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 قإْٛ: ختضط
 

 ضتـاذ:إغـساف األ                                                                                            إعداد ايطايب: 
 َعـصٚش عًــٞ                                                                                           أ. د: زّداف أسـُـــد

 
 دت١ٓ املٓاقػ١

 

 رئيسا. ...............................تيسي وزو -كاشري عبد القادر، أستاذ: جامعت مولود معمري الدكتور
 مشرفا ومقررا ............................، البويرة أستاذ. جامعت أكلي حمند اوحلاج الدكتور ردّاف أمحد،

 ممتحنا ........................................تيسي وزو -الدكتور تاجر حممد، أستاذ: جامعت مولود معمري
 ممتحنا. .......................................تيسي وزو -أستاذ: جامعت مولود معمريالدكتور خلفان كريم، 

 ممتحنا. ...............................................1الدكتور البقرياث عبد القادر، أستاذ: جامعت اجلسائر 
 ممتحنت ........................................بومرداش -احممد بوقرة جامعت الدكتورة يوسفي أمال، أستاذة:

12/2016/ 01: تازٜذ املٓاقػ١



 

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ين ىن نن من زن  رن مم

 70 ايكطإٓ ايهطِٜ، غٛض٠ اٱغطا٤، اٯ١ٜ

 

 
 

 



 

 إهداء
ؿذن ؤفرمذن ؤيب، فٍُ ؤخذ تإىل ِٓ واْ ِؿٍ زني ُوٌِذخ ووٕد ِؿٗ زني ِاخ، 

ا ؤسَذ، ٌىٕه لذ ال ذىىْ لذ لّذِد يل وً ِ ؛ِٓ حيثين زني ؤخطب وزني ؤػؿف

تً ؤٔد ِٓ ؤ٘ذاين إَاٖ  ،ٌغد ؤٔا ِٓ َهذَه ٘زا إٌداذ ؛لذِد يل وً ِا دتٍه

 ؤْ ؤطثر ِٓ ؤٔا ؾٍُٗ اٌُىَ؛  -وؤٔد اٌزٌ مل ذزق طؿُ اٌرؿٍُ عاؾح -زني دتُٕد ؾٍٍ

 .زمح١ اهلل عًٝو أبٞ                                                                                        

إىل ِٓ ػسد ؤافسد وطربخ ِٓ ؤخٍٕا، حبة وإَثاس وإوثاس، وغّشذٕا تذؾاةها 

 ؤٔاء اًٌٍُ وؤطشاف إٌهاس؛ -و٘ى ؤلىي ِا دتٍه

 .أطاٍ اهلل يف عُسى أَٞ                                                                                    

مبشذثح األب تؿذ  -تمٍىب َغىٕها احلة واالزرشاَ واٌرمذَش -فىين إىل ِٓ شّش

ّْ ادلشء  ،ٌمذ ؤٔغُرّىين ذؿيب وشماةٍ ؛-ؤزذوؤيب شخض ٔادس ال َؿىػٗ  -وفاذٗ وإ

 ؛ ٌُؿرضُّ، وَفرخش مبثٍىُ

 .سفعهِ اهلل إخٛتٞ ٚأخٛاتٞ                                                                              

د ِؿها لغىج األَاَ، وؤٔغرين ِؿأاج اِالَ، إىل ِٓ ٘أد ِؿها اٌّظؿاب، وسّل

اةٍ، ودفؿرين يل يف ؾغشيت وػّش وشاسورٕين اٌشؤٌ يف زرييت، ووأد ؾىٔا وعٕذا

 ؛إٌداذ، واٌرطٍؽ دلا ٘ى آخإىل  دفؿا

 .ٚأَا ألٚالدٟ ،أداَو اهلل شٚد١ ٚسبٝب١                                                                   
 ؛وهبدح اٌشوذ ،ولشج األؾني ،وِٕثؽ اٌغؿادج، ذتشج اٌفؤاد ،إىل صَٕح احلُاج اٌذُٔا

 .عبد ادتًٌٝ ٚزدا٤ابين ٚ ابٓيت  ااهلل ٚزعانُ اسفعهُ                                                  

 اهلل خريا؛ نخضا؛ وؾشفٕا وثٕاًء ؛، ازرشاِا وذمذَشااٌؿُ األوزذإىل 

 . األفاعٌ ٞأضاترتىُ؛    ٔفؽ اهلل تؿٍّ ؛وً ِٓ ؾٍّين زشفا، ووخٗ يل ٔظسا إىل

  ؛ً ؤو اٌىثري، ِٓ لشَة ؤو ِٓ تؿُذألِشٌ، وعاؾذين تاٌمٍُإىل وً ِٓ ا٘رُ 

 .أقازبٞ َٔ ايعا١ً٥ ايضػري٠ ٚايهبري٠ ،شَال٥ٞ، أصدقا٥ٞ                                     
. إيٝهِ مجٝعا أٖدٟ ٖرا ايعٌُ



 

 شكر وتقدير
 

هلل شىش ِٓ ُ٘ ااحلّذ و اٌشىش هلل ِٓ لثً وِٓ تؿذ؛  ودلا واْ ِٓ دتاَ شىش 

وؾُّك االزرشاَ  ،ذمذَ جبضًَ اٌشىش واٌثٕاء واٌؿشفاْين ؤئف ؤً٘ ٌٍشىش ِٓ إٌاط؛

، ؾًٍ وً ِا لذِٗ ٌٕا، تأفاق افزتذ سّدؤ :ارٌ اٌفاػًعرأل ،واٌرمذَش واالِرٕاْ

 .وذىاػؽ اٌىثاساٌؿامل، وطرب ادلؿٍُ، ووشَ احلٍُُ، 

ؾؼاء جلٕح ؤفاػً عاذزيت األؤإىل  تىافش اٌشىش وؾػُُ االِرٕاْوزٌه ذمذَ ؤوّا 

ثشاةها مبا ذلُ ِٓ ؾٍُ وخربج واعؿرني يف إرفؼٍهُ لشاءج اٌشعاٌح وذظىَثها وادلٕالشح، ٌ

ّْاٌرؿٍُُاٌؿٍُ و ٌرٕا ٘زٖ ؾّما اسع -دىن شهؤِٓ دوْ -ِالزػاهتُ اٌمُّح عرضَذ  ، وإ

 .وثشاًء

ٌىً ِٓ عاؾذين ِٓ لشَة ؤو تؿُذ، تاٌمًٍُ ؤو  واٌؿشفاْاٌشىش ؤذمذَ جبضًَ 

اٌىثري، إخشاةُا ؤو ِىػىؾُا، ذمُٕا ؤو ِؿٕىَا؛ ِٓ األعاذزج خاطح، وِٓ األعشج اجلاِؿُح 

ُّح ظفرٗ اٌؿٍتؾاِح. وإين ألروش فؼٍىُ، وؤزفع رتٍُىُ وازذا وزذا، وً تامسٗ و

 .فدضاوُ اهلل ؾين خريا واإلداسَح، اٌشخظُح وادلهُٕح؛

 

 .ِٓ عىسج اإلعشاء 19ٓ اَِح ِ. ٱٱَّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر...  ُّٱ
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 َكد١َ

، ٖٚٞ ؾػً٘ ايؿاغٌ ايصٟ ٫ظَ٘ زا٥ُا ٬ٜٚظَ٘ اٱْػإَا يس٣  ؽَٔ أقس تٴعسٸ اؿكٛم

َازاّ سٝا، ؾبٛاغطتٗا تهتٌُ إْػاْٝت٘، ٚبؿكساْٗا أٚ ا٫ْتكام َٓٗا ٫ ميهٓ٘ إٔ ٜعٝـ 

 .إْػا١ْٝسٝا٠ 

ا َٔ ايٓكاؾات َٽاٖع٢ً َط ايعكٛض سٝٸعا  اٱْػإيصيو ؾكس ؾػًت قه١ٝ سكٛم 

ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، غٛا٤ يف إطاضٖا ايكاْْٛٞ أٚ ا٫دتُاعٞ، باعتباض إٔ 

اسذلاَٗا أقبح إسس٣ املعاٜرل اييت ٜٴكاؽ َٔ خ٬شلا َس٣ تكسّ ايسٍٚ ٚا٭َِ ٚايؿعٛب 

، ٚمل ٜعس اٱْػإَػأي١ سكٛم  ٚاؾُاعات أٚ ست٢ ا٭ؾطاز، ؾٗٓاى تكطٜبا ؾب٘ إمجاع ع٢ً

بإَهإ أسس ايتٓٓهط شلا قطاس١ أٚ عًٓا، ست٢ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ أٚ ايٓعط١ٜ
(1)

. 

َٓص ظٗٛض  اٱْػا١ٕٝ ٚا٭زٜإ عكٛم اٱْػاْيكس اٖتُت مجٝع اؿهاضات ٚاملصاٖب 

إشٕ ٖٞ ْتاز  اٱْػإٚتطٛضت يف نٓؿٗا عدل ايعَإ ٚاملهإ، ؾشكٛم ، اجملتُعات ايبؿط١ٜ

١ٝ ع٢ً َط ايعكٛض؛ َٔ أدٌ املػاٚا٠ ٚاؿط١ٜ ٚايعساي١؛ َٚع شيو ؾإٕ ايتطٛض اٱْػاْايتذطب١ 

يٝؼ ؾكط يف -سسخ َع ظٗٛض ايسٚي١، باعتباضٖا ايططف ايط٥ٝؼ  اٱْػإا٭ِٖ ؿكٛم 

يف ع٬قتٗا َع ا٭ؾطاز املؿهًِّني جملُٛع  -ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٚيهٔ زاخًٝا نصيو

٬َٝزٖا ا٭ٍٚ نكٓـ قاْْٛٞ نُٔ  اٱْػإايػها١ْٝ، ؾكس عطؾت سكٛم نتًتٗا 

 .ايسغاترل ايٛط١ٝٓ

ُِّط ط٬ٜٛ، ٚ نااْتٗابايسٸٚي١، ظٗٛضا ٚتطٛضا،  اٱْػإإٕ اضتباط سكٛم  محا١ٜ، مل ٜٴع

ا٤ ع٢ً سكٛم َٛاطٓٝٗا، عتسؾهإ يعاَا تسًٜٚٗا، بعسَا أقبشت ايسٍٚ املتِٗ ا٭ٍٚ با٫

بعس ٖصا ايتسٌٜٚ احملطى ايط٥ٝؼ يًع٬قات ايسٚي١ٝ، ٚباـكٛم  ْػإاٱسٝح غست سكٛم 

بعس تعاٜس ا٫ٖتُاّ بايؿطز َٔ قبٌ ايكإْٛ ايسٚيٞ
(2)

. 

                                 
عبد الحسيف شعباف، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، المشترؾ اإلنساني لمثقافات كالحضارات المختمفة، مؤسسة حقكؽ  -( 1)

 . 35، ص2001اإلنساف كالحؽ اإلنساني، بيركت 
احتراـ حقكؽ اإلنساف قضية مزعجة لمحككمات، ككّمما كانت دكافع المكجكديف في السمطة أقّؿ شرعية، بدت  -( 2) 

حقكؽ اإلنساف أكثر إثارة لئلحراج، فمف الذم يمنع الحككمة مف االستسبلـ إلغراءات المكقع كالسمطة؟ كمف الذم ُيجبر 
ىك الشعب الذم تتعرض حقكقو لمخطر؟ كالحككمة التي تحتـر  الحككمة عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف؟ إف التحدم الكحيد

حقكؽ اإلنساف كانت دائما نتاج نضاالت سياسية كطنية متكاصمة، فقد تأسست أغمب الحككمات التي تحتـر حقكؽ 
= 
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ٚتسًٜٚٗا ؾعًٝا َع َٝجام ا٭َِ املتشس٠، ٚضغِ ُقكٴٛضٙ، إ٫  اٱْػإبسأ تسٜٚٔ سكٛم 

أْ٘ ؾهٌ ْكط١ ا٫ْط٬م، ٖٚصا زٕٚ ا٫ْتكام َٔ بعض ايٓكٛم اييت غبكت٘، غٛا٤ َع 

زٚضٖا يف ايسؾاع عٔ سكٛم ؾ١٦ ايعُاٍ، أٚ َع ْكٛم َهاؾش١ ٚ َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ،

 .ايطم، أٚ غرلٖا َٔ ايٓكٛم ايؿ١ٜٛ٦

ايعاملٞ اٱع٬ٕ  ناْت َع اٱْػا١ٕٝ يٮَِ املتشس٠ يف َػرل٠ سكٛم اـط٠ٛ املٛاي

، سٝح ٜعتدل مبجاب١ زيٌٝ تاضىٞ ع٢ً اٱمجاع ايبؿطٟ 1948ايكازض عاّ  اٱْػإؿكٛم 

ٝٻِ سٍٛ ْعاّ َٛسس يًكٹ
(1)

 يهٔأ١ُٖٝ عامل١ٝ،  اٱْػإٚقس انتػبت َٔ خ٬ي٘ سكٛم ، 

ٚنأْ٘ تػ١ٜٛ بني املعػهطٜٔ -َٔ دطٸا٤ إُٖاي٘ يًجكاؾات ا٭خط٣ –ظٗطاٱع٬ٕ  َهُٕٛ

 .ايػطبٞ آْصاىٚ ايؿطقٞ

١ً امُلُج ز٢ْ َٔ ايتٛاؾل بني ايجكاؾاتاؿس ا٭ ؼكٝلاٱع٬ٕ  ٚانعٛساٍٚ َٚع شيو،  

ع٢ً املؿذلى ايصٟ ٜٓبػٞ املجٌ ا٭ -نُا دا٤ يف ايسٜباد١-اٱع٬ٕ  ٕ هعًٛا َٔأٚؾٝ٘، 

 .َِناؾ١ ا٭ٚ ايؿعٛبٕ تبًػ٘ ناؾ١ أ

ا٭خ٬ق١ٝ، عٝح يٝؼ ٖٓاى َٔ ٜتٓهط ي٘، ؾكس اعتكس ٚانعٛٙ اٱع٬ٕ  ٚضغِ ق١ُٝ

أْ٘ غٝؿتح ايباب غطٜعا أَاّ ْكٛم  -ِٖٚ ٜعًُٕٛ أِْٗ ٜهعٕٛ ْكا غرل ًَعّ قاْْٛا-

أٟ ست٢ عاّ  -أنجط إيعاَا، يهٔ نإ ٫بسٸ َٔ ا٫ْتعاض سٛايٞ عكسٜٔ َٔ ايعَٔ

ًَعَتني، اْتكًت  اتؿاقٝتنييف ؾهٌ  اٱْػإعٗسإ ايسٚيٝإ ؿكٛم يٝكسضا اي -1966

، اتػُت ٖصٙ املطس١ً مبكاضب١ اٱْػإَطس١ً دسٜس٠ يف سكٛم إىل  ا٭َِ املتشس٠ َٔ خ٬شلُا

 َتؿتش١ ع٢ً باقٞ ايجكاؾات، َتد١ًّٝ بصيو عٔ َكاضبتٗا اؿصض٠ اييت تبٓتٗا َع املٝجام

 .اٱْػإاٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ٚ

، تٳبِّٞ تطغا١ْ َٔ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ، اٱْػإَٓص شيو ايٛقت، متٸ يف فاٍ سكٛم 

                                 
اإلنساف مف القاعدة لمقمة كليس العكس، لذلؾ فالفعؿ الدكلي عامؿ ميـ في مصير حقكؽ اإلنساف كلكف ليس أكثر 

امؿ أىمية. انظر في تفاصيؿ ذلؾ: جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، ترجمة مبارؾ عمي العك 
 . 316، ص1998الطبعة العربية األكلى، القاىرة  -المكتبة األكاديمية  -عثماف، مراجعة، محمد نكر فرحات، 

ير بطرس بطرس غالي، تقديـ محمد بجاكم، نقمو عف كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، تصد -( 1) 
، فكزم عيسى، مع إسيامات، رفاعة بف عاشكر كبساـ بركة، ُنشر بمساىمة كزارة الخارجية اإليطالية، اإليطاليةالمغة 

 . 33، ص 2006مكتبة لبناف ناشركف، الطبعة األكلى بيركت 
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ِّٛضت ايٓكٛم ايٛط١ٝٓ، يهٔ يف ايٛقت ْؿػ٘  ُطت اغتايعامل١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ، نُا ُط

  نٌ تكسّ سٴٓكل. ، ٚسسخ تطادع ًَُٛؽ َكابٌاٱْػإنات اؾػ١ُٝ ؿكٛم ْتٗاا٫

َٴػببات ٖصا أٚ خكٛقٝات اٱْػإناْت زا٥ُا إؾهاي١ٝ عامل١ٝ سكٛم   ٗا ٚاسس٠ َٔ 

ؽًل اعتباضات ٫ تطتبط باؾٛاْب ايتك١ٝٓ ايكا١ْْٝٛ  اٱْػإَطز شيو إٔ سكٛم  ايذلادع؛

ُٻ١ً بتػا٫٩ت ُندل٣، تطتبط بايؿًػؿ١، ٚايسٸٜٔ، ٚا٭خ٬م، نـ َٴش إىل  ٚسػب، ٚيهٓٗا 

ايؿُٛي١ٝ يًٓكٛم املتعًك١ بٗا، سٝح تٓككٗا ايسق١ اييت متتاظ بٗا َٛانٝع شيو ايكٸبػ١ 

أخط٣ أنٝل ٚأزم
(1)

. 

يٝػت ْكا داٖعا؛ يصيو تتعطض َٛنٛعاتٗا يتؿػرلات كتًؿ١، بٌ  اٱْػإؾشكٛم  

َتعاضن١ أسٝاْا، ٚنٌ َسضغ١ ؾهط١ٜ ؼاٍٚ إٔ تؿس مٖٛا ٖصٙ اؿكٛم عدل قطا٤تٗا 

كٛم عٓس ايبعض ٜكابًٗا ايطؾض متاَا عٓس ايبعض اٯخط، أَا اـاق١، ٚبسا١ُٖ بعض اؿ

ٕٸ ْكاؾات عس٠ تٴؿتح ٖٓا ٖٚٓاى، بؿإٔ ايػٴبٌ اٯيٝات ايهؿ١ًٝ ٚ ع٢ً َػت٣ٛ املُاضغ١، ؾإ

بهُإ تطبٝكٗا
(2)

. 

طبٝع١ ْٚطاقا؛ يصيو تتأثط با٭ؾهاض  اٱْػإٖٚصٙ ا٫خت٬ؾات ٖٞ اييت ؼسٸز سكٛم 

بايتكسٸّ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ ٭ٟ ؾعب َٔ ايؿعٛب، ا٭َط ايصٟ قٳبؼ ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚاٱ

عًٝٗا ْٛعا َٔ ايػُٛض ٚاٱبٗاّ ع٢ً ا٭قٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ، سٝح ٜأتٞ ٖصا ايػُٛض 

َٔ عسّ ٚدٛز َعاٜرل ثابت١، ٚقسٸز٠ بسق١، َٚتؿل عًٝٗا، ملا ميهٔ اعتباضٙ سكا َٔ سكٛم 

ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ايؿعٛب شات املؿاِٖٝ اٱٍٚ َٚها١ْٝ يًس، ٌٖٚ ٖٓاى إاٱْػإ

اتؿام عًُٞ تاّ إىل  املدتًؿ١، ٚاملكاحل املتهاضب١، ٚاملػت٣ٛ ا٫قتكازٟ املتبأٜ، إٔ تتٛقٌ

اٱْػإبؿإٔ ٥٫ش١ سكٛم 
(3)

. 

                                 
ية اإلنسانية"، مقاؿ منشكر في مؤلؼ جماعي، تحت إشراؼ أحمد محيك،" تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخص -( 1) 

محمد بنكنة، بعنكاف المجتمع الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية، ترجمة فاطمة الزىراء أزريكؿ، مؤسسة الممؾ عبد 
ء، المغرب العزيز آؿ سعكد لمدراسات اإلسبلمية كالعمـك اإلنسانية، دار النجاح الجديدة، الطبعة األكلى، الدار البيػضا

 . 70، ص2001
، اإلمعاف في حقكؽ اإلنساف، مكسكعة عالمية مختصرة، تأمبلت فكرية، نصكص أساسية، كآخركفىيثـ مناع  -( 2) 

 . 07، ص2003الجزء الثاني، األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، دمشؽ
"مكريس كرانستكف" لمقكؿ: " لقد ِقيؿ الكثير عف ىذه الحقكؽ إال أف المرء يبقى حائرا عما  :ػبكىك ما حدا  -( 3) 

= 
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غايبا َا تٴططح يف اـطاب ايسٚيٞ يف قٛض٠  اٱْػإتطتٝبا ع٢ً شيو، ؾإٕ سكٛم 

اؿكٛم ايؿطز١ٜ يف َكابٌ اؿكٛم اؾُاع١ٝ، اؿكٛم املس١ْٝ : غًػ١ً َٔ ايجٓا٥ٝات املتعاضن١

ايؿُاٍ يف سكٛم اٱْػإ يس٣ زٍٚ ٚايػٝاغ١ٝ يف َكابٌ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، 

بٌ اجملتُع ايسٚيٞ، ايٓل ايسٚيٞ يف اؾٓٛب، ايسٚي١ يف َكا سكٛم اٱْػإ يس٣ زٍٚ َكابٌ

ٚنٌ ٖصٙ ايجٓا٥ٝات ؼتٜٛٗا ايجٓا١ٝ٥  ...َكابٌ ايٓل ايساخًٞ، ا٭ساز١ٜ يف َكابٌ ايتعسز،

 .ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ: ايؿا١ًَ

ٜعٝـ يف عامل ٜتبٓٸ٢ أق٣ٛ َٓع١َٛ يًشُا١ٜ  اٱْػإدعٌ ٚاقع ٖصٙ ايجٓا٥ٝات املتهاز٠ 

نات، تٴُاضؽ َٓٗذٝا، ٚبؿهٌ ْتٗاع٢ً قسض َٔ ا٫يف تاضٜذ ايبؿط١ٜ، تتعاٜـ َع أ

 .متٝٝعٟٚ اْتكا٥ٞ

نات، ظاز إزضاى  ْتٗاٚتٓاَٞ ضزٚز ايؿعٌ ا٭خ٬ق١ٝ نس ا٫اٱْػإ، َٚع تطٛض 

، ٚاييت ميهٔ شلِ إٔ ٜتؿكٛا عًٝٗا ؾُٝا بِٝٓٗ، ضغِ أْٗا بأ١ُٖٝ سكٛم اٱْػإ  ايٓاؽ

 .ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايؿًػؿ١َٝػتُس٠ أغاغا َٔ اخت٬ؾاتِٗ ايعكس١ٜ 

إىل  ايسٍٚ، ٜٚسعٛٚ ، ٜتذاٚظ سسٚز ايجكاؾاتاٱْػإٖٓاى إشٕ إقطاض بايؼ يس٣ 

ٝٻِ ا٭غاغ١ٝ، املكاسب١ يتعاٜس ا٫عذلاف بإٔ  اٱْتاز ا٭ندل ٚايتٛظٜع ا٭ٚغع يهٌ ايكٹ

ع٢ً ا٫خت٬ؾات ايٛاغع١ ايٓامج١ ١ٝ ميهٔ إٔ ٜتػا٢َ اٱْػاْايٓعاّ ايعاّ ايعاملٞ يًهطا١َ 

عٔ مماضغات َع١ٓٝ، َا زاَت مجٝع املطايب قس ُقسِّضت ُٚنِّؿت بؿعاي١ٝ ع٢ً أغاؽ 

املكًش١ املؿذلن١
(1)

. 

اؿكٛم ٫ ٜطتبطٕٛ باملكاحل ٚؾكس اتٸهح ؾع٬، إٔ بعض َسٸعٞ اـكٛق١ٝ، 

ٚإٔ بعض َسٸعٞ . ا٫دتُاع١ٝنجط باملكاحل ايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ إ٫ ق٬ًٝ، ؾِٗ ٜطتبطٕٛ أ

غٝاغٝا خس١َ ملكاؿِٗ ايهٝٸك١،  اٱْػإشضٜع١ يتٛظٝـ سكٛم  غتدسَٖٛااايعامل١ٝ، 

ٚاملعاٜرل املعزٚد١ عٓٛاْا يتشطناتِٗ ايسٚي١ٝ، باغِ عامل١ٝ سكٛم  ا٫ْتكا١ٝ٥ؾهاْت 

 .، ِٖٚ بصيو ٫ ٜػاعسٕٚ يف بًٛؽ ٖصٙ ايعامل١ٝاٱْػإ

                                 
 . 9، ص1973عساىا أف تككف". انظر: مكريس كرنستكف، حقكؽ اإلنساف، ماىي؟ ، ترجمة دار النيار لمنشر، بيركت 

منشكرات الحمبي  دية كحمايتو دكليا،حؽ اإلنساف في التنمية االقتصاصفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي،  -( 1) 
 .55-54، ص2005الحقكقية، الطبعة األكلى، بيركت 
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إٔ إىل  ؾباٱناؾ١. املؿاضقات، تدلظ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١اْط٬قا َٔ ٖصٙ اؿكا٥ل ٚ

ٖٞ بايهطٚض٠ َٛانٝع شات أ١ُٖٝ ظاٖط٠؛ ٭ٕ  اٱْػإمجٝع املٛانٝع اييت تتٓاٍٚ سكٛم 

يف سس شاتُٗا، ٫ٚ ىتًـ اثٓإ سٍٛ أُٖٝتُٗا، ؾإٕ  اٱْػإأُٖٝتٗا َٔ أ١ُٖٝ اؿل ٚ

 .مل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ أ١ُٖٝ خاق١بني ايعا اٱْػإسكٛم : ـملٛنٛع ايبشح املعٕٓٛ ب

، ٚاييت ٜٴعاز ايٓعط ؾٝٗا، اٱْػإسٝح ٜبسٚ إٔ َععِ املؿاِٖٝ اييت شلا ع٬ق١ عكٛم 

ٜٚتِ تطٜٛطٖا َٚطادعتٗا، مل تػتطع ايتدًل َٔ إؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ، اييت 

َٚازاَت سكٛم . شاىٚ اٱْػإا٫خت٬ف، بني ٖصا ع ٚتؿطض ْؿػٗا َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتٻُٝټ

ٌٸ ايٓٸاؽ، ؾٛادب عًٝٗا إٔ تطاعٞ  اٱْػإ تٻُٝټعِٖ، ست٢ نٌ ايٓاؽ ٚ اخت٬ؾاتَٛد١ٗ يه

 .تهٕٛ َكبٛي١ َٔ اؾُٝع، ٫ٚ تٴؿطض عًِٝٗ ؾطنا، ؾٝكسٸْٚٗا

٫ٚ ٜتٛقـ ا٭َط عٓس ٖصا اؿس، بٌ تعٗط أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ نصيو، َٔ خ٬ٍ 

اٱؾهاي١ٝ يف ايٛاقع، أٟ مبٓاغب١ تطبٝل سكٛم ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ اييت تتُدض عٔ ٖصٙ 

أٚ  ، غٛا٤ باغِ ايعامل١ٝاٱْػإَكاضبت٘ ؿكٛم ٚ؛ ٭ٕ متػټو نٌ ططف غطاب٘ اٱْػإ

ؾع٬ ٚبؿعاي١ٝ أَطا يف غا١ٜ ايكعٛب١  اٱْػإغٝذعٌ تطبٝل سكٛم باغِ اـكٛق١ٝ، 

 .املكاضبتنيايتعكٝس؛ يصيو تبٓت ايسضاغ١ أغًٛب ايتٛؾٝل بني ٚ

نُا تعزاز اؿاد١ أنجط شلصا ايٓٛع َٔ ايسضاغات، ٚخاق١ يٓتا٥ذٗا، يف ايسٍٚ 

، ٚيف زٍٚ ايعامل ايجايح بكؿ١ عا١َ، إش َاظاٍ ٜػٛز ا٫عتكاز ؿس ايّٝٛ ٚاٱغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ

ٝٻُٓا، ٜٚٴطاز بٗا  اٱْػإبإٔ سكٛم  ٖٞ "بسع١ غطب١ٝ"، ٚتٴطَؾض عذ١ أْٗا بعٝس٠ عٔ قٹ

إؾػازْا، يف سني ٜتأثط اؾُٝع يف ٖصٙ ايسٍٚ سهَٛات ٚؾعٛب، بهٌ ا٭ْػام ايٛاؾس٠ 

 .املًبؼ ٚيف أمناط اؿٝا٠ املتعسز٠أتٞ َٔ ٖصا ايػطب، يف املأنٌ ٚاييت ت

ع٢ً ايعطب ٚاملػًُني  إاٱْػؾكس اختًط ا٭َط َٔ َػأي١ ضؾض َباز٨ سكٛم 

ٌٖ ٖٛ َٛقـ ػاٙ ايػطب أّ َٛقـ ػاٙ سكٛم  ٚؾعٛب ايسٸٍٚ ايٓا١َٝ بكؿ١ عا١َ،

 ؟ .اٱْػإ

َٔ أغباب اختٝاض ٖصا املٛنٛع، قٓاع١ خاق١ اْطًكت َٓٗا ٖصٙ ايسضاغ١  يصيو؛ نإ

، اٱْػإَؿازٖا إٔ إؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ، تٴشسٸز نٌ املٛانٝع املتعًك١ عكٛم 

املططٚس١ يًٓكاف ع٢ً ناؾ١ ا٭قعس، ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚ

شلصٙ اٱؾهاي١ٝ،  اٱْػإٚايس١ٜٝٓ؛ ٚبٓا٤ ع٢ً شيو، ىهع ايتُتع ايتاّ ٭ٟ سل َٔ سكٛم 
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ست٢ أقسغٗا، ناؿل يف اؿٝا٠
(1)

. 

ٖصٙ ايسضاغ١ ثِ إٕ ػاٚظ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ ممهٔ ضغِ قعٛبت٘، ؾهإ اختٝاض  

خكٛقٝاتٗا املتٓٛع١، ٚايبشح ٚ اٱْػإسي١ٝ بني عامل١ٝ سكٛم يًبشح يف سكٝك١ ايع٬ق١ اؾ

تػُٛ ع٢ً نٌ  اٱْػإ؛ ٭دٌ دعٌ سكٛم اٱؾهاي١ٝنصيو عٔ غبٌ ػاٚظ ٖصٙ 

 .٫ غرل اٱْػإتٓعط ٱْػا١ْٝ ؿػاغٝات ٚا

ضقس ٚؼًٌٝ أِٖ، ٚأبطظ ا٭بعاز املتعًك١ إىل  ٚتػع٢ ٚعًٝ٘، ؾإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تٗسف

بكؿ١ عا١َ، ٚتًو اييت تتعًل بإؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ بكؿ١  اٱْػإعكٛم 

زٕٚ إُٖاٍ ا٭بعاز ا٫قتكاز١ٜ - خاق١، خاق١ َٓٗا ا٭بعاز ايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ

ايتٓاقض بني ايعامل١ٝ  شيو إٔ ضبط ايػٝاغ١ بايجكاؾ١ ٜؿٓهٌ إسس٣ أٚد٘- ٚا٫دتُاع١ٝ

 ٚاـكٛق١ٝ.

اؿًٍٛ اييت تطاٖا ايسضاغ١ ١ُ٥٬َ يهُإ إىل  ثِ ا٫ْط٬م َٔ نٌ شيو يًٛقٍٛ 

يف بٴعسٖا -ٖٚصا ا٭ِٖ-ا ايٓعطٟ ٚيهٔ أٜها ، يٝؼ ؾكط يف بٴعسٖاٱْػإعامل١ٝ سكٛم 

ايؿًػؿ١ٝ سٍٛ سكٛم  ايتٓطبٝكٞ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ػاٚظ اؾسٍ ايعكِٝ بني كتًـ ايٓعطٜات

ايبشح عٔ ْكاط ا٫ؾذلاى ٚايتٛاؾل بني كتًـ ٖصٙ ا٫ػاٖات با٫ضتهاظ ع٢ً ، ٚاٱْػإ

 .١ٝاٱْػاْايهطا١َ 

إمنا  ،اـكٛق١ٝ يٝػتا َتهٸازتنيٕ ايعامل١ٝ ٚأإىل  يٛقٍٛشيو َٔ أدٌ انٌ ٚ

َٔ د١ٗ أخط٣ بعٝسا عٔ املكاحل ايػٝاغ١ٝ َٔ د١ٗ، ٚ اغتدسَتاإشا  ،ميهٔ شلُا ايتعاٜـ

ٌ سكٛم ٚاييت ٜعتدلْٚٗا نطٚض١ٜ يتكبټ ،ايتُٝٝع بني اـكٛقٝات اييت ٜ٪َٔ بٗا ايٓاؽ إشا مت

 .اٱْػإسكٛم  ىْتٗا٫تًو اييت تتصضٸع بٗا اؿهَٛات بني ٚ، اٱْػإ

٫ تعاْٞ َٔ قطاع يف  اٱْػإتػع٢ ٖصٙ ايسضاغ١ نصيو، يًتسيٌٝ ع٢ً إٔ سكٛم  

                                 
كؿ اإلسبلمية التي تطبؽ الشريعة اإلسبلمية لذلؾ فالدّ  ؛في الشريعة اإلسبلمية مثبل القصاص فيو حياة لمناس - (1) 

، 1976الثاني الممحؽ بالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ  االختيارملـ تصادؽ عمى البرتكككؿ 
سبلمية التي تجعؿ مف قتؿ القاتؿ عمدا قصاص عداـ، ألنو يتنافى كمبادئ الشريعة اإلكالمتعمؽ بالقضاء عمى عقكبة اإل
 جح مج حج مث هت مت ختٱُّٱٱٹٱٹ. نما لكؿ المجتمعا  كحؽ، ليس لمضحية كفقط ك 

 .179يـ، سكرة البقرة، اآلية القرآف الكر . َّمحجخ
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، َٔ قٹبٳٌ ايؿاعًني ايسٸٚيٝني نُا غٝاغ١ٝايط٣٩، بكسض َا تعاْٞ َٔ تٛظٝؿات ٚ املؿاِٖٝ

احملًٝني، باغِ ايعامل١ٝ تاض٠، يف أؾهاٍ اْتكا١ٝ٥ َٚعاٜرل َعزٚد١ ٚتسخٌ يف ؾ٪ٕٚ ايسٍٚ 

أٚ  ىْتٗا٫ تػتدسّايساخ١ًٝ، ٚباغِ اـكٛقٝات ٚايتٻُٝټع تاض٠ أخط٣، يف ؾهٌ شضا٥ع 

 .املٛاطٔٚ ػإاٱْا٫ْتكام َٔ سكٛم 

مما غبل، بإٔ َٛنٛع ايبشح ؾا٥و َٚعكس، ظازت٘ طبٝعت٘ املطنب١  اْط٬قاٜعٗط 

تعكٝسا، إْٗا ساٍ املٛانٝع اييت تسخٌ نُٔ ؾًػؿ١ سكٛم اؿكٛق١ٝ( قعٛب١ ٚ –)ايؿًػؿ١ٝ 

ايٓػب١ٝ أنجط؛ يصيو إىل  ساٍ املٛانٝع اؿكٛق١ٝ بكؿ١ عا١َ، سٝح متٌٝ، ٚاٱْػإ

ؾايسضاغات املػتٛؾ١ٝ يهٌ تؿاقًٝ٘ َتٛانع١، ست٢ ٚإٕ نجطت بؿأْ٘ احملا٫ٚت اجملتع١٥ 

 .ساط١ بٗاَكا٫ت تتٓاٍٚ بعض دٛاْب٘ زٕٚ اٱيف ؾهٌ 

يف نْٛ٘ َطتبط مبؿاِٖٝ ادتُاع١ٝ، تتعًل  ،تهُٔ قعٛب١ املٛنٛع نصيو

مبعتكسات ايٓٸاؽ، ٚزٜاْاتِٗ، ٚثكاؾاتِٗ، ٚعازاتِٗ ٖٜٚٛاتِٗ، ٖٚٞ َٛانٝع، ٜكعب 

ٚايتدلٜط ؾٝٗا؛ ٭ْٗا َٛانٝع ْػب١ٝ، شات سػاغ١ٝ َؿطط١، ٫ ؽهع يؿِٗ  ٚاٱقٓاعاـٛض 

 .ٚاسس أٚ قطا٠٤ ٚاسس٠، أٚ تؿػرل ٚاسس

، نجط٠ ٚاخت٬ف املطدعٝات اييت أقبشت ت٪غؼ ملؿّٗٛ ظاز َٔ قعٛب١ ايسضاغ١ أٜها

تتعًل بإْػا١ْٝ  اٱْػإ، َٚا ٜطتبط ب٘ َٔ َؿاِٖٝ، ٚبايطٸغِ َٔ إٔ سكٛم اٱْػإسكٛم 

ا٫خت٬ف ٖٞ ٚمل وسخ بؿإٔ املؿاِٖٝ املتعًك١ بٗا، بٌ ايػُٛض  اٱمجاع، إ٫ إٔ اٱْػإ

غٝذس ايباسح ايصٟ ٜعتُس املكاضبات عٓسٖا املؿاِٖٝ، ٚايػ١ُ ايطادش١ يف أغًب ٖصٙ 

 .ا٫ؾذلاى بٝٓٗاُاؽ ٚايتٛؾٝك١ٝ قعٛب١ نبرل٠ يف إهاز ْكاط ايتٻ

تًو ايسا٥ط٠ ايهٝك١ دسا يًسضاغات إىل  مبكاضبتٗا ايتٛؾٝك١ٝتٓتُٞ ٖصٙ ايسضاغ١ إٕ 

، خاق١ ٚأْٗا زضاغ١ تتٛخ٢ اٱْػإاييت تٓاٚيت َٛنٛع ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يف سكٛم 

بهٌ دٛاْب املٛنٛع، ٚايٌٓٗ َٔ نٌ املكازض، ع٢ً اخت٬ؾٗا، ٚتٓٛعٗا، ٚأسٝاْا  اٱساط١

إٔ ؽتًـ عٔ ايسضاغات ايػابك١، اييت أز٣ اقتهابٗا يف إىل  تٓاقهٗا، ٖٚٞ بصيو تطُح

 .اٱخ٬ٍ باملٛنٛعإىل  ايهجرل َٔ ا٭سٝإ

ئ تهٕٛ ق١ يتٓاٍٚ املٛنٛع، ٚستُا َٚع شيو، ٫ تعسټ ايسضاغ١ ايٛسٝس٠، أٚ ايػبٸا

كتًـ اـكٛقٝات، ٚ اٱْػإتٗا ايتٛؾٝك١ بني عامل١ٝ سكٛم ٚضغِ متٝعٖا مبكاضب، خرل٠ا٭
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٬ؾٗا عٔ ايسضاغات ايػابك١ ختاع٬ق١ اؾسي١ٝ بني املؿَٗٛني، ٚبعس تبٝإ إَها١ْٝ ػاٚظ اي

ايؿاٌَ َٚٛقؿٗا اؿٝازٟ يف بعسٖا - اييت أَهٔ ايتٛقٌ إيٝٗا خ٬ٍ عكس َٔ ايعَٔ -

ٚاملٛنٛعٞ َٔ كتًـ املؿاِٖٝ ٚايتٝاضات، إ٫ إٔ ٖٓاى زضاغات غبكتٗا يف املٛنٛع شات٘ 

، مت ا٫غت٦ٓاؽ بٗا ط١ًٝ غرلٚض٠ ٖصا ايبشح، ٖٚٞ زضاغات، إَا أْٗا ع٢ً زضد١ َٔ ا٭١ُٖٝ

بايًػ١ ايعطب١ٝ
(1)

بايًػ١  أْٗا أٚ ؛يف  ؾهٌ َ٪يؿات مجاع١ٝأٚ  ؾطز١ٜ ، يف ؾهٌ نتب

                                 

 مف بيف ىذه الدراسات نذكر:  - (1)
محمد نكر مراجعة، جاؾ دكنممي، ترجمة مبارؾ عمي عثماف، ، لحقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽكتاب  -

احتكل معمكمات قيمة . ىك كتاب مف خمسة أجزاء، 1998الطبعة العربية األكلى القاىرة  -المكتبة األكاديمية  -فرحات
عالمية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ المفيـك الميبرالي، بؿ كلـ يعتبر حقكؽ اإلنساف إلى  كلو طرح جرمء كمقنع، لكنو انحاز

األخرل التي ظيرت مف رحـ نظريات أخرل غير النظرية الميبرالية بالمرة حقكقا، فقد اعتبرىا دائما مفاىيـ بديمة عف 
 -كال تعد ما أطمَؽ عميو المفاىيـ غير الغربية لحقكؽ اإلنساف: "12تبس ىنا مف قكلو في الصفحة الكرامة اإلنسانية. نق

نما تحتكم عمى مفاىيـ بديمة لمكرامة اإلنسانية، كالتي تسعى لتحقيؽ  -في الحقيقة مفاىيـ عف حقكؽ اإلنساف بالمرة، كا 
 ف خبلؿ كسائؿ غير حقكؽ اإلنساف".تمؾ الكرامة م

الجزء ، أساسية صفكرية، نصك تأمبلت ، ة مختصرةيملعا ةاإلنساف، مكسكعاإلمعاف في حقكؽ خركف، كآىيثـ مناع -
. مؤلؼ جماعي ّضـ مجمكعة مف المقاالت 2003الطبعة األكلى ، دمشؽ، األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيعالثاني، 

شكالية العالمية كالخصكصية في الب عض القميؿ منيا، منيا مقاؿ ىيثـ المتخصصة في حقكؽ اإلنساف بصفة عامة كا 
 : الخصكصيات الحضارية كعالمية حقكؽ اإلنساف. ػمناع المعنكف ب

كتاب ككنية حقكؽ اإلنساف لفريد بف جحا، الصادر عف مجمع األطرش لمكتاب المختص، المطبعة المغاربية لطباعة -
شيار الكتاب، الطبعة األكلى، تكنس  االستفادة منو في نياية األطركحة، كبالتحديد في مبحثيا األخير،  ت. تمّ 2013كا 

يف، ُخصص األكؿ منو مؤخرا بسبب حداثتو، يتككف مف جزئ عمى اعتبار أف الحصكؿ عمى الكتاب لـ يتسفَّ لنا إال
ية )ككنية لمطابع الككني لحقكؽ اإلنساف، كُخصص الثاني لعكائؽ الككنية، كىك كما يظير مف فيرسو ُيركز عمى عالم

مكغ ىذه العالمية. حيث يقّسـ ىذه العكائؽ إلى: عقبات تذليؿ العكائؽ التي َتُحكؿ دكف ب حقكؽ اإلنساف( ككيفية
إيديكلكجية تتمثؿ في التمسؾ بالخصكصيات كعقبات سياسية كاقتصادية، كأخرل قانكنية كىيكمية، كتقسيمو ىذا قريب 

القانكف الدكلي العاـ، الذم ترجمو كؿ مف محمد عرب صاصيبل كسميـ  جدا مف تقسيـ )بيار مارم دكبكم( في كتابو:
 261، مف ص 2006الطبعة األكلى، بيركت  -مجد-حداد، الصادر عف المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع 

ي . كما يقترب كذلؾ مف تقسيـ قادرم عبد العزيز في كتابو حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكل268حتى الصفحة
، مف ص 2002الصادر عف دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر  -المحتكيات كاآلليات -كالعبلقات الدكلية

األيديكلكجية كالحضارية، إلى  ، مع تسجيؿ إضافة قادرم عبد العزيز لمعقبات الفكرية، التي تنقسـ50حتى ص  36
إلى  . ثـ ينتيي كتاب )ككنية حقكؽ اإلنساف( في الخبلصة العامةاالقتصادية كالتقنيةإلى  كالعقبات المادية التي تنقسـ

أف الحقكؽ األساسية لئلنساف ىي الحقكؽ العالمية بأتـ معنى الكممة، كىي ال تقبؿ االستثناء أما الحقكؽ "غير 
 فيمكف أف تككف كفؽ ترتيبات خاصة حسب ظركؼ كؿ أمة كتحت مراقبة المجتمع الدكلي، -حسب كصفو-األساسية" 

= 
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(1) ا٭دٓب١ٝ )ايؿطْػ١ٝ خاق١(
 ؾطز١ٜ نصيو أٚ يف ؾهٌ َ٪يؿات بنت، يف ؾهٌ 

                                 
 أف الخصكصيات قد تشكؿ عكامؿ دفع كبيرة لتطكر المجتمع.  -ك ىي نقطة االلتقاء مع ىذه الدراسة-يرل كذلؾ لكنو 

 ه الدراسات نذكر:ذمف بيف ى -(1)
 المَؤلَّؼ الجماعي:  -   

- Gérard FELOUS, les Droits de L’Homme, une Universalité Menacée, la Documentation 

Française, Paris 2010.  

لكنو َماَؿ كمية لمفيـك عالمية حقكؽ اإلنساف بمفيكمو الغربي، الفرداني، المقدس  ،كتاب ثرم جدا مف حيث األفكار
لمحقكؽ المدنية كالسياسية، بؿ األكثر مف ذلؾ يرل الكاتب أف العالمية ميددة مف قبؿ الخصكصيات الثقافية كالدينية، 

 عف ىذه الدراسة التي تيدؼ لمتكفيؽ بيف عالمية حقكؽ اإلنساف كخصكصياتيا المتنكعة.  مختمؼكبالتالي فيك 
 المَؤلَّؼ الجماعي:  -

- Droits Fondamentaux et Spécificités Culturelles, textes recueillis et présentés par: Henri 

PALLARD et Stamatios TZIZIS, édition L'harmattan, Paris 1997.  

عبارة عف ُمَؤلَّؼ لمجمكعة مف الباحثيف عمى اختبلؼ ثقافاتيـ، كألنو كذلؾ، فقد كاف متنكعا جدا، كحمؿ العديد مف  ىك
كجيات النظر، التي حممت أحيانا بعض األفكار المتناقضة كالمتضادة، كمف بيف المقاالت التي زخر بيا ىذا الُمَؤلَّؼ 

 بعنكاف الحقكؽ األساسية بيف العالمية كالخصكصيات الثقافية كالدينية. (، YADH BEN ACHOUR)نذكر مقاؿ 
)Les Droits Fondamentaux entre l'universalité et les Spécificités Culturelles et Religieuses).  

، يظير معو اتفاضمييمكف اعتباره  عمى الحقكؽ األساسية، في تصنيؼ لحقكؽ اإلنساففي ىذا المقاؿ رّكز المَؤلَّؼ 
 ككأف الحقكؽ األخرل التي يمكف كصفيا "بالثانكية" في مقابؿ األساسية ال جدكل منيا.

 المَؤلَّؼ الجماعي:  -
- Universalité des Droits de l’Homme dans un Monde Pluraliste, Acte du Colloque organisé 

par le Conseil de l'Europe en Collaboration avec l'Institut International des Droits de l'Homme, 

Strasbourg,   -          .  

ىك عبارة كذلؾ عف مقاالت متخصصة في مجاؿ عالمية حقكؽ اإلنساف، ُطرحت لمنقاش في فعاليات الممتقى المنظـ 
نكاف التقدـ مف قبؿ االتحاد األكركبي، بمشاركة المعيد الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مف بينيا مقاؿ )محمد بجاكم( بع

 الصعب لحقكؽ اإلنساف نحك العالمية. 
)Mohamed BEDJAOUI, la difficile avancée des droits de l’Homme vers l’universalité ).  

مقاربات نسبية لكؿ مف ل ةتبنيركؼ مف خبلؿ مقاالتو في المكضكع المكبغض النظر عف مقاؿ محمد بجاكم، المع
  .سعيا منو لممصالحة بينيما، فإف أغمب المقاالت األخرل رّكزت عمى عالمية حقكؽ اإلنسافالعالمية كالتنكع الثقافي، 

 المَؤلَّؼ الجماعي: -
- ETAT de Droit, Droits Fondamentaux et Diversité Culturelle, Textes Recueillis et 

Présentés Par Pierre ARSAC, Jean-Luc CHABOT et Henri PALLARD, L’Harmattan, Paris-     .  
ىك عبارة عف مؤلؼ جماعي كذلؾ، تطرؽ بصفة عامة لمكانة حقكؽ اإلنساف في دكلة القانكف، كعف العبلقة بيف 
الحقكؽ األساسية التي يجب أف تضمنيا دكلة القانكف، كالتنكع الثقافي في الدكلة ذاتيا، أك في إطار المجتمع الدكلي 

بعنكاف: المعايير العالمية، حقكؽ اإلنساف، (،  Maxime TARDU)الت الكاردة فيو مقاؿ بصفة عامة، كمف أىـ المقا
= 
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 أٜها. مجاع١ٝ

 عباض٠أغًبٗا  ٭ٕ ًٗا زضاغات نا١ًَ ٚؾا١ًَ يًُٛنٛع؛ٌ يف ف٫ُ تؿهِّ ٖٚٞ بصيو

ُِّعت يف َ٪يؿات مجاع١ٝ، متٝٸ ٖصٙ  تعت بٓعط٠ نٝك١ يًُٛنٛع، ساٚيعٔ َكا٫ت دٴ

 .َكاضب١ أنجط سلٛي١ٝإىل  ػاٚظٖا ايسضاغ١

َٔ َؿاِٖٝ ْٚكٛم  اٱْػإ٭دٌ شيو؛ ميهٔ ايكٍٛ إٔ نٌ َا ٜتعًل عكٛم 

ٚقٛاعس تتذاشب٘ دسي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ، ستٸ٢ تًو املكاضبات املػتكب١ًٝ اييت غتعٗط بني 

 .اٱْػإايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣ َعدل٠ عٔ تطٛض سكٛم 

ٚعًٝ٘ غتشاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ ايبشح يف إَها١ْٝ ػاٚظ َعاٖط اؾسي١ٝ بني عامل١ٝ 

ٚكتًـ اـكٛقٝات، يف بعسٖا ايٓعطٟ نُا ايتطبٝكٞ، َٔ أدٌ  اٱْػإسكٛم 

 ؟ايتٛؾٝل بُٝٓٗاإىل  ايٛقٍٛ

اـكٛق١ٝ َٔ خ٬ٍ املؿاِٖٝ املتعًك١ ٚ سٝح تعٗط ٖصٙ ايع٬ق١ اؾسي١ٝ بني ايعامل١ٝ

ٚتًو املطتبط١ ٚايكطٜب١ ٚاحملٝط١ بٗا، نُا تتذ٢ً نصيو َٔ خ٬ٍ  ،اٱْػإعكٛم 

                                 
 كالتنكع الثقافي. 

 (Normes Internationales, Droits de l’Homme et Diversité Culturelle).  

التنكع الثقافي،  احتراـعالمية حقكؽ اإلنساف مع  (concilier)مكانية مصالحةإحيث يبحث مف خبلؿ مقالو ىذا في 
ىذه الدراسة، لكنو  تبنتوطرح الذم الما يقترب مف  عف طريؽ االعتراؼ بالحؽ في اليكية الثقافية في معناه الكاسع. كىك

 ع اليد الكاحدة. ابصأ بحث مقتضب جدا ال تكاد صفحاتو تتجاكز
 المَؤلَّؼ الجماعي:  -

-Droit de l’Homme entre Singularité et Universalité, Sous la direction de Ali SEDJARI, Chaire 

UNESCO des droits de l’homme, Actes du Symposium International Organisé à Grenade le 

    2 2    à l’occasion du 6 eme Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme en partenariat avec la Fondation Hanns Seidel (Allemagne) , La Fondation Euro arabe 

des Hautes Études (Espagne) , Édition l’Harmattan, 2   , Imprimerie EL Maarif Al-Jadida.  

حقكؽ اإلنساف ، تتناكؿ في مجمميا، غة الفرنسيةمّ لكنيا بال، عرب محرريياغمب ، أىك عبارة عف مجمكعة مف المقاالت
(، كغيرىا مف Spécificités Étatiquesكخصكصيات الدكؿ )، لعكلمة عمييااثار آك ، الفردم كالجماعي في بعدىا

الحرية الدينية في القانكف  أ( بعنكاف: مبدMessaoud MENTRI)مسعكد منترم : المقاالت، كمف بينيا مقاؿ الجزائرم
 كتطبيقو.  أالكضعي الجزائرم بيف تكريس المبد

)Le Principe de Liberté de Religion dans le Droit Positif Algérien: entre la Consécration du 

Principe et son Application(. 
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)ايباب  ١ٝايكٛاعس ٚايٓكٛم املتعًك١ بٗا، ٚط١ٝٓ ناْت أٚ زٚي١ٝ، عامل١ٝ ناْت أٚ إقًُٝ

 .ا٭ٍٚ(

تٛؾٝل بني املكاضبتني ٖٚٓا ٜتُجٌ ايتعاٌَ ايػًِٝ َع ٖصا ايٛاقع يف ايبشح عٔ غٴبٌ اي

َٔ نطاَت٘ املتأق١ً ؾٝ٘ ٚ اٱْػإٓطًل أغاغا َٔ إْػا١ْٝ ، َكاضب١ تاـكٛق١ٝايعامل١ٝ ٚ

باعتباضٖا أغاؽ نٌ اؿكٛم، إش تٴعسټ ٖصٙ ايهطا١َ ْكط١ ا٫ؾذلاى ا٭غاغ١ٝ اييت ميهٔ 

إٔ تؿهٌ إطاضا عاَا يًتٛؾٝل بني ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ، ٚاييت ميهٔ َٔ خ٬شلا ا٫ْط٬م 

مٛ ايبشح عٔ أندل قسض ممهٔ َٔ ايكٛاغِ املؿذلن١ بني كتًـ تكٛضات سكٛم 

ُٳح غكٛق١ٝ ايتؿػرل ٚايكطا٠٤ يف  ،، ؾٝتِ ايتٛاؾل سٍٛ ايهًٝات ٚايجٛابتْػإاٱ ٜٚٴػ

عامل١ٝ ٚاقع١ٝ، ع١ًُٝ، ٜتكبًٗا إىل  شيو نً٘ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ. ايتؿاقٌٝ ٚاؾع٥ٝات

اؾُٝع، ٚتٴشذلّ ؾٝٗا اـكٛقٝات ايٓابع١ َٔ اعتكازات ايٓاؽ أْؿػِٗ، ٚيٝػت تًو اييت 

 اٱْػإغٝازتٗا َٔ أدٌ ايتًُٓل َٔ سكٛم إىل  ١، َػتٓس٠تتصضع بٗا ايػًط اؿانُ

)ايباب  املعاٜرل املعزٚد١ٚا٫ْتكا١ٝ٥ ٚ ايعامل١ٝ، ٫ٚ تًو اييت تهٕٛ عٓٛاْا يًتٛظٝـ ايػٝاغٞ

 .ايجاْٞ(
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 األوياٌثاب 

ِفاُُ٘  يف خذاي اٌؿادلُح واخلظىطُح

 اإلٔغاْزمىق  ؤظىص
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ع٬ق١ دسي١ٝ، سٝح ٜعذلف  اٱْػإتبسٚ ايع٬ق١ بني ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يف سكٛم 

ايعامل١ٝ، ٜتُتع بٗا ايهٌ زٕٚ متٝٝع، ٚجملطز أِْٗ  اٱْػإايعامل بٛدٛز َٓع١َٛ َٔ سكٛم 

 بؿط، ٚيهٔ تؿػرل ٖصٙ اؿكٛم أٚ قطا٤تٗا؛ َٚٔ ثِ نٝؿ١ٝ تطبٝكٗا، قس ؽتًـ َٔ ثكاؾ١

 .أخط٣إىل 

طز أْ٘ إْػإ، إ٫ جمل اٱْػإشات قبػ١ عامل١ٝ، ٜتُتع بٗا  اٱْػإؾإشا ناْت سكٛم 

 أخط٣، َٚٔ فتُعإىل  ١ٝ يف ْؿأتٗا ٚتطٛضٖا ٚتؿاعًٗا، اختًؿت َٔ ب١٦ٝاٱْػاْإٔ اؿٝا٠ 

، سٝح أقبح اخت٬ؾاتأخط٣، ٚست٢ زاخٌ ايسٚي١ ايٛاسس٠ ٖٓاى إىل  آخط، َٚٔ زٚي١إىل 

٘ ٚثكاؾت٘ ٚزٜاْت١ ٚتكايٝسٙ ٚأؾهاضٙ اـاق١ اييت ؽتًـ يهٌ فتُع سهاضت٘ ٚتاضى

 .نجرلا أٚ ق٬ًٝ عٔ غرلٖا، ٚتٴُٝٸعٙ عٔ غرلٙ َٔ اجملتُعات

ٚميهٔ إٔ ٜٓػشب شيو ع٢ً ايكٛاعس ايٛنع١ٝ اييت ْٓعُت ٚقٓٸٓت سٝا٠ اجملتُع 

إٔ تهٕٛ ْابع١  -ٜؿذلض بٗا-، سٝح ناْت شلا أغؼ خاق١ اٱْػإٚاعذلؾت عكٛم 

ا٭خص بعني  ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘، َع اٱْػإَٔ خكٛق١ٝ ٖصا اجملتُع، ٚتعهؼ ض١ٜ٩ 

 .ا٫عتباض ا٭غاؽ ايعاملٞ ايعاّ شلصٙ اؿكٛم

ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ، ؾإٕ ٖٓاى  اٱْػإؾايدلعِ َٔ ا٫عذلاف ايعاملٞ بعامل١ٝ سكٛم 

 .ٚاقعا ٜؿطض ا٫عذلاف باـكٛق١ٝ أٜها شلصٙ اؿكٛم أٚ ع٢ً ا٭قٌ ايتُػو بٗا

، اْط٬قا َٔ اٱْػإ أثط ٖصا ايٛاقع بططٜك١ َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠ ع٢ً سكٛم 

)ايؿكٌ خط٣، اضتبط ب٘ َٔ َؿاِٖٝ أ ٚقعٛب١ ؼسٜسٙ، َٚا قاضب٘ أٚ اٱْػإَؿّٗٛ سكٛم 

)ايؿكٌ  ؛ عامل١ٝ ناْت أٚ إق١ًُٝٝاٱْػإبايٓكٛم ٚايٛثا٥ل املتعًك١ عكٛم  اَطٚض ا٭ٍٚ(،

 .ايجاْٞ(

 تع٢ٓ ٚىلضد١ ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايباب زضاغ١ ؾًػؿ١ٝ بايسٸيف ايؿكٌ ا٭ ١سضاغٚغتهٕٛ اي

نجط، ٚيهٔ زٕٚ أزضاغ١ قا١ْْٝٛ  ايجاْٞ غتهٕٛ ٗا يف ايؿكٌيهٓ، اٱْػإسكٛم َؿّٗٛ 

سكٛم ْكٛم  َع ايذلنٝع ع٢ً ،اـطٚز عٔ ٖصٙ ايع٬ق١ اؾسي١ٝ بني ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ

 ٚاٱع٬ْات، َٔ خ٬ٍ ايٛقٛف عٓس ٖصٙ ايع٬ق١، ٚنٝـ تعاًَت َعٗا املٛاثٝل اٱْػإ

إق١ًُٝٝ ناْت أٚ عامل١ٝ، أَا ايٓكٛم ايٛط١ٝٓ ؾػٝتِ تٓاٚشلا يف  ،اٱْػإك١ عكٛم املتعً

 .ٚطٓٝا اٱْػإايباب ايجاْٞ؛ ٫ضتباطٗا ايٛثٝل بايبعس ايتطبٝكٞ ؿكٛم 
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 ايفضٌ األٍٚ
 صعٛب١ حتدٜد املفاِٖٝ: ، ارتضٛص١١ٝ، ايعاملٝاإلْطإسكٛم 

َٔ خ٬ٍ ايٓكاف ٚاؾساٍ ايسا٥ط عًٓا ٚخؿ١ٝ، بني َا ٖٛ عاملٞ مبؿّٗٛ َطًل، ٚبني 

 اٱْػإَا ٖٛ ْػيب ْابع َٔ اـكٛقٝات املتعسز٠ ٚاملتٓٛع١ يًُذتُعات، تعٗط سكٛم 

 .١َتأضدش١ بني تٝاضٟ ايعامل١ٝ ٚاـكٛقٝ

ايٛضا٤، سٝح ا٫خت٬ف إىل  ايكطاع سس٠، ٚا٭َط تعكٝسا، إشا َا عسْا ق٬ًٜٝعزاز 

سٍٛ تعطٜـ ٖصٙ املكطًشات يف سس شاتٗا، ؾًِ ٜٴذُع ايباسجٕٛ سٍٛ َؿّٗٛ قسز ؿكٛم 

 )املبشح ا٭ٍٚ(، ، ٚبهطاَت٘ املتأق١ً ؾٝ٘اٱْػإ، ضغِ تعًل املؿّٗٛ بإْػا١ْٝ اٱْػإ

ٚاختًؿٛا ق٬ًٝ أٚ نجرلا يف تعطٜؿِٗ يًعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ، ست٢ يف قٛضتٗا اجملطز٠ مبععٍ 

عس٠ إىل  ، ٚشيو ْعطا ٭ْٗا َٛانٝع ْػب١ٝ أق٬، ٚتطتبط ٚتكذلباٱْػإعٔ سكٛم 

 .)املبشح ايجاْٞ(َؿاِٖٝ َتؿاب١ٗ نايعٛمل١ ٚايع١َُٝٛ ٚايٓػب١ٝ 
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 املبشح األٍٚ

 ايعامل١ٝ اإلْطإإغهاي١ٝ َفّٗٛ سكٛم 

ا٭ٍٚ ٜتعًل مبا١ٖٝ اؿل ايصٟ ميتًه٘ : َٔ ؾكني اٱْػإتتؿهٌ عباض٠ سكٛم 

ٚنجرلا َا ىتًط ٜٚتكاطع َؿّٗٛ ، َٛنٛع ٖصا اؿل اٱْػإٚايؿل ايجاْٞ ٜتعًل ب اٱْػإ

ا٫دتُاعٞ، أٚ اؿطٜات  اٱْػإايؿطز مبؿّٗٛ  اٱْػإاؿل مبؿّٗٛ اؿط١ٜ، أٚ َؿّٗٛ 

 .اٱْػإايعا١َ عكٛم 

: تعطٜـ اؿل ٚؾل َا دا٤ت ب٘ ا٫ػاٖات ايتكًٝس١ٜ إٔإىل  ٚػسض اٱؾاض٠ 

٭ْٗا ٫ تػتٛعب مجٝع  ؛اٱْػإايؿدكٞ، املٛنٛعٞ ٚاملدتًط ٫ تتؿل ٚتعطٜـ سكٛم 

از٠ تاض٠ اؿكٛم نشكٛم ا٭طؿاٍ ٚبعض ايؿ٦ات اـاق١، ؾٗٞ تعاضٜـ تعتُس ع٢ً اٱض

 .اٱْػإٚاملكًش١ تاض٠ أخط٣ أٚ نًُٝٗا َعا، ٖٚٛ َا٫ ٜػتكِٝ ٚسكٛم 

َع  ،اٱْػإسس َا َع تعطٜـ سكٛم إىل  أَا ايؿك٘ اؿسٜح ؾإ تعطٜؿ٘ يًشل ٜتؿل 

ٚتعطٜـ اؿل عٓسَا ٜتعًل ا٭َط  ،نطٚض٠ ا٫ْتباٙ يبعض ايؿٛاضم بني تعطٜـ اؿل بٛد٘ عاّ

اٱْػإسٝح ايذلنٝع ع٢ً إْػا١ْٝ  اٱْػإبتعطٜـ سكٛم 
(1)

. 

                                 
ككنو مكضكعا متطكرا مع الزمف، إذ تظير إلى  يصعب تعريؼ الحؽ تعريفا جامعا، مانعا، شامبل، كمّرد ذلؾ -( 1)

تعريؼ عمى احتكائيا إذا استند ىذا التعريؼ عمى التفاصيؿ؛ لذلؾ بيف الحيف كاآلخر حقكقا جديدة لئلنساف يقصر أم 
محمد عبد  فمجمؿ التعريفات التي قيمت بشأف الحؽ، كاف اليدؼ منيا بياف المعنى اإلجمالي المقصكد. انظر في ذلؾ:

؛ 11-10، ص1985ة، حقكؽ اإلنساف في الشريعة اإلسبلمية كقكاعد القانكف الدكلي، د. ـ. ط، يالعزيز أبك سحم
محمد حسنيف، الكجيز في نظرية الحؽ بكجو عاـ، األشخاص كاألمكاؿ كاإلثبات في القانكف الجزائرم، المؤسسة الكطنية 

نظرية  –القانكف، القاعدة القانكنية إلى  ؛ نبيؿ إبراىيـ سعد كمحمد حسف قاسـ، المدخؿ11، ص1985لمكتاب، الجزائر 
 ؛12-11ص 2005الحؽ، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف 

فالقكؿ بأف الحؽ كفقا لبلتجاه الشخصي )اإلرادم( قدرة أك سمطة إرادية يخكليا القانكف لشخص معيف كيرسـ حدكدىا،  
يعني أف ال حؽ لمف ال إرادة لو، كالصبي غير المميز، كىذا يتنافى كحقكؽ األطفاؿ كبعض الفئات الخاصة كالُمعترؼ 

لدكلية لحقكؽ اإلنساف. كالقكؿ بأف الحؽ مصمحة يحمييا القانكف، كفقا لبلتجاه بيا عمى نطاؽ كاسع في االتفاقيات ا
المكضكعي، ال يستقيـ كذلؾ كتعريؼ حقكؽ اإلنساف؛ ألف المصمحة في حقكؽ اإلنساف ىي الغاية مف الحؽ، كليست 

صمحة في تعريؼ الحؽ، الحؽ في حد ذاتو، كما الحؽ إال كسيمة لتحقيؽ ىذه الغاية. كالجمع بيف عنصرم اإلرادة كالم
ذلؾ االتجاه المختمط، يعني أيضا جمع االنتقادات التي ُكجَّيت لبلتجاىيف معا، فإذا لـ يكف الحؽ إرادة إلى  كما ذىب

كحدىا، كلـ يكف مصمحة كحدىا، فيك بالقطع، ليس ىذا كذاؾ معا. أما الفقو الحديث في تعريؼ الحؽ فيتزعمو الفقيو 
فإف الحؽ يتككف مف عنصريف: ىما االستئثار كالتسمط، فالحؽ إذف سمطة يقررىا القانكف  (، ككفقا لوDABAN-)داباف

= 
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، يهٔ َا ٜعٜس َٔ اٱْػإنٌ ٖصٙ املعطٝات ت٪ثط يف ايٓٗا١ٜ يف تعطٜـ سكٛم 

ؾع٬ ٖٛ اخت٬ف املطدعٝات اييت ت٪غؼ شلصا  اٱْػإقعٛب١ ؼسٜس َؿّٗٛ سكٛم 

ٕٸ َؿك١ ايبشح عٔ إمجاع  اٱْػإأَا إشا قٹٌٝ إٔ سكٛم )املطًب ا٭ٍٚ(، املؿّٗٛ عامل١ٝ ؾإ

)املطًب يًتعطٜـ غتتهاعـ، شيو إٔ ايعامل١ٝ ضغِ ثبات َكطًشٗا إ٫ أْٗا َتعسز٠ ايس٫٫ت

 .ايجاْٞ(

 املطًب األٍٚ

 اإلْطإاختالف املسدعٝات امُلَؤضِّط١ ملفّٗٛ سكٛم 

أٟ إىل  تتطٛض املؿاِٖٝ زا٥ُا، ٚيٝؼ ٖٓاى َؿّٗٛ ثابت ْٚٗا٥ٞ، سٝح ؽتًـ ايٓعط٠

ْؿأت٘،  ذٖٚٛ َطتبط بتاضٜ. َؿّٗٛ باخت٬ف ايتهٜٛٔ ايجكايف َٚٓطًكات ايعَإ ٚاملهإ

نُا ٖٛ َطتبط باٱؾهايٝات ايٓعط١ٜ اييت ضاؾكت٘، ؾٗٛ بايهطٚض٠ ْتاز ب١٦ٝ تاضى١ٝ 

ادتُاع١ٝ غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ قسز٠، ٖٚٛ َٔ قٓع ثكاؾ١ ٚؾهط قسز، ٜٚٴعبِّط عٔ 

 .خكٛق١ٝ َع١ٓٝ

ل ٖصا ايه٬ّ متاَا أٚ ٜعزاز تعكٝسا عٓسَا ٜتعًل ا٭َط مبؿّٗٛ سكٛم ٜٚٓطب

 .)ايؿطع ا٭ٍٚ(اٱْػإ

                                 
كيحمييا لشخص معيف، يككف لو بمقتضاىا أف يستأثر بإجراء عمؿ أك أف يمـز آخر بأداء عمؿ تحقيقا لمصمحة 

ستئثار كالتسمط يميِّزاف الحؽ مشركعة لو، سكاء أكانت مادية كحؽ الممكية أك معنكية كالسبلمة الجسدية، فإذا كاف اال
الحؽ مف زاكية الغير، كىذا ىك شرط الغيرية، فالحؽ ال إلى  صاحبو، فإنو يجب تكممة التعريؼ بالنظرإلى  بالنظر

مكانية االحتجاج بو ِقَبَميـ، كُيترَجـ ذلؾ في الكاقع بفكرتيف أساسيتيف: عدـ إلى  يكجد إال بالنظر األشخاص اآلخريف كا 
الحؽ، كاالقتضاء، كجميع العناصر السابقة تُتكج بعنصر الحماية، فمف كجية نظر األخبلؽ، يكفي في  االعتداء عمى

تككيف الحؽ االستئثار كالتسمط، كما ينتج عنيما مف احتجاج، لكف في نطاؽ القانكف الكضعي يجب حماية الحؽ مف 
لحؽ في مفيكمو القانكني عف مفيكمو األخبلقي. في ِقَبؿ الدكلة بكسائؿ الحماية المتنكعة، حيث ُيميِّز عنصر الحماية ا

العمـك القانكنية، الجزء الثاني، نظرية الحؽ، دار ىكمة لمطباعة إلى  سعيد جعفكر، مدخؿحمد م -  تفصيؿ ذلؾ، انظر:
 .38-9، ص 2011كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، الجزائر

أف حقكؽ اإلنساف كمصطمح، عادة ما تككف مقترنة بمصطمح الحماية، ككأنو جزء ال إلى  كيجب التنكيو في ىذه النقطة 
عنصر الحماية مف دكر في حقكؽ اإلنساف؛ ألف القضية في حقكؽ اإلنساف لـ تعد اليـك قضية ليتجزأ منيا، كىذا لما 

قضية ضماف تمتع اإلنساف تشريعية فحسب، قكاميا تعداد الحقكؽ كالبحث عف حقكؽ جديدة، إنما القضية اليـك ىي 
عمى المستكل  فعبل كبفعالية بيذه الحقكؽ؛ كذلؾ عف طريؽ اآلليات كالكسائؿ كاإلجراءات البّلزمة ليذه الحماية سكاء

 الداخمي أك الدكلي.
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َٔ د١ٗ ٚاؿطٜات  اٱْػإخاق١ ٚإٔ ٖٓاى تكاطعا ٚتساخ٬ نبرلٜٔ بني سكٛم 

غُٛنا ٚتؿابها  اٱْػإايعا١َ َٔ د١ٗ أخط٣، ا٭َط ايصٟ ٜعٜس َػأي١ تعطٜـ سكٛم 

 .)ايؿطع ايجاْٞ(

 األٍٚايفسع 
 اإلْطإْكاط االيتكا٤ ٚاالفرتام يف تعسٜف سكٛم 

، إ٫ إٔ ْكاط ا٫ؾذلام اٱْػإضغِ ْكاط ا٫يتكا٤ يف ايتعطٜؿات اييت تٓاٚيت سكٛم 

تعٗط د١ًٝ يف ٖصٙ ايتعطٜؿات، ٚعًٝ٘ ؾُٔ َٔ ايكعٛب١ مبهإ إهاز تعطٜـ ؾاٌَ، 

َٚطز ايكعٛب١ ٚا٫خت٬ف ٜهُٔ يف عس٠ أغباب ، اٱْػإداَع، َاْع، أٚ قسز ؿكٛم 

تًتكٞ يف ايهجرل َٔ  اٱْػإيهٔ ضغِ شيو ٖٓاى قا٫ٚت داز٠ يتعطٜـ سكٛم  )أ٫ٚ(،

 .)ثاْٝا(ايٓكاط 

 اإلْطإأضباب ايضعٛب١ ٚاالختالف يف تعسٜف سكٛم  -أٚال

، ٜٚٓتر عٔ شيو اٱْػإمث١ قعٛبات مج١ تٛاد٘ نٌ َٔ واٍٚ تعطٜـ سكٛم 

بايتبع١ٝ تعسز ٚتٓٛع يف ايتعطٜؿات، ْصنط َٔ بني ٖصٙ ايكعٛبات َا ًٜٞ
(1)

: 

                                 
 في صياغة ىذه األسباب عمى المراجع التالية:  تـ االعتماد -(1)
  كما بعدىا؛ 3ص المرجع السابؽ، كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف،  -
 كما بعدىا؛  21ص جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، -
عمر سعد اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر  -

 كما بعدىا؛  7، ص1993
عمي بف حسيف المحجكبي، " حقكؽ اإلنساف بيف النظرية كالكاقع"، عالـ الفكر، إصدارات المجمس الكطني لمثقافة  -

 ؛ 8، ص2003، 31المجمد 4كالفنكف كاآلداب بدكلة الككيت، العدد
ابؽ، صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي، حؽ اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو دكليا، المرجع الس -

 ؛57-50ص
أميرة أبك سمرة، "حقكؽ اإلنساف في مدارس العبلقات الدكلية: دراسة في األبعاد القيمية"، اإلعبلف العالمي لحقكؽ  - 

شراؼ: نادية محمكد مصطفى كمحمد شكقي  اإلنساف بيف النظرية كالتطبيؽ، قراءة جديدة، الجزء األكؿ، تنسيؽ عممي كا 
 . 141-69، ص2008مدراسات كالبحكث االجتماعية، عبد العاؿ، إعداد كتحرير، عيف ل

 ؛14-11، ص2003ف، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، محاكر رئيسية، دار الخمدكنية، الجزائرمحمد محي الدي -
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يًتطٛض ايػطٜع املٛانب يًتطٛضات اييت  اٱْػإخهٛع َٛنٛع سكٛم  -1

ٜعطؾٗا اجملتُع ايسٚيٞ، ؾٗٛ يٝؼ َؿَٗٛا داَسا، إمنا َؿّٗٛ زٜٓاَٞ، ٜتػرل يف ايعَإ 

 .ٚاملهإ

اخت٬ف املساضؽ، ٚاملصاٖب، ٚتٓٛع ايجكاؾات ٚاؿهاضات، ٚتسخٌ  -2

 .يف ايتعطٜـ تا٭ٜسٜٛيٛدٝا

"، املكطًشني اٱْػإقعٛب١ ايتعطٜـ َٔ قعٛب١ تعطٜـ "اؿل" ٚ"  -3

، ؾاؿل نجرلا َا ىتًط "باؿط١ٜ"، أٚ "بايٛادب"، ٚ" َؿّٗٛ اٱْػإاملهْٛني ؿكٛم 

ا٫دتُاعٞ" اٱْػإاؿط" أٚ " ٕاٱْػا" ىتًط "بايؿطز"، ٚ"باٱْػإ
(1)

، مما ٜ٪ثط يف 

 .اٱْػإاحملك١ً ايٓٗا١ٜ ع٢ً تعطٜـ سكٛم 

تعسز ٚتبأٜ املكطًشات اييت تٓاٚيت املٛنٛع، ؾُٔ ايباسجني َٔ ٜؿهٸٌ   -4

"، ٖٚٛ املكطًح ايؿا٥ع ٚاملػتدسّ بؿهٌ ض٥ٝػٞ يف ٖصٙ اٱْػإَكطًح "سكٛم 

١ٝ"، أٚ َكطًح "سكٛم ايؿدك١ٝ اٱْػاْايسضاغ١، َِٚٓٗ َٔ ٜؿهٸٌ َكطًح، "سكٛم 

إىل  ١ٝ"، ٚقبًٗا نإ َكطًح "اؿكٛم ايطبٝع١ٝ" ٖٛ املػتدسّ بؿهٌ أندل،اٱْػاْ

أٚ غرلٙ َٔ  داْب تعبرل "اؿكٛم ايؿطط١ٜ"، ثِ ؾاع َكطًح "اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ"،

                                 
إذا أردنا أف نعيد صّياغة مفيـك حقكؽ اإلنساف مف منظكر تكحيدم، فمف نستطيع "كفي ىذا يقكؿ كمكديك زنغي:  - (1)

المكجكد بيف فكرة الحقكؽ اإلنسانية الخاصة باإلنساف الحر، اإلنساف الطبيعي، كفكرة الحقكؽ اإلنسانية تجاكز التعارض 
المرتبطة باإلنساف االجتماعي، حيث ننطمؽ في الحالة األكلى مف رؤية فردية لمحقكؽ، التي يضاؼ إلييا فيما بعد بعدا 

د الحؽ الطبيعي المرتبط باإلنساف الحر، كاالعتراؼ فقط بحقكؽ ، أما في الحالة الثانية فيتـ إنكار كجك داجتماعيا لمفر 
اإلنساف المنخرط في سياؽ اجتماعي، حيث يتـ التأكيد عمى أف حقكؽ الفرد ىي فقط حقكؽ الفرد االجتماعي، بكصفو 

التالي فإنيا عضكا في جماعة. فحقكؽ اإلنساف االجتماعي تتطكر ألنيا تتأثر بالعبلقة االجتماعية التي تتأسس فييا، كب
تتطكر تماما كما يتطكر المجتمع، فيمكف لئلنساف االجتماعي أف يطالب بحقكؽ أكثر تطكرا، كمما كاف المجتمع الذم 
يعمؿ فيو ىك أيضا أكثر تطكرا، فالحؽ في البيئة كفي حياة صحية يمكف تحقيقيما في مجتمع متقدـ، صار فيو الحؽ 

، فبل معنى لمحديث عف الحؽ في البيئة داخؿ مجتمع مازاؿ يمارس التمييز، في الحياة، كاألمف... الخ، مكسبا متأصبل
يركرة تحمؿ خطر تجسيد عبلقة شديدة كؽ التي ىي في مرحمة السالتفرقة، كالتعذيب... الخ. كعمى ذلؾ فاف الحق

اإلنساف، كىك البعد  التشابؾ بيف الحقكؽ كالمجتمع. كىذا مصدر قمؽ ينبغي تجاكزه إذا أردنا احتراـ بعد عالمي لحقكؽ
الكحيد الذم يتيح حماية دكلية، كىذا مف أجؿ تجنب تقميص حقكؽ اإلنساف، فتصير حقكقا كضعية خالصة ذات طبيعة 

المرجع  الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف،،كمكديك زانغي. راجع في ذلؾ: "مرتبطة بالدكلة، كمتغيرة مثؿ أم تشريع داخمي
 . 20-17 ، صالسابؽ
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املكطًشات َجٌ "اؿطٜات ا٭غاغ١ٝ" أٚ "اؿطٜات ايعا١َ"، ٖٚصا ا٫خت٬ف يف املكطًشات 

 .اٱْػإأثٸط نصيو يف تعطٜـ سكٛم 

عٓٛإ –ٜتذاشب٘ َؿَٗٛا ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ  اٱْػإنُا إٔ َؿّٗٛ سكٛم  -5

ايًٓصإ ٜبسٚإ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل ٚنأُْٗا ع٢ً ططيف ْكٝض، سٝح تتبأٜ  -ٖصٙ ايسضاغ١

، بني َا ٖٛ عاملٞ مبؿّٗٛ َطًل أسٝاْا ٚمبكاضب١ ْػب١ٝ أسٝاْا اٱْػإايٓعط٠ ملؿّٗٛ سكٛم 

ٖٛ خكٛقٞ ْابع َٔ تٓٛع ثكاؾات ٚعازات ٚأزٜإ اجملتُعات، ٚتعٗط دًٝا  أخط٣، ٚبني َا

 .ايكعٛبات يف ؾِٗ املٛنٛع ثِ تعطٜؿَ٘ع نٌ شيو 

ٜتٓاٍٚ تعطٜـ سكٛم َٔ نُا إٔ يًُطدعٝات اييت ٜٓطًل َٓٗا نٌ   -6

، زٚضا ٖاَا يف اخت٬ف املؿّٗٛ ٚغُٛن٘، ٖٚصا َُٗا ناْت ٖصٙ املطدعٝات، ز١ٜٝٓ اٱْػإ

 أٚ عًُا١ْٝ، يٝدلاي١ٝ أٚ اؾذلان١ٝ، غطب١ٝ أٚ ؾطق١ٝ، خاق١ بسٍٚ ايؿُاٍ أّ بسٍٚ اؾٓٛب؛

 .سٝح عاز٠ َا تٴططح ٖصٙ املطدعٝات ع٢ً ايػاس١ ايسٚي١ٝ يف ؾهٌ ثٓا٥ٝات َتكاب١ً

َػتٜٛات عس٠ ٚ عًّٛ عسٜس٠ اٱْػإتتكاطع يف َٛنٛع سكٛم ٚ تت٬ق٢ -7

ايػٝاغ١ ٚ ايتٓعرل، ؾعٓسٖا ٜتكاطع عًِ ا٫دتُاع َع عًّٛ ايكإْٛٚ ايتؿهرلٚ يًتشًٌٝ

اؿهَٛٞ  -ايعًُاْٞ َع ايسٸٜين، ٚايطزلٞ ايؿًػؿ١ ٚغرلٖا، ٚعٓسٖا ٜتكاطعٚ ٚا٫قتكاز

اؿانط َع ٚ ايتٓعرل َع ايتطبٝل،ٚ َع َع اجملتُع املسْٞ، ٚايساخًٞ َع اـاضدٞ،

ُٳح َٳٌ ٭ٕ ٜهٕٛ، ؾهٝـ ملؿّٗٛ تتذاشب٘ نٌ ٚ املػتكبٌ، َٚا ٖٛ نا٥ٔ ؾع٬ َٚا ٜٴط ٜٴأ

 .ٖصٙ ايتٓاقهات أ٫ ٜهٕٛ غاَها

، اٱْػإٚيف احملك١ً، ؾإٕ ٖصٙ ا٭غباب، ٚغرلٖا نجرل، دعٌ َػأي١ تعطٜـ سكٛم 

بػاط١ بعض ايتعطٜؿات، اييت غٛف ْٛضزٖا ؾُٝا  َػأي١ يف غا١ٜ ايكعٛب١ ٚايتعكٝس، ٚيف

، تهُٔ إؾها٫ت ٚتػا٫٩ت عسٜس٠ عذعت ٖصٙ ايتعطٜؿات عٔ اٱداب١ عًٝٗا، مما سبع

 .دعًٗا َعطن١ يًٓكس ٚايتشًٌٝ

 اإلْطإْكاط االيتكا٤ يف ستاٚالت تعسٜف سكٛم  -ثاْٝا

 :، ْصنط َٓٗااٱْػإساٍٚ بعض ايباسجني يف نتاباتِٗ ايتططم يتعطٜـ سكٛم 
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ايؿطز ببػاط١ ٭ْ٘ بؿط أٟ إىل  سطؾٝا تًو اؿكٛم اييت ت٪ٍٚ اٱْػإ"تعين سكٛم 

سكٛق٘ نإْػإ"
(1)

. 

اؿكٛم اييت هب إٔ ٜتُتع بٗا نٌ ايبؿط إىل  ببػاط١ اٱْػإٜؿرل َكطًح سكٛم "

ٞ، ؾٗصٙ اؿكٛم يٝػت َٓش١ َٔ ايسٚي١، اٱْػاْجملطز أِْٗ آزَٕٝٛ، ٜٚٓطبل عًِٝٗ ايؿطط 

شكاقات عامل١ٝ َػتكط٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين ع٢ً اغت٫ٚ تػتطٝع إٔ متٓعٗا، ٖٚٞ 

سس غٛا٤"
(2)

. 

املطايب اييت ٜتعني ايٛؾا٤ بٗا  تًوإىل  يٲؾاض٠ اٱْػإ" ٜٴػتدسّ َكطًح سكٛم 

ؾُٝع ا٭ؾطاز ٚزٚمنا أٟ متٝٝع بِٝٓٗ بػبب ايٓٛع أٚ اؾٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايعكٝس٠ أٚ ا٭قٌ أٚ 

٭ٟ غبب آخط، ٚهب إٔ ٜٴهَؿٌ يٮؾطاز مجٝعا ايتُتع بٗصٙ اؿكٛم أٚ املطايب عهِ 

نِْٛٗ بؿطا، ٚباعتباض إٔ ٚدٛزِٖ بٗصٙ ايكؿ١ ٫ ٜتشكل إ٫ بصيو"
(3)

. 

جملطز نْٛ٘ إْػاْا،  اٱْػإ، تًو اؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا اٱْػإ" ٜٴككس عكٛم 

ايعطقٞ أٚ  قً٘أ ٖٚصٙ اؿكٛم ٜٴعذلف بٗا يٲْػإ بكطف ايٓعط عٔ دٓػٝت٘ أٚ زٜاْت٘، أٚ

ست٢ قبٌ  اٱْػإايكَٛٞ، أٚ ٚنع٘ ا٫دتُاعٞ أٚ ا٫قتكازٟ، ٖٚٞ سكٛم طبٝع١ٝ ميًهٗا 

                                 
. إف البساطة الظاىرة في 21المرجع السابؽ، ص حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، جاؾ دكنممي، - (1)

ىذا التعريؼ تثير الكثير مف التساؤالت، يبدأىا الكاتب مف سؤاليف جكىرييف: ما معنى أف يككف لئلنساف حؽ؟ ككيؼ 
مفاده: إنسانية  الحؽ)الباب الثاني(ىذه النقطة في عنكاف  كستتـ مناقشةنشكء الحقكؽ، إلى  ككف اإلنساف إنسانا يؤدم

ناقشنا الحؽ ككيؼ يؤكؿ  تعريؼ إنساف حقكؽ اإلنساف، كقبمياإلى  فيو سيتـ التعرضصؿ حقكؽ اإلنساف، أاإلنساف 
بة حقكؽ أخبلقية رفيعة المستكل، يمكف المطال: "ف حقكؽ اإلنساف ىيأب األستاذلئلنساف. كفي نفس ىذا السياؽ يرل 

أف  -ماداـ يتمتع بيا اإلنساف ببساطة ألنو إنساف -بيا فقط عندما تككف ىذه الحقكؽ ميددة أك محرمة، إذ األصؿ 
أف كؿ دعاكل الحقكؽ ما ىي إال نكعا "كيضيؼ قائبل:  "،تككف قابمة لمنفاذ بكاسطة الكسائؿ القانكنية كالسياسية العادية

نتيؾ حقكقو يطالب ف مف تُ إـ، كفي ىذه الحالة فحرَّ يدد الحؽ أك يُ فقط عندما يُ ف المطالبة بيا تتـ مف المبلذ األخير، أل
. ىذه بعض الصعكبات التي يثيرىا تعريؼ حقكؽ اإلنساف رغـ بساطتو الظاىرة، "بحقكؽ قانكنية كليس حقكؽ إنسانية

. كتأكيدا لذلؾ "ببساطةيجب أال نقع في شرؾ الحديث عف حقكؽ اإلنساف " كذلؾ، بالقكؿ عمى ذلؾ يعبر جاؾ دكنممي
ف حقكؽ اإلنساف ىي برنامج تغيير سياسي، كلكف ال يقمؿ مف ككنيا حقكقا، فيي تؤكد عمى أنيا حقكؽ إنساف أيرل ب

ف تغييرا اجتماعيا جذريا مطمكبا أيضا. إنو عندما يطالب الشخص بحقكؽ اإلنساف فأكليس حقكؽ قانكنية. كىذا يعني 
 . 32-24، صالسابؽالمرجع  قكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ،حجاؾ دكنممي،  -راجع في ذلؾ: 

الصادرة  ،470 ، مجمة العربي، العدد"اإلطار النظرم كالتطكر التاريخي لحقكؽ اإلنساف" سعد الديف إبراىيـ،  - (2)
 . 12، ص1998الككيت عف كزارة اإلعبلـ الككيتية، 

 ،في العالـ المعاصر، دار سعاد الصباح لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلىسعاد محمد الصباح، حقكؽ اإلنساف  - (3)
 . 46، ص1996 بيركت
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فتُع َعني، ؾٗٞ تػبل ايسٚي١ ٚتػُٛ عًٝٗا" إٔ ٜهٕٛ عهٛا يف
(1)

. 

ٔٸ يٓا  إٕ املتُعٸٔ يف عٝٸ١ٓ ايتعاضٜـ ايػابك١، ٚغرلٖا َٔ ايتعاضٜـ اييت مل ٜتػ

شنطٖا
(2)

، ٜط٣ دًٝا ايكاغِ املؿذلى بٝٓٗا مجٝعا ٚاملتُجٌ يف ايتأنٝس ع٢ً إٔ إْػا١ْٝ 

ٖٞ أقٌ ٖصٙ اؿكٛم، ٚتتبأٜ ايتعاضٜـ عٓسَا ٜتعًل ا٭َط بسٚض اجملتُع أٚ ايسٚي١  اٱْػإ

 .اٱْػإيف َؿّٗٛ سكٛم 

َٔ  اٱْػإنُا ًٜشغ املتأٌَ يف فٌُ ٖصٙ ايتعاضٜـ، بكٛض٠ د١ًٝ عامل١ٝ سكٛم 

ٙ ، ٚايصٟ َطزٸاٱْػإخ٬ٍ املؿّٗٛ، ضغِ عسّ ا٫تؿام املػبل ع٢ً َع٢ٓ ايعامل١ٝ يف سكٛم 

اٱْػإأق٬ ايػُٛض ٚا٫خت٬ف ايصٟ تططس٘ املطدعٝات اييت ت٪غؼ ملؿّٗٛ سكٛم 
(3)

إ٫ . 

، اٱْػإٖٚٛ ايهطا١َ املتأق١ً يف  اٱْػإإٔ ٖصٙ ايعامل١ٝ تتذ٢ً يف ا٭قٌ شات٘ ؿكٛم 

يٲْػا١ْٝ، ٜتهُٔ بايهطٚض٠  اٖٚصا َا تتؿل سٛي٘ مجٝع املطدعٝات، ٚتعتدلٙ تطاثا َؿذلن

ى سكٛق٘ يٝؼ شلا إ٫ اْتٗايف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚ اٱْػإٖٛ  اٱْػإَؿّٗٛ ايعامل١ٝ، ؾ

 .املع٢ٓ شات٘ يف نٌ ظَإ َٚهإ نصيو

َٓع نٌ أؾهاٍ ايتُٝٝع أٜا إىل  تػتؿـ ٖصٙ ايعامل١ٝ نصيو َٔ اؿاد١ ايٛانش١

ا٭َط ايصٟ تتؿل  ٛاخل(، ٖٚ ...سٜٔ، ايٓٛعنإ غببٗا ٚايساؾع إيٝٗا) اؾٓػ١ٝ، اؾٓؼ، اي

 .جٓا٤اغتسٛي٘ نٌ ايتعطٜؿات زٕٚ 

                                 
السيد عبد الحميد فكده، حقكؽ اإلنساف بيف النظـ القانكنية الكضعية كالشريعة اإلسبلمية، دار الفكر الجامعي،  - (1)

 . 2، ص2003اإلسكندرية الطبعة األكلى، 
كداللة أخرل عمى المحاكالت الجادة  ،مف جية ا داللة عمى صعكبة تحديد المفيـككاختبلفيتعدد التعريفات  - (2)

 لبلقتراب عمى األقؿ مف فيـ ىذا المكضكع الشائؾ، كعمى أساس ذلؾ فقد كصمت التعريفات التي أكردىا بعض الكتاب
قيمة القانكنية لقرارات مجمس األمف أكثر مف خمسة عشرة تعريفا، كمف بينيـ: لمى عبد الباقي محمكد الغراكم، الإلى 

. ;:->9، ص@900الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف، منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى، بيركت 
 ككف المكضكع نسبي يتعمؽ بالفمسفة السياسية لممجتمع. إلى  ُمرجعا سبب ذلؾ

ؽ اإلنساف، كعبلقتيا بما يشابييا مف مصطمحات، مفيـك حقك  يسيتـ التطرؽ لتعريؼ العالمية، كمظاىرىا، ف - (3)
بشيء مف التفصيؿ، في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ، كلسنا ىنا بصدد إعطاء حكـ مسبؽ حكؿ عالمية حقكؽ 

ممف يؤيدكف كجاىة الرأم القائؿ بأف  -كاإلشكالية المطركحة فييا طركحةعنكاف األ فانطبلقا مك  -اإلنساف، ذلؾ أننا 
احتراـ الخصكصيات ميما كاف مصدرىا، ليس فيو ما يتعارض مع حقكؽ اإلنساف، بؿ بالعكس ىك ضماف لعالمية 

 كاقعية كفعالة لحقكؽ اإلنساف. 
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ببػاط١؛ ٭ْ٘  اٱْػإٖٞ تًو اؿكٛم اييت ميتًهٗا  اٱْػإؾايكٍٛ بإٔ سكٛم 

ٕٛ بٗا ذزٕٚ متٝٝع ٜتُػهٕٛ بٗا عاملٝا، ٚوتٚ جٓا٤اغتإٔ نٌ ايبؿط زٕٚ  إْػإ، ٜعين

 .ايسٚي١ٝٚ قٹبٳٌ نٌ ا٭ؾطاز ٚامل٪غػات ايٛط١ٝٓ

 ايفسع ايجاْٞ

 ٚاذتسٜات ايعا١َ اإلْطإايتالشّ ٚاالختالف بني سكٛم 

 ،ٚاؿطٜات ايعا١َ اٱْػإبني سكٛم  ،خط٣أٖصا ايتساخٌ تاض٠ ٚا٫خت٬ف تاض٠ 

ىتًط ٜٚكذلب  ، سٝحخط٣أاؿط١ٜ َٔ د١ٗ ٚ ٜؿطن٘ ٚاقع ا٫خت٬ف بني اؿل َٔ د١ٗ

َٚع شيو  ٜٚتكاطع َؿّٗٛ اؿل نجرلا َع َؿّٗٛ اؿط١ٜ يسضد١ ٜكعب ايؿكٌ بُٝٓٗا،

ٚاؿطٜات ايعا١َ، املؿَٗٛإ  اٱْػإثِ ٜٓػشب شيو ع٢ً سكٛم  )أ٫ٚ(، تؿكًُٗا سسٚز

 .)ثاْٝا( ايكطٜبإ دسا املدتًؿإ

 اذتدٚد ايفاص١ً بني اذتل ٚاذتس١ٜ -أٚال

٦جاض أٚ غتٜكّٛ ع٢ً ؾهطتٞ ا٫ -َٔ قبٌ غبل تأنٝس شيونُا -إشا نإ اؿل 

ٕ اؿط١ٜإا٫ْؿطاز ٚايتػًط، ؾ
(1)

ٜتُتع بٗا اؾُٝع ع٢ً قسّ املػاٚا٠، ٚتؿذلض ٚدٛزِٖ  

                                 

بحؽ ممارسة عدد مف النشاطات فراد مف الدكلة لؤل االعتراؼ"( الحرية بأنيا: Jean MORANGE)ؼعرّ يُ  - (1)
 ". انظر: المحددة بعيدا عف كؿ ضغط خارجي

-Jean MORANGE, libertés publiques, série que sais-je? PUF, 6
eme

 éd. 1995, p6.  
"رخصة أك إباحة، فالرخصة ىي مكنة كاقعية الستعماؿ حرية مف الحريات العامة : فيا عبد الرزاؽ السنيكرم بأنياعرّ يُ ك 

ذلؾ أف الشخص في حدكد القانكف لو حرية العمؿ  ،ف حرية مف الحريات العامةأىي إباحة يسمح بيا القانكف في شأك 
 . كالتنقؿ كالتعاقد كالتممؾ كغيرىا مف الحريات العامة

 . 9ص، د. ت. ـ. ط ،1967، طبعة اإلسبلميحمد السنيكرم، مصادر الحؽ في الفقو أعبد الرزاؽ  -
قانكنية تؤكد دائما في تعريفيا لمحرية عؿ المفيـك الفردم، فيي بذلؾ تعني القدرة المطمقة عمى إتياف راء فقيية آكىناؾ 

كالتزاـ القانكف عند ممارستيا في  ،أم تصرؼ أك االمتناع عنو، مع قيد عدـ المساس بما يثبت لآلخريف مف حريات
 شكميا الفردم. 

الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات األساسية في الدساتير العربية كالمقارنة، بحث  ،مصطفى محمكد عفيفي -
 . 226، ص1987الككيت  ،الجزء األكؿ ،ممؤتمر السادس عشر التحاد المحاميف العربلمقدـ 

 تي: كاآل (Jean RIVEROفيا)كفي نفس ىذا اإلطار عرّ  -
« C’est un mot redoutable. On s’en tiendra à sa définition la plus classique, celle de Littré: 

= 
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مجٝعِٗ يف املطنع ْؿػ٘، ٚمبا أْٗا غًط١ ايؿدل يف إٔ ٜتكطف سػب تكسٜطٙ 

أٚناع عا١َ غرل  ايؿدكٞ ؾٗٞ إشٕ غرل قسز٠ ٚغرل ٚانش١، ؾ٬ تعسٚ إٔ تهٕٛ فطز

َٓهبط١ ٫ٚ ٚانش١ املعامل، غ٬ف اؿكٛم اييت ٖٞ قسز٠ ٚٚانش١ املعامل
(1)

. 

ٕ ٭ ؛اػاٙ َٔ ايؿك٘ إٔ ايتؿطق١ بني اؿل ٚاؿط١ٜ ٖٞ تؿطق١ ؾه١ًٝ يف سني ٜط٣

                                 
« condition de l’Homme qui n’appartiens à aucun maitre » et encore « pouvoir d’agir ou de 

n’aigre pas ». des deux formules rapprochées, une idée essentielle se dégage: la liberté est un 

pouvoir d’autodétermination, en vertu duquel l’Homme choisit lui-même son comportement 

personnel ». Jean RIVERO, les libertés publiques, 1- les droits de l’homme, op. cit. p  .  

كعة مف الرخص أك المكنات المتاحة لمناس جميعا، بدكف مأف الحرية مج: "ك يرل جابر إبراىيـ الراكم -
 . "يعترؼ بيا القانكف، كيتكفؿ بحمايتيا، كتككف محبل الكتساب الحقكؽ ،تخصيص

جابر إبراىيـ الراكم، حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية، دار كائؿ   -
 . 191األردف، ص 1999لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى 

 كىناؾ مف يراىا "قيمة" كيربطيا بالمساكاة، كيحاكؿ التميز بيف مصطمح الحرية في المفرد كالحرية في الجمع.  -
- Philippe RAYNAUD, la liberté comme valeur, liberté et égalité, In, Cahiers français no 

354, janvier- février 2010, liberté/libertés, sous la direction de Philippe TRONQUOY, la 

documentation francaise2010,p. 3.  
إف ما يبلحظ عمى مجمؿ ىذه التعاريؼ كغيرىا رغـ كجاىتيا، أنيا تخمط أك تكاد بيف الحؽ كالحرية، لكنيا تجمع  -

 صدر ىذه الحرية أال كىك القانكف. عمى م
ذلؾ أف  liberté juridique"" دراستنا ىذه ىي الحرية القانكنية ىاقصدتكيجب التنكيو في ىذا المقاـ أف الحرية التي  

فالفيمسكؼ "، فقد كانت محبل الىتماـ الفبلسفة كاختمفكا كثيرا في تعريفيا.  liberté philosophiqueالحرية فمسفية كذلؾ"
(BOSSUET) ة مّ شعر بأنو ليس ىناؾ مف عِ أ" كمما بحثت في ذاتي عف السبب الذم يدفعني لمعمؿ، فإنني : يقكؿ

 : كيعرفيا؛  شعر بكضكح مف حريتي تنحصر في مثؿ ىذا االختيار"أني إألفعالي سكل حريتي، كمف ثـ ف
 (H- BERGSON) :كذلؾ كيقكؿ "؛الفعؿ الصادر عنياإلى  نسبة النفس المشخصة "بأنيا(LEIBNIZ) : " إف اهلل ىك

الحر الكامؿ، أما المخمكقات العاقمة فبل تكصؼ بالحرية إال بقدر خمكىا مف اليكل، أم بقدر ما تسمك بنفسيا فكؽ 
المقكلة الشييرة ب (Karl JASPERS)األىكاء". كتأكيدا لفكرة الحرية كأىميتيا في حياة اإلنساف، يستبدؿ الفيمسكؼ

نا إذف مكجكد"، أختار فأنا إذف مكجكد" بالمقكلة " أنا أأنا أفكر ف" ( René DESART)رت لمفيمسكؼ ديكا
فقد ربط بيف الحرية كالقيمة قائبل: " إف قيمة اإلنساف تتكقؼ طرديا عمى درجة حريتو، كىذه الحرية ( LAVELLE)أما

جؿ العمؿ عمى تحقيقيا". لمزيد مف أنفسيا ليست سكل بحث عف القيـ كسعي كراء الممكنات، كجيد متكاصؿ مف 
حقكؽ اإلنساف بيف التشريع  عصمت عدلي كطارؽ إبراىيـ الدسكقي،: انظرالتفاصيؿ حكؿ نظرة الفبلسفة لفكرة الحرية 

جابر إبراىيـ الراكم، المرجع : كذلؾ انظر. 30 -27ص، ?900 اإلسكندريةكالتطبيؽ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، 
فرنسكا شاتميية، ترجمة خميؿ أحمد، أما فرنسكا شاتمييو، فيربط بيف الحرية ك األخبلؽ. انظر:  ؛190-185ص  ،السابؽ

يديكلكجيا اإلنساف، مجد، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، بيركت إتقديـ سييؿ القش، 
  .19-15، ص2002

" "JOSRAND، حيث أكرد تمييزا ؿ190، المرجع نفسو، ص الراويجابر إبراهيم قريبا مف ىذا المعنى، راجع:  - (1)
الحقكؽ مفاده أف الحريات غير كاضحة المعالـ بخبلؼ الحقكؽ التي ىي محددة كمسماة، كيرل أف الحرية ىي أصؿ 

 جميعا؛ لذلؾ كانت مف الناحية السياسية ىي السبب في انتشار الحقكؽ كشيكعيا. 
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اؿل َا ٖٛ إ٫ َعٗط أغاغٞ َٔ َعاٖط اؿط١ٜ
(1)

. 

َعٗط َٔ َعاٖط اؿل، ٖٞ إٔ اؿط١ٜ  ،خطٜط٣ ايبعض اٯ ،ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ شيو

أٚ ٖٞ َعٗط َٔ َعاٖط مماضغ١ ٖصا اؿل
(2)

. 

ٖٞ ايتأنٝس ع٢ً إٔ اؿط١ٜ أقٌ مجٝع اؿكٛم، ٚإىل  ذ٘ بعض اٯضا٤ نصيوٚتتٸ

غبل َٓٗا َٔ سٝح ايٓؿأ٠، مما هعًٗا بايهطٚض٠ أٗٞ ؾايػبب يف ْؿ٥ٛٗا ٚاْتؿاضٖا، 

هابٞ ٚغًيب يف ْؿؼ ايٛقت، إ ؛ا٭َط ايصٟ ميٓشٗا داْبني ؛سلٌ َٔ اؿكٛمٸأأٚغع ٚ

ؾايؿدل ٜػتطٝع إٔ ٜأتٞ ايؿعٌ اؿط أٚ عسّ إتٝاْ٘ يف ْؿؼ ايٛقت، ٚشيو َع عسّ 

اٱنطاض باٯخطٜٔ
(3)

. 

لس إٔ " "DABAN زبإ: ْ٘ إشا اْطًكٓا َٔ تعطٜـ اؿل ٚؾكا ملا دا٤ ب٘أٚ اؿكٝك١ 

٭ُْٗا عٓكطٜٔ زاخًٝني يف تهٜٛٓ٘  ؛عإ اؿل زٕٚ اؿط٦١ٜجاض ٚايتػًط ميٝٸغتعٓكطا ا٫

ٜٓؿطز بُٗا نٌ قاسب سل عٔ اٯخط، يف سني إٔ اؿط١ٜ تعتدل ضخك١ أٚ َه١ٓ َتاس١ 

يًٓاؽ مجٝعا، أَا َٔ سٝح ايعٓكطٜٔ اـاضدٝني املُٝعإ يًشل ٚاملتُج٬ٕ يف اؿُا١ٜ َٔ 

ؾايػرل َطايب ؾإُْٗا َؿذلنني بني اؿل ٚاؿط١ٜ،  ؛قبٌ ايكإْٛ ٚعٓكط أٚ ؾطط ايػرل١ٜ

كاٍ "إٕ باسذلاّ سكٛم اٯخطٜٔ متاَا نُا ٖٛ َطايب باسذلاّ سط١ٜ اٯخطٜٔ، ٚيف ٖصا ٜٴ

، نُا إٔ ايػًط١ َطايب١ بتأَني محا١ٜ ٜٔ"خطسط١ٜ ايؿدل تٓتٗٞ عٓسَا تبسأ سط١ٜ اٯ

 .اؿكٛم ٚاؿطٜات ع٢ً سس ايػٛا٤

٭ٕ  ؛َطادع١إىل  وتازغبل، قٍٛ أإٔ اؿط١ٜ أقٌ اؿل ٚأٚغع َٓ٘ ٚبثِ إٕ ايكٍٛ 

ٜٚؿذلى ؾٝ٘ اؾُٝع ع٢ً قسّ  ،ٖٛ أقٌ اؿكٛم ٚاؿطٜات مجٝعا ،اؿل يف اؿٝا٠ َج٬

 .املػاٚا٠

ؾدك١ٝ إىل  تكػِٝ اؿطٜاتإىل  ٚاعُس ايباسجنيإٔ بعض إىل  بكٞ إٔ ْؿرل نصيو

                                 
تكرم في جميكرية مصر العربية، مقدمة في دراسة المبادئ الدستكرية العامة، دار يحيى الجمؿ، النظاـ الدس - (1)

 . 144، ص 1974النيضة العربية، القاىرة 
 . 185جابر إبراىيـ الراكم، المرجع السابؽ، ص  - (2)
السنة  10-9بكر القباني، الحقكؽ كالحريات العامة في ظؿ حالة الطكارئ، مقاؿ منشكر بمجمة المحاماة، العدد - (3)

 . 32. ذكره عصمت عدلي كطارؽ إبراىيـ الدسكقي، المرجع السابؽ، ص28ص1984، 64
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احملك١ً ْ٘ ٜكعب ايتُٝع بني ٖصٙ ا٭ْٛاع، ٖٚٞ يف أإ٫ . اخل ...ٚعا١َ ٚخاق١ ٚأغاغ١ٝ

١ٝ تعدل عٔ تًو اؿط١ٜ اييت تتسخٌ ايػًط١ ايعا١َ عٔ ططٜل ايكإْٛ، يهؿايتٗا ٥ايٓٗا

ا٤ عًٝٗا، َٚٔ ٖٓا دا٤ت ايتػ١ُٝ ايؿا٥ع١ "اؿطٜات ايعا١َ"، عتسَٔ ا٫ محاٜتٗاٚتٓعُٝٗا ٚ

 .مجٝع ا٭ْٛاع ا٭خط٣ - يف ْعط ٖصٙ ايسضاغ١ -ٚاييت تؿٌُ

 شتتًفإَٚفَٗٛإ قسٜبإ : ايعا١َاذتسٜات ٚ اإلْطإسكٛم  - ثاْٝا

"، اٱْػإٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ"، أٚ "اؿطٜات ايعا١َ ٚسكٛم  اٱْػإثٓا١ٝ٥ "سكٛم 

نجرلا َا تذلزز، غٛا٤ يف اٱع٬ْات ٚاملٛاثٝل ٚايعٗٛز ايسٚي١ٝ، ايعامل١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ
(1)

، أٚ يف 

ايسغاترل ايٛط١ٝٓ
(2)

، أٚ ست٢ يف نتابات امل٪يؿني ٚايباسجني
(3)

إىل  اؿكٛمإىل  ، ؾاٱؾاض٠

داْب اؿطٜات، ٚعسّ ا٫نتؿا٤ بإسساُٖا زٕٚ ا٭خط٣، زيٌٝ ع٢ً أُْٗا َؿَٗٛإ قطٜبإ 

 .دسا ٚيهُٓٗا كتًؿإ

ٝٸٓ٘ ) ٫ ٜكعإ يف  ايف ْكطتني أغاغٝتني، ؾُٗ(، Jean RIVERO ٖصا ا٫خت٬ف ب

                                 

عمى ما يمي: "لكؿ فرد  ?;@8فعمى سبيؿ المثاؿ، نصت المادة الثالثة مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ  - (1)
الحؽ في الحياة كالحرية كاألمف الشخصي"، كنصت الفقرة األكلى مف المادة التاسعة مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية 

ي الحرية كالسبلمة الشخصية"، كجاء في الفقرة األكلى مف المادة عمى ما يمي: "لكؿ فرد الحؽ ف==@8كالسياسية لعاـ 
الخامسة مف االتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ما يمي: " لكؿ فرد الحؽ في الحرية كاألماف... "، 

 كتتجمى الثنائية كذلؾ في تسمية االتفاقية نفسيا. 

ىذه الثنائية معا كلـ تكتفي بإحدل المصطمحيف، مف بينيا الدستكر إلى  عديدة ىي الدساتير التي أشارت - (2)
، @>-@9الحقكؽ كالحريات، مف المادة  في الفصؿ الرابع منو المعنكف بػ: =@@8المعدؿ سنة @?@8الجزائرم لسنة 

سـك الدستكر الجزائرم، مر مستعمبل تارة مصطمح الحؽ كتارة أخرل الحرية دكف أف يميز بيف المصطمحيف. انظر: 
، يتعمؽ بإصدار نص تعديؿ 1996ديسمبر سنة  7المكافؽ  ق1417رجب عاـ 26المؤرخ في  438 -96رئاسي رقـ 

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب 1996نكفمبر سنة  28الدستكر، المصادؽ عميو في استفتاء 
 بع. ، الفصؿ الرا76 ، العدد1996ديسمبر سنة  8المؤرخة في 

يفضؿ العديد مف الباحثيف ىذه الثنائية ؛ كمنيـ مف يعتبر بأف الحريات العامة تطكرت لتصبح الحؽ في  - (3)
الحريات العامة، خاصة بعدما أصبح بإمكاف الفرد االدعاء بيا ضد الدكلة التي تنتيكيا كنقصد ىنا النظاـ األكركبي 

 انظر في تفاصيؿ ذلؾ:  لحقكؽ اإلنساف، كبالضبط المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف،
-Guy CARCASSONNE, libertés: une évolution paradoxale, le seuil / pouvoirs 2003 /1-No 

   . p6. Article disponible en ligne à l’adresse:  

 http: //www. cairn. info/revue-pouvoirs-2003-3-page-5. htm.  

http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-3-page-5.htm
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31 
 

املهَُٕٛػت٣ٛ ٚاسس َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ يٝؼ شلُا ْؿؼ احملت٣ٛ أٚ 
(1)

: 

ٚاؿطٜات ايعا١َ، ؾإشا ناْت  اٱْػإا٭ٍٚ، يف املؿّٗٛ شات٘ ؿكٛم  مٜعٗط ايؿط

ببػاط١ ٭ْ٘ إْػإ، سٝح أغاغٗا  اٱْػإٖٞ تًو اؿكٛم اييت ميًهٗا  اٱْػإسكٛم 

ؾهط٠ ايكإْٛ ايطبٝعٞ، ٫ٚ ميهٔ تٗسٜسٖا أٚ املػاؽ بٗا، إىل  ٚايتاضىٞ ٜطدع ٞايؿًػؿ

١ٝ شاتٗا، َٚا ع٢ً ايكإْٛ ايٛنعٞ إ٫ ا٫عذلاف بٗا ٚمحاٜتٗا، اٱْػاْزٕٚ املػاؽ بايطبٝع١ 

 .َٔ ايكإْٛ ايٛنعٞ -بٌ ٚأزل٢ -ٜكع خاضز  اٱْػإؾإٕ َؿّٗٛ سكٛم 

، إمنا ٞيكإْٛ ايطبٝعٚ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو، ؾإٕ اؿطٜات ايعا١َ، يٝؼ َكسضٖا ا

َكسضٖا ٚنعٞ خايل، متجً٘ اٱضاز٠ ايؿعب١ٝ ايٛانع١ يًسغتٛض أٚ ايكإْٛ، ؾاؿطٜات 

ايعا١َ ٖٞ سكٛم يًؿطز قٹبٳٌ ايسٚي١، ٜٳهَؿًٗا ايسغتٛض أٚ ايكإْٛ، ٜٚتِ مماضغتٗا يف َٛاد١ٗ 

م ٚع٢ً خ٬ف َؿّٗٛ سكٛ -ايػًط١ ايعا١َ ٚؾكا يًكإْٛ، ؾُؿّٗٛ اؿطٜات ايعا١َ

 .ٜكع يف قُِٝ ايكإْٛ ايٛنعٞ ٚيٝؼ خاضدا عٓ٘ -اٱْػإ

ٜطٜس إٔ  -َٚٔ أدٌ تكطٜب املع٢ٓ -ٚ مبؿّٗٛ املدايؿ١-(Jean RIVEROٚنإٔ)

ٖٛ َكسض ناؾـ أٚ َكطض، ٚيٝؼ  اٱْػإٜكٍٛ، إٔ ايكإْٛ ايٛنعٞ بايٓػب١ ؿكٛم 

ايعا١َ َكسضٖا بُٝٓا اؿطٜات . َكسضا َٓؿ٦ا، َٚكسضٖا املٓؿ٧ ٖٛ ايكإْٛ ايطبٝعٞ

 .املٓؿ٧ ٖٛ ايكإْٛ ايٛنعٞ

ٓتادٓا ٖصا، قٛي٘ يف ختاّ ايٓكط١ ا٭ٚىل َٔ ايتُٝٝع، بإٔ اؿطٜات اغتٚمٓما ٜ٪نس 

ايكإْٛ إىل  ايعا١َ ٖٞ سكٛم إْػإ، تهطٜػٗا َٔ قبٌ ايسٚي١، ْكًٗا َٔ ايكإْٛ ايطبٝعٞ

ايٛنعٞ
(2)

. 

 (RIVERO Jean) : ايػابل يـّ ، َٔ ؼًًٝ٘ يًه٬(Jean MORANGE )غرل إٔ  

تكبح سطٜات عا١َ، عٓسَا ٜهؿٌ ايكإْٛ  اٱْػإٓتاز َػاٜط، َؿازٙ إٔ سكٛم اغتخطز ب

ايٛنعٞ ايتُتع بٗا ٚوُٝٗا
(3)

( يف ْٗا١ٜ RIVEROٖٚٛ َا ٜتٓاؾ٢ َع َا خًل إيٝ٘) . 

 .ايٓكط١ ايجا١ْٝ َٔ ايتُٝٝع ايػابل

                                 
(1) - Jean RIVERO, Les Libertés Publiques , 1- Les Droits de L’homme, op. cit. p16-  . 
(2) - Jean RIVERO, Les Libertés Publiques, op. cit. p17. 

(3) - Jean MORANGE, Libertés Publiques, Série Que Sais-Je? PUF, 6
eme

 éd. 1995, p6.  
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إٔ زٚض ايكإْٛ ايٛنعٞ إهابٞ  ؾإْ٘ ميهٔ ايكٍٛٓتاز نصيو، غتٚإشا أَهٔ ا٫

 .اٱْػإدسا عٓسَا ٜتعًل ا٭َط باؿطٜات ايعا١َ، ٚغًيب عٓسَا ٜتعًل ا٭َط عكٛم 

ٚاؿطٜات ايعا١َ  اٱْػإيف نٕٛ سكٛم  (RIVEROٜعٗط ايؿطم ايجاْٞ سػب ) 

يٝؼ شلُا ْؿؼ املهُٕٛ أٚ احملت٣ٛ
 (1)

: 

ٖٚٞ آخص٠ يف ايتُسز  -َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجأَ عؿط- اٱْػإؾكا١ُ٥ سكٛم 

ٚايتٓٛع، يف ايبس٤ ناْت عباض٠ عٔ غًطات شات١ٝ أٟ سطٜات، يهٔ سسٜجا تأنس بإٔ 

١ٝ تؿذلط أؾٝا٤ أخط٣، أٟ سسأ أز٢ْ َٔ ا٭َٔ املازٟ، ٜتهُٔ محا١ٜ اٱْػاْايطبٝع١ 

ايؿهطٟ، املطتبط باؿكٍٛ سسا أز٢ْ َٔ ايتطٛض ٚ ايكش١ ٚإَها١ْٝ إهاز عٌُ بأدط،

ع٢ً ايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ ٚاملع١ًَٛ
(2)

. 

اؾسٜس٠ ٖصٙ ٖٞ نصيو أغاغ١ٝ نتًو اييت ُأعذلف بٗا َٓص  اٱْػإإٕ سكٛم 

ايبسا١ٜ، يهٓٗا ؽتًـ عٓٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ، يف نْٛٗا ٫ تهُٔ يكاسبٗا غًط١ 

ٜٵٔ ع٢ً اجملتُع، امْلَطاَيب  بتشكٝكٗا عٔ ططٜل إْؿا٤ املطاؾل ايتكطف اؿط، إمنا ٖٞ زٳ

ايعا١َ املدتًؿ١، ؾٗٞ ٫ تؿهٌ سطٜات ع٢ً خ٬ف ا٭ٚىل، ٚاملؿانٌ اييت تذلتب عٓٗا 

ست٢ ٚإٕ  اٱْػإَٔ خ٬ٍ ٖصا ايؿطم، هب ايتصنرل بإٔ نٌ سكٛم . ؽتًـ عٔ ا٭ٚىل

اعذلف بٗا ايكإْٛ ايٛنعٞ، غرل قاب١ً يتأغٝؼ سط١ٜ عا١َ
(3)

. 

ٚنأْ٘ ٜطٜس إٔ ميٝٸع  (RIVEROز نصيو، بإٔ) آتغتا٫ ميهٔ ايٓكط١ٖصٙ  يفٚ 

بني اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚاييت ظٗطت أ٫ٚ، ٜٚعتدلٖا سطٜات، ٚبني اؿكٛم 

                                 
(1)- Jean RIVERO, Les Libertés Publiques ,op. cit. p17-  .  

تساءؿ العديد مف الباحثيف عف إمكانية تجديد الحقكؽ كالحريات العامة، خاصة الفرنسييف منيـ، كحجتيـ في  - (2)
ذلؾ أف النصكص المرجعية ليذه الحقكؽ كالحريات، كالمتمثمة في اإلعبلف الفرنسي لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف 

و مف مبادئ خالدة، إال أنيا لـ تعد بإمكانيا استيعاب أك الدساتير الفرنسية البلحقة لو، كبالّرغـ مما حفمت 1789لعاـ
التطكر اليائؿ في مطالب األفراد المتزايدة، خاصة أماـ صعكبة تعديميا إلضافة حقكؽ كحريات جديدة، لذلؾ يركف بأف 

 كرة: الحؿ في القانكف الذم بإمكانو أف يضمف تجديدا في الحقكؽ كالحريات كمما تطمب األمر ذلؾ. انظر في ىذه الف
 -Denys DE BÉCHILLON, renouveler les libertés ?, le seuil / pouvoirs 2003 /1-N

o
 104. Article 

disponible en ligne à l’adresse: http: //www. cairn. info/revue-pouvoirs-2003-3-page-143. htm  

(3) - Jean RIVERO, Les Libertés Publiques, op. cit. p17-  .  

http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-3-page-143.htm
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ٜٵٔ ع٢ً اجملتُع،  ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚاييت ظٗطت ؾُٝا بعس، ٚاييت ٜعتدلٖا زٳ

 .ايعا١َ، ست٢ ٚإٕ نطغٗا ايكإْٛ ايٛنعٞٚؽتًـ اخت٬ؾا دصضٜا عٔ اؿطٜات 

، ٖٛ إٔ ٖٓاى َٔ ٜػُٞ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ باؿطٜات شيوَٚا ٜ٪نس 

(l’idéal de liberté)ا٭غاغ١ٝ ٜٚكؿٗا باملجاي١ٝ
(1)

نُا إٔ ايتعاّ ايسٚي١ إظٸا٤ٖا ايتعاّ  ،

غًيب، ؾٗٞ متًو ؾكط غًط١ ٚنع ايهٛابط اـاق١ ملباؾط٠ ٖصٙ اؿكٛم
(2)

. 

ٕٸ تسخٌ ايسٚي١ ؾٝٗا ٜهٕٛ إهابٝا  أَا اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ؾإ

َٔ أدٌ نؿايتٗا
(3)

سٝح زلٸاٖا  (RIVEROٖٚصا َا ٜتؿل َع ايٓعط٠ اييت خٳًُل إيٝٗا ). 

باؿكٛم اؾسٜس٠ ٚأعط٢ أَج١ً عٓٗا، نايكش١ ٚايتعًِٝ ٚايعٌُ، ٚأنس أْٗا زٜٕٛ ع٢ً 

 .ٖٞ سطٸٜات -ٜٚككس اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ -اجملتُع بُٝٓا ا٭ٚىل

ست٢ يف  اٱْػإؾإشا ناْت ٖصٙ ا٫خت٬ؾات ايػابل بٝاْٗا َكاسب١ ملؿّٗٛ سكٛم 

قٝػت٘ اجملطٸز٠ َٔ أٟ تٛقٝـ أٚ ضبط أٚ إناؾ١، ؾُاشا غٝهٕٛ عًٝ٘ ا٭َط عٓسَا تٴٛقٳـ 

 ؟ .ٖصٙ اؿكٛم بايعامل١ٝ

 املطًب ايجاْٞ

 ٚتعدد ايدالي١ ...ثبات ايتط١ُٝ: اإلْطإعامل١ٝ سكٛم 

٤ اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚتطادع اْتٗاقب٫ٛ ٚاغعا بعس  اٱْػإعطف َبسأ عامل١ٝ سكٛم 

يهٔ َا ؾت٧ إٔ امكط ٖصا  بني املعػهطٜٔ ايؿطقٞ ٚايػطبٞ، ٞاؾسٍ ا٭ٜسٜٛيٛد

 ايسٚيٞ، ايكبٍٛ خاق١ بعس قعٛز ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚظٗٛضٖا نؿاعٌ دسٜس َٚ٪ثط يف اجملتُع

سس َا عٔ املكاضبات ايػا٥س٠، إىل  ، ؽتًـاٱْػإتبٓٝٗا ملكاضبات َتُٝع٠ يعامل١ٝ ؿكٛم ٚ

 .)ايؿطع ا٭ٍٚ(. اٱْػإاييت ْٳٖعط شلا ايػطب يف إعسازٙ ملدتًـ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

                                 
(1)-Guy HAARSCHER, Philosophie des Droits de l'Homme,4

eme
 édition, Revue 1993, By édition 

de l'université de Bruxelles, p. 37 ; Lire en ce sens aussi: K. VASAK, Les différentes Catégories 

des droits de l’Homme, In, les dimensions universelles des droits de l’homme, publie avec le 

concours de l’UNESCO, volume , Bruylant, Bruxelles     , P. p. 301.  

 . 15 ص ،1999القاىرة  ،دار الكتب المصرية، الدكلية لحقكؽ اإلنساف االتفاقيات عبلـ، أحمد كائؿ - (2)

 . >8، المرجع نفسو، صعبلـ أحمد كائؿ - (3)
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، ٚيٛ بكطا٤ات كتًؿ١، اٱْػإٚضغِ ٖصا ا٫خت٬ف إ٫ إٔ ايهٌ ٜٴكط بعامل١ٝ سكٛم 

ايعامل١ٝ ع٢ً باقٞ ايجكاؾات ٚاؿهاضات  اٱْػإخاق١ بعسَا اْؿتشت َٓع١َٛ سكٛم 

ٚا٭خط،  ا٭ْاٚخطدت َٔ زا٥ط٠ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ، ٖصا ايتبازٍ بني ايجكاؾات ٚاؿهاضات ٚبني 

كٛم ، ٖٛ ايصٟ دعٌ َؿّٗٛ عامل١ٝ ساٱْػإٚايصٟ ٫ ٜككٞ زٚض ايسٚي١ يف فاٍ سكٛم 

 .ايؿطع ايجاْٞ(). كتًؿا عٔ عٛملتٗا اٱْػإ

 ايفسع األٍٚ

 اإلْطإعامل١ٝ سكٛم  َكازباتتعدد 

 )أ٫ٚ(، ٜٴٛعٳع شيو اٱْػإاٯضا٤، ٚتعسزت املؿاِٖٝ يف املككٛز بعامل١ٝ سكٛم ختًؿت ا

يًػُٛض ايصٟ ٜططس٘ َؿّٗٛ  ٚ)ثاْٝا(. يتبأٜ املؿّٗٛ ايًٓػٟٛ ملكطًح ايعامل١ٝ يف سس شات٘

ٚاخت٬ف املطدعٝٸات اييت ت٪غؼ شلصا املؿّٗٛ مما عٳسِّزٳ َٔ ز٫٫ت عامل١ٝ  اٱْػإسكٛم 

 .اٱْػإسكٛم 

ٌٔ يف ايتعسٜفني ايًّػٟٛ ٚاالصطالسٞ يًعامل١ٝ -أٚال  تباٜ

ايعامل١ٝ يف ايًٓػ١ ايعطب١ٝ َؿتك١ َٔ يؿغ "ايعامل" ايصٟ ٜٴطًل ع٢ً نٛنب ا٭ضض، أٟ 

قا١ُ٥ َٓص إٔ تهْٛت ايهط٠ ا٭ضن١ٝ -ٚاؿاٍ ٖصٙ-أْٗا 
(1)

. 

–َؿتل َٔ اؾصض اي٬ٓتٝين  -UNIVERS-ٚايؿطْػ١ٝ  اٱلًٝع١ٜ"ايعامل" يف ٚ

UNIVERSUM-" ٚتػتعٌُ ن١ًُ ،WORLD"يًس٫ي١ ع٢ً "ايعامل "
(2)

ٚايعامل١ٝ ٫ تعين . 

(l’Universalité n’est pas Universalisme)ايع١َُٝٛ
(3)

ٚتٴػتعٌُ "ايعامل١ٝ" عاز٠ . 

"ايعامل" ؾإٕ َكطًح إىل  نإ َكطًح "ايعامل١ٝ" ٜٴٓػب انُطازف ملكطًح "ايه١ْٝٛ"، ؾإش

 .ايهٕٛإىل  ايه١ْٝٛ ٜٴٓػب

ُٳا ٜتُٝٸع ب٘ ٖصا إىل  أَا اقط٬سا ؾ٬ غبٌٝ اؾذلاض َؿّٗٛ ٚاسس عٔ ايعامل١ٝ، يٹ

                                 
، لساف العرب، تحقيؽ، عبد اهلل عمي الكبير انظر:  – (1) ، دار المعارؼ، د. ت. كآخركفبف منظكر محمد بف مكـر

 . 1028صط، القاىرة، 
-=;، ص:?@8جميؿ صيميا، المعجـ الفمسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، الطبعة األكلى، بيركت،  - (2)

99? . 
(3) -Patrick WACHSMANN, Les Droites de l'Homme, 3

eme
 éd, Dalloz, Paris, 1999 p.   .  
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املؿّٗٛ َٔ إساط١ ٚسلٍٛ ٚتبسٸٍ، أغبػٗا عًٝ٘ ايؿهط ايصٟ أقبح ٚ٭ٍٚ َط٠ بؿهٌ غٝاز٠ 

ط عٔ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ اؿكٝك١، يعكط َٔ ، ٜٴعبٸ-planétaire -ايتك١ٝٓ ؾهطا نْٛٝا

أٟ َع٢ٓ عطقٞ أٚ دػطايف أٚ قَٛٞ، إ٫ يًعامل ٚقس غازت٘ إىل  عكٛض ايعامل، ٫ ميٌٝ

ايتك١ٝٓ
(1)

. 

تؿٌُ نٌ َا ميتس ٜٚتػع َتدطٝا ايعٛا٥ل ٚاؿٛادع، ٚنٌ َا ٜؿٌُ ايعامل ؾايعامل١ٝ 

نًٓ٘ زٕٚ تؿطق١ أٚ متٝٝع
(2)

. 

ٚايعامل١ٝ نُطازف يٲْػا١ْٝ تعين اؾٓؼ ايبؿطٟ فطٸزا َٔ اْتُا٥٘ ٭١ٜ يسٚي١؛ ٭ْ٘ 

ٜهٸِ مجٝع ؾعٛب ايعامل سانطا َٚػتكب٬ 
(3)

. 

ايبشح عٔ اؿكٝك١ ايٛاسس٠، اييت إىل  ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ بإٔ ايعامل١ٝ َصٖب ٜسعٛ

مجع إىل  تهُٔ خًـ املعاٖط املتعسز٠ يف اـ٬ؾات املصٖب١ٝ املتبا١ٜٓ، ؾٗٞ بصيو ايػبٌٝ

َصٖب ٚاسس، تعٍٚ َع٘ خ٬ؾاتِٗ ايس١ٜٝٓ ٚايعٓكط١ٜ ٱس٬ٍ ايػ٬ّ يف ايعامل إىل  ايٓاؽ

قٌ اـ٬ف
(4)

. 

املسضغ١ ايطٚاق١ٝ، اييت أغُٗت إىل  عٛزايعامل١ٝ بٗصا املؿّٗٛ ايعاّ شلا دصٚض تاضى١ٝ، ت

"ايسٚي١ ايعامل١ٝ"، ٚاييت غست َج٬ أع٢ً ـ: َؿّٗٛ ايسٚي١ زلٞ بإىل  ٞيف إناؾ١ تطٛض ؾًػؿ

يًسٚي١، ٚأضغت ايطنا٥ع يٓٗٛض ؾهط٠ املػاٚا٠ ايعامل١ٝ بني مجٝع ا٭ؾطاز زٚمنا متٝٝع 

بِٝٓٗ
(5)

. 

                                 
-<، ص8@@8، عاـ =?عبد السبلـ بنعبد العالي، الفكر الشمكلي كالفكر الككني، مجمة الكحدة، الرباط، العدد - (1)
? . 

محمد حسف األبيارم، المنظمات الدكلية الحديثة كفكرة الحككمة العالمية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة  - (2)
 . 99-98، ص ?<@8

مصطفى سبلمة حسيف، القانكف الدكلي المعاصر، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية  محمد السعيد الدقاؽ، - (3)
 . ?<:، ص<@@8

 . 8808، ص@@@8، الرياض=8المكسكعة العربية العالمية، مؤسسة أعماؿ المكسكعة، الطبعة الثانية، ج - (4)

نني  - (5) ترل الفمسفة الركاقية: بأف اهلل أب لجميع الناس، فنحف جميعا إخكة، كيجب عمينا أال نقكؿ: " إنني أثيني كا 
ركماني"، بؿ يجب عمينا أف نقكؿ" إنني مكاطف في العالـ". راجع في ذلؾ: جاسـ محمد زكريا، مفيـك العالمية في 

قدة في فمسفة القانكف الدكلي، منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبعة التنظيـ الدكلي المعاصر، دراسة تأصيمية تحميمية نا
 . 800، ص=900األكلى، بيركت 
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ايبؿط إىل  ؾايٛسس٠ ايعامل١ٝ يف ْعطِٖ تكّٛ ع٢ً أغاؽ َٔ ٚسس٠ ا٭قٌ بايٓػب١ 

ا٭خ٬م امجٝعا، ِٖٚ يصيو أغط٠ ٚاسس٠، قاْْٛٗا ايعكٌ ٚزغتٛضٖ
(1)

. 

ٚٳٔضثٖٛا عٔ ايطٚاقٝني،  اأَا ايطَٚإ ؾًِ ٜبتهطٚ ايعامل١ٝ املب١ٝٓ ع٢ً ٚسس٠ ايعامل، إمنا 

عامل١ٝ تبؿط ضغاي١ ثِ قاَٛا بتطبٝكٗا ْػبٝا عدل سطٚبِٗ ايتٛغع١ٝ، ؾعامل١ٝ ايطَٚإ مل تهٔ 

بسٜٔ أٚ تٓؿط سهاض٠، إمنا غعا٠ َٔ أدٌ فس ضَٚا
(2)

. 

، ؾإْٗا تتُٝع بٛسس٠ ّأَا ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ ايج٬خ ايٝٗٛز١ٜ، املػٝش١ٝ ٚاٱغ٬

ٌٸ يف عٴ٬ٙ، ٚيهٔ ايٝٗٛز عػب -املكسض، ٜٚتُٝع َعتٓكٖٛا باٱميإ بإي٘ ٚاسس د

َِٓٗ بأِْٗ ؾعب اهلل املدتاض، يف سني  ازعا٤سكطٚا ايٝٗٛز١ٜ ؾُٝٔ اعتٓكٗا،  -أغاطرلِٖ

املػٝش١ٝ
(3) 

ٚاٱغ٬ّ
(4)

ٌٷ ع٢ً ططٜكت٘، بكطف  ساؾغ نٌ َُٓٗا ع٢ً ايٓعٚع يًعامل١ٝ، ن

                                 
 . >9المرجع السابؽ، ص المنظمات الدكلية الحديثة كفكرة الحككمة العالمية، محمد حسف األبيارم، - (1)

 . :<<، ص?<@8، القاىرة حامد سمطاف، القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى - (2)

 لتبلميذه التي قاؿ فييا" اذىبكا -عميو السبلـ -بمكغ المسيحية العالمية جاء نتيجة طبيعية لكصية السيد المسيح - (3)
العالـ كاكرزكا باإلنجيؿ لمخميقة كميا"، كتستند عالمية المسيحية عمى فكرة الخبلص مف كزر الخطيئة األكلى مف إلى 

لتي يستطع القياـ بيا المسيح كحده، لذلؾ كجب القبكؿ بو مخمِّصا مف جميع الّذنكب، كىذا الخبلص لدف أبييـ آدـ، ا
يشمؿ الجنس البشرم كمو، كعندما نشأت البابكية رفع راكدىا حمـ السيادة عمى العالـ في نكع أخر مف أنكاع العالمية، 

عركؼ"، الجندم، التاجر، المبشر"، كفي ذلؾ يقكؿ القس التي تفرض عف طريؽ القكة كالتجارة كالتبشير، كفؽ الثالكث الم
إفريقيا كاف معيـ اإلنجيؿ، ككانت إلى  الجنكب اإلفريقي "ديزمكند تكتك": "عندما أتى المبشركف األكربيكف ألكؿ مرة

جيؿ معنا ككانت األرض معنا، كقالكا لنا: فمُنصَّؿ، كعّممكنا أف نغمؽ أعيننا عند الّصبلة، كعندما فتحنا أعيننا كاف اإلن
. كمجمكع المراجع التي ?80-;80جاسـ محمد زكريا، المرجع السابؽ، صاألرض معيـ". في تفصيؿ ذلؾ انظر: 

 اعتمد عمييا في ىذه النقطة. 

أما اإلسبلـ فقد أرسى دعائـ حضارة إنسانية عالمية، نادت الناس جميعا بأنيـ قد ُكجدكا مف أب كاحد كأـ كاحدة،  - (4)
 زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱفيك رسالة سامية تتصؼ بالعالمية، 

  .13القرآف الكريـ، سكرة الحجرات، اآلية ٱَّ يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت

يخاطب جميع البشر، ديف عالمي يصمح في كؿ زماف  خصائص الديف اإلسبلمي، فيك ديفة العالمية ىي مف يكخاصّ ا
جاء لجميع الفئات كالطبقات، فبل تحده الحدكد. كليذا تجد  ،القكمية أك الجنس فيك ال يعرؼ اإلقميمية أك كمكاف،
مف ذلؾ قكلو "؛ يا أييا الناس" كرد فييا:فكـ آية في القرآف  ،و لمناس جميعا كليس لفئة خاصةالقرآني مكجّ  الخطاب
 جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱكقكلو تعالى: ، اآلية السابقة، َّٱزب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱتعالى: 
، سكرة َّ ٍّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كقكلو تعالى: .?>8، سكرة األعراؼ، مف اآلية َّحئخص

تي آية؛ بؿ إف األنبياء ئتجاكزت م كقد "الناس"غير ذلؾ مف اآليات التي كرد فييا لفظة إلى  .8النساء، مف اآلية 
صمى اهلل عميو كسمـ  امحمدإال  .كىكذا ،قـك صالح"""قـك نكح"  ؛ميـ إلييـاأقك  نسبالسابقيف عمييـ صمكات اهلل كسبلمو تُ 

= 
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ٓعط عٔ اؾٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايًػ١، ٚغرلٖا َٔ أزٚات ايتؿطق١ بني بين ايبؿطاي
(1)

. 

ٚإشا نإ عامل ايّٝٛ وؿٌ بسٜاْات أخط٣
(2)

، تٴسٜٔ بٗا ؾعٛب نجرل٠، ٚمتتًو 

ايعامل، إ٫ أْٗا مل تٓعع يًعامل١ٝ، ؾه٬ عٔ أْٗا إىل  أؾهاضا خاق١ ؾُٝا ٜتعًل بايٓعط٠

يف عٹساز ايسٜاْات  -ضغِ نجط٠ أتباعٗا -هعًٗايٝػت شات َكسض زلاٟٚ، مما 

احمل١ًٝ، ٚأُٖٗا ايسٜاْات ايػا٥س٠ يف َععِ ؾطم آغٝا َجٌ ايبٛش١ٜ ٚاشلٓسٚغ١ٝ
(3)

. 

بايجكاؾات ايعامل١ٝ َع ا٫ستؿاظ  ىايعامل، ٚاستهاايعامل١ٝ اْؿتاح ع٢ً نُا تعين 

إثطا٤ يًؿهط ٚتبازٍ يًُعطؾ١ ؾايعامل١ٝ َٚباز٥ٗا،  غكٛق١ٝ ا٭١َ ٚؾهطٖا ٚثكاؾتٗا ٚقُٝٗا

 .ؾكسإ اشل١ٜٛ ايصات١ٝ َع ا٫عذلاف املتبازٍ باٯخط زٕٚ

 ؟ اٱْػإؾٌٗ ٖصا ايتعطٜـ ايعاّ يًعامل١ٝ ٜٓطبل ع٢ً سكٛم 

 اإلْطإدالالت عامل١ٝ سكٛم  - ثاْٝا

ٓٸ  ٗا يًُٛنٛع،ٓعط َٓايعا١ٜٚ اييت ٜٴ باخت٬ف اٱْػإعامل١ٝ سكٛم إىل  عط٠ؽتًـ اي

يصيو ؾس٫٫ت عامل١ٝ  ،ٌ ايٝٗاطاز ايتٛقٸٚايٓتا٥ر امُل ،ٓطًل َٓٗاٚاخت٬ف املطدعٝات اييت ٜٴ

 .َتٓٛع١ٚ َتعسز٠ -ضغِ ثبات املكطًح -اٱْػإسكٛم 

 :َٔ خالٍ املفّٗٛ ذات٘ يإلْطإ ٚسكٛق٘ اإلْطإعامل١ٝ سكٛم   - أ

، اٱْػإعٓس ايبعض يف قُِٝ املؿّٗٛ ايٓعطٟ ؿكٛم  اٱْػإتهُٔ عامل١ٝ سكٛم  

ٜعين تًو  اٱْػإٚتٴػتؿـ بسا١ٜ َٔ املؿّٗٛ شات٘ يٲْػإ ٚسكٛق٘، شيو إٔ َؿّٗٛ سكٛم 

جملطز أْ٘ إْػاْا أٟ بؿطا، ٖٚصٙ اؿكٛم ٜٴعذلف بٗا يٲْػإ  اٱْػإاؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا 

ايعطقٞ أٚ ايكَٛٞ أٚ ٚنع٘ ا٫دتُاعٞ أٚ زٜاْت٘ أٚ أقً٘  بكطف ايٓعط عٔ دٓػٝت٘ أٚ

                                 
صمى اهلل عميو كسمـ  ؿ عمى عالمية رسالتوكىذا يدّ  ،يرد الخطاب القرآني بنسبة قكمو إليو صمى اهلل عميو كسمـ فإنو لـ

 . 107، سكرة األنبياء، اآلية  َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱعالمي بطبعو،  كفي

؛ راجع أيضا: عبد الكريـ عكض خميفة، القانكف الدكلي لحقكؽ :80جاسـ محمد زكريا، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . @9-;9، ص@900اإلنساف، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية

 . <@منيا ثبلث سماكية. كرد ذلؾ لدل: جاسـ محمد زكريا، المرجع نفسو، ص :;إلى  كصؿ عددىا - (2)

-;9؛ راجع أيضا: عبد الكريـ عكض خميفة، المرجع السابؽ، ص:80جاسـ محمد زكريا، المرجع نفسو، ص - (3)
9@ . 
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نات سكٛق٘ يٝؼ شلا إ٫ اْتٗايف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚ اٱْػإٖٛ  اٱْػإا٫قتكازٟ، ؾ

ٓتاز غ٬ف شيو َعٓاٙ إعطا٤ املدلض اغتاملع٢ٓ ٚاملؿّٗٛ شات٘ يف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚأٟ 

اٱْػإايتػًط١ٝ يًدطٚز عٔ َكتهٝات سكٛم  يبعض ا٭ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ
(1)

. 

ٕٸ تٓطبل ع٢ً  اٱْػإٜٚػتُط أْكاض ٖصا املؿّٗٛ يف ايكٍٛ إٔ عامل١ٝ سكٛم  ٫ بس أ

، ؾٗٞ تعٛز متٝٝع ع٢ً أٟ أغاؽ َطًل إْػإ ٭ْٗا ٚادب١ يٲْػإ َٔ سٝح ٖٛ، ٚب٬

١ٝ امل٪غٳػٳ١ ع٢ً َبسأ ايعساي١ ؾُٝع ايبؿط، ٖٚٞ يٝػت اٱْػاْي١ًٜٛٗ ايعامل١ٝ يًؿدك١ٝ 

اٱْػإممٓٛس١ يٮؾطاز َٔ قبٌ ْعاّ قاْْٛٞ َعني، يهٓٗا َطتبط١ مببسأ إْػا١ْٝ 
(2)

. 

ٜٚكتهٞ ايتشكٝل ايعًُٞ شلصٙ ايعامل١ٝ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سسٷ أزْٞ يًُؿّٗٛ ٚاملباز٨ 

ايتؿك١ًٝٝ ايكا١ُ٥ عًٝ٘
(3)

. 

 :َٔ خالٍ َفّٗٛ اذتكٛم األضاض١ٝ اإلْطإعامل١ٝ سكٛم  - ب

يٝ٪نس  اٱْػإقطٜبا دسا َٔ املؿّٗٛ ايػابل، ايصٟ ٜٓطًل َٔ املؿّٗٛ شات٘ ؿكٛم 

ع٢ً أْٗا شيو اؿس  اٱْػإع٢ً عاملٝتٗا، ٜٛدس َؿّٗٛ آخط ٜٓعط َ٪ٜسٚٙ يعامل١ٝ سكٛم 

ٚٴدس ٚأُٜٓا سٌ بسٕٚ متٝٝع،  ا٭ز٢ْ َٔ اؿكٛم اييت هب إٔ ٜتُتع بٗا نٌ إْػإ أُٜٓا 

ٖٚٞ ٫ظ١َ َٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً ايهطا١َ، ٚاؿط١ٜ، ٚايػ٬ّ، ٚا٭َٔ، يف مجٝع زٍٚ 

ا٤ ٚادب عاملٞعتسٚاؿؿاظ عًٝٗا َٔ ا٫ اْتٗاايعامل، نُا إٔ قٝ
(4)

. 

بٗصا املع٢ٓ تكتكط ع٢ً فُٛع١ َٔ اؿكٛم زٕٚ نٌ اؿكٛم، ٜعٗط إٔ ايعامل١ٝ 

                                 
الرشيدم، اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، الدالالت، النجاحات، اإلخفاقات، قضايا حقكؽ اإلنساف، أحمد  - (1) 

 . 125، ص 1994، المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف، دار المستقبؿ العربي، مصر1999اإلصدار الخامس سبتمبر

-(2)  « Les droits de l’Homme renvoient à l’identité universelle de la personne humaine et sont 

fondés sur le principe de l’égalité de tous les êtres humain. Affirmer leur caractère objectif c’est 

signifier que ces droits ne sont pas attribués aux individus par le biais d’un statut juridique 

particulier révocable mais qu’ils sont attachés par principe à la seule qualité de personne humaine 

(ou dans certains cas, à l’appartenance à un groupe défini). Voir: Frédéric SUDRE, Droit 

Européen et International des Droits de L’homme, 6eme éd. refondue, 2003, Presses Universitaire 

de France ,Paris 1989, P. 58.  

عبد اهلل النعيـ، نحك عالمية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ الخصكصية الثقافية في إطار المجتمعات العربية  - (3)
المعاصرة، في حقكؽ اإلنساف: الثقافة العربية كالنظاـ العالمي، دراسات مختارة قاـ بتحريرىا مركز اتحاد المحاميف 

 . ?8ص:@@8القانكنية، القاىرة  العرب لمبحكث كالدراسات

 . 98جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص - (4)
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سٝح تكتكط ع٢ً اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ زٕٚ غرلٖا، ٚقس ٫قت ٖصٙ ايٓعط١ٜ ضٚادا نبرلا 

١ ــــــــٝٛم ا٭غاغـــــٔ اؿكـــــت عٓاٜٚاٚيْٛٗا ؼــــطْػٝني إش ٜتٓخاق١ َٔ قبٌ ايُهتاب ايؿ

(Les Droits Fondamentaux)
(1)

ٜٚطٕٚ بأْٗا ٖٞ اييت تتػِ بايعامل١ٝ، ٚواٚيٕٛ إعطا٤  ،

 .قٛا٥ِ خاق١ عٔ َهُٕٛ ٖصٙ اؿكٛم

تطتبط بايهطا١َ  اٱْػا١ٕٝ؛ ٭ٕ سكٛم اٱْػاْقٛا٥ِ ؾٝٗا َػاؽ ٚانح بايهطا١َ 

ا٭خط٣ غرل ناؾ١ٝ يتشكٝل ٖصٙ  اٱْػإا٭غاغ١ٝ زٕٚ سكٛم  اٱْػإ، ٚسكٛم ١ٝاٱْػاْ

، اٱْػا١ٕٝ عامل١ٝ باَتٝاظ؛ ٭ْٗا قؿ١ َتأق١ً يف اٱْػاْايهطا١َ، ٚإشا ناْت ايهطا١َ 

ٕٸ سكٛم  َٔ ٖصٙ ايهطا١َ، هب إٔ تهٕٛ عامل١ٝ يف فًُٗا زٕٚ أ١ٜ  ١ايٓابع اٱْػإؾإ

 .ػع١٥

 :َٔ خالٍ االيتصاّ باالتفاقٝات ايدٚي١ٝ اإلْطإعامل١ٝ سكٛم   - ز

تٴؿِٗ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايهِ اشلا٥ٌ  اٱْػإتط٣ ؾ١٦ أخط٣ َٔ ايباسجني إٔ عامل١ٝ سكٛم 

َٔ ا٫تؿاقٝات ٚاملعاٖسات ٚايعٗٛز ٚايكهٛى ٚاٱع٬ْات، ٚيف اجملٌُ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ 

َٴجٴ٬ ، اييت قازقت عًٝٗا ايسٍٚ، أٚ اْهُت إيٝٗا، أٚ اعاٱْػإؿكٛم  ذلؾت بٗا ٚاعتدلتٗا 

ٛٸْت يٛسسٖا قاْْٛا زٚيٝا ٜػ٢ُ بايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم  ، اٱْػإعًٝا َؿذلن١، ٚقس ن

اٱْػإسٝح ؾٓهًت ٖصٙ ايٓكٛم املطدع١ٝ ايسٚي١ٝ ؿكٛم 
(2)

َٔ  اٱْػإ، ْٚكًت سكٛم 

                                 
 الفرنسية التي أخذنا منيا تعتمد مصطمح الحقكؽ األساسية:  ةأغمب المراجع بالّمغ - (1)
 (Les Droits Fondamentaux) .مف أجؿ ذلؾ انظر قائمة المراجع في نياية ىذه األطركحة . 

القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ىك مجمكعة القكاعد الدكلية المكجكدة في النصكص الدكلية المتعمقة بحقكؽ  - (2)
يتككف مف اإلنساف، ىدفيا حماية كتعزيز حقكؽ اإلنساف أثناء السمـ، كىك يختمؼ عف القانكف الدكلي اإلنساني، الذم 

مجمكع القكاعد الدكلية المنصكص عمييا في االتفاقيات الدكلية الناظمة لحالة الحركب كالمنازعات كحماية حقكؽ 
اإلنساف أثناءىا. في التمييز بيف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني، راجع عمى كجو الخصكص، 

كما بعدىا. حيث يقكؿ في التمييز بيف  ><;اإلنساف، المرجع السابؽ، صككلكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ 
إلى  القانكنيف: "أف القانكف الدكلي اإلنساني ىك مجمكع المبادئ العامة كالقكاعد العامة المتعارؼ عمييا، التي تيدؼ

يمة ناتجة عف أعماؿ الحماية الفكرية لكؿ أكلئؾ الناس الذيف يجدكف أنفسيـ دكف ذنب ارتكبكه في ظركؼ طارئة جس
ذا كاف األمر يتعمؽ بحماية البشر عمى نطاؽ كاسع فإف كجكد عبلقات  ارتكبيا اإلنساف أك عف أحداث طبيعية"، كا 

في اليدؼ  الشتراكيمامتبادلة ممكف جدا بيف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني، كذلؾ نظرا 
السمـ كقكاعده يمكف تعميقيا فقط في ظركؼ طارئة خاصة، كعبلكة عمى ذلؾ فإنو في نفسو. كلكف األكؿ ُيطبؽ في كقت 

حككمية كالضالعيف في المصادمات كالمتمرديف  ةحالة الّصراعات المسمحة الداخمية فإف األفراد الذيف ليست ليـ طبيع
= 
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دع٤ٶا َٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ، َه١ْٛ ٖصا ايؿطع  حفطز ؾإٔ َٔ ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ؛ يتكب

(اٱْػإاؾسٜس َٔ ؾطٚع ايكإْٛ ايسٚيٞ )ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم 
(1)

. 

طبٝعت٘ إىل  بايٓعط اٱْػإمحا١ٜ إىل  اٱْػإسٝح ٜػع٢ ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم 

محا١ٜ إىل  ٞ، ايصٟ ٜػع٢اٱْػاْداْب٘ ايكإْٛ ايسٚيٞ إىل  ايبؿط١ٜ أثٓا٤ ايػًِ، ٜٛدس

 ّٚقت اؿطٚب ٚايٓعاعات املػًش١، ْٚعتكس أْٗا عامل١ٝ َٔ ْٛع آخط، عامل١ٝ مبؿٗٛ اٱْػإ

ٚاغع، أؾكٞ، بني قاْْٛني كتًؿني يف ايتػ١ُٝ ٚاملٛنٛع، يهُٓٗا َتشسٜٔ يف ايع١ًٓ 

، يف َطًل ايعطٚف ٚاؿا٫ت غٛا٤ أثٓا٤ ايػًِ اٱْػإٚاشلسف ٚايػا١ٜ، ٖٚٞ محا١ٜ َطًل 

 .أٚ اؿطب

طاض َٓع١ُ ايعٌُ إٚ يف أ ،َِ املتشس٠طاض َٓع١ُ ا٭إإٕ فُٛع ا٫تؿاقٝات املعكٛز٠ يف 

تؿهٌ  ،غرل قسٚز َٔ ايًٛا٥ح ٚايتٛقٝاتعسز إىل  باٱناؾ١ ،ٚ ايْٝٛٝػهٛأايسٚي١ٝ 

ٜػتٓس ع٢ً ؾهط٠ ايعامل١ٝ اٱْػإؿكٛم  اسكٝكٝ ازٚيٝ اتكٓٝٓ
(2)

. 

 :تدًٜٚٗا ٚختطِّٝٗا سادص ايطٝاد٠ َٔ خالٍ اإلْطإعامل١ٝ سكٛم  - د

، ايكا٥ِ ع٢ً ا٫يتعاّ اٱْػإيٝؼ بعٝسا عٔ ٖصا ايطأٟ ا٭خرل يف عامل١ٝ سكٛم 

                                 
قكاعد ُتطمب مف الحككمات كتُفرض  كالجماعات الثكرية ليسكا ممزميف باحتراـ القكاعد المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، ألنيا

عمييا. أما القانكف اإلنساني، فيك عمى العكس مف ذلؾ، كبحكـ طبيعتو الخاصة، يتدخؿ في حالة الحرب، كيتـ فرضو 
عمى أم مشارؾ في الصراع، سكاء كانت دكلة أك جماعة متمردة أك غيره، كال يمكف تعميؽ قكاعده تحت أم ظرؼ مف 

أّف أغمب المراجع التي تتناكؿ أحد القانكنيف تتطرؽ لمتمييز بينيما، كال مجاؿ لذكرىا إلى  الظركؼ. كتجدر اإلشارة
قائمة المراجع في نياية ىذه إلى  -لمف أراد التكسع في ىذه النقطة -جميعا في ىذه المقاـ؛ لذلؾ ُيرجى الرجكع

 األطركحة. 

قريبا مف ىذا المعنى، انظر: محمد فائؽ، حقكؽ اإلنساف بيف العالمية كالخصكصية، حقكؽ اإلنساف العربي،  - (1)
كما  =@8، ص @@@8(، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت <8سمسمة كتب المستقبؿ العربي)

 بعدىا. 

(2)  -  Halimé EL KAAKOUR, l’universalité des droits de l’Homme et les spécificités culturelles 

dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, thèse pour obtenir le grade de doctorat, discipline: 

droit publique, dirigé par: Mme marie-Luce PAVIA, Université Montpellier I, Faculté de Droit, 

soutenue le 10 juin 2006. p 261.  

 تي: صمية بالفرنسية عمى النحك اآلجاء النص في لغتو األ
« L’ensemble des conventions conclues dans le cadre de l’ONU et des conventions élaborées sous 

l’égide de l’OIT et l’UNESCO, complétés par d’innombrables résolutions et recommandations, 

constituent un véritable « code international des droits de l’homme» qui repose sur l’idée 

d’universalité ».  
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 اٱْػإٜط٣ اػاٙ آخط إٔ عامل١ٝ سكٛم  -بٌ ٚبايتساخٌ َع٘-با٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ 

تأنست َٔ تسٌٜٚ ٖصٙ اؿكٛم
(1)

سٝح اظزاز ، ٚشيو بإخطادٗا َٔ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١، 

فا٫  اٱْػإا٫ٖتُاّ بٗا، بعسَا تطادع تسضهٝا شيو ايؿهط ايصٟ نإ ٜعتدل سكٛم 

(، تهطًع ايسٚي١ ٚسسٖا بتٓعُٝ٘ َٔ زٕٚ domaine réservé aux États )قؿٛظا يًسٚي١

ضقٝب ٫ٚ سػٝب
(2). 

                                 
"- (1)  En effet, avec une autorité supérieure à celle des droits nationaux, les principaux droits de 

l’Homme sont désormais définis dans des instruments internationaux de caractère universel. 

Comme l’obligation de les respecter concerne avant tout les rapports de l’État avec ses propres 

nationaux, il est clair que le droit international pénètre cette fois “au cœur même du sanctuaire de 

la souveraineté” pour en endiguer les excès les plus graves". Voire: Gérard Cohn –JONATHAN, 

Universalité et Indivisibilité des Droits de L’homme, Acte de Colloque sur la Déclaration 

Universelle des Droits de L'homme1948-  , Mission Nationale Consultative des Droits De 

L'homme, la Documentations Française, Paris 1999, P. 46.  

 : حقكؽ اإلنساف، انظر لنفس الكاتبفي تدكيؿ 
« Les Droits de l’Homme une Valeur Internationalisée », Revue Droits Fondamentaux, 

N°1, juillet, décembre 2001, Université Panthéon-Assas Paris II, pp. 157- 6 .  

 كسائؿ تدكيؿ حقكؽ اإلنساف: إلى  حيث تطرؽ في ىذا المقاؿ
(Les moyens de l’internalisation des droits de l’homme :كعرضيا كاآلتي ) 

    Il faut en premier lieu souligner qu’il existe désormais une obligation internationale générale 

de respecter les droits de l’homme, dont le fondement est coutumier, et qui s’impose donc à 

l’universalité des États. la Cour Internationale de Justice l’a dit clairement dans son arrêt du 27 

juin 1986: "l’inexistence d’un engagement(en la matière) ne signifierait pas qu’un État puisse 

violer impunément les droits de l’Homme ».  
2 Sur le contenu des droits de l’homme, en doit préciser quelles sont les sources de ce droit et 

comment la tendance exige aujourd’hui que soit respectée l’intégrité de ces normes: c’est le 

problème redoutable des réserves. Pour les sources du droit, ce qui est notable, c’est que certaines 

règles de protection ont acquis une nature coutumière. Ainsi, la pratique internationale montre que 

le droit coutumier condamne en premier lieu la violation massive ou systématique des droits de 

l’homme. D’autre part, certaines règles se sont vues conférer une force particulière et une 

reconnaissance coutumière. Elle forme « un noyau dur » des droits de l’homme. Celui-ci comprend 

d’abord les droits dits intangibles. La2emesource de réglementation internationale des droits de 

l’Homme réside naturellement dans les traites internationales. Ces traités sont ratifiés assez 

massivement et illustrent aussi l’internationalisation des droits de l’Homme en droit positif. 

Toutefois le respect de l’intégrité de ce corpus conventionnel sur les droits de l’Homme suppose 

que les États s’abstiennent de formuler des réserves qui portent atteinte à la substance des 

obligations consenties.  

3/enfin la nature de l’obligation internationale de respecter les droits de l’homme. Ici la mutation 

« qualitative » est importante, car on reconnait désormais à cette obligation un effet « Erga 

omnes »(c'est-à-dire à l’égard de tous). Ceci signifie que le respect de cette obligation est placée 

sous la garantie collective des autres États et de la communauté internationale dans son 

ensemble".  

 . <;، المرجع السابؽ، صاإلنساف في العالـ المعاصر ؽالصباح، حقك سعاد محمد  - (2)
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إقًُٝٗا، مل ، إٔ ع٬ق١ ايسٚي١ مبٛاطٓٝٗا ٚاملكُٝني ع٢ً اٱْػإٜٚعين تسٌٜٚ سكٛم 

١ٝ اٱْػاْتعس َٔ املٛنٛعات اييت تٓؿطز بٗا ايسٚي١، إمنا تِٗ اجملتُع ايسٚيٞ بطَت٘ ٚ

مجعا٤، ؾأقبح بصيو ايكإْٛ ايسٚيٞ ٜٗتِ بايؿطز بعسَا نإ يف َؿَٗٛ٘ ايتكًٝسٟ ٜٗتِ 

ٚؾكط بايسٍٚ
(1)

. 

تهطٸغت يف أغًب ايسٍٚ، ٚخاق١  اٱْػإٚبايطغِ َٔ إٔ اؿُا١ٜ ايساخ١ًٝ ؿكٛم 

َٔ خ٬ٍ ايسغاترل
(2)

، اييت تعسٸ أع٢ً ٚأِٖ ٚثٝك١ قا١ْْٝٛ يف ايسٚي١، إ٫ إٔ ٖصٙ اؿُا١ٜ مل 

تسٌٜٚ ٖصٙ  بتهؿٌ يٲْػإ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿع١ًٝ ايتُتع اي٬ٓظّ عكٛق٘ ٚسطٜات٘، مما تطًٓ

 .اؾط يٮؾطاز يف ٖصٙ اجملاٍاؿكٛم ٚتسٌٜٚ محاٜتٗا نصيو، ٚبايتايٞ ايتٛد٘ باـطاب املب

ؾأقبح شلصا ايؿطز َطنعا قاْْٛٝا َتُٝٸعا، انتػب٘ َٔ دطٸا٤ ا٫ٖتُاّ املتعاٜس 

عكٛق٘ ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ
(3)

، ٚإٕ نإ ٫ ٜٴعتدل ؾدكا َٔ أؾدام ايكإْٛ ايسٚيٞ 

املعتازٜٔ، إ٫ إٔ بعض ايؿكٗا٤ ٜٴكطٸٕٚ ي٘ بؿدك١ٝ قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ ع٢ً ا٭قٌ يف فايني ٖاَني 

ُٸٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ  اٱْػإُٖا سكٛم  ٚاملػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ايؿطز١ٜ، ؾكس تهٸ

، أٚ اٱْػإا بٗسف محاٜت٘ يف إطاض سكٛم اؿسٜح َباز٨ تٴطبل َباؾط٠ ع٢ً ايؿطز، إَ

١ٝ، أٚ يًػُاح ي٘ باملجٍٛ أَاّ اٱْػاْبٗسف َعاقبت٘ ٫ضتهاب٘ دطا٥ِ سطب أٚ دطا٥ِ نس 

احملانِ ايسٚي١ٝ ٚا٫زعا٤ نس ايسٍٚ
(4)

. 

                                 
 قريبا مف ىذا المعنى انظر:  - (1)
، الصادرة عف يمحمد يكسؼ عمكاف، "القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، أفاؽ كتحديات"، مجمة عالـ الفكر العرب -

 ؛><8، ص:900، أفريؿ8:، المجمد;كالفنكف كاآلداب الككيتي، العددالمجمس الكطني لمثقافة 
 حسيف حنفي عمر، التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى، - 

 . ?8:، ص>900-;900 القاىرة

 . ;>الى@9فصؿ الرابع منو المكاد مف ( عمى الحقكؽ كالحريات في ال=@نص الدستكر الجزائرم الحالي )دستكر  - (2)

 حكؿ مركز الفرد في القانكف الدكلي، راجع:  - (3)
عبد الكريـ عمكاف، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، الكتاب األكؿ، المبادئ العامة، مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع،  - 

 كما يمييا؛  <=8، ص<@@8عماف
 <=8، ص;900دكلية، دراسة لممجتمع الدكلي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية محمد سامي عبد الحميد، الجماعة ال -

 كما يمييا. 

؛ كفي ىذا  =?9->?9، ص :900محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت  - (4)
صفة الشخص المباشر لمقانكف الدكلي، ال يمكف إلى  ( أف مركر الفردRené CASSIN)السياؽ يقكؿ ركني كاساف

= 
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ٚبني املعاضنني يتُتع٘ بؿدك١ٝ قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ، ٚامل٪ٜسٜٔ يصيو، ٖٓاى َٔ ٜكـ 

ٚي١ٝ ٚيٝؼ ؾدك١ٝ زٚي١ٝٚغطا، ؾٝعتدل إٔ ي٘ شات١ٝ ز
(1)

. 

بعس ٖصا ا٫ْتكاٍ ايج٬ثٞ،  -نُا ٜ٪نس قُس ظاٟٚ-ٚقس ػػٸس شيو أنجط، 

 قإْٛ ايػاٜات ٚاملكاقس، َٚٔ قإْٛ ايسٍٚإىل  يًكإْٛ ايسٚيٞ َٔ قإْٛ ايتٓعِٝ ٚايتٓػٝل،

قإْٛ ايبؿط١ٜإىل 
(2)

. 

ايع٬قات بني ايسٍٚ،  ؾبعسَا نإ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايتكًٝسٟ ُٖ٘ ايٛسٝس ٖٛ تٓعِٝ

ٛٸٍ ٖسؾ٘ ، اٱْػإؼكٝل غاٜات يًذُاع١ ايسٚي١ٝ نايػًِ ٚايتطٛض ٚسكٛم إىل  اْتكٌ ٚؼ

اٱْػإخاق١ ٚإٔ اشلسف املٓؿٛز ٭ٟ ْعاّ قاْْٛٞ زاخًٞ نإ أٚ زٚيٞ ٖٛ 
(3)

. 

 نأغًب ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ا٭خط٣ َٔ ايكٛاْني ايساخ١ًٝ اٱْػإَباز٨ سكٛم  اْتكًت

ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚانتػبت قؿتٗا ايسٚي١ٝ َٔ اٖتُاّ َٚٛاؾك١ ايسٍٚ ع٢ً ا٫يتعاّ بٗا، إىل 

سلًت ايسٍٚ مجٝعا ؾكس اتكؿت بايعامل١ٝ اٱْػإإٔ سكٛم إىل  ٚتطبٝكٗا، ٚبايٓعط
(4)

. 

                                 
جاء تحقيقو إال إذا تـّ تقميص أك خرؽ الحاجز الشفاؼ الُمشََّكؿ مف ِقبؿ الدكؿ بيف اإلنساف كالمجتمع اإلنساني المنّظـ". 

 النص األصمي بالمغة الفرنسية كاآلتي:

« L’accès de l’individu à la qualité de sujet direct du droit international ne peut être élargi 

que si l’écran opaque constitué par les États entre l’Homme et la communauté humaine 

organisée est aminci ou crevé ».  

ىذا الحاجز تقّمص "( أف Danièle LOCHAK) يرل دانياؿ لكشاؾ -كىك الذم استشيد بو-في تعميقو عمى ىذا الرأم 
 حيث قاؿ:لكننا ال نستطيع أف نقكؿ أنو ُاخُترؽ". 

« L’écran s’est aminci mais on ne peut pas dire qu’il a été crevé ».  

 انظر في ذلؾ: 
-Danièle LOCHAK, le droit et les paradoxes de l’universalité, Presses Universitaires de 

France, Paris 2010, p186-   .  

 . ;0;-80:، ص8?@8محمد طمعت الغنيمي، الكسيط في قانكف السبلـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  - (1)

(2) - "Tout cela explique le triple passage, d’un droit oligarchique à un droit de communauté, d’un 

droit des États à un droit des hommes, et enfin, d’un droit de coordination à un droit des 

finalités ». Mohamed BEDJAOUI, Droit International, Bilan et Perspectives, T1, Introduction 

Générale P 16.  

 (3)- Mohamed BEDJAOUI, Droit International, Bilan et Perspectives, Op. Cit. P. 133-   .  

ار الخزرجي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف عركبة جبّ انظر:  – (4)
-مف كبلميا أنيا تحاكؿ التمييز بيف العالمية كالدكلية، كتأكيدا ليذا التمييز قالت في اليامش. كيظير 32ص، 2010

أف القاعدة الدكلية التي ُتطبؽ بيف دكلتيف أك أكثر، ُيطمؽ عمييا قاعدة دكلية، كعندما ُتطبؽ عمى  -شرحا ليذه النقطة
= 



 ايفضٌ األٍٚ: سكٛم اإلْطإ، ايعامل١ٝ، ارتضٛص١ٝ: صعٛب١ حتدٜد املفاِٖٝ                ايعامل١ٝ ٚارتضٛص١ٝ يف َفاِٖٝ ْٚضٛظ سكٛم اإلْطإ     اٍايباب األٍٚ: دد
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، بؿهٌ َباؾط يف غٝاز٠ اٱْػإيكس أثٸطت ٖصٙ ايعامل١ٝ املتأت١ٝ َٔ تسٌٜٚ سكٛم 

ٛٸيتٗا َٔ تًو َكٝس٠ غٝاز٠ ْػب١ٝ إىل  ايػٝاز٠ املطًك١ اييت ٫ تػُح بأٟ قٝس، ايسٍٚ، ؾش

ٚاييت تؿاضى ايسٍٚ يف  -اٱْػإاييت َٔ بٝٓٗا تًو املتعًك١ عكٛم -بايكٛاعس ايسٚي١ٝ 

ٚنعٗا، ٚشيو يف سسٚز َا ٜؿطن٘ ايتعإٚ بني ايسٍٚ، َٚتطًبات ايػًِ ٚا٭َٔ يف ايعامل، 

اظزاز اجملتُع ايسٚيٞ تهآَاؾايػٝاز٠ املطًك١ تذلادع نًُا 
(1)

. 

ا٭خص بٗا، ٚشيو إىل  َٚع شيو ؾإٕ ايػٝاز٠ ايٓػب١ٝ اييت اػ٘ ايكإْٛ ايسٚيٞ اؿسٜح

أٚ بػرلٖا َٔ ايكٝٛز  اٱْػإعٔ ططٜل ٚنع قٝٛز ع٢ً ايػٝاز٠ غٛا٤ تًو املتعًك١ عكٛم 

اضغ١ ايسٚي١ شلصٙ ايسٚي١ٝ، ٫ تعين تكٝٝس سل ايسٚي١ يف ايػٝاز٠، إمنا تعين تكٝٝس مم

اؿكٛم، ٚيصيو ؾإٕ ايكإْٛ ايسٚيٞ اؿسٜح ٫ ٜٓؿٞ ؾهط٠ ايػٝاز٠، ٚإمنا ٜعطٝٗا َع٢ٓ 

دسٜسا ٖٛ سط١ٜ ايتكطف ٚؾكا يكٛاعس ٖصا ايكإْٛ اييت ايتعَت ايسٍٚ بٛنعٗا أ٫ٚ، 

ٚبتطبٝكٗا َٚطاعاتٗا ثاْٝا، مبا ٜتُؿ٢ ٚتطٛض اجملتُع ايسٚيٞ
(2)

. 

                                 
تعني الدكلية التي تشمؿ كؿ الدكؿ، كمبادئ حقكؽ  -كفقا ليا–جميع دكؿ العالـ ُيطمؽ عمييا بالعالمية، فالعالمية 

اإلنساف تتصؼ بالعالمية، إذ ال تكجد دكلة في العالـ ترفض مبادئ حقكؽ اإلنساف. دكف التقميؿ مف ىذا الطرح إال أف 
أف  محاكلة قراءتو في الكاقع ليست بنفس البساطة؟ كستجمب الكثير مف التساؤالت المشركعة؟ فكممة كؿ الدكؿ ىؿ تعني

في تخمؼ دكلة كاحدة عمى تطبيؽ قاعدة مف قكاعد حقكؽ اإلنساف ينفي عنيا صفة العالمية؟ بيذا المعنى سكؼ تصبح 
كؿ حقكؽ اإلنساف ليست عالمية؟ كستصبح العالمية رىينة مكافقة كؿ الدكؿ عنيا دكف اعتراض مف إحداىا؟ كسكؼ 

الحقكؽ  -ذلؾإلى  كدكف اإلشارة–ثة تقصد مف فكرتيا ىذه نفرغ بذلؾ أيضا التحفظات مف أية قيمة؟ نعتقد أف الباح
األساسية كليس كؿ حقكؽ اإلنساف، تمؾ الحقكؽ التي تعني ذلؾ الحد األدنى مف الحقكؽ التي يجب أف يتمتع بيا كؿ 

لذرائع إنساف أينما كجد كأينما حؿ بدكف تمييز، كحمايتيا التزاـ عالمي تضطمع بو كؿ الدكؿ كال تقبؿ التحفظات كال ا
 ميما كانت. 

 قريبا مف ىذا المعنى: راجع:  - (1)
أحمد الرشيدم، التطكرات الدكلية الراىنة كمفيـك السيادة الكطنية، سمسمة بحكث سياسية، مركز البحكث كالدراسات  -

 ؛ 4، ص85/1994، جامعة القاىرة، العددةالسياسي
الدكلي العاـ)التطكرات الحديثة فيما يتعمؽ بالسيادة  أحمد الرشيدم، بعض الدراسات الحديثة في دراسة القانكف -

 ؛75-69كالمبادئ المنبثقة عمييا(، مرجع سابؽ، ص
 . 280-279، ص1997العاـ، الجزء الثاني، ديكاف المطبكعات الجامعية مبادئ القانكف الدكلي بكسمطاف، محمد  -

السابؽ لؤلمـ المتحدة بطرس بطرس غالي في تقريره المقدـ لقد عّبر عف ىذا االتجاه الجديد لمسيادة األميف العاـ  -(2)
بالقكؿ "إف احتراـ صميـ سيادة الدكلة كسبلمتيا ىك أمر حاسـ  31/01/1992بعد اجتماع القمة لمجمس األمف في 

اقع، لتحقيؽ أم تقدـ دكلي مشترؾ، بيد أف زمف السيادة المطمقة الخالصة قد مضى، فالنظرية ىنا لـ تعد تنطبؽ عمى الك 
= 
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ا ايطأٟ إٔ ايعامل١ٝ اييت ٜٓؿسٖا أْكاضٙ تٓطًل أغاغا َٔ ٜعٗط دًٝا َٔ ثٓاٜا ٖص

ع٢ً اخت٬ف دٓػٝت٘، ؾٗٞ  اٱْػإمبا أْٗا عامل١ٝ تِٗ َطًل  اٱْػإؾهط٠ إٔ سكٛم 

بصيو تتدط٢ سادع ايػٝاز٠، ٚمل ٜعس مبكسٚض ايسٍٚ ايّٝٛ ايتصضع بٗصٙ ايػٝاز٠ ملٓع ايتسخٌ 

ٕٵ ٖٞ اْتٗهت سكٛم َٛاطٓٝٗا أٚ املكُٝني ع٢ً إقًُٝٗا، ٖٚصا ضغِ تأنٝس  ايف ؾ٪ْٚٗ إ

ا٭َِ املتشس٠ يف َٝجاقٗا ع٢ً َبسأ عسّ ايتسخٌ
(1)

. 

اٱْػإثِ إٕ ايطبٝع١ املٛنٛع١ٝ يكٛاعس سكٛم 
(2)

، ٚابتعازٖا عٔ ايصات١ٝ ت٪نس ٖصٙ 

أخط٣، ؾ٬ ميهٔ َج٬ ايعامل١ٝ، ٚػعًٗا يف َٓأ٣ عٔ بعض املباز٨ اييت ؼهِ اتؿاقٝات 

ط٠ ــــــــــس آَـــــبعض قٛاعسٖا ٖٞ قٛاعـــ ٕإبٌ تطبٝل املعا١ًَ باملجٌ يف نٌ َا ٜتعًل بٗا، 

(JUS COGENS ) تتعس٣ أثاضٖا أططاف ايع٬ق١ ايتعاقس١ٜ، ٫ٚ ميهٔ ا٫تؿام ع٢ً

،ٖٞ ايتعاَات تِٗ ايهاؾ١ (ERGA OMNES)كايؿتٗا، ٚا٫يتعاَات ايٓامج١ عٓٗا 

ٜٚٴشتر بٗا قٹبٳٌ ايهاؾ١، ٚايػبب يف نٌ شيو ٖٛ إٔ امُلدٳاَطب بأسهاَٗا ٖٛ ايؿطز ٚيٝؼ 

ايسٍٚ أٚ املٓعُات ايسٚي١ٝ أٚ غرلٖا َٔ أؾدام اجملتُع ايسٚيٞ اٯخطٜٔ، ؾكس أقبشت 

                                 
يجاد تكازف بيف حاجات الحكـ الداخمي كمتطمبات عالـ يزداد ترابطا يكما  كميمة قادة الدكؿ اليـك ىي تفيـ ىذا األمر كا 

". في تفصيؿ ذلؾ انظر: محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص  ؛ كما عبر عميو 310بعد يـك
يبا عمى ذلؾ فإنو صار متعينا اآلف البحث عف مفيـك جديد ليذه السيادة، بكضكح كذلؾ أحمد الرشيدم بالقكؿ: "... كترت

يأخذ بعيف االعتبار حقيقة أف التطكرات في النظاـ الدكلي المعاصر قد قيدت كثيرا مف حرية كؿ دكلة في الحركة في 
كضع الفرد في نطاؽ إلى  أقرب -أم الدكلة –مف الدكؿ، كالكيانات الدكلية األخرل، كبشكؿ يجعميا  امكاجية ما عداى

القانكف الداخمي، كذلؾ مف حيث الخضكع ألحكاـ القانكف، كعدـ القدرة عمى التيرب مف االلتزامات المترتبة عمى ىذه 
األحكاـ". راجع في ىذا الخصكص: أحمد الرشيدم، التطكرات الدكلية الراىنة كمفيـك السيادة الكطنية، المرجع السابؽ، 

الدكلة إلى  كرة ىناؾ مف يرل أف ىناؾ تحكال ميما مف مفيـك الدكلة الكطني ذات السيادة؛ كفي نفس ىذه الف4ص
اإلقرار بااللتزاـ الكامؿ بالقانكف الدكلي العاـ، كىك تحكؿ إلى  المتعاكنة دكليا، كىذا ظاىر مف تكجو الدساتير الحديثة
دكر الدساتير كالسيادة الكطنية في ظؿ أميف عاطؼ صيميا،  طكعي ىدفو تفعيؿ التعاكف الدكلي. انظر في ذلؾ:

 .69-68، ص2014المعاىدات كالقرارات الدكلية، المؤسسة الحديثة لمكتاب، بيركت 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي جاء فييا: "ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ لؤلمـ المتحدة اف تتدخؿ في  2/7المادة  - (1)
ساسي لمحكمة مـ المتحدة كالنظاـ األميثاؽ منظمة األمي لدكلة ما... ". الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخ
ليو إانضمت  ،1945كتكبر أ 24، دخؿ حيز النفاذ في 1945جكاف  26العدؿ الدكلية المعتمد في ساف فرانسيسكك في 

  un. org/arwww .عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لمييئة: . 1963كتكبر أ 8الجزائر في 
سكؼ نعكد لمكضكع الطبيعة القانكنية لقكاعد حقكؽ اإلنساف نظرا ألىميتو كعبلقتو بالبحث بشيء مف التفصيؿ  - (2)

 كالتحميؿ في الباب الثاني مف ىذه األطركحة.

http://www.un.org/ar
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إٔ  ؾأْا مجاعٝا، ِٜٗ ايهٌ، ٜٚهٕٛ ؾٝ٘ يًهٌ َكًش١ قا١ْْٝٛ يف اٱْػإبصيو سكٛم 

نات ايعسٜس٠ ٚاملتهطض٠ اييت تًشكٗا َٜٛٝاْتٗاتهٕٛ ٖصٙ اؿكٛم ق١ُٝ َٔ ا٫
(1)

. 

َػاغا خطرلا باؾٓؼ ايبؿطٟ َُٗا نإ ٚأٜٔ ٚدس؛  تناْتٗاتؿٓهٌ ٖصٙ ا٫

مجعا٤ إٔ تٓتكط شلا، َٚٔ ٖٓا ٜٴدلٳضٴ ايتسخٌ َٔ أدٌ محاٜتٗا؛ ٭ٕ  ١ٝاٱْػاْيصيو َٔ ٚادب 

يف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚسكٛق٘ اييت ٜؿذلى ؾٝٗا َع غرلٙ َٔ بين  اٱْػإٖٛ  اٱْػإ

١ٝ، عٝح هب أ٫ تٴٓتٗو َٔ قبٌ أ١ٜ نا٥ٔ اٱْػاْايبؿط يف أٟ زٚي١، َكسضٖا ايهطا١َ 

 .اٱْػإقاْْٛٞ زٚي١ ناْت أٚ غرلٖا، ٭ْٗا تهطِٜ إشلٞ َٔ خايل ٖصا 

َؿانٌ عسٜس٠ يباقٞ  نٗا يف زٚي١ َع١ٓٝ قس ىًلاْتٗاشيًو، ؾإٕ إىل  باٱناؾ١ 

َٔ  اٱْػإايسٍٚ خاق١ اجملاٚض٠ شلا، نُؿه١ً ايًٓذ٤ٛ ايػٝاغٞ، يصيو أقبشت سكٛم 

املػا٥ٌ ايعامل١ٝ شات ايطابع ايسٚيٞ اييت تتدط٢ سادع ايػٝاز٠ ٚاييت تِٗ نٌ ايؿاعًني يف 

اجملتُع ايسٚيٞ
(2)

. 

                                 
 في الطبيعة القانكنية لقكاعد حقكؽ اإلنساف كالتماس العالمية مف خبلليا، انظر عمى كجو الخصكص:  - (1)
 ؛94-65أحمد الرشيدم، بعض االتجاىات الحديثة في دراسة القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص  - 
محمد أميف الميداني، : كتنسيؽ، ترجمة كجمع "عالمية حقكؽ اإلنساف" ،(René Jean DUPUY) راف جاف دبكم - 

 ؛ 18،ص1988منشكر في مؤلؼ جماعي، بعنكاف، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، بستراسبكرغ، 
؛ كلنفس الكاتب كنفس 277-275محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص - 

 كما يمييا؛ 410، صعية، د. ت. ط.الجزء األكؿ، ديكاف المطبكعات الجامالعنكاف، 
، العدد األكؿ، مارس 9محمد يكسؼ عمكاف، بنكد التحمؿ مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، مجمة الحقكؽ، السنة -

 كما يمييا؛  139، ص1985
، عاـ 39عزت سعد الديف، " قانكف المعاىدات الدكلية لحماية حقكؽ اإلنساف، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي"، عدد - 

 كما يمييا؛ انظر كذلؾ حكؿ نفس المكضكع:  271، ص 1983
- Juan-Antonio-Carrillo-SALCEDO, Droit International et Souveraineté des États, Cours Général 

de droit International Public. Vol. 257 -   6. P. 135-    ; 

 -Mohamed BEDJAOUI, La Difficile Avancée des Droits de l’Homme vers L’universalité, In, 

Universalité Des Droits De l’Homme Dans Un Monde Pluraliste, Acte du Colloque Organisé par le 

Conseil de L'Europe en collaboration avec L'Institut International des Droits de L'homme, 

Strasbourg, 17-          , P 44-  .  
قريبا مف ىذا المعنى انظر: مفيد شياب، " نقاط عامة حكؿ حقكؽ اإلنساف بيف السيادة الكطنية كالتدخؿ  - (2)

مركز البحكث كالدراسات القانكنية، اتحاد المحاميف  -الثقافة العربية كالنظاـ العالمي –الدكلي"، في، حقكؽ اإلنساف 
 . @?8-<?8، ص:@@8العرب، إشراؼ محمد نكرفرحات، القاىرة 
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َٔ خ٬ٍ ٖصا  اٱْػإٓتاز يف ايٓٗا١ٜ، إٔ عامل١ٝ سكٛم غتظٜاز٠ ع٢ً شيو، ميهٔ ا٫

املع٢ٓ، تٴؿِٗ ع٢ً أْٗا أقبشت َتُتع١ باؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ، ٚأقبح دًٝا إَها١ْٝ بٌ نطٚض٠ 

ؿازتِٗ َٓٗا، ٫ٚ اغتا٭ؾطاز املكُٝني يف زٚي١ َع١ٓٝ، ٚإىل  ٚقٍٛ ْعاّ ٖصٙ اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ

ُا١ٜ ايسٚي١ٝ إٕ ميهٔ يًسٚي١ إٔ ؼتر مببسأ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ يًشًٝٛي١ زٕٚ تطبٝل ٖصٙ اؿ

َٴطايب١ ايّٝٛ   -أنجط َٔ أٟ ٚقت َه٢-ٖٞ اْتٗهت سكٛم َٛاطٓٝٗا، يصيو ؾايسٍٚ 

سس إىل  إشا أضازت إٔ تٴذٓٸب ْؿػٗا املٛاد١ٗ ايسٚي١ٝ َع اجملتُع ايسٚيٞ، ٚاييت قس تكٌ

َٴًع١َ باسذلاّ سكٛم   يف إقًُٝٗا بايٓػب١ ملٛاطٝٓٝٗا اٱْػإايتسخٌ ايعػهطٟ، بٌ ٚ

 .يًُكُٝني ؾٝ٘ٚ

 ايفسع ايجاْٞ

 عٔ عٛملتٗا اإلْطإعامل١ٝ سكٛم  إختالف

، اٱْػا٫ٕ ميهٔ اؿسٜح عٔ َؿّٗٛ َهتٌُ ايعٓاقط يًُككٛز بعٛمل١ سكٛم 

ؾاملؿّٗٛ َاظاٍ قٝس ايتؿهٌٝ، َتأثطا بعسّ ؼسٜس ٚغُٛض ٚسساث١ َؿّٗٛ ايعٛمل١ يف سس 

 .)أ٫ٚ(شاتٗا

ْ٘ ٫ ٜكتكط عًٝٗا، أَؿّٗٛ ايعٛمل١ ٜطتبط بايتذًٝات ا٫قتكاز١ٜ، إ٫  ٚإشا نإ

َع نًٗا ت٪ثط ٚتتأثط ٚتتساخٌ ، ؾًًُؿّٗٛ ػًٝات أخط٣، غٝاغ١ٝ، ٚثكاؾ١ٝ، ٚاتكاي١ٝ

أٚناعا ٚظطٚؾا َتبا١ٜٓ يهٝؿ١ٝ  املتٓٛع١ يًعٛمل١ ٖصٙ ا٭بعاز ، ٚخًكتاٱْػإسكٛم 

اٱْػإؿكٛق٘ َكاض١ْ مبا تكطضٙ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم  اٱْػإمماضغ١ 
(1)

 .)ثاْٝا(. 

 ٚغُٛض َفَٗٛٗا ايعٛمل١سداث١ َضطًح  -أٚال

أثطت بايسضاغ١ اغت -ع٢ً ا٭قٌ َٓص بسا١ٜ مثاْٝٓات ايكطٕ املانٞ-يٝؼ مث١ ظاٖط٠ 

                                 
مرجعية قانكنية معينة؛ لذلؾ فدراستيا إلى  ال تستند العكلمة بصفة عامة كعكلمة حقكؽ اإلنساف بصفة خاصة - (1)

مجردة مف جكانبيا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كالفمسفية كالعقائدية أمر غير ممكف، إنما كظاىرة قانكنية 
يجب االنطبلؽ مف كؿ ىذه األبعاد، لفيـ الظاىرة كتأثيراتيا عمى حقكؽ اإلنساف، في حيف يستند مفيـك عالمية حقكؽ 

تي تختمؼ أك تتفؽ مع غيرىا مف النصكص اإلقميمية أك اإلنساف عمى مجمكعة مف النصكص القانكنية العالمية كال
في تأثيرات العكلمة عمى مجمكع حقكؽ اإلنساف، انظر:  الكطنية المعبِّرة عف خصكصيات معينة إقميمية أك كطنية.

عماد خميؿ إبراىيـ، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، رسالة ماجستير، كمية القانكف، جامعة المكصؿ 
2004 ،126-178.  
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طبٝعتٗا نُا ٦جاض ظاٖط٠ ايعٛمل١ بصيو، يف اغتٚايتشًٌٝ ٚايٓكاؾات ايؿهط١ٜ ايٛاغع١، ن

يف َطتهعاتٗا، يف ؾهًٗا نُا يف اٯثاض املذلتب١ عٓٗا
(1)

. 

دساّ، ٚػاشب ايتٛظٝؿات، ؾإٕ ايعٛمل١ غتعُاٍ، ٚتهاضب ا٫غتٚبػبب نجاؾ١ ا٫

أنشت ؼٌُ َع٢ٓ ايؿ٤ٞ ْٚكٝه٘ يف اٯٕ شات٘، ٜبسٚ َع٘ ا٭َط نُا ٚيٛ إٔ يٹهٌٍُّ 

عٛملت٘
(2)

 .ايًٓػٟٛ نُا ا٫قط٬سٞ ع٢ً سس غٛا٤ٚقس طاٍ ٖصا ا٫خت٬ف املؿّٗٛ . 

 ددٜد حَضطً: ايعٛمل١ يػ١ -أ

َٴعٳطٻب ٚتطمج١ سطؾ١ٝ يه١ًُ  اٱلًٝع١ٜ  (Globalization)ايعٛمل١ َكطًح 

، (Globus)ايؿطْػ١ٝ، ٚن٬ املكطًشني َؿتكني َٔ اي٬ٓت١ٝٓٝ  (Mondialisation)ٚن١ًُ

ٚ(Globalization) َٜؿتك١ ٖٞ نصيو َٔ يؿغ ١يف اٱلًٝع(Globe)  ٜٚٚعين ايهط٠ أ

:        اض٠ـــــــــــــــ٘ عبــــــــــَٚٓ ،(The world)ايهط٠ ا٭ضن١ٝ، نُا ٜعين ايًؿغ "ايعامل"

(The global village) أٟ ايكط١ٜ ايعامل١ٝ أٚ ايه١ْٝٛ
(3)

. 

                                 
، جامعة محمد الخامس، المغرب، مقاؿ منشكر عمى  - (1) يحيى اليحياكم، العكلمة: التباس الظاىرة، لبس المفيـك

 www. elyahyaoui. org: كنيمكقعو اإللكتر 

 يحيى اليحياكم، المرجع كالمكضع السابقاف.  - (2)

 في العكلمة لغة انظر:  - (3)
 ؛ :9:-98:عصمت عدلي كطارؽ إبراىيـ الدسكقي، حقكؽ اإلنساف بيف التشريع كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص - 
حسف البزاز، عكلمة السيادة، حاؿ األمة العربية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى،  -

 ؛ @=-<=، ص9009بيركت
 ؛ =@:مد زكريا، مفيـك العالمية في التنظيـ الدكلي المعاصر، المرجع السابؽ، صجاسـ مح -
 ؛ 90عبد الفتاح مراد، العكلمة كالتنظيـ الدكلي المعاصر، دار الكتاب كالكثائؽ المصرية، د. ت. ـ. ط، ص -
 ؛ :8عمي يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، المرجع السابؽ، ص -
لعكلمة: بكاعثيا كآثارىا عمى حقكؽ اإلنساف االجتماعية كالحضارية"، حقكؽ اإلنساف في محسف عبد الحميد، " ا -

. ><;-:;;، 9008الشريعة كالقانكف )التحديات كالحمكؿ(، مؤتمر كمية الحقكؽ الثاني، جامعة الزرقاء األىمية، األردف
حقكؽ اإلنساف في  حقكؽ اإلنساف"،؛ كفي نفس المرجع، انظر: عبد الرحماف عمر الماحي، "العكلمة كاستبلب >;;ص

 ؛ @9;ص ،9008الشريعة كالقانكف )التحديات كالحمكؿ(، مؤتمر كمية الحقكؽ الثاني جامعة الزرقاء األىمية، األردف
فاركؽ الزعبي كعبد القادر الشيخمي، " اآلليات الفعالة لمتعامؿ مع العكلمة"، حقكؽ اإلنساف في الشريعة كالقانكف  -

 . 551-519، ص2001حمكؿ(، مؤتمر كمية الحقكؽ الثاني جامعة الزرقاء األىمية، األردف)التحديات كال
= 

http://www.elyahyaoui.org/
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(Globalization)ٚقس ناْت أٍٚ قٝاغ١ يه١ًُ ايعٛمل١
(1)

اٱلًٝع١ٜ يف ، قٞ ايًػ١ 

سٝح تعين انتػاب ايؿ٤ٞ طابع ايعامل١ٝ ٚغاق١ دعٌ طبٝع١ ايؿ٤ٞ  ،(Webster’s)َعذِ

َؿّٗٛ إىل  أٚ تطبٝك٘ عاملٝا، ٚتططم قاَٛؽ "ُأنػؿٛضز" يًهًُات ا٫لًٝع١ٜ اؾسٜس٠

، ٚٚقؿٗا بأْٗا َٔ ايهًُات اؾسٜس٠ اييت ظٗطت خ٬ٍ 8@@8ايعٛمل١ يًُط٠ ا٭ٚىل عاّ 

ايتػعٝٓات
(2)

. 

"ايهٛنب١" أٚ إىل  "ايه١ْٝٛ" ٚأسٝاْا أخط٣إىل  ٚتٴذلدِ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ أسٝاْا

ٗٔط يف اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ بني ايباسجني َكطًح "ايعٛمل١"، ٖٚٞ ع٢ً ٚظٕ  "ايؿ١ًَٛ"، إ٫ أْ٘ ُاؾت

ٛٵعٳ١ًَ"، َجٌ "قٛيب١"، ٚتعين ؼٌٜٛ ايؿ٤ٞ  ِٸ٘ قايبا آخط، َٚٔ ثٚنع١ٝ أخط٣ أٟ َٓشإىل  "َؾ

ؾٗٞ تعين ٚنع ايؿ٤ٞ ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل 
(3)

، ٚتتهُٔ ايعٛمل١ َع٢ٓ اٱسساخ ٚاٱناؾ١ 

املػت٣ٛ إىل  ْكٌ اـامإىل  ٚايؿطض ٚا٫يتعاّ، ؾٗٞ استٛا٤ ايعامل، أَا ايعامل١ٝ ؾٗٞ ايتطًع

 .ايعاملٞ، أٟ ا٫ْط٬م َٔ اـكٛق١ٝ مٛ ايعامل١ٝ

ٚايعٛمل١ إشٕ بٗصا املع٢ٓ ايًٓػٟٛ، ؽتًـ عٔ ايعامل١ٝ يف َعٓاٖا ايًػٟٛ نصيو، ٭ٕ  

يف  "٭ٕ "ايعامل ؛"ايعامل" يف َعٓاٖا ايًػٟٛ َؿتك١ َٔ يؿغ (l’universalité)ايعامل١ٝ 

، -universum–َؿتل َٔ اؾصض اي٬ٓتٝين  -univers-ا٫لًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ 

يًس٫ي١ ع٢ً ايعامل" worldٚتٴػتعٌُ ن١ًُ "
(4)

( ٫ تعين ايع١َُٝٛ universalité ٚايعامل١ٝ ). 

(universalisme)
(5)

. 

ٚيهٔ تػتعٌُ ايعامل١ٝ عاز٠ نُطازف ملكطًح "ايه١ْٝٛ"، ٖٚٓا تتساخٌ َع  

                                 
 ـمكسى، " العكلمة كالمجتمع المدني في الفكر العربي"، العكلمة كحكار الثقافات كالحضارات، مجمة عال ؿبف سماعي - 

 . :<9التربية، منشكرات عالـ التربية، الدار البيضاء، المغرب، ص

( أكؿ مف استعمؿ مصطمح  ( Marchal Mak LOHANبر عالـ االجتماع الكندم "مارشاؿ ماؾ لكىاف"ُيعت - (1)
 ( عند صياغتو لمفيـك القرية الككنية: Mondialisation)أك (Globalization)العكلمة 

 (Global Village ,) :جاسـ محمد زكريا، المرجع السابؽ، صانظر:@= . 
 . :9:عصمت عدلي كطارؽ إبراىيـ الدسكقي، حقكؽ اإلنساف بيف التشريع كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص - (2)

، <@@8محمد عابد الجابرم، قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت  - (3)
 . >:8ص

 . ?99-=;جميؿ صيميا، المعجـ الفمسفي، المرجع السابؽ، ص - (4)

(5)  - Patrick WACHSMANN, Les Droites de L'homme, Op. Cit. p. 47.  
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 .َكطًح ايعٛمل١

ٚإشا ناْت ايعامل١ٝ تعين ايتبازٍ ٚايتؿاعٌ ٚايت٬قح بني ايسٍٚ ٚاجملتُعات 

َب١ٝٓ أغاغا ع٢ً ا٭خص ٚايعطا٤ ٚيٝؼ ايػًب ٚا٫خذلام، ٚاشل١ُٓٝ ٚاؿهاضات، ٖٚٞ 

ؾٗٞ بصيو ؽتًـ عٔ ايعٛمل١ يف َؿَٗٛٗا ا٫خذلاقٞ ايػايب ٚاملُٗٝٔ . ٚؾطض ثكاؾ١ ايتؿٛم

 .ٚايطاَؼ يجكاؾ١ اٯخط

 صعٛب١ ايتشدٜد ٚتبأٜ املفاِٖٝ: ايعٛمل١ اصطالسا - ب

يف َؿّٗٛ ايعٛمل١، ؾكس تعسزت يهٌ عٛملت٘ اـاق١، ٖٛ تٛقٝـ ٜكًح متاَا 

املؿاِٖٝ، ٚتبآٜت باخت٬ف تٛدٗات امُلعطٸؾني ٚاْتُا٤اتِٗ، مما هعٌ تعطٜؿٗا تعطٜؿا داَعا 

 .َاْعا ؾا٬َ أَطا عػرل ايتشكل إٕ مل ٜهٔ َػتش٬ٝ

 تَٚٔ تٳكُؿح ٚؼًٌٝ بعض تعاضٜـ ايعٛمل١ ٜتهح أْٗا تتُشٛض أغاغا يف ث٬ث١ اػاٖا

 :ض٥ٝػ١ٝ

، ٜط٣ ايعٛمل١ فطز "خٴطاؾ١" أٚ ؾهط٠ ، إْهاضٟ، ضاؾضٞضازٜهاياػاٙ  -

َٴٛن١ عكط" ظا٥ؿ١" أٚ 
(1)

. 

َٴػِِّ با٭َط ايٛاقع - ، ٜط٣ إٔ ايعٛمل١ ست١ُٝ ٚنطٚض٠، ٖٚٞ مبجاب١ "ايؿط اػاٙ 

ايصٟ ٫بس َٓ٘"، أٟ ٫ خٝاض غرل ايتعاٌَ َعٗا بٛقؿٗا ٚاقعا َؿطٚنا َٔ اـاضز َٚٔ 

ددل١ٜ، ٫ ميهٔ ست٢ ايتؿهرل يف َٛادٗتٗاا٭ع٢ً، ؾٗٞ عٛمل١ 
(2)

. 

                                 
مكانية التحكـ"، ترجمة فاتح عبد الجبار، عالـ  ـبكؿ ىرست كغراىا - (1) طكمسكف، "ما العكلمة؟ االقتصاد العالمي كا 

، "مياـ حركة حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمةمحمد السيد سعيد، "  -؛ انظر أيضا: 9008، الككيت:<9المعرفة، العدد
إشراؼ: ىيثـ  سية، الجزء الثاني،اإلمعاف في حقكؽ اإلنساف، مكسكعة عالمية مختصرة، تأمبلت فكرية، نصكص أسا

؛ كفي ىذا يرل البعض، أف التسمية <88ص، :900األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، دمشؽ  مناع،
المنحى االحتكائي الذم تنتيجو الكاليات إلى  الحقيقية ليذه الظاىرة ىي "األمركة" كليس العكلمة، في إشارة كاضحة

في المجاالت السياسية كاالجتماعية الكبرل، كالتي جكىرىا ىك تفكيؾ الدكلة كالقضاء عمى استقبلليا المتحدة األمريكية 
المستكل العالمي، حيث تيميف الكاليات المتحدة عمى سمطة إلى  مف خبلؿ نقؿ اختصاصاتيا مف المستكل الكطني

، كُتممي سياستيا عمييا. انظر: محمد السيد اتخاذ القرار، كال تتكقؼ عمى اختراؽ سيادة الدكؿ األخرل باسـ العكلمة
 . 898-890"، ص مياـ حركة حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمةسعيد، المرجع السابؽ،" 

 ؛<88"، المرجع نفسو، صمياـ حركة حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمةمحمد السيد سعيد،"  - (2)
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ؿاز٠ َٔ غتي٬ َٚتؿاعٌ َعٗا، ٜسعٛ، َٓؿتح ع٢ً ايعٛمل١اػاٙ اْتكا٥ٞ،  -

، اٱْػإشٗا خاق١ يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ٚإغكاطا ع٢ً سكٛم ايؿطم اييت تتٝ

ُٴسٸ سكٛم  بآيٝات عٌُ ٚٚغا٥ٌ  اٱْػإؾإٕ ايعٛمل١ يف ْعط َٓعطٟ ٖصا ا٫ػاٙ، قس تٳ

دسٜس٠، َع نطٚض٠ تٛخٞ اؿصض؛ ٭ْٓا َاظيٓا بعٝسٜٔ عٔ ايجك١ باؿًٍٛ اٱهاب١ٝ املُه١ٓ 

ملعه١ً ايتٓاغب بني ايٛطين ٚايعاملٞ، َٚؿه١ً ايع٬ق١ بني اـكٛق١ٝ ٚايعامل١ٝ ٚايعٛمل١
(1)

. 

 تا٫ػاٖا٫ٚبس إٔ ْؿرل قبٌ إٜطاز بعض ايتعاضٜـ اييت قًٝت يف ؾإٔ ايعٛمل١، إٔ 

ايػابك١ تٴعبِّط عٔ ٚد١ٗ ْعط اجملتُعات امُلػتكب١ً شلصٙ ايعاٖط٠، ٚيٝؼ اجملتُعات امُلٓتذ١ 

ؾإٕ  -ْٚٛضز يف شيو َدلضات عس٠ -شلا، ؾإشا ضأٜٓاٖا مٔ غًبا ٚاخذلاقا ـكٛقٝتٓا 

اجملتُعات املتكس١َ قٓاعٝا ٚتهٓٛيٛدٝا تطاٖا تؿاع٬ ٚتباز٫، ٚعٓسَا تتسخٌ املكاحل 

 .ٱٜسٜٛيٛدٝات يف ؼسٜس ٖصٙ املؿاِٖٝ، ٜكبح َٔ ايكعب اٱمجاع ع٢ً َؿّٗٛ ٚاسسٚا

ٚمما ٜعٜس ا٭َٛض تعكٝسا نٕٛ ايعاٖط٠ َاظايت قٝس ايتهٜٛٔ ٚايتؿهٌ 
(2)

 ،

ؾعٓاقطٖا غرل َػتكط٠، ٜٚػتتبع شيو أْٗا قٝس ايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ، ٚنٌ ؾ٤ٞ عٓٗا َاظاٍ 

١ًٝ َػتُط٠ َٚؿطٚع مل ٜهتٌُ، بٌ ٖٞ ع١ًُٝ ست٢ ايًشع١ َٛنع دسٍ، ٖٚٞ بايتايٞ عُ

تهؿـ نٌ ّٜٛ عٔ ٚد٘ دسٜس َٔ ٚدٖٛٗا املتعسز٠
(3)

. 

ٚطبٝعتٗا املؿتٛس١ ٚاملتطٛض٠ ٚاملعكس٠ ٖصٙ، ػعٌ َٔ ايعػرل ايتُاؽ َؿّٗٛ قسز شلا، 

زَت ايعاٖط٠ َػتُط٠، ٚقس ٫  ، َا٭ٚاْ٘سس اعتباض شيو َٔ املبهط إىل  بٌ ٖٓاى َٔ شٖب

أبسا ٚتبك٢ فطز َؿطٚعتهتٌُ 
(4)

. 

                                 
 . ?88-<88"، المرجع نفسو، صمياـ حركة حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمةمحمد السيد سعيد،"  - (1)

رغـ حداثة مصطمح العكلمة إال أنيا كظاىرة قديمة قدـ تاريخ البشرية، فقد عرؼ العالـ مف قبؿ العديد مف  - (2)
العكلمات، كما النمكذج الحالي إال أحدث ىذه األنكاع، كيستشيد بعض الباحثيف عمى ذلمؾ بالحضارات التي سادت 

لـ عبر التاريخ، مع التأكيد عمى االختبلؼ الكبير كفي جميع النكاحي بيف العكلمة التي كتصّدرت كىيمنت كقادت العا
 نعيش كالعكلمات السابقة، إف قبمنا جدال بيذا الطرح. انظر في ذلؾ: فارح مسرحي، " اإلسبلـ كالغرب في زمف العكلمة"،

 . 909مرجع السابؽ، صالعكلمة كحكار الحضارات كالثقافات، ال (،<8مجمة عالـ التربية، العدد)

 . <، ص?@@8السيد ياسيف كآخركف: العرب كالعكلمة، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة الثانية، بيركت  - (3)

كاستشرافا لمحطاتيا المستقبمية يرل أحد الباحثيف أف "العكلمة رحمة نحك ؛ =9السيد ياسيف، المرجع نفسو، ص - (4)
 . ;?"المرجع السابؽ، صعكلمة السيادة، حاؿ األمة العربية، إليو". حسف بزاز،المجيكؿ الذم ال يمكف الكصكؿ 
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ٌٕ اقتكازٟ ٚانح، ٫ٚ اخت٬ف ؾٝ٘ بني ايباسجني، ؾٗٞ  ٚإشا نإ يًعٛمل١ َعٗطٷ ٚػ

ٚفا٫تٗا مل تكتكط ع٢ً اؾاْب  اٚاْعهاغاتٗ اظاٖط٠ اقتكاز١ٜ باَتٝاظ، إ٫ إٔ ػًٝاتٗ

 ...ٚايجكاؾ١ٝغرلٙ َٔ املٝازٜٔ، ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ إىل  ا٫قتكازٟ ؾكط، بٌ تعسٸت٘

ٚاسس َٔ ٖصٙ ايتذًٓٝات، ٚشاى عاٌَ آخط ٜٴعكِّس َٔ َؿَٗٛٗا،  اٱْػإٚغرلٖا، ٚسكٛم 

ٚهعً٘ َؿَٗٛا َطٓنبا َٔ مجٝع تًو ايعٓاقط أٚ بعهٗا
(1)

. 

ِٸ َعاْٝٗا إىل  ؾإشا عٴسْا تعطٜـ ايعٛمل١ لس إٔ بعض ايباسجني عطٸؾٗا يف أبػط ٚأع

ا٭مناط، ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، "تعُِٝ منط َٔ : ؾطأ٣ أْٗا تعين

ايصٟ ؽتل ب٘ مجاع١ َع١ٓٝ أٚ أ١َ َعٝٓ٘ ع٢ً ايعامل نً٘"
(2)

" ْكٌ ايؿ٤ٞ َٔ : أٚ ٖٞ. 

آؾام اي٬قسٚز، ٚاي٬قسٚز ٖٓا ٖٛ ايعامل نً٘"إىل  َػت٣ٛ احملسٚز
(3)

نُا ميهٔ . 

زضد١ أْٓا أقبشٓا ْؿعط أْٓا إىل  ا،تًدٝكٗا يف نًُتني؛ "نجاؾ١ اْتكاٍ املعًَٛات ٚغطعتٗ

ْعٝـ يف عامل ٚاسس"
(4)

. 

" آي١ عذٝب١ ْتذت : ٛقؿتٓا شيو ايصٟ ٜعطِّف ايعٛمل١ ع٢ً أْٗااغتَٚٔ بني ايتعاضٜـ اييت 

عٔ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ ايعامل١ٝ، ٚأْٗا قازض٠ ع٢ً اؿكاز ٚع٢ً ايتسَرل، ٚأْٗا تٓطًل 

َتذا١ًٖ اؿسٚز ايسٚي١ٝ املعطٚؾ١، ٚبكسض َا ٖٞ َٓعؿ١ ؾٗٞ كٝؿ١؛ ٭ْ٘ ٫ ٜٛدس َٔ ميػو 

                                 
 - (1) Dans ce sens: lire: TARIQ Ramadan, les musulmans et la mondialisation, le 

seuil /pouvoirs,2003/1-N 104 ,p97.  

الحضارة، دار النيضة العربية، الطبعة : أحمد محمكد صبحي كصفاء عبد السبلـ جعفر: في فمسفة تعريؼ لػال -(2)
 مجمة عالـ التربية ،اإلسبلـ كالغرب في زمف العكلمة ، أشار لو، فارح مسرحي،:9:-98:، ص@@@8األكلى، بيركت 

 . ;90المرجع السابؽ، ص (،<8العدد)

غازم ربابعة، " العكلمة الثقافية كأثرىا السياسية عمى الدكلة القطرية"، حقكؽ اإلنساف في الشريعة كالقانكف،  - (3)
 . 00>، ص9008)التحديات كالحمكؿ(، مؤتمر كمية الحقكؽ الثاني جامعة الزرقاء األىمية، األردف

ة حكارات لقرف جديد، دار الفكر العربي، الطبعة برىاف غميكف، سمير أميف، ثقافة العكلمة كعكلمة الثقافة، سمسم - (4)
؛ كفي نفس الفكرة يرل بف سماعيؿ مكسى أف العكلمة ليست كىما، كىي حقيقة قائمة ?8، ص@@@8األكلى، دمشؽ

كالسيطرة كاإلقصاء كالتيميش لمبمداف الفقيرة، كلكف ذلؾ ال يمغي كال يعدـ فائدة االنخراط فييا  ةتحمؿ فعبل خطر الييمن
التي تحمميا العكلمة ال تتحقؽ مف خبلؿ الرفض  ةتمعات كلؤلفراد في نفس الكقت، كيرل أف مقاكمة الييمنلممج

اإليديكلكجي لمفيكميا، كلكف مف خبلؿ بناء الشركط التي تسمح بالتحكـ في آلياتيا كتقنياتيا ككضع اليد عمى جزء مف 
" العكلمة كالمجتمع المدني في الفكر العربي"، العكلمة  مكسى، ؿرأسماليا المادم كاألدبي كالعممي. انظر: بف سماعي

 . ;<9التربية، منشكرات عالـ التربية، الدار البيضاء، المغرب، ص ـكحكار الثقافات كالحضارات، مجمة عال
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"ابسؾ١ قٝازتٗا؛ َٚٔ ثِ ٫ ميهٔ ايتشهِ يف غطعتٗا ٫ٚ يف اػاٖاتٗ
(1)

. 

ٕٻ َٔ ميػو بكٝاز٠ ايعٛمل١  ٖصٙ -ٚضغِ ايتٛقٝـ املعبِّط ايصٟ محً٘ ايتعطٜـ، إ٫ أ

، إْٗا اي٫ٜٛات اٚانح، ٖٚٛ بايتايٞ ايصٟ ٜتشهِ يف غطعتٗا ٚيف اػاٖاتٗ -اٯي١ ايعذٝب١

املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚإشا نإ يًسٍٚ ايػطب١ٝ زٚض يف شيًو، ؾإٕ زٚضٖا ٖصا ٜعٗط 

ٕٻ ٖصٙ ا٭خرل٠ تكع نايع٬ق١ املتعس١ٜ،  ؾإشا ناْت ايجكاؾ١ املػٝطط٠ ٖٞ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ، ؾإ

 .ؼت غٝطط٠ ثكاؾ١ أخط٣ أقٟٛ َٓٗا ٖٞ ايجكاؾ١ ا٭َطٜه١ٝ

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜتِ تدلٜط املػاٚا٠ بني َكطًشٞ "ايعٛمل١" ٚ"ا٭َطن١" 
(2)

 ،

َٔ املٓاطل يف ايعامل، ٚيف ؾايتسخٌ ايهبرل ٚاملباؾط ي٫ًٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ يف ايعسٜس 

ؾتٸ٢ اجملا٫ت، دعٌ َٔ ايكعب ايتُٝٝع بني اؿس ايصٟ ٜٓتٗٞ عٓسٙ ايٓؿٛش ا٭َطٜهٞ 

ٚاؿس ايصٟ تبسأ َٓ٘ ايعٛمل١
(3)

. 

ٚغرل بعٝس عٔ ايتعطٜؿات ايػابك١ تٓسضز تعطٜؿات بعض ضٚاز ايؿهط ايػطبٞ ٚبعض 

منط ٚاسس يف ايتعبرل ٚا٭نٌ ٚاملًبؼ إىل  املػتؿطقني، ؾكس عٴطِّؾت بأْٗا " إٜكاٍ ايعامل

ٚايعازات ٚايتكايٝس"
(4)

. 

ٜٚٴعطؾٗا املؿهط ايؿطْػٞ املػتؿطم ضٚدٞ غاضٚزٟ بأْٗا" ْعاّ ٜٴُهِّٔ ا٭قٜٛا٤ َٔ 

ؾطض زنتاتٛض١ٜ اي٬إْػا١ْٝ اييت تػُح باؾذلاؽ املػتهعؿني بصضٜع١ ايتبازٍ اؿط ٚسط١ٜ 

ايػٛم"
(5)

. 

ٜٚٴعطؾٗا آخط ع٢ً أْٗا تػع٢ ٱهاز تعطٜـ قسز َٚكبٍٛ يس٣ اؾُٝع، ٚشيو َٔ 

خ٬ٍ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني َػتٜٛات َتعسز٠ يًتشًٌٝ، ا٫قتكاز، ايػٝاغ١، ايجكاؾ١، 

                                 
، مشار لو لدل عمي يكسؼ، المرجع السابؽ، 80كلياـ جيردر، عالـ كاحد مستعدكف أـ ال؟ ، صتعريؼ لػ: ال - (1)

 . >8ص

 . @8:السيد ياسيف كآخركف: العرب كالعكلمة، المرجع السابؽ، ص -- (2)

 . =<9، ص:900قاسـ حجاج: العاممة كالعكلمة، جمعية التراث، القرارة، غرداية، الطبعة األكلى، الجزائر - (3)

الرفاىية، ترجمة عدناف عباس، عالـ  ةشكماف، فخ العكلمة، االعتداء عمى الديمقراطي دىانس بيتر مارتف كىارال - (4)
 . >:، ص?@@8، المعرفة، سمسمة كتب ثقافية، مطابع الرسالة، الككيت

"العكلمة بكاعثيا كآثارىا عمى حقكؽ اإلنساف  تعريؼ)غاركدم( انظر: محسف عبد الحميد،إلى  في اإلشارة - (5)
 . >;;المرجع السابؽ، صاالجتماعية كالحضارية"، 
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اٱٜسٜٛيٛد١ٝ، ٚتؿٌُ إعاز٠ تٓعِٝ اٱْتاز ٚتساخٌ ايكٓاعات عدل اؿسٚز، ٚاْتؿاض أغٛام 

ػتًٗه١ ملدتًـ ايسٍٚ، ٚإْتاز ايكطاع بني اجملُٛعات املٗادط٠ ايتشٌٜٛ، ٚمتاثٌ ايػًع امل

ٚاجملُٛعات املك١ُٝ"
(1)

. 

ٜٚبسٚ إٔ إهاز قٝػ١ َؿطز٠ تكـ نٌ ٖصٙ ا٭ْؿط١ تبسٚ ع١ًُٝ قعب١، ٚست٢ يٛ مت 

 .عُاي٘ بؿهٌ ٚاغعاغتتطٜٛط ٖصا املؿّٗٛ، ؾُٔ املؿهٛى ؾٝ٘ إٔ ٜتِ قبٛي٘ ٚ

إيٝ٘ يف بسا١ٜ ٖصٙ ايٓكط١، َٔ إٔ ايعٛمل١ ٜكعب  متت اٱؾاض٠ ٖصا َا ٜ٪نس َا

تعطٜؿٗا، ٚإٔ قا٫ٚت تعطٜؿٗا تػتذٝب يًتٛدٗات املدتًؿ١ ٭قشابٗا، ست٢ أقبح ٜٴدٝٻٌ 

 .يًباسح يف ٖصٙ ايعاٖط٠ إٔ نٌ ٜكسح بعٛملت٘ اييت تٛاتٝ٘ أٚ ت٥٬ِ ْعطت٘

اْب ا٫قتكازٟ ٚاي٬ٓؾت إٔ َععِ ايتعطٜؿات اييت تٓاٚيت ايعاٖط٠ ضٓنعت ع٢ً اؾ

ٕٸ ايعاٖط٠ اقتكاز١ٜ بهٌ املكاٜٝ ، يٝؼ ؾكط يف طبٝعتٗا ٚطبٝع١ ؼزٕٚ إٔ تكتكط عًٝ٘، ٭

ايؿاعًني ؾٝٗا، بٌ ٚأٜها يف آيٝاتٗا ٚأزٚات اؾتػاشلا
(2)

، ٖٚٞ إٕ ؾعًت شيو ؾإْٗا ضٓنعت 

                                 
المرجع  عكلمة السيادة، حاؿ األمة العربية، (، أكرده، حسف بزاز،James Rosenau -)جيمس ركزنكػػتعريؼ لال - (1)

 . ;?-:?السابؽ، ص

"، يحي اليحياكم، " - (2) المرجع كالمكضع السابقاف؛ كغير بعيد عف ىذه العكلمة: التباس الظاىرة، لبس المفيـك
تيمؿ اآلثار األخرل يندرج تعريؼ عمي سجارم في كتاب لو التعريفات التي ركزت عمى المظير االقتصادم دكف أف 

 : بالفرنسية بعنكاف
(Droits de l’Homme entre singularité et universalité  :حيث يعرؼ العكلمة كاالتي ،) 

« Quand on parle de mondialisation, on entend bien par-là « la mondialisation néolibérale » qui 

est en cours depuis une vingtaine d’années. Elle est définie comme étant un processus accéléré 

d’intégration et d’interdépendance des économies au niveau mondial, entrainant une 

internationalisation de plus en plus poussée des marchés, des services et des marchés des 

capitaux.» 

ف كاف مظيرىا االقتصادم قكم جدا إال أف ذلؾ ال يجب أف يقصي  كيضيؼ الكاتب في نفس الكتاب، أف العكلمة كا 
التحكالت التي أدخميا المفيـك عمى مجمؿ مجاالت النشاط اإلنساني المعاصر، فالمصطمح يشمؿ الكؿ... االقتصاد أكال 

 حيث ُيعّبر عمى ذلؾ عمى النحك اآلتي: . العمـك كالتكنكلكجيا، البيئة، الخ كلكف كذلؾ السياسة، كالثقافة كالفنكف،

« Il parait donc que la mondialisation a une connotation économique plus forte, mais cela ne doit 

pas occulté l’ampleur des transformations qu’elle a induites dans l’ensemble des domaines des 

activités humaines contemporaines. Le mot englobe tout. Il incarne tout, couvrant de son ombre la 

totalité de ce qu’on peut appeler l’univers humain: l’économie d’abord, mais aussi la politique, la 

culture et les arts, la technologie et la science, l’écologie, etc. ». VOIR: Ali SEDJARI, Droit de 

l’Homme entre singularité et universalité, Chaire UNESCO des droits de l’homme, Actes du 

symposium international organisé à Grenade le     2 2    à l’occasion du 6 eme anniversaire de 

la déclaration universelle des droits de l’Homme en partenariat avec la Fondation Hanns Seidel 

= 
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ٚنصا بعض املعاٖط ا٫قتكاز١ٜ اييت  ،ع٢ً إبطاظ ٖ٪٤٫ ايؿاعًني ٖٚصٙ اٯيٝات ٚا٭زٚات

ٖٚٞ ث٬ث١ ض٥ٝػ١ٝ ،اضتبطت بايعٛمل١
(1)

: 

أٚ نُا تٴػ٢ُ يف ادتٗازات قه١ُ ايعسٍ  َتعسز٠ اؾٓػٝات،ايؿطنات  -1

يًشسٚز زٕٚ  ١ا٫خذلاقٝزٖا ابعأايسٚي١ٝ، ايؿطنات عدل ايٛط١ٝٓ، ٚتػُٝتٗا ٖصٙ تسٍ ع٢ً 

 .إعاض٠ أ١ُٖٝ تصنط يًػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ

نإ ا٭َط نصيو، ؾإٕ ايسٚي١ غست يف ٚنع١ٝ ضز ايؿعٌ ٫ ايؿعٌ، ٚبسأت تط٣ ٚملا 

مبٳسِّٖا  ١َٜٛا بعس ّٜٛ قطاضاتٗا ٜٴع٬ عًٝٗا، ٚتطادعٗا ٖصا ظَاْا َٚهاْا َٮت٘ ايعٛمل

اؾاضف
(2)

. 

ممج١ً يف قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ املٓع١َٛ املاي١ٝ ايعامل١ٝ، -2
(3)

ٚايبٓو ايسٚيٞ،  

َٚا تؿطن٘ َٔ إدطا٤ات ٚغٝطط٠ ٚؼهِ ٚإخهاع ٚؾطٚط قاغ١ٝ ع٢ً اقتكازٜات ايسٍٚ 

 .ايؿكرل٠

ايكا١ُ٥ ع٢ً سط١ٜ ايتذاض٠ يف ايػًع ٚاـسَات  َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ، -3

ٚؼطى ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ، ؾٗٞ بصيو تؿهٌ خططا نبرلا ع٢ً ا٫قتكازٜات ايهعٝؿ١ غرل 

ايكازض٠ ع٢ً املٓاؾػ١، ٚعًٝ٘ ؾإٕ عٛاقب ا٫ْهُاّ َٔ يسٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫قتكازٜات ئ 

 .تُاعٞ ٚايػٝاغٞتهٕٛ غ٣ٛ َعٜسا َٔ ايتبع١ٝ ٚايهعـ ٚايذلادع ا٫قتكازٟ ٚا٫د

اؿُا١ٜ  إشا نإ ايتذًٞ ا٫قتكازٟ املتُجٌ يف سط١ٜ ا٭غٛام، بعٝسا عٔ أْع١ُ

َٔ قبٌ ايسٚي١، ٚزٚض ايؿطنات املتعسز٠ اؾٓػٝات  اؾُطن١ٝ ٚبعٝسا عٔ ايتسخٌ ايطزلٞ

يف ايع١ًُٝ ا٫قتكاز١ٜ، ٚإَػانٗا بٓكٝب ٚاؾط َٔ فٌُ اٱْتاز ايعاملٞ، ٜؿهٌِّ أسس 

                                 
(Allemagne) La Fondation Euro arabe des Hautes Études (Espagne), édition l’Harmattan, 2   , 

Imprimerie el Maarif al-Jadida, 135.  

 . ;?9-9?9ي في الفكر العربي"، المرجع السابؽ، صبف سماعيؿ مكسى، " العكلمة كالمجتمع المدن - (1)

،  يحيى اليحياكم، - (2)  المرجع كالمكضع السابقاف. العكلمة: التباس الظاىرة، لبس المفيـك

ُيعّرؼ صندكؽ النقد الدكلي العكلمة عمى أنيا تعني: "االعتماد االقتصادم المتبادؿ المتنامي لجميع بمداف العالـ،  - (3)
تزايد حجـ كتنكع التعاقدات كالصفقات العابرة لمحدكد المتعمقة بالمكاد كالمنتجات كالخدمات كلمتدفقات الذم نتج عف 

تعريؼ صندكؽ النقد الدكلي إلى  . في اإلشارةاالدكلية لرؤكس األمكاؿ، ككذلؾ االنتشار المتسارع المطمؽ لمتكنكلكجي
 . 9?المرجع السابؽ، ص لعربية،عكلمة السيادة، حاؿ األمة ا لمعكلمة، انظر: حسف البزاز،
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56 
 

ا٭غاغٝني ايًصٜٔ ْؿأت ايعٛمل١ بؿعًُٗا املعطٝني 
(1)

. 

ٚثٛض٠  ١ؾإٕ املعط٢ ايجاْٞ ٖٛ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ، يف ظَٔ املعًَٛات١ٝ ٚعكط ايطقُٓ

َٔ سذِ  -ؾعاز ٚاؿاٍ ٖصٙ -ا٫تكا٫ت، ٚايصٟ بسٸز املػاؾات بني ايسٍٚ ٚايؿعٛب 

ايتؿاعٌ ٚايكسض٠ ع٢ً ايتأثرل، يهٔ زا٥ُا ظًٓت ايػٝطط٠ بٝس ا٭ق٣ٛ تهٓٛيٛدٝا نُا 

اقتكازٜا
(2)

. 

 االختالف ٚاالخرتام:اإلْطإعكٛم  ايعٛمل١ عالق١ - ثاْٝا

"ٚاٖٝا َٔ  ١ٝ ٚايعٛمل١ يف َعٗطٖا ا٫قتكازٟاٱْػاْ( عٔ ايع٬ق١ بني Proudhonٜكٍٛ)

ٖٞ عطب١ خاق١ يٲَدلٜاي١ٝ ا٫قتكاز١ٜ" ...ٜكٍٛ إْػا١ْٝ
(3). 

، ٖٚٞ ػػٝس ملا مت اٱْػإتٴعدل ٖصٙ املكٛي١ عٔ ايع٬ق١ اؿكٝك١ٝ بني ايعٛمل١ ٚسكٛم 

ايعٛمل١ ظاٖط٠ اقتكاز١ٜ، يهٓٗا بتساعٝات ٚػًٝات عسٜس٠ ايٛقٍٛ إيٝ٘ َٔ قبٌ َٔ إٔ 

يٝػت يف َٓأ٣ عٔ ٖصٙ ايتساعٝات، بٌ تٛدس  اٱْػإغٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ، ٚسكٛم 

 .يف َطنعٖا، ٖٚٞ تتساخٌ ٚت٪ثط ٚتتأثط بططٜك١ َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠ يف مجٝع شيو

ٖٞ أ٫ٚ ٚخاق١ اقتكاز١ٜ، قبٌ إٔ  -شيو غابكاإىل  نُا مت اٱؾاض٠ -إٕ ايعٛمل١

تهٕٛ ؾ٦ٝا آخط، ٚيهٓٗا ٫ تكتكط ع٢ً ا٫قتكاز ؾكط، إمنا شلا تساعٝات أخط٣، 

غٝاغ١ٝ، ادتُاع١ٝ، ٚخاق١ ثكاؾ١ٝ، ٚإشا ناْت ايعٛمل١ ا٫قتكاز١ٜ قس سككت َا تكبٛ 

ٝك١ أغاغ١ٝ طبٝع١ٝ إيٝ٘، عدل غٝاز٠ ايٓعاّ ايطأزلايٞ، ؾإٕ ايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ اقطسَت عك

أ٫ٚ، تطتبط باخت٬ف بين ايبؿط بعهِٗ عٔ ايبعض اٯخط يف خكٛق١ٝ ثكاؾاتِٗ، 

١ٝ ٚتطٛضٖا ع٢ً اخت٬ف اٱْػاْٚتاضى١ٝ ثاْٝا، ْابع١ أغاغا َٔ ْؿأ٠ اجملتُعات 

 .سهاضاتٗا

                                 
، متطمبات األمف =;9عدناف السيد حسيف، " العكلمة كالخصكصيات الثقافية "، مجمة المستقبؿ العربي، العدد  - (1)

 . ::-;9، ص@@@8الثقافي العربي، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت

 حسف البزاز،عدناف السيد حسيف، "العكلمة كالخصكصيات الثقافية"، المرجع كالمكضع السابقاف؛ انظر أيضا:  - (2)
 . <?-;?المرجع السابؽ، ص عكلمة السيادة، حاؿ األمة العربية،

(3) -«Qui dit humanité veut tromper…il est un véhicule spécifique de l’impérialisme économique».   

Citer par: Ali SEDJARI, Droit de l’Homme entre singularité et universalité ,op. cit. p. 135.  
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إ٫ إٔ شيو مل ميٓع ايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ َٔ اخذلام اـكٛقٝات، ٚشيو عٔ ططٜل تطٜٛط 

 .َتها١ًَ َٔ ؾبه١ ا٫تكا٫ت اؿسٜج١ َٓع١َٛ

زضد١ نبرل٠ ع٢ً َس٣ إىل  ٜتٛقـ لاح ايعٛمل١ يف اخذلاقٗا يًدكٛقٝات ايٛط١ٝٓ

اخذلاقٗا يًجكاؾات ايٛط١ٝٓ، ؾايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ ٫ تهتؿٞ بتػٝٝس ثكاؾ١ َا ع٢ً باقٞ 

َٔ قٛض  ايجكاؾات، إمنا تٓؿٞ تًو ايجكاؾات، ٖٚٞ بصيو تعدل عٔ عسا٤ ؾسٜس ٭ٟ قٛض٠

ايتٓٛع
(1)

. 

اٱْػإٖصا ايتٓٛع ايصٟ أنست٘ ايعسٜس َٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم 
(2)

، بٌ ٚأعست 

ايجكايف تطاخ َؿذلى  ع"ايتٓٛ: ي٘ ايْٝٛػهٛ إع٬ْا خاقا، أنس يف َازت٘ ا٭ٚىل ع٢ً إٔ

ٖٚٛ  ...يٲْػا١ْٝ ٜٓبػٞ ا٫عذلاف ب٘ ٚايتأنٝس عًٝ٘ يكاحل أدٝاٍ اؿانط ٚاملػتكبٌ

بايٓػب١ يًها٥ٓات اؿ١ٝ" ٞنطٚضٟ يًذٓؼ ايبؿطٟ نطٚض٠ ايتٓٛع ايبٝٛيٛد
(3)

. 

هس أغاغ٘ يف ٖصٙ املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ع٢ً  اٱْػإؾايتٓٛع ايجكايف نشل َٔ سكٛم 

ضأغٗا َٝجام ا٭َِ املتشس٠، ٚبايتايٞ أقبح ٜؿهٌ قاعس٠ َٔ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚيف 

نُإ ٖصا اؿل تأنٝس يًدكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ يهٌ ؾعب َٔ ؾعٛب ايعامل، ٚإبطاظ 

١ٝ اٱْػاْيًٜٗٛات ايٛط١ٝٓ شات ايػُات اؿهاض١ٜ اييت تؿهٌ ٖٞ يف فُٛعٗا اشل١ٜٛ 

                                 
 . 28ص عمى يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، المرجع السابؽ، - (1)
المياديف نماء التعاكف الدكلي في إضركرة  : "مـ المتحدة التي تنص عمىمف ميثاؽ األ 13مف بينيا: المادة  - (2)

لمناس كافة"؛ ككذلؾ  األساسيةعانة عؿ تحقيؽ حقكؽ اإلنساف كالحريات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالتعميمية كاإل
مف نفس الميثاؽ التي جاء فييا: "... كؿ ذلؾ مع مراعاة االحتراـ الكاجب لثقافة الشعكب"؛ كما جاء في  73المادة 

لمتربية كالعمـك  المتحدةمـ لمنظمة األ ـصدره المؤتمر العاألتعاكف الدكلي الذم كلى مف إعبلف مبادئ االمادة األ
 يمي:  ما 04/11/1966كالثقافة)اليكنسكك( في دكرتو الرابعة عشرة في 

 ؛"لكؿ ثقافة كرامة كقيمة يجب احتراميا كالمحافظة عمييا -
 نمي ثقافتو؛ف يُ أمف حؽ كؿ شعب كمف كاجبو  -
ثير متبادؿ جزء مف التراث الذم يشترؾ في أصب، كبما بينيا مف تبايف كتالثقافات بما فييا مف تنكع خِ ؿ جميع شكِّ تُ  -

 عمى المكقع اإللكتركني لمنظمة اليكنيسكك: منشكر في نسختو العربيةممكيتو البشر جميعا. اإلعبلف 
 http: //portal. unesco. org  
ف التنكع الثقافي، المعتمد مف قبؿ المجنة الرابعة في الجمسة أكلى مف إعبلف اليكنسكك العالمي بشالمادة األ - (3)

النسخة العربية عمى المكقع اإللكتركني لمنظمة  2001العمنية العامة العشريف في الثاني مف شير نكفمبر عاـ 
  http: //portal. unesco. orgاليكنيسكك: 

http://portal.unesco.org/
http://portal.unesco.org/
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ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ٚسس٠ اؾٓؼ ايبؿطٟ
(1)

. 

ٚيكس َقبٹٌ ايػطب عكب اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ؾهط٠ ايتٓٛع ايجكايف ٚايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ 

ٚايتعاٌَ َع اٯخط، ْتٝذ١ يهػط ايسٍٚ ا٫ؾذلان١ٝ ٚباقٞ زٍٚ ايعامل ايجايح، ٚيهٔ بعس 

ٍ، بسأ ايػطب بععا١َ اي٫ٜٛات املتشس٠ تؿهو ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ ٚتطادع تأثرل ٖصٙ ايسٚ

ا٭َطٜه١ٝ يف ايػعٞ ايس٩ٚب َٔ أدٌ ؾطض منط ٚاسس َٔ ايتؿهرل ٚايجكاؾ١ ٖٞ ايجكاؾ١ 

دساّ ناؾ١ ايٛغا٥ٌ نتطٜٛع اشل٦ٝات ايسٚي١ٝ مبا ؾٝٗا ١٦ٖٝ اغتايػطب١ٝ ا٭َطٜه١ٝ، ٚشيو ب

ا٭َِ املتشس٠ ٚٚنا٫تٗا املتدكك١ َٔ أدٌ شيو
(2)

. 

ٖٴٜٛات ايؿعٛب ٖٛ مجع٘ بني إٕ أٍٚ َا  ٜجرل ا٫ْتباٙ عٓس ايتأٌَ يف َٛقـ ايػطب َٔ 

ٗٴٜٛت٘، سطٜل عًٝٗا، ٖٚٛ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ  َٛقؿني َتٓاقهني، ؾٗٛ َٔ د١ٗ ؾسٜس ا٫عتعاظ ب

ضاؾض ي٬عذلاف باشُلٜٛات ايٛط١ٝٓ يؿعٛب ايعامل
(3)

. 

طٚض٠ ًَش١، خاق١ يف ٚعًٝ٘ ؾكس أقبح ايسؾاع عٔ ايتٓٛع ايجكايف اـ٬ٓم يف ايعامل ن

ظٌ تٓاَٞ تساعٝات ايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ اييت ؼاٍٚ إٔ تؿطنٗا ايجكاؾ١ ا٭َطٜه١ٝ ٚايػطب١ٝ ع٢ً 

سػاب باقٞ ايجكاؾات ا٭خط٣
(4)

. 

تػع٢ ايجكاؾ١ املعٛمل١ ٫خذلام اٯخط ٚغًب٘ خكٛقٝات٘، ٚبايتايٞ ْؿٝ٘ َٔ ايعامل، 

أَت٘ ٚزٜٓ٘ َٚعتكسات٘ ٚ ايؿطز َٔ أغطت٘ ايعامل١ٝ، ٜٚتِ شيو عدل تؿهٝوٚ ؾٗٞ إشٕ تتٓايف

ٚعازات٘ ٚتكايٝسٙ ٚيػت٘، باغِ اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ تاض٠، ٚباغِ ايتٜٓٛط تاض٠ أخط٣، ٚباغِ 

                                 
حقكؽ اإلنساف في الشريعة  ثارىا عمى حقكؽ اإلنساف االجتماعية كالحضارية،آبكاعثيا ك "ىاشـ المبلح، العكلمة،  - (1)

 . 488ص كالقانكف)التحديات كالحمكؿ (، المرجع السابؽ،

سرائيؿ ا  مريكية ك ف الكاليات المتحدة األأإلى  شارة ىاىنامكضع السابقيف؛ كتجب اإلىاشـ المبلح، المرجع كال - (2)
خيرة عضكية فمسطيف كدكلة كامؿ العضكية عف تقديـ اشتراكاتيما المالية لميكنسكك احتجاجا عمى قبكؿ ىذه األ امتنعتا

مـ المتحدة، كقد عرقمتا ىيئة األبالككالة، كما سعت جاىدتيف لمنع قبكؿ عضكية فمسطيف كدكلة كاممة العضكية في 
 . فعبل ذلؾ كمازاؿ طمب فمسطيف يراكح مكانو

،ة اإلممج ،"اليكية كالعكلمة مف منظكر حؽ التنكع الثقافي"التكيجرم عبد العزيز بف عثماف،  - (3) الرباط  سبلـ اليـك
 . 18 -16، ص15، العدد1988سنة 

 ؛ انظر أيضا: 132المرجع السابؽ، ص ،" اإلنساف في ظؿ العكلمةمياـ حركة حقكؽ " محمد السيد سعيد،  - (4)

- Christoph EBERHARD, le droit au miroir des cultures, pour une mondialisation, Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence (L. G. D. J),Paris 2010,p202.  
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59 
 

ٛٻض يٓا عدل  -املػاٚا٠ ٚؼطٜط املطأ٠ َط٠، ٚأخطط َا يف ا٭َط إٔ ٖصٙ ا٭َٛض تٴػٳام ٚتٴك

ٚايطق١ُٝ ٚا٫تكاي١ٝ اؿسٜج١ اييت ميتًهٗا ايػطب ْٚؿتكس مٔ ملا  اٱع١َٝ٬املٓع١َٛ 

ع٢ً أْٗا سهاض٠ إْػا١ْٝ عا١َ ًٜتعّ اؾُٝع باتباعٗا إٕ عاد٬ أّ آد٬ -هابٗٗا
(1)

. 

ٚاؿكٝك١ أْ٘ إشا قٸحٸ ايكٍٛ بإٔ ايتكسّ ايعًُٞ أَط ستُٞ، ٚتطٜٛط ايجكاؾ١ أَط ٜتػِ 

هؿاف ٚسب غتي٬ اٱْػإعٔ ْعع١ طبٝع١ٝ يس٣  باؿت١ُٝ نصيو؛ ٭ٕ ن٬ُٖا ٜٴعبِّط

سادٝات٘، ؾإٕ شيو ٫  إؾباعٚؽؿٝـ َا ميهٔ إٔ ٜتشًُ٘ َٔ قٛض ايعٓا٤ َٔ ، ط٬عغتا٫

ٜعين ست١ُٝ قبٍٛ بك١ٝ عٓاقط اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ا٭َطٜه١ٝ، ٚغاق١ تًو املتعًك١ بايصٚم 

ِٸ ؾٗٞ يٝػت  ٚططٜك١ ايتؿهرل ٚاؿٝا٠، ؾاؿهاض٠ ٖٞ تعبرل عٔ ثكاؾ١ أ١َ َع١ٓٝ؛ َٚٔ ث

سهاض٠ مجٝع ا٭َِ أٚ سهاض٠ ايعامل
(2)

. 

إمنا ٖٞ َكس١َ ملداطط أععِ ع٢ً ايسٚي١ إٕ كاطط ايعٛمل١ عٌ اشل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ 

ك٬ٍ ايٛطين ٚاٱضاز٠ ايٛط١ٝٓ ٚايجكاؾ١ ايٛط١ٝٓ، ؾايعٛمل١ تعين َعٜسا َٔ تبع١ٝ غتٚا٫

ا٭ططاف يًُطنع، ٚػُٝعا يك٣ٛ املطنع، ٚتؿتٝتا يك٣ٛ ا٭ططاف
(3)

، ٚيف ٖصا ٜكٍٛ ْعّٛ 

ذ اٱع٬ّ، تععظ غٝطط٠ "إٕ ايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ يٝػت غ٣ٛ ْك١ً ْٛع١ٝ يف تاضٜ: ٞتؿَٛػه

املطنع ع٢ً ا٭ططاف أٟ ع٢ً ايعامل نً٘"
(4)

. 

                                 
المرجع السابؽ،  ،"ثارىا عمى حقكؽ اإلنساف االجتماعية كالحضاريةآالعكلمة، بكاعثيا ك " ىاشـ المبلح،  - (1)

 . 482ص
 . 483، صنفسو ىاشـ المبلح، المرجع - (2)
" العكلمة الثقافية كأثرىا السياسية عمى الدكلة القطرية"، حقكؽ اإلنساف في الشريعة كالقانكف،  عة،بغازم ربا - (3)

 . 511المرجع السابؽ، ص)التحديات كالحمكؿ(، 
العكلمة بكاعثيا كآثارىا عمى حقكؽ اإلنساف  ،يدحم: محسف عبد ال"تشك مسكي"قكؿ إلى  شارةفي اإل انظر - (4)

نفسيـ ليذا أكف د  عِ مريكييف كانكا يُ ف األأالحقيقة التاريخية تقكؿ إّف ؛ 460المرجع السابؽ، ص االجتماعية كالحضارية،
نو مككؿ بميمة أ" 1789مريكي" جكرج كاشنطف" يقكؿ في خطابو الرئاسي عاـ أرئيس  فأكؿسيس دكلتيـ، أالدكر منذ ت
خر ىك " تكماس جفرسكف" في خطابو الرئاسي ىذه الميمة آمريكي أمريكي"، كيسمي رئيس الشعب األإلى  عيدىا اهلل

 ؿ" "لمكاجو تحديات عصرنا حمَّ 1953ي عاـ يزنياكر" في خطابو الرئاسإكيقكؿ الرئيس "، بميمة "شعب اهلل المختار"
مريكي "ركزفمت" قيادة العالـ الحر"، كقبؿ ذلؾ كعندما انتيت الحرب العالمية الثانية قاؿ الرئيس األ مسؤكليةالقدر بمدنا 

رىاب "بالحرب سبتمبر فقد شبو حممتو عمى اإل 11حداث أ" كبعد االبفما "جكرج بكش أمركة العالـ"، أف يجب اآل
المرجع نفسو،  الحميد،: محسف عبد انظرقكاؿ: شارة ليذه األفي اإل كقاؿ: "مف ليس معنا فيك ضدنا"ميبية". الص

= 
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ٚأَاّ عذع ايجكاؾات احمل١ًٝ ع٢ً نبط تأثرلات ٖصٙ ايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ، ؾإٕ ايؿعٛب 

أقبشت تبشح عٔ َطدعٝات دسٜس٠ تعطٞ املع٢ٓ شلٜٛتٗا، ٖٚٞ َطدعٝات َطتبط١ بايتٓٛع 

ايعاملٚايتعسز ٚايتبازٍ ايجكايف ٚا٫ْؿتاح ع٢ً 
(1)

. 

ٚمل تعس َػا٥ٌ ايتٓٛع ايجكايف ٚايتعسز ايجكايف ٚاـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ "خاق١ با٭غٓٝا٤" 

بٌ إْٗا ؾطٚط ايػًِ غسا
(2)

. 

١ٝ ٫ تتطٛض إ٫ بتٓٛع ايجكاؾات، ٚعٓسَا تطٜس ؾ١٦ َٔ ايبؿط إٔ اٱْػاْؾاؿهاضات 

عٛب أؾباٙ آزَٝني ٖٚصا ١ٝ ؾإْٗا ػعٌ َٔ غا٥ط ايؿاٱْػاْتؿطض ثكاؾتٗا ع٢ً غا٥ط ا٭َِ 

املؿهط ٚاملبسع اٱْػإَا ٜتٓاؾ٢ َع خكا٥ل 
(3)

. 

َٔ ٖصٙ ايٛقا٥ع امل٪مل١ اييت تٓتذٗا ايعٛمل١ يف َؿَٗٛٗا املتٛسـ ايكا٥ِ ع٢ً  اْط٬قا

خط"، آخط٣"، ٚ"عامل أضقات ٚايتٓاقهات، ْاز٣ َٓاٖهٛ ايعٛمل١ "بعٛمل١ بس١ًٜ"، "عٛمل١ ااملؿ

 ٚا٭عُا١ٍٝ ع٢ً املاٍ اٱْػاْتكسِٜ ايهطا١َ ٚغاغا ع٢ً ايعساي١ يف ايتٛظٜع، أتكّٛ 

 .ا٭ضباح"ٚايؿعٛب قبٌ  اٱْػإ، "ٚا٭ضباح ٚا٭غٛام

                                 
لة التغيير مف الخارج، لكف ضمف حالة حصار لممنظكمة الحقكقية الدكلية، أرحت مسحداث طُ . كبعد ىذه األ451ص

مـ المتحدة بتحالفات ت ىيئات األلالناشئة، فاستبد ةالعالميمريكية في مكاجية المنظكمة ألقد تـ بناء منظكمة عكلمية 
قيد االختصاص الجنائي العالمي كتعززت المكاجية ثنائية تُ  باتفاقياتشت المحكمة الجنائية الدكلية مِ اغبيف المؤقتة، كىُ الرّ 
نساف بيف ثقافة التغيير : ىيثـ مناع، حقكؽ اإلانظررىاب داخميا عمى حساب المزيد مف الحقكؽ كالحريات. منية لئلاأل

مداخمة قدمت لندكة المنظمة العربية كاإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة، حكؿ ثقافة التغيير كتغيير  كتغيير الثقافة،
 ، المداخمة منشكرة عمى المكقع الرسمي لممنظمة:2004ديسمبر 4الى 1الثقافة، المنعقدة بمراكش المغربية، مف 

 http: //www. alecso. org  :ككذا المكقع الرسمي لييثـ مناعwww. haythammanna. net.  
رضية تحت قيادتيا ىي تكحيد الكرة األ ألمريكاساسية ف الميمة األألى : "إكفي نفس ىذه النقطة يقكؿ "شتراكس ىكب"

خرل ال تنتمي أم قكل أك أسيا آنجازىا بسرعة في مكاجية نمك إكاستمرار ىيمنة الثقافة الغربية، كىذه الميمة البد مف 
 . 29 -28: عمي يكسؼ، المرجع السابؽ،صانظرلقكؿ "شتراكس ىكب"  لئلشارةلمحضارة الغربية"، 

أنسنة الحضارة كثقافة السبلـ، سمسمة إلى  راع الحضاراتمحمد سعدم، مستقبؿ العبلقات الدكلية مف ص -( 1) 
 . 275، ص2006(، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت 58أطركحات الدكتكراه )

لمنشر الجامعي، بيركت  المبنانيةالعربية جكرج شرؼ، الدار إلى  البعد اآلخر، نقمو -دكمينيؾ كلتكف، العكلمة -( 2) 
 .191ك  106، ص2005

محمد شعباف عمكاف، عكلمة الثقافة كثقافة العكلمة، مؤتمر الدعكة اإلسبلمية كمتغيرات العصر، الجامعة  -( 3) 
 . 869، ص2005اإلسبلمية، غزة

http://www.alecso.org/
http://www.haythammanna.net/
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ٓعطا يًسٚض ايطٜازٟ ايصٟ ت٪زٜ٘ سايٝا ؾ ،ْػ١ٓ ايعٛمل١"أٜٓسضز شيو نً٘ ؼت ؾعاض "

ْػ١ٓ" ايعٛمل١، بإعطا٥ٗا بعسا إْػاْٝا ٜٓعط أٚا٫ٖتُاّ املتعاٜس بٗا، ٚدب"  اٱْػإسكٛم 

 .َٔ أَٛاٍ اٱْػإٚيٝؼ ملا ميًه٘ ٖصا  اٱْػإٱْػا١ْٝ 

ْػا١ْٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ع٢ً إنجط تٛاظْا ٚأضغا٤ عٛمل١ إقاٚي١ ا شإٜٓبػٞ 

ـ ًاييت متٓشٗا ايعٛمل١ ملدت اٱَهاْٝاتخص بعني ا٫عتباض ْٛاقكٗا ٚغًبٝاتٗا، َع ا٭

ُطاض يف ٖصا ايٓٗر ا٫ْتكا٥ٞ غتٕ ا٫إٔ تسضى ايسٍٚ اييت تسٜط زؾ١ ايعٛمل١ أاجملتُعات، هب 

 .ّ عاد٬أد٬ إٓ إٚاملكًشٞ غٝعٛز عًٝٗا بايػًب 

ؿذلض إٔ ٖصا املٓش٢ اؾسٜس يًعٛمل١ )ا٭ْػ١ٓ( ٜكطبٗا ٚيٛ ْػبٝا َٔ ايعامل١ٝ، يهٔ ٜٴ

ضض ايٛاقع، ٖٚٛ أذلدِ ع٢ً إمنا هب إٔ ٜٴ ،شػِ مبذطز ايتٓعرلشيو يٝؼ با٭َط ايصٟ ٜٴ

ٕ ايؿطم بني ايعٛمل١ ٚايعامل١ٝ َاظاٍ ؾاغعا، ٚيف إطاض سكٛم إَا مل وكٌ بعس، ٚعًٝ٘ ؾ

، ؾإشا اٱْػإٚعٛمل١ سكٛم  اٱْػإبني عامل١ٝ سكٛم  نبرل٠َاظايت ٖٓاى َػاؾ١  اٱْػإ

قٌ ملؿّٗٛ ٚاسس ٪ٕ ايعٛمل١ تٴإؾ، اٱْػإكط باـكٛقٝات يف َؿّٗٛ سكٛم ناْت ايعامل١ٝ تٴ

 .ٜٓعع يًػٝطط٠ ٚايك٠ٛ ٜٚتذاٚظ اـكٛقٝات اٱْػإؿكٛم 

٫ ميهٓٓا ؟ ٌٖ ْكـ يف قـ املتؿطدني؟ ٚيهٔ َا ايعٌُ أَاّ ٖصا ايٛاقع املؿطٚض

شاى ٭ٕ يف ايعٛمل١ ايػطٜع ٜتذاٚظ ايبط٤ٞ، ٚعًٝ٘ بات يٹعاَا ا٫نطاط يف ٖصٙ ايع١ًُٝ، ٚي٦ٔ 

إٔ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ُٖا غ٬سا اشل١ُٓٝ، ؾكس ٚٓؾط ايػطب إىل  يًٛقٍٛادتٗس ايػطب 

إٔ مناضؽ ٖصٜٔ ايؿعًني بتؿٛم ٚاقتساض ملٛاد١ٗ ٖصٙ  إ٫عًٝٓا ٖصا اؾٗس، َٚا بكٞ يٓا 

ؿاز٠ َٓٗا غتايعٛمل١ اؾاضؾ١، َٚا متدٸض عٓٗا َٔ ثٛض٠ َعًَٛات١ٝ ضٖٝب١ ٚدب ا٫

 .ايجكاؾ١ٝدساَٗا مبا ىسّ ٖٜٛتٓا اغتٚ

 ؾاؿٌ إشٕ يٝؼ يف ا٫ْػ٬م ٚاؾُٛز، ٚإمنا يف ا٫ْؿتاح ع٢ً اٯخط يٮخص َٓ٘ َا ٜٓؿع

ٜٴجطٟ ثكاؾتٓا ٚسهاضتٓا، ٚيٝؼ نٌ َا ٜأتٞ َٔ ايػطب خاط٦ا ٚإمنا ؾٝ٘ ايهجرل َٔ ٚ

 .يٓذلى َا ٜٗسٸز ثكاؾتٓاٚ ايكٛاب، ؾًٓأخص ٖصا ايكٛاب

َا ٜٴ٪غـ ي٘ سكا، أْٓا ْتأثط بأبػط ا٭مناط ؟ أٚ ع٢ً ا٭قٌ بسأْا؟ ؾٌٗ ؾعًٓا شيو

ايجكاؾ١ٝ ايػطب١ٝ يف املأنٌ ٚاملًبؼ ٚاملعٗط بكؿ١ عا١َ، ٫ٚ ْتأثط بايكِٝ ٚاملباز٨ ايػا١َٝ 

اييت بٳٓت عًٝٗا اؿهاضات ايػطب١ٝ َكَٛات ٚدٛزٖا، بعسَا أخصتٗا أق٬ َٔ سهاضتٓا 
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ا٭َج١ً يف شيو ٖٛ اسذلاّ ايػطب ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ عٓسَا ناْت يف أٚدٗا، ٚيعٌ أبػط 

ايؿسٜس يعاٌَ ايٛقت، أَط ْؿتكس ي٘ مٔ أؾكٝا ٚعُٛزٜا، َٚٔ أَجًت٘ نصيو اسذلاّ 

، ٖٚٛ أَط َع ا٭غـ ْؿتكسٙ اٱْػإجُاضٖا يف اغتا٭ْع١ُ ايػطب١ٝ ملٛاطٓٝٗا ٚتكسٜػٗا شلِ ٚ

 اٱْػإأسٝاْا يف أْعُتٓا، ؾايسٚي١ يف ؾًػؿ١ ٖصٙ ا٭ْع١ُ َػدٸط٠ ـس١َ املٛاطٔ، ٚ

ٚٴدٹس املٛاطٔ يسٜٓا ُيٝؿهٌِّ فُٛع ايهت١ً ايطق١ُٝ اييت  َطًكا، بػض ايٓعط عٔ اْتُا٥٘، ٚ

ٛٻٕ ضنٔ ايؿعب يف ايسٚي١  .تٴه

ؾإْ٘ ئ  "ا٭ْا"ٚعًٝ٘ ؾإٕ املؿه١ً يٝػت ؾِٝٗ بكسض َاٖٞ ؾٝٓا، ٚإشا مل ٜتػرل ٖصا  

 !؟ؾُا بايو بتػٝرلٙ "اٯخط"ٜ٪ثط يف شيو 

ٓا ؾإْٸ٘ هب إٔ ٜهٕٛ َٔ زاخٌ خكٛقٝات ،٫ٚ بس َٓ٘ ا٫ْط٬مٚإشا نإ ٖصا 

عُاشلا شضا٥ع يكس املباز٨ اغتكٛقع زاخٌ ٖصٙ اـكٛقٝات، ٚاملتٓٛع١، نُا أْ٘ ٫ هب ايت

، ؾع٬ق١ اـكٛقٝات ع٢ً اٱْػإايػا١َٝ اييت قس ٜأتٞ بٗا ايػطب، ٚيف َكسَتٗا سكٛم 

 .٬ق١ َتساخ١ًٖٞ ع اٱْػإتٓٛعٗا عكٛم 
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 املبشح ايجاْٞ

  ٚتعدد األغهاٍ ...تداخٌ املفاِٖٝ: اإلْطإارتضٛصٝات يف زتاٍ سكٛم 

ٚشيو بٛاغط١  ،اٱْػإايعَإ ٚاملهإ يف َكاضبات َٚؿاِٖٝ سكٛم  اٜتشهِ عٓكط

ٖٚٛ تعسز ٜعهؼ اخت٬ف اجملتُعات  غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ، ،عٛاٌَ عس٠

ٛٸ ؾهاٍ ايتعبرل عٔ سكٛم أ، ىًل ٖصا ايتعسز يف اٱْػإضاتٗا ؿكٛم ٚاخت٬ف تك

غاغا َٔ اـكا٥ل املُٝع٠ يهٌ أَػتُس٠  ،فُٛع١ َتبا١ٜٓ َٔ اـكٛقٝات اٱْػإ

ثرلا ٚانشا يف أبايجكاؾ١ ايػا٥س٠ ؾٝ٘، مما ٜ٪ثط يف ايٓٗا١ٜ ت يف ا٭قٌ ١ٚاملطتبط ،فتُع

 شاإخاق١  ،ثاْٝاثِ تطبٝكٗا ، أ٫ٚ ٚ شاىأتُع اجمل َٔ سٝح تكبًٗا َٔ ٖصا اٱْػإسكٛم 

 .ٍٚ()املطًب ا٭. َباز٥ٗا قٝاغ١نإ مل ٜػاِٖ يف 

َٴأدٌ أَٚٔ  بعسَا  ،طبع باملؿطٚع١ٝؾتٴ ،١ً َٔ اجملتُعكبٻتٳٕ تهٕٛ ٖصٙ اؿكٛم 

ٕ تطاعٞ أشلا  زٚي١ٝ، ٫ بسٸ ٝٓٗا يف عس٠ ْكٛمٓبعت بايؿطع١ٝ ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ تكُط

نُٔ ٖصٙ  اٱْػإعاز تعطٜـ سكٛم يصيو عاز٠ َا ٜٴ ؛اجملتُعات خكٛقٝات ٖصٙ

، ٚؼسٜس قٛا٥ِ خاق١ شلا، ٜتِ إزضادٗا يف ا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ ايساخ١ًٝ، ع٢ً اـكٛقٝات

بهٌ َا ؼًُ٘ ٖصٙ ايؿهط٠ َٔ  أْٗا ٖٞ اؿكٛم اييت تػتذٝب يًدكٛقٝات ايٛط١ٝٓ،

 .)املطًب ايجاْٞ(. هابٝاتإغًبٝات ٚ

 األٍٚاملطًب 
 اإلْطإتبأٜ َفاِٖٝ ارتضٛص١ٝ يف إطاز سكٛم 

تٴػتدسّ اـكٛق١ٝ ٚايٓػب١ٝ ٚايتٓٛع ٚايتعسز ٚغرلٖا َكطًشات
(1)

ع٢ً  ١، يًس٫ي

فُٛع ايكٸؿات ٚاـكا٥ل اييت تٴُٝٸع فتُعا َعٝٓا عٔ غرلٙ َٔ اجملتُعات، أٚ مجاع١ 

َع١ٓٝ عٔ غرلٖا َٔ اؾُاعات، ٖٚصٙ اـكا٥ل ْابع١ َٔ ايجكاؾ١ ايػا٥س٠ يف ٖصا اجملتُع 

أٚ تًو اؾُاع١، يصيو لسٖا يف أغًب ا٭سٝإ َٛقٛي١ مبكطًح آخط ٖٛ ايجكاؾ١، 

عٌ ٖصٙ ايجكاؾ١ خاق١، ٚػعًٗا ْػب١ٝ، ٚػعًٗا َتٓٛع١، ٚػعًٗا ؾتٴؿهٌ قؿ١ شلا، ٚػ

                                 
 : اآلتيةالمصطمحات  تـّ استعماؿبالّمغة الفرنسية فقد  أما - (1)

Spécificité, Relativisme, Diversité, Particularité, Multiculturalisme, Identité Culturelle, Alternative 

Culturelle... ex.  



 ايفضٌ األٍٚ: سكٛم اإلْطإ، ايعامل١ٝ، ارتضٛص١ٝ: صعٛب١ حتدٜد املفاِٖٝ                ايعامل١ٝ ٚارتضٛص١ٝ يف َفاِٖٝ ْٚضٛظ سكٛم اإلْطإ     اٍايباب األٍٚ: دد
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 .)ايؿطع ا٭ٍٚ(. َتعسز٠

إىل  ٚ٭ٕ اـكٛق١ٝ ْاتر ايذلانُات ايتاضى١ٝ ٚاؿانط٠ جملتُع َعني، ٚتتطًع

َػتكبٌ ٖصا اجملتُع، ٖٚٞ اب١ٓ ب٦ٝت٘ ٚتتطٛض بتطٛضٙ، ؾٗٞ إشٕ ظاٖط٠ عا١َ غرل َععٚي١، 

َٴعٝٓا٫ٚ ؽلٸ َهاْا   .)ايؿطع ايجاْٞ(َعٝٓا أٚ ظَاْا 

 ايفسع األٍٚ

 زتباط أغهاٍ ارتضٛص١ٝ بايجكاف١ا

ٚنٝكا اتػاعاٜططح َؿّٗٛ ايجكاؾ١ اخت٬ؾات عسٜس٠ 
(1)

، َٚطٸز شيو تكاطع عس٠ عًّٛ 

. ،)أ٫ٚ(٘ ٚايتكسٸٟ يتعطٜؿ٘، ٚتساخً٘ َع َؿاِٖٝ أخط٣ نايكإْٛ ٚاؿهاض٠اغتيف زض

غُٛنا عٓسَا ٜٴٛقـ ٖصا املؿّٗٛ بايٓػب١ٝ، ْػب١ٝ ٖٞ يف سس شاتٗا ٜٚعزاز ا٭َط قعٛب١ ٚ

 .)ثاْٝا(. ٜٴعطف شلا قسزات َع١ٓٝ ٫

 غُٛض َفّٗٛ ايجكاف١ -أٚال

ٜٴعسٸ َكطًح "ثكاؾ١"
(2)

َٔ بني املكطًشات اييت مل تًل اتؿاقا بني ايباسجني ٚاملدتكني  

                                 
ُيشّكؿ خصكصية  -لغرض ىذه الدراسة -فإذا كاف الّديف مثبل ال يدخؿ في المفيـك الضّيؽ لمثقافة، فإنو ك -(1)

 . ((Spécificité Culturelle، يجب دراستيا بمعزؿ عف الخصكصية الثقافية، Spécificité Religieuse))دينية
كحتى مف يرل بأف الّديف يدخؿ ضمف مفيـك الثقافة، تجده عند الحديث عف الخصكصية الدينية ال يكتفي بالقكؿ 
"الخصكصية الثقافية" إنما يفضؿ استعماؿ المصطمح المركب "الخصكصية الدينية الثقافية" اقتناعا منو مف عدـ إجماع 

 فيكميا الكاسع. الميتميف بيذا المكضكع حكؿ ضـ الديف لمثقافة حتى في م
لذلؾ؛ كجدنا أف مصطمح خصكصية ثقافية قد ال يشمؿ جميع أنكاع ىذه الخصكصيات، فآثرنا استعماؿ مصطمح  

خصكصية عمى إطبلقو ليشمؿ جميع أشكاؿ كأنكاع ىذه الخصكصية، ميما خرجت مف المفيـك الضيؽ لمثقافة، كميما 
 ما اختمفت المفاىيـ حكؿ ىذه الثقافة في حد ذاتيا. ُاختمؼ حكليا في المفيـك الكاسع ليذه الثقافة، كمي

 " culturageو" "couture"، التي كاف يقصد منيا: "cultura" ةالبّلتيني ةالّمغإلى  أصؿ كممة "ثقافة" يعكد -(2)

الفرنسية في القرف الثالث عشر الميبلدم. كيعني  ةالّمغإلى  ". ثـ انتقؿ cultureو" "cultivementو" "cultureو"
العربية الحذؽ كسرعة الفيـ كالتيذيب كتقكيـ المعكج، كالظفر بالشيئ بعد البحث كالتفتيش عنو،  ةمصطمح ثقافة في اّلمغ

ينة، كقد كقد كردت كممة ثقؼ في القرآف الكريـ، كما كردت في مقدمة ابف خمدكف كمفردة لغكية لـ تُقدـ ليا تعريفات مع
جاء في القامكس المحيط لمفيركز أبادم، ثقؼ ثقفا ثقافة، صار حاذقا كخفيفا فطنا، كثقفو تثقيفا سّكاه. حكؿ مصطمح 

 الثقافة الّمغكم راجع: 
مالؾ بف نبي، مشكمة الثقافة، ترجمة عبد الصابكر شاىيف، المنشكر أصبل مف قبؿ دار الفكر المعاصر، بيركت،  -

= 
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ٗا، سٝح إٔ نٌ عًِ َٔ ايعًّٛ ٜٴكسّ تعطٜؿا شلا اغتيف املٝسإ، يتعسز ايعًّٛ املٗت١ُ بسض

ٜتُؿٸ٢ ْٚعطت٘ َٔ د١ٗ، ٚيطبٝع١ املكطًح ْؿػ٘ املعكس٠ ٚاملطنب١ ٚسساثت٘ نُٛنٛع 

١ٝ، ٚإىل اتػاع٘ ٚتساخٌ َؿاُٖٝ٘ َٔ د١ٗ أخط٣اٱْػاْٚنعاٖط٠ َٔ ظٛاٖط ايعًّٛ 
(1)

. 

ؾذاْب ايعامل١ٝ  نُا تتشهِ دسي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يف ؼسٜس َؿّٗٛ ايجكاؾ١،

اؿكط يف إىل  هعٌ ايتعطٜـ ؾا٬َ ؾُٝع ايبؿط، ٚداْب اـكٛق١ٝ ٜٓعع بايتعطٜـ

فُٛع١ بؿط١ٜ قسز٠، َٚا ٜعٓكس ا٭َط أنجط إٔ ايعامل١ٝ قس اضتبطت يف ٚقت َه٢ 

ُٳط٠ ع٢ًغتباؿطن١ ا٫ ٝٸِ ايجكاؾ١ٝ ايعامل١ٝ يف اجملتُعات امُلػتٳع  عُاض١ٜ، اييت ازعٻت ْؿط ايكٹ

١ سهِ عسٜس٠ قه١ٝ اـكٛقٝات ُسػاب ايجكاؾات ايػا٥س٠، ٚيف املكابٌ اؽصت أْع

بساز ٚغًب سكٛم املٛاطٔ ؼت غطا٤ ١ٜٖٛ ثكاؾ١ٝ غاَه١غتسذ١ ي٬ٚ شضٜع١
(2)

. 

يًجكاؾ١ ٜهٕٛ َكب٫ٛ َٔ يسٕ ا نٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ دعًت َٔ ايكعب تكسِٜ تعطٜؿ

دٝني، ٚبٛيٛطاييت ُقسَت َٔ قبٌ ا٭ْج يتعاضٜـاؾُٝع، يهٔ شيو مل ميٓع َٔ ٚدٛز بعض ا

ٚايكاْْٛٝني، َٚٓعُات عامل١ٝ ٚإق١ًُٝٝ َتدكك١ يف املٝسإ، نُٓع١ُ ايْٝٛػهٛ
(3)

 ،

                                 
 . 26-19، ص2013دار الكعي، الطبعة األكلى، الجزائر كأعيد نشره مف قبؿ

، =900قانكنية(، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر  -العبللي الصادؽ، العبلقات الثقافية الدكلية )دراسة سياسية -
 ؛ ?9ص
لكتاب المبناني، مكتبة ، دار ا@أنكر كجدم، الثقافة العربية اإلسبلمية، أصكليا، انتماؤىا، المكسكعة اإلسبلمية العربية -

 ؛ 98، ص9?@8المدرسة، الطبعة األكلى، لبناف 
 . 89، ص=@@8أحمد بف نعماف، ىذه ىي الثقافة، دار األمو، الجزائر  - (1)

الطيب البككش، تأمبلت في الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف: األبعاد السياسية كاالجتماعية كالثقافية، منشكرات  - (2)
كفي نفس ىذا السياؽ، يرل سمير أميف أنو ال يكجد تعريؼ . 14، ص2003المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف، تكنس

عريؼ يتكقؼ عمى نظرية التطكر االجتماعي التي ينتمي مقبكؿ بشكؿ عاـ لما ىك مجاؿ الثقافة بالتحديد، إذ إف ىذا الت
إلييا كؿ مفكر، كلك ضمنيا. فيناؾ مف يركز عمى كشؼ العناصر المشتركة في تطكر جميع المجتمعات البشرية، 
كىناؾ مف يركز البحث في العناصر الممّيزة كخصكصيات مختمؼ المجتمعات. انظر: سمير أميف، نحك نظرية لمثقافة، 

؛ نفس التعريؼ يكرده 10، بيركت، ص2003ركز األكركبي كالتمركز األكركبي المعككس، دار الفرابي، طبعةنقد التم
سمير أميف في مؤلؼ آخر لو بعنكاف، بعض القضايا لممستقبؿ، تأمبلت حكؿ تحديات العالـ المعاصر، دار الفرابي، 

ف قبؿ المؤسسة الكطنية لمنشر . الكتاباف معا منشكراف في الجزائر م174-173، بيركت، ص2003طبعة 
 (. ANEPكاإلشيار)

(3) - (UNESCO) 11: منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة، منظمة دكلية عالمية متخصصة، ُأنشئت في 
دكؿ عربية ىي: السعكدية، لبناف، مصر،  4دكلة مف بينيا  44، إثر مؤتمر تأسيسي عقد بمندف حضرتو 1945نكفمبر 

= 
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ٜػٝػهٛٚاٱ اٱْػإنبط املؿّٗٛ، ٚضبط٘ عكٛم إىل  اييت غعت داٖس٠
(1)

 ،

ٛٚا٭يػه
(2)

. 

                                 
إلى  ، تسعى المنظمة1946نكفمبر  14، كدخؿ حيز التنفيذ في 1945نكفمبر 16ُأعتمد ميثاقيا التأسيسي في كسكريا، 

تحقيؽ السبلـ كالرفاىية المشتركة لجميع البشر عمى اختبلؼ ألكانيـ كأجناسيـ، بكاسطة التعاكف بيف أطراؼ المجتمع 
 الدكلي في التربية كالعمـك كالثقافة. 

(1) - (ALESCO) : منظمة دكلية إقميمية عربية متخصصة تابعة لجامعة ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
، كأكؿ ما يبلحظ حكؿ تسميتيا أنيا قدمت الثقافة 0<@8/<0/>8الدكؿ العربية عقدت أكؿ مؤتمر تأسيسي ليا في: 

الثقافة في التسمية المختصرة باألحرؼ  الداؿ عمى « C »: "اليكنسكك" ك"االسيسكك" فسبؽ حرؼ ػعمى العمـ مقارنة ب
الداؿ عمى العمـ. كيبرز ذلؾ بصكرة جمية مكاف العمـ في الدكؿ العربية؟! كقد اعتمدت المنظمة  « S »حرؼ  ةالبلتيني

حقيقة  -تعريفا لمثقافة يرتكز عمى كجكد االختبلفات بيف الثقافات، التي ىي ضركرة حقيقة عالمية كثقافية، كالتي لكالىا
لما كجدت أصبل ثقافات، ألنيا تنفرد عف بعضيا بخصكصيات محددة، كسمات، ال تشارؾ فييا غيرىا،  -الختبلؼا

كىك أمر كاقع في جميع الثقافات العالمية. كيتـ التمييز بيف ىذه الثقافات بصفات كمميزات كمسارات تشكؿ أبعاد الزمف 
 : الثبلثة الماضي، الحاضر، كالمستقبؿ كيتمخص ذلؾ كاآلتي

 تراث األمـ المادم كالركحي، المشّكؿ لخصائصيا كقيميا كصكرتيا الحضارية عبر العصكر "التراث"؛  - 
بداعيا المتصؿ المتطكر، كمثميا العميا المشتركة المحركة ليذا "السمكؾ"؛  -   سمككيا الحياتي كا 
 "اليدؼ".  طمكحاتيا المستقبمية كما تتخذه لنفسيا مف أىداؼ إنسانية في تطمع لمغد. - 
نسانية؛   كقد حاكلت المنظمة كذلؾ تبياف خصائص الثقافة العربية، فاعتبرتيا تتميز بأنيا: أكال: ذات كظيفتيف، قكمية كا 

كثانيا: كسيمة لكحدة األمة؛ كثالثا: كسيمة لتأكيد الذات كتحقيؽ االختبلؼ. حكؿ تعريؼ )االلسكك( لمثقافة راجع عمى 
 . ?>-=;المرجع السابؽ، ص قانكنية(، -العبلقات الثقافية الدكلية )دراسة سياسية ،كجو الخصكص: العبللي الصادؽ

(2)- (ISESCO :) المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـ كالثقافة، منظمة دكلية إقميمية متخصصة في ميداف التربية كالثقافة
كالعمـك كاالتصاؿ تعمؿ في إطار منظمة المؤتمر اإلسبلمي، كمف بيف أىدافيا المنصكص عمييا في ميثاقيا المؤسس 

تدعيـ التفاىـ  -9مياديف التربية كالعمـك كالثقافة؛  تقكية التعاكف كتشجيعو كتعميقو بيف الدكؿ األعضاء في -8نجد: 
بيف الشعكب اإلسبلمية في إقرار السمـ كاألمف بشتى الكسائؿ، كال سّيما عف طريؽ التربية كالعمـك كالثقافة كاالتصاؿ، 

 مية. حماية الشخصية اإلسبلمية لممسمميف في الببلد غير اإلسبل -:بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة اإلسبلمية؛ 
تحت عنكاف" نحك  ??@8أكت  ;إلى  9كمف خبلؿ عديد ندكاتيا خاصة تمؾ المنعقدة بالّرباط في الفترة الممتدة مف  

ىي الكعاء الحضارم الذم يحفظ «ثقافية إسبلمية" صدر عنيا بياف ختامي عرؼ الثقافة عمى النحك اآلتي:  ةاستراتيجي
لؤلمة كحدتيا، كيضمف تماسكيا، كيكسبيا السمات الفكرية المميزة، فيي رمز ىكيتيا، كركيزة كجكدىا، كىي جماع 

كيقترب ىذا التعريؼ مف  »فكرىا، كخبلصة إبداعيا، كمستكدع عبقريتيا، كىي مصدر قكتيا، كمنبع تميزىا بيف األمـ. 
سنراه فيما بعد، كىك مفيـك شامؿ ككاسع، كما بّيف التعريؼ خصكصية الثقافة اإلسبلمية تعريؼ )اليكنسكك( الذم 

العبلقات  المستمدة مف الّديف اإلسبلمي. حكؿ تعريؼ )االسيسكك( لمثقافة راجع عمى كجو الخصكص: العبللي الصادؽ،
نكرد  -كتمشيا مع ىذه الدراسة-لمفائدة  . كتعميما8=-?>المرجع السابؽ، ص قانكنية(، -الثقافية الدكلية )دراسة سياسية

كذلؾ تصكر منظمة الكحدة اإلفريقية سابقا)االتحاد اإلفريقي حاليا( لمثقافة، كقد تجسدت ىذه النظرة في ميثاؽ إفريقيا 
، كمف بيف ما جاء فيو خاصة في ديباجتو أف: "كؿ مجتمع إنساني تحكمو بالضركرة قكاعد =<@8/<0/>0الثقافي في

= 
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 :األْرتبٛيٛدٕٝٛ ٚثكاف١ ايتفٛم - أ

 يٲلًٝعٟ              لس ايتعطٜـ ا٫ْذلبٛيٛدَٞٔ أقسّ ايتعاضٜـ املكس١َ يًجكاؾ١، 

(J-TAYLOR ّعا )شيو : يف نتاب٘ ايجكاؾ١ ايبسا١ٝ٥، سٝح ٜٳعتدل ايجكاؾ١ بأْٗا 1871"

ايهٌ املطنب ايصٟ ٜؿٌُ املعطؾ١ ٚايعكٝس٠، ٚايؿٔ ٚا٭خ٬م ٚايكإْٛ ٚايعازات ٚأٟ 

يف اجملتُع" اٱْػإقسضات أخط٣ ٜهتػبٗا 
(1)

. 

ِٸ  ٕٸ ايجكاؾ١ ْعاَا أٚ ططٜك١ عٝـ يؿعب َٔ ايؿعٛب، ػعً٘ َٚٔ ث ؾتاًٜٛض ٜط٣ بأ

ٜتُٝٸع عٔ غرلٙ َٔ ايؿعٛب ا٭خط٣ َُٗا نإ َػتٛاٙ ايتُٟٓٛ، إْٗا بصيو ػُع ايبٓا٤ات 

َتػا١ٜٚ، ٫  -يف ْعطٙ-املاز١ٜ ٚايبٓا٤ات اي٬َٓاز١ٜ)املع١ٜٛٓ( َعٶا، مما هعٌ ايجكاؾات 

ٚأخط٣ زْٝا، ٫ٚ ثكاؾ١ َؿهٸ١ً ع٢ً ا٭خط٣، ؾهٌ ؾعب وذلّ  تٛدس َٔ بٝٓٗا ثكاؾ١ عًٝا

 .ٜٚؿهٸٌ ثكاؾت٘

ٜبسٚ إٔ َؿّٗٛ )تاًٜٛض( يًجكاؾ١ َؿّٗٛ َجايٞ، ٫ ٜطاعٞ سكٝك١ ايػٝطط٠ ٚايتؿٛم  

يجكاؾات َع١ٓٝ ع٢ً ثكاؾات أخط٣ يف ايٛاقع ايعًُٞ، بٌ ٚتكٌ ٖصٙ ايػٝطط٠ يف أغًب 

 .أغاؽ ايعطم أٚ اؾٓؼ ايعٓكط١ٜ ٚايتُٝٝع ع٢ًإىل  ا٭سٝإ

دٓؼ إىل  إٔ تؿٛم ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ ٜعٛز ( َج٬،(Claude Levis STRAUSؾكس اعتدل

                                 
ـك عمى التقاليد كالّمغة كنكعية الحياة كالتفكير، تشكؿ في مجمكعيا عبقريتو كشخصيتو الذاتية". كما جعؿ كمبادئ تق

ف كؿ سياسة ثقافية إفريقية يجب بالضركرة  الميثاؽ مف الثقافة أداة لمتنمية بكؿ أنكاعيا: "كؿ ثقافة تنبع مف الشعب، كا 
دة في تنمية تراثو". " كلكؿ شعب الحؽ الثابت في تنظيـ حياتو متزاي ةأف تتيح لمشعب االزدىار، لكي يتحمؿ مسؤكلي

 ؽالثقافية في ضكء مثمو العميا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالفمسفية كالركحية". راجع في ذلؾ: ديباجة الميثا
 . 0?@09/80/8بتاريخ :;الثقافي اإلفريقي المنشكر في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقـ

 في تعريؼ "تايمكر" لمثقافة راجع:  - (1)
اإلمعاف في حقكؽ اإلنساف، مكسكعة عالمية مختصرة، تأمبلت  ،"الثقافة كحقكؽ اإلنسانيةمحمد حافظ يعقكب،  - 

األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، دمشؽ  إشراؼ: ىيثـ مناع، فكرية، نصكص أساسية، الجزء الثاني،
 كما يمييا؛  :99ص ،:900

 ؛>8-=، ص:@@8محمد أحمد بيكمي، االنتربكلكجيا الثقافية، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت  - 
المنجز الغربي التسامح، دراسة مقارنة بيف إلى  عمي عبكد المحمداكم، خطاب اليكيات الحضارية مف الصداـ - 

، 9089ناشركف، بيركت، دار ابف النديـ لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى –كالمنجز اإلسبلمي، دار الركافد الثقافية 
 . 9:-<9كىراف، الجزائر، ص
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ٚيٕٛ ٚشنا٤ ا٭ٚضبٝني، ضابطا تطٛض اؿهاض٠ ايػطب١ٝ بًٕٛ ٖصٙ ا٭خرل٠ ٚنصيو دٓػٗا
(1)

. 

ؾإشا نإ ايصنا٤ بإَهاْ٘ إٔ ٜػاِٖ يف ايتؿٛم ايجكايف، ٚخاق١ اؿهاضٟ، ٚا٭َط 

ؾهٝـ يًذٓؼ  -! ؟َع ٬َسع١ عسّ اقتكاض ايصنا٤ ع٢ً ايػطبٝني ؾكط-عٓسٖا َدلض 

ثِ أمل ٜسضى ايػطب بعس، ايتطٛض اشلا٥ٌ ايصٟ ! ؟أٚ ايًٕٛ ايػطبٞ إٔ ٜػاِٖ يف ٖصا ايتؿٛم

ٖٚصا ايعسز اشلا٥ٌ َٔ ايعطب ٚاملػًُني، ايصٜٔ ؟ ٚقٌ إيٝ٘ ايكٕٝٓٝٛ ٚايهٛضٜٕٛ ٚاملايٝعٜٕٛ

ٜكٓعٕٛ َطاسٌ تاضى١ٝ َؿطق١ يف سهاضات ايػطب، ٚيف ؾت٢ ايعًّٛ ٚاجملا٫ت، عذع عٔ 

 .ايػطبٕٝٛ أْؿػِٗ اٝعابٗاغت

عُاض َٔ قبٌ ٖصٙ ايسٍٚ اييت تط٣ غتٖصا زٕٚ ْػٝإ ايسٚض ايػًيب ايصٟ َاضغ٘ ا٫

سا يف املٓاطل اٱؾطٜك١ٝ ٚاٯغ١ٜٛٝ ٚيف أَطٜها طٜل دٝٸْؿػٗا َتؿٛق١ ثكاؾٝا، ؾكس عبٸست ايط

، يتؿطض منٛشدٗا ايجكايف، ٚبايتايٞ أْعُتٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚأقبشت ١اي٬تٝٓٝ

ايسٍٚ املػتك١ً سسٜجا، تطبل ايُٓٛشز اٱْتادٞ ٚايجكايف ايػطبٞ، يٝؼ عٔ طٛاع١ٝ ٚاختٝاض، 

 .إمنا ددلا ٚقٗطا، تطغٝبا ٚتطٖٝبا

، ٖٛ عٓكطٜت٘ يًذٓؼ ا٭ٚضبٞ ْٚعطت٘ ٞؾإٕ َا ٜٴعاب ع٢ً املؿّٗٛ ا٭ْجطٚبٛيٛد ٚعًٝ٘

ع١ٝ٥٬ يباقٞ ا٭دٓاؽ، نُا إٔ تصبصب َؿَٗٛ٘ يًجكاؾ١ بني ايتعُِٝ ٚايؿٍُٛ تاض٠، غتا٫

عُاي٘ يعس٠ َكطًشات نايجكاؾ١ ايبػٝط١، ٚايجكاؾ١ اغتٚايتدكٝل تاض٠ أخط٣، ب

سٜج١، ٖٛ عٝب آخط ٜٴهاف يعٝٛب ٖصا املؿّٗٛاملطنب١، ٚايجكاؾ١ ايتكًٝس١ٜ، ٚاؿ
(2)

. 

: ايبشح عٔ عامل١ٝ ( ٚايبشح عٔ إزعا٤ مجٝع املهْٛات ايجكافUNESCO١ٝطهٛ)ٝايْٝٛ - ب
 املفّٗٛ

( يف ايبسا١ٜ عٔ UNESCOابتعست َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١) 

تعطٜـ ايجكاؾ١، اقتٓاعا َٓٗا بكعٛب١ إهاز ايتعطٜـ ايؿاٌَ ٚاملكبٍٛ َٔ فُٛع املهْٛات 

طاعت إٔ تهع تعطٜؿا يًجكاؾ١ يف َ٪متطٖا اغتايجكاؾ١ٝ، إ٫ أْٗا ٚبعس امل٪متطات ايعسٜس٠، 

                                 
(1)-Cité Par: Chadli KOUIDRI: Les droits Culturels dans le droit International du développement, 

Thèse de Doctorat , Université Montpellier 1979, P11.  

قانكنية(، المرجع  -قريبا مف ىذا المعنى، انظر: العبللي الصادؽ، العبلقات الثقافية الدكلية )دراسة سياسية - (2)
 . ::السابؽ، ص
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 .16/18/1982اىل 26/17سٍٛ ايػٝاغات ايجكاؾ١ٝ املٓعكس َٔ 

"مجٝع ايػٸُات، ايطٚس١ٝ : ايجكاؾ١ ع٢ً أْٗا (UNESCOعطٸؾت )ؾؿٞ ٖصا امل٪متط 

ٚاملاز١ٜ ٚايؿهط١ٜ ٚايعاطؿ١ٝ، اييت متٝٸع فتُعا بعٝٓ٘ أٚ ؾ١٦ ادتُاع١ٝ بعٝٓٗا، ٖٚٞ تؿٌُ 

ٝٸِ  ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب ٚططا٥ل اؿٝا٠، نُا تؿٌُ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ، ْٚٴُعِ ايكٹ

١ٝ املتُج١ً يف ايعك١ْٝ٬ اٱْػآَْٗا نا٥ٓات تتُٝع بٚايتكايٝس، ٚاملعتكسات، ٚاييت ػعٌ 

ايكٝٸِ ٚمناضؽ اـٝاض، ٖٚٞ إىل  ٚايكسض٠ ع٢ً ايٓكس ٚا٫يتعاّ ا٭خ٬قٞ، ٚعٔ ططٜكٗا ْٗتسٟ

يًتعبرل عٔ ْؿػ٘، ٚايتعطف ع٢ً شات٘ نُؿطٚع غرل َهتٌُ، ٚإىل إعاز٠  اٱْػإٚغ١ًٝ 

سٜس٠ ٚإبساع أعُاٍ ٜتؿٛم ؾٝٗا عٔ ٚايبشح عٔ تٛاظٕ َسي٫ٛت د ٘ايٓعط يف إلاظات

ْؿػ٘"
(1)

. 

ٛٸْات ايجكاؾ١ٝ،  ٚبتشًٌٝ ايتعطٜـ ايػابل لسٙ تعطٜؿا ٚاغعا، ؾا٬َ، ؾُٝع امله

ايطأزلاي١ٝ، ا٫ؾذلان١ٝ، ايٓا١َٝ، َٚا ٜٴشػب شلصا ايتعطٜـ أْ٘ ٚبعس تٹعساز َهُٕٛ 

ٝٸِ َٚعتكسات، دعٌ َٔ بٝٓٗا  ايجكاؾ١ َٔ ؾٕٓٛ ٚآزاب ٚططا٥ل سٝا٠ ٚغًٛى ْٚٴُعِ ٚتكايٝس ٚقٹ

ْػإ، َٚع٢ٓ شيو إٔ ايع٬ق١ ٚطٝس٠ بني ايجكاؾ١ ٚاسذلاّ سكٛم اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲ

اٱْػإ
(2)

، ٫ٚ ميهٔ ؾِٗ ٖصٙ ايجكاؾ١ زٕٚ ا٫سذلاّ اي٬ٓظّ شلصٙ اؿكٛم، بٌ ٚا٭نجط َٔ 

ٖصا دعٌ اشلسف ٚايػا١ٜ َٔ نٌ ؾعٌ ثكايف، بٌ ٚايٛظٝؿ١ اييت تكّٛ بٗا ٖصٙ ايجكاؾ١ ٖٞ 

 .َػتٜٛات أع٢ً َٔ ايتكسّ ٚا٫ظزٖاضإىل  ٚايطقٞ ب٘ اٱْػإؼكٝل إْػا١ْٝ 

2111ايعاملٞ يًْٝٛػهٛ سٍٛ ايتٓٛع ايجكايف يػ١ٓ اٱع٬ٕ  أَا
(3)

، ؾًِ ٜعطٸف ايجكاؾ١ 

                                 
. المكسيؾ، عمى المكقع الرسمي 9?@8/?0/=0إلى  <0/=9مؤتمر اليكنسكك الخاص بالسياسات الثقافية: مف  - (1)

 http: //portal. unesco. orgلممنظمة: 

 في كتابو:  Gérard FELOUS ) )عّبر عف ىذه العبلقة كىذا التأثير - (2)

 ) Les droits de l'homme, une universalité menacée( 

 كاآلتي:  Zbigniew BRZEZINSKI) (ناقبل كبلـ:  

« La culture est désormais la nouvelle ligne d’affrontement dans le débat portant sur la liberté et 

les droits de l’homme. Les différences culturelles sont revendiquées, ce qui s’accompagne d’une 

survalorisation de sa propre culture, toute en stigmatisant la culture des autres ». Voir: Gérard 

FELOUS, les droits de l’homme, une universalité menacé, la Documentation Française, Paris 2010, 

p 2.  
إعبلف اليكنسكك العالمي بشأف التنكع الثقافي، المعتمد مف قبؿ الّمجنة الرابعة في الجمسة العمنية العامة العشريف  - (3)

 http: //portal. unesco. org. عمى المكقع الرسمي لممنظمة: : 9008في الثاني مف شير نكفمبر عاـ 

http://portal.unesco.org/
http://portal.unesco.org/
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"تتدص ايجكاؾ١ أؾها٫ : بٌ عسٻز ا٭ؾهاٍ ٚايكٛض اييت تأخصٖا، بٓٸك٘ يف املاز٠ ا٭ٚىل

َتٓٛع١ عدل ايعَإ ٚاملهإ، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايتٓٛع يف أقاي١ ٚتعسٸز اشلٜٛات املُٝع٠ 

ٚايتٓٛع ايجكايف بٛقؿ٘ َكسضا يًتبازٍ . ١ٝاٱْػاْيًُذُٛعات ٚاجملتُعات اييت تتأيـ َٓٗا 

ٚايتذسٜس ٚاٱبساع، ٖٛ نطٚضٟ يًذٓؼ ايبؿطٟ نطٚض٠ ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ بايٓػب١ 

ٚبٗصا املع٢ٓ ؾإ ايتٓٛع ايجكايف ٖٛ ايذلاخ املؿذلى يٲْػا١ْٝ، ٜٚٓبػٞ . ها٥ٓات اؿ١ٝيً

ا٫عذلاف ب٘ ٚايتأنٝس عًٝ٘ يكاحل أدٝاٍ اؿانط ٚاملػتكبٌ"
(1). 

 تداخٌ َفَٗٛٞ ايجكاف١ ٚايكإْٛ - ز

إشا نإ ايكإْٛ ٖٛ فُٛع ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعِ غًٛى ايؿطز يف فتُع َا 

مٛ ًَعّ َكذلٕ ظعا٤ع٢ً 
(2)

، ؾإْ٘ ٫ قاي١ ٜتساخٌ َع َؿّٗٛ ايجكاؾ١؛ ٭ٕ املباز٨ 

ٚاملعاٜرل ايٛاغع١ اييت ؼتٜٛٗا ايجكاؾ١ بكٛض٠ َذلان١ُ ٚغرل َٓتع١ُ، تكّٛ ايسٍٚ بذلتٝبٗا 

ٚقكًٗا يف قٛاعس قا١ْْٝٛ، َٔ خ٬ٍ ايتؿطٜعات اييت تكسضٖا عهِ اختكاقٗا، تبعا 

ِٸ ٭ُٖٝتٗا ٚقُٝتٗا يس ٣ اجملتُع املٛدٛز٠ ؾٝ٘، َع نؿاي١ اسذلاَٗا َٔ قبٌ اؾُٝع؛ َٚٔ ث

ؼٛظ ع٢ً ؾطعٝتٗا َٚؿطٚعٝتٗا نا١ًَ، َٔ ططف َٛاطٓٝٗا، ؾٝكبًٕٛ بٗا، ٜٚطنٕٛ 

عٓٗا؛ ٭ْٗا اْعهاؽ ٯَاشلِ ٚطُٛساتِٗ ٚؾدكٝاتِٗ
(3)

. 

ٚا٭عطاف  ؾتهٕٛ ايجكاؾ١ مبؿَٗٛٗا ايٛاغع ايصٟ ٜٳهټِ املعاٜرل ٚا٭ٖساف ٚاملباز٨

ِّٛشلا قٛاعس قا١ْْٝٛ ع٢ً ؾهٌ إىل  ٚايتكايٝس، ٖٞ َهُٕٛ ايكإْٛ أٚ املاز٠ اـاّ ي٘، ؾٝش

 .نٛابط ٚأؾهاٍ ٜٓبػٞ إٔ تٴشذلّ

                                 
 : دة في الّمغة الفرنسية عمى النحك اآلتيكردت الما -(1)

"La culture prend des formes diverses à travers le temps et l’espace. Cette diversité et la pluralité 

des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l’humanité. Source 

d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi 

nécessaire que la bio diversité dans l’ordre du vivant. en ce sens, elle constitue le patrimoine 

commun de l’humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes 

et des générations futures ». Déclaration universelle sure la diversité culturelle, UNESCO, 

2novembre 2001, Art. 1er: http: //portal. unesco. org.  
العمـك القانكنية، الكجيز في نظرية القانكف، دار ىكمة إلى  سعيد جعفكر، مدخؿفي تعريؼ القانكف انظر: محمد  - (2)

 . 90-<8، ص;900لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

 . ;مالؾ بف نبي، آفاؽ جزائرية، مشكمة الثقافة، المرجع السابؽ، ص - (3)

http://portal.unesco.org/
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71 
 

ٝٸِ ٚايهٛابط غتدتًـ تبعا  ٚمبا إٔ ايجكاؾات تتٓٛع ٚؽتًـ، ؾإٕ املعاٜرل ٚاملباز٨ ٚايكٹ

أثط غًبا أٚ إهابا باملٛاقـ ٚايٓعطٜات يصيو، مما هعٌ أٟ تعطٜـ قاْْٛٞ ٜٴكسٻّ يًجكاؾ١ ٜت

 .اـاق١ باخت٬ف ايجكاؾات ٚاْتؿاضٖا

ؾإشا اْطًل ايتعطٜـ َٔ ايٓعط١ٜ ايٓػب١ٝ، ؾإْ٘ غٝعٌُ ع٢ً ْؿٞ املؿذلى، ٚإظٗاض 

ا٫خت٬ف، بايذلنٝع ع٢ً اـكٛق١ٝ، ٚإٜكاظ اؿؼ ايٛطين، ٚايكَٛٞ، ٚايعطقٞ، 

 املطنع١ٜ، ؾإْ٘ غٝعٌُ ع٢ً ْؿٞ أ١ٜٓعط١ٜ أَا إشا اْطًكٓا َٔ اي. ٚايعٓكطٟ أسٝاْا

ساٙ، ٚايذلنٝع ع٢ً ثكاؾ١ عخكٛق١ٝ، ٚايبشح عٔ ايعامل١ٝ، بتػًٝب املؿذلى ع٢ً َا 

ٚاسس٠ ٚدعًٗا ٖٞ املٓطًل ٚاملطدع
(1)

. 

إٕ ايتساخٌ بني ايكإْٛ ٚايجكاؾ١ ٚانح ٚدًٞ، ٜٚبسٚ إٔ نٌ َؿّٗٛ ٜؿٌُ اٯخط، 

ٚإٕ ناْت  ٢ست -َٔ َهْٛات ايجكاؾ١ ا٭غاغ١ٝ ٖٚٞ -ؾايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف 

اؾعا٤ ايكاْْٛٞ ؾٝٗا، إ٫ أْٗا  ٫ْعسا٫ّ تعتدل قٛاعس قا١ْْٝٛ، باملؿّٗٛ ايكاْْٛٞ ايسقٝل، 

 .تكبح نصيو، عٓسَا ٜتبٓاٖا املؿطٸع ٜٚٴكبؼ عًٝٗا اؾعا٤ ايصٟ ٜهؿٌ اسذلاَٗا

يكٛاْني ؽتًـ باخت٬ف ٚايجكاؾ١ يف َؿَٗٛٗا ايٛاغع، تهٸِ ايكإْٛ نصيو؛ ٭ٕ ا

ايجكاؾات، ٚاجملتُعات، ؾايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ اييت تكًح جملتُع َعني، قس ٫ تكًح جملتُع 

آخط؛ َٚطز شيًو تبأٜ ايجكاؾات بني اجملتُعني، ؾكٛاعس ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ َج٬ يف ايسٍٚ 

كاؾتٗا شات ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ؽتًـ دصضٜا عٔ تًو ايػا٥س٠ يف فتُعات ث

عًُا١ْٝ، بٌ ٚزاخٌ اجملتُع ايٛاسس، ؽتًـ ايكٛاْني يف ايعَإ، باخت٬ف ثكاؾ١ اجملتُع 

، ٚاملعاٜرل، ٨سٍٛ َػأي١ َع١ٓٝ، ٚأغاؽ شيو إٔ ايكإْٛ ٚيٝس اجملتُع، ٚايكِٝ، ٚاملباز

 .ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚعكا٥س فتُع َا ٖٞ ايجكاؾ١ بعٝٓٗا، ٖٚٞ َتػرل٠ يف ايعَإ ٚاملهإ

 :اختالف املهّْٛات بني ايجكاف١ ٚاذتغاز٠ - د

دساّ غتا٫إىل  ْٛع َتكسّ َٔ اجملتُعات، مل تأتإىل  إٕ يؿع١ "سهاض٠" ٚاييت تؿرل

ٚشيو عكب تعاٜس ا٫تكا٫ت بني اجملتُعات ا٭ٚضب١ٝ . 1872اؾاضٟ إ٫ سسٜجا ؾكط ست٢ عاّ

ُٸا ٜػ٢ُ "بايؿعٛب ايبسا١ٝ٥" أٚ  ٚا٭ْع١ُ ا٫دتُاع١ٝ ا٭قٌ َٓٗا تعكٝسا، ٚتٛؾط َعًَٛات ع

                                 
 . <<سابؽ، صقانكنية(، المرجع ال -العبللي الصادؽ، العبلقات الثقافية الدكلية )دراسة سياسية - (1)
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"املتدًؿ١"، ؾكس ٫سغ ا٫ْجطٚبٛيٛدٕٝٛ أْ٘ بايطٸغِ َٔ إٔ نجرلا َٔ ايؿعٛب ٫ ٜٛدس بٗا 

يؿعٛب تتُٝع عهاض٠ عاي١َٝطانع سهاض١ٜ أٚ َسٕ سهاض١ٜ، إ٫ إٔ ٖصٙ ا
(1)

. 

ايتؿطق١ إىل  دساّ ايعاّ، ظٗطت اؿاد١غتٚبعس ظٗٛض َكطًح ثكاؾ١ ٚؾٝٛع٘ يف ا٫

بني املكطًشني، ٚبسأ يف أملاْٝا ٜٴطًل َكطًح سهاض٠ ع٢ً ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ 

ٌ غرل َٚكطًح ثكاؾ١ ع٢ً ايٛغا٥. يًُذتُع، َجٌ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاٱَهاْٝات املاز١ٜ

عًُت ايجكاؾ١ يٛقـ ا٭ؾهاٍ اغتاملاز١ٜ يف اجملتُع َجٌ ايؿٔ، ايسٜٔ، ايؿًػؿ١، نُا 

عٌُ اغتا٫دتُاع١ٝ يًؿعٛب غرل املتع١ًُ ٚغرل املتُس١ْ أٚ با٭سط٣ غرل املتشهٸط٠، بُٝٓا 

يؿغ سهاض٠ يٛقـ أؾهاٍ اجملتُعات املتع١ًُ ٚاملتُس١ْ أٟ املتشهٸط٠
(2)

. 

"أضْٛيس  إٔ ٜؿٌُ يف طٝٸات٘ َؿّٗٛ اؿهاض٠، ؾعٓس ايدلٜطاْٞٚميهٔ ملؿّٗٛ ايجكاؾ١ 

ِٸ تتٜٛبين" ٖٓاى ثكاؾات قػط٣ ٚثكاؾات ندل٣، ٖٚصٙ ا٭خرل٠ ٖٞ اؿهاضا ؛ َٚٔ ث

ؾاؿهاض٠ َٓبعٗا ٚأقًٗا ا٭ٍٚ ٖٛ ايجكاؾ١، ؾ٬ سهاض٠ بسٕٚ ثكاؾ١، يف سني قس تٛدس 

ثكاؾ١ َُٗا تكسّ أٚ تأخطثكاؾ١ بسٕٚ سهاض٠، ٚيهٔ ٫ ميهٔ تكٛض ؾعب َٔ زٕٚ 
(3)

. 

ؽتًـ اؿهاض٠ إشٕ عٔ ايجكاؾ١، يف إٔ اؿهاض٠ تتُجٌ يف ايعًّٛ ٚايكٓا٥ع بٛد٘ 

ٚاؿهاض٠ مبؿَٗٛٗا . عاّ، يف سني تٗتِ ايجكاؾ١ باملهْٛات اـًك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿهط١ٜ

بٛقؿ٘ ، اٱْػإايػابل، ٫ ىتل بٗا قّٛ زٕٚ قّٛ، أٚ أ١َ زٕٚ أ١َ، بٌ ٖٞ َرلاخ 

إْػاْٶا، أَا ايجكاؾ١ ؾٗٞ خاق١، ٭ْٗا ؽتًـ باخت٬ف ايؿعٛب ٚا٭َِ، ٚضغِ تأثرل 

ايجكاؾات يف بعهٗا ايبعض، إ٫ إٔ ايجكاؾ١ ٖٞ َٔ قٓع ظطٚف نٌ أ١َ؛ ٭ْٗا ْتٝذ١ 

يًع١ًُٝ ايتاضى١ٝ اييت ادتاظٖا نٌ ؾعب َٚا ٜكًح َٓٗا يكّٛ ٫ ٜكًح يٰخطٜٔ
(4)

. 

ٜبسٚ مما غبل إٔ ايجكاؾ١ مبؿَٗٛٗا ايٛاغع قس تؿٌُ ؾع٬ اؿهاض٠، يهٔ شلصٙ 

ا٭خرل٠ َهْٛات ٫ ميهٔ إٔ تًشكٗا خكا٥ل ٚقؿات ايجكاؾ١، ٚتؿكٌٝ شيو، إٔ ايجكاؾ١ 

                                 
 . <محمد أحمد بيكمي، االنتربكلكجيا الثقافية، المرجع السابؽ، ص - (1)

 . ?محمد أحمد بيكمي، المرجع نفسو، ص - (2)

، نقبل عف لكيس 90قانكنية(، المرجع السابؽ، ص -العبللي الصادؽ، العبلقات الثقافية الدكلية )دراسة سياسية - (3)
 . ?، ص9?@8ديممك، ثقافة الفرد كثقافة الجميكر، ترجمة عادؿ عمار، سمسمة زدني عمما، منشكرات عكيرات، بيركت، 

، المرجع السابؽ، @انتماؤىا، المكسكعة اإلسبلمية العربية أنكر كجدم، الثقافة العربية اإلسبلمية، أصكليا، - (4)
 . >9ص
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مبؿَٗٛٗا ايػابل َٔ قٓع ايؿعٛب ٚا٭َِ، ؾٗٞ تعبٸط عٔ خكٛقٝات كتًؿ١ بني ٖصٙ 

ٛق١ٝ أٚ ايٓػب١ٝ تًشل ايجكاؾ١ ٫ٚ تًشل اؿهاض٠، ايؿعٛب ٚايسٍٚ، ٚعًٝ٘ ؾإ َٝع٠ اـك

أَا اؿهاض٠ ؾٗٞ عامل١ٝ ٭ٕ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚغرلٖا َٔ املازٜات ٫ ىتل بٗا ؾعب 

 .زٕٚ آخط

 ايٓطب١ٝايجكاف١ٝ - ثاْٝا

َٔ خكا٥ل ايجكاؾ١، ا٫خت٬ف، َٚٔ خكا٥كٗا، اـكٛق١ٝ، ٚزضاغ١ شلصا 

عٔ عسٜس ايتػا٫٩ت اييت ٜجرلٖا ٖصا ا٫خت٬ف،  ا٫خت٬ف، ٖٚصٙ اـكٛق١ٝ، ٚإداب١

ٖٚصٙ اـكٛق١ٝ، ظٗطت ث٬خ ْعطٜات أغاغ١ٝ، املطنع١ٜ ايجكاؾ١ٝ
(1)

، ٚايٓػب١ٝ 

ايجكاؾ١ٝ، ٚايتعاضف
(2)

ٚي٦ٔ مت ايذلنٝع ع٢ً ايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ ؾٮْٗا تػتذٝب ملٛنٛع . 

                                 
تنطؽ النظرية المركزية مف أف ىناؾ ثقافة مسيطرة ىي المركز كما سكاىا مف ثقافات محيطة تدكر في فمكيا،  -(1)

ات المحيطة كثقافة المركز ىي األساس، ىي األرقى، كىي المصدر، كىي المتقدمة، كىي منبع اإلشعاع الحضارم لمثقاف
التابعة كالثانكية، كتككف الثقافات المحيطة متخمفة كمما زاد ابتعادىا عف المركز، كاستخدمت ىذه النظرية مف قبؿ 

، كلكف بعبارة جديدة ىي العكلمة، فما ُيقّره المركز مف مبادئ كقيـ كمقاييس إلى  االستعمار، كمازالت مستخدمة حد اليـك
ال  كأنظمة ىك الجيد كاألصح كاألفيد، كما عداه فميس كذلؾ، مع العمؿ عمى جعؿ اآلخريف يقبمكف بيا رغبة كرىبة، كا 

يا، كمعاييرىا، كقكانينيا، كأنظمتيا، يا، كقيمئمباداعتبركا بربرييف، كمتكحشيف، رغـ تمتعيـ ىـ كذلؾ بثقافات ليا 
مركزة العالـ حكؿ قطب كاحد، ىك بمثابة القمب الحي، إلى  كالعكلمة الثقافية إحدل صكر المركزية الثقافية، حيث تسعى

محيط ىش، يعتمد في حياتو، إلى  الذم يضخ في اتجاه األطراؼ، كىذه تصب فيو، مع العمؿ عمى تحكيؿ األطراؼ
ية، كالرمزية، بصكرة قكية عمى القمب، الذم تتكثؼ فيو القكة كالطاقة؛ كمف ثـ االعتماد عمى حرية كمبادالتو الماد

المبادالت المطمقة، كتغييب أم عائؽ يحكؿ دكف التفاعؿ كاالتصاؿ بيف القمب كاألطراؼ. كرغـ رفض النظرية مف 
، كما ىي إال نتاج ككىـ الرجؿ األبيض، حكؿ ذاتو العديديف كانتقادىا عمى أساس أنيا عائؽ أماـ فيـ الثقافات المتباينة

كذكات اآلخريف؛ ألنو يجعؿ ذاتو أسطكرة لتبرير نزعتو االستعمارية االستبدادية، رغـ ذلؾ كمو، إال أف الكاقع يدؿ عمى 
ت مادية، غمبة كسيادة النظرية المركزية خاصة في صكرتيا الجديدة "العكلمة"، ليس لقيمتيا، كلكف لما تممكو مف إمكانا

كمعنكية، مالية، كتاريخية) االستعمار(، ككسائؿ الترغيب، كالترىيب، كالضغكط التي ُتمارس عمى الثقافات األخرل 
سمير أميف، ثقافة العكلمة كعكلمة  -الحتكائيا في ثقافة كاحدة ككحيدة مسيطرة. في تفاصيؿ ذلؾ انظر: برىاف غميكف

 . 47-42، ص 1999الثقافة، دار الفكر العربي، 
نظرية )الَتعّرؼ كالتقارب( تجد أساسيا في الخطاب القرآني؛ ألف األصؿ في الخمؽ االختبلؼ، كال عبلقة لذلؾ  - (2)

 يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱباالستضعاؼ كالسمب كاالنتقاص كالسيطرة كاالستكبار، بؿ ىك المحدد لمتعارؼ. 
القرآف الكريـ، سكرة  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب

. يتمّشى ىذا التصكر القرآني مع الفطرة اإلنسانية؛ ألنو مبني عمى التعارؼ؛ كمف ثـ فيك يتعارض 13الحجرات اآلية 
مع النظرة المركزية، كيقترب مف النظرية النسبية. راجع حكؿ نظرية التقارب: حسف المراني، مجمة اإلنساف، االستشراؼ 

 . 101، أشار لو: العبللي الصادؽ، المرجع السابؽ، ص15، ص1986، سنة 1ة العددبيف العمـ كاإليديكلكجي
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 .ايسضاغ١ باعتباضٖا تعدل عٔ اـكٛق١ٝ

ايجكاؾ١ٝ بايكٝٸِ اـاق١ يهٌ ثكاؾ١ ٚسهاض٠، ٚتطؾض تطتٝب تعذلف ْعط١ٜ ايٓػب١ٝ 

ؾٝهٕٛ بايتايٞ يهٌ ؾعب ثكاؾت٘ اـاق١ ب٘، . ايكٝٸِ سػب أُٖٝتٗا، ٚٚؾكا يٓعاّ ٚسٝس

عٔ غرلٙ، ٚتٴعبٹط عٔ ٖٜٛت٘ ٚضٚس٘، مما ٜعين إٔ نٌ ثكاؾ١ غاُٖت ٚتػاِٖ  ػعً٘ َتُٝٸعا

َٚاز١ٜ دسٜس٠، ٚبٓؿؼ ايكسض٠، ٚاٱضاز٠ ٚايؿٔ َع١ٜٛٓ  إلاظاتيف ايجكاؾ١ ايعامل١ٝ، بإناؾ١ 

ٚاؾُاٍ ٚاٱتكإ، ايصٟ تكسَ٘ ثكاؾ١ ايؿعٛب ا٭خط٣
(1)

. 

ا٫خت٬ف ٚايتؿٛم يس٣ ٖصٙ ايٓعط١ٜ يٝؼ َبين ع٢ً ايتؿٛم ايعطقٞ، بٌ إٕ أغاغ٘ ٚ

ؾهٌ ثكاؾ١ تتهُٔ ٚؼٌُ َعاٜرل ٚقِٝ َٚباز٨، . ٖٛ املعطٝات ايتاضى١ٝ ٚايػٛغٝٛيٛد١ٝ

ٗٳِ   .ٚتٴكٝٻِ ٚتٴكطٳأ، سػب ٚد١ٗ ْعط أقشابٗاتٴؿ

إىل  تٴػتدسّ ٖصٙ ايٓعط١ٜ نُٓطًل َٔ قبٌ غايب١ٝ اؿطنات ٚاملٓعُات اييت تٗسف

بٓا٤ فتُع عاملٞ أغاغ٘ ا٫خت٬ف، ٚا٫عتُاز، سٝح تأخص بعني ا٫عتباض ايٛقا٥ع اييت 

هٌ ثكاؾ١ َٔ تدلظٖا املتؿابٗات بني ايجكاؾات، زٕٚ إغؿاٍ ا٫خت٬ف ٚاـكٛق١ٝ، ؾ

ٝٸِ، ٚاملعاٜرل،  -سػب ٖصٙ ايٓعط١ٜ –ايجكاؾات تتُتع مبُٝعات ٚخكا٥ل َؿطز٠، َجٌ ايكٹ

ٚاملباز٨، ٚايعازات، ٚايتكايٝس، اييت ٫ ميهٔ ضؾهٗا عذ١ ا٫خت٬ف عٔ ثكاؾ١ اٯخط، 

يف اؿػبإ نٓكٝض يًُؿاِٖٝ ايعٓكط١ٜ، عٔ  اٱْػإٚأخص ايعٓاقط املؿذلن١ يف ػطب١ 

ٝٸِ املطًك١، ٚعسّ إُٖاٍ ايكٝٛز اييت ٜؿطنٗا نٌ ْعاّ أخ٬قٞ، يف نٌ ثكاؾ١ َٔ  ايكٹ

ايجكاؾات
(2)

. 

                                 
 ، المكقع الرسمي لممنظمة:;>، ص9?@8سبتمبر  -مجمة رسالة اليكنسكك، أكت - (1)
 //portal. unesco. orghttp:  

، إدارة الثقافة، الخطة الشاممة لمثقافة العربية، الطبعة الثانية، تكنس  – (2) المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 . http: //www. alecso. org، عمى المكقع الرسمي لممنظمة: ;:8، ص=@@8

طمكحا، عممت المنظمة عمى تحقيقو منذ تأسيسيا، كقد جاء كمساىمة مف تعد الخطة الشاممة لمثقافة العربية مشركعا  
، صدرت ??@8المنظمة كالدكؿ العربية في العقد العالمي لتنمية الثقافة، الذم أقرتو اليكنسكك، كالذم بدأ منذ عاـ 

حاليا تطكيرىا ، كيجرم =@@8، كالطبعة الثانية عاـ =?@8الطبعة األكلى مف ىذه الخطة تحت إشراؼ المنظمة عاـ 
لتكاكب المتغيرات الدكلية خاصة في مجاؿ كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ الحديثة. لممزيد، انظر: المنظمة العربية لمتربية 

، إدارة الثقافة، الخطة الشاممة لمثقافة العربية، عمى المكقع الرسمي لممنظمة:  كالثقافة كالعمـك
= 

http://portal.unesco.org/
http://www.alecso.org/
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٭ٕ ا٫عذلاف باؿل ؛ ؾا٭قٌ ايٛاسس يًبؿط١ٜ، ٫ ٜٓؿٞ ٫ٚ ىتعٍ اـكٛق١ٝ

ٚايعساي١ ٚايؿه١ًٝ، تتٓٛع ٚتتدص أؾها٫ بكسض عسز ايجكاؾات
(1)

 اٱْػإ، ٖٚصا َا ٜسؾع 

ايبشح عٔ ايهُاٍ، ٚإىل َا هب إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘، اْط٬قا َٔ ايٛقا٥ع إىل  ٚوٓؿعٙ زا٥ُا

ا٫عذلاف إىل  اييت ٜعٝؿٗا ٜٚعطؾٗا يف ٚسست٘ نُا يف اخت٬ؾات٘، يًٛقٍٛ يف ايٓٗا١ٜ

ٚاٱقطاض با٫خت٬ف ٚايتكاضب بني ايجكاؾات، ٚسكٗا ٚسل أقشابٗا يف ا٫خت٬ف ٚايتٓٛع
(2)

. 

١ٝ قاطب١؛ اٱْػاْاخت٬ؾ٘ عٔ غرلٙ، ٚضغِ شيو ٜٴذٳػِِّ ٚ ايؿطز غكٛقٝت٘ اٱْػإؾ

إىل  ػاٚظ قٝط٘ ٚا٫ضتكا٤إىل  ٭ْ٘ ٜتهٝٸـ بجكاؾ١ قٝط٘ يف شات ايٛقت ايصٟ ٜػع٢ ؾٝ٘

ٞ أٟ غكٛقٝت٘ اٱْػاْٜتشسٸز ببعسٜ٘ ايؿطزٟ ٚ اٱْػإاملطتب١ ايؿا١ًَ، َع٢ٓ شيو إٔ 

١ٝاٱْػاْايؿطز١ٜ ٚسلٛيٝت٘ 
(3)

. 

ٜٚػٛز عامل ايّٝٛ ؾها٤ ايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ، بعسَا غازٙ َهططا ايؿها٤ ايجكايف 

املطًل، ٚايهٕٛ املطًل، ٚاملطنع١ٜ املطًك١، نٌ ٖصا دعً٘ ٜتب٢ٓ اـكٛق١ٝ، 

١ٝ بؿهٌ شيو عٓس ثابت بٟٓٝٛ أغاغٞ اٱْػاْٚايٓػب١ٝ، ٚا٫ؾذلاى ٚاملؿاضن١، ؾايتكت 

١ٝاٱْػاْملًُه١ اإىل  اْتُتٖٛ ا٫ْتُا٤ ايجكايف، ٚب٘ 
(4)

. 

( أْٗا سكٝك١ Jack DONNELLYيف سسٜج٘ عٔ ايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ، ٜط٣ داى زًًْٚٞ)

٫ ميهٔ زسهٗا أٚ ػاًٖٗا، ٚإٔ ٖصٙ ايٓػب١ٝ يف أنجط أؾهاشلا تططؾا تعين إٔ ايجكاؾ١ 

ٖٞ املكسض ايٛسٝس يكش١ أٟ سل أٚ سهِ أخ٬قٞ، ٚزلٸاٖا بايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ 

املكابٌ ٜط٣ بإٔ ايعامل١ٝ يف أقك٢ سسٚز تططؾٗا، تعتدل إٔ ايجكاؾ١ ٫ ع٬ق١  ، يف١ايطازٜهايٝ

شلا بكش١ اؿكٛم ٚا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ، بٌ ٖٞ شات قش١ عامل١ٝ، ٚزلٸاٖا بايعامل١ٝ 

ايتٛؾٝل بني ٖصٜٔ املؿَٗٛني إىل  ، ثِ ٜٓتٗٞ يف ؼًًٝ٘ شلصٙ ايٓكط١١ايطازٜهايٝ

                                 
 : //www. alecso. orghttp . 

 . ;;9أحمد بف نعماف، ىذه ىي الثقافة، المرجع السابؽ، ص - (1)

أف ىذه النظرة لمثقافة تتفؽ تماما مع ما إلى  . تجدر اإلشارة ىنا،<:8الخطة الشاممة، المرجع السابؽ، ص - (2)
 الثقافية لآلخريف مف أجؿ ضماف الكصكؿتسعى إليو ىذه الدراسة، مف حيث التأكيد عمى ضركرة احتراـ الخصكصيات 

 العالمية انطبلقا مف ىذه الخصكصية تحديدا. إلى 

 . 14الطيب البككش، تأمبلت في الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (3)
 . 0;8الخطة الشاممة، المرجع السابؽ، ص - (4)

http://www.alecso.org/
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َا أطًل عًٝ٘ إىل  (،١ايطازٜهايٝٚايعامل١ٝ  ١يطازٜهايٝا)ايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ  ايطازٜهايٝني

َكطًح ايٛاقع١ٝ ايجكاؾ١ٝ، اييت تعذلف بايطابع ايعاملٞ يكش١ اؿكٛم، ٚيف ْؿؼ ايٛقت 

جٓا٤ات ٚخكٛقٝات، ٫ ٜٓبػٞ بٌ ٚيٝؼ َٔ ايهطٚضٟ ايتػانٞ عٓٗااغتتػُح بتٓٛع ٚ
(1)

. 

، سٝح اٱْػإٜٚٛاقٌ ؼًًٝ٘ شلصٙ ايٓػب١ٝ ٚيهٔ بككطٖا ٖصٙ املط٠ ع٢ً سكٛم 

َب١ٝٓ ع٢ً ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ، ٚع٢ً اؿكٝك١ ايبػٝط١  اٱْػإٜتػا٤ٍ أْ٘ إشا ناْت سكٛم 

ٕٸ املط٤ نا٥ٔ بؿطٟ، ؾهٝـ ميهٔ ؿكٛم  ثِ ٜط٣ ؟ إٔ تهٕٛ ْػب١ٝ أغاغا اٱْػإيف أ

نٕٛ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ ْؿػٗا ْػب١ٝ ثكاؾٝا إٔ اٱداب١ عٔ شيو غ١ًٗ متاَا
(2)

. 

ٚيف قطا٠٤ غطٜع١ يٓعط٠ داى زًًْٚٞ يًٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚتكػُٝات٘ شلا، ٚإٕ نإ قس 

َٔ نٌ ططف )زعا٠ ايعامل١ٝ  سس نبرل يف قاٚي١ ايتٛؾٝل بني ايطازٜهايٝنيإىل  أقاب

جٓا٤ات أٚ اغتاملطًك١ ٚزعا٠ ايٓػب١ٝ ٚاـكٛق١ٝ املطًك١ نصيو، ٚايًٓصإ ٫ ٜػُشإ بأٟ 

تٓاظ٫ت( إ٫ أْ٘ ٜبسٟ أسٝاْا ؼٝعا ٚانشا يًجكاؾ١ ايػطب١ٝ اييت ميجًٗا، بٌ ٚأسٝاْا ٜتب٢ٓ 

ٖٛ يف شيو، يف ٚ -عٔ قكس أٚ زْٚ٘ –أؾهاض ايٓعط١ٜ املطنع١ٜ يف َؿَٗٛٗا يًجكاؾ١ 

 .اؿكٝك١ ٫ ىطز عٔ ْعطت٘ يًٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ، ٚايجكاؾ١، ٚايطبٝع١ ايبؿط١ٜ ْؿػٗا

ؾإٕ ٖٓاى داْبا ادتُاعٝا يًطبٝع١ ايبؿط١ٜ، ٫ ميهٔ إْهاضٙ إشا متٸ ...": إش ٜكٍٛ 

إٕ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ ٖٞ ْطام َٔ ا٫ستُا٫ت املتػرل٠، يف . ايتعبرل عٔ ٖصٙ ايطبٝع١

ذاباتٗا اؾع١ٝ٥ يًجكاؾ١، ٚيف سسٚز ْؿػ١ٝ َع١ٓٝ، ؾٗٞ َؿطٚع ٚؾطز ٚانتؿاف اغت

                                 
. كفي نفس ىذه ?:8-<:8كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، صجاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية يبف النظرية  - (1)

 في كتابو: ( Gérard FELOUS ) يعبر النقطة

 ) Les droits de l'homme, une universalité menacée( 

 مستعرضا نكعيف ليا مف الناحية النظرية: عف النسبية الثقافية 

 « Sur un plan théorique, en peut distinguer deux sortes de doctrine relativiste:  

-la diversité des culture est elle – même relative ; elle n’exclut pas l’existence de valeur 

universelle, et ne rejette donc pas la disparition ou la synthèse par assimilation des différentes 

cultures ; 

- la seconde, de caractère absolu, insiste sur le caractère impénétrable et unique de chaque 

culture, considèrent que toute mélange serait extrêmement négatif ;elle exige que soit respectés 

l’intégrité, l’identité, et le droit à la déférence de chaque culture ». Voire: Gérard FELOUS, les 

droits de l’homme, une universalité menacée, op. cit. p23-2 .  

حسب جاؾ دكنممي فإف ذلؾ صحيح حتى بيكلكجيا، فمثبل إذا تـ اختيار شركاء الزكاج عمى أساس التفضيؿ  - (2)
لمتعمؽ بالطكؿ كالكزف كلكف الشعر كالبشرة كالعينيف أك الصفات الجسدية األخرل، فإف مستكدع الجينات في الثقافي ا

 . @:8مجتمع ما، يمكف تغييره بطرؽ تعادؿ اآلليات الطبيعية لبلختيار. انظر: جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص
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ٚست٢ إشا ثبت إٔ نٌ ايػًٛى ٚضاثٞ يف ايٓٗا١ٜ ؾإ ايتعبرل عٔ . ادتُاعٞ َجًُا ٖٞ قسز٠

إمنا ٖٞ -اييت ٜطًل عًٝٗا ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ-ٖصٙ املٓش١ ايٛضاث١ٝ يف ايػًٛى ايبؿطٟ

 ". سس نبرلإىل  قسز٠ ثكاؾٝا

إٕ شيو يٝٓطبل ؾع٬ عًٝ٘ نْٛ٘ َتأثط ثكاؾٝا ٚادتُاعٝا ٚضمبا ٚضاثٝا بايجكاؾ١ ايػطب١ٝ 

خاق١ عٓسَا ٜتهًِ عٔ اجملتُعات ايػطب١ٝ اؿسٜج١ ٚاجملتُعات . اييت ميجًٗا ٜٚٓتُٞ إيٝٗا

! ؟غرل سكٝكٝني ااٱغ١َٝ٬ ايتكًٝس١ٜ، ٜٚتهًِ عٔ ايبؿط اؿكٝكٝني ٚنإٔ ٖٓاى بؿط

 .املؿاِٖٝ اييت تطبع ْهطت٘ َٚؿَٗٛ٘ يًجكاؾ١ ْٚػبٝتٗاٚغرلٖا َٔ 

َٚع شيو هب أ٫ٖ ت٪خص ٖصٙ ايٓعط١ٜ)ايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ( ع٢ً إط٬قٗا، بسٕٚ قٝٛز 

١ٝ اٱْػاْٚؾطٚط، ٭ٕ شيو غٝٓؿأ عٓ٘ إْهاض ٚدٛز أ١ٜ عٛاٌَ َؿذلن١ يف ايجكاؾ١ 

١ٝ، َُٗا ناْت اٱْػاْب يًهطا١َ ١ٝ، َع ا٫سذلاّ ايٛاداٱْػاْاؿاي١ٝ، ٚاملب١ٝٓ ع٢ً زٚاّ 

، ؾطزا أّ مجاع١ أّ أ١َ أّ ؾعبا، ؾأغاؽ اؿكٛم املتػا١ٜٚ ؾُٝع اٱْػإطبٝع١ ٖصا 

ايٓاؽ ع٢ً اخت٬ف أيٛاِْٗ ٚأدٓاغِٗ ٚأعطاقِٗ، ٖٛ ايتػاَح، ايصٟ ٜؿذلض َكسَا ٚدٛز 

ٜٗٛات ٚا٭َِ املػاٚا٠ ا٭ق١ًٝ يهٌ ايٓاؽ، ٚيًشس مما تعٝؿ٘ ايبؿط١ٜ َٔ تُٓٝط ٚزَاض يً

تبعا ٫خت٬ف  اٱْػإٚايؿعٛب، ٫بس َٔ ايتأنٝس ع٢ً اخت٬ف املعاٜرل ٚاخت٬ف دٖٛط 

اـًؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ يًٓاؽ
(1)

. 

ؾهٌ فتُع ٚؾعب ٚأ١َ، إ٫ ٚشلا ثكاؾ١ تعٌُ داٖس٠ ع٢ً محاٜتٗا، ٚمحا١ٜ ْؿػٗا، 

ُأطط إىل  ؼتاز ؾٝٗا ٚٚقاٜتٗا َٔ ا٫ْػ٬ر ٚايصٚبإ يف غرلٖا، َع َٛاق١ً َػرلتٗا، اييت

َطدع١ٝ، ضٚس١ٝ، أخ٬ق١ٝ، َعطؾ١ٝ، ز١ٜٝٓ، َٚا اُ٭طط ٖصٙ إ٫ ايجكاؾ١ بٛقؿٗا ايػٓس 

ايتاضىٞ يٲْػإ، َٚا ايعًُٝات ٚاٯيٝات ٖصٙ، غ٣ٛ اـكٛق١ٝ، اييت ٜطًل عًٝٗا أسٝاْا 

جٓا٤ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞغتعل، ا٫
(2)

. 

يٲْػإ، ٚايعًُٝات ٚاٯيٝات املتعًك١ بٗا ٖٞ ؾإشا ناْت ايجكاؾ١ ٖٞ ايػٓس ايتاضىٞ 

                                 
، أشار إلييا، العبللي الصادؽ، المرجع <80، ص?@@8ديسمبر  -9>المجمة الدكلية لمعمـك اإلنسانية، العدد - (1)

 . @@السابؽ، ص

يستخدـ الفرنسيكف مصطمح االستثناء الثقافي الفرنسي، بدؿ مصطمح الخصكصية الثقافية، كفي مجاؿ حقكؽ  - (2)
، كيرل الفرنسيكف أنفسيـ ميد حقكؽ @?<8في إعبلف الثكرة الفرنسية  اإلنساف يجد االستثناء الثقافي الفرنسي مرجعيتو

اإلنساف في العالـ لذلؾ يتمسككف بيذا االستثناء، ستتـ العكدة لمحديث بالتفصيؿ عف االستثناء الثقافي الفرنسي عند 
 التطرؽ ألشكاؿ الخصكصية الحقا. 
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َٚا ٖٞ أؾهاشلا اييت تعٗط ؾٝٗا عٓس َا ؟ ْككس بٗصٙ اـكٛق١ٝ ااـكٛق١ٝ، ؾُاش

 ؟تطٜس ايتعبرل عٔ ثكاؾ١ ؾعب أٚ مجاع١ َع١ٓٝ

 ايفسع ايجاْٞ

 َفّٗٛ ارتضٛص١ٝ نعاٖس٠ عا١َ شتتًف١ يف ايصَإ ٚاملهإ

أْ٘ ٫ ميهٔ ٭ٟ ٚطٔ  (Romila THAPAR)ض٬َٝٚ ثاباضتعتكس عامل١ ايتاضٜذ اشلٓس١ٜ 

إٔ ٜٴكسٸّ ْؿػ٘ نُجاٍ أٚ نُٓٛشز يبك١ٝ ايسٍٚ، إمنا يهٌ ٚطٔ خكٛقٝت٘
(1)
. 

ٖٞ ٚإٕ قايت شيو ؾٮْٗا اب١ٓ ب١٦ٝ تعسازٖا غهاْٞ ضٖٝب، ؼهُِٗ ايطا٥ؿ١ٝ 

تتُػو زٚي١ ناشلٓس تبسأ َٔ زاخًٗا، سني إىل  ٚنجط٠ ايسٜاْات، ؾاـكٛق١ٝ بايٓػب١

نٌ طا٥ؿ١ أٚ زٜا١ْ غكٛقٝتٗا احمل١ًٝ، ٖٚٞ ٚاسس٠ َٔ اـكا٥ل اييت تطبع 

 .اـكٛق١ٝ ايٛط١ٝٓ اشلٓس١ٜ يف ايٓٗا١ٜ

باجملتُع نهٌ مبدتًـ أطٝاؾ٘  اـكٛق١ٝ نكاعس٠ عا١َ تطتبطؾإشا ناْت 

ٓؿٞ ػًٝات َع١ٓٝ شلصٙ اـكٛق١ٝ بؿهٌ َعني، ٫ٜ ، إ٫ إٔ شيو َٚهْٛات٘ ٚتٓٛعات٘

اعات َع١ٓٝ، ٚيف َٓاطل َع١ٓٝ، ٚيف ؾذلات ظ١َٝٓ َع١ٓٝ، ٚيف فا٫ت َع١ٓٝ، زاخٌ يس٣ مج

اجملتُع ايٛاسس، ا٭َط ايصٟ ٜعين إَها١ْٝ ٚدٛز َٓعَٛات ؾطع١ٝ زاخٌ املٓع١َٛ ايعا١َ 

ذاب١ ٭ٚناع خاق١ دػطاؾ١ٝ أٚ اغتٖصٙ املٓعَٛات ايؿطع١ٝ  تٓؿأيًدكٛق١ٝ يف اجملتُع، 

خل، ٚيهٓٗا تكع نُٔ اٱطاض ايعاّ إ ...ث١ٝٓإأٚ ز١ٜٝٓ أٚ َصٖب١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ  أٚاقتكاز١ٜ 

س أسس تٓٛعاتٗاعٸيًُٓع١َٛ ايعا١َ، ٚتٴ
(2)

. 

ؾًهٌ فتُع زلات٘ اـاق١ املػتُس٠ َٔ تاضى٘ َٚٛقع٘ اؾػطايف ٚخكا٥ك٘ 

اٱث١ٝٓ ٚايسميػطاؾ١ٝ، َٚعتكسات٘ ايس١ٜٝٓ ٚاٱٜسٜٛيٛد١ٝ ٚعازات٘ ٚتكايٝسٙ، َٚٔ فٌُ ٖصٙ 

ايعٓاقط تتؿهٌ خكٛق١ٝ فتُع١ٝ ٚط١ٝٓ، قس تؿذلى َع غرلٖا َٔ اـكٛقٝات يف 

                                 
-(1)  «Je ne crois pas qu’un pays puisse servir d’exemple ; chacun a sa spécificité»

 . 
Cité par: 

Joseph YACOUB, Mondes Réels, dirigée par, Aymeric Chauprade, les droits de l’Homme sont-ils 

exportables? Op. cit. p20.  

لمدراسات "، مركز "أسبار" ما الخصكصية؟! تأصيؿ المفيـك كدعكة لمحكار حكؿ مضامينوأديب خضكر، "  - (2)
  .http: //asbar. com/ar_lang ، عمى العنكاف اإللكتركني:2010كالبحكث كاإلعبلـ 

http://asbar.com/ar_lang
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بعهٗا ا٭خط بعض ايعٓاقط أٚ املطتهعات ٚؽتًـ يف
(1)

. 

َٔ اـكا٥ل ٚايػُات  )َتتابع١( َٓع١َٛ َتها١ًَ َٚتػاٚق١ إشٕ اـكٛق١ٝؾ

ايعامل ٚض١ٜ٩ ايصات إىل  اؿٝا٠، ٚا٭خ٬قٝات، ٚايٓعط٠يف املاز١ٜ ٚايطٚس١ٝ، ٚأغًٛب 

ُطاض١ٜ، ٚتهْٛت عدل ع١ًُٝ تطان١ُٝ غتٚاٯخط، تتُتع ٖصٙ املٓع١َٛ بكسض َٔ ايجبات ٚا٫

ٚتؿاع١ًٝ ممتس٠ عدل ايتاضٜذ ٚيف اجملتُع، ٚدطت يف ب١٦ٝ شات ؾطٚط طبٝع١ٝ ٚبؿط١ٜ َع١ٓٝ، 

ذاب١ شلصٙ ايؿطٚط ٚػػٝسّا شلا، ٚتٛدس يف ع٬ق١ دسي١ٝ َع ٖصٙ ايب١٦ٝ اييت اغتٚأتت 

أْتذتٗا
(2)

. 

ٖٞ  آَطك١ بعٝٓٗا، إمنٖٚٞ بصيو يٝػت ظاٖط٠ َععٚي١ أٚ قاقط٠ ع٢ً فتُع أٚ 

سهاضات إىل  ظاٖط٠ عا١َ تعهؼ اْكػاّ ايعامل ٚاْتُا٤ فتُعات٘ عدل ايعَإ ٚاملهإ

ٚثكاؾات َتعسز٠
(3)

. 

٫بس إٔ ، ٚإٕ ايتش٫ٛت ايعُٝك١ اييت ػطٟ يف ٖصٙ ايب١٦ْٝتاز ب٦ٝتٗا، اـكٛق١ٝ 

َهْٛات ٚيصيو ؾإٕ ثبات ، إسساخ تػٝرلات يف َهْٛات اـكٛق١ٝإىل  ت٪زٟ

ذاب١ اغتؾإشا ناْت اـكٛق١ٝ ، اـكٛق١ٝ ٖٛ ثبات ْػيب باملع٢ٓ ايتاضىٞ يًه١ًُ

                                 
 عمى عمـ السياسة في الكطف العربي"، العالمية احسف نافعة، "خصكصية الثقافة العربية اإلسبلمية كانعكاساتي - (1)
الفرنسية الثانية، مركز البحكث كالدراسات السياسية، كمية  -الخصكصية في المنطقة العربية، أبحاث الندكة المصرية ك 

. كيرل الكاتب في نفس ىذا المقاؿ أف التعبير عف ىذه :?-?8، ص@?@8االقتصاد كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة 
يتـ التعبير عنيا في شكؿ اعتقاد بتفكؽ النمكذج الكطني باعتباره الخصكصيات يأخذ أشكاال كصكرا شديدة التنكع، فقد 

و، أك تقميده صراحة، كيتضح ىذا التصكر في بالنمكذج األمثؿ لمتقدـ، كالذم يتعيف عمى شعكب العالـ األخرل االقتداء 
التجارب الثكرية الطرح األمريكي، كقد تأخذ ىذه الخصكصية شكؿ اإلحساس بدكر عالمي مستمد مف قيمة كتأثير إحدل 

دكر فرنسا العالمي كحارس لمقيـ كالمساكاة إلى  الخاصة، كىذا كاضح في النمكذج الفرنسي، الذم تكثر فيو اإلحالة
، كأحيانا تمبس ىذه الخصكصية ثكبا عنصريا، @?<8كاإلخاء كحقكؽ اإلنساف، انطبلقا مف مبادئ الثكرة الفرنسية لسنة 

إليو عمى غيره مف األجناس، كىذا ما عكستو نظرية تفكؽ الجنس اآلرم عند  حيف تدعي تفكؽ الجنس الذم تنتمي
"األلماف" في ثبلثينات القرف الماضي، كفي نفس اإلطار قد يككف ىذا التصكر العنصرم أساسو ديني، كىذا النكع 

ض المكعكدة، كىناؾ كاضح جدا في التصكر اإلسرائيمي، حينما يعتبر نفسو دائما بأنو شعب اهلل المختار، كصاحب األر 
 العديد مف األشكاؿ كالصكر األخرل التي تعبر عف الخصكصية. 

 المرجع كالمكضع السابقاف.  ،ما الخصكصية؟! تأصيؿ المفيـك كدعكة لمحكار حكؿ مضامينو أديب خضكر، - (2)

عمى عمـ السياسة في الكطف العربي"، المرجع  احسف نافعة، "خصكصية الثقافة العربية اإلسبلمية كانعكاساتي - (3)
 . 9?السابؽ، ص
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جملُٛع١ َٔ ايؿطٚط ٚايعٛاٌَ ٚايعطٚف املتػرل٠، ؾ٬بس إٔ تهٕٛ ٖٞ بايتايٞ َتػرل٠، 

ٚيهٔ ْٚعطّا ٭ٕ اـكٛق١ٝ تتِ عدل ع١ًُٝ تؿاعٌ ط١ًٜٛ َٚعكس٠ َٚتؿابه١ عدل ايتاضٜذ 

ٜهٕٛ تسضهّٝا ٚبط٦ّٝا ٚتطانُّٝا، ٫ ٜعطف ايطؿطات ٫ٚ  إٔيتػٝرل ٫بس ٚيف اجملتُع، ؾإٕ ا

ٕ مل ٜهٔ زا٥ُّا إٚيهٔ ايتػٝرل َٛدٛز ٚساقٌ، ٚ. ايكؿعات ٫ٚ املػاَطات غرل احملػٛب١

قػٛغّا
(1)

. 

ٚقس تكذلب خكٛقٝات ٚط١ٝٓ َٔ أخط٣، ؾتتكاطع يف ايهجرل َٔ ايٓكاط ٚايكٛاغِ 

َٴؿٓه١ًَ ْٛعا  َازٟ أٚ ع٢ً  -أخط َٔ اـكٛق١ٝ املب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ دػطايفاملؿذلن١، 

َعٟٓٛ، إْٗا اـكٛق١ٝ اٱق١ًُٝٝ أٚ اؾ١ٜٛٗ، َٚجاٍ ا٭ٚىل)اـكٛق١ٝ  -أغاؽ ضٚسٞ

املاز١ٜ أٚ اؾػطاؾ١ٝ( اـكٛق١ٝ اٱؾطٜك١ٝ أٚ اٯغ١ٜٛٝ َج٬، َٚجاٍ ايجا١ْٝ)اـكٛق١ٝ 

ٌ املجاٍ نصيواملع١ٜٛٓ( اـكٛق١ٝ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ع٢ً غبٝ
(2)

. 

يف ايٓٗا١ٜ هب ايتأنٝس ع٢ً إٔ اـكٛق١ٝ سكٝك١ ٫ ميهٔ إْهاضٖا أٚ ػاٚظٖا، 

                                 
نجازىا، إكظيفة يجب كفي نفس المقاؿ يعتبر الكاتب الخصكصية أديب خضكر، المرجع كالمكضع السابقاف؛  - (1)

أك  الناجزةليست الخصكصية حزمة مف المككنات المكركثة أك ك  كمشركع يجب أف يشتغؿ المجتمع عميو كينجزه
ثنية المستكردة، بؿ تجسد الخصكصية مشركعان عامان يعمؿ المجتمع بكاممو، كبمختمؼ مككناتو الدينية كالمذىبية كاإل

كالمناطقية عمى إنجازه، عبر عممية تفاعمية معقدة كممتدة، كذلؾ مف أجؿ امتبلؾ مستمزمات كجكده، كمقكمات ىكيتو 
حالة تغيير  ىذه المككنات تعيش ، حيثؿ بيف مككنات الخصكصيةثمة عبلقة تأثير متباد ، كما يرل بأفكشخصيتو

؛ كتأكيدا دائمة، كتتطكر الخصكصية ليس فقط بفعؿ التغيير الحاصؿ في البيئة الخارجية، بؿ بفعؿ الحركة كشخصيتو
المجتمع،  ليذه النقطة يقكؿ مالؾ بف نبي: "أف كؿ ظاىرة اجتماعية ال تستقر في صكرة منشئيا، فيي كائف مرتبط بحياة

نقطة البّلرجكع. مالؾ بف نبي، إلى  بينيا كبيف ىذه الحياة تفاعؿ جدلي ينمي نتائجيا في المجتمع مف نقطة الصفر
 . 91مشكمة الثقافة، المرجع السابؽ، ص

كتتجمى ىذه األنكاع مف الخصكصية أكثر في حقكؽ اإلنساف، حيث تختمؼ النظرة لحقكؽ اإلنساف باختبلؼ  - (2)
، كالنابعة أصبل مف اختبلؼ ىذه الخصكصيات. كتجدر اإلشارةالمرجعيا أف ىذه إلى  ت التي تؤسس ليذا المفيـك

 الدراسة اقتبست تقسيـ) الخصكصية المادية كالمعنكية كنكعيف مف الخصكصية اإلقميمية باعتبار ىذه األخيرة نكعا ثانيا
إقميمية مادية، كأساسيا إلى  قانكف التنظيـ الدكلي،جانب الخصكصيات الكطنية( مف تقسيـ اإلقميمية عند فقياء إلى 

قميمية معنكية، أساسيا التجانس القكمي أك إلى  التجاكر الجغرافي، المبني عمى االنتماء منطقة جغرافية كاحدة، كا 
لتقاليد المعنكم المبني عمى االشتراؾ في مجمكعة مف المقكمات الركحية كالمعنكية المشتركة كالمغة كالديف كالعادات كا

كالمصير المشترؾ كغيرىا، كمثاؿ األكلى الجزائر باعتبارىا عضكا في االتحاد اإلفريقي، كمثاؿ الثانية الجزائر باعتبارىا 
 عضكا في جامعة الدكؿ العربية. 
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ٖٚٞ ٚاقع هب ايتعاٌَ َع٘، ٚٚغ١ًٝ شيو ا٭خص ٚايعطا٤ ٚيٝؼ ايػًب ٚا٫ستٛا٤، ٚعسّ 

ٚيف املكابٌ هب تؿازٟ ايتصضع بٗصٙ . ا٫عذلاف بٗا ٜعين إْهاضا يٰخط ٚاعذلاؾا بايصات ؾكط

 .ـكٛق١ٝ، َٔ أدٌ عسّ قبٍٛ اٯخط، أٚ ايؿو يف نٌ َا ٜأتٞ َٔ عٓسٙا

إٔ تتشاٚض بسٍ إٔ تتكازّ، ٚيًؿعٛب إٔ  تٚبٗصٙ ايٓعط٠ ايتٛاظ١ْٝ ميهٔ يًجكاؾا 

تتكاضب بسٍ إٔ تتباعس، ٚيًسٍٚ إٔ تتعإٚ بسٍ إٔ تتٓاظع، ٚيف نٌ ٖصٙ ايع١ًُٝ ايذلان١ُٝ 

بػض ايٓعط عُا ٜٴُٝٸعٙ عٔ غرلٙ، َٔ دطٸا٤ ايجكاؾ١ إْػاْٝت٘، إىل  بايٓعط اٱْػإغٝٓتكط 

اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٜٚ٪َٔ مبكَٛاتٗا، ٚئ ٜتأتٻ٢ شيو ؾع٬، إ٫ باسذلاّ ٖصٙ اـكٛق١ٝ اييت 

 .تطبع٘ ٚاييت ٜط٦ُٔ ٱْػاْٝت٘ ؾٝٗا

ٖٞ اـكٛق١ٝ إشٕ يف َعٗطٖا َٚؿَٗٛٗا ايعاَني، ايصٟ ٜؿٌُ مجٝع َٓاسٞ اؿٝا٠ 

ٚنٝـ تٴكطأ سكٛم ؟ اٱْػإٚ يس٣ مجاع١ بعٝٓٗا، ؾُاشا تعين يف سكٛم يف فتُع َعني أ

 ؟ٌٖٚ قطا٤تٗا ٚاسس٠، أّ أْٗا ؽتًـ باخت٬ف ايجكاؾات؟ نُٓٗا اٱْػإ

 املطًب ايجاْٞ

 عُٔ ارتضٛصٝات اإلْطإإعاد٠ تأضٝظ َفّٗٛ سكٛم 

 اٱْػإ": إٔ (Michel FOUCAULT)باـكٛقٝات ٜط٣  اٱْػإيف ع٬ق١ سكٛم 

ٜٛدس ؾكط ُأْاؽ نُٔ ثكاؾات قسز٠" قس َات؛
 (1)
. 

٫ تٛدس  ...": ( أYadh ben ACHOURْ٘)يف ْؿؼ ايػٝام ٚغرل بعٝس عٔ شيو ٜعتٳدل 

"أنش٢ سٝٛاْا ثكاؾٝا اٱْػإ ...إْػا١ْٝ خاضز ْعاّ ثكايف َعني
(2)
. 

، ٚقاٚي١ تعطٜؿٗا يف إطاض اٱْػإإعاز٠ ايٓعط يف َؿّٗٛ سكٛم إىل  ٜكٛز شيو ؾع٬

                                 
(1)- «L’homme est mort ; seuls existent des hommes dans des cultures déterminées». Cité par : 
Gérard FELOUS, les droits de l’homme, une universalité menacée, op. cit. p 24.  

(2) - «… Il n’y a pas d’humanité hors d’un système de culture…L’homme est un animal culturel ».
 
 

Yadh BEN ACHOUR, les droits fondamentaux entre l'universalité et les spécificités culturelles et 

religieuses, op. cit. 81- 2.  

 كلنفس الكاتب كحكؿ نفس المكضكع )اإلنساف حيكاف ثقافي( انظر: 
-Yadh BEN ACHOUR, la Deuxième Fatiha: l’Islam et la pensée des droits de l’homme, Presses 

Universitaire de France 2011,p 67-  .  
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82 
 

٭ٕ شيو ٜهُٔ ْؿاشٖا ٚتكبًٗا بػٗٛي١  ، َُٗا نإ ْٛع ٖصٙ اـكٛق١ٝ؛خكٛق١ٝ َع١ٓٝ

َٚٔ ثِ ٜهُٔ تطبٝكٗا ع٢ً ْطام ٚاغع، ٚيف  قبٌ َهْٛات ٖصٙ اـكٛق١ٝ أٚ تًو؛ َٔ

 .احملك١ً ٜهُٔ عاملٝتٗا

ف باؿطب ظٗطت اـكٛق١ٝ بؿهٌ ٚانح يف ايٛاقع ايعًُٞ خ٬ٍ ؾذل٠ َا ٜعط

، اٱْػإايباضز٠ بني املعػهطٜٔ ايًٝدلايٞ ٚا٫ؾذلانٞ، سٝح ظٗطت قطا٤تإ ؿكٛم 

 .ايؿطع ا٭ٍٚ() إسساُٖا غطب١ٝ ٚايجا١ْٝ اؾذلان١ٝ

ظٗطت بعس شيو قطا٠٤ ثايج١، ٖٚٞ ا٭نجط بطٚظا ايّٝٛ ؾُٝا ٜتعًل باـكٛق١ٝ أ٫  

)ايؿطع  اٱْػإٖٚٞ ايكطا٠٤ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، نُٔ تكٛض عاّ يسٍٚ ايعامل ايجايح ؿكٛم 

 .ايجاْٞ(

 ايفسع األٍٚ

 اإلْطإايكسا٠٤ ايػسب١ٝ ذتكٛم 

بايًٓٝدلاي١ٝ اضتباطا تاضىٝا ٚاْكٸب ايذلنٝع ؾٝٗا ع٢ً ايؿطز  اٱْػإاضتبطت سكٛم 

 اٱْػإ(، يف سني اعتدلت املكاضب١ ا٫ؾذلان١ٝ إٔ سكٛم أ٫ٚٚسكٛق٘ املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ )

ٚيف ْعط٠ سلٛي١ٝ  اٱْػإهب إٔ تٴؿػٸط يف إطاض اجملتُع ٚاؾُاع١ اييت ٜعٝـ نُٓٗا 

 .)ثاْٝا(ؿكٛق٘ 

 زتباط تازخيٞا :اإلْطإٚسكٛم  ١ايًّٝربايٝ  -أٚال

 Adamantia) عٓس )أزاَاْتٝا بٛيٝؼ( اٱْػإٜػتٓس املؿّٗٛ ايًٓٝدلايٞ ؿكٛم 

POLLIS) ؾطزا َعع٫ٚ، َٚػتك٬ شاتٝا، ي٘ سكٛم  باعتباضٙتعطٜـ ايؿدل  َج٬، ع٢ً

طبٝع١ٝ َتأق١ً يف اجملاٍ املسْٞ ٚايػٝاغٞ
(1)

. 

، ع٢ً أغاؽ إٔ اٱْػإتٴُجٌِّ ٖصٙ ايكطا٠٤ ايػطب١ٝ ايًٓٝدلاي١ٝ، خكٛق١ٝ تاضى١ٝ ؿكٛم 

ظٗٛضٖا نإ يف اجملتُع ايػطبٞ اؿسٜح ؾكط، ٚنطزِّ ؾعٌ أغاغٞ ػاٙ املتػٝٸطات 

                                 
المرجع السابؽ،  حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، انظر: جاؾ دكنممي، شارة ليذا التعريؼ،اإلفي  – (1)

 . 114-113ص
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ا٫دتُاع١ٝ املطتبط١ بدلٚظ ا٭غٛام ٚايسٍٚ اؿسٜج١
(1)

. 

َٔ خ٬ٍ  إلًذلايف اجملتُع ايػطبٞ، يف  اٱْػإظٗطت اٱضٖاقات ا٭ٚىل ؿكٛم 

، ٚؾٝٗا مت ا٫عذلاف 1215يف عاّ  (Magna Chafra Libertatum)َٝجام اؿط١ٜ ا٭ععِ 

، املكذلس١ َٔ 1689( يف عاّ Bill of Right بايعسٜس َٔ سكٛم ايؿطز، ثِ "قا١ُ٥ اؿكٛم")

نؿطط ٫عت٥٬٘ ايعطف يٝٛقع عًٝٗا "ّٛ ايجايحاٱلًٝعٟ ع٢ً املًو "غٝقبٌ ايدلملإ 
(2)

 . 

اٱع٬ْات اييت قسضت يف ْٗا١ٜ إىل  ؾٝعٛز اٱْػإأَا أقٌ املؿّٗٛ ايػطبٞ ؿكٛم  

ايكطٕ ايجأَ عؿط، ٚاييت طبعت اجملتُع ايػطبٞ اؿسٜح، ٚنإ أٚشلُا اٱع٬ْني 

، أعكب٘ "إع٬ٕ 1776/  12/16إع٬ٕ سكٛم ؾعب ؾطدٝٓٝا ايطٝب" يف": ا٭َطٜهٝني

، ٚيف ؾطْػا مت إقطاض إع٬ْا َُٗا، اعتدل ؾُٝا 14/17/1776: ك٬ٍ ا٭َطٜهٞ" يفغتا٫

 اٱْػإسكٛم إع٬ٕ  يف ايعامل أمجع، ٖٛ اٱْػإبعس أسس ايٓكٛم ا٭غاغ١ٝ ؿكٛم 

26/18/1789: ٚاملٛاطٔ يف
(3)

. 

يف املؿّٗٛ ايػطبٞ بؿهط٠ ايكإْٛ ايطبٝعٞ اضتباط  اٱْػإٚقس اضتبطت ؾهط٠ سكٛم 

١ٝ شاتٗا، ٚع٢ً طبٝعتٗا اٱْػاْتكّٛ ع٢ً دٖٛط  اٱْػإايؿطع با٭قٌ، ؾهٕٛ سكٛم 

ايكإْٛ ايطبٝعٞ، ايصٟ تبًٛض أثٓا٤ سكب تاضى١ٝ َع١ٓٝ؛ إىل  ايبؿط١ٜ، ؾٗٞ بايتايٞ تٓتُٞ

ٜس، قس وٛظ غًطات غرل قسٚز٠، يصيو ؾإٕ ايؿطز اؿط، عٓسَا ٜهٕٛ يف إطاض َٔ ايتذط

ٚعٓسَا هس ْؿػ٘ َهططا يًتعاٜـ َع اٯخطٜٔ يف إطاض ادتُاعٞ، ؾإٕ اؿاد١ يًتٓاظٍ عٔ 

                                 
؛ كأيضا: "محمد فائؽ، حقكؽ =?كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)

المرجع السابؽ،  (،<8العربي، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)حقكؽ اإلنساف  اإلنساف بيف العالمية كالخصكصية"،
 . @@8ص

 . 12-10كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)
أف حقكؽ : (Patrick WACHSMANN؛ كفي نفس ىذا الصدد يرل)89-80كمكديك زانغي، المرجع نفسو، ص - (3)

الغربية، المعمنة في النصكص  ةالغربية، كأنيا تجد أصكليا في الفمسفات السياسي ةاإلنساف ىي تعبير عف الفرداني
 كاألمريكية كالفرنسية. كرد النص األصمي بالّمغة الفرنسية كاآلتي:  ةاألساسية الصادرة عف الثكرات الثبلث، البريطاني

« Les droits de l’Homme expression de l’individualisme occidental, ils trouvent leur origine dans 

la philosophie politique occidental inscrite notamment dans les textes fondamentaux issus des 

révolutions britannique, américaine et française ». Patrick WACHSMANN, Les Droits de 

l'Homme, op. cit. p. 40.  
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ادتُاع١ٝتًو ايػًطات أٚ ؼذُٝٗا تكبح نطٚض٠ 
(1)

. 

" مماضغ١ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ يًؿطز : ايؿطْػٞ إٔاٱع٬ٕ  إٔ ْكطأ يف اعتباطٝاؾًٝؼ 

اييت تتعاضض َع سل أؾطاز اجملتُع اٯخطٜٔ يف ايتُتع بٓؿؼ يٝؼ شلا سسٚز غ٣ٛ تًو 

اؿكٛم"، ٚبعباض٠ أخط٣ ٜتِ ؼذِٝ غًطات ايؿطز بؿهٌ َتبازٍ َع اٯخطٜٔ، يهٞ 

غًطات مماث١ً ١ٜػُح يهٌ َِٓٗ مبُاضغ
(2)

. 

َسي٫ٛ خاقا، ملا شلا َٔ طبٝع١  اٱْػإَٔ ٖصٙ ايؿطن١ٝ، تهتػب سكٛم  اْط٬قا 

ادتُاع١ٝ نُا ت٪نس شيو ْعط١ٜ ايعكس ا٫دتُاعٞ يطٚغٛ، ؾاملؿّٗٛ ايتعاقسٟ ؿكٛم 

ٜدلظ َٔ خ٬ٍ ايكٝػ١ ايتعاقس١ٜ اييت تتِ يٝؼ ؾكط بني ا٭ؾطاز ٚإمنا تعٗط دٖٛطٜا  اٱْػإ

نصيو بني ٖ٪٤٫ ٚايسٚي١، أٟ ايػًط١ املكطض٠
(3)

. 

ني ايؿطز ٚايسٚي١، متٓح ايٓعط٠ ايًٝدلاي١ٝ أٚي١ٜٛ يًؿطز، خاق١ ؾؿٞ ايكطاع اؿتُٞ ب

غابك١ أخ٬قٝا عٔ  اٱْػإ، ٚتط٣ إٔ سكٛم اٱْػإيف اجملا٫ت اييت ؼُٝٗا سكٛم 

اجملتُع ٚايسٚي١ ٚأضق٢ َُٓٗا، ٚتكع ؼت غٝطط٠ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ميتًهْٛٗا، ٜٚػتطٝعٕٛ 

ٜعهؼ املػاٚا٠ بني مجٝع ا٭ؾطاز  مماضغتٗا نس ايسٚي١ يف اؿا٫ت ايكك٣ٛ، مما

ك٬يٝتِٗ نصيو، ٚسكِٗ يف ايػعٞ يتشكٝل َكاحل ٚأٖساف ؽتًـ عٔ أٖساف اغتٚ

( يف تًو اجملا٫ت ٚاجملٗٛزات اييت Kingَٚكاحل ايسٚي١ أٚ أسهاَٗا، ٚايؿطز ًَو)

اٱْػإؼُٝٗا سكٛم 
(4)

. 

اْط٬قا َٔ ٖصا ايتكسٜؼ املؿطط يًؿطز َٔ يسٕ ايًٝدلاي١ٝ ايػطب١ٝ، لسٖا تبسٟ 

متػها ؾسٜسا بطا٥ؿ١ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ) سكٛم اؾٌٝ ا٭ٍٚ(، ٚتعتدلٖا ٚسسٖا 

ا٭غاغ١ٝ، َٚا زْٚٗا َٔ سكٛم اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ )سكٛم اؾٌٝ  اٱْػإسكٛم 

ٕ فطز سادٝات أٚ أَاْٞ، ٜتٛقـ ؼكٝكٗا ع٢ً ايتسخٌ اٱهابٞ ايجاْٞ(، ٫ تعسٚ إٔ تهٛ

                                 
؛ كانظر أيضا: كائؿ أحمد عبلـ، ?انظر: كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص – (1)

 . 809-=?االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف،  المرجع السابؽ، ص

(2)- La Déclaration des Droits de l’Homme et de Citoyen de     :  

 http: //www. conseil-constitutionnel. fr.  
 . ?كمكديك زانغي، المرجع السابؽ، ص - (3)

 . 9@-8@جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص - (4)

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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يًسٚي١، يف اؿني إٔ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٫ تؿذلط َجٌ ٖصا ايتسخٌ، إمنا ٜهؿٞ 

ؾكط إٔ تًتعّ ايسٚي١ غًبٝا بعسّ عطق١ً مماضغتٗا
(1)

. 

(1951ا٭ٚضب١ٝ يػ١ٓ )ا٫تؿاق١ٝ  عدلت
(2)

بكطاس١ عٔ ٖصا املؿّٗٛ، ؾكس نطغت  

ْؿػٗا يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ؾكط، ٚأساطتٗا بعٓا١ٜ ؾا٥ك١، أَا اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ 

سضنت ؾُٝا بعس يف َٝجام أٚضبٞ، ضقابت٘ نعٝؿ١ ؽتًـ اغتٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ؾكس 

(1951)اتؿاق١ٝ  دصضٜا عٔ تًو املكطض٠ يف
(3)

. 

ْٚؿٝ٘ يطا٥ؿ١ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ  ١كٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغٝٚيف اْتكاضٙ يطا٥ؿ١ اؿ

أْ٘ يٝؼ َٔ قعٛب١ ، (Maurice CRANSTON) ٚا٫دتُاع١ٝ ٜط٣ َٛضٜؼ نطاْػتٕٛ

سكٛم ٚنع١ٝ بتؿطٜع بػٝط، ٖٚٞ يف أغًب إىل  دٖٛط١ٜ ؼٌٜٛ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ

نبرلا َٔ ايتؿطٜع املطًٛب ٫ ا٭سٝإ سكٛم نس تسخٌ ايسٚي١ يف ْؿاط ايؿطز، ٚإٔ دع٤ا 

ٜتطًب أنجط َٔ نبح ايٝس ايتٓؿٝص١ٜ يًشه١َٛ
(4)

. 

أَا ؾُٝا ٜتعًل باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ؾا٭َط يٝؼ نصيو، إش ٫ ميهٔ  

سكٛم ٚنع١ٝ بصات ايٛغا٥ٌ املػتع١ًُ يف ا٭ٚىل، ؾاؿل يف ايعٌُ ٚاؿل يف إىل  ؼًٜٛٗا

                                 
 مف ىذا المعنى انظر أيضا:  اقريب -(1)

 - Guy HAARSCHER, Philosophie des Droits de l'Homme, op. cit. 37.  
محمد فييـ يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ ككذلؾ: 

"حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ الغربي لحقكؽ اإلنساف؟ في حقكؽ اإلنساف العربي، 
->99المرجع السابؽ، ص(، <8سمسمة كتب المستقبؿ العربي) اإلنساف أـ عكلمة الفيـ العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "،

99= . 
مادة مقسمة عمى خمسة أبكاب، كقد تـ تدعيـ  ==، كتتككف مف مقدمة ك:>@8/@0/:0في  ذدخمت حيز التنفي - (2)

األكربية بركتكككؿ كمازالت متكاصمة. في تفاصيؿ االتفاقية  ;8إلى  االتفاقية ببركتكككالت إضافية تعديميو كصؿ عددىا
األكربية لحقكؽ اإلنساف، مجمة الحقكؽ، الصادرة  ةلحقكؽ اإلنساف انظر: محمد خميؿ المكسى، التطبيؽ األفقي لبلتفاقي

 ؛ ?9 -<عف كمية الحقكؽ، جامعة البحريف، المجمد الرابع، العدد األكؿ، د. س. ف. ص

. انظر في تفاصيؿ الميثاؽ: >=@09/8/=8في ، كدخؿ حيز النفاذ8=@80/8/?8ُاعتمد في تكرينك بإيطاليا في  - (3)
 . <88كائؿ احمد عبلـ، المرجع السابؽ، ص

(: صفاء الديف محمد عبد الحكيـ Maurice CRANSTON) مكريس كرانستكف قكؿإلى  انظر في اإلشارة - (4)
 . 107-102الصافي، الحؽ في التنمية االقتصادية كحمايتو دكليا، المرجع السابؽ، ص
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سكٛم تؿطض ع٢ً اؿه١َٛ إشا أضازت تٛؾرلٖا، أنجط َٔ ايهُإ ا٫دتُاعٞ، نًٗا 

ثط٠ٚ ندل٣، يف سني ْط٣ يف عامل ايّٝٛ سهَٛات نجرل٠ تطظح إىل  غٔ قإْٛ، إْٗا ؼتاز

ؼت ٚطأ٠ ايؿكط بٌ ايؿكط املسقع، يٝؼ بٛغعٗا إعُاٍ َجٌ ٖصٙ اؿكٛم، ٚإْ٘ إشا تعصٸض 

سكا ازعا٤ٙايكٝاّ بؿ٤ٞ ؾُٔ ايػٴدٵـ 
(1)

. 

   يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٖصٙ، ٜط٣ اٱقكا١ٝ٥ٚيف ضزٙ ع٢ً ٚد١ٗ ايطأٟ 

(Paul SIEGHART إٔ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٖٞ سكٛم أغاغ١ٝ ٫ )

، ؾاؿل يف ايطعاّ ٚاملػهٔ ٚايكش١ ٚايعٌُ ٚايهُإ اٱْػإغ٢ٓ عٓٗا يتُاّ نطا١َ 

ٓاغب، نًٗا سكٛم تتعًل باؿٝا٠، إش نٝـ ْتكٛض اسذلاّ ا٫دتُاعٞ ٚاملػت٣ٛ املعٝؿٞ امل

اؿل يف اؿٝا٠ ؾا٥ع ٜؿاضف ع٢ً املٛت َٔ اؾٛع، أٚ َطٜض َٔ زٕٚ ع٬ز أٚ عاطٌ عٔ 

إىل  ايعٌُ يٝؼ ي٘ َا ميهٓ٘ َٔ اٱْؿام ع٢ً َتطًبات سٝات٘ ٖصٙ اييت ْهُٓٗا، إناؾ١

، ؾاجملتُع ايسٚيٞ ١املس١ْٝ ٚايػٝاغٝشيو ؾإٕ محا١ٜ ٖصٙ اؿكٛم أَهٔ َٔ محا١ٜ اؿكٛم 

بإَهاْ٘ مبا ي٘ َٔ قسضات اقتكاز١ٜ إٔ ٜٓكص َٔ ميٛتٕٛ دٛعا ؾع٬ ًَُٛغا، بُٝٓا غٛف 

ٓهاض ٚايؿذب ؾُٝا ٜتعًل بػذٓا٤ ايطأٟ َج٬ املعطنني غتٜهتؿٞ مبذطز ايتٓسٜس ٚا٫

يًتعصٜب ٚاملٛت، ٖٚٞ ؾع٬ أَٛض قسٚز٠ ايؿعاي١ٝ
(2)

. 

                                 
 . <80-809صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي، المرجع السابؽ، ص - (1)

صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي، المرجع السابؽ، (: Paul SIEGHART)قكؿإلى  اإلشارة يانظر ف - (2)
الخطيرة المجاعة إلى  ال بد مف اإلشارة ىنا -التي تدعميا ىذه الدراسة كترل كجاىتيا -كتأكيدا ليذه الفكرة ؛ =80ص

(، كاندالع "ثكرات" عربية تطالب بالتغيير السياسي، في كمتا الحالتيف تعّرض 9088التي ضربت الصكماؿ)صيؼ 
المكت إما جكعا أك قتبل، استطاع المجتمع الدكلي أف يحّد مف تفاقـ مشكمة المجاعة في الحالة إلى  العديد مف الناس

، كاكتفى بمجرد الشجب كالتنديد الة الثانيةاإلنسانية، كعجز في الحاألكلى، بتكفير الغذاء عف طريؽ المساعدات 
كاالستنكار كاإلدانة، كعندما حاكؿ التدخؿ في بعض الحاالت )ليبيا مثبل( لـ يستطع إيقاؼ المكت إنما ساىـ فيو. نريد 

ي، أىكف كأيسر مف مف خبلؿ ذلؾ القكؿ، بأف تحقيؽ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كحمايتيا عمى الصعيد الدكل
كمّرد ذلؾ أف حماية كبل النكعيف مف  -عندما يتعرض كبل النكعيف لبلنتياؾ -ةتحقيؽ كحماية الحقكؽ المدنية كالسياسي

عمى عكس الحماية الداخمية  -الحقكؽ يتطمب عمى المستكل الدكلي تدخبل كالتزاما إيجابييف مف لدف المجتمع الدكلي
 -ة الحقكؽ المدنية كالسياسية كتدخبل إيجابيا في حالة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية التي تتطمب تخبل سمبيا في حال

كىذا التدخؿ الدكلي يككف عادة فّعاال كيؤتي ُأُكَمو في حالة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية؛ ألف المساعدات التي 
كلي بيف أعضاء المجتمع الدكلي، كال يككف فّعاال كال تقّدميا عادة الدكؿ الغنية لمدكؿ الفقيرة ُتصّنؼ في خانة التعاكف الد

= 
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أٜها، ٚيف زؾاعٗا املػتُٝت عٔ ايؿطز ٚسكٛق٘  اٱْػإتط٣ ايكطا٠٤ ايػطب١ٝ ؿكٛم  

 اٱْػإاملس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚأقًٗا ايتاضىٞ املطتبط بايًٝدلاي١ٝ، بإٔ املعاٜرل ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

تتطًب ستُا املعاٜرل ايًٝدلاي١ٝ عٔ ايؿطز ٚسكٛق٘، ٚست٢ ٚإٕ مل ْطًل ع٢ً ٖصا ايٓعاّ إغِ 

٫ بس إٔ تتهُٔ  اٱْػإ"ؽ" غتعٌ اٱداب١ بإٔ املعاٜرل ايسٚي١ٝ ؿكٛم  ٙايٞ" ٚأزلٝٓا"يٝدل

ستُا ايٓعاّ "ؽ"
(1)

. 

 اٱْػإٚيف ٖصا ٜٓاقـ )داى زًًْٚٞ(، إٔ َا ٜٴطًل عًٝ٘ باملؿاِٖٝ غرل ايػطب١ٝ ؿكٛم 

، ٚإمنا ؼتٟٛ ع٢ً َؿاِٖٝ بس١ًٜ اٱْػإَؿاِٖٝ باملط٠ عٔ سكٛم  -يٝػت يف اؿكٝك١–

، ع٢ً اعتباض اٱْػإغرل سكٛم  ١ٌٝ، تػع٢ يتشكٝل تًو ايهطا١َ بٛغا٥اٱْػاْيًهطا١َ 

سكٛم  ١ٝ١، ٚيهٔ ؾهط٠ ٚمماضغاٱْػاْإٔ يهٌ اجملتُعات َؿاِٖٝ عٔ ايهطا١َ 

تًو اؿكٛم ا٭ق١ًٝ ٚاملتػا١ٜٚ اييت ميًهٗا ا٭ؾطاز يف َٛاد١ٗ ايسٚي١  -اٱْػإ

قس اْبجكت َٔ ضسِ اجملتُع ايػطبٞ اؿسٜح ؾكط -اجملتُعٚ
(2)

. 

تعًٝكا ع٢ً نٌ شيو ميهٔ ايكٍٛ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١، إٔ أقٌ املؿهٌ ٫ 

ٜطتبط بايٓعٛت ٚايكؿات بكسض َا ٜطتبط باملهُٕٛ، ؾايًٝدلاي١ٝ ايػطب١ٝ أٚ أٟ تػ١ُٝ 

نات ايعسٜس٠ ٚاـطرل٠ يف ْؿؼ ْتٗا، اضتبطت زَٚا ٚعدل تاضىٗا ايطٌٜٛ، با٫ازلٝٓاٖ

عُاض املباؾط أٚ غرل املباؾط، ٚايتُٝٝع غتٚايؿعٛب، َٔ دطٸا٤ ا٫ اٱْػإايٛقت ؿكٛم 

١ٝ شات ا٭بعاز اٱْػاْايعٓكطٟ، ٚا٫ْتكا١ٝ٥، ٚاظزٚاد١ٝ املعاٜرل يف ايتعاٌَ َع ايكهاٜا 

اٱضٖاب ايسٚيٞ ايجكاؾ١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ، ٚايتٓاقض يف املٛاقـ ؾُٝا ىل قه١ٝ َهاؾش١ 

ٖصٙ اؿطب، ٚغرلٖا َٔ املُاضغات اـاط١٦  باغِنات ايعسٜس٠ اييت اقذلؾتٗا ْتٗاٚا٫

، ست٢ قاض َدلضا اٱْػإَباز٨ ايًٝدلاي١ٝ ٚايسميكطاط١ٝ ٚسكٛم  باغِ اٱْػإؿكٛم 

 .ايؿو يف نٌ َا ٜأتٞ َٔ ٖصٙ ا٭ْع١ُ

َػاٚا٠ ا٫دتُاع١ٝ، اييت تٓهط ٚست٢ زاخٌ ٖصٙ ا٭ْع١ُ ْؿػٗا تػٛز ايطبك١ٝ ٚاي٬ٓ

                                 
كالدكؿ المراد التدخؿ  ت؛ إذ كثيرا ما يصطدـ برفض شديد مف قبؿ الكياناةمرغكب فيو في حالة الحقكؽ المدنية كالسياسي

ف كانت تنتيؾ ىذه الحقكؽ فعبل، معتبرة ذلؾ مف قبيؿ التدخؿ في شؤكنيا الداخمية.   فييا، حتى كا 

 . >@إم ىاكارد كجاؾ دكنممي، في حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص ادرك  - (1)

 انظر: جاؾ دكنممي، المرجع كالمكضع السابقيف.  – (2)
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زاخٌ ٖصٙ ا٭ْع١ُ بسأت  اٱْػإايك١ُٝ ايؿدك١ٝ املتػا١ٜٚ، عهِ إٔ املطايب١ عكٛم 

َٔ قبٌ ايدلدٛاظ١ٜ ؿُا١ٜ َكاؿٗا ايطبك١ٝ ايصات١ٝ، ؾػاز ايتُٝٝع ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ 

از املتػاٜٚٔ ٚايػٝاغٞ، ؾايػٛم ي٘ َهاغب تؿان١ًٝ، يٝػت قاٜس٠، نْٛٗا متٓح ا٭ؾط

أخ٬قٝا، َهاغب غرل َتػا١ٜٚ، نُا ميهٔ إٔ تتأثط تٛظٜعاتٗا دٖٛطٜا بٛاغط١ عٛاٌَ 

يٝػت شلا ق١ً با٭خ٬م، َجٌ ايعطم ٚاؾٓؼ ٚايسٜٔ ٚايطبك١، مما ٜٗسّ نٌ ق١ُٝ قا١ْْٝٛ 

، املب١ٝٓ أغاغا ع٢ً املػاٚا٠، ؾٝكبح تسخٌ ايسٚي١ اٱْػإأٚ ست٢ أخ٬ق١ٝ ؿكٛم 

ا٭قٌ َٔ أدٌ نُإ اؿس ا٭ز٢ْ َٔ املٛاضز يًذُٝع، َٚٔ زٕٚ متٝٝع،  نطٚضٟ، ع٢ً

َٚسخٌ شيو ٖٛ اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ناؿل يف ايػصا٤ ٚيف ايطعا١ٜ ايطب١ٝ 

ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ
(1)

. 

 .اإلْطإاملفّٗٛ ايػُٛيٞ ذتكٛم :اإلْطإايكسا٠٤ االغرتان١ٝ ذتكٛم  -ثاْٝا

 اٱْػإأغاغا َٔ إؾباع سادات  اٱْػإٜٓطًل املؿّٗٛ ا٫ؾذلانٞ ؿكٛم 

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، قبٌ اؿسٜح عٔ سكٛق٘ ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ اييت ْاز٣ بٗا املؿّٗٛ 

يف -( Karl MARX-)ناضٍ َاضنؼ -شيوإىل  نُا شٖب-ايًٝدلايٞ، "ؾاؿط١ٜ 

.ظٌ ايؿكط يٝػت سط١ٜ"
(2)

 

 

ؾؿٞ َكابٌ اؿل ايؿدكٞ أٚ ايؿطزٟ ايتكًٝسٟ ايصٟ ْاز ب٘ املؿّٗٛ ايًٝدلايٞ ؿكٛم 

، ظٗط َؿّٗٛ اؿل ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜٓازٟ ب٘ املؿّٗٛ ا٫ؾذلانٞ، ٚإشا نإ اٱْػإ

ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو -املؿّٗٛ ا٭ٍٚ ٜكّٛ ع٢ً َبسأ "ايكًٌٝ َٔ ايسٚي١ " ؾإ املبسأ ايجاْٞ 

ايسٚي١" ٜكّٛ ع٢ً َبسأ "نٌ -
(3)

. 

                                 
إم ىاكارد كجاؾ دكنممي، في حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ،  اقريبا مف ىذا المعنى انظر: ركد - (1)

 . ;@-9@المرجع السابؽ، ص

(2) - «La liberté dans la misère n’est pas liberté». Cité par : Mohamed BEDJAOUI, la difficile 

avancée des droits de l’Homme vers l’universalité, In, universalité des droits de l’Homme dans un 

monde pluraliste, op. cit. p 37.  

ركبير شارفاف كجاف جاؾ سكيير، حقكؽ اإلنساف كالحريات الشخصية، ترجمة، : انظرقريبا مف ىذا المعنى،  - (3)
(، مطابع إفريقيا لمشرؽ، الدار البيضاء، 4عمي ضكم، منشكرات المؤسسة العربية لمنشر كاإلبداع، سمسمة الترجمة)

= 
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ؾايسٚي١ يف املؿّٗٛ ايًٓٝدلايٞ تٴعتٳدل "عسٸٚا يًشكٛم ٚاؿطٜات"، ٚبايتايٞ ؾإٕ تسخًٗا 

ٜهٕٛ ق٬ًٝ ٚغًبٝا، إٕ مل ٜهٔ َٓعسَا يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ، بُٝٓا يف ؾ١٦ اؿكٛم 

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ تهٕٛ ايسٚي١ ٖٞ قٛض اؿكٛم ٖٚٞ َكسضٖا ٚنآَٗا 

ٌ اهابٞ ٜهؿٌ ايتُتع بٗا، عٔ ططٜل تٛؾرل ايعطٚف ا٫قتكاز١ٜ ا٭غاغٞ، بتسخ

ٚا٫دتُاع١ٝ يصيو
(1)

. 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٖٞ قٌ َعطن١ َاي١ٝ، قبٌ إٔ تهٕٛ 

قٌ َعطن١ غٝاغ١ٝ ٚقا١ْْٝٛ، يصيو ؾإْٗا تتكسّ بؿهٌ بط٤ٞ ٚقعب، بٌ ٚتذلادع يف 

اؿكٛم ايباٖع١ أٚ املهًؿ١ أقعب بهجرل َٔ ايهجرل َٔ ا٭سٝإ، ؾاؿكٍٛ ع٢ً 

اؿكٍٛ ع٢ً اؿطٜات اييت ٫ تأثرل شلا ع٢ً املٝعاْٝات
(2)

. 

 اٱْػإٜٓعط املؿّٗٛ ا٫ؾذلانٞ يٲْػإ َٔ خ٬ٍ اجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘، ٚسكٛم 

تٴ٪خص بعني ا٫عتباض َازاَت شلا ع٬ق١ باؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ َٚٔ ٖٓا تهُٔ 

١ٝ ٖصٙ اؿكٛمأُٖ
(3)

. 

 َطدعٝتٗا ايكا١ْْٝٛ بؿهٌ خام، يف اٱْػإٚػس املكاضب١ ا٫ؾذلان١ٝ ؿكٛم  

ايصٟ قاّ بإعسازٙ " يٝٓني" يف أعكاب ايجٛض٠ ايطٚغ١ٝ، ٖٚٛ "إع٬ٕ سكٛم ايؿعب اٱع٬ٕ 

ايؿطْػٞ يػ١ٓ اٱع٬ٕ  ، ٚايصٟ ميهٔ اعتباضٙ ضزٸا ع1917٢ًايعاٌَ ٚاملػتػٳٌ" عاّ 

                                 
 . 52-50، ص1999المغرب 

 راجع في ذلؾ عمى كجو الخصكص:  - (1)
- Guy HAARSCHER, Philosophie des Droits de l'Homme, op. cit. p 39 ;  

- K. VASAK, Les Différentes Catégories des droits de L’homme, In, les dimensions universelles 

des droits de l’homme, op. cit. p302-   .  

لمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ محمد فييـ يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عك  -
ربي لحقكؽ اإلنساف؟ "حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ غال

 ؛224(، المرجع السابؽ، ص17العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)
الطبعة  قادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، المحتكيات كاآلليات، دار ىكمة، -

 ؛19. ص2002األكلى، الجزائر 
 كما بعدىا.  24، ص1989غساف الجندم، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مطبعة التكفيؽ، عّماف  -
 . 9>حقكؽ اإلنساف كالحريات الشخصية، المرجع السابؽ، صركبير شارفاف كجاف جاؾ سكيير،  - (2)

 . 15-13المرجع السابؽ، ص، "عالمية حقكؽ اإلنساف" (،René jean DUPUY) راف جاف دبكم - (3)
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ايهبرل بُٝٓٗا، سٝح  ٞا َٔ خ٬ٍ اٱع٬ْني ا٫خت٬ف ا٭ٜسٜٛيٛدٜٚعٗط دًٝ، 1789

اٱع٬ٕ  ىتًؿإ دصضٜا خاق١ يف قاسب اؿكٛم املكطض٠ يف نٌ إع٬ٕ، ؾإشا نإ

قاسب اؿكٛم املتُج١ً أغاغا يف اؿكٛم  ٙايؿطز باعتباض اٱْػإايؿطْػٞ ٜطٓنع ع٢ً 

ٜطنع ع٢ً اؾُاع١، أٚ ع٢ً ايطبك١ ا٫دتُاع١ٝ  ايطٚغٞاٱع٬ٕ  املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ؾإٕ

يًعُاٍ
(1)

. 

يف ايكطا٠٤  اٱْػإظٜاز٠ ع٢ً شيو ؾإٕ ٖصا املؿّٗٛ ايؿُٛيٞ املتهاٌَ ؿكٛم 

ا٫ؾذلان١ٝ ٫ ٜكتكط ٚؾكط ع٢ً اؾاْب ا٫دتُاعٞ، سٝح يًسٚي١ زٚض باضظ، ٫ٚ ٜكتكط 

ؾكط ع٢ً ايتأنٝس ع٢ً اؿكٛم املًُٛغ١ اييت ٜتُتع بٗا ايؿطز َٔ خ٬ٍ ٚغاط١ ايسٚي١ 

بس٫ َٔ ايتأنٝس ع٢ً اؿكٛم ايؿه١ًٝ اجملطز٠ ٚاملتأق١ً يف ايؿطز يف سس  -نصيو

ايٛادبات اييت  -ٖٚٞ خكٛق١ٝ أخط٣ تطبع٘ -ٌُ ٖصا املؿّٗٛ نصيو ، إمنا ٜؿ-شات٘

ا٫ؾذلانٞ ايكٝاّ بٗا، يف َكابٌ اؿكٛم اييت متهٓ٘ َٓٗا ايسٚي١، بٌ إٕ  اٱْػإٜتٛىل 

ايتُتع باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٜتٛقـ ع٢ً َس٣ أزا٤ ايٛادبات امل٬ظ١َ شلا
(2)

. 

"ؼسز أ١ُٖٝ ٚق١ُٝ نٌ ؾطز : شيو بايكٍٛ( ع٢ً EGOROVعًٓل ايطٚغٞ ) ٚقس 

بايططٜك١ اييت مياضؽ بٗا سكٛق٘، ٜٚ٪زٟ بٗا ٚادبات٘"، بٌ إٕ ايسغتٛض ايػٛؾٝٝيت غابكا
(3)

 

( ٜٓل قطاس١ ع٢ً" إٔ مماضغ١ اؿكٛم ٚاؿطٜات ٫ تٓؿكٌ عٔ أزا٤ 59يف َازت٘ )

                                 
 . 9-8المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، كمكديك زانغي،- (1)
 . ><-9<جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص - (2)

(، َتبنَّى ىذه المقاربة عندما خّصص فصبل كامبل منو لمكاجبات، ىك 1996يبدك أف الدستكر الجزائرم الحالي) -(3) 
الفصؿ الخامس، بعدما خص الحقكؽ كالحريات بالفصؿ الرابع قبمو، كمما جاء فيو عمى كجو الخصكص، ما نّصت 

( 31المجمكعة الكطنية"، كما نصت عميو المادة ) (: "عمى كؿ مكاطف أف يؤدم بإخبلص كاجباتو اتجاه62عميو المادة)
مف الفصؿ الرابع حيث جاء فييا: "تستيدؼ المؤسسات ضماف مساكاة كؿ المكاطنيف كالمكاطنات في الحقكؽ 
كالكاجبات، بإزالة العقبات التي تعكؽ تفتح شخصية اإلنساف، كتحكؿ دكف مشاركة الجميع الفعمية في الحيات السياسية، 

رجب عاـ 26المؤرخ في  438 -96ة، كاالجتماعية، كالثقافية. الدستكر الجزائرم، مرسـك رئاسي رقـ كاالقتصادي
نكفمبر  28ـ، يتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر، المصادؽ عميو في استفتاء 1996ديسمبر سنة  7ق المكافؽ 1417
، 76، العدد 1996ديسمبر سنة  8مؤرخة في بالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال 1996سنة 

 (. 62(ك)31الفصميف الرابع كالخامس، سيما المادتيف )



 ايفضٌ األٍٚ: سكٛم اإلْطإ، ايعامل١ٝ، ارتضٛص١ٝ: صعٛب١ حتدٜد املفاِٖٝ                ايعامل١ٝ ٚارتضٛص١ٝ يف َفاِٖٝ ْٚضٛظ سكٛم اإلْطإ     اٍايباب األٍٚ: دد
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املٛاطٓني يٛادباتِٗ"
(1)

. 

، ٚبايطغِ َٔ ايٓكا٥ل اييت اٱْػإٛم خ٬ق١ ايكٍٛ إٔ املكاضب١ ا٫ؾذلان١ٝ ؿك

، ٚبػض ايٓعط ع٢ً ا٫ْتكازات ايعسٜس٠ اييت اٱْػإتؿٛب تكٛضٖا َٚؿَٗٛٗا ؿكٛم 

ٚٴدِّٗت شلا، خاق١ َٔ قٹبٳٌ َٓعطٟ املؿّٗٛ ايًٝدلايٞ
(2)

 اٱْػإ، غاُٖت يف تطٜٛط سكٛم 

بؿهٌ عاّ، ٚتٛغع١ ايكا١ُ٥ ؿكٛم أخط٣، غٴُٝت عكٛم اؾٌٝ ايجاْٞ
(3)

، ٚاملتُج١ً يف 

زؾاعٗا املػتُٝت يف ظٌ ايكطاع اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، بٌ ٚأز٣ 

، ٚبايتٓػٝل (ايًٝدلايٞ)ٚايػطبٞ  (ا٫ؾذلانٞ)بني املعػهطٜٔ ايؿطقٞ  ٞا٭ٜسٜٛيٛد

تبين ؾهط٠ دسٜس٠ متاَا تعدل عٔ سكٛم دسٜس٠ شات إىل  ٚايتعإٚ َع زٍٚ ايعامل ايجايح،

مجاعٞ، تػ٢ُ عكٛم اؾٌٝ ايجايح، تتُجٌ أغاغا يف اؿل يف ايػًِ ٚايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ طابع 

 .اخل ...ٚايذلاخ املؿذلى يٲْػا١ْٝ

يف إطاض  اٱْػإٚتػتٓس املكاضب١ ا٫ؾذلان١ٝ نصيو ع٢ً املؿّٗٛ ايؿُٛيٞ ؿكٛم 

صا اجملتُع، اجملتُع ٚاؾُاع١، سٝح ٫ تٴؿِٗ ٖصٙ اؿكٛم إ٫ يف إطاض ٖصٙ اؾُاع١ أٚ ٖ

ٚتعط٢ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ا٭ٚي١ٜٛ ٚا٭غبك١ٝ ع٢ً سػاب اؿكٛم 

يف نُإ ايتُتع ٚإعُاٍ ٖصٙ اؿكٛم، يف  اٱهابٞاملس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚتأنٝس زٚض ايسٚي١ 

َكابٌ ايٛادبات اييت ٜ٪زٜٗا ا٭ؾطاز زاخٌ اجملتُع، ٚاييت تؿهٌ بسٚضٖا زعا١َ أغاغ١ٝ 

 .اٱْػإنصيو يف املؿّٗٛ ٚاـكٛق١ٝ ا٫ؾذلان١ٝ ؿكٛم 

ٚقس ٚقـ قُس ظاٟٚ ٖصا ايسٚض ايصٟ غاُٖت ب٘ ايسٍٚ ا٫ؾذلان١ٝ بععا١َ 

 "١اتٝذٝغذل" باملػا١ُٖ أٚ املؿاضن١ ا٫: بكا ٚتساؾع عٓ٘ ضٚغٝا ايّٝٛا٫ؼاز ايػٛؾٝيت غا

(La participation stratégique يف اؾٗٛز ايؿهط١ٜ ملا بعس اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ،)-

ٍٕ  -َػتع١ًُ ٚظْٗا ايػٝاغٞ آْصاى ايعاملٞ اٱع٬ٕ  ًِٗ بعهٗااغتَٔ أدٌ تٳبٳِّٞ سًٛ

، ثِ ػػست ٖصٙ اؾٗٛز يف املٓاقؿات اييت قاسبت إعساز 1948يػٓ٘ اٱْػإؿكٛم 

                                 
 . 75-72جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص - (1)
انظر في إيراد ىذه االنتقادات: جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، - (2)

 ؛ =;ص

 أجياؿ انظر: إلى  ىذه التقسيمات كالتسمياتإلى  اإلشارةفي  - (3)

- Karel VASAK, Les Différentes Catégories des droits de L'homme, op. cit. p. 304; 

 - Guy HAARSCHER, Philosophie des Droits de l'Homme, op. cit p 43.  
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، سٝح عٌُ املعػهط ا٫ؾذلانٞ َع زٍٚ ايعامل 1966ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني ؾُٝا بعس يػٓ٘

َٔ سكٛم اؾًٝني  اٱْػإايجايح ع٢ً إناؾ١ َا نإ ٜٓكل املؿّٗٛ ايًٝدلايٞ ؿكٛم 

ايجاْٞ ٚايجايح 
(1)

. 

 ايفسع ايجاْٞ

 دٍٚ ايعامل ايجايحعُٔ تضٛز  اإلْطإذتكٛم  اإلضال١َٝٚايكسا٠٤ ايعسب١ٝ 

ٞ ٫ مبٓاغب١ تبِّإايعامل١ٝ  اٱْػإثرل ايسٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً َٓع١َٛ سكٛم أمل ٜعٗط ت

غًب١ٝ قبشت ٖصٙ ايسٍٚ تؿهٌ ا٭أسٝٓٗا  ،1966غ١ٓ  اٱْػإايعٗسٜٔ ايسٚيٝني ؿكٛم 

 اٱْػإؾهإ ٫ بس َٔ زلاع قٛتٗا ٚتهُني َكاضبتٗا ؿكٛم  ،َِ املتشس٠يف ١٦ٖٝ ا٭

 .٫ٚ(أ)ايسٚيٞ اؾاض١ٜ ٓنينُٔ ع١ًُٝ ايتك

ٛٸإيف   ايصٟ تبٓت٘ زٍٚ ايعامل ايجايح تتُٝع ايكطا٠٤  اٱْػإض ايعاّ ؿكٛم طاض ٖصا ايتك

ايعطب١ٝ  غ٬َٞ َٚٔ ايجكاؾ١ٜٔ اٱبططح خام ْابع َٔ ايسٸ اٱْػإغ١َٝ٬ ؿكٛم ايعطب١ٝ اٱ

 .)ثاْٝا(. غ١َٝ٬اٱ

 اإلْطإكٛم ايت١ُٝٓ ٚادتُاع١ ٚايٛادبات يف تضٛز ايعامل ايجايح ذت ثالث١ٝ -أٚال

بعس قعٛز ايسٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً إثط ؼطضٖا  اٱْػإظٗطت َكاضب١ ايعامل ايجايح ؿكٛم 

ا٭غًب١ٝ اٯي١ٝ ك٬شلا يف ايػتٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ خاق١ بعسَا أقبشت تٴؿهٌِّ اغتٌْٚٝ 

يف ١٦ٖٝ ا٭َِ املتشس٠
(2)

. 

سهطا ع٢ً ايسٍٚ ايػطب١ٝ، ؾكس بطظت ْعط٠  اٱْػإَٓص شيو ايٛقت مل تعس سكٛم 

، ْعط٠ كتًؿ١ عٔ ْعرلتٗا ا٭ٚضٚب١ٝ، ْعط٠ تتبٓٸ٢ َكاضب١ تطنع ع٢ً اٱْػإدسٜس٠ ؿكٛم 

يًشكٛم  ط٣ أٟ أغبك١ٝاؾُاع١ َقبٌ ايؿطز، ٚع٢ً اؿكٛم اؾُاع١ٝ قبٌ ايؿطز١ٜ، ٫ٚ ت

 .ايػٝاغ١ٝ ع٢ً اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكؿ١ٝٚ املس١ْٝ

ايصٟ  اٱْػإدا٤ ٖصا ايططح بعسَا تأنست ٖصٙ ايسٍٚ إٔ املؿّٗٛ ايػطبٞ ؿكٛم 

                                 
(1)-Mohamed BEDJAOUI, la difficile avancée des droits de l’Homme vers l’universalité,In, 

universalité des droits de l’Homme dans un monde pluraliste, op. cit. p 37.  

مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، ترجمة محمد عرب صاصيبل، سميـ حداد، مجد، المؤسسة الجامعية  -بيار - (2)
 . 244، ص2008لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، بيركت
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بعسَا ٚقٌ زضد١ َٔ ايتطٛض قس  -ٜكسٸؽ ايؿطز ٜٚٗتِ أنجط عكٛق٘ املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ 

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ أٚ ست٢ تًو اؿكٛم ايٞ تٴٛقـ تػٓٝ٘ عٔ اؿكٛم 

٫ ٜٓاغب زٍٚ ايعامل ايجايح ٚخكٛقٝاتٗا اجملتُع١ٝ -باؾُاع١ٝ
(1)

. 

ايٛادبات يف َكابٌ اؿكٛم، ٚ ؾٗصٙ اـكٛق١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ث٬ث١ٝ ايت١ُٝٓ، اؾُاع١

ؾاؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ؼتٌ َها١ْ ٖا١َ ٚأٚي١ٝ يس٣ زٍٚ ايعامل 

، ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ يس٣ ٖصٙ اٱْػإايجايح؛ ٭ٕ ايت١ُٝٓ نطٚض١ٜ دسا يًتُتع ايتاّ عكٛم 

 .ايسٍٚ ٜػبل أٟ سسٜح عٔ أٟ سكٛم َُٗا نإ ْٛعٗا

ٛم ؾطط نطٚضٟ يتطٛض اجملتُع، ٚاؿكٛم اؾُاع١ٝ هب ايٛادبات يف َكابٌ اؿك 

إٔ تٴعط٢ شلا شات ا٭١ُٖٝ اييت تٴعط٢ يًشكٛم ايؿطز١ٜ، ؾايؿطز َهاْ٘ ايطبٝعٞ زاخٌ 

اؾُاع١ ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ ٜعٝـ مبععٍ عٓٗا
(2)

. 

ايعامل ايجايح تتعًل أغاغا  ْٚعط٠ اٱْػإإٕ ايؿطم اؿاز بني ايٓعط٠ ايػطب١ٝ ؿكٛم 

ٚأ١ُٖٝ ايؿطز يف نٌ ْعاّ، ؾؿٞ ايػطب ايؿطز ٖٛ املػتٛزع ايٓٗا٥ٞ يًشكٛم، سٝح مبها١ْ 

ٜٛنع ايؿطز ؾع٬ يف َٛقـ َكسؽ، ٖٚٓاى اٖتُاّ ؾعًٞ بهطاَت٘ ٚسكٛق٘ ًَٚهٝت٘، 

يهٔ يف ؾًػؿ١ ايعامل ايجايح، ايؿطز َٔ خ٬ٍ اؾُاع١، ٚسكٛم اؾُاع١ أٚ اجملتُع أٚ 

ايؿعٛب تعًٛ سكٛم ا٭ؾطاز
(3)

. 

ٚعاملٝتٗا إٔ ت٪نس ع٢ً  اٱْػإساٚيت زٍٚ ايعامل ايجايح بكطا٤تٗا املدتًؿ١ ؿكٛم 

أ٫ ٖٚٛ اؿل يف  اٱْػإؿكٛم  -ايعاملٞ -سل أغاغٞ نإ ٬َُٗ يف املؿّٗٛ ايػطبٞ

عُاض١ٜ اييت ناْت غتتكطٜط املكرل، ٚغبب إُٖاي٘ ٚانح سٝح ٜتعًل أغاغا با٭ْع١ُ ا٫

اييت تٴٛقـ بايعامل١ٝ، ؾطَت بهٌ ثكًٗا  اٱْػإتٴكِّٔ ْكٛم سكٛم ٚ تهعٚ تٳتٳػٝٻس ايعامل

ست٢ قسضا َ٪نسٜٔ َعا ع٢ً اؿل يف تكطٜط  1966عٓس إعساز ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني يػ١ٓ 

                                 
ؽ، قريبا مف ىذا المعنى، انظر: محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء الثاني، المرجع الساب - (1)

 . 305ص
 . 329قريبا مف ىذا المعنى، انظر: كمكديك زنكي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)
 . 75جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص - (3)
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يف املاز٠ ا٭ٚىل املؿذلن١ بُٝٓٗاٚ املكرل
(1)

. 

قابًت٘ ايسٍٚ  يهٔ تهُٔ املؿاضق١ يف إٔ ٖصا اؾٗس ٚايٓذاح ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ

َػتُط٠ ٚأسٝاْا دػ١ُٝ ٭بػط  ناتاْتٗاٚ ٗا١ْاغتٚ دؿافاغتبٚاؿهَٛات زاخًٝا 

 .، بصضٜع١ ايت١ُٝٓ ٚايتطٛض َتدؿ١ٝ ٚضا٤ َبسأ ايػٝاز٠َٛاطٓٝٗاسكٛم 

ٕٸ تكٛض ايعامل ايجايح ؿكٛم  يٝؼ َتطابكا، ٖٚصا  اٱْػإَٚا ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ أ

بايطٸغِ َٔ ْكاط ا٫ؾذلاى ايعسٜس٠، ؾٗٓاى تبأٜ ٚانح يف َؿّٗٛ ٖصٙ اؿكٛم، ىتًـ َٔ 

قاض٠ ٭خط٣، بٌ َٚٔ ْعاّ إقًُٝٞ ٯخط، بٌ َٚٔ زٚي١ ٭خط٣
(2)

. 

 اإلْطإذتكٛم  (3)اإلضال١َٝ -خضٛص١ٝ ايّدٜٔ ٚايجكاف١ يف ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ  - ثاْٝا

، ٚظٗٛض اٱغ١َٝ٬، بتكاعس ايتٝاضات اٱْػإؿكٛم  اٱغ١َٝ٬بطظت ايكطا٠٤ 

ايػٝاغٞ اٱغ٬ّاملدتًؿ١، ٚقٝاّ ايجٛض٠ اٱٜطا١ْٝ ٚظٗٛض ظاٖط٠  اٱغ١َٝ٬اؿطنات 
(4)

. 

يف ايٛطٔ ايعطبٞ تطٛضات ١َُٗ غٛا٤  اٱْػإيف خهٸِ شيو، ؾٗست سطن١ سكٛم 

                                 
كؿ الممحؽ بو المتعمؽ بتقديـ شكاكم ؿ االختيارم األالعيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية، كالبركتككك  - (1)

مارس  23كدخبل حيز النفاذ في  1966ديسمبر 16مـ المتحدة في عتمدا مف قبؿ الجمعية العامة لؤلاُ  فراد،مف قبؿ األ
 20، ج ر عدد1989مام  16الصادر بتاريخ  67-89، صادقت عمييما الجزائر بمكجب مرسـك رئاسي 1976

عتمد مف قبؿ الجمعية العامة اُ . العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 1989مام  17الصادرة بتاريخ
، صادقت عميو الجزائر بمكجب مرسـك 1976جانفي  3كدخؿ حيز النفاذ في  1966ديسمبر 16مـ المتحدة في لؤل

 . 1989مام  17الصادرة بتاريخ 20، ج ر عدد1989مام  16الصادر بتاريخ  67-89رئاسي 
سيتـ التفصيؿ كالتأصيؿ ليذه المسألة عند الحديث عف أقممة حقكؽ اإلنساف في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب،  - (2) 

 مف االقتضاب تجنبا لمتكرار.  ءبشينظرة دكؿ العالـ الثالث لحقكؽ اإلنساف  تـ تناكؿلذلؾ 
بينيما، يعكد أساسا لمتداخؿ المكجكد بيف إف الربط بيف التصكر العربي كاإلسبلمي لحقكؽ اإلنساف، كعدـ الفصؿ  -(3)

الثقافتيف العربية كاإلسبلمية، كالتي يشّكؿ الّديف اإلسبلمي مشتركيا األساسي، فممثقافة العربية بعدا إسبلميا كاضحا، رغـ 
أف ليس كؿ العرب مسمميف، كحتى المسمميف منيـ، ال يفيمكف كيطبقكف اإلسبلـ بنفس الطريقة، كما أنو كفي إطار 
الدكؿ العربية ذاتيا، ليس كؿ المسمميف عرب، ففي شماؿ إفريقيا األمازيغ ىـ السكاف األصميكف كقد اندمجكا مع العرب 
الكافديف بفضؿ اإلسبلـ، فشكمكا ثقافة أمازيغية عربية إسبلمية، كفي العراؽ كسكريا األكراد مسممكف كليسكا في األصؿ 

المعنى الثقافي لئلسبلـ، الذم يشترؾ فيو كيتفاعؿ معو حتى غير إلى  يعف البعد اإلسبلمي ىنا يرم ثعربا، فالحدي
 المسمميف مف العرب، أك غير العرب مف المسمميف، كلكنو ال يحّدد ثقافتيـ بصكرة قاطعة حتى لدل المسمميف منيـ. 

المستقبؿ حقكؽ اإلنساف العربي، سمسمة كتب فائؽ، "حقكؽ اإلنساف بيف العالمية كالخصكصية"، محمد  - (4)
 . 908المرجع السابؽ، ص، (<8العربي)
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ع٢ً ايكعٝس ايٓعطٟ أٚ ايعًُٞ، َٚع شيو َا تعاٍ ايؿذ٠ٛ نبرل٠ ٚعُٝك١ بٝٓٗا ٚبني 

اٱْػإاؿطن١ ايعامل١ٝ ؿكٛم 
(1)

. 

ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ايعطب١ٝ، ٚمل وسخ إىل  اٱْػإسٝح تأخط زخٍٛ َؿاِٖٝ سكٛم 

ٜأخص شيو إ٫ َٔ ظَٔ قطٜب، ٚقس نإ شيو انططاض ٫ اختٝاضا يف أغًب ا٭سٝإ؛ يصيو 

إَا ايطؾض عذ١ : أسس املٛاقـ ايج٬خ اٱْػإتعاٌَ ا٭ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ ايعطب١ٝ َع سكٛم 

بسع١ غطب١ٝ تتٓايف ٚايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚإَا ٚنع زعا٠  اٱْػإإٔ سكٛم 

نُٔ املعاضن١ ايػٝاغ١ٝ، ٚإَا تبين ْؿؼ اـطاب يػشب ايبػاط ممٔ  اٱْػإسكٛم 

، ٫ٚ ِٜٗ بعس شيو اتػاع اشل٠ٛ بني ٖصا اـطاب ايػٝاغٞ ٚتطبٝك٘ اٱْػإٜٓازٕٚ عكٛم 

ع٢ً أضض ايٛاقع
(2)

. 

ايعاملٞ اٱع٬ٕ  َٓص إقساض اٱْػإٚمل ٜٓكطع ايٓكاف سٍٛ ؾهط٠ َٚؿاِٖٝ سكٛم 

، خاق١ اٱْػإ، سٝح َاظاٍ اؿٛاض ٜسٚض سٍٛ نجرل َٔ َباز٨ سكٛم اٱْػإؿكٛم 

ايعاملٞ َٚا ت٬ٙ َٔ إع٬ْات ٚعٗٛز ٚاتؿاقٝات عامل١ٝ، اٱع٬ٕ  تًو امُلدتٳًـ سٛشلا َا بني

ٚبني املؿّٗٛ ٚايتكٛض ايعطبٞ اٱغ٬َٞ شلصٙ اؿكٛم غٛا٤ تًو املٓكٛم عًٝٗا يف بعض 

شات ايك١ًاٱع٬ْات ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ 
(3)

، أٚ يف نتابات املٓعِّطٜٔ ايعطب ٚاملػًُني يف 

 .ٖصا اٱطاض

سس اٯٕ ٜعتكس إىل  ٖٚٛ ْكاف هب إٔ ٜػتٗسف أ٫ٚ ؼسٜس املؿاِٖٝ، إش َاظاٍ

ٖٞ "ابتساع غطبٞ"، ٚاخذلاع َؿبٛٙ يتشكٝل َآضب غٝاغ١ٝ،  اٱْػإايبعض إٔ سكٛم 

                                 
عبد الحسيف شعباف، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، المشترؾ اإلنساني لمثقافات كالحضارات المختمفة، المرجع السابؽ، - (1)

 . 88ص

 . 19-18المرجع السابؽ، ص ،مبلت في الديمقراطية كحقكؽ اإلنسافأالطيب البككش، ت -(2)
كالبيانات نذكر:إعبلف حقكؽ اإلنساف ككاجباتو في اإلسبلـ، الصادر عف رابطة العالـ  تاإلعبلنامف بيف ىذه  - (3)

عاـ  يالبياف العالمي لحقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، الصادر عف المجمس اإلسبلمي األكرب -؛ @<@8اإلسبلمي عاـ 
كالذم تمت  0@@8؛ إعبلف القاىرة لحقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، الصادر عف مؤتمر العالـ اإلسبلمي عاـ 8?@8

المكافقة عميو كاعتماده مف قبؿ المؤتمر. أما في الكطف العربي، فقد صدر عف الجامعة العربية، الميثاؽ العربي لحقكؽ 
أما  ?900مارس  =8. كالذم دخؿ حيز النفاذ في ;@@8/@80/0اإلنساف، الذم صادؽ عميو مجمس الجامعة في 

. في اإلشارة ليذه اإلعبلنات كغيرىا كما احتكتو مف حقكؽ، انظر: =900جكاف 88الجزائر فقد صادقت عميو بتاريخ
 . :;:-9?9كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
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ايبؿطٟ، ايصٟ ٫  -ٞاٱْػاْٖٞ ْٹتاز تطٛض ايؿهط  اٱْػإبايطٸغِ َٔ إٔ َباز٨ سكٛم 

ٜكتكط ع٢ً قاض٠ أٚ أ١َ أٚ ؾعب أٚ مجاع١، بٌ ٖٞ َعٜر َٔ ايتؿاعٌ اؿهاضٟ يًُؿاِٖٝ 

١ٝ عدل ايعكٛضاٱْػاْ
(1)

. 

ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ ْؿػٗا؛ ٭ْٗا  -ٚع٢ً -ناْت ثٛض٠ يف اٱْػإخكٛقا ٚإٔ سكٛم 

بساز١ٜ اييت غازت أٚضٚبا آْصاىغتْازت بؿطع١ٝ دسٜس٠ نسٸا ع٢ً ايؿطع١ٝ ا٫
(2)

. 

سكٛقِٗ ناْت َؿهًتِٗ  اْتعاعؾعٓسَا ْانٌ ايؿطْػٕٝٛ ٚا٭َطٜهٕٝٛ َٔ أدٌ 

يف ب٬زِٖ، ٚيٝؼ بساز ٚا٫نطٗاز ايػا٥سٜٔ آْصاى غتا٭ٚىل تطبٝكٗا يف ب٬زِٖ نس ا٫

تكسٜطٖا شلسّ اٱغ٬ّ ٚاملػًُني أٚ غرلٖا َٔ ايجكاؾات ٚاؿهاضات
(3)

. 

                                 
 : قريبا مف ىذا المعني، انظر - (1)
المرجع السابؽ،  اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، المشترؾ اإلنساني لمثقافات كالحضارات المختمفة، عبد الحسيف شعباف، - 

 ؛ >8ص
سامي عكض الذيب أبك ساحمية، حقكؽ اإلنساف المتنازع عنيا بيف الغرب كاإلسبلـ، في، حقكؽ اإلنساف العربي،  - 

 ؛8=8-<>8المرجع السابؽ، ص
الخصكصية كالعالمية"، سمسمة كتب المستقبؿ العربي، حقكؽ  ة"اإلسبلميكف كحقكؽ اإلنساف، إشكالي رضكاف زيادة، - 

؛ محمد عبد الممؾ المتككؿ، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، في، حقكؽ :;8-@:8اإلنساف العربي، المرجع السابؽ، ص
 ؛?@-:@اإلنساف العربي، المرجع السابؽ، ص

نكر فرحات أنو ال يعني أف مبادئ حقكؽ اإلنساف المعاصرة َنَبات غربي عدـ  في رده عمى ىذا الطرح، يرل محمد 
ال النزلقنا مكقؼ شكفيني رافض لكؿ ما تنتجو الحضارات إلى  مشركعية تطبيقيا في غير المجتمعات الغربية، كا 

"االنتحار الحضارم"، فالحضارة الغربية في عصر النيضة، لـ ترفض ما إلى  اإلنسانية، كىك مكقؼ انعزالي يؤدم
نما يعني ذلؾ  اإلغريؽذاتيا لـ ترفض ما انتيت إليو حضارة  اإلسبلـ، كحضارة اإلسبلـانتيت إليو حضارة  أك الفرس، كا 

كالمختمفة، يتطمب  بأف حقكؽ اإلنساف نبات حضارم غربي، اإلقرار بأف زرع ىذا النبات في تربة حضارتنا المتميزة
الكثير مف الصبر، كمزيد مف العقبلنية، كمزيد مف الحس التاريخي إلى  منأل أال ننتظر الثمار فكرا إنما األمر يحتاج

كالمجتمعي في آف كاحد. انظر: محمد نكر فرحات، "مبادئ حقكؽ اإلنساف بيف العالمية كالخصكصية"، حقكؽ اإلنساف، 
دراسات مختارة قاـ بتحريرىا مركز اتحاد المحاميف العرب لمبحكث كالدراسات القانكنية  المي،الثقافة العربية كالنظاـ الع

 . 51ص ،1993إشراؼ محمد نكر فرحات، القاىرة 
؛ كلنفس الكاتب كحكؿ نفس النقطة، 8;8محمد عابد الجابرم، الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)

حقكؽ اإلنساف الثقافة العربية "رؤية عامة لؤلبعاد الثقافية الحضارية لحقكؽ اإلنساف"، انظر: محمد عابد الجابرم، 
 . 9<->=كالنظاـ العالمي، المرجع السابؽ، ص

 . ;<8ىيثـ مناع، الخصكصيات الحضارية كعالمية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (3)
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إىل  ، باؿاد١َِٔ شيو ؾعط املؿهطٕٚ اٱغ٬َٕٝٛ ع٢ً كتًـ اػاٖاتٗ ٚاْط٬قا

يف ايذلاخ اٱغ٬َٞ، ٚميهٔ إٔ ْٴُِّٝع يف ٖصا ايكسز بني عس٠  اٱْػإَؿّٗٛ سكٛم 

اٱْػإأغاغ١ٝ، عاؾت ايع٬ق١ بني ايتكٛض اٱغ٬َٞ ؿكٛم  تاػاٖا
(1)

، ايصٟ ٜٓبع َٔ 

اـكٛق١ٝ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ايكا١ُ٥ بايسضد١ ا٭ٚىل ع٢ً َكَٛات ايسٸٜٔ اٱغ٬َٞ، 

 :، َٔ بٝٓٗا ْػتعطضاٱْػإٚاؿطن١ ايعامل١ٝ ؿكٛم 

 :ٞ ايتشسزٟاإلْطاْاالجتاٙ  -أ

١ٝ املؿذلى، َٔ اٱْػاْع٢ً أْٗا دع٤ٷ َٔ تطاخ  اٱْػإَع سكٛم  ا٫ػاٜٙتؿاعٌ ٖصا 

زٕٚ ٚقؿٗا با٭دٓب١ٝ، ٫ٚ ٜٓؿٞ عاملٝتٗا
(2)

ُطاض يطٚح ايتذسٜس ٚايٓٗه١ اييت اغت، ٜٴؿهٌ 

بجٗا مجاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ، َٚٔ بعسٙ تًُٝصٙ قُس عبسٙ، ٚزٚضُٖا يف نػط أِٖ اؿٛادع 

ات َٚكاضع١ اٯخط يف ْؿؼ ايٛقت، ٜٚٓتُٞ شلصا ايٓؿػ١ٝ اييت ؼٍٛ زٕٚ انتؿاف ايصٸ

ا٫ػاٙ أٜها، ا٭َرل عبس ايكازض اؾعا٥طٟ، ايصٟ ٜعٛز ي٘ ايؿهٌ يف ؾتح ًَـ اؿٛاض بني 

ا٭زٜإ ٚاؿهاضات يف َعتهؿ٘ ايسَؿكٞ
(3)

، ٚنصا اؾعا٥طٟ َايو بٔ ْيب، ايصٟ أنس 

بساز، ٜٓطٟٛ بايهطٚض٠ ع٢ً َجاٍ غت، ٜٚطؾض ا٫اٱْػإؼطٜط إىل  إٔ اٱغ٬ّ ايصٟ ٜسعٛ

يًسميكطاط١ٝ
(4)

. 

ٚقطٜبا َٔ ٖصا ا٫ػاٙ، ٜط٣ ضنٛإ ايػٝس إٔ املٝجام ايعاملٞ ؾطض ْؿػ٘ ع٢ً 

ايبٝاْات ٚاملٛاثٝل اٱغ١َٝ٬ َع إناؾات تؿك١ًٝٝ ق١ًًٝ، بٝس إٔ ا٫خت٬ؾات َا تعاٍ ٚانش١ 

ك٬ي١ٝ عٔ ايػطب، غتتأنٝس ا٫إىل  ؼت ايعٓاٜٚٔ املؿذلن١، سٝح تٳعٵُس ٖصٙ اٱع٬ْات

                                 
 سبلمي لحقكؽ اإلنساف انظر أيضا: حكؿ التصكر اإل - (1)

-Yadh BEN ACHOUR, la deuxième Fatiha, l’Islam et la pensée des droits de l’homme, op. cit. p 

  -2 .  

حقكؽ اإلنساف في الفكر العربي، ، ضمف برىاف غميكف، "حقكؽ اإلنساف في الفكر السياسي العربي المعاصر" - (2)
دراسات في النصكص، تحرير سممى الخضراء الجيكسي، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت 

 . 403، المرجع السابؽ، ص2002
 . 0<8ىيثـ مناع، الخصكصيات الحضارية كعالمية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (3)

؛ انظر 8@@8الديمقراطية في اإلسبلـ، القضايا الكبرل، دار الفكر العربي المعاصر، بيركتمالؾ بف نبي،  - (4)
أيضا: غانـ جكاد، الحؽ قديـ، كثائؽ حقكؽ اإلنساف في الثقافة اإلسبلمية، مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، 

 . @?-=?القاىرة، د. ت. ط، ص
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أططاف اجملتُع إىل  املػًُني يف زاض اٱغ٬ّ، إمنا َٛد١ٗإىل  مما ٜٛسٞ بأْٗا يٝػت َٛد١ٗ

ايسٚيٞ، ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜٳعًِ إقطاض املػًُني ع٢ً ايتُاٜع ٚايٓٸسٸ١ٜ بػبب خكٛق١ٝ 

ْكٛقِٗ ٚؾدكٝتِٗ
(1)

. 

 :االجتاٙ االْتكا٥ٞ ايتٛفٝكٞ ايتذدٜدٟ - ب

ا٫ػاٙ ايتٛؾٝل بني ٖصٙ اؿكٛم ٚايؿطع اٱغ٬َٞ، ٚيهٓ٘ ٜطؾض ٖصا واٍٚ ٖصا 

َٛا٤َتٗا َع ايؿطٜع١ ٚإخهاعٗا ملباز٥ٗا ٚسسٚزٖاإىل  ايكبٍٛ بإط٬م، ٜٚسعٛ
(2)

. 

املٓكٛم عًٝٗا يف اٱع٬ْات  اٱْػإٜكّٛ ٖصا املبسأ أغاغا ع٢ً قطا٠٤ سكٛم 

إثباتٗا قبٌ إىل  ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ قطا٠٤ إغ١َٝ٬، ٚايتأنٝس ع٢ً إٔ اٱغ٬ّ نإ غباقا

 .ايػطب

يف ؾٴٌُ ٚعٴُل َٓص أضبع١  اٱْػإأقط سكٛم  اٱغ٬ّٚيف ٖصا ٜط٣ قُس ايػعايٞ، إٔ 

يٝػت َٓش١ َٔ َايو أٚ سانِ أٚ إقطاض قازض  اٱغ٬ّعؿط قطْا خًت، ٖٚصٙ اؿكٛم يف 

َٴًع١َ عهِ َكسضٖا اٱشلٞ، ؾٗٞ ٫  َٔ غًط١ ق١ًٝ أٚ َٓع١ُ زٚي١ٝ، إمنا ٖٞ سكٛم 

تكبٌ اؿصف أٚ ايؿكٌ أٚ ايتعطٌٝ
(3)

. 

                                 
سبلمي المعاصر يبف العالمية كالخصكصية، مشار إليو لدل رضكاف رضكاف السيد، حقكؽ اإلنساف في الفكر اإل - (1)

 عياض بف عاشكر:  ؛ كفي نفس النقطة يقكؿ?;8زيادة، المرجع السابؽ، ص

« …Les déclarations islamiques qui consistent parfois à reprendre les termes de la déclaration 

universelle, en les illustrant par des versets coraniques ou des dires du prophète ». Lire en ce sens: 

Yadh BEN ACHOUR, les droits fondamentaux entre l'universalité et les spécificités culturelles et 

religieuses, op. cit. 89 ;Lire aussi: Hassan ABEDELHAMID, Raison islamique, raison d’État et 

pratique des droits fondamentaux, In, Les Défis des Droits Fondamentaux, Actes des deuxièmes 

journées scientifiques du Réseau Droits Fondamentaux de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie, tenues au Québec du 29/09 au O2/10/1999, Bruylant, Bruxelles, 2 00, p. 211 ;Voir 

aussi: Christoph EBERHARD, Droits de l’Homme et dialogue interculturel, Connaissances et 

savoirs, p. 131.  
 انظر:  -(2)
 ؛ >0;برىاف غميكف، المرجع السابؽ، ص - 
، المرجع السابؽ، مختمفةاإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، المشترؾ اإلنساني لمثقافات كالحضارات العبد الحسيف شعباف،  - 

 ؛ >8ص
حسف حنفي، المكقؼ اإلسبلمي المعاصر كحقكؽ اإلنساف، في حقكؽ اإلنساف في الفكر العربي، المرجع السابؽ،  - 

 . @?>ص

 انظر كؿ مف:  – (3)
= 
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، اٱْػإيف إقطاض سكٛم  اٱغ٬ّأَا قُس عُاض٠، ٚإىل داْب تأنٝسٙ ع٢ً غبل 

ٜصٖب أبعس َٔ ٖصا، عٓسَا ٜعٝب ع٢ً ايهتابات اٱغ١َٝ٬ يف ٖصا اجملاٍ، تبٓٸٝٗا شات 

 –نُا ٜكٍٛ –املكطًح ايصٟ ٚنع٘ ا٭ٚضٚبٕٝٛ، أ٫ ٖٚٛ َكطًح "اؿكٛم"، ع٢ً سني أْٓا 

اؿس ايصٟ ػاٚظ بٗا َطتب١ إىل  يف تكسٜؼ سكٛق٘ اٱْػإقس بًؼ يف اٱميإ ب اٱغ٬ّلس 

 اٱْػإا اعتدلٖا " نطٚضات"، َٚٔ ثِ أزخًٗا يف إطاض ايٛادبات، ؾشكٛم اؿكٛم، عٓسَ

يف ْعطٙ يٝػت ؾكط سكٛم يٲْػإ، َٔ سك٘ إٔ ٜطًبٗا ٜٚتُػو باؿكٍٛ  اٱغ٬ّيف 

، بٌ إْٗا ٚادبات اٱْػإعًٝٗا، ٜٚٴشطّ قسٸٙ عٔ طًبٗا، ٚإمنا ٖٞ " نطٚضات ٚادب١ " شلصا 

ا أٚ مجاع١ إشا ٖٛ ؾطٸط ؾٝٗا، ٚشيو ؾه٬ عٔ اٱثِ ايصٟ ؾطز اٱْػإعًٝ٘ أٜها، ٜأثِ ٖصا 

ٚبني ؼكٝل ٖصٙ ايهطٚضات اٱْػإًٜشل نٌ َٔ وٍٛ بني 
(1)

. 

 :احملافغ ٞاالجتاٙ ايسادٜهاي - ز

 ٜطؾض ٖصا ا٫ػاٙ ايتؿهرل َٔ َٓطًكات غطب١ٝ، بٌ ٜٚكٌ ا٭َط عٓس بعض أْكاضٙ

"بسع١ غطب١ٝ"، يتشكٝل َآضب غٝاغ١ٝ، ٜٚدلضٕٚ َٛقؿِٗ  اٱْػإاعتباض سكٛم إىل 

بايتطبٝكات ايػًب١ٝ، ٚاظزٚاد١ٝ املعاٜرل، اييت تٓتٗذٗا ايسٍٚ ايػطب١ٝ يف ايتعاٌَ َع قهاٜا 

اٱْػإسكٛم 
(2)

. 

                                 
عبلف األمـ المتحدة، دار المعرفة، الجزائر  -   ؛ >;، ص9008محمد الغزالي، حقكؽ اإلنساف بيف تعاليـ اإلسبلـ كا 
حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، الطبعة األكلى، الرياض، عبد المطيؼ بف سعيد الغامدم،  - 

 ؛ 800ص ،9000
محمد عمارة، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، ضركرات ال حقكؽ، عالـ المعرفة سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا  - 

 ؛ :8، ص>?@8كاآلداب، الككيت المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف
محمد الزحيمي، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، دراسة مقارنة مع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كاإلعبلف اإلسبلمي  - 

 . 8:0، ص:900الطيب، الطبعة الثالثة، دمشؽ كبيركت  الكمـ دارلحقكؽ اإلنساف، 

 . ;8المرجع السابؽ، ص  حقكؽ،اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، ضركرات ال محمد عمارة، - (1)

 في تفصيؿ ىذا االتجاه انظر:  - (2)
 ؛ 80;->0;برىاف غميكف، "حقكؽ اإلنساف في الفكر السياسي العربي المعاصر"، المرجع السابؽ، ص - 
المرجع السابؽ،  اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، المشترؾ اإلنساني لمثقافات كالحضارات المختمفة، عبد الحسيف شعباف، - 

 ؛ 9;ص
= 
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وهِ ٖصا ايطأٟ ع٢ً "ؾػاز ايؿهط٠ يؿػاز املُاضغ١"، سٝح ٫ ٜٴُِّع بني سكٛم 

 ٚاملُاضغ١ اـاط١٦ شلصٙ اؿكٛم، يصيو ٜتُػو باـكٛق١ٝ ٚبني اظزٚاد١ٝ املعاٜرل اٱْػإ

 .اٱْػإايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يف أقك٢ تططؾٗا نسٸا ع٢ً عامل١ٝ سكٛم 

بكسض َا ٖٛ َٛقـ َٔ ايػطب عَُٛا، ٚايتكٸسٸٟ  اٱْػإٖٚٛ يٝؼ َٛقؿا َٔ سكٛم  

، إمنا بايٓهاٍ ٕاٱْػاشلصٙ املُاضغات اـاط١٦ ٫ ٜهٕٛ بايتٓٓهط ٚايطؾض املطًل ؿكٛم 

٭ْٓا يٛ ساغبٓا نٌ ا٭ؾهاض ٚاملعتكسات ع٢ً  اـاط١٦؛ تَٔ أدٌ ؾهح ٖصٙ املُاضغا

ٗا، ٭يػٝٓا نٌ املباز٨ ٚا٭ؾهاض ْأغاؽ املُاضغ١ اـاط١٦ َٔ قبٌ بعض َٔ ٜتكُكٛ

ٞاٱْػاْٚاملعتكسات ايسٸٜاْات اييت غازت اجملتُع 
(1)

. 

ؾإٕ خكا٥ل ايتكٛض ايعطبٞ  -ٚع٢ً غطاض أْع١ُ زٍٚ ايعامل ايجايح-ٚعَُٛا 

 ش، ٫ تهاز ؽطز عٔ تًو اـكا٥ل اييت متٝع ٖصٙ ا٭ْع١ُ، إاٱْػإاٱغ٬َٞ ؿكٛم 

، ٚعسّ اٱْػإ، ٚعسّ ا٭غبك١ٝ بني ؾ٦ات سكٛم اٱْػإٜطنع ع٢ً سلٛي١ٝ سكٛم 

ػع٥تٗا، ٚتطابطٗا، ٜ٪نس ع٢ً اؿكٛم اؾُاع١ٝ، ٜتُػو باـكٛق١ٝ ايعطب١ٝ 

شضٜع١  اٱْػإاٱغ١َٝ٬، ٜ٪نس ع٢ً نطٚض٠ اسذلاّ غٝاز٠ ايسٍٚ ٚعسّ اؽاش سكٛم 

يًتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ، ٖٚٞ بصيو تكذلب دسا َٔ املؿّٗٛ ا٫ؾذلانٞ ؿكٛم 

 .أٚ ايجكاؾ١ٝ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ا باـكٛق١ٝ ايس١ٜٝٓ ، َاعسا َا تعًل َٓٗاٱْػإ

إٔ َٛنٛع  -اٱْػإيػإ املٓع١ُ ايعطب١ٝ ؿكٛم  ٢ٚعً-ٜبك٢ إٔ ْؿرل يف ا٭خرل 

َعٜس َٔ ايتعُل إىل  يف ايٛطٔ ايعطبٞ َا ظاٍ ب٬ زضاغ١ ؾا١ًَ، وتاز اٱْػإسكٛم 

                                 
اإلمعاف في حقكؽ اإلنساف، مكسكعة عالمية "، الخصكصيات الحضارية كعالمية حقكؽ اإلنساف"ىيثـ مناع،  -

األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة  إشراؼ: ىيثـ مناع، مختصرة، تأمبلت فكرية، نصكص أساسية، الجزء الثاني،
 ؛ 0<8ص، :900األكلى، دمشؽ 

 . =;8->;8الخصكصية كالعالمية"، المرجع السابؽ، ص ةرضكاف زيادة، "اإلسبلميكف كحقكؽ اإلنساف، إشكالي - 

قريبا مف ىذا المعنى، انظر: محمد عبد الممؾ المتككؿ، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، في حقكؽ اإلنساف العربي،  -(1)
 . ;@المرجع السابؽ، ص
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ٚايبشح ٚايسضاغ١
(1)

يف ايعامل اٱغ٬َٞ،  اٱْػإ، ٜٚٓػشب ْؿؼ اؿهِ ع٢ً سكٛم 

ٚزْٝا، ؾٗٛ  ا، باعتباضٙ زٜٓاٱْػإمبباز٨ ٚقِٝ سكٛم  ؾ٬ّاؾإشا نإ اٱغ٬ّ يف فًُ٘ س

، ٫ٚ زخٌ اٱْػإيف فاٍ سكٛم  اٱغ٬ٌَُٞ أغباب ؽًـ اجملتُع ايعطبٞ بايتايٞ ٫ ٜتش

ٚعًٝ٘ ؾإٕ  ،اٱْػإي٘ يف ؾأْٗا، إمنا تتشًُ٘ ٖصٙ ا٭ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ اييت ؽؿ٢ سكٛم 

، ٖٛ عسّ اٱْػإيف ايتكٛض ايعطبٞ أٚ اٱغ٬َٞ ؿكٛم  اٱْػإأِٖ َا تؿتكس إيٝ٘ سكٛم 

املس٣ ايصٟ إىل  اٱْػإيسٚي١ عطب١ٝ أٚ إغ١َٝ٬ ٚاسس٠ ؼذلّ سكٛم ٜٴكتسٟ ب٘ ٚدٛز منٛشز 

 .ٜجرل اْتباٙ اٯخطٜٔ

                                 
ف، حقكؽ اإلنساف في الكطف العربي، تقرير المنظمة عف حالة حقكؽ اإلنساف في المنظمة العربية لحقكؽ اإلنسا - (1)

 . ;@@8الكطف العربي، القاىرة 
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 ايفضٌ ايجاْٞ
 اإلْطإإغهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚارتضٛص١ٝ يف ْضٛظ سكٛم 

 ،ٖٞ ايٓكٛم اييت تٓاٚيت٘ بايتكٓني اٱْػإإٕ املطدع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٭ٟ سل َٔ سكٛم 

، غٛا٤ أناْت ٖصٙ ٚنؿًت تطبٝك٘ ؾُٝا بعس عٔ ططٜل اٯيٝات اييت ٚنعتٗا ٭دٌ شيو

 .د١ٜٛٗ أٚ ناْت عامل١ٝ -ايٓكٛم إق١ًُٝٝ

طاض َٓع١ُ إق١ًُٝٝ إيف  اٱْػإزٚي١ٝ ؿكٛم اتؿاق١ٝ  ٕ ٚنعأ يهٔ َا ٖٛ أنٝس

ِ ز٫ٚ ٖٚصا بػبب إٔ املٓع١ُ اٱق١ًُٝٝ تهٸ ؛طاض املٓع١ُ ايعامل١ٝإٜػط َٔ ٚنعٗا يف أ

زاخٌ املٓع١ُ  ؾؿٞنجط عُكا َٔ ايطٚابط املٛدٛز٠ يف املٓعُات ايعامل١ٝ، أػُعٗا ضٚابط 

ٜػٌٗ ٚنع  ِٸَٚٔ ثٸ ؛ؿ١ٝايؿًػٚ سس َا يف ا٭ؾهاض ايػٝاغ١ٝإىل  اٱق١ًُٝٝ ٖٓاى تكاضب

ٛٸ يف ا٭ؾهاض ايسٍٚ اييت ػُعٗا قٛاغِ َؿذلن١ ٚ. اٱْػإضات سٍٛ َٛنٛع سكٛم تك

ٌٸنيايسٜٔ ٚايًػ١ ٚاملكرل ٚايتاضٜذ املؿذلنٚايعازات ٚايتكايٝس ٚ  ، ميهٔ شلا إٔ ؼ

أق١ًُ سكٛم إىل  َٔ ٖٓا دا٤ت ايسع٠ٛٚؾهٌ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ، أَؿه٬تٗا بؿهٌ 

 .ا٭ٍٚ()املبشح  اٱْػإ

 اٱْػإؿكٛم  ١اٱقًُٝٝاـكٛق١ٝ يف ايٓكٛم يعامل١ٝ ٚؾهاي١ٝ اإ ايبشح يفٕ إثِ 

املُٝع٠ شلصٙ دكا٥ل ًي ذاب١غتا٫ٕ ٖصٙ ايٓكٛم ؼاٍٚ زا٥ُا أغاؽ أع٢ً  ،َدلضأَط 

 اٱْػإم ايعامل١ٝ ؿكٛم ؾهاي١ٝ يف ايٓكٛٚيهٔ اؿسٜح عٔ ٖصٙ اٱ ،١اٱقًُٝٝاملٓاطل 

تٓعط ٚ غرل قسز٠ َهاْا، ٕ ٖصٙ ايٓكٛمأغٝهٕٛ يف غا١ٜ ايكعٛب١، ع٢ً اعتباض 

متٝع  ،ٚ َكسضٖاأٜا نإ ْٛعٗا أٚ قؿات أ١ٜ ممٝعات أبػض ايٓعط عٔ  ٕيٲْػإ َطًكا

ؼاٍٚ قسض ، ٚضغِ عامل١ٝ ٖصٙ ايٓكٛم إ٫ أْٗا قًِٝ عٔ غرلٙٚ اٱأْػإ ٖصٙ ايجكاؾ١ إ

 ندل قسض ممهٔ َٔإٔ تهُٔ أدٌ أؾاض٠ يبعض اـكٛقٝات َٔ اٱَهإ ا٫يتؿات١ ٚاٱ

 .)املبشح ايجاْٞ(. ايعامل١ٝ ٖصٙ
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 املبشح األٍٚ

 ايػاٜاتٚ ايدٚاعٞ:اإلْطإأق١ًُ سكٛم 

، يف ايٓل ع٢ً سكٛم دسٜس٠ اٱْػإإق١ًُٝٝ ؿكٛم اتؿاق١ٝ  يٛنع اؿاد١ تتذ٢ً

يصيو غعت  ؛ٖصا ايٓعاّ اٱقًُٝٞتطاعٞ بكؿ١ خاق١ اـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ املُٝع٠ ٱْػإ 

ط عٔ خكٛق١ٝ عبِّاملٓعُات اؾ١ٜٛٗ يعكس ايعسٜس َٔ ا٫تؿاقٝات ع٢ً املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ تٴ

، َػتٓس٠ يف شيو ع٢ً ايتكاضب ايؿسٜس ثكاؾ١ ٚسهاض٠ ٖصٙ املٓع١ُعُل ٚ إق١ًُٝٝ ْابع١ َٔ

زٍٚ املٓع١ُ  نصيو ع٢ً اـكا٥ل املؿذلن١ اييت ػُع، ٚزاخًٗا يف ايط٣٩ ٚاملؿاِٖٝ

 .اٱق١ًُٝٝ ايٛاسس٠

ٚٴنعت بايؿعٌ يف  ، اٱْػإطاض املٓعُات اٱق١ًُٝٝ عس٠ اتؿاقٝات إق١ًُٝٝ ؿكٛم إٚقس 

ت١ ؾُٝا بٝٓٗا، ، يهٓٗا ناْت َتؿاٚاٱْػإسكٛم يف تععٜع ٚمحا١ٜ  دٖٛطٟ زٚض نإ شلا

أٜها، ؾايٓعاّ ا٭ٚضٚبٞ  يهٔ َٔ سٝح املهُٕٛ ٚؾعٸاي١ٝ اؿُا١ٜيٝؼ ؾكط ظَاْا، ٚ

ملا ٜتُٝع ب٘  ؛نجطٖا تطٛضاظٗٛضا؛ ٜٚٴعسٸ ايّٝٛ أ اٱق١ًُٝٝ ْع١ُنإ أٍٚ ا٭ اٱْػإؿكٛم 

َٔ تطٛض يف ْعاّ ايطقاب١ ايصٟ تبٓاٙ، ٚايصٟ ٜؿهٌ إسس٣ خكٛقٝات٘، ٚغرل بعٝس ظَاْا 

َتأثطا نجرلا بايٓعاّ ا٭ٚضٚبٞ يف َهُٕٛ  اٱْػإٓ٘ ظٗط ايٓعاّ ا٭َطٜهٞ ؿكٛم ع

 .)املطًب ا٭ٍٚ( اؿكٛم زٕٚ إٔ ٜؿٌُ ٖصا ايتأثط ْعاّ ايطٸقاب١

يعس٠ عٛاٌَ،  ؛ا٭خط٣ اٱق١ًُٝٝأَطٜها ؾُٝا بعس، تأخطت ايٓټعِ ٚضٚبا، ٚخاضز أ

ٍٷ سسٜج١ عٗسٺ با٫ بٓا٤ ك٬ٍ، نإ ُٖٗا ا٭ٍٚ غتبعهٗا خاضز عٔ إضازاتٗا، أبطظٖا أْٗا زٚ

ايت١ُٝٓ، ٚإش اْطًل إىل  زٚي١ سسٜج١ شات اقتكاز قٟٛ، ؾاْكطؾت نٌ دٗٛزٖا يف ايبس٤

بٌ ، ناْت نعٝؿ١ دسا اٱْػإخط يف فاٍ سكٛم ؾإٕ دٗٛز ايبعض اٯ ،بعهٗا َـتأخطا

 .املطًب ايجاْٞ()اٱْػإقًُٝٞ ؿُا١ٜ سكٛم ٟ ْعاّ إسس ايّٝٛ ٭إىل  إٕ َٓاطل أخط٣ تؿتكس

 املطًب األٍٚ

 اإلْطإاألَسٜهٞ ذتكٛم ٚ ايتفاٚت بني ايٓعاَني األٚزٚبٞٚ ايتكازب

يعاّ  اٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٭ا٫تؿاق١ٝ  خاق١ٚضٚب١ٝ ٚتهاز تتطابل ايٓكٛم ا٭

ٚضٚب١ٝ ا٭ا٫تؿاق١ٝ  ْككس ٖٓا تًو اييت غبكت ،اٱْػإَع ايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم  1950

أٚ ست٢ اييت دا٤ت بعس شيو مبس٠ ٜػرل٠،  ،اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ظَاْا ٚبايصات

يف قٝاغ١  -سٝإيف ايهجرل َٔ ا٭ ٕ مل ٜهٔ ٚسٝساإ - زٚض قٛضٟٚضٚب١ٝ ًسٍٚ ا٭ًؾ
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يف اجملتُع ايسٚيٞ، ايط٥ٝؼ عٓسَا ناْت ايؿاعٌ ، ٚشيو اٱْػا١َٕ ايعامل١ٝ ؿكٛم ٛاملٓع

ٍٚ ك٬شلا َٔ ٖصٙ ايسٸاغتؾكس ْايت ايعسٜس َٔ زٍٚ ايعامل ايجايح  ،َط ؾُٝا بعسط ا٭ػٝٻتٳ

غٗا أع٢ً ض ،ٚضٚب١ٍٝٚ ا٭هطا ع٢ً ايسٸاقتشُت فا٫ت ناْت سٹات، ٚٚضب١ٝ بايصٸا٭

ـ تسضهٝا خكٛق١ٝ ت تتهؿٻأ، عٓسٖا بساٱْػإاملتعًك١ عكٛم  قٝاغ١ ايٓكٛم

َكاضبات  أقبشت ؼٌُمنا إؾًِ تعس ايٓكٛم ايسٚي١ٝ تعهؼ ثكاؾتٗا ؾكط  ،ٚضٚب١ٝأ

 .ٍٚ()ايؿطع ا٭ْعطتٗاتتؿل ٚقس ٫ خط٣ أ

بايتايٞ ؛ ٚٚضٚبٞ يف مخػٝٓٝات ايكطٕ املانٞ ايٓعاّ اٱقًُٝٞ ايٛسٝسنإ ايٓعاّ ا٭

نإ بسٜٗٝا إٔ ٜتأثط ب٘ ايٓعاّ ا٭َطٜهٞ ايصٟ ظٗط بعسٙ يف ْؿؼ ايعكس، يهٔ تأثطٙ 

ْٓعاّ ايطقاب١، َٚع شيو عٳبٻط إىل  ل ؾكط َهُٕٛ اؿكٛم زٕٚ إٔ ٜتعساٙتخ٭ْ٘ ا ؛ْاقكا

ا٭َطٜه١ٝ عٔ خكٛقٝت٘ اييت ا٫تؿاق١ٝ  ايٓٓعاّ ا٭َطٜهٞ يف ْكٛق٘ ا٭خط٣ َٔ غرل

 .ايؿطع ايجاْٞ(ايجايح) ٜؿذلى ؾٝٗا َع ايهجرل َٔ زٍٚ ايعامل

 ٍٚايفسع األ

 اإلْطإسكٛم ُا١ٜ ذت بٞٚعاّ األٚزيّٓا فعاي١ٝ

 ،اٱْػإ٘ ؿكٛم خاق١ َٔ خ٬ٍ اتؿاقٝت ،اٱْػإٜٳتُٝٸع ايٓعاّ ا٭ٚضٚبٞ ؿكٛم 

ٍ أٚيٞ ٚانح يًشكٛم إُٖاغكٛق١ٝ تكسٜؼ ٚتهطٜؼ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚ

نُا ٜٓؿطز بٓعاّ ضقابٞ َتطٛض دسا ٫ ٜٛدس )أ٫ٚ(،  ايجكاؾ١ٝا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚ

 .)ثاْٝا(ايعامل١ٝيف ا٭ْع١ُ ٫ ٚ ا٭خط٣، ق١ًُْٝٝع١ُ اٱ٫ يف ا٭ ،ي٘ َج٬ٝ

 ٚزٚب١ٝاأل ايجكاف١ٝ ايطٝاض١ٝ عُٔ ارتضٛص١ٝتهسٜظ اذتكٛم املد١ْٝ ٚ -ٚالأ

إٔ ٜٓازٟ بهطٚض٠ اسذلاّ  اٱْػإغٛف ئ ْٓتعط َٔ ايٓعاّ ا٭ٚضبٞ ؿكٛم 

 شيو إٔ َؿَٗٛ٘ ؛اٱْػإَٔ يسٕ ايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم  اـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ ا٭ٚضب١ٝ

ٌ بٵايٓكٛم ايعامل١ٝ، غٛا٤ َقٖصٙ ٖٞ ْؿػٗا اييت تبٓتٗا  اٱْػإْعطت٘ ٚقطا٤ت٘ ؿكٛم ٚ

1951 عاّ أٟ قبٌ ،اٱْػإا٭ٚضب١ٝ ؿكٛم ا٫تؿاق١ٝ  اعتُاز
(1)

اٱع٬ٕ  ٖٓاٜٴككس ، ٚ

                                 
، حينما دعت الّمجنة الدكلية لتنسيؽ 1948عاـ إلى  تعكد البداية األكلى لتاريخ حماية حقكؽ اإلنساف في أكركبا - (1)

عقد مؤتمر في الىام، طرحت فيو فكرة إنشاء اتفاقية أكركبية إلى  -أكركبا مكحدة إلى  الداعية -الحركات األكربية
لحماية حقكؽ اإلنساف، كبعد العديد مف االجتماعات لمعديد مف الّمجاف المككؿ ليا ىذا األمر، تمت المكافقة عمى 
= 
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ايٓكٛم  أٚ ا٭ٚضب١ٝ،ا٫تؿاق١ٝ  قبٌ اعتُاز ستِكٚا٫تؿاقٝات اييت عٴ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم 

ٚيف مجٝع اؿا٫ت ؾكس غاُٖت ايسٍٚ بعس اعتُاز ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ، ايعامل١ٝ اييت دا٤ت 

يف بعض ا٭سٝإ يف إعساز ايٓكٛم  اسازُٜأاٍ إٕ مل ٜهٔ بؿهٌ ؾعٸ ا٭ٚضٚب١ٝ ايػطب١ٝ

ايك٠ٛ آْصاى يًػطبٚ اٱْػإايعامل١ٝ ؿكٛم 
(1)

. 

سس ايتطابل َع إىل  اٱْػإايٓكٛم ا٭ٚضب١ٝ ؿكٛم  تتؿاب٘إٔ ؾًٝؼ غطٜبا 

 .اٱْػإايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم 

، ٚبسأت ا٭َٛض تتػرل َع َٛد١ ايتشطض اييت عطؾتٗا ايسٍٚ طإٔ ٖصا ا٭َط مل ٜػتُ إ٫

ات، ٚبسا١ٜ َػاُٖتٗا يف إعساز ايٓكٛم املتعًك١ عكٛم ٝاملػتعُط٠ إبإ ؾذل٠ ايػتٝٓ

 .اٱْػإ

ٚقس ناْت ْكط١ ايتشٍٛ اؿكٝك١ يف اـ٬م َٔ ٖصٙ اشل١ُٓٝ ايػطب١ٝ يف قٝاغ١ 

٬ ٗٔاغتٔ ٜص، ٚايًٓاٱْػإ ؿكٛم نئ ايسٚيٝسٜ، َع اعتُاز ايعٗاٱْػإْكٛم سكٛم 

َط مل تتشُؼ ي٘ ايسٍٚ ايػطب١ٝ أٖٚٛ ل ع٢ً سل ايؿعٛب يف تكطٜط َكرلٖا بٓؿػٗا، ٓٸباي

 .عُاض١ٜغتإ ايؿذل٠ ا٫إبٸ اٱْػإتٗا اؾػ١ُٝ ؿكٛم اناْتٗا قبٌ شيو عهِ

ايؿكٌ بني ايٓكٛم  َع إَها١ْٝـ اـكٛق١ٝ ا٭ٚضب١ٝ، عٓسٖا بسأت تتهؿٸٚ

                                 
تككف مف مقدمة ، كت1953سبتمبر3، كدخمت االتفاقية حيز النفاذ في1950نكفمبر  4االتفاقية مف قبؿ لجنة الكزراء في

 14إلى  مادة في خمسة أبكاب، كقد تـ تدعيـ االتفاقية ببركتكككالت إضافية تعديمية كصؿ عددىا لحد اآلف 66ك
بركتكككؿ؛ في استعراض ىذه البرتكككالت كاحدا كاحدا انظر: كمكديك زنكي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع 

عبد الكريـ لتطكر التاريخي لبلتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، فانظر: ، أما في تفصيؿ ىذا ا142-138السابؽ، ص
 ، كذلؾ نقبل عف: 54، صالمرجع السابؽعكض خميفة، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، 

- Recueil des Travaux Préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du 

Protocole Additionnel, Doc. H(6 ) , Conseil de l’Europe, Strasbourg, p.  2  .  

 في النظاـ األكركبي لحقكؽ اإلنساف، انظر مثاال ال حصرا المراجع اآلتية:  - (1)
 كما بعدىا؛  135كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  - 
 ؛ 304-298محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص -
 ؛ 117-84كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  - 
 ؛ 56-54عبد الكريـ عكض خميفة، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - 
محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المصادر ككسائؿ الرقابة، الجزء األكؿ،  - 

 . 200-158، ص2005دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف 
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 املب١ٝٓ أغاغا ع٢ً عسّ ايتذع١٥، َٚؿّٗٛ أٚضٚبٞ ْعطت٘ يٲْػإ ،اٱْػإايعامل١ٝ ؿكٛم 

إُٖاٍ ٚانح يًشكٛم ا٭خط٣، ٚ سكٛق٘ تكتكط أغاغا ع٢ً اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ،ٚ

طط يف تكسٜؼ ايؿطز ع٢ً سػاب ٜٴِؿ اٱْػإٕ ايٓعاّ ا٭ٚضبٞ ؿكٛم ٚبسأ ميهٔ ايكٍٛ أ

١ٝ ع٢ً سػاب اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ اؾُاع١، ٚيف تكسٜؼ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ

 .ؾُاع١ٝا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاؿكٛم اٚ

 ؛ يصيو ؾايؿطزْٕٛ ايطبٝعٞ اضتباط ايؿطع با٭قٌيف أٚضبا بايكا اٱْػإسكٛم تطتبط 

كاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ قتؿكٛم ا٫سكٛق٘ املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ُٖا قٌ اعتباض، بُٝٓا اٚ

؛ ٭ٕ اؿكٛم، إمنا ٖٞ فطز أَاْٞ يسضد١ ايٓعاّ ا٭ٚضٚبٞؾًػؿ١  ٫ تطق٢ يف ٚايجكاؾ١ٝ

اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ  ٫ وتاز إعُاٍيف سني  بتسخٌ إهابٞ َٔ ايسٚي١،ٜتِ  ؼكٝكٗا

سا شلاٌٝ تكُٝجِّنٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٴنجط َٔ اَتٓاع ايػًط١ ع٢ً إتٝإ أ
(1)

. 

، بكطاس١ عٔ ٖصا املؿّٗٛ، ؾكس نطغت 1950ا٭ٚضٚب١ٝ يػ١ٓ ا٫تؿاق١ٝ  طتبٸعٳ

ٚأساطتٗا بعٓا١ٜ ؾا٥ك١، أَا اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ْؿػٗا يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ؾكط، 

عتُس ؾُٝا بعس، ٚيهٔ بطقاب١ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ؾهاْت قٌ َٝجام أٚضٚبٞ، ُا

 1950اتؿاق١ٝ  نعٝؿ١، ؽتًـ دصضٜا عٔ تًو املكطض٠ يف
(2)

. 

ميهٔ ؟ ٖصا ايتكسٜؼ املبايؼ ؾٝ٘ يًؿطز ٚؿكٛق٘ املس١ْٝ ٚايػٝاغ١َٝٔ خ٬ٍ ؾٌٗ 

عٔ  ٝسبعشيو  أّ إٔ؟ ع غكٛق١ٝ َع١ٜٓٝتُٝٸ اٱْػإبٞ ؿكٛم ٕٚ ايٓعاّ ا٭ٚضأ ايكٍٛ

ٖصٙ ايسضاغ١تٓاٚيتٗا َؿّٗٛ اـكٛق١ٝ اييت 
(3)

 ؟ 

ع فُٛع ايكؿات ٚاـكا٥ل اييت متٝٸ إٔ اـكٛق١ٝ ٖٞإىل  ًٓا ؾُٝا غبلتٛقٸ

خكا٥ل ْابع١ َٔ ايجكاؾ١ ايػا٥س٠ يف ٖٚٞ فتُعا َعٝٓا عٔ غرلٙ َٔ اجملتُعات، 

                                 
ف أـ عكلمة الفيـ ، حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنسامحمد فييـ يكسؼ - (1)

الغربي لحقكؽ اإلنساف؟ "حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ 
 . 223ص (، المرجع السابؽ،17العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)

؛ راجع في ذلؾ، 16/02/1965خؿ حيز النفاذ في ، كد18/10/1961( بإيطاليا في Torinoُاعتمد في تكرينك) - (2)
 . 109كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص

 كما يمييا. 78ىذه األطركحة، ص انظر: - (3)
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اجملتُع
(1)

ٞ ؾهط٠ ايكإْٛ ايػٝاغ١ٝ ٚتبٓٸٕ تكسٜؼ ايؿطز ٚاؿكٛم املس١ْٝ ٚأ، ٚعًٝ٘ ٜبسٚ 

ع ايٓعاّ ا٭ٚضبٞ عٔ غرلٙ َٔ ا٭ْع١ُ اٱق١ًُٝٝ ُٝٸشيو، خكا٥ل تٴ ايطبٝعٞ يتدلٜط

سسخ بُٝٓٗا تأثرل ، سٝح اٱْػإا٭خط٣، ٚػعً٘ ٜكذلب َٔ ايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم 

 .ايتطابل تأثط ؿسٚ

ٚاملٓع١َٛ  اٱْػإا٭ٚضب١ٝ ؿكٛم ا٫تؿاق١ٝ  ا٫ْػذاّ بنيَا ٜ٪نس ٖصا ايتٓاغِ ٚ

ميجٌ ا٫تؿاق١ٝ  دل إٔ إقساضعتٳسُٝٓا تٳا٫تؿاق١ٝ  ايعامل١ٝ شلصٙ اؿكٛم، َا دا٤ يف زٜباد١

ايعاملٞ، ٖصا يف اٱع٬ٕ  يفاـطٛات ا٭ٚىل مٛ ايتٓؿٝص اؾُاعٞ يبعض اؿكٛم ايٛاضز٠ 

ط يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ بايطابع ايعاملٞ شلصا اٱع٬ٕنِّصٳايؿكط٠ ا٭ٚىل، ثِ تٴ
(2)

. 

اؿطٜات ٚ اٱْػإإٔ محا١ٜ سكٛم إىل  ؿرلٚيف ايسٜباد١ شاتٗا، تا٫تؿاق١ٝ  إ٫ إٔ

سس ايٛغا٥ٌ ايهؿ١ًٝ يبًٛؽ ٖسف فًؼ أٚضٚبا املتُجٌ أا٭غاغ١ٝ ٚؼكٝل املعٜس َٓٗا، ٖٛ 

بأْٗا "زٍٚ تكاضبت َؿاضبٗا  ١ٝٚضٚبا٭سٍٚ ايثِ تكـ . ٚثل بني أعها٥٘أ اؼازيف ؼكٝل 

ٌ ايعًٝا ٚاؿط١ٜ ٚسهِ ايكإْٛ"جٴامُلاخ َؿذلى َٔ ايتكايٝس ايػٝاغ١ٝ ٚٚيسٜٗا تط
(3)

. 

ع ايسٍٚ َُِّؿذلن١ تٴ ٖٞ خكا٥لا٫تؿاق١ٝ  ٖصٙ اـكا٥ل اييت ْكت عًٝٗا

، اٱْػإٝدلايٞ ؿكٛم أٚضٚب١ٝ، أغاغٗا املؿّٗٛ ايًٓ ١ا٭ٚضٚب١ٝ، ؾٗٞ إشٕ متجٌ خكٛقٝ

 ٚامل١ًُٗايػٝاغ١ٝ طبٝعٞ، املكسغ١ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايصٟ ٜكّٛ أغاغا ع٢ً ؾهط٠ ايكإْٛ اي

 .اؿكٛم اؾُاع١ٝيًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚ

طٜٔ ايػطبٝني ي٬تؿاق١ٝ َٓكػُٕٛ سٍٛ َس٣ إؾاضتٗا ٕ املؿػٸإؾ ٚع٢ً ايعُّٛ

ايتٓٛع ايجكاؾٝني َٔ عسَ٘، سٝح ٜط٣ بعهِٗٝات ايجكاؾ١ٝ ٚاسذلاَٗا يًتعسز ٚيًدكٛق
(4)

 إٔ

                                 
 .82الباب األكؿ، ص - (1)
 . 1950ديباجة االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف لسنة  - (2)
 . 1950ديباجة االتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف لسنة  - (3)
 انظر في ذلؾ:  - (4)

- Julie RINGELHEIM, Diversité culturelle et droits de l’Homme: l’émergence de la problématique 

des minorités dans le droit de la convention Européenne des droits de l’homme, collection du 

Centre des Droits de l’Homme de l’Université Catholique de Louvain, dirigée par: Jean-Yves 

CARLIER, Olivier DE SCHUTTER et Marc VERDUSSEN, Bruylant ,Bruxelles, 2006. , p. 67.  
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اؿط١ٜ ٖصٙ ١ٜٝٓ، ست٢ ٚإٕ ناْت طٙ يف اـكٛق١ٝ ايسٸشكٴتؿرل يصيو يهٓٗا تٳا٫تؿاق١ٝ 

َٔ  19ْكت عًٝٗا املاز٠  سٝح، ي٬تؿاق١ٝايس١ٜٝٓ تٓتُٞ يف ا٭قٌ يًشطٜات ايتكًٝس١ٜ 

ا٫تؿاق١ٝ
(1)

. 

 اٱْػإعطاض بعض أسهاّ احمله١ُ ا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم اغتٚبعس  -ٚ يف ٖصٙ املاز٠ 

 ايس١ٜٝٓ يفًشط١ٜ يإٔ ا٫تؿاق١ٝ  احطٸٜط٣ ؾٴ -اٱْػإب١ٝ ؿكٛم ٚذ١ٓ ا٭ٚضقبًٗا قطاضات ايًٓٚ

ايجاْٞ خاضدٞ، أَا ايساخًٞ سسُٖا زاخًٞ، ٚإٔ، اعسبٴ اٱْػإا٭ٚضب١ٝ ؿكٛم ا٫تؿاق١ٝ 

ؾٝتُجٌ يف سط١ٜ ايؿدل يف اعتٓام زٜٔ َعني أٚ تػٝرلٙ، أَا ايبعس اـاضدٞ ؾٝتُجٌ يف 

سط١ٜ ايؿدل يف مماضغ١ َعتكسات٘ ٚإظٗاضٖا يًعامل اـاضدٞ، ٚإشا نإ ايبعس 

ٕ ايبعس ايجاْٞ)اـاضدٞ( محاٜت٘ َكٝس٠ َٚؿطٚط١ إوع٢ عُا١ٜ َطًك١، ؾ ا٭ٍٚ)ايساخًٞ(

يكاحل ايػ١َ٬ ٭ْٗا  ؛فتُع زميكطاطٞأٟ سٝح تتُجٌ ٖصٙ ايكٝٛز ٚتهٕٛ نطٚض١ٜ يف 

ايكش١ ايعا١َ، أٚ اٯزاب ايعا١َ، أٚ ؿُا١ٜ سطٜات  يعا١َ، ٚؿُا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ، أٚا

(9از٠ َٔ امل 2سكٛقِٗ )ايؿكط٠ خطٜٔ ٚاٯ
(2)

. 

ٕٕ ب١ٝ ٚذ١ٓ ا٭ٚضٗا ايًٓبًٹَٔ َقٚ اٱْػإحمله١ُ ا٭ٚضب١ٝ ؿكٛم تبٓت٘ ا ٚيف تكػِٝ ثا

باملعتكسات ايس١ٜٝٓ،  ا٫تكاٍنصيو، دط٣ ايتُٝٝع بني ا٭ؾعاٍ ؾسٜس٠  اٱْػإؿكٛم 

ٜا١ْ، ايسٸاملػتٛسا٠ َٔ ٖصٙ ٠ ٚضٳدلٳٸامُل ا٭خط٣،ا٭ؾعاٍ َٔ ا٫تؿاق١ٝ، ٚ 19هُٓٗا املاز٠ ٚاييت ت

 9 ٚؾكا يًُاز٠ا٫تؿاق١ٝ  ٚاييت ٫ تػتؿٝس َٔ محا١ٜ
(3)

. 

                                 
 ( مف االتفاقية ما يمي: "9جاء في المادة ) - (1)
حرية الفكر كالكجداف كالديف، كيشمؿ ذلؾ حريتو في أف ُيغيِّر دينو أك معتقده، ككذلؾ حريتو  لكؿ شخص الحؽ في - 

قامة الشعائر كالممارسة كالتعميـ، سكاء كاف ذلؾ بمفرده أك في إطار جماعة، كأماـ  في إظيار دينو أك معتقده بالتعبد كا 
 المؤل أك عمى حدة. 

معتقده إال لمقيكد التي يفرضيا القانكف، كتككف ضركرية في مجتمع ال تخضع حرية المرء في إظيار دينو أك  - 
ديمقراطي في صالح السبلمة العامة كلحماية النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة، أك لحماية حقكؽ 

 اآلخريف كحقكقيـ. " 
 انظر في ذلؾ:  -(2)

-Julie RINGELHEIM, Diversité culturelle et droits de l’homme, op. cit. p74-  .  

 ( ما يمي: Arrowsmith، المتعمؽ بقضية )1978أكتكبر 12، تقرير 7050/75جاء في رأم الّمجنة رقـ  - (3)
« …Le terme « pratique »,au sens de l’article 9,paragraphe1,ne désigne pas n’importe 

quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction. (…) on ne saurait 

= 
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ٕ احمله١ُ أٚزٕٚ ؼسٜس شلصٙ ا٭ؾعاٍ أٚ تًو، ٫ٚ ملعاٜرل ايتُٝٝع بٝٓٗا، ٜبسٚ  

، أٚدست يٓؿػٗا املدلض اٱْػإذ١ٓ ا٭ٚضب١ٝ ؿكٛم بًٗا ايًٓ، َٚٔ َقاٱْػإا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم 

إَها١ْٝ ايتشًٌ َٔ بعض املعتكسات ايس١ٜٝٓ،  اٱْػإا٭ٚضب١ٝ ؿكٛم ا٫تؿاق١ٝ  ايصٟ ميٓح

َٴبصضٜع١ أْٗا ٫ تتكٌ اتكا٫ ٚثٝكا بايسٸ َٴطٸبٳٜا١ْ املع١ٝٓ، إمنا ٖٞ فطز أؾعاٍ  ٗٳض٠ ٚ ١ُ ػتً

ٕ يف شيو تكٝٝس ٚانح ؿط١ٜ املعتكس، خاق١ ٚإٔ َؿّٗٛ أٜاْات، ْٚعتكس ٚؾكط َٔ ٖصٙ ايسٸ

( َؿّٗٛ inespéré( أٚ امل١ًُٗ أٚ املػتٛسا٠)motivéeـ باملدلض٠)ٖصٙ ا٭ؾعاٍ اييت تٛق

 .ميهٔ تؿػرلٙ يف أؾهاٍ َتعسز٠، ٚاغعٚؾهؿاض ٚغرل زقٝل 

ْٗا مل أ اٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٭ا٫تؿاق١ٝ  احطٸ١ٜٝٓ، ٜط٣ ؾٴىل داْب اـكٛق١ٝ ايسٸإ

نصا خكٛق١ٝ ٚ ،ػ١ٜٛت نصيو ع٢ً اـكٛق١ٝ ايًٓبٌ ْكٸ ؛اـكٛق١ٖٝصٙ تكتكط ع٢ً 

 .ايتكايٝسٚ ايعازات

بإٔ ا٫تؿاق١ٝ  َٔ( 16)ٚ (15)ػ١ٜٛ تعٗط َٔ خ٬ٍ اؾذلاطات املاز٠ ؾاـكٛق١ٝ ايًٓ

ع٢ً ٚ اعتكاي٘غباب أع٢ً  (ػ١ ٜؿُٗٗابًٓ)ِ نٌ ؾدل ُأعتكٌ أٚ مت تٛقٝؿ٘ بكؿ١ عاد١ً ًَٜٚٴعٵ

يٝ٘إ١ٗ ايت١ُٗ املٛدٸ
(1)

. 

سهاَٗا أٖصا املبسأ يف ايهجرل َٔ  اٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم ٚقس أنست احمله١ُ ا٭

عًِٝ، سٝح اعتدلت احمله١ُ إٔ َٔ بٝٓٗا "قه١ٝ قدلم نس تطنٝا"، ؾُٝا ٜتعًل عل ايتٸ

ؾعا٫ ٚسكٝكا ًػتِٗ ا٭ّ ٜهُٔ اعذلاؾا ؾعًٝا ٚمتهني أعها٤ أق١ًٝ يػ١ٜٛ َع١ٓٝ َٔ ايتعًِ ب

                                 
considérer comme protégés(par cette disposition) les faits et gestes de particuliers qui 

n’expriment pas réellement la conviction dont il s’agit, même s’ils sont motivés ou inspirés 

par celle – ci ».  

بالّرغـ مف غمكض ىذا التقسيـ، كعدـ دقتو، إال أف المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف أعادت االعتماد عميو بعد حؿ 
( حيث جاء Leyla SAHIN) ، في قضية التركية2004جكاف  29قرارىا في المجنة، في الكثير مف القضايا، مف بينيا

 فيو: 
«…L’article 9 ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou 

conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public 

d’une manière dictée par une conviction ».  

 كغيرىا مف القضايا ذات الصمة انظر: لرأم الّمجنة كقرار المحكمة  في اإلشارة
-Julie RINGELHEIM, Diversité culturelle et droits de l’homme, op. cit. p. 77-  .  

 /أ مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف. 3فقرة  06ك 2فقرة  05انظر: المادتاف  - (1)
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عل ٖصٙ ا٭ق١ًٝ يف ايتعًِٝ
(1)

. 

 اٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٭ا٫تؿاق١ٝ  احطٸؾإٕ ؾٴايتكايٝس ا خكٛق١ٝ ايعازات ٚأَ

سط١َ  ع٢ًا٫تؿاق١ٝ  تٓلؾعٓسَا  ،َٔ ا٫تؿاق١ٝ (18)ٜػتًُْٗٛٗا َٔ َهُٕٛ ْل املاز٠ 

ٕ شيو ٜؿٌُ بايهطٚض٠ سل إاملطاغ٬ت، ؾط١ٜ ٚسط١َ املػهٔ ٚغاؿٝا٠ ا٭اؿٝا٠ اـاق١ ٚ

ايٞ ؾإٕ ٖصا أق١ًٝ بعٝٓٗا، ٚبايتٸتباع منط سٝاتٞ َبين ع٢ً تكايٝس ٚعازات َع١ٓٝ ؽل إ

ٚضٚب١ٝ ؿكٛم ٚنُا أنست شيو احمله١ُ ا٭ -اؿل ٖٚصٙ اـكٛق١ٝ تػتؿٝس

، ع٢ً اعتباض إٔ ٖصا ايُٓط ا٫تؿاق١َٝٔ  (18)َٔ اؿُا١ٜ املكطض٠ يف املاز٠  -اٱْػإ

ِّع بايعازات ٚاؿٝاتٞ املتؿبٸ ٛٸايتكايٝس ٖٛ َه ١ ْات اؿٝا٠ اـاقٕ أغاغٞ َٔ َه

غط١ٜا٭ٚ
(2)

. 

خط٣ أسلٌ ٖٞ سط١ٜ أنُا إٔ ٖصا اؿل ٖٚصٙ اـكٛق١ٝ َه١ُْٛ نصيو عط١ٜ  

تباع سٝا٠ خاق١ ١َٝٓٗ ٚأغط١ٜ َب١ٝٓ ع٢ً عازات ٚتكايٝس ا، ؾ١ٜٛ ايجكاؾ١ٝاحملاؾع١ ع٢ً اشُل

 .َعٝٓ٘ ٖٛ َٔ قبٌٝ سط١ٜ احملاؾع١ ع٢ً اشل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ

ؾعاٍ بني اؿػبإ بعض ا٫خت٬ؾات يف ا٭تهع يف  ؾإٕ ايسٚي١ عٓسَا ٫ ،ٚع٢ً ايعُّٛ

شيو  تِٗ ايًػ١ٜٛ أٚ َٔ عازاتِٗ، ؾإ١ٕ، أٚ َٔ اخت٬ؾاٜٝٓؾطاز، ايٓابع١ َٔ َعتكساتِٗ ايسٸا٭

ٚيف . عٝل بططٜك١ غرل َباؾط٠ قسض٠ ٖ٪٤٫ ع٢ً مماضغ١ سكٛقِٗ ؾعًٝاٜٴعطقٌ ٜٚٴ ميهٔ إٔ

ميهٔ اؿهِ ع٢ً ٖصٙ ايسٚي١  ،خطٜٔؾطاز ؾكط ٚيٝؼ اٯشيو بعض ا٭ ساي١ َا إشا َؼٸ

بأْٗا عٓكط١ٜ
(3)

. 

طّ شٵاييت تٳ اٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٭ا٫تؿاق١ٝ  َٔ (14)ٚأغاؽ شيو ٖٛ ْل املاز٠ 

                                 
 في اإلشارة ليذا الحكـ، انظر:  - (1)

 - Julie RINGELHEIM, Diversité culturelle et droits de l’homme, op. cit. p. 428.  

 انظر في ذلؾ:  - (2)
-Julie RINGELHEIM, Diversité culturelle et droits de l’homme, op. cit. . 429-428 .  

(3) " - D'une manière générale, dans diverses circonstances, lorsque L'Etat s'abstient de 

prendre en compte certaines différences de fait entre les individus , tenant à leur religion, 

à leur langue ou leurs traditions, il peut aboutir à entraver de manière indirecte leur 

capacité d'exercer un droit de manière effective. Et dans la mesure où cette situation 

affecte uniquement certains individus, et non les autres, elle pourrait, faute de justification 

suffisante, être jugée discriminatoire". Voir en ce sens: -Julie RINGELHEIM, Diversité 

culturelle et droits de l’homme, op. cit. 430.  
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ايتُٝٝع يف ايتُتع باؿكٛم ٭ٟ غبب نإ
(1)

. 

 ًٓعاّ ايسقابٞي ايٓٛعٞ تطٛزاي -ثاْٝا

ايجكاؾات املدتًؿ١ ايتابع١ ٕ َا ٜععظ ايتُتع ايؿعًٞ بٗصٙ اؿكٛم ايٓابع١ َٔ قُِٝ إ

، ايٓعاّ ٖصا ، ٖٛ ايٓعاّ ايطقابٞ املتطٛض دسا ايصٟ ميٝعاٱْػإبٞ ؿكٛم ٚٚضيًٓعاّ ا٭

ايذلادع  ِٸ، ٚشيو بعسَا تٸاٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم غاغٞ احمله١ُ ا٭عتدل قٛضٙ ا٭ايصٟ ٜٴٚ

ْٛؾُدل  11اؿازٟ عؿط يف  ايدلتٛنٍٛعكب اعتُاز  قه١ُ" –عٔ ايٓعاّ املعزٚز "ؾ١ٓ 

ٛسغ ذ١ٓ ٚاحمله١ُ، ٚعٓسَا ُيش نإ ايٓعاّ ايطقابٞ قبٌ شيو َتٛظع بني ايًٓإ، 1998غ١ٓ 

عًٗا  ،ذ١ٓيًٓاإىل  ذ٤ٛدطا٤ ايًٓإايعسٍٚ عٔ  ِٸدطا٤ات اؿُا١ٜ، تٸإس عٓكنجط ٜٚٴأعطقٌ ٜٴ ْ٘أب

ذ١ٓايًٓايكسمي١ ١ُٚ هْكاض احملأٚسٝس٠ زا١ُ٥ ع٢ً قه١ُ دسٜس٠  هازإْٚٗا٥ٝا 
(2)

. 

ا٫تؿاق١ٝ  خط٣ املٛقع١ ع٢ًططاف ا٭ػاٙ ا٭ها٣ٚ اييت تكسَٗا ايسٍٚ ؾإىل داْب ايؿ

َٔ ا٫تؿاق١ٝ 33ٖٚصا ٚؾكا يٓل املاز٠ -
(3) 

ُا١ْ اؿكٝك١ٝ اييت متٝعت بٗا ؾإٕ ايهٸ -

 اييت تهُٔ ضقاب١ ؾع١ًٝ ٚؾعاي١ يًشكٛم املٓكٛمٚ ،اٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم احمله١ُ ا٭

عدل ع٢ً خكٛق١ٝ ثكاؾ١ٝ َع١ٓٝ، ٖٞ زلاسٗا عًٝٗا يف ا٫تؿاق١ٝ، مبا ؾٝٗا تًو اييت تٴ

يًُٓعُات غرل اؿه١َٝٛ بتكسِٜ ؾها٣ٚ ؾطز١ٜٚ ؾطازيٮؾطاز ٚجملُٛعات ا٭
(4)

. 

                                 
( مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف تحت عنكاف تحريـ التمييز ما يمي: "يككف التمتع 14جاء في المادة ) - (1)

العرؽ أك المكف أك المغة أك بالحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية بدكف تمييز ألم سبب، كالجنس أك 
أقمية قكمية أك الثركة أك المكلد، أك إلى  الديف أك الرأم السياسي أك غيره، أك األصؿ القكمي أك االجتماعي أك االنتماء

 غير ذلؾ مف األسباب. "
تزامات التي ( مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ما يمي: "مف أجؿ ضماف مراعاة االل19جاء في المادة ) - (2)

تأخذىا عمى عاتقيا األطراؼ السامية المتعاقدة في االتفاقية، كالبركتكككالت البلحقة بيا، ستنشأ محكمة أكركبية لحقكؽ 
 اإلنساف ُيشار فيما يمي "بالمحكمة" كستعمؿ تمؾ المحكمة عمى أساس دائـ". 

 ما يمي: " ألم طرؼ ساـ متعاقد أف يحيؿ ( تحت عنكاف القضايا الناشئة بيف الدكؿ33جاء في نص المادة ) - (3)
 المحكمة أم انتياؾ مزعـك ألحكاـ االتفاقية كالبرتكككالت الممحقة بيا مف طرؼ ساـ أخر متعاقد". إلى 

( مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف تحت عنكاف 34جاء النص عمى ىذا النكع مف الشكاكل في المادة ) - (4)
عمى النحك اآلتي: " لممحكمة أف تتمقى طمبات مف أم شخص، أك منظمة غير حككمية، أك الطمبات الفردية كذلؾ 

مجمكعة أفراد تدعي أنيا ضحية انتياؾ لمحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية أك في البركتكككالت الممحقة بيا مف 
تعرقؿ بأم كسيمة سبيؿ الممارسة جانب أحد األطراؼ السامية المتعاقدة. كتتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف ال 

 الفعالة ليذا الحؽ". 
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ٗو سكٛق٘ ايٓابع١ َٔ ٓتٳتٝح احمله١ُ شيو ؾإْٗا تهُٔ يهٌ ؾطز تٴٚعٓسَا تٴ

ايتُتع ايؿعًٞ احمله١ُ يهُإ محاٜتٗا ٚإىل  ؾط٠َباذ٤ٛ خكٛقٝت٘ ٚمتٝٴٔعٙ ايجكاؾٝني ايًٓ

تٝح نصيو يٮقًٝات اييت تٴٓتٗو ؾطاز، ؾإْٗا تٴفُٛعات ا٭إىل  ا٫تؿاق١ٝ تؿرلبٗا، ٚعٓسَا 

احمله١ُ يف ؾهٌ ؾطزٟ أٚ إىل  ذ٤َٛها١ْٝ ايًٓإسس٣ سكٛقٗا اييت تتُٝع بٗا عٔ غرلٖا إ

 .ق١ًٝيكؿ١ سكٛم ا٭خرل ٖصا تأنٝس يف ؾهٌ مجاعات، ٚيف ؾهًٗا ا٭

ٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٭ا٫تؿاق١ٝ  ٓتٗاُٹإٕ َا ٜعٜس َٔ أ١ُٖٝ ايؿها٣ٚ ايؿطز١ٜ اييت نٳ

ا٫تؿاق١ٝ  ، خاق١ يف فاٍ اؿكٛم ايٓابع١ َٔ اـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ، ٖٛ إٔاٱْػإ

، ست٢ ٚإٕ اٱْػإٚضٚبٞ ؿكٛم ٚضٚب١ٝ أتاست شيو يهٌ َٔ ٜتبع ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ا٭ا٭

ٕ ىهع ايؿدل أ، بٌ ٜهؿٞ ا٫ؼاززٚي١ َٔ زٍٚ إىل  ٜٓتُٞ قاْْٛا ظٓػٝت٘ نإ ٫

ا٫تؿاق١ٝ، ٖٚصا ايكٓـ  اييت تٳهٵُٓٗا كٛماؿيًكها٤ ايساخًٞ ٭١ٜ زٚي١ عهٛ يهٞ ٜتُتع ب

صٜٔ عاز٠ َا ٜتُٝعٕٚ غكٛقٝات ثكاؾ١ٝ كتًؿ١، ز١ٜٝٓ ناْت، أٚ ؾدام ِٖ ايًَٓٔ ا٭

تكايٝس َع١ٓٝٚ يػ١ٜٛ، أٚ ْابع١ َٔ عازات
(1)

. 

ْؿؼ  اٱْػإؾٌٗ ٭قًُ٘ سكٛم  ،اٱْػإسكٛم َع ٚضٚبا أإشا نإ ٖصا ٖٛ ساٍ 

 ؟ املكَٛات يف ا٭ْع١ُ اؾ١ٜٛٗ ا٭خط٣ٖساف ٚا٭غباب ٚا٭

 ايفسع ايجاْٞ

 بايٓعاّ األٚزبٞ اإلْطإَسٜهٞ ذتكٛم ايٓعاّ األتأثس 

ايٛسٝس٠  اٱقًُٖٝٞٚٛ ايٓعاّ  -اٱْػإٚضٚبٞ ؿكٛم غرل بعٝس ظَاْا عٔ ايٓعاّ ا٭

ع ظُع٘ بني متٝٸ ،اٱْػإَطٜهٞ ؿكٛم خط ٖٛ ايٓعاّ ا٭آ قًُٝٞإظٗط ْعاّ  -آْصاى

 .)ثاْٝا(بٓعرلتٗا ا٭ٚضٚب١ٝ  اٱْػإؿكٛم  اتؿاقٝت٘ٚتأثٴط  )أ٫ٚ(،اـكٛق١ٝ ايعامل١ٝ ٚ

 ارتضٛص١ٝادتُع بني ايعامل١ٝ ٚ -أٚال

منا إ ،َطٜه١ٝ ٚؾكطا٭ا٫تؿاق١ٝ  ع٢ً اٱْػإَطٜهٞ ؿكٛم ٫ ٜكتكط ايٓعاّ ا٭

َٓع١ُ ايسٍٚ  ، ؾُٝجاماٱْػإٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٓكٛم اييت تٓاٚيت سكٛم 

                                 
( مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عندما قررت أف األطراؼ المتعاقدة تكفؿ 01نصت عمى ذلؾ المادة ) - (1)

 لجميع مف يعيشكف في ظؿ كاليتيا القضائية الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في القسـ األكؿ مف ىذه االتفاقية. 
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ٔ ايعسٜس َٔ املباز٨ املتٓٛع١ املتعًك١ ُٸهٸ( تٳ1948" يػ١ٓ BOGOTA"َطٜه١ٝ)َٝجام ا٭

 اٱْػإٚىل بايٓػب١ ملٛنٛع أق١ًُ سكٛم ، ٚبايتايٞ ؾٗٛ ْكط١ ا٫ْط٬م ا٭اٱْػإعكٛم 

َطٜه١ٝيف ايكاض٠ ا٭
(1)

. 

 ،12/15/1948يف  اٱْػإٚادبات ٚ ٞ ؿكٛمَطٜها٭اٱع٬ٕ  ثِ قسض عٔ املٝجام

باـطاب اٱع٬ٕ  ، ٚعٓسَا ٜتٛد٘اٱْػإؿكٛم  ايعاملٞاٱع٬ٕ  ؾٗط قبٌأ 17أٟ 

َطٜه١ٝ، ؾٝٗا أغاؽ ايك١َٝٛ ا٭يٲْػإ َطًكا زٕٚ متٝٝع ع٢ً أٟ أغاؽ نإ، مبا 

بٛنٛح إٔ اؿكٛم اييت ْل عًٝٗا َطتبط١ بايؿدك١ٝ بايؿعٌ ٚاٱع٬ٕ  ٚعٓسَا ٜكطض

١َ َٛاطٓا يسٚي١ َع١ٓٝ، ٖٚٞ تٓبعح َٔ ايهطا اٱْػإػتُس َٔ نٕٛ ١ٝ، ٫ٚ تٴاٱْػاْ

ايٓػا٤ زٕٚ أٟ متٝٝع سكٛم نٌ ايطداٍ ٚ -ع٬ٕنُا دا٤ يف اٱ -١ٝ، ؾٗٞ اٱْػاْ

قًُٝٞ أٚ اقتكازٟ أٚ ادتُاعٞ أٚ غٝاغٞ أٚ زٜين أٚ أٜسٜٛيٛدٞ أٚ خام إايف أٚ طدػ

 .بايٓٛع أٚ بايًٕٛ

َٓش٢ٶ  ٢ باؿكٛم اييت ْل عًٝٗاشٳٓٵع٢ً نٌ شيو، ؾإْ٘ ٜٳاٱع٬ٕ  ؾعٓسَا ٜٓل 

خط٣أزٕٚ أٟ اعتباضات  اٱْػإعاملٝا ٚانشا ٜٓعط ٱْػا١ْٝ 
(2)

ٜٴ ط عبٸ، يهٓ٘ يف ْؿؼ ايٛقت 

ٚتأنٝسٙ ع٢ً َػأي١  اٱْػإَطٜه١ٝ بؿُٛيٝت٘ يهاؾ١ سكٛم أعٔ خكٛق١ٝ 

ايٛادبات
(3)

نُا تهُٓتٗا ايٓكٛم  اٱْػإ، ؾٗٛ بصيو واٍٚ اؾُع بني عامل١ٝ سكٛم 

                                 
نيا الميثاؽ نجد: نصو في الديباجة عمى أف: "الميمة مف بيف المبادئ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف التي تضم - (1)

 التاريخية لمدكؿ األمريكية أف ُتمّيد لئلنساف أرضا لمحرية كمجاال مبلئما لتقكية شخصيتو كتقكية آمالو"؛
ا (: "احتراـ الحقكؽ األساسية لمفرد بدكف تمييز بيف العنصر أك الجنسية أك المعتقد أك النكع"؛ كم03كجاء في المادة )

تعرض لمعديد مف الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كأكد أيضا عمى أف العدؿ كالسمـ ىما أساس 
 السمـ الدائـ". 

، مقاؿ منشكر عف "عالمية حقكؽ اإلنساف كالتنكع الثقافي"، Hector-gros ESPIELLA)سبييؿ)إىكتكر جركس  -(2)
سعاد الطكيؿ، مقتبس مف مجمده األكؿ، تأمبلت حكؿ عالمية حقكؽ اإلنساف، المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف، ترجمة 

 . 141ص ،1997 ،برككسيؿ
: ػ، مقكلة شييرة ل(Paulo Ferreira DA CUNHAفي دفاعو عف الكاجبات في مقابؿ الحقكؽ يكرد: ) - (3)
(François VALLANÇON) :مفادىا ، 

"Le premier droit de l’Homme n'est pas un droit, c'est un devoir ,le devoir de supprimer 

tous les liens dont on n'est pas la cause, et de défendre tous ceux dont on veut profiter. " 

voir, Paulo Ferreira DA CUNHA",universalité des droits fondamentaux et pluralité 

= 
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ٚخكٛق١ٝ ٖصٙ اؿكٛم ايٓابع١  -قًُٝٞإغِ َٔ أْ٘ ْل بايطٸ -اٱْػإايعامل١ٝ ؿكٛم 

 .ٛقٝاتْػإ ٖصٙ ايكاض٠ يف بعض اـكإَٔ متٝع 

إ٫ أْ٘  ،ايٛادباتًشكٛم ٫ٚ قا١ُ٥ يإ َٖٛٚا  ،غرل ًَعّاٱع٬ٕ  إٔ غِ َٔٚبايطٸ

َطٜه١ٝ ذ١ٓ ا٭خاق١ بؿهٌ ايًٓ ،يف تؿػرل املٝجام ا١ُٖٝ ندل٣ ٚزٚضا َتعاٜسأانتػب 

عًٝ٘ يف ايهجرل  اٱْػإاحمله١ُ ا٭َطٜه١ٝ ؿكٛم  عًٝ٘اعتُست ، نُا اٱْػإؿكٛم 

سهاَٗاأَٔ 
(1)

ؾاض أاييت  اٱْػإمبجاب١ املطدع ايكٟٛ يف تؿػرل سكٛم اٱع٬ٕ  عٴسٸ، ٚ

يعا١َٝ َٔ املٝجام يف قبح ٜػتُس قؿت٘ اٱأَطٜه١ٝ، ٚبايتايٞ يٝٗا َٝجام َٓع١ُ ايسٍٚ ا٭إ

سس شات٘
(2)

. 

 اإلْطإباالتفاق١ٝ األٚزٚب١ٝ ذتكٛم  اإلْطإاألَسٜه١ٝ ذتكٛم االتفاق١ٝ  تأثس -ثاْٝا

ُٹس ْل َٔ قبٌ  1969ْٛؾُدل عاّ  22يف  اٱْػإا٭َطٜه١ٝ ؿكٛم ا٫تؿاق١ٝ  ُأعتٴ

يف  اْعكس اٱْػإَطٜه١ٝ مبٓاغب١ َ٪متط خام سٍٛ سكٛم اجملًؼ ايسا٥ِ ملٓع١ُ ايسٍٚ ا٭

، بعس املكازق١ 1978د١ًٜٝٛ  18يف  ايٓؿاشٚزخًت سٝع  بهٛغتاضٜها، "غإ خٛظٜ٘"

 زقت ع٢ًاٚقس ق. ٖٛ َؿطٚط يف ا٫تؿاق١ٝ، نُا زٚي١ (11إسس٣ عؿط٠) عًٝٗا َٔ قبٌ

عت َطٜه١ٝ، نُا ٚٓقعها٤ يف َٓع١ُ ايسٍٚ ا٭ا٭ (25)ايعؿطٕٚايسٍٚ اـُؼ ٚا٫تؿاق١ٝ 

بعسزم عًٝٗا اٚمل تك 1977غ١ٓ ا٫تؿاق١ٝ  َطٜه١ٝ ع٢ًاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭
(3)

. 

                                 
culturelle: une comptabilité pour toujours rhétorique?, In ,droits fondamentaux et 

spécificités culturelles, op. cit. p. 148.  

مف قبؿ الكاليات  (J. PINKERTONك) (Terry ROACH)مف بينيا حكميا الشيير في قضية إعداـ  - (1)
(، حيث اعتبرت المحكمة أف ذلمؾ انتياؾ لممادة األكلى 9647بشأف القضية رقـ  87/3المتحدة األمريكية )القرار رقـ 

اجتيادات المحكمة األكركبية لحقكؽ  مف اإلعبلف التي تؤكد عمى الحؽ في الحياة. في اإلشارة ليذا الحكـ، انظر:
، بإدارة فريدريؾ سكدر كبالتعاكف Iلقانكف األكركبي لحقكؽ اإلنساف، جامعة مكنتبيميو ، إعداد معيد ا2007اإلنساف عاـ 

مع مجمكعة مف األساتذة، تـ نشرىا في مجمة القانكف العاـ كعمـ السياسة، تحت إشراؼ جاؾ ركبير كايؼ غكدميو، 
-709، ص2008بيركت ، مجد لمدراسات كالنشر كالتكزيع، (L. G. D. J)،3ترجمة محمد عرب صاصيبل، العدد 

744. 
 . 287، صالسابؽ المرجع الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، انظر: كمكديك زانغي، - (2)
في االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف بصفة خاصة كالنظاـ األمريكي لحقكؽ اإلنساف بصفة عامة، انظر مثاال  - (3)

 ال حصرا المراجع اآلتية: 
 ؛ 326 -285كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - 
 ؛ 131-118كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  -

= 
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ا٫تؿاق١ٝ  سس نبرل َٔإىل  سٗاضٚ اٱْػإَطٜه١ٝ ؿكٛم ا٭ا٫تؿاق١ٝ  ُستاغت

 ٚقس ظٗط تأثطٖا بٗصٙ -قًُٝٞ ايٛسٝس آْصاىٖٚٞ ايٓل اٱ - اٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٭

 :ٚبكؿ١ َتؿاٚت١ ع٢ً َػتٜٛني اثٓنيا٫تؿاق١ٝ 

 غتطٸؾكس ُن ؛اؿكٛم اييت ْكت عًٝٗا ا٫تؿاق١ٝؾٗٛ َهُٕٛ  ؛أَا املػت٣ٛ ا٭ٍٚ -

 ،اؿكٛم ايؿدك١ٝ ٚسل املًه١ٝٚايػٝاغ١ٝ ٚٚضٚب١ٝ يًشكٛم املس١ْٝ نُجًٝتٗا ا٭ا٫تؿاق١ٝ 

( 26ؿطت يف َاز٠ ٚاسس٠ ٖٞ املاز٠)ايجكاؾ١ٝ ؾكس سٴأَا اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚ

ؼت عٓٛإ ايت١ُٝٓ ايتسضد١ٝ
(1)

. 

ٚمل تٓل نصيو ع٢ً اؿكٛم اؾُاع١ٝ ٚبكؿ١ خاق١ اؿل يف تكطٜط املكرل 
(2)

. 

إش ٜطتهع ْعاَٗا ؛ ايطقابٞ ايصٟ اْتٗذت٘ ا٫تؿاق١ٝعاّ ؾٗٛ ايٓٸ ؛أَا املػت٣ٛ ايجاْٞ -

اؿازٟ عؿط ايدلتٛنٍٛ  قبٌ زخٍٛ اٱْػإا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٫تؿاق١ٝ  يفنُا  –ايطقابٞ

 .اٱْػإقه١ُ سكٛم ٚ اٱْػا١ٕٓ سكٛم ع٢ً ؾ -ايٓؿاشسٝع 

٫ ايٓعاّ إٚبايطغِ َٔ ٖصا ايتؿاب٘ بني ايٓعاَني ايطقابٝني َٔ سٝح اشلٝانٌ، 

ٛٸٚضٚبٞ، شيو إٔ ايسٍٚ ا٭َطٜهٞ ٜبك٢ نعٝؿا َكاض١ْ بٓعرلٙ ا٭ايطقابٞ ا٭  ضتٚضٚب١ٝ ط

َطٜهٞ ٚضٚبٞ، بُٝٓا ايٓعاّ ا٭ا٭ اٱْػا٢ٕ ٚتطًعات مبا ٜتُؿٸْعاَٗا ايطقابٞ  ُطاضاغتب

ذ١ٓ ايًٓإىل  ذ٤ٛدطا٤ ايًٓإٚضٚبٞ ٜعتُس ع٢ً بكٞ داَسا مل ميػ٘ ايتطٛض، ؾًِ ٜعس ايٓعاّ ا٭

َطٜه١ٝ يف ذ١ٓ ا٭اؿازٟ ايعؿط، بُٝٓا تكع ايًٓ ايدلتٛنٍٛخرل٠ مبٛدب ٖصٙ ا٭ بعس سٌ

                                 
 ؛ 309-306محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص  - 
 ؛ 53-47محمد محي الديف، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - 
محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ،  - 

 . 211-201ص
أثرا دائما بالنظاـ األكركبي كت -كلتفادم ىذا القصكر في النص عمى الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  - (1)

ألحقت الدكؿ األمريكية باالتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف  -لحقكؽ اإلنساف الذم اعتمد الميثاؽ االجتماعي األكركبي
، كدخؿ حيز النفاذ في 1988بركتكككليف، ُخصص األكؿ لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، في نكفمبر عاـ 

جانب ذلؾ تـ اعتماد البرتكككؿ إلى  كبدخكلو حيز النفاذ يستفيد حاليا مف النظاـ الرقابي لبلتفاقية، ،1991نكفمبر  16
كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، . لممزيد انظر: 1990الثاني الخاص بإلغاء عقكبة اإلعداـ، في جكاف 

 . 292-291 المرجع السابؽ، ص
 . 127قريبا مف ىذا المعنى، انظر: كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  - (2)
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ٚٴٕ ٖصٙ ايًٓأقًب ٖصا ايٓعاّ ايطقابٞ، خاق١ ٚ يف ا٫تؿاق١ٝ  اعتُازقٌ قبٌ ست يف ا٭دٹذ١ٓ 

 .سس شاتٗا

 -ْعاَٗا ا٭غاغٞ ٚبعس ايتطٛض املػتُط ايصٟ َؼ-ٚضٚب١ٝ نُا إٔ احمله١ُ ا٭

املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ، ٚؾطاز ؾطاز ٚفُٛعات ا٭يتًكٞ ؾهاٟٚ ا٭أقبشت َؿتٛس١ 

َطٜه١ٝ ، بُٝٓا تؿتكس احمله١ُ ا٭ا٫تؿاق١ٝططاف يف بعسَا ناْت قكٛض٠ ع٢ً ايسٍٚ ا٭

ٕٸدطا٤ ايؿعٸشلصا اٱ ِّشيو غٝٴ اٍ دسا يف محا١ٜ اؿكٛم املٓكٛم عًٝٗا يف ا٫تؿاق١ٝ، ٚإ ض ك

 .ٌ َٔ نُاْات ايتُتع ايؿعًٞ بٗصٙ اؿكٛمكًٓاؿُا١ٜ، ٜٚٴاي١ٝ ز٢ْ ؾو َٔ ؾعٸأَٔ زٕٚ 

ٚؾكط َهُٕٛ اؿكٛم املٓكٛم عًٝٗا يف  ٕ ايتؿاب٘ بني ا٫تؿاقٝتني ىلٸإؾ ،ٚعًٝ٘ 

بُٝٓٗا َٔ سٝح ايطقاب١ ع٢ً تطبٝل ٖصٙ اؿكٛم،  انًتا ا٫تؿاقٝتني، ٜٚبك٢ ايؿطم نبرل

٣ سكٛم َٓكٛم ؾُا دسٚ ،اٱْػإؿكٛم  َتطٛض ٟ ْعاّأايٓكط١ اؾٗٛض١ٜ يف  ٖٞٚ

أٚ ست٢ املطايب١ بٗا أٚ محاٜتٗا عٔ ططٜل  قشابٗا ايتُتع ايؿعًٞ بٗاأ٫ ٜػتطٝع عًٝٗا ٚ

 ؟ايسع٣ٛ ايكها١ٝ٥

نُا ايٓعاّ -خطت ْع١ُ إق١ًُٝٝ أخط٣ خاضز أٚضٚبا تأساٍ أٖٛ ٖصا ٚ

سٝح  اختًؿت عٓ٘ نصيو َٔعٔ ايٓعاّ ا٭ٚضٚبٞ َٔ سٝح ْعاّ اؿُا١ٜ ٚ-ٜهٞا٭َط

 .َهُٕٛ اؿكٛم

 املطًب ايجاْٞ

 األخس٣ اإلق١ًُٝٝ ايٓعِ تٛاعع

بطٚظ ْعط٠ إىل  اك٬شلاغتٌْٝ إىل  ض اييت قازت زٍٚ ايعامل ايجايحَٛد١ ايتشطٸ زتٸأ 

ى يف بعض اـكا٥ل ٚتؿذل ،ٚضٚب١ٝعٔ َجًٝتٗا ا٭ متاَا كتًؿ١، اٱْػإدسٜس٠ ؿكٛم 

، تتب٢ٓ َؿَٗٛا ٜطنع ع٢ً اؾُاع١ بسٍ ايؿطز، ٚع٢ً ايٛادبات يف َطٜه١َٝع ْعرلتٗا ا٭

َكابٌ اؿكٛم، ٚع٢ً أٚي١ٜٛ ايت١ُٝٓ عٔ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚا٫ٖتُاّ باؿكٛم 

ٜٗتِ  ،اٱْػإَٔ سكٛم  (ثايح)ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚابتهاض دٌٝ دسٜس 

تكطٜط ٚ ،ايػ١ًُٝايب١٦ٝ ؾطاز ع٢ً سس غٛا٤ يف ايت١ُٝٓ ٚا٭سل ايؿعٛب ٚباؿكٛم اؾُاع١ٝ، 

 .١ٝاٱْػاْٚاملًه١ٝ املؿذلن١ يذلاخ  ،ٚايػًِ ٚايػٝاز٠ ع٢ً ايجطٚات ايطبٝع١ٝ املكرل

ق١ًُٝٝ َٔ خكا٥ل إ٫ أْٗا تتبأٜ يف َؿَٗٛٗا َا هُع ٖصٙ ايتٓعُٝات اٱضغِ ٚ
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٢ َؿَٗٛا دسٜسا بٓٻتٳتطززٙ بعس تأخطٙ ٚ ؾطٜكٞايٓعاّ اٱؾخط، َٔ تٓعِٝ ٯ اٱْػإؿكٛم 

 .(ٍٚايؿطع ا٭ؾطٜك١ٝ )اٱكٛق١ٝ اـٜعدل عٔ  اٱْػإؿكٛم  كتًؿاٚ

أسٝاْا ٚ )ايعطب١ٝ(، ١ ا٭خط٣ بايتٛانعٝيف سني ميهٔ ٚقـ دٗٛز ا٭ْع١ُ اٱقًُٝ

 .)ايؿطع ايجاْٞ( )اٯغ١ٜٛٝ( ( أٚ ست٢ ايػٝاب ايتاّاٱغ١َٝ٬) ايهعـ

 ايفسع األٍٚ

 اإلْطإفسٜكٞ ذتكٛم د ٚتأخس ايٓعاّ اإلتسدُّ

٫ إ ٚتأثطٖا بٗا يف عسٜس اجملا٫ت، ،با دػطاؾٝا ٚتاضىٝاٚضٚأؾطٜكٝا َٔ إضغِ قطب 

 ْكاؾطٜكٞ اٱ اٱْػإ يرل٣ 1981نإ ٫ بس َٔ اْتعاض غ١ٓ  اٱْػإيف فاٍ سكٛم  ْ٘أ

 .٫1986 يف غ١ٓ إمل ٜسخٌ سٝع ايٓؿاش ، اٱْػإؿكٛم  إؾطٜكٝا

ْع١ُ اؿهِ أعُاض ٚغتُٖٗا ا٫أ فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَإىل  ايذلززٜطدع ٖصا ايتأخط ٚ

دسا  كتًـ ايؿعٛبٚ اٱْػإٜكٞ ؿكٛم ظٗٛض َٝجام إؾطإىل  شيوأز٣  )أ٫ٚ(،بساز١ٜ غتا٫

املٛدٛز٠ آْصاى  ٚاٱق١ًُٝٝعٔ باقٞ ايٓكٛم ايعامل١ٝ  َٔ سٝح اؿكٛم اييت ٜهُٓٗا

 .()ثايجا نعا يًشُا١ٜايهٓ٘ تبٓٻ٢ ْعاَا َتٛ )ثاْٝا(،

 أْع١ُ اذتهِٚ االضعتُاز:دايرتّدخس ٚأضباب ايتأ -أٚال

يعٌ أبطظٖا ايٛنع اـام يسٍٚ  فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَإىل  ٜععٸ٣ ٖصا ايتأخط ٚايذلزٸز

تتُجٌ  ،عُاضغتنجرل َٔ ايتشسٜات بعسَا أْٗهٗا ا٫ٚادٗتٗا  ،ك٬ٍغتسسٜج١ عٗس با٫

قتكاز قٟٛ ٜهُٔ ايت١ُٝٓ يٲْػإ اٚ ،أغاغا يف بٓا٤ زٚي١ سسٜج١ تتُتع مبكَٛات ايبكا٤

٫ ٜتشًُ٘  اٱْػإسكٛم ٜهطؽ اٱؾطٜكٞ، إ٫ إٔ ا٫ْتعاض ايطٌٜٛ يكسٚض ْل إؾطٜكٞ 

ٚ أع٢ً اؿعب ايٛاسس  ايكا١ُ٥ اٱؾطٜك١ْٝع١ُ ايػٝاغ١ٝ منا نصيو ا٭إ ،ؾكطعُاض ٚغتا٫

اٱْػإع٢ً ايسٜهتاتٛض١ٜ ايعػهط١ٜ ٚاييت ٫ تٗتِ عكٛم 
(1)

. 

                                 
؛ انظر أيضا: 87انظر: أحمد محيك، "تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص  - (1)

، دراسة تحميمية في مضمكنو كالرقابة عمى األساسيةإلنساف كحرياتو إبراىيـ أحمد خميفة، االلتزاـ الدكلي باحتراـ حقكؽ ا
 ؛ انظر أيضا: 94، ص 2004تنفيذه، اإلسكندرية 

-Badara FALL ALIOUNE , « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples: entre 

universalisme et régionalisme » , Pouvoirs, 2009/2 n° 129, p. 77-   .  
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عتُس قبٌ أؾطٜك١ٝ ايصٟ مل ٜٗتِ َٝجام َٓع١ُ ايٛسس٠ اٱ ،طغباب غايؿ١ ايصنشلصٙ ا٭

عكٛم  (،23/15/1963) غ١ٓ (21)ايؿعٛب عٛايٞ ٚ اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم املٝجام اٱ

ٚإساي١ ع٢ً َٝجام ا٭َِ املتشس٠ ٚاٱع٬ٕ  ،ٚانتؿ٢ بإؾاضات عابط٠ اٱؾطٜكٞ، اٱْػإ

يف املاز٠ ايجا١ْٝ، ٚشيو يف ايسٜباد١ ٚاٱْػإايعاملٞ ؿكٛم 
(1)

. 

اٱؾطٜكٞ ي٬ؼازأَا ايكإْٛ ايتأغٝػٞ 
(2)

ؾطٜك١ٝ ؾبعس اعتُازٙ َٔ قبٌ ايسٍٚ اٱ 

ؾطٜك١ٝٚضٜجا ملٓع١ُ ايٛسس٠ اٱ
(3)

ؾُٝا  اٱؾطٜك١ٝ، مل ىتًـ نجرلا عٔ َٝجام َٓع١ُ ايٛسس٠ 

                                 
تعميقا عمى ميثاؽ المنظمة أف " المبادئ التي حفؿ بيا بعيدة المناؿ" إذا ما الحظنا  ،بطرس بطرس غالي"" يقكؿ - (1)

بأف ميثاؽ األمـ المتحدة يركز عمى الشعكب عندما يقكؿ " نحف شعكب األمـ المتحدة" كىي العبارة التي استيؿ بيا 
يؿ ميثاقيا بالقكؿ: "نحف رؤساء دكؿ كحككمات ستَ بينما التركيز عمى القادة ىك القاعدة في إفريقيا عندما يُ  ،الميثاؽ

إفريقيا المجتمعيف بأديس أبابا...". كتعميقا عمى المنظمة دائما يقكؿ "مكليكس نييرم" الرئيس التنزاني، كىك أحد مؤسسيا 
جامعي تكنسي عف ميثاؽ المنظمة  أستاذد يقكؿ "رافع بف عاشكر" كىك كفي نفس الصد. أنيا " نقابة ال تحمي الشعكب"

يت أحمد "مف آر اإلنساف اإلفريقي أىمية قصكل كقدمو قربانا في معبد الدكلة كالسيادة" كيقكؿ السيد حسيف عَ بأنو " لـ يُ 
ؿ صيانة مطمقة لمدكلة". ؿ أنو شكّ س رسميا حقكؽ اإلنساف اإلفريقي بكرِّ البديييات أف ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية لـ يُ 

، العدد 2004مارس  10ربعاء طبي عناني عبد العزيز، جريدة الشركؽ اليكمي، األ انظرشارة ليذه التعميقات، في اإل
أك حتى االتحاد  ةيمكف القكؿ، أف المبادئ التي حفؿ بيا ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقي. كتعميقا عمى كؿ ذلؾ 1020

ىي حقا بعيدة المناؿ كصعب تحقيقيا في الكاقع المعيش لئلنساف اإلفريقي، نظرا لمصّيانة المطمقة التي اإلفريقي حاليا 
ال ، حيث ُقدِّـ فعبل اإلنساف اإلفريقي قربانا في معبد الدكلة كالسيادة، لكف ةتتمتع بيا األنظمة الحاكمة في الدكؿ اإلفريقي

أك القانكف  فريقيةميثاؽ منظمة الكحدة اإل تكريسعيا نقيس عميو مدل مـ المتحدة نصا مرجف نجعؿ مف ميثاؽ األأيمكف 
ك عدة أد حف نحكـ عمى ذلؾ مف خبلؿ مصطمح كاأكال يمكف  ،حقكؽ اإلنسافل التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي حاليا

قد اكتفى ،؛ ألف ميثاؽ األمـ المتحدة في حد ذاتو لـ يتناكؿ حقكؽ اإلنساف بالعمؽ كالشمكؿ الذم يجب، فمصطمحات
مف ريد لو ذلؾ أُ مف مكاده( كقد  06مجرد التعزيز كالتشجيع دكف الحماية، كفي عدد محدكد جدا مف المكاد)الديباجة كب

الميثاؽ، كذلؾ نظرا لسجبلتيا لزامية إحتى ال تسفيد حقكؽ اإلنساف مف قبؿ الدكؿ المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، 
 المميئة بانتياكات حقكؽ اإلنساف. 

المؤرخ في  129 -01صادقت الجزائر عمى القانكف التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  - (2)
 . 12/05/2001الصادرة بتاريخ  28، الجريدة الرسمية رقـ 12/05/2001
، كبعدما أصدر مجمس رؤساء دكؿ كحككمات المنظمة تكجييات بضركرة 1999في قمة الجزائر جكيمية  - (3)

التنمكم الذم  االقتصادممراجعة ميثاؽ منظـ الكحدة اإلفريقية ليشمؿ الجانب السياسي، الذم تضمنتو المنظمة كالجانب 
منظمة الكحدة اإلفريقية  محؿ إفريقي يحؿ اتحادإيجاد إلى  اإلقميمية القائمة، دعت ليبيا االقتصاديةتبنتو المجمكعات 

ثرة في أليكاكب المتغيرات الجديدة في القارة اإلفريقية كفي العالـ بأسره كيضمف فاعمية أكثر لمعمؿ اإلفريقي المشترؾ، مت
إفريقي  اتحادبميبيا التي قررت إقامة  1999في سبتمبر  سرت"بي، كقد تأكد ذلؾ فعبل في قمة "ك كر ذلؾ بالنمكذج األ

= 
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اٱْػإع٢ً سكٛم  ايٓلىل 
(1)

املٓكٛم عًٝٗا ٚ بٗاٚضز بعض املباز٨ املتعًك١ أْ٘ أ، غرل 

ت٢ بعس أْ٘ أايؿعٛب، ٚيعٌ َا ٜؿؿع ي٘ يف شيو ٖٛ ٚ اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم يف املٝجام اٱ

ت٢ أ، عهؼ َٝجام املٓع١ُ ايصٟ 1981ايؿعٛب يػ١ٓ ٚ اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم املٝجام اٱ

َٔ َباز٨ سكٛم  خايٝاا٤ تكطٜبا َع شيو دٚ ،ٚايؿعٛب اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم قبٌ املٝجام اٱ

 .اٱْػإ

يف تكؿ١ٝ  أغاغٞ زٚضؾطٜك١ٝ ٓع١ُ ايٛسس٠ اٱمل نإأَا ع٢ً َػت٣ٛ املُاضغ١ ؾكس 

اٍ ْٗا غاُٖت بؿهٌ ؾعٸأض، نُا داْب ايهجرل َٔ قهاٜا ايتشطٸإىل  عُاض، ٚٚقٛؾٗاغتا٫

ٖصا بايطغِ ؾطٜكٝا ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، ٚإيف دٓٛب  نيايتُٝٝع ايعٓكطٜٚيف قاضب١ ايؿكٌ 

 نجط٠ ايٓعاعات اؿسٚز١ٜ بني ايسٍٚ،َٛاٍ ٚنٓكل ا٭ ،َٔ املؿانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا

َػأي١ عسّ ايتساٍٚ ع٢ً ١ًٖٝٚ املٓتؿط٠ عس٠ يس٣ ايسٍٚ اٱؾطٜك١ٝ، ثكاؾ١ اؿطٚب ا٭ٚ

ؾاضق١ؾًػؿ١ ايكاز٠ ا٭ايػًط١ ايبعٝس٠ عٔ 
(2)

َطاض ايؿتان١ اييت تعطؾٗا ايكاض٠، ا٭ٚ ،

                                 
لمنظمة محؿ اإلفريقي  االتحادنشأ  26/05/2001يتمشى مع مقاصد المنظمة كمع نصكص معاىدة أبكجا، كفي 

سيسي أمف القانكف الت 28عضاء حسب المادة بعد اكتماؿ نصاب التصكيت عميو كالمقدر بثمثي األ الكحدة اإلفريقية،
اإلفريقي كانت في قمة  لبلتحادالفعمية  االنطبلقة، غير أف 2001في جكيمية  (لكزاكا)لمميثاؽ، كتـ إعبلف قيامو في قمة 

ة أ. حكؿ نشكاالتحادبيف المنظمة  انتقاليةكما قبميا كاف يعتبر مرحمة  ،2002بجنكب أفريقيا في جكيمية  (ديرباف)
 كاإلقميميةية التنظيـ الدكلي، النظرية العامة كالمنظمات العالم : جماؿ عبد الناصر مانع،انظرفريقي اإل االتحاد

 . 308 -306، ص2006كالمتخصصة، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر 
نص القانكف التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي عمى حقكؽ اإلنساف في ديباجتو مؤكدا عمى تعزيز حقكؽ اإلنساف  -(1)

األخذ بعيف االعتبار اإلعبلف إلى  كالشعكب، كفي "المادة الثالثة" الخاصة باألىداؼ، في النقطة "ق"، عندما أشار
العالمي لحقكؽ اإلنساف، كفي النقطة "ح" عندما أعاد التأكيد عمى تعزيز حقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ كفي المادة الرابعة 
المتعمقة بالمبادئ، في النقطة "ـ" عندما نص عف احتراـ مبادئ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف. انظر في ذلؾ: القانكف 

  .union. org-http: //www. africanالمنشكر عمى مكقع االتحاد:  اإلفريقيلبلتحاد التأسيسي 
كيبقى التداكؿ الغالب كالمعمكؿ بو في إفريقيا إما عف طريؽ االنقبلب أك بمكت الرئيس أك قتمو، كمع ذلؾ ىناؾ  -(2)

د ذىب بعض القادة األفارقة مف الحكـ عف طريؽ االستقالة كلكف تحت ضغط إما بعض االستثناءات عمى ذلؾ، فق
الشعب في شكؿ ثكرات أك المجتمع الدكلي، كمف أمثمة ذلؾ ما حدث مع الرئيس المصرم حسني مبارؾ، كالتكنسي زيف 

المرحـك الشاذلي بف جديد  العابديف بف عمي، عمى إثر ثكرات شعبية قاما بيا الشعباف، كقبميما استقاؿ الرئيس الجزائرم
كىي أكؿ  1979، كما تخّمى اإلمبراطكر بككاسا عف الحكـ بعد قمة فرنسا إفريقيا لسنة 1988كتكبر أ 08بعد أحداث 

ألنو اقترؼ العديد مف انتياكات حقكؽ اإلنساف ضد مكاطنيو، أما االستقالة  ؛عف الحكـ إفريقي مرة يتخمى رئيس
الطكعية فيي شبو منعدمة في القارة لكف تاريخ القارة سيكتب لمرئيس الجزائرم السابؽ الياميف زركاؿ ىذا الشرؼ، حتى 
= 

http://www.african-union.org/
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 .اخل ...ٚايؿكط

ؾطٜكٞ ع٢ً َػت٣ٛ املُاضغ١، اٱ ا٫ؼازٕ ايٛقت َبهط يًشهِ ع٢ً أغِ َٔ ٚبايطٸ

 اٖتُاَ٘ اعٔ غٝاغ١ ٚؾًػؿ١ املٓع١ُ، َاعس ؽتًـ نجرلا ئْٗا أ٘ ٜبسٚ اغتٕ غٝأ٫ إ

كاض٠، بعسَا ناْت املٓع١ُ تٗتِ ٚؾكط باؾٛاْب ايػٝاغ١ٝ، باؾٛاْب ا٫قتكاز١ٜ يف اي

َٔ ا٭سايٝا عٔ ططٜل فًؼ ٚايػًِ ٚي١ ايتسخٌ ؿٌ ايٓععات اييت ٜكّٛ بٗا أنصا َػٚ

 .2114يف غ١ٓ  ايسٚيَٞٔ ع٢ً ؾان١ً فًؼ ا٭ أْؿُأايصٟ  ،اٱؾطٜكٝني

 اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم يًُٝجام اٱ اٱْػإي١ سكٛم أَجٌ املٓع١ُ َػ ا٫ؼازتطى  

ع٬قت٘ باملؿّٗٛ ٚ اٱْػإقًُٝٞ ؿكٛم صٟ دا٤ يٝعدل عٔ َؿّٗٛ ايكاض٠ اٱايٚ ،ٚايؿعٛب

 .ايعاملٞ شلا

 ايػعٛبٚ اإلْطإفسٜكٞ ذتكٛم املفّٗٛ اإلٚمتّٝص  سداث١ -ثاْٝا

ؾطٜكٝا نكاض٠ إاضب١ يف ايكسّ، ٭ٕ ؾطٜكٝا تًو اؾصٚض ايهٸإيف  اٱْػإيٝؼ ؿكٛم 

ك٬ٍ، ٫ٚ ٜتذاٚظ عُطٖا عكٛزا ق١ًًٝ، غتَٔ فُٛع١ َٔ ايسٍٚ اؿسٜج١ ايعٗس با٫َه١ْٛ 

ْؿػٓا ْبشح تطٛض ٖصٙ أيف ايكاض٠ ؾإْٓا غٓذس  اٱْػإم ٚإشا أضزْا ايبشح يف تطٛض سكٛ

ٜطايٝا ٚبطٜطاْٝا إغباْٝا ٚايدلتػاٍ ٖٚٛيٓسا ٚإ) عُاض١ٜغتاؿكٛم َٔ خ٬ٍ َٛقـ ايسٍٚ ا٫

ٚؾطْػا(
(1)

. 

ٕٸ ،َٔ ٖصٙ ايٓتٝذ١ اْط٬قا ؾطٜكٝا ٖٞ إيف  اٱْػإأقٌ َؿه١ً سكٛم  ؾإ

شا ناْت اـكٛق١ٝ إاـكٛق١ٝ ايتاضى١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اييت تتُٝع بٗا ٖصٙ ايكاض٠، ٚ

ايّٝٛ عُاض١ٜ ايهدل٣ اييت تٓتكس غتندل َٓٗا ايك٣ٛ ا٫ٚىل)ايتاضى١ٝ( تتشٌُ اؾع٤ ا٭ا٭

                                 
ف كاف ىناؾ مف يعتبرىا جاءت تحت الضغكط كذلؾ، كسيكتب لمرئيس السابؽ كالزعيـ الر   اإلفريقياحؿ الجنكب كا 

ليس في بمده كالقارة اإلفريقية  -رغـ المكانة التي كاف يحتميا ،"نيمسكف منديبل" شرؼ التداكؿ السممي كالقانكني لمسمطة
 بؿ في العالـ أجمع.  -فحسب

 : انظر قريبا مف ذلؾ، -(1)
 ؛ 94المرجع السابّؽ، ص اسية، األسأحمد خميفة، االلتزاـ الدكلي باحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو  إبراىيـ - 
محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المصادر ككسائؿ الرقابة، المرجع  - 

 ؛ كانظر أيضا: 212السابؽ،
-Badara FALL ALIOUNE , « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples: 

entre universalisme et régionalisme » op. cit. 78 . 
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ايتكايٝس غاغٗا ايعازات ٚإٔ اـكٛق١ٝ ايجا١ْٝ )ايجكاؾ١ٝ( إؾ ،يف ايكاض٠ اٱْػإسكٛم 

يٝٗا بعس ًْٝٗا إاييت ساٚيت ايعٛز٠ ٚ ،عُط ايكاض٠ػتٕ تٴأؾطٜك١ٝ اييت ناْت غا٥س٠ قبٌ اٱ

 .فاملتططٻ ؾهًٗاسٝاْا يف أٚ ،ك٬شلااغت

ايؿعٛب اؿسٜح ْػبٝا َكاض١ْ ٚ اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم عهؼ نٌ شيو املٝجام اٱ

 .املتُٝع عٓٗا َٔ سٝح َهُٕٛ اؿكٛم اييت دا٤ بٗاق١ًُٝٝ ا٭خط٣ ٚبا٫تؿاقٝات اٱ

مجٝع  غطٜعا كؿش٘ايؿعٛب عٓس تٚ اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم ْل املٝجام اٱ ٜؿب٘

ٚضٚب١ٝ ايعٗسإ ٚا٫تؿاق١ٝ ا٭ٚق١ًُٝٝ ا٭خط٣ ناٱع٬ٕ ايعاملٞ اٱايٓكٛم ايعامل١ٝ ٚ

ذ١ٓ ٕ ايًٓأَٓ٘ عٓسَا تٓكإ ع٢ً  (61)ٚ (61)ٛثل ايؿهط٠ بٓل املاز٠ َطٜه١ٝ، ٜٚٴا٭ٚ

َٔ  َِ املتشس٠ايؿعٛب تػذلؾس ظُٝع ايٛثا٥ل ايكازض٠ عٔ ا٭ٚ اٱْػإؿكٛم  اٱؾطٜك١ٝ

عٓس ايٓعط يف  اٱْػإك١ عكٛم ؾطٜك١ٝ املتعًنصا ايٛثا٥ل اٱ، ٚٚاتؿاقٝاتع٬ْات إ

اٱْػإنات سكٛم اْتٗااعات املتعًك١ بايٓع
(1)

. 

اييت  اٱْػإاّ بني ايٓعط٠ ايعامل١ٝ ؿكٛم اْػذٚ تٛاؾل نأْ٘ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل ٜبسٚ شيو

َا ٜ٪نس ٖصا  اييت دػسٖا املٝجام،ٚ ،طٜك١ٝ شلاؾايٓعط٠ اٱػست يف ٖصٙ ايٓكٛم، ٚػ

ايكإْٛ ايتأغٝػٞ  ٚيف ،ؾطٜك١ٖٝٛ ايتعاّ ايسٍٚ يف َٝجام َٓع١ُ ايٛسس٠ اٱ ا٭ٚيٞ، ايططح

َِ نُا دا٤ت يف َٝجام ا٭ اٱْػإاسذلاّ سكٛم ، بي٬ؼاز ا٫ؾطٜكٞ ايصٟ سٌ قً٘

 .اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  يفٚ ،املتشس٠

ٕ ايؿًػؿ١ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٖصا ايٓل أؾطٜكٞ لس ٝجام اٱيف املُعٔ ايسقٝل يهٔ ٚبايتٸ

خط٣ق١ًُٝٝ ا٭اٱعامل١ٝ ٚتتُٝع عٔ غرلٖا َٔ ايٓكٛم ايؽتًـ ٚ
(2)

، إٕ ع٢ً َػت٣ٛ 

ٚ ع٢ً َػت٣ٛ ْعاّ محا١ٜ ٖصٙ اؿكٛم، ؾع٢ً املػت٣ٛ أاؿكٛم، إع٬ٕ  املكاضب١ املعٝاض١ٜ يف

املس١ْٝ ) اؿكٛم اٱْػإدٝاٍ ايج٬خ ؿكٛم ْ٘ مجع بني ا٭أٍٚ، ٜٛقـ املٝجام با٭

                                 
( مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، عمى المكقع اإللكتركني: 61( ك)60انظر نص المادتيف ) - (1)

union. org-http: //www. african.  
 عف الميثاؽ:  -جامعي سنيغالي أستاذكىك  -: (SAIDOU Nourou Tall)يقكؿ:  - (2)

"la charte africaine introduit une bonne dose d'originalité par rapport aux conventions 

européennes et américaines". Voir: SAIDOU Nourou Tall, diversité culturelle et droits 

collectifs, la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, In, minorités, culture et 

droits fondamentaux, op. cit. p16; voir aussi: Danièle LOCHAK, les droits de l'homme, 

édition la découverte, paris,2002,p56.  

http://www.african-union.org/
http://www.african-union.org/
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 -اؾٌٝ ايجاْٞ –ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ  -ٍٚاؾٌٝ ا٭-ايػٝاغ١ٝ ٚ

ع٢ً طا٥ؿ١ اٱع٬ٕ  (، ٖٚصا بعس-اؾٌٝ ايجايح –ٚ سكٛم ايتهأَ أاؿكٛم اؾُاع١ٝ 

ٚ سكٛم ايؿعٛب ٖٚٞ)اؿل أٚ سكٛم ايتهأَ أ اؾُاع١ٝدسٜس٠ َٔ اؿكٛم تػ٢ُ اؿكٛم 

 ، اؿل يف ايػ١ًِٝيٲْػاْيف تكطٜط املكرل، اؿل يف ايت١ُٝٓ، اؿل يف ايذلاخ املؿذلى 

َٔ، اؿل يف ب١٦ٝ غ١ًُٝ(ا٭ٚ
(1)

. 

تطابط ٖصٙ ٚتهاٌَ جام نصيو ع٢ً ايتأنٝس ع٢ً ٚسس٠ ٚاْػذاّ ٚٚقس سطم املٝ

ايؿطز١ٜ، ٚعسّ قابًٝتٗا يًتذع١٥ َع اؿكٛماؿكٛم اييت تٛقـ باؾُاع١ٝ 
(2)

. 

نُا متٝع نصيو بسؾاع٘ ع٢ً نطٚض٠ ايتٛؾٝل ٚاملكاؿ١ بني اؾٛاْب ايؿطز١ٜ 

َٚٔ ٖٓا دا٤ ايتأنٝس ع٢ً سكٛم ايؿعٛب ،اٱْػإٚاؾُاع١ٝ ؿكٛم 
(3)

. 

 اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم خط٣ َٔ ممٝعات املؿّٗٛ اٱأاؿكٛم يف َكابٌ ايٛادبات َٝع٠  

املٝجام، ٜٚطتبطإ َع بعهُٗا ايبعض ايؿعٛب، ؾُٗا ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسس٠ يف ؾًػؿ١ ٚ

غاغا ؿُا١ٜ اؿكٛمأ١ ايٓل ع٢ً ايٛادبات يف ٚثٝك١ كككٸ اضتباطا ٚثٝكا، يصيو متٸ
(4)

. 

تًب١ٝ سادات اـكٛق١ٝ  ٚؽتكط زٜباد١ املٝجام فٌُ ٖصٙ املُٝعات قاٚي١ّ

" : ايسٜباد١ إٔايعامل١ٝ، ؾكس دا٤ يف إىل  تٓتكٌ َٓٗاؾطٜك١ٝ، ٚتطتهع عًٝٗا ٚق١ًُٝٝ اٱاٱ

ؾهاضٖا أتتػِ بٗا هاض٠ اييت ٜٓبػٞ إٔ تٓبع َٓٗا ِٚ اؿقٝٸ سضىؾها٥ٌ تكايٝسْا ايتاضى١ٝ تٴ

 ايعاملٞاٱع٬ٕ  خط٣ تأخص يف اؿػبإأايؿعٛب" َٚٔ د١ٗ ٚ اٱْػإسكٛم سٍٛ َؿّٗٛ 

َِ املتشس٠َٝجام َٓع١ُ ا٭ٚ اٱْػإؿكٛم 
(5)

. 

ٕ املؿّٗٛ إؾطٜك١ٝ ؾغًب ايسٍٚ اٱأْٚعطا ؿاي١ ايتدًـ ا٫قتكازٟ اييت تعٝؿٗا 

نٝس ع٢ً اؿل يف ايت١ُٝٓ، ٚيف املُاضغ١ أايت٫ ىًٛ َٔ ايٓل ٚ اٱْػإم ؾطٜكٞ ؿكٛاٱ

قبح َٔ أْ٘ أ": ، ؾكس دا٤ يف ايسٜباد١ زا٥ُااٱْػإٚي١ٜٛ ع٢ً باقٞ سكٛم ُٓح ايت١ُٝٓ ا٭تٴ

                                 
 . 24إلى  19الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، المكاد مف:  - (1)
 الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، الديباجة.  - (2)
 الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، الديباجة.  - (3)
 . 329 -328كمكديك زانغي، المرجع السابؽ، ص  -(4)
 الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، الديباجة.  -(5)
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نٝس ع٢ً ٖصا اؿل يف أعٝس ايتُأٖتُاّ خام يًشل يف ايت١ُٝٓ"، ٚاايهطٚضٟ نؿاي١ 

 .(22)املاز٠

 اٱْػإؾطٜك١ٝ شات اـكٛق١ٝ يف خطاب سكٛم اؿل يف ايت١ُٝٓ املػا١ُٖ اٱ ٜٴعسٸٚ

ايسٚيٞ
(1)

. 

ايكها٤ ع٢ً إىل  ٝجامعُاض ؾكس زعا املغتؾطٜك١ٝ َٔ ا٫ْٚعطا ملعاْا٠ ايسٍٚ اٱ

ايك١ْٝٛٝٗايعٓكطٟ ٚعُاض ٚايؿكٌ غتا٫
(2)

. 

ْٗا خًٝط كازع أنجرلا بسع٣ٛ  اٱْػإٜك١ٝ ؿكٛم ؾطاٱ املكاضب١ْتكست ٖصٙ ٚقس ُا 

ْتكست خط٣، ُٚاأايٛادبات َٔ د١ٗ اؿكٛم ٚ َٔٚ أ ،اؾُاع١ٝ َٔ د١ٗاؿكٛم ايؿطز١ٜ َٚٔ 

غاغ١ٝ ٚتدلٜط ْٗا تبسٚ نتػط١ٝ َاٖط٠ ٱنعاف اؿكٛم ايؿطز١ٜ ا٭أغاؽ أنصيو ع٢ً 

بعاز اغتش ٫ ميهٔ إ ،نإ يف شيو ؾ٤ٞ َٔ ايكش١ ٕإٕ ٜٓاشلا، ٚأايصٟ ميهٔ  ىْتٗاا٫

ٕ َجٌ إٔ ايكشٝح نصيو ٖٛ أ٫ إؾطٜك١ٝ، عُاٍ َٔ ططف ايسٍٚ اٱغتٚ ا٫أَجٌ ٖصٙ اي١ٝٓ 

ايتهاٌَ بني كتًـ اؿكٛمٚ ٕ متٓع ايبشح عٔ ايطٚابطأٖصٙ املُاضغات ٫ ميهٔ 
(3)

. 

 ٚايػعٛب اإلْطإيف املٝجام اإلفسٜكٞ ذتكٛم ُا١ٜ تٛاعع ْعاّ اذت -ثايجا

ٚضبٞ أٚ ست٢ شا َا قٛضٕ مبجًٝ٘ ا٭إؾطٜكٞ نعٝـ ْػبٝا ْعاّ اؿُا١ٜ يف املٝجام اٱ

اٱْػإؿكٛم  ١اٱؾطٜكٝذ١ٓ نإ ٜكتكط ع٢ً ايًٓؾكس َطٜهٞ، ا٭
(4)

، اييت َٓشٗا املٝجام 

ٚايؿعٛب، ٚنُإ  اٱْػإَٔ قبٌٝ ايٓٗٛض عكٛم  ق٬سٝات ٚاغع١ يهٓٗا ؾهؿان١،

سهاّ ايٛاضز٠ ايؿعٛب طبكا يًؿطٚط ايٛاضز٠ يف املٝجام، ٚتؿػرل ا٭ٚ اٱْػإمحا١ٜ سكٛم 

يف املٝجام
(5)

. 

                                 
عيسى شيفجي، حممي شعراكم، حقكؽ اإلنساف في إفريقيا كالكطف العربي، دراسة في المفاىيـ كالمكاثيؽ  -(1)

 . 58، ص1990كالتنظيمات، مركز البحكث العربية لمدراسات كالتكثيؽ كالنشر، القاىرة 
 الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، الديباجة.  -(2)
: أحمد محيك، " تقنيف القانكف الدكلي كحقكؽ الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، في ىذه االنتقادات انظر - (3)

  .89ص
 . 30الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، المادة  - (4)
 . 45الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، المادة  - (5)
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َط ذ١ٓ يف شيو ؽهع يًهجرل َٔ ايؿطٚط خاق١ عٓسَا ٜتعًل ا٭دطا٤ات ايًٓإٚ

با٭ؾطاز
(1)

. 

ْؿا٤ إبٌ مت  ،ؾكطذ١ٓ ؾطٜكٞ ٜكتكط ع٢ً ايًٓاٱ ٚمل ٜعس ْعاّ اؿُا١ٜ يف املٝجام 

ٚايؿعٛب )ٜٚؿاض إيٝٗا باغِ "احمله١ُ اٱؾطٜك١ٝ"(  اٱْػإاحمله١ُ اٱؾطٜك١ٝ ؿكٛم 

ٚايؿعٛب، ٚايصٟ اعتُست٘  اٱْػإاملًشل باملٝجام اٱؾطٜكٞ ؿكٛم ايدلتٛنٍٛ  مبٛدب

بٛضنٝٓا ؾاغٛ، يف دٛإ  ،(ٚاغازٚغٛ)ايسٍٚ ا٭عها٤ يف َٓع١ُ ايٛسس٠ اٱؾطٜك١ٝ يف 

 .2004سٝع ايٓؿاش يف داْؿٞ ايدلتٛنٍٛ  ، ٚقس زخ1998ٌ

، 2006، إثٝٛبٝا، يف ْٛؾُدل (أزٜؼ أبابا)بسأت احمله١ُ اٱؾطٜك١ٝ أعُاشلا يف  

. 2007ٚت أ، تٓعاْٝا، يف (أضٚؾا)َكطٖا ايسا٥ِ يف إىل  ٚيهٓٗا اْتكًت
(2)

 

َاَٗا تًكا٥ٝا نُا أاؿه١َٝٛ بايتكانٞ  املٓعُات غرل٫ تػُح احمله١ُ يٮؾطاز ٚ

منا ٜتٛقـ شيو ع٢ً ضنا ايسٚي١ ٚتكسميٗا إ، اٱْػإٚضٚب١ٝ ؿكٛم تؿعٌ احمله١ُ ا٭

َِّط ايصٟ ٜٴٚ تكطوا ٜػُح بصيو، ٖٚٛ ا٭أع٬ْا إ اي١ٝ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ؿكٛم ض َٔ ؾعك

إٔ املٓتٗو ايسا٥ِ شلا ٖٛ با٭ؾطاز ٚغاغا أؾطٜكٝا، َازاَت ٖصٙ اؿكٛم تتعًل إيف  اٱْػإ

ايسٚي١
(3)

. 

ؾطٜكٞ ؿكٛم )املٝجام اٱ اٱْػإغاغٞ ؿكٛم َٔ خ٬ٍ ْكٗا ا٭ٚ إؾطٜكٝاساٚيت 

ايؿعٛب، َٚا ؿك٘ َٔ بطٚتٛن٫ٛتٚ اٱْػإ
(4)

ٚاييت  اٱْػإخط٣ ؿكٛم أَٔ َبازضات ٚ 

                                 
 . 59إلى  46الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، المكاد  - (1)
عمى المكقع اإللكتركني  2006كبعض أحكاـ المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لعاـ  اجتياداتانظر:  - (2)

  court. org-http: //www. africanلممحكمة: 
، كالمتعمؽ بإنشاء 1998انظر البركتككؿ اإلضافي الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لسنة  - (3)

 (، منشكر عمى مكقع المحكمة: 34مف المادة ) 6( كالفقرة 5مف المادة ) 3الفقرة محكمة إفريقية لحقكؽ اإلنساف، 
court. org-www. africanhttp: //,  ككذلؾ مكقع منظمة العفك الدكلية، المكتب اإلقميمي لمشرؽ األكسط كشماؿ

 ؛ انظر أيضا:   .amnestymena. orgwwwإفريقيا: 
Affaires et Avis Consultatifs de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 

l’Affaire de l’Algérien Sofiane ABABOU contre l’Algérie concernant son incorporation 

forcée au sein de l’armée algérienne, Requête N
o
   2 2   . Disponible en ligne à l’adresse 

de la Cour: http: //www. african-court. org.  

، كالمتعمؽ بإنشاء محكمة 1998البركتككؿ اإلضافي الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لسنة  - (4)
= 

http://www.african-court.org/
http://www.african-court.org/
http://www.african-court.org/
http://www.amnestymena.org/
http://www.african-court.org/
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عاز٠ َا ناْت ؾ١ٜٛ٦
(1)

ؾطٜك١ٝ ايٓابع١ َٔ تاضىٗا اٱ، ايتٛؾٝل بني خكٛقٝاتٗا اٱق١ًُٝٝ 

َٔ  ،اٱْػإتكايٝسٖا املؿذلن١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫ْتُا٤ يًذُاع١، ٚعامل١ٝ سكٛم ٚعازاتٗا ٚ

 ،اٱْػإخ٬ٍ تأنٝسٖا املػتُط ع٢ً ا٫يتعاّ مبا دا٤ يف كتًـ ايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم 

اٱْػإآيٝات ايكاض٠ املتعًك١ عكٛم ٚ يٝ٘ أدٗع٠إبٌ ٚدعًٗا َكسضا تًذأ 
(2)

. 

طٜكٞ ايتشهرلٟ املتكٌ اـتاَٞ ي٬دتُاع اٱقًُٝٞ اٱؾ تْٛؼإع٬ٕ  ؾكس دا٤ يف

 :َٞا ًٜ يف ايؿكط٠ اـاَػ١ َٓ٘ ٓا،مب٪متط ؾٝٝ

ٚتععٜعٖا ٜؿه٬ٕ ب٬ ؾو ؾػ٬ َٔ ايؿٛاغٌ ايعامل١ٝ  اٱْػإ" إٕ اسذلاّ سكٛم 

شسز، ع٢ً ٕ ٜٴأْ٘ ٜتعصض أبٝس . جٓا٤ املػا١ُٖ يف ؼكٝك٘اغتٖٚسؾا تسعٞ ايسٍٚ َٔ زٕٚ 

ايجكاؾ١ٝ ميهٔ ػاٌٖ اؿكا٥ل ايتاضى١ٝ ٚ ٚشيو ٭ْ٘ ٫ ،املػت٣ٛ ايعاملٞ، منط داٖع غًؿا

ِ نٌ ؾعب َٔ ايؿعٛب"ٝٻٚتكايٝس َٚكاٜٝؼ ٚقٹ ،يهٌ أ١َ َٔ ا٭َِ
(3)

. 

ع٢ً سل ايؿعٛب يف  أ٫ٚ ايتأنٝسَٔ  اٱْػإإشٕ املكاضب١ اٱؾطٜك١ٝ ؿكٛم تٓطًل 

َا أخط٣، مجٝع اؿكٛم ا٭ٟ تكّٛ ب٘ ٚعًٝ٘ غاغٞ ايصاؿل ا٭ باعتباضٙ ،تكطٜط َكرلٖا

غاغٞ شلصا ايٓٛع َٔ اؿكٛم، تطنٝعٖا ع٢ً اؿكٛم اؾُاع١ٝ ؾذعٌ َٔ َٝجاقٗا املطدع ا٭

ق٬ ككك١ يًشكٛم تهٕٛ قس متٝعت أايٛادبات يف ٚثٝك١ ٖٞ اؿكٛم ٚ ٚيف مجعٗا بني

 .ق١ًُٝٝاٱغرلٖا َٔ ايٓكٛم ايعامل١ٝ ٚٔ ع

                                 
لحقكؽ اإلنساف؛ بركتكككؿ حقكؽ المرأة في إفريقيا الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالذم  إفريقية

أثناء انعقاد قمتيا العادية الثانية في العاصمة  اإلفريقياعتمدتو الجمعية العامة لرؤساء دكؿ كحككمات االتحاد 
 . 2003جكيمية  11المكزمبيقية )مابكتك( في 

؛ 29/11/1999مف بينيا: الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاىية الطفؿ اإلفريقي، كالذم دخؿ حيز النفاذ في  - (1)
 . 20/06/1974االتفاقية الخاصة بالبلجئيف في إفريقيا كالتي دخمت حيز النفاذ في 

 : (SAIDOU Nourou Tall)في تأكيد ىذه النقطة يقكؿ:  - (2)
"L'une des particularité de la charte est le contraste saisissant entre les droits proclamés 

participant de l'adhésion au courant universaliste et l'affirmation de droits et de devoirs 

spécifiques, prolongements de la singularité des réalités africaines". Voir: SAIDOU 

Nourou Tall, diversité culturelle et droits collectifs, la charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples, In, minorités, culture et droits fondamentaux, op. cit. p. 16.  

مف اإلعبلف الختامي لبلجتماع اإلقميمي إلفريقيا المتصؿ بالمؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، تقرير  05الفقرة  - (3)
، 1993نكفمبر  6إلى  3إلفريقيا المنعقد في إطار المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، تكنس مف  اإلقميمياالجتماع 

 . 1993نكفمبر   خ: ، بتاريA/conf- 157/pc/57الجمعية العامة كثيقة رقـ: 
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ؾطٜكٞ اٱ اٱْػإْ٘ مل ميٓهٔ أ اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم ٌ ع٢ً ايٓعاّ اٱػذٻٜٴيهٔ َا 

بايتايٞ ؾاـكٛق١ٝ اييت يتٓٛع يف اؿكٛم، ٚاايؿعًٞ عكٛق٘، ضغِ ٖصا ايتُٝع َٚٔ ايتُتع 

ؾطٜكٞ، إمنا اٱ اٱْػإايؿعٛب مل ٜػتؿس َٓٗا ٚ اٱْػإؾطٜكٞ ؿكٛم املٝجام اٱ عٓٗاط بٻعٳ

، َٚا ٜ٪نس شيو ٖٛ ْعاّ اؿُا١ٜ اٱْػإؿازت َٓٗا ايسٚي١ ٚايػٝاز٠ ع٢ً سػاب اغت

تطبٝكٗا ؾعًٝا ع٢ً ؾطٜكٝا ٚإيف  اٱْػإاشل٠ٛ ايهبرل٠ َا بني ايتٓعرل ؿكٛم ، ٚاملتٛانع

 .أضض ايٛاقع

ؾطٜكٞ اشلا١َ دسا اييت أغؿًٗا املٝجام اٱست٢ ع٢ً َػت٣ٛ ايتٓعرل ٖٓاى بعض اؿكٛم 

ايٛثا٥ل ٚكتًـ  ،اٱْػإَكاض١ْ باٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم  ،ايؿعٛبٚ اٱْػإؿكٛم 

اؿل )اؿل يف ايعٚاز، ٚ: عٌ َٔ بٝٓٗا، ياٱْػإاملتعًك١ عكٛم  ا٭خط٣ ايعامل١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ

 .يف ا٫ْتدابات، ٚسط١ٜ ايتكٜٛت، ٚاؿل ايٓكابٞ(

ؾطٜك١ٝ نْٛ٘ ميٓح ايسٍٚ اٱ -َٚٔ سٝح ايتٓعرل نصيو -عاب ع٢ً املٝجام نُا ٜٴ

ٌ تكٝٝسا ُجِّعّٚ يف ايتشسٜس ايكاْْٛٞ يًشكٛم اييت نؿًٗا، ٖٚٛ َا ٜٴسط١ٜ ظا٥س٠ ع٢ً ايًٗ

طاض إيف ": ٛع١ َٔ ايهٛابط املكطًش١ٝ ع٢ً ؾان١ًُْكاقا يًعسٜس َٔ اؿكٛم مبذإٚ

ايًٛا٥ح"ايكٛاْني ٚ
(1)

اؾذلاط ا٫يتعاّ بايكٛاعس اييت ْل عًٝٗا ايكإْٛ" ، أٚ " َع
(2)

. 

باملع٢ٓ  زازٜ٘اغذلؾطٜكٞ دعًت٘ ٜٴٓعت بإٔ ْكٛق٘ املٝجام اٱ اْتٗذٗاٖصٙ ايططٜك١ اييت 

ٚدٛز إىل  ايٛاغع دسا، مما ٜتٝح يًسٍٚ ايتشًٌ َٔ ايتعاَاتٗا ايٛاضز٠ يف املٝجام زٕٚ ساد١

سا٫ت َع١ٓٝ سا٫ت قطو١ تػُح ايتشًٌ َٔ اؿكٛم يف
(3)

. 

 اٱْػإقشٝح إٔ َجٌ ٖصٙ اؿسٚز ايكا١ْْٝٛ قس لسٖا يف ْكٛم أخط٣ ؿكٛم 

 تطن٘ عاَاٚ ق١ًُٝٝ، يهٔ املٝجام اٱؾطٜكٞ مل وسز اشلسف َٔ ايتشسٜسإٚ أعامل١ٝ 

 .بايتايٞ تكعب ايطقاب١ عًٝ٘ٚ نا،اؾهؿٚ

                                 
 المتعمقة بحرية التعبير.  09الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، المادة  - (1)
المتعمقة بحرية  12المتعمقة بحرية المشاركة، كالمادة  10الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، المادة  - (2)

 التنقؿ. 
اإلنساف كالشعكب عمى حاالت بعينيا يجكز فييا التحّمؿ مف الحقكؽ، كحالة لـ ينص الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ  - (3)

جانب التأخر في إلى  -الحرب أك الطكارئ، لكف كاف كثير التقييد ليا مف دكف أىداؼ كاضحة، كنظرا ليذا الكضع 
 تمت عنكنة ىذه النقطة بترّدد كتأخر النظاـ اإلفريقي.  -اعتماده
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 ايفسع ايجاْٞ

 اإلق١ًُٝٝ  ايٓعِباقٞ  تأخس

ق١ًُٝٝ دٗٛزٖا َتٛانع١ دسا يف إْع١ُ أإىل  اٱْػإايتسضز يف أق١ًُ سكٛم ٜكٌ 

ؾكس عطف َػاض (، ٚقاض٠ آغٝا املػًُٕٕٛ مل ْكٌ نعٝؿ١)ايعطب ٚإ اٱْػإفاٍ سكٛم 

إٔ ُاعتُس املٝجام إىل  قعٛباتٍ ايعطب١ٝ عسٸ٠ تعكٝسات ٚيف إطاض داَع١ ايسٚ اٱْػإسكٛم 

يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ  اٱْػإايصٟ مل ٜٴػِّط َٔ ايٛنع املذلزٸٟ ؿكٛم  اٱْػإايعطبٞ ؿكٛم 

 .(أ٫ٚ)

 اٱغ٬ّ، يف اٱْػإخاق١ عكٛم  ٫تؿاق١ٝغ٬َٞ تؿتكط َٓع١ُ امل٪متط اٱيف سني  

 .)ثاْٝا(غ٬ّيف اٱ اٱْػإامُلًع١َ عٔ سكٛم  ايبٝاْات اٱغ١َٝ٬ غرلضغِ نجط٠ اٱع٬ْات ٚ

 ؿُا١ٜ ٜػٝب ؾٝٗا متاَا أٟ ْعاّتؿتكس أق٬ ملٓع١ُ إق١ًُٝٝ ٚ ،خط٣)آغٝا(أَٚٓاطل 

 .(ثايجابعض زٚشلا يًشًٍٛ ايٛط١ٝٓ) اػٗتسٝح  ،اٱْػإؿكٛم 

 اإلْطإسكٛم ُا١ٜ ذت ععف ايٓعاّ ايعسبٞ -أٚال

قًُٝا بانطا ٖٛ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ، َتعآَا َع قٝاّ إعطف ايعامل ايعطبٞ تٓعُٝا 

ي١ سكٛم إٔ اؾاَع١ مل تتأثط با٭َِ املتشس٠ يف َػأ٫ إَتأثطا بٗا، املتشس٠ َِٚ َٓع١ُ ا٭

اٱْػإ
(1)

، ٚقس 1968 ٫ يف غ١ٓإ اٱْػإؾ١ٓ زا١ُ٥ ؿكٛم  ٧ٓؿٕ تٴأ، ٚمل تػتطٝع 

 ذ١ًٓت ايًٓهِّذاب١ ملطًبٗا، ٚقس ؾٴاغتاملتشس٠ َِٚ َٔ َٓع١ُ ا٭ باقذلاحناْت املبازض٠ 

َِ اييت قطضتٗا ا٭ اٱْػإأق٬ ٱعساز َػا١ُٖ اؾاَع١ ايعطب١ٝ يف ايػ١ٓ ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

(2)1968املتشس٠ غ١ٓ 
يف  اٱْػإي١ سكٛم أٖتُاّ مبػْؿا٥ٗا ا٫إ، ٚمل ٜهٔ ٖسؾٗا عٓس 

 محا١ٜ ي١أَػإىل  ضاز٠ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ايسٍٚ ايعطب١ٝ مل تٓكطفاٱٕ ايطغب١ ٚ٭؛ اؾاَع١

 .ٚيٜٛات َٝجام اؾاَع١أ، ٚمل تهٔ َٔ اٱْػإسكٛم 

                                 
ىيـ الدسكقي، بياء الديف إبراىيـ، حقكؽ اإلنساف بيف التشريع كالتطبيؽ، المرجع عصمت عدلي، طارؽ إبرا - (1)

 . 280-279السابؽ، 
حقكؽ اإلنساف العربي، سمسمة كتب المستقبؿ  محمد فائؽ، "حقكؽ اإلنساف بيف العالمية كالخصكصية"، - (2)

 . 205(، المرجع السابؽ، ص17العربي)
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ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ، ٚػاًٖت ١ نجرلا عكٛم ايؿعب ايؿًػطٝين ٚذٓيًٓاٖتُت ا

ٟ ٚظٝؿ١ ضقاب١ٝ يف أذ١ٓ ٫ متًو ايًٓٚايعطب١ٝ،  ايسٍٚه١ يف ٗٳٓتٳايعطبٞ امُل اٱْػإسكٛم 

، اٱْػإايتعإٚ ايعطبٞ يف فاٍ سكٛم  سٍٜٛتُشٛض زٚضٖا سٝح ، اٱْػإفاٍ سكٛم 

بعسَا زخٌ سٝع  اٱْػإعًٝٗا املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم  ٞ ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ اييت ْلٸكًَِّٚتٳ

 .اٱْػإعساز املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم إذ١ٓ يف ايٓؿاش، ثِ غاُٖت ايًٓ

٫ بعس إ ٜٴعتُس، ٚمل 1970يف غ١ٓ  اٱْػإعساز َٝجام عطبٞ ؿكٛم إايعٌُ ع٢ً  أبس

غِ َٔ ٖصٙ املس٠ ايكٝاغ١ٝ اييت ، ٚبايطٸ1994نإ شيو غ١ٓ كاض عػرل ٚطٌٜٛ ٚ

، ٫ٚ ٜتُتع اٱْػإٖع٬ٜ ٫ ٜهٝـ دسٜسا يًُٛاثٝل ايعامل١ٝ ؿكٛم  دا٤ْ٘ أ٫ إ ،ػطقٗااغت

بأ١ٜ آي١ٝ سكٝك١ٝ يًطقاب١
(1)

ٜٴ َٴأط عٔ عبِّ، ٫ٚ  ٖٳذٳتٳ١ٜ خكٛق١ٝ عطب١ٝ، ٖٚٛ  ْ٘ أٌ متاَا ٚنا

َٛدٛز غرل
(2)

. 

يٝسخٌ سٝع ايٓؿاش ٜلايتكس اؾذلط املٝجام ْكابا بػٝطا دسا َٔ 
(3)

، َٚع شيو مل 

، 2008َاضؽ  ٫16 يف إ٫ بعس طٍٛ اْتعاض، سٝح مل وسخ شيو إٜسخٌ سٝع ايٓؿاش 

خطٖا زٚي١ ايعطام آزٚي١، نإ  (14عؿط٠ ) أضبع١ ٜٚكٌ عسز ايسٍٚ املكازق١ عًٝ٘ ايّٝٛ

اق١ عتدل َٔ ايسٍٚ ايػبٻَا اؾعا٥ط ؾتٴأ، 2013ؾطٌٜ أ 04اييت قازقت عًٝ٘ بتاضٜذ 

ا ؾكس نإ بتاضٜذ َا تكسٜكٗأ، 2004ٚت أ 02يًتكسٜل عًٝ٘ ؾكس نإ تٛقٝعٗا بتاضٜذ 

                                 
محمد فائؽ، حقكؽ اإلنساف بيف العالمية كالخصكصية، حقكؽ اإلنساف العربي، سمسمة كتب المستقبؿ  - (1)

 . 205(، المرجع السابؽ، ص17العربي)
 في الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، انظر:  - (2)
لثقافة العربية ا –حقكؽ اإلنساف الشافعي محمد بشير،" مبلحظات حكؿ مشركع الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف"،  -

 ؛ 220-215المرجع السابؽ، ص -كالنظاـ العالمي
 ؛ 232-229ص -الثقافة العربية كالنظاـ العالمي -مفيد شياب، " الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف"، حقكؽ اإلنساف -
، 3جناف، العددسامية بكركبة، "إسياـ الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف في تككيف قانكف حقكؽ إنساف إقميمي"، مجمة ال -

 ؛ 61-41المرجع السابؽ، ص
 انظر أيضا: 

- Ahmed MAHIOU, La Charte Arabe des Droits de l'Homme, Revue IDARA, l'École 

Nationale d'Administration, Volume 11,N
 
 21- 2001,p101-  2.  

شيريف مف تاريخ إيداع كثيقة التصديؽ أك ( فقرة ب، عمى أنو يدخؿ ىذا الميثاؽ حيز النفاذ بعد 42تنص المادة ) -(3)
 . االنضماـ السابعة لدل األمانة العامة لمجامعة
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 2006 ؾٝؿطٟ 11
ضزٕ اييت قازقت عتدل ثاْٞ زٚي١ تكازم ع٢ً املٝجام بعس ا٭بصيو تٴٚ ،(1)

(2)2004نتٛبط أ 28بتاضٜذ  عًٝ٘
. 

ؾًػؿ١ : اٱْػإْ٘ َؿسٚز بني ؾًػؿتني ؿكٛم أَٔ خ٬ٍ زٜبادت٘ ٜبسٚ ٚناملٝجام ٚ 

، املؿاض إيٝ٘ غ٬ّيف اٱ اٱْػإإع٬ٕ ايكاٖط٠ ؿكٛم بط عٓٗا عبٳٸَٴ ،غ٬َٜٞٔ اٱقٛاَٗا ايسٸ

ايعاملٞ اٱع٬ٕ  ،اٱْػإٚؾًػؿ١ قٛاَٗا ايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم ، يف ٖصٙ ايسٜباد١

 .، ٚاملؿاض إيُٝٗا يف ايسٜباد١ نصيويعٗسإاٚ

قًُٝٞ ١ٜ خكٛق١ٝ تتعًل مبؿَٗٛ٘ ايعطبٞ اٱأٚبني ايٓعطتني مل تعٗط يًُٝجام ايعطبٞ 

 .ٚ ْعطت٘ يعامل١ٝ ٖصٙ اؿكٛمأ اٱْػإؿكٛم 

َتٛانع١، َٚع  اٱْػإق١ًُٝٝ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف فاٍ سكٛم تبك٢ اؾٗٛز اٱ

تٓطًل  قسٕ املٓطك١ ايعطب١ٝ أسٝع ايٓؿاش ميهٔ ايكٍٛ  اٱْػإبٞ ؿكٛم زخٍٛ املٝجام ايعط

 .اٱْػإيف َػرل٠ محا١ٜ سكٛم 

عساز شلا ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١، ٖٞ َؿطٚع ٚهب ايتٜٓٛ٘ مببازض٠ َؿذع١ هطٟ اٱ 

تب ، ٚإشا ُن2012ٚس١ ، باقذلاح َٔ ايبشطٜٔ يف ق١ُ ايساٱْػإقه١ُ عطب١ٝ ؿكٛم 

)َع  يٝٗا زٕٚ عطاقٌٝإذ٤ٛ ُٚأغٹػت بططٜك١ تػُح يٲْػإ ايعطبٞ ايًٓ ،شلصٙ اـط٠ٛ ايٓذاح

، غتهٕٛ خط٠ٛ ايعطب١ٝ( اؿهِ ْع١ُايطبٝع١ ايؿُٛي١ٝ ٭إىل  إٔ ٖصا َػتبعس بايٓعط

 سضاىاغتميهٔ عٔ ططٜكٗا ايٛطٔ ايعطبٞ، ٚيف  اٱْػإع٬ُق١ مٛ محا١ٜ ؾع١ًٝ ؿكٛم 

 .اٱْػإسكٛم محا١ٜ يف فاٍ  ١ايعطبٝؾاَع١ ايسٍٚ  ايتأخط ايهبرل

مت  ؾكس اٱْػإاـكٛق١ٝ يف ايٓكٛم ايعطب١ٝ ؿكٛم ايعامل١ٝ ٚ إؾهاي١ٝأَا عٔ 

ايصٟ تبٓاٙ فًؼ  5819ايكطاض ضقِ َٔ خ٬ٍ طاض داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝإيف ايتعبرل عٓٗا 

                                 
محـر  12مؤرخ في  62-06صادقت الجزائر عمى الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف بمكجب مرسـك رئاسي رقـ  -(1)

، يتضمف التصديؽ عمى الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، المعتمد 2006فبراير سنة  11المكافؽ  1427عاـ 
؛ 2004اير سنة فبر  15المكافؽ 1427محـر  16بتاريخ  صادرة 8. ج.ر عدد 2004بتكنس في مام سنة

 .11صإلى  3( في ذات الجريدة مف ص53كُنشرت مكاده )
إحصائيات الّمجنة العربية لحقكؽ اإلنساف حكؿ الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف عمى المكقع اإللكتركني الخاص  - (2)

 http: //www. lasportal. org: بالّمجنة

http://www.lasportal.org/
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(1)17/9/1998اؾاَع١ بتاضٜذ
ؾاز١ٜ يف غذلًؼ بعض اـطٛط ا٫قطض ؾٝ٘ اجملايصٟ ٚ، 

ا٫عتباض ا٫خت٬ؾات ايس١ٜٝٓ  ، ٚيهٔ َع ا٭خص يفاٱْػإفاٍ ٚنع َعاٜرل يعامل١ٝ سكٛم 

ثط شيو يف ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ، ٚمما دا٤ ؾٝ٘ َا أا٫دتُاع١ٝ يهاؾ١ ايؿعٛب، ١ٝٚ ٚايجكاؾٚ

ًٜٞ: 

ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اييت تؿهٌ َٛضٚثات ٚضٚاؾس ايتُػو باـكٛقٝات ايس١ٜٝٓ ٚ"

 ."اٱْػإتػِٗ يف إثطا٤ املؿاِٖٝ ايعامل١ٝ املؿذلن١ ؿكٛم 

ايكِٝ ا٭ق١ًٝ يف نٌ فتُع ٫ ٜعين ا٫غذلاب "ايتُػو بايػُات اـكٛق١ٝ ٚ

 .اؿهاضٟ أٚ ا٫ْػ٬م ع٢ً ايصات"

ا٫ْتكام َٔ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ ٚتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ شضٜع١ يً اٱْػإدساّ سكٛم اغت"عسّ 

 ". غٝازتٗا ايٛط١ٝٓ

ع٢ً مٛ ٜكّٛ ع٢ً  اٱْػإي١ سكٛم أاجملتُع ايسٚيٞ بتٓاٍٚ َػ ايتعاّنطٚض٠ 

 .املٛنٛع١ٝ ٜٚؿٌُ ناؾ١ ايسٍٚ زٕٚ متٝٝع ٫ٚ اْتكا١ٝ٥"

ع٢ً َؿاِٖٝ عطب١ٝ َٛسس٠ ا٫تؿام
(2)

١ٝ اٱْػاَْػتٛساٙ َٔ ايكِٝ  اٱْػإؿكٛم  

 .يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬"ايطؾٝع١ 

١ٝ يف َؿَٗٛٗا ايؿاٌَ ٚايعازٍ َٚٔ نٌ دٛاْبٗا املسْ اٱْػإا٭خص عكٛم 

 .ا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ"ٚايػٝاغ١ٝ ٚنصيو ا٫دتُاع١ٝ ٚ

نطٚض٠ ا٫تؿام إىل  ايساعٞ ،قبٌ ا٭خرل ا٫ْتباٙ يف ٖصا ايكطاض ٖٛ ايعٓكط َا ٜؿسٸ َا

١ٝ ايطؾٝع١ يًؿطٜع١ اٱْػاَْػتٛسا٠ َٔ ايكِٝ  ،اٱْػإع٢ً َؿاِٖٝ عطب١ٝ َٛسس٠ ؿكٛم 

                                 
، 1998القاىرة، سبتمبر،  110انظر: إدارة شؤكف مجمس جامعة الدكؿ العربية، قرارات مجمس الجامعة، الدكرة  - (1)

 ،2006أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، دار النيضة العربية، القاىرة . مشار إليو لدل: 77-75ص
 . 336ص
عكامؿ مشتركة عدة تجمع الدكؿ العربية، الديف كالمغة، كالعادات كالتقاليد، كالمصير المشترؾ كالماضي  -(2)

المشترؾ، كىي كفيمة بأف تجعؿ الدكؿ العربية ليس فقط أمة عربية كاحدة، كلكف دكلة فيدرالية كاحدة، كمع ذلؾ لـ 
التي تتميز بيا الدكؿ العربية في إطار جامعة الدكؿ تستطع الدكؿ العربية تجاكز خبلفاتو، كمف ثـ؛ فإّف الخصكصية 

 العربية ليست مكجية لممنظكمة العالمية المييمنة كالمسيطرة، كلكنيا مكجية أساسا مف كضد الدكؿ العربية فيما بينيا. 
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 اٱْػإَط نٗصا مل وسخ بعس، ٚمل ٜػتطع املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم أغـ ، يٮاٱغ١َٝ٬

نُا ؾعٌ -اٱْػإقٌ ْعط٠ َتُٝع٠ ؿكٛم ٕ ٜهُٔ ع٢ً ا٭أ -ْ٘ ْل ًَعّأعهِ  -

ٚ أًُٖتٗا أػعٌ َٓ٘ َكسضا َٚطدعا ؿكٛم  -ٚايؿعٛب اٱْػإاملٝجام اٱؾطٜكٞ ؿكٛم 

ْعطا ؛ اٱْػإٕ تٓل عًٝٗا املٛاثٝل ايعامل١ٝ ؿكٛم أٚ مل تػتطع أٚ مل تؿأ أغؿًتٗا أ

 .ي٬خت٬ف ايهبرل بني كتًـ ايجكاؾات ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ

 اإلْطإإلتفاق١ٝ إضال١َٝ ذتكٛم  َٓع١ُ املؤمتس اإلضالَٞإفتكاد  -ثاْٝا

غ٬َٞ، يف ايعامل اٱ اٱْػإيف ايٛطٔ ايعطبٞ ٚسكٛم  اٱْػإتتكاطع نجرلا سكٛم 

غ٬َٞ املؿذلى عٛض ايعٌُ ايعطبٞ بٌ إٕ ز٫ٚ عطب١ٝ عسٜس٠ اختاضت أ٫ٚ ايعٌُ اٱ

ايكاٖط٠ إع٬ٕ  يف سس شات٘ ٜطتهع ع٢ً اٱْػإاملؿذلى، ست٢ املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم 

 .غ٬ٌَٞ َٓع١ُ امل٪متط اٱبٳس َٔ قٹعٻغ٬ّ امُليف اٱ اٱْػإؿكٛم 

ٕ سكٛم أبطاظ إغ١َٝ٬ يف ِ ايسٍٚ اٱغ٬َٞ اييت تهٸعها٤ َٓع١ُ امل٪متط اٱأادتٗس 

يٝػت ٚقؿا ع٢ً ايسٍٚ ايػطب١ٝ، اييت ٜ٪اخصْٚٗا ع٢ً ػاٌٖ اؿهاضات ا٭خط٣،  اٱْػإ

غ١َٝ٬َٚٓٗا اؿهاض٠ اٱ
(1)

. 

عٗط تٴ اٱْػإغ١َٝ٬ ؿكٛم إعها٤ املٓع١ُ ٱهاز ْكٛم أ ادتٗسدٌ شيو أَٚٔ  

، ٚا٭ِٖ َٔ نٌ اٱْػإٜٔ، ٚتكهٞ ع٢ً استهاض ايسٍٚ ايػطب١ٝ ؿكٛم عع١ُ ٖصا ايسٸ

غ١َٝ٬ املػتُس٠ َٔ طاعٞ اـكٛق١ٝ اٱتٴ اٱْػإشيو، قٝاغ١ ْكٛم إغ١َٝ٬ ؿكٛم 

 .ايؿطٜع١

غ٬ّ ايهجرل َٔ ايٛقت، يف اٱ اٱْػإايكاٖط٠ سٍٛ سكٛم إع٬ٕ  ب قسٚضٚقس تطًٓ

، ٫ٚ 1969غ٬َٞ يف غ١ٓ ، ٚقس تأغػت َٓع١ُ امل٪متط اٱ٫1990 يف غ١ٓ إؾًِ ٜكسض 

غ٬َٞ يهٓ٘ ا٭ِٖايٛسٝس يف ايعامل اٱاٱع٬ٕ  ٜعتدل ٖصا
(2)

. 

                                 
 . 90أحمد محيك، " تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص - (1)
بيف النصكص األخرل لحقكؽ اإلنساف في العالـ اإلسبلمي نجد: إعبلف حقكؽ اإلنساف ككاجباتو في مف  - (2)

؛ البياف اإلسبلمي العالمي، الصادر عف المجمس اإلسبلمي 1979اإلسبلـ، الصادر عف رابطة العالـ اإلسبلمي عاـ 
ر عف المجمس اإلسبلمي األكركبي عاـ ؛ البياف العالمي عف حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، الصاد1980األكركبي عاـ 

. في 1994بمندف؛ إعبلف بشأف حقكؽ الطفؿ كرعايتو في اإلسبلـ، الصادر عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي عاـ  1981
= 
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ق١ًُٝٝ يف طاض َٓعُتِٗ اٱإل ايصٟ غاِٖ ب٘ املػًُٕٛ يف ٕ ايٓٸإٚضغِ طٍٛ اْتعاض ؾ

ضؾازات عا١َ تػذلؾس بٗا ايسٍٚ يف إيف ؾهٌ  دا٤، اٱْػإاؿطن١ ايعامل١ٝ ؿكٛم 

ًَع١َ بني ايسٍٚ اتؿاق١ٝ  يعاّ ٚيٝؼٜعٛظٙ اٱإع٬ٕ  ٖٛ فطزٚ، اٱْػإفاٍ سكٛم 

 .عها٤ا٭

غ٬ّ لسٙ واٍٚ يف اٱ اٱْػإايكاٖط٠ سٍٛ سكٛم إع٬ٕ  كطا٤اغتَٚٔ خ٬ٍ 

ٚعامل١ٝ ٖصٙ اؿكٛم نُا  اٱْػإغ١َٝ٬ ؿكٛم ايتٛؾٝل بني ْعط٠ ايؿطٜع١ اٱ١ ٚاملكاؿ

ٕ ٖصٙ املكاؿ١ ؾؿًت َٓص ايبسا١ٜ يعسّ ٚدٛز ْكاط أ٫ إدا٤ت يف ايٓكٛم ايسٚي١ٝ، 

 .نجرل٠ ي٬يتكا٤ َا بني ايٓعطتني

سٝاْا ٜهعٗا ْكٝها يًعامل١ٝ، ثِ ٜعتُس َؿَٗٛ٘ أع٢ً اـكٛق١ٝ ٚاٱع٬ٕ  ٜ٪نس

غ٬َٞ، ٚاعتباضٙ َطدع١ٝ َكسغ١ ٚزلا١ٜٚ، يف ٜٔ اٱاـام يًعامل١ٝ ايٓابع١ َٔ عامل١ٝ ايسٸ

كتًـ ، ٚاٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  َكابٌ ايعامل١ٝ ايٛنع١ٝ ايػطب١ٝ اييت بٴين عًٝٗا

ايٓكٛم ايعامل١ٝ
(1)

. 

ع٬ٕ اٱٚ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  بني ا٫خت٬فقبح ٚانشا أٖٚهصا 

غ٬َٞاٱ
(2)

 تطىَط ايصٟ َٔ زٕٚ ْتٝذ١، ا٭عٌ ع١ًُٝ ايتٛؾٝل بُٝٓٗا قعب١، ٚ، مما ه

                                 
، كما ىك مبلحظ فإف كؿ 37ىذه النصكص انظر: عبد الحسيف شعباف، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص

ات يعكزىا اإللزاـ، مما يحممنا عمى القكؿ بأف الحماية اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف في إطار ىذه النصكص ىي مجرد إعبلن
 العالـ اإلسبلمي متكاضعة جدا إف لـ نقؿ ضعيفة. 

 ؛ انظر أيضا: 37عبد الحسيف شعباف، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، - (1)
 - Chems-Eddine HAFIZ et Gilles DEVERS, droit et religion musulmane, États de droits, Dalloz 

2005,p57.  

حيث تـ التأكيد عمى في ىذا المرجع عمى أف اإلسبلـ ديف تكحيدم سماكم بطابع عالمي يرتكز عمى الكحي اإلليي مف 
ـ... اإلسبلـ ىك أيضا  632ك 610نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ في الفترة الممتدة ما بيف إلى  -عز كجؿ-اهلل 

 حضارة كثقافة. 
 جاء النص األصمي بالّمغة الفرنسية كاآلتي: 

« L’islam est une religion monothéiste à caractère universel. Sans représentation figurée, sans 

mystères ni sacrements, elle s’appuie sur les révélations faites par Allah(Dieu) à son prophète 

Muhammed entre 610 et 632 de l’ère chrétienne. L’islam est également une civilisation et une 

culture ».  
(2) - "Si les droits de l’Homme islamique se distinguent des droits de l’Homme occidentaux par 

leur caractère divin, ils ne sont cependant pas uniformes". Christoph EBERHARD, Droits de 

l’Homme et Dialogue Interculturel, op. cit. p   .  
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ق٬أْ٘ ٫ زاعٞ شلصا ايتٛؾٝل أايبعض ٜط٣ 
(1)

. 

غ٬َٞ طاض َٓع١ُ امل٪متط اٱإاـكٛق١ٝ يف ؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚإإىل  مت ايتططم

بانػتإ(  -يف )نطاتؿٞ ايعؿطٜٔ يٛظضا٤ اـاضد١ٝ املٓعكسبكطاس١ يف ايك١ُ اؿاز١ٜ ٚ

عها٤ يف املتعًل بتٓػٝل املٛاقـ بني ايسٍٚ ا٭ٚ ،1993أؾطٌٜ  29إىل  25يؿذل٠ َٔ يف ا

. (1993)ؾٝٝٓا  اٱْػإؼهرلا يًُ٪متط ايعاملٞ ؿكٛم  اٱْػإسكٛم  فاٍ
(2)

 

ْ٘ ٜتٛدب ايٓعط أايبؿطٟ سكٛم عامل١ٝ بطبٝعتٗا ٚ "بإٔ سكٛم اؾٓؼ: امل٪متط قطٸأٚقس 

خص ضغا٤ قٛاعس عا١َ يًػًٛى، َع ا٭إإىل  َتطٛض٠ تػتٓس١ زٜٓاَٝه١ٝ ٚام عًُٝٝٸيٝٗا يف غٹإ

ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ"ٚايجكاؾ١ٝ ٚاملس١ْٝ ٚ باض كتًـ اـًؿٝات ايتاضى١ٝيف ا٫عت
(3)

. 

ؾاع عٓ٘ يف َ٪متط ؾٝٝٓا ايعاملٞ مت ايسٸ اييتٛقـ امل ٖصٙ َا ميهٔ اـطٚز ب٘ َٔ

غ١َٝ٬ ؾسٜس٠ ايتُػو باـكٛقٝات ايجكاؾ١ٝ ٕ ايسٍٚ اٱأ، 1993يف  اٱْػإؿكٛم 

ايتؿاٚض سٍٛ غ٬َٞ، ٚيٝػت َػتعس٠ يًتٓاظٍ ٜٚٔ اٱغ١َٝ٬، مبعٓاٖا املبين ع٢ً ايسٸاٱ

ْٗا َباز٨ إٔ ناْت تتٓاقض َع ايٓكٛم ايعامل١ٝ، ٚغبب شيو ٖٛ ٚإٖصٙ املباز٨، ست٢ 

 اـكٛق١ٝيعامل١ٝ َٚها١ْٝ ايتٛؾٝل بني اإٕ ايبشح يف إايؿطع اؿهِٝ، ٚعًٝ٘ ؾ

 .قعب١ ايتشكٝل تبك٢ اٱغ١َٝ٬

ٚ أ، يٝػت َؿه١ً تٛاؾل اٱْػإغ٬َٞ ؾُٝا ىل سكٛم ي١ يف ايعامل اٱأاملػ إٕ

َع تًًو اييت ْكت عًٝٗا ايٓكٛم ايعامل١ٝ،  اٱْػإغ٬ّ سٍٛ سكٛم تعاضض َباز٨ اٱ

 اٱْػإضاز٠ غٝاغ١ٝ يس٣ قاز٠ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ يًٓٗٛض عكٛم إمنا املؿه١ً ٖٞ غٝاب إ

 .اٱْػإيف اؿطن١ ايعامل١ٝ ؿكٛم  ٚا٫نطاط

                                 
سامي عكض الذيب أبك ساحمية، حقكؽ اإلنساف الُمتَناَزع عمييا بيف الغرب كاإلسبلـ، في، حقكؽ اإلنساف  - (1)

، كأصؿ المقاؿ منشكر بالّمغة الفرنسية في المجمة الجزائرية لمعـك القانكنية 164العربي، المرجع السابؽ، ص
كحكؿ نفس ىذه النقطة كغيرىا مف النقاط  ؛ كلنفس الكاتب76-43، ص1993لسنة  01كاالقتصادية كالسياسية عدد

 المتعمقة "بأساس القانكف اإلسبلمي" كما سّماه، انظر كتابو: 
- Sami Awd Aldeeb ABU-SAHLIEH, Religion et Droit dans les pays arabes, Presses Universitaire 

de Bordeaux, Pessac, Cedex, France 2008, P 21-  .  

نافذة مؤتمرات كاجتماعات،  ,oci. org-http: //www. oic قع الرسمي لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي:انظر: المك  - (2)
 س.  – 41/21صفحة كزراء الخارجية، الدكرة الكاحدة كالعشركف، القرارات السياسية، القرار رقـ 

 س، نفسو.  – 41/21القرار رقـ  - (3)

http://www.oic-oci.org/
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طاض َٓع١ُ امل٪متط إيف  اٱْػإؾا١ًَ ؿكٛم اتؿاق١ٝ  ايسيٌٝ ع٢ً شيو ٖٛ غٝابٚ

خط٣، ست٢ بتًًو اؿكٛم ايٓابع١ َٔ خكٛق١ٝ ايجكاؾ١ أطط ُأٟ أٚ يف أا٫غ٬َٞ، 

 .غ١َٝ٬اٱ

سٍٛ َٛنٛع  اٯضا٤تٛسٝس  َٔ خ٬شلا ميهٔ اٱغ٬ّيف  اٱْػإؿكٛم اتؿاق١ٝ  إٕ

ايعامل١ٝ سٍٛ ايػا١َٝ ٚ غ٬ّؾهاض اٱأغ١َٝ٬، ٚميهٔ عطض يف ايسٍٚ اٱ اٱْػإسكٛم 

ق١ًُٝٝ ؿكٛم اٱًُٖتٗا ايٓكٛم ايعامل١ٝ ٚأناؾ١ سكٛم دسٜس٠ إ، ٚميهٔ اٱْػإسكٛم 

نُا  ،ٚغرلٖا ...ٚاملٝت، اؾاض ٚعابط ايػبٌٝ،ايهٝـ، ٚايكطٜب، ٚ، نشل اٱْػإ

شيو عٓسَا ٚ ،غ١َٝ٬يف ايسٍٚ اٱ اٱْػإغٝكاسب شيو ثط٠ٚ ؾك١ٝٗ نبرل٠ سٍٛ سكٛم 

طاض املطدع١ٝ إ، ٚنٌ شيو يف ا٫تؿاق١ٝتؿػرل ٖصٙ ٖصٙ ايسٍٚ يتطبٝل ٜٚتكس٣ قها٤ 

اٱْػإغ١َٝ٬ ؿكٛم اٱ
(1)

. 

ْٗا غتكبح َكط١ْٚ ٭ ؛قٝا١َْني شلا ٚأٜٔ ؾٝ٘ تع٢ً ايسٸ اٱْػإتأغٝؼ سكٛم ثِ إٕ 

 .بايٛاظع ايسٜين

خط، آ إقًُٝٞطاض إٟ أٚ يف أغ٬َٞ طاض َٓع١ُ امل٪متط اٱإغ١َٝ٬ ايّٝٛ يف ايسٍٚ اٱؾ

 ،اٱغ٬ّيف  اٱْػإؿكٛم  ًع١ََٴ ؾا١ًَاتؿاق١ٝ  بٛنعٟ ٚقت َه٢، أنجط َٔ أَطايب١ 

، ٜهٕٛ اٱْػإغ١َٝ٬ ؿكٛم إغاؽ قه١ُ أاٍ، ٜكّٛ ع٢ً شٛب١ بٓعاّ ضقابٞ ؾعٸكَ

َٔ ؛ ٚؿطغٗا َٔ َعٓاٖاَٚٔ زٕٚ ؾطٚط تٴ ،ٍٚيٮؾطاز نُا ايسٸ اَاَٗا َؿتٛسأايتكانٞ 

٢ً سطنات اجملتُع املسْٞ عع٢ً ايؿعٛب ٚ أدٌ ٖصا املطًب ايػاَٞ هب املطا١ٖٓ

ْٗا َػتعس٠ ع٢ً ا٭قٌ يف ايٛقت ٜبسٚ أٝاغ١ٝ يًشهَٛات ايعطب١ٝ ٫ ضاز٠ ايػاؿكٝك١؛ ٭ٕ اٱ

 .ايطٸأٖ شلهصا تٓاظٍ

غ٬ّ ممهٓا يف اٱ اٱْػإؾاع عٔ سكٛم غٝكبح ايسٸ -إٕ ؼكل - ٚبٗصا ايٓعاّ

                                 
تبّني التصكر الغربي لحقكؽ إلى  اإلسبلميأدل غياب مفاىيـ إسبلمية لمحقكؽ الشرعية لئلنساف في إطار الّديف  - (1)

اإلنساف كتطبيقو عمى الكاقع اإلسبلمي، مما نتج عنو سمب الحضارة اإلسبلمية مقكمات كجكدىا، كصارت تراثا عاجزا 
التشريع المعاصر. انظر في تفاصيؿ ذلؾ: محمد أحمد مفتي، عف تنظيـ الكاقع، كمرجعا أخبلقيا محدكد األثر عمى 

سامي صالح الككيؿ، حقكؽ اإلنساف في الفكر السياسي الغربي كالشرع اإلسبلمي )دراسة مقارنة(، دار النيضة 
 . 6، ص1992اإلسبلمية، الطبعة األكلى، د. ـ. ط 
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َطا شا ؾا٥س٠، أٚ ايعامل١ٝ أ اٱق١ًُٝٝٚغٝكبح َكاضْتٗا بػرلٖا َٔ ايٓكٛم  ،شا دس٣ٚٚ

غ٬َٞ يف ايعامل اٱ اٱْػإَٛنٛع سكٛم إىل  نٌ َٔ ٜتططم -قٌع٢ً ا٭-ٚغٝكٍٛ 

غ٬َٞ ٕ ايعامل اٱأاؿكٛم اييت تهُٓٗا، ٚئ ٜكٛيٛا إىل  ْ٘ ْعاّ ؾطٜس َٔ ْٛع٘ بايٓعطأ

َٴإٓعاّ يبهتًت٘ ايبؿط١ٜ ايهبرل٠ ٜؿتكس   .اٱْػإًعّ ؿكٛم قًُٝٞ 

 ٖٚٞ تتؿهٌ َٔ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ-غ١ٜٛٝ ٚامُل٬سغ أٜها إٔ ٚاقع ايكاض٠ اٯ

 .اٱْػإاٱغ٬َٞ ؿكٛم ؼ أسػٔ ساٍ َٔ ايٓعاَني ايعطبٞ ٚيٝ -اٱغ١َٝ٬ٚ

 يف آضٝا اإلْطإقًُٝٞ ذتكٛم إغٝاب ْعاّ  -ثايجا

تهِ  ١ٝق٬ ملٓع١ُ إقًُٝأْٗا تؿتكط إ، بٌ اٱْػإقًُٝٞ ؿكٛم إغٝا ملٝجام آتؿتكط  

غ١ٜٛٝايسٍٚ اٯ
(1)

غ١ٜٛٝ َٔ سٝح ايتذاْؼ يف ايكاض٠ اٯ اْعساّإىل  غاغاأٜٚطدع شيو  ،

سٝاْا ٜهٕٛ ا٫خت٬ف يف أػ١، ٚايًٜٓٔ ٚايعازات ٚايتكايٝس ٚايسٸْع١ُ ايػٝاغ١ٝ ٚا٭ايتاضٜذ ٚ

خاق١ تًو ايسٍٚ اييت عسز غهاْٗا ٜؿٛم غهإ  ،ٖصٙ ايعٛاٌَ ست٢ زاخٌ ايسٚي١ ايٛاسس٠

اخل ...ايكنيٚ -ايطٛا٥ـ املتعسز٠-قاض٠ بأنًُٗا ناشلٓس 
(2). 

ٚٯضا٤  اؾٗٛزساٍ زٕٚ تٛسٝس ٚ ،يف ايكاض٠ اٱْػإط ٖصا ايتٓٛع ع٢ً َػأي١ سكٛم أثٸ

غٝا ايكاض٠ ايٛسٝس٠ آٜأخص غكٛقٝات ايكاض٠، ؾهاْت  اٱْػإسٍٛ َؿّٗٛ آغٟٝٛ ؿكٛم 

 ،غٟٝٛاٯ اٱْػإٜهؿٌ ٜٚهُٔ سكٛم  اٱْػإٕ تهع ْعاَا ؿكٛم أع اييت مل تػتط

 .ّسٳاضب١ يف ايكٹايهٸغ١ٜٛٝ ايعطٜك١ ٚايٓابع١ َٔ اؿهاض٠ اٯعدل عٔ خكٛقٝت٘ ٜٴٚ

ٟ أؾض املبس٥ٞ يٛدٛز َٔ ٖصا ايطٸ اٱْػإغ١ٜٛٝ َعاضنتٗا ؿكٛم ايسٍٚ اٯ أتبس

                                 
 -ا: رابطة دكؿ جنكب شرؽ آسيا)اآلسيافتكتفي قارة آسيا بمجمكعة مف التكتبلت كاالتحادات مف بيني - (1)

ASEAN :؛ اتحاد جنكب آسيا لمتعاكف االقتصادم؛ اتحاد دكؿ الخميج العربي. انظر في ذلؾ) 
 ؛315محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص -      
 ؛ 149كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -      
 . 387كمكديك زنغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -      
أسباب ىذا الكاقع عديدة كمتنكعة كترتبط بعكامؿ عدة، خاصة كأف آسيا تتعايش فييا بمداف متناقضة جدا، دكؿ  - (2)

كبيرة بحجـ القارة كدكؿ صغيرة جدا، دكؿ قارية كأخرل تقطف الجزر، دكؿ عريقة جدا كدكؿ حديثة، تنكع ديني كبير 
ال زالت حادة، مطامع سياسية كترابية متعارضة. انظر في كثقافي، تاريخ قديـ كحديث جد معقد، خبلفات إيديكلكجية 

 . 92ذلؾ: أحمد محيك، " تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص
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منا إ ،غٜٝٛاإٓ ٚدٛزٙ يف سس شات٘ يٝؼ َطًبا أع٢ً اعتباض  ،يف ايكاض٠ اٱْػإَٝجام ؿكٛم 

 اٱْػإؾطض تكٛضٖا ؿكٛم  َٔ خ٬ي٘ تطٜس ،ٖٛ َطًب غطبٞ قازض عٔ ايسٍٚ ايػطب١ٝ

ايتسخٌ يف املٓطك١ ٝٴُهِّٓٗا بعس شيو َٔي ؛غٟٝٛاٯ اٱْػإع٢ً 
(1)

. 

ٚيٞ ؿكٛم َٔ ٖصا ايطؾض ا٭ أاـكٛق١ٝ يف ٖصٙ ايكاض٠ تبس١ٝ ٚؾإؾهاي١ٝ ايعامل

َط غرل َؿّٗٛ ؾع٬ َازاَت ٖصٙ ايسٍٚ ٫ متًو أايعامل١ٝ مبؿَٗٛٗا ايػطبٞ، ٖٚٛ  اٱْػإ

 .اٱْػإق٬ تكٛضا خاقا ؿكٛم أ

 اٱْػإقًُٝٞ ؿكٛم إّ ْعاّ َاّ اْعساأٚ -ؾهاي١ٝ يف ٖصٙ اٱ ايبشحٚعٓس 

 "ع٬ٕ باْهٛىإ"ٜػتٛقؿٓا  -اـطٚز بايٓتا٥ر اي٬ظ١َ عٓٗاميٓهٓٓا َٔ ؼًٌٝ ايعاٖط٠ ٚ

َِ املتشس٠ عكسٙ يٲغٗاّ يف غ١ٜٛٝ ايصٟ طًبت ا٭ايكازض عٔ امل٪متط ايتشهرلٟ يًسٍٚ اٯ

 29ْعكس امل٪متط يف ايؿذل٠ املُتس٠ َٔ ( سٝح ا1993ؾٝٝٓا ) اٱْػإامل٪متط ايعاملٞ ؿكٛم 

 .1993ؾطٌٜ أ 2إىل  َاضؽ

ٚخاق١ دسي١ٝ ايع٬ق١ بني  اٱْػإغٟٝٛ ؿكٛم عٔ ايتكٛض اٯاٱع٬ٕ  عدل ٖصا

َطاعا٠ ع٢ً نطٚض٠  عغ١ٜٛٝ، سٝح ضٓناٯ اٱق١ًُٝٝخكٛقٝاتٗا ٚ اٱْػإعامل١ٝ سكٛم 

ق١ًُٝٝ ات ايٛط١ٝٓ ٚاٱبعني ا٫عتباض اـكٛقٝ ا٭خصٚ اٱْػإاملٓع١َٛ ايعامل١ٝ ؿكٛم 

ايس١ٜٝٓ املدتًؿ١ٚاـًؿٝات ايتاضى١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚ
(2)

. 

تهاٌَ نٌ سكٛم ٚ اْتكا١ٝ٥عسّ ع٢ً عامل١ٝ َٚٛنٛع١ٝ ٚ نصيواٱع٬ٕ  نسأ

بعاز املعاٜرل املعزٚد١ بؿأْٗااغتٚ تػٝٝػٗا، ٚنطٚض٠ ا٫بتعاز عٔ اٱْػإ
(3)

. 

                                 
 . 93-92أحمد محيك، المرجع نفسو، ص - (1)
؛ انظر أيضا: حسني 155 -154في اإلشارة إلعبلف بانككؾ انظر: أحمد كائؿ عبلـ، المرجع السابؽ، ص - (2)

أميف، " المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، قراءة أكلية في الكثائؽ األساسية "، حقكؽ اإلنساف، الثقافة العربية كالنظاـ 
 ؛ انظر أيضا: 259 -258العالمي، ص 

- Christoph EBERHARD ,Droits de l’Homme et Dialogue Interculturel, op. cit. p   .  

 كمما جاء في إعبلف بانككؾ كذلؾ أف الحككمات المجتمعة: " -(3)
عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، إلى  السيادة الكطنية كالكحدة اإلقميمية، باإلضافة احتراـتؤكد عمى مبادئ  - 

 كعدـ استخداـ حقكؽ اإلنساف ككسيمة لمضغط السياسي". 
تجنب تطبيؽ المعايير المزدكجة في إلى  تؤكد عمى عالمية كمكضكعية كعدـ انتقائية كؿ حقكؽ اإلنساف، كالحاجة - 

= 
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 ،يف آغٝا اٱْػإقًُٝٞ َٛسس ؿكٛم إؼكٝل ْعاّ  ؾهاي١ٝ عسّإػاٚظ  دٌأَٚٔ 

املبازضات املبازضات ايٛط١ٝٓ ٚا ٜعتُس ع٢ً غًٛبا دسٜسأَِ املتشس٠ اْتٗذت ا٭ ،بكؿ١ َباؾط٠

ايسٍٚ ع٢ً تٓؿٝص بطاَر  خط٠ٛ، ايصٟ وحټ –ا٫ق١ًُٝٝ ايؿطع١ٝ، عٔ ططٜل غٝاغ١ اـط٠ٛ 

قًُٝٞ إهاز ْعاّ إدٌ أَٔ  ؛تكطٜب ٚدٗات ايٓعطإىل  قس تكٌ يف ايٓٗا١ٜ ،عٌُ َتسضد١

 اٱْػإ، سٝح تكّٛ ايسٍٚ بتٓؿٝص بطاَر عٌُ ٚط١ٝٓ ؿكٛم اٱْػإغٟٝٛ ؿكٛم آ

، ٚايكٝاّ اٱْػإؾإ ٚط١ٝٓ ؿكٛم ْؿا٤ َ٪غػات ٚإذلٜٚر شلا ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚايٚ

غٝا، زٍٚ آاٯغٝإ، زٍٚ دٓٛب : )َج٬ قًُٝٞ ايؿطعٞبٓؿؼ ايدلاَر ع٢ً املػت٣ٛ اٱ

ٚضؾات ٖهصاايؿطٚع يف  ، ٚبايؿعٌ متٸاملطنعٟ قًُٝٞ(، ثِ ع٢ً املػت٣ٛ اٱ ...اـًٝر
(1)

. 

ذإ تتُجٌ يف تؿهٌٝ ٓي ،غ١ٜٛٝاتٝذ١ٝ املؿه١ً يًعسٜس َٔ ايسٍٚ اٯغذلا٫ ٕأٜٚبسٚ 

 ايؿًٝٝبنيٚ ٚإْسْٚٝػٝا٠ يف اشلٓس أٓؿ، نتًو امُلاٱْػإيٝات ٚط١ٝٓ ؿكٛم آٚ َٚ٪غػات

ذإ بطملا١ْٝ بتؿهٌٝ ٓي ستا٬ْٜاَت بطملاْات نٌ َٔ نُبٛزٜا ٚغط٬ْٜها، بُٝٓا قٚ

ٌٸأ، ٚمل تهُٔ ٖصٙ ايططٜك١ اٱْػإؿكٛم  غًب أ ٜها ٱْػإ ٖصٙ ايسٍٚ سكٛق٘، ؾػذ

 ا٫تؿاقٝاتاشلٓس ٚغرلٖا َٔ ايسٍٚ نعٝـ دسا، ٚتكسٜكٗا ع٢ً غ١ٜٛٝ نايكني ٚايسٍٚ اٯ

 .نعٝـ نصيو اٱْػإاملتعًك١ عكٛم 

يف آغٝا يتشٌ قًٗا  اٱْػإق١ًُٝٝ ؿكٛم اـكٛق١ٝ اٱؽتؿٞ َٚٔ ٖٓا 

ٚ نجرلا، بٌ ٚقس ؽتًـ زاخٌ أزٚي١ ق٬ًٝ إىل  اييت ؽتًـ َٔ زٚي١ايٛط١ٝٓ، ٚ اـكٛق١ٝ

                                 
 تطبيؽ حقكؽ اإلنساف كتسيسييا". 

الة كف عالمية بطبيعتيا، فإنو يجب أخذىا بعيف االعتبار في ضكء عممية فعّ تعترؼ بأنو بينما حقكؽ اإلنساف تك - 
كمتطكرة لكضع قكاعد دكلية تأخذ بعيف االعتبار أىمية الخصكصيات الكطنية كاإلقميمية كالخمفيات التاريخية كالثقافية 

 29المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، بانككؾ،طار إسيا المنعقد في آل اإلقميميتقرير االجتماع كالدينية المختمفة". انظر: 
 . 1993فريؿ أ  ، بتاريخ: A/conf- 157/pc/59، الجمعية العامة كثيقة رقـ: 1993فريؿ أ 2 -مارس

سبلـ أباد عاـ 2000مف بيف ىذه الكرشات كرشة بكيف عاـ  - (1) ، كبالفعؿ بدأ ىذا 2004، كالدكحة عاـ 2002، كا 
حيث ظيرت بعض االتفاقيات الفئكية عمى المستكل اإلقميمي الفرعي خاصة في مجمكعة األسمكب يأتي بنتائج مشجعة 

جنكب  أطفاؿدكؿ جنكب آسيا لمتعاكف اإلقميمي التي اعتمدت اتفاقية ضد تجارة النساء كاألطفاؿ، كأخرل تتعمؽ بدعـ 
ضركرة االلتزاـ كتطبيؽ ما جاء في اتفاقية حقكؽ الطفؿ المبرمة في إطار األمـ المتحدة، كفي إلى  آسيا، تدعك أساسا

إطار "اآلسياف" ىناؾ عدة مبادرات كاف أخرىا مشركع اتفاقية لحقكؽ اإلنساف خاصة بدكؿ )اآلسياف(. حكؿ مختمؼ ىذه 
 . 395 -393جع السابؽ، صالمبادرات انظر: كبلكديك زنكي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المر 
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ا نأٚي١ٜٛ ٕ بعض ايكٛاغِ املؿذلن١ ػُعٗأخط، َع آإىل  قًِٝإايسٚي١ ايٛاسس٠ َٔ 

ايػٝاز٠، ٖٚصٙ ايكٛاغِ املؿذلن١ ٖٞ يف اؿكٝك١ ٚ ي١ ايٛادباتأايت١ُٝٓ َٚػاؾُاع١ ٚ

 .تٗاَٻطٴايجايح بٹمل اْكط١ ايتكا٤ يس٣ زٍٚ ايع

يف آغٝا مبا قاي٘  اٱْػإاٍ سكٛم ع ْٗا١ٜ ٖصٙ ايٓكط١ املتعًك١ يفؾاز غذلميهٔ ا٫

غ١ٜٛٝ نس املٓع١َٛ ايعامل١ٝ يف تعًٝك٘ ع٢ً املكا١َٚ اييت تبسٜٗا ايسٍٚ اٯ (أمحس قٝٛ)

ٕ تطغٝذ أْ٘ يٝؼ َٔ املكبٍٛ ايكٍٛ بأ"ب: بسع٣ٛ اـكٛق١ٝ، سٝح ٜط٣ اٱْػإؿكٛم 

١ٜ سهاض٠، ٫ٚ ميهٔ أإىل  ٚأٚ تًو أٖصٙ ايجكاؾ١ إىل  غاغ١ٝ تٓتُٞا٭ اٱْػإمحا١ٜ سكٛم 

نات اـطرل٠ ؿكٛم ْتٗاٚ تدلض بعض ا٫إٔ تؿػط أٚ سهاض١ٜ أ٭١ٜ خكٛق١ٝ ثكاؾ١ٝ 

خط٣ تتذاٌٖ ايهطا١َ أنات اْتٗا١ٜ أٚ أايتعصٜب، ٚى اؿل يف اؿٝا٠، اْتٗان ،اٱْػإ

ٕ أاؾ١ًُٝ، َٗس اؿهاضات ايهدل٣ ٖٚٞ بؿهٌ ناٌَ، ٫ٚ ميهٔ ٯغٝا ١ٝٚ اٱْػاْ

اٚظت تٛدػٗا َٔ َامٞ ايسضٚؽ، شا َا ػإتعٌ خاضز سطن١ متتع ايٓاؽ بهطاَتِٗ، ٚ

 اٱْػإَٔ ت١ُٗ ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ، غتٓهاف َػاُٖتٗا يكه١ٝ سكٛم ٚ

غاغ١ٝ، ٖٚٞ سكٛم ٫ دساٍ يف نْٛٝتٗا"ا٭
(1)

. 

ٛنع ْعاّ إقًُٝٞ اؿاد١ يتعٗط دًٝا ا٭١ُٖٝ ٚ ،ٔ نٌ َا غبلاْط٬قا َٚيف ا٭خرل 

اٱْػإؿكٛم 
(2)

ٚبايتايٞ  ،ايتُٝع٭ٍٚ يصيو ٖٛ ايؿعٛض با٫خت٬ف ٚ، ٚيعٌ ايساؾع ا

اٱْػإباـكٛق١ٝ عٔ املؿّٗٛ ايػطبٞ ؿكٛم 
(3)

. 

                                 
 . 93أحمد محيك، " تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص - (1)
 (. 1993جكاف  25-14كىك ما عبر عنو البياف الختامي لممؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف)فيينا  -(2)
تؤدم الترتيبات اإلقميمية دكرا أساسيا في تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف الكاردة في الصككؾ  كمما جاء في ىذا البياف: " 

الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كحمايتيا، كيؤيد المؤتمر العالمي الجيكد الجارية لتقكية ىذه الترتيبات كزيادة فعاليتيا، 
قة بحقكؽ اإلنساف كالتي تضطمع بيا األمـ المتحدة، كيكرر بينما يؤكد في الكقت ذاتو أىمية التعاكف مع األنشطة المتعم

المؤتمر العالمي اإلعراب عمى ضركرة النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقميمية كدكف إقميمية لتعزيز كحماية حقكؽ 
لمرصد انظر: البياف الختامي لممؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، منشكر مف قبؿ ا -اإلنساف حيث ال تكجد بالفعؿ". 

، الجزائر، 1993جكاف  25الى14، عدد خاص بفيينا مف 4الكطني لحقكؽ اإلنساف، مجمة حقكؽ اإلنساف، العدد رقـ
 . 135-91، ص1993سبتمبر 

رغـ أنيا  -نقطة ميمة، كىي أف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لـ تطمب مف قارة أكركبا إلى  كىنا يجب التنكيو - (3)
أف تقدـ تصكرىا حكؿ حقكؽ اإلنساف كما فعمت الندكات الجيكية لباقي  -إقميميا لحقكؽ اإلنساف تشكؿ ىي بدكرىا نظاما

= 
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تأتٞ عاز٠ عكٛم دسٜس٠ مل ٜٴٓٶل عًٝٗا  اٱْػإنُا إٔ ايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ ؿكٛم 

 .إق١ًُٝٝ يسٍٚ تًو املٓطك١خكٛق١ٝ عٔ  َعدل٠يف ايٓكٛم ايعامل١ٝ، 

م عًٝٗا يف َٚٔ ؾٛا٥س ا٭ْع١ُ اٱق١ًُٝٝ نصيو إعاز٠ ايتأنٝس ع٢ً اؿكٛم املٓكٛ

باسذلاّ اٱق١ًُٝٝ ًَع١َ ا٫تؿاق١ٝ  ٖٚهصا تكبح ايسٍٚ ا٭ططاف يف ا٫تؿاقٝات ايعامل١ٝ،

إىل  ٚنُإ ٖصٙ اؿكٛم يف َٛاد١ٗ بعهِٗ ايبعض ع٢ً املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ، باٱناؾ١

ايتعاَِٗ بٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ
(1)

. 

نصيو، ٖٛ  اٱْػإاؿًٍٛ اٱق١ًُٝٝ يتشسٜس ٚمحا١ٜ سكٛم إىل  َٚٔ أغباب ايًذ٤ٛ

 ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ، َٔ قبٌ ايسٍٚ ايك١ٜٛ نصضٜع١ يًتسخٌ يف اٱْػإعُاٍ سكٛم اغت

ٕ ٜٓٗض ي٘ اؾُٝع، نُا إٔ أنٗا هب اْتٗاٚإٔ  عامل١ٝ، اٱْػإٕ سكٛم أبسع٣ٛ 

َٔ قبٌ ايسٍٚ ايػطب١ٝ امل١ُٓٝٗ  اٱْػإعُاٍ املعاٜرل املعزٚد١ ٚا٫ْتكا١ٝ٥ يف تطبٝل سكٛم اغت

١ٝ ؿكٛم إهاز َٓعَٛات إقًُٝإىل  ع٢ً ايػاس١ ايسٚي١ٝ، زؾع بايتٓعُٝات اٱق١ًُٝٝ

، تأخص بعني ا٫عتباض نٌ ٖصٙ ا٫ْؿػا٫ت ٚتعدل عٔ خكٛق١ٝ إق١ًُٝٝ تهُٔ اٱْػإ

 .ايتطبٝل ايٛاغع شلصٙ اؿكٛم

مبؿَٗٛٗا ايعاملٞ شلا طابع غطبٞ ٚانح  اٱْػإإٔ سكٛم ، باٱناؾ١نُا ميهٔ  

ع٢ً اعتباض عسّ َػا١ُٖ باقٞ ايؿعٛب يف قٝاغ١ ٖصٙ املٓع١َٛ ايعامل١ٝ، مما دعٌ ٖصٙ 

ك٬ٍ ٚظٜاز٠ ايٛعٞ بأ١ُٖٝ غتذُعت شلا ؾطٚط ايكٝاّ بصيو نا٫اغت -ايسٍٚ بعسَا 

٭قٌ إقًُٝٝا، ع٢ً ا اٱْػإإٔ ؼاٍٚ إعاز٠ قٝاغ١ َٓع١َٛ زٚي١ٝ ؿكٛم  -اٱْػإسكٛم 

اييت أًُٖتٗا  اٱْػإل ؾٝٗا ع٢ً سكٛم ٓخكٛقٝات ٖصٙ ايؿعٛب، ٜٚتِ ايتطاعٞ 

ايٓكٛم ايعامل١ٝ، ناؿكٛم اؾُاع١ٝ، ع٢ً ضأغٗا سل ايؿعٛب يف تكطٜط َكرلٖا
(2)

 ،

                                 
القارات، كالسبب في ذلؾ أف حقكؽ اإلنساف العالمية قد صيغت في مفيـك غربي كبالتالي يمكف القكؿ أف النظاـ العالمي 

 احدة. لحقكؽ اإلنساف كالنظاـ األكربي لحقكؽ اإلنساف ىما كجياف لعممة ك 
 . 83انظر: كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)
لجميع الشعكب الحؽ في تقرير المصير، كىي “مكرر مف البياف الختامي لمؤتمر فيينا ما يمي:  1جاء في الفقرة  - (2)

تنميتيا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية. إلى  بمقتضى ىذا الحؽ، تحدد الشعكب بحرية مركزىا السياسي كتسعى بحرية
ف المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، إذ يأخذ بع يف االعتبار الحالة الخاصة لمشعكب الخاضعة لمسيطرة االستعمارية أك كا 

غير ذلؾ مف أشكاؿ السيطرة األجنبية أك االحتبلؿ الخارجي، يسمـ بحؽ الشعكب في اتخاذ أم إجراء مشركع، كفقا 
= 
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اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ قٌ أشٝا٤ ؾسٜس، ٚبسضد١ اغتايعامل١ٝ بٚايصٟ تٓاٚيت٘ ايٓكٛم 

إىل  ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ محٌ ايتٓعُٝات اٱق١ًُٝٝ ع٢ً اخت٬ؾٗا ايجكاؾ١ٝ،ٚا٫دتُاع١ٝ ٚ

 .عسّ قبًٝـتٗا يًتذع١٥ٚ اٱْػإزا٥ُا ع٢ً تهاٌَ سكٛم  ايتأنٝس

: سس أَطٜٔأايٛط١ٝٓ ٜعين ٛقٝات اٱق١ًُٝٝ ٚؾطض سكٛم عامل١ٝ تٌُٗ اـك نُا إٔ 

إَا دعٌ ايتُتع بتًو اؿكٛم َتعصضا، يتعاضنٗا َع ايجكاؾات ايٛط١ٝٓ ٚاؾ١ٜٛٗ ٚايعطٚف 

ٚإَا قاٚي١ ؾطض ثكاؾ١ ا٭ق٣ٛ، َع َا هطٙ ٖصا َٔ ؼٌٜٛ َعطن١ احمل١ًٝ ايػا٥س٠، 

َٔ  تيٝػ اٱْػإ، ٫ٚ غُٝا إٔ سكٛم اٱْػإٚ اٱْػإَعطن١ بني إىل  اٱْػإسكٛم 

عطا٤ ؾعب زٕٚ اٯخط، ؾًكس عطؾتٗا غا٥ط ايؿعٛب َٓص أقسّ ا٭ظ١َٓ، ٚزعت إيٝٗا 

ايسٜاْات املدتًؿ١، ٚايؿًػؿات املدتًؿ١، ٚايؿعٛب املدتًؿ١
(1)

. 

مما  ، ؾٗٞ ٚدٛز تؿطٜعني زٚيٝني يٓؿؼ املاز٠،اٱْػإق١ًُ سكٛم أًبٝات أَا َٔ غ

أْٓا ئ ْٓتعط ايكإْٛ ايسٚيٞ، خاق١ ٚ ع٢ً قعٝساملعٜس َٔ املؿه٬ت املعكس٠ إىل  ٜ٪زٟ

ايتطابل ايتاّ َا بني ايٓكٛم ايعامل١ٝ ٚايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ، ؾايتبأٜ قتٌُ يف ؼسٜس ٖصٙ 

اؿكٛم
(2)

. 

ِ ٝٻَهازا، ٜطتهع ع٢ً قٹ اٌ ْعاَؿهِّٕ تٴأ اٱْػإق١ًُ سكٛم ٭ ميهٔسٝح 

ايكإْٛ ٚ )ايعاملٞ( ايسٚيٞتعاضض بني ايكإْٛ  سخَٚباز٨ كتًؿ١، ٚعٓسٖا ميهٔ إٔ و

اٱقًُٝٞ
(3)

. 

                                 
مي لحقكؽ اإلنساف لميثاؽ األمـ المتحدة، لتحقيؽ حقيا الذم ال يقبؿ التصرؼ في تقرير المصير. كيعتبر المؤتمر العال

إنكار الحؽ في تقرير المصير انتياكا لحقكؽ اإلنساف كيؤكد أىمية التحقيؽ الفعمي ليذا الحؽ". انظر في ذلؾ: المرصد 
 . 96الكطني لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص

العربي، سمسمة كتب عبد اهلل عبد الدايـ، "االحتفاء باإلعبلف العالمي كسط الظبلـ العالمي"، حقكؽ اإلنساف  - (1)
 . 283، ص1999(، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت17المستقبؿ العربي)

 . 127انظر: كبلكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)
 حيث يقكؿ:  - (3)

« …La régionalisation peut être conçue comme « un contre système », fondé sur des 

valeurs et des principes différentes. Une contradiction entre le droit international et le 

droit régional risque alors de se faire jour ».  

 ، انظر: (Emmanuel DECAUX)قكؿ إلى  في اإلشارة
- Gérard FELOUS, Les droits de l’Homme, une universalité menacée, Op. Cit. P. 113.  



 إغهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚارتضٛص١ٝ يف ْضٛظ سكٛم اإلْطإ: ايفضٌ ايجاْٞ                        ايعامل١ٝ ٚارتضٛص١ٝ يف َفاِٖٝ ْٚضٛظ سكٛم اإلْطإ     اٍايباب األٍٚ: دد
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ٚإٕ اـطط اؿكٝكٞ ٜأتٞ َٔ تٛظٝـ املٓعُات اٱق١ًُٝٝ نٛغ١ًٝ تػُح بٛنع 

ا٭غؼ ٚاملباز٨ اييت تٓل عًٝٗا املٓعُات ايعامل١ٝ َٛنع ايؿو، ٚعٓسٖا غٓهٕٛ أَاّ 

َػت٣ٛ ّٚ َا بني َػت٣ٛ ايتعإٚ ايسٚيٞ خطط ػع٧ٜ ايكإْٛ ايسٚيٞ، خاق١ ٚإٔ ا٫ْػذا

اـطط نصيو َٔ ا٫ضتباط ايػ٧ٝ ايٓادِ عٔ ٜأتٞ ٚايتعإٚ اٱقًُٝٞ غرل َهُٕٛ، 

ايهباب١ٝ املٛدٛز٠ بني اـكٛق١ٝ ٚايتُٝع، بعض اؿهَٛات ٫ تؿطم بني َا ٖٛ قازض عٔ 

ايصٟ  ٖصا ايططح ٜٛظؿٕٛبني املباز٨ ايعامل١ٝ، سٝح اضىٗا اـام ٚثكاؾتٗا اـاق١، ٚت

َٴاغتٜهُٔ شلِ  اٱق١ًُٝٝ  ٜٔ َٚتشذذني زا٥ُا مبباز٥ِٗطِّكِّك٬يٝتِٗ عٔ املباز٨ ايعامل١ٝ، 

اـاق١
(1)

. 

خط إقًُٝٞ يسعِ آايٛدٛز املؿذلى بني ْعاّ عاملٞ ٚغِ َٔ ٖصا َٚع شيو ٚع٢ً ايطٸ

غِ َٔ ٚدٛز َؿه٬ت تهٕٛ أسٝاْا َعكس٠ تذلتب عٔ ، ٚع٢ً ايطٸاٱْػإٚتعطٜـ سكٛم 

إىل  إٔ ٖصٙ املؿه٬ت تبسٚ قاب١ً يًشٌ، ٫ٚ ت٪زٟ ع٢ً أ١ٜ ساٍٖصٙ ا٫ظزٚاد١ٝ، إ٫ 

تهاضب بني اؿٌ اٱقًُٝٞ ٚاؿٌ ايعاملٞ
(2)

ٕ ناْت تطنع ع٢ً إؾايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ ٚ. 

  .ايعامل١ٝإىل  اـكٛق١ٝ اٱق١ًُٝٝ ؾإْٗا زا٥ُا َا ػعٌ َٓٗا ْكط١ ا٫ْط٬م يًٛقٍٛ

                                 
 انظر:  - (1)

- Gerard FELOUS, les droits de l’homme, une universalité menacée, Op. Cit. P. 113-   .  

 . 131انظر: كبلكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  - (2)
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 املبشح ايجاْٞ

 غازات السرتاّ ارتضٛصٝاتإعامل١ٝ ظاٖس٠ ٚ :اإلْطإايٓضٛظ ايعامل١ٝ ذتكٛم 

عًُٝا نٓكٛم عامل١ٝ ٚنُٓع١َٛ َػتك١ً عٔ ايسغاترل  اٱْػإمل تٛدس سكٛم 

ايٓتا٥ر ٫ بعس اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚإع٠، ٍٚ، ثِ نشطن١ َتُٝٸايكٛاْني ايساخ١ًٝ يًسٸٚ

 .ايؿعٝع١ اييت تطتبت عٓٗا

ناْت ٖصٙ اؿطن١ َذلزز٠ يف ايبسا١ٜ، ٚيهٔ نإ َُٗا دسا إٔ تٓطًل، ؾشسخ  

عًٔ أ، إ٫ أْ٘ سكٗا اٱْػإمل ٜـ سكٛم ٚنإ َذلززا  شيو َع َٝجام ا٭َِ املتشس٠، ايصٟ

سذلاّ سكٛم اٚ طٜٛطَٚٔ خ٬ي٘ أعًٓت املٓع١ُ ْٝتٗا يف ا٫يتعاّ بت ْكط١ ايبسا١ٜ،

 .ٍٚ()املطًب ا٭اٱْػإ

ايعاملٞ اٱع٬ٕ  َع اٱْػإٕ سكٛم أَِ املتشس٠ بؿُطت املكاضب١ اؿصض٠ ملٓع١ُ ا٭اغت

، ثِ ًَع١َاتؿاق١ٝ  مل ٜكسض يف ؾهٌع٬ٕ، ٚإؾكسض ايٓل يف ؾهٌ  ،اٱْػإؿكٛم 

غاغ٘ أعٗسا دسٜسا  اٱْػإَع ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني ؿكٛم  اٱْػإعطؾت سطن١ سكٛم 

بإعاز٠ تٛدٝ٘  ت َطسًتُٗاؿقٹٛٴؾاؿهاضات نٌ ايجكاؾات ٚ ًع١َ املٓؿتش١ ع٢ًا٫تؿاقٝات امل

 .)املطًب ايجاْٞ(اٱْػإسكٛم 

 ٍٚاملطًب األ

 ٖا١َبدا١ٜ َرتدد٠ يهٓٗا :َِ املتشد٠يف َٝجام األ اإلْطإسكٛم 

ٜٴ  ؾهاي١ٝإَِ املتشس٠ فا٫ ٚاغعا يًبشح يف ثٓاٜاٙ عٔ َٛقؿ٘ َٔ تٝح َٝجام ا٭٫ 

ق٬ ٖٛ َٛقـ أ اٱْػإٕ َٛقؿ٘ َٔ سكٛم أ، شيو اٱْػإاـكٛق١ٝ يف سكٛم ايعامل١ٝ ٚ

ٌٸٜهاز ٜٴ ،َذلززسصض ٚ  ؾاضتأؾاملٛاز اييت  ٍٚ(،)ايؿطع ا٭يف خا١ْ املكاطع١ ايتؿطٜع١ٝ  ػذ

يعاَٝتٗا قٌ دسٍ نبرل إ ،قًتٗا ٚغُٛنٗاإىل  ٚباٱناؾ١ ،يف املٝجام اٱْػإسكٛم إىل 

ْتر عٓ٘ تطٛض نبرل يف  ٖصٙ املٛاز ضغِ َا ٜعذلٜٗا َٔ غُٛض، ٜطازإفطز ؾإٕ َٚع شيو 

سػٔ مما أ٭ْ٘ مل ٜهٔ باٱَهإ سٝٓٗا  اٱْػإَِ املتشس٠ يف فاٍ سكٛم عٌُ ا٭

 ؾُٝا ٖٛ آت اٱْػإبطْاَر عٌُ يتشكٝل سكٛم  نإ، ؾؿهًت ٖصٙ ا٫ْط٬ق١ َع املٝجام

 .)ايؿطع ايجاْٞ(
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 ٍٚايفسع األ

 غب٘ َكاطع١ تػسٜع١ٝ: اإلْطإسكٛم ع٢ً َِ املتشد٠ َٝجام األ تسنٝصعدّ 

ْكطف دٌ دٗس ٚانعٝ٘ ٚا اٱْػإمل ٜٴطنِّع َٝجام ا٭َِ املتشس٠ ع٢ً قه١ٝ سكٛم 

 اٱْػإاّ سكٛم بني أ١ُٖٝ اسذل ايطبطا٭َٔ ايسٚيٝني، ٚمل ٜػتطع آْصاى ؿؿغ ايػًِ ٚ

 نعٝـ دسأَ َٛازٙ ن٦ٌٝ ٚ اٱْػإٝب سكٛم ا٭َٔ ايسٚيٝني ؾهإ ْكٚسؿغ ايػًِ ٚ

بايعامل١ٝ، ٚعاملٝتٗا َٔ  اتكؿت اٱْػإ٘ سٍٛ سكٛم َباز٥نصيو غاَض، َٚع شيو ؾإٕ ٚ

كٓـ يف خا١ْ املكاطع١ َا اـكٛق١ٝ يف املٝجام ؾٗٞ تٴأ ٫ٚ(،أ)عامل١ٝ املٝجام ْؿػ٘ 

 .)ثاْٝا(املٝجام ٤كطااغتَٔ دتٗس يف إظٗاضٖا ٓتادات اييت ُاغتايتؿطٜع١ٝ ضغِ بعض ا٫

 يف املٝجام َٔ عامل١ٝ املٝجام اإلْطإسكٛم عامل١ٝ  -ٚالأ

ٚٴنع َٝجام ا٭َِ املتشس٠  َٔ ا٭سؿغ ايػًِ ٚإىل  ٖتُاّ ٚانعٝ٘ا اْكطفعٓسَا 

 ايكاغ١ٝدٝاٍ ايكاز١َ َٔ ٬ٜٚت اؿطٚب، خاق١ بعس ايتذطب١ سؿغ ٚمحا١ٜ ا٭ٚ ايسٚيٝني

ؾكس نإ قٌ  اٱْػإَا َٛنٛع سكٛم أإ اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ، بٸإاييت عاؾٗا ايعامل 

َِ املتشس٠، بني زٍٚ اؿًؿا٤ املٓتؿ١ٝ دسٍ ْٚكاف سازٜٔ يف ا٫دتُاعات املُٗس٠ يكٝاّ ا٭

ُط اغتَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ)بُٓا ؾًٝٞ نٛبا(، ٚأباقٞ ايسٍٚ خاق١ زٍٚ يف اؿطب ٚبٓكطٖا 

(ٛؾطاْػٝػهخط امل٪متطات )َ٪متط غإ آاـ٬ف ست٢ 
(1)

. 

                                 
 انظر في ذلؾ:  - (1)
، 2006عمي يكسؼ الشكرم، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف  -

نساف بيف النظرية كالتطبيؽ، الشكرم، حقكؽ اإلعمي يكسؼ  ؛ كلنفس الكاتب، انظر أيضا:67المرجع السابؽ، ص
يتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة إ ،2005 سبلمية كالمكاثيؽ الدكلية كالدستكر العراقي لسنةدراسة في الشريعة اإل

 ؛ 40-39 ص ،2009 القاىرة كلى،األ
كائؿ لمطباعة  لي كالشريعة اإلسبلمية، دارجابر إبراىيـ الّراكم، حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في القانكف الدك  -

 ؛ 54ص، 1999كالنشر، الطبعة األكلى، عماف 
-49محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص -

 ؛ 50
 ؛114-110مرجع السابؽ، صقادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، ال -
 ؛95-85حسيف حنفي عمر، التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -
 ؛ 100-98خيرم أحمد الكباش، أصكؿ الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -

= 
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نُٔ  اٱْػإُٔ محا١ٜ سكٛم هٵزضاز ْعاّ ؾعًٞ ٜٳإٍٚ بعسّ دس٣ٚ ا٭ ا٫ػاْٙاز٣ 

ٝع ايعٓكطٟ، ٝٸَطٜه١ٝ َع ايتَُؿانٌ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭ شيو َِ املتشس٠، َطزٸَٝجام ا٭

 ا٫ؼاز ايػٛؾٝٝيتٚمل ٜهٔ  ،َػتعُطاتُٗاَٚؿانٌ نٌ َٔ ؾطْػا ٚبطٜطاْٝا َع 

يًؿهط٠ اَتشُػٶ
(1)

. 

َطٜها اي٬ت١ٝٓٝ ؾكس طايب يف َ٪متط غإ أَا ا٫ػاٙ ايجاْٞ ايصٟ تععُت٘ زٍٚ أ

اٱْػإٚي١ٜٛ ندل٣ ملٛنٛع سكٛم أْػٝػهٛ مبٓح اؾط
(2)

. 

إىل  يف عسز َٔ َٛازٙ ؾاض٠ ؾكطإٍٚ ؾكس قسض املٝجام َتهُٓا ْٚعطا يك٠ٛ ا٫ػاٙ ا٭

ٚ أ، زٕٚ تعطٜـ اٱْػإتععٜع سكٛم اسذلاّ ٚإىل  ًُٗا، زعت يف فاٱْػإَٛنٛع سكٛم 

ٚ تؿكٌٝأؼسٜس شلا 
(3)

. 

                                 
 ؛ 57-51ص ؽ،المرجع الساب عركبة جبار الخزرجي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، -
 ؛ 90-87محمد سعيد مجذكب، الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -
 ؛ 21-20ص محمد محي الديف، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، -
 ؛ 288-287ص محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، -
لقانكنية لقرارات مجمس األمف الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف، لمى عبد الباقي محمكد الغراكم، القيمة ا -

 ؛ 71-61المرجع السابؽ، ص
، دار الكتاب المصرم، الطبعة األكلى، اإلسبلميةجعفر عبد السبلـ عمي، دراسات في القانكف الدكلي كالشريعة  -

 ؛36-29ص .1999القاىرة 
 ؛15الشريعة اإلسبلمية كقكاعد القانكف الدكلي، المرجع السابؽ،محمد عبد العزيز أبك سحمية، حقكؽ اإلنساف في  -

 كانظر أيضا: 
-Juan-Antonio-Carrillo-SALCEDO, droit international et souveraineté des États, op. cit. 

p159; 

 -Mohamed BEDJAOUI, la difficile avancée des droits de l’Homme vers l’universalité, op. 

cit , p 44-  ; 

-Maxime TARDU, Normes Internationales, Droits de l’Homme et Diversité Culturelle, In, 

État de droit, Droits Fondamentaux et Diversité Culturelle, op. cit. p30- 2; 

 -Christoph EBERHARD, droits de l’Homme et dialogue interculturel, op. cit. p 90.  

 . 22كائؿ أحمد عبلـ، المرجع السابؽ، ص  - (1)
حقكؽ  ،؛ عمي يكسؼ الشكرم67عمي يكسؼ الشكرم، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، المرجع السابؽ، ص - (2)

 40-39اإلنساف بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص
المرجع السابؽ،  ،في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلميةجابر إبراىيـ الّراكم، حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية  - (3)

 ؛54ص
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( َٔ َٛازٙ،  06) غت يف زٜبادت٘ ٚيف اٱْػإسكٛم إىل  َِ املتشس٠ؾاض َٝجام ا٭أ

تشس٠ باؿكٛم ا٭غاغ١ٝ َِ املميإ ؾعٛب ا٭إًٗت زٜباد١ املٝجام بايتأنٝس ع٢ً اغتؾكس 

قػرلٖا َٔ سكٛم َِ نبرلٖا ٚا٭ٚقسضٙ ٚمبا يًطداٍ ٚايٓػا٤ ٚبهطا١َ ايؿطز ٚيٲْػإ 

َا، ٚضؾع َػت٣ٛ اؿٝا٠ يف سٴَتػا١ٜٚ، نُا ْكت ع٢ً ٖسف ايسؾع بايطقٞ ا٫دتُاعٞ ُق

ا٫قتكاز١ٜ يؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚايسٚي١ٝ يف تطق١ٝ ا ا٭زا٠دساّ اغتؾػح، ٚأدٛ َٔ اؿط١ٜ 

يًؿعٛب مجٝعٗا
(1)

. 

ٕ َٔ أإىل  ٚىل َٔ املٝجامَٔ املاز٠ ا٭ 0 ٚ    ؾاضت ايؿكطتنيأايسٜباد١ إىل  باٱناؾ١

 :َِ املتشس٠َكاقس ا٭

إمنا٤ ايع٬قات ايٛز١ٜ بني ا٭َِ ع٢ً أغاؽ اسذلاّ املبسأ ايصٟ ٜكهٞ بايتػ١ٜٛ  -2

 .ٚبإٔ ٜهٕٛ يهٌ َٓٗا تكطٜط َكرلٖا ،يف اؿكٛم بني ايؿعٛب

سٌ املػا٥ٌ ايسٚي١ٝ شات ايكبػ١ ا٫قتكاز١ٜ ؼكٝل ايتعإٚ ايسٚيٞ ع٢ً  -3

ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ  اٱْػا١ٕٝ ٚع٢ً تععٜع اسذلاّ سكٛم اٱْػاْٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚ

يًٓاؽ مجٝعا ٚايتؿذٝع ع٢ً شيو إط٬قا ب٬ متٝٝع بػبب اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ ٫ٚ 

 .تؿطٜل بني ايطداٍ ٚايٓػا٤

: "ب" َا ًٜٞ -1، ؾكط٠ (13)ايعا١َ دا٤ يف املاز٠ عٓس ؼسٜس اختكاقات اؾُع١ٝ ٚ

إمنا٤ ايتعإٚ ايسٚيٞ يف املٝازٜٔ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ، "

ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يًٓاؽ ناؾ١ ب٬ متٝٝع بِٝٓٗ يف  اٱْػإٚاٱعا١ْ ع٢ً ؼكٝل سكٛم 

 .اٍ ٚايٓػا٤"اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ ٫ٚ تؿطٜل بني ايطد

ا٫دتُاعٞ دا٤ يف املاز٠ ٘ يًتعإٚ ا٫قتكازٟ ٚكل نًٓٚيف ايؿكٌ ايتاغع ايصٟ خٴ

ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يًذُٝع  اٱْػإ"إٔ ٜؿٝع يف ايعامل اسذلاّ سكٛم : ؾكط٠ "ز" َٓ٘ (55)

ب٬ متٝٝع بػبب اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ، ٫ٚ تؿطٜل بني ايطداٍ ٚايٓػا٤، َٚطاعا٠ تًو 

 .اؿكٛم ٚاؿطٜات ؾع٬"

ايؿكٌ ايعاؾط املدكل يًُذًؼ  َٔ 02ؾكط٠  (62)أؾاضت نصيو املاز٠ 

                                 
 ميثاؽ األمـ المتحدة، الديباجة.  - (1)
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ّ تٛقٝات ؾُٝا ىتل بإؾاع١ اسذلاّ سكٛم كسِّٜٴ": ٕ اجملًؼأإىل  ٚا٫دتُاعٞ ا٫قتكازٟ

 .ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ َٚطاعاتٗا" اٱْػإ

ٜٓؿ٧ اجملًؼ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ؾاْا ": (68)ٚٚؾكا يٓل املاز٠  ؛٭دٌ شيو

ذإ ، نُا ٜٓؿ٧ غرل شيو َٔ ايًٓاٱْػإيًؿ٪ٕٚ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚيتععٜع سكٛم 

 .ٚظا٥ؿ٘"اييت قس وتاز إيٝٗا يتأز١ٜ 

 ااييت نإ شلا زٚض ،اٱْػإَِ املتشس٠ ؿكٛم ت ؾ١ٓ ا٭٦ْؿُأٓازا شلصا ايٓل اغت 

ايٓكٛم ايسٚي١ٝ املتعًل عكٛم ٚغرلٙ َٔ  ،اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  يف ٚنع اباضظ

 .ايسٚض ايطقابٞ ايصٟ تهطًع ب٘ يف ٖصا اجملاٍإىل  ٖصا باٱناؾ١ ،اٱْػإ

: "(76)ٖساف ايٛقا١ٜ يف ايؿكٌ ايجاْٞ عؿط املاز٠ أدعٌ املٝجام نصيو َٔ ٚ

ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يًذُٝع ب٬ متٝٝع بػبب اؾٓؼ أٚ  اٱْػإايتؿذٝع ع٢ً اسذلاّ سكٛم 

ٜٔ، ٫ٚ تؿطٜل بني ايطداٍ ٚايٓػا٤، ٚايتؿذٝع ع٢ً إزضاى َا بني ؾعٛب ايعامل ايًػ١ أٚ ايسِّ

 .َٔ تكٝس بعهِٗ بايبعض"

َِ يف َٝجام ا٭ اٱْػإسٍٛ ٖصٙ املٛاز شات ايك١ً عكٛم  بامل٬سع١دسٜط َا ٖٛ 

ٕ تؿهٌ ْعاَا ؾا٬َ ؿكٛم أتت َبعجط٠ ٚغاَه١، ٚبايتايٞ مل تػتطع أْٗا أاملتشس٠، 

 .يعا١َٝ ٚزلٛ املٝجام ع٢ً َا غٛاٙ َٔ ْكٛمإٜػتؿٝس َٔ  اٱْػإ

سذلاّ ٚتطق١ٝ سكٛم اٚايتععٜع ٚيتؿذٝع ٕ ٖصٙ ايٓكٛم مل ؽطز عٔ فطز اأنُا 

ي١ اؿُا١ٜأمل تتططم َطًكا ملػ، ٚاٱْػإ
(1)

ضنإ إٔ اؿُا١ٜ ضنٔ دٖٛطٟ َٔ أ، ضغِ 

                                 
يرل أف األىداؼ المتكخاة مف كمييما ىي كاحدة كال يمكف الفصؿ بينيما، كالكجياف لمعممة ىناؾ مف كمع ذلؾ  - (1)

 حيث يقكؿ في ذلؾ:  ترقية، الكاحدة، إذ ال تكجد ترقية مف دكف حماية، كال حماية مف دكف
 (Emmanuel DECAUX ) بعد استعراضو لمعبارات التي استعمميا الميثاؽ كالّدالة عمى الترقية دكف الحماية، مف

 قبيؿ التسييؿ كالتطكير كالتفضيؿ كالتشجيع. ما يمي: 
"La Charte des Nations Unies a beau multiplier les précautions verbales, en semblant sans 

cesse repousser aux lendemains qui chantent l'objectif final -"en développant et en 

encourageant", "en vue de (…) faciliter", "favoriser", "encourager"- mais le but ultime 

c'est le" progrès des droits de l'homme", ce que traduisons maintenant de manière un peu 

réductrice par l'anglicisme "promotion". Le but, c'est bien "d'assurer le respect universel et 

effectif des droits de l’Homme pour tous". Le moyen c'est la coopération, coopération avec 

l'organisation mais aussi coopération bilatérale ou multilatérale visée à l'article 56, en des 

= 
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 .ع٢ً ٚد٘ اـكٛم اٱْػإسكٛم اؿل بكؿ١ عا١َ ٚ

ق١ً َٔ غِ ٚع٢ً ايطٸ - اٱْػإٜعٗط َٔ خ٬ٍ ايسٜباد١ إٔ عامل١ٝ سكٛم يهٔ 

شٖإ َٔ قاغٛا املٝجام، أناْت سانط٠ يف  -يف املٝجام اٱْػإؾاض٠ ؿكٛم اٱ

املػاٚا٠، َِ، ٚا٭َطًكا، ٚنٌ ايؿعٛب ٚ اٱْػإايبؿط١ٜ مجعا٤، ٚإىل  ؿرلد١ تؾايسٜبا

َِ املتشس٠ َعاٖس٠ ٕ َٝجام ا٭أ، خاق١ ٚاٱْػإٚغرلٖا َٔ املباز٨ اييت ؽسّ عامل١ٝ سكٛم 

 .عامل١ٝ تؿٌُ ايسٍٚ مجٝعا

ط ؿُا١ٜ دِّغٴكب١ ٭ٕ َٝجام ايعٴ ؛كب١َِ املتشس٠ عٔ َٝجام ايعٴَٝجام ا٭بصيو ىتًـ 

ٮؾطاز ؾا٬َ يف محاٜت٘ ي َِ املتشس٠ ؾكس دا٤َا َٝجام ا٭أ، شيوؾؿٌ يف ٚقًٝات ؾكط، ا٭

٢ بايعامل١ٝ، ٚتبٓٸ اٱْػإؾاضات٘ ؿكٛم إتكؿت ا، ؾجٓا٤اغتايؿعٛب زٕٚ متٝٝع ٚزٕٚ ٚ

قًٝات ؾكطًذُٝع بسٍ ا٭ي اٱْػإسكٛم َكاضب١ 
(1)

. 

َِ املتشس٠ َٔ ؾهط٠ عامل١ٝ ايٓعاّ يف َٝجام ا٭ اٱْػإتٓبع عامل١ٝ سكٛم  سٝح 

 .ِ املتشس٠َايسٚيٞ يٮ

ُٸَِ املتشس٠ ايٛثٝك١ ايسٚي١ٝ ا٭عس َٝجام ا٭ٜٴٚ ٓت ايٓل ٚىل شات ايطابع ايعاملٞ اييت ته

خًل ْعاّ َتهاٌَ ع٢ً ٖصا ايٓل تطنٝع عسّ ٖٚصا ضغِ  ،اٱْػإع٢ً اسذلاّ سكٛم 

 .اٱْػإؿُا١ٜ سكٛم 

 يف املٝجام غّٝب ارتضٛصٝات اإلْطإايتٓاٍٚ املكتغب ذتكٛم  -ثاْٝا

 ،تٓٛعٗا٬ؾٗا ٚع٢ً اخت ،اٱْػإاملتعًك١ عكٛم  تؿطٜعٝا اـكٛقٝاتقاطع املٝجام 

 ...ٚ غرلٖاأٚ ز١ٜٝٓ أٚ سهاض١ٜ أٚ ٚط١ٝٓ )خكٛق١ٝ باملؿّٗٛ املازٟ(، ثكاؾ١ٝ أ ناْت ق١ًُٝٝإ

                                 
termes forts…D'une certaine manière les objectifs de promotion et de protection restent 

inséparables, comme les deux faces d'une même médaille. Il n'y a pas de protection sans 

promotion, ni promotion sans protection. Voir: Emmanuel DECAUX, les Nations Unies et 

les droits de l'Homme, enjeux et défis d'une réforme, Publications de la Fondation 

MARANGOPOULOS pour les Droits de l'Homme(FMDH), série n°9,Centre de Recherche 

sur les Droits de l’Homme et le droit humanitaire Université PANTHEON- ASSAS 

(PARIS II), édition A, PEDONE, PARIS 2006,p37-  .  

قربيا مف ىذا المعنى، انظر: محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء  - (1)
 . 50األكؿ، المرجع السابؽ، ص
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 ،عساز املٝجامإٕ ٜؿعٌ ْعطا يعطٚف أٚمل ٜهٔ بإَهاْ٘  )خكٛق١ٝ باملؿّٗٛ املعٟٓٛ(،

َٴسٝح مل تهٔ ا٭  -ضؾهتٚقس . سهاضاتٗا ٚزٚشلا ٚقاضاتٗأَ نٌ ١ً ؿٖهَِ املتشس٠ 

زضاز ْعاّ إست٢ ايسٍٚ املٓتكط٠ يف اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  -نُا مت تبٝإ شيو غابكا

إىل  ٕ تتططمأٓتعط َٓٗا ؾ٬ ٜٴ ،باملؿّٗٛ ايصٟ تتؿل عًٝ٘ ٖٞ اٱْػإؾاٌَ ؿكٛم 

 .خط٣ سٍٛ ٖصا املؿّٗٛأخكٛقٝات ثكاؾات 

َكاضب١  ع٢ً تكّٛخط٣، أنٝؿت ي٘ عٛاٌَ ُأٖصا ايعاٌَ ايتاضىٞ َِٗ دسا، ٚيهٔ 

اؿهاض١ٜ ايجكاؾ١ٝ ٚت َطاعا٠ اـكٛقٝاإٔ َٔ أغاغا ٚض١ٜ٩ كتًؿ١ يًُٛنٛع، تٓطًل 

ّ نٌ ايٓعاع ٜٗسٸٚ خط٣ خاضز اؿهاض٠ ايػطب١ٝ، ٖٛ عاٌَ َٔ عٛاٌَ ايتكػِٝيًؿعٛب ا٭

اٱْػإٚدٛز ؿكٛم 
(1)

. 

آْصاى ناْت  ايجا١ْٝ ٕ ايسٍٚ املٓتكط٠ يف اؿطب ايعامل١ٝأٜبسٚ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ املدلضات 

، ٚبٗصا ايتٛد٘ ن١ًّٝ اٱْػإي١ سكٛم أتبشح يٓؿػٗا عٔ مجٝع املكٛغات يًتٓكٌ َٔ َػ

ق٬ أناْت  اٱْػإسكٛم يف املٝجام ٚ اتي١ اـكٛقٝأ٫ ميهٔ اؿسٜح نجرلا عٔ َػ

 .ب١ػٝٻَٴ

كٛقٝات ايجكاؾ١ٝ غِ َٔ ٖصٙ املكاطع١ ايتؿطٜع١ٝ ايٛانش١ يًُٝجام اػاٙ اـبايطٸ

ؾاضات شلصٙ إ ايتُؼ ٖٓاى َٕٔ أ٫ إ ،اٱْػإؿكٛم  ايٛط١ٝٓٚاٱق١ًُٝٝ ٚ اؿهاض١ٜٚ

 -، يف َكاي٘(Hector- Gros ÉSPIELLA)اـكٛقٝات، ؾٗهتٛض دطٚؽ اؾبٌٝٝ 

ؾ١ٝ اـكٛقٝات ايجكاإىل  ايتُؼ يف املٝجام إؾاض٠ -ٚايتٓٛع ايجكايف اٱْػإعامل١ٝ سكٛم 

 ،َٔ اي٥٬ش١ املًشك١ باملٝجام اـاق١ مبشه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ 09شيو يف املاز٠ يًؿعٛب ٚ

ؾهاٍ اَ٭إىل  ،َٓ٘( ٫92 ٜتذعأ َٔ املٝجام )املاز٠ ادع٤ٶتؿهٌ اييت  ،اي٥٬ش١ٖصٙ  تؿرل

ؾٗصٙ ا٭ؾهاٍ ايط٥ٝػ١ٝ  "،ا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ ا٭غاغ١ٝ يف ايعاملا٭غاغ١ٝ يًشهاض٠ ٚ

ت إٔ تهٕٛ شلا خكا٥كٗا املع١ٝٓ يًشهاض٠ ٚا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ، ميهٔ يف نجرل َٔ اؿا٫

بايهطٚض٠ ع٢ً ايعامل١ٝ يف سني ٫ ميهٔ ػاًٖٗا أٚ إُٖاشلا اييت ٫ ت٪ثطٚاملؿطز٠، ٚ
(2)

. 

                                 
(1) -Maxime TARDU, Normes Internationales, Droits de l’Homme et Diversité 

Culturelle,In, État de droit, Droits Fondamentaux et Diversité Culturelle, op. cit. p. 32.  

(، "عالمية حقكؽ اإلنساف كالتنكع الثقافي"، المرجع HECTOR- GROS ÉSPIELLAىكتكر جركس اشبييؿ) - (2)
 . 136السابؽ، ص
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149 
 

غاغٞ َٔ ايٓعاّ ا٭ (09)ٕ غٝام املاز٠ أغاؽ أٖصٙ ايٓتٝذ١ ع٢ً َٓاقؿ١ ميهٔ 

٫ٚأٖصا  ،اٱْػإبعٝس نٌ ايبعس عٔ زا٥ط٠ سكٛم 
(1)

ع٢ً أغاؽ أْٗا تكّٛ ع٢ً  ،، ٚثاْٝا

أؾهاٍ أغاغ١ٝ يًشهاض٠ يف ؾهٌ َسْٝات إىل  ؾهط٠ متٝٝع١ٜ َٔ َٓطًكٗا، عٓسَا تؿرل

٫ٚ ٜ٪ثط شيو  اٱْػا١ٜٕ َكاضب١ ؿكٛم أندل٣ ْٚعِ ض٥ٝػ١ٝ يف ايعامل تٴشذلّ ثكاؾاتٗا يف 

َٚسْٝات  ،سهاضات غرل أغاغ١ٝٚأؾهاٍ ٚ ،عامل١ٝ ٖصٙ اؿكٛم، ٚأْع١ُ غرل ض٥ٝػ١ٝع٢ً 

َكـ ٖصٙ إىل  أْٗا مل تكٌ بعس تٗا، بسع٣ٛاثكاؾ تطاع٢)مبؿّٗٛ املدايؿ١( ٫  قػط٣

 ،؟ْع١ُ ايط٥ٝػ١ٝ ٖٚصٙ املسْٝات ايهدل٣ا٭

ْل املاز٠ إىل  ٓازغتٚبايتايٞ ٫ ميهٔ ا٫ ،َاّ اظزٚاد١ٝ غرل َدلض٠أْهٕٛ عٓسٖا  

 ؛اـكٛق١ٝإىل  ؾاضأغاغٞ حمله١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يًكٍٛ بإٔ املٝجام َٔ ايٓعاّ ا٭ (09)

ْع١ُ ايٓابع١ َٔ ثكاؾ١ ٖصٙ ا٭ٚ ،اٱْػإساز١ٜ ؿكٛم ايٓعط٠ ا٭ٕ شيو ٫ ىطز عٔ ْطام ٭

ت يف طٸثأٖٚٞ بطبٝع١ اؿاٍ تهاز تٓشكط يف ايسٍٚ ايػطب١ٝ اييت  ،ٛقـ با٭غاغ١ٝاييت تٴ

عساز املٝجامإ
(2)

. 

ط دسَٗا عبٸاغتٕ املٝجام َٚٔ خ٬ٍ بعض ايعباضات اييت أخط َٔ ايؿك٘ ٜط٣ بآداْب 

                                 
( مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية الممحؽ بميثاؽ األمـ المتحدة عمى ما يمي: "عمى 09تنص المادة ) - (1)

بة إطبلقا، بؿ ينبغي الناخبيف عند كؿ انتخاب أف يراعكا أنو ال يكفي أف يككف المنتخب حاصبل عمى المؤىبلت المطمك 
 أف يككف تأليؼ الييئة في جممتيا كفيبل بتمثيؿ المدنيات الكبرل كالنظـ القانكنية الرئيسية في العالـ". 

التأكيد عمى أف ما تناكلتو المادة بعيد عف مكضكع العالمية كالخصكصية في حقكؽ إلى  كعمى العمـك كباإلضافة 
األمر في التطبيؽ الحالي ليذه المادة تجاكز مسألة المدنيات الكبرل كمسألة  أفإلى  اإلنساف، فإنو يمكف القكؿ كذلؾ

كثيرا ما كانت ممثمة بقضاة مف مختمؼ األنظمة القانكنية، كالتي ال تكصؼ  المحكمةاألنظمة الرئيسية، عمى اعتبار أف 
نو ينتمي ليذا النكع مف المدنيات، حتما باألساسية، فقد كاف الجزائرم محمد بجاكم قاضيا بالمحكمة، كال يمكف القكؿ أ

 كالمثاؿ ينطبؽ عمى العديد مف قضاة دكؿ العالـ الثالث الذم مركا عمى المحكمة. 
ف كانت 38كنفس االستنتاج كالنقد يمكف إسقاطو عمى المادة ) - (2) ( مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، كا 

مصادر القانكف إلى  ( فيما ذىب إليو الباحث، ذلؾ أف المادة تشير09ىذه المادة أقرب لبلستشياد بيا مف المادة )
الدكلي التي تستند إلييا المحكمة لمفصؿ في النزاعات التي ُتعرض عمييا، حيث تنص في فقرتيا "ج" عمى مبادئ 

يمكف القكؿ أف القانكف العامة التي أقرتيا األمـ المتمدنة"، كتعتبر مبادئ حقكؽ اإلنساف مف ضمف ىذه المبادئ، فيؿ 
الخصكصيات إلى  المادة؛ كمف ثـ النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية؛ كمف ثـ ميثاؽ األمـ المتحدة، قد أشار

الثقافية لؤلمـ، إف ىذا االستنتاج كسابقو غير دقيؽ عمى أساس أف المادة تميز بكضكح بيف األمـ كىك ما يتنافى أصبل 
 مع حقكؽ اإلنساف. 
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َٚٔ تًو  سهاض٠إىل  اييت ؽتًـ َٔ سهاض٠ٚ ،اٱْػإنصيو عٔ ايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ ؿكٛم 

نٌ شيو َع  ...": ٚاييت تٓل (73)دا٤ يف ايؿكط٠" أ" َٔ املاز٠ ايعباضات املػتدس١َ َا

ٚؾكا  ...": ٚنصيو ايؿكط٠ "ب" َٔ شات املاز٠. َطاعا٠ ا٫سذلاّ ايٛادب يجكاؾ١ ٖصٙ ايؿعٛب"

دسَت ايؿكط٠ اغتنُا . ؾعٛب٘ َٚطاسٌ تكسَٗا املدتًؿ١"قًِٝ ٚإيًعطٚف اـاق١ يهٌ 

قًِٝ ٚؾعٛب٘، ٜٚتؿل َع إسػبُا ٥٬ِٜ ايعطٚف اـاق١ يهٌ  ...عباض٠" (76)"ب" َٔ املاز٠ 

" ...سطٜتٗا ٧ًعطب عٓٗا مبضغبات ٖصٙ ايؿعٛب اييت تٴ
(1)

. 

ْٗا ٫ أَا إ ،قايِٝإٔ غٝام ٖصٙ ايعباضات دا٤ يًشسٜح عٔ أاملٝجام لس إىل  ز٠بايعٛ

قايِٝ َؿُٛي١ بٓعاّ أْٗا أٚ أ، ((73)تتُتع باؿهِ ايصاتٞ )ايؿكٌ اؿازٟ عؿط، املاز٠ 

ٕ اؿسٜح عٔ سكٛم أ، ٚيف اؿايتني ٜبسٚ ((76) ايٛقا١ٜ)ايؿكٌ ايجاْٞ عؿط املاز٠

 طًل عًٝٗا )٫ تتُتع باؿهِ ايصاتٞ،تٴ ٜا ناْت ايتػ١ُٝ اييتأيؿعٛب غرل َػتك١ً  اٱْػإ

ٟ ساٍ أ٫ٚ ميهٔ ب عُاض،غت، ٚؾطع١ٓ ي٬ع٢ً ٖصٙ ايؿعٛب َؿُٛي١ بايٛقا١ٜ( ؾٝ٘ ػٍّٔ

َا زاَت غرل ؾاض٠ ٚيٛ ن١ُٝٓ ٫سذلاّ ثكاؾات ٖصٙ ايؿعٛب إو ٕ ْػتٓتر َٔ شيأسٛاٍ َٔ ا٭

 .َػتك١ً

٫ َهإ  اٱْػإٕ اـكٛقٝات املتعًك١ عكٛم أبٓا٤ ع٢ً نٌ شيو، ميهٔ اؾعّ 

غاغا ايتٓاٍٚ احملتؿِ ؿكٛم أٙ ٚ ايتػٝٝب َطزټإٔ ٖصا ايػٝاب أَِ املتشس٠، ٚشلا يف َٝجام ا٭

خط٣ خاضز اؿهاض٠ ايػطب١ٝ اؿانط٠ يف املٝجام، ٚنصا عسّ متجٌٝ اؿهاضات ا٭ اٱْػإ

ٕ تهع بكُتٗا ع٢ً َٛنٛع أٔ بإَهاْٗا اييت مل ٜهت١ٝٓٝ َٚطٜها اي٬أبك٠ٛ، َاعسا زٍٚ 

 .ضغِ قاٚيتٗا اٱْػإسكٛم 

نا٬َ ؿكٛم ٚ ٫ تؿهٌ ْعاَا َٛسسانٕٛ ْكٛم املٝجام َبعجط٠ ٚإىل  ١باٱناؾ

جاض اؾسٍ سٍٛ طبٝع١ ا٫يتعاَات اييت تؿطنٗا ْكٛم ْ٘ نجرلا َا نإ ٜٴإ، ؾاٱْػإ

 .َِ املتشس٠عها٤ يف ا٭غرل ا٭عها٤ ٚع٢ً ايسٍٚ ا٭ اٱْػإاملٝجام اييت تٓاٚيت سكٛم 

                                 
 . 94ي عمر، التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صحسيف حنف - (1)
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 ايفسع ايجاْٞ

 اعتبازٖا بسْاَر عٌُإىل  يف املٝجام اإلْطإَٔ ادتدٍ سٍٛ إيصا١َٝ سكٛم 

 ،اٱْػإبين ْعاَا قًبا ؿكٛم ٜ ٕأ ػتطعٜمل  ٕ َٝجام ا٭َِ املتشس٠أإىل  باٱناؾ١

يهٓٗا ضغِ نٌ  )أ٫ٚ(،اٱْػإسكٛم  باسذلاّيعاَا غرل قسز إتتهُٔ ؾإٕ ْكٛق٘ 

َِ املتشس٠ يف املطاسٌ اييت ا٭ اْتٗذت٘ اٱْػإيتشكٝل سكٛم تؿهٌ بطْاَر عٌُ شيو، 

َِ املتشس٠ َٓص ْؿأتٗا ست٢ ايّٝٛ ع٢ً ٖصا ْؿط١ ا٭أ، ٚقس قاَت مجٝع تت بعس املٝجامأ

 .)ثاْٝا( غاؽا٭

 يف املٝجام اإلْطإٍٛ إيصا١َٝ سكٛم ددٍ س -أٚال

يف َٝجام  اٱْػإعكٛم  ١يعا١َٝ ايٓكٛم املتعًكإثاض ْكاف ؾكٗٞ ساز سٍٛ َس٣ 

٫ إٕ ٖصٙ ايٓكٛم ٫ تتُتع أٍٚ ٜط٣ با٭ ؛قػُنيإىل  ايؿك٘ ايسٚيٞ ٚاْكػَِِ املتشس٠، ا٭

ٕ املٝجام مل أق١، نُا ٚ ق١ُٝ َٓٗذ١ٝ، نْٛٗا مل ؼسز اؿكٛم ع٢ً ٚد٘ ايسٸأزب١ٝ أبك١ُٝ 

ِّٜٴ ٕ ايؿكط٠ أإىل  ٚ اؾُاعات ق٬س١ٝ ايتعًِ عٓس املػاؽ عكٛقِٗ، باٱناؾ١أؾطاز ٍ ا٭د

ّ ايتسخٌ يف املػا٥ٌ اييت تعتدل َٔ قُِٝ ايػًطإ ايساخًٞ شطِّايػابع١ َٔ املاز٠ ايػابع١ تٴ

يًسٍٚ
(1)

. 

 :ٕ شلصٙ ايٓكٛم ق١ُٝ قا١ْْٝٛ ًَع١َ ٚشيو يٮغباب ايتاي١ٝأَا ايجاْٞ ؾرل٣ أ

َٔ املٝجام (56)ٚ (55)ْل املازتني إىل  ٓازااغت -
(2)

ٔ ٖصٙ ايٓكٛم تهُعٝح ت: 

                                 
 مف بيف مؤيدم ىذا االتجاه )ىانز كمسف(، في اإلشارة لمؤيدم ىذا الطرح انظر:  - (1)

 ؛ 43عمى يكسؼ الشكرم، حقكؽ اإلنساف بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص -    
 . 34عمي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صجعفر عبد السبلـ  -    

( مف الميثاؽ ما يمي: " رغبة في تييئة دكاعي االستقرار كالرفاىية الضركرييف لقياـ عبلقات 55جاء في المادة ) - (2)
سممية كدية بيف األمـ ُمؤَسَسة عمى احتراـ المبدأ الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب كبأف يككف لكؿ منيا 

 تقرير مصيرىا، تعمؿ األمـ المتحدة عمى: 
أف يشيع في العالـ احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع ببل تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الدِّيف،  -)ج( 

 كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء، كمراعاة تمؾ الحقكؽ كالحريات فعبل". 
( ما يمي: " يتعيد جميع األعضاء بأف يقكمكا، منفرديف أك مشتركيف، بما يجب عمييـ مف عمؿ 56كجاء في المادة ) 

= 
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َٔ املٝجام (56)ًٗت بٗا املاز٠ اغتعباضات ًَع١َ َٔ قبٌٝ "ٜتعٗس" اييت 
(1)

ٚ َٔ خ٬ٍ أ، 

ٍٚ مجٝع ايسٸإىل  ٗايعاَا مجاعٝا َٛدٻإَٔ املٝجام اييت تؿطض  (55)يعاّ املاز٠ إاملكاض١ْ بني 

ع٢ً نٌ زٚي١  -يعاَاإ-اييت تؿطض  (56)املاز٠ ٚ ،اٱْػإعها٤ ي٬ضتكا٤ عكٛم ا٭

سذلاّ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫إىل  دٌ ايتٛقٌأٚ مجاع١ٝ، َٔ أدطا٤ات ؾطز١ٜ إؽاش اع٢ً سس٠، ب

 اٱْػإضازتٗا عٔ اعتباض سكٛم إمبشض ٚي١ قس تٓاظيت ٚ، ٚبتعٗسٖا ٖصا تهٕٛ ايسٸاٱْػإ

َتبين ٖصا  ْعطٕ ٖٞ اْتٗهت ٖصٙ اؿكٛم، ؾؿٞ إشلا  ايساخًٞ َٔ قُِٝ ا٫ختكام

َٔ  (56)ٚ (55)ٍٚ طبكا ملا دا٤ يف املازتني ٕ املٝجام ٜؿطض ايتعاَا قسزا ع٢ً ايسٸإٟ ؾأايط

املٝجام
(2)

. 

ٕ إست٢ ٚ ،يعاَاإت ؾع٬ ْكٛم َٓٗذ١ٝ ؾإْٗا تتهُٔ ٕ ناْإْكٛم املٝجام ست٢ ٚ -

سكٛم  َِ املتشس٠ يف فاٍغٗاَات ا٭إنست٘ أ، يعاّ ؾهًٞإْ٘ أ٫ إمل ٜهٔ قسزا 

ست٢ ايّٝٛٚ َٓص ْؿأتٗا اٱْػإ
(3)

. 

طاض إغاؽ ؾهط٠ اسذلاّ ايٓعاّ ايعاّ ايسٚيٞ يف أيعا١َٝ ْكٛم املٝجام ع٢ً إ -

َِ املتشس٠ ؾطاز ايٓعاّ ايعاّ ايساخًٞ، ؾؿعٛب ا٭اجملتُع ايسٚيٞ، متاَا نُا وذلّ ا٭

َٴٚ بإْؿا٤ اشل١٦ٝ، يٝٗا يف زٜباد١ املٝجام تعٗستإاملؿاض  ١َ باسذلاّ سكٛم ًعٳبايتايٞ ؾٗٞ 

اييت ْل عًٝٗا املٝجام اٱْػإ
(4)

، بٌ ٚتطبٝكا يؿهط٠ ايٓعاّ ايعاّ زا٥ُا ست٢ ايسٍٚ غرل 

 نطٚض٠ سؿغ ايػًِ ٘تكتانٕٝ تػرل ع٢ً ٖصٙ املباز٨ بكسض َا أعها٤ يف اشل١٦ٝ هب ا٭

َٔ ايسٚيٝنيا٭ٚ
(5)

. 

                                 
 (". 55كبالتعاكف مع الييئة إلدراؾ المقاصد المنصكص عمييا في المادة )

لمرجع السابؽ، الرأم ألحمد أبك الكفاء، مشار إليو لدل محمد محي الديف، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، ا - (1)
 . 288؛ كاعتنؽ ىذا الرأم محمد المجذكب، في كتابو القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص21ص
 ركاد ىذا االتجاه، انظر: إلى  مف بيف مؤيدم ىذا االتجاه نذكر: "ككينسي رايت"،" لكتر باخت" في اإلشارة - (2)

-Maxime TARDU, Normes Internationales, Droits de l’Homme et Diversité Culturelle, In, 

Etat de droit, Droits Fondamentaux et Diversité Culturelle, op. cit. p32.  

 . 30كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع نفسو، ص - (3)
لمى عبد الباقي محمكد الغراكم، القيمة القانكنية لقرارات مجمس األمف الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف،  - (4)

 . 71-70المرجع السابؽ، ص
أف ميثاؽ األمـ المتحدة بيذه المادة يككف قد خرج عف مبدأ ىاـ إلى  مف الميثاؽ، نشير ىنا 6( فقرة 2المادة ) - (5)

ة، أال كىك نسبية أثر المعاىدات الدكلية، أم أف المعاىدة الدكلية ال تنسحب آثارىا إال عمى يحكـ المعاىدات الدكلي
= 
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ٖٞ ْكٛم  اٱْػإْكٛم املٝجام بكؿ١ عا١َ َٚٔ بٝٓٗا ْكٛق٘ املتعًك١ عكٛم  -

 –عها٤ ط شلا بٌ ست٢ غرل ا٭ططاف، ٫ هٛظ ٭ٟ عهٛ ايتٓٓهَعاٖس٠ زٚي١ٝ َتعسز٠ ا٭

قبشت ايكٛاعس ايٛاضز٠ يف أقس كٛم، ٖصا ٚهب عًِٝٗ ايتكٝس بٗصٙ ايٓ -ٜٓا شيوأنُا ض

يكإْٛ ايسٚيَٞط٠ يف ااملٝجام َٔ ايكٛاعس اٯ
(1)

. 

ٕ ايٓكٛم أاييت اعتدلت  اٱْػإٌ ؾ١ٓ سكٛم بٳيعا١َٝ ٖصٙ ايٓكٛم َٔ قٹإتأنٝس  -

شٕ إقبشت دع٤ َٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعطيف، ؾٗٞ أ اٱْػإايٛاضز٠ يف املٝجام املتعًك١ عكٛم 

ًَع١َ ؾُٝع ايسٍٚ
(2)

. 

ٕ أاملٝجام بؿٕ ْكٛم أقه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يف ايتأنٝس ع٢ً  نُا مل تتٛإ -

ْاَٝبٝا نس )ؿاضٟ اـام بكه١ٝ غتٚشيو يف ضأٜٗا ا٫ ،ْكٛم ًَع١َ اٱْػإسكٛم 

(3)1971ايكازض عاّ  (ؾطٜكٝاإدٓٛب 
. 

ٕ إغًب ايؿكٗا٤ بايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ املًع١َ يٓكٛم املٝجام، َٚع شيو ؾأسايٝا  ٜكطٸ

، َتأثط٠ ايعسّزا٥ُا بني ايٛدٛز ٚ َتأضدش١تبك٢  يعا١َٝ ٖصٙ ايٓكٛم َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝإ

 .يف شيو مبٛاقـ ايسٍٚ ايهدل٣ املتُتع١ عل ايؿٝتٛ زاخٌ فًؼ ا٭َٔ

ٌ ْعاَا َٛسسا هِّؿ٫ تٴ اٱْػإكٛم املٝجام اييت تٓاٚيت سكٛم ٕ ْأبايطغِ َٔ ٚ

 انتؿتْٗا إيعاَٝتٗا قٌ دسٍ، ثِ إٕ أَِ املتشس٠، نُا يف َٝجام ا٭ اٱْػإؿكٛم 

زضادٗا نإ ي٘ تأثرل نبرل إٕ فطز أ٫ إٚناْت بعٝس٠ عٔ اؿُا١ٜ، ؿذٝع، بايتععٜع ٚايت

يف عٌُ  اٱْػإل سكٛم كوعٌُ يً اًت بايؿعٌ بطْافؾُٝا بعس، ؾؿٖه اٱْػإع٢ً سكٛم 

 .اشل١٦ٝ املػتكبًٞ

                                 
الدكؿ األعضاء فييا، كال يمكف تطبيقيا عمى الدكؿ غير األعضاء، لكف ميثاؽ األمـ المتحدة خرج عمى ىذا المبدأ، 

 غير األعضاء. كبذلؾ أصبح لؤلـ المتحدة شخصية قانكنية ُيحتج بيا حتى ِقَبؿ الّدكؿ 
لمى عبد الباقي محمكد الغراكم، القيمة القانكنية لقرارات مجمس األمف الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف،  - (1)

 . 70المرجع السابؽ، ص
 . 71عمى يكسؼ الشكرم، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، المرجع السابؽ، ص - (2)
: لكتركني، عمى مكقع المحكمة اإل1991-1948، كامركالفتاكل كاألحكاـ محكمة العدؿ الدكلية، مكجز األ - (3)

www.cij.org: //http 

http://www.cij.org/
http://www.cij.org/
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 اإلْطإبسْاَر عٌُ يتشكٝل سكٛم : اإلْطإْضٛظ املٝجام املتعًك١ عكٛم  -ثاْٝا

، اٱْػإعكٛم  ا٫عذلافيف فاٍ  بٗصٙ ايٓكٛم ْكط١ اْط٬م سكٝك١ٌٝ املٝجام ُجِّٜٴ

زخاشلا فاٍ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايٛنعٞإٚتسًٜٚٗا، ٚ
(1)

. 

يف ؾهٌ ْعاّ عاملٞ َتهاٌَ، ٚظاز ايت٬ظّ  اٱْػإتطٛضت سكٛم  ،بٓا٤ ع٢ً شيو

ْع١ُ اييت تٓتٗو سكٛم ٭ٕ ا٭ ؛َٔ ايسٚيٝنيا٭ٚتٗسٜس ايػًِ ٚ اٱْػإى سكٛم اْتٗابني 

٫ إ٫ٚ ميهٔ سؿعُٗا  ،ا٭َٔ ايسٚيٝنيآد٬ بتٗسٜس ايػًِ ٚ أّٗٞ عاد٬ تٓت اٱْػإ

اسذلاّ َٔ ايسٚيٝني ٚا٭ؼكٝل ايػًِ ٚ ٖصا ايت٬ظّ بني عسٸ، سٝح ٜٴاٱْػإباسذلاّ سكٛم 

اٱْػإَِ املتشس٠ ؾُٝا ىل سكٛم َطدع١ٝ َٝجام ا٭ اٱْػإسكٛم 
(2)

. 

ٕ أَِ املتشس٠ زيٌٝ قٟٛ ع٢ً سس َكاقس ا٭أ اٱْػإعتباض اسذلاّ سكٛم إ إ

ٚٴاشلسف ا٭ ٜٴعسٸ َٔ ايسٚيٝني، ٚايصٟا٭ايػًِ ٚ نٗا ٜٗسزٸاْتٗا دً٘ أدست َٔ غاغٞ ايصٟ 

                                 
محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ،  - (1)

: "أف حقكؽ اإلنساف دخمت المجاؿ الدكلي مع (Christoph EBERHARD) ؛ في نفس ىذه النقطة يرل49ص
 ت تكضع أجيزة الحماية العالمية".، كمعو بدأ1945جكاف  26إنشاء منظمة األمـ المتحدة كاعتماد ميثاقيا المؤسس في

 حيث جاء النص األصمي في الّمغة الفرنسية عمى الشكؿ اآلتي: 
"- C'est avec la création de l'Organisation des Nation unies et avec l'adoption de sa Charte, son 

texte fondateur le 26juin 1945,que les droits de l’Homme accèdent à l'arène internationale et que 

débute la mise en place d'instruments universels de protection". Voir: Christoph EBERHARD, 

droits de l’Homme et dialogue interculturel, op. cit. p90.  

أف إنشاء األمـ المتحدة سّجؿ ثكرة قانكنية في حقكؽ اإلنساف، "(: Emmanuel DECAUX)كفي نفس النقطة يرل 
المجاؿ الداخمي لمدكؿ، كقكاعدىا الدكلية كانت مجزأة، كتخص فئات إلى  كانت حقكؽ اإلنساف تنتمي 1945فحتى سنة 
كاألقميات، كالعبكدية، كالرؽ، كالقانكف الدكلي اإلنساني، كحقكؽ العماؿ في إطار منظمة العمؿ الدكلية، محددة، 

كالبلجئيف، كالفصؿ العنصرم، كلكف مع ميثاؽ األمـ المتحدة، ىي حقكؽ اإلنساف المعترؼ بيا لمجمع، كالميثاؽ لـ 
ؿ حقكؽ اإلنساف كيخرجيا مف المجاؿ المحجكز لمدكؿ فحسب حيث  ".، إنما أسس لمبادئ أساسية لنظاـ عاـ دكلييدكِّ

 جاء النص األصمي في الّمغة الفرنسية عمى الشكؿ اآلتي: 
"La création des Nations Unies a marqué une révolution juridique pour les droits de l'homme. 

Jusqu'en 1945,la protection des droits de l’Homme appartenait à la sphère interne des États. les 

règles internationales en la matière étaient fragmentées et éparses…Mais avec la charte des 

nations unies, ce sont les" droits de l’Homme et les libertés fondamentales pour tous" qui sont 

consacrés en tant que tels. Non seulement la charte des Nations Unies "internationalise" les droits 

de l’Homme qui cessent de relever du "domaine réservé" de l'État, mais elle en fait des principes 

de base du nouvel ordre public international". Voir: Emmanuel DECAUX, les Nations Unies et les 

droits de l'homme: 60 ans après, In, Cahiers de la Recherche sur les Droits 

Fondamentaux,n°7,2009,Presses Universitaires de Caen, France,p33.  

(2)  - Patrick WASHMAN, les droits de l'Homme, op. cit. p12.  
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اشل١٦ٝ
(1). 

ايػًِ ايسٚيٝني، إشا ناْا َٔ ٚؿغ ا٭ؿٕ ٜتسخٌ أَٔ َٔ ٖصا ايباب ميهٔ جملًؼ ا٭

غاؽ تسخً٘ ٖٛ ْل أ١ٜ زٚي١ َٔ ايسٍٚ، ٚأ، يف اٱْػإنات دػ١ُٝ ؿكٛم اْتٗابَٗسزٜٔ 

َِ املتشس٠ ٕ اجملًؼ ٜ٪زٟ ٚادبات٘ ٚؾكا ملكاقس ا٭أاييت تٓل ع٢ً  2ؾكط٠  (24)املاز٠ 

 .يًٓاؽ مجٝعا اٱْػإبٝٓٗا تععٜع سكٛم  اييت َٔٚ ،(01)املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 

 (42)ٚ (41)ٕ ٜتدص أٜا َٔ ايتسابرل املٓكٛم عًٝٗا يف املازتني أؾاجملًؼ بإَهاْ٘  

َٔ ايسٚيٝني، ٚشيو ٚؾكا ا٭خ٬ٍ بايػًِ ٚاٱإىل  اٱْػإعٓسَا ٜ٪زٟ ايتعسٟ ع٢ً سكٛم 

ايػًِ ايسٚيٝني، ٜٚهٕٛ َٔ ٚٮي َٗسزإ نإ إيًتهٝٝـ ايصٟ ٜعطٝ٘ شلصا ايتعسٟ، َٚا 

َٔ املٝجام، ثِ ٜكطض َا هب اؽاشٙ ملٛاد١ٗ ٖصا  (39)ٖصا ايتهٝٝـ تطبٝكا يٓل املاز٠ 

ايتعسٟ
(2)

. 

َٔ أزا٤ ٖصا ايسٚض قٝس ا٫ختكام ايساخًٞ املٓكٛم عًٝ٘ يف ُٓع فًؼ ا٭َٔ ٫ٚ ٜٳ

ؽطز َٔ ٖصا ايكٝس، نُا ؽطز َٔ  اٱْػإَٔ املٝجام، شيو إٔ سكٛم  7ؾكط٠  (2)املاز٠

نشت قه١ٝ عامل١ٝ تِٗ نٌ اجملُٛع١ ايسٚي١ٝ أ اٱْػإ٭ٕ سكٛم  ؛ذٛظ يًسٚي١اجملاٍ احمل

 .٫ٚ ؽتل بٗا ايسٚي١ ٚسسٖا

                                 
الجديد، بؿ  بالشيءليس  -كما يؤكد ذلؾ البعض -نساف، لكف ىذا التكسعع مفيـك السمـ ليشمؿ حقكؽ اإلتكسّ  -(1)

التي تقيـ الصمة بيف حفظ السمـ  ،كلىالمادة األ نص مف خبلؿكذلؾ  ،مـ المتحدةصؿ كركح ميثاؽ األأإلى  رجكعا يعد
يجاد الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية االقتصادية إجؿ أكالتعاكف الدكلي مف  ،نساف كالشعكبمف الدكلييف كاحتراـ حقكؽ اإلكاأل

ميف معد مف طرؼ األال "جؿ السبلـأجندة مف "أنساف، كىك ما جاء في متف نسانية كحماية حقكؽ اإلكاالجتماعية كاإل
خمفاف كريـ،  صؿ الميثاؽ ال غير. انظر في تفاصيؿ ذلؾ:أإلى  كد فيو الرجكعأكالذم ، 1992 في  مـ المتحدةالعاـ لؤل

نساني، المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك حكاـ القانكف الدكلي اإلأمف في تنفيذ في بعض مظاىر كحدكد تدخؿ مجمس األ
 .169، ص2006الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، جانفيكمية  ، 1العدد كالسياسة،

اختصاص محدد لمجمس األمف فيما يتعمؽ بمسائؿ حقكؽ اإلنساف، حيث تبقى إلى  ال يشير ميثاؽ األمـ المتحدة - (2)
 اختصاصاتو غامضة كتخضع لمعطيات سياسية تتحكـ فييا الدكؿ الكبرل المتمتعة بحث الفيتك. لتفاصيؿ أكثر انظر: 
- Patrick WASHMAN, les droits de L'homme, op. cit. p16.  

في دكر مجمس األمف في حقكؽ اإلنساف، انظر أيضا: بكغزالة محمد ناصر، "مجمس األمف كحقكؽ اإلنساف"، مجمة  - 
 -55، ص2013القانكف، المجتمع كالسمطة، الصادرة عف مخبر القانكف، المجتمع كالسمطة، جامعة كىراف، العدد الثاني

79. 
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ست٢ ٚإٕ نإ غاَها ٚغرل  - اٱْػإَٔ إشٕ ؾُٝا ىل سكٛم ؾسٚض فًؼ ا٭

 اٱْػإٕ وُٞ سكٛم أَُٚٗا يف ْؿؼ ايٛقت، خطرل ٭ْ٘ ٜػتطٝع  اعتدل خطرلٜٴ -َباؾط

٭ْ٘  ؛َِٚٗ املٝجامايطزع املٓكٛم عًٝا يف ايؿكٌ ايػابع َٔ عُاٍ ٚغا٥ٌ ايكُع ٚاملٓع ٚاغتب

 -خط٣َِ املتشس٠ ا٭دٗع٠ ا٭أنٌُ تؿعٌ  -٫ٚ ٜكـ  اٱْػإٜهُٔ محا١ٜ ؾع١ًٝ ؿكٛم 

 .ايتؿذٝعٚ عٓس فطز ايتععٜع

ؽطز عٔ  يهٓٗا ٫ ،اٱْػإدٗع٠ بأزٚاض كتًؿ١ ؾُٝا ىل سكٛم باقٞ ا٭تهطًع 

، اٱْػإايتٛقٝات َٔ أدٌ ايتععٜع ٚايتؿذٝع ع٢ً سكٛم زا٥ط٠ إعساز ايسضاغات ٚ

تكسِٜ املٝجام شلا غًط١ إدطا٤ زضاغات َٚٔ  (13)ؾاؾُع١ٝ ايعا١َ َج٬ ٚتطبٝكا يٓل املاز٠ 

غاغ١ٝ يًٓاؽ ناؾ١ ب٬ اؿطٜات ا٭ٚ اٱْػإتٛقٝات بككس املػاعس٠ ع٢ً ؼكٝل سكٛم 

بػبب ايعٓكط أٚ اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔمتٝٝع بِٝٓٗ 
(1)

. 

ايتٛق١ٝ، َٚع شيو، شٕ ع٢ً فطز املٓاقؿ١ ٚايسضاغ١ ٚإٜكتكط زٚض اؾُع١ٝ ايعا١َ 

، اٱْػإايط٥ٝػ١ٝ يٮَِ املتشس٠ يف فاٍ سكٛم  ا٭زا٠ عسٸٚعٔ ططٜل ايتٛقٝات اييت تٴ

يف ؾهٌ إع٬ْات ٔ ٖصٙ ايتٛقٝات سض ايعسٜس َكٵطاعت اؾُع١ٝ ايعا١َ إٔ تٴاغت

ُا ؾعًت شيو َع ايعٗسٜٔ ًَع١َ، ناتؿاق١ٝ  ؿتح يتكسٜل ايسٍٚ، ؾتكبحقطاضات، قس تٴٚ

كسٜل ايسٍٚ، إمنا ؿتح يتٚايدلٚتٛن٫ٛت املًشك١ بُٗا، أٚ فطز تٛق١ٝ ٫ تٴ ايسٚيٝني

، ٚايعسٜس َٔ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ؾكط، نُا ؾعًت َع يًُٛاؾك١ عًٝٗا

اٱْػإع٬ْات ا٭خط٣ يف فاٍ سكٛم اٱ
(2)

. 

َِٗ دسا، إش أْ٘  اٱْػإٖصا اؾاْب ايتؿطٜعٞ يًذُع١ٝ ايعا١َ ؾُٝا ٜتعًل عكٛم 

تتكسّ أؾٛاطا َعتدل٠، بٌ ٚتٛقـ  اٱْػإطاع إٔ هعٌ َٔ َػأي١ تسٜٚٔ ٚتسٌٜٚ سكٛم اغت

بأْٗا يف َطاسًٗا ايٓٗا١ٝ٥، يهٔ ع٢ً َػت٣ٛ آيٝات اؿُا١ٜ مل تؿعٌ اؾُع١ٝ ايعا١َ، ٫ٚ 

اضا ٜٓتعطٖا يف َٚٔ ثِ ا٭َِ املتشس٠، ايؿ٤ٞ ايهجرل، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ع٬ُ دبٸ ؛دٗع٠بك١ٝ ا٭

                                 
 (. 13ميثاؽ األمـ المتحدة، المادة ) - (1)
محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ،  - (2)

 . 60ص
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 .ٖصا ايكسز

قساض إا٫دتُاعٞ نصيو عٔ فطز تكازٟ ٚختكاقات اجملًؼ ا٫قا٫ ؽطز 

َطاعاتٗا بايٓػب١ ٜات ا٭غاغ١ٝ ٚاؿطٚ اٱْػإايتٛقٝات بػطض إؾاع١ اسذلاّ سكٛم 

يًذُٝع
(1)

. 

ٜٴ ؾاْا تػاعسٙ ع٢ً عًُ٘، ٚشيو ٚؾكا يٓل املاز٠  ٧ٓؿنُا ميهٔ يًُذًؼ إٔ 

، اييت 1946غ١ٓ  اٱْػإَٔ املٝجام، ٚمبٛدب ٖصٙ املاز٠ أْؿأ اجملًؼ ؾ١ٓ سكٛم  (68)

ٌٷنإ شلا   َٚا ؿكُٗا َٔ نئ ايسٚيٜٝٚايعٗس اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  يف إعساز ؾه

ذ١ٓ ، ٚبصيو تأتٞ ايًٓاٱْػإبطٚتٛن٫ٛت ٚغرلٖا َٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ اـاق١ عكٛم 

 .اٱْػإْؿط١ ا٭َِ املتشس٠ اـاق١ عكٛم أع٢ً ضأؽ مجٝع 

نات دػ١ُٝ ؿكٛم اْتٗاعٓسَا تعًل ا٭َط ب ٖا١َذ١ٓ بأزٚاض ضقاب١ٝ انطًعت ٖصٙ ايًٓ

نات تؿهٌ منطا ثابتا، ٚشيو غٛا٤ َٔ خ٬ٍ اٱدطا٤ ْتٗا، َت٢ ناْت ٖصٙ ا٫اٱْػإ

(2)1503 ايػطٟ
(3)1235دطا٤ ايعًين ، أٚ اٱ

دٗع٠ خاق١، ٜتِ أ، ايصٟ عٔ ططٜك٘ تكّٛ 

ْؿا٩ٖا خكٝكا شلصا ايػطضإ
(4)

نات ايعا١َ شات ايُٓط ايٛاسس ْتٗاي٬، بتكِٝٝ ؾاٌَ 

نات اْتٗادٗع٠ بإعساز تكطٜط ؾاٌَ سٍٛ احملت١ًُ يف زٚي١ َع١ٓٝ، ثِ ٜٓتٗٞ عٌُ ٖصٙ ا٭

ظّ بؿأْ٘، اؽاش اي٬ٓ٘ ٚاغتذ١ٓ يسضايًٓإىل  احملت١ًُ يف ايسٚي١ املع١ٝٓ، ٜٴبًٓؼ اٱْػإسكٛم 

يًسٚي١، ٚيف سا٫ت ْازض٠  يف ٖصا ايؿإٔ إ٫ إَها١ْٝ تكسِٜ اْتكازات ع١ًٝٓ ذ١ٓيًٓٚيٝؼ 

ايكطٜح ٚايجابت ٚى اؾػِٝ ْتٗاتُٗٝـ ايسٚي١ املع١ٝٓ با٫دسا، ٚخاق١ دسا، ميهٔ ععٍ ٚ

                                 
 . 2( فقرة 62ميثاؽ األمـ المتحدة، المادة ) - (1)
، يتسـ 1971، كبدأ العمؿ بو عاـ 1970اإلجراء السرم ُاعتمد مف قبؿ المجمس االقتصادم كاالجتماعي عاـ  - (2)

في جميع مراحمو، مف مرحمة تقديـ الشككل مف قبؿ األفراد، أك مجمكعة مف األفراد، أك مف قبؿ منظمات غير بالسرية 
القرار الذم إلى  ، مركرا بدراسة ىذه الببلغات كالشكاكم، كصكال-إف كانت عمى عمـ بيذه االنتياكات -حككمية 

 . 28-27ستتخذه الّمجنة في ىذا الشأف. انظر كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
عمى فعاليتو في الرقابة، مما جعؿ دكره ينحصر، بعدىا بدأ االىتماـ باإلجراء  1503أثّرت السرية في اإلجراء  - (3)

يتصاعد عمى حساب اإلجراء السرم، كىك اإلجراء الذم كاف قد اعتمده المجمس  (1235العمني أك العاـ )اإلجراء
 . 28-27(. انظر كائؿ أحمد عبلـ، المرجع نفسو، ص1967االقتصادم كاالجتماعي قبؿ اإلجراء السرم )عاـ 

تعددت التسميات التي تطمؽ عمى ىذه األجيزة ) فريؽ عمؿ، مقرر خاص، مبعكث خاص، ممثؿ، خبير،  - (4)
 . 93مجمكعة خبراء... الخ(. انظر: كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
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اٱْػإؿكٛم 
(1)

. 

طاعت إٔ تػطٞ َطس١ً ٖا١َ َٔ اغتذ١ٓ ايطقابٞ إ٫ أْٗا ضغِ ٖصا ايككٛض يف زٚض ايًٓ

ايعاملٞ اٱع٬ٕ  ايٓعاّ ايطقابٞ يٮَِ املتشس٠، ٖٚٞ املطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ َا بني َطاسٌ تطٛض

 آٔ أْؿٜايًصٸ- نيٚيٝٔ ايسٜٚايعٗس -أٜٔ غابت نٌ آيٝات ايطقاب١  -اٱْػإؿكٛم 

 .ايدلٚتٛن٫ٛت املًشك١ بُٗاق١ باؿكٛم ايٛاضز٠ يف ايعٗسٜٔ ٚآيٝات ٚٚغا٥ٌ يًطقاب١ خا

، يف َطس١ً اتػُت بتكاعس ي٘نجط أٚنُإ ؾعاي١ٝ  ايطقابٞ،ط ايٓعاّ تطَٜٛٚٔ أدٌ 

آي١ٝ دسٜس٠  خرل٠ٖصٙ ا٭ت ثشساغت ،َِ املتشس٠طاض ا٭إيف  اٱْػا٫ٕٖتُاّ مبػا٥ٌ سكٛم ا

 ."اٱْػإيًطقاب١ ع٢ً َػت٣ٛ اشل١٦ٝ تتُجٌ يف "فًؼ سكٛم 

قطضت  2006َاضؽ  26خرل٠ املٓعكس٠ بتاضٜذ ا٭( 62ٚٚضتٗا ايجا١ْٝ ٚايػتني)ؾؿٞ ز

، ٚشيو تطبٝكا يكطاض اٱْػإيٝشٌ قًٗا فًؼ سكٛم  ،عُاشلاأْٗا٤ إ اٱْػإؾ١ٓ سكٛم 

ؼت عٓٛإ  2006َاضؽ  15( ايكازض بتاضٜذ  A/RES/60 /251) : اؾُع١ٝ ايعا١َ ضقِ

(2)20/2006: ضقِ ا٫دتُاعٞ"، ٚقطاض اجملًؼ ا٫قتكازٟ ٚاٱْػإ"فًؼ سكٛم 
. 

                                 
 . 67محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسي، المرجع السابؽ، ص - (1)
 يضطمع المجمس بدكر كمسؤكليات كآليات كمياـ لجنة حقكؽ اإلنساف، كاستعراضيا مف أجؿ تحسينيا كترشيدىا - (2)

( دكلة مف الدكؿ األعضاء، تنتخبيـ الجمعية العامة باالقتراع السرم المباشر، بشكؿ 47عند االقتضاء، يتألؼ مف )
( 6( دكلة لمجمكعة آسيا، )13( دكلة لمجمكعة إفريقيا، )13فردم ككفقا لمتكزيع الجغرافي العادؿ، عمى النحك اآلتي: )

سنكات، 3( ألكركبا الغربية كدكؿ أخرل، كالية المجمس 7كالبحر الكاريبي، )( ألمريكا البلتينية 8دكؿ ألكركبا الشرقية، )
كال يجكز إعادة انتخاب العضك مباشرة بعد شغمو لكاليتيف متتاليتيف، يعقد المجمس ما ال يقؿ عف "دكرات عادية في 

عند الحاجة بناء عمى طمب ( أسابيع، كيمكف عقد دكرات استثنائية 10السنة مف بينيا دكرة رئيسية ال تقؿ مدتيا عف )
تمؾ التي إلى  باإلضافة -أحد أعضاء المجمس يحظى بتأييد ثمث أعضاء المجمس، مف بيف آليات المجمس المستحدثة 

آلية االستعراض الدكرم الشامؿ، التي تسمح بتقييـ حقكؽ اإلنساف في جميع الدكؿ  -كرثيا عف لجنة حقكؽ اإلنساف
ارية لممجمس التي تزكده بالخبرات كالمشكرة بشاف القضايا المتعمقة بمكضكعات حقكؽ األعضاء، ككذلؾ الّمجنة االستش

بغية تعزيز التعاكف مع الدكؿ المعنية، ككّجيو أكثر لخدمة الضحايا،  1503اإلنساف، حافظ المجمس عمى سرية اإلجراء 
يف، أحدىما معني بالببلغات، كاآلخر كبأف ُيعمؿ بو في الكقت المناسب؛ كمف أجؿ ذلؾ تـ إنشاء فريقيف عامميف مستقم

معني بالحاالت، كذلؾ عندما يتعمؽ األمر بانتياكات جسيمة لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، مؤيدة بأدلة مكثكؽ 
َيظير مف خبلؿ استعراض تشكيمة كمياـ  ,http: //www. ohchr. orgبيا. لممزيد انظر المكقع الرسمي لممجمس: 

المتعمؽ بشكاكل  1503المجمس أنو لـ يختمؼ كثيرا عف لجنة حقكؽ اإلنساف، مف خبلؿ محافظتو عمى سرية اإلجراء 
عضاء بدؿ الخبراء المستقميف، كال ُينتظر حينيا مف األفراد، ككذا مف خبلؿ تشكيمتو التي تعتمد عمى ممثمي الدكؿ األ

= 

http://www.ohchr.org/
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َا  -يٝ٘إؾاض٠ غايـ اٱذًؼ َٚٔ بني َا دا٤ يف قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ املٓؿ٧ يًُ

 -ايعامل١ٝ اٱْػإؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يف ْكٛم سكٛم إزَٓا بكسز زضاغ١ 

ق١ًُٝٝ ٚاـًؿٝات اٱ١ُٖٝ اـكٛقٝات ايٛط١ٝٓ ٚإٔ تٛنع يف ا٫عتباض أتأنٝس قٟٛ ع٢ً 

ايس١ٜٝٓ املدتًؿ١ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتاضى١ٝ 
(1)

. 

 اٱْػإكتًـ ْكٛم سكٛم إىل  ؾاض٠بعس اٱ ،دا٤ ٖصا ايتأنٝس يف ايكطاض 

ٚبطْاَر عٌُ ؾٝٝٓا، ايصٟ ْل إع٬ٕ  ايعٗسإ، ٚنصاايعاملٞ، ٚاٱع٬ٕ  ايعامل١ٝ، خاق١

ٚايجكاؾ١ٝ يًؿعٛب  ٚاٱق١ًُٝٝطاس١ عٔ ٖصٙ اـكٛقٝات ايٛط١ٝٓ ٚايتاضى١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ق

عسّ قابًٝتٗا ٚ اٱْػإنطٚض٠ َطاعاتٗا، ٚدا٤ نصيو بعس ايتأنٝس ع٢ً تهاٌَ سكٛم ٚ

ٖٞ عٓاقط  اٱْػإسكٛم َٔ ٚايت١ُٝٓ ٚا٭ٕ ايػ٬ّ ٚأيًتذع١٥، ٚبعس ايتأنٝس ع٢ً 

ٕ تٛاقٌ ايسٍٚ بصٍ أنطٚض٠ إىل  ؾاض٠ ٚانش١إٜٚععظ بعهٗا بعها، ٚبعس  ،َذلابط١

ؾام ايتؿاِٖ بني اؿهاضات آتٛغٝع ٚ ،ايكعٝس ايسٚيٞ يتععٜع اؿٛاضدٗٛزٖا ع٢ً 

زٜإا٭ت ٚايجكاؾاٚ
(2)

. 

ٕ ٜػذلؾس اجملًؼ يف عًُ٘ مبباز٨ أثِ ت٪نس اؾُع١ٝ ايعا١َ يف ْؿؼ ٖصا ايكطاض 

ٜٔ بٗسف ايٓٗٛض بتععٜع ٤اايتعإٚ ايسٚيٝني ايبٓٸ١ٝ ٚاؿٝاز ٚاملٛنٛع١ٝ ٚباؿٛاض ٚايعامل

ايجكاؾ١ٝ مبا يف املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚ اٱْػإمحا١ٜ مجٝع سكٛم ٚ

شيو اؿل يف ايت١ُٝٓ
(3)

. 

، تعٗط اٱْػإَِ املتشس٠ يف محا١ٜ سكٛم دٗع٠ ا٭أيف اؿسٜح زا٥ُا عٔ زٚض ٚ

عادع٠ ع٢ً إٔ تهٕٛ  يهٓٗاقه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ نذٗاظ قها٥ٞ ض٥ٝػٞ يًُٓع١ُ 

                                 
عينة أف يديف دكلتو بانتياؾ حقكؽ اإلنساف، بؿ نجده محاميا عف ىذه الدكلة كمدافعا كمبررا لكؿ انتياكات ممثؿ دكلة م

حقكؽ اإلنساف في دكلتو ميما كانت جسامتيا، كبناء عميو ىؿ يمكف القكؿ أف استحداث مجمس لحقكؽ اإلنساف ىك 
جمس، أـ أنو فعبل جاء بمقاربة جديدة لتطكير النظاـ مجرد تغير لمديككر، ما دامت سمبيات اّلمجنة مازالت في عيد الم

الرقابي لحماية حقكؽ اإلنساف في إطار األمـ المتحدة؟ صحيح أف الكقت ما يزاؿ مبكرا لمحكـ عمى المجمس، كلكف مف 
 التي يعتمد عمييا في حماية حقكؽ اإلنساف، سكؼ ال ُينتظر منو الكثير.  كاإلجراءاتخبلؿ تمثميو 

عمى المكقع:  A/RES: /60. /251جمس حقكؽ اإلنساف، قرار الجمعية العامة المنشئ لممجمس رقـ: انظر م - (1)
www. ohchr. orghttp: // 

 المرجع كالمكقع نفسيما.  /A/RES: 60. 251القرار:  - (2)
 المرجع كالمكقع نفسيما.  /A/RES: 60. 251القرار:  - (3)

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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يف َازت٘ غاغٞ ٚايكها٥ٞ يٮؾدام املٓتٗه١ سكٛقِٗ، ٚشيو عهِ إٔ ْعاَٗا ا٭امل٬ش 

 .ؾكط احمله١ُ، إمنا ٜككط شيو ع٢ً ايسٍٚإىل  ذ٤ٛ( ٫ ٜػُح يٮؾطاز باي34ًٓ)

ٕٸ  قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يٝػت دٗاظا تؿطٜعٝا ٜٓؿ٧ قٛاعس قا١ْْٝٛ مبا ؾٝٗا تًو إ

زٚضٖا يف تطبٝل ايكٛاعس املٛدٛز٠منا ٜتُجٌ إ، اٱْػإاملتعًك١ عكٛم 
(1)

ٕ إ، َٚع شيو ؾ

 - (OPITER DICTUM): عٔ ططٜل اٱْػإيًُشه١ُ إغٗاَات ٖا١َ يف فاٍ سكٛم 

جاض ٖٞ تٓعط يف قه١ٝ َع١ٓٝ بني زٚيتني تٴٚ ،ٓاغب١(، َٚؿاز شيو إٔ احمله١ُ)اؿهِ بامل

، أٚ تجرلٖا ٖٞ بٓؿػٗااٱْػإأَاَٗا َػأي١ سكٛم 
(2)

سهاّ َا نإ شلصٙ ا٭، ٚنجرلا 

ِٷ زٚضٷ اٱْػإاملتعًك١ عكٛم  يف َٓطٛم اؿهِ ايٓٗا٥ٞ، نُا إٔ احمله١ُ نجرلا  ساغ

َِ املتشس٠بطًب َٔ ا٭ اٱْػإؿاض١ٜ يف فاٍ سكٛم اغتضا٤ آبسا٤ إإىل  عٝتَا زٴ
(3)

. 

عتدل سكٛم ايصٟ ٜٳ ا٫ػاٜٙها ايؿهٌ يف تعُٝل أحمله١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ نُا إٔ 

 -سٛاٍاييت ٫ هٛظ املػاؽ بٗا يف مجٝع ا٭ٚ ،غاغ١ٝ َٓٗاقٌ ا٭ع٢ً ا٭ - اٱْػإ

                                 
(1)- Juan-Antonio CARRILLO-SALCEDO, droit international et souveraineté des États, op. cit. P. 

  .  

أحكاـ كآراء استشارية عديدة تطرقت فييا محكمة العدؿ الدكلية لمسألة حقكؽ اإلنساف مف بينيا: قضية مضيؽ  - (2)
قضية ناميبيا) أثيكبيا  )بمجيكا ضد إسبانيا(،1970تراكشف)المممكة المتحدة ضد ألبانيا(، قضية برشمكنة 1948ككرفك

، قضية البكسنة كاليرسؾ ضد يكغسبلفيا حكؿ تطبيؽ جريمة اإلبادة الجماعية 1966كليبيريا ضد جنكب إفريقيا( سنة 
، قضية التجارب النككية 1974( اإيسمند، قضية مصائد السمؾ)المممكة المتحدة ضد 1993كالمعاقبة عمييا سنة 

. القضية المتعمقة باألنشطة العسكرية كالشبو العسكرية األمريكية في 1974كنيكزيمندا كؿ عمى حدل ضد فرنسا  ترالياأس
. أما أىـ اآلراء االستشارية التي تطرقت فييا المحكمة 1986نيكاراغكا )نيكاراغكا ضد الكاليات المتحدة األمريكية( عاـ 

تشارم الخاص بالتحفظات عمى اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة لمسألة حقكؽ اإلنساف، نذكر: الرأم االس
؛ كفي رأييا 1970؛ كالرأم االستشارم بشأف االستمرار غير المشركع لجنكب إفريقيا في ناميبيا سنة 1951عمييا لسنة

حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، كمف ضركرة إلى  الخاص بالصحراء الغربية أشارت المحكمة 1975االستشارم لسنة 
المتعمؽ باستعماليا األسمحة الذرية أك التيديد  1996ىذا المبدأ عمى سكاف ىذا اإلقميـ ؛ كالرأم االستشارم لسنة 

الصادرة عف محكمة  كاألكامرباستعماليا... في تفصيؿ ىذه القضايا كاآلراء االستشارية، انظر: مكجز األحكاـ كالفتاكل 
عمى مكقع  2005، منشكرات األمـ المتحدة، نيكيكرؾ 2002-1997، 1996-1992، 1991-1948ؿ الدكلية العد

 .cij. org-http: //www. icjالمحكمة الرسمي: 
، "حكؿ محكمة العدؿ الدكلية كحقكؽ الشخصية اإلنسانية"، مقاؿ  - (3) قريبا مف ىذا المعنى، انظر: جيمبير كيـك

منشكر في مؤلؼ جماعي، تحت إشراؼ محمد بنكنة، بعنكاف المجتمع الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية، ترجمة 
اإلسبلمية كالعمـك اإلنسانية، دار النجاح الجديدة،  فاطمة الزىراء أزريكؿ، مؤسسة الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد لمدراسات

 . 124، ص2001الطبعة األكلى، الدار البيضاء، المغرب

http://www.icj-cij.org/
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ٚنٌ اتؿام ع٢ً شيو ٜكع  ،، ٫ هٛظ ا٫تؿام ع٢ً كايؿتٗا(Jus Cogens) قٛاعس آَط٠

          اؾ١ـــــٌ ايهبٳيتعاَات ايٓامج١ عٓٗا ٖٞ ايتعاَات َطًك١ وتر بٗا قٹا٫ٚباط٬، 

(Erga Omnes)
(1)

. 

تؿام ايسٚيٞ ايصٟ ثط ا٫أْػب١ٝ  أخطٚدا ٚانشا ع٢ً َبس ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫يتعاَات عسٸٜٴ

٫ إٟ زٚي١ أطبع ايكإْٛ ايسٚيٞ ايتكًٝسٟ بك٠ٛ، سٝح ٫ تٛدس ايتعاَات قا١ْْٝٛ يف َٛاد١ٗ 

٫ إ١ٜ زٚي١ أٟ ٚنع قاْْٛٞ ع٢ً أطاض ايصٟ قبًت٘ بإضازتٗا ٚسسٖا، ٫ٚ ميهٔ ؾطض يف اٱ

ب٘ ا٫عذلافٚ أْؿا٥٘ إبايكسض ايصٟ غاُٖت يف 
(2)

. 

ٕ أزٕٚ  اٱْػإسكٛم إىل  َٔ بني ايكهاٜا ايؿٗرل٠ اييت تططقت ؾٝٗا احمله١ُٚ

ٌ بٳشتر بٗا قٹاييت ٜٴٚ ،املطًك١ اٱيعا١َٝطبٝعتٗا  ٜهٕٛ َطًٛبا َٓٗا شيو، َع تأنٝس

ؾُٔ  ،1970قه١ٝ "بطؾ١ًْٛ تطانؿٔ" يػ١ٓ  ،ٌ قٛاعس آَط٠ْٗا تؿٓهأَٚٔ  ،ٌايٓه

ػاٙ اجملُٛع١ ايسٍٚ  ايتعاَاتغاغٞ ايصٟ هب تطبٝك٘ بني ايتُٝٝع ا٭إىل  تططقت خ٬شلا

ٚىل ا٭ عسٸخط٣ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ، سٝح تٴأزٚي١ يف َٛاد١ٗ زٚي١  ٚايتعاَاتايسٚي١ٝ َٔ ْاس١ٝ، 

ٕ ػس يف إٔ نٌ ايسٍٚ ميهٔ ٭ ؛بٗاطبٝع١ اؿكٛم اييت تتعًل إىل  يتعاَات َطًك١ بايٓعطا

نطٚض٠ محاٜتٗا َكًش١ قا١ْْٝٛ
(3)

. 

 ٜؿطض "عطيف عاملٞ"غؼ قإْٛ أبٗصا تهٕٛ قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ قس ٚنعت 

ٕ ٜعٝس ايٓعط يف قإْٛ املعاٖساتأْؿػ٘ ع٢ً اؾُٝع زٕٚ 
(4)

. 

اييت شلا ع٬ق١ ٚ ،ٖصٙ املٗاّ اييت تكّٛ بٗاإىل  باٱناؾ١ - أٜها تتُتع احمله١ُ

                                 
عزت سعد الديف، " قانكف المعاىدات لحماية حقكؽ اإلنساف"، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، المرجع السابؽ، - (1)

 . 272ص
 . 65-64دراسة القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص أحمد الرشيدم، بعض االتجاىات الحديثة في - (2)

(3) - Une distinction essentielle doit être établie entre les obligations des États envers la 

communauté internationale dans son ensemble et celles qu'ils ont à respecter vis- à-vis d'un autre 

État, dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même affirme la cour, "les 

premiers concernent tous les États vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être 

considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations 

dont il s'agit sont des obligations erga omnes". voir: Juan-Antonio CARRILLO-SALCEDO, droit 

international et souveraineté des États, op. cit. P. 142.  

، "حكؿ محكمة العدؿ الدكلية كحقكؽ الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص - (4)  . 129جيمبير كيـك
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ططاف جاض بني ايسٍٚ ا٭ٕ تٴأعاعات اييت َٔ املُهٔ يف ايٓٸ بك٬س١ٝ ايبتٸ -اٱْػإعكٛم 

ٚ تطبٝل ٖصٙ ا٫تؿاقٝاتأَط بتؿػرل عٓسَا ٜتعًل ا٭ ،اٱْػإَع١ٓٝ ؿكٛم اتؿاق١ٝ  يف
(1)

. 

اٯضا٤ ايكازض٠ عٔ قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ بك٠ٛ يف سهاّ ٚغاُٖت ا٭ؾكس  ٚعًٝ٘

َا تأثطت جرلا قه١ٝ عامل١ٝ ٚشات طبٝع١ َٛنٛع١ٝ، ٚن اعتباضٖا، ٚيف اٱْػإتطٜٛط سكٛم 

ؿاض١ٜاغتآضا٤ قسض عٔ احمله١ُ َٔ أسهاّ ٚمبا  اٱْػإاتؿاقٝات سكٛم 
(2)

. 

زٚاضا َتبا١ٜٓ يف فاٍ سكٛم أَِ املتشس٠ ايط٥ٝػ١ٝ اييت يعبت دٗع٠ ا٭أَٔ بني ٚ

، اٱْػإٖا١َ َتعًك١ عكٛم  ؾطع١ٝ دٗع٠أَا ٜتبعٗا َٔ ٚ ،َا١ْ ايعا١َ يًُٓع١ُا٭، اٱْػإ

زل٢ َٛظـ يف اشل١٦ٝأَني ايعاّ يٮَِ املتشس٠ باعتباض ا٭ٚ
(3)

بٗصٙ ايكؿ١ تكطٜطا  سٸعٹْ٘ ٜٴإ، ؾ

غٜٓٛا عٔ ْؿاط املٓع١ُ
(4)

، ٚيف ايػايب تتهُٔ تكاضٜط ا٭َني اٱْػإ، مبا ؾٝٗا سكٛم 

نٌ املػتذسات يف ايعامل ٚغبٌ تطٜٛطٖا ٚ اٱْػإٚناع سكٛم أايعاّ يٮَِ املتشس٠ 

 .املتعًك١ بٗا

َٔ خ٬ٍ َػاعٝ٘  - اٱْػإَني ايعاّ يف فاٍ سكٛم تٛقـ زبًَٛاغ١ٝ ا٭

ط٬م إاي١، َٚٔ خ٬شلا مت بايسبًَٛاغ١ٝ اشلاز١٥، يهٓٗا نجرلا َا ناْت ؾعٸ -اؿُٝس٠ 

ٔ ايهٛاضخ ٚاؿطٚب ٚ املتهطضٜٔ َأغاث١ ي٬د٦ني ٚ تكسِٜ اٱأغط٣، غطاح ايعسٜس َٔ ا٭

                                 
المحكمة حكؿ ىذا المكضكع قضية البكسنة كاليرسؾ ضد يكغسبلفيا االتحادية إلى  مف بيف القضايا التي ُرفعت - (1)

، كمف أىـ االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف التي 1993بشأف تطبيؽ اتفاقية منع كمعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية لسنة 
سر أك تطبيؽ اتفاقية تتعمؽ منحت محكمة العدؿ الدكلية صبلحية البّت في الخبلفات التي تنشأ بيف الدكؿ بشأف تف

( مف اتفاقية الدكلية 12( مف اتفاقية منع كمعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية؛ المادة)9المادة ) -بحقكؽ اإلنساف ىي: 
( مف اتفاقية 19( مف اتفاقية قمع كمعاقبة جريمة الفصؿ العنصرم؛ المادة )12لمقضاء عمى التمييز العنصرم؛ المادة )

( مف اتفاقية القضاء 29( مف اتفاقية مناىضة التعذيب؛ المادة )30عنصرم في الرياضة؛ المادة )مناىضة الفصؿ ال
عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة. انظر في تفاصيؿ ذلؾ: لمى عبد الباقي محمكد الغراكم، القيمة القانكنية لقرارات 

 . 137-136 مجمس األمف الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ،
بما صدر عف المحكمة في رأييا  1969( تأثرت اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لسنة 19في صياغتيا لممادة ) - (2)

االستشارم المتعمؽ بالتحفظات الخاصة باتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا. انظر في ذلؾ: جيمبير 
، "حكؿ محكمة العدؿ الدكلية كح  . 129قكؽ الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، صكيـك

 (. 97ميثاؽ األمـ المتحدة، المادة ) - (3)
 (. 98ميثاؽ األمـ المتحدة، المادة ) - (4)
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طتهب يف َٓاطل َع١ٓٝٚ ملٓع دطا٥ِ زٚي١ٝ تٴأ ،املٓهٛبنيٚ
(1)

. 

َٔ خ٬ٍ  اٱْػإَا١ْ ايعا١َ َٗاَٗا املتعًك١ عكٛم متاضؽ ا٭ ،َني ايعاّىل داْب ا٭إ

اٱْػإا١َٝ ؿكٛم املؿٛن١ٝ ايػٸ
(2)

. 

بعاز ض٥ٝػ١ٝ أع٢ً ث٬خ  اٱْػإا١َٝ ؿكٛم ٜطتهع ططٜل عٌُ املؿٛن١ٝ ايػٸسٝح 

دٌ شيو تتعإٚ َع اؿهَٛات أَٚٔ . ضض ايٛاقعأقس؛ ايتٓؿٝص ع٢ً ٚنع املعاٜرل؛ ايطٸ: ٖٞ

خط٣ ٚاملٓعُات املتشس٠ ا٭ ٦َِٖٝات ا٭ايٛط١ٝٓ ٚ اٱْػإَ٪غػات سكٛم ٚاجملتُع املسْٞ ٚ

 .. ٚغرلٖاايسٚي١ٝ اؿه١َٝٛ ٚغرل اؿه١َٝٛ ٚايكطاع اـام 

محا١ٜ متتع مجٝع ايٓاؽ ١ٜ٫ٚ تععٜع ٚ اٱْػإا١َٝ ؿكٛم املؿٛن١ٝ ايػٸإىل  عٴٗست

املعاٖسات ايسٚي١ٝ املتعًك١ عكٛم املٓكٛم عًٝٗا يف املٝجام ٚ اٱْػإظُٝع سكٛم 

َني أٚت اٱْػإنات سكٛم اْتٗاعُا٫ تاَا، عٔ ططٜل َٓع إعُاٍ ٖصٙ اؿكٛم إ، ٚاٱْػإ

تٓػٝل ٚ ،اٱْػإتععٜع ايتعإٚ ايسٚيٞ ؿُا١ٜ سكٛم ٚ ،اٱْػإاسذلاّ مجٝع سكٛم 

اٱْػإَِ املتشس٠ ؿكٛم ٚتععٜع َٓع١َٛ ا٭ ،َِ املتشس٠ْؿط١ شات ايك١ً زاخٌ ا٭ا٭
(3)

. 

َِ َٝجام ا٭ٚ ،141/48: ضقِ تػذلؾس املؿٛن١ٝ يف عًُٗا بكطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ 

بطْاَر عٌُ ٕ ٚع٬إٚ ،اي٬سك١ ب٘ ايٓكٛمٚ ،اٱْػإع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱٚ ،املتشس٠

(4)2005، َٚ٪متط ايك١ُ ايعاملٞ يػ١ٓ 1993ؾٝٝٓا يعاّ 
. 

                                 
انظر: محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ،  - (1)

 . 72ص
المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف، تحت إدارة األميف العاـ لؤلمـ يرأس  - (2)

المتحدة باعتبارىا مكتبا تابعا لؤلمانة العامة لؤلمـ المتحدة، مقرىا الرئيسي في )جنيؼ بسكيسرا(، كلدييا مكتب في مقر 
( مكتبا إقميميا في مختمؼ 13( مكتبا قطريا ك) 12متحدة ك)األمـ المتحدة في نيكيكرؾ، يرأسو أميف عاـ مساعد لؤلمـ ال

 48/141بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ  1993دكؿ كأنحاء العالـ. ُأنشئت المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف عاـ 
تحؿ ، جاءت المفكضية ل1993، كذلمؾ بمناسبة انعقاد مؤتمر فيينا لحقكؽ اإلنساف لعاـ 20/12/1993الصادر بتاريخ 

محؿ شعبة حقكؽ اإلنساف التي ُأنشئت في بدايات األمـ المتحدة، لتصبح مركزا لحقكؽ اإلنساف في الثمانينات قبؿ أف 
 تنشأ المفكضية. لممزيد انظر: المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف، عمى المكقع الرسمي لممفكضية:

 org : //www. ohchr.http 

 المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف، المكقع السابؽ.  - (3)
 المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف، المكقع نفسو.  - (4)

http://www.ohchr.org/
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 َٚٔ بٝٓٗا -تػذلؾس بٗا ايٓكٛم اييت املؿٛن١ٝ ٚ اختكاقاتعطاض اغتَٔ ٜعٗط 

اض ايعَاْٞ طاٱٚ ْل ايكطاض املٓؿ٧ شلا،ٚ، -1993ٚبطْاَر عٌُ َ٪متط ؾٝٝٓا يعاّ إع٬ٕ 

ٚيف  ،يف َٗاّ املؿٛن١ٝ قٟٛ اـكٛق١ٝ سهٛض١ ايعامل١ٝ ٕٚ ٱؾهايٝأ ايصٟ دا٤ت ؾٝ٘،

ٜهٕٛ ": َج٬ يف ايٓل املٓؿ٧ يًُؿٛن١ٝنٌ َا وٝط بٗا َٔ ْكٛم، سٝح ْكطأ 

ِ خدل٠ ٚاغع١ يف ؾِٗ اؿهاضات ٚايجكاؾات ممٔ شل اٱْػإاملؿٛض ايػاَٞ ؿكٛم 

املسْٝات املدتًؿ١"ٚ
(1)

ا، بطْاَر عٌُ َ٪متط ؾٝٝٓٚإع٬ٕ  ، ٚيف اعتُاز املؿٛن١ٝ ع٢ً

اّ املؿٛن١ٝ بإؾهاي١ٝ ناؾٝا ع٢ً اٖتُإزي٬ٝ  ٜٴعتدلق٬، َا أَٔ امل٪متط  بتٛق١ٝ ٚإْؿا٥ٗا

بشح يف ثٓاٜاٙ تٖٚٛ ايٓٗر ايصٟ  ،ٚايبشح عٔ غبٌ ايتٛؾٝل بُٝٓٗا ،ٚاـكٛق١ٝايعامل١ٝ 

 .ٖصٙ ايسضاغ١

ٖتُاّ اؾهاي١ٝ بٖصٙ اٱ ٕ َ٪متط ؾٝٝٓا نإ قس خلٸأٓتادات غتَا ٜ٪نس ٖصٙ ا٫

ٚق٢ أؾهاض دٌ ػػٝس ٖصٙ ا٭أع٬ْ٘ ايٓٗا٥ٞ، َٚٔ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ إٚتططم  ،بايؼ

مبا ٜهُٔ ا٫يتؿات  ،اٱْػإَِ املتشس٠ سٍٛ سكٛم ٚمبطادع١ خط ا٭ ،نجطأبا٫ٖتُاّ 

 .ٚق٢ بإْؿا٥ٗاأدعٌ شيو َٔ قًب َٗاّ املؿٛن١ٝ اييت ايجكاؾات ٚاؿهاضات ٚؾُٝع 

 -َِ املتشس٠طاض ا٭إيف  اٱْػإبكسز اؿسٜح عٔ سكٛم ٚ - أٜها اٱؾاض٠ػسض 

عٔ ططٜل اجملًؼ ا٫قتكازٟ  ٕ ايٛنا٫ت املتدكك١ اييت تطتبط با٭َِ املتشس٠أ

ا٫دتُاعٞ
(2)

، ٚخاق١ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ اٱْػإيف فاٍ سكٛم  ْؿاطٗا ٌٸ، ٜٓشكط دٴ

                                 
  :ohchr. org//www. http:  :عمى المكقع 148/41 :القرار -(1)
 مف الميثاؽ ما يمي:  (63)ك (57)جاء في المادتيف  -(2)

 : (57)المادة
كالتي تضطمع بمقتضى نظميا األساسية بتبعات  نشأ بمقتضى اتفاؽ بيف الحككماتالككاالت المختمفة التي تُ  -

األمـ  ؿ بينيا كبيفكصَ يُ  ،كالثقافة كالتعميـ كالصحة كما يتصؿ بذلؾ مف الشؤكف دكلية كاسعة في االقتصاد كاالجتماع
 . (63)ـ المادة كفقا ألحكا المتحدة

 . المتحدة" فيما يمي مف األحكاـ "بالككاالت المتخصصة" ؿ بينيا كبيف "األمـكصَ تسمى ىذه الككاالت التي يُ   -
 : (63)المادة 

 (،57)مف الككاالت المشار إلييا في المادة  لممجمس االقتصادم كاالجتماعي أف يضع اتفاقات مع أم ككالة -
ض ىذه االتفاقات عمى الجمعية العامة عرَ كبيف "األمـ المتحدة" كتُ  ؿ بينياكصَ تحدد الشركط التي عمى مقتضاىا يُ 

لى  كلو أف ينسؽ كجكه نشاط الككاالت المتخصصة بطريؽ التشاكر معيا كتقديـ تكصياتو. لممكافقة عمييا إلييا كا 
= 

http://www.ohchr.org/
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َٓع١ُ غت اؿل يف ايكش١، ٚنطٸ َج٬ ايجكاؾ١ٝ، ؾُٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝٚا٫دتُاع١ٝ ٚ

ايتعًِٝ، ٚ ػهٛ( تساؾع عٔ اؿل يف ايذلب١ٝايجكاؾ١ )ايَِْٝٛ املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًّٛ ٚا٭

ٚتأَني اؿل يف ايػصا٤ يًذُٝع، اؾٛع ايعضاع١ تػع٢ يًكها٤ ع٢ً ايؿكط َٚٚٓع١ُ ايتػص١ٜ ٚ

اي٬غًه١ٝ ٜٓؿط يف فاٍ نُإ اؿل يف ؼاز ايسٚيٞ يًُٛاق٬ت ايػًه١ٝ ٚا٫ٚ

ْٛاعٗا، ٚاملٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًًُه١ٝ ايؿهط١ٜ تساؾع عٔ سكٛم املًه١ٝ أاملطاغ٬ت بؿت٢ 

عُات نإ ملٓع١ُ ايعٌُ قبٌ نٌ ٖصٙ املٓٚتٓٛعٗا ٚتعسزٖا، ٚ اخت٬ؾٗاايؿهط١ٜ ع٢ً 

 .ما٤ ايعاملأيف ايسؾاع عٔ سكٛم ايعُاٍ يف مجٝع  باضظٷ ظاٍ شلا زٚضٷَاايسٚي١ٝ ٚ

ٕ ناْت إٚ-ٕ ايعه١ٜٛ ؾٝٗا أطاض ٖصٙ ايٛنا٫ت إيف  اٱهاب١ٝايٓكط١ ثِ إٕ 

ْٗا ٫ تتؿسز يف ؾطٚط أ٫ إ -باعتباضٖا َٓعُات زٚي١ٝ سه١َٝٛ ،َؿتٛس١ يًسٍٚ ؾكط

مما ٜػاعس ع٢ً اٖتُاّ ٚاغع ايٓطام عكٛم  -َِ املتشس٠نُا تؿعٌ ا٭- ا٫ْهُاّ

َِ املتشس٠، ؾكس قبًت عهٛا يف ا٭ عسٸقايِٝ، ست٢ تًو اييت ٫ تٴ، ٜؿٌُ مجٝع ا٭اٱْػإ

َِ املتشس٠ ع٢ً اعتباض كبٌ عهٜٛتٗا يف ا٭قايِٝ اييت مل تٴٖصٙ ايٛنا٫ت عه١ٜٛ بعض ا٭

ْٗا يٝػت زٍٚأ
(1)

. 

ايجكاؾ١ٝ ت املتدكك١ باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚنُا ٜعتدل اٖتُاّ ايٛنا٫

 .اٱْػإع٢ً عامل١ٝ مجٝع سكٛم  اقٜٛ اتأنٝس ،ع٢ً ٚد٘ اـكٛم

ٛٸ -َٚع َطٚض ايعَٔ -َِ املتشس٠ ٕ ا٭أٌ بٕ ْػذٸأيف ا٭خرل هب  ض ْؿاطٗا يف تط

مبذطز ؾعاضات يف  أْ٘ بسأقشٝح . عاٍ ٖصا ايتطٛض َػتُطاٜ َٚا اٱْػإفاٍ سكٛم 

، ؾإٕ ا٭َِ املتشس٠ أقبشت َٕا اٯأدٌ ا٫ْط٬م، أَٔ  صاىناْت ١َُٗ سٝٓٚ ،املٝجام

 .، خاق١ يف داْبٗا ايتؿطٜعٞاٱْػإَطدعا يهٌ َا ٜتعًل عكٛم 

                                 
 . "الجمعية العامة كأعضاء "األمـ المتحدة

ـّ قبكؿ عضكية فمسطيف في)اليكنيسكك( كدكلة كاممة العضكية، كيتمتع إقميـ الفاتيكاف بعضكية العديد مف  - (1) ّت
المنظمات المتخصصة، مع أف العضكيف معا ليسا مف أعضاء األمـ المتحدة، بحجة أنيما ليسا دكلتيف، ففمسطيف ترل 

أنيا مجرد سمطة سياسية تفتقد لمسيادة، أما الفاتيكاف فمو  -ـكرغـ تكفرىا عمى ركني الشعب كاإلقمي -فييا األمـ المتحدة
كضع خاص مف حيث أركاف قياـ الدكلة فمف حيث ركف الشعب، يعتبر سكاف ىذا اإلقميـ مجرد مكظفيف مف جنسيات 
 مختمفة، كالجنسية عامؿ أساسي في تحديد عنصر الشعب في الدكلة، كاإلقميـ مجرد قصكر لممارسة الكظيفة الدينية
لئلقميـ كالسمطة السياسية ىي سمطة دينية بيد البابا. لممزيد فيما يخص األقاليـ ذات األكضاع الخاصة بصفة عامة 

قميـ الفاتيكاف بصفة خاصة انظر: محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص  . 159-155كا 
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إٕ ...": ايعاّ ايػابل بططؽ بططؽ غايٞ َا ًٜٞ َنيْكتبؼ َٔ قٍٛ ا٭ تأنٝسا يصيو،

ي١ سكٛم أَِ املتشس٠ تٛاقٌ ؼطٜو قٛاٖا ٚدٗٛزٖا ست٢ ٜأتٞ ايّٝٛ ايصٟ تكبح ؾٝ٘ َػا٭

ػ١ املؿذلن١ يٲْػا١ْٝ مجعا٤"ايًٓ اٱْػإ
(1)

. 

ْ٘ ع٢ً َػت٣ٛ ٚنع ٖصٙ املباز٨ َٛنع ايتطبٝل أيهٔ هب إٔ ْكط نصيو  

 .عٌُ نبرل ٜٓتعطٖا ٍَا ٜعاٚايتٓؿٝص 

سٝح  اٱْػإع١)اجملُٛع١( ايسٚي١ٝ ؿكٛم طٵٚىل شلصا ايتطٛض ايؿٻَٔ ايؿٛاٖس ا٭

َا ؿكِٗ َٔ ايعٗسٜٔ ٚإىل  ايعاملٞاٱع٬ٕ  َِ املتشس٠ ْك١ً ْٛع١ٝ َٔعطؾت ا٭

 .بطٚتٛن٫ٛت

 املطًب ايجاْٞ

 اإلْطإسكٛم  بػإَِٔ املتشد٠ تطٛز فًطف١ األ: ايعٗدٜٔإىل  ايعاملٞاإلعالٕ  َٔ

يٝ٘ إاملؿاض  -َِ املتشس٠ بطْاَر ايعٌُ ايصٟ ؾهًت٘ ْكٛم َٝجام ا٭بسأ تٓؿٝص 

يعاّ، ايكا١ْْٝٛ اٱايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ ٚ تعٛظٙ َٔإع٬ٕ  مبكاضب١ سصض٠ تعتُس ع٢ً -غابكا

ْ٘ ْل عاملٞ باَتٝاظ، أخ٬ق١ٝ نبرلتني، خاق١ ٚأزب١ٝ ٚأضغِ َا ٜتُٝع ب٘ ايّٝٛ َٔ ق١ُٝ 

انتؿ٢ ْ٘ مل ٜتهُٔ نٌ ايجكاؾات ٚأ ٗآَٖٚٚصا بايطغِ َٔ ا٫ْتكازات اييت طايت٘ 

 .ٍٚ()ايؿطع ا٭ؾكط  بايجكاؾ١ ايػطب١ٝ

ٚ يف أغٛا٤ يف اؿكٛم املته١ُٓ،  ،ُط بطْاَر ايعٌُ يٝشكل َع ايعٗسٜٔ ْك١ً ْٛع١ٝاغت

 شلا َع ٖٚٛ َا مل ٜتػٔ تني،ًَعَ تنيا٭َِ املتشس٠ يف ؾهٌ اتؿاقٝ ُٗاايعاَٝتٗا، سٝح تبٓت

عاز٠ ايتٛدٝ٘ يف َؿّٗٛ سكٛم إعاز٠ ايططح ٚإٞ، ؾهاْت املطادع١ ٚايتعسٌٜ ٚايعاملاٱع٬ٕ 

ايكاعس اؾسٜس )عساز ايعٗسٜٔ، خاق١ ٚإٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ إسانط٠ ٚد١ًٝ مبٓاغب١  اٱْػإ

)ايؿطع يف ايعٗسٜٔ اٱْػإهٻُٔ تكٛضٖا ؿكٛم إٔ تٴطاعت اغت، (يف اجملتُع ايسٚيٞ

 .ايجاْٞ(

                                 
ميكف كحقكؽ اإلنساف، إشكالية العالمية كالخصكصية"، في اإلشارة ليذا القكؿ، انظر: رضكاف زيادة، "اإلسبل - (1)

 . 134-133سمسمة كتب المستقبؿ العربي، حقكؽ اإلنساف العربي، المرجع السابؽ، ص
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 ٍٚايفسع األ

 يصا١َٝعامل١ٝ ْٚكاش َطتُس سٍٛ اإل َسدع١ٝ : اإلْطإايعاملٞ ذتكٛم  اإلعالٕ 

ٜٴ يٞ ١ْٝ إؾاض ؾكط أمنا إ ،زٖاشسِّمل ٜٴٚ ،اٱْػإَِ املتشس٠ سكٛم ف َٝجام ا٭عطِّمل 

محاٜتٗا، ؾهاْت َٔ ٚتععٜعٖا ٚ اٱْػإَِ املتشس٠ يف ايتهؿٌ َػتكب٬ عكٛم ا٭

َٓص غ١ٓ ٚ ايتشهرل -اؾُع١ٝ ايعا١َ :عٔ ططٜل دٗاظٖا ايتؿطٜعٞ-ٚيٜٛات املٓع١ُ أ

ؿتٗا اؿطب املؿاعط اييت خًَٓػتػ١ً يف شيو ايتأثرل ٚ ،ف ٖصٙ اؿكٛمعطِّيٓل ٜٴ 1946

ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ
(1)

. 

َِ املتشس٠، ظٗطت يف اييت عجت عٓٗا ا٭ اٱْػإٖصٙ املطدع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ؿكٛم 

ٚٴقـ بأْ٘ شٚ طابع عاملٞ، سٝح عًُت ؾ١ٓ ، 1948زٜػُدل  10يف  قسضع٬ٕ، إؾهٌ 

 .٫ٚ(أ)طابع٘ ايعاملٞإىل  ايكٝاغ١ داٖس٠ ٱخطاد٘ َٔ طابع٘ ايسٚيٞ

، نْٛٗا عامل١ٝ ْاشلا ايتؿهٝو ،غاغ١ٝ ؾٝ٘املٝع٠ ا٭ ،ٜبسٚ إٔ ست٢ عاملٝت٘ يهٔ

 .)ثاْٝا(ِ غرل ايػطب١ٝ ٝٸِ غطب١ٝ ؾكط، َع إُٖاٍ ٚانح يباقٞ ايكٹٝٻقاَت ع٢ً قٹ

 ٜذلادع ،ايصٟ َاظاٍ قا٥ُاٚ ،سٝح قُٝت٘ ايكا١ْْٝٛأَا اؾسٍ ايصٟ قاسب ايٓل َٔ 

تٴؿتح يتكسٜل اتؿاق١ٝ  بايطغِ َٔ أْ٘ يٝؼاٱع٬ٕ  ايّٝٛ مٛ املعٜس َٔ ا٫يتعاّ مبا دا٤ يف

 .)ثايجا(ايسٍٚ

 "دٚيٞ"بدٍ  "عاملٞ"إعالٕ  -ٚالأ

بإْؿا٤ ؾ١ٓ  1948ٚا٥ٌ عاّ أٚىل املٓعكس٠ يف يف زٚضتٗا ا٭ اٱْػإقاَت ؾ١ٓ سكٛم 

ذ١ٓ ػاشب ايًٓٚقس ، اٱْػإع١ )اجملُٛع١( ايسٚي١ٝ ؿكٛم طٵيكٝاغ١ َا أزلت٘ ؾُٝا بعس ايؿِّ

اتؿاق١ٝ  املؿطٚع ؾهٌ إع٬ٕ، ٜٚط٣ ايجاْٞ إٔ ٜأخص ؾهٌاػاٖإ، ٜط٣ ا٭ٍٚ إٔ ٜأخص 

                                 
ر اإلعبلف . عبّ 94أحمد محيك، " تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص - (1)

كتأثيرىا عمى حقكؽ اإلنساف كاآلتي: " كلما كاف تناسي حقكؽ اإلنساف كازدراؤىا  العالمي في ديباجتو عف ىذه المشاعر
أعماؿ ىمجية آذت الضمير اإلنساني، ككاف غاية ما يرنك إليو عامة البشر انبثاؽ عالـ يتمتع فيو الفرد إلى  قد أفضيا

ي لحقكؽ اإلنساف عمى المكقع الرسمي بحرية القكؿ كالعقيدة كيتحرر مف الخكؼ كالفاقة". انظر ديباجة اإلعبلف العالم
 // :www. ohchr. orghttp:  :لمفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف

http://www.ohchr.org/
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 َؿطٚع اٱْػإًَع١َ، ٚزٕٚ ايؿكٌ يف ا٫خت٬ف أسايت ؾ١ٓ ايكٝاغ١ ع٢ً ؾ١ٓ سكٛم 

اٱْػإزٚي١ٝ ؿكٛم اتؿاق١ٝ  َؿطٚعٚإع٬ٕ 
(1)

. 

ايجاْٞ ٚاٱع٬ٕ  ٍ بؿإٔعا١ًَ، ا٭ٚ ؾٹطمذ١ٓ يسضاغ١ ٖصٙ املؿاضٜع ث٬خ ت ايًٓأْؿَأ 

مل ػس ، 1948ذ١ٓ يف زٚضتٗا ايجايج١ عاّ ايجايح بؿإٔ ايتٓؿٝص، إ٫ إٔ ايًٓٚا٫تؿاق١ٝ  بؿإٔ

ٕ ٜأخص املؿطٚع أِ ا٫تؿام ع٢ً أٚ يف َػأي١ ايتٓؿٝص، ؾتٸا٫تؿاق١ٝ  ايٛقت ايهايف يًٓعط يف

ايسخٍٛ سٝع دطا٤ات ايتكسٜل ٚإؾهٌ إع٬ٕ، ؾٗٛ ٫ ٜػتػطم ٚقتا ط٬ٜٛ تػتػطق٘ عاز٠ 

ٛٻايٓؿاش َِ املتشس٠، ٜػطٞ غطٜعا َٔ قبٌ ا٭سسا ٚ، نُا إٔ ايعامل ٜتٓعط ع٬ُ زٚيٝا َ

َِ املتشس٠، َٔ سٝح عسّ تهُٝٓ٘ ْعاّ َتها٬َ ؿكٛم ؿ٘ َٝجام ا٭ايؿطاؽ ايصٟ خًٓ

ع ؾُٝا بعس بٳٜٴتٵ اٱْػإعاملٞ ؿكٛم إع٬ٕ  قساضإع٢ً  ا٫تؿاميف قًب٘، ؾتِ  اٱْػإ

اٱْػإباتؿاق١ٝ أٚ اتؿاقٝات ؿكٛم 
(2)

. 

                                 
 . 35-34كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)
 عف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، انظر عمى كجو الخصكص:  - (2)
 ؛ 76-72عمي يكسؼ الشكرم، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، المرجع السابؽ، ص -     
جابر إبراىيـ الراكم، حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ،  -     

 ؛ 88-79ص
محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ،  -    

 ؛ 112-90ص
 ؛ 117-114قادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، المرجع السابؽ، ص -    
 ؛ 99 -95حسيف حنفي عمر، التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -    

 ؛ 94-90محمد سعيد مجذكب، الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -    
 ؛  24-22محمد محي الديف، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -    
اقي محمكد الغراكم، القيمة القانكنية لقرارات مجمس األمف الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف، لمى عبد الب -    

 ؛ 76-73المرجع السابؽ، ص
جعفر عبد السبلـ عمي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دراسات في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية، المرجع  -    

 ؛39-36السابؽ، ص
 ؛ 35-  بلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صكائؿ أحمد ع -    

 كانظر أيضا: 
- Patrick WASHMAN, les Droits de L'homme, Op. Cit. P. 17-  ; 

 - Juan-Antonio-Carrillo-SALCEDO, les Valeurs Juridiques de la Déclaration dans L'ordre 

National, In, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme     -  ,Op. Cit. P. 290; 

 - Danièle LOCHAK, les droits de l’homme, op. cit. p.   -  ; 

= 
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ذ١ٓ ايًٓ -ٖٚٛ أسس ٚأِٖ قا٥ػٞ اٱع٬ٕ -( Renié CASSIN)أقٓع ايؿطْػٞ 

َٔ  اٱْػإٚشيو َٔ أدٌ إخطاز سكٛم  ؛ٚيٞ""بايعاملٞ" بس٫ َٔ "ايساٱع٬ٕ  بهطٚض٠ تػ١ُٝ

طاض ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚيف شيو إعطا٤ ايؿطز َها١ْ يف إطابعٗا ايعاملٞ، ٚإىل  طابعٗا ايسٚيٞ

ٗٳبني َٝجام ا٭ ٜها ضبْطأ ع٬ٕ اٱَِ املتشس٠" ٌٚ بعباض٠" مٔ ؾعٛب ا٭َِ املتشس٠ ايصٟ ٜٴػت

ع٢ً ايتطٛض ٚ باملٝجاماٱع٬ٕ  بط ٜ٪نس ع٢ً ع٬ق١، ٖصا ايطٸاٱْػإايعاملٞ ؿكٛم 

عٔ ٚ ،اٱْػإ ع٢ًشٕ إع٬ٕ، ؾكس نإ ايذلنٝع اٱإىل  ايتسضهٞ شلصٙ اؿكٛم َٔ املٝجام

يٝؼ ايسٍٚ، ؾذا٤ت ايتػ١ُٝ "ايعاملٞ" بسٍ "ايسٚيٞ"ٚ عٔ ايؿعٛب،ٚايؿطز، 
(1)

. 

يف إطاض اجملتُع ايسٚيٞ، َط١ْٖٛ بايسٚي١  اٱْػإك٢ سكٛم دٌ أ٫ تبأنٌ شيو َٔ  

ؾهاي١ٝ ايسٚي١ إعٔ  -اغ١ٝٸست٢ َٔ سٝح ايكٸ - اٱْػإؾهإ هب ا٫بتعاز عكٛم 

اٱع٬ٕ  ، ٚبصيو ٜهٕٛاٱْػإا٭بطظ ؿكٛم ايسٚي١ ٖٞ املٓتٗو ا٭ٍٚ ٚ نٕٛ، ايػٝاز٠ٚ

 .اغ١ٝٸٔ يٓؿػ٘ عامل١ٝ َبس١ٝ٥ َٔ سٝح ايكٸُٹقس نٳ

، اٱْػإب"ايعاملٞ" بسٍ "ايسٚيٞ" تأغٝؼ َطدعٞ يعامل١ٝ سكٛم اٱع٬ٕ  ٚيف تػ١ُٝ 

 .يف إطاض ا٭َِ املتشس٠ اٱْػإأٍٚ ٚثٝك١ ؾا١ًَ ؿكٛم  عسٸٜاٱع٬ٕ  إٔخاق١ ٚ

كط ع٢ً اغتع٬ٕ، سٝح بعسَا ظٗاض عامل١ٝ اٱإيف  ؾاضمٷ قس نإ يًُكطًشات زٚضٷٚ

ؾطاز"، زَٝني"، "ا٭اؽ"، "اٯ"، "ايٓٸاٱْػإعُاٍ َكطًشات "اغتتػُٝت٘ "بايعاملٞ" تٛاتط 

عُاٍ اغتس عٔ عٳع٢ً" ٚنإ ٜٴبتٳ١ٝ"، "ايبؿط١ٜ"، "ايؿِٗ املؿذلى"، "املجٌ ا٭اٱْػاْ"

" أٚ غرلٖا َٔ نيعاٜا"، "املٛاطٓٚ ست٢ قا١ْْٝٛ، َجٌ "ايطٸأبعاز غٝاغ١ٝ أَكطًشات شات 

                                 
 - Maxime TARDU, Normes Internationales, Droits de l’Homme et Diversité Culturelle, In, Etat de 

Droit, Droits Fondamentaux et Diversité Culturelle, Op. Cit. P. 30- 2; 

 - Christoph EBERHARD, Droits de l’Homme et Dialogue Interculturel, Op. Cit. P. 90; Emmanuel 

DECAUX, les Nations Unies et les Droits de L'homme: 60 ans après, In, Cahiers de la Recherche 

sur les Droits Fondamentaux, Op. Cit. P. 34; 

 - Gilles LEBRETON: Critique de la Déclaration Universelle des Droits de L’homme, In, Cahiers 

de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, Op. Cit. P. 17.  

. ىذا كيظير الّربط كذلؾ بيف اإلعبلف 22قريبا مف ىذا المعنى: محمد محي الديف، مرجع سابؽ، صانظر - (1)
كميثاؽ األمـ المتحدة مف خبلؿ الديباجة فقد جاء فييا: " كلما كانت شعكب األمـ المتحدة قد أكدت في الميثاؽ مف 

جاؿ كالنساء مف حقكؽ متساكية، كحزمت أمرىا عمى جديد إيمانيا بحقكؽ اإلنساف األساسية كبكرامة الفرد كقدره كبما لمر 
أف تدفع بالرقي االجتماعي ُقُدما، كأف ترفع مستكل الحياة في جك مف الحرية أفسح. " انظر ديباجة اإلعبلف العالمي 

 .لحقكؽ اإلنساف
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170 
 

بطاظٙإاغ١ ع٢ً ٝٸاملكطًشات اييت تتٓاؾ٢ ٚايطابع ايعاملٞ يٲع٬ٕ ايصٟ سطقت ؾ١ٓ ايكٸ
(1)

. 

 ُٖاٍ يباقٞ ايجكافاتإتٛظٝف بايرتاعٞ يًكِٝ ايػسب١ٝ ٚ: عالَٕغُٕٛ اإل - ثاْٝا

ِ ايتكًٝس١ٜ ايػطب١ٝ ُعْ٘ تػ١ٜٛ بني ايٓٴأنٚ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ ٜعٗط 

ٚسط١ٜ ايتذاض٠  نطابعٔ شنط سل اٱاٱع٬ٕ  يصيو مل ٜأت؛ املؿّٗٛ املاضنػٞٚ

ٜٴٝٸٕ ايكٸأايكٓاع١، نُا ٚ ضتٝاح اٚ اٌ َسعا٠ ضنؿهِّاغ١ ايعا١َ ٚسلٛي١ٝ بعض ايتعابرل 

ع٢ً سس غٛا٤ ايػطبٞاملعػهطٜٔ املاضنػٞ ٚ
(2)

. 

طُح ٜإٔ اؿكٛم املصنٛض٠ ٖٞ َجاٍ  َٔ دا٤ يف ْٗا١ٜ ايسٜباد١ٜ٪نس شيو  َا 

ؾع١ًٝ، ٚنإ املطدع يف شيو َهاْات َتسضد١ ٚإنُٔ ٚايتعًِٝ ٚ يٝ٘ بؿهٌ ايذلب١ٝإ اٱْػإ

" َٚع اعتباض إٔ ا٫عذلاف : ٖٛ املصٖب املاضنػٞ، أَا سني تبسأ ايسٜباد١ بايعباض٠ ايتاي١ٝ

امل٬ظ١َ يهاؾ١ أؾطاز ايعا١ً٥ ٚسكٛقِٗ املتػا١ٜٚ ٚايجابت١، ٜؿهٌ اؿط١ٜ  بايهطا١َ

ايتكايٝس ايػطب١ٝ إىل  شا ٚانشااملػاٚا٠ يف ايعامل" ؾًِ ٜهٔ شيو إ٫ تًُٝٚايعساي١ ٚ

. اٱْػإسكٛم  بؿإٔايؿطْػ١ٝ ٚ
(3)

 

مجاع اؿًؿا٤ نس ق٣ٛ احملٛض بعس ْٗا١ٜ اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ غٝسع إٕ أايٛاقع 

باقٞ ايك٣ٛ ايهدل٣، ثِ يًشطب ايباضز٠ ايػٛؾٝاتٞ ٚ ا٫ؼازَهاْ٘ ؾُٝا بعس يًتعاضض بني 

َٛاد١ٗ بني ايطأزلايٞ، ٖصٙ املٛاد١ٗ ايػٝاغ١ٝ محًت زل١ ؾذلانٞ ٚبني املعػهطٜٔ ا٫

عساز إٗا قطاس١ عٓس ٓع ايتعبرل ِٸتٸ ، كتًؿتنيإٜسٜٛيٛدٝتنيؾًػؿتني ادتُاعٝتني ٚ

يف ؾهً٘ ايصٟ ٖٛ عًٝ٘اٱع٬ٕ  يٝدطز ؛ايتٛؾٝل بني ايؿًػؿتني ِٸٚتٸ ،ع٬ٕاٱ
(4)

. 

ٚ أبهْٛٗا أغرل٠ يط١ٜ٩ غطب١ٝ َطنع١ٜ تطؾض  ،يٲع٬ٕ ا٫ْتكازٖصٙ املطدع١ٝ دًبت 

                                 
إلنساف، الجزء قريبا مف ىذا المعنى انظر: محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ ا - (1)

أف اإلعبلف لـ يستعمؿ لفظ الدكلة إال مرة كاحدة، كفي مادتو إلى  . كتجدر اإلشارة98-97األكؿ، المرجع السابؽ، ص 
أف اإلعبلف ال يسمح لمدكلة أك الجماعات أك األفراد لمقياـ بأم نشاط أك َتأدية أم إلى  األخيرة، كمف أجؿ تنبيو الدكؿ

 ( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف. 30لحريات الكاردة فيو. انظر المادة )ىدـ الحقكؽ اإلى  عمؿ ييدؼ
(2)  - JEAN Morange, Libertés Publiques, Op. Cit, p39.  

(3)  - Ibid,P   .  

قريبا مف ىذا المعنى، انظر: أحمد محيك، " تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ،  - (4)
 . 95-94ص
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ٛٸل ست٢ اؿس ا٭كِّتٴ ١ُٖٝ اييت متٓح ا٭ٚ ،اٱْػإخط٣ ؿكٛم ضات ا٭ز٢ْ َٔ ايتك

اَتٓاع َٔ بعض أَط لِ عٓ٘ ؼؿغ ٖٚٚٛ ا٫دتُاع١ٝ، يًذٛاْب اؾُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚ

غ ع٢ً بٓٛزٖاميهٔ ايتشٓؿاتؿاق١ٝ  يٝؼاٱع٬ٕ  غِ َٔ إٖٔٚصا بايطٸ ،ايسٍٚ
(1)

. 

نإ ٖسؾِٗ  اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ٕ قا٥ػٞأخرل ميهٔ ايكٍٛ يف ا٭

ؾب٘ إٔ امل١ُٗ ناْت ٚ٭ ؛ٞايػطبايتٛؾٝل بني املعػهطٜٔ ايؿطقٞ ٚ ٖٛ نٝؿ١ٝ غاؽا٭

ٕ وككٛا أنجط َٔ إٔ ٜؿعًٛا أي٬خت٬ف ايهبرل يف ايؿًػؿتني، ؾًِ ٜػتطٝعٛا  ؛باملػتشٌٝ

َكب٫ٛ دسا َٔ سٝح ايؿهٌ، َٚٓشٛٙ طابع ايعامل١ٝ َٔ سٝح ايكٝاغ١، يهٓ٘ كٝب  ْكا

 .َٔ سٝح املهُٕٛ

 ،خط نإ َٛنع ْكافآ آٖاى ضٖاْؾإٕ خ٬ف، قٌ اٱع٬ٕ  َهُٕٛإشا نإ ؾ

 .ح يًٓل ايصٟ مت ٚنع٘ ؼت ضا١ٜ اؾُع١ٝ ايعا١َُٓٳٖٚٛ املتعًل بايكٝػ١ ايكا١ْْٝٛ اييت غتٴ

 يصاّبػهٌ خاظ َٔ اإلاإلعالٕ  صََُُّٝت -اثايج

َِ يٮ ٫ تٛق١ٝ قسضت عٔ اؾُع١ٝ ايعا١َإٖٛ  َااٱع٬ٕ  َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ،

ٕ قبٍٛ ايسٍٚ ٭ ؛ِ ايتكسٜل عًٝٗاٜتٸ َعاٖس٠مبكته٢ ٫ إيعاّ ايسٍٚ إاملتشس٠، ٫ٚ ميهٔ 

  .؟ًَع١َاتؿاق١ٝ  يف ؾهٌاٱع٬ٕ  ًُاشا مل ٜكسضؾ ،نطٚضٟ يتتشٌُ ٚادباتٗا

ٖٳاٱع٬ٕ  عسازإ ٚقتٕ ايسٍٚ أٜط٣ بعض ايؿكٗا٤  ١ً يكبٍٛ َجٌ ٖصا مل تهٔ َ٪

ايساخًٞ، َتصضع١ يف شيو ايكإْٛ إىل  ٜعٛز اٱْػإٕ ايسؾاع عٔ سكٛم أ، َعتدل٠ ا٫يتعاّ

 ،غٝكازم عًٝ٘ عسز قًٌٝ َٔ ايسٍٚاتؿاق١ٝ  خطاد٘ يف ؾهٌإَٚٔ ثِ ؾًٛ مت  ؛بايػٝاز٠

ؾعاي١ٝ املعاٖس٠ احملت١ًُايصٟ غٝٓاٍ َٔ عامل١ٝ ٚ ا٭َط
(2)

. 

                                 
( دكؿ ىي: مصر كالسعكدية كاليمف كلبناف 07) كاف عدد الدكؿ العربية عند التصكيت عمى اإلعبلف سبع - (1)

مف اإلعبلف، المتعمقتيف عمى التكالي بالمساكاة بيف  (18ك 16المادتيف )كاألردف كسكريا كالعراؽ، تحفظت مصر عمى 
المرأة كالرجؿ في الزكاج، كبحرية المعتقد، عمى أساس أف المادتيف تتعارضاف مع قكاعد الشريعة اإلسبلمية. أما 

سة التصكيت. في السعكدية فقد امتنعت كمية عف التصكيت، ككافقت بقية الدكؿ األخرل، في حيف غابت اليمف عف جم
 . 43ذلؾ: انظر كائؿ أحمد عبلـ، المرجع السابؽ، صإلى  اإلشارة

 . 95مف بينيـ، أحمد محيك، في مقالو، " تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص - (2)
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172 
 

ايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ٕ ٜؿٌُ يف طٝات٘أَِ املتشس٠ عساز َٝجام ا٭إعٓس نإ َكطضا 

ٕ ايسٍٚ املٓتكط٠ يف اؿطب أ٫ إَٔ ايك٠ٛ املًع١َ يًُٝجام، اٱع٬ٕ  ، ؾٝػتؿٝساٱْػإ

َٓٗا َؿانًٗا اـاق١ َع  ؾكس نإ يهٌ ،ْصاى ضؾهت ٖصا ايططحآ ايجا١ْٝ ايعامل١ٝ

َع  ٚبطٜطاْٝا ٚؾطْػا، اي٫ٜٛات املتشس٠ َع ايتُٝٝع ايعٓكطٟؾُج٬  ،اٱْػإسكٛم 

 َػتعُطاتُٗا
(1)

. 

هاز إغطاع يف َِ املتشس٠ نطٚض٠ اٱؿ٘ املٝجام ع٢ً ا٭٢ًَ ٖصا ايؿطاؽ ايصٟ خًٓأيكس 

املعكس٠ اييت تأخصٖا عاز٠ ايط١ًٜٛ ٚ اٱدطا٤اتػطع١ ٜٚتذٓب ايسٍٚ ب تتبٓاْٙل زٚيٞ 

 يف ؾهٌ تٛق١ٝ عٔ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ ٚملاٱع٬ٕ  ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ، ؾكسض

ٜكسض يف ؾهٌ اتؿاق١ٝ
(2)

. 

بني  ايتُٝٝع واٍٖٚٓاى َٔ يف َعطض اؿسٜح عٔ ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يٲع٬ٕ ٚ

ُټٜتُٝٻاٱع٬ٕ  ٕأعتدل ؾٝٳ ،ع٬ٕاٱايتٛق١ٝ ٚ ١ُٖٝ دٖٛط١ٜ أ٘ َباز٨ ندل٣ شات ٓٹع بته

عاّ ايتعاّع بايسمي١َٛ ٜٚطبعٗا تتُٝٻ
(3)

. 

َني ايعاّ يٮَِ املتشس٠ زضاغ١ ضزل١ٝ يٮَِ املتشس٠ قاّ بٗا ا٭ تط٣ ،تأنٝسا يصيو

َِ املتشس٠ يف مماضغ١ ا٭اٱع٬ٕ  ": ٕأ اٱْػإبٓا٤ ع٢ً طًب َٔ ؾ١ٓ سكٛم  1962غ١ٓ 

١ُٖٝ ندل٣، أتتعًل مبػا٥ٌ شات  ،يٝ٘ إ٫ يف سا٫ت ْازض٠ يًػا١ٜإٖٛ قإْٛ ضزلٞ ٫ ٜٴًذأ 

قك٢ زضدات ا٫َتجاٍ، متاَا نُا ٖٛ أتٛقع ؾٝٗا ٚاّ، ٜٴٚق٬سٝات ثابت١، شلا قؿ١ ايسٸ

"اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  اؿاٍ يف
(4)

. 

قٌ، ٚؾُٝا عسا ٖصا ايتُٝٝع ٫ ٜٛدس أبسضد١  ادطا٤ ضزلٝإعتدل ايتٛق١ٝ ٚيف املكابٌ تٴ

 يًسٍٚ ع٢ً نيًَعَ إع٬ٕ، ٫ٚ ٜعتدلاٱٟ اخت٬ف بني ايتٛق١ٝ ٚأَٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ 

                                 
 . 22كائؿ أحمد عبلـ، المرجع السابؽ، ص  - (1)
شيرا بينما تستغرؽ االتفاقيات الدكلية عادة سنيف طكاؿ، فقد استغرؽ عيدا حقكؽ  18استغرؽ صدكر اإلعبلف  - (2)

 عشر سنة إلقرارىما لذلؾ ابتعدت األمـ المتحدة عف إجراء المعاىدة كانتيجت أسمكب اإلعبلف. 18اإلنساف 
 . 76لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص فائز أنجؽ، نقبل عف عمر سعد هلل، مدخؿ في القانكف الدكلي - (3)
     ىذه الدراسة، انظر: كمكديك زنغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، إلى  في اإلشارة - (4)

 . 35-34ص
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173 
 

قٌ بايؿهٌ ايصٟ تهٕٛ عًٝ٘ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝا٭
(1)

. 

ع٬ٕ َا، ميهٔ نجط اتػاعا ٱاملسيٍٛ ا٭خصْا ايطابع ايطزلٞ ٚأشا إ ،َٚع شيو

ٕ وع٢ أت٘ تعطب بٗصٙ ايططٜك١ عٔ ضغبتٗا ايؿسٜس٠ يف قطٸإٔ اشل١٦ٝ اييت أايتأنٝس ع٢ً 

عها٤ يف اجملتُع ايسٚيٞ، ٚتبعا يصيو ميهٔ اعتباضٙ ٚثٝك١ جملُٛع١ َٔ باسذلاّ ايسٍٚ ا٭

عها٤ ؾٝٗا ٜػرل يف ٖصا ايسٍٚ ا٭َِ املتشس٠ ٕٚ ْؿاط ا٭أايكٛاعس املًع١َ يًسٍٚ، ٜٚبسٚ 

 .ا٫ػاٙ

 يعاّ َا بنئَ خ٬ٍ ٖصٙ املعا١ًَ ايتؿه١ًٝٝ يٲع٬ٕ ٜعٗط بٛنٛح ٖصا ايتؿاٚت يف اٱ

ايك٠ٛ املًع١َ يًٓكٛم إىل  ٕ ٜكٌ شيوأزٕٚ  ،ٛق١ٝ َٔ د١ٗ ثا١ْٝايتد١ٗ َٚٔ اٱع٬ٕ 

، ٖٚٛ غبب ٖصا اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  َط ٜٓػشب متاَا ع٢ًأا٫تؿاق١ٝ، ٖٚٛ 

طابع  شا اكتًؿ ايعاَإ اٱْػإٕ يٲع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم أايٓكاف، يصيو ْػتطٝع ايكٍٛ 

 .خام

يعا١َٝ ٖصا إقاغٗا َٔ زاؾع ع٢ً  ،َدلضاتعس٠ إىل  يعاّ اـامٖصا اٱٜػتٓس 

 :اييت ْصنط َٔ بٝٓٗاٚ ،ايٓل

يعاَٝت٘ َٔ إايٞ ؾإٕ ٜهاسٝا يٓكٛم املٝجام، ٚبايتٸإتؿػرلا اٱع٬ٕ  عسټٜٴ -1

ٟ ى ٭اْتٗاٟ إٔ إنُدايؿ١ املٝجام ْؿػ٘، ٚاٱع٬ٕ  ؾُدايؿ١ يصيو ؛يعا١َٝ املٝجام ْؿػ٘إ

 نا ملباز٨ املٝجاماْتٗا عسټٜٴاٱع٬ٕ  سل َٔ اؿكٛم ايٛاضز٠ يف
(2). 

اييت ْكت ع٢ً نطٚض٠ ا٫يتعاّ  ٚبعض َٛازٙ ،ْتٝذ١ نٗصٙ ت٪نسٖا زٜباد١ املٝجام

ٍٚ يًبشح عٔ ٖٛ امل٬ش ا٭اٱع٬ٕ  زٕٚ تؿكٌٝ شلصٙ اؿكٛم، ٜٚبك٢ اٱْػإباسذلاّ سكٛم 

املٝجامٚاٱع٬ٕ  َا بنيح اٱع٬ٕ ضبط ٚان ٖصٙ اؿكٛم اييت هب اسذلاَٗا، ٚيف زٜباد١
(3)

. 

                                 
 . 35كمكديك زنغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع نفسو، ص - (1)
. عبلف"حقكؽ اإلنساف التي يجب احتراميا كفقا لمميثاؽ مكجكدة في اإل فأ(: "Renie CASSIN) كفي ىذا يرل - (2)

 . 34كمكديك زنغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع نفسو، صمشار اليو لدل: 
جاء في الفقرة الخامسة مف ديباجة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ما يمي: " كلما كانت شعكب األمـ المتحدة  - (3)

قد أكدت في الميثاؽ مف جديد إيمانيا بحقكؽ اإلنساف األساسية كبكرامة الفرد كقدره كبما لمرجاؿ كالنساء مف حقكؽ 
عي قدما، كأف ترفع مستكل الحياة في جك مف الحرية أفسح. " كما متساكية، كحزمت أمرىا عمى أف تدفع بالرقي االجتما

= 
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174 
 

ايٓؿاش ع٬ٕ ٖٞ ع٢ً قسض نبرل َٔ ايػُٛ ٚايػٝاغ١ٝ يٲخ٬ق١ٝ ٚايك١ُٝ ا٭  -2

مما هعٌ نٌ غًٛى َعاضض يتسابرلٖا غرل ؾطعٞ، ؾايكبٍٛ ايٛاغع  ،يف اجملتُع ايسٚيٞ

دعٌ َٔ َباز٥٘  ،ؾعٛضٖا بإيعاَٝت٘ٚ ،ٚتٛاتط ايسٍٚ ع٢ً شيو ،خاق١ يف املُاضغ١ ،يٲع٬ٕ

ٜٓسضز نُٔ َا ٜػُٝ٘ ؾكٗا٤ ايكإْٛ  ،ؾُٝع ايسٍٚ اتؿهٌ بايؿعٌ قاْْٛا زٚيٝا عطؾٝا ًَعَ

(Soft Lawني أٚ اشلـ()ايسٚيٞ بايكإْٛ )ايًٓ
(1). 

ٖٛ عسّ  نصيو، يعاَٝت٘إَا ٜسٍ ع٢ً ٖصا ايكبٍٛ ايٛاغع يٲع٬ٕ ٜٚععظ   -3

َطٜها أغًب زٍٚ إٔ إسٍٚ ػاًٖ٘ يف زغاترلٖا ٚتؿطٜعاتٗا ايساخ١ًٝ، بٌ َهإ ايإ

ُٸٓت زغاترلٖا ْكٛم ٜػتُس اٱع٬ٕ  َط نٗصا هعٌأنا١ًَ، اٱع٬ٕ  اي٬ت١ٝٓٝ َج٬ ن

قإْٛ يف  زل٢أٖٛ َط بايسغتٛض ٚشا تعًل ا٭إقٛت٘ املًع١َ َٔ ٖصٙ ايٓكٛم ايساخ١ًٝ خاق١ 

ايسٚي١
(2)

. 

دٛع قبح ْكا َطدعٝا ٜتِ ايطټأاٱع٬ٕ  ٕأَٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓكط١ هب ايتأنٝس ع٢ً 

 عتدلقًُٝٞ(، ؾكس ُااٱايسٚيٞ)ايعاملٞ ٚ ٚ ع٢ً املػت٣ٛأيٝ٘ زا٥ُا غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ إ

اييت عٴٓٝت عكٛم ت َٔ بعسٙ ٚتأزا٥ُا َٓطًل مجٝع ايٓكٛم ايسٚي١ٝ اييت اٱع٬ٕ 

 .يعا١َٝ اـاق١ٖصا ايٓٛع َٔ اٱاٱع٬ٕ  ْأٍَ ٖٓا ٚ ،اٱْػإ

َٔ ٚاؾُع١ٝ ايعا١َ خاق١ فًؼ ا٭ ،َِ املتشس٠دٗع٠ ا٭أؿٗاز اغت -4

ايعاملٞ يف اٱع٬ٕ  ٓاز ايكها٤ ايسٚيٞ ع٢ًاغتٚ ،ايٛنا٫ت املتدكك١ باٱع٬ٕ ايعاملٞٚ

                                 
أكدت الديباجة كذلؾ عمى العبلقة المكجكدة ما بيف احتراـ الكرامة اإلنسانية كالسبلـ الذم ُكجدت منظمة األمـ المتحدة 

دة عمى ضماف دكاـ مف أجمو، كفي الديباجة أيضا تأكيد عمى أف الدكؿ األعضاء قد تعيدت بالتعاكف مع األمـ المتح
مراعاة حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كاحتراميا. يظير مف خبلؿ ذلؾ أف اإلعبلف كثيؽ الصمة بالميثاؽ، كىك 

 امتداد لو، كفي حقكؽ اإلنساف يعد مرجع الميثاؽ، كبالّتالي فإف إلزاميتو مف إلزامية الميثاؽ نفسو. 
 انظر كؿ مف:  - (1)
 ؛ 95قانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، صأحمد محيك، " تقنيف ال -
محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص  -

 ؛ 108-109
 ؛ 24-23محمد محي الديف، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  -
 . 87م، حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية... ، المرجع السابؽ، صجابر إبراىيـ الراك  -
قريبا مف ىذا المعنى، انظر: لمى عبد الباقي محمكد الغراكم، القيمة القانكنية لقرارات مجمس األمف الدكلي في  - (2)

 . 86مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
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ططاؾٗا زٍٚ أْٗا تٓعط يف قهاٜا أ ضغِّ، ؾُشه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ، ٚسهاايهجرل َٔ ا٭

، عٔ ططٜل َا ٜػ٢ُ باؿهِ اٱْػإٕ تكتشِ َٛانٝع سكٛم أطاعت اغتْٗا أ٫ إؾكط، 

ططاؾٗا زٍٚ أٖٞ تٓعط يف قه١ٝ َع١ٓٝ حمله١ُ ٕٚ اأ، َعٓاٙ (Opiter Dictum)باملٓاغب١ 

ايٓل إىل  اييت تططسٗا ايكه١ٝ، ٚعٓسٖا لسٖا تعٛز زا٥ُا اٱْػإض يكهاٜا سكٛم تتعطٸ

 .اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ٫ ٖٛأغاغٞ يف شيو ا٭
ٕ ايكٛاعس اييت أقطت قطاس١ بأتطانؿٔ(  ١ط)بطؾًْٛيًذ ١ؾؿٞ قه١ٝ بطؾًْٛ 

اييت  (Jus Cogens) ٖٞ َٔ قبٌٝ ايكٛاعس اٯَط٠ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  تهُٓٗا

ا٫يتعاَات ايٓامج١ عٓٗا ٕ أيؿتٗا، ٚا٫ ميهٔ ا٫تؿام ع٢ً كٚ ،عتدل سذ١ ع٢ً ايهاؾ١تٴ

(Erga Omnes)وتر بٗا قبٌ ايهاؾ١ٚ ٖٞ ايتعاَات يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١
(1). 

٫ إًَع١َ اتؿاق١ٝ  ْ٘ يٝؼأايعاملٞ ٚضغِ اٱع٬ٕ  ٕأميهٔ ايكٍٛ يف ْٗا١ٜ ٖصٙ ايٓكط١ 

 اغٝاغٝٚ ازبٝأٚ اخ٬قٝأيعاّ يٝؼ َٔ اٱ اٚقٜٛ اخاق إ ٜهُٔ يٓؿػ٘ ْٛعأطاع اغتْ٘ أ

 ، ٚيهٔ بسضدات َتؿاٚت١ إشا َا قٛضٕ َع غرل٠ َٔ ايٓكٛمأٜها اقاْْٛٝؾشػب بٌ ٚ

ايّٝٛ بػبب  ٜذلادعاٱع٬ٕ  يعا١َٝإكاف ايصٟ قاسب ٕ ايٓٸإاملًع١َ، ٚعًٝ٘ ؾا٫تؿاق١ٝ 

سس نبرل إىل  بك١ُٝ مماث١ًاٱع٬ٕ  قباؽإدطا٤اتٗا املتدص٠ إَِ املتشس٠ مبذٌُ قطاض ا٭إ

٫ أ١ُٖٝ خط٣ ع٢ً زضد١ نبرل٠ َٔ ا٭أي١ أَػإىل  يٝتذ٘ ايٓكاف ايّٝٛ ،املٓع١ُيك١ُٝ َٝجام 

 .بؿعاي١َٝٔ َباز٨ ع٢ً اؾُٝع ؾع٬ ٚاٱع٬ٕ  ٖٚٞ تطبٝل َا دا٤ يف

 زاضت يفاٱع٬ٕ  عسازإٕ ايٓكاؾات اييت ظآَت أ بٓا٤ ع٢ً نٌ َا غبل ميهٔ ايكٍٛ

اـكٛق١ٝ َٔ د١ٗايعامل١ٝ ٚ إؾهاي١ٝفًُٗا سٍٛ 
(2)

خط٣، ٚقس أَٔ د١ٗ  ٚاٱيعا١َٝ، 

                                 
 ذلؾ، انظر كؿ مف: إلى  في اإلشارة - (1)
عزت سعد الديف، " قانكف المعاىدات لحماية حقكؽ اإلنساف"، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، المرجع السابؽ،  - 

 ؛ 272ص
، "حكؿ محكمة العدؿ الدكلية كحقكؽ الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص -   ؛124جيمبير كيـك
 ؛ 47السابؽ، صكائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع  - 

 : أيضاكانظر 
- Juan-Antonio CARRILLO-SALCEDO, droit international et souveraineté des États, op. cit. P. 

  2. 

ذكر ممثؿ السعكدية أثناء مناقشات إعداد اإلعبلف، أف المكمفيف بإعداد اإلعبلف اعتمدكا في أغمب األحياف عمى  - (2)
= 
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176 
 

 ٕ هعًٛا َٔأٚ ،ز٢ْ َٔ ايتٛاؾل بني ايجكاؾاتٕ وككٛا اؿس ا٭أاٱع٬ٕ  ساٍٚ ٚانعٛ

 ٕ تبًػ٘ ناؾ١ ايؿعٛبأع٢ً املؿذلى ايصٟ ٜٓبػٞ نُا دا٤ يف ايسٜباد١ املجٌ ا٭اٱع٬ٕ 

 .َِناؾ١ ا٭ٚ

ضغبات مجٝع ايجكاؾات هإ تًب١ٝ ٚيف تًو ايؿذل٠ َٔ ايتاضٜذ مل ٜهٔ باٱَ 

ايػًب١ آْصاى عسّ ا٫مٝاظ يًجكاؾ١ ايػطب١ٝ ٚ اؿهاضات، ٚمل ٜهٔ باٱَهإ تؿازٟٚ

 .يًػطب

٢ ؾطاغا نإ غٝؿهٌ غٓط اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ٕأ بَ٘ا هب ايتٜٓٛ٘ 

قسٚض ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني إىل  1945 َٔ قسٚض املٝجام غ١ٓ ،اٱْػإعا٥كا يف َػرل٠ سكٛم 

اختًؿت عٔ غابكاتٗا يف  اٱْػإأضٸخا ملطس١ً دسٜس٠ يف تطٛض سكٛم  ٜٔ، ايًص1966 غ١ٓ

 .اٱْػإَكاضبتٗا ملٛنٛع سكٛم 

 ايفسع ايجاْٞ

 اإلْطإيف َطاز سكٛم  إسح ٚتٛد٘ ددٜدط: ايعٗدإ ايدٚيٝإ

ٜٔ دط١٦ٜ َع ايعٗسْك١ً ْٛع١ٝ ٚ اٱْػإَِ املتشس٠ يف فاٍ سكٛم عطف ْؿاط ا٭

َٔ  تايػٝاغ١ٝ، ؽًٓايسٚيٝني يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاؿكٛم املس١ْٝ ٚ

يف املٝجام  اٱْػإعت تٓاٚشلا ؿكٛم َِ املتشس٠ عٔ َكاضبتٗا اؿصض٠ اييت َٝٸا٭ خ٬شلُا

عاز٠ إت مبكاضب١ دسٜس٠ عٓٛاْٗا اؾطأ٠، املطادع١ ٚ، ٚؼًٓاٱْػإع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱٚ

يٝات ٚٚغا٥ٌ آٓت شلا ُٹٚنٳ ،يعاَٝتٗاإنست ع٢ً أٚ ،ؾأعست ْكٛقا ًَع١َ ،ايتٛدٝ٘

 .)أ٫ٚ(خط آإىل  ْلٕ ناْت َتؿاٚت١ َٔ إٚ يًشُا١ٜ ست٢

 خط٣ غرل ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ، ٚتٛغعت زا٥ط٠ اؿكٛمأَِ املتشس٠ ع٢ً ثكاؾات ْؿتشت ا٭ا 

ايكاعس  ،ؼت نػط ايسٍٚ ايٓا١َٝ شيو نً٘ٚ ،خط٣ مل تهٔ َٛدٛز٠ َٔ قبٌأسكٛم إىل 

اي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ ؾهإخصت أ، سٝح اٱْػإاؾسٜس يف َػرل٠ سكٛم  ٚايؿاعٌ

                                 
الغربية المتحّضرة، متجاىميف الحضارات األخرل، كأنو ليس مف اختصاص الّمجنة الثالثة تقرير ما يدكر في المجتمعات 

الحضارات األخرل، أك أف تقدِّـ نظاما مكحدا بالنسبة لكؿ الدكؿ. في تفاصيؿ ذلؾ انظر: كائؿ إلى  سمك حضارة بالنسبة
 . 47أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
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 .)ثاْٝا(. ايعامل١ٝ اٱْػإ، بٛدٛز ٚتأثرل تكٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ ملؿّٗٛ سكٛم خطآ ٢ٶَٓش

 تفاٚت يف اذتُا١ٜٚ يصاّتأنٝد ع٢ً اإل:  ايعٗدإ ايدٚيٝإ -ٚالأ

َٔ سٝح َكاطعت٘ ايتؿطٜع١ٝ ؿكٛم  املتشس٠ ََِٝجام ا٭بعس ايٓكس ايصٟ طاٍ 

يعاَٝت٘ ايكا١ْْٝٛ ايٛانش١، نْٛ٘ مل ٜٴعتُس يف إع٬ٕ ايعاملٞ َٔ سٝح عسّ اٱ، ٚاٱْػإ

َط َع ايعٗسٜٔ، ؾأعست ْكني يف ؾهٌ َِ املتشس٠ ا٭سضنت ا٭اغتؾهٌ اتؿاق١ٝ، 

ايسٍٚ يتًتعّ بٗا ؾُٝا بعساتؿاقٝتني ًَعَتني تٴؿتح يتكسٜل 
(1)

. 

إىل  اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  بصيو مت ضؾع املباز٨ املجاي١ٝ اييت اْط٣ٛ عًٝٗا

ايعٗٛز ايكا١ْْٝٛ املًع١َزا٥ط٠ املٛاثٝل ٚ
(2)

. 

ايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  يف ْؿؼ ايّٝٛ ايصٟ اعتُست ؾٝ٘ ،طًبت اؾُع١ٝ ايعا١َسٝح 

 اٱْػإؿكٛم اتؿاق١ٝ  ٚي١ٜٛ َؿطٚعع٢ً غبٌٝ ا٭ عسٸٕ تٴأ اٱْػإَٔ ؾ١ٓ سكٛم  ،اٱْػإ
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بسا١ٜ إىل  ٔ تعٛزٜٞ ايعٗسٚىل يتبٓٸاؾصٚض ا٭ غرل إَٔٚؿطٚع تسابرل يتٓؿٝص ا٫تؿاق١ٝ، 

اتؿاق١ٝ  اعتُاز، سٝح غاز خ٬ف آْصاى سٍٛ اٱْػإع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ٲي عسازاٱ

 .ػاٙ ايجاْٞٚاْتكط ا٫ ،ؾكطإع٬ٕ  ٚأًَع١َ 

دٗسٖا  اٱْػإت ؾ١ٓ سكٛم نطغٸ ،اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  بعس قٝاغ١

يف ايبسا١ٜ ع٢ً اؿكٛم املس١ْٝ اقتكطت ايسضاغ١ ٚ ،يعاّؼٌُ طابع اٱاتؿاق١ٝ  يكٝاغ١

 ،ايجكاؾ١١ٝ ٚا٫دتُاعٝٙ اؿكٛم عٔ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ، ْٚعطا ٫خت٬ف ٖصٚ

ايػطبٞ سٍٛ طبٝع١ اؿكٛم اييت اف اؿاز بني املعػهطٜٔ ايؿطقٞ ٚايٓكْٚعطا يًذسٍ ٚ

يًشكٛم سساُٖا إعساز اتؿاقٝتني، إضت اؾُع١ٝ ايعا١َ ٕ تتهُٓٗا ا٫تؿاق١ٝ، قطٸأهب 

ايجكاؾ١ٝخط٣ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚ
(1)

. 

٘ َاز٠ اغتايعا١َ يسضُٚقسَا يًذُع١ٝ  ،1954عاّ  ذ١ٓ قٝاغ١ ايعٗسٜٔ يفأمتت ايًٓ

ع٢ً ْطام ٚاغع ٱبسا٤ امل٬سعات عًٝ٘ اطؿٹْٴٚ ،َاز٠
(2)

. 

اغ١، ٝٸمتاّ ايكٸإغ١ٓ بعس  18ٟ أ ،1966 عا٫ّ إمل ٜتِ ايتكسٜل ع٢ً ايعٗسٜٔ 

ي١ٝ زاخٌ اؾُع١ٝ آغًب١ٝ أقبشت تؿهٌ أا١َٝ اييت ك٬ٍ ايسٍٚ ايٓٸاغتٚتعأَ شيو َع 

غٓٛات َٔ  10ٟ بعس أ ،1976عاّ ٫ يف إمل ٜسخ٬ سٝع ايٓؿاش ٚ يٮَِ املتشس٠، ايعا١َ

سٝع ايٓؿاش  ايجكاؾ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝيعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚاعتُازُٖا، سٝح زخٌ ا

املًشل ب٘  ٍٚايدلتٛنٛايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚ ،1976 داْؿٞ عاّ 03يف 

(3)1976َاضؽ 23ؾطاز يف املتعًل بؿها٣ٚ ا٭
. 

ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ايػٝاغ١ٝ اَتساز ٚتؿع٬ٝ يٲ١ٝ ٚعس ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املسْٜٴ

ٕ قٝاغ١ أ٫ إايعاملٞ اٱع٬ٕ  عًٝٗا غًب اؿكٛم اييت ْلٸأ، ٚضغِ استٛا٥٘ ع٢ً اٱْػإ

ْتكس بؿأْٗا، ٖٚٞ ُاٚايعاملٞ اٱع٬ٕ  ًُٖٗاأ ٖا١َناؾات إ، ٖٚٓاى كتًؿ١ ناْت ايعٗس

١ً َٔ ايسٍٚ ؿٖهي١ٝ يف اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ امُلغًب١ٝ اٯبتطٛض ا٭ اضتبطتناؾات إ

                                 
 . 55كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 35-  عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صكائؿ أحمد  - (2)
لمى عبد الباقي محمكد الغراكم، القيمة القانكنية لقرارات مجمس األمف الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف،  - (3)

 . 90المرجع السابؽ، ص
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ٖا ايعٗساٞ أثطت يف املكاضب١ اؾسٜس٠ اييت تبٓٸٚايتٸ ،ا١َٝايٓٸ
(1)

. 

اٱع٬ٕ  ا٫دتُاع١ٝ نجرلا عٔتكاز١ٜ ٜٚبتعس ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قيف سني 

 ؛ا١َٝ ٚا٫ؾذلان١ٝ ع٢ً سس غٛا٤ذاب١ ملطايب ايسٍٚ ايٓٸاغت٭ْ٘ دا٤ ؛ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم 

 ٚ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝأاٱع٬ٕ  ٜعتُس ع٢ً َكاضب١ َػاٜط٠ يتًو اييت اعتُسٖاٚ

يف  ،يف أغط٠) ،نؿطز إمنا نعهٛ يف ب١ٝٓ ادتُاع١ٝ اٱْػإإىل  ايػٝاغ١ٝ، ؾٗٛ ٫ ٜٓعطٚ

تٓسضز نُٔ غٝاغ١ ٚط١ٝٓ تٛيٝٗا ايسٚي١ نٌ ايعٓا١ٜ ٚ. (اخل...يف ْكاب١ ،يف َ٪غػ١ ،زٚي١

ت١ُٜٛٓ تها١َٝٓ
(2)

. 

، 01)املٛاز ّ ايتطابل ايتسضهٞ يًسٜبادتني َٚاأسس٠ ٖصا ايتبأٜ بني ايعٗسٜٔ تكٌ 

 ،ندل قسض ممهٔ َٔ ايتُاثٌإٔ ٜتهُٔ ايعٗسإ أ، ٖٚٛ َطًب اؾُع١ٝ ايعا١َ ب(05، 03

ذاب١ اغت ؛َاز٠ تٓل ع٢ً سل ايؿعٛب يف تكطٜط َكرلٖا نشل مجاعٞأٜها  اٜتهُٕٓ أٚ

 .ٚغع يًعٗسٜٔأا١َٝ ٚنُاْا يكبٍٛ يطغب١ ايسٍٚ ايٓٸ

 ناْت سانط٠ يف َهُٕٛ ايعٗسٜٔ ٚيف ؾًػؿتُٗا اـكٛق١ٝؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚإ

ايطابع١ َٔ  ٚاـاَػ١ َٔ ن٬ ايعٗسٜٔ، ؾاملاز٠املازتني ايطابع١  سٝح ٜعٗط شيو َٔ خ٬ٍ

ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ تٓل بؿهٌ عاّ ع٢ً عسّ يعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا

ٚمبكساض تٛاؾل شيو  ،٫ يف سسٚز ايكإْٛإَها١ْٝ ايتشًٌ َٔ اؿكٛم اييت ٜهعٗا ايعٗس إ

ايػٝاغ١ٝ ؾٗٞ ٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ َٚا املاز٠ ايطابع١ َأَع طبٝع١ ٖصٙ اؿكٛم، 

ٖٞ اؿكٛم اييت ٚ ،ٟ َدلضأٚ تكٝٝسٖا ؼت أين َٛازا بعٝٓٗا ٫ ميهٔ تعًٝكٗا تػتج

 .(18، 16، 15، 11، 8، 7، 6): تهُٓتٗا املٛاز

عطاف ا٭عسّ دٛاظ ايتصضع بايكٛاْني ٚ أَا املاز٠ اـاَػ١ َٔ ن٬ ايعٗسٜٔ ؾتٓل ع٢ً

 .ايساخ١ًٝ يتدلٜط تكٝٝس ٖصٙ اؿكٛم

ٌ َٔ بأ١ٜ خكٛق١ٝ ناْت َُٗا نإ ْٛعٗا يتدلٜط ايتشًٓن٬ املازتني متٓع أٟ تصضع 

                                 
 . 96أحمد محيك، "تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 96أحمد محيك، المرجع نفسو، ص - (2)
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 .نيَٛاز ايعٗسٜٔ مما ٜهُٔ عامل١ٝ أندل يًٓكٸ

نُْٛٗا َعاٖستني ؽهعإ  ؛يعاّ قاْْٛٞ ٚانح يًعٗسٜٔبإعامل١ٝ ايعٗسٜٔ تععظت 

ايطقاب١ ٕ ٖٓاى تؿاٚت دًٞ يف اؿُا١ٜ ٚأ٫ إبني ايٓكني،  َٕٚتػا يعاّإ ٖٚٛ ايسٍٚ، يتكسٜل

 ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜٚ ايػٝاغ١ٝايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚ بني َا

 .ٚا٫دتُاع١ٝ

ايػٝاغ١ٝ املس١ْٝ ُٚٔ سٝح آيٝات اؿُا١ٜ تتٛىل ايطقاب١ يف ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ؾ

 ،ْؿ٦ت مبٛدب ايعٗس ْؿػُ٘أاييت ٚايػٝاغ١ٝ، املع١ٝٓ باؿكٛم املس١ْٝ ٚ اٱْػإؾ١ٓ سكٛم 

تعاٖس١ٜؾٗٞ بصيو آي١ٝ  ،يعا١َٝ ايكا١ْْٝٛ يًعٗساٱ ؿازت َٔاغتؾ
(1)

. 

ططاف ا٫تؿاق١ٝأْٗا تتؿهٌ َٔ ممجًٞ ايسٍٚ أذ١ٓ َا ٜعاب ع٢ً ٖصٙ ايًٓ
(2)

، ست٢ ٚإٕ 

ح ٖ٪٤٫ ٕ ايسٚي١ ايعهٛ يف ايعٗس ٖٞ اييت تطؾِّأ٫ إ، ا٫ْتدابناْت ايع١ًُٝ تتِ عٔ ططٜل 

املت١ُٗ  ٖٚٞ ٗاقاَٞ عٓإىل  ايعهٛ ممجٌ ايسٚي١ ٕ ٜٓكًبأايٞ ٜٴدؿ٢ زا٥ُا عها٤، ٚبايتٸا٭

ٚشيو  ،ايسٚي١ايعُٛز١ٜ بني ايؿطز ٚ اٱْػإيف َعازي١ سكٛم  اٱْػإسكٛم  ىاْتٗابزا٥ُا 

 .نات ٖصٙ ايسٚي١اْتٗايٲْػإ َٔ ٚ شلصٙ اؿكٛم إ ٜهٕٛ ساَٝأعٛض 

ايجكاؾ١ٝ ؾتت٫ٛٙ يعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َٚا آي١ٝ ايطقاب١ يف اأ

 ،ا٫دتُاعٖٞا اجملًؼ ا٫قتكازٟ ٚأْؿأايجكاؾ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ ٚ ؾ١ٓ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ

تعاٖس١ٜ ٫ تٴعسٸ ٚبايتايٞ ،يٝػت ؾ١ٓ شات١ٝ يف قًب ايعٗسؾٗٞ 
(3)

، ٫ٚ تػتؿٝس إشٕ َٔ 

املس١ْٝ إيعا١َٝ ايعٗس، ٖٚصا ٖٛ ٚد٘ اـ٬ف بٝٓٗا ٚبني ؾ١ٓ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم 

 .ٚايػٝاغ١ٝ

خط يف ٚغا٥ٌ اؿُا١ٜ، ؾايعٗس ايسٚيٞ آٖصا ايتؿاٚت يف آيٝات اؿُا١ٜ ٜتبع٘ تؿاٚت 

دطا٤ ايتكاضٜط إدطا٤ات عسٜس٠ ٫ تهتؿٞ بإايػٝاغ١ٝ ٜعتُس ع٢ً س١ْٝ ٚيًشكٛم امل

دباضٟاٱ
(4)

دطا٥ٞ ايب٬غات املكس١َ َٔ قبٌ ايسٍٚ نس بعهٗا إإىل  منا ٜتعس٣ شيوإ، 

                                 
 (. 28العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، المادة ) - (1)
 (. 29العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، المادة ) - (2)
 . 28-27محمد محي الديف، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (3)
يُعاب عمى نظاـ التقارير أف بعض الدكؿ ال تقدـ أصبل تقاريرىا، أك تتأخر في تقديميا، كعندما تُناقش التقارير  - (4)

= 
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181 
 

ايبعض
(1)

١ٜ زٚي١ ؾعًت أٓتٗو سكٛقِٗ نس ؾطاز ايصٜٔ تٴايؿها٣ٚ ايؿطز١ٜ املكس١َ َٔ ا٭ٚ، 

 .شيو

ا٫ختٝاضٟ ايدلتٛنٍٛ  ايػٝاغ١ٝم املس١ْٝ ٚدٌ شيو ُأؿل بايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛأَٚٔ  

ذ١ٓ يف تًكٞ ٖصٙ ختكام ايًٓاَت٢ قبًت ايسٚي١  ،ؾطازٜتعًل بتًكٞ ؾها٣ٚ ا٭ ا٭ٍٚ، ايصٟ

ايؿها٣ٚ
(2)

. 

بٓعاّ ايتكاضٜط َهتؿٝا ا٫دتُاع١ٝ يعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚنإ اٚقس 

ات٘ ٫ ٜهُٔ ضقاب١ ؾع١ًٝ ٚؾعاي١ يًشكٛم ًبٝٸٖٚٛ ْعاّ بػٸ ،نأغًٛب يًطقاب١ ع٢ً تٓؿٝص ايعٗس

نايف املًشل بايعٗس ٚاملتعًل اٱ ا٫ختٝاضٟايدلتٛنٍٛ  ٚبسخٍٛ. قبٌ ايعٗس قٌ اؿُا١ٜ َٔ

داْب ْعاّ إىل  قبح ٜؿٌُأسٝع ايٓؿاش، تععظ ْعاّ اؿُا١ٜ يف ايعٗس، ؾؾطاز بؿها٣ٚ ا٭

بايطغا٥ٌ املتبازي١ بني ايدلتٛنٍٛ  اٖاايتكاضٜط ْعاّ ايب٬غات َٔ ٚنس ايسٍٚ، ٚاييت زلٸ

ايتشكٝل يف سا٫ت ٟ ْٚعاّ ايتشطٸ أٜها٣ٚ ايؿطز١ٜ، ٚايسٍٚ، ٚنصيو ْعاّ ايؿها

ايصٟ ٜتِ مبعطؾ١ َٚٛاؾك١ ايسٚي١ املع١ٝٓٚ اٱْػإاملُٓٗذ١ ؿكٛم نات اؾػ١ُٝ ْٚتٗاا٫
(3)

. 

                                 
بة التصريح الشرفي مف مف قبؿ لجاف مككنة مف قبؿ ممثمي الدكؿ كليس خبراء مستقميف ستصبح ىذه التقارير بمثا

الدكؿ، خاصة عندما ال تُنشر، ألف نشرىا يشكؿ عمى األقؿ ضغطا عالميا يجعؿ الدكلة في حرج مف بقية الدكؿ بشأف 
مسألة حقكؽ اإلنساف، كعادة ما تككف ىذه التقارير غامضة كمبيمة كمختصرة جدا كال تعكس الكاقع، بؿ اليدؼ منيا 

لعاـ المحمي كالعالمي. لممزيد انظر: كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، تزييف صكرة الدكلة لدل الرأم ا
 . 71-70المرجع السابؽ، ص 

ُيعاب عمى نظاـ الببلغات المقدمة مف قبؿ الدكؿ ضد بعضيا البعض، أنو نظاـ اختيارم يتكقؼ عمى إرادة  - (1)
إال  1235يتـ كفؽ إجراء المجمس االقتصادم كاالجتماعي رقـ الدكلتيف الشاكية كالمشكك منيا، كرغـ أنو إجراء عمني 

أف فعاليتو محدكدة؛ ألنو يخضع دائما العتبارات سياسية تحكميا العبلقات الدكلية المعقدة كالمبنية عمى مبدأ المعاممة 
 . 73 -71، ص السابؽالمرجع  الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، بالمثؿ؛ لذلؾ فيك نادر الحدكث. انظر: كمكديك زانغي،

في مسيرة الحماية الفعالة لحقكؽ اإلنساف، إال أنيا غير كافية كمنتقدة عمى  ىامةإذا كاف إجراء الشكاكل خطكة  - (2)
أساس أف األمر يتكقؼ عمى إرادة الدكلة دائما، كما أنو نظاـ معقد يتسـ بطكؿ اإلجراءات كنيايتو عادة ما تككف مجرد 

كلة المعنية، ككما أف قيامو عمى السرية بمكجب إجراء المجمس االقتصادم كاالجتماعي رقـ تكصيات غير ممزمة لمد
 ، أمر ال يساعد عمى فضح ككشؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف. 1503

بتكصية مف مجمس حقكؽ اإلنساف عف طريؽ لجنتو الثالثة اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا البرتكككؿ  - (3)
حيث دخؿ البركتككؿ حيز النفاذ في A/RES/63/117: عف طريؽ قرارىا رقـ 2008ثالثة كالستيف لسنة في دكرتيا ال

 جمعية العامة. ال بكابة www. un. org/ar: . راجع في ذلؾ المكقع الرسمي لييئة األمـ المتحدة2013مام  05

http://www.un.org/ar
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طبٝع١ اؿكٛم قٌ إىل  يف اؿُا١ٜ َا بني ايعٗسٜٔ ٜعٛز غبب ٖصا ايتؿاٚت ايٓػيب

ايػٝاغ١ٝ سكٛقا ٞ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚاؿُا١ٜ َٔ قبٌ ن٬ ايعٗسٜٔ، سٝح وُ

ٛقـ عطق١ً ايتُتع ايؿعًٞ بٗا، بُٝٓا تٴؾٝٗا يف عسّ تعطٌٝ ٚ تسخٌ ايسٚي١ٜتُجٌ  ،غًب١ٝ

ٕ تتسخٌ مبا أع٢ً ايسٚي١  ،هاب١ٝإْٗا سكٛم أايجكاؾ١ٝ بكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاؿكٛم ا٫قت

ايتسضهٞ بٗادٌ نُإ ايتُتع ايؿعًٞ ٚأمتًه٘ َٔ َٛاضز اقتكاز١ٜ َٔ 
(1)

. 

َٔ ايعٗس  ايجا١ْٝؾكس ْكت املاز٠  َٔ ن٬ ايعٗسٜٔ ٖصٙ املكاضب١، ايجا١ْٝ املاز٠ تٛنٸح

ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ع٢ً إٔ "تتعٗس نٌ زٚي١ ططف بإٔ تتدص 

ٚبأقك٢ َا تػُح ب٘ َٛاضزٖا املتاس١ َا ًٜعّ َٔ خطٛات يهُإ ايتُتع ايؿعًٞ ايتسضهٞ 

املس١ْٝ باؿكٛم املعذلف بٗا يف ايعٗس، ٖٚصا عهؼ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم 

سٝح  ،ظ١َ يتٓؿٝص ايسٍٚ يتعٗساتٗاٚايػٝاغ١ٝ اييت تتطًب َٔ ايسٍٚ اؽاش ايتؿطٜعات اي٬ٓ

 ،ٚبهؿاي١ ٖصٙ اؿكٛم ،"تتعٗس نٌ زٚي١ ططف باسذلاّ اؿكٛم املعذلف بٗا: دا٤ ؾٝٗا

 .ظ١َ يصيو"ٚاؽاش ايتؿطٜعات اي٬ٓ

 خس٣أٔ ع٢ً ثكافات ١َٜٝ ٚاْفتاح ايعٗدصعٛد ايدٍٚ ايٓا - ثاْٝا

ٜح ع٢ً املكا١َٚ بؿهٌ قط يٝكسضاػطقٗا ايعٗسإ اغتاملس٠ ايكٝاغ١ٝ اييت  تسٍ

ملا غٓٛات ايػتٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ  عَٝٸ ايصٟك٬ٍ غتا٫ عاٌَٗا، ٚي٫ٛ ٝٳٸكٹايهبرل٠ اييت َي

ع٢ً  اا اْؿتشُ٭ْٗ شلُا؛، سٝح مل تهٔ ايسٍٚ ايػطب١ٝ َتشُػ١ أق٬ايعٗسإ ُاعتُسا 

 .ٚ نجرلا عٔ تًو اييت ت٪َٔ بٗاأخط٣، ؽتًـ ق٬ًٝ أسكٛم ؾهاض ٚأٚخط٣، أثكاؾات 

 عاّ ا٫ختٝاضٟنٍٛ ٛايدلٚتٚ 1980 عا٫ّ إؿطْػا َج٬ مل تكازم ع٢ً ايعٗسٜٔ ؾ 

٢ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ َطٜه١ٝ ؾًِ تكازم عً، أَا اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭1984

يعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ امل تكازم بعس ع٢ً ٚ ،1992عاّ ايػٝاغ١ٝ إ٫ ٚ

                                 
كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ،  - في ذلؾ عمى كجو الخصكص:  انظر -(1)

 ؛15ص
 ا: ضكانظر أي 

- Guy HAARSCHER, Philosophie des Droits de l'Homme, op. cit. p 39 ;  

- K. VASAK, Les Différentes Catégories des droits de L'homme, op. cit. p302-   .  
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٫ ايجاٍْٞٚ ٚا٫ختٝاضٟ ٫ ا٭ايدلتٛنٍٛ  ٫ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚ
(1)

. 

سسُٖا أؾكازقت ع٢ً  ،ا٫ْتكا١ٝ٥ اييت تعاًَت بٗا بعض ايسٍٚ َع ايعٗسٜٖٔصٙ تدلض 

إىل  َِ املتشس٠ َٓص ايبسا١ٜٚ تأخطت يف ايتكسٜل، تٛد٘ ا٭أخط ٕ تكازم ع٢ً اٯأزٕٚ 

عساز ْكني كتًؿني عٛض ْل ٚاسسإ
(2)

. 

عساز ايعٗسٜٔ ٚانشا، سٝح ٜتِ إٚقس نإ تأثرل ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚتٛدٗٗا ايجكايف يف 

ٚىل املؿذلن١ بني ايعٗسٜٔ ع٢ً سل ايؿعٛب يف تكطٜط ايتأنٝس َٓص ايبسا١ٜ، ٚيف املاز٠ ا٭

يٝشسخ ي٫ٛ ٖصا أَط نٗصا مل ٜهٔ يف ايتُتع بجطٚاتٗا ايطبٝع١ٝ، ٚ َكرلٖا، ٚسكٗا

ايكعٛز املتٓاَٞ يسٍٚ ايعامل ايجايح
(3)

. 

قطاع عُٛزٟ  ؛اٱْػإع٢ً ايػطح َع ايعٗسٜٔ قطاع دسٜس سٍٛ سكٛم  طؿٝانُا 

ؾكٝا، بني سلاٍ َتكسّ ٚدٓٛب َتدًـ، سٝح تطادع تسضهٝا ايكطاع إٔ ٜهٕٛ أعٛض 

 -ثكايف، سلاٍ-ا٫قتكازغطب، يٝشٌ قً٘ ٖصا ايكطاع اؾسٜس  –ؾطم  ٜٞسٜٛيٛداٱ

 .دٓٛب

ا٫دتُاع١ٝ ايهشاٜا ايهإَٓٛ، يعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚؾعٗط َٔ خ٬ٍ ا

                                 
(1) - Christoph EBERHARD, Droits de l’Homme et Dialogue Interculturel, Op. cit. 9 .  

منذ البداية ثار جداؿ حكؿ إعداد ميثاؽ كاحد أسكة باإلعبلف العالمي أك إعداد ميثاقيف، كقد كانت مبررات  - (2)
كتجنب التكرار في الصياغة، بينما مبررات الميثاقيف كانت االختبلؼ في طبيعة  اإلجراءاتالميثاؽ الكاحد سيكلة 

الحقكؽ، كحث الحككمات عمى التصديؽ عمييا متجزئة عكض كتمة كاحدة، فتمنح بذلؾ الدكؿ فرصة لمخيار، فقد ترفض 
بينما ال ترل مانعا مف قبكؿ أحدىما عمى األقؿ، كىذا ما حدث فعبل. لممزيد  ،الدكؿ الميثاؽ الكاحد الشامؿ الكامؿ

 . 95انظر: محمد سعيد المجذكب، الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
انظر المادة األكلى مف كؿ عيد، كيجب التذكير ىنا أف الدكؿ الغربية قاكمت بشدة ىذا الحؽ كقد تحفظت عميو  - (3)

أغمب الدكؿ الغربية، كيرل الكاتب أنو يجب االعتراؼ بكجكد المشكؿ فعبل، فعند كضع ىذا الحؽ مكضع التنفيذ عف 
ختيارم الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، الشكاكل الفردية الذم نص عمية البركتككؿ اال إجراءطريؽ 

 (: Maxime TARDU)كفي ىذا يقكؿ: 
"Les deux Pactes de l'ONU sur les droits de l'homme(1966) sont l'œuvre de la majorité (Tiers 

Monde) à l'ONU. L'article 1, d'une rédaction de portée délibérément très générale, sans définition 

du terme (peuple), a eu de ce fait un impact symbolique maximal sur l'opinion, mais aussi un 

caractère de bombe normative à explosion imprévisible. Des réserves formelles furent formulées 

par les Etats occidentaux. Nous devons constater l'existence de problème de mise en œuvre de ce 

droit des (peuples) par la procédure de plainte (individuelle) prévue par le Protocole du Pacte de 

l'ONU". Voir: Maxime TARDU, Normes Internationales, Droits de l’Homme et Diversité 

Culturelle,In, Etat de Droit, Droits Fondamentaux et Diversité Culturelle, Op. Cit. P. 34.  
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ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ِٖٚ ايؿكطا٤ ايصٜٔ ظٗطٚا يًٛدٛز بعس َعطؾتِٗ ؿكٛقِٗ 

املٓتٗه١
(1)

. 

ايتٛؾٝل َا بني كتًـ اـكٛقٝات -ضغِ ا٫خت٬ؾات-ٔ سا٫ٜٕٚ ايعٗسأشٕ إٜبسٚ 

اؿكٛم اؾُاع١ٝ يف ٚثٝك١ اى، ؾاؾُع بني اؿكٛم ايؿطز١ٜ ٚآْصيًُذتُع ايسٚيٞ املؿه١ً 

دا٤ ؼت تأثرل ايسٍٚ املػتك١ً سسٜجا، ٚقس ، اٱْػإَط دسٜس يف ْكٛم سكٛم أٚاسس٠ 

املس١ْٝ  ٝتٗا يًتذع١٥، ؾاؿكٛم، ٚعسّ قابًاٱْػإٖٚٛ تأنٝس ملبسأ تهاٌَ سكٛم 

ِّايػٝاغ١ٝ تٴٚ اؿكٛم ايؿطز١ٜ تهٌُ ٚ ،ٌ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝه

 .اؿكٛم اؾُاع١ٝ

ٚىل َٔ تٓبع ا٭ ،ٚقس لح ايعٗسإ ؾع٬ يف اؾُع بني ٚدٗيت ْعط كتًؿتني متاَا

٫ٚ  ،ايػٝاغ٫١ٝ باؿكٛم املس١ْٝ ٚإ٫ٚ تعذلف  ،سكٛق٘اييت تكسؽ ايؿطز ٚ ،ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ

َاْٞ ٫ أ٫ فطز إاؿكٛم اؾُاع١ٝ تط٣ يف اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚ

طاض اؾُاع١ اييت إ٫ سكٛقا يف إَا ايجا١ْٝ ؾ٬ تط٣ شلصا ايؿطز أاؿكٛم،  زضد١إىل  تطق٢

 -غابكا–ٌ ٖصا ا٫ػاٙ ايهت١ً ايؿطق١ٝ بععا١َ ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ جَٳٚقس ٜعٝـ ؾٝٗا، 

غ١ٜٛٝ املػتك١ً سسٜجا، ؾهاْت َع ايعٗسٜٔ بسا١ٜ تأثرل آ -ٚزٍٚ ايعامل ايجايح اٯؾطٚ

 .اٱْػإٚاْؿتاح ع٢ً ايجكاؾات غرل ايػطب١ٝ يف قٝاغ١ ْكٛم سكٛم 

بٓا٤ ع٢ً ٖصٙ املكاضب١ ايتٛؾٝك١ٝ اؾسٜس٠، ٖٚصا ايتٛد٘ اؾسٜس يٮَِ املتشس٠ يف 

ايعٗسٜٔ ع٢ً ْطام ٚاغع، ؾاْهُت زٍٚ ايعامل  قبٍٛ ، متٸاٱْػإقٝاغ١ ْكٛم سكٛم 

ٖٞ اييت ناْت تعاضض ايكِٝ ايػطب١ٝ ملباز٨ سكٛم تني ا٫تؿاقٝتني بك٠ٛ، ٚاٖإىل  ايجايح

يٝ٘ زٍٚ غطب١ٝ إ اْهُت، نُا اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  املٓكٛم عًٝٗا يف اٱْػإ

ٓطبل ٚؾكط ع٢ً اؿكٛم املس١ْٝ ت اٱْػإسكٛم  قؿ١ٕ أعتدل ىل ٚقت يٝؼ بعٝس تٳإناْت ٚ

 .ايػٝاغ١ٝٚ

يف َػرل٠  ٖا١َ أضٸخا ملطس١ً نئ ايسٚيٜٝخط ٖصٙ ايٓكط١ إٔ ايعٗسآ ميهٔ ايكٍٛ يف

 ،يف َٝجاقٗا اٱْػإٚىل ؿكٛم ؾاضات ا٭اٱبَِ املتشس٠ اييت بسأتٗا ا٭ٚ ،اٱْػإسكٛم 

                                 
 محمد عبد الحكيـ الصافي، حؽ اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو دكليا، المرجع السابؽ،صفاء الديف  - (1)

 . 98ص
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 ،يعا١َٝقا١ْْٝٛ اٱتعٛظٙ َٔ ْاس١ٝ إع٬ٕ  ٝؼ يف ؾهٌَطٚضا باٱع٬ٕ ايعاملٞ ايصٟ قٹ

ْكٛم ًَع١َ يف ؾهٌ إىل  ٔ ايٛقٍٜٛاملطس١ً اييت قاسبت ايعٗس ٚنإ ٖسف

ٚايٓل ع٢ً سكٛم دسٜس٠  ،خط٣ غرل ايجكاؾ١ ايػطب١ٝأنجط ع٢ً ثكاؾات أاْؿتاح ٚ ،َعاٖسات

 .َاْٞأمنا فطز إق٬ أسكٛقا  قطٜبىل ٚقت إمل تهٔ ٚ

نجط أيًتٛد٘ ، ؾؿذعتٗا دطأتٗا اييت تبٓتٗا َع ايعٗسٜٔؼكل يٮَِ املتشس٠ شيو، 

ٚ ؾ١ٜٛ٦ أْكٛم خاق١ قطاع١ٝ  ٚاعتُازايتدكل، با٫بتعاز عٔ ايٓكٛم ايعا١َ مٛ 

دٌ أٚ تًو ٚزا٥ُا يف ؾهٌ اتؿاقٝات ًَع١َ َٔ أٚ ٖصٙ ايؿ١٦ أٚ شاى أؽل ٖصا اؿل 

 .ٚٚغا٥ٌ محاٜتٗاٚ ططم أيعاّ ايهطٚضٟ غٛا٤ ٱع٬ٕ اؿكٛم نؿا٤ طابع اٱإ

ُٴسٝح ا ٓشت ٖتِ اجملاٍ املازٟ شلصٙ ا٫تؿاقٝات اـاق١، باؿل يف سس شات٘، ؾ

َٓع ايعبٛز١ٝٚ١ٜ اٱْػاْٚي١ٜٛ يًشكٛم املتعًك١ بايهطا١َ ا٭
(1)

بايبؿطاملتادط٠ ٚ 
(2)

ايعٌُ ، ٚ

ايؿام
(3)

ٚدطا٥ِ اؿطب 
(4)

اؾُاع١ٝ ٚاٱباز٠ 
(5)

١ٝاٱْػاْاؾطا٥ِ نس ٚ 
(6)

ايتعصٜب ٚ 

امل١ٓٝٗاملعا٬َت اي٬إْػا١ْٝ ٚاؿاط١ بايهطا١َ ٚٚ
(7)

ا، َٚٓع ايتُٝع بهاؾ١ قٛضٙ عطقٝ
(8)

 

اٚ زٜٓٝأنإ 
(9)

اعٓكطٜ ٚ ؾك٬أ 
(10)

. 

ٚ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ امل١ٝٓٗ ٚاييت أؾطاز ٖتِ اجملاٍ ايؿدكٞ مبذُٛعات ا٭سني ايف 

ػا٤غاغا بايٓٸأَط خام عكٛقٗا، ٜتعًل ا٭ اٖتُا٤٬ّٜ إَٚٔ ثِ ٚدب  ؛نعٝؿ١ عسٸتٴ
(11)

 

                                 
 . 1957لسنة  اإلضافية، كالمعاىدة 1953لسنة اإلضافي، كالبركتكككؿ 1926معاىدة - (1)
 . 1949معاىدة  - (2)
 1957ك 1930معاىدة  - (3)
 . 1977، ككذا البرتكككليف الممحقيف بيا لسنة 1949بع لسنة كجنيؼ األر  1907-1899معاىدتي الىام  - (4)
 . 1948معاىدة  - (5)
 . 1998كخاصة نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لسنة  1968معاىدة  - (6)
 . 1984ك 1975معاىدة  - (7)
عبلف 1965كمعاىدة  1963إعبلف  - (8)  . 1978 كا 
 . 1981إعبلف  - (9)
 . 1985كمعاىدة  1973معاىدة  - (10)
 1957بشأف جنسية المرأة المتزكجة، كمعاىدة  1957بشأف حقكؽ النساء السياسية، كمعاىدة  1952معاىدة  - (11)

لمقضاء عمى الميز ضد النساء متبكعا  1957بشأف المكافقة عمى الزكاج كالحد األدنى لو كتسجيؿ الزكاج، إعبلف 
= 
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طؿاٍا٭ٚ
(1)

د٦نياي٬ٓٚ 
(2)

املعٛقنيٚ 
(3)

. 

ٌٴٚ  َٔ اؾساٍ اٱْػإٚ ايكطاع١ٝ ؿكٛم أٚ ايؿ١ٜٛ٦ أٖصٙ ايٓكٛم اـاق١  مل ؽ

ؾهاْت يف بعض  ،اؿهاضات املدتًؿ١ايتعاضض اؿاز َا بني ايجكاؾات ٚ اسٝاْأٚ ،ايٓكافٚ

َط با٭طؿاٍ َج٬ اـكٛق١ٝ خاق١ عٓسَا ٜتعًل ا٭ٚ سكٝكا ؾسي١ٝ ايعامل١ٝسٝإ َػطسا ا٭

ٚ ايٓػا٤، ؾاملػا٥ٌ املتعًك١ با٭غط٠ ناْت زا٥ُا قٌ خ٬ف بني ايسٍٚ ٖٚٞ غرل قاب١ً أ

نجط ايٓكاط َسعا٠ يًٓكاف ٖٞ أناْت ٚنْٛٗا شات َطتهع زٜين عكا٥سٟ،  ؛يًتٓاظٍ

غ١َٝ٬ ٚاييت تتُػو زا٥ُا خاق١ يس٣ ايسٍٚ اٱاملطأ٠ يطدٌ ٚي١ املػاٚا٠ بني اأَػ

 .غ٬َٞق٬ َٔ زٜٓٗا اٱأغكٛقٝاتٗا املٓبجك١ 

 اٱْػإاـكٛق١ٝ يف ْكٛم سكٛم ؿكٌ املتعًل بإؾهايٝ٘ ايعامل١ٝ ٚيف ْٗا١ٜ ٖصا اي

ايعامل١ٝ  ٍٚ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ املتعًل ظسي١ٝ ايع٬ق١ َا بنيْٗا١ٜ ايباب ا٭بكؿ١ خاق١، ٚ

 ْٗاأٚضغِ  اٱْػإٕ سكٛم أبؿهٌ عاّ، ميهٔ ايكٍٛ  اٱْػإاـكٛق١ٝ يف سكٛم ٚ

ٕ تتأثط با٭ٚناع أْٗا ميهٔ أ٫ إ، اٱْػإْػا١ْٝ إنْٛٗا تٓطًل َٔ  ؛تٓعع يًعامل١ٝ

ِٸٚ ؛ايساخ١ًٝ  .ٚ تًوأق١ًُٝٝ ٚ ٖصٙ املٓطك١ اٱأ ،ٚ شاىأغكٛقٝات ٖصا اجملتُع  َٔ ث

بٗصٙ  ستُايف ٖصٙ املٓاطل غتتأثط  اٱْػإؿكٛم  كاؽ ْكٛمٷعٓسَا تٴٚ 

َا  ٠اييت عازٚ، اٱْػإٖصا َا سسخ بايؿعٌ َع ايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ ؿكٛم اـكٛقٝات، ٚ

َع ٚ َتطابك١ أق١ًُٝٝ يٝػت بايهطٚض٠ َتطابك١ َع بعهٗا ايبعض إعدل عٔ خكٛقٝات تٴ

ٕ ٭ ؛ع يف َؿَٗٛٗاشلصٙ ايعامل١ٝ، نْٛٗا تٛغِّ ٖا١َايٓعط٠ ايعامل١ٝ شلصٙ اؿكٛم، يهٓٗا 

َا  يف ايػايب -قٌأٜها ايٓكٛم ايٛط١ٝٓ ٚيٛ بسضد١ أَٚٓٗا - اٱق١ًُٝٝ ايٓكٛم

ٕ اسذلاّ ٖصٙ أشيو  ؛ايعامل١ٝإىل  دٌ ايٛقٍٛأتطتهع ع٢ً ٖصٙ اـكٛقٝات َٔ 

ِّٜٴٚ اـكٛقٝات ٜهُٔ ٫ٚ تكتكط  ،ٜٓدطط ؾٝٗا اؾُٝع ،عامل١ٝ ؾعاي١إىل  ٌ ايٛقٍٛػ

 .ع٢ً ثكاؾات زٕٚ غرلٖا

                                 
 . 1979بمعاىدة 

 . 1990معاىدة  - (1)
 . 1966ك 1954ك 1951معاىدة - (2)
 . 99أحمد محيك، " تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص - (3)
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َع شيو نجرلا َا اعذلنتٗا ط٠، ٚؾعاملٝتٗا ظاٖ اٱْػإَا ايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم أ

إىل  َِ املتشس٠،عساز نُا يف ايتطبٝل، ؾُٔ َٝجام ا٭اـكٛق١ٝ يف اٱهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚؾإ

ايؿ١ٜٛ٦ اـاق١، ايكطاع١ٝ ٚا٫تؿاقٝات إىل  ،ايعٗسٜٔإىل  ،اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ 

ات، اـكٛق١ٝ عس٠ َكاضبؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚإَعٗا عطؾت ٚ ،اٱْػإتطٛضت َػرل٠ سكٛم 

ٞ تبٓٸٚ عسازإٚطبعت َععِ ايٓكاؾات اييت قاسبت  ،سٝاْاأَ٪ثط٠ ٚناْت زا٥ُا سانط٠ ٚ

 .ٖصٙ ايٓكٛم

 ،ٚيٝاأ غٹذا٫اـكٛق١ٝ سي١ٝ ايعامل١ٝ ٚعطؾت دؾكس ٍٚ( )ايؿكٌ ا٭يف ٚقبٌ شيو

ذُع ايباسجٕٛ ؾًِ ٜٴ ،اؾساٍ سٍٛ املؿاِٖٝ يف سس شاتٗاٚ ا٫خت٬فنإ سٝح َٚٓص ايبسا١ٜ 

ايهطا١َ املتأق١ً ٚ اٱْػإضغِ تعًل املؿّٗٛ بإْػا١ْٝ  اٱْػإسٍٛ َؿّٗٛ قسز ؿكٛم 

تطى ايتؿاقٌٝ ٚاملعامل ايهدل٣،  ٚقـ عٓس ،ز٢ْ َٔ ٖصا ا٫تؿامأ ؾٝ٘، يهٔ سسخ سسٷ

شيو  ٚاْػشبتٓٛع ٚتعسز اـكٛقٝات، اخت٬ف ٚايٓابع١ َٔ  ٚاٯضا٤ملدتًـ ايتكٛضات 

عٛملتٗا، ٚغرلٖا َٔ املؿاِٖٝ املؿاب١ٗ شات ، ْٚػبٝتٗا، ٚاٱْػإع٢ً َؿّٗٛ عامل١ٝ سكٛم 

خكٛقٝتٗا املتٓٛع١ ع٬ق١ دسي١ٝ ػػست ٚ اٱْػإايك١ً، ٚاييت دعًت َٔ عامل١ٝ سكٛم 

 .اٱْػإؾُٝا بعس ْكٛم سكٛم  بٗا ٚتأثطت

اييت ٜتُتع بٗا  اٱْػإشا ناْت سكٛم إْ٘ أيهٔ َا هب ايتأنٝس عًٝ٘، ٖٛ 

ٕ أ٫ إْػإ، شات طابع عاملٞ ظاٖط، يف املؿّٗٛ نُا يف ايٓكٛم، إببػاط١ ٭ْ٘  اٱْػإ

خط٣، َٚٔ أإىل  يف تؿاعًٗا، اختًؿت َٔ ب١٦ٝ، ٚيف تطٛضٖا١ٝ يف ْؿأتٗا، ٚاٱْػاْاؿٝا٠ 

، ٚزٜا١ْ، ٚتكايٝس، قبح يهٌ فتُع سهاض٠، ٚتاضٜذ، ٚثكاؾ١أخط، ؾأإىل  فتُع

ٚ نجرلا عٔ غرلٖا، ٚقس قاسب أؾهاض خاق١، ؽتًـ يف نٌ شيو ق٬ًٝ أٚ عازات،ٚ

و بٗا تُػٻٜٴقٌ تكسٜط أٚ بأٜها شلصٙ اؿكٛم، أٜعذلف باـكٛق١ٝ  تطبٝكات ٚٚاقعشيو 

 .ع٢ً ْطام زٚيٞ ٚاغع

يف ْؿؼ ايٛقت ٫ تٓؿٞ ٚ اٱْػإَٔ ٖصٙ اؿكا٥ل اييت ت٪نس عامل١ٝ سكٛم  اْط٬قا

ٕ أخاق١ ٚ ،نٝؿ١ٝ املكاؿ١ ٚايتٛؾٝل َا بني املكاضبتني يفتٗا، ٚدب ايبشح اخكٛقٝ

إَا يًتعاٌَ باْتكا١ٝ٥  ؛نجرلا َا تتأثط بٗصٙ املكاضبات اٱْػإػاٙ سكٛم ايسٍٚ يف تكطؾاتٗا 

 اٱْػإَٔ سكٛم  ٚشيو متًكاباـكٛق١ٝ  يًتصضعٚ أعذ١ ايعامل١ٝ،  ،اٱْػإَع سكٛم 

 .ايعامل١ٝ



 ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١: يباب ايجاْٞا
 

188 
 

 اٌثاب اٌثاين

 اإلٔغاْتني ؾادلُح زمىق رىفُك اٌ

 ادلرٕىؾحخظىطُاهتا و

 دلرغرياخ واجلضةُاخيف ا واالخرالفخ االذفاق ؾًٍ اٌثىاتد واٌىٍُا
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ٍٚ ا٭ٜهٕٛ  ،َػتٜٛنيٜتِ عدل  اٱْػإاـكٛق١ٝ يف سكٛم ٚ ايتٛؾٝل بني ايعامل١ٝإٕ 

دٌ شيو هب أَٚٔ  ،شاتٗا اٱْػإسكٛم  َٚهُٕٛ َباز٨ٚ مبؿاِٖٝ َتعًل ،بعس ْعطٟ اش

، اٱْػإاملدتًؿ١ اييت تٓاٚيت سكٛم  تَا بني ا٫ػاٖا ٞا٭ٜسٜٛيٛدايبشح عٔ ايتٛاؾل 

أْٛاعا عس٠ ؿكٛم  ، مٓما أؾطظخط٣سٝاْا أتبتعس أٚ ٚاييت تكذلب أسٝاْا َٔ بعهٗا ايبعض،

ايتٛؾٝل بٝٓٗا قعبا يهٓ٘ ممهٔ، ثِ  ايصٟ دعٌ ا٭َطأسٝاْا َتهٸاز٠،  بست اٱْػإ

بني  ايبشح يف ْؿؼ املػت٣ٛ عٔ ايتٛاؾل ايٓٛعٞ، ايصٟ ٜٓطًل أغاغا َٔ ْكاط ايتٸُاؽ َا

َٔ ٚ، اٱْػإٛم ايكٛاعس اييت تؿهٌ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ؿكٚ ايٓكٛمٚ كتًـ املؿاِٖٝ

يهٌ  اٱْػإنٌ سكٛم  خ٬ٍ ؼكٝل نٌ ٖصٙ ايتٛاؾكات ميهٔ اؿسٜح يف ايٓٗا١ٜ عٔ

 .ٍٚ()ايؿكٌ ا٭ايٓاؽ يف َٛاد١ٗ نٌ ايسٍٚ

غاغا بٛنع ٖصٙ اؿكٛم َٛنع أَطتبط  ،ا املػت٣ٛ ايجاْٞ ؾٗٛ شٚ بعس تطبٝكَٞٸأ

 ايتٛؾٝل َا بني ايعامل١ٕٝ أ ايتأنٝس ع٢ًٚيف ٖصا املػت٣ٛ هب  ايتٓؿٝص،ٚ بٝلايتط

عٔ  ا٫بتعازٍٚ ٖٛ نطٚض٠ ا٭: غاغنيأٜتِ عدل عاًَني  اٱْػإاـكٛق١ٝ يف سكٛم ٚ

ٛم ايسٚي١ٝ يف فاٍ سك اايتعاَاتَٗٔ  يًتٸٓكٸٌاملٓطل ايصضا٥عٞ ايصٟ ؼطن٘ بعض ايسٍٚ 

ايصٟ مل ٜعس نُا نإ  املبسأٖصا . ايػٝاز٠ أَبسإىل  ٓازااغت بسع٣ٛ اـكٛق١ٝ اٱْػإ

ايعاٌَ ايجاْٞ ٖٛ ٚ. منا طايت٘ ايعسٜس َٔ ايتػرلات دعًت َٓ٘ َؿَٗٛا َطْا ْػبٝاإ ،يف ايػابل

قسض املُهٔ عٔ  اٱْػإبعاز سكٛم إٚ ا٫ْتكا١ٝ٥،ٚ عٔ املعاٜرل املعزٚد١ ا٫بتعازنطٚض٠ 

َكاؿا ايصات١ٝ زٕٚ اييت ؼطنٗا بعض ايسٍٚ زؾاعا عٔ ايهٝك١ ايػٝاغ١  املكاحل زا٥ط٠

 .ايجاْٞ()ايؿكٌ خطَٜٔطاعا٠ ؿكٛم اٯ
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 ٍٚايفضٌ األ
  :ايٓٛعٞٚ دٜٛيٛدٞاإل نيايبشح عٔ ايتٛافك

 يهٌ ايٓاع يف َٛاد١ٗ نٌ ايدٍٚ اإلْطإنٌ سكٛم 
ُِّٜٴٚ ،ٜتذعأنٌ ٫  اٱْػإٕ سكٛم أٜعين  ،اٱْػإاؿسٜح عٔ نٌ سكٛم  ٌ ه

ٖصٙ إىل  ٕ ْٓػب ٖصا اؿلأ٫ٚ ميهٔ  ،خطٜعتُس بعهٗا ع٢ً ايبعض اٯٚ ،بعهٗا ايبعض

ع٢ً املػت٣ٛ  اٱْػإٜتعاٌَ َع سكٛم ٚ ، ٚهب ع٢ً اجملتُع ايسٚيٞ إٔ ٜٓعطٚ تًوأايجكاؾ١ 

بٓؿؼ ايسضد١ َٔ ا٫ٖتُاّ، ٚبايطغِ ٚ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ٚ َتهاؾ٧ٚ ايسٚيٞ بؿهٌ عازٍ

َٔ قعٛب١ ا٭َط إ٫ إٔ شيو يٝؼ َػتش٬ٝ، ٚغٝتِ شيو مبشاٚي١ تكًٝل املػاسات بني 

ٝٸاضات اييت اٖتُت عكٛم   .ٍٚ()املبشح ا٭عس٠  قٓٛؾادعًت َٓٗا ٚ ،اٱْػإكتًـ ايت

غٝهٕٛ ناؾٝا يًشسٜح عٔ نٌ سكٛم  دٖٞصا ايتٛاؾل ا٭ٜسٜٛيٛعٓسَا ٜتشكل 

عٔ نٌ ايٓاؽ يف َٛاد١ٗ نٌ  َٔ ْٛع كتًـ يًشسٜح ، ٚيهٔ ٫بس ي٘ َٔ تٛاؾلاٱْػإ

نجابت َؿذلى يف نٌ َا ٜتعًل  اٱْػإٜٓطًل أغاغا َٔ إْػا١ْٝ  تٛاؾل ْٛعٞ، ايسٍٚ؛

 ،اٱْػإغاؽ سكٛم أ١ٝ ٖٞ اٱْػاْايهطا١َ ؾ ،اٱْػإْكٛم سكٛم ٚ قٛاعسٚ مبؿاِٖٝ

اْات، ٚاؿهاضات، يف نٌ ايسٜٸ اٱْػإٖٛ  اٱْػإَا زاّ  ،ٖٚٞ يٝػت قٌ دساٍ

 .ٚايجكاؾات، ٚايتٝاضات

ٚميهٔ يًعامل١ٝ إٔ تهٕٛ شات َؿّٗٛ إهابٞ عٓسَا تٓطًل َٔ اـكٛقٝات،  

َعا إٔ  ٫ تتعاضض َعٗا، ٚميهٔ يًُؿَٗٛنيٚ ايعامل١ٝإىل  ٕ تتطًعٚميهٔ يًدكٛق١ٝ أ

 اؾساٍ أنجط بني ايعامل١ٝٚ ٣ ايكٸطاعٖٛ املؿّٗٛ ايصٟ غصٸٚ ،اٱْػإىتًؿا عٔ عٛمل١ سكٛم 

ٚاييت أقبشت  اٱْػإْع٫ٚ نصيو عٓس ايطبٝع١ املتُٝع٠ يكٛاعس سكٛم . اـكٛق١ٝٚ

 .(املبشح ايجاْٞتؿهٌ ْعاَا قاْْٛٝا َٛنٛعٝا ِٜٗ اؾُٝع ٜٚٴطبل ع٢ً مجٝع ايسٍٚ)
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 األٍٚاملبشح 

ٌٌ ال ٜتذّص اإلْطإسكٛم   ...اإلْطإنٌ سكٛم  :أن

ٚشيو بػبب ا٫خت٬ؾات  ،قعب ايتشكٝل ايسضاغ١ ٓؿسٙايتٛاؾل اٱٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ ت

بني ايسٜاْات، ٚايػٝاغات، ٚا٫ػاٖات ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 .املدتًؿ١

ْكط١ ايبسا١ٜ يًٛقٛف ع٢ً كتًـ إىل  ٚئ ٜتأت٢ ؼكٝك٘ إ٫ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع 

، َٔ أدٌ تكطٜب ٚدٗات ايٓعط بني كتًـ اٱْػإايتكٓٝؿات اييت تٓاٚيت سكٛم 

أٚ ٖهصا  اٱْػإٚاييت أؾطظت ٖصٙ ا٭ْٛاع املتٓاقه١ ؿكٛم  ،اٱٜسٜٛيٛدٝات املتٓاقه١

 .()املطًب ا٭ٍٜٚطاز شلا إٔ تهٕٛ

، ٜعتُس بعه٘ ع٢ً ، َتها٬َّاٚسسٜٚٶ، ُن٬ّ اٱْػإٖصا ايتٛاؾل هعٌ َٔ سكٛم  

 .املطًب ايجاْٞ(خط ع٢ً َػت٣ٛ ايٓعطٜات نُا ع٢ً َػت٣ٛ ايٓكٛم )ؼكٝل ايبعض اٯ

 املطًب األٍٚ

 اإلْطإملعاٜري تضٓٝف سكٛم  ٜٞدٜٛيٛداإلايطابع 

ع٢ً فُٛع١ َٔ املعاٜرل اٱْػإسكٛم ٜعتُس زاضغٛ 
(1)

، َٔ أدٌ تكٓٝـ ٖصٙ 

ؾطنت ْؿػٗا بٓؿػٗا، يف خهٸِ اؾسٍ ايػٝاغٞ ايصٟ  تايتكػُٝااؿكٛم، بٌ إٕ بعض 

قاسب تطٛضٖا، ْٚككس ٖٓا ثٓا١ٝ٥ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ َٔ د١ٗ ٚاؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣، ٖٚصا إبٸإ اؿطب ايباضز٠ بني املعػهطٜٔ ايػطبٞ 

 .(ا٭ٍٚ )ايؿطع (ا٫ؾذلانٞ)ٚايؿطقٞ  (ايطأزلايٞ)

ٖٞ اؿكٛم اؾُاع١ٝ، ؾعٗطت  ،خط َٔ اؿكٛمبٓٛع آ بعسٖا زٍٚ ايعامل ايجايحْازت 

َٚعٝاضٖا ٖٛ قاسب اؿل َا إٕ  اؿكٛم ايؿطز١ٜ ٚاؿكٛم اؾُاع١ٝ ثٓا١ٝ٥ ٖٞ ثٓا١ٝ٥ أخط٣

                                 
 (1)- « La question de la classification des différents droits de l’Homme n'a jamais été examinée 

dans son ensemble et dans toutes ses conséquences, le risque en effet, toujours paru trop grand de 

valoriser, par ce biais, un droit de l’Homme au détriment d'un autre, un groupe de droits de 

l’Homme étant ainsi jugé plus important qu'un autre … ».  
Voir: K. VASAK, Les différentes catégories des droits de l'Homme, op. cit. P. 297 – 2  .  
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د٬م فُٛع١ َٔ اغتإىل  خط تؿانًٞ ٜػتٓسثِ ظٗط تكٓٝـ آ مجاع١، أّنإ ؾطزا 

املٓكٛم عًٝٗا يف ايؿطع١ ايسٚي١ٝ  اٱْػإاؿكٛم ا٭غاغ١ٝ، َٔ ايكا١ُ٥ ايط١ًٜٛ ؿكٛم 

 .()ايؿطع ايجاْٞ َٚعٝاضٙ ٖٛ ا٭١ُٖٝ اٱْػإؿكٛم 

 ايفسع األٍٚ

 ايصَين أٚ َعٝاز األدٝاٍ - املعٝاز ايتازخيٞ

ؾؿٞ ايبسا١ٜ ناْت اؿكٛم املس١ْٝ  ،ٖصا ايتكػِٝ تبعا ي٬ٖتُاّ ايسٚيٞ بٗا دا٤

ثِ سكٛم ايتهأَ )أ٫ٚ(، ٚايػٝاغ١ٝ، ثِ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

)ثاْٝا(
(1)

. 

 .ايجكاف١ٝ-االدتُاع١ٝ-االقتضاد١ٜٚ ايطٝاض١ٝ  - املد١ْٝ: ثٓا١ٝ٥ اذتكٛم -أٚال

عٔ "اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ" ٚ"اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ  اؿسٜح يكس أقبح

ا َٔ ايتؿهرل املأيٛف يف ايٓكاؾات ايسٚي١ٝ نجٓا١ٝ٥ تٛسٞ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل دع٤ٶٚايجكاؾ١ٝ"، 

بايتٓاقض، ٚيف شيو ؾ٤ٞ َٔ ايكش١، ٭ٕ ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ ْؿأت ٚتطٛضت يف خهٸِ دسٍ 

كتًؿني نيغٝاغٞ بني تكٛضٜٔ ؾًػؿٝني أٜسٜٛيٛدٝ
(2)

. 

ب١ٝ يف ْٚؿأت يف ظٌ ايدلدٛاظ١ٜ ا٭ٚضقس ؾإشا ناْت اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ 

ٝٻِ ؾطز١ٜ عٝح ٫ اع١ٝ، ٚتطٛضت يف ظٌ ايطأزلاي١ٝ، َهاؾشتٗا يٲقط َ٪غٳػٳ١ ع٢ً قٹ

ٝٻِ ايؿطز١ٜ يف تعطٜـ ٖصٙ اؿكٛم،  ٜٴػُٝٗا ايبعض باؿطٸٜات إش ميهٔ ؾكٌ ٖصٙ ايكٹ

( l’idéale de liberté) ٖا باملجاي١ٝغاغ١ٝ، ٜٚكؿٛا٭
(3)

ٖٚٞ سكٛم غًب١ٝ ميهٔ يًؿطز ، 

ا٫ستذاز بٗا يف َٛاد١ٗ ايسٚي١ اييت متًو ؾكط غًط١ ٚنع ايهٛابط اـاق١ ملباؾط٠ ٖصٙ 

اؿكٛم، ٚتٛقـ بأْٗا ؾدك١ٝ، َٚٔ أَجًتٗا اؿل يف اؿٝا٠ ٚاملٓع َٔ ايتعصٜب، ٚسط١ٜ 

اخل  ...ا٫ْتكاٍ ٚايتعبرل
(4)

. 

                                 
 . 15كائؿ أحمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(1)
 . 43جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص - (2)

 (3) - Guy HAARSCHER, Philosophie des Droits de l'Homme, op. cit. p 37.  

 . 15كائؿ احمد عبلـ، المرجع السابؽ، ص - (4)
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ٕٸ  اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ْؿأت يف ظٌ ا٫ؾذلان١ٝ، َع قعٛز  ؾإ

طبك١ ايعُاٍ ٚاملجكؿني ا٫ؾذلانٝني، سٝح تأخص بعني ا٫عتباض ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ 

ايهازس١ يف اجملتُع، ٚاملطايب١ بهطٚض٠ تٛؾرل اؿس ا٭ز٢ْ املعٝؿٞ شلا، تعدل عٔ املػاٚا٠ 

عهؼ ا٭ٚىل تػتًعّ تسخٌ ايسٚي١ اٱهابٞ يهؿايتٗا، ٚتطبٝكٗا  املجاي١ٝ، ٖٚٞ ع٢ً

 ا سػب ايكسض٠ ا٫قتكاز١ٜ يهٌ زٚي١ٜهٕٛ تسضهٝٶ
(1)

. 

َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ  (02املاز٠ )ؾكس ْكت 

ع٢ً إٔ "تتعٗس نٌ زٚي١ ططف بإٔ تتدص ٚبأقك٢ َا تػُح ب٘ َٛاضزٖا املتاس١ َا ًٜعّ َٔ 

خطٛات يهُإ ايتُتع ايؿعًٞ ايتسضهٞ باؿكٛم املعذلف بٗا يف ايعٗس، ٖٚصا عهؼ املاز٠ 

ٚايػٝاغ١ٝ اييت تتطًب َٔ ايسٍٚ اؽاش ايتؿطٜعات  ايجا١ْٝ َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ

اي٬ظ١َ يتٓؿٝص ايسٍٚ يتعٗساتٗا سٝح دا٤ ؾٝٗا "تتعٗس نٌ زٚي١ ططف باسذلاّ اؿكٛم 

 .املعذلف بٗا ٚبهؿاي١ ٖصٙ اؿكٛم ٚاؽاش ايتؿطٜعات اي٬ٓظ١َ يصيو"

ٔ ( 22)املـاز٠  شيـو  إىل  نُا أؾـاضت   ٕ ايعـاملٞ ؿكـٛم   اٱعـ٬ٕ   َـ ، 27)ٛاز ٚاملـ  اٱْػـا

28  )َ٘ٓ. 

ٍٷ قاسبٳ نبرل اؾًٝني، دس
(2)

، ؾكس ُقٛبٹًت اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

                                 
 انظر في ذلؾ عمى كجو الخصكص:  - (1)
 ؛ ككذلؾ انظر: 15كائؿ أحمد عبلـ، المرجع السابؽ، ص -

- Guy HAARSCHER, Philosophie des Droits de l'Homme, op. cit. p 39 ; 

- K. VASAK. op. cit. p. 302-    ; 

 أيضا:  في نفس المعنى انظر
محمد فييـ يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ  - 

يـ العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الف
 . 224(، المرجع السابؽ، ص17العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)

قادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، المحتكيات كاآلليات، المرجع السابؽ  - 
 ؛19ص
 كما بعدىا.  24غساف الجندم، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - 
أثناء إعداد العيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف، الخاّصيف عمى الّتكالي بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  - (2)

عيف، تمّخصت حكؿ ثبلث نقاط أساسية، كالحقكؽ المدنية كالسياسية، دارت نقاشات حادة في التمييز ما بيف النك 
التعريؼ، التطبيؽ كالرقابة، فالنقطة األكلى، تخص سمبية الحقكؽ المدنية كالسياسية مف حيث عدـ تدخؿ الدكلة، 
= 
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املصٖب املاضنػٞ دعًٗا  باْتكاض٭ٕ اضتباطٗا ايتاضىٞ  ؛ٔت ؾسٜسٜٚايجكاؾ١ٝ بطؾض ٚتعٓٸ

يتدلٜط ايصٟ ٜػٛق٘ ٖصا يف ْعط َٓتكسٜٗا َٔ ايسٍٚ ايطأزلاي١ٝ َطتبط١ بايؿٝٛع١ٝ، ٚنإ ا

هٔ اييت ٜٓطبل عًٝٗا ٚقـ اؿل، إمنا ٖٞ تًو ، ٖٞ إٔ ْٛع١ٝ امُلٞاملٓش٢ ا٭ٜسٜٛيٛد

ايػًط١ عٔ اٱتٝإ  عاييت تتكـ بطابع غًيب، عٝح إٔ إعُاشلا ٫ ٜػتًعّ أنجط َٔ اَتٓا

 .تكٝٝسا شلا، ٖٚٛ َا ٜٓطبل ؾع٬ ع٢ً اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٜٴعسٸإٔ بهٌ َا َٔ ؾأْ٘ 

٭ْٗا تتطًب  ع١ٝ، ؾٗٞ مما ىطز َٔ ٖصا ايٓطام؛٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاأَا اؿكٛم ا 

تسخ٬ َٔ ايسٚي١ يهؿايتٗا، ٖصا ؾه٬ عٔ نٕٛ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

إٕ مل ٜػبكٗا اٱعُاٍ ايتاّ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ؾُا  ،ٚايجكاؾ١ٝ، غتكبح ب٬ َع٢ٓ

؟ ق١ُٝ سل ايعٌُ أٚ ايتعًِٝ إشا ناْت سط١ٜ املٛاطٔ َعطٸن١ يًتٗسٜس
(1)

. 

ا٫عذلاف إىل  بٸإ اؿطب ايباضز٠إ٘ ضغِ اػاٙ بعض اؿهَٛات ايػطب١ٝ ٬ٜٚسغ أْ 

تباضٖا فطز شيو مل ٜهٔ ٜعين أنجط َٔ اع إ٫ٓ إٔ ،اٱْػإبٗصٙ ايؿ١٦ َٔ سكٛم 

سكٛقا، ٖٚٛ َا نإ ٜعين إٔ تأتٞ زا٥ُا يف املطتب١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح استٝادات إْػا١ْٝ ٫ 

ايتطبٝل
(2)

. 

ٜٚبسٚ إٔ ايعسٜس َٔ املعاضنني يؿهط٠ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، 

 .قؿ١ اؿكٛم عًٝٗاأْهطٚا 

ٛم املس١ْٝ ، قا٬٥ بإٔ اؿك(Maurice Cranston)تٕٛ ؾكس دازٍ َٛضٜؼ نطاْػ 

ٖٞ سكٛم عامل١ٝ ٚغا١َٝ ٚأخ٬ق١ٝ بايهطٚض٠، ٚإٔ اؿكٛم ٚايػٝاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ، 

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يٝػت عامل١ٝ ٫ٚ ع١ًُٝ ٫ٚ شات أ١ُٖٝ غا١َٝ، ؾٗٞ يٝػت باملط٠ 

                                 
يجابية قافية، مف حيث ضركرة تدخؿ الدكلة، كُقصد بالنقطة الثانية، فكرية التطبيؽ ثالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال كا 

بالنسبة لمنكع األكؿ، كتدرجية ىذا التطبيؽ بالنسبة لمنكع الثاني، كُيقصد بالنقطة الثالثة آليات الرقابة، ففي النكع األكؿ 
و يعتمد عمى نظاـ لمتقارير الدكرية التي مف اليسير تحقيؽ برنامج مراقبة ذم طابع قضائي، أما في النكع الثاني، فإن

تسمح فقط بتقييـ التنفيذ التدريجي. في تفصيؿ ذلؾ راجع: ككلكديك زنكي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع 
 . 56السابؽ، ص

لفيـ محمد فييـ يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة ا - (1)
 . 226-225الغربي لحقكؽ اإلنساف؟ ، المرجع السابؽ، ص

 محمد فييـ يكسؼ، المرجع كالمكضع نفسيما.  - (2)



 ايفضٌ األٍٚ: ايبشح عٔ ايتٛافل اإلدٜٛيٛدٞ ٚايٓٛعٞ                                                        ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ 
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ؾ١٦ َٔ ايٓاؽ إىل  ٭ْٗا تؿرل ؛عامل١ٝؾ١٦ أخط٣، ؾٗٞ يٝػت إىل  سكٛم إْػا١ْٝ، إمنا تٓتُٞ

ٚيٝؼ نٌ ايٓاؽ
(1)

. 

س١ْٝ ٚإٕ ناْت سذت٘ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل تبسٚ َكٓع١، إ٫ إٔ ايعسٜس َٔ اؿكٛم امل 

غٓا  اايعامل١ٝ ٖصا، ؾُج٬ ول ؾكط يًُٛاطٓني ايصٜٔ بًػٛ اختباضؿؿٌ يف ادتٝاظ ٚايػٝاغ١ٝ ت

ٝٸ ا٫ْتداب، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ اؿكٛم عامل١ٝ ات ايهطٚض١ٜ اؿل يف َعٝٓا ٚأنًُٛا ايؿهً

غٛا٤ ناْت َس١ْٝ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ ثكاؾ١ٝ
(2)

. 

نُا  -ٚنعٗا َٛنع ايتٓؿٝص، إش ٫ ٜهؿٞ ٜكعبٖٚٞ يٝػت سكٛقا ع١ًُٝ، ٭ْ٘ 

إمنا تؿطض ع٢ً ايسٍٚ  -يف اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫نتؿا٤ مبذطز ايتٓكٝل عًٝٗا

َٔ ايعٗس (  2املاز٠ )تُتع ايتسضهٞ بٗا، نُا ْكت ع٢ً شيو دٗٛزا َه١ٝٓ يهُإ اي

 .ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

ػاٙ تٓؿٝص اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ إٔ ايعٛا٥ل  ع٢ً أغاؽ ٖصا ايططحس ٜٚٴؿٓٻ 

أنجط َٓٗا َاز١ٜ، ؾُج٬ ٖٓاى ٚؾط٠ يف ايػصا٤ يف ايعاّ يتػص١ٜ نٌ  ١ٖٞ عٛا٥ل غٝاغٝ

يٝؼ بػبب ايٓكل املازٟ يًػصا٤ إمنا بػبب  ؾٗٛ ايٓاؽ، ٚأَا اْتؿاض اؾٛع ٚغ٤ٛ ايتػص١ٜ

تٛظٜع٘يف ايػٝاغ١ٝ  تايكطاضا
(3)

. 

يف املكابٌ أبس٣ ا٫ؾذلانٕٝٛ تعًكا ٚانشا باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، 

مل  ا٫ؾتا يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، َعتدلٜٔ ٖصٙ ا٭خرل٠ سكٛقا ؾه١ًٝ، َٚإُٖا٫ 

ٜػبكٗا اٱعُاٍ ايتاّ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ
(4)

. 

ايػٝاغ١ٝ ٚاؿكٛم  -ا٫خت٬ف اؿاز بني ثٓا١ٝ٥ اؿكٛم املس١ْٝأزٸ٣ ٖصا 

زٍٚ ايعامل ايجايح،  ظٗٛض طا٥ؿ١ دسٜس٠ َٔ اؿكٛم، تبٓتٗاإىل  ا٫دتُاع١ٝ، -ا٫قتكاز١ٜ

عس٠ إىل  تعطنتٚقس طؾت عكٛم ايتهأَ، ك٬ٍ اييت عطؾتٗا، عٴغتبعس َٛد١ ا٫

                                 
 . 46جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص ، انظر(Maurice CRANSTON)قكؿإلى  في اإلشارة - (1)
 . 46جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص - (2)
 . 46جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ص - (3)
محمد فييـ يكسؼ، "حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ  - (4)

 . 225(، المرجع السابؽ، ص17العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)
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 .اْتكازات، غرل أْٗا ْايت ؾُٝا بعس ايكسض ْؿػ٘ َٔ ا٫ٖتُاّ

ٌ د٬ٝ ثايجا َٔ اؿكٛم َٔ د١ٗ، ٚإٔ ؿهِّطاعت ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ اؿكٛم إٔ تٴاغت

ططؾاٖا اؿكٛم ايتكًٝس١ٜ) املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٌ يف ْؿؼ ايٛقت ثٓا١ٝ٥ دسٜس٠ ؿهِّتٴ

 .ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ َٔ د١ٗ، ٚسكٛم ايتهأَ َٔ د١ٗ أخط٣(

 اذتكٛم ادتدٜد٠ -اذتكٛم ايتكًٝد١ٜ  :ثٓا١ٝ٥ -ثاْٝا

-تتُجٌ ا٭ٚىل يف اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

، ٚميهٔ -اؾٌٝ ايجايح-، ٚتتُجٌ ايجا١ْٝ يف سكٛم ايتهأَ -اْٞاؾًٝني ا٭ٍٚ ٚايج

، أٚ َا ٜػ٢ُ عكٛم تٚفتُع املعًَٛا ،يف ايعكط ايطقُٞ اٱْػإتٛغٝعٗا يتؿٌُ سكٛم 

 .-اٱْػإمٛ دٌٝ ضابع ؿكٛم  -ايطق١ُٝ اٱْػإ

 ػبل ايتططم ؿكٛم اؾًٝني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، ؾإٕ ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايٓكط١ غٛفٚي 

يف  اٱْػإػتؿطف سكٛم اؾٌٝ ايطابع )سكٛم تكط ع٢ً سكٛم اؾٌٝ ايجايح، ٚتكت

 .بايؿهٌ اي٬ظّ ،٭ْٗا مل تتبًٛض بعس ؛اجملتُع ايطقُٞ ٚفتُع املعًَٛات( عصض ؾسٜس

 :سكٛم ايتغأَ -أ

ؽتًـ عٔ ٚٚتػ٢ُ نصيو باؿكٛم اؾسٜس٠ أٚ املدلف١ أٚ اؿكٛم اؾُاع١ٝ،  

ايؿعب أٚ اؾُاع١ ٚيٝؼ ايؿطز ٖٛ سكٛم اؾًٝني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يف إٔ قاسب اؿل ؾٝٗا 

نُا يف اؾًٝني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ
(1)

. 

َٔ َٓطًل سكٛم ايتهأَ، اييت متتاظ ببعسٖا ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ املذلابطني دا٤  

( نُٔ ؾهط٠ أسلٌ تتهُٔ د٬ٝ ثايجا ؿكٛم K. VASAK-ططح )ناضٍ ؾاظاى

، قبٌٝ ؽًٝس ايصنط٣ ايج٬ثني يٲع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم 1988 غ١ٓ، ؾكس اقذلح اٱْػإ

ٚيف أؾل ايصنط٣ املا٥تني يًجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ، طا٥ؿ١ دسٜس٠ َٔ اؿكٛم، َعتدلا إٔ  اٱْػإ

 Droits de)تهأَ أؾهٌ ؽًٝس شلصٙ ايصنط٣ غٝهٕٛ بإعساز َٝجام دسٜس ؿـكـٛم اي

Solidarité،)  اؿل يف ايػًِ، ٚاؿل يف ايت١ُٝٓ، ٚاؿل يف ب١٦ٝ غ١ًُٝ، ٚاؿل يف ٖٞٚ

                                 
 16االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  ،كائؿ أحمد عبلـ -(1) 
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ايذلاخ املؿذلى يٲْػا١ْٝ
(1)

. 

فا٫ت ناْت َذلٚن١  يفٞ اٱْػاْٚ ا٭غاؽ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘، ٖٛ إزخاٍ ايبعس  

يًسٚي١
(2)

. 

 عب١ ا٫دتُاع١ٝ؛ايؿاعًني يف اي٫ًٓ ميهٔ إعُاٍ ٖصٙ اؿكٛم إ٫ بتهاؾط دٗٛز نٌ 

يصيو تػ٢ُ سكٛم ايتهأَ،  ايعا١َ ٚاـاق١ ٚاجملتُع ايسٚيٞ؛ ايسٍٚ، ا٭ؾطاز، ايهٝاْات

 اٱْػإؾٗٞ تعب٧ اجملُٛع١ ايبؿط١ٜ، ٖٚٞ تٴعسٸ نطٚض١ٜ يتأغٝؼ قإْٛ زٚيٞ يكاحل 

(Le droit des gens) اغِٜػتشل ؾع٬ 
(3)

. 

 اؾطزٜٶ اَعزٚدٶ ا، اؿل يف ايت١ُٝٓ باعتباضٙ سّكايتهأَٜٛدس يف قًب قا١ُ٥ سكٛم 

(Theo van Boven)ا، ٚقس نإٚمجاعٝٶ
(4)

َٔ أبطظ زعات٘، سٝح نإ ٜٓازٟ زا٥ُا  

                                 
مبنية عمى أساس تصنيؼ زمني ال عمى أساس تجاكز الحقكؽ المنتمية  ((K. VASAKفكرة الجيؿ الثالث عند  -(1)

يغت في القرف الثامف عشر، ككانت مدنية كسياسية  لمجيميف األكؿ كالثاني، فبالنسبة إليو فإف حقكؽ الجيؿ األكؿ قد صِّ
ما حقكؽ الجيؿ الثاني، أساسا، كتستيدؼ الحرية، كىي لصيقة بالفرد، كُيحّتج بيا عمى الدكلة التي يجب أف تحترميا، أ

فقد ظيرت في القرف التاسع عشر كالعشريف تحت تأثير الفكر االشتراكي خاصة، كىي اقتصادية كاجتماعية أساسا، 
المساكاة، كتُقّدـ كديكف عمى الدكلة، كُيطالب بتحقيقيا. في تفاصيؿ ذلؾ، انظر: "حقكؽ مختمؼ عمييا"، إلى  تيدؼ

ة عالمية مختصرة، تأمبلت فكرية، نصكص أساسية، الجزء الثاني، إشراؼ: ىيثـ اإلمعاف في حقكؽ اإلنساف، مكسكع
 . 62، ص 2003مناع، األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، دمشؽ 

 ( حيث تشمؿ حسب ما جاء في مقالو السابؽ اإلشارة إليو:  K. VASAKكىي القائمة التي أعّدىا ) -(2)
"Il semble qu'en l'état actuel de nos recherches et réflexions on puisse identifier cinq droits de 

solidarité:  

 - Le droit au développement; le droit à la paix; le droit à l'environnement; le droit de 

propriété sur le patrimoine commun de l'humanité; le droit à l'assistance humanitaire; Voir: K. 

VASAK, Les Différentes Catégories des droits de L'homme. op. cit. p. 303 ;  

؛ 62عبد العزيز النكيضي، حقكؽ مختمؼ عمييا، المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، ص أيضا:  في نفس المعنى انظر -
 حيث تطّرؽ بالتفصيؿ لحقكؽ الجيؿ الثالث كلمجمؿ االنتقادات التي تعرضت ليا كالّرد عمييا. 

 . 62عبد العزيز النكيضي، "حقكؽ مختمؼ عمييا"، المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، ص  -(3)
 راجع كذلؾ:  - 

- K. VASAK, les différentes catégories des droits de l’homme, op. cit. p.    .  

 راجع كذلؾ:  - 
- Guy HAARSCHER, Philosophie des droits de l'homme, op. cit. p. 41 -  2.  

كحتى أكائؿ الثمانينيات، فقد دافع داخؿ األمـ المتحدة، بصفتو مديرا لقسـ حقكؽ اإلنساف، في نياية السبعينيات  -(4)
عف فكرة المقترب البنيكم لحقكؽ اإلنساف، الذم يندرج ضمنو الحؽ في التنمية، كقد أّلح في درس ألقاه بالمعيد الدكلي 
= 
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٭ْٗا ايؿ٦ات اـاغط٠  ملكٗٛضٜٔ، ٚاملػتػًني ٚاملكُٛعني؛بهطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بايهعؿا٤ ٚا

 تتعاٜس ا٭ٜسٜٛيٛدٝاُطاض، ؾعامل ايّٝٛ ٜهؿـ عٔ ْكل يف ايتهأَ ٚعٔ اغتب

سط١ٜ غرل قسٚز٠ يٮقٜٛا٤إىل  ٚاملُاضغات املب١ٝٓ ٚايساع١ٝ
(1)

. 

َٔ ا٫ْتكازات تطنعت  ق١ٜٛمح١ً إىل  تعطٸض َؿّٗٛ اؿكٛم اؾسٜس٠ "اؾٌٝ ايجايح" 

 .خاق١ سٍٛ اؿل يف ايت١ُٝٓ

ْكاط متشٛضت ٖصٙ ا٫ْتكازات سٍٛ ث٬خ 
 (2)

: 

ؾٗٞ فطز أَاْٞ ٚأس٬ّ ٚغرل ٚاقع١ٝ ٜٚتعصض  قإْٛ؛إىل  قعٛب١ تطمج١ املؿّٗٛ: أ٫ٚ 

 .إعُاشلا أٚ إْكاؾٗا قها٥ٝا

، اٱْػإاـكا٥ل ايتكًٝس١ٜ ؿكٛم إىل  ؾٗٞ تؿتكط ُٛن٘؛دس٣ٚ املؿّٗٛ ٚغ: ثاْٝا 

ؾكاسب اؿل ؾٝٗا غرل ٚانح َٚٛنٛعٗا نصيو، نُا أْٗا ٫ تهٝـ دسٜسا يًشكٛم 

 .املعذلف بٗا يٲْػإ

٭ْٗا  ٚخاق١ اؿل يف ايت١ُٝٓ؛ خطٛض٠ َؿّٗٛ اؾٌٝ ايجايح ع٢ً باقٞ اؿكٛم،: ثايجا 

إىل  تهاضب قتٌُ بني طٛا٥ـ اؿكٛم، ٚاٱؾطاط يف ا٫ٖتُاّ بٗا قس ٜ٪زٟإىل  قس ت٪زٟ

 ١إٖساض اؿكٛم ا٭خط٣، نُا إٔ ٖصٙ اؿكٛم تطٜس ؾطض بعض ا٭ٖساف اٱٜسٜٛيٛدٝ

 .ؾإٔ شيو إٔ ٜجرل ْعاعات ٖا١ً٥ بني ايسٍٚٚايػٝاغ١ٝ يبعض ايسٍٚ ا٭خط٣، َٚٔ 

ٚ قس يكٝت َععِ ٖصٙ ا٫ْتكازات ضزٚزا َكٓع١ َٔ قبٌ املساؾعني ع٢ً ٖصا اؾٌٝ 

َٚع شيو ؾإٕ املعذلنني ع٢ً ٖصٙ اؿكٛم ٫ ٜطؾهٕٛ ؾهط٠ تطٛض . ايجايح َٔ اؿكٛم

عدل ايعَإ ٭دٝاٍ أخط٣، ٚهطٟ اؿسٜح سايٝا عٔ دٌٝ ضابع ؿكٛم  اٱْػإسكٛم 

                                 
، عمى أف النظاـ االقتصادم العالمي الجديد ُيعد 1979لحقكؽ اإلنساف في ستراسبكرغ حكؿ الحؽ في التنمية سنة 

ضركرة دمج حقكؽ اإلنساف إلى  ما لـ ُيرفؽ بنظاـ إنساني كاجتماعي داخمي كدكلي، داعيا ضركريا، كلكنو غير كاؼ،
في العبلقات االقتصادية كالسياسية الدكلية. في تفاصيؿ ذلؾ راجع: عبد عزيز النكيضي، المقاؿ السابؽ، المرجع 

 . 166-156؛ كأيضا: عمر سعد هلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص62السابؽ، ص 
 . 62تمؼ عمييا"، المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، ص عبد العزيز النكيضي،" حقكؽ مخ -(1)

- K. VASAK ,op. cit. P. 304; -Guv HAARSCHER, op. cit. . p. 43.  

 . 68- 64عبد العزيز النكيضي، "حقكؽ مختمؼ عمييا"، المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، ص  -(2)
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خاق١ يف ظٌ ايتطٛض  ،اٱيهذلْٚٞٚايبشح  ،ٜتهًِ عٔ اؿل يف اٱع٬ّ اٯيٞ ،اٱْػإ

 .ايهبرل يف ٖصا اجملاٍ

 يف ايعضس ايسقُٞ ٚزتتُع املعًَٛات اإلْطإسكٛم  - ب
 

ا٭غاغ١ٝ، اييت  اٱْػإبُٝٓا ٫ ْعاٍ ْٓانٌ َٔ أدٌ تجبٝت ٚتطٜٛط ٚتعُٝل سكٛم 

اؿسٜح إىل  غرلْا اْتكٌايسٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ َٓص عكٛز عسٜس٠،  لْكت عًٝٗا ايكٛاْني ٚاملٛاثٝ

ايطق١ُٝ ٚاملعًَٛات١ٝ اٱْػإعٔ سكٛم 
(1)

 اٱْػا٫ٕ ٜتذعأ َٔ سكٛم  ، باعتباضٖا دع٤ٶ

أٚ إُٖاشلا بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ،ا٭غاغ١ٝ اييت ٫ ميهٔ ايتػانٞ عٓٗا
(2)

. 

، قؿش١ دسٜس٠ َٔ ا٫ٖتُاَات اٱْػإاؾسٜس يف قه١ٝ سكٛم  ٙٚميجٌ ٖصا ا٫ػا

عكس شلا امل٪متطات ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ، املطؾش١ يًتكاعس بك٠ٛ يف املػتكبٌ، ؾكس باتت تٴاٱْػاْ

ايكٛاْني، ٚتٓؿأ بؿأْٗا املٓعُات كاؽ شلاٚتٴ
(3)

. 

عكطْا ايّٝٛ ٖٛ عكط ضقُٞ، ٚثٛضت٘ مل تعس ظضاع١ٝ ٫ٚ قٓاع١ٝ، إمنا ٖٞ ثٛض٠ ؾ

اتكا٫ت َٚعًَٛات، ؾذٸطٖا اخذلاع دٗاظ اؿاغب اٯيٞ
(4)

، ٚانتًُت بعٗٛض ؾبه١ 

                                 
  ممارسة ليذه الحقكؽ، اعتمدت ىذه الدراسة عمى مجمكعة كبيرة مف المقاالت المنشكرة عمى الشبكة العنكبكتية  - (1)

« INTERNET »،  أك المطبكعة، الكثير منيا اختار تسمية ىذه الحقكؽ بحقكؽ اإلنساف في العصر الّرقمي كمجتمع
 المعمكمات أك حقكؽ "اإلنساف الرقمية". مف بينيا: 

-Silvio MARCUS HELMONS, La Quatrième Génération des droits de L'homme, In, les Droits de 

l’Homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre LAMBERT, Bruylant, 

Bruxelles 2000,P 549-559; Mark TURNER, liberté d'expression, censure et intégrité sur l'Internet 

,In, les Droits de l’Homme dans le Cyberespace, Collection droit de 

Cyberespace,UNESCO,2005,p31-  6 ; Tomàs de la quadra SALCEDO, La démocratie à l’ère du 

numérique: égalité d’accès au cyberespace et droit à l’information, In, les Droits de l’Homme dans 

le Cyberespace, Collection droit de Cyberespace, UNESCO, 2005, p. 47- 6 .  

 130جماؿ محمد الغيطاس، حقكؽ اإلنساف في العصر الرقمي كمجتمع المعمكمات، جريدة األىراـ، السنة - (2)
. كأيضا جماؿ محمد الغيطاس، حقكؽ اإلنساف الرقمية... ما ىي؟ ، 16، ص2006يكليك،  18، الثبلثاء 43688العدد

. كقد تـ نشر المقاليف في شبكة األنترنيت 14، ص2006يكليك 25، الثبلثاء 43695، العدد130جريدة األىراـ، السنة 
كما تـ اإلشارة لممقاليف كمقاؿ آخر لو في،  ،ghietas@ahram0505. netمد غيطاس جماؿ محفي المكقع التالي: 

 . 303حقكؽ اإلنساف بيف التشريع كالتطبيؽ،  المرجع السابؽ، ص عصمت عدلي كطارؽ إبراىيـ الدسكقي،

 جماؿ محمد الغيطاس، المرجع كالمكضع السابقاف.  - (3)
كبالّمغة العربية لـ يتفؽ عمى مسمى ، « ORDINATEUR »كبالفرنسية  » «COMPUTERيسمى باإلنجميزية  - (4)

، 1946كاحد، فقد ُسمي: الحاسكب، كالحاسب اآللي، كالحاسب اإللكتركني، جياز اإلعبلـ اآللي... الخ، ُأخترع عاـ 
= 

mailto:ghietas@ahram0505.net
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»   « L’INTERNET،ا٭ْذلْٝتاملعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ايسٚي١ٝ املػُا٠ بؿبه١ 
 (1)

. 

عسزٟ  باْؿذاضعت ايػٓٛات ايك١ًًٝ اييت َطت َٔ عُط ا٭ْذلْٝت سٝح متٝٸ

ايًُػتعًُني، ٚتطٛض تهٓٛيٛدٞ غطٜع دسٶ
(2)

. 

يًُػاعس٠ يف ت١ُٝٓ ايؿطز، بٌ  أزا٠ؾكط  تٚمل تعس تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ 

اؿٝا٠ بسْٚٗا، ُأنٝؿت أٚ  اٱْػإػاٚظت شيو ٚأقبشت نطٚض٠ س١ٜٛٝ ٫ ٜػتطٝع 

نطٚضات اـبع ٚاؿط١ٜ، ٚتكـ َعٗا ع٢ً قسّ املػاٚا٠إىل  غتهاف َػتكب٬
(3)

. 

                                 
 JOHN"طبيقا ألفكار العالـ األلماني: ، ت"J. W. MAUCHLY & J. C. ECKERT"مف ِقبؿ العالميف األمريكييف

VAN NEUMANN ِقيؿ أنو يستطيع أنو ينجز في خمس دقائؽ ما يمكف إنجازه يدكيا في أربعيف عاما كبمعدؿ "، كقد
ألفي ساعة عمؿ سنكيا. في تفصيؿ ذلؾ، انظر: محمد فيمي طمبة كآخركف، الحاسب كالذكاء الصناعي، مكسكعة دلتا 

عبد الكريـ سبلمة،  دكما بعدىا. مشار إليو لدل، أحم 303، ص1994كتب المصرم الحديث، كمبيكتر، القاىرة، الم
، 2000األكلى، دار النيضة العربية، القاىرة،  ةالدكلي الخاص النكعي، اإللكتركني، السياحي، البيئي، الطبع فالقانك 
 . 16-15ص
(1) - L’INTERNET » « طريؽ، مجمكعة مف أجيزة اإلعبلـ اآللي : ىي شبكة معمكمات يتـ الكصكؿ إلييا عف

المكجكدة في مختمؼ دكؿ العالـ، متصمة يبعضيا البض، كتشكؿ شبكة تشبو شبكة صيد األسماؾ أك خيكط العنكبكت، 
 يتـ االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات مف خبلليا عف طريؽ الحاسب اآللي كالياتؼ معا، عف طريؽ جياز

ترددات صكتية تنقؿ عبر جياز الياتؼ، أنشأتيا إلى  البيانات الرقميةالذم يقـك بتحكيؿ  « MODEM » المكدـ
الكاليات المتحدة األمريكية في الستينات مف القرف الماضي، مف أجؿ أىداؼ عسكرية نككية خاصة، كلما زاؿ التيديد 

انطبلؽ مركزية،  خدمة أغراض مدنية، تتميز بطابعيا الطميؽ بحيث ال تكجد ليا نقطةإلى  النككم السكفيتي، تحكلت
-28تشكؿ مجتمعا فضائيا افتراضيا. في تفاصيؿ ذلؾ كلممزيد راجع: أحمد عبد الكريـ سبلمة، المرجع السابؽ، ص 

، مجمس النشر العممي، لجنة اإللكتركنية. انظر كذلؾ: إبراىيـ الدسكقي أبك الميؿ، الجكانب القانكنية لمتعامبلت 32
؛ انظر أيضا: حسف مظفر الرزك، "حقكؽ اإلنساف في دائرة 23-22، ص2003التأليؼ كالتعريب كالنشر، الككيت 

؛ في تعريؼ 578كالحمكؿ(، المرجع السابؽ، ص  حضارة األنترنيت"، حقكؽ اإلنساف في الشريعة كالقانكف )التحديات
مصطفى عصاـ  ر:األنترنت كطبيعتيا العالمية كعبكرىا لؤلكطاف، كتأثيرىا عمى مبدأ السيادة كعمى حدكد الدكلة؛ انظ

(، كمية القانكف، جامعة 26(، السنة )51نعكس، "سيادة الدكلة في الفضاء االلكتركني"، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد )
 .134-129، ص2012اإلمارات العربية المتحدة، 

(2) - Mark TURNER, liberté d'expression, censure et intégrité sur l'Internet, op. cit. p. 36.  

لمتأكيد عمى األىمية المتزايدة ليذا النكع مف التكنكلكجيا كعبلقتيا بحياتنا اليكمية كتأثيرىا عمى باقي الحقكؽ  - (3)
أمثمة فيقكؿ أنو: " إذا تعطؿ مثبل جياز اإلعبلـ اآللي فإنو مف  (Silvio MARCUS HELMONS)يضرب لذلؾ 

المستحيؿ أف يسحب المرء نقكده حتى مف بنكو الخاص، كالمسافر المستعجؿ ال يستطيع أف يحجز مكانا لو عمى متف 
 الطائرة، كالطبيب ال يستطيع أف يفتح ممؼ مريضو... "

= 
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ايطق١ُٝ َٔ قبٌ  اٱْػإع٬ّ ٚفُٛع سكٛم غتيكس أقبح ا٫عذلاف عل ا٫تكاٍ ٚا٫

ايسٍٚ نطٚض٠ ًَش١، ٫ٚ ميهٔ يًسٚي١ إٔ ؼس َٔ شيو ؼت غتاض محا١ٜ َتطًبات أَٓٗا 

ايٛطين، يف ظٌ عكط ايػُاٚات املؿتٛس١ ٚا٭قُاض ايكٓاع١ٝ، ٚٚغا٥ط ْكٌ ا٭خباض 

، يسضد١ ميهٔ َعٗا ايكٍٛ إٔ غٝاز٠ ١ٚاملعًَٛات عدل ا٭ثرل ٚاملٛدات ايهٗطَٚػٓاطٝػٝ

ايؿها٥ٞ، ٚاقتكطت ع٢ً اٱقًُٝني  -ق١ًُٝٝ قس امػطت عٔ اٱقًِٝ اؾٟٛايسٚي١ اٱ

ايدلٟ ٚايبشطٟ ؾكط
(1)

. 

ْؿأ َٔ  -سس َا ثكايفإىل  ٖٛ-ٜبسٚ إشٕ إٔ ٖٓاى َؿَٗٛا دسٜسا يًسميكطاط١ٝ 

َٔ زٕٚ َكاطع١ ايسٚي١ أٚ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ،  ١ٝ تتساخٌ ؾُٝا بٝٓٗااٱْػاْتكاعس ايؿعٛض بإٔ 

طاعتِٗ اغت، ٜأخصٕٚ َكرلِٖ بأٜسِٜٗ، بْػا٤ٶٚ اٱيهذلْٚٞ، ضدا٫ؾإْػإ ايؿها٤ 

، بعٝسا عٔ ٚاْؿػا٫تِٗ خاق١ ايتعطف ع٢ً ثكاؾاتِٗٚ ايتعطف ع٢ً اٯخطٜٔ،ٚ ايتٛاقٌ

ٌٖٚ -اٯٕ ٜتُتع بػًط١ اٱْػإأقبح ؾكس نٌ غًط١ غٝاغ١ٝ ٚط١ٝٓ ناْت أٚ زٚي١ٝ، 

ايتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ ب٬ سسٚز -؟ٚغٝطايسميكطاط١ٝ غرل سٝاظ٠ ايؿعب يًػًط١ ب٬  تعين

ٖٞ إشٕ املط٠ ا٭ٚىل يف ايتاضٜذ أٜٔ أعطت ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اؿسٜج١ يٲْػإ  ...٫ٚ سٛادع

 ايتًكا١ٝ٥ٚ يف سكٌ َعطؾت٘ ٚع٬قات٘ املباؾط٠ يكسض٠ ع٢ً إٔ ٜكبح ايؿاعٌ ايط٥ٝؼا
(2)

. 

اعس ع٢ً تكطٜب ايطق١ُٝ ٜػ اٱْػإيكس بات ٚانشا اٯٕ إٔ ايتُتع ايٛاغع عكٛم 

                                 
 ترجمتو كما يمي: كرد النص األصمي في لغتو الفرنسية قبؿ محاكلة 

« si l’ordinateur tombe en panne, il devient impossible d retirer de l’argent de son compte, même 

au sein de sa banque ;le voyageur pressé ne pourra plus réservé une place à bord d’un avion et le 

médecin ne pourra plus accéder au dossier médical de son patient… ». Silvio MARCUS 

HELMONS, La Quatrième Génération des droits de l'homme, op. cit. p. 551.  
 . 25ص أحمد عبد الكريـ سبلمة، المرجع السابؽ، - (1)

(2) - Tomàs de la quadra SALCEDO, La démocratie à l’ère du numérique: égalité d’accès au 

cyberespace et droit à l’information, op. cit. p. 53.  

 كما يمي:  المعنى العاـ المراد منو كرد النص األصمي في لغتو الفرنسية قبؿ محاكلة ترجمة
« il y a là, donc, une nouvelle conception en quelque sorte culturelle de la démocratie, née de la 

prise de conscience que l’humanité est accessible par une voie interpersonnelle, sans l’intervention 

des états ni des médias. l’Homme et la femme du cyberespace prenant les choses en main: ils sont 

la faculté de communiquer et de connaître les autres et, surtout, leur cultures leurs préoccupations, 

indépendamment de toute autorité politique, national ou international. L’être humain possède là le 

pouvoir (et qu’est-ce que la démocratie, sinon le pouvoir du peuple sans intermédiaire ?) de 

communiquer avec autrui sans frontières ni barrières … C’est la première fois dans l’histoire que 

les moyens modernes de communication ont donné à l’être humain, le pouvoir d’être l’acteur 

principal de sa connaissance et de ses relations, directes et spontanées ».  
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ٜتذاٚظ اؿسٚز، ٚ ىتعٍ املػاؾات،ٚ اؿهاضات،ٚ تًـ ايجكاؾاتٚدٗات ايٓعط بني ك

عٔ ٚ ٖصا ٖٛ ا٭ِٖ، ٜٚتِ شيو بعٝسا عٔ ايسٚي١ٚ ؾكط بٌ ايجكاؾ١ٝ نصيو،ٚ يٝؼ اؾػطاؾ١ٝ

يف َٔ ايعبٛض ايجكا اٱْػإٓت ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ؼؿعات ايػٝاز٠، سٝح َٓهٚ قٝٛز

 َٔ ثكاؾت٘ مٛ ثكاؾات أخط٣ يٝتعطف عًٝٗا َٔ زٕٚ ٚغاط١ أٟ نا٥ٔ قاْْٛٞ،ٚ ايػطٜع،

 .ٌٜٓٗ َٓٗا َتشطضا َٔ نٌ ايهػٛطٚ

ايتٛؾٝل عٔ ططٜل ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ايطق١ُٝ، بني كتًـ ٚ املكاؿ١ ٖٞ إشٶا 

يصيو  ايػٝاز٠؛ٚ ايسٚي١ إؾهاي١ٝعٔ شاى، بعٝسا عٔ  اٱْػإع ٖصا اـكٛقٝات اييت متٝٸ

 َٔ د١ٗ اٱْػإتكًٝل اشل٠ٛ بني عامل١ٝ سكٛم  يف زٚض باضظايطق١ُٝ  اٱْػإكٛم ؿ

ايٓاؽ، ٫ َٔ قٓع ايسٚي١ َٔ د١ٗ أخط٣،  تٗا املتٓٛع١ اييت تٓبع َٔ اعتكازخكٛقٝاٚ

 ،ندل قسض ممهٔ َٔ ايكٛاغِ املؿاضن١ بني ٖصٙ ايجكاؾ١خاق١ َٔ خ٬ٍ ايبشح عٔ أ

ٔ ايهٝاْات ايكا١ْْٝٛ زٚي١ ناْت أٚ َٓع١ُ بعٝسا ع ،ا بِٝٓٗبني بين ايبؿط ؾُٝ ،تًوٚ

 .غرلُٖا ٚزٚي١ٝ أ

 :ايسق١ُٝ اإلْطإاألضظ ايكا١ْْٝٛ ايداخ١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ذتكٛم  -1- ب

سٝح ايٛثٝك١ ا٭زل٢ اييت تهُٔ اؿكٛم  ،ٚيف زغاترل ايسٍٚ ع٢ً ايكعٝس ايساخًٞ،

ايطق١ُٝ، نشل ا٫تكاٍ، ٚسل اؿكٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ  اٱْػإٚاؿطٜات، ؾإٕ سكٛم 

اييت ؽتًـ ططقٗا ٚٚغا٥ًٗا،  ،ػس أغاغٗا ايسغتٛضٟ يف سط١ٜ ايتعبرل ...ْٚؿطٖا ْٚكًٗا

ٖٚصا ضغِ  (36)املهؿٛي١ يف أغًب زغاترل ايسٍٚ، َٚٓٗا ايسغتٛض اؾعا٥طٟ يف َازت٘ 

ع١َُٝٛ ايٓل
(1)

. 

أَا ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ، ؾبايطٸغِ َٔ إٔ ايعامل مل ٜٴهطٸؽ ٖصٙ اؿكٛم يف إع٬ْات 

َٚٛاثٝل زٚي١ٝ، تهُٔ شلا ا٫سذلاّ ٚا٫يتعاّ ٚايتطبٝل نػرلٖا َٔ اؿكٛم، إ٫ إٔ ؾكٗا٤ 

ايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  َٔ (19)ْل املاز٠ إىل  ، ٜػتٓسٕٚاٱْػإايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم 

                                 
( مف الدستكر الجزائرم ما يمي: " ال مساس بحرمة حرية المعتقد كحرمة حرية الرأم"، 36جاء في المادة ) - (1)

، 1996ديسمبر سنة  7المكافؽ  1417رجب عاـ  26مؤرخ في  438 -96الدستكر الجزائرم، مرسـك رئاسي رقـ 
في الجريدة الرسمية لمجميكرية  1996نكفمبر سنة  28يتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر، المصادؽ عميو في استفتاء 

  .76، العدد 1996ديسمبر سنة  8الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 
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"يهٌ ؾدل اؿل يف ايتُتع عط١ٜ ايطأٟ ٚايتعبرل، ٜٚؿٌُ ٖصا : اييت دا٤ ؾٝٗا اٱْػإ

إىل  اؿل، سطٜت٘ يف اعتٓام اٯضا٤ زٕٚ َهاٜك١ ٚيف ايتُاؽ ا٭ْبا٤ ٚا٭ؾهاض ٚتًكٝٗا ْٚكًٗا

اييت دا٤ اٱع٬ٕ  ْؿؼ َٔ (29/2)ٜها املاز٠ أٚ اٯخطٜٔ بأ١ٜ ٚغ١ًٝ ٚزٕٚ اعتباض يًشسٚز"،

يًكٝٛز اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ  ٫ٓسطٜات٘ إٚ ىهع أٟ ؾطز يف مماضغ١ سكٛق٫٘ ": ؾٝٗا

ايٛؾا٤ ٚ اسذلاَٗاٚ خطٜٔسطٜات اٯٚ َػتٗسؾا َٓٗا سكطا نُإ ا٫عذلاف ايٛادب عكٛم

ضؾاٙ اؾُٝع يف فتُع ٚ ايٓعاّ ايعاّٚ بايؿطٚط ايكشٝش١ ملكتهٝات ايؿه١ًٝ

زميكطاطٞ"
(1). 

ايطق١ُٝ ػس قساٖا  اٱْػإايعاملٞ ٜعٛظٙ اٱيعاّ، ؾإٕ سكٛم اٱع٬ٕ  ٚإشا نإ

، َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ايكازض عٔ ا٭َِ (19) نصيو يف ْل املاز٠

"يهٌ ؾطز اؿل يف : ، اييت دا٤ يف ؾكطتٗا ايجا١ْٝ َا 1966ًٜٞػُدل ٜز 16املتشس٠ يف 

ْٛع  أٟشح عٔ املعًَٛات أٚ ا٭ؾهاض َٔ سط١ٜ ايتعبرل، ٜٚؿٌُ ٖصا اؿل سط١ٜ ايب

٬َٗا ْٚكًٗا بػض ايٓعط عٔ اؿسٚز، ٚشيو إَا ؾؿا١ٖ أٚ نتاب١ أٚ طباع١ ٚغٛا٤ اغتٚ

ٚقس قازقت اؾعا٥ط ع٢ً ايعٗس. نإ شيو يف قايب ؾين أٚ بأ١ٜ ٚغ١ًٝ ىتاضٖا
(2)

، ؾٗٛ 

 .إشٕ ًَعّ شلا

2005، تْٛؼ2003َ٪متط ايك١ُ ايعامل١ٝ جملتُع املعًَٛات١ٝ، بسٚضتٝ٘ دٓٝـ  ٜٴعسٸٚ
(3)

 ،

                                 
(1)- Mark TURNER, liberté d'expression, censure et intégrité sur l'Internet, op. cit. p. 35.  

صادقت الجزائر عمى العيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف كالبركتكككؿ الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية  - (2)
لتصديؽ عمى العيديف الدكلييف ، المتضمف ا16/05/1989المؤرخ في  89/67 كالسياسية بالمرسـك الرئاسي

 . 1997لسنة  11شر في الجريدة الرسمية رقـ كالبركتكككؿ األكؿ. كنُ 
، كقد صاحب انعقاد 2005، جاء الدكر عمى تكنس لعقد القمة الثانية 2003بعد عقد القمة األكلى في جنيؼ  -(3)

ضرابات حتى عف الطعاـ، احتجاجا عف انتياكات حقكؽ اإلنساف بتكنس، كلـ يكف حينيا  القمة عدة اضطرابات كا 
، ستغير يكما ما الكضع القائـ األنترنيتكأىميا يتصكر أحد، أف ىذه الحقكؽ الممارسة عبر كسائؿ االتصاؿ المختمفة، 

لى األبد، لقد كاف ترددت ىذه الدراسة كثيرا في الخكض في مكضكع حقكؽ اإلنساف الرقمية؛ ألنيا  في تكنس منذ عقكد كا 
حقكؽ لـ تتجسد بعد بالطريقة التي تجب عمى أرض الكاقع، لكف عند رؤية تأثير ىذه الحقكؽ عمى ما ُاصطمح بتسميتو 
"بالثكرات العربية"، تأثيرا إيجابيا أحيانا كسمبيا أحيانا أخرل، في تكنس كمصر كسكريا كاليمف كالبحريف كليبيا، فسقطت 

الدكر البارز الذم فعمو شباب الفيسبكؾ )المجتمع االفتراضي لشبكة إلى  أنظمة أرجع البعض أحد أسباب سقكطيا
كسكاءن اتفقنا أك اختمفنا مع ما  -بثكرات الفيسبكؾ. انطبلقا مف كؿ ذلؾ  ( كما أصبحكا ُيمقبكف، كتسمى ثكراتيـاألنترنيت

إف لـ  -فإف ما يمكف استنتاجو ىك أف حقكؽ اإلنساف المعمكماتية أصبحت تقؼ عمى قدـ المساكاة -حدث كيحدث
= 
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يف ايعكط ايطقُٞ ٚفتُع املعًَٛات، ٚيعٌ  اٱْػإق١ُ ايصض٠ٚ يف ا٫ٖتُاّ بكه١ٝ سكٛم 

: َا ٜ٪نس شيو َا ٚضز ع٢ً يػإ "َاى نطاٜؿط" ممجٌ َٓعُات اجملتُع املسْٞ، سٝح قاٍ

١ ٚعٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت طابعٗا ايتكين ٚأعطٝٓاٖا "يكس ْععٓا ع٢ً ٖصٙ ايكُ

، اٱْػإاملعًَٛات١ٝ بعسا إْػاْٝا ٜعًٛ ؾٝ٘ قٛت  اٱْػإبعسا إْػاْٝا"، ؾانتػبت سكٛم 

باعتباضٙ املػتؿٝس ا٭ٍٚ ٚايٓٗا٥ٞ َٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
(1)

. 

 يف اٱْػإعكٛم  ١املتعًك ايعسٜس٠ ١ٝايٛثا٥ل ٚاملبازضات ٚايكٛاْني ايسٚي بني َٔٚ

جملتُع املعًَٛات، ايكازض عٔ  ايعاملٞاٱع٬ٕ  عسٸٚفتُع املعًَٛات، ٜٴ ايطقُٞايعكط 

يف تأنٝسٙ ع٢ً أ١ُٖٝ سكٛم  ، خاق١ٖصا ايكسز يفَجا٫ باضظا ، ايسٚض٠ ا٭ٚىل يًك١ُ

ٚأبطظٖا سل ايٛقٍٛ ٚاؿكٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ ،ايطق١ُٝ اٱْػإ
(2)

: 

فتُع املعًَٛات ٜطتهع ع٢ً ايٓاؽ  "إٕ: ايبٓس ا٭ٍٚ َٔ اٱع٬ٕ ؾكس دا٤ يف 

ص إيٝٗا ٚإٔ ٜػتدسَٗا ُٓؿٜٚػتطٝع نٌ ؾطز ؾٝ٘ إٔ ىًل املعًَٛات ٚاملعاضف ٚإٔ ٜٳ

 ."ٜٚتكازلٗا

١ٝ اٱْػآْؿسٙ تفتُع املعًَٛات ايصٟ " : إٔاٱع٬ٕ  ْؿؼ َٔ ايجاْٞايبٓس  أنسثِ  

ع٢ً املباز٨ املٓكٛم عًٝٗا يف َٝجام ا٭َِ املتشس٠، ٚاٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ٫ بس إٔ ٜكّٛ 

دساَٗا يف خًل اغتاملعًَٛات ٚإىل  ، ٚإٔ ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً ؼكٝل ايٓؿاش ايؿاٌَاٱْػإ

 ."املعاضف ٚػُٝعٗا ْٚؿطٖا

كا٤ اغتسط١ٜ ايتعبرل ٚسط١ٜ ايطأٟ، ٚاؿل يف  إٕ": ايبٓس ايطابع َٔ اٱع٬ٕ دا٤ يفٚ

                                 
ي الكثير مف األحياف أصبحت ىذه الحقكؽ فكقد حقكؽ اإلنساف المادية، الُمعبَّر عنيا بثنائية الخبز كالحرية،  -تتجاكز

. كيدكر الحديث حاليا عف سمطة خامسة عندما تساىـ في تغيير األكضاع في بمد ما سببا في التمتع ببقية الحقكؽ
 )اإلعبلـ( التأثير المباشر عمى السمطات التقميدية المعركفة في الدكلة جانب السمطة الرابعةإلى  )األنترنيت(، ليا

 ائية(. التنفيذية كالتشريعية كالقض)
لييا مف جّراء ىذا التأثير الكبير ليذا النكع مف الحقكؽ. لكف ما يؤسؼ لو فعبل أف إىي نتيجة مجردة يمكف الكصكؿ  

ىذه "الثكرات" كاف تأثيرىا في بعض األحياف سمبيا كما الحركب األىمية التي تدكر رحاىا في ليبيا كسكريا لخير دليؿ 
 ي أغمبيا حركب بالنيابة عف بعض القكل الدكلية، تدفع ثمنيا شعكب ىذه الدكؿ. عمى ذلمؾ، كما يؤسؼ لو كذلؾ أنيا ف

 جماؿ محمد الغيطاس، المرجع كالمكضع السابقاف.  - (1)
، األمـ المتحدة، 2005تكنس -2003النص الكامؿ إلعبلف القمة العالمية لمجتمع المعمكمات، جنيؼراجع:  – (2)

 TUNIS/00/07-A -05 WSIS/الكثيقة رقـ: 
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بػض ايٓعط عٔ اؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ، املعًَٛات ٚا٭ؾهاض ٚتًكٝٗا ْٚؿطٖا

ٖٞ ايؿطن١ٝ ، اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  َٔ ( 2)ٚاملاز٠   ))املهطؽ يف املاز٠

 ."املٓطك١ٝ ايهطٚض١ٜ اييت ٜكّٛ عًٝٗا فتُع املعًَٛات

يف  يًُعًَٛات ٚاؿكٍٛ عًٝٗاٚتهطض اؿسٜح بؿهٌ أٚ بآخط عٔ سط١ٜ ايٛقٍٛ 

دساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف َطاسٌ اغت، َٓٗا ايبٓس اـام بتععٜع عس٠ بٓٛز أخط٣

ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ٚت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚؾ٢ ايبٓس اـام بايع٬ق١ بني فتُع املعًَٛات 

يف ايبٓس اـام  ٚأٜهاٚاؿهِ ايػًِٝ ٚايسميكطاط١ٝ، ٚتععٜع ايع٬قات َع املٛاطٓني، 

 .بتٛسٝس املكاٜٝؼ ٚاملعاٜرل املػتدس١َ يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت

ايذلنٝع َٔ دسٜس ٚبؿس٠ ع٢ً َبسأ اٱع٬ٕ  ٜعاٚز ايػازؽ ٚا٭ضبعٕٛ، ٚؾ٢ ايبٓس 

٫ بس ٭ٟ َؿّٗٛ جملتُع املعًَٛات ": إٔ ْاقٽا ع٢ً سط١ٜ ايٛقٍٛ يًُعًَٛات ٚاؿكٍٛ عًٝٗا

 ا٥ط َػتك١ً ٚتعسز١ٜ ٚسط٠ ٚؾل ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يهٌ بًس، ع٢ً أغاؽَٔ ٚدٛز ٚغ

تاح يٮؾطاز ٜٓبػٞ إٔ ٜٴٚ، (@9ٚ @8 )ٚخاق١ َٓ٘ املازتني اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ 

املعًَٛات املتاس١، ؾُٔ املباز٨ امل١ُٗ جملتُع املعًَٛات سط١ٜ إىل  ٚٚغا٥ط اٱع٬ّ ايٓؿاش

 ". عُاشلا، َٔ أدٌ إقا١َ املعطؾ١ ٚتطانُٗا ْٚؿطٖااغتاملعًَٛات ٚإىل  ايٓؿاش

َا ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘، سٍٛ ا٭غؼ ايكا١ْْٝٛ شلصا ايٓٛع َٔ اؿكٛم، املطتبط بٛغا٥ٌ 

نصا بك١ٝ ٚ ٖصٙ ا٭خرل٠،ضأغٗا ا٭ْذلْٝت، ْٚعطا ـكٛق١ٝ ع٢ً ٚ ا٫تكاٍ اؿسٜج١،

قس تجرلٖا ٖصٙ اؿكٛم تبك٢ ايٛغا٥ط ايتهٓٛيٛد١ٝ، ؾإٕ اؿًٍٛ ايٛط١ٝٓ يًُؿانٌ اييت 

ش١ًٝ، نُا إٔ اؿًٍٛ اٱق١ًُٝٝ تبك٢ غرل ناؾ١ٝ، يصيو ؾاؿًٍٛ ايسٚي١ٝ تؾب٘ َػ

)ايعامل١ٝ( ٖٞ إشٕ ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ اييت متٓح إَها١ْٝ إهاز ايططٜك١ املج٢ً يًتُتع عط١ٜ 

بك١ٝ اؿطٜات ا٭خط٣ املٓبجك١ عٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ايطق١ُٝٚ ايتعبرل
(1)

. 

 :ايسق١ُٝ اإلْطإأْٛاع سكٛم  -2- ب

ايعسٜس َٔ ا٫دتٗازات تأقٌٝ ٚؼسٜس اؿكٛم ايطق١ُٝ يف ْكٛم ٚانش١، ؼاٍٚ 

إش تٛدس ايهجرل َٔ ايٛثا٥ل ٚايبشٛخ ٚاملبازضات ٚايتكاضٜط اييت  ،ا٭ْذلْٝتخاق١ عدل 

                                 
(1) - Mark TURNER, liberté d'expression, censure et intégrité sur l'Internet, op. cit. p. 31.  
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َٚٔ فًُٗا تػتدًل ٖصٙ  ،ٚؼاٍٚ تعسازٖا ،ايطق١ُٝ اٱْػإتتشسخ عٔ سكٛم 

ايكا١ُ٥
(1)

 : 

اؿل يف ؛ اؿل يف اتكا٫ت غرل َكٝس٠ ا٭ْذلْٝت؛اؿل يف ا٫تكاٍ املؿتٛح عدل 

اؿل يف اـكٛق١ٝ عدل ؛ اؿل يف سك١ بايتًؿعٜٕٛ ايطقُٞ؛ ؾبهات فتُع١ٝ ق١ٜٛ

؛ َٔ ايكٝٛزدٗع٠ َٚعسات خاي١ٝ ؛ اؿل يف أايؿا٥ع١ ١اؿل يف ايذلززات اي٬غًهٝا٭ْذلْٝت؛ 

اؿل يف خس١َ ؛ اؿل يف َٛاقع عا١َ ع٢ً ايٜٛب؛ اؿل يف بطفٝات َتشطض٠ َٔ ايكٝٛز

 .ضق١ُٝ عا١َ

ايطق١ُٝ يف عكط املعًَٛات١ٝ ٚتهٓٛيٛدٝات  اٱْػإٚبتٛاقٌ ا٫ٖتُاّ عكٛم 

ٞ اٱْػاْ، أقبشٓا أَاّ ٚاقع دسٜس ٜتُجٌ يف "أْػ١ٓ" ايتكٓٝات بإنؿا٤ ايبعس ا٫تكاٍ

ُٻِ ٚؾبهات ٜتِ تٛقًٝٗا  َٴعسٸات تٴكٓع ٚبطاَر تٴك عًٝٗا، ؾايكه١ٝ ٖٓا مل تعس قه١ٝ 

ت٬محٛا ٚتؿاعًٛا َع ٖصٙ  ّا، ٚيهٔ أقبشت بؿطا٭ْذلْٝتٚخسَات هطٟ تٛظٜعٗا عدل 

ب شلِ ٜتػٝٸطٕٚ بػببٗا، ٜٚعٝؿٕٛ ٚاقعا كتًؿا يف فتُع دسٜس ٜطتٸ ٚبس٩ٚاايتهٓٛيٛدٝا 

دباتسكٛم ٜٚهع عًِٝٗ ٚا
(2)

. 

ط٠ ضَعٜا ع٢ً ا٭دٝاٍ ايج٬ث١ ؾًِ تعس ايج٬ث١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً اـبع اؿط١ٜ ٚايػًِ، املعبٻ

يف ايعكط ايطقُٞ ٚفتُع املعًَٛات، بٌ  اٱْػإقاؿ١ يًتعبرل عٔ سكٛم  اٱْػإؿكٛم 

 اٱْػإ، ٖٞ سكٛم اٱْػإٌ د٬ٝ ضابعا َٔ سكٛم ، ميجٸضابٕع ٫ بس َٔ إناؾ١ عٓكٕط

                                 
 :مف بينيا إعبلف الديمقراطية الرقمية المنشكر عمى مكقع الديمقراطية الرقمية عمى األنترنيت - (1)

http: //www. itu. int/wsis/outcome/booklet/declaration _Aar. html 

 بستراسبكرغ"حقكؽ اإلنساف في مجتمع المعمكمات" الصادرة عف اجتماعات المجمس األكربي التي عقدت  ككذلؾ كثيقة
، أك في دكرة 2003. ككذا الكثيقة الصادرة عف قمة مجتمع المعمكمات، في درة جنيؼ 20005بفرنسا عاـ 

 . 2005تكنس
، كتأكيدا لمبعد اإلنساني ليذه الحقكؽ، 2005جاء في اإلعبلف الصادر عف قمة تكنس لمجتمع المعمكمات لسنة  - (2)

إف قمة تكنس تمثؿ فرصة إلذكاء الكعي بما تمثمو تكنكلكجيات المعمكمات كاالتصاالت مف فكائد لئلنسانية،  ما يمي: "
كبما يمكنيا إحداثو مف تحكؿ في األنشطة البشرية كالتفاعؿ بيف البشر في حياتيـ كبذلؾ تسيـ في زيادة الثقة في 

، الكثيقة رقـ: األمـ المتحدة، 2005تكنس -2003جنيؼ انظر في ذلؾ: القمة العالمية لمجتمع المعمكمات،المستقبؿ. 
/TUNIS/00/07-A -05 WSIS  

http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet/declaration_Aar.html
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ايطق١ُٝ، َٚٔ زٕٚ ٖصا اؾٌٝ اؾسٜس غٝهٕٛ َٔ ايكعب اؿسٜح عٔ نٌ سكٛم 

 .يهٌ ايٓاؽ يف َٛاد١ٗ نٌ ايسٍٚ اٱْػإ

 اٱْػإٚضغِ احملا٫ٚت ايطا٥س٠ ملدتًـ امل٪متطات ايعامل١ٝ يف فاٍ سكٛم  ،ٚ َع شيو

 اٱْػإاملعًَٛات١ٝ ٚايطق١ُٝ، إ٫ إٔ ٖٓاى َػاؾ١ ٚانش١ بني ٖصٙ اؿكٛم ٚبني سكٛم 

، ا٭َط ايصٟ ٜكهٞ َع٘ إٔ تتهاتـ دٗٛز ٚا٫سذلاّاملاز١ٜ َٔ سٝح ايك٠ٛ ٚايطغٛر ٚايؿِٗ 

 اجملتُع ايسٚيٞ َٔ أدٌ محا١ٜ تًو اؿكٛم ٚايتٛغع ؾٝٗا ست٢ ميهٔ إٔ ؽطز يف ؾهٌ

 .زٚي١ٝاتؿاق١ٝ  عاملٞ أٚإع٬ٕ 

ٖٓاى َػاؾ١ ٚانش١ يف ايتُتع بٗصٙ اؿكٛم بني ايسٍٚ املتكس١َ تهٓٛيٛدٝا  إٔ نُا

ٚايسٍٚ املتدًٓؿ١، ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ بايؿذ٠ٛ ايطق١ُٝ
(1)

، ٚزٕٚ تكطٜب ٖصٙ املػاؾ١ ٚايكها٤ ع٢ً 

 .ٖصٙ ايؿذ٠ٛ ٫ ميهٔ اؿسٜح عٔ عامل١ٝ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿكٛم

 ايفسع ايجاْٞ

 األ١ُٖٝٚ َعٝازٟ صاسب اذتل

َعٝاض قاسب اؿل بايتُٝٝع بني اؿكٛم ايؿطز١ٜ )باعتباض قاسب اؿل ؾٝٗا ٖٛ ٜػُح 

، أَا َعٝاض )أ٫ٚ(ايؿطز(، ٚبني اؿكٛم اؾُاع١ٝ )باعتباض قاسب اؿل ؾٝٗا ٖٛ اؾُاع١(

 .)ثاْٝا(خط٣أٚ غاغ١ٝأإىل  اٱْػإا٭١ُٖٝ ؾٝكػِ سكٛم 

 ادتُاع١ٝ -ثٓا١ٝ٥ اذتكٛم ايفسد١َٜعٝاز صاسب اذتل: -أٚال

يصيو زلٝت باؿكٛم ايؿطز١ٜ،  ؛قاسب اؿل يف ايٓٛع ا٭ٍٚ َٔ اؿكٛم ٖٛ ايؿطز 

سٝح تتسضز ٖصٙ اؾُاع١ َٔ  ،أَا قاسب اؿل يف ايٓٛع ايجاْٞ َٔ اؿكٛم ٖٛ اؾُاع١

ٚٳح بُٝٓٗا َٔ مجاعات نا٭قًٝات، ايؿعب ايٛاسس اٱْػاْا٭غط٠ يتكٌ  ١ٝ مجعا٤، َٚا تطٳا

اخل ...٠، أٚ فٛع١ َٔ ايؿعٛب أٚ ا٭َِأٚ ا٭١َ ايٛاسس
(2)

. 

                                 
مصادر إلى  الفجكة الرقمية تعني: مما تعني، تمؾ اليكة الفاصمة بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية في النفاذ - (1)

رؤية عربية لمجتمع  -المعمكمات كالمعرفة كالقدرة عمى استغبلليا. انظر: نبيؿ عمي، نادية حجازم، "الفجكة الرقمية
 . 07، ص 2005المعرفة("، مجمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت 

ثؿ األسرة؛ آلتي: جماعة مف الناس يعيشكف معا ميعدد عمر سعد هلل، صاحب الحؽ في الحقكؽ الجماعية كا - (2)
= 
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ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، اييت  ١يف اؿكٛم املس١ْٝ ايػٝاغٝ تتُجٌ ا٭ٚىل

أغاغٗا ٚقٛاَٗا اؿط١ٜ ٚاملػاٚا٠، ٚتتُجٌ ايجا١ْٝ يف سكٛم ايتهأَ أٚ سكٛم ايؿعٛب 

ا٫دتُاع١ٝ ) ايسٍٚ، ا٭ؾطاز، ايهٝاْات  اؿٝا٠ٚأغاغٗا ايتهأَ بني كتًـ ايؿاعًني يف 

٭ْٗا تعب٧ اجملُٛع١  ؛يصيو زلٝت سكٛم ايتهأَ ايعا١َ ٚاـاق١ ٚاجملتُع ايسٚيٞ(؛

ايبؿط١ٜ نهٌ
(1)

. 

إىل  ٚيػٓا ٖٓا بكسز إعاز٠ ايتعطٜـ باؿكٛم ايؿطز١ٜ أٚ اؾُاع١ٝ، ؾكس مت ايتططم

شيو َٔ قبٌ
(2)

يف ايٓٛعني، خاق١ ٚإٔ بعض  ، ٚيهٓٓا ْطٜس ايذلنٝع ع٢ً قاسب اؿل

اْط٬قا َٔ  اٱْػإايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜكسغٕٛ ايؿطز ٜٓؿٕٛ عٔ اؿكٛم اؾُاع١ٝ قؿ١ سكٛم 

إٔ قاسب اؿل ؾٝٗا غاَض
(3)

. 

ُتع باؿكٛم ايؿطز١ٜ ٫بس إٔ ميط يف املكابٌ ٜؿرل املٓتكطٕٚ يًشكٛم اؾُاع١ٝ إٔ ايت 

أ٫ٚ عدل نُإ ايتُتع باؿكٛم اؾُاع١ٝ، َٚٔ ٖٓا تدلظ اـكٛق١ٝ اييت ٜتبٓاٖا نٌ 

 .خطؾ٤ٞ آططف يف ايسؾاع عٔ ططس٘، ٖٚٞ با٭غاؽ خكٛق١ٝ إٜسٜٛيٛد١ٝ أنجط َٓٗا 

، ٜط٣ املعاضنٕٛ يؿهط٠ اؿكٛم اؾُاع١ٝ أْٗا اٱْػإاْط٬قا َٔ تعطٜـ سكٛم 

إْػإ، إش ٜهؿٞ املط٤ إٔ ٜهٕٛ إْػاْا، أٟ بؿطا ست٢ ميتًو سكٛم  ميٝػت سكٛ

                                 
جماعة مف الناس يعيشكف الضاحية أك القرية أك المدينة؛  جميع الذيف يعيشكف في مكاف أك قطاع معيف مثؿ الحي، أك

مجتمع أك عدد مف الناس أكبر، كليـ مصالح كعمؿ مشترؾ؛  معا ككحدة اجتماعية أصغر داخؿ كحدة اجتماعية
المكاف أك المقاطعة حقكؽ كامتيازات كمصمح مشتركة؛  المكاف كيخضعكف لنفس القكانيف كالقكاعد كليـيعيشكف في نفس 

مجمكعة مف األمـ ترتبط ببعضيا ارتباطا كثيقا أك طفيفا الدكلة التي يعيش فييا الناس؛  أك اإلقميـ أك المدينة أك البمد أك
مجمكعة كبيرة مف تماعي أك الثقافي؛ اسي أك االقتصادم أك االجلما بينيا مف تقاليد أك ألغراض التنمية كالتقدـ السي

األمـ ليا أىداؼ مشتركة كغايات نبيمة مثؿ إنقاذ األجياؿ القادمة مف كيبلت الحرب، كدعـ التقدـ االجتماعي كمستكيات 
دكلي لحقكؽ أفضؿ لممعيشة في حرية أكسع مثؿ األمـ المتحدة. انظر في ذلؾ: عمر سعد هلل، مدخؿ في القانكف ال

حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي  انظر أيضا: قادرم عبد العزيز،؛ 151-150مرجع السابؽ، صاإلنساف، ال
 . 95-94ككذلؾ: جعفر عبد السبلـ، المرجع السابؽ، ؛ 20المرجع السابؽ،  ،كالعبلقات الدكلية، المحتكيات كاآلليات

(1) – K. VASAK, Les différentes Catégories des droits de L'homme, op. cit. p. 303; - Guy 

HARSHER, Philosophie des droits de l'homme, op. cit. p. 41 -  2.  

 . كما يمييا 192 ، صاألطركحةانظر ىذه  - (2)
؛ ككذلؾ: 68- 64عبد العزيز النكيضي، "حقكؽ مختمؼ عمييا" المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، ص انظر:  - (3)

 . 95جعفر عبد السبلـ، المرجع السابؽ، ص



 ايفضٌ األٍٚ: ايبشح عٔ ايتٛافل اإلدٜٛيٛدٞ ٚايٓٛعٞ                                                        ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ 
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١ٝ، ٖٚٛ َا اٱْػاْٖٛ ايهطا١َ املتأق١ً يف ايؿدك١ٝ  اٱْػإ، ؾُكسض سكٛم اٱْػإ

 -ادتُاع١ٝ –أٚ اقتكاز١ٜ  ،غٝاغ١ٝ ناْت –ٜٓطبل متاَا ع٢ً اؿكٛم ايؿطز١ٜ َس١ْٝ 

 .ثكاؾ١ٝ

أَا َكسض اؿكٛم اؾُاع١ٝ ؾٗٛ ايتهأَ، ٚايتهأَ ع٬ق١ بني أؾدام  

١ٝ ٫ اٱْػاْٚمجاعات، ٚبايتايٞ ؾاؿكٛم اييت ٫ تٓبع َٔ ايهطا١َ املتأق١ً يف ايؿدك١ٝ 

بؿهٌ دصضٟ، ؾا٫خت٬ف يف  اٱْػإتٴعسټ باملطٸ٠ سكٛم إْػإ، إ٫ إشا ُأعٝس تعطٜـ سكٛم 

س١ْٝ ايػٝاغ١ٝ ف يف املٛنٛع ؾكط نُا وسخ َع اؿكٛم املٖصٙ اؿكٛم يٝؼ فطز اخت٬

دتُاع١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣، إمنا ٖٛ اخت٬ف دصضٟ، ْٛعٞ، َٔ د١ٗ ٚاؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫

ميؼ ْٛع اؿكٛم ٚقاسبٗا ٚاملًتعّ بٗا
(1)

. 

ؾإشا ناْت اؿكٛم ايؿطز١ٜ تٴٛدٻ٘ بؿهٌ أغاغٞ نس ايسٚي١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ايؿطز، 

ؾٗٞ تٴٛدٻ٘ نس ايؿطز ٚنٌ  ،املسٜٔ باؿكٛم اؾُاع١ٝ ٜبك٢ غاَها َٚتعسزاؾإٕ 

َٴطوا يًٓعِ ايكُع١ٝ ، اؾُاعات ٚايسٍٚ ٚاجملتُع ايسٚيٞ ٚبايتايٞ ؾإْٗا تٴكسِّّ أغاغا 

يتشٌُٝ ؾؿًٗا يٰخطٜٔ ع٢ً أغاؽ أِْٗ ًَتعَٕٛ بتشكٝل ٖصٙ اؿكٛم أٜها، ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

م اؾُاع١ٝ ْٛعإ كتًؿإ َٔ أْٛاع اؿكٛم ٚهب ايتُٝٝع ايؿطز١ٜ ٚاؿكٛ اٱْػإسكٛم 

بُٝٓٗا
(2)

. 

ميهٔ شلا إٔ تهٕٛ  ...دس٫ بإٔ بعض اؾُاعات نا٭غط ٚايؿعٛبؾإٕ مت ايػُاح 

ؾإٕ َٓح ايسٚي١ ٖصا اؿل ميٓشٗا َدلضا قٜٛا يكُع سكٛم قاسب١ اؿل ملجٌ ٖصٙ اؿكٛم، 

اٱْػإ َتشذذ١ بتشكٝل سكٗا نسٚي١ أ٫ٚ، خاق١ ٚإٔ ايسٚي١ تعتدل زا٥ُا َٗسزا سكٝكٝا 

 َٚٓتٗها ض٥ٝػٝا ؿكٛم ا٭ؾطاز. 

ٖٚٛ َا ٜٓطبل ع٢ً اؿل يف ايت١ُٝٓ ايصٟ تتصضٸع بهطٚض٠ ؼكٝك٘ بعض ايسٍٚ ايٓا١َٝ  

َت٢ أقبشٓا  اٱْػإا٭خط٣ ِٖٚ ٜكٛيٕٛ "غٓشذلّ سكٛم  اٱْػإٛم َٔ أدٌ ؼكٝل سك

َٔ عساز ا٭غٓٝا٤"
(3)

. 

                                 
 . 68- 64عبد العزيز النكيضي، "حقكؽ مختمؼ عمييا"، المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، ص   - (1)
 .180السابؽ، ص المرجع حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، جاؾ دكنممي، - (2)
 . 14عالمية حقكؽ اإلنساف"، المرجع السابؽ، ص" (، RENÉ JEAN DUPUYراف جاف دبكم) - (3)
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عٔ اؿكٛم اؾُاع١ٝ ٜعتدلٕٚ إٔ أططاؾٗا ٚانش١، ؾكاسب  نياملساؾع لس يف املكابٌ

َتعسز ٭ْٗا سكٛم ؾطز١ٜ ٚمجاع١ٝ يف ْؿؼ ايٛقت، ؾكس ٜهٕٛ  (Le Titulaire)اؿل ؾٝٗا 

 املًعَني أٚ ٚكتًـ اؾُاعات، نُا إٔ املسٜٓني ايؿطز أٚ ايسٍٚ أٚ ايؿعٛب أٚ ا٭قًٝات

ايسٍٚ أٚ اجملُٛع١  ٕؾكس ٜهْٛٛ ،ٜطبعِٗ ايتعسز نصيو (Les débiteurs)بٗصٙ اؿكٛم

ايسٚي١ٝ أٚ ا٭ؾطاز، نٌ سػب َػ٪ٚيٝات٘
(1)

. 

اييت َػت اؿكٛم  تٚبػض ايٓعط عٔ ايطزٚز ا٭خط٣ ع٢ً ا٫ْتكازا -ٜٴؿِٗ مما غبل

، ٚاييت مت ايتططم إيٝٗا غابكا-اؾُاع١ٝ
(2)

، إٔ اؿكٛم اؾُاع١ٝ ٖٞ نصيو سكٛم 

ؾطز١ٜ، ٚبايتايٞ ؾإٕ َا ٜٓطبل ع٢ً اؿكٛم ايؿطز١ٜ ٜٓطبل عًٝٗا، ؾهُا تػتُس اؿكٛم 

١ٝ، تؿعٌ اؿكٛم اؾُاع١ٝ، ؾشٝا٠ ايؿطز َٔ أدٌ إٔ ْػاْاٱايؿطز١ٜ َكسضٖا َٔ ايهطا١َ 

 .تهٕٛ نطمي١ ٚشات َع٢ٓ تطتبط بؿهٌ ٚثٝل بايعه١ٜٛ يف ٖصٙ اؾُاعات

ٚبايتايٞ ٫ هب إٔ ْطنع ع٢ً ايؿطز ٌُْٚٗ اؾُاع١، ٫ٚ إٔ ْٗتِ باؾُاع١ ع٢ً 

 .زاخًٗا ٘تسػاب ايؿطز، هب أخص اؾُاع١ بعني ا٫عتباض، ٭ٕ ايؿطز ٜؿعط مبػ٪ٚيٝا

املؿطط بايؿطز قس ٜهشٞ عكٛم اٯخطٜٔ، ٚا٫ٖتُاّ ايعا٥س باؾُاع١  ّؾا٫ٖتُا

ؼكٝل ا٫ْػذاّ ٚايتٛاؾل بني إىل  هعًٗا تطػ٢ بؿهٌ تعػؿٞ، ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ٜػع٢

ايؿطز ٚاؾُاع١ َتذاٚظا اـ٬ؾات ايٓعط١ٜ َٚػتٜٛات ايت١ُٝٓ
(3)

. 

 ٚاألخس٣ -اذتكٛم األضاض١ٝثٓا١ٝ٥ : َعٝاز األ١ُٖٝ -ثاْٝا

)أغاغ١ٝ ٚأخط٣(، ٜبسٚ َٔ اي١ًٖٛ ا٭خط٣ أْ٘ تكػِٝ إىل  اٱْػإإٕ تكػِٝ سكٛم 

)غرل  اٱْػإَهٸًٌ، شيو أْ٘ ٜعطٞ املدلض يٮْع١ُ ايتػًط١ٝ يعسّ اسذلاّ سكٛم 

ا٭غاغ١ٝ(، أٚ با٭سط٣ تًو اييت ٫ تٛدس يف ايكٛا٥ِ اييت تٴدكٻل عاز٠ يتعساز سكٛم 

 .١ا٭غاغ١ٝ، ع٢ً اعتباض أْٗا غرل نطٚضٜ اٱْػإ

                                 
(1) - A. PELLET, Note sur quelques aspects juridiques de la notion de droit de développement dans: 

La Formation des Normes en droit International du développement, Éd. N. R. S. Paris, O. P. U, 

Alger 1984, P. 273.  

 . كما يمييا 197ص :طركحةاألراجع ىذه  - (2)
عالمية حقكؽ اإلنساف"، المرجع السابؽ، " (، RENÉ  JEAN DUPUYراف جاف دبكم)قريبا مف ىذا المعنى انظر:  - (3)

 . 68-67؛ عبد العزيز النكيضي،"حقكؽ مختمؼ عمييا"، المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، ص 16ص
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يف شيو بٗصٙ  ٠ّٖصٙ ايكٛا٥ِ أغاغا َٔ ٚد١ٗ ْعط ٖصا ايؿكٝ٘ أٚ شاى، َتأثطتٓطًل 

َا ٜعٜس ا٭َط تعكٝسا، ؾاؿل ا٭غاغٞ يف  ٛتًو، ٖٚ ٚأ ٠ايعكٝسايجكاؾ١ أٚ اٱٜسٜٛيٛد١ٝ أٚ 

اخل، ٚايعهؼ قشٝح ...٫ ٜعس نصيو يف ايكا١ُ٥ "ب"، أٚ "ز"، أٚ" ز" سايكا١ُ٥ "أ"، ق
(1)

. 

إعطا٤  قاٚي١ّ اٱْػإع٢ً ْؿؼ ايٓٗر بعض املٛاثٝل ايسٚي١ٝ املتعًك١ عكٛم غاضت 

أٟ ظطف َٔ ايعطٚف ؼت٫ ميهٔ املػاؽ بٗا  اٱْػإقٛا٥ِ عكٛم 
(2)

. 

                                 
 مف بيف ىذه القكائـ نذكر مثبل:  - (1)
، كتتككف مف: البقاء، الحماية مف التعرض لمتعذيب، الحماية مف التعرض 1978سنة  (AJAMI) "قائمة: "آجامي -

 لمتفرقة العنصرية، الغذاء. 
، كتتككف مف: الحياة، الحرية، األمف، الممكية، حرية التعبير كالصحافة 1979سنة  (BEDAU) قائمة: "بيداك" -

 كالتجمع، الحماية مف التعرض لبلعتقاؿ كالحبس التعسفي. 
، كتتككف مف: المعيشة، الحماية مف التعرض 1985سنة  (MATTHEWS & PRATT) "قائمة: ماثيك كبرات -

 لمتعذيب، الحماية مف التعرض لبلعتقاؿ كالحبس التعسفي، الحماية مف اإلعداـ خرج نطاؽ القضاء. 
كتتككف  1986عاـ  (REITER,ZUNZUNEGUI AND QUIROGA)قائمة: رايتير ككزكنزيجكم كككيركجا  -

مف: الحياة، الحماية مف التعرض لبلختفاء القسرم، الحماية مف التعرض لمتعذيب، الحماية مف التعرض لبلعتقاؿ 
 كالحبس التعسفي. 

 كتتككف مف: األمف، المعيشة، الحرية.  1980قائمة: "ىنرم شك" سنة  -
 . 62ىذه القكائـ انظر عمى كجو الخصكص: جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص في
 مف بينيا نذكر:  - (2)
عمى أنو ال يمكف التحمؿ مف االلتزامات المنصكص 4/2العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية: الذم نص في المادة -

: حضر التعذيب كالعقكبات أك المعامبلت غير اإلنسانية أك 7: الحؽ في الحياة؛ المادة6عمييا في المكاد اآلتية: المادة
: 10: منع الحبس بسبب عدـ تنفيذ التزاـ تعاقدم؛ المادة11العبكدية؛ المادة: تحريـ الرؽ أك 8الحاطة بالكرامة؛ المادة

 : حرية الفكر كاالعتقاد كالديانة. 18االعتراؼ بالشخصية القانكنية؛ المادة
عمى أنو: ال يمكف التحمؿ مف االلتزامات المنصكص 10االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف التي نصت في المادة -

: 3: الحؽ في الحياة، باستثناء الكفاة الناجمة عف األعماؿ المشركعة في الحرب؛ المادة2اد اآلتية: المادةعمييا في المك 
: 7: تحريـ الرؽ كالعبكدية؛ المادة4/1تحريـ التعذيب أك العقكبات أك المعامبلت البلإنسانية أك الحاطة بالكرامة؛ المادة

 مبدأ الشرعية كعدـ رجعية القكانيف الجنائية. 
: الحؽ في السبلمة الجسدية؛ 5: الحؽ في الحياة؛ المادة4االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف: في المكاد اآلتية: المادة -

: الحؽ في االعتراؼ 10مبدأ الشرعية كعدـ رجعية القكانيف الجنائية؛ المادة 9: تحريـ الرؽ كالعبكدية؛ المادة 6المادة: 
: 19: حماية األسرة كالحؽ في االسـ؛ المادة17: حرية االعتقاد كالديانة؛ المادة 12مادةبالشخصية القانكنية؛ المادة؛ ال

 : الحقكؽ السياسية. 23: الحؽ في الجنسية؛ المادة20حقكؽ الطفؿ؛ المادة



 ايفضٌ األٍٚ: ايبشح عٔ ايتٛافل اإلدٜٛيٛدٞ ٚايٓٛعٞ                                                        ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ 
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 :قاٚي١ تعطٜؿٗا ع٢ً أْٗاإىل  ٚقاٚي١ ؿكط ٖصٙ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ عُس ايبعض

"اؿكٛم اييت ٜهٕٛ ايتُتع بٗا نطٚضٟ يًتُتع باؿكٛم ا٭خط٣"
(1)

. 

ٖٚٛ تعطٜـ ٜعطٞ ا٭١ُٖٝ ؿكٛم ع٢ً سكٛم أخط٣، مما ٜٛقعٓا يف ؾذ ايتكًٌٝ َٔ  

ٜػتسضى شيو بايكٍٛ إٔ اؿكٛم قاسب ايتعطٜـ اؿكٛم ا٭خط٣، ست٢ ٚإٕ نإ 

 .ق١ُٝ َٔ اؿكٛم ا٭خط٣ا٭غاغ١ٝ يٝػت بايهطٚض٠ أنجط 

طًب َٔ نٌ ؾطز "تًو اؿكٛم اييت ٜٴ: ؾت اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ ع٢ً أْٗاطِّنُا عٴ

"آخط با٫سذلاّ ٭ٟ ؾدل اَطاعاتٗ
(2)

ٖٞ سكٛم  اٱْػإإٕ شيو ٜعين إٔ نٌ سكٛم . 

أغاغ١ٝ
(3)

ؿِٗ َٔ ْكٝهٗا إٔ ٖٓاى اييت ٜٴ؟ ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ملاشا إناؾ١ قؿ١ أغاغ١ٝ

 .نٗا َػُٛح ب٘ أٚ ع٢ً ا٭قٌ ٫ ٜجرل قًكااْتٗاسكٛقا ثا١ْٜٛ غرل أغاغ١ٝ 

ايكٛا٥ِ ٚايتعطٜؿات ايعسٜس َٔ ايتدلٜطات، نؿهط٠ ا٫عذلاف ايعاملٞ بٗا،  شلصٙتٴػام 

أٚ اٱمجاع ايسٚيٞ أٚ ايعاملٞ سٛشلا
(4)

نٗا ؾٗٛ إمجاع اْتٗا، َٚع٢ٓ شيو إٔ ايسٍٚ متتٓع عٔ 

ٗٳو  اٱْػإعًُٞ أٚ ٚقعٞ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ اٱمجاع قعب ايتشكٝل، شيو إٔ سكٛم  تٴٓت

نٗا ٚيٝؼ اْتٗازضد١ ميهٔ ايكٍٛ َعٗا إٔ اٱمجاع َكًٛب ؾٗٛ إمجاع سٍٛ إىل  ُطاضاغتب

 .!؟ اسذلاَٗا

تًعّ ب٘ ايسٍٚ ضمبا اٱمجاع ايصٟ ميهٔ اؿسٜح عٓ٘، ٖٛ اٱمجاع ايٓعطٟ، ايصٟ  

 .بٗصٙ اؿكٛمايتٸاّ َٔ أْٗا غتهُٔ ايتُتع ْؿػٗا ق٫ٛ 

                                 
 . 53تعريؼ ىنرم شك، أكرده، جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 54(، أكرده، جاؾ دكنممي المرجع السابؽ، ص(NARVESONتعريؼ نارفيسكف  - (2)
يستعمؿ الكثير مف الدارسيف لحقكؽ اإلنساف مصطمح الحقكؽ األساسية لمداللة عمى حقكؽ اإلنساف، ربما يكدكف  - (3)

أف كؿ حقكؽ اإلنساف تعتبر حقكقا أساسية كما إضافة صفة أساسية إال لمتأكيد عمى  -إف صح االستنتاج -القكؿ بذلؾ
أىـ مف بعض الحقكؽ األخرل التي ال تدخؿ تحت مفيـك حقكؽ اإلنساف. كقد شاع مصطمح الحقكؽ األساسية أنيا 

(. كيظير ذلؾ مف مجمكع المراجع الخاصة بالعديد منيـ Les droits Fondamentauxخاصة لدل الفقياء الغربييف)
 كالتي أمكف جمعيا كستظير في قائمة المراجع. 

سيقت ىذه التبريرات مف قبؿ أصحاب القكائـ الخاصة بالحقكؽ األساسية تبريرا ليذه القائمة أك تمؾ. في تفاصيؿ  - (4)
 . 57ذلؾ انظر: جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص 
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اؿس  ايعامل١ٝ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ، باعتباضٖ اٚنُاْ اتؿػرلايٓعطٟ ٖصا اٱمجاع ٜٴعسٸ 

ٕ اؿكٛم املسضد١ يف ايكٛا٥ِ ي٘ َٔ قبٌ مجٝع ايسٍٚ، َٚع شيو ؾإا٭ز٢ْ املؿذلى ٚاملتؿل سٛ

ثكاؾ١ٝ  ،َٔ اـكٛقٝات ايٛط١ٝٓ ٚاٱق١ًُٝٝ يًسٍٚ ١جٓا٤ات ايٓابعغتايػابك١ تجرل بعض ا٫

 .ناْت أٚ ز١ٜٝٓ أٚ غرلٖا

ؾإشا أخصْا َج٬ سط١ٜ ايسٜٔ ٚاملعتكس نُجاٍ َٔ ايكٛا٥ِ ايػابك١، يٛدسْا أْ٘ يف  

ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬، ٫ ٜٴػُح يٲْػإ املػًِ إٔ ٜٴػِّٝط زٸٜٓ٘ َٔ  ٔايسٍٚ املػ١ًُ، ٚاْط٬قا َ

 .غرلٙ ٚإ٫ ُاعتدل َطتسا، ٖٚصا يف ْعط أغًب١ٝ ايؿك٘ اٱغ٬َٞإىل  ٜٔ اٱغ٬َٞايسٸ

أٟ قا١ُ٥ َٔ ايكٛا٥ِ ايػابك١ ٫ ميهٔ اعتباضٖا ْٗا١ٝ٥ َٚجاي١ٝ ٚأٟ سل َٔ ؾٚبايتايٞ 

 .٫ ميهٔ اعتباضٙ أغاغٝا ع٢ً سػاب اؿكٛم ا٭خط٣ اٱْػإسكٛم 

ا٭غاغ١ٝ، أْٗا  اٱْػإَا ٬ٜسغ نصيو سٍٛ ٖصٙ ايكٛا٥ِ اييت ساٚيت تعساز سكٛم 

تتؿل يف اعتباض بعض اؿكٛم أغاغ١ٝ، ٚؽتًـ يف بعهٗا، ٚنًُا تعسزت ٖصٙ ايكٛا٥ِ 

 .ظازت إَها١ْٝ ا٫خت٬ف، ٚبايتايٞ اتػعت قا١ُ٥ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ

، إسساُٖا نٝك١، ِ، قا٥ُتنيدطز َٔ فُٛع ٖصٙ ايكٛا٥ؾٌٗ ميهٓٓا َج٬ إٔ ْػت

ثٝل ؽل تًو اؿكٛم املتؿل عًٝٗا، ٚاييت تهطضت اٱؾاض٠ إيٝٗا يف مجٝع ايكٛا٥ِ، ٚاملٛا

َػ٢ُ، ٚقا١ُ٥ ٚاغع١، ؽل مجٝع اؿكٛم اييت تٛقًت  ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ، ٚؼت أٟ

 ؟ .إيٝٗا ٖصٙ ايكٛا٥ِ ٚتًو املٛاثٝل ٚبطبٝع١ اؿاٍ َٔ زٕٚ تهطاض

ٚأْ٘ هطٟ  ١تػا٫٩ت يٝػت بايبػاط١ اييت ْتكٛض، خاقاي عٔ ٖصٙإٕ اٱداب١ 

(، Jus Cogenes) آَط٠ اا٭غاغ١ٝ، قٛاعسٖ اٱْػإاؿسٜح سايٝا ع٢ً إٔ سكٛم 

نٗا اْتٗا، ٚ(Erga Omnes)ٚا٫يتعاَات ايٓامج١ عٓٗا ٖٞ ايتعاَات يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ 

ايسٚي١ٝ يف ايعسٜس َٔ املٓاغباتٜعتدل دطمي١ زٚي١ٝ نُا أنست شيو قه١ُ ايعسٍ 
(1)

. 

                                 
أهتيحت عدة مناسبات لمحكمة العدؿ الدكلية لتعميؽ االتجاه الذم يعتبر حقكؽ اإلنساف األساسية، التي ال يجكز  -(1)
 لمساس بيا في جميع األحكاؿ، مف القكاعد اآلمرة مف بينيا: ا

المتضمف الرأم االستشارم حكؿ التحفظات عمى اتفاقية منع جريمة  598/  06العدؿ الدكلية رقـ  ةقرار محكم -
 . 1951، عاـ اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا

= 
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 يتؿانًٞ، اْط٬قا َٔ قٓاع١يف ا٭خرل ْٴؿاطط متاَا، ضأٟ َٔ عاضض ٖصا ايتكػِٝ ا

ا٭غاغ١ٝ زٕٚ سكٛم  اٱْػا١ٕٝ، ٚسكٛم اٱْػاْٖٛ ايهطا١َ  اٱْػإإٔ أقٌ سكٛم 

ا٭خط٣ غرل ناؾ١ٝ يتشكٝل ٖصٙ ايهطا١َ، ٫ٚ ميهٔ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ  اٱْػإ

أبعاز ميهٔ إىل  ؼكٝكٗا،إىل  اٱْػا١ٕٝ، اييت تٗسف سكٛم اٱْػاْتكًٝل ايهطا١َ 

سكٛقا أغاغ١ٝ  اٱْػإ٭ٕ نٌ سكٛم  ؛اٱْػإٛا٥ِ نٝك١ ٚكتكط٠ ؿكٛم استٛا٩ٖا بك

ى ٭ٟ سل َٔ ٖصٙ اؿكٛم اْتٗا١ٝ، ٚأٟ ػاْاٱَْازاَت َطتبط١ بايهطا١َ  ،يف أقًٗا

مبع٢ٓ سطَاْ٘ َٔ ايتُتع بايؿطٚط ايسْٝا  ط٤ َٔ ؼكٝل سٝا٠ إْػا١ْٝ نطمي١؛ّ املٜٳشٔط

 .اٱْػإايهطٚض١ٜ ؿٝا٠ ٜػتشكٗا 

تأثطت نجرلا عدل َطاسٌ تطٛضٖا باؾسٍ ايػٝاغٞ  اٱْػإٜٚبسٚ إٔ سكٛم  

ٚاٱٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ قاسبٗا، َٚا تكػُٝاتٗا ايجٓا١ٝ٥
(1)

، إ٫ زيٌٝ ع٢ً شيو، ؾأٟ تكػِٝ 

                                 
 . 05/02/1970( في  (Barcelona Traction قرار محكمة العدؿ الدكلية في قضية برشمكنة تراكشف -
حكؿ المكظفيف الدبمكماسييف لمكاليات المتحدة األمريكية في  1980مام 24قرار محكمة العدؿ الدكلية الصادر في  -

طيراف حيث جاء في قرار المحكمة ما يمي: إف حرماف اإلنساف تعسفا مف حريتو ككضعو في ظركؼ مؤلمة كممارسة 
ميثاؽ األمـ المتحدة كالحقكؽ األساسية المعمنة في إعبلف اإلكراه الجدم عميو يعتبر متنافيا بصكرة كاضحة مع مبادئ 

-1948 الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية كاألكامرحكاـ كالفتاكل مكجز األحقكؽ اإلنساف. حكؿ ىذه األحكاـ انظر: 
 عمى مكقع المحكمة الرسمي:  2005مـ المتحدة، نيكيكرؾ ، منشكرات األ1997-2002، 1992-1996، 1991

cij. org-http: //www. icj. 

جانب ىذه المعايير )معيار األىمية، معيار األجياؿ، معيار صاحب الحؽ(، ظيرت معايير أخرل تقسـ إلى  - (1)
"عالمية  مقالو في ،(RENÉ JEAN DUPUY)راف جاف دبكمحقكؽ اإلنساف تقسيما ثنائيا، مف بينيا المعيار الذم اعتمده 

حقكؽ اإلنساف"، حيث يرل أف كؿ مكضكع لو عبلقة بحقكؽ اإلنساف ينطكم عمى اتجاىيف: األكؿ عمكدم، كاآلخر 
عمكدم(، ما نقصده باالتجاه العمكدم ىك عبلقة المكاطف بسمطتو، أك بتعبير آخر ىي الحقكؽ  -أفقي ) ثنائية: األفقي

األفقي فيك ما لآلخريف مف حقكؽ عمينا كىك ما يتضمف كاجب التعاكف  التي ليا صفة االحتجاج كالمطالبة. أما االتجاه
كالتضامف، كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ينطكم عمى ىذيف االتجاىيف. فاالتجاه العمكدم يتضمف الحقكؽ المدنية 

كاالجتماعية كالثقافية،  كالسياسية، التي تتعمؽ بالركابط بيف المكاطف كالسمطة. كاالتجاه األفقي يخص الحقكؽ االقتصادية
التي تتطمب مف الدكلة عمى الصعيد الكطني أف تأخذ مف األغنياء لتعطي الفقراء، كعمى الصعيد الدكلي التزاـ الدكؿ 

عالمية حقكؽ اإلنساف"، المرجع " ،( RENÉ JEAN DUPUY)الغنية بمساعدة الدكؿ الفقيرة. انظر في ذلؾ: راف جاف دبكم
ذا كنا 9السابؽ، ص باقي التقسيمات، إال أنو لـ إلى  نرل كجاىة ىذا التقسيـ، الذم حاكؿ أف يتفادل النقد المكجو. كا 

يسمـ مف النقد ألنو غير شامؿ، لمحقكؽ الجماعية أك حقكؽ التضامف، خاصة كأنيا أصبحت كاقعا حقيقيا ال يمكف 
النطاؽ الدكلي بيف الدكؿ الفقيرة كالغنية كىك ما تجاكزه. كما أنو تقسيـ مثالي ألنو يفترض التعاكف كااللتزاـ المزعـك عمى 

 تناقضو تماما السياسة الدكلية في ىذا اإلطار. 
= 

http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
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ا أخط٣ بني ططؾٝ٘، ٖٚٛ َا أسٝاْٶ اا ٚخؿٝٶأسٝاْٶ اَعًٓٶ اثٓا٥ٞ ٜهٕٛ َكسضٙ عاز٠ قطاعٶ

بعض ايبشح عٔ تكػُٝات أخط٣ اي، ا٭َط ايصٟ محٌ اٱْػإٜٓطبل متاَا ع٢ً سكٛم 

تتذاٚظ ايجٓا١ٝ٥
(1)

ادتُاعٞ، ؾكس  -غٝاغٞ ٚاقتكازٟ -َسْٞ: ، ؾإشا أخصْا َج٬ ايجٓا١ٝ٥

                                 
إيجابي(، حيث الحقكؽ  -ىناؾ ثنائية أخرل اعتمدىا بعض الفقياء لتقسيـ حقكؽ اإلنساف ىي ثنائية: )السمبي - 

ثؿ كفقط في عدـ عرقمة التمتع بيا بكضع الضكابط المدنية كالسياسية ىي الحقكؽ السمبية ألف التزاـ الدكلة إزاءىا يتم
فيي الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، حيث تدخؿ الدكلة يككف  اإليجابيةالخاصة لمباشرتيا، أما الحقكؽ 

 ؛ انظر أيضا: 15كائؿ أحمد عبلـ، المرجع السابؽ، صإيجابيا مف أجؿ تحقيقيا. انظر في ذلؾ: 
-Guy HAARSCHER, Philosophie des Droits de l'Homme, op. cit. p 39 ; -K. VASAK. op. cit. 

p302-   .  

إف ىذا المعيار يبدك أنو غير دقيؽ كذلؾ؛ ألف تدخؿ الدكلة أصبح ضركريا في الكثير مف الحقكؽ المدنية  - 
 كالسياسية، كذلؾ مف أجؿ ضماف التمتع الفعمي بيا. 

 -سياسيك كاقتصادم -تجاكز التقسيـ الثنائي لمحقكؽ كخاصة الثنائية التقميدية: مدني حاكؿ العديد مف الفقياء - (1)
حدكد الخمس إلى  ثقافي، كذلؾ بإعطاء تصنيفات تعتمد عمى مجمكعات مف الحقكؽ، كصمت عند بعضيـ -اجتماعي

 عمى النحك التالي: 
ية لمبقاء كالعيش، كالضمانات الدنيا لمسبلمة حقكؽ البقاء كالحقكؽ الشخصية: كالتي تكفؿ المكارد الدنيا الضركر  -

الجسدية كالمعنكية لمفرد، كتشمؿ: الحؽ في الغذاء كالحؽ في الرعاية الصحية كالحؽ في الحياة كالحؽ في الحماية مف 
 التمييز كتحريـ الرؽ كالحؽ في الحماية مف التعذيب كالشخصية القانكنية كالجنسية. 

ي الفرد في تعاممو مع الدكلة، كالحؽ في قانكنية االعتقاؿ، كالحماية مف االعتقاؿ الحقكؽ القانكنية: التي تحم -
 كاإليقاؼ التعسفييف، كالحؽ في افتراض البراءة، كعدـ رجعية القكانيف إال األصمح لممتيـ. 

لحؽ في التعميـ الحقكؽ المدنية كاالجتماعية كالثقافية: التي تكفؿ العضكية النشطة كالفعالة في المجتمع، كتشمؿ، ا -
كفي إيجاد أسرة ككفالتيا، كالحؽ في حرية الفكر كالضمير كالتعبير كالصحافة كالتجمع كالجمعيات كالتأليؼ كالحؽ في 

 المشاركة في الحياة الثقافية لممجتمع. 
ماعي، الحقكؽ االقتصادية: التي تمنح المرء السمطة عمى الطبيعة كظركؼ العمؿ، كتشمؿ: الحؽ في الضماف االجت -

 كالحؽ في العمؿ، كالحؽ في الراحة كأكقات الفراغ، كالحؽ في التنظيـ كتككيف الجمعيات. 
الحقكؽ السياسية: التي تمنح لممرء مقدرة التأثير عمى القكاعد كالقكانيف كالُبنى المجتمعية األساسية، كتشمؿ: الحؽ في  -

بعض الحقكؽ ذات الطبيعة المزدكجة المدنية إلى  تمتداالنتخاب كالمشاركة السياسية كتكلى الكظائؼ العامة، كقد 
. حيث يقكؿ 53-49كالسياسية كإنشاء األحزاب كالجمعيات... الخ. في ذلؾ: انظر: جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص

التصنيفات الدقيقة بما فيو الكفاية، حتى تعكس تعقيدات حقكؽ إلى  في نفس المكضع حكؿ ىذه التصنيفات " إننا بحاجة
اإلنساف، كالمضبكطة بما فيو الكفاية حتى تكشؼ العبلقات العممية الميمة، كالمفتكحة بما فيو الكفاية، حتى تتكافؽ مع 
نطاؽ كاسع مف النظريات الممكنة، كقد يساعدنا تجاكز الثنائية التقميدية التحرر مف حمؿ الجدؿ السياسي السابؽ، كيفتح 

السؤاؿ األساسي عف اآلليات إلى  ا لفترة طكيمة، كنبدأ بتحكيؿ اىتمامناأعيننا عمى مكضكعات كنا نغض الطرؼ عني
 كالعمميات االجتماعية التي بكاسطتيا تهحمى كتهحتـر حقكؽ اإلنساف أك تهنتيؾ. 
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، املكسؽ يًؿطز (ايطأزلايٞ)ناْت قٛض ايكطاع اٱٜسٜٛيٛدٞ بني املعػهط ايػطبٞ 

 شات ايطابع ايؿطزٟ، املس١ْٝ اٱْػإٚؿطٜت٘، مما دعً٘ ٜبسٟ تعًكا ٚانشا عكٛم 

 .ا٭خط٣ فطز استٝادات إْػا١ْٝ ٫ سكٛم اٱْػإٚايػٝاغ١ٝ، يف سني ٜعتدل سكٛم 

أبسٟ تعًكا ٚانشا  (ا٫ؾذلانٞ)ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ شيو ؾإٕ املعػهط ايؿطقٞ 

ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ َٚٓشٗا ا٭ٚي١ٜٛ، َع ػاٌٖ ٫ؾت يًشكٛم املس١ْٝ  اٱْػإعكٛم 

 .ٚايػٝاغ١ٝ

مل ايجايح اأبست زٍٚ ايع حمجاعٞ، سٝ –ؾطزٟ : ع٢ً ايجٓا١ٝ٥ٚا٭َط شات٘ ٜٓطبل 

َسع١َٛ باملعػهط ا٫ؾذلانٞ اٖتُاَا ٚانشا باؿكٛم اؾُاع١ٝ، ٚاعتدلتٗا أغاؽ 

ايتُتع باؿكٛم ايؿطز١ٜ، ٖٚصا اْط٬قا َٔ تكسٜػٗا يًذُاع١ يف مجٝع أؾهاشلا ) ا٭غط٠، 

 .اخل( ...ايؿعب

َٔ عكٝس٠ إٔ اؿكٛم اؾُاع١ٝ يٝػت باملط٠ سكٛم يف املكابٌ تٓطًل ايسٍٚ ايػطب١ٝ 

 .ايؿطز١ٜ اٱْػإتؿتكط ملكَٛات سكٛم  ايٲْػإ، ٭ْٗ

ط عٔ خكٛق١ٝ َع١ٓٝ ؾإٕ املٓطًكات ا٭غاغ١ٝ يهٌ ؾطٜل تعبٸ ٚيف ْعط ٖصٙ ايسضاغ١

، َُٚٗا نإ ْٛع ٖصٙ اٱْػإٜٓتٗذٗا ٖصا ايططف أٚ شاى يف ايتعاٌَ َع قهاٜا سكٛم 

ٚ تاضى١ٝ أٚ دػطاؾ١ٝ، إٜسٜٛيٛد١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ، ثكاؾ١ٝ أٚ سهاض١ٜ، ٚط١ٝٓ أاـكٛق١ٝ 

ٖصا ايتُػو ايهبرل بٗصٙ غرلٖا َٔ اـكٛقٝات، إٕ إق١ًُٝٝ، ز١ٜٝٓ أٚ عًُا١ْٝ، أٚ 

زٕٚ  اٱْػإإْػا١ْٝ تطنع ع٢ً اييت  اٱْػإاـكٛقٝات ٜ٪ثط ٫ قاي١ ع٢ً عامل١ٝ سكٛم 

 .أٟ اعتباضات أخط٣

بكه١ٝ  ٛٚيف ظٌ ٖصٙ ايتكػُٝات اييت تبسٚ ٚنأْٗا َتٓاقه١، ايػُؾهٝـ إشٕ 

 ؟ .اٱْػإَطتب١ اؿسٜح عٔ تهاٌَ ٚٚسس٠ سكٛم إىل  اٱْػإسكٛم 
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 املطًب ايجاْٞ

 االعتُاد املتبادٍ ٚعدّ ايكاب١ًٝ يًتذص١٥: ٚٚسدتٗا اإلْطإسكٛم تهاٌَ 

بسأ ٖصا ايتهاٌَ ٜعٗط تسضهٝا َع ايذلادع ايتسضهٞ يف سس٠ ايكطاع بني كتًـ 

 .)ايؿطع ا٭ٍٚ(ايٓعطٜات اييت أغػت شلصٙ ايتكٓٝؿات َٔ اؿكٛم 

 .)ايؿطع ايجاْٞ( اٱْػإثِ ػػس يف أِٖ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ عكٛم 

 ايفسع األٍٚ

 ٞحتسى ذاتٞ يًبشح عٔ ايتٛافل اإلٜدٜٛيٛد

دع اؾسٍ ايتكًٝسٟ سٍٛ ايتعاقب ٚا٭غبك١ٝ بني سكٛم ابسأ ٖصا ايتشطى بعسَا تط 

ظٗٛض اؿكٛم اؾُاع١ٝ ٚتطٛضٖا اتهح إٔ اؿكٛم  ثِ بعس، ) أ٫ٚ(ايجاْٞٚ اؾٌٝ ا٭ٍٚ

 .(ثاْٝااؾُاع١ٝ ته٬ُٕ بعهُٗا ايبعض )ٚ ايؿطز١ٜ

 ايجاْٞٚ ٍٚسكٛم ادتٌٝ األضبك١ٝ بني دع ادتدٍ ايتكًٝدٟ سٍٛ ايتعاقب ٚاألاتس -ٚالأ

بؿهٌ ؾهٝع يف ايكطاع ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ نإ غا٥سا  اٱْػإدسَت سكٛم اغت 

نات اْتٗاايػطبٞ، ؾهإ املعػهط ايػطبٞ وطم ع٢ً إبطاظ ٚ بني املعػهطٜٔ ايؿطقٞ

اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ يف ايسٍٚ ا٫ؾذلان١ٝ، ٚيف املكابٌ وطم املعػهط ايؿطقٞ ع٢ً 

ُط ا٭َط اغتنات اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف ايسٍٚ ايطأزلاي١ٝ، ٚاْتٗاإظٗاض 

إٔ اْٗاض املعػهط ايؿطقٞ، ؾذلادع شاى اؾسٍ ايتكًٝسٟ، مما اْعهؼ إهابا إىل  نصيو

ٚظاز َٔ ايتٛاؾكات سٛشلا ٚاقذلبت ٚدٗات ايٓعط ،اٱْػإع٢ً خطاب سكٛم 
(1)

. 

سٝح بات ٜػٛز ا٫عتكاز يس٣ غايب١ٝ ايسٍٚ إٔ ايعامل١ٝ ٜٓبػٞ إٔ تبك٢ يكٝك١ عكٛم  

ٚا٭غبك١ٝ بني  ت٭ْٗا قؿ١ أق١ًٝ ؾٝٗا، ؾذلادعت بصيو ؾهط٠ ايتعاقب ٚايتؿاٚ ؛اٱْػإ

يكاحل عامل١ٝ ٖصٙ اؿكٛم، ٚقاض ٜٴٓعط شلصٙ اؿكٛم ع٢ً أغاؽ أْٗا  اٱْػإؾ٦ات سكٛم 

 .ؾ١٦ َٓٗا ٜتٛقـ ع٢ً إعُاٍ ايؿ١٦ ا٭خط٣ نٌ ٫ ٜتذعأ ٚإعُاٍ

                                 
محمد فييـ يكسؼ، "حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ  - (1)

 . 226(، المرجع السابؽ، ص17ؽ اإلنساف؟ "، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)العربي لحقك 
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غٝهٕٛ شيو خاق١ بني ايٓعط١ٜ ايطأزلاي١ٝ َٔ د١ٗ ٚا٫ؾذلان١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣،  

نُْٛٗا ناْتا قٛض ايكطاع اٱٜسٜٛيٛدٞ بني اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 .ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ

ا٫خت٬ؾات ايػابك١ ْؿػٗا بسأ ايبشح عٔ ٖصا ايتٛاؾل ايصٟ هعٌ سكٛم ُٔ ؾ

نٌ ٫ ٜتذعأ، ؾكس ظٗطت سطن١ قسمي١ ٚؾعاي١ يف ايبًسإ ايطأزلاي١ٝ أؾًشت يف  اٱْػإ

ْتا٥ر َطن١ٝ َٔ أدٌ تطٜٛط ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ املٓبجك١ عٔ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ إىل  ايتٛقٌ

املكابٌ ظٗطت سطن١ َٛاظ١ٜ زاخٌ ايسٍٚ ا٫ؾذلان١ٝ تطغب ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚيف 

تٛاؾل بني محا١ٜ  إهازمبعٜس َٔ اؿطٜات ايؿطز١ٜ، نإ ايككس َٔ نٌ ٖصٙ احملا٫ٚت 

ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝٚ اؿطٜات ايؿطز١ٜ
(1)

. 

املساؾع  ،اٱْػإبٞ ؿكٛم ٖٚصا اؿطاى ايصاتٞ ايتٛاؾكٞ تأثط ب٘ نصيو ايٓعاّ ا٭ٚض

 ا٭بسٟ عٔ اؿكٛم ايؿطز١ٜ املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ؾؿٞ إطاض فًؼ أٚضٚبا، ٚبايطٸغِ َٔ إٔ

ايػٝاغ١ٝ َع ٚ يًشكٛم املس١ْٝ 1951 ا٭ٚضٚب١ٝ نطغت ْؿػٗا عٓسَا ُاعتُست غ١ٓا٫تؿاق١ٝ 

املتكاعس ٚ ا٫دتُاع١ٝ، إ٫ إٔ ايتطٛض يف ايكبٍٛ اؾع٥ٞٚ إُٖاٍ ٚانح يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ

ايٞ تبين املٝجام ا٭ٚضٚبٞ يًشكٛم  1961ا٫دتُاع١ٝ أز٣ غ١ٓ ٚ سضها يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜت

ا٫دتُاع١ٝ
(2)

. 

، تطٛض يف َطس١ً تاي١ٝ عكب اْٗٝاض 1965ؾٝؿطٟ 26أقبح ٖصا املٝجام غاضٜا بتاضٜذ  

 19املعػهط ايؿطقٞ يٝتِ تعسًٜ٘ َٔ خ٬ٍ َطادع١ قتٛاٙ بطؾع عسز اؿكٛم املع١ًٓ َٔ 

ٚتطبٝك٘ ع٢ً ا٭ططاف ابتسا٤ َٔ  1996َاٟ  13تبٓٝ٘ بكٝػت٘ املعسي١ يف  سكا، ٚمت 31إىل 

1999د١ًٜٝٛ عاّ  11
(3)

. 

ايصٟ َطزٙ ٚ أخط٣،إىل  َٔ زٚي١ ٚضغِ ايتبأٜ ايؿسٜس يف ايتعاَات ايسٍٚ اػاٙ املٝجام

ا٭غاغٞ اضتباط ٖصٙ اؿكٛم بايٛنع يف اجملتُع زاخٌ ايسٚي١، ٚضغِ َا ٜٴكاٍ عٔ املٝجام َٔ 

أْ٘ "قا١ُ٥ ؼت ايطًب" ٚشيو عٓسَا ٜٴدِّط ايسٍٚ يف ا٫يتعاّ بعسز َعني َٔ املٛاز َٔ 

                                 
 . 15-13عالمية حقكؽ اإلنساف"، المرجع السابؽ، ص" ،(RENÉ JEAN DUPUY)انظر في ذلؾ: راف جاف دبكم - (1)
 . 109المرجع السابؽ، ص ،انظر في ذلؾ، كائؿ أحمد عبلـ - (2)
 . 241كمكديك زنغي، المرجع السابؽ، ص - (3)
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اختٝاضٖا ٖٞ، ٚإَها١ْٝ تػٝرل ايكا١ُ٥ بعس ايتكسٜل
(1)

. 

ٚايصٟ  1998َٚٔ خ٬ٍ ايدلتٛنٍٛ ا٭خرل يػ١ٓ  -ضغِ نٌ شيو إ٫ إٔ املٝجام 

 -يٝؼ ع٢ً أغاؽ ْعاّ ايتكاضٜطٚ أٚدس آي١ٝ دسٜس٠ تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايب٬غات اؾُاع١ٝ

ٖٚصا  ،ٜتكاعس تسضهٝاٚ ،يًشكٛم ا٫دتُاع١ٝ يف أٚضٚباٖاَا  طاع إٔ هس َهاْااغت

سكٛم، أق٬ ا٫دتُاع١ٝ يٝػت ٚ بعسَا غاز ط٬ٜٛ اعتكاز ضاغذ َٔ إٔ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ

 .يف ايتٛؾٝل َا بني ايٓٛعني ٖاّؾٗصا إشٕ تطٛض 

٤ اؿطب ايباضز٠ باْٗٝاض املعػهط ايؿطقٞ َٔ تػعٝٓٝات ايكطٕ املانٞ، مل اْتٗاٚبعس 

ٜعس ملكٛي١ ايكطاع اٱٜسٜٛيٛدٞ َع٢ٓ، ٚتطادع بصيو شيو اؾسٍ ايتكًٝسٟ سٍٛ أغبك١ٝ 

 ٗاٚتعاقب اٚسًٛشل اٱْػإؾ٦ات سكٛم 
(2)

. 

إىل  1992َٓص عاّ  اػٗتَٔ ز٥٫ٌ ٖصا ايتشٍٛ إٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ  

ايتكسٜل ع٢ً ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٖٚٞ اييت ناْت قس 

اٱْػإبعست ؾٝ٘ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ سكٛم اغت 1986أقسضت بٝاْا عاّ 
(3)

. 

 عُإ يًشكٛم ادتُاع١ٝ اذتكٛم ايفسد١ٜ - ثاْٝا

ٕٕ تٴططح عسٸ٠ َؿه١ً ايتٛاؾل يف قاسب اؿل بني ايؿطز ٚاؾُاع١،  يف َػت٣ٛ ثا

خاق١ يس٣ زٍٚ ايعًِ ايجايح يف ع٬قتِٗ َع ايسٍٚ املتكس١َ، ٚلس زا٥ُا يف قًب ايٓكاف 

ايصٟ تػٛق٘ زٍٚ ايعاّ ايجايح أغبك١ٝ ٚأٚي١ٜٛ اؿكٛم اؾُاع١ٝ ع٢ً اؿكٛم ايؿطز١ٜ، 

                                 
 . 242كمكديك زنغي، المرجع نفسو، ص (1)
في انتقاده لفكرة األجياؿ في تصنيؼ حقكؽ اإلنساف، يرل جاؾ دكنممي، أف فكرة األجياؿ فكرة مزعجة؛ ألف  -(2)

كالسياسية يجب أف تقاـ قبؿ األجياؿ البيكلكجية تنجب، كبالتالي يسبؽ أحدىا اآلخر، مما يكحي بأف الحقكؽ المدنية 
الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية، كالتي يجب أف تسبؽ حقكؽ التضامف الجماعيةّ ، كحتى المقارنة باستخداـ األجياؿ 
التكنكلكجية تعتبر أكثر إزعاجا، كمعناىا أف يحؿ جيؿ مف التكنكلكجيا محؿ جيؿ آخر كيجعمو عتيقا، إف ذلؾ يكحي بأف 

جب أف تحؿ محؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية القائمة مف قبؿ، ككبل الحقكؽ التضامنية ي
القراءتيف تتحدل الفكرة الكاسعة القبكؿ عف االعتماد المتبادؿ بيف كؿ حقكؽ اإلنساف. راجع في ذلؾ، جاؾ دكنممي، 

 . 178المرجع السابؽ، ص
محمد فييـ يكسؼ، "حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ  - (3)

 . 226(، المرجع السابؽ، ص17العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)
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 .١ٍٝ َٛقع ايكساض٠ يف َجٌ ٖصا اؾسٜٚتبٛأ عاز٠ اؿل يف ايتُٓ

ايتدًـ ٜعٝل ٖصٙ ٚ، اٱْػإمبُاضغ١ ؾعاي١ ؿكٛم تػُح ايت١ُٝٓ ٚإشا ناْت 

، غرل أْ٘ هب ايتُٝٝع بني اعتباض ايت١ُٝٓ اٱْػإإشٕ ؾطط يتشكٝل سكٛم  ٗٞاملُاضغ١، ؾ

 .ؿني ؼكٝل ايت١ُٝٓ اٱْػإسكٛم ٚبني تعطٌٝ مماضغ١  ،اٱْػإؾططا يًُُاضغ١ سكٛم 

ؾايسٍٚ ايٓا١َٝ نجرلا َا تتصضع بهطٚض٠ ؼكٝل ايت١ُٝٓ َٔ أدٌ اسذلاّ سكٛم  

ٚيهٔ ! َت٢ أقبشٓا َٔ عساز ا٭غٓٝا٤ اٱْػإغٓشذلّ سكٛم : ، ِٖٚ ٜكٛيٕٛاٱْػإ

يٝػت سهطا ع٢ً ا٭غٓٝا٤ اٱْػإسكٛم 
(1)

. 

تط٣ زٍٚ ايعامل ايجايح أْ٘ ميهٔ ايتهش١ٝ باؿكٛم ايؿطز١ٜ َ٪قتا، َٔ أدٌ بًٛؽ 

سكٛم مجاع١ٝ أِٖ، َٔ بٝٓٗا اؿل يف ايت١ُٝٓ، ٚتػتؿٗس يف شيو بإٔ ايسٍٚ ايػطب١ٝ شاتٗا 

مل تٴذػِّس اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ إ٫ بعس ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ، ٚيهٔ هب 

ٖٛ ايؿاعٌ ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ وسخ  اٱْػإٚإٔ  ؾع٬ تٴعسٸ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ايتصنرل ٖٓا بإٔ ايتُٓ

؟ ! "ايؿعٌ" زٕٚ "ايؿاعٌ"
(2)

. 

بٗصا املٓطل غٓهع يف ايػذٕٛ َٚٔ زٕٚ قان١ُ نٌ َعاضض ؿهَٛت٘، ْٚٴعطِّن٘ 

-ؼكٝل ايت١ُٝٓ، ٖٚصا َا عدل عٓ٘ ايػٝس )نٝبا َباٟ ضيؿتٸ٢ أْٛاع ايتعصٜب، باْتعا

Keba M’BAYE  1969يف ايعاّ  اٱْػإ(، يف َكاٍ ْٴؿط ي٘ يف اجمل١ً ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

يف ايسٍٚ اييت ٫ تػع٢ إ٫  اٱْػإاْتكس ؾٝ٘ ايتصضع بايت١ُٝٓ َٔ أدٌ تأدٌٝ مماضغ١ سكٛم 

يتشكٝل تكسّ َازٟ
(3)

. 

يف ايت١ُٝٓ نشل يًؿطز ٚنشل يًؿعٛب اٱْػإٚهب ايتأنٝس ع٢ً سل 
(4)

، ٖصا 

                                 
 . 14عالمية حقكؽ اإلنساف"، المرجع السابؽ، ص" ،(RENÉ JEAN DUPUY) راف جاف دبكم - (1)
المرجع السابؽ،  ،حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، المحتكيات كاآلليات قادرم عبد العزيز، - (2)

 . 212ص
 . 15عالمية حقكؽ اإلنساف"، المرجع السابؽ، ص" (، RENÉ JEAN DUPUYراف جاف دبكم) - (3)
في حؽ اإلنساف في التنمية كعبلقتو بحقكؽ الشعكب في التنمية مف جية كالحقكؽ الفردية مف جية أخرل، راجع  – (4)

. 166-157عمى كجو الخصكص: عمر سعد هلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
المرجع ، في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دراساتكأيضا جعفر عبد السبلـ عمي، 

= 
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ا٭خرل ٜؿذلض ٚادب ايتعإٚ ٚايتهأَ بني اؾُاع١ ايسٚي١ٝ ايػ١ٝٓ ٚايؿكرل٠، ٚهب 

يف ايت١ُٝٓ ٖٛ ايصٟ ٜعطٞ سل ايؿعٛب طابعا  اٱْػإ٭ٕ سل  اؿكني َعا؛ايتأنٝس ع٢ً 

، ٚست٢ ٫ ْطنع ع٢ً اٱْػإإْػاْٝا، ٚشيو َٔ أدٌ أ٫ تتشكل ايت١ُٝٓ ع٢ً سػاب غعاز٠ 

أٚ ْٗتِ باؾُاع١ ع٢ً سػاب ايؿطز ايؿطز ٌُْٚٗ اؾُاع١،
(1)

. 

سل أغاغٞ ٜؿذلط ٜٚتهُٔ يف ايٛقت ْؿػ٘ اؿل يف ت١ُٝٓ ٖٛ  اؿل يف ايت١ُٝٓ ؾ

ايؿعٛب ايٓا١َٝٚ ايسٍٚ
 (2)

. 

سكٛم ٚ ايبشح عٔ ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ يًُٛاظ١ْ بني ايت١ُٝٓإىل  غايباميٌٝ ايؿك٘ 

يًت١ُٝٓ ايصٟ أقبح ي٘ بعسا إْػاْٝا  ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتأنٝس ع٢ً املؿّٗٛ اؾسٜساٱْػإ

يف تُٓٝت٘ املاز١ٜ ٚغرل  اٱْػإإمنا ٜؿٌُ نٌ َا ىل  ،٫ ٜكتكط عٌ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ

 .أٚ بؿط١ٜ بعسَا َا ناْت اقتكاز١ٜ عت١ إْػا١ْٝاملاز١ٜ، يتكبح ايت١ُٝٓ 

يٓاؽ، ٞ ايصٟ ُأزخٌ ع٢ً ايت١ُٝٓ، ٜػع٢ يهُإ سٝا٠ أؾهٌ يهٌ ااٱْػاْٖصا ايبعس 

 .أٟ اؿل يف سٝا٠ نطمي١، أٚ سل ايعٝـ ايهطِٜ

ٚإشا اْطًكٓا َٔ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ يف سس شات٘ يس٣ ايؿك٘ لسٙ ٜطنع ع٢ً ٖصا ايبعس  

٫ ": (٫Alain PELLET ٜتٛقـ عٓس اؾاْب املازٟ يًت١ُٝٓ، ٚيف ٖصا ٜكٍٛ)ٚ ٞاٱْػاْ

املع١ٜٛٓ يٲْػإ ٖسؾٗا ٚ املاز١ٜميهٔ إٔ تهٕٛ ايت١ُٝٓ سكٝك١ٝ إشا مل تهٔ ايطؾا١ٖٝ 

 ( ؾرل٣ إٔ ايت١ُٝٓ َٔ طبٝع١ ٚدٛز١ٜ تعين يف ايٛقتRené jean DUPUYايٓٗا٥ٞ، أَا)

ايطٚحٚ ْؿػ٘ اؾػس
(3)

. 

                                 
. ككذلؾ: عبد العزيز النكيضي،"حقكؽ مختمؼ عمييا"، المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، 246-240السابؽ، ص

 . 69-61ص
 . 15عالمية حقكؽ اإلنساف"، المرجع السابؽ، ص" (، RENÉ JEAN DUPUYراف جاف دبكم) - (1)
-250انظر: عمر سعداهلل، حقكؽ اإلنساف كحقكؽ الشعكب، المرجع السابؽ، ص قكؿال ىذاإلى  في اإلشارة - (2)

251 . 
في اإلشارة ليذه التعاريؼ، انظر: بكشراب محمد أرزقي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع القانكف  - (3)

 . 23جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك مف دكف ذكر تاريخ المناقشة، ص ،الدكلي لحقكؽ اإلنساف
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222 
 

١ٝ يف إطاض ا٭َِ املتشس٠ َٔ خ٬ٍ بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ اٱْػاِْ تبين َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ تٸ 

بأْٗا" َػاض ٜػُح  1992ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يػ١ٓ ؾٗا ايتكطٜط ايعاملٞ سٍٛ يًت١ُٝٓ، سٝح عطٸ

َٓح ، بتٛغٝع فا٫ت ا٫ختٝاضات املُٓٛس١ يٮؾطاز نايتسضٜؼ، ايع٬ز، ت١ُٝٓ املساخٌٝ

١ٝ، َٓٗا ايعٝـ يف دٛ اٱْػاْؾطم عٌُ، ٚتؿٌُ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ مجٝع أْٛاع ا٫ختٝاضات 

ايػٝاغ١ٝٚ ايتُتع باؿط١ٜ ا٫قتكاز١ٜٚ َٔ ايػًِ
(1)

. 

منا٥ٞ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َِ املتشس٠ اٱيت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايكازض عٔ بطْاَر ا٭اتكطٜط  أَا

ؾكس أنس نصيو ع٢ً )أْػ١ٓ ايت١ُٝٓ(، عٓسَا ٜٓل ع٢ً متهني املٛاطٓني  2013يعاّ 

خاق١ ايؿبابٚ َٔ املؿاضن١
(2)

. 

ايت١ُٝٓ أقبشت ع١ًُٝ ؾا١ًَ َتها١ًَ تتهُٔ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ، املؿّٗٛ ا٭بطظ  

َٔ أدًِٗ، أٟ إٔ ٚ تتِ بِٗ، أٚ ايبؿط اٱْػإؾٝٗا ٫ٚ تكتكط عًٝٗا، ٚقس أقبح قٛضٖا 

 .يٝؼ يؿ١٦ َع١ٓٝٚ غاٜتٗا يف ْؿؼ ايٛقت، ٖٚٚٞ ؾُٝع ايٓاؽٚ ٖٛ ٚغًٝتٗا اٱْػإ

بني ايؿطز ٚاؾُاع١، هعٌ سكٛم ايؿطز ٚسكٛم اؾُاع١ نٌ ٫  لؼكٝل ٖصا ايتٛاؾ 

ؾهٌ  خط، يفٜٚهٌُ بعهٗا ايبعض اٯ خط،ٜعتُس بعهٗا ع٢ً ؼكٝل ايبعض اٯ ٜتذعأ

 .َٓػذِ ٚسسٟٚ

 ايفسع ايجاْٞ

 .يًتذص١٥ اإلْطإع٢ً عدّ قاب١ًٝ سكٛم  اإلْطإتأنٝد ايٓضٛظ ايدٚي١ٝ ذتكٛم 

، )أ٫ٚ(مت تأنٝس شيو غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ، َٔ خ٬ٍ كتًـ ايٓكٛم ايعامل١ٝ 

 .)ثاْٝا( أٚ ع٢ً املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ، َٔ خ٬ٍ نصيو كتًـ ايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ

 ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ - أٚال

أؾاض َٝجام ا٭َِ املتشس٠ يف ايعسٜس َٔ َٛازٙ
(3)

ايذلابط بني كتًـ ٚ ٖصا ايت٬سِإىل  

                                 
 http: //hdr. undp. org  :، عمى المكقع1992راجع: تقرير التنمية البشرية  - (1)
   http: //hdr. undp. org: ، عمى المكقع2013راجع: تقرير التنمية البشرية  - (2)
مف المادة  02ك 01( مف مكاده، ىي: الفقرتيف 06أشار ميثاؽ األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف في ديباجتو كفي ) - (3)

 . 76المادة  ،68المادة  ،02فقرة  62المادة  فقرة "ج"، 55المادة  "ب"، -1، فقرة 13المادة  األكلى،

http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/
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دا٤ يف املاز٠ ا٭ٚىل ؾكط٠ ثا١ْٝ املتعًك١ مبكاقس  ،ايسٜباد١إىل  ؾباٱناؾ١ ،اٱْػإسكٛم 

 ا٫قتكاز١ٜ ايكبػ١ شات ايسٚي١ٝ املػا٥ٌ سٌ ع٢ً ايسٚيٞ ايتعإٚ ؼكٝل ...": اشل١٦ٝ َا ًٜٞ

 ا٭غاغ١ٝ ٚاؿطٜات اٱْػإ سكٛم اسذلاّ تععٜع ٚع٢ً ١ٝاٱْػاْٚ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 ٫ٚ ايسٜٔ أٚ ايًػ١ أٚ اؾٓؼ بػبب متٝٝع ب٬ إط٬قا شيو ع٢ً ٚايتؿذٝع مجٝعا يًٓاؽ

 .ٚايٓػا٤" ايطداٍ بني تؿطٜل

ا٫دتُاعٞ دا٤ يف املاز٠ ٚ ٚيف ايؿكٌ ايتاغع ايصٟ خٴكل نً٘ يًتعإٚ ا٫قتكازٟ

ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يًذُٝع ب٬  اٱْػإإٔ ٜؿٝع يف ايعامل اسذلاّ سكٛم ": ؾكط٠ "ز" َٓ٘ 55

متٝٝع بػبب اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ، ٫ٚ تؿطٜل بني ايطداٍ ٚايٓػا٤، َٚطاعا٠ تًو اؿكٛم 

 ."ٚاؿطٜات ؾع٬

ايتأنٝس ع٢ً تهاٌَ إىل  ؾكس غع٢ َٓص ايبسا١ٜ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  أَا

ٖٚٛ  (René CASSIN -ضٜٓٝ٘ نػإ (ٚتطابط نٌ أْٛاع اؿكٛم، ؾاٱع٬ٕ ٚنُا قاٍ

أسس قا٥ػٝ٘، ٖٛ نٌ َتهاٌَ، بايؿهٌ ايصٟ ٫ ٜٴكبٌ ؾٝ٘ بإٔ ؽتل بعض ايبًسإ 

ٚتٗتِ أخط٣ باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ؾه٬ ايؿ٦تني  ،باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ

َٔ اؿكٛم تؿطض ايتعاَات ع٢ً ايػًطات ايعا١َ، ٚن٬ُٖا هب إٔ ٜٛنع َٛنع 

ايتٓؿٝص
(1)

. 

اٱع٬ٕ  "يٝؼ يف ٖصا: ع٢ً أْ٘ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ؾؿٞ َازت٘ ا٭خرل٠ ْل

ٍِّ يسٚي١  أٚ مجاع١ أٚ ؾطز أٟ سل يف ايكٝاّ بٓؿاط أٚ تأز١ٜ عٌُ َا هٛظ تأًٜٚ٘ ع٢ً أْ٘ ٜٴد

 .ٖسّ اؿكٛم ٚاؿطٜات ايٛاضز٠ ؾٝ٘"إىل  ٜٗسف

إٔ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٫ غ٢ٓ عٓٗا  ...": َٓ٘ ع٢ً 22نُا ْكت املاز٠ 

 .ٚيت١ُٝٓ ؾدكٝت٘" اٱْػإيهطا١َ 

ببعهٗا ايبعض مبٓاغب١ اٱعساز يعٗسٟ  اٱْػإنُا ظٗط ا٫عذلاف بذلابط سكٛم 

املتعًكني ع٢ً ايتٛايٞ، باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ  1966ا٭َِ املتشس٠ يػ١ٓ 

ػُٝع إىل  ٚايجكاؾ١ٝ ٚايعٗس اـام باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، خاق١ ٚإٔ ايبعض زعا

                                 
 . 14عالمية حقكؽ اإلنساف"، المرجع السابؽ، ص" (، RENÉ JEAN DUPUYراف جاف دبكم) - (1)
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اؿكٛم يف ٚثٝك١ ٚاسس٠
(1)

. 

ايعٗسإ ع٢ً  وتٟٛٚ أَاّ عسّ إَها١ْٝ شيو، طًبت اؾُع١ٝ ايعا١َ ؼسٜسا إٔ 

أندل قسض ممهٔ َٔ ا٭سهاّ املتُاث١ً، َٚٔ بٝٓٗا إزضاز َاز٠ تٓل ع٢ً سل ايؿعٛب يف 

تكطٜط َكرلٖا، ؾهإ اؿل اؾُاعٞ ايٛسٝس ايصٟ تهُٓ٘ ايعٗسإ
(2)

. 

 ا٫دتُاع١ٝٚ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ أَا ايدلتٛنٍٛ ا٫ختٝاضٟ املًشل بايعٗس ايسٚيٞ

ْل قطاس١  ، ؾكس2113زخٌ سٝع ايٓؿاش يف ٚ 2118يف عاّ : ايصٟ ُاعتُس يفٚ ايجكاؾ١ٝٚ

 :ع٢ً ٖصا ايتهاٌَ ؾذا٤ يف زٜبادت٘ َا ًٜٞ

 ٜعًٔ إٔ مجٝع ايٓاؽ ٜٛيسٕٚ أسطاضا اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ٚإش ت٬سغ إٔ ..."

اؿطٜات ٚ ٚإٔ يهٌ إْػإ سل ايتُتع بهاؾ١ اؿكٛم ،اؿكٛمٚ َتػاٜٚٔ يف ايهطا١َٚ

نايتُٝٝع بػبب ايعٓكط أٚ ايًٕٓٛ أٚ اؾٓؼ  ،زٕٚ أٟ متٝٝع َٔ أٟ ْٛعاٱع٬ٕ  ايٛاضز٠ يف

أٚ ايًٓػ١ أٚ ايسٸٜٔ أٚ ايطأٟ ايػٝاغٞ أٚ غرل ايػٝاغٞ أٚ ا٭قٌ ايٛطين أٚ ا٫دتُاعٞ أٚ 

 .ايجط٠ٚ أٚ املٛيس أٚ أٟ ٚنع أخط"

ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني اـاقني ٚ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  َا دا٤ يفإىل  تؿرل"ٚإش 

َتشطضٜني ٚ َٔ تػًِٝ َٔ إٔ املجٌ ا٭ع٢ً املتُجٌ يف إٔ ٜهٕٛ ايبؿط أسطاضا اٱْػإعكٛم 

ايؿاق١ ٫ ميهٔ إٔ ٜتشكل إ٫ بت١٦ٝٗ ظطٚف ميتع ؾٝٗا نٌ إْػإ عكٛق٘ ٚ َٔ اـٛف

قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝا٫ٚ املس١ْٝ ٚايجكاؾ١ٝ
(3)

". 

                                 
المرجع السابؽ،  ،حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، المحتكيات كاآلليات قادرم عبد العزيز، - (1)

 . 27ص
(. في تفاصيؿ ذلؾ راجع: كائؿ أحمد عبلـ، 6-)د 545؛ كالقرار: 1(الفقرة 6-)د 543كذلؾ بمكجب القراريف:  - (2)

 . 50المرجع السابؽ، ص ،االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف
مف حيث الصياغة عادة ما يتـ الجمع ما بيف الحقكؽ المدنية كالسياسية مف جية كالجمع ما بيف الحقكؽ  - (3)

حكؿ ىذا البركتككؿ أنو مزج بيف أنكاع الحقكؽ، حيت  االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مف جية أخرل، لكف ما يبلحظ
أكرد الحقكؽ المدنية، ثـ الثقافية، ثـ االقتصادية، ثـ السياسية، فاالجتماعية، كنعتقد أف األمر متعمد كليس عشكائيا، 

اف، نقكؿ ىذا كذلؾ لمتدليؿ عمى ىذا االعتماد المتبادؿ، كالترابط، كالتبلحـ، كالتشابؾ، بيف مختمؼ أنكاع حقكؽ اإلنس
كنحف نعمـ أف البركتككؿ الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية، كالذم جاء لمرقابة عمى التنفيذ ىذا 
العيد، حديث جدا، كقد جاء بعدما ساد طكيبل اعتقاد راسخ مف أف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مجرد 
= 
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غرل قاب١ً ٚ اؿطٜات ا٭غاغ١ٝ عامل١ٝٚ اٱْػإٚإش تعٝس ايتأنٝس إٔ مجٝع سكٛم 

 .َتؿابه١"ٚ َذلابط١ٚ يًتذع١٥

خاق١ عٔ  اٱْػإاملتعًك١ عكٛم  انُا أنست ا٭َِ املتشس٠ تكطٜبا يف نٌ قطاضاتٗ

ٚتطابطٗا ٚتهاًَٗا ٚاعتُازٖا املتبازٍ  اٱْػإع٢ً ت٬سِ سكٛم : ططٜل اؾُع١ٝ ايعا١َ

 :َا ًٜٞ -ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط - ميهٔ شنطٚعسّ قابًٝتٗا يًتذع١٥، َٔ بٝٓٗا 

عٔ اؾُع١ٝ ايعا١َ سٝح دا٤  1977زٜػُدل  16ايكازض يف  32/131ايكطاض -

 :ؾٝ٘

ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ َذلابط١ ٫ تتذعأ ٚإٔ تٓؿٝص  اٱْػإإٕ مجٝع سكٛم  -1

اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ هب إٔ وض بعٓا١ٜ 

 .عاد١ً

زٕٚ ايتُتع باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ  ١إٕ ايتشكٝل ايتاّ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغٝ -2

ي١ٝ غ١ًُٝ ٚؾعاي١ ع٢ً قعٝس إمنا٤ ٚا٫دتُاع١ٝ إمنا ٖٛ ضٖٔ بإتباع غٝاغات ق١َٝٛ ٚزٚ

 .ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ

 َاضؽ 15 بتاضٜذ ايكازض(  A/RES/60/ 251) : ضقِ ايعا١َ اؾُع١ٝ قطاض -

 :، ٚمما دا٤ ؾٝ٘اٱْػإ سكٛم فًؼ" عٓٛإ ؼت 2116

 عامل١ٝ ٚغرل قاب١ً يًتذع١٥ اٱْػإٚإش ْ٪نس َٔ دسٜس نصيو إٔ مجٝع سكٛم  ..."

َعا١ًَ  اٱْػإٜععظ بعهٗا بعها، ٚأْ٘ ٜتعني َعا١ًَ مجٝع سكٛم ٚ َٚتؿابه١َذلابط١ ٚ

 ". بايكسض ْؿػ٘ َٔ ا٫ٖتُاّٚ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ٚ عازي١ٚ َٓكؿ١

"ٚإش ت٪نس َٔ دسٜس، أْ٘ بُٝٓا ٜٓبػٞ إٔ تٛنع يف ا٫عتباض أ١ُٖٝ اـكٛقٝات 

ايس١ٜٝٓ املدتًؿ١، ؾإٕ َٔ ٚادب مجٝع ٚ ايجكاؾ١ٝٚ اـًؿٝات ايتاضى١ٝٚ ٚاٱق١ًُٝٝ ايٛط١ٝٓ

محا١ٜ مجٝع سكٛم ٚ ايجكاؾ١ٝ تؿذٝعٚ ا٫قتكاز١ٜٚ ايسٍٚ بػض ايٓعط عٔ أْعُتٗا ايػٝاغ١ٝ

                                 
عمى تنفيذىا، كعندما تسنى ليذا البركتككؿ االعتماد كالنفاذ، أراد مف خبلؿ صياغة آماني كمكانات ال يمكف الرقابة 

بعض مكاده، كمنيا ىذه الفقرة في الديباجة، أف يؤكد بأف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ال يكمف فصميا عف 
ي شكؿ كمي، كمتكامؿ، ال يقبؿ التجزئة، كبذلؾ الحقكؽ المدنية كالسياسية، كأف التمتع باألكلى يقتضي التمتع بالثانية، ف

 أراد البرتكككؿ أف يحقؽ ىذا التكافؽ األيديكلكجي مف خبلؿ الصياغة الذكية لمحتكاه. 
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 ". اؿطٜات ا٭غاغ١ٝٚ اٱْػإ

إؾاضات نٗصٙ يف قطاض قازض عٔ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ َٔ أدٌ إْؿا٤ دٗاظ 

ع٢ً ا٭١ُٖٝ اييت تٛيٝٗا ا٭َِ املتشس٠ ملػأي١  ، ٜ٪نساٱْػإعاّ ؿكٛم ٚ ضقابٞ عاملٞ

َٔ  اٱْػإاـكٛق١ٝ، َٚٔ نطٚض٠ ايتأنٝس ع٢ً عامل١ٝ سكٛم ٚ ايتٛؾٝل بني ايعامل١ٝ

تٓٛعٗا، ٚ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ا٭خص يف ا٫عتباض أ١ُٖٝ اـكٛقٝات ع٢ً اخت٬ؾٗا، د١ٗ

١ هب إٔ تػتذٝب ، ؾإ ٖصٙ اؿُاٜاٱْػإٚعٓسَا ٜتعًل ا٭َط ظٗاظ ؿُا١ٜ سٛم 

 .اـكٛق١ٝٚ نصيو شلصٙ املكاضب١ ايتٛؾٝك١ٝ بني ايعامل١ٝ

ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ يف إطاض  اٱْػإايكٍٛ إٔ محا١ٜ سكٛم  بٓا٤ ع٢ً شيو ميهٔ 

، املبين ع٢ً اٱْػإا٭َِ املتشس٠ هب إٔ تٓطًل نصيو َٔ ٖصا املؿّٗٛ ايتٛؾٝكٞ ؿكٛم 

ايجكاؾات، ٚئ ٚ يتؿاعٌ َع َبسأ سٛاض اؿهاضاتاٚ أغاؽ نطٚض٠ اسذلاّ اـكٛقٝات

عسّ ايتصضع ٚ ا٫ْتكا١ٝ٥ يف اؿُا١ٜ َٔ د١ٗ،ٚ ٜتأت٢ شيو إ٫ با٫بتعاز عٔ املعاٜرل املعزٚد١

ٗصٙ ناْت يف بٗصٙ اـكٛقٝات يتدلٜط عسّ محا١ٜ ٖصٙ اؿكٛم َٔ د١ٗ أخط٣، ٚأَٛض ن

ٝٸٔ ٚ اٱْػإفًؼ سكٛم  قًب ايكطاض ايصٟ أْؿأ  .اختكاقات٘ب

إع٬ٕ اؿل يف ايت١ُٝٓ ايصٟ قسض عٔ اؾُع١ٝ ايع١ُ يٮَِ املتشس٠ مبٛدب  -

 :ايصٟ ْل ع٢ً 1986زٜػُدل 14 ذبتاضٜ 14-128ايكطاض

" إٔ ايت١ُٝٓ َػاض ؾاٌَ اقتكازٟ ٚادتُاعٞ ٚثكايف ٚغٝاغٞ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ  -1

ٚنٌ اؿطٜات ا٭غاغ١ٝ ٫ تتذعأ ٖٚٞ َذلابط١ ٚؼكٝل ٚمحا١ٜ  اٱْػإنٌ سكٛم 

اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاملس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ هب إٔ وض بٓؿؼ ا٫ٖتُاّ 

 .عٝح ٜتِ تؿػرلٖا ٚتطبٝكٗا نهٌ َتٓاغل

 -يًشل يف ايت١ُٝٓ)ؾطزٟ زتأنٝسا يًطابع املعزٚ -ٚدا٤ يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ -2

ٕ" ايها٥ٔ ايبؿطٟ ٖٛ املٛنٛع املطنعٟ يًت١ُٝٓ ٚهب إٔ ٜهٕٛ إشٕ أ -مجاعٞ(

املؿاضى ايٓؿط ٚاملػتؿٝس َٔ اؿل يف ايت١ُٝٓ
(1)

. 

                                 
كمف بيف القرارات العديدة التي أكدت بأف "جميع حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية مترابطة ال تتجزأ كأف تعزيز  - (1)

 40/114كحماية فئة مف الحقكؽ ال يمكف أف يعفيا أك يحبل الدكؿ مف تعزيز كحماية الحقكؽ األخرل". نذكر القرار: 
= 
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ٚيف ايعسٜس َٔ َ٪متطاتٗا، أنست ا٭َِ املتشس٠ زا٥ُا ع٢ً تطابط ٚتهاٌَ سكٛم 

 اٱْػإٚاعتُازٖا املتبازٍ، ٚيعٌ أِٖ ٖصٙ امل٪متطات ٖٛ َ٪متطٖا ايسٚيٞ ؿكٛم  اٱْػإ

، سٝح عهؼ اؿٛاض ايصٟ نإ غا٥سا يف شيو امل٪متط 1993ايصٟ عكس بؿٝٝٓا عاّ 

طبٝع١ ايتػرل ايصٟ ططأ يف ٖصا املػاض، عٝح تٛاض٣ شاى اؾسٍ ايتكًٝسٟ سٍٛ َس٣ أغبك١ٝ 

، أٚ سكٛم اؾٌٝ ا٭ٍٚ ع٢ً اؾٌٝ ايجاْٞ، ٚظٗط اػاٙ اٱْػإسكٛم ايؿعٛب ع٢ً سكٛم 

ٖٞ نٌ ٫ ٜتذعأ اٱْػإسكٛم  ع٢ً إٔ سغايب ٜ٪ن
(1)

. 

 1993دٛإ 14ٚقس طػت ع٢ً ادتُاعات امل٪متط اييت عكست يف ايؿذل٠ املُتس٠ َٔ

، ٚقبً٘ ا٫دتُاعات اٱق١ًُٝٝ ايتشهرل١ٜ ي٘ َػأي١ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ 1993دٛا24ٕاىل

ٚتطابطٗا َٚا يًت١ُٝٓ َٔ زٚض أغاغٞ يهُإ ايتُتع ايعاملٞ  اٱْػإٚعسّ ػع١٥ سكٛم 

اٱْػإعكٛم 
(2)

. 

، 1993دٛإ 25أٚ تكطٜح ؾٝٝٓا يفإع٬ٕ  يكس خطز امل٪متطٕٚ باتؿام اعتُسٚا ؾٝ٘

ٚايصٟ اعتدلٙ ا٭َني ايعاّ ا٭غبل بططؽ بططؽ غايٞ ايٓعط٠ اؾسٜس٠ يًٓؿاط ايعاملٞ 

يف ايكطٕ ايكازّ اٱْػإؿكٛم 
(3)

. 

، بهٌ ؾ٦ات ا٭غط٠ اٱْػإيكس دا٤ت ٖصٙ ايٛثٝك١ ؾا١ًَ يهاؾ١ أْٛاع سكٛم 

ايبؿط١ٜ نُا استٛت ع٢ً عس٠ تٛقٝات دا٤ت يف ؾهٌ ؾكطات، ؾؿٞ ايؿكط٠ ايجايج١ أعٝس 

                                 
 . في ىذا المعنى انظر: 1983ديسمر 13المؤرخ في 

 كما بعدىا.  138مر سعدهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صع -
 . 69-61عبد العزيز النكيضي،"حقكؽ مختمؼ عمييا"، المقاؿ السابؽ، المرجع السابؽ، ص -
المرجع ، ةالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دراسات في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلميجعفر عبد السبلـ عمي،  -

 . 246-240السابؽ، ص
، الذم يعتبر أكؿ مؤتمر دكلي ينعقد لمعالجة مكضكع حقكؽ اإلنساف، في 1968كقبمو انعقد مؤتمر طيراف سنة  - (1)

، كدار حكؿ المراعاة التامة لحقكؽ اإلنساف لمختؼ فئات األسرة 1968مام  13إلى  أفريؿ 22الفترة الممتدة مف 
البشرية بمختمؼ أنكاعيا لضماف عالميتيا. راجع: األمـ المتحدة، أعماؿ األمـ المتحدة في ميداف حقكؽ اإلنساف، 

 . 425-424، ص1983منشكرات األمـ المتحدة، نيكيكرؾ
 -، األمـ المتحدة 1993، سمبتمبر48-47المنظمة مف الدكرة  بطرس بطرس غالي، تقرير عف أعماؿ - (2)

 . 91، ص1993 -نيكيكرؾ
 بطرس بطرس غالي، المرجع كالمكضع السابقاف.  - (3)
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يًتذع١٥ ٚع٢ً عاملٝتٗا اييت تأخص بعني  اٚعسّ قابًٝتٗ اٱْػإايتأنٝس ع٢ً تهاٌَ سكٛم 

٬ؾٗا ٚتٓٛعٗا سٝح دا٤ ؾٝٗاا٫عتباض اـكٛقٝات ع٢ً اخت
(1)

: 

عامل١ٝ ٚغرل قاب١ً يًتذع١٥ َٚذلابط١ َٚتؿابه١، ٚهب ع٢ً  اٱْػإ"مجٝع سكٛم 

ع٢ً أغاؽ ؾاٌَ ٚبططٜك١ َٓكؿ١ َٚتهاؾ١٦،  اٱْػإاجملتُع ايسٚيٞ إٔ ٜعاٌَ سكٛم 

ا٫عتباض ٚيف سني أْ٘ هب إٔ تٛنع يف . ٚع٢ً قسّ املػاٚا٠، ٚبٓؿؼ ايكسض َٔ ايذلنٝع

١ٝٓ، ؾإٕ أ١ُٖٝ اـاقٝات ايٛط١ٝٓ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚكتًـ اـًؿٝات ايجكاؾ١ٝ ٚايتاضى١ٝ ٚايسٜ

ٗا ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، تععٜع ٚمحا١ٜ ُٹْٴُعط عٔ َٔ ٚادب ايسٍٚ بكطف ايٓع

 .ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ" اٱْػإمجٝع سكٛم 

اؿل يف إع٬ٕ  ايت١ُٝٓ، نُا دا٤ يفٚقس أعاز امل٪متط ايتأنٝس ع٢ً اؿل يف 

ايت١ُٝٓ، خاق١ يف ايؿكط٠ ايػازغ١ بؿكطاتٗا اـُؼ، ٚايؿكط٠ ايػازغ١ َهطض، ٚايؿكط٠ 

ايػازغ١ ثايجا، ٚغرلٖا َٔ اٱؾاضات ا٭خط٣ شلصا اؿل
(2)

. 

خاق١ عٔ ططٜل  اٱْػإَا ٬ٜسغ سٍٛ ْؿاط ا٭َِ املتشس٠ يف فاٍ سكٛم ٚ

شيو ٚ ا٫عتُاز املتبازٍٚ أنست ؾٝٗا ٖصا ايتهاٌَٚ اؾُع١ٝ ايعا١َ أْٗا ٫ تؿٛت ؾطق١ إ٫

 .إمياْا َٓٗا بأُٖٝت٘

 قًُٝٞع٢ً املطت٣ٛ اإل - ثاْٝا

 اٱْػإٖٓاى نصيو تأنٝسات ق١ٜٛ ع٢ً َبسأ تهاٌَ سكٛم  اٱقًُٝٞع٢ً املػت٣ٛ 

ؾاملٝجام  ،ق١ًُٝٝ شٖبت بعٝسا يف ٖصا املبسأايتٓعُٝات اٱيًتذع١٥، بٌ إٕ بعض عسّ قابًٝت٘ ٚ

إش مل ٜهتـ  اٱْػإايؿعٛب ٚغٸع َٔ َبسأ تهاٌَ سكٛم ٚ اٱْػإاٱؾطٜكٞ ؿكٛم 

ايجكاؾ١ٝ ؾشػب بٌ ٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ا٫قتكاز١ٜٚ ايػٝاغ١ٝٚ بايتٛؾٝل َا بني اؿكٛم املس١ْٝ

 اٱْػإاؾُاع١ٝ ؿكٛم ٚ اؾٛاْب ايؿطز١ٜمتٝٸع نصيو بسؾاع٘ عٔ نطٚض٠ املكاؿ١ بني 

)سكٛم ايؿعٛب( ٚيف َطنعٖا اؿل يف ايت١ُٝٓ، بٌ أبعس َٔ شيو، اؿكٛم يف َكابٌ 

                                 
الحصيمة النيائية لممؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، المرصد الكطني لحقكؽ اإلنساف، مجمة حقكؽ اإلنساف، عدد  - (1)

 . 97، ديكاف المطبكعات الجامعية، ص1993سبتمبر -4رقـ-خاص بفيينا، الجزائر
 . 135-91في تفاصيؿ ىذه الفقرات كغيرىا راجع: الحصيمة النيائية لممؤتمر، المرجع السابؽ، ص  - (2)
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ايٛادبات
(1)

. 

ُٸت َعاٜرل ا٫تؿاق١ٝ  تأنٝس قطٜح ع٢ً إٔ 1969ا٭َطٜه١ٝ يػ١ٓ ا٫تؿاق١ٝ  يف ن

ايذلب١ٜٛ، ثِ ضبطت بني أَٔ ٚ ايجكاؾ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ أٚغع ؾُٝا ىل اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ

أْ٘ ٫ ميهٔ ؼكٝكٗا إ٫ ا٫تؿاق١ٝ  ٖٚٞ َعازي١ تط٣ َٔ اـٛف ٚأَٓ٘ َٔ ايؿاق١، اٱْػإ

 نصا اؿكٛم املس١ْٝٚ ايجكاؾ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ بهُإ ايتُتع باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ

ايػٝاغ١ٝٚ
(2)

. 

َكاضب١  اٱْػإَطٜهٞ ؿكٛم ٚٚادبات ا٭اٱع٬ٕ  يف أَطٜها زا٥ُا ٜكسّ يٓا

ايٛادبات َٔ د١ٗ أخط٣ٚ تٛؾٝك١ٝ بني اؿكٛم َٔ د١ٗ
(3)

. 

ؾكس ْل ؾكط،  2118ايصٟ زخٌ سٝع ايٓؿاش يف  اٱْػإاملٝجام ايعطبٞ ؿكٛم أَا 

 اٱْػإ، ٚأقط با٫ضتباط ايٛثٝل بني سكٛم اٱْػإاملتهاٌَ ؿكٛم ٚ املؿّٗٛ ايؿاٌَ ع٢ً

                                 
 تعكس تسمية الميثاؽ ىذا التكجو)حقكؽ اإلنساف كالشعكب( كتؤكده الديباجة بالنص عمى:  - (1)
ذ تدرؾ فضائؿ تقاليدنا التاريخية، كقيـ الحضارة  - ، التي ينبغي أف تنبع منيا كتتسـ بيا أفكارىا حكؿ مفيـك اإلفريقية"كا 

 حقكؽ اإلنساف كالشعكب؛
ذ تقر بأف حقكؽ  - اإلنساف األساسية ترتكز عمى خصائص بني البشر مف جانب ما يبرر حمايتيا الكطنية كالدكلية، كا 

 كأف حقيقة كاحتراـ حقكؽ الشعكب يجب أف يكفبل بالضركرة حقكؽ اإلنساف مف جانب آخر؛
ذ ترل أف التمتع بالحقكؽ كالحريات يقتضي أف ينيض كؿ كاحد بكاجباتو؛  -  كا 
ذ تعرب عف اقتناعيا  - بأنو أصبح مف الضركرم كفالة اىتماـ خاص لمحؽ في التنمية، كبأف الحقكؽ المدنية كا 

كالسياسية ال يمكف فصميا عف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، سكاء في مفيكميا، أك في عالميتيا، كبأف 
كالسياسية". انظر: الميثاؽ اإلفريقي  الكفاء بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية يضمف التمتع بالحقكؽ المدنية

 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، الديباجة. 
 جاء في ديباجة االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف السابؽ اإلشارة إلييا ما يمي: "  - (2)
ذ تكرر كفقا لئلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف أف مثاؿ اإلنساف الحر اآلمف مف الخكؼ كالفاقة ال يمكف أ -  ف يتحقؽ كا 

إال بتييئة الظركؼ التي تسمح لكؿ إنساف بأف يتمتع بحقكقو االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ككذلؾ بحقكقو المدنية 
 كالسياسية؛

ذ تأخذ بعيف االعتبار أف المؤتمر الخاص الثالث لعاـ -  قد كافؽ عمى تضميف ميثاؽ المنظمة نفسو معايير  1967كا 
 القتصادية كاالجتماعية كالتربكية... . "أكسع فيما يتعمؽ بالحقكؽ ا

جاء في اإلعبلف األمريكي لحقكؽ ككاجبات اإلنساف السابؽ اإلشارة إليو ما يمي: " إف الكفاء بالكاجبات مف أم  - (3)
فرد ىك مطمب أساسي بالنسبة لكافة الحقكؽ، كالحقكؽ كالكاجبات متبلزمة في كؿ نشاط اجتماعي كسياسي لئلنساف، 

 لحقكؽ ترفع مف قدر كحرية الشخصية، فإف الكاجبات ُتعبِّر عف جبلؿ تمؾ الحرية". فبينما ا
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 اٱْػإاٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ٚ َباز٨ َٝجام ا٭َِ املتشس٠ا٭َٔ ايعاملٝني، ٚتبٓٸ٢ ٚ ايػًِٚ

يف اٱغ٬ّ اٱْػإايعٗسٜٔ ايسٚيٝني ٚإع٬ٕ ايكاٖط٠ سٍٛ سكٛم ٚ
(1)

. 

 ع٢ً ايت٬ظّ بني ايٛعٞ باؿكٛم نصيو قطاس١ املٝجام إىل داْب شيو، ٜٓل

عامل١ٝ ٚغرل قاب١ً  اٱْػإا٫يتعاّ بايٛادبات، ٚتطغٝذ املبسأ ايكانٞ بإٔ مجٝع سكٛم ٚ

ًشكٛم ا٭غاغ١ٝ يًؿعٛب ايعطب١ٝيأٜها  ٚقس تططمَتؿابه١، ٚ يًتذع١٥ َٚذلابط١
(2)

. 

ايتهاٌَ بني ا٭دٝاٍ ٚ املٝجام ايعطبٞ سصا سصٚ املٝجام اٱؾطٜكٞ يف عج١ عٔ ايذلابطؾ

سكٛم ٚ ايجكاؾ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ا٫قتكاز١ٜٚ ايػٝاغ١ٝٚ املس١ْٝ اٱْػإايج٬خ ؿكٛم 

أناف عًٝٗا  -نُا املٝجام اٱؾطٜكٞ-ايتهأَ اؾُاع١ٝ)سكٛم ايؿعٛب(، ثِ 

 .عسّ قابًٝتٗا يًتذع١٥ٚ ت٬ظَٗاٚ ايٛادبات ٚأقط بذلابطٗا

ؼكٝل بعس تٛاؾكٞ بني سكٛم إىل  ٗٛ غعٝ٘ؾع املٝجام ايعطبٞ، ايصٟ ميٝٸ ا٭َط أَا

إع٬ٕ  يف اٱغ٬ّ نُا ٚضزت يف اٱْػإسكٛم ٚ نُا ٚضزت يف ايٓكٛم ايعامل١ٝ، اٱْػإ

 .يف اٱغ٬ّ اٱْػإايبٝاْات ا٭خط٣ عٔ سكٛم ٚ اٱع٬ْاتايكاٖط٠ ٚغرلٙ َٔ 

ٚعسّ قبًٝتٗا يًتذع١٥  اٱْػإٚتٓاٚشلا ملبسأ تهاٌَ سكٛم  ١يف إطاض ايٓكٛم اٱقًُٝٝ

بٛنع خام َٓاقض متاَا ملبسأ  1951يػ١ٓ اٱْػإا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٫تؿاق١ٝ  تٓؿطز

ٚٳنٵعٷ عٓٛاْ٘ ايتذع١٥ بسٍ عسّ ٚ تطابطٗاٚ ٚٚسستٗا اٱْػإتهاٌَ سكٛم  ت٬محٗا، 

 نطغت ْؿػٗا ٚؾكط يًسؾاع عٔ اؿكٛم املس١ْٝا٫تؿاق١ٝ  ايػبب يف شيو إٔٚ ايتذع١٥،

 .ايػٝاغ١ٝٚ

ع٢ً ايتٓؿٝص اؾُاعٞ  قطاس١ يف زٜبادتٗا بايتعٗسا٫تؿاق١ٝ  طت عٖٓ٘صا ايٛنع عبٸ

اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  يبعض اؿكٛم ايٛاضز٠ يف
(3)

بعض اؿكٛم ٚيٝؼ نٌ ، 

                                 
 الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، الديباجة.  - (1)
 ، كالمادة الثانية. 4ك 3المادة األكلى مف الميثاؽ السالؼ اإلشارة إليو الفقرتيف  - (2)
نساف السابؽ اإلشارة إلييا ما يمي: "فقد عقدت عزميا بكصفيا لحقكؽ اإل األكركبيةجاء في ديباجة االتفاقية  - (3)

حككمات لدكؿ أكركبية تسكدىا كحدة فكرية ذات تراث مشترؾ مف الحرية كالمثؿ كالتقميد السياسية كاحتراـ القانكف عمى 
 الكاردة في اإلعبلف العالمي.  لبعض الحقكؽاتخاذ الخطكات األكلى نحك التنفيذ الجماعي 
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231 
 

 .ايػٝاغ١ٝٚ اؿكٛم، ٖٚٞ بايطبع اؿكٛم املس١ْٝ

 1961أٚضٚبا َٛقؿٗا َع اعتُازٖا غ١ٓ  سضنت ٚضادعتاغتمل ٜسّ شيو ط٬ٜٛ، ؾكس 

 ، ٚيف ٖصا املٝجام تأنٝس قٟٛ ع٢ً اؿاد1996١املعسٍ غ١ٓ ٚ املٝجام ا٫دتُاعٞ ا٭ٚضبٞ

غٛا٤ ناْت َس١ْٝ أٚ  اٱْػإاؿؿاظ ع٢ً ايطبٝع١ اييت ٫ تتذعأ يهاؾ١ سكٛم إىل 

غٝاغ١ٝ أٚ اقتكاز١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ ثكاؾ١ٝ
(1)

. 

عسّ ايتذع١٥ يف املٝجام ا٫دتُاعٞ ا٭ٚضبٞ بني ثٓا١ٝ٥ ٚ ايذلابطٚ ؾهإ ايتٛؾٝل

ايجكاؾ١ٝ َٔ د١ٗ ٚ ا٫دتُاع١ٝٚ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜٚ ايػٝاغ١ٝ َٔ د١ٗ،ٚ اؿكٛم املس١ْٝ

اؿكٛم اؾُاع١ٝ أٚ ايٛادبات يف َكابٌ اؿكٛم نُا ؾعًت إىل  أخط٣، زٕٚ إٔ تتعساٙ

 .ٚضٚباا٭خط٣ خاضز أ اٱق١ًُٝٝيتٓعُٝات ا

عامل١ٝ ناْت أٚ اق١ًُٝٝ  اٱْػإكطا٤ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ايػابك١ ؿكٛم اغتَٔ 

خط، ؼكٝل بعهٗا ع٢ً ؼكٝل ايبعض اٯ نٌ ٫ ٜتذعأ، ٜٚعتُس اٱْػإتأنس إٔ سكٛم ٜ

زٕٚ متٝٝع بني اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ َٔ د١ٗ، ٚاؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 .ٚايجكاؾ١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣، ٚزٕٚ متٝٝع نصيو بني اؿكٛم ايؿطز١ٜ ٚاؿكٛم اؾُاع١ٝ

ايطق١ُٝ اييت أنست بؿأْٗا ايك١ُ ايعامل١ٝ  اٱْػإايتسضهٞ عكٛم  فٚبا٫عذلا 

2115تْٛؼ -2113 جملتُع املعًَٛات دٓٝـ
(2)

 اٱْػإ، بأْٗا تٓسضز نُٔ سكٛم 

                                 
 الميثاؽ االجتماعي األكربي، الديباجة.  - (1)
عمى عدـ  2005كتكنس 2003أكدت القمة العالمية لمجتمع المعمكمات التي عقدتيا األمـ المتحدة في جنيؼ - (2)

 قابمية حقكؽ اإلنساف لمتجزئة بما فييا حقكؽ اإلنساف الرقمية، حيث جاء في بعض فقراتيا ما يمي: 
الطابع العالمي لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، كعدـ قابميتيا لمتجزئة، كترابطيا كتآزرىا، : "نؤكد مف جديد 3الفقرة -

بما فييا الحؽ في التنمية، كفقا لما يجسده إعبلف فيينا. كنؤكد أيضا مف جديد أف الديمقراطية كالتنمية المستدامة كاحتراـ 
ة عمى جميع المستكيات كميا يرتبط أحدىا باألخر كيعزز حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، ككذلؾ اإلدارة الرشيد

 أحدىا األخر... "
مف إعبلف جنيؼ كنعترؼ أف حرية التعبير كحرية تدفؽ  55ك 5ك 4: "ك نؤكد مف جديد عمى الفقرات 4الفقرة -

 ية". المعمكمات كالمعارؼ كاألفكار أساسية في مجتمع المعمكمات، كأف ىذه الحريات تعكد بالنفع عمى التنم
: "إف قمة تكنس تمثؿ فرصة فريدة إلذكاء الكعي بما تجمبو تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف فكائد 5الفقرة -

لئلنسانية، كبما يمكنيا إحداثو مف تحكؿ في األنشطة البشرية، كالتفاعؿ بيف البشر، كفي حياتيـ، كبذلؾ تسيـ في زيادة 
= 
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نٌ ٫  اٱْػإا٭غاغ١ٝ اييت ٫ ميهٔ ايتػانٞ عٓٗا، ميهٔ اؿسٜح ع٢ً إٔ سكٛم 

 .ٜتذعأ

يًتذع١٥ هب إٔ ٜتُتع ب٘ نٌ إْػإ غرل ايكابٌ ٚ ٖصا ايهٌ ايٛسسٟٚ املتهاٌَ

َطًكا ٖٛ قاغِ ٚثابت  اٱْػإنٌ ايٓاؽ َٔ زٕٚ أٟ متٝٝع، ؾٚ َُٗا ناْت قؿات٘،

 .اٱْػإَؿذلى يف نٌ َا ٜتعًل عكٛم 

                                 
النص الكامؿ ، 2005نكفبر15ف قمة تكنس حكؿ مجتمع المعمكمات الثقة في المستقبؿ". في تفصيؿ ذلؾ راجع: إعبل

، الكثيقة رقـ: األمـ المتحدة، 2005تكنس-2003إلعبلف القمة العالمية لمجتمع المعمكمات، جنيؼ
/TUNIS/00/07-A -05 WSIS . 
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 املبشح ايجاْٞ

 :اإلْطإثابت َػرتى يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ذتكٛم  اإلْطإإْطا١ْٝ 

 .يهٌ ايٓاع يف َٛاد١ٗ نٌ ايدٍٚ ...

مبعازي١ بػٝط١، يهٓٗا يف ايٛقت شات٘ ؽتكط  اٱْػإسكٛم ميهٔ ايتعبرل عٔ 

سكٛقا إْػا١ْٝ ٚإٔ ٜهٕٛ إْػاْا، ؾبسٕٚ  اٱْػإ، ٖٚٞ إٔ ميتًو اٱْػإَؿّٗٛ سكٛم 

٫ ميهٔ يًؿدل إٔ ٜعٝـ سٝا٠ دسٜط٠ بكؿت٘ نإْػإ، غا١ٜ  اٱْػإايتُتع عكٛم 

 اٱْػإيصيو ناْت إْػا١ْٝ ؛ هطمي١اي ا٠ٝاؿيٝػت فطز اؿٝا٠ إمنا  اٱْػإسكٛم 

 .)املطًب ا٭ٍٚ(اٱْػا١ٕٝ أغاؽ َٚكسض نٌ سكٛم اٱْػاْٚنطاَت٘ 

١ٝ ْكط١ املطنع اييت تسٚض سٛشلا اٱْػاْتعتدل ٖصٙ ايهطا١َ املتأق١ً يف ايؿدك١ٝ 

إٕ ناْت أٚ بست َتٓاقه١، ٖٚهصا ٚ ست٢ ،اٱْػإمجٝع ايٓعطٜات املتعًك١ عكٛم 

 اـكٛق١ٝ تطنٔ شلا، ٚايعٛمل١ هطٟ تأْٝػٗا يتتأقًِ َعٗا،ٚ ؾايعامل١ٝ تطتهع عًٝٗا،

ٖسؾٗا ايٓٗا٥ٞ ثِ ٚ تػع٢ شلا ظعًٗا غاٜتٗا اٱْػإايٓكٛم تػتٓس عًٝٗا، ٚقٛاعس سكٛم ٚ

 .)املطًب ايجاْٞ(عًٝٗا، مما ٜٴذدل ايسٚي١ ع٢ً ا٫يتعاّ بٗا ضغِ املكا١َٚ تكاؽ بٓا٤ٶ

 املطًب األٍٚ

 اإلْطإأصٌ سكٛم  اإلْطإْطا١ْٝ إ

"اٱْػإإٕ ايهٕٛ ٤ًَٞ بايطٚا٥ع يهٔ أمجٌ ٖصٙ ايطٚا٥ع "
(1)

. 

ب٘، خاق١ ٚإٔ ْكٛم  عَا ٜتُٝ اٱْػإَطًكا ؾٌٗ ٱْػإ سكٛم  اٱْػإٖصا ساٍ 

 نايؿطز ؛يف قٝػ١ املؿطز اٱْػا١٦ًَٕٝ باملذلازؾات املدتًؿ١ يًتعبرل عٔ ٖصا  اٱْػإسكٛم 

 ؛ٚيف قٝػ١ اؾُع، إخل ...ا٭دٓيبٚ ٚاٯخط ايصٟ ٜكابً٘ اٯْا، املٛاطٔ ،ايعهٛٚ ايؿدلٚ

 اأبعاز اٱْػإشلصا  نُا إٔ؟ إخل ...١ٝ، ا٭قًٝاتاٱْػاْايبؿط١ٜ،  ،ايؿعب، اجملتُع

ؾٌٗ ٖصٙ ا٭بعاز ت٪ثط  ،خطآإىل  ثكاؾ١ٝ قس ؽتًـ َٔ إْػإٚ غٝاغ١ٝٚ ادتُاع١ٝٚ اقتكاز١ٜ

                                 
( أكردىا محمد بجاكم في تقديمو لكتاب كمكديك زنكي، الحماية الدكلية لحقكؽ Sophocle) : صكفككؿػمقكلة ل - (1)

 اإلنساف، المرجع السابؽ، ص، ش. 



 ايفضٌ األٍٚ: ايبشح عٔ ايتٛافل اإلدٜٛيٛدٞ ٚايٓٛعٞ                                                        ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ 
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 .)ايؿطع ا٭ٍٚ(؟ اٱْػإنصيو يف إْػإ سكٛم 

ٖٛ تطنٝعٖا  ،ٚقٛاعسٖا اٱْػإَا ٬ٜسغ بكؿ١ عا١َ عٔ ْكٛم سكٛم ثِ إٕ 

َكاضب١  ؛اٱْػإٌ سكٛم هي ا١ٝ َكسضٶاٱْػاْػعٌ ايهطا١َ  ،ع٢ً َكاضب١ تٛؾٝك١ٝ ايسا٥ِ

 اٱْػإتؿػرلات قس تػًب ٚ عٔ نٌ قطا٤ات -َٚٔ ثِ سكٛق٘ - اٱْػإب تٓأ٣تطٜس إٔ 

ٚأغاؽ  اٱْػا١ٕٝ ٖٞ يف شاتٗا سل َٔ سكٛم اٱْػاْسكٛق٘ ؼت أٟ َدلض، ؾايهطا١َ 

 .)ايؿطع ايجاْٞ( اٱْػإنٌ سكٛم 

 ايفسع األٍٚ

 اإلْطإإْطإ سكٛم 

اٱْػإٜعين 
(1)

، ببػاط١ ايها٥ٔ ايبؿطٟ يف املسيٍٛ ايعاّ اٱْػإيف غٝام سكٛم  

ؾ٦ات إىل  دسّ ايًؿغ أسٝاْا يٲؾاض٠اغتع٢ً املع٢ٓ ْؿػ٘ يف ساٍ  ٍٖٚٛ ٜسٚا٭عِ يًتعبرل، 

) َٛاطٓني، أداْب، ْػا٤، أطؿاٍ، عاًَني، ٫د٦ني(، أٚ  بعٝٓٗا َٔ ايها٥ٓات ايبؿط١ٜ

)ؾعٛب، عطقٝات،  أٜها يف ساٍ ناْت اؿكٛم َتعًك١ مبذُٛع١ َٔ ايها٥ٓات ايبؿط١ٜ

اخل ...أقًٝات، مجعٝات
(2)

. 

ايبعس اجملتُعٞ ايػٝاغٞ ع يف تعطٜؿ٘ يٲْػإ، ع٢ً ، ٜطٓنٖاّٖٚٓاى داْب 

مبع٢ٓ ٚايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘،  ٞمبععٍ عٔ اجملتُع ايػٝاغ اٱْػإ، ؾ٬ ميهٔ زضاغ١ ٚايجكايف

أزم يف إطاض ثكاؾ١ َع١ٓٝ، سٝح ٫ تٛدس إْػا١ْٝ خاضز ْعاّ ثكايف َعني
(3)

. 

                                 
"مف أنا" عنكاف مقالة ساخرة ألحد الكتاب األمريكييف، ثـ جاء جكابو لنفسو عف نفسو قائمة مف أرقاـ كاف يقكؿ  - (1)

كمغ، أسكف رقـ 75سنتيمتر، كزني 175سنة، طكلي 48 ، عمرم63مع خط  42مثبل: ُكلدت عند تقاطع خط عرض 
، كىكذا جعؿ 63817، كرقـ حسابي في البنؾ8549، كرقـ سيارتي3189، بطاقتي الشخصية رقميا84شارع 19

الكاتب يرص أرقاما حتى مؤل المساحة الكرقية المخصصة لكرقتو، جاعبل كممة الختاـ "ىذا ىك أنا". ككاضح أف الكاتب 
أرقاـ، حتى أصبح إسـ الرجؿ مجرد إلى  و فقط، بؿ يسخر مف العصر كمو، الذم حكؿ اإلنسافال يسخر مف شخص

إنساف بذاتو. انظر: زكي نجيب محمكد، رؤية إسبلمية، دار الشركؽ، الطبعة الثانية، بيركت، القاىرة، إلى  رمز ال يشير
الخصكصية كالعالمية"، سمسمة كتب المستقبؿ . أشار إليو: رضكاف زيادة، " اإلسبلميكف كحقكؽ اإلنساف، إشكالية 1993

 . 151العربي، حقكؽ اإلنساف العربي، المرجع السابؽ، ص
 . 3كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)

(3) - Voir: Yadh BEN ACHOUR, les Droits Fondamentaux entre l'universalité et les spécificités 

= 
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 ميهٔ ططسٗا، ٚيهٔ ٫ ميهٔ إثباتٗا،١ٝ ايصات١ٝ، يٝػت يف املتٓاٍٚ، اٱْػاْؾ

ٖٛ سٝٛإ غٝاغٞ"، ٚقٍٛ  اٱْػإ ع٢ً يػإ أضغطٛ" ٖصا َا ٜٓطبل عًٝ٘ قٍٛ ايْٝٛاْٝني

سٝٛإ  اٱْػإ" َسْٞ بطبع٘"، ٚميهٔ ايكٍٛ اٱْػإايعطب ع٢ً يػإ ابٔ خًسٕٚ" 

ثكايف"
(1)

. 

نؿطز  -ْٛعا َٔ ايؿطز١ٜ، ؾهٌ ؾدل تتطًب اٱْػإقشٝح إٔ ؾهط٠ سكٛم  

، َٚا ٜسعِ ٖصٙ ايؿطز١ٜ، اٱْػإبٗا سكٛم  تٓازٟي٘ سل خام يف املعا١ًَ اييت  -إْػاْٞ

ٓتٗو سكٛق٘، ٚيهٔ بايكسض شات٘ َٔ ايكش١، ايسعا٣ٚ اييت ميتًهٗا قاسب اؿل عٓسَا تٴ

. نْٛ٘ َٛاطٓا يف زٚي١إىل  ايؿطز ٖٛ عهٛ يف أغط٠، يف فتُع، إناؾ١ اٱْػإؾإٕ ٖصا 

، بكسض أ١ُٖٝ اؾاْب اجملتُعٞ َٔ ايٛدٛز اٱْػإٚبكسض أ١ُٖٝ ايؿطز١ٜ اييت ؼُٝٗا سكٛم 

ٞاٱْػاْ
(2)

. 

 ،اٱْػإقؿات ث٬خ متٝع إْػإ سكٛم  ،ايؿدك١ٝٚ ايصات١ٝٚ ايؿطز١ٜ أٚ ايؿطزا١ْٝ

١ٝ املتأق١ً ؾٝ٘ َٔ اٱْػاْعٔ ططٜل نطاَت٘  اٱْػإٚضغِ تعاضنٗا إ٫ أْٗا تتعاٜـ َعا يف 

قٹبٳٌ خايك٘
(3)

. 

يف ٖصا ايتٛاؾل َا بني ٖصٙ املُٝعات املتٓاقه١ يف  غاؽنإ َبسأ املػاٚا٠ احملطى ا٭

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣  َٚتػإٚٚ، ، ؾُٔ ْاس١ٝ نًٓٓا َتؿابٕٗٛ ٭ْٓا َتطابكٕٛاٱْػإتهٜٛٔ 

إىل  ْؿؼ ايٛادبات،ٚ مٔ كتًؿٕٛ ٭ْٓا َٓؿطزٕٚ، ٚتطابكٓا أغاغ٘ متتعٓا بٓؿؼ اؿكٛم

ٕٸ نٌ متٝٝع ع٢ً أغاؽ اؾٓؼ أٚ ايعطم أٚ بساٍ إْػإ بآاغتزضد١ أْ٘ ميهٔ  خط، ٚأ

اخل ٖٛ متٝٝع غرل َكبٍٛ ...ايسٜٔ أٚ اؾٓػ١ٝ أٚ ايػٔ أٚ
(4)

. 

                                 
culturelles et religieuses, In, droits Fondamentaux et Spécificités Culturelles op. cit. p80.  

(1) - Yadh BEN ACHOUR, op. cit. p80; Voir Aussi : Joseph YACOUB, Mondes Réels, dirigée 

par, Aymeric Chauprade, les droits de l'hommes sont-ils exportables? op. cit. p18. Dans ce sens 

Voir Aussi , Gérard FELOUS, les droits de l'hommes, une universalité menacée, op. cit. p 131-   .  

 . 29جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص - (2)
)بحث في كظيفة القانكف االنثركبكلكجية(، ترجمة عادؿ بف ، اإلنساف القانكني ،(Alain SUPIOT)أالف سكبيك - (3)

، 2012ناصر، مراجعة جماؿ شحيد، المنظمة العربية لمترجمة، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت 
 . 57ص
 . 59-58، المرجع نفسو، صأالف سكبيك، اإلنساف القانكني - (4)
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ٌٷ (individualité" )١ؾؿٞ ايذلنٝع ع٢ً ايؿطز ٚ"ايؿطزاْٝ يًُع٢ٓ اؿكٝكٞ  ػاٖ

( le tous")ٌأقبح "ايه ( ايؿطزٟ،le moi، "ؾا٭ْا" )(personnalité)"يًؿدك١ٝ"

( اييت متٝٸع ايؿدكle soi١ٝاؾُاعٞ، ٚمت تٓاغٞ "ايصات" ) 
(1)

. 

خطٜٔ مجٝعا، ٜها ؾبٝ٘ باٯؾطٜس، يهٓ٘ أ ؾطزا ٜعين بأْ٘ اٱْػإإٕ اعتباض 

ٚباعتباضٙ شاتا ؾٗٛ غٝس
(2)

يًكإْٛ، ٚيف  ْ٘ؿػايٛقت ٚقاسب نطا١َ، يهٓ٘ خانع يف  

طاع اغتيهٓ٘ دػس نصيو، يكس  ،عُاٜت٘، ٚباعتباضٙ ؾدكا ؾٗٛ ضٚح َتُتعاٯٕ شات٘ 

١ُٓ امل٪غػات ايػطب١ٝ، ٚايتكت تًو ٖصا ايذلنٝب ا٫ْجطٚبٛيٛدٞ إٔ ٜكُس يف ٚد٘ عًِ

املؿاض إيٝ٘ يف ٚثا٥ل ٖصٙ  اٱْػا١ٕٝ ايج٬خ ع٢ً اظزٚادٝتٗا يف إْػإ سكٛم اٱْػاْؿات ايكٸ

ااؿكٛم ع٢ً َط ايتطٛض ايتاضىٞ شل
(3)

. 

ٞ اٱْػاْيف ايؿهط  امتاَ ـٞ ايكسِٜ، اختًاٱْػاْيف ايؿهط  اٱْػإؾُؿّٗٛ 

ٚقهٝت٘ يف ٖصا ا٭خرل َطنع ايكساض٠ ٚا٫ٖتُاّ اٱْػإَؿّٗٛ  أاؿسٜح، سٝح تبٛ
(4)

. 

                                 
(1)-Hassan ABEDELHAMID, les droits de l'homme "l'homme universel", In, droits fondamentaux 

et spécificités culturelles, op. cit, p 65 et suivante.  

في نظر أالف سكبيك السيادة الفردية تتجمى في االقتراع بصفتو حقا فرديا، فيك بمثابة قاعدة المؤسسات، حيث  - (2)
. إذا أمكف مناقشة ما 316صبإمكاف كؿ فرد أف يتصرؼ كسّيد. أالف سكبيك، اإلنساف القانكني، المرجع السابؽ، 

إف السؤاؿ الجكىرم الذم ينبغي طرحو ىنا ىك ىؿ خمص إليو الكاتب مف أف لمفرد سيادة تتجمي في االنتخاب ف
االنتخاب تعبير عف اإلرادة الفردية أـ أنو سيادة فردية؟ كىناؾ فركؽ ظاىرة كما ىك معمـك مابيف المفيكميف؟ كماذا عف 

رادتو االنتخاب المزكر، ىؿ ُيفقد الفرد سيادتو؟ في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ نعتقد أف تزكير االنتخاب ُيفقد الفرد س يادتو كا 
 تماما كما يفعؿ االستعمار لمدكلة عندما ُيزيؿ عنيا سيادتيا. 

خر آالكاتب في نفس الكتاب كفي مكضع  ، يكاصؿ57، صالسابؽ، المرجع أالف سكبيك، اإلنساف القانكني - (3)
ي القانكني عرض مفيكمو عف إنساف حقكؽ اإلنساف حيث يرل أف اعتبار إنساف حقكؽ اإلنساف فردا، الذم يعني ف

الذم تتعذر قسمتو، كبمأنو الكائف الذم ال يقبؿ القسمة فيك الجزيئ األساسي لممجتمع  الشيءأم  (indivis)الركماني 
بذلؾ يسمك بالمجمكعات االجتماعية المتنكعة التي ينتمي إلييا، كنتيجة لذلؾ فإف العائمة البشرية تمثؿ  اإلنساني، كىك

إلى  متساكيف حيث يتزاحـ صداـ الحقكؽ الضركرم مع ركح األخكة، كفي مجتمع ُاختزؿأخكية ال محدكدة كمجتمعا 
األفراد. في  ىؤالءمجمكعة أفراد يتمتعكف شكميا بالمساكاة فإف سر النظاـ العادؿ ال يكمف حقا إال في التنافس بيف 

 . 317، المرجع نفسو، صأالف سكبيك، اإلنساف القانكنيتفاصيؿ ذلؾ انظر: 
حقكؽ اإلنساف في الفكر العربي،  ، ضمفكحقكؽ اإلنساف 1945الصحافة العربية بعد "محمد كامؿ الخطيب،  - (4)

، 2002دراسات في النصكص، تحرير سممى الخضراء الجيكسي مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت 
 . 757ص
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ِّسٳ ُٚؾهِّطٳ يف  يف املطدع١ٝ ا٭ٚضب١ٝ بعس عكط ايٓٗه١ أٚ َا  اٱْػإَؿّٗٛ ؾكس ؾٴ

ع٢ً أغاؽ إعاز٠  -ايكطٕ ايػازؽ عؿط ٚايػابع عؿط -١ٝ" اٱْػاْٜػ٢ُ عكط "ايٓعع١ 

بتشطٜطٙ َٔ ايؿعٛض بٛظض "اـط١٦ٝ ا٭ق١ًٝ" خط١٦ٝ آزّ ايصٟ ٚشيو  ،ا٫عتباض يًؿطز ايبؿطٟ

ٖٛ  هطٸ ،اؾ١ٓ، ؾهإ عكاب٘ ططزٙ َٓٗا يفمل ٜعٌُ بأٚاَط ضب٘ ؾأنٌ َٔ ؾذط٠ 

َٚٔ د١ٗ أخط٣  َٔ د١ٗ،ا٭بس، ٖصا إىل  ت٘ تًوخط٦ٝ -ٚؾكا يًتكٛض املػٝشٞ -ٚشضٜت٘

إعاز٠ ايٛسس٠ ي٘ بٛقؿ٘ نا٥ٓا ٜتأيـ َٔ ْؿؼ ٚدػس َتشسٜٔ اؼازا ٫ اْؿكاّ ي٘، ٚشيو 

ٚؼطٜط دػسٙ أٚ سٝات٘ املاز١ٜ َٔ  ،بتشطٜط ْؿػ٘ أٚ سٝات٘ ايطٚس١ٝ َٔ غًط١ ايهٓٝػ١

غًط١ ا٭َرل
(1)

. 

ا٭ٚضب١ٝ، ٖٛ سك٘ يف دػُ٘، يف ، يف املطدع١ٝ اٱْػإَٔ ٖٓا نإ أٍٚ سكٛم 

، ٫ ع٢ً أغاؽ أْ٘ ايها٥ٔ اٱْػإإىل  عًٝ٘ قاض ٜٴَٓعط ٚبٓا٤ٶ. ًَهٝت٘ ٚايتُتع ب٘ ٚمتتٝع٘

أْ٘ ايها٥ٔ ايصٟ أٟ امُلسْٻؼ، بٌ ع٢ً أْ٘ ايك١ُٝ ايعًٝا اييت ؽسَٗا مجٝع ايكٝٻِ ا٭خط٣، 

ٚبه١ًُ  ...سطٜت٘ ٚنطاَت٘ت١ُٝٓ ضٚس٘ ٚدػسٙ، إىل  هب إٔ تتذ٘ مجٝع أْٛاع ْؿاط٘

ٚاسس٠ إْػاْٝت٘
(2)

. 

ز بطٸه١ ا٭ٚضب١ٝ يرلؾع ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥، يف عكط ايٓٗ اٱْػإدا٤ َؿّٗٛ ؾكس  صيوي

ايصٟ أقبح ٜٴَٓعط إيٝ٘ ْٚؿػ٘،  اٱْػإا٫عتباض يًذػس بٛقؿ٘ دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ َا١ٖٝ 

ٚايعٝٛب، طايبا ايهُاٍ  إكك٘ شاتٗا، ٫ بؿ٤ٞ خاضدٗا، عٔ ايٓع٢ً أْ٘ ٜػُٛ بإْػاْٝت

                                 
، 26ركز دراسات الكحدة العربية، سمسمة الثقافة القكميةمحمد عابد الجابرم، الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، م - (1)

 . 198-197، ص 2004، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة الثالثة بيركت 6قضايا الفكر العربي 
محمد عابد الجابرم، الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، المرجع كالمكضع السابقاف. كيكاصؿ المؤلؼ تمييزه بيف  - (2)

بي ما قبؿ النيضة كما بعدىا بالقكؿ" إف مفيـك اإلنساف في المرجعية األكربية الحديثة كالمعاصرة الذم اإلنساف األكر 
يقدـ لنا نمكذجا لمكماؿ اإلنساني، فكريا كجماليا كأخبلقيا، يتعارض تماـ التعارض مع النمكذج الذم كاف سائدا في 

مممكة اسميا مممكة اهلل  اسموى التمييز بيف شيء القركف الكسطى المسيحية، كالذم كاف جزءا مف نظرة عامة عم
الثانية بجسده، إلى  األكلى بركحو كمشدكدإلى  اإلنساف عمى أنو مشدكدإلى  مممكة الشيطاف، كالنظر اسمياكمممكة 

المدنس كخبلص اإلنساف يتمثؿ في التكفير عف الخطيئة األصمية) التي إلى  المقدس كالجسد ينتميإلى  الركح تنتمي
كاف الجسـ كشيكاتو سببا فييا: أكؿ آدـ مف الشجرة المنيي عنيا(، كذلؾ بربط حياتو بمممكة اهلل التي تمثميا الكنيسة 

 عمى األرض. 
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ايػٝطط٠ ع٢ً ايعامل ٚتػدرلٙ يؿا٥ست٘إىل  ظػُ٘ ٚضٚس٘، غاعٝا
(1)

. 

يف املٓعٛض اٱغ٬َٞ اٱْػإأَا 
(2)

، ؾٗٛ دػس ٚضٚح نصيو، ٚقس ٚاظٕ اٱغ٬ّ بني 

إىل  ٭ٕ اٱخ٬ٍ بٗصا ايتٛاظٕ ٜ٪زٟ ٘ ست٢ ٫ ٜطػ٢ داْب ع٢ً آخط؛ٚضٚساْٝت اٱْػإَاز١ٜ 

ناْت ؾطز١ٜ أٚ مجاع١ٝأاملػاؽ باؿكٛم غٛا٤ 
(3)

. 

اييت ي٘ بػبب إْػاْٝت٘ تتؿل ٚتهٜٛٓ٘ ايطٚسٞ ٚاملازٟ،  اٱْػإيصيو ؾإٕ سكٛم  

ؾأغًبٗا َعٜر بني محا١ٜ اؾػس ٚايطٚح َعا، ٫ٚ ميهٔ ؾكٌ َا ىل اؾػس َٔ سكٛم 

يف دػسٙ، نُا ٖٛ ع٢ً  اٱْػإا٤ ع٢ً سل اعتسَا ىل ايطٚح، ؾايتعصٜب َج٬، ٖٛ ٚ

كس إشا ُق يف اؿٝا٠ ٫ ٜهتٌُ، إ٫ اٱْػإنُا إٔ سل . ضٚس٘ إش٫٫ ملعٜٓٛات٘ ٚؼطُٝا شلا

نطمي١ّ ٠ّسٝابٗصٙ اؿٝا٠، 
(4)

. 

 اٱْػإَٚٔ أدٌ احملاؾع١ ع٢ً ٖصا ايتٛاظٕ بني اؾػس ٚايطٚح يف اٱغ٬ّ، ع٢ً  

اٍ ٚايٛغط١ٝ زٕٚ تؿطٜط عتسإٔ ٜٓٗر َٓٗر ا٫ -تطبٝكا ملباز٨ اٱغ٬ّ ايػا١َٝ -املػًِ 

 ؾٝؿهٞ بصيو ،ؾٗٛات٘إىل  آػاّقَ اٱْػا٫ٕٚ إؾطاط، ؾتػًٝب اؾػس ع٢ً ايطٚح هعٌ 

 اٱْػإدٌ ا٭َطاض اييت تكٝب ٭ٕ  ؛املػاؽ عكٛم اٯخطٜٔ، بٌ ست٢ عكٛم ْؿػ٘إىل 

                                 
 . 198-197صالسابؽ، محمد عابد الجابرم، الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، المرجع  - (1)
مصطمح اإلنساف في المنظكر اإلسبلمي، الذم استعممو العديد مف الفقياء، عمى مصطمح  الدراسة متفضّ  – (2)

 إنسافمف حيث ىك  اإلنسافف أيدؿ كك األخيرف المصطمح ، الذم استعممو بعض الفقياء كذلؾ، كذلؾ ألاإلسبلـ إنساف
أخر، ذلؾ أف اهلل خمؽ الناس سكاسية، كسّكل بينيـ في القيمة اإلنسانية المشتركة، المعتمدة عمى إلى  يختمؼ مف ديف

األصؿ الكاحد كالنسب الكاحد، كال يتصكر في أحد مف بني اإلنساف أف يكلد مميزا عف غيره، ال في الكرامة كال في 
اف ىك اإلنساف في كؿ الديانات كالثقافات القيمة اإلنسانية المشتركة، كال فيما يتعمؽ بذلؾ مف حقكؽ، فاإلنس

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٹٱٹكالحضارات. 
. 1اآلية النساء:  القرآف الكريـ، سكرةَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه

القرآف الكريـ، ٱَّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱك
ف أباكـ كاحد، كمكـ آلدـ ؛ كيقكؿ الرسكؿ صمى 59 اآليةآؿ عمراف:  سكرة اهلل عميو كسمـ )أييا الناس، إف ربكـ كاحد، كا 

كآدـ مف تراب، إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ، كليس لعربي عمى أعجمي، كال ألعجمي عمى عربي، كال ألحمر عمى 
 ، كال ألبيض عمى أحمر فضؿ إال بالتقكل()ركاه اإلماـ أحمد في المسند(. ضأبي

 . 18ص المرجع السابؽ،عبد الطيؼ بف سعيد الغامدم، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، - (3)
خيرم أحمد الكباش، الحماية القانكنية لحقكؽ اإلنساف، دراسة مقارنة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف  - (4)

 . 37، ص2008الدستكرية كالمكاثيؽ الدكلية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية 
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إٖساض اؿكٛم إىل  نصيونُا إٔ ايػًٛ يف اؾاْب ايطٚسٞ ٜ٪زٟ . ْاؾ١٦ عٔ ٖصٙ املًصات

ا٭خط٣ غٛا٤ تعًكت بايصات ْؿػٗا أٚ باٯخطٜٔ
(1)

ٚقس ٚضزت عس٠ آٜات يف ايكطإٓ ايهطِٜ . 

يف ٖصا ايؿإٔ
(2)

. 

ٚيف ايكطإٓ ايهطِٜ آٜات عسٜس٠ ت٪نس نصيو ع٢ً اؾػِ ٚقٛضت٘ اؿػ١ٓ 

ايكٛمي١
(3)

. 

خط َجًٗا، ُٖا ؾع٬ ػ١ٓ ايكٛمي١ اييت ٫ ميًو كًٛم آٞ ٚقٛضت٘ اؿاٱْػاْؾاؾػس 

سل نُا إٔ يًٓؿؼ  اٱْػإَعٗط َٔ َعاٖط تهطِٜ اهلل ي٘، ٚيصيو نإ يًذػس ع٢ً 

عًٝ٘ سل
(4)

. 

ا ٖٛ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز اؾٓؼ ايبؿطٟ شنطا نإ أٚ أْج٢، عبسا نإ شٶإ اٱْػإ

قس تػا٣ٚ َع  اٱْػإأٚ سطا، ؾكرلا أّ غٓٝا، ٫ تؿطق١ يف املع٢ٓ بني ٖصا ٚشاى، ٚإشا نإ 

عٓس  اٱْػإم، ؾاغذلَٓص ايؿطط٠، ٫ٚ ٜٴػِّط َٔ ٚاقع ايؿطط٠ يف نْٛ٘ إْػاْا ٚإٕ  اٱْػإ

خط إ٫ مبكساض تٳَكطټب٘ ٫َ٘ٓ ؾطم يؿطز ع٢ً آ اٱْػا١ٜٕٚ ٖٛ اهلل يف ناؾ١ ايؿطا٥ع ايػُا
(5)

. 

ٖٚٓاى تٛقٝـ يٲْػإ، ٚضز يف ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ زٜباد١ نٌ َٔ ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني 

                                 
 . 19-18، صالسابؽعبد الطيؼ بف سعيد الغامدم، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، المرجع  - (1)
 خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ٱٹٱُّٱمف بينيا، قكلو  - (2)
 ؛77القصص: اآلية  ، سكرةَّ من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل مكجل لك

 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربٱٱُّٱٹكقكلو  
 ؛87ية، سكرة المائدة، اآلَّيثىف

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ٱٹٱُّٱمنيا قكلو  - (3)
. 64، سكرة غافر اآلية َّ مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ ىييي ني مي
  .4 ية، سكرة التيف، اآلَّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱأيضا:  كقكلو تعالى

ف لجسدؾ عميؾ حقا( ركاه البخارم في  مىكفي ىذا يقكؿ الرسكؿ ص -(4) اهلل عميو كسمـ: )إف لنفسؾ عميؾ حقا كا 
ف لربِّؾ عميؾ حقا، فأعط كؿ ذم حؽ حقو(  ف لزكجؾ عميؾ حقا، كا  صحيحو؛ كيقكؿ كذلؾ: )إف لبدنؾ عميؾ حقا، كا 

، الحديث رقـ  ي كال نناـ، كنصـك ؛ كقكلو كذلؾ ألكلئؾ الذيف قالكا نصم2/243ركاه البخارم في صحيحو، باب الصـك
كال نفطر، كنعرض عف النساء، قاؿ ليـ: ) أما كاهلل إني أخشاكـ هلل كأتقاكـ لو، كلكني أصـك كُأفطر، كُأصمي كأرقد، 

 . 5/1950كأتزكج النساء، فمف رغب عف سنتي فميس مني(، ركاه البخارم في الجامع الصحيح، الحديث رقـ 
المرجع السابؽ،  ،اإلنساف في الشريعة اإلسبلمية كقكاعد القانكف الدكلي حقكؽ محمد عبد العزيز أبك سحيمة، - (5)

 . 7ص
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يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، سٝح 

نُا ؾػطت٘ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠  اٱْػإايعًُٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ إىل  تػتٓس ايؿكط٠

(، ؾكس قطست اؾُع١ٝ 6-)ز 453(، ٚأنست٘ يف قطاضٖا ضقِ 5-)ز ھ 421يف قطاضٖا

ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ إٔ "ايتُتع باؿطٜات املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

إشا سٴٔطّ َٔ سكٛق٘ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ  اٱْػإَتؿابه١ َٚتٛاؾك١، ٚإٔ 

 .اؿط ا٭َجٌ" اٱْػإايعاملٞ" اٱع٬ٕ  ايصٟ ٜعتدلٙ اٱْػإأقبح ٫ ٜٴُجٌِّ 

اؿط" َع  اٱْػإٚقس أنست ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ ن٬ ايعٗسٜٔ ٖصا ايتٛقٝـ "

اخت٬ف بػٝط يف ايكٝاغ١ سٝح دا٤ ؾُٝٗا" إٔ ت١٦ٝٗ ايعطٚف املٓاغب١ ٱتاس١ متتع نٌ 

 .ػإ اؿط"ٖٞ ايػبٌٝ ايٛسٝس يتشكٝل املجٌ ا٭ع٢ً يٲْ ...إْػإ عكٛق٘

ا٭َطٜه١ٝ َباؾط٠ يتبٝإ َكطًح إْػإ باعتباضٙ ا٫تؿاق١ٝ  قًُٝٝا ؾكس تططقتإ أَا

"ن١ًُ : إٔا٫تؿاق١ٝ  نٌ نا٥ٔ بؿطٟ، ؾكس دا٤ يف املاز٠ ا٭ٚىل، ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ

 ". تعين نٌ نا٥ٔ بؿطٟا٫تؿاق١ٝ  "إْػإ" أٚ "ؾدل" يف ٖصٙ

املككٛز ؾٝٗا ٖٛ ايها٥ٔ ايبؿطٟ  اٱْػإع٢ً إٔ  إق١ًُٝٝاتؿاق١ٝ  ٚعٓسَا ت٪نس

اييت تٴُِّع  اٱق١ًَُٝٝطًكا)نٌ نا٥ٔ بؿطٟ(، ؾٗٞ بصيو قس ػاٚظت سادع اـكا٥ل 

 .عاملٝا ٚانشآَش٢ٶ  سكٛق٘ٚ إْػإ ٖصٙ ايكاض٠، ٚمت بإْػاْٗا

َُٗا نإ ؾهًٗا  اٱْػإَا ٜٴ٬سغ ع٢ً ايعسٜس َٔ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

، أْٗا تػع٢ زا٥ُا يًشسٜح عٔ إق١ًَُٝٝعاٖسات أٚ إع٬ْات أٚ غرلٖا، عامل١ٝ ناْت أٚ 

 .(tous les hommesنٌ ايٓاؽ)ٚ (tout homme) نٌ إْػإ

ظُٝع َعاٖطٙ ٚقٛضٙ ٚدٛاْب٘ َٚػتٜٛات٘،  اٱْػإؾاؿسٜح عٔ نٌ إْػإ ٜعين  

ايعامل(، ا٭دٓيب، إىل  زٚيت٘ أٚإىل  ٜٓتُٞاملٛاطٔ )شيو ايصٟ : ؾؿٞ اجملاٍ ايػٝاغٞ

ٞ املطبل أثٓا٤ اٱْػاْاي٬د٧، املسْٞ، ايعػهطٟ)يف ايتطٛض اؿايٞ يًكإْٛ ايسٚيٞ 

. ، ايطايبا٭غتاشاملجكـ، ايؿٓإ، املطبٞ، املعًِ، : ٚيف ايٓعاّ ايجكايف. ايٓعاعات املػًش١(

. املٛظـ، ايعاٌَ، ايػين، ايؿكرل: ا٫قتكازٟيف اجملاٍ . امل٪َٔ، املًشس: يف ايٓعاّ ايسٜين

. املطأ٠، ايطدٌ، ايطؿٌ، اؾٓٝني، املطٜض، املعٛم: َٚٔ ٚد١ٗ ْعط ؾٝعٜا١ٝ٥ أٚ بٝٛيٛد١ٝ

اييت ٫ تكبٌ ايتذع١٥، ٚأٟ متٝٝع بِٝٓٗ َٔ قٹبٳٌ ايسٚي١  اٱْػإنًِٗ َعٕٓٝٛ بهٌ سكٛم 
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اخل ...ؾٓؼ أٚ ايسٜٔ أٜٚهٕٛ غرل َكبٍٛ ٜٚٴعتدل متٝٝعا ع٢ً أغاؽ ايعطم أٚ ا
(1)

. 

أَا اؿسٜح عٔ نٌ ايٓاؽ ؾٝعين إٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ هب إٔ ٜؿًُِٗ مجٝعا، بهٌ 

 ٜكٛز اٱْػإٖٜٛاتِٗ ٚاخت٬ؾاتِٗ اـاق١، سٝح ايتطٛض اؿايٞ يًكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم 

إىل  اٯ١ٕٝ مجعا٤ أخص َهاْ٘ اٱْػاْيف اؾُع، َٚؿّٗٛ  اا٫عتكاز إٔ ٖٓاى إْػاْٶإىل 

ايؿطز اٱْػإداْب َؿّٗٛ 
(2)

. 

تطنع نٌ ايذلنٝع ع٢ً ايؿطز بٌ  اٱْػإٚإشا ناْت املكاضب١ ايًٝدلاي١ٝ ؿكٛم 

ٚتكسغ٘، ٚػعً٘ ايػا١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ يًشكٛم، ؾإٕ ايتكٸٛضات ا٭خط٣ غرل ايًٝدلاي١ٝ ع٢ً 

اخت٬ؾٗا، تطنع ع٢ً اؾُاع١ ٚاجملتُع ٚسكٛقُٗا يف َٛاد١ٗ سكٛم ايؿطز
(3)

، ٚبُٝٓٗا 

 اٱْػإتأتٞ َكاضب١ تٛؾٝك١ٝ ؼاٍٚ املٛاظ١ْ بني سكٛم ايؿطز ٚاجملتُع، تٓطًل َٔ إٔ سكٛم 

 .ميًهٗا ا٭ؾطاز، يهٔ متاضؽ أغاغا َٔ خ٬ٍ اجملتُع املُجٌ عاز٠ بايسٚي١

هٌ أؾهاٍ يٖصا ايتكٛض ايؿطزاْٞ  ٝعاباغتؾكس زلح ابتهاض ايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ 

 اؾذلاىنٌ أٚد٘  طاع١اغتبايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ  ٞ، ؾعٔ ططٜلاٱْػاْاؾُاع١ أٚ اجملتُع 

زضد١ إىل  ا٭ؾطاز غٛا٤ ناْت قا١ُ٥ ع٢ً تكاغِ ا٭ؾٝا٤ أٚ تٛاقًِٗ، إٔ تطق٢ بسٚضٖا

بكؿ١  اٱْػإإْػإ سكٛم ٚ ايكاْْٛٞ بكؿ١ عا١َ اٱْػإايؿطز، ٖٚهصا ميهٔ ملؿّٗٛ 

 َع نُرل اؾُع املتهًِ "مٔ"ٚ خاق١ إٔ ٜتعاٌَ َع قٝػ١ اؾُع ع٢ً أْٗا قٝػ١ املؿطز،

نأْ٘ نُرل املؿطز املتهًِ "أْا" ايكابٌ يًتعاٜـ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ َع نٌ ا٭ؾطاز ٚ

اٯخطٜٔ
(4)

. 

ايعكٌ َعا، َعذلف ٚ إٕ ايؿدك١ٝ ٖٞ إشٕ املؿّٗٛ ايؿُٛيٞ ايصٟ ٜػُح ظُع اؾػس

                                 
(1)  - René Jean DUPUY, Dialectique de droit International(Souveraineté des Etats, Communauté 

Internationale et droit de L'humanité),Institut du droit, de la Paix et du Développement, Université 

de NICE-SOPHIA ANTIPOLIS, édition A. PEDONE, Paris 1999, p333.  

(2)  -  René Jean DUPUY,Ibid,p55.  

(3)  - "…mais d'un point de vue oriental l'individu n'est pas nié, mais il est avant tout envisagé dans 

le cadre d'un groupe social(famille, tribu, ethnie ,nation, peuple, religion) fortement lie par des 

devoirs sociaux, des normes éthiques, le respect du au traditions et aux ancêtres, et des interdits 

qu'il s'empêche de transgresser. Cet individu vit dans une société subordonnée au sein de groupe et 

de la communauté nationale, et d'office en rapport avec la divinité". Joseph YACOUB, Mondes 

Réels, dirigée par, Aymeric Chauprade, les droits de l'hommes sont-ils exportables?,op. cit. p18-  .  

 . 63، المرجع السابؽ، صأالف سكبيك، اإلنساف القانكني - (4)
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اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  نٌ َهإ يهٌ نا٥ٔ بؿطٟ، ٚشيو مبكته٢بٗا يف 
(1)

 ،

)ايها٥ٔ ايبؿطٟ( اؿل يف إٔ ٜهع عًٝٗا زل١  ي٘ ٚسسٙ ،ٖٚٞ عباض٠ عٔ قؿش١ بٝها٤

املطًل يًؿدك١ٝ ٚ ُٚأؾك٘ ٖٛ ايتطٛض اؿط اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  تؿهرلٙ، ٖٚسف

١ٝاٱْػاْ
(2)

. 

، اٱْػإ عٔ اـكٛق١ٝ ٖٞ ١ٝ ٚاملساؾعنيَا بني زعا٠ ايعاملٚىل ا٭ْكط١ ايتٛاؾل إٕ 

ايهٌ َتؿل ع٢ً إٔ ٚ ايسٜاْات،ٚ اؿهاضاتٚ يف نٌ ايجكاؾات اٱْػإٖٛ  اٱْػإؾ

ٚايهٌ ، ايسٜاْاتٚ ايجكاؾاتٚ ى سكٛق٘ ٫ ميهٔ إٔ ؽتًـ عًٝٗا ٖصٙ اؿهاضاتاْتٗا

ايٓٗا١ٝ٥ ٭ٟ ْعاّ قاْْٛٞ بػض ايٓعط عٔ املطدع١ٝ ايػا١ٜ ٚ ٖٛ اشلسف اٱْػإَتؿل ع٢ً إٔ 

 .اييت ت٪غؼ شلصا ايٓعاّ أٚ شاى

خص ٪بتُٝعٙ عٔ غرلٙ هب إٔ ٜٴ اٱْػإعاملٞ أٚ نْٛٞ، يهٔ ؾعٛض  اٱْػإبصيو ؾٚ

٫ٚ زخٌ يًسٚي١ ؾٝٗا، ٚإٔ إُٖاٍ  ،َٔ قٓاعات شات١ٝ ابعني ا٫عتباض، َازاّ ٖصا ايؿعٛض ْابع

 .املتٓٛع١اـكٛقٝات ٖٛ ٖصا ايتُٝټع َٚطٸزٸ ع اشل٠ٛ أنجط َا بني بين ايبؿط، ٖص ايتُٝټع ٜٴٛغِّ

ُټٝع  َبسأ ضاغدني يف ٚ ا٫خت٬ف ق١ُٝٚ يهٔ هب ايتصنرل زا٥ُا ع٢ً إٔ ٖصا ايت

ِّٝعٷاٱْػإٚدسإ ٖصا  ُٵ ٝټعٶا إمنا تٳ ُٳ  ،، أَا إٕ نإ َٔ قٓٝع ايسٚي١ أٚ بتسخًٗا ؾ٬ ٜعتدل تٳ

بعسَا ناْت سكا َٔ سكٛم  اٱْػإسكٛم  ىْتٗا٫ٚعٓسٖا غتكبح اـكٛق١ٝ شضٜع١ 

 .اٱْػإ

ايػٝاغ١ٝ، ٖٚٛ إْػإ ٚ ؾطز ٜتُتع باؿكٛم املس١ْٖٝٛ  اٱْػإإْػإ سكٛم ؾ 

ايجكاؾ١ٝ، ٖٚٛ ٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ادتُاعٞ أٚ اقتكازٟ أٚ ثكايف ٜتُتع باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ

املهٕٛ ا٭غاؽ يًذُاع١ َُٗا نإ ؾهًٗا، أغط٠، أق١ًٝ، أ١َ، زٚي١، ؾعب، فتُع 

عٔ إخل، ٜتُتع باؿكٛم اؾُاع١ٝ، ٚبصيو ؾٗٛ ٜػُٛ بإْػاْت٘  ...١ٝاٱْػاْزٚيٞ، ايهٕٛ، 

، ٜٚػتُس ٖصا ايػُٛ َٔ نطاَت٘ املتأق١ً ؾٝ٘، ٚاييت ٖٞ نٌ اضتباط، أٚ اعتكاز أٚ تكٛض

 .اٱْػإم أقٌ سكٛ

                                 
 لكؿ إنساف أينما ُكِجد الحؽ في أف ُيعَترؼ بشخصيتو القانكنية". مف اإلعبلف ما يمي: "  06جاء في المادة  - (1)
 . (29ك26ك22)نصت عمى ذلؾ المكاد:  - (2)
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 ايفسع ايجاْٞ

 أضاع نٌ اذتكٛمٚ اإلْطإشل َٔ سكٛم ن ١ٝاإلْطاْايهسا١َ 

، ٖٚٞ زيٌٝ إْػا١ْٝ ايبؿط، ٖٚٞ غا١ٜ ٖ٘ٞ َكسض نٌ سكٛق اٱْػإنطا١َ إٕ 

مجٝع ايكٛاْني ٚايسغاترل ايسميكطاط١ٝ، ٖٚٞ أغاؽ سكٛم ٚسطٜات ا٭ؾطاز ٚايؿعٛب
(1)

. 

، ٚتعٗط يف ايعسٜس َٔ اٱْػإؾهط٠ قسمي١ قٹسٳّ ٖصا  ،١ٝاٱْػاْؾؿهط٠ ايهطا١َ 

ٖٛ ْتاز  اٱْػإا٭زٜإ، بُٝٓا َؿّٗٛ سكٛم ٚ ايجكاؾات نٌيف ٚ ،ا٭ؾهاٍٚ ايكٛض

 .ايتؿهرل ايؿًػؿٞ يف ايعكٛض اؿسٜج١

ٚضغِ تساخٌ املؿَٗٛني ٚت٬ظَُٗا نجرلا إ٫ أُْٗا كتًؿإ، يهٔ ا٭نٝس ٖٛ إٔ 

ناْت زا٥ُا ايهطا١َ املتأق١ً يف مجٝع أعها٤  اٱْػإْكط١ ايبس٤ يف َؿّٗٛ سكٛم 

 .ا٭غط٠ ايبؿط١ٜ

نات اـطرل٠ يًهطا١َ ْتٗابػبب ا٫ اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ؾكس قِّٝؼٳ

ٖٚٛ َا  ،نطاَت٘ٚ اٱْػإايذلنٝع ؾٝ٘ ع٢ً  دط٣ٚ، اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ٝ١ْٝ إبٸإ اٱْػاْ

 .خاق١ ايسٜباد١ ٚاملاز٠ ا٭ٚىل َٓ٘ ٘عهػت

"إٕ : َا ًٜٞ 1948ايكازض عاّ  اٱْػإايعاَٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  دا٤ يف زٜباد١

ٚايجابت١ ا٫عذلاف بايهطا١َ املتأق١ً يف مجٝع أعها٤ ا٭غط٠ ايبؿط١ٜ، ٚعكٛقِٗ املتػا١ٜٚ 

" ...ٖٛ أغاؽ اؿط١ٜ ٚايعسٍ ٚايػ٬ّ يف ايعامل
(2)

. 

" ٜٛيس مجٝع ايٓاؽ أسطاضا َٚتػاٜٚٔ يف : أَا املاز٠ ا٭ٚىل َٓ٘ ؾكس دا٤ ؾٝٗا َا ًٜٞ

                                 
محمد الزحيمي، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، دراسة مقارنة مع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كاإلعبلف  - (1)

الكرامة في نظر البعض، كلمكىمة األكلى، مفيكما ؛ تبدك 133-132، ص المرجع السابؽاإلسبلمي لحقكؽ اإلنساف، 
أنو يغطي كؿ ما ىك إنساني في اإلنساف، إلى  ممتبسا، غير كاضح المعاني كاألبعاد، إال أف تفحصو بعناية يشير

كيكرس بشكؿ جذرم، الخط الفاصؿ بيف عالـ اإلنساف كعالـ الحيكاف كالجماد؛ كبالتالي فإف كؿ عمؿ أك تصرؼ ينتج 
حمد سعيد مجذكب، النظرية الصفة اإلنسانية عف اإلنساف يشكؿ انتياكا لمفيـك الكرامة. انظر في ذلؾ: معنو نزع 

العامة لحقكؽ اإلنساف، تطكر الحقكؽ كالحريات العامة كاآلليات القانكنية لحمايتيا، شركة المؤسسة الحديثة لمكتاب، 
 .129، ص2014الطبعة األكلى، بيركت

 . 10/12/1948لعالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ديباجة اإلعبلف ا - (2)
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"...ايهطا١َ
(1)

ايعاملٞ اٱع٬ٕ  ْٗر اٱْػإؿكٛم  ٚاٱق١ًُٝٝ ْٚٗذت دٌ املٛاثٝل ايعامل١ٝ. 

 اٱْػا١ٕٝ ٚيف اعتباضٖا أغاؽ سكٛم اٱْػاْيف ايتأنٝس ع٢ً ايهطا١َ  اٱْػإؿكٛم 

 .ٚسل َٔ سكٛق٘

"ْعطا : ايتُٝٝع ايعٓكطٟ َا ًٜٞايسٚي١ٝ ٱظاي١ مجٝع أؾهاٍ ا٫تؿاق١ٝ  ؾكس دا٤ يف 

" ...ايبؿط١ٜػاٚا٠ املتأق١ً يف مجٝع ايها٥ٓات ٭ٕ املٝجام ٜكّٛ ع٢ً َباز٨ ايهطا١َ ٚامل
(2)

. 

 1966ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يعاّ ٚدا٤ يف زٜباد١ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ 

ٚتهطٸضت ايعباض٠ نصيو يف زٜباد١ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يٓؿؼ ايػ١ٓ، 

"سٝح إٔ ا٫عذلاف بايهطا١َ املتأق١ً يف مجٝع أعها٤ ا٭غط٠ ايسٚي١ٝ، ٚعكٛقِٗ : َا ًٜٞ

 س"، ٚأعٝ ...اٱْػإقطاضا َٓٗا باْبجام ٖصٙ اؿكٛم عٔ ايهطا١َ املتأق١ً يف إٚ ...تػا١ٜٚ؛امل

ايتأنٝس عًٝٗا يف قًب َٛاز ايعٗسٜٔ
(3)

. 

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝٚ ايدلٚتهٍٛ املًشل بايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٙثِ أنس

: َا ًٜٞ سٝح دا٤ يف زٜبادت٘ 2013ايٓؿاش يف سٝٸع ايصٟ زخٌ ٚ 2008املعتُس يف ٚ

َٔ سكٛم ٚ ٜؿهٌ اٱقطاض مبا ؾُٝع أعها٤ ا٭غط٠ ايبؿط١ٜ َٔ نطا١َ أق١ًٝ ؾِٝٗ..."

 ."...ايػ٬ّ يف ايعاملٚ ايعسٍٚ غرل قاب١ً يًتكطف أغاؽ اؿط١ٜٚ َتػا١ٜٚ

 ا٫ختٝاضٟ ايجاْٞ املًشل بايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٍايدلتٛنٛٚقبً٘ أنس 

 ١ٝاٱْػاْ"إيػا٤ عكٛب١ اٱعساّ ٜٴػِٗ يف تععٜع ايهطا١َ : ايػٝاغ١ٝ يف زٜبادت٘ ع٢ً إٔٚ

 ."اٱْػإايتطٜٛط ايتسضهٞ ؿكٛم ٚ

ايؿعٛب يػ١ٓ ٚ اٱْػإاٱؾاض٠ ايعابط٠ يًُٝجام اٱؾطٜكٞ ؿكٛم إىل  باٱناؾ١ٚ قًُٝٝاإ

١ٝاٱْػاْيًهطا١َ  1981
(4)

ٌٗ زٜبادت٘ بايتأنٝس اغت اٱْػإ، ؾإٕ املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم 

                                 
 المادة األكلى مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.  - (1)
االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  - (2)

1965 . 
العيداف الدكلياف لمحقكؽ المدنية كالسياسية المتعمقاف بالحقكؽ المدنية كالسياسية مف جية كاالقتصادية  - (3)

 . 1965كاالجتماعية كالثقافية مف جية أخرل الصادراف عف األمـ المتحدة عاـ 
ذ تذكر كتأخذ فى االعتبار ميثاؽ منظمة ا"يمي:  جاء في ديباجة الميثاؽ اإلفريقي ما - (4) لكحدة األفريقية الذم كا 

= 
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اْط٬قا َٔ إميإ ا٭١َ ايعطب١ٝ بهطا١َ ": ؾكس دا٤ يف ايسٜباد١ َا ًٜٞ اٱْػإع٢ً نطا١َ 

اؿهاضات ٚ ايصٟ أععٙ اهلل َٓص بس٤ اـًٝك١، ٚبإٔ ايٛطٔ ايعطبٞ َٗس ايسٜٸاْات اٱْػإ

 ١ٝ ايػٸا١َٝ اييت أنست سك٘ يف سٝا٠ نطمي١ ع٢ً أغؼ َٔ اؿط١ٜاٱْػاْشات ايكٝٸِ 

املػاٚا٠ٚ ايعسٍٚ
(1)

. 

 ١ٝاٱْػأَْ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓكٛم ٚغرلٖا ٜتأنس ايتساخٌ بني َؿَٗٛٞ ايهطا١َ 

)َع ٬َسع١ عسّ تكطٜح ٖصٙ ايٓكٛم َباؾط٠ ٚبؿهٌ ٚانح عٔ شيو(، اٱْػإسكٛم ٚ

١ٝ ؾُٝع أؾطاز اؾٓؼ ايبؿطٟ ؾٓهٌ زا٥ُا قًب اٱْػاْمحا١ٜ ايهطا١َ إىل  ؾايػعٞ

١ٝ يف ايهجرل َٔ اؿا٫ت سكا اٱْػاْ، نُا ُاعتدلت ايهطا١َ اٱْػإَؿّٗٛ سكٛم 

 .، اييت ٫ ٜهُٔ املػاؽ بٗا ؼت أٟ طا٥ٌاٱْػإأغاغٝا َٔ سكٛم 

 اٱْػا١ٕٝ َٔ نْٛٗا َكسضا عاَا يهٌ سكٛم اٱْػاْضغِ ٖصا ا٫ختعاٍ يًهطا١َ  

شيو دعٌ ، إ٫ إٔ اٱْػإنْٛٗا سل َٔ فٛع١ سكٛم إىل  اٱْػإأغاؽ نٌ سكٛم ٚ

 ٚغرل ٚانش١ املعامل، ،سكا ًَُٛغا بعسَا ناْت فطز ؾهط٠ ؾًػؿ١ٝ ؾهؿان١ٗا َٓ

 .اٱْػإؿازت َٔ اؿُا١ٜ يًكا١ْْٝٛ باعتباضٖا سكا َٔ سكٛم اغتا٭ِٖ َٔ شيو أْٗا ٚ

ا٭خط٣ ٭ٕ اَتٗإ نطا١َ  اٱْػإتتعًل ظُٝع سكٛم  ؾٗٞ ٚباعتباضٖا نصيو

ٖٚٛ فاشلا اـكب،  ،ايػٝاغ١ٝٚ ى اؿكٛم املس١ْٝاْتٗاأت٢ َٔ تميهٔ إٔ  اٱْػإ

 ايجكاؾ١ٝ، ؾهٝـ يًؿكرلٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ى اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜاْتٗا ٕ تٓتر عٔٚميهٔ أ

َٔ اؿكٛم اؾُاع١ٝ تأتٞاؾا٥ع إٔ ٜٓعِ بهطا١َ بين ايبؿط، نُا ميهٔ إٔ ٚ
(2)

 ،

                                 
 ينص عمى أف الحرية كالمساكاة كالعدالة كالكرامة أىداؼ سياسية لتحقيؽ التطمعات المشركعة لمشعكب األفريقية... " 

كالذم يقابمو سككت  ،رغـ ىذا التأكيد التشريعي كالنظرم عمى الكرامة اإلنسانية في الميثاقيف العربي كاإلفريقي - (1)
حجاـ مف قبؿ االت إال أف الكاقع مختمؼ تماما لما ىك مدّكف، فكرامة  ،فاقيتيف األمريكية كاألكركبية لحقكؽ اإلنسافكا 

كذلؾ تحت ذرائع عدة كالدكلة  ،ىي القاعدة كالكرامة استثناء اإلىانةاإلنساف العربي كاإلفريقي ميانة دائما حتى أصبحت 
تنظير إلى  ليست في حاجة مكاطنييا لدل الدكؿ الغربية كرامة ذلؾ، بينماإلى  كالسيادة كالتنمية كاألمف كاالستقرار كما

عمى أف القضية في حقكؽ اإلنساف اليـك كجب التأكيد دائما كتذكير مادامت تعتبر ممارسة فعمية كسمكؾ يكمي، لذلؾ 
تع بقدر ماىي تمكيف اإلنساف مف التم ،ليست قضية تدكيف كتشريع كتنظير كبحث عف حقكؽ جديدة لحقكؽ اإلنساف

 .كتطبيؽ مبادئ حقكؽ اإلنساف فعبل كبفعالية ،بالحقكؽ المكجكدة أصبل
يرل بعض الفقياء أف حقكؽ الجيؿ الثالث)التضامف أك الجماعية( ليست بالمرة حقكؽ إنساف ألنيا ال تنبع مف  - (2)

= 
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ايعبٛز١ٜ، يصيو مت ٚ عُاضغتايٛاقع ؼت ْرل ا٫ اٱْػإؾهٝـ ْتشسخ عٔ نطا١َ 

 .اٱْػإتكٜٛطٖا ع٢ً أْٗا أغاؽ نٌ سكٛم 

ظس١ٜ، عًٝ٘ إٔ ٜتكبٌ  اٱْػإبصيو أقبح ٚانشا ايّٝٛ أْ٘ َٔ ٜطٜس إٔ ٜأخص سكٛم 

 اٱْػا١ٕٝ، ٚاييت تؿذلط إٔ ٜٴعاٌَ اٱْػاْاملتعًك١ بايهطا١َ  – ٚايك١ٜٛ -ايؿهط٠ ايعا١َ 

١ٝ "إٔ ايهطا١َ اٱْػاْٚيف ٖصا ٜكٍٛ "ناْت" يف تعطٜؿ٘ يًهطا١َ . إْػاْٝت٘إىل  بايٓعط

١ٝ ٖٞ ْؿػٗا نطا١َ"اٱْػاْ
(1)

. 

                                 
لكرامة اإلنسانية، كليس الكرامة اإلنسانية المتأصمة في الشخص اإلنساني، كقد رأينا كيؼ أف حقكؽ اإلنساف تنبع مف ا

بينما الحقكؽ الجماعية أساسيا  ،يكلد إنسانا حتى يتمتع بحقكؽ اإلنساف أمأكثر مف أف يككف إنسانا إلى  المرء بحاجة
. يبدك أف االستنتاج الذم تكصؿ 178التضامف في عبلقة بيف أشخاص كجماعات. جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ،ص

كما تراه األنظمة الغربية الميبيرالية  ،يندرج ضمف الصراع األزلي بيف الحقكؽ الفردية ،كعمى كجاىتو ،إليو جاؾ دكنممي
ىؿ ىك الفرد أـ يمكف لمجماعات أف  :كمحكر الصراع ىك صاحب الحؽ ،كما تراه دكؿ العالـ الثالث ،كالحقكؽ الجماعية

اإلنسانية أساس كؿ حقكؽ اإلنساف، تككف صاحب حؽ، كبذلؾ فإف األمر بعيد عف الكرامة اإلنسانية، ألف الكرامة 
فكيؼ لمف لـ يتحقؽ مصيره كىك حؽ جماعي كفردم في اآلف ذاتو أف يككف كريما أك يعيش حياة كريمة؟ كحاليا لـ يعد 

في اعتبار الحقكؽ الجماعية حقكقا لئلنساف إال قمة قميمة مف الفقياء الغربييف، خاصة بعد تأكيد الطبيعة  ؾُيشك
كصاحب الحؽ فييا قد يككف  ،باعتبارىا حقكؽ فردية كجماعية في نفس الكقت ،ة لمحقكؽ الجماعيةالمزدكجة كالمركب

 الفرد كما قد تككف الجماعات. 
عف  (Gerard FELOUS)يعبر ,"Les droits de l'hommes, une universalité menacée"في كتابو:  -(1)

 مستعرضا أفكار بعض األساتذة كالفبلسفة عمى النحك اآلتي: الكرامة اإلنسانية 
« ... il faut également retenir la formule de Paul RICOEUR, qui qualifie la dignité humaine 

“d’exigence plus vieille que toute formulation philosophique ”qui tient à ce que “ quelque chose 

est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain». André GIDE, la définissait comme ”une 

sorte de respect de soi même et d’autrui ,qui n’a pas à se marquer dehors». Emmanuel LEVINAS, 

relie à la conscience morale par une injonction irrépressible: «le sens du l’humain est donné par 

la conscience morale, par cette exigence de nous -mêmes à l’égard de nous –mêmes qui nous fait 

pressentir qu’en causant injustement du tort à autrui, c’est immédiatement à nous même que nous 

faisant du tort». Emmanuel KANT, a le mieux défini la dignité de la personne humaine: ” 

l’humanité elle-même est une dignité». dans notre monde contemporain, ainsi que l’écrit (Ronald 

DWORKIN), il semble clair que ”celui qui prétend prendre les droits de l’Homme au sérieux est 

oblige d’accepté l’idée, vague, mais puissante de dignité humaine», idée qui renvoie à 

l’importance intrinsèque de la vie humaine et ”exige que personne ne soit jamais traité d’une 

façon telle que l’importance unique de sa vie vienne à être niée. Voir: Gérard FELOUS, les droits 

de l’homme, une universalité menacée, op.cit. p 22 -226 ; Voir aussi: JOCHEN ABR. 

FROWEIN, l'universalité de l'immédiat après- guerre face à l'universalité d'aujourd’hui, acte de 

colloque sur la déclaration universelle des droits de l'homme1948-  , mission nationale 

consultative des droits de l'homme, la documentation française, paris 1999, p.   . 



 ايفضٌ األٍٚ: ايبشح عٔ ايتٛافل اإلدٜٛيٛدٞ ٚايٓٛعٞ                                                        ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ 
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"إٕ ايهطا١َ يف سكٝكتٗا َؿّٗٛ ٫ ميٛت َطًكا"( kantorowicz)ٜٚكٍٛ 
(1)

. 

ٖٞ ايكا١ً٥ بعس ٚ ٚا٭ّ ترلٜعا نطٸغت سٝاتٗا َٔ أدٌ َػاعس٠ ايؿكطا٤ يف اشلٓس

 ،هػٛا أدػازِٖ ايجٝاب ايهاؾ١ٝط ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ٫ تيٝػٛا ؾك " ايعطا٠: ػطبتٗا ايط١ًٜٛ

. ١ٝ"اٱْػاْبٌ ايصٜٔ تٓككِٗ ايهطا١َ 
(2)

 

اـؿ١ٝ َا بني ٚ ايؿعٛض بٗصٙ ايؿٛاضم ايعاٖط٠إىل  نٌ ٖصٙ ا٭ؾهاض ت٪زٟ ستُا

ايعاٌَ إىل  َٔ د١ٗ أخط٣، ؾباٱناؾ١ اٱْػإسكٛم ٚ ١ٝ َٔ د١ٗاٱْػاَْؿَٗٛٞ ايهطا١َ 

١ٝ ع٢ً اعتباض أْٗا اقذلْت بعٗٛض اٱْػاْايتاضىٞ ايصٟ ٜ٪نس ع٢ً غبل ؾهط٠ ايهطا١َ 

إٔ املعاٜرل ايسٚي١ٝ ؿكٛم  ع٢ً أغاؽط عٓٗا اؾٓؼ ايبؿطٟ، ٖٓاى ؾٛاضم أخط٣ ٜٴعبٻ

ايهطا١َ ٚ اٱْػإشكٛم ، ؾ١ٝاٱْػاْعٔ ايهطا١َ  كتًـَب١ٝٓ ع٢ً َؿّٗٛ  اٱْػإ

١ٝ تتبأٜ عدل اجملتُعات بؿهٌ اٱْػاَْؿاِٖٝ ايهطا١َ ؛ ٭ٕ كتًؿإ ١ٝ َؿَٗٛإاٱْػاْ

 ٫ ميهٔ ايتٓاظٍ عٓٗا، ،ٖٚٞ سكٛم َتػا١ٜٚ ،ٖٞ ْؿػٗا اٱْػإنبرل، بُٝٓا سكٛم 

 .اييت ت٪ٍٚ يًؿدل ببػاط١ ٭ْ٘ إْػإٚ

خط، َٚٔ آإىل  ١ٝ قس ىتًـ ايٓٸعط إيٝ٘ َٔ فتُعاٱْػاْقشٝح إٔ ؾِٗ ايهطا١َ 

أخط٣، يهٔ ايكشٝح نصيو أْ٘ عاز٠ َا تٓكٗط ٖصٙ إىل  ط١ٜأخط٣، َٚٔ ْعإىل  ؾًػؿ١

قازلا َؿذلنا بني ٚ غا١ٜ ٚثابتا غرل َتػرلٚ ا٫خت٬ؾات يف ا٭خرل يف ضاؾس ٚاسس ٜٴعتدل ٖسؾا

 .اٱْػإمجٝع ٖصٙ ايتٛدٗات أ٫ ٖٚٛ إْػا١ْٝ 

إْػا١ْٝ، ٚإٔ بني إٔ ميتًو ايؿدل سكٛقا  اٱْػإٖٚهصا تعازٍ ْعطٜات سكٛم 

 خانع، ٜكبح ايؿدل َتٝكٓا أْ٘ اٱْػإٜهٕٛ إْػاْا تكطٜبا، ؾسٕٚ ايتُتع عكٛم 

باعتباضٖا  اٱْػإسكٛم إىل  ٜٴٓعط زا٥ُا ٚبايتايٞ. يًتػطٜب ٚاٱقكا٤ عٔ طبٝعت٘ ايبؿط١ٜ

غرل قاب١ً يًتكطف، يٝؼ مبع٢ٓ أ٫ ٜٴشطّ ايؿدل َٔ ايتُتع بٗصٙ اؿكٛم، ؾايٓعِ ايكُع١ٝ 

ٌٷ اٱْػأْ سكٛقِٗ َتككٞ َٜٛٝا ايٓاؽ  ١ٝ، ٚإمنا مبع٢ٓ إٔ ؾكسإ ٖصٙ اؿكٛم َػتشٝ

                                 
 . 73المرجع السابؽ، ص ،انظر: أالف سكبيك، اإلنساف القانكني - (1)
كش، مطبعة السنابؿ، معماد عمر، سؤاؿ حقكؽ اإلنساف، تقديـ الحبيب بك :ىذا القكؿ، انظرإلى  في اإلشارة - (2)

 . 165ص، 2000الطبعة األكلى، عماف 
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اٱْػإب دسٜط٠ّ أخ٬قٝا، ؾ٬ ميهٔ يًؿدل إٔ ٜؿكس ٖصٙ اؿكٛم ٜٚعٝـ سٝا٠ّ
(1)

. 

هب ايتُٝٝع إشٕ، بني ايٓعط٠ ا٭خ٬ق١ٝ يًطبٝع١ ايبؿط١ٜ، ٚاييت ٖٞ َكسض سكٛم 

، ٚبني املُاضغ١ ايػٝاغ١ٝ َٔ قبٌ ايسٚي١ شلصٙ اؿكٛم، ٜٴعبٳط عٔ ا٭ٚىل باملجٌ اٱْػإ

"، ٜٚٴعدل عٔ ايجا١ْٝ بايكٍٛ اايطٛباٟٚ ا٭ع٢ً" عاٌَ ايؿدل نإْػإ ٚغتذس أَاَو إْػاْ

غتذس يف ايٛاقع بؿطا، ٜٚككس بايكا١ُ٥  –ْعط ايكا١ُ٥ املطؾك١ ا –" عاٌَ ايٓاؽ نبؿط 

اييت  اٱْػإأٟ يف قا١ُ٥ سكٛم  -خط "ٖٓا ػسًو اييت تهعٗا ايسٚي١، أٚ مبع٢ٓ آٖٓا ت

نٝـ ميهٓو ايتعاٌَ َع ؾدل نإْػإ" -تهعٗا ايسٚي١
(2)

. 

يٝؼ َٔ أدٌ اؿٝا٠، إمنا َٔ ، نطٚض٠ قك٣ٛ اٱْػإسكٛم ؾإٕ بايتؿكٌٝ ايػابل، 

١ٝ، ٖٚٞ تٓبع َٔ "ايهطا١َ املتأق١ً يف ايؿدك١ٝ اٱْػاْأدٌ سٝا٠ نطمي١، دسٜط٠ بكؿ١ 

ناتٗا سطَاْا اْتٗا، ٚتؿهٌ اٱْػا١ٕٝ" نُا قاغتٗا ايعٗٛز ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػاْ

 .يهٔ َٔ إْػاْٝت٘ نهٌٚ ١ٝ ؾشػباٱْػاْيًؿدل يٝؼ َٔ سكٛق٘ 

 اؿكٛق١ٝٚ نُا أنست شيو مجٝع ايتٝاضات ايؿًػؿ١ٝ-١ٝ اٱْػاْٖصٙ ايهطا١َ ٚ

، ٭ْٗا يٛ اْبجكت َٓ٘ يهاْت نطاَات عس٠ ٚيٝػت اٱْػا٫ٕ تٓبجل َٔ  -خاق١ ايس١ٜٝٓٚ

ٚاسس٠، إمنا خايك٘ ٖٛ َٔ أقبػٗا عًٝ٘، ٚبايتايٞ ٜتكازلٗا ٜٚتػا٣ٚ ؾٝٗا َع بك١ٝ ايبؿط
(3)

. 

١ٝ، ؾكس خل اٱغ٬ّ اٱْػاْٖصا َا أنسٙ اٱغ٬ّ يف َكاضبت٘ سٍٛ ايهطا١َ 

َٓٗا، أٚ إٖساضٖا، ٭ْٗا ممٓٛس١ َٔ اـايل  بهطا١َ ثابت١، ٫ هٛظ ٭سس اٱْكام اٱْػإ

اؾٓؼ  غبشاْ٘، ٖٚٛ ايصٟ نطٸَ٘ ٚؾهٸً٘ ع٢ً نجرل ممٔ خًل، ٖٚصا ايتهطِٜ ىلټ

ط، َػًِ أٚ غرل َػًِ، ضدٌ أٚ اَطأ٠، عطبٞ أٚ ايبؿطٟ زٕٚ متٝٝع بني َ٪َٔ ٚناؾ

                                 
 . 88-87السابؽ، صجاؾ دكنممي، المرجع  - (1)
 . 31، صنفسوجاؾ دكنممي، المرجع  (2)
ىذا يقكؿ محمد السماؾ أف التكريـ اإلليي لئلنساف ؛ في 57، المرجع السابؽ، صأالف سكبيك، اإلنساف القانكني - (3)

الكارد في القرآف الكريـ، ىك تكريـ بالمطمؽ؛ ألف الكرامة اإلليية المستمدة مف إرادة اهلل كفضمو كرامة تشمؿ الناس 
جميعا، أيا كاف جنسيـ أك لكنيـ أك لغتيـ، كبصرؼ النظر عف معتقداتيـ، فاهلل رب المسمميف كرب الييكد كرب 

محمد السماؾ،  لنصارل، كرب المؤمف بو كالكافر بو كرب الناس أجمعيف كرب العالميف ببل استثناء. انظر في ذلؾ:ا
 .120، ص2012مكقع اإلسبلـ في حكار الحضارات، دار النفائس، الطبعة األكلى، بيركت 
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أعذُٞ
(1)

، ؾٗٛ ٫ ٜتكٝس ٫ بًٕٛ ٫ٚ ظٓؼ ٫ٚ اْتُا٤ ادتُاعٞ، ؾٗٛ تهطِٜ يصات٘ جملطز 

نْٛ٘ "ابٔ آزّ"، أٟ جملطز نْٛ٘ إْػاْا
(2)

، ٖٚصٙ ايهطا١َ ٫ تكبٌ اؿصف أٚ ايٓػذ أٚ 

ايتعطٌٝ عهِ َكسضٖا اٱشلٞ
(3)

. 

اٱغ٬َٞ ٖٛ خًٝؿ١ اهلل يف ا٭ضض، ٚقس أعطاٙ اهلل ايعًِ  ٚؾكا يًتكٛض اٱْػإؾ

 ٚاملعطؾ١ ٚايعكٌ ٚاٱزضاى يٝتؿٛم ع٢ً امل٥٬ه١، ٚطًب َِٓٗ إٔ ٜػذسٚا يٲْػإ تهطميا

، ٚؼت طا١ً٥ اـطٚز َٔ ضمحت٘، ِٖٚ ايصٜٔ ٫ ٜػذسٕٚ يػرل اهلل، ٚدعٌ ايٓب٠ٛ يف ي٘

دٓػ٘
(4)

. 

ايهطِٜ ٕعسٜس آٜات ايكطآتهطِٜ اٱشلٞ يٲْػإ يف ٖصا ايٜٚتذ٢ًٓ 
(5)

. 

١ٝ ٖٛ تعًِ اٱْػاْأْ٘ َٔ بني َكَٛات ؼكٝل ايهطا١َ إىل  اٱؾاض٠ بكٞ يف ا٭خرل

ميهٔ تطٜٛط ثكاؾ١ سكٝك١ٝ ؿكٛم  اٱْػإ، ؾعٔ ططٜل تعًِ سكٛم اٱْػإٚتعًِٝ سكٛم 

                                 
لحقكؽ اإلنساف كاإلعبلف حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، دراسة مقارنة مع اإلعبلف العالمي  محمد الزحيمي، - (1)

 . 131اإلسبلمي لحقكؽ اإلنساف المرجع السابؽ، ص 
بساـ بركة، "حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ"، مساىمة في كتاب كمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف،  - (2)

 . 23المرجع السابؽ، ص
عبلف  محمد الغزالي، - (3)  . 25المرجع السابؽ، ص األمـ المتحدة،حقكؽ اإلنساف بيف تعاليـ اإلسبلـ كا 

. 283اإلنساف، المرجع السابؽ، صاإلمعاف في حقكؽ ضمف،  ،"اإلنساف في الثقافة اإلسبلمية"ىيثـ مناع،  - (4)
، اإلنسافكمكديك زانغي، الحماية الدكلية لحقكؽ في كتاب راجع كذلؾ: بساـ بركة، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، مساىمة 

 عبدكما بعدىا. ككذلؾ:  13كما بعدىا. كانظر أيضا: محمد الزحيمي، المرجع السابؽ، ص  21المرجع السابؽ، ص
حمد ؛ انظر أيضا: مكما بعدىا 18بف سعيد الغامدم، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، المرجع السابؽ، ص طيؼمال

 .120-117المرجع السابؽ، صالسماؾ، مكقع اإلسبلـ في حكار الحضارات، 
 مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱمف سكرة البقرة. قاؿ تعالى:  34-30مف بينيا نذكر اآليات  – (5)

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
مف سكرة اإلسراء، في  70كاآلية . َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱٹٱُّٱقكلو 
 . ين ىن نن
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 .إعُاشلا ٚمماضغتٗاٚ ايٛؾا٤ بٗاٚ اٱْػإتطتهع ع٢ً اسذلاّ سكٛم  اٱْػإ

 184/49دا٤ يف قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ ضقِشلصٙ ايؿهط٠  تأنٝسا

عٔ عكس ا٭َِ املتشس٠ يتعًِٝ اٱع٬ٕ  ايصٟ مبكتهاٙ متٚ ،23/12/1994ايكازض بتاضٜذ 

ٜٓبػٞ إٔ ٜٓطٟٛ ع٢ً َا ٖٛ أنجط َٔ  اٱْػإ" إٕ تعًِٝ سكٛم : َا ًٜٞ اٱْػإسكٛم 

فطز تكسِٜ فُٛع١ َٔ املعًَٛات، ٜٚٓبػٞ إٔ ٜتهٕٛ َٔ ع١ًُٝ ؾا١ًَ تػتُط َس٣ اؿٝا٠ 

اجملتُع ظُٝع طبكات٘ اسذلاّ نطا١َ اٯخطٜٔ ٚ مبكتهاٖا ٜتعًِ ايؿعب ظُٝع َػتٜٛات٘

 ."أغايٝب نؿاي١ شيو ا٫سذلاّ يف مجٝع اجملتُعاتٚ ٚٚغا٥ٌ

-1995)اٱْػإايعٌُ اـاق١ بعكس ا٭َِ املتشس٠ يتعًِٝ سكٛم  ٚت٪نس خط١

 ميهٔ تعطٜؿ٘ بأْ٘ ٜتُجٌ يف دٗٛز ايتسضٜب اٱْػإتعًِٝ سكٛم  ...": ( ع٢ً أ2004ٕ

 عٔ ططٜل ْكٌ املعاضف اٱْػإبٓا٤ ثكاؾ١ عامل١ٝ ؿكٛم إىل  اييت تٗسف ٚاٱع٬ّ ايٓؿطٚ

 :املٛد١ٗ مٛ ؼكٝل َا ًٜٞ تا٫ػاٖاٚ املٗاضات ٚقٝاغ١ املٛاقـٚ

 .سطٜات٘ ا٭غاغ١ٝٚ اٱْػإتععٜع اسذلاّ سكٛم  -1

 .يٲسػاؽ بهطاَتٗاٚ ١ٝاٱْػاْايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يًؿدك١ٝ  -2

 ايكساق١ بني مجٝع ا٭َِٚ املػاٚا٠ بني اؾٓػنيٚ ايتػاَحٚ تععٜع ايتؿاِٖ -3

 .ايس١ٜٝٓٚ ايعطق١ٝٚ ايٛط١ٝٓٚ اؾُاعات ايعٓكط١ٜٚ ايؿعٛب ا٭ق١ًٝٚ

ست٢ بني املؿاِٖٝ املدتًؿ١ ؿكٛم -َٔ خ٬ٍ نٌ َا غبل، ٜبسٚ إٔ ٖٓاى إمجاعا 

، يف نٌ ايسٜاْات، اٱْػإٖٛ  اٱْػإ ٕأٚشلُا أ: سٍٛ أَطٜٔ أغاغني -اٱْػإ

، إ٫ تًو اؿكٛم، اييت ٜٴعذلف بٗا اٱْػإٚاؿهاضات، ٚايجكاؾات، ٚايتٝاضات، َٚا سكٛم 

١ٝ ٖٞ ق١ُٝ ثابت١ يس٣ نٌ إْػإ، اٱْػاْي٘، ببػاط١ ٭ْ٘ إْػإ، ٚثاُْٝٗا إٔ ايهطا١َ 

َُٗا اختًؿت ٚ َُٚٗا تعسزت ثكاؾات٘ ٘ٚأْ٘ ٫ ميهٔ ٭ٟ إْػإ َُٗا ناْت اْتُا٤ات

َٔ زٕٚ  ١ٝاْاٱْػزٜاْات٘، ٚيف اجملٌُ َُٗا تٓٛعت خكٛقٝات٘، إٔ ٜعٝـ سٝا٠ تٛقـ ب

 .اٱْػإ٭ْٗا أغاؽ َٚكسض نٌ سكٛم  ؛ٖصٙ ايهطا١َ

خكٛقٝاتٗا املدتًؿ١، ٚ اٱْػإَٔ ٖٓا بسأ اؿسٜح عٔ املكاؿ١ بني عامل١ٝ سكٛم 

ايتؿاقٌٝ ايكػرل٠ يهٔ ٫ ميهٔ ا٫خت٬ف ٚ ؼت ؾعاض قس نتًـ يف بعض اؾع٥ٝات

 اٱْػا١ٕٝ ْػاْايهًٝات، ٚإٚ ٫ٚ ميهٔ ا٫خت٬ف سٍٛ ايجٛابت، سٍٛ اـطٛط ايعطٜه١
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 .بٌ أُُٖٗا ع٢ً اٱط٬م ،ٚنطاَت٘ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايجٛابت

يف  ٖا١َتٓاظ٫ت ٚ تكاطعاتٚ ١ٝ سكًت تٛاؾكاتاٱْػاْاْط٬قا َٔ ٖصٙ ايهطا١َ 

ت إطاضا عاَا يًتٛؾٝل ، سٝح ؾهًٓاٱْػإايكٛاعس املتعًك١ عكٛم ٚ ايٓكٛمٚ املؿاِٖٝ

نأغاؽ يًتُتع بهٌ سكٛم  اٱْػإزا٥ُا ع٢ً إْػا١ْٝ  َطنع٠ اـكٛق١ٝ،ٚ بني ايعامل١ٝ

 .اٱْػإ

 املطًب ايجاْٞ

 :ايكٛاعدٚ ايٓضٛظٚ َكازبات تٛفٝك١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ املفاِٖٝ

 ١ٝاإلْطاْاإلْطالم َٔ ايهسا١َ  

ع٢ً َػت٣ٛ املؿاِٖٝ نُا ع٢ً َػت٣ٛ ايٓكٛم ٖٓاى زا٥ُا َكاضبات تٛؾٝك١ٝ تبشح 

ا٫ؾذلاى، َطدعتٝٗا اييت تٓطًل َٓٗا ٚ ايتُاؽٚ ْكاط ايتكاطععٔ أندل قسض ممهٔ َٔ 

نٌ ْعاّ قاْْٛٞ ؿكٛم ٚ غا١ٜ نٌ َؿّٗٛٚ ٖسف اٱْػإ، ؾاٱْػإزا٥ُا ٖٞ إْػا١ْٝ 

 .اٱْػإ

 اٱْػإطاعت ٖصٙ املكاضبات ايتٛؾٝك١ٝ إٔ ػُع بني َؿَٗٛٞ عامل١ٝ سكٛم اغت

 .ٚنأُْٗا َتهازتإخكٛقٝاتٗا بايطٸغِ َٔ أُْٗا ناْتا تعٗطإ ٚ

تتطًع إيٝٗا إٕ ع٢ً َػت٣ٛ ٚ تهُٔ ايعامل١ٝ اٱْػإسٝح أقبشت خكٛق١ٝ سكٛم 

ٜٓطًل يف ٚ بٌ ٫ تٓؿٞ اـكٛق١ٝ اٱْػإاملؿّٗٛ أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايٓل، ٚعامل١ٝ سكٛم 

تعطٜؿٗا َٔ ٖصٙ اـكٛق١ٝ يف سس شاتٗا، َٚٔ أدٌ شيو ؼاٍٚ ا٫بتعاز عٔ ايعٛمل١ باعتباضٙ 

 .)ايؿطع ا٭ٍٚ(اـكٛق١ٝٚ ٚغٸع اشل٠ٛ أنجط بني ايعامل١ٝ َؿَٗٛا

تؿهٌ ْعاَا قاْْٛٝا  اٱْػإأَا ع٢ً َػت٣ٛ ايكٛاعس ؾكس أنشت قٛاعس سكٛم 

وتر ب٘ قبٌ ايهاؾ١ خاق١ بعسَا أنشت أغًب قٛاعسٖا قٛاعس ٚ َٛنٛعٝا تِٗ ايهاؾ١

 .)ايؿطع ايجاْٞ(ا٫يتعاَات ايٓامج١ عٓٗا ايتعاَات يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ٚ آَط٠
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 ايفسع األٍٚ

 .ارتضٛص١ٝ املٓفتش١ٚ ايعامل١ٝ االجياب١ٝ:  ايٓضٛظٚ ع٢ً َطت٣ٛ املفاِٖٝ

ٚاـكٛق١ٝ املٓؿتش١ تهُٔ  )أ٫ٚ(، َؿّٗٛ ايعامل١ٝ اٱهابٞ َٔ اـكٛقٝاتٜٓطًل 

 .)ثاْٝا(. يف ْكٛقٗا إيٝٗاتتطًع ٚ ايعامل١ٝ يف َؿَٗٛٗا

 االختالف عٔ ايعٛمل١االْطالم َٔ ارتضٛصٝات ٚ:جياب١ٝايعامل١ٝ اإل - ٚالأ

ِٸ اٱؾاض٠ -اٱْػإتكّٛ ؾهط٠ عامل١ٝ سكٛم  -شيو غابكاإىل  نُا تٸ
(1)

ع٢ً  

هاضات٘ ٚثكاؾات٘ ٚأزٜاْ٘ يف إهاز فُٛع١ َٔ عأغاؽ إٔ ايعامل نهٌ قس ؾاضى 

ِٸ ايتٛقٌاٱْػاْاؿكٛم  ٖصٙ ايكٛاعس ْتٝذ١ ي٬تؿام بني إىل  ١ٝ نُٔ قٛاعس زٚي١ٝ، ٚقس تٸ

ٖصٙ ايجكاؾات يف غبٌٝ ؼكٝل املعٜس َٔ ايهُاْات ٚاٯيٝات ؿُاٜتٗا، عٝح ٜكبح ايعامل 

َػ٪٫ٚ عٔ ؼٝل شيو، ع٢ً أغاؽ ايتعاٜـ ٚا٫ْػذاّ ٚايتعإٚ ٚا٫عتُاز املتبازٍ  نً٘

ؼكٝل اٱعُاٍ  إىل بني ايجكاؾات املدتًؿ١، ٚع٢ً أغؼ أخ٬ق١ٝ ٚقا١ْْٝٛ ٚزٚي١ٝ، ٚق٫ٛ

سٝح  ،ايتاّ شلصٙ اؿكٛم ٚاييت ٫ ؽتًـ يف سكٝكتٗا عٔ اؿكٛم اـاق١ بهٌ ثكاؾ١

ٚنطاَت٘ ٚضؾاٖٝت٘ اٱْػإَٛنٛعٗا ٚقًٗا ٖٛ ٚاسس ٖٚٛ 
(2)

. 

                                 
كما يمييا، كقد أجبرنا البناء  32، صطركحةحكؿ مختمؼ مفاىيـ عالمية حقكؽ اإلنساف، ُيرجى العكدة ليذه األ - (1)

الخصكصيات لـ يتـ التطرؽ لو مف قبؿ في إلى  المنيجي ليذه الدراسة ضركرة العكدة لمعالمية في مفيـك جديد يستند
 . طركحةىذه األ

فائؽ، "حقكؽ اإلنساف بيف العالمية كالخصكصية"، حقكؽ اإلنساف العربي، سمسمة كتب المستقبؿ محمد - (2)
؛ انظر قريبا مف ىذا المعنى كذلؾ: سمكاف رشيد عنجك السنجارم، القانكف 196(، المرجع السابؽ، ص17العربي)

، 2004المكصؿ، العراؽ، سنة  معةالدكلي لحقكؽ اإلنساف كدساتير الدكؿ، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، جا
 : بػيؤكد في خاتمة مقالو المعنكف  حيث (Roberto ADORNO )ستاذ: ؛ كانظر كذلؾ مقاؿ األ146ص
 (Les droits de l’Homme sont-ils universels ?)  :أف 

« Le débat contemporain autour de l’universalité des droits de l’Homme est intimement lié au 

débat sur l’existence de principes juridiques communs à tous les peuples. Si on accepte que ces 

principes existent, on est forcé d’admettre l’universalité des droits de l’homme. Cette universalité 

est compatible avec le pluralisme culturel dans la mesure où on arrive à transcender l’expression 

conceptuelle de ces droits pour atteindre ce qu’ils symbolisent- la dignité humaine- qui est 

universelle…Le fondement des droits de l’homme, n’est donc pas purement et simplement la 

subjectivité humaine isolée, mais l’altérité: l’autre en tant qu’être digne. C’est donc dans 

l’intersubjectivité des relations humaines qu’on trouve une base raisonnable et juste à ces droits ». 

Voir: Roberto ADORNO, Les droits de l’Homme sont-ils universels ? ,In, État de droit, droits 

= 
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ٖٞ ٚ ؛١ٝاٱْػاْايهطا١َ  بهْٛٗا تطتهع أغاغا ع٢ً اٱْػإسكٛم تدلظ عامل١ٝ 

٭ٕ أغاغٗا  ؛ٖٚٞ عامل١ٝ أٜها َٔ زٕٚ متٝٝع؛ ٭ْٗا ؽاطب ايٓاؽ ناؾ١ أٜها؛ عامل١ٝ

ٖٚٞ يٝػت ْتادا خايكا يًجكاؾ١  ايعامل١ٝ؛طبٝع١ اي شاتَباز٨ ايعسٍ  املؿذلى ٚاسس ٖٚٛ

سهاضات ٚ استهاى خكٝب بني ثكاؾاتٚ تؿاِٖٚ ايػطب١ٝ، بٌ ْتاز تطٛض تاضىٞ طٌٜٛ

ا يف مجٝع اجملتُعات ٖٚٞ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ قاب١ً يًتطبٝل، بٌ ٚهب تطبٝكٗ. ا٭َِ ناؾ١

بكطف ايٓعط عٔ أٟ تبآٜات أٚ تٓاقهات غٝاغ١ٝ أٚ اقتكاز١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ ثكاؾ١ٝ أٚ 

خ٬ؾٗا
(1)

. 

٫ ٜعين إٔ ايٛاقع ٚثطا٤  اٱْػإظٖٛط ايؿِٗ املؿذلى ؿكٛم  ٚا٫عذلافؾايعامل١ٝ 

ايتٓٛع ايجكايف يف فاشلا ميهٔ ػاًٖ٘، ؾشا٫ت ايتٓٛع اؿكٝك١ٝ اييت ٫ ميهٔ 

أْٗا يٝػت تعبرلا عٔ ا٭ؾهاض، بٌ  اٱْػإإْهاضٖا، تهٝـ يًؿِٗ ايعاملٞ ؿكٛم 

عامل١ٝ سكٝك١، ٚتهُٔ أْٗا تٴسضٳى  اٱْػإبايعهؼ ٖٞ تػاعس بايؿعٌ ع٢ً دعٌ سكٛم 

ٗٳِ ٚتٴشتٳطّ يٝؼ باعتباضٖا ؾهط٠ َؿطٚن١ َطتبط١ عهاض٠ َع١ٓٝ أٚ بؿذل٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ،  ٚتٴؿ

بٌ باعتباضٖا ْابع١ َٔ ايكٸؿات ايساخ١ًٝ ايعُٝك١ اييت ٜؿذلى ؾٝٗا نٌ اٯزَٝني، ٖٚٞ 

يًذٓؼ ايبؿطٟ ٤بايتشسٜس نطاَتِٗ ٚؾعٛضِٖ با٫ْتُا
(2)

. 

إىل  َٔ اـكٛقٝات املدتًؿ١ يًجكاؾات ٚاؿهاضات يًٛقٍٛ اٱهاب١ٝايعامل١ٝ  تٓطًل

َػت٣ٛ َعني َؿذلى بني كتًـ ايجكاؾات إىل  ايٛقٍٛايعامل١ٝ، املتُج١ً أغاغا يف 

ٚاؿهاضات، ٚيف شيو إقطاض َ٪نس يٛدٛز اـكٛق١ٝ، ٚيٝؼ ؾٝ٘ َا ٜتٓاقض ٚايعامل١ٝ َا 

 .ٖصٙ اـكٛقٝات َٔزاَت ٖصٙ ايعامل١ٝ ْاؾ١٦ أق٬ 

                                 
fondamentaux et diversité culturelle, op. cit. p 211-212 ; Lire en ce sens aussi: Mohamed 

BEDJAOUI, la difficile avancée des droits de l’Homme vers l’universalité, in Universalité Des 

Droits De l’Homme Dans Un Monde Pluraliste, op. cit. p 42 ;Voir Aussi: Jean-Bernard MARIE, de 

l’universalité des principes à l’universalisation des pratiques des Droits de l’homme, In, avancées 

et confins actuels des droits de l’Homme aux niveaux International , Européen et National, 

Mélanges offerts à Silvio Marcus HELMONS, BRUYLANT, BRUXELLES, 2   , p 225-226.  
مجمة عالـ الفكر العربي، الصادرة عف  ،فاؽ كتحديات(آ) محمد يكسؼ عمكاف، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف -(1)

 . 205، ص2003فريؿأ، 31، المجمد4المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب الككيتي، العدد
(، "عالمية حقكؽ اإلنساف كالتنكع الثقافي"، المرجع HECTOR- GROS ÉSPIELLAاشبييؿ) سىكتكر جرك  - (2)

 . 148السابؽ، ص
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َٝسإ ايع٬قات إىل  ، ٚإٕ اضتكت ٖصٙ ايعامل١ٝاٱْػإؿكٛم  ٚٴدست ايّٝٛ عامل١ْٝ ؾإٕ

بني ايسٍٚ، ؾإْ٘ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايعامل١ٝ سكٝك١ٝ تأخص بعني ا٫عتباض تٓٛع 

ٚاخت٬ف ايجكاؾات ٚاؿهاضات، ؾايعامل١ٝ هب إٔ تهٕٛ إهاب١ٝ أٟ إٔ تهٕٛ ْتٝذ١ 

اؿهاضاتٱثطا٤ َتبازٍ بني 
(1)

. 

تعين ايعامل١ٝ بؿهٌ عاّ ا٫ْؿتاح ع٢ً اٯخط ٚضغب١ يف ا٭خص ٚايعطا٤، ؾٗٞ بصيو 

َػت٣ٛ عاملٞ، ٚبايتايٞ ؾٗٞ تؿتح إىل  طُٛح َؿطٚع، ٜػع٢ مٛ ا٫ضتكا٤ باـكٛق١ٝ

ايعامل ع٢ً َا ٖٛ عاملٞ
(2)

ٚايعامل١ٝ بصيو تكط بٛدٛز ايؿٛاضم بني اجملتُعات، ؾٗٓاى زٍٚ . 

ٚسسٚز ٚخكٛقٝات اقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ ٚثكاؾ١ٝٚقَٛٝات 
(3)

، ؾٗٞ إشٕ تهُٔ ايتٓٛع 

تسؾع مٛ ايُٓط١ٝ ايجكاؾ١ٝ اييت ايعٛمل١  َا غٛاٖا نُا ٍٚا٫خت٬ف ٚتسعٛ إيُٝٗا، ٫ٚ ؽتع

، يٝؼ ؾكط يف ثكاؾ١ ايػٛم، تايٛاسس٠، ؾٗٞ ٚسسا١ْٝ ايتٛد٘، كتعي١ ملا غٛاٖا َٔ ثكاؾا

٭خط٣ املٛقٛؾ١ "باملتس١ْٝ" يف ايجكاؾ١ ا٭ق٣ٛ ٚا٭لع ٚا٭نجط بٌ ٚؽتعٍ مجٝع ايجكاؾات ا

تأثرلا 
(4)

. 

٫ٚ تػع٢ يًتكًٌٝ َٔ  ،٫ تٓٗٞ زٚض ايسٚي١ ٭ْٗا ؛عٔ ايعٛمل١ ؽتًـؾايعامل١ٝ إشٕ  

ٚض ايسٚي١ يتٓؿٝص ٖصٙ ٖٞ ؼتاز يس، ٚتهع ع٢ً ايسٚي١ ايتعاَات َع١ٓٝ، بٌ ؾأْٗا

يتهعـ تأثرل اؿسٚز  ؛بعهؼ ايعٛمل١ اييت ؼس َٔ زٚض ايسٚي١ ٚغًطتٗا ،ا٫يتعاَات

سٝح ٜتِ ايتعاٖس أٚ ايتٛاؾل بني أعها٤ ، ايػٝاغ١ٝ ٚايػٝاز٠، ٚايعامل١ٝ تٛسٞ باملؿاضن١

                                 
أماف عمى  -رافع بف عاشكر، "حقكؽ اإلنساف بيف الككنية كالخصكصيات"، مقاؿ منشكر مف قبؿ مركز الدراسات - (1)

 -الصدد يرل البعض أف مفيـك الغرب لحقكؽ اإلنسافىذا  كفي،  .amanJordan.orgwww : اإللكتركنيالمكقع 
، كمنيا الثقافة العربية  -في منظكرىا الشمكلي يصطدـ بحقيقة أف الثقافات األخرل مف حقيا كذلؾ رفض ىذا المفيـك

ف رأل بأنو المفيـك  اإلسبلمية؛ ألف الغرب ال يمكنو إرغاـ الشعكب األخرل عمى تبني مفيكمو لحقكؽ اإلنساف، حتى كا 
العالمي ليا، كعميو فتكجيو ىذه العالمية مف قبؿ الغرب نحك مفيكمو لحقكؽ اإلنساف سيصطدـ برفض الثقافات األخرل 

ضاكية دنداني، ضركرة تدعيـ الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في لو. لممزيد، انظر: 
 . 88، ص1996القانكف، بف عكنكف الجزائر 

، 228، العدد 20محمد عابد الجابرم، العكلمة كاليكية الثقافية، عشر أطركحات، المستقبؿ العربي، السنة  - (2)
 . 17، ص1998

 . 274مكسى بف سماعيؿ، المرجع السابؽ، ص - (3)
 . 30-22يحيى اليحياكم، المرجع السابؽ، ص - (4)

http://www.amanjordan.org/
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اجملتُع ايسٚيٞ ع٢ً أٖساف قسز٠ أٚ َؿاِٖٝ َع١ٓٝ َكابٌ ايتعاَات ٜكبًٗا اؾُٝع
 (1)

. 

أٟ أْٗا تعتُس ع٢ً ايتشٍٛ َٔ ، أٚناع َع١ٓٝ ع٢ً ايعامل أمجعس ٝټػٳأَا ايعٛمل١ ؾٗٞ تٳ

يصيو ٫بس َٔ ؾطنٗا َٔ  ؛اـاضز، ؾًٔ تتػرل ا٫قتكازٜات َٔ زاخٌ ايسٚي١ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ

َٔ أدٌ ؼٌٜٛ ٖصٙ ا٫قتكازٜات ٚإزَادٗا ، خ٬ٍ امل٪غػات ايسٚي١ٝ ٚايهػٛط اـاضد١ٝ

يسٜٓا١َٝ ايصات١ٝ، ٖٚٞ بصيو اخذلام يٰخط ٚغًب يف ايٓعاّ ايعاملٞ، ٚيٝؼ اعتُازا ع٢ً ا

ـكٛقٝات٘
(2)

. 

يف ْعط ايعٛمل١، ايطأزلاي١ٝ ٚاقتكاز ايػٛم اؿط ُٖا زٜا١ْ ايبؿط١ٜ، بُٝٓا ؽاطب 

يٓاؽ، َٓطًك١ يف شيو َٔ ا١ٝ مجعا٤، ٚتطنع ع٢ً ايكِٝ املؿذلن١ بني اٱْػاْايعامل١ٝ 

املؿذلن١ بني كتًـ ايجكاؾات،  ِايكٛاغخكٛقٝاتِٗ، باسج١ عٔ أندل قسض ممهٔ َٔ 

١ٝ، يف ايٛقت ايصٟ تكّٛ ؾٝ٘ ايعٛمل١ ع٢ً ادتٝاح اٱْػاْؾٗٞ إشٕ أؾل ايبؿط١ٜ، ٚسًِ ايجكاؾ١ 

ايجكاؾات ا٭خط٣
(3)

. 

، تعين ايعامل١ٝ شيو اؿس ا٭ز٢ْ َٔ اؿكٛم اييت هب إٔ اٱْػإيف َؿّٗٛ سكٛم ٚ 

ٚأُٜٓا سٌ بسٕٚ متٝٝع، ٖٚٞ ٫ظ١َ َٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً ٜتُتع بٗا نٌ إْػإ، أُٜٓا ٚدس، 

ٚاؿؿاظ  اْتٗاايهطا١َ ٚاؿط١ٜ، ٚايػ٬ّ ٚا٭َٔ، يف مجٝع بًسإ ايعامل، نُا إٔ قٝ

ا٤ ٚادب عاملٞعتسعًٝٗا َٔ ا٫
(4)

. 

 اٱْػإنُا تعين أٜها إٔ ٜؿٝع يف ايعامل اسذلاّ ناؾ١ ايكهٛى ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

زٕٚ متٝٝع أٚ  ، املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝايؿطز١ٜ َٓٗا ٚاؾُاع١ٝ

إىل  َؿان١ً، ٚإٔ ٜػتؿٝس ايعامل َٔ َٓذعات ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ يف ْؿط ا٭ؾهاض ايطا١َٝ

يف  اٱْػإعٝح ئ ٜكبح ٖصا ، اٱْػإإسساخ ْٛع َٔ ايتكاضب بني ايبؿط قٛضٙ نطا١َ 

                                 
محمد فائؽ، " حقكؽ اإلنساف بيف الخصكصية كالعالمية "، حقكؽ اإلنساف العربي، سمسمة الكتب المستقبؿ  - (1)

 . 197(، المرجع السابؽ، ص 17العربي)
 . 17محمد عابد الجابرم، العكلمة كاليكية الثقافية، المرجع السابؽ ص  - (2)
مف قبؿ دنيا الكطف، صحيفة فمسطينية  2008مقاؿ منشكر عاـ  الككني كالعالمي كالعكلمي"،زىير الخكيمدم: " - (3)

مف قبؿ نادم الفكر العربي  2006، كمنشكر كذلؾ عاـ http://pulpit.alwatanvoice.com المكقع:الكتركنية، عمى 
 . 6-3ص,  http://nadyelfikr.org :عمى المكقع

 . 17محمد عابد الجابرم، العكلمة كاليكية الثقافية، المرجع السابؽ، ص - (4)

http://pulpit.alwatanvoice.com/
http://nadyelfikr.org/
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آ٫َ٘ يف ؾت٢ بكاع ا٭ضض عٔٚ اٱْػإَععٍ عٔ أخٝ٘ 
(1)

. 

سٍ يف عكط َا ، أَطا ٫ ٜجرل نجرلا َٔ اؾاٱْػإٚقس أقبشت َػأي١ عامل١ٝ سكٛم 

، ٚشيو يػكٛط املعػهط ايؿطقٞ ٚتطادع ايكٸطاع سٍٛ كتًـ ا٭بعاز بعس اؿطب ايباضز٠

 .اٱْػإؿكٛم  اٱٜسٜٛيٛد١ٝ

ٖٛ اػاٙ املعػهط املٓتكط بععا١َ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ  ،َا ًُْػ٘ ايّٝٛٚ 

، ٚايسميكطاط١ٝ ع٢ً اجملتُع ايسٚيٞ اٱْػإمٛ قاٚي١ ؾطض ؾُٗ٘ اـام ؿكٛم 

خاق١ يف ظٌ ايتػاضع املؿٗٛز ي٬ْتكاٍ َٔ ، باعتباضٙ املؿّٗٛ ا٭قح ٚا٭قسض ع٢ً ايبٓا٤

احملٛض ايجاْٞ املتعًل "بايعٛمل١"إىل  احملٛض ا٭ٍٚ املتعًل "بايعامل١ٝ"
(2)

. 

طدع١ٝ ؽل َإىل  يؿِٗ ٜػتٓس ايكػطٟٚ تعين ايؿطض ا٫ْؿطازٟ اٱْػإؾعٛمل١ سكٛم 

 .ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜػٛز ايعامل اٱْػإاملؿّٗٛ ا٭زل٢ ؿكٛم  سهاض٠ َع١ٓٝ، باعتباضٙ

ا٭َطٜه١ٝ )ايططف املتشس٠ َٓش٢ اي٫ٜٛات إىل  ٚ يف ٖصا ايكسز ٜؿرل بعض ايباسجني

إىل  ٤ اؿطب ايباضز٠ ٚا٫ػاٙ ٜػرل مٛ ايٓعطاْتٗاٚايطا٥س يف خط ايعٛمل١(، ؾُٓص  ايط٥ٝؼ

تتُجٌ يف املكاّ ا٭ٍٚ يف ْؿط املؿاِٖٝ املطتبط١ ، نُكًش١ ق١َٝٛ أَطٜه١ٝ اٱْػإسكٛم 

 .يف ايؿهط ايطأزلايٞ اٱْػإعكٛم 

زع٠ٛ  ١يف سكب١ ايتػعٝٓات َتهُٓ تٚقس يٛسغ إٔ عسزا َٔ ايهتابات قس دا٤ 

يف  اٱْػإتتب٢ٓ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٖسف ْؿط ايط١ٜ٩ ايػطب١ٝ ؿكٛم يقطو١ 

 (ٝؿوـــــــــــــــٛا َٛضاؾــــــــــــدٛؾ): ايعامل، َٔ شيو َا تهُٓ٘ أسس امل٪يؿات اؿسٜج١ يـ

(JOshua MURAVCHIK أسس أبطظ باسجٞ ايػٝاغ١ ٖٛٚ ) ٜٔاـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ املعدل

غِ "ايتٝاض احملاؾغ اؾسٜس" ابسق١ عٔ أسس ضٚاؾس ايتٝاض ايُٝٝين املعطٚف سايٝا ب

(NEOCONSERVATISM سٝح أخص ٜٓاقـ قه١ٝ عامل١ٝ ٚخكٛق١ٝ ايكِٝ ٚايجكاؾ١ ،)

غرل  –ازٙ ايكطٜح اعتك ؾٝٗا أظٗطقس ايسميكطاط١ٝ، َٚا إشا نإ َٔ املُهٔ تكسٜطٖا، ٚ

                                 
محمد فييـ يكسؼ، "حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ  - (1)

 . 224(، المرجع السابؽ، ص 17العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)
 . 225محمد فييـ يكسؼ، المرجع نفسو، ص  - (2)
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يف ْؿط ايؿِٗ  ٖاَاإَها١ْٝ إٔ تًعب اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ زٚضا  -زٟ طبعااؿٝا

َٔ خ٬ٍ ايسبًَٛاغ١ٝ اشلاز١٥ ٚاملػاعسات ٚست٢ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ  اٱْػإايػطبٞ ؿكٛم 

ايعػهطٟ إٕ يعّ ا٭َط
(1)

. 

ٖٛ ا٭َط ايصٟ سسخ ؾع٬ يف أؾػاْػتإ ٚايعطام ٚيٝبٝا ٚغٝشسخ يف غرلٖا َٔ ايسٍٚ ٚ

 .إٕ آد٬ أٚ عاد٬

ايتدكٝل إىل  ٖصا ايتُٝٝع بني ايعامل١ٝ ٚايعٛمل١ إشا اْتكًٓا َٔ ايتعُِٝ دًٝا ٚ ٜعٗط

تعاّ باملؿاِٖٝ اييت أقطٖا اجملتُع ايسٚيٞ، َٔ ي، ؾايعامل١ٝ تعين ا٫اٱْػإع٢ً ساي١ سكٛم 

( َعاٖس٠ ٚاتؿاق١ٝ ٚإع٬ٕ ٚعٗس زٚيٞ، ٚتعين إٔ سكٛم 100عٔ ١٦َ ) أٚ ٜعٜس خ٬ٍ َا ٜطبٛ

يف ثكاؾ١ ايسٚي١  اٱْػإنٌ ٫ ٜتذعأ، أَا ايعٛمل١ ؾتعين تعُِٝ َؿّٗٛ سكٛم  اٱْػإ

ٖٞ سايٝا اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ، باعتباضٖا ثكاؾ١ ا٭١َ ايكاعس٠ ٚايػاع١ٝ ٚا٭ق٣ٛ، 

ي١ًُٓٝٗ ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل نً٘
(2)

. 

كاب١ً يًتكطف ٚاييت ٫ ايايعامل١ٝ اَت٬ى نٌ ايبؿط َٓع١َٛ َٔ اؿكٛم غرل  تعين

يف سس شات٘، إلاظ إْػاْٞ نبرل  ٖٛ، ٫ٛ٠ٚزايَٓص  سل َهتػب ٭ْٗا ؛ميهٔ إْهاضٖا

 .ٚإٔ ْٓانٌ َٔ أدٌ دعً٘ سكٝك١ ،ٜػتشل إٔ ْتُػو ب٘

ملٓاٖه١ ايعٛمل١  اشلا١َمبؿَٗٛٗا ايعاملٞ ٖٞ إسس٣ ايٛغا٥ٌ  اٱْػإسكٛم إٕ  

خاق١ َا تعًل َٓٗا  ؛اييت ؼاٍٚ إٔ تؿطنٗا ايسٚي١ ا٭قـ٣ٛ مبا ٜـت٤٬ّ َٚكاؿٗا ،ايجكـاؾ١ٝ

 .اٱْػإعكٛم 

                                 
( حيف بشر الغرب F. FUKUYAMA)ؿ بمقكلة نياية التاريخ "لفرنسيس فكككياما" الكاتب في نفس المقا ركيذكِّ  - (1)

بأف نياية التاريخ ستككف عند سيادة القيـ الغربية في الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كاقتصاد السكؽ، فالتأمؿ ببساطة في 
تحقيؽ رأسمالية حقكؽ إلى  يفضيعكلمتيا مف الناحية العممية سنجد أنفسنا أماـ خطاب إلى  حقيقة القيـ التي يسعى

اإلنساف، في ظؿ كاقع االختبلؿ االقتصادم الدكلي القائـ، ألف التركيز ينصب عمى الفئة الفردية )الحقكؽ المدنية 
كالسياسية( دكف التنكر لفئة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كما كانت عمييا في السابؽ لكف مع إيكاؿ أمرىا 

. لتفاصيؿ كتحميؿ أكثر راجع، محمد فييـ يكسؼ، "حقكؽ اإلنساف في ضكء التجميات السياسية لمعكلمة، آللية السكؽ
(، المرجع السابؽ، 17عكلمة حقكؽ اإلنساف أـ عكلمة الفيـ العربي لحقكؽ اإلنساف؟ "، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)

 كما يمييا.  228ص 
 . 199ية كالخصكصية"، المرجع السابؽ، ص محمد فائؽ، "حقكؽ اإلنساف بيف العالم - (2)
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 .ًعامل١ٝي عُإضٛص١ٝ ارت  - ثاْٝا

ؾبٝٗا بهٌ إْػإ يف ؾهً٘ ٚتطنٝب٘ ايبٝٛيٛدٞ، ٚيهٔ ىتًـ  اٱْػإ ٜٴدًل

إْػإ عٔ إْػإ مبا ٜ٪َٔ ب٘ نٌ َِٓٗ َٔ عكٝس٠، َٚا ٜتهًِ َٔ يػ١، َٚا ٜعتٓل َٔ 

َباز٨ ٚقِٝ
(1)

. 

سس نبرل، سٝح إىل  عامل١ٝ، إ٫ أْٗا قسز٠ ثكاؾٝا اٱْػإٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ سكٛم 

، َٔ اٱْػإَٔ ايهطٚضٟ ايػُاح بتبأٜ ثكايف قسز، يف ايؿهٌ ايتؿػرلٟ يبعض سكٛم 

أدٌ نُإ عامل١ٝ ق١ٜٛ
(2)

. 

، ٫ ٜعين ػاٌٖ اـكا٥ل ايس١ٜٝٓ اٱْػإنُا إٔ ا٫عذلاف بعامل١ٝ سكٛم 

٭ٕ سا٫ت ايتٓٛع اؿكٝك١ٝ ؛ اٱْػإٚايتاضى١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايٛط١ٝٓ، يف ع٬قاتٗا عكٛم 

، ؾٗٞ يٝػت َؿطٚن١ باعتباضٖا َطتبط١ عهاض٠ َع١ٓٝ، اٱْػإؽسّ ؾع٬ عامل١ٝ سكٛم 

إمنا ْابع١ َٔ ايكؿات ايساخ١ًٝ ايعُٝك١ اييت ٜؿذلى ؾٝٗا نٌ اٯزَٝني، ٖٚٞ نطاَتِٗ 

ض٠ تبين َٚٔ ثِ ؾُٔ ايهطٚ. اؾٓؼ ايبؿطٟ بطٚح ا٭خ٠ٛ ٚايتهأَإىل  ٤ٚؾعٛضِٖ با٫ْتُا

خكٛق١ٝ ْػب١ٝ، تكّٛ ع٢ً سكٝك١ َ٪نس٠، بٛدٛز خكا٥ل تاضى١ٝ ٚز١ٜٝٓ ٚتكًٝس١ٜ 

ٚإق١ًُٝٝ ٚق١َٝٛ، ٚيهٓٗا يف ْؿؼ ايٛقت َتها١ًَ َع دٛاْب ايعامل١ٝ
(3)

. 

اٱْػإتكّٛ ؾهط٠ اـكٛق١ٝ يف سكٛم 
(4)

 اٱْػإع٢ً أغاؽ اضتباط سكٛم 

                                 
المرجع السابؽ، ، 9 أنكر كجدم، الثقافة العربية اإلسبلمية، أصكليا، انتماؤىا، المكسكعة اإلسبلمية العربية - (1)

 ما يمي:  (Claude LEVI- STRAUSS)؛ كفي ىذا يقكؿ أيضا22ص
« Les grandes déclarations des droits de l’Homme ont(…) cette force et cette faiblesse d’énoncer 

un idéal trop souvent oublieux du fait que l’Homme ne réalise pas sa nature que dans des cultures 

traditionnelles ou les changements les plus révolutionnaires laissent subsister des pans entiers et 

s’expliquent eux- mêmes en fonction d’une situation strictement définie dans le temps et dans 

l’espace". Voir: Joseph YACOUB, Mondes Réels, dirigée par, Aymeric Chauprade, Les droits de 

l’Homme sont – ils exportables ?, op. cit. p 69.  
 . 153جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص - (2)
، المرجع السابؽ، ، عالمية حقكؽ اإلنساف كالتنكع الثقافي"(HECTOR- GROS ÉSPIELLA)اشبييؿ سىكتكر جرك  - (3)

 . 148ص

كما ىذه  مف ىذه األطركحة،مفيـك الخصكصية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف في الباب األكؿ، إلى  لقد تـ التطرؽ - (4)
العكدة المختصرة ليا ىنا إال لحاجة الدراسة مف أجؿ تطكير الفكرة القائمة عمى التكافؽ بيف مفيكمي العالمية 

 كالخصكصية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، سكاء مف خبلؿ المبادئ أك النصكص أك القكاعد. 
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ٖا اـاقني ثكاؾ١ قطا٤تٗا ٚتؿػرلبايجكاؾ١ اـاق١ يهٌ فتُع، ٚعًٝ٘ تهٕٛ يهٌ 

ٕ ُاتؿل َػبكا ع٢ً ٚدٛزٖا ٚع٢ً َٓعَٛتٗا ايعامل١ٝ، ست٢ ٚإاٱْػإؿكٛم 
(1)

. 

 َٔ خ٬ٍ ثكاؾ١ ٚاسس٠؛ ٭ٕ نٌ ايجكاؾات اٱْػإؼسٜس عامل١ٝ سكٛم  إْ٘ َٔ ايكعب

اٱْػإؼٌُ ؾه٬ خاقا ؿكٛم 
(2)

. 

كتًؿ١، ٚيف نٌ ثكاؾ١ نإ ؾؿٞ نٌ ثكاؾ١ نإ يًشكٛم َؿّٗٛ، بٌ َؿاِٖٝ 

ٝٻِ اـاق١ بٗا،  اٱْػإانتؿاف َؿّٗٛ سكٛم  ٜتِ عدل ايطَٛظ املعطؾ١ٝ َٚٓع١َٛ ايكٹ

ٚقش١ أ١ٜ ؾهط٠ ٫ تهؿٞ يتُٗٝس ايططٜل يكبٛشلا َٔ فتُع َعني، ٚؼتاز اجملتُعات 

ِ اييت ْكاط اضتهاظ َٔ ثكاؾتٗا، تؿهٌ بايٓػب١ شلا عٓكط "ا٫ط٦ُٓإ " يًُؿاٖٝإىل  غايبا

َٳ اناتٗا ايساخ١ًٝ، ٚتكبؼ عًٝٗا ٚتطبعٗا بعٓكط ايؿطع١ٝ دٳمل تٓبع َٔ قرلٚض٠ قطاعاتٗا ٚ

ايجكاؾ١ٝ، ايصٟ هعًٗا َٗٝأ٠ يًكبٍٛ ٚقاب١ً يًتطبٝل يف ٖصا اجملتُع أٚ شاى
(3)

. 

ٖٛ أَط  اٱْػإأخص خكٛقٝات ٚأعطاف ايٓاؽ ٚتكايٝسِٖ يف إطاض سكٛم بايتايٞ ؾٚ

نطٚضٟ، ست٢ ٫ تكطسّ املعاٜرل ايعامل١ٝ َع َا ٖٛ َطبل ؾع٬ ع٢ً أضض ايٛاقع، أٚ َا ٖٛ 

ا٭قٍٛٚ ثابت ٚؾكا يًتكايٝس ٚا٭عطاف ٚايكٛاعس
(4)

. 

                                 
 . 148اإلنساف كدساتير الدكؿ، المرجع السابؽ، صسمكاف رشيد عنجك السنجارم، القانكف الدكلي لحقكؽ  - (1)
 انظر:  - (2)

- Halimé EL KAAKOUR, l’universalité des droits de l’Homme et les spécificités culturelles dans 

le cadre du partenariat euro-méditerranéen. Op. Cit P. 66.  
 تي: النحك اآلصمية بالفرنسية عمى قد جاء النص في لغتو األ

« Il est difficile de limiter l’universalité des droits de l’Homme à une culture. Toutes les cultures 

ont porté une forme particulière des droits de l’Homme ».  
" اإلنساف الكامؿ في الثقافة العربية اإلسبلمية"، حقكؽ اإلنساف في الفكر العربي، دراسات في  ىيثـ مناع، - (3)

، ص 2002النصكص، تحرير سممى الخضراء الجيكسي، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت 
 . 367ص
. حيث يرل في نفس المرجع 335-334، صالسابؽالمرجع أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية،  - (4)

كالمكضع: أف الدكؿ ُتسمـ بضركرة المحافظة عمى التنكع البيكلكجي الذم ُيعنى بالحيكاف أك النبات، فكيؼ ال تفعؿ األمر 
 ذاتو مع التنكع الثقافي الذم ُيعنى باإلنساف؟ كدكف اإلجابة عمى التساؤؿ، ينتقؿ لمحديث عف أىمية احتراـ خصكصية

منع الكراىية  -تعميؽ التفاىـ كالمكدة كالتآلؼ بيف األفراد كالجماعات كالشعكب؛  -اآلخر كيعدد ىذه األىمية كآالتي: 
زيادة االحتراـ المتبادؿ بيف مختمؼ  -كالحقد كعدـ التسامح كاالزدراء بيف الشعكب كأفراد المجتمع الدكلي كالداخمي؛ 

اإلنساف كالحريات األساسية، ككذلؾ الفيـ المتبادؿ ليذه الحقكؽ كالحريات  األدياف كالثقافات؛ إثراء احتراـ حقكؽ
= 
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هعًٗا تٓبعح ٚتعدل عٔ أعطاف ٚتكايٝس ٚأزٜإ ٚيف  اٱْػإٚايكٍٛ غكٛق١ٝ سكٛم 

ٚعٛض إٔ تكبح املدلض املؿطٚع  -خرل٠ا٭اجملٌُ خكٛقٝات اجملتُعات، مما هعٌ ٖصٙ 

، اٱْػإنات ؿكٛم اْتٗا أٟٖٞ ايػس املٓٝع يف ٚد٘  -بازلٗا اٱْػإسكٛم  ىْتٗا٫

نٗا تٓبعح َٔ قِٝ ٚأعطاف ٖصٙ اْتٗاسٝح ٜكبح غ٬ٗ تبٝإ إٔ املباز٨ املطاز تدلٜط 

ايجكاؾ١ أٚ تًو
(1)

. 

ٚايتُتع بٗا ٚمماضغتٗا ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ  اٱْػإبإٔ تكٛض سكٛم  ا٫عذلافٚهب 

٭ٕ نٌ قٓـ َٔ ايبؿط ٚنٌ أ١َ َٔ ا٭َِ،  ٠ ْؿػٗا يف مجٝع أما٤ ايعامل؛ع٢ً ايٛترل

شلا أٚيٜٛات خاق١ بٗا، ٖٞ ْتاز تطٛضٖا اؿهاضٟ ٚتاضىٗا، ٚمتجٌ سايتٗا ايطا١ٖٓ، يصيو 

ٚاسذلاَٗا، ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ إ٫ َتػرل٠، َتأثط٠  اٱْػإؾإٕ أغايٝب تطبٝل سكٛم 

بعٛاٌَ عسٜس٠ خكٛق١ٝ شات طابع تاضىٞ ٚغٝاغٞ ٚادتُاعٞ ٚاقتكازٟ ٚثكايف
(2)

. 

ْؿؼ  اٱْػإإٕ نٌ فتُع يف ظَٔ َعني َٔ تاضى٘، يٝؼ ي٘ يف َٝسإ سكٛم 

 اٱْػإٛم تطًعات ْٚؿؼ تكٛضات اجملتُعات ا٭خط٣، ؾبعض املُاضغات اييت تٴعتدل َٔ سك

يف بعض اجملتُعات ٫ ميهٔ شلا إٔ تسٸعٞ ٖصٙ ايكؿ١ يف فتُعات أخط٣، ؾاملػأي١ ٖٓا 

َطتبط١ باملعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚايعازات ا٫دتُاع١ٝ ٚبايٓهر ايؿهطٟ ٚإط٬م اؿطٜات
(3)

. 

يف سكب١ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ َٔ  اٱْػإأْ٘ زاخٌ اجملتُع ايٛاسس، َا نإ َٔ سكٛم  نُا

-تاضٜذ ٖصا اجملتُع، قس ٫ ٜٴعسٸ نصيو يف ؾذل٠ أخط٣، ؾا٫خت٬ف يف ٖصٙ اـكٛقٝات 

ساقٌ يف ايعَإ ٚاملهإ، بططٜك١ عُٛز١ٜ زاخٌ ْؿؼ  -اٱْػإَٚٔ ثِ يف سكٛم 

                                 
 المرجع كالمكضع السابقاف. القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، األساسية. انظر: أحمد أبك الكفا، 

ثقافية، األبعاد قريبا مف ىذا المعنى: عبد اهلل أحمد النعيـ، " نحك عالمية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ الخصكصية ال - (1)
شراؼ: عبد اهلل احمد النعيـ، مركز ابف خمدكف لمدراسات اإلنمائية،  الثقافية لحقكؽ اإلنساف في الكطف العربي، تحرير كا 

عبد اهلل النعيـ ؛ كلنفس الكاتب كحكؿ نفس المكضكع انظر: 17، ص1993دار سعاد الصباح، الطبعة األكلى، الككيت 
اإلنساف مف خبلؿ الخصكصية الثقافية في إطار المجتمعات العربية المعاصرة"، حقكؽ المحامي، " نحك عالمية حقكؽ 

اإلنساف: الثقافة العربية كالنظاـ العالمي، دراسات مختارة قاـ بتحريرىا مركز اتحاد المحاميف العرب لمبحكث كالدراسات 
 . 18ص1993القانكنية، إشراؼ محمد نكر فرحات، القاىرة، 

 شكر، "حقكؽ اإلنساف بيف الككنية كالخصكصيات"، المرجع كالمكضع السابقيف. رافع بف عا - (2)
 رافع بف عاشكر، "حقكؽ اإلنساف بيف الككنية كالخصكصيات"، المرجع كالمكضع السابقيف.  - (3)
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خط، ٚأسٝاْا أؾكٝا ٚعُٛزٜا زاخٌ ْؿؼ اجملتُع، يف ، ٚبططٜك١ أؾك١ٝ بني فتُع ٚآاجملتُع

ؿا٫ت اييت ٜتؿهٌ ؾٝٗا اجملتُع أٚ ايسٚي١ َٔ عس٠ طٛا٥ـ ؽتًـ خكٛق١ٝ طا٥ؿ١ عٔ ا

 .ا٭خط٣ ق٬ًٝ أٚ نجرلا

، ٫ٚ ميهٔ ا٫ْط٬م َٔ ػاٚظٙإٕ اسذلاّ اـكٛقٝات َطًب ٫ ميهٔ ػاًٖ٘ أٚ  

 اٱْػإ، ؾاـكٛق١ٝ يف سس شاتٗا سل َٔ سكٛم اٱْػإزْٚ٘ مٛ عامل١ٝ سكٝك١ٝ ؿكٛم 

، ٚايتٓٛع ٚايتُٝع ايجكايف بني ؾعٛب ايعامل ٖٛ ٚاقع هب ايتػًِٝ ب٘، ٚمحاٜت٘ هب اسذلاَ٘

ؾعاي١ َٚ٪ثط٠ يف اجملتُعات ع٢ً  اٱْػإٚهب ايتعاٌَ َع٘ ست٢ تهٕٛ َباز٨ سكٛم 

 .اخت٬ف ٚتٓٛع ثكاؾاتٗا

ٔ ، ؾإْٗا ميهخصت ع٢ً إط٬قٗاغرل إٔ ٖصٙ اؿكٝك١ هب أخصٖا عصض، ٭ْ٘ إشا ُأ

إْهاض ٚدٛز سكٛم عامل١ٝ يٲْػإ، ٚتدلٜط سكٛم َع١ٓٝ ؾكط، ؽل نٌ إىل  ٕ تكٛزْاأ

فتُع ع٢ً سس٠
(1)

. 

ق٠ٛ أخ٬ق١ٝ، ٚيٝػت َاز١ٜ أٚ إدطا١ٝ٥، ٫ٚ ميهٔ شلصٙ ايك٠ٛ إٔ  اٱْػإإٕ سكٛم 

ت٪ثط يف ايتاضٜذ، إٕ مل تٓػطظ ٚتتذصض نؿهط٠ يف ٚغط ادتُاعٞ ٚثكايف ٜتؿاعٌ َعٗا ع٢ً 

طبٝعتٗا
(2)

. 

 اطبٝعٝٶ ايف ايٓكٛم ايعامل١ٝ أَطٶ اٱْػإؿكٛم  ٚإشا نإ ايتُاؽ ايطابع ايعاملٞ

عٓسَا ٜتعًل ا٭َط بايٓكٛم  ْؿػٗا ايػٗٛي١بؾإٕ ا٭َط يٝؼ ، عهِ طبٝع١ ٖصٙ ايٓكٛم

ٕ َتكؿح ٖصٙ رل عٔ خكٛق١ٝ إق١ًُٝٝ، َٚع شيو ؾإاٱق١ًُٝٝ، ٚاييت دا٤ت أق٬ يًتعب

د٬م إٔ ايؿطز املأخٛش يف ا٫عتباض، ٖٛ ْؿػ٘ يف اغتايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ ٫ ٜكعب عًٝ٘ 

شيو ٚيٝؼ  ايؿدل بٛقؿ٘ إْػاْٶايٓكٛم ايعامل١ٝ نُا يف ايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ، ٖٚٛ ا

 .ايؿدل ايصٟ ٜتُتع بكؿات خاق١ أٚ ظٓػ١ٝ َع١ٓٝ

إىل  ٚيهٔ نٝـ ميهٔ يٓكٛم إق١ًُٝٝ إٔ تهُٔ اـكٛق١ٝ اٱق١ًُٝٝ ٚتتطًع

 ؟ ْؿػ٘ ايعامل١ٝ يف ايٛقت

                                 
 . 124كبلكديك زنكي، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 231محمد حافظ يعقكب، " الثقافة كحقكؽ اإلنسانية"، المرجع السابؽ، ص - (2)
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ٚبايتايٞ ؼكٝل ٖصا ايتٛاؾل أَط قعب دسا، إ٫ إٔ  ،َع إٔ اٱداب١ عٔ ٖهصا غ٪اٍ 

َٔ ساٍٚ شيو، اْطًل أغاغا َٔ ايتُٝٝع بني إعساز ٚتعطٜـ ٖصٙ اؿكٛم َٔ د١ٗ ٚتطبٝكٗا 

َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ؾايطابع ايعاملٞ شلصٙ اؿكٛم يف ايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ ٜٓكب أغاغا ع٢ً 

ِ ايتأنٝس ؾٝٗا ع٢ً ايطابع ٚيف نٌ َط٠ ٜت، إعساز ٖصٙ اؿكٛم ٚيٝؼ تطبٝكٗاٚ تعطٜـ

املككٛز أغاغا ٖٛ فُٛع١ َٔ اؿكٛم ايػاض١ٜ بايٓػب١ يهٌ  ٜهٕٛ ايعاملٞ شلصٙ اؿكٛم،

 ،ايبؿط، ٚيٝؼ بايهطٚض٠ املؿه٬ت اـاق١ اييت ميهٔ إٔ تٓذِ عٔ تطبٝل ٖصٙ اؿكٛم

َٚس٣ لاعتٗا، سٝح تبك٢ ٖصٙ ا٭خرل٠ قه١َٛ  ،َٚا ٜتبع شيو َٔ آيٝات يًطقاب١

خطايتايٞ تتؿاٚت َٔ تٓعِٝ إقًُٝٞ ٯبٚقًُٝٝا، إ
(1)

. 

ع٢ً خكٛق١ٝ َع١ٓٝ، تكبح َكبٛي١ ع٢ً ْطام  اٱْػإٚعٓسَا تطتهع سكٛم 

ايتكايٝس ٚايسٜاْات ٚ ايكِٝ ٚا٭عطافٚ ى ٖصٙ املباز٨اْتٗانٗا ٜعين اْتٗاٚاغع، نُا إٔ 

اييت دا٤ت يتعدل عٓٗا ٚاييت اْطًكت َٓٗا أغاغا
(2)

. 

 قب٫ّٛصٙ اـكٛقٝات، ست٢ تهُٔ يٓؿػٗا يصيو تٓطًل ايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ َٔ ٖ 

مل تطاع ايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ ٖصٙ اـكا٥ل اييت  ٚإشا، إيٝٗاايؿعٛب املٓت١ُٝ  يس٣ ّاٚاغع

تتُٝع بٗا ٖصٙ ايؿعٛب، ؾإْٗا غٛف تٴكٻس، ٚغٛف تٴعٳاٌَ ٚنأْٗا غطٜب١ عٔ ٖصٙ 

                                 
. كفي ىذا اإلطار يرل )بيار مارم 125كبلكديك زنكي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)

يؿ حقكؽ اإلنساف أك في دكبكم( في كتابو القانكف الدكلي العاـ، أف ثمة خشية مف التناقض في األدكات المختمفة لتفع
، كمع ذلؾ يرل أف النظاميف اإلقميميف األكركبي كاألمريكي، كانطبلقا مف كاإلقميميتفسيرىا ما بيف النظاميف العالمي 

التكافؽ الكبير في االجتياد ما بيف المحكمتيف األكركبية كاألمريكية لحقكؽ اإلنساف، نصكصيما ال تعارض قط المبدأ 
داة تطبيؽ مميزة، في حيف ال نرل ىذا التكافؽ أاإلنساف التي أكدتيا األمـ المتحدة بؿ بالعكس تشكؿ  العاـ لعالمية حقكؽ

ذا كاف يرل أف اإلعبلف اإلسبلمي  بنفس القكة في إطار إقميمي آخر ييـ باألحرل بعض البمداف المسماة "جنكبية"، كا 
حقكؽ اإلنساف كحتى اإلقميمية منيا، إال أف ممارسة بعيد عف النصكص العالمية ل 1981العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة 

النظاـ اإلفريقي تعرؼ تطكرا. انظر في تفاصيؿ ذلؾ، بيار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص 
252-253 . 

ية الثقافية، قريبا مف ىذا المعنى، انظر: عبد اهلل أحمد النعيـ، "نحك عالمية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ الخصكص - (2)
؛ كلنفس الكاتب كحكؿ نفس المكضكع 17في األبعاد الثقافية لحقكؽ اإلنساف في الكطف العربي، المرجع السابؽ، ص

عبد اهلل النعيـ المحامي، نحك عالمية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ الخصكصية الثقافية في إطار المجتمعات العربية انظر: 
 ؛ 18العربية كالنظاـ العالمي، المرجع السابؽ، صالمعاصرة، في حقكؽ اإلنساف: الثقافة 
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ايتايٞ َؿطٚعا، َا دس٣ٚ ْكٛم َعط١ً ٫ ٜعذلف اجملتُعات، ٚعٓسٖا غٝهٕٛ ايتػا٩ٍ 

ٚٴ  ؟ .يِٝٗ أغاغاٗت إد٫ِّٚ ٜ٪َٔ بٗا َٔ 

ؾإٕ ، اتْعطٜا ٖصٙ اـكٛقٝ ٚست٢ ٚإٕ أًُٖت ايٓكٛم ايٛط١ٝٓ ٚاٱق١ًُٝٝ

إقٓاع  ٔ٭ْ٘ ٫ ميه ات،اـكٛقٝاملُاضغ١ اي١َٝٛٝ شلصٙ اؿكٛم ئ ؽطز أبسا عٔ ٖصٙ 

عكٛم إْػإ ٫  عٔ أدسازٙإْػإ َا ٜعتكس زٜا١ْ َع١ٓٝ، أٚ مياضؽ عازات َع١ٓٝ ٚضثٗا 

ٚست٢ تهُٔ  -ٖصٙ ايٓكٛم ، يصيو لس ٖٚصٙ ايعازات ٚايتكايٝس ،ملعتكساتٖصٙ ا ٞتطاع

 .تٓطًل ٚتطنع ع٢ً ٖصٙ اـكٛقٝات -اٚاغع قب٫ٛيٓؿػٗا 

، اٱْػإتطادع َؿّٗٛ عامل١ٝ سكٛم ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؼاٍٚ ايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ إٔ 

سل َٔ سكٛم  ٭ْٗا يف سس شاتٗا اـكٛقٝات أٜا نإ ْٛعٗا؛بؿهٌ ٜهُٔ اسذلاّ 

 .ا٭خط٣ اٱْػإنُا ؼذلّ سكٛم  ،متاَا هب اسذلاَ٘ اٱْػإ

ٜٓطًل ٚ ٖصا املؿّٗٛ اؾسٜس يًعامل١ٝ ايصٟ ٜأخص بعني ا٫عتباض اـكٛقٝات، بٌٜٴػ٢ُ 

ٖٚٞ تًو ايٓاػ١ عٔ إثطا٤ َتبازٍ بني اؿهاضات "،"بايعامل١ٝ اٱهاب١َٝٓٗا، 
(1)

. 

ٚيف ٖصٙ اؿاي١ يٝػت ايعامل١ٝ ٖٞ املٗسز٠ باـكٛقٝات، إمنا ا٭ساز١ٜ ٖٞ 

ا٫خت٬ف، بُٝٓا ايعٛمل١ ٚ تتػص٣ َٔ ٖصا ايجطا٤ يف ايتٓٛعٚ املتهطض٠، ؾايعامل١ٝ إشٕ تتؿهٌ

ٖصٙ اـكٛق١ٝ ٔ ٖٞ اييت تتعاضض ٚتكسٸُٝايُٓٛشز املٗا٭ساز١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً منط١ٝ 
(2)

. 

                                 
رافع بف عاشكر، " حقكؽ اإلنساف بيف الككنية كالخصكصيات"، المرجع كالمكضع السابقيف؛ كفي ىذا يرل  - (1)
(Maxime TARDUكىك المدير الشرفي لمشؤكف القانكنية كاالتفاقيات في مركز حقكؽ اإلنساف الت )بع لؤلمـ المتحدة ا

الكائف مقره بجنيؼ، يرل بأنو عمى المستكل الفمسفي كما في التطبيؽ، العالمية تسطيع كيجب أف تتناسؽ مع رؤيا 
متعددة لمثقافات في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كيكفي ليذا، االعتراؼ بالحؽ في اليكية الثقافية في مفيكمو الكاسع جدا 

نية كطرؽ العيش كالعادات كالتقميد... الخ(، كيجب اعتبار كؿ ذلؾ بمثابة عنصر مف )الذم يشمؿ الظكاىر المغكية كالدي
 عناصر الكرامة اإلنسانية. كقد كرد النص في لغتو األصمية بالفرنسية كاآلتي: 

«Cependant, au plan philosophique comme en pratique, l’universalisme peut et doit s’harmoniser 

avec une vision multiculturelle des droits de l’homme. Il suffit pour cela de reconnaitre le droit à 

l’identité culturelle( au sens le plus large, incluant des aspects linguistiques, religieux, styles de 

vie, coutumes, modes de subsistance)comme un élément de la dignité humaine ». Voir: Maxime 

TARDU ,Normes Internationales, droits de l’Homme et diversité culturelle, In, Etat de droit, droits 

fondamentaux et diversité culturelle, op. cit. p30-  .  

(2)  - « …Dans cette dynamique, ce n’est pas l’universalité qui est menacée par les diversités, mais 

l’uniformité qui est sur la brèche. Alors que l’universalité se construit et se nourrit de la richesse 

= 
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ٕ ٜهٕٛ َكب٫ٛ ع٢ً ْطام إشا أضاز أ -َُٗا نإ- اٱْػإٛم ؾأٟ ْل ؿك

ٚاغع، ٚقاب٬ يًتطبٝل، ٫ بس ي٘ إٔ ٜٓطًل َٔ اـكا٥ل املُٝع٠ يهٌ ؾعب، ٚايٓكٛم 

٭ْٗا ْابع١ َٔ  اٱق١ًُٝٝ؛٫ضتهاظ ع٢ً اـكٛقٝات اٱق١ًُٝٝ أٚىل َٔ غرلٖا َٔ ٖصا ا

 تتُٝع عٔ غرلٖا يف بعض املكَٛات ايجكاؾ١ٝ) ايس١ٜٝٓ ٚايًػ١ٜٛ ٚايعازات ،ثكاؾ١ ؾعٛب َع١ٓٝ

٭ٕ ٖصٙ ايعامل١ٝ ٫  ؛اٱْػإأٟ تعاضض َع عامل١ٝ سكٛم اخل(، ٚيٝؼ يف شيو  ...ايتكايٝسٚ

تتشكل َٔ إُٖاٍ ايجكاؾات اـاق١ يًؿعٛب املدتًؿ١ أٚ عٔ ططٜل ؾطض منط ٚاسس ٚٚسٝس 

 .َٔ ايجكاؾ١

ٙ فُٛع١ َٔ قٛاعس متٝعؾػٛف ايٓل إقًُٝٝا نإ أٚ عاملٝا  طبٝع١َُٚٗا ناْت 

شتر ٜٴٚ ع٢ً اؾُٝع ا٫ْطبامٓٗا َٔ بكؿ١ َٛنٛع١ٝ متٓه َتُتع١قبشت أ اٱْػإسكٛم 

 .ٌ اؾُٝعبٳبٗا قٹ

 ايفسع ايجاْٞ

 .ْعاّ قاْْٛٞ َٛعٛعٞ اإلْطإسكٛم :تٛافل ع٢ً َطت٣ٛ ايكٛاعد

عٔ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٭خط٣ يف أْٗا تتٛد٘  اٱْػإؽتًـ قٛاعس سكٛم 

ايؿطز َباؾط٠، ؾٗٞ إشٕ تٓعِ ع٬ق١ ايؿطز بسٚيت٘ أٚ غًطت٘ يف ع٬ق١ عُٛز١ٜ إىل  غاطبٗا

املطايب١ أٚ يف ع٬ق١ أؾك١ٝ قٛاَٗا ايتهأَ غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين أٚ ٚ ا٫ستذازقٛاَٗا 

ايسٚيٞ
(1)

. 

 ،ايكؿ١ ايعامل١ٝ يٲْػإ قٌ اؿُا١ٜ ع٢ًايسٚي١ٝ  اٱْػإْكٛم سكٛم  إٕ تأنٝس

 ٜتطًعٚ ،١ٝ املتأق١ً ؾٝ٘، ٚع٢ً أْ٘ ٜتُتع باـكا٥ل ْؿػٗااٱْػاْاملٓبجك١ َٔ نطاَت٘ ٚ

ػتؿـ َٓ٘ أٜا نإ عطق٘ أٚ أقً٘ أٚ دٓػ٘ أٚ َعتكسٙ أٚ دٓػٝت٘، ٜٴ ،اؿطٜات ْؿػٗاإىل 

 .ؼسٜسٙنبط٘ ٖٚٚٞ َؿّٗٛ َكبٍٛ ؾطٜط١  ،اٱْػإكٛم ؿزل١ "املٛنٛع١ٝ" 

ع٢ً إٔ ايتُتع بٗصٙ اؿكٛم َٔ قٹبٳٌ  اٱْػإاملٛنٛع١ٝ ؿكٛم ٖصٙ ايكؿ١ تٴؿػٻط 

ايسٚيٞ ا٭ؾطاز ٫ ع٬ق١ ي٘ َبس٥ٝا مبٛقـ ايسٍٚ، ٚبايتايٞ ٚخ٬ؾا يًشاي١ ايعاز١ٜ يًكإْٛ 

                                 
des différences ». Voir: Jean-Bernard MARIE, De l’universalité des principes à l’universalisation 

des Pratiques des Droits de l’homme, In, avancées et confins actuels des Droits de l’Homme aux 

niveaux International, Européen et National, op. cit. p226.  

 . 9، المرجع السابؽ، ص"عالمية حقكؽ اإلنساف"، (René Jean DUPUY )جكف دكبكم افر  - (1)
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ملبسأ املعا١ًَ باملجٌ املعطٚف يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ،  اٱْػإ ايعاّ، ٫ ؽهع قٛاعس سكٛم

َػتك١ً متاَا عٔ  اٱْػإنُإ تٓؿٝص اتؿاقٝات سكٛم ٚ نُا إٔ ؾإ ايطقاب١

 ٞ قٛاعس آَط٠ ٚا٫يتعاَات ايٓاػ١ع٢ً إٔ بعض قٛاعسٖا ٖ نصيوط ؿػٻٚتٴ )أ٫ٚ(،ايسٍٚ

 .(ثاْٝاعٓٗا ميهٔ ا٫ستذاز بٗا قبٌ اؾُٝع)

اجملاٍ إىل  َٔ غٝاب َبدأ املعا١ًَ باملجٌ: عٔ َٛقف ايدٍٚ  اإلْطإابتعاد قٛاعد سكٛم  - أٚال
 املفتٛح يٓعاّ ايسقاب١

بٗصٙ اؿكٛم ٫ ع٬ق١  اٱْػإَٔ إٔ متتع  ،اٱْػإايػ١ُِّ املٛنٛع١ٝ ؿكٛم تتشكل 

ايصٟ  ،ي٘ َبس٥ٝا مبٛقـ ايسٍٚ، ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖصٙ اؿكٛم ٫ ؽهع ملبسأ املعا١ًَ باملجٌ

وهِ ايع٬قات ايسٚي١ٝ بني ايسٍٚ إظا٤ بعهٗا ايبعض، ٚؼسٜسا عٓسَا ٜتعًل ا٭َط 

با٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ
(1)

. 

ٓٵكٻب ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم   بني ايسٚي١ ع٢ً ايع٬قات َا اٱْػإسٝح تٳ

أٚ ا٭داْب املكُٝني ؾٛم إقًُٝٗا، ع٢ً خ٬ف ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ا٭خط٣ اييت  ،ضعاٜاٖاٚ

 .تطنِّع ع٢ً ايع٬ق١ بني ايسٍٚ ا٭ططاف

 ػعًٗا تكّٛ ع٢ً أغاؽ َٛنٛعٞ اٱْػإٖصٙ املٝع٠ اييت تتُتع بٗا اتؿاقٝات سكٛم  

ٝٶٚ َٓأ٣  ٖٞ بصيو يفٚ ،، ؾٗٞ إشٕ ٫ متٓح َكاحل شات١ٝ تعاقس١ٜ يًسٍٚ ا٭ططافايٝؼ تبازي

 .قٝات ايسٚي١ٝ خاق١ ايسبًَٛاغ١ٝ َٓٗااعٔ َبسأ "املعا١ًَ باملجٌ" ايصٟ ٜٴُِّٝع باقٞ ا٫تؿ

متٝټعٖا بٓعاّ ٚ عٔ ايطبٝع١ ايتعاقس١ٜ ايتبازي١ٝ، اٱْػإَٔ خ٬ٍ ؽًٞ سكٛم ٚ

باسذلاّ ايسٍٚ  اٱْػإقاْْٛٞ َٛنٛعٞ، ٫ تػطٝع زٚي١ َا إٔ تطبط اسذلاَٗا ؿكٛم 

٫ ٜهُٔ املعاٜس٠ عًٝٗا، إْٗا ؽل ٚ ا٭خط٣ شلصٙ اؿكٛم، ؾٗٞ يٝػت تبازٍ يًًُه١ٝ

 بايتايٞ ٫ ؽهع "ملبسأ املعا١ًَ باملجٌ"ٚ اؾُٝع
(2)

. 

املٓطل، ٖٚٞ ضاغد١ ٚ تتٛاؾل اٱْػإإٔ َٝع٠ "َٛنٛع١ٝ" قٛاعس سكٛم إشٕ،  ٜبسٚ

                                 
 ؛ كانظر أيضا:  234بيار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (1)

- Frédéric SUDRE, droit international et européen des droits de l’Homme ,op. cit. p. 6 -6 .  

؛ كقد أكدت اتفاقية 26، المرجع السابؽ، ص"عالمية حقكؽ اإلنساف"(, René Jean DUPUY)جكف دكبكم افر  - (2)
 . 5فقرة  60فيانا لقانكف المعاىدات ىذا المبدأ في المادة 
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خاق١ َٔ قبٌ ا٭ْع١ُ  ،دسٜس ايكها٤ ايسٚيٞ قس أنسٖا َٔٚ ،اٯٕ يف املُاضغ١ ايسٚي١ٝ

 .قها٥ٝا اٱْػإاييت قطعت أؾٛاطا َعتدل٠ يف فاٍ محا١ٜ سكٛم 

، ٚشيو يف قطاضٖا ايكازض بتاضٜذ اٱْػإو ْصنط احمله١ُ ا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم َٔ شي 

" سٍٛ َؿّٗٛ "ايٓعاّ ايعاّ ا٭ٚضٚبٞ Loizidou-يف قه١ٝ " يٛاظٜسٚ 1995َاضؽ  23

املٓكٛم عًٝٗا  اٱْػإع٢ً َٛنٛع١ٝ ايكٛاعس املتعًك١ عكٛم ت ؾسزٸ إش" اٱْػإؿكٛم 

١ُ املٛنٛع١ٝ ٫يتعاَات بتأنٝسٖا ع٢ً ايػٸ ،اٱْػإا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم ا٫تؿاق١ٝ  يف

ا٭ططاف ٚاييت تػتؿٝس َٔ نُا١ْ قها١ٝ٥ مجاع١ٝ َػتك١ً عٔ َبسأ املعا١ًَ باملجٌ
(1)

. 

١ُ املٛنٛع١ٝ ع٢ً ٖصٙ ايػٸ اٱْػإبسٚضٖا أنست احمله١ُ ا٭َطٜه١ٝ ؿكٛم 

، َعًك١ ع٢ً قطاض "ايبرلٚ" ايكانٞ 1999غبتُدل  24يف قطاضٜٔ بتاضٜذ  ،اٱْػإؿكٛم 

بػشب قبٛشلا يًبٓس ا٫ختٝاضٟ املتعًل بايكها٤ ا٫يعاَٞ يًُشه١ُ، سٝح استؿعت 

 .اٱْػإأْٗا تعتُس ْعاَا مجاعٝا ؿكٛم  احمله١ُ يٓؿػٗا بٗصا اؿل ع٢ً اعتباض

" إٕ ايػ١ُ املٛنٛع١ٝ شلصٙ اؿكٛم بايتشسٜس، : ٚمما دا٤ يف سهِ احمله١ُ َاًٜٞ 

ٖٞ متٓع ع٢ً ايسٍٚ ٚ تٴُِّٝعٖا عٔ تًو اييت تٴكطټٖا املعاٖسات اـانع١ ملبسأ املعا١ًَ باملجٌ،

ٝٶابايتكطف  ا٫زعا٤ا٭عها٤  " ...يف َٛاؾكتٗا ع٢ً ايكها٤ تبازي
(2). 

بتاضٜذ  أٚنشت قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يف قطاضٖا غكٛم "بطؾ١ًْٛ تطانؿٔ"ٚقس 

 أ١ُٖٝ اؿكٛم املع١ٝٓ ؾإٕ مجٝع ايسٍٚ ميهٔ إٔ تٴعسٸإىل  " أْ٘ بايٓعط: 1971ؾٝؿطٟ 15

نإٔ شلا َكًش١ قا١ْْٝٛ يف إٔ تهٕٛ ٖصٙ اؿكٛم ق١ُٝ"ٚ
(3)

. 

قٝات اإىل داْب ابتعاز اتؿٚ - اٱْػإايكؿ١ املٛنٛع١ٝ يكٛاعس سكٛم تٓعهؼ ٖصٙ 

                                 
أكدت المحكمة األكركبية لحقكؽ  1979جانفي  18قبؿ ذلؾ كفي قضية "إيرلندا ضد المممكة المتحدة" في  - (1)

المكضكعية كتستفيد مف ضماف جماعي، كأف  اإلنساف عمى ضركرة أف تتسـ التزامات األطراؼ في االتفاقية بالّسمة
ىذه القضايا انظر: محمد يكسؼ عمكاف، " بنكد التحمؿ مف إلى  تبتعد عف السمة التبادلية كالمعاممة بالمثؿ. في اإلشارة

. انظر 141، ص1985، جامعة الككيت، 2االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف"، مجمة الحقكؽ السنة التاسعة، العدد
 . 234يار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، صأيضا: ب

 . 235بيار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
(3)- C. I. J, Recueil, Affaire Barcelona Traction, Arrêt du 5/2/1970. disponible en ligne sur le site: 

www. icj-cij. org/publications/index 

http://www.icj-cij.org/publications/index
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املؿتٛح يتكسِٜ ايؿها٣ٚ ٚ اجملاٍ ايٛاغع ع٢ً -عٔ َبسأ املعا١ًَ باملجٌ اٱْػإسكٛم 

 .اٱْػإنات سكٛم اْتٗااملتعًك١ ب

ممهٔ أَاّ ٦ٖٝات عسٜس٠ َٚتٓٛع١،  اٱْػإتكسِٜ ايؿه٣ٛ يف فاٍ سكٛم إٕ 

ٕٕاتٛٚتغٝاغ١ٝ، تك١ٝٓ، قها١ٝ٥، ؾب٘ قها١ٝ٥،   يًطقاب١ دس ٖصٙ اشل٦ٝات يف ؾهٌ ؾا

إىل  سكٛق٘ ايًٓذ٤ٛ ُاْتٗهتإْػإ  اؿُا١ٜ أٚ قانِ أٚ فايؼ أٚ غرلٖا، ٚميهٔ ٭ٟٚ

ا٫تؿاق١ٝ،  أٚ غرلا٫تؿاق١ٝ  يًؿطٚط اييت تهعٗا اٯي١ٝ اأغًٛب ايؿه٣ٛ ٖصا، يهٔ ٚؾّك

 .ٖٚٞ يف ايعاز٠ ؾطٚط فشؿ١ تٳشسټ َٔ ؾعاي١ٝ ايطقاب١

ٜٴؿبِّ٘ بعض ايؿكٗا٤ ٖصا اجملاٍ املؿتٛح يتكسِٜ ايؿه٣ٛ مبؿّٗٛ ايسع٣ٛ 

اييت ٚتًو اييت ٜكُٝٗا أٟ َٛاطٔ ملكًش١ ايؿعب أٚ اؾُاع١  (Actio Popularisايؿعب١ٝ)

عٴطؾت يف ايكإْٛ ايطَٚاْٞ
(1)

. 

يف  ؾه٬ُٖا تكَٛإ ع٢ً ايتٛغع ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بسع٣ٛ "اؿػب١"،ٚتٴؿبٻ٘ يف 

ٜتعًل مبكًش١ س١ٜٛٝ  بايتعاّؾطط املكًش١ يتشطٜو ايسع٣ٛ يتؿٌُ نٌ سا٫ت اٱخ٬ٍ 

اٱْػإيًُذتُع ايسٚيٞ نشكٛم 
(2)

. 

تطبٝل ٖصٙ ٚ منٛشدا َتطٛضا دسا يف ايتأنٝس اٱْػإٜٚعتدل ايٓعاّ ا٭ٚضٚبٞ ؿكٛم 

اق١ًُٝٝ اتؿاق١ٝ  ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗاٚ اٱْػإايسع٣ٛ" ايؿعب١ٝ"، ؾا٫تؿاق١ٝ ا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم 

َؿتٛح أَاّ َٛاطين ايسٍٚ املٛقع١ ا٫تؿاق١ٝ  عاملٝا ظاٖطا، ؾا٫ستذاز بٗصٙ إ٫ إٔ شلا َٓش٢ٶ

 ٚضز يفيهٔ ٫ ٜكتكط عًِٝٗ، ؾبإَهإ غرل َٛاطين ٖصٙ ايسٍٚ ا٫ستذاز مبا ٚ عًٝٗا،

ٜهؿٞ ؾكط إٔ ٜهْٛٛا َكُٝني َٚٔ سكٛم نس أ١ٜ زٚي١ َٛقع١ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ، ا٫تؿاق١ٝ 

َُٗا ناْت دٓػٝتِٗٚ ،ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً أضانٞ إسس٣ ايسٍٚ املٛقع١ ع٢ً
(3)

. 

                                 
، المرجع السابؽ، "عالمية حقكؽ اإلنساف" :، في مقالو (René Jean DUPUY) جكف دكبكم راف –مف بينيـ  - (1)

 ؛ ككذلؾ "محمد بجاكم" في مقالو: 26ص
- Mohamed BEDJAOUI, la difficile avancée des droits de l’Homme vers l’universalité ,In, 

Universalité des droits de l’Homme dans un Monde Pluraliste, op. cit. p. 45.  

مف بينيـ أحمد الرشيدم في مقالّو، بعض االتجاىات الحديثة في دراسة القانكف الدكلي العاـ، المجمة المصرية  - (2)
 . 94، ص1999سنة  55لمقانكف الدكلي، العدد

 . 26، المرجع السابؽ، ص"عالمية حقكؽ اإلنساف"جكف دكبكم،  رافقريبا مف ىذا المعنى، انظر:  - (3)
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ٕٸ ٖصا ايػٝامَا ميهٔ قٛي٘ يف  تبتعس عٔ ٚ تتػِ باملٛنٛع١ٝ اٱْػإقٛاعس سكٛم  أ

ٛنٛع١ٝ ػعٌ َٓٗا ؾأْا مجاعٝا ِٜٗ ايهٌ ٜٚهٕٛ ؾٝ٘ ؾاملايتبازي١ٝ، ٚ ايتعاقس١ٜٚ ايصات١ٝ

 نات ايعسٜس٠ْتٗاق١ُٝ َٔ ا٫ اٱْػإيًهٌ َكًش١ قا١ْْٝٛ يف إٔ تهٕٛ سكٛم 

 .املتهطض٠ اييت تًشكٗا َٜٛٝاٚ

َا طبٝع١ َا ٜذلتب ٚ؟ ؾؿٞ أٟ ؾ١٦ تٓسضز َٛنٛع١ٝ، اٱْػإؾإشا ناْت قٛاعس سكٛم 

 ؟ عٓٗا َٔ ايتعاَات

يف َٛاد١ٗ ايتصاَات ٚ قٛاعد آَس٠ اإلْطإاعتباز بعض ايكٛاعد ايدٚي١ٝ ذتكٛم  - ثاْٝا
 .اختالف يف املغُٕٛٚ املبدأيف اتفام :ايهاف١

ايكإْٛ ايساخًٞ سٝح ٜعًٛ غًطإ إىل  تعٛز اؾصٚض ا٭ٚىل يؿهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠

يهٓٗا يف ايكإْٛ ايسٚيٞ  ،ٚبايتايٞ تهجط ايكٛاعس اٯَط٠ ،ايكإْٛ ع٢ً غًطإ اٱضاز٠

َازاّ  ،جٓا٤ أْٗا آَط٠غتا٫ٚ ،٭ٕ ا٭قٌ يف قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ أْٗا َه١ًُ ؛ق١ًًٝ ايعسز

غًطإ اٱضاز٠ ٜعًٛ غًطإ ايكإْٛ
(1)

. 

َه١ًُ بإيعا١َٝ ايكاعس٠ ٚ آَط٠إىل  ٫ ع٬ق١ يتكٓٝـ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ

قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ٖٞ زا٥ُا ًَع١َ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ، شيو إٔ نٌ 

ا٫تؿام ع٢ً َا ٚ تػٝرلٖاٚ ايكا١ْْٝٛ، يهٔ ٖٓاى قٛاعس زٚي١ٝ ميهٔ يًسٍٚ تعسًٜٗا

 ،أخط٣ ٫ ميهٔ َعٗا نٌ شيو، ؾٗٞ إشٕ َٔ طبٝع١ آَط٠ٚ ىايؿٗا، ؾٗٞ إشٕ َه١ًُ،

شلاايطنٛر ٚ عًٝٗا إ٫ اسذلاَٗا َاٚ ،يٝؼ يًسٍٚ أ١ٜ غًط١ عًٝٗا
(2)

. 

ايكٛاعس امله١ًُ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ يف ا٭ثط ايصٟ ٚ ٜٚهُٔ ايؿطم بني ايكٛاعس اٯَط٠

يف سني إٔ كايؿ١ ايجا١ْٝ ٫  ،ب ايبط٬ٕطتٸكايؿ١ نٌ َُٓٗا، ؾُدايؿ١ ا٭ٚىل تٴ عٜٔذلتب 

ٜكع  ب إ٫ املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ، ؾهٌ اتؿام ع٢ً كايؿ١ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ اٯَط٠طتٸتٴ

٫ ػاٙ ايػرل، أَا يف ساي١ ٚ ،٫ ٜٴعتس ب٘ بني أططاؾ٘ٚ ،٫ ٜٓتر آثاضٙٚ ،باط٬ بط٬ْا َطًكا

                                 
قريبا مف ىذا المعنى انظر: سميماف عبد المجيد، النظرية العامة لمقكاعد اآلمرة في النظاـ القانكني الدكلي، دار  - (1)

 . 104النيضة العربية، د. ت. ط، ص
(2)-Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, Droit international et souveraineté des Etats, op. cit. p. 135.  
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٫ ٜطتبٗا ٚ ،ا٫تؿام ع٢ً َا ىايـ ايكاعس٠ امله١ًُ، ؾٝٓتر آثاضٙ بني ا٭ططاف املتعاقس٠

ع بني يصيو هب ايتُٝٝ ؾكط؛٫ ٜػطٟ ا٫تؿام بايٓػب١ إيٝ٘  إشػاٙ ايػرل ايصٟ ٜتأثط ب٘، 

"عسّ ايػطٜإ" ٚ "ايبط٬ٕ" نذعا٤ ٜذلتب عٔ كايؿ١ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ اٯَط٠،

. نذعا٤ عٔ كاؾ١ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ امله١ًُ
(1)

 

ضؾها  -كطاضٖا يف ايكإْٛ ايسٚيٞاغتقبٌ  -يكٝت ؾهط٠ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ اٯَط٠ 

 عًٝٗا ايعسٜس َٔ ا٭ٚقاف غرل اؾاز٠ قس ُأطًكتٚ نبرلا َٔ يسٕ ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤،

ايػاخط٠ أسٝاْاٚ
(2)

 (ؾٝٓا)اتؿاق١ٝ  ٖصا ايطؾض بعس ْلٚ ، ثِ تطادعت سس٠ ٖصٙ ا٫ْتكازات

 .(66ٚ 64ٚ 53ٛاز)ع٢ً ايكٛاعس اٯَط٠ يف امل 1969يكإْٛ املعاٖسات يػ١ٓ 

قبًت بكؿ١ ْٗا١ٝ٥ ؾهط٠ ( 66-54-53)ؾٝٝٓااتؿاق١ٝ  قشٝح إٔ ٖصٙ املٛاز َٔ

عٔ  -ضغِ احملاٚي١ -ايكٛاعس اٯَط٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط، يهٓٗا ناْت بعٝس٠ 

نُا ٖٞ اٯٕ 1969ايؿهط٠ مل تهٔ َعطٚؾ١ يف إعطا٤ َؿّٗٛ زقٝل عٓٗا؛ ٭ٕ 
(3)

. 

طًح "ايٓعاّ ايعاّ ايسٚيٞ"، ثِ َكطًح "ايكٛاعس اٯَط٠" َٚك (53)عًُت املاز٠اغت

سٝح دا٤ ؾٝٗا أْ٘ "ٜككس بايكاعس٠  ،ٖصٙ املعاٖس٠زت َع٢ٓ ايكٛاعس اٯَط٠ يػطض سس

املعذلف بٗا َٔ قبٌ اجملتُع ٚ اٯَط٠ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ ايسٚيٞ، ايكاعس٠ املكبٛي١

اييت ٫ ميهٔ تعسًٜٗا إ٫ بكاعس٠ ٚ ،ايسٚيٞ ع٢ً أْٗا ايكاعس٠ اييت ٫ هٛظ اٱخ٬ٍ بٗا

شلا شات ايكٸؿ١"٫سك١ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ ايسٚيٞ 
(4)

. 

ًٗت ْؿؼ املاز٠ بايٓل ع٢ً دعا٤ ايبط٬ٕ ايصٟ ًٜشل املعاٖس٠ اييت اغتٚقبٌ شيو 

 .تتعاضض َع قاعس٠ آَط٠ َٔ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعا١َ

ؾٝٝٓا يكإْٛ املعاٖسات ناْت اتؿاق١ٝ  إٔ (53)عطاض ْل املاز٠ اغتَٔ ْػتدًل 

                                 
 . 107المرجع السابؽ، ص، سميماف عبد المجيد، النظرية العامة لمقكاعد اآلمرة في النظاـ القانكني الدكليانظر:  - (1)
شبييا البعض بأنيا: "شبح ببل لحـ كال دـ" أك "الصحكف الطائرة" أك العمبة الفارغة التي يمكف حشكىا بأم  - (2)

"، في اإلشارة ليذه األكصاؼ كالتشبييات كما لحقيا مف تعميقات انظر: محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي شيء
 . 412العاـ، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص

(3)-Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, Droit international et souveraineté des Etats, op. cit. p135-

  6.  

 . 1969مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لسنة  53انظر المادة  - (4)
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ايككس َٔ إىل  تؿرلؾٗٞ  ،يًكٛاعس اٯَط٠سصض٠ دسا يف إعطا٤ تعطٜـ داَع ٚؾاٌَ 

ايتػا٩ٍ إٕ نإ ميهٔ ا٫عتُاز  ٜٴجاضبايتايٞ ٚ ؾكط،ٚا٫تؿاق١ٝ  ايكٛاعس اٯَط٠ يػطض ٖصٙ

ع٢ً نٌ ؾطٚع ايكإْٛ  ؾإٔ تعطٜـ ايكٛاعس اٯَط٠ ٚتعُُٝ٘يف ا٫تؿاق١ٝ  قًت إيٝ٘ٚ ع٢ً َا

ٌٖٚ ْل املاز٠ ع٢ً "ايكٛاعس ؟ اٱْػإع٢ً ضأغٗا ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ٚ ،ايسٚيٞ ا٭خط٣

 .؟ايعا١َ يًكإْٛ ايسٚيٞ" ٜػُح بتعُِٝ شيو

 ،ا٫تؿاق١ٝ يف سس شاتٗاٚ بٌ ،ا٫تؿاق١ٝ غرلٖا َٔ َٛاز ٖصٙٚ ،إشا ناْت ٖصٙ املاز٠ٚ 

َكسضا َُٗا  املعاٖساتباعتباض  ،دا٤ت يهبط ا٭سهاّ املتعًك١ أغاغا بكإْٛ املعاٖسات

دا٤  ؾٌٗ ميهٔ ا٫عتُاز ع٢ً َا ،يهٓ٘ يٝؼ ايٛسٝس ،َٔ َكازض ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعا١َ

عَُٛا ؾُٝا ىل ايكٛاعس ايعطؾ١ٝ شات ايكبٍٛ ا٫تؿاق١ٝ  يف ٖصٙٚ ،يف ٖصٙ املاز٠ خكٛقا

 .؟ايعاملٞ

خاق١ ٚإٔ ؾهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠  ؛ٔغ١ً٦ يٝؼ با٭َط اشلٝٸا٭ صٙعٔ ٖ اٱداب١إٕ 

 املهإ، نْٛٗا تطتبط بؿهط٠ أخط٣ َط١ْ دساٚ تتطٛض نجرلا يف ايعَإ ،ؾهط٠ َط١ْ

 .تتطٛض بػطع١ نبرل٠ دسا غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ أٚ ايسٚيٞ ٖٞ ؾهط٠ ايٓعاّ ايعاّٚ

طت عًٝ٘ املاز٠ عبٸ يف ؾهط٠ ايٓعاّ ايعاّ املطتبط١ بٗاٚ ،ٖصا ايتطٛض يف ايكٛاعس اٯَط٠

ظٗٛض قاعس٠ آَط٠ دسٜس٠ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ ايسٚيٞ)ايٓعاّ ايعاّ : ـ١ بْاملعٓٛ (64)

إشا ظٗطت قاعس٠ آَط٠ دسٜس٠ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ  ": ايسٚيٞ( سٝح دا٤ ؾٝٗا أْ٘

 ."تٓكهٞٚ ؾإٕ أ١ٜ َعاٖس٠ ْاؾص٠ تتعاضض َعٗا تكبح باط١ً ،ايسٚيٞ

ٜٓطًل َٔ اـكا٥ل ايصات١ٝ اييت  ،مل تعطف ايكٛاعس اٯَط٠ تعطٜؿا شاتٝا (53)ؾاملاز٠ 

غرلٖا َٔ ٚ اييت ميهٔ املطا١ٖٓ عًٝٗا يًتُٝٝع بني ايكٛاعس اٯَط٠ٚ ،تتُٝع بٗا ٖصٙ ايكٛاعس

ػاٚظت ٚيهٓٗا أٚ عطؾ١ٝ أٚ يف ؾهٌ َباز٨، اتؿاق١ٝ  ناْت، غٛا٤ أايكٛاعس ا٭خط٣

ايكٍٛ بإٔ ايكٛاعس اٯَط٠ ٫ ميهٔ تعسًٜٗا إ٫ إىل  -بعس احملاٚي١ احملتؿ١ُ -شيو 

ا أنؿ٢ غُٛنا َعزٚدا ع٢ً تعطٜـ ايكاعس٠ اٯَط٠ يف مٓم ،كاعس٠ آَط٠ َٔ ْؿؼ ايطبٝع١ب

ْعط ا٫تؿاق١ٝ، مبع٢ٓ إٔ ايكاعس٠ اٯَط٠ تٴعطٸف ع٢ً أْٗا تًو اييت ٫ ميهٔ تعسًٜٗا إ٫ 

 .بكاعس٠ آَط٠ أخط٣

 (53)َٔ خ٬ٍ املاز٠ ا٫تؿاق١ٝ  ايكاعس٠ اٯَط٠ سػب تعطٜـأَا يف إَها١ْٝ ضبط 
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اييت تؿٌُ ؾُٝا تؿٌُ ٚ ،ْكٗا ع٢ً َكطًح ايكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ ايسٚيٞٚ ،باقٞ املٛازٚ

٩ٖا سايٝا ٛٸتبِ املها١ْ اشلا١َ اييت تضغٚ ؾُٝهٔ ايكٍٛ إٔ ايعطف ايسٚيٞ ،ايكٛاعس ايعطؾ١ٝ

 َٔ َكازض ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ بكؿ١ عا١َ ٖاَاَكسضا  ٜٴعسٸا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ َاظاٍ 

ؾهط٠ ايكٛاعس إىل  بكؿ١ خاق١، ٖٚٛ أقطب َا ٜهٕٛ اٱْػإايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ٚ

ست٢ ٚإٕ  ،اٯَط٠، شيو إٔ املعاٖسات ايسٚي١ٝ قًُٓا تتؿل عًٝٗا اؾُاع١ ايسٚي١ٝ بطَتٗا

إٕ ٚدست ؾٗٞ َعاٖسات ق١ًًٝ ايعسز، أَا ٚ ِ ؾ٪ْٚا تِٗ نٌ اؾُاع١ ايسٚي١ٝ،ناْت تٓٓع

، باٱيعا١َٝ(ايؿعٛض ٚ تهطاض ايػًٛى)ايعطف ايسٚيٞ ٚبعس إٔ ٜػتذُع ضنٓاٙ ا٭غاغٝإ 

نٌ ايهٝاْات ايسٚي١ٝ، ست٢ تًو اييت مل تؿاضى بػًٛنٗا ٚ ػتًتعّ ب٘ نٌ ايسٍٚ، بٌؾ

يف ْؿ٥ٛ٘
(1)

. 

مج١ً  ، َٚٔ خ٬ٍؾٝٝٓااتؿاق١ٝ  ( 53َٔ)كسز ؼًٌٝ املاز٠ ب ٚمٔ بكٞ إٔ ْؿرل

َٚٔ بٝٓٗا  ،ب٘ ٖصٙ املاز٠ ٜكًح يف ؾإٔ املعاٖسات تَا دا٤إٔ  ،ايتػا٫٩ت اييت أثطْاٖا

عًُت٘ املاز٠ عٓسَا ْكت ع٢ً إٔ اغتْعتكس إٔ ايتعبرل ايصٟ ٚ ، بٌاٱْػإٖسات سكٛم اَع

                                 
، عمى خبلؼ المجتمع الدكليكؿ األعضاء في يمتاز العرؼ عف المعاىدة في ككف أحكامو تسرم عمى جميع الدّ  - (1)

لقانكني ليذا األصؿ فييا أف يقتصر سريانيا عمى الدكؿ األعضاء فييا فقط، كيأتي األساس ا إذالمعاىدات الدكلية، 
نظرية الكعي القانكني الجماعي، التي أيدىا أغمب الفقو، حيث العرؼ يخرج عف إرادة الدكؿ، إلى  السرياف مف االستناد

كأسمى مف ىذه اإلرادات، كىك تعبير عف إيماف، كاقتناع، ككعي قانكني قائـ، ال صمة لو بأم عمؿ إرادم صريح أك 
مـ يعد سمكؾ الدكؿ ىك كحده ؼ تطكرا ىاما عمى مستكل ركناه المككنيف لو، ف، كقد عرؼ العر ضمني يصدر عف الدكلة

ميـ في  دكره  لومف يسيـ في تككيف الركف المادم لمقكاعد العرفية، إنما سمكؾ باقي أشخاص المجتمع الدكلي أضحى 
الكطنية كالمنظمات  كالمنظمات الدكلية كالشركات المتعددة الجنسيات كحركات التحرر ،تككيف الركف المادم لمعرؼ

كما شاع الحديث في ظؿ تطكر القانكف الدكلي عمى ما يسمى بالعرؼ "اآلني" ، كؿ في مجاؿ تخصصو ،الحككمية رغي
" أك العرؼ "كحيد الركف" كما يسميو البعض، فبعدما كاف العرؼ التقميدم "الحكيـ" Sauvageأك "الفكرم" أك "المتكحش"

Sage تقمصت ىذه المدة اآلف، بإلزاميتو" يأخذ كقتا طكيبل تقتضيو عممية تكرار السمكؾ مف قبؿ الدكؿ حتى تشعر ،
التعرؼ عمى تكرار السمكؾ مف قبؿ أشخاص المجتمع  الكبيرحيث أصبح سيبل حاليا في ظؿ التطكر التكنكلكجي 

ي تفاصيؿ ىذه النقاط، انظر: محمد بكسمطاف، فحد كبير في سرعة تككيف القاعدة العرفية. إلى  مما ساعد ،الدكلي
؛ انظر أيضا: أحمد الرشيدم، بعض االتجاىات 69-59مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص

 : ؛ في64-60الحديثة في دراسة القانكف الدكلي، المرجع السابؽ، ص
(coutume sage et coutume sauvage) ,الخصكصعمى كجو  انظر : 

-René Jean DUPUY, Dialectique de droit International (Souveraineté des États, Communauté 

Internationale et droit de l'humanité),op. cit. p. 97-   .  
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ايسٚيٞ ع٢ً أْٗا املعذلف بٗا َٔ قبٌ اجملتُع ٚ ايكاعس٠ املكبٛي١ ...": ايكاعس٠ اٯَط٠ ٖٞ

خاق١  اٱْػإسكٛم إىل  " ٖصا املع٢ٓ ٜٓكطف أغاغا ...ايكاعس٠ اييت ٫ هٛظ اٱخ٬ٍ بٗا

 ،ؾٗٞ اؿكٛم املكبٛي١ َٔ قبٌ اجملتُع ايسٚيٞ عٔ ططٜل تكسٜل ايسٍٚ ،ا٭غاغ١ٝ َٓٗا

 اٱخ٬ٍ، نُا إٔ اٱْػإايٓكٛم ايسٚي١ٝ املتعًك١ عكٛم ٚ ايتعاَٗا مبدتًـ ا٫تؿاقٝاتٚ

أنشت ؾأْا ٚ بٗا أقبح غرل َكبٍٛ بعسَا خطدت ٖصٙ اؿكٛم َٔ اجملاٍ اجملٛظ يًسٚي١

 .عاملٝا ِٜٗ اؾُٝع

َٔ خ٬ٍ َا غبل ميهٔ ايٛقٛف ؾع٬ ع٢ً قعٛب١ ؼسٜس َع٢ٓ ايكٛاعس اٯَط٠ يف 

٭ٕ ايؿهط٠  بكؿ١ خاق١؛ اٱْػإسٚيٞ ؿكٛم يف ايكإْٛ ايٚ ايكإْٛ ايسٚيٞ بكؿ١ عا١َ

ايػاَض، نُا أْٗا قازض٠ ٚ ناؾ١ أْٛاع ايتطًعات ايٛانح َٓٗا بعاٝغت٫تبسٚ قاؿ١  قس

، ٖٚٞ بصيو تكذلب أنجط َٔ عًِ ا٫دتُاع َٔ ا٭ٜسٚيٛد١ٝعاب ا٫عتباضات ٝاغتع٢ً 

نْٛٗا ؾهط٠ قا١ْْٝٛ، سٝح ػس ايكٛاعس اٯَط٠ ْؿػٗا يف ؾ٦تني كتًؿتني، ؾ١٦ تٴػتدًل 

كإْٛ ايسٚيٞ شات٘، ٚؾ١٦ أخط٣ تٴػتٓتر َٔ ايتطٛض املػتُط شلصا بٓٝإ ايٚ َباؾط٠ َٔ دٖٛط

ؾإْ٘ َٔ ايكعب ايتعطف  ،ايكإْٛ، ٚإشا نإ َٔ ايػٌٗ ايتعطف ع٢ً قٛاعس ايؿ١٦ ا٭ٚىل

٭ٕ ا٭َط ٜكتهٞ ؼسٜسٖا يف نٌ ؾذل٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ؛ع٢ً قٛاعس ايؿ١٦ ايجا١ْٝ
(1)

. 

غابكا َٔ إٔ تعطٜـ ايكٛاعس اٯَط٠ ٜعزاز ٓتاز َع َا اْتٗٝٓا إيٝ٘ غتٜتؿل ٖصا ا٫

أنجط بعًِ ٜطتبط بؿهط٠ ايٓعاّ ايعاّ، املطتبط١ ٖٞ بسٚضٖا ٚ قعٛب١ عٓسَا ٜتعًل

ٜكعب ؼسٜس َعٓاٖا  ،املهإٚ ٖصٙ ايؿهط٠ ايعا١َ املط١ْ املتطٛض٠ يف ايعَإإٕ . ا٫دتُاع

 ايسٜاْاتٚ ايجكاؾاتسٝح ؽتًـ  ،زاخًٝا ؾُا بايو بتشسٜس َعٓاٖا يف ايكإْٛ ايسٚيٞ

 .تٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا

ت٪نس  ، إش(64)ؾٝٝٓا ٖٞ املاز٠ اتؿاق١ٝ  تعدل عٔ ٖصٙ ايكعٛب١ َاز٠ أخط٣ َٔ َٛاز

إيٝٗا َٔ إٔ ؾهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠ تطتبط بؿهط٠ ايٓعاّ ايعاّ  اْتٗٝٓاايٓتٝذ١ اييت 

املهإ، ٚأْ٘ ميهٔ يًكٛاعس ايسٚي١ٝ اٯَط٠ اييت متٝع ؾذل٠ ٚ يف ايعَإ َتطٛضإٚن٬ُٖا 

ظ١َٝٓ َع١ٓٝ َٔ ؾذلات تطٛض اجملتُع ايسٚيٞ إٔ تعٍٚ يتشٌ قًٗا قاعس٠ أخط٣، نُا 

                                 
 . 273عزت سعد الديف، " قانكف االتفاقيات الدكلية لحماية حقكؽ اإلنساف"، المرجع السابؽ، ص - (1)
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داْب ايكٛاعس ايسٚي١ٝ اٯَط٠ املٛدٛز٠، ٚيف إىل  ميهٔ يكٛاعس زٚي١ٝ آَط٠ دسٜس٠ إٔ تعٗط

َتعاضن١ َع ٖصٙ ايكٛاعس ٚ صٙ ايؿذل٠ٖصٙ اؿا٫ت ؾإٕ نٌ َعاٖس٠ تهٕٛ ْاؾص٠ يف ٖ

 .اٯَط٠ تٓكهٞ ٚتكبح بعس شيو باط١ً

ٕٸ  ،َاظاٍ غرل َٝػط سايٝا ،إعطا٤ تعطٜـ ؾاٌَ داَع َاْع يًكٛاعس اٯَط٠ ٚعًٝ٘ ؾإ

يف قًب ايكعٛبات  -َٛنٛع ٖصٙ ايسضاغ١ -اـكٛق١ٝ ٚ ْٚعتكس إٔ إؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ

ُٸ  .١ اييت تٛاد٘ ٖصا املؿّٗٛاؾ

ؾ١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ اييت عهؿت ع٢ً زضاغ١ َٛنٛع املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ٚادٗت 

٫ٚ ست٢  ،عٓسَا تٓاٚيت َٛنٛع ايكٛاعس اٯَط٠، سٝح مل تعط تعطٜؿا شلا ْؿػٗا ايكعٛبات

َٔ  (51)ضغِ إؿاح بعض أعها٥ٗا ع٢ً َػأي١ ا٭َج١ً، ؾكس دا٤ يف املاز٠  عٓٗا أَج١ً

"نٌ َعاٖس٠ تهٕٛ باط١ً َت٢ : املؿطٚع ايٓٗا٥ٞ يًُٛاز املتعًك١ بكإْٛ املعاٖسات بإٔ

نٗا أٚ تعسًٜٗا إ٫ اْتٗا٫ هٛظ  ،ناْت يف ساي١ تٓاظع َع قاعس٠ آَط٠ يًكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ

مبكته٢ قاعس٠ دسٜس٠ شلصا ايكإْٛ شلا ْؿؼ ايكؿ١"
(1)

. 

ؾٝٝٓا يكإْٛ اتؿاق١ٝ  َٔ (53)املكطض يف املاز٠ مل ؽطز ٖصٙ املاز٠ نجرلا ع٢ً ايٓل 

 .ايكٛاعس اٯَط٠ ؾٝٝٓا ع٢ً تعطٜـتؿاق١ٝ ٫ ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ املعاٖسات، ٚعذعت نُا

 19)َٛاز أخط٣ َٔ املؿطٚع ايتططم يًكٛاعس اٯَط٠ خاق١ املازتني نُا ساٚيت 

 .يهُٓٗا ناْتا بعٝستني عٔ ؼسٜس َهُٕٛ ايكٛاعس اٯَط٠ (41ٚ

مل تػتطع ؼسٜس  ،تٓٛعٗا نُا غبل عطض شيوٚ ؾايٓكٛم ايسٚي١ٝ ع٢ً اخت٬ؾٗا

يف أسػٔ ٚ َب١ُٗ،ٚ انتؿت مبسي٫ٛت عا١َ، غاَه١ٚ َهُٕٛ ْٗا٥ٞ يًكٛاعس اٯَط٠

 .قٛاعس آَط٫٠ اؿكط ع٢ً أْٗا  ا٭سٛاٍ شٹنطٷ يبعض اؿا٫ت ع٢ً غبٌٝ املجاٍ

ايسٚيٞ َٔ إٔ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ املته١ُٓ َٔ بني شيو، َا اْتٗت إيٝ٘ ؾ١ٓ ايكإْٛ 

. تٴعسٸ َٔ قبٌٝ ايكٛاعس اٯَط٠ ،سل ايؿعٛب يف تكطٜط َكرلٖاٚ ،اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ

٭ْٗا  َب١ُٗ ٖٞ نصيو؛ٚ تبك٢ ٖصٙ ايٓتٝذ١ اييت اْتٗت إيٝٗا ؾ١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ غاَه١

ْ٘ ُٛسٙ أٚ ا٫تؿام ع٢ً َهمل ٜتِ ؼسٜ ،غاَضٚ تطتهع ع٢ً َؿّٗٛ ٖٛ يف سس شات٘ َبِٗ

                                 
 A. CN. 41/90,P23مف المشركع النيائي لممكاد المتعمقة بقانكف المعاىدات، كثائؽ األمـ المتحدة:  50المادة  - (1)
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إٔ ٖصا عاٜرل اييت ٜٴعتُس عًٝٗا يًكٍٛ ببعس، أ٫ ٖٚٛ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ، ؾُا ٖٞ امل

ا٭ططٚس١َٔ ايتؿكٌٝ يف ٖصٙ  بؿ٤ٖٞصٙ ايٓكط١ َٓاقؿ١  متت قسٚ؟ اؿل أغاغٞ أّ ٫
(1)

. 

ايعٌُ ايكها٥ٞ ػعؿٓا ؾًِ ٜ ،٢ ْؿؼ ْٗر ايٓكٛم ايسٚي١ًٝٚقس غاض ايكها٤ ايسٚيٞ ع

 .يف ؼسٜس َهُٕٛ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ اٯَط٠ ايسٚيٞ، نُا غٓػتعطض شيو

 (JUS COGENSقه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ َكطًح ايكٛاعس اٯَط٠) دسَتاغتسٝح 

يهٔ عصض ٚ ،191ؾكط٠ 1986دٛإ  27٭ٍٚ َط٠ يف ادتٗازٖا ايكها٥ٞ ايكازض بتاضٜذ 

اي٫ٜٛات ٚ ؾب٘ ايعػهط١ٜ بني ْٝهاضاغٛاٚ ؾسٜس، ٚشيو يف قه١ٝ ا٭عُاٍ ايعػهط١ٜ

 .املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

، سٝح 1996عُاٍ ا٭غًش١ ايصض١ٜ غ١ٓ اغتيف ضأٜٗا سٍٛ ايتٗسٜس ب دسَت٘اغتنُا  

ٚتػا٤يت يف  ،( زٕٚ ؼسٜسٖاJUS COGENSتعطنت احمله١ُ بؿهٌ قطٜح يكٛاعس)

ٞ َٔ قبٌٝ اٱْػاْؿاضٟ عٔ إَها١ْٝ اعتباض َباز٨ ايكإْٛ ايسٚيٞ غتٖصا ايطأٟ ا٫

نٕٛ طًب اؾُع١ٝ ايعا١َ  ،ايكٛاعس ايسٚي١ٝ اٯَط٠، ٚمل ػب احمله١ُ عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ

يٮَِ املتشس٠ شلا مل ٜتهُٔ ٖصٙ املػأي١
(2)

. 

ٚبعٝسا عٔ قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ اعذلؾت احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ اـاق١ 

سُٝٓا اعتدلت ايكاعس٠ اييت تٴشطِّّ ايتعصٜب  ،قطاس١ بايكٛاعس اٯَط٠ (بٝٛغػ٬ؾٝا غابكا)

ْؿؼ ايؿهط٠  اٱْػإَٔ قبٌٝ ايكٛاعس اٯَط٠، ٚأنست احمله١ُ ا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم 

باعتباضٖا إٔ ؼطِٜ ايتعصٜب ٖٛ َٔ ايكٛاعس اٯَط٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚشيو يف سهُٗا 

يعسغاْٞ نس يف قه١ٝ )ا 21/11/2111ايكازض عٔ ايػطؾ١ ايهدل٣ يًُشه١ُ بتًطٜذ

املًُه١ املتشس٠(
(3)

. 

ايكها٤ ايسٚيٞ اْعهؼ ع٢ً ٚ ايػُٛض َٔ قبٌ ايٓكٛم ايسٚي١ٝٚ طززايتٸٚ ٖصا اؿصض

 ،َعاضض شلاٚ َٛقـ ايؿك٘ ايسٚيٞ َٔ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ اٯَط٠، ؾاْكػِ بني َ٪ٜس يًؿهط٠

                                 
 كما بعدىا. 211ص طركحة:انظر ىذه األ - (1)

(2)  - C. I. J. ,Recueil 1996,Avis Consultatif du 8/7/1996,p83. disponible en ligne sur le site:         

   www. icj-cij. org/publications/index 

ىذه األحكاـ انظر: محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، إلى  في اإلشارة - (3)
 . 62الجزء الثاني، ص

http://www.icj-cij.org/publications/index
http://www.icj-cij.org/publications/index
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 .َهُْٛٗا بسق١إَها١ْٝ تعطٜؿٗا تعطٜؿا وسز إىل  زٕٚ إٔ ٜكٌ َ٪ٜسٖٚا ،َتشؿغ بؿأْٗاٚ

 ( عٔ ايكٛاعس اٯَط٠ بأْٗا ْعط١ٜ تٓتُٞ سايٝاProsper WEIL -ٜكٍٛ ) بطٚغدل ٚاٌٜ

ؾٝٝٓا، ٚأْ٘ َٔ اتؿاق١ٝ  ايكإْٛ ايٛاقعٞ، ٚتبك٢ تطبٝكاتٗا ْازض٠ دسا قبٌ أٚ بعسإىل 

ايكعٛب١ إٕ مل ٜهٔ َٔ املػتشٌٝ ؼسٜس َهُٕٛ ايكٛاعس اٯَط٠، بٌ إْٗا تؿهٌ خططا 

ايتٓعِٝ ايسٚيٞٚ ٫ تتُؿ٢ٚ ،املعاٖساتع٢ً 
(1)

. 

 -" )ضٜٚؼ: ايكٛاعس اٯَط٠ ْٛع ضؾٝع َٔ ايػٝاضات ٜهٝؿ٘ َعًكا بإٔٚيف قٍٛ غاخط 

rollsِّمنػشٗا ْٚٴٚ ( ْػػًٗا يهٔ ٫ منؿٞ بٗا أبسا"ٚ ْكْٛٗا عبٚ عٗاً
(2). 

٫  ( ؾكس ؾب٘ ايكٛاعس اٯَط٠ بايػٝاض٠ اييتIan BROWNLIE-)إٜإ بطاًْٚٞ أَا

تػازض غايبا َأضبٗا
 (3)

. 

ممٔ ٜعاضنٕٛ ؾهط٠ ايكٛاعس  اٱْػإٜٚعتكس بعض ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم 

اٯَط٠ إٔ ٖص٠ ا٭خرل٠ تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتسضز يف قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ، ؾتأتٞ ايكٛاعس 

٫ ٜػتكِٝ َع ٚاسس َٔ أِٖ َباز٨ ٚ ،اٯَط٠ يف ق١ُ ٖطّ ٖصٙ ايكٛاعس، غرل إٔ شيو ٜتٓاؾ٢

 اٱْػإٖٛ َبسأ ٚسس٠ سكٛم  اٱْػإسكٛم 
(4)

. 

َٔ ايٓعاّ ا٭غاغٞ حمله١ُ ايعسٍ  (38)ْٚعتكس إٔ شيو ٜتٓاؾ٢ أق٬ َع ْل املاز٠ 

إىل  اييت ٜٴعتُس عًٝٗا زا٥ُا يف تبٝإ َكازض ايكإْٛ ايسٚيٞ، سٝح باٱناؾ١ٚ ايسٚي١ٝ،

اى َا ميٓع بايتايٞ يٝؼ ٖٓٚ غبٌٝ اؿكط إمنا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ،نٕٛ املاز٠ مل تأت عًٞ 

ؿٞ نصيو أ١ٜ خط٣ غرل تًو املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠، ؾإٕ املاز٠ تَٓكازض أإىل  َٔ ايتٛغع

أ١ٜ تطتٝب، ؾاشلط١َٝ ايتسضد١ٝ يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املعطٚؾ١ يف ٚ خطأغبك١ٝ ملكسض ع٢ً آ

عٓس ايؿكٌ يف ْعاع َعني  ايكانٞبإَهإ ٚ ٕٛ ايسٚيٞ،ايكإْٛ ايساخًٞ ٫ لسٖا يف ايكاْ

ايكٍٛ ؾإٕ بايتايٞ ٚ ايؿهًٞ ايٛاضز يف املاز٠، ايذلتٝبا٫عتُاز ع٢ً أٟ َكسض زٕٚ َطاعا٠ 

                                 
(1) - Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, Droit international et souveraineté des États, op. cit. p 137.  

(2)  - « une Rolls, que l’on astique et que l’on entretient amoureusement mais qu’on ne fait jamais 

rouler ». Cité par: Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, Droit international et souveraineté des États, 

op. cit. p. 137.  

(3)- « un véhicule qui ne quitte pas souvent le garage ».Cité par : Juan-Antonio Carrillo-

SALCEDO, Droit international et souveraineté des États, op. cit. p 137.  

(4)  - Frédéric SUDRE, droit international et européen des droits de l’Homme ,op. cit. p 83.  
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ايػُٛض  ١ْٝٛ ايسٚي١ٝ قٍٛ ؾٝ٘ ايهجرل َْٔبإٔ ايكٛاعس اٯَط٠ تأتٞ يف ق١ُ ٖطّ ايكٛاعس ايكا

 .ٚعسّ ايتسقٝل

ايؿكٗا٤ ؾهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ بكؿ١  َٚع شيو، ٜ٪ٜس ايهجرل َٔ

 (             بكؿ١ خاق١، سٝح ٜط٣ َج٬ )غطز غٛض اٱْػإايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ٚ عا١َ

(Serge SUR ) إٔ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ اٯَط٠ ميهٔ إٔ تٴػتعٌُ بططٜك١ عهػ١ٝ ملكًش١

يًشكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإقٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ٚ ،ٞاٱْػاْايكإْٛ ايسٚيٞ 
(1)

. 

 انتؿ٢ٚ ،عٔ إْهاض ٚدٛز ايكٛاعس اٯَط٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايؿك٘ٚقس تٛقـ 

ؾٝٝٓا اتؿاق١ٝ  ٚشيو بعس ايٓل عًٝٗا يف ،بايتشصٜط َٔ عٛاقب تطبٝكٗا يف اجملتُع ايسٚيٞ

1969يكإْٛ املعاٖسات يػ١ٓ
(2)

. 

غٛا٤  –"َٔ ايعػرل تكٛض أٟ فتُع : يف ٖصا ايػٝام ٜكٍٛ )ايًٓٛضز َاى ْرل( أْ٘ٚ

ٛٻٕ َٔ ا٭ؾطاز أٚ َٔ ايسٍٚ ٫ تهع قٛاْٝٓ٘ سسٚزا َُٗا ناْت زضدتٗا ع٢ً سط١ٜ  -تٳه

 ايتعاقس"
(3)

. 

يف ْطام ايكإْٛ ايسٚيٞ  اشلا١ََٔ َعاٖط ايتذسٜس ": أَا أمحس ايطؾٝسٟ ؾرل٣ إٔ

" ط٠ــــــــــآَ بأْٗا"اؿسٜح ظٗٛض طا٥ؿ١ دسٜس٠ َٔ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ تٛقـ 

IMPERATIVE) - JUS COGENS)،  َع ايتعاٜس  بأْ٘ايكٍٛ  اٯَٕكب٫ٛ  أقبحٚقس

 ا٭ؾداممتجٌ قٝسا ع٢ً سط١ٜ  ايكٛاعسقاضت ٖصٙ  ،اٯَط٠املططز يف ٖصٙ ايكٛاعس 

اتؿام  أٟملؿطٚع١ٝ  أغاغٝااسذلاَٗا قاض ؾططا  إٔمبع٢ٓ  ا٫تؿاقٝات، إبطاّايسٚيٝني يف 

يف ايكإْٛ ايساخًٞ  اٯَط٠ٖٛ ْؿػ٘ ايصٟ تكّٛ ب٘ ايكٛاعس  إشٕ، ؾسٚضٖا إبطاَ٘زٚيٞ ٜتِ 

ٜٚتذ٢ً  ايساخ١ًٝ،َٔ ايكٛاْني  أغاغاُس تتػ ا٭غاغ١َٝؿاُٖٝٗا ٚ ا٭ٚىل،سٝح دصٚضٖا 

                                 
(1)  - « …l’idée de normes impératives n’est pas, à mon avis nécessairement appelée à disparaitre 

puisqu’elle pourrait être utilisée à fronts renversés, au bénéfice du droit humanitaire et des règles 

de protection internationale des droits fondamentaux de la personne humaine ». Voir: Jean 

COMBACAU et SERGE SUR, Droit International public, Montchrestien, l’extenso édition , eme 

édition, Cedex, Paris 2008, p162.  

 . 412محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص - (2)
الجزء األكؿ، المرجع السابؽ  ،مبادئ القانكف الدكلي العاـ ىذا القكؿ، انظر: محمد بكسمطاف ،إلى  في اإلشارة - (3)

 . 413ص
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ٚنٌ ايعكٛز  ،ايساخًٞ يف تكٝٝس سط١ٜ ايتعاقس أٚع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ  ٖصا ايسٚض غٛا٤ٶ

 أٚخايؿتٗا إشا  ٫ ٜعتس بٗاٚ تكع باط١ً ِٗؾُٝا بٝٓ ا٭ؾداماـاق١ اييت ٜدلَٗا 

"ٗاتاْتٗه
(1). 

َُٗا ناْت ا٫خت٬ؾات سٍٛ ايكٛاعس اٯَط٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ؾإٕ تطٛض اجملتُع 

 ايسٚيٞ ع٢ً َػت٣ٛ تطنٝبت٘ ٚع٢ً َػت٣ٛ ايكٛاعس اييت ؼهُ٘ أقبح ٚاقعا َعٝؿا

ْعاَا عاَا زٚيٝا ٚدب َٔ خ٬ي٘ تكٝٝس إضاز٠ سس َا إىل  ٖصا ايتطٛض ؾٓهٌٚ ًَُٛغا،ٚ

ٚشيو نًُا تعًل ا٭َط باملػاؽ  ،ٚسط١ٜ ايسٍٚ يف ايتكطف يف إطاض ٖصا اجملتُع ايسٚيٞ

َٔ ٬َق٘ ا٭غاغ١ٝ ٚ ،ُطاضاغتٜتطٛض بٚ ايصٟ ٜتؿهٌ ،بٗصا ايٓعاّ ايعاّ ايسٚيٞ

إشا تعًل ا٭َط عكٛم  ،ٖصٙ ايكٛاعس سهٛضاٚ ،ايكٛاعس اٯَط٠، ٜٚعزاز ا٭َط ٚنٛسا

 ،خطٚدٗا َٔ اجملاٍ اجملٛظ يًسٍٚٚ ،َطٸز شيو ْعٚع ٖصٙ اؿكٛم مٛ ايعامل١ٝٚ ،اٱْػإ

 .ايصٜٔ وًُٕٛ دٓػٝتٗا مبٛاطٓٝٗا١ٝ مجعا٤ نبسٌٜ عٔ زٍٚ تٗتِ ٚؾكط اٱْػاْاعتٓاقٗا ٚ

"إٔ إزخاٍ محا١ٜ ٚتععٜع سكٛم : ع٢ً )بٝاض َاضٟ زٚبٟٛ( ٜ٪نسيف ٖصا ايػٝام، 

 َٔ َٝجام ا٭َِ املتشس٠ شات ايك١ً باؿؿاظ ع٢ً ا٭َٔ (3)يف املاز٠ ا٭ٚىل ؾكط٠  ٱْػإا

مبجاب١ َػا١ُٖ سازل١ يف  ٖٛايػًِ ايسٚيٝني املعًٔ عٓ٘ يف ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ املاز٠ ْؿػٗا، ٚ

يهٓٗا ٚ سػبٚ ايبشح ايس٩ٚب َٔ قبٌ ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط عٔ ٚسس٠ مل تعس ؾه١ًٝ

س اييت تأتٞ يف قُتٗا ايكٛاعس َاز١ٜ َطتبط١ َباؾط٠ بايتأنٝس ع٢ً تػًػٌ ايكٛاعٚ دٖٛط١ٜ

َط٠"اٯ
(2)

. 

أْ٘ تٛدس أسهاّ شات  ": بكٛي٘ نصيو (Georges SCELLE-)دٛضز غٌ ٜٚؿكٌ

أقٌ عطيف ٫ ٜهٕٛ مبكسٚض ايسٍٚ ايتٓهط شلا أٚ تعسٌٜ آثاضٖا َٔ خ٬ٍ َا تعكسٙ َٔ 

ؿٗاز بأَج١ً ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايكٛاعس غتعٓسَا ٜٴطاز ا٫ٚ َعاٖسات زٚي١ٝ،ٚ اتؿاقٝات

اؿطٜات ايؿطز١ٜ نأٚنح ؾاٖس ع٢ً ٚدٛزٖا يف ايٓعاّ ٚ اٱْػإايسٚي١ٝ، تدلظ سكٛم 

 اٱقا١َ،ٚ ايتذاض٠ٚ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ، ناؿل يف اؿٝا٠، اؿط١ٜ اؾػس١ٜ، سط١ٜ ايتٓكٌ

                                 
 . 65-64المرجع السابؽ، ص بعض االتجاىات الحديثة في دراسة القانكف الدكلي، أحمد الرشيدم، - (1)
 . 233بيار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
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اؿطٜات اؾُاع١ٝ نشل ايؿعٛب يف تكطٜط َكرلٖا"ٚ
(1)

. 

قٹًتٗا ٚ اٱْػإؾهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠ يف فاٍ سكٛم  ٫ْطبامٚتأنٝسا زا٥ُا 

" بايطٸغِ مما ٜٴجاض أسٝاْا سٍٛ : ( أRobert AGOْ٘ -)ضٚبطتٛ آغٜٛكٍٛا٭غاغ١ٝ بكٛاعسٙ 

عسّ ا٫تؿام ع٢ً ؼسٜس اؿكٛم املؿُٛي١ بؿهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠، إ٫ إٔ ايؿهط٠ يكٝك١ 

ا٭َج١ً املتؿل ع٢ً ٚقؿٗا بايكٛاعس اٯَط٠ َػتُس٠ ٚ أنجط ايؿٛاٖس إٔٚ ،اٱْػإعكٛم 

 ايتُٝٝع ايعٓكطٟ،ٚ ؼطِٜ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ، ايطم، ٚايعبٛز١ٜ: َجٌ اٱْػإَٔ سكٛم 

ظَٔ اؿطب أٚ ظَٔ ايٓعاعات املػًش١"ٚ ١ٝ ظَٔ ايػًِاٱْػاْمحا١ٜ اؿكٛم ٚ
(2)

. 

ٛدٛز ايكٛاعس اٯَط٠ يف زا٥ط٠ ايكإْٛ ب ٜتعًلْػتٓتر مما غبل إٔ اـ٬ف اٯٕ مل ٜعس 

تتكـ قٛاعسٖا  اٱْػإع٢ً إٔ بعض سكٛم  ، إش ٖٓاى ؾب٘ إمجاعاٱْػإكٛم ايسٚيٞ ؿ

زٚي١ٝ بايكؿ١ اٯَط٠، يهٔ اـ٬ف ٜتعًل بكا١ُ٥ اؿكٛم اييت ميهٔ اعتباضٖا قٛاعس 

، اٱْػإتعًك١ عكٛم ٫ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ املٚ ٫ ايكها٤ آَط٠، ٖٚصا اـ٬ف مل وػُ٘

اييت ميهٔ اعتباضٖا قٛاعس آَط٠،  اٱْػإؾهًُٝٗا ٜكسّ قٛا٥ِ باعتباضٖا أَج١ً عٔ سكٛم 

َاظايت مل تٴؿكٹح بعس عٔ نٌ َهْٓٛاتٗا، ٖٚٞ تكع  ،ٚبايتايٞ ؾإٕ ؾهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠

تطٛض َاظايت تتطٛض ٚتتهٕٛ تسضهٝا َٛاظا٠ َع ٚ سايٝا يف زا٥ط٠ َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ،

 .اٱْػإايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ٚ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّٚ اجملتُع ايسٚيٞ

ٕٸ  اٱْػإؾهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠ ٖصٙ تطتبط يف ْطام ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم  ثِ إ

يهٓٗا أٚغع َٓٗا ٖٞ ؾهط٠ ا٫يتعاَات يف  ،تتساخٌ َعٗاٚ ،بؿهط٠ أخط٣ قطٜب١ دسا َٓٗا

 .(ERGA OMNES)َٛاد١ٗ ايهاؾ١

بني ايسٍٚ ع٬ق١ قا١ْْٝٛ تتُٝع بايعاّ ؾُٝا  اٱْػإايكٛاعس املتعًك١ عكٛم  تٴٓؿٹ٧

ى ٖصا اْتٗاٚ ،عكٛق٘ بػض ايٓعط عٔ دٓػٝت٘هُإ متتع نٌ إْػإ بؾٝ٘  كطٸ، تٴٗابٝٓ

يًشكٛم ايعا٥س٠ يبك١ٝ ايسٍٚ، اييت  اناْتٗايف ْؿؼ ايٛقت  ٜٴعسٸا٫يتعاّ َٔ ططف أ١ٜ زٚي١ 

                                 
ذلؾ انظر: محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الجزء إلى  اإلشارةفي  - (1)

 .60-59الثاني، ص
(2) - Frédéric SUDRE, droit international et européen des droits de l’Homme ,op. cit. p   .  
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قا١ْْٝٛ يف إٔ تهٕٛ ٖصٙ اؿكٛم ق١ُٝ ع٢ً ْطام ٚاغعشلا َكًش١ 
(1)

. 

(          ؿٔ"ــــــط"تطانــٸــــيف قه١ٝ )بطؾ١ًْٛ يًذ 5/2/1970يف سهُٗا ايكازض يف 

(Barcelona Traction) ٟتعطنت قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ملػأي١ ايتُٝٝع ا٭غاغٞ ايص ،

ا٫يتعاَات ٚ ،ايسٚي١ٝ يف فُٛعٗا َٔ ْاس١ٝ ٜٓبػٞ ايكٝاّ ب٘ بني ايتعاّ ايسٍٚ ػاٙ اؾُاع١

إٔ ا٫يتعاَات  اييت تتٛيس يف َٛاد١ٗ زٚي١ أخط٣ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ، سٝح أنست احمله١ُ

أ١ُٖٝ تًو اؿكٛم ؾإٕ إىل  ا٭ٚىل تتعًل بهٌ ايسٍٚ مبكته٢ طبٝعتٗا ايصات١ٝ، ٚبايٓعط

تٴعس ا٫يتعاَات املتعًك١  شإ ،نطٚض٠ محاٜتٗا َكًش١ قا١ْْٝٛ نٌ ايسٍٚ ميهٓٗا إٔ ػس يف

، ٚأناؾت احمله١ُ (ERGA OMNESبٗا مبجاب١ ايتعاَات َطًك١ أٚ يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١)

ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٚتصنط إٔ ٖصٙ ا٫يتعاَات تٴػتدًل َٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط، 

ا٭سهاّ اـاق١ بتشطِٜ ايعسٚإ، ٚإباز٠ اؾٓؼ ايبؿطٟ، نُا تٴػتدًل أٜها َٔ 

قٛاعس َتعًك١ باؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ، مبا يف شيو اؿُا١ٜ نس مماضغ١ ايطم ٚ َباز٨

"...ٚايتُٝٝع ايعٓكطٟ
(2)

. 

 ؿاضٟاغت( تأنس َ٪خطا يف ضأٟ ERGA OMNESايتٛقٝـ) إيتعاّ احمله١ُ بٗصا

حمله١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ٜتعًل ظساض ايؿكٌ ايعٓكطٟ ايصٟ أقاَت٘ إغطا٥ٌٝ يؿكٌ ا٭ضانٞ 

إٔ إىل  سٝح أؾاضت احمله١ُ 9/7/2004ايصٟ قسض بتاضٜذ ٚ ،ٚايؿًػطٝٓٝني ١ايؿًػطٝٓٝ

ٖٞ ايتعاَات تِٗ ايهاؾ١ ًَٚع١َ يًذُٝع ،اييت أخًت بٗا إغطا٥ٌٝ ا٫يتعاَاتبعض 
(3)

. 

                                 
(1) - Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, Droit international et souveraineté des Etats, op. cit. p 206.  

(2)  - c. i. j. ,recueil,1970,P. 32.  

 كرد النص األصمي بالمغة الفرنسية عمى الشكؿ اآلتي: 
« Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la 

communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre État dans 

le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premiers concernent tous les 

États. Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un 

intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des 

obligations ERGA OMNES. Ces obligations découlent par exemple dans le droit international 

contemporain, de la mise hors la lois des actes d’agression et de génocide mais aussi des principes 

et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection 

contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale ». Voir: c. i. j. ,recueil,1970,P. 32. 

disponible en ligne sur le site: www. icj-cij. org/publications/index 
انظر: الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدكرة العاشرة االستثنائية الطارئة لدراسة الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ  - (3)

بتاريخ:        -A/ESالدكلية بشأف اآلثار القانكنية الناشئة عف تشييد جدار في األراضي الفمسطينية، الكثيقة رقـ: 
= 

http://www.icj-cij.org/publications/index
http://www.icj-cij.org/publications/index
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 ( تتساخERGA OMNESٌؿِٗ َٔ ٖصا اؿهِ إٔ ا٫يتعاَات يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١)ٜٴ

أسٝاْا أخط٣ ٚ ،ؾاحمله١ُ تػتعٌُ أسٝاْا َكطًح ايكٛاعس اٯَط٠ ،ايكٛاعس اٯَط٠َع 

يًتعبرل تكطٜبا ع٢ً ْؿؼ ا٭َج١ً َٔ اؿكٛم ْٚؿؼ  ؛يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ تا٫يتعاَاَكطًح 

 .ا٭ٚناع

نُا ٜعتكس -يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١  إشٕ ٚا٫يتعاَات ؿهط٠ ايكٛاعس اٯَط٠ؾ

ؿتإُٖا ؾهطتإ َطتبطتإ دسا يهُٓٗا كتً -ايبعض
(1)

. 

بُٝٓٗا ٜهُٔ يف إٔ مجٝع ا٫يتعاَات ايٓاػ١ عٔ قٛاعس آَط٠  ٚا٫خت٬ف ؾا٫ضتباط

)ا٫يتعاَات يف َٛاد١ٗ  يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١، يهٔ ميهٔ شلصٙ ا٭خرل٠ ايتعاَاتٖٞ 

٭ٕ زا٥ط٠ ايكٛاعس اٯَط٠ أنٝل َٔ زا٥ط٠  إٔ تذلتب عٔ قٛاعس ٫ تعتدل آَط٠؛ايهاؾ١( 

ا٫يتعاَات يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١
(2)

. 

، سٝح اٱْػإَٚٔ ٖٓا تهُٔ أ١ُٖٝ ا٫يتعاَات يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ يف إطاض سكٛم 

 قاسبت يتا٫خت٬ؾات ايٚ ،َٔ خ٬شلا ميهٔ ػاٚظ اؿسٚز املطغ١َٛ يًكٛاعس اٯَط٠

 .ٚدٛز ٚتطٛض ٖصٙ ايكٛاعس

ا٫يتعاَات يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ ٖٞ ايتعاَات ٜٴتشذر بٗا يف َٛاد١ٗ ا٭ططاف إٕ  

شيو خ٬ؾا ي٬يتعاَات ا٭خط٣ اييت ٫ تٓتر آثاضٖا إ٫ يف َٛاد١ٗ أططاف ٚ ايسٚي١ٝ ناؾ١،

ايسٚيٞ، ايصٟ ٜكتهٞ بأْ٘ ٫ تٛدس  ا٫تؿام، تطبٝكا ملبسأ ْػب١ٝ آثاض ؾكط ايع٬ق١ ايتعاقس١ٜ

 ميهٔ يف َٛاد١ٗ أ١ٜ زٚي١ إ٫ يف اٱطاض ايصٟ قبًت٘ بإضازتٗا ٚسسٖا، ٫ٚايتعاَات قا١ْْٝٛ 

، ٚبٓؿؼ ايكسض غاُٖت يف إْؿا٥٘ أٚ ا٫عذلاف ب٘ زٚي١ إ٫ إشا ؾطض أٟ ٚنع قاْْٛٞ ع٢ً أٟ

     طـــــــصٟ تٴعتبــــــــــايٚ ٞ ايه٬غٝهٞـــــــإ٫ إٔ ايتشٍٛ ايصٟ ططأ ع٢ً ايكإْٛ ايسٚي

                                 
 . 74، ص155، فقرة 2004جكيمية  13

(1)  - « …les obligations erga omnes et les normes de jus cogens intrnational sont donc deux notions 

intimement liées mais différentes. » Voir: Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, Droit international et 

souveraineté des États, op. cit. p 144.  

(2)  - « les obligations qui découlent d’une règle ou d’un principe de nature impérative, de jus 

cogens international, sont toujours des obligations erga omnes. en revanche, toutes les obligations 

erga omnes ne procèdent pas des normes impératives, car, d’une part, le cercle de ces dernières 

est plus réduit et, d’autre part, elles trouvent aussi leur source dans les règles et les principes du 

droit international général ». Voir: Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, Droit international et 

souveraineté des États, op. cit. p. 144.  
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(ERGA OMNES) سس نبرل َٔ سس٠ ْعط١ٜ ايٓػب١ٝ اييت إىل  أسس ؾٛاٖسٙ قس خؿـ

َٝعت ايكإْٛ ايسٚيٞ ايه٬غٝهٞ
(1)

. 

َٔ قبٌ مجٝع ايؿاعًني يف إطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ  ،ٜعٗط مما غبل بإٔ ٖٓاى ضغب١ ق١ٜٛ

َكـ ايكٛاعس اييت ٫ ميهٔ إىل  اٱْػإَٔ أدٌ ايطقٞ بكٛاعس سكٛم  ،اٱْػإؿكٛم 

 ،١ٝاٱْػاْنٗا، ٚشيو بإعطا٥ٗا قسغ١ٝ َػتُس٠ أغاغا َٔ ايهطا١َ اْتٗااملػاؽ بٗا أٚ 

يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١،  باغِ ا٫يتعاَاتتاض٠ أخط٣ ٚ ايكٛاعس اٯَط٠ باغَِٴعبٻط عٓٗا تاض٠ ٚ

ِٸ ايتعبرل عٓٗا مبؿاِٖٝ أخط٣ تكب يف ْؿؼ  اؿكٛم اييت ٫ ، َٔ ؾان١ً ا٫ػاٙٚقبًٗا تٸ

ايتٓاظٍ، أٚ ا٭غاغ١ٝ، أٚ غرلٖا َٔ ٚ هٛظ املػاؽ بٗا، أٚ اييت ٫ ؽهع يًذلخٝل

 .املكطًشات

ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً قا١ُ٥  ا٫تؿامنطٚض٠ ٖٞ املططٚس١ يف ٖصا ايكسز  اٱؾهاي١ٝتبك٢ 

بٗا قٹبٳٌ  تراحملٚ ،١ُ بكٛاعس آَط٠، ٚي٬يتعاَات ايٓامج١ عٓٗاَٛغع١ شلصٙ اؿكٛم املٓٓع

َٔ زٕٚ  اٱْػإمجٝع قٛاعس سكٛم  اعتباضايهاؾ١، ٌٖٚ ميهٔ إٔ ْأٌَ يف املػتكبٌ يف 

ميهٔ اؿسٜح عٔ نٌ سكٛم  ست٢؟ ٜٴشتر بٗا قٹبٳٌ ايهاؾ١ٚ متٝٝع تتُتع بايطبٝع١ اٯَط٠

 .يهٌ ايٓاؽ يف َٛاد١ٗ نٌ ايسٍٚ اٱْػإ

  

                                 
 . 65المرجع السابؽ، ص بعض االتجاىات الحديثة في دراسة القانكف الدكلي، أحمد الرشيدم، - (1)
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 ايفضٌ ايجاْٞ
   املعاٜري املصدٚد١ عٓد تطبٝلٚ بتعاد عٔ املٓطل ايرزا٥عٞعسٚز٠ اإل

 اإلْطإسكٛم 
 ،رلدسٍ نبرل ع٢ً َػت٣ٛ ايتٓع -ٜٓا غابكاأنُا ض- اٱْػإكاسب سكٛم ٜٴ

 ايعامل١ٝ ١ٱؾهايٝيصيو نإ ؛ اٱْػإؿكٛم  املطدعٝات اييت أغػتتبأٜ إىل  ٘غبب ٜٴعع٣

 نًُٓا ٜعزاز ٖصا اؾسٍ سس٠ٚ، ٗاتـ ايٓعطٜات اييت تٓاٚياـكٛق١ٝ سهٛض زا٥ِ يف كتًٚ

عٓس ايؿطٚع سّ طغتك ،ايعامل١ٝ ْعطٜا اٱْػإٕ سكٛم ٭ ؛ايتطبٝلإىل  َٔ ايتٓعرلاْتكًٓا 

ا٫خت٬ؾات املتٓٛع١ بني ٖصا  تًو غاغٖٞا ا٭َطزٸ ،٬ٜٚت عسٜس٠أتٚ يف تطبٝكٗا بتؿػرلات

 اعاَ اْعاَ تعهؼعٓٗا عاز٠ يف ايسغتٛض يف ؾهٌ َباز٨  طعبٻامُلٚ ،ٚ شاىأ ،اجملتُع

 .ٜكعب ػاٚظٙ ،ازاخًٝ

خصٖا بعني ا٫عتباض أايٓاؽ هب  اعتكازات١ ايٓابع١ َٔ عُل ٝاؿكٝكإٕ اـكٛقٝات 

خطٚدٗا َٔ  اٱْػإْهُٔ ؿكٛم إٔ ضزْا أ شاإهب تكبًٗا ٚ، اٱْػإعٓس تطبٝل سكٛم 

عٓسَا ّ عًٝ٘ اؿهَٛات سٹِكٗٛ َا تٴؾا٭َط غرل املكبٍٛ أَا  زا٥ط٠ ايتطبٝل،إىل  زا٥ط٠ ايتٓعرل

ٕ ٖصٙ اؿكٛم أ ١ بٗصٙ اـكٛقٝات، ضغَِتصضع اٱْػإايعسٜس َٔ سكٛم  تطؾض تطبٝل

 .َطًٛب١ َٔ قبٌ ؾعٛبٗاٚ بٌ ،َكبٛي١ فتُعٝا

 اٱْػإتطبٝل سكٛم  سٖصا املٓطل ايصضا٥عٞ ايصٟ تتُػو ب٘ اؿهَٛات نٸ 

 ايكا١ْْٝٛ ٖٞ ايػٝاز٠، َٚطدعٝت٘ ٖٞ -يف ايػايب- ايط٥ٝػ١ٝ أزات٘ ايعامل١ٝ، تهٕٛ

 ، ٚنٌ شيوايسغتٛض(ٚ يف تؿػرل ع٢ً املكاؽ يًُؿَٗٛني )ايػٝاز٠ٚشيو ايسغاترل ايٛط١ٝٓ، 

عاز٠ َا ٚ، ٗااييت ٫ ؽسّ َكاؿ ، خاق١ تًواٱْػإل َٔ تطبٝل سكٛم دٌ ايتًُٓأَٔ 

 .(ٍٚاملبشح ا٭عًٝٗا) ٜكتكط٫  ا٭َط، يهٔ ٖصٙ ا٭زٚات ايسٍٚ ايٓا١َٝ ؼطى

اييت نإ ٚ ،ايسٍٚ ايهدل٣، خاق١ ايسٍٚ ايػطب١ٝ َٓٗامماضغات ٖٓاى يف املكابٌ 

ع٢ً  َجا٫ّ ٕ تعطٞأايعامل١ٝ، ٚعٛض  اٱْػإشلا زٚض قٛضٟ يف قٝاغ١ َٓع١َٛ سكٛم 

مل ٚ ،اٱْػإسٍٛ عامل١ٝ سكٛم  قس ظازت ايؿهٛى لسٖا ،اٱْػإنٝؿ١ٝ تطبٝل سكٛم 

 د١َٚعاٜرل َعزٝاغ١ ايهٌٝ مبهٝايني، ٚاعتُازٖا دٗا غاْتٗأَ خ٬ٍ ، ًٗاتكبٸ يفتػاعس 

يف  اٱْػإسكٛم  ؾأقبشت، اٱْػإتطبٝل سكٛم ٚ َط بتٓؿٝصنًُا تعًل ا٭ ٚاْتكا١ٝ٥
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 ،ايٓابع١ َٔ املكًش١ ايصات١ٝ شلصٙ ايسٍٚ ،سٝإ نش١ٝ ايتٛظٝؿات ايػٝاغ١ٝايهجرل َٔ ا٭

 .(املبشح ايجاْٞ)ٚاملهشٝٸ١ بٗا اٱْػإِ سكٛم نٌ قٝٸ عٔ ايبعٝس٠ٚ

 ػع٢ٚت يت تطُحٚخكٛقٝاتٗا املتٓٛع١ اي اٱْػإايتٛؾٝل بني عامل١ٝ سكٛم ُكاضب١ ؾ

 ايتطبٝل، يهٔٚ َٛنع ايتٓؿٝص اٱْػإعزاز تعكٝسا َع ٚنع سكٛم ت ا ٖصٙ ايسضاغ١،إيٝٗ

ايهـ عٔ املٓطل َٔ خ٬ٍ  ،اٱْػإَٛاقـ يكاحل  ٚشيو باؽاشممهٓا،  ٜبك٢ ا٭َط

 .ا٫ْتكا١ٝ٥ اتعٔ ايػٝاغ ٚا٫بتعاز ،ايصضا٥عٞ
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 املبشح األٍٚ

 املبادئ ايدضتٛز١ٜ أدٚات املٓطل ايرزا٥عٞٚ ايطٝاد٠

تهُٝٓٗا يف كتًـ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم ٚ اسذلاّ خكٛقٝات ايؿعٛبإٕ 

ٌ أؾطاز َٔ زٕٚ َكا١َٚ زاخٌ ايسٚي١، ؾٝتكبٸ ا٫ْطبامع٢ً  ٜػاعس ٖصٙ ا٭خرل٠، اٱْػإ

 عازاتٚ ٭ْٗا دا٤ت غرل َتٓاؾ١ٝ َع َا ٜ٪َٕٓٛ ب٘ َٔ قِٝ ٚعكا٥س ؛اجملتُع ٖصٙ اؿكٛم

ؾطع١ٝ، ٜٚػاعس بايؿعٌ ع٢ً  اٱْػإميٓح سكٛم ٚ ،ٖصا أَط َؿطٚع َٚطًٛبٚ تكايٝس،ٚ

ع٢ً أضض  ٜٴًُؼ، يهٔ َا اٱْػإاـكٛق١ٝ عٓس تطبٝل سكٛم ٚ ايعامل١ٝ إؾهاي١ٝػاٚظ 

 .ْٚتُٓٸاٙ ٜٴٖٓعط ي٘ ايٛاقع ىتًـ متاَا عُا

يٛ ع٢ً سػاب ٚ سؿاظا ع٢ً سهُٗاٚ ،اؿان١ُ ا٭ْع١ُإٕ ايسٍٚ َٔ خ٬ٍ 

أٚ  اٱْػإى سكٛم اْتٗاايتكايٝس َٔ أدٌ إَا ٚ ايعازاتٚ ؾعٛبٗا، تتصضع زا٥ُا بٗصٙ ايكِٝ

 ايػٝاز٠ يف َؿَٗٛٗا املطًل ايتكًٝسٟ ايكا٥ِ ع٢ً ايػٝطط٠إىل  تعطًٝٗا، َػتٓس٠ يف شيو

اـهٛع، َتذا١ًٖ سكٝك١ ايتطٛضات اؿاي١ٝ يف َؿّٗٛ ايػٝاز٠، سٝح مل تعس نُا ٚ

تػع٢ يًتٛاؾل َعٗا ٚ ،اٱْػإناْت، ؾٗٞ اٯٕ تٴعتدل غٝاز٠ َط١ْ، ْػب١ٝ، تطاعٞ سكٛم 

 .املطًب ا٭ٍٚ(يتكبح غٝاز٠ َػ٪ٚي١)

ايكا١ْْٝٛ زات٘ ا٭غاغ١ٝ ؾإٕ َطدعٝت٘ أٚ ؾإشا ناْت ايػٝاز٠ ٚغ١ًٝ املٓطل ايصضا٥عٞ

اييت ؼاٍٚ ايسٍٚ َٔ خ٬شلا َٓش٘ ايؿطع١ٝ ٖٞ عاز٠ ايسغاترل ايٛط١ٝٓ، خاق١ ٚإٔ ٖصٙ 

ٖٞ َ٪١ًٖ قاْْٛا يسغذل٠ ٚ ايسغاترل ٖٞ أع٢ً ٚثٝك١ قا١ْْٝٛ يف اشلطّ ايكإْٛ ايساخًٞ،

 ٖٞ ايهُا١ْ ا٭ٚىل -١عًُ٘ ايػًطتٚيف عهؼ َا تػ -ٖصٙ ايسغاترل إٕ . اٱْػإسكٛم 

ُٸا١ْ ا٭ٚىلٚ ،اٱْػإسكٛم  ٫سذلاّا٭ِٖ ٚ  اـكٛق١ٝ،ٚ ا٭ِٖ يًتٛؾٝل بني ايعامل١ٝٚ ايه

إشا نإ ٖٚصا يف س١ً َا بؿعاي١ٝ، ٚ ؾع٬ اٱْػإا٭ِٖ يتطبٝل سكٛم ٚ ايهُا١ْ ا٭ٚىلٚ

 .(املطًب ايجاْٞايسغتٛض زغتٛضٜا ٚؾطعٝا)
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 األٍٚاملطًب 

 ايطٝاد٠ املطؤٚي١:اإلْطإمحا١ٜ سكٛم ٚ عسٚز٠ املٛاش١ْ بني ضٝاد٠ ايدٚي١

ػٗا ٜسس بعٝس تهٝٝـ املؿّٗٛ ايتكًٝسٟ يًػٝاز٠، بتهطإىل  اٱْػإعازت سكٛم أ

ْكاض َؿَٗٛٗا املطًل ايػًطٟٛ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أملؿّٗٛ ْػيب َػ٪ٍٚ يًػٝاز٠ ع٢ً 

ؽطز َٔ  اٱْػإت سكٛم أٜٔ بسأخهاع، خاق١ بعس اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ، اٱٚ ايػٝطط٠

ايتعَت بٗا  ،١ٚإقًُٝٝ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١، َتكٝس٠ يف شيو بعس٠ ايتعاَات زٚي١ٝ عامل١ٝ

 .(ٍٚ)ايؿطع ا٭ضازتٗاإمبشض ٚ ،ايسٍٚ

عسّ  أغٗا َبسأع٢ً ضٚ ،ِٖ املباز٨ املٓبجك١ عٔ ايػٝاز٠أط شيو بؿهٌ َباؾط ع٢ً ثٸأ

غاغ١ٝ، ؾهاْت سكٛم ٗا ا٭٥َبازَِ املتشس٠ نُٔ يف َٝجام ا٭ ٘املٓكٛم عًٝ ،خٌسايت

غطاض دٌ ا٭أخٌ َٔ سعسّ ايت أػاٚظ َبسإىل  قٌ دسٍ ساز بني َٔ ٜسعٛ اٱْػإ

عٔ ٚ ،أبني َٔ ٜساؾعٕٛ عٔ قسغ١ٝ املبسٚ َٔ د١ٗ، اٱْػإعدل عٓٗا سكٛم ١ٝ اييت تٴاٱْػاْ

يتدلظ  ،ني٥بني املبس اٱْػإضدت سكٛم أٟ ظطف َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ؾتأ ؼتعسّ تعطًٝ٘ 

 ْاس١َٝٔ  اٱْػإسكٛم  ٚاسذلاّ ،ْاس١ٝايتٛؾٝل بني ايػٝاز٠ َٔ إىل  َكاضب١ دسٜس٠ تػع٢

ُأقطًح ع٢ً تػ١ُٝ ي١ ايتسخٌ َٔ عسَٗا، أ، قاٚي١ ػاٚظ اؾسٍ ايصٟ قاسب َػ٣خطأ

 .ايؿطع ايجاْٞ(ػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ )مبضب١ اٖصٙ املك

 ٍٚايفسع األ

 ع٢ً تطٛز َفّٗٛ ايطٝاد٠ اإلْطإثري سكٛم أت

ع٬ق١ ايسٚي١ مبٛاطٓٝٗا ٚاملكُٝني ع٢ً إقًُٝٗا، َٔ املٛنٛعات اييت تٓؿطز بٗا مل تعس 

بصيو ١ٝٚ مجعا٤، اٱْػاْٚ ،ًُذتُع ايسٚيٞ بطَت٘ي قبشت ايؿػٌ ايؿاغٌأ ايسٚي١، إمنا

 .بايؿطز بعسَا نإ يف َؿَٗٛ٘ ايتكًٝسٟ ٜٗتِ ٚؾكط بايسٍٚ ايكإْٛ ايسٚيٞاٖتِ 

زا ططٸ، ٚعطف تطٛضا َايتسٌٜٚ بؿهٌ َباؾط عادع ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ صااقطسّ ٖ

داب٘ ٖصا ايتسٌٜٚ ٚ )أ٫ٚ(،َؿَٗٛ٘ ايٓػيبإىل  َٔ َؿَٗٛ٘ املطًل َع تطٛض َبسأ ايػٝاز٠

إىل  يف شيو َػتٓس٠ٟ تسخٌ، أ٢ َٔ ككٳمبذاشلا احملذٛظ امُل ٗاتُػهَكا١َٚ َٔ ايسٚي١ ب

 .)ثاْٝا( َِ املتشس٠َٝجام ا٭
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 .(1)ست ٚد٘ ايطٝاد٠غّٝ اإلْطإسكٛم : ايطٝاد٠ ايٓطب١ٝإىل  َٔ ايطٝاد٠ املطًك١ - ٚالأ

غًب ايسٍٚ، ٚخاق١ َٔ أتهطغت يف  اٱْػإبايطغِ َٔ إٔ اؿُا١ٜ ايساخ١ًٝ ؿكٛم 

ِٖ ٚثٝك١ قا١ْْٝٛ يف ايسٚي١، إ٫ إٔ ٖصٙ اؿُا١ٜ مل أٚ ٢خ٬ٍ ايسغاترل، اييت تعتدل أعً

ٕ ٖصا املٛاطٔ أتهؿٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿع١ًٝ يًُٛاطٔ ايتُتع اي٬ظّ عكٛق٘ ٚسطٜات٘، شيو 

شا إَٔ َهْٛاتٗا)ايؿعب( تعاًَ٘ نٝؿُا تؿا٤، ٚ سكطٜا ناْت تعتدلٙ ايسٚي١ َهْٛا

ٚ إٔٛ َٛاطٔ شلصٙ ايسٚي١ ٕ ٜهأٚقبٌ ٘ ْأنٝس نصيو ٕ ا٭إَط قشٝشا، ؾنإ ٖصا ا٭

ٚتسٌٜٚ  ،ب تسٌٜٚ ٖصٙ اؿكٛم١ٝ مجعا٤، مما تطًٓاٱْػاْإىل  ْػإ ٜٓتُٞإتًو، ٖٛ 

٭ؾطاز يف ٖصٙ اإىل  باـطاب املباؾط ايكإْٛ ايسٚيٞ تٛد٘محاٜتٗا نصيو، ٚبايتايٞ 

 .اجملاٍ

طاض اجملتُع ايسٚيٞ، إزَر ايؿطز يف إىل  سٝح ٜػع٢ ايكإْٛ ايسٚيٞ بهاؾ١ ايػبٌ

طاض ايكإْٛ ايسٚيٞ ايتكًٝسٟ بعٝسا عٔ ٖصا اجملتُع، بٌ نإ اْتُا٩ٙ إبعسَا نإ يف 

َٴايؿطز قبح أكس ي .جملتُعات ايٛط١ٝٓا قًٞا٭ با خطابا َباؾطا بكٛاعس ايكإْٛ اَطدٳايّٝٛ 

ٚ يف أبٗسف محاٜت٘،  اٱْػإغٛا٤ يف ؾطع٘ املتُجٌ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم  ،ايسٚيٞ

ٕ ٖٛ اضتهب دطا٥ِ زٚي١ٝإؾطع٘ املتُجٌ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ اؾٓا٥ٞ بٗسف َعاقبت٘ 
(2)

. 

خاق١ بعس ايتطٛض  ،اٱْػإٓعطٜات ع٬ق١ ايػٝاز٠ عكٛم اي تٓاظعت عسٜسقس ٚ

                                 
كىنا حقكؽ  -التي عّبر فييا عمى أف تطكرات القانكف الدكلي  (Michel Virally)العنكاف مستكحى مف مقكلة:  - (1)

 غّيرت كجو السيادة حيث قاؿ:  -اإلنساف
« tous ces développements du droit international ont remodelé le visage de la souveraineté » 

 ىذا القكؿ، انظر: إلى  في اإلشارة
- Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, Droit international et souveraineté des États, op. cit. p (35-22).  

انطبلقا مف ىذه الفكرة ىؿ يمكف القكؿ أف الفرد أصبح يتمتع بشخصية قانكنية دكلية؟ صحيح أف الفقو الدكلي لـ  - (2)
زالت الخبلفات بشأف ذلؾ كثيرة، إال أنو كبعدما أصبح القانكف يتفؽ بعد عمى إعطاء الفرد شخصية قانكنية دكلية، كما

الدكلي ييتـ بيذا الفرد عمى النحك السابؽ بيانو، يمكف االعتماد عمى تعريؼ الشخصية القانكنية في حد ذاتو، كالتي 
د في إطار القانكف تعني في أكضح كأبسط تعريفاتيا، أىمية التمتع بالحقكؽ كتحمؿ االلتزامات، كباإلسقاط عؿ حالة الفر 

الدكلي سنجد أف ىذا الفرد أصبح يتمتع بالحقكؽ التي يعترؼ لو بيا القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كيتحمؿ المسؤكلية 
إف ىك ارتكب جريمة دكلية، كبالّتالي فإف مقكمات الشخصية القانكنية متكفرة، إال أف ىذه الحقيقة ال يمكف التعامؿ معيا 

درجة الدكلة أك المنظمة الدكلية أك حتى بقية كيانات المجتمع الدكلي، فيما لو إلى  الفرد لـ يصؿ بعد بيذه البساطة، ألف
 مف حقكؽ كما عميو مف التزامات. 
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بكؿ١  اٱْػإٚايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم  ،طز يف ٚظٝؿ١ ايكإْٛ ايسٚيٞ بكؿ١ عا١َٓطامل

ؼكٝل إىل  ٚؼٍٛ ٖسؾ٘ اْتكٌخاق١، ؾبعسَا نإ ٖسؾ٘ ٖٛ تٓعِٝ ايع٬قات بني ايسٍٚ 

 .اٱْػإسكٛم ٚ ايتطٛضٚ غاٜات يًذُاع١ ايسٚي١ٝ نايػًِ

مل ٜعس يًػٝاز٠ يف إطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط املؿّٗٛ شات٘ ايصٟ تبٓاٙ ايكإْٛ ايسٚيٞ 

ايؿٍُٛ، ٚمل ٜهٔ ٚ ػطامغتٚا٫ اٱط٬مايتكًٝسٟ، سٝح ناْت تكّٛ ع٢ً أغاؽ 

ل بني ٛؾِّأقبح شلا اٯٕ َؿَٗٛا ْػبٝا َطْا، ٜٴيكس َؿَٗٛٗا ٜػُح بأ١ٜ تٓاظ٫ت أٚ قٝٛز، 

غٝاز٠ ايسٚي١ ٚنطٚضات اؿٝا٠ ايسٚي١ٝ
(1)

. 

 سط١ٜ ايسٚي١ يف إزاض٠ ؾ٪ْٚٗا ايساخ١ًٝ ٜتُجٌ يف ، َؿّٗٛ َطًلإَؿَٗٛإشٕ ز٠ اًًػٝؾ 

تعأَ َع بسا١ٜ ظٗٛض ايسٚي١ ٚ زٕٚ قٝس، ٚقس غاز ٖصا املؿّٗٛ قسمياٚ نا١ًَايسٚي١ٝ بكؿ١ ٚ

يػٝاز٠ َكٝس٠ بايكٛاعس ايسٚي١ٝ اييت تؿاضى ايسٍٚ يف هعٌ اَؿّٗٛ ْػيب ٚاؿسٜج١، 

سٝح ا٭َٔ يف ايعامل، ٚ َتطًبات ايػًِٚ سسٚز َا ٜؿطن٘ ايتعإٚ بني ايسٍٚٚنعٗا، يف 

ظزاز اجملتُع ايسٚيٞ تهآَااتذلادع ايػٝاز٠ املطًك١ نًُا 
(2)

. 

بططؽ  غابكا ايعاّ يٮَِ املتشس٠ط عٔ ٖصا ا٫ػاٙ اؾسٜس يًػٝاز٠ ا٭َني قس عبٸٚ 

ضنٝٗا ٫ ٜعاٍ قٛضٜا، أٚي٦ٔ نإ اسذلاّ غٝاز٠ ايسٚي١ ٚٚسس٠  ...": بايكٍٛبططؽ غايٞ 

ْ٘ مل أايٛاقع ٚ ايػٝاز٠ املطًك١ ايػا٥س َٓص قطٕٚ مل ٜعس قا٥ُا، إٔ َبسأا ٫ َطا٤ ؾٝ٘ ُؾُ

َٔ املكتهٝات ايؿهط١ٜ ايط٥ٝػ١ٝ ٚ ٛض٠ ي٘ ْعطٜا،تكٳضد١ امُلَطًكا بايسٸ ّأبسا َبسأٜهٔ 

غٛا٤  ،٢ مٛ ٜػاعس ع٢ً سٌ املؿانًٌع ،ي١ ايػٝاز٠إٔ ْعٝس ايتؿهرل يف َػأ ،يعَٓٓا

"ٚ ؾُٝا بٝٓٗاأزاخٌ ايسٍٚ 
(3)

. 

عازت تهٝٝـ املؿّٗٛ أبطظ ايكهاٜا املعاقط٠ اييت أَٔ  اٱْػإقهاٜا سكٛم  عسٸٚ تٴ

غت املؿّٗٛ ٚاييت نطٸ ،١ٝاٱْػاْاييت ؾٗستٗا  اشلا١َيٝػتذٝب يًتطٛضات  ؛ايتكًٝسٟ يًػٝاز٠

                                 
 . 69انظر: أحمد الرشيدم، بعض االتجاىات الحديثة في دراسة القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 310-309انظر: محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
انظر: بطرس بطرس غالي، " نحك دكر أقكل لؤلمـ المتحدة"، مجمة السياسة الدكلية، مركز الدراسات السياسية  - (3)

 . 11، ص1993(، جانفي111كاالستراتيجية بمؤسسة األىراـ، القاىرة، العدد)
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ايٓػيب يًػٝاز٠
(1)

فا٫  اٱْػإناْت سكٛم  ،، ؾإىل غا١ٜ ْٗا١ٜ اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ

س سل ايسٍٚ املطًل يف ايتكطف يف نجرل َٔ كٝٸتٳ قؿٛظا يًسٚي١، يهٔ بعس ٖصا ايتاضٜذ

ْػا١ْٝ تعطٞ يًػٝاز٠ َؿّٗٛ "ايػٝاز٠ إَؿطٚط١ مبعاٜرل  ق١ًُٝٝإٚ مبعاٜرل زٚي١ٝ ،اجملا٫ت

املػ٪ٚي١"
(2)

. 

يت ٖصٙ ِّيف َكس١َ ايكٝٛز اييت ْايت َٔ ايػٝاز٠، خاق١ بعسَا زٴ اٱْػإٚتأتٞ سكٛم 

 .ايٓكٛم ايسٚي١ٝإىل  اْتكًت َٔ ايٓكٛم ايٛط١ٝٓٚ اؿكٛم

ُٖا غاغنيأػاٖني ا َٔ خ٬ٍٚقس ػػس ٖصا ايتسٌٜٚ يف ع٬قت٘ بايػٝاز٠ 
(3)

: 

ْادِ عٔ تعطٜؿٗا ٚمحاٜتٗا عٔ ططٜل قٛاعس زٚي١ٝ َٓكٛم عًٝٗا يف : ٍٚا٭ -

ٕ أ١ بكٛاعس زاخ١ًٝ، غرل َؾعطٸَٴ ، بعسَا ناْتاٱْػإا٫تؿاقٝات ايعامل١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ؿكٛم 

 تعطٜـتأثط بػبب  ،يٝ٘إٖصا ايتعطٜـ ايسٚيٞ ٜكعب ايٛقٍٛ  سٍٛايتٛاؾل بني ايسٍٚ 

 .اـكٛقٝات ايٛط١ٝٓب ؼسٜس ٖصٙ اؿكٛم ع٢ً ايكعٝس ايساخًٞٚ

ْع١ُ نٗا َٔ قبٌ ايسٚي١ عدل ا٭اْتٗاْادِ عٔ نُإ ٖصٙ اؿكٛم نس : جاْٞاي -

املتعًك١ باسذلاّ  ٫يتعاَاتٗاايسٚي١ٝ، مما َاضؽ نػطا ع٢ً ايسٍٚ ؾُٝا ٜتعًل باسذلاّ ايسٚي١ 

 .از٠، يهٔ ٖصا ايهػط عاز٠ َا ٜكطسّ بايػٝٸاٱْػإسكٛم 

ٚايػٝاز٠ اٱْػإايع٬ق١ بني سكٛم ت َطٸ
(4)

عتٗا ٚىل َٝٸبعس٠ َطاسٌ، ؾاملطس١ً ا٭ 

                                 
(1)  - Bertrand BADIE, un monde sans souveraineté, les états entre ruse et responsabilité, Fayard 

1999,p. 19-2 .  

انظر سعيد صديقي، "حقكؽ اإلنساف كحدكد السيادة الكطنية، السيادة كالسمطة"، اآلفاؽ الكطنية كالحدكد  - (2)
 . 103، ص2006اسات الكحدة العربية، بيركت (، مركز در 52العالمية، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)

ىيميف تكرار، تدكيؿ الدساتير الكطنية، ترجمة باسيؿ يكسؼ، مراجعة كتقديـ، أكـر الكترم، بيت الحكمة، العراؽ  - (3)
 . 368ص، 2004

منفصميف (، أف: "كبل مف السيادة كحقكؽ اإلنساف كنظاميف  - C. Reus Smithيرل )كريستياف ركز سميث - (4)
يقكماف عمى عبلقة صفرية، إما أف يككف األقكل ىك مبدأ السيادة كاألضعؼ ىي حقكؽ اإلنساف أك العكس بالعكس، 
ذلؾ أف بركز النظاـ السيادم كتطكر النظاـ الدكلي لحقكؽ اإلنساف كانا يعتبراف دائما مرتبطيف فقط عبر تناقضيما 

ائمكف يعتبركف النظاـ الّسيادم يقؼ سدا منيعا ضد التجمي العالمي لحقكؽ المتبادؿ بيف الّسيادة كحقكؽ اإلنساف، فالمتش
ىذا إلى  ض لمخطر مف قبؿ نظاـ حقكؽ اإلنساف". في اإلشارةاإلنساف، بينما يتصكر المتفائمكف أف النظاـ الّسيادم معرّ 

القكؿ، انظر: سعيد صديقي، "حقكؽ اإلنساف كحدكد السيادة الكطنية"، السيادة كالسمطة، اآلفاؽ الكطنية كالحدكد 
= 
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ك٬ٍغتا٫ؿل  ا، َطازؾاٱْػإاز٠ باعتباضٖا سكا َٔ سكٛم َطايب١ ايؿعٛب بايػٝٸ
(1)

 ،

ت ٦از٠ سٝٓٗا ٚنعا ٖذَٛٝا، يهٔ َا ؾت، ؾاؽصت ايػٝٸعُاضغتا٫يتدًل َٔ بػ١ٝ اٚشيو 

ع املطس١ً ايجا١ْٝ َٔ ايع٬ق١، اييت زؾاع١ٝ، ٖٚٛ َا َٝٸإىل  ٕ اْكًبت ٖصٙ ايٛنع١ٝ اشلذ١َٝٛأ

نجط تطٛضا تعطنت ، ٚيف املطس١ً ا٭ايسٍٚ ايساخ١ًٝ دٓيب يف ؾ٪ٕٚنس ايتسخٌ ا٭ناْت 

، ٚنإ شيو َٔ خ٬ٍ تكٝٝس ايػٝاز٠ يكاحل سكٛم اٱْػإايػٝاز٠ شلذّٛ َٔ قبٌ سكٛم 

اٱْػإ
(2)

ا ٜٴعطف باجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١مٓم اٱْػإخطاز َػا٥ٌ سكٛم إ، عٔ ططٜل 
(3)

. 

ش١َ ايعالق١ بني اجملاٍ احملفٛظ يطٝاد٠ أ:َٔ اجملاٍ احملذٛش يًدٚي١ اإلْطإخسٚز سكٛم  - ثاْٝا

 .اجملاٍ ايدٚيٞٚ ايدٚي١

عتدل َٔ قُِٝ ايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ، ايصٟ ٫ تٴ اٱْػإناْت َٛنٛعات سكٛم 

                                 
 . 104العالمية، المرجع السابؽ، ص

السيادة كاالستقبلؿ شيئاف مختمفاف، لكنيما متكامبلف فاالستقبلؿ ىك عممية ممارسة السيادة، كالشعب الكاقع  - (1)
ار يبقى مف الناحية النظرية محتفظا بسيادتو، لكنو ال يتمكف مف ممارستيا بسبب عارض أجنبي ىك تحت االستعم

االستعمار، كمتى استقؿ ىذا الشعب يمكنو ممارسة سيادتو. حكؿ الفرؽ بيف السيادة كاالستقبلؿ، انظر: محمد 
؛ في ىذا السياؽ، يرل سعيد 107-106بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص

صديقي: أف التزاـ الدكلة باالتفاقيات الدكلية كبمحض إرادتيا ُيقيِّد حريتيا في العمؿ كبالّتالي ُيقيِّد استقبلليا، كما يرل 
عادة التعريؼ؛ ألف منطمقات العكلمة ال تتكافؽ مع الحدكد  كذلؾ أف العكلمة أخضعت مفيـك السيادة لممراجعة كا 

ة التي يقـك عمييا المفيـك التقميدم لمسيادة. انظر: سعيد صديقي، "ىؿ تستطيع الدكلة الكطنية أف تقاـك تحديات السياسي
(، مركز دراسات الكحدة العربية، 38العكلمة؟ "، العكلمة كالنظاـ الدكلي الجديد، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)

 . 119-118، ص2010بيركت
الذم مارستو حقكؽ اإلنساف عمى الّسّيادة، كالذم حمؿ بعض عمى القكؿ بأف الّسّيادة قد  رغـ ىذا التأثير الكبير - (2)

ف كانت أشياء عظيمة  ماتت أك تنبؤكا عمى األقؿ بتآكميا إال أف العديد مف الفقياء يعتبركف بأف حقكؽ اإلنساف حتى كا 
جدا ليس فقط  ىامة ادة، فالسيادة ماتزاؿالسيإلى  كجميمة جدا، إال أنيا ليست كؿ شيء، ىناؾ أشياء أخرل في حاجة

 : ( عمى ذلؾ بالقكؿAlain PELLET)ليذا الباقي، كلكف كذلؾ لحقكؽ اإلنساف نفسيا"، حيث يعبر 
« …Certains spécialistes des droits de l’homme, emportés par leur enthousiasme, se hasardent, 

sinon à annoncer la mort de la souveraineté, du moins à prophétiser son « érosion », c’est peut- 

être aller un peu vite en besogne, et je crois qu’il est prématuré d’envoyer les faire- part, d’abord 

parce que les droits de l’Homme sont certes une grande et belle chose, mais ils ne sont pas tous, et, 

pour le reste, l’essentiel du reste ;le droit international demeure fait du heurt des souverainetés 

,mais ensuite et surtout par ce que, même dans le domaine des droits de l’homme, la souveraineté 

a, pour le moins de beaux restes ». Voir: Alain PELLET, « Droits de l’Hommisme » et Droits 

International, op. cit. p178.  

 . 98سمكاف رشيد عنجك السنجارم، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كدساتير الدكؿ، المرجع السابؽ، ص - (3)
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غِ َٔ ايٓل ع٢ً َِ املتشس٠، بايطٸَٔ َٝجام ا٭ 2/7هٛظ ايتسخٌ ؾٝ٘ تطبٝكا يٓل املاز٠

بػبب زغاترل ايسٍٚ، ٚ َِ املتشس٠، ٚايٓل عًٝٗا يف تؿطٜعاتيف َٝجام ا٭نطٚض٠ اسذلاَٗا 

ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس، ٚمل ٜٓؿ٧ ايتعاَات ع٢ً عاتل  سطٜاتٺٚ ااملٝجام مل ٜتٓاٍٚ سكّٛق إٔ

دٗع٠ أٚمل ٜ٪غؼ  ،نٗااْتٗاط عكٛبات عًٝٗا يف ساي١ ٓكايسٍٚ بٛدٛب اسذلاَٗا، ٚمل ٜٴ

نٗااْتٗاٚمتٓع  ،محاٜتٗاٚ ،تػٗط ع٢ً َطاقبتٗا
(1)

. 

ٚتهُٝٓٗا يف اتؿاقٝات زٚي١ٝ تكازم عًٝٗا  اٱْػإٖصا ايٛنع بعس تسٌٜٚ سكٛم ط تػٝٸ

قٛاعس قا١ْْٝٛ ًَع١َ تهع ايتعاَات  اٱْػإقبشت سكٛم أضازتٗا، سٝح إايسٍٚ مبشض 

نإٔ قٓٓت يف زغاترلٖا ٚتؿطٜعاتٗا ايساخ١ًٝ قٛاعس  ،ايسٚي١ ٗاشا اْتٗهتؾإع٢ً ايسٍٚ، 

ٚ قاَت أغاغ١ٝ، اؿطٜات ا٭ٚ ٗسض اؿكٛمٚ تٴأٚ تكٓٔ ايتعصٜب أتتهُٔ ايتؿطق١ ايعٓكط١ٜ 

 ،اٱْػإى ؿكٛم اْتٗاؾعاٍ تٓطٟٛ ع٢ً أايكها١ٝ٥ مبُاضغ١  ٚأغًطات ايسٚي١ ايتٓؿٝص١ٜ 

ايتسخٌ ايعػهطٟإىل  ْٛاع ايعكٛبات اييت قس تكٌأيؿت٢  غتتعطض ؾإْٗا
(2)

. 

ٕ أب ٚا٫زعا٤ ايساخًٞ، اختكاقٗاخًـ  ا٫ستُا٤س ايسٍٚ قازض٠ ع٢ً عٴنُا مل تٳ

يًسٚي١، ايصٟ ٫ هٛظ ايتسخٌ تسخٌ نُٔ اجملاٍ احملذٛظ  اٱْػإاملػا٥ٌ املتعًك١ عكٛم 

َٚطاقب١  ،ٚناع ايسٍٚ بؿأْٗاأٟ اشل٦ٝات ايسٚي١ٝ ؼطٸٚ قبح َٔ سل املٓعُاتأمنا إ، ٚؾٝ٘

 .َٔ ٜٓتٗو تًو ايكٛاعسنٌ َٚعاقب١  ،غًٛنٗا

خط٣ اييت ول يًسٍٚ ا٭ ،َٔ املػا٥ٌ شات ايطابع ايسٚيٞ اٱْػإسكٛم قبشت كس أؾ 

ٕ ىًل َؿه٬ت أس٣ زٚي١ َع١ٓٝ ميهٔ ٕ ٚدٛز َؿه٬ت يأطاملا  ،ٕ تهػط بؿأْٗاأ

" يس٣ زٍٚ اغٝاغٝٶ اىًل َج٬ "ؾ٤ٛٶ اٱْػإى زٚي١ ؿكٛم اْتٗاخط٣، ؾيس٣ ايسٚي١ ا٭

فاٚض٠ بططٜك١ قس ؽًل َؿه٬ت غٝاغ١ٝ شلصٙ ايسٚي١
(3)

. 

                                 
 . 313انظر: حسيف حنفي عمر، التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 319حسيف حنفي عمر، التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)
بيف السيادة الكطنية كالتدخؿ  قريبا مف ىذا المعنى، انظر: مفيد شياب، " نقاط عامة حكؿ حقكؽ اإلنساف -(3)

؛ يبدك أف الكاتب مف كراء ىذا 189-188الدكلي"، حقكؽ اإلنساف، الثقافة العربية كالنظاـ العالمي، المرجع السبؽ، ص
التحميؿ، يناظر لصالح التدخؿ الفردم، الذم تقـك بو الدكلة المتضررة، مف انتياؾ دكلة أخرل لحقكؽ اإلنساف، كفي 

رة يمكف القكؿ أف الدكلة التي تدعي تضررىا مف انتياؾ حقكؽ اإلنساف في دكلة أخرل، قد ال تككف مناقشة ىذه الفك
مكضكعية في ذلؾ، بؿ كقد تستغؿ ذلؾ كتجعؿ منو مبررا لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة الثانية، كاألمثمة في الكاقع 
= 
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ٕ ؾكٗا٤ ايكإْٛ أاجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١ زا٥ُا باملعٗط ايساخًٞ يًػٝاز٠، غرل  اضتبط

ايصٟ  -ايسٚيٞ املعاقطٜٔ، قطٸبٛا نجرلا بٔ ٚد٘ ايػٝاز٠ ايساخًٞ ٚٚدٗٗا اـاضدٞ 

ٕ ؾهط٠ اجملاٍ احملذٛظ ٭؛  -املٓعُات ايسٚي١ٝٚ ايع٬قات بػرلٖا َٔ ايسٍٚإىل  ٜٓكطف

طاض ايكإْٛ ايسٚيٞ، َٚع شيو َاظاٍ ايؿك٘ إايتطٛضات ايطا١ٖٓ يف َع  َٓػذ١ُٖصٙ مل تعس 

 تعسايسٚيٞ مل هُع بعس ع٢ً املػا٥ٌ اييت تٓسضز نُٔ ْطام ا٫ختكام ايساخًٞ يًسٚي١، ٚ

ػا٥ٌ اييت ؽطز عٔ ٖصا َٚاٖٞ امل. ؟ ؿا٤ت، تتكطف ؾٝ٘ نٝؿُا شلابايتايٞ فا٫ قذٛظا 

اجملاٍ ٚ ٝاز٠ ايسٚي١ػاحملؿٛظ ي: ظ١َ ايع٬ق١ بني اجملاينيأط عٓ٘ ببِّعٴ ا٭َط ايصٟ؟ اجملاٍ

 .ايسٚيٞ

ٕ زا٥ط٠ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١ أٍٚ ٜط٣ ايؿك٘ ايسٚيٞ داب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ا٭يف اٱ

ندل أكت نجرلا عُا ناْت عًٝ٘ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايتكًٝسٟ، ٚشيو يكاحل زٚض تكًٓ

سخ عٔ قبح ٜٴتٳشٳأيًُذتُع ايسٚيٞ، ٚنٌ شيو ع٢ً سػاب َبسأ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ، ست٢ 

عٔ ت٬ؾٞ  َؿاِٖٝ تعدلٖٚٞ  ،خلإ ...ايكط١ٜ ايه١ْٝٛٚ ١ٝاٱْػاْٚ اجملتُع١ٝ ايسٚي١ٝٚ ايعامل١ٝ

َا ٖٛ خاضدٞ، ٚتأتٞ يف َكس١َ ٖصٙ املػا٥ٌ، سكٛم ٚ اؿسٚز ايؿاق١ً بني َا ٖٛ زاخًٞ

 .زٚيٞ َتعاٜس باٖتُإّ اييت ؼع٢ اٯ اٱْػإ

ٌٖ ٖٓاى َعاٜرل يتشسٜس اجملاٍ : ٖٛ ،خط ٜؿطض ْؿػ٘ بإؿاحآ ٖٓاى غ٪ا٫ّإٕ ثِ 

َع ؟ اييت تسخٌ يف ٖصا اجملاٍ ٌٖ ٖٓاى قا١ُ٥ يًُٛنٛعات: ٚ با٭سط٣أ؟ احملذٛظ يًسٚي١

ؽطز َٔ ٖصا اجملاٍ، ؾٌٗ  اٱْػإٕ سكٛم أ ايتأنٝس ع٢ًؾكس غبل ؟ تًو اييت ؽطز َٓ٘

؟ ٕ نإ بعهٗا ؾكط ؾُاٖٞ اييت ؽطز َٔ ٖصا اجملاٍإؾ؟ ؽطز َٔ ٖصا اجملاٍ ٗانً

 ؟ايساخًٞ يًسٚي١ ي٬ختكامَٚاٖٞ اييت تعٌ خانع١ 

ْ٘ ٜػتشٌٝ ٚنع قا١ُ٥ أشيو  ؛يٝػت بايػٗٛي١ املتٛقع١غ١ً٦ ا٭ ٖصٙ داب١ عٔإٕ اٱ

                                 
ألسمحة دمار شامؿ، كانتياكو لحقكؽ اإلنساف، خاصة كثيرة جدا، لعؿ أبرزىا تدخؿ أمريكا في العراؽ بحجة امتبلكو 

التأكيد  كجبستند عمييا مف أجؿ التدخؿ لـ تكف صحيحة، كعميو األكراد، حيث تبّيف فبما بعد أف تمؾ المبررات التي اُ 
ا عمى أف التدخؿ ىك االستثناء، كأف عدـ التدخؿ ىك األصؿ، فبل يجب أف نعكس األمريف، كالتدخؿ حتى يككف إنساني

يجب أف يككف بشركطو التي يحددىا القانكف الدكلي، كأف يتـ في إطار المنظمة الدكلية ذات  -كما ُيكصؼ -فعبل
الّصمة، كأال يتـ مف قبؿ دكلة كاحدة، أك حتى مجمكعة مف الدكؿ، إنما مف مجمكع الدكؿ المشكمة لممنظمة الدكلية، 

 كتحت إدارتيا. 
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 .ٚ اييت تسخٌ نُٓ٘أزل١ٝ ْٗا١ٝ٥ باملػا٥ٌ اييت ؽطز َٔ ٖصا اجملاٍ إ

ٕ ٜهع َعاٜرل عا١َ يتشسٜس ٖصا اجملاٍ، َع أغاؽ ساٍٚ ايؿك٘ ايسٚيٞ ا٭ شيو ٚ ع٢ً

ٚيٝػت  ،ٚيٝػت ٚاضز٠ ع٢ً غبٌٝ اؿكط ،ٕ ٖصٙ املعاٜرل يٝػت داَس٠أإىل  ؾاض٠نطٚض٠ اٱ

ُٖا َعٝاضٜٔ ض٥ٝػٝنيإىل  ؾاض٠ٚميهٔ اٱ ،منا ٖٞ قا٫ٚت ادتٗاز١ٜإ ،ْٗا١ٝ٥
(1)

: 

 :ايدٚيٞ االيتصاَّعٝاز  -1

اٖس بؿأْٗا َٔ ز املٛانٝع امُلتٳعٳدٔطٕ ايتعاّ زٚي١ مبٛدب َعاٖس٠ ٜٴأَٔ املتؿل عًٝ٘ 

: أْ٘ ٓا يكإْٛ املعاٖسات ع٢ًٝؾٝاتؿاق١ٝ  َٔ (28)ٚقس ْكت املاز٠  ،اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١

 .ٕ ٜتصضع بكاْْٛ٘ ايساخًٞ يتدلٜط عسّ تٓؿٝصٙ َعاٖس٠ َا"أ٫ هٛظ ٭ٟ ططف "

دا٤ يف َازت٘  1954قس اعتُس قطاضا يف غ١ٓ  (٫ٖاٟ)ٚنإ َعٗس ايكإْٛ ايسٚيٞ يف 

ايٓؿاطات ٚ ايؿعايٝات" ٖٛ تًو : اٯتٞٚىل تعطٜؿا يًُذاٍ احملذٛظ يًسٚي١ ع٢ً ايؿهٌ ا٭

ٕ اتػاع ٖصا املٝسإ أاييت متاضغٗا ايسٚي١ عٓسَا ٫ تهٕٛ َطتبط١ بايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚ

َطبٛط بايكإْٛ ايسٚيٞ ٚبكبٍٛ تطٛضٙ"
(2)

. 

ٕ اجملاٍ احملؿٛظ يًسٚي١ ٜتكًل نًُا اظزازت ايتعاَات أػتٓتر َٔ ٖصا ايتعطٜـ ٜٴ

ٚ أ ،عطؾ١ٝ، ٚنًُا ظاز ايتعإٚ ايسٚيٞ بني ايسٍٚ أّاتؿاق١ٝ  ايسٚي١ ايسٚي١ٝ غٛا٤ ناْت

تٞ يف أتٚاييت  ٚ بٝٓٗا ٚبني باقٞ نٝاْات اجملتُع ايسٚيٞأ ،بٝٓٗا ٚبني املٓعُات ايسٚي١ٝ

 .َكسَتٗا ايؿطنات املتعسز٠ اؾٓػٝات

املتطٛض ٚ املؿّٗٛ ايسٜٓاَٝهٞإىل  ؾاضتأقس  (ٚناْت قه١ُ ايعسٍ ايسٚيٞ ايسا١ُ٥

سكطا يًػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ، ٚشيو يف قطاضٖا اـام مبطاغِٝ  يًُٝسإ احملذٛظ

شا ناْت بعض ايكهاٜا تسخٌ إٕ َعطؾ١ عُا إ" : املػطب سٝح دا٤ ؾٝ٘ٚ اؾٓػ١ٝ يف تْٛؼ

ي١ ْػب١ٝ ٚتتعًل بتطٛض ايع٬قات أَػ أنشتٚ ٫ تسخٌ يف املٝسإ اؿكطٟ يًسٚي١، أ

                                 
ساف بيف مبدأ عدـ التدخؿ كالحؽ في التدخؿ"، حقكؽ اإلنساف، الثقافة العربية باسيؿ يكسؼ، "حماية حقكؽ اإلن - (1)

 . 153 -152كالنظاـ العالمي، المرجع السابؽ، ص
ىذا القرار، انظر: محمد بكبكش، " أثر التحكالت الدكلية الراىنة عمى مفيـك السيادة الكطنية، إلى  في اإلشارة - (2)

 . 124( المرجع السابؽ، ص52السيادة كالسمطة، اآلفاؽ الكطنية كالحدكد العالمية، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)
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 .ايسٚي١ٝ"

ظٚاٍ ٚ ٤ اؿطب ايباضز٠اْتٗاايع٬قات ايسٚي١ٝ يف املطس١ً ايطا١ٖٓ بعس كس َٗست ي

ٚيٞ اجملتُع ايس َؿّٗٛايهت١ً ايؿطق١ٝ يف ايػاس١ ايسٚي١ٝ، يتطٛضات ٖا١َ ع٢ً قعٝس 

بعس اؿسٚز يف أإىل  لهِّتايصٟ  ١ايػطبٝ ايٓعط٠ٕ ػٛز اٯتيًُٝسإ احملذٛظ يًسٍٚ، سٝح 

َٴ ٕإٚ احملذٛظ يًسٍٚ، ست٢ اجملاٍ ، اٱْػإايسٚي١ٝ ؿكٛم  ي٬تؿاقٝات١ُ ٓٓعناْت غرل 

، نُا اٱْػإسكٛم  باسذلاّايسٍٚ  بايتعاّ اـاق١ َِ املتشس٠َٛاز ا٭إىل  ؿاض يف شيوٜٴٚ

٫يتعاّ ايسٍٚ بٓا٤ ع٢ً  ُكسضنَِ املتشس٠ ايكازض٠ عٔ ا٭ اٱع٬ْاتإىل  ٜؿاض نصيو

ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعطيف
(1)

. 

 :ضاض١ٝ اييت ال جيٛش املطاع بٗاَعٝاز اذتكٛم األ -2

يًتُتع  ا"اؿكٛم اييت ٜهٕٛ ايتُتع بٗا نطٚضٜ: ْٗاأغاغ١ٝ ع٢ً اؿكٛم ا٭ فٴعطٻتٴ

 .(2) "باؿكٛم ا٭خط٣

                                 
، عمى أف المصادر الكاردة في المادة  - (1) النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، إنما مف ( 38)ىناؾ إجماع اليـك

عمى رأسيا قرارات المنظمات الدكلية كدكرىا في  ،جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كبالتالي ظيرت مصادر جديدة
عادة ما تخضع لسمطة الدكلة التقديرية في  فإنياالعبلقات الدكلية، كرغـ أنيا ال تنطكم عمى التزامات محددة ككاضحة، 

إليو القضاء الدكلي في العديد مف القضايا. كتشكؿ  يمجأ ،اليـك تشكؿ مصدرا إضافيا كىيلتزاـ أك عدـ االلتزاـ بيا، اال
ىذه القرارات كالتكصيات الصادرة عف المنظمات الدكلية ما يسميو بعض الفقياء "بالقكاعد اليشة" أك "القانكف 

تكصيات تعتبر دليبل عمى نشأة عرؼ دكلي عندما تتبناىا جميع ف ىذه القرارات كالإكمع ذلؾ ف, » « Soft Lawاليش"
كقد أكدت عمييا محكمة العدؿ الدكلية في كثير مف أحكاميا مف بينيا  الدكؿ داخؿ المنظمة الدكلية كتشعر بإلزاميتيا.

منع استعماؿ ( حيث أخذت المحكمة بعيف االعتبار قرارات األمـ المتحدة المتعمقة ب1986Nicaraguaقضية )نيكاراغكا
، 1996القكة كالتدخؿ كأساس لحكميا، كما أنيا في رأييا االستشارم الخاص بالتيديد باستخداـ األسمحة الذرية لعاـ 

نو عمى الرغـ مف أف قرارات األمـ المتحدة غير ممزمة، إال أف المحكمة ترل أف أمف الرأم عمى  70أكدت الفقرة 
 :  ىاما عمى كجكد أك ظيكر الشعكر باإللزاميةبعضيا كفي مجاالت معينة تقدـ لنا دليبل

"Opinion Juris "المصادر الجديدة في القانكف الدكلي، إلى  شارةركف أساسي في تككيف القاعدة العرفية. في اإل ككى
 انظر؛ 64-60ص المرجع السابؽ، حمد الرشيدم، بعض االتجاىات الحديثة في دراسة القانكف الدكلي العاـ،أ: انظر

كانظر حكؿ القانكف  ؛87-80ص المرجع السابؽ، الجزء األكؿ، محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، يضا:أ
 ( عمى كجو التحديد:  Soft Lawاليش)

-René Jean DUPUY, Dialectique de droit International (Souveraineté des États, Communauté 

Internationale et droit de L'humanité), op. cit. p. 107-   .  
 . 53تعريؼ ىنرم شك، أكرده، جاؾ دكنممي، المرجع السابؽ، ص - (2)
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غاغ١ٝ اييت ٫ اؿكٛم ا٭ ؛ع بني ْٛعني َٔ اؿكٛمٕ ميٝٸأٚقس ساٍٚ اجملتُع ايسٚيٞ 

خط٣، ٚ ايطٛاض٨، ٚاؿكٛم ا٭أ٫ت اؿطب اطف، ست٢ يف سظٟ أهٛظ املػاؽ بٗا ؼت 

 .اٱْػإايٛاضز٠ يف ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

إْػإ يف أٟ ٖٞ سكٛم نطٚض١ٜ يهٌ  -نُا ٜعتدلٖا ايبعض-غاغ١ٝ ا٭ؾاؿكٛم 

ْٗا يكٝك١ باؾُاع١ ظَإ َٚهإ، ٖٚٞ سكٛم ٫ تتٛقـ ٫ٚ تطتبط بكبٍٛ ايسٍٚ شلا؛ ٭

ٖصٙ اؿكٛم، ؾإٕ ٚانعٞ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ  ؛ ٚتطتٝبا ع٢ً ٚدٛز َجٌيف فُٛعٗا اٱْػا١ْٝ

زٚا قٝسا ٜتُجٌ يف عسّ ايتشًٌ َٔ ضيس٣ إباستِٗ ايتشًٌ َٔ بعض ا٫يتعاَات ايٛاضز٠ ؾٝٗا، أٚ

ا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ املتك١ً باؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ
(1)

. 

 ًٗا، ٜٚطدع، ضغِ نٝل ايكا١ُ٥ اييت متجٸغاغ١ٝمجاع ع٢ً اؿكٛم ا٭إٚيٝؼ ٖٓاى 

َٚع شيو  ،ٖصٙ اؿكٛم بؿإٔاـكٛقٝات ايٛط١ٝٓ يًسٍٚ  اخت٬فإىل  وايػبب يف شي

نٌ  عٔنٌ خكٛقٝات ٚ َٔز ز٢ْ َٔ ٖصٙ اؿكٛم، ٜٴعذلف بٗا يٲْػإ اجملطٸأٖٓاى سس 

متٝٝع ٭ٟ غبب نإ
(2)

. 

نست٘ قه١ُ ايعسٍ أغاغ١ٝ َٔ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١، ٖٚٛ َا ٚؽطز اؿكٛم ا٭

سهاَٗاأايسٚي١ٝ يف ايعسٜس َٔ 
(3)

. 

                                 
، 2008مصطفى سبلمة حسف، التحمؿ المشركع مف االلتزامات الدكلية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية  - (1)

 .123-122ص
 .كما يمييا 211، ص األطركحةانظر ىذه  - (2)
 مف بينيا:  - (3)
حكؿ التحفظات الُمنّصّبة عمى اتفاقية منع كمعاقبة  1951الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية الصادر عاـ  -1 

حيث جاء فيو: " أف الحفاظ عمى األحداث السامية لبلتفاقية التي ُأنشئت مف  1948جريمة إبادة الجنس البشرم لعاـ 
عة عمييا". كىذا دليؿ عمى خركج ىذه المبادئ التي نصت عمييا أجميا ال يشترط فيو تحقؽ مصمحة خاصة لمدكؿ المكق

االتفاقية مف المجاؿ المحجكز لمدكلة. كما اعتبرت المحكمة بأف االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ الدكؿ بمكجب ىذه 
 االتفاقية تتعمؽ بالحقكؽ األساسية لمشخص اإلنساني. 

الذم أكضحت فيو  (Barcelona traction) برشمكنة تراكشففي قضية  1970قرار محكمة العدؿ الدكلية عاـ  -2 
المحكمة أف بعض االلتزامات في حقكؽ اإلنساف ذات طابع شامؿ كعالمي كممـز بتطبيقو كينبثؽ عف قكاعد آمرة، كالتي 
تتجاكز االختصاص الكطني، كجاء في ىذا القرار: أف تمييزا جكىريا يجب أف يتـ بيف التزامات الدكؿ اتجاه المجمكعة 

اتجاه دكلة أخرل في إطار الحماية الدبمكماسية، فااللتزامات األكلى بطبيعتيا تيـ جميع الدكلية بأكمميا، كااللتزامات 
الدكؿ، نظرا ألىمية الحقكؽ مكضكع البحث، حيث يجكز لجميع الدكؿ أف تعتبر بأف ليا مصمحة قانكنية لحماية ىذه 
= 
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ٕ اؿكٛم املتُج١ً يف اؿل يف أؿاض١ٜ ٜتهح غتاٯضا٤ ا٫ٚ سهاّكطا٤ ٖصٙ ا٭اغتَٚٔ 

 املعا١ًَ امل١ٓٝٗ، ٚؼطِٜ ايعسٚإ،ٚ اؿٝا٠، ٚايػ١َ٬ اؾػس١ٜ، ٚعسّ اـهٛع يًتعصٜب،

غاغ١ٝ اييت ٫ هٛظ املػاؽ اؿكٛم ا٭باز٠ اؾٓؼ ايبؿطٟ، َٔ إايتُٝٝع ايعٓكطٟ، ٚٚ

ع باملاز٠ ٕ تتصضٸأ٫ ميهٔ يًسٚي١ ٚ ؽطز َٔ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١،ؾٗٞ بايتايٞ ٚبٗا، 

َِ املتشس٠ يًتُػو باختكاقٗا ايساخًٞ يف َجٌ ٖصٙ اؿكٛم، نُا َٔ َٝجام ا٭( 2/7)

 ،َط٠آاعس قبشت قٛأنٕٛ قٛاعسٖا ايّٝٛ  ؛ٕ ٖصٙ اؿكٛم ؽطز َٔ ٖصا اجملاٍأ

ٚوتر بٗا قٹبٳٌ ايهاؾ١ ،ا٫يتعاَات ايٓامج١ عٓٗا ٖٞ ايتعاَات يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ٚ
(1)

. 

منا تتطٛض بتطٛض إغاغ١ٝ يٝػت داَس٠ ٕ ٖصٙ اؿكٛم ا٭أٚيهٔ هب ايتٜٓٛ٘  

ؾ١ٓ سكٛم  قبٌ املعتُس َٔاٱع٬ٕ  ٕٸإ، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ؾاٱْػإايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم 

ؾدام َٔ سٍٛ محا١ٜ مجٝع ا٭ 28/02/1992 بتاضٜذ 29/1992 بكطاضٖا ضقِ اٱْػإ

 بتاضٜذ 47/133عتُس َٔ اؾُع١ٝ ايعا١َ بكطاضٖا ضقُِاايصٟ ٚ ا٫ختؿا٤ ايكػطٟ،

ٕ مماضغ١ ا٫ختؿا٤ ايكػطٟ ع٢ً أ"ب: قس ْل يف ايؿكط٠ ايطابع١ َٔ زٜبادت٘ 18/12/1992

١ٝ"اٱْػاْعتدل مبجاب١ دطمي١ نس ٜمٛ َٓتعِ 
(2)

. 

                                 
 مشخص اإلنساني. الحقكؽ، كأف ىذه االلتزامات تعتبر في مكاجية الكافة، كتعتبر حقكقا أساسية ل

حكؿ المكظفيف الدبمكماسييف لمكاليات المتحدة في طيراف حيث قالت: أف  1980قرار محكمة العدؿ الدكلية عاـ  -3 
تجريد اإلنساف تعسفا مف حريتو، ككضعو في ظركؼ مؤلمة، كممارسة اإلكراه الجسدم عميو، يعتبر متنافيا بصكرة 

مكجز األحكاـ الحقكؽ األساسية المعمنة في إعبلف حقكؽ اإلنساف. انظر: كاضحة مع مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة، ك 
، منشكرات 2002-1997، 1996-1992، 1991-1948كالفتاكل كاألكامر الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية 

  // :cij. org-www. icjhttpعمى مكقع المحكمة الرسمي:  2005األمـ المتحدة، نيكيكرؾ 
يرل محمد بجاكم، أف حقكؽ اإلنساف التي تخرج مف المجاؿ المحجكز لمدكلة، ىي أكال حقكؽ الشعكب كيأتي  - (1)

عمى رأسيا حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا بنفسيا، ثـ تأتي الحقكؽ المعتبرة أساسية، كخاصة الحقكؽ األكلية المرتبطة 
 بالكرامة اإلنسانية كالتي تكلد مع اإلنساف. حيث يقكؿ: 

« Il Ya des Droits de l’Homme qui, par essence, échappent à toute compétence de l’ État et sont 

internationalement protégés.  
C’est le cas d’abord des droits des peuples, et notamment du droit à l’autodétermination, qui 

relève directement du droit international.  

Ce sont ensuite les droits considérés comme « fondamentaux » de l’Homme et en particulier les 

droits primaires attachés à la dignité de la personne humaine et qui naissant avec l’homme, sont 

indépendants du temps et de l’espace ». Mohamed BEDJAOUI, La difficile avancée des droits de 

l’Homme vers l’universalité, op. cit. p.   .  

ىذا القرار، انظر: باسيؿ يكسؼ، حماية حقكؽ اإلنساف بيف مبدأ عدـ التدخؿ كالحؽ في إلى  في اإلشارة - (2)
= 

http://www.icj-cij.org/
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ٖٞ  اٱْػإٕ نٌ سكٛم إٔ بعض ايؿكٗا٤ ٜتهًُٕٛ ع٢ً أإىل  ؾاض٠نُا ػب اٱ

 ،بك١ٝ اؿكٛم ىْتٗا٫ٕ ايكٍٛ بعهؼ شيًو غٛف ٜعطٞ َدلضا يًسٚي١ ٭؛ غاغ١ٝأسكٛم 

غاغ١ٝ، َٔ ٖٓا تهُٔ ايكعٛب١ يف ٚنع قٛا٥ِ خاق١ باؿكٛم أْٗا يٝػت أع٢ً اعتباض 

 .احملذٛظ يًسٚي١ غاغ١ٝ اييت ؽطز َٔ اجملاٍا٭

ٖصا ٖٛ ٚاسس َٔ اٱؾهايٝات اييت تجرلٖا َػأي١ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ َجٌ  اَطأإٕ  

ٕ ٖصٙ ايٓكٛم عاز٠ َا تتُػو غكٛقٝاتٗا أ، شيو اٱْػإيف ايٓكٛم ايٛط١ٝٓ ؿكٛم 

ٚ ق٬ًٝ َع َا أؽتًـ نجرلا  ؾإْٗا ٕ تؿعٌ شيوإدٌ ؼسٜس ٖصٙ اؿكٛم، ٖٚٞ أايٛط١ٝٓ َٔ 

 .نسٙ ايكها٤ ايسٚيٞأٚضز يف ايٓكٛم ايسٚي١ٝ َٚع َا 

ايتطًع  زا٥ُا ٕ ايٓكٛم ايٛط١ٝٓ ؼاٍٚأؾهاي١ٝ لس ٚؿٌ ٖصٙ اٱ ،َٚع شيو

 :دطا٤اتإٚايتٛؾٝل بٝٓٗا ٚبني خكٛقٝاتٗا ايٛط١ٝٓ َٔ خ٬ٍ عس٠  ،يًعامل١ٝ

ٖا١َ َٔ اؿكٛم خاق١  قٛا٥ِع٢ً ضأغٗا ايسغتٛض ٚ بتهُني تؿطٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ: ٫ٚأ

 و اييت تٛقـ با٭غاغ١ٝ؛تً

قسض  ٚا٫بتعاز، اٱْػإبايتكسٜل ع٢ً ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ اـاق١ عكٛم : ثاْٝاٚ

 غاغ١ٝ؛بسا٤ ايتشؿعات ع٢ً اؿكٛم ا٭إعٔ  اٱَهإ

 ،زضاز ٚزلٛ ٖصٙ ا٫تؿاقٝات يف ايكٛاْني ايساخ١ًٝ بٓكٛم قطو١إبهُإ : ٚثايجا

ِٖ يف ايسٚي١، ثِ متهني ايكها٤ َٔ زل٢ ٚا٭باعتباضٖا ايٛثٝك١ ا٭ ،زغاترلٖاخاق١ يف 

 . َاّ ٖصا ايكها٤أايػُاح يٮؾدام با٫ستذاز بٗا ٚ ،تطبٝل ٖصٙ ايٓكٛم

اييت ؽطز َٔ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١، ٚ ؾاشا ناْت اؿكٛم اييت تٛقـ با٭غاغ١ٝ،

 ،َاّ نٌ شيوأنٝك١ دسا،  ناْت ٚإٕ ٚدست َاّ قعٛب١ ؼسٜسٖا يف قٛا٥ِ خاق١،أٚ

ٚ با٭سط٣ أ؟ ؽهع يًػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ اٱْػإٕ باقٞ سكٛم أٌٖ ميهٔ ايكٍٛ ب

 .؟ َاٖٞ اؿكٛم اييت تسخٌ نُٔ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١

                                 
-313المرجع السابؽ، ص  ؛ انظر أيضا: محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ،155التدخؿ، المرجع السابؽ، ص

سابؽ، لالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع ا ،كمحمد خميؿ المكسي ؛ انظر أيضا: محمد يكسؼ عمكاف314
 . 193-192ص
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ع٢ً ، ضبهٌ سص ميهٔ َٓاقؿت٘داب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ يف غا١ٜ ايكعٛب١، ٕٚ اٱإ

ايٛاضز٠ يف ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ٚ املٓكٛم عًٝٗا بأْٗا أغاغ١ٝ()غرل خط٣ٕ اؿكٛم ا٭أ اعتباض

َٔ قبٌٝ اؿكٛم اييت تسخٌ نُٔ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١، ٚيهٔ  ٖٞ ،اٱْػإؿكٛم 

 .اٱْػإتبك٢ َتابع١ تطبٝكٗا خانع١ يكٛاعس تطبٝل املعاٖسات ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ  ،يًسٍٜٚأتٞ يف ٖطّ اؿكٛم اييت تسخٌ نُٔ ا٫ختكام ايساخًٞ 

ُٖٗا ا٫ْتدابات، ؾكس اعتُست أَٔ ٚ املتعًك١ مبُاضغ١ سكٛم املٛاط١ٓ زاخٌ ايسٚي١،

سٍٛ ا٫ْتدابات اؿط٠،  18/12/1990 بتاضٜذ 45/150 اؾُع١ٝ ايعا١َ ايكطاض ضقِ

اييت ا٫ْتدابات، إىل  ذ٤ٛضاز٠ ايؿعب هب ايًٓإايسٚض١ٜ، دا٤ ؾٝ٘ بأْ٘ يتشطٜط ٚ ٚايٓع١ٜٗ،

ايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ ايػٝاغ١ٝ، نُا ٜٓل ٚ تعطٞ ؾُٝع املٛاطٓني ؾطقا َتػا١ٜٚ، يًذلؾٝح

ناف ايكطاض بأْ٘ يٝؼ ٖٓاى ْعاّ غٝاغٞ َٛسس يًع١ًُٝ أايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ، ٚٚ ايسغتٛض

ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ ٚايعًُٝات ا٫ْتداب١ٝ ٕ ا٭أٚ ،ايؿعٛبٚ َِؾُٝع ا٭ اا٫ْتداب١ٝ قاّؿ

ف تاضى١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚز١َٜٝٓط١ْٖٛ بعطٚ
(1)

. 

 َني ايعاّ ايػابلٜط٣ ا٭ ،ايسٚيٞٚ طاض ٖصٙ ايع٬ق١ املتهاز٠ بني اجملايني ايساخًٞإيف 

ْؿػِٗ، ٖٚٞ أؾطاز منا ا٭إٕ ايػٝاز٠ مل تعس تعين ايسٚي١ أ": ْإ(أ)نٛيف  يٮَِ املتشس٠

يٞ ؾٗٛ ابايتٸٚ َِ املتشس٠،ا٭ احملؿٛظ١ َٔ قبٌ َٝجامٚ يهٌ ؾطز، غاغ١ٝتعين اؿطٜات ا٭

يٝؼ محا١ٜ ايصٜٔ ٜٓتٗهْٛٗا"ٚ ،ؾطازٞ يٮاٱْػاْمحا١ٜ ايٛدٛز إىل  ٜسعٛ
(2)

. 

، ٖٚٞ تٓاقض اٱْػإدٌ محا١ٜ سكٛم أْإ( ٖصٙ زع٠ٛ قطو١ يًتسخٌ َٔ أزع٠ٛ )

ٟ تسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ، ؾٌٗ سكٛم أاييت ٫ ػٝع  ،َٔ املٝجام (2/7)املاز٠ 

ٟ عسّ أٚنٝـ ميهٔ ػاٚظ ٖصٙ ايع٬ق١ اؾسي١ٝ بني َبس؟ . ؽطز َٔ ٖصا املٓع اٱْػإ

 ؟ْػا١ْٝإغطاض ايتسخٌ ٭ٚ ايتسخٌ

                                 
؛ 155انظر: باسيؿ يكسؼ، حماية حقكؽ اإلنساف بيف مبدأ عدـ التدخؿ كالحؽ في التدخؿ، المرجع السابؽ، ص - (1)

 انظر أيضا: 
- Frédéric SUDRE, droit Européen et International des droits de l’Homme, Op. Cit. p  .  

ذلؾ: محمد بكبكش، أثر التحكالت الدكلية الراىنة عمى مفيـك السيادة الكطنية، السيادة إلى  انظر في اإلشارة - (2)
 . 126-125كالسمطة، اآلفاؽ الكطنية كالحدكد العالمية، سمسمة كتب المستقبؿ العربي، المرجع السابؽ، ص
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 ايفسع ايجاْٞ

 عدّ ايتدخٌ - ايتدخٌ :اذتُا١ٜ نُكازب١ ددٜد٠ يتذاٚش ددي١ٝ عٔ طؤي١َٝبدأ املبسٚش 

 ؾها٫ت ايكا١ْْٝٛٞ ايعسٜس َٔ اٱاٱْػاْايتسخٌ ايسٚيٞ  أجرل تطبٝل َبسٜٴ 

ٜٚطدع  َتشؿغ عٓ٘،ٚ ضض ي٘اَعٚ بني َ٪ٜس ي٘ َا ايػٝاغ١ٝ، ٜٚكاسب٘ دسٍ نبرلٚ

ايصٟ  غاؽتباضٖا ايطنٔ ا٭عايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ با أتكازَ٘ َع َبسإىل  ايػبب يف نٌ شيو

باملاز٠ ٚ اٱْػإَط عكٛم ع ايسٚي١ عُا غٛاٖا َٔ نٝاْات زٚي١ٝ، ٚعٓسَا ٜتعًل ا٭ُٝٸٜٴ

 َطٟ تسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ ٜعزاز ا٭أَِ املتشس٠ اييت متٓع َٔ َٝجام ا٭ (2/7)

 .)أ٫ٚ(قعٛب١ٚ تعكٝسا

 -دساَ٘اغت ٤ٞغٹُأخاق١ بعسَا  -إٔ ًٜشل ايتطٛض ٖصا املبسأدباضٜا إيصيو نإ 

تهُٔ محا١ٜ ؾع١ًٝ ؿكٛم تٚ ،٫ تهشٞ بايػٝاز٠ ،ٕ ٜتِ ايتؿهرل يف َكاضب١ بس١ًٜأٚ

 .)ثاْٝا( ؾهاْت َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ ٖٞ ٖصٙ املكاضب١ اؾسٜس٠ ،اٱْػإ

 ْطا١ْٝإغساض ايتدخٌ ألٚ ٟ عدّ ايتدخٌأبني َبد اإلْطإسكٛم  - ٚالأ

ٕ تٓؿٝص َػ٪ٚي١ٝ أَِ املتشس٠ بؿَني ايعاّ يٮدا٤ يف ايؿكط٠ ايػابع١ َٔ تكطٜط ا٭

قس بطظا ": أْ٘ 2009داْؿٞ  21َِ املتشس٠ بتاضٜذاؿُا١ٜ ايكازض عٔ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮ

غباب خرل٠ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، سٝح ططح ايتسخٌ ٭ٕ خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭إ َتُٝعاْٗذ

عساز ايكت٢ً يف أؾإَا ايٛقٛف َٛقـ املتؿطز سٝاٍ تعاٜس : ْػا١ْٝ خٝاضا ظا٥ؿا بني ْكٝهنيإ

قؿٛف املسْٝني، ٚإَا ْؿط قٛات عػهط١ٜ تتدص تسابرل قػط١ٜ ؿُا١ٜ ايػهإ 

سس ٖصٜٔ أ اْتكا٤غباب َؿ١َٛٗ يف عها٤ ٭املٗسزٜٔ، ٚتذلزز ايسٍٚ ا٭ٚ تهعؿنياملػ

"املػتػاغنياـٝاضٜٔ غرل 
(1)

. 

 ايتٓاقض ؼتشس٠ تعهّ امليٝٗا اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮإٖصٙ ايٓتٝذ١ اييت تٛقًت إٕ 

ٞ َٔ عسَ٘، ؾأَاّ قطاس١ ْل اٱْػاْي١ ايتسخٌ ايسٚيٞ أاؾسٍ ايصٟ ٜكاسب عاز٠ َػٚ

، اٱْػإنات ايؿعٝع١ ؿكٛم ْتٗاَِ املتشس٠، َٚؿاٖس٠ ا٫َٔ َٝجام ا٭ (2/7)املاز٠ 

                                 
فيذ مبدأ المسؤكلية عف الحماية (، تقرير األميف العاـ بشأف تن63انظر: الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدكرة) - (1)

 . 7، ص7، الفقرةA/63/677، كثيقة رقـ2009جانفي  12الصادر بتاريخ: 
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 .عسّ ايتسخٌٚ بني ايتسخٌ اٱْػإضدح سكٛم أت، تٚتعاضض َكاحل ايسٍٚ

بني ْٛعني َٔ عسّ  عُِّعاز٠ َا ٜٴ ايؿكٕ٘ أؾإشا اْطًكٓا َٔ َبسأ عسّ ايتسخٌ لس 

ايتسخٌ
(1)

: 

 ايؿكط٠إىل  ٓازااغتٚشيو  ،عسّ تسخٌ ايسٍٚ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ ا٭خط٣-

" ميتٓع أعها٤ اشل١٦ٝ مجٝعا يف : َٔ َٝجام ا٭َِ املتشس٠ اييت دا٤ ؾٝٗا (2)َٔ املاز٠  (4)

دساَٗا نس غ١َ٬ ا٭ضانٞ أٚ اغتعُاٍ ايك٠ٛ أٚ اغتع٬قاتِٗ ايسٚي١ٝ عٔ ايتٗسٜس ب

٭١ٜ زٚي١ أٚ ع٢ً أٟ ٚد٘ أخط ٫ ٜتؿل َٚكاقس ا٭َِ املتشس٠"ك٬ٍ ايػٝاغٞ غتا٫
(2)

. 

 أبطظٖاتأنٝسا يصيو أقسضت اؾُع١ٝ ايعا١َ عس٠ قطاضات سٍٛ ٖصا املبسأ نإ َٔ ٚ

 .9/12/1989اـام بعسّ دٛاظ ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ" ايكازض يفاٱع٬ٕ  "

 يباْٝاأقه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يف قه١ٝ "َهٝل نٛضؾٛ" بني  شيو نُا أنست

عػهط١ٜ يف ايؾب٘ أعُاٍ ا٭َِ املتشس٠ ايعػهط١ٜ ٚ ، ٚقه1949١ٝ بطٜطاْٝا غ١ٓٚ

ٕ ت٪نس عسّ ايتسخٌ يف أ، ُٚأتٝح يًُشه١ُ يف ٖصٙ املٓاغب١ 1986 ْٝهاضاغٛا ايعاّ

دساّ ايك٠ٛ أغًٛب غرل َٓاغب يًتشكل َٔ نُإ اغتٕ أاعتدلت ٚ ،ؾ٪ٕٚ ايسٍٚ ا٭خط٣

 .ٕ ناْت زٚاؾع٘ إْػا١ْٝإ، ؾاحمله١ُ بصيو َٓعت ايتسخٌ ست٢ ٚاٱْػإاسذلاّ سكٛم 

أَا ايٓٛع ايجاْٞ ؾٗٛ عسّ تسخٌ ا٭َِ املتشس٠ يف ايؿ٪ٕٚ اييت تعس َٔ قُِٝ  -

اييت دا٤ ؾٝٗا" يٝؼ يف ٖصا  (2/7)ايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ، ْل عًٝ٘ املٝجام يف املاز٠ 

ٕ تتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ اييت تهٕٛ َٔ قُِٝ ايػًطإ أاملٝجام َا ٜػٛؽ يٮَِ املتشس٠ 

 ." ...ايساخًٞ يسٚي١ َا

جٓا٤ عٓسَا دا٤ أٜها يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ اغتٚيهٔ ٖصا املٓع دط٣ عًٝ٘ 

تسابرل ايكُع ايٛاضز٠ يف ايؿكٌ ٌ بتطبٝل دِّٕ ٖصا املبسأ ٫ ٜٴأ" ع٢ً : ايػابع١ َا ٜأتٞ

ايػابع"
(3)

نات سكٛم اْتٗاايػًِ ايسٚيٝني، ٚملا أقبشت ٚ ، ٚاييت تتعًل عؿغ ا٭َٔ

                                 
 . 311 -310انظر: محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (1)
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة.  2/4المادة  - (2)
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة.  2/7المادة - (3)
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بؿعٌ ايتطٛضات اييت ؾٗستٗا اؿُا١ٜ  -ا٭َٔ ايسٚيٝني ٚ َطتبط١ عؿغ ايػًِ اٱْػإ

تًو إىل  ٓازااغتٞ قس دط٣ ايعٌُ ب٘ اٱْػإْ ايتسخٌ ألس  -اٱْػإايسٚي١ٝ ؿكٛم 

 .املطدع١ٝ، ضغِ َا ٜطبع شيو َٔ اعتباضات غٝاغ١ٝ

اييت تٓتٗو بكٛض٠ نبرل٠ َٚٓٗذ١ٝ ؽطز َٔ اجملاٍ احملذٛظ  اٱْػإسكٛم إٕ 

يًسٚي١، ٚتػُح ٚتطخل يًتسخٌ ايسٚيٞ، يهٔ ٜبك٢ ايػُٛض ٜهتٓـ َؿّٗٛ ٖصا 

ايتسخٌ
(1)

مجاع١ٝ زاخٌ  ٌٖ ٖصا ايتسخٌ ٜتِ بكؿ١؟ ، ٚتٴططح ٖآٖا عس٠ أغ١ً٦ َؿطٚع١

ا٤ أْٗا تهطضت َٔ دطٸ إشا ضأتٕ تتسخٌ أأٚ ميهٔ ٭١ٜ زٚي١ ؟ املٓع١ُ ايسٚي١ٝ شات ايك١ً

 .؟ زاخٌ زٚي١ أخط٣ اٱْػإٗر ؿكٛم املُٓٚ ى اـطرلْتٗاٖصا ا٫

َٔ ايتأ٬ٜٚت، سٝح  انجرلٶَٔ َٝجام ا٭َِ املتشس٠ ؼتٌُ  (56)خاق١ ٚإٔ املاز٠ 

ٚ َؿذلنني، أ" بإٔ ٜتعٗس مجٝع أعها٤ ا٭َِ املتشس٠، بإٔ ٜكَٛٛا َٓؿطزٜٔ، : دا٤ ؾٝٗا

، (55)مبا هب عًِٝٗ َٔ عٌُ بايتعإٚ َع اشل١٦ٝ ٱزضاى املكاقس املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 

 اٱْػإ" إٔ ٜؿٝع يف ايعامل اسذلاّ سكٛم  -ز: دا٤ يف ايؿكط٠ (55)َٚٔ َكاقس املاز٠ 

ٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ، ٫ٚ تؿطٜل بني أاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يًذُٝع ب٬ متٝٝع بػبب اؾٓؼ ٚ

اؿطٜات ؾع٬"ٚ ايٓػا٤، َٚطاعا٠ تًو اؿكٛمٚ ايطداٍ
(2)

. 

نٌ تسخٌ عػهطٟ، َازاّ ا٭َط ٜتعًل بعاز اغت يف ٖصٙ ايٓكط١ بايصات ميهٔ

ذلى تغ ٚيهٔا٫دتُاعٞ، ٚ بايؿكٌ ايتاغع َٔ املٝجام، املدكل يًتعإٚ ا٫قتكازٟ

ٕ أا٫قتكاز١ٜ، اييت تػتطٝع ٚ ا٭بٛاب َؿتٛس١ ؾُٝع أْٛاع ايهػٛطات ا٭خط٣، ايػٝاغ١ٝ

                                 
في مفيـك التدخؿ اإلنساني انظر: أحمد كافي، اآلليات الدكلية لحماية حقكؽ اإلنساف كمبدأ السيادة، أطركحة  - (1)

. حيث يستعرض 91-88، ص2011-2010لنيؿ درجة الدكتكراه في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، جامعة الجزائر
ّيؽ، كيقتصر عمى استخداـ القكة ككسيمة أساسية في مف خبلؿ تعريفات بعض الفقياء، تعريفيف لمتدخؿ؛ أحدىما ض

عممية التدخؿ، كاآلخر كاسع ال يربط أنصاره بيف التدخؿ كاستخداـ القكة المسمحة، حيث يمكف أف يتـ باستخداـ كسائؿ 
كقؼ إلى  كتدابير غير عسكرية، مثؿ العقكبات االقتصادية كالضغكطات الدبمكماسية، بشرط أف تؤدم ىذه الكسائؿ

تياكات حقكؽ اإلنساف. كالمفيكماف كما يبدك ال يخرجاف عما ىك مقرر في ميثاؽ األمـ المتحدة، الفصؿ السابع مف ان
التدابير غير العسكرية التي يمكف لمجمس األمف اتخاذىا ابتداء، إلى  تشير 41( فالمادة  42ك 41الميثاؽ، المادتيف )

 الحمكؿ العسكرية. إلى  ابير بالغرض جاز لممجمس المجكءفتنص عمى أنو إذا لـ تؼ ىذه التد 42أما المادة 
 . (56ك 55)ميثاؽ األمـ المتحدة، المادتيف  - (2)
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 .متاضغٗا ايسٍٚ بعهٗا ع٢ً ايبعض ا٭خط

 ٚاْط٬قا َٔ تعطٜـٚيف اؿكٝك١، ٚبعٝسا عٔ املُاضغات اـاط١٦ يبعض ايسٍٚ، 

غرل قاب١ً يًتذع١٥، نُا ٚ ،أغاغ١ٝع٢ً أْٗا َباز٨ إْػا١ْٝ َؿذلن١،  اٱْػإسكٛم 

يف ٖصٙ ايسضاغ١ ٙتأنٝسدط٣ 
(1)

ى، ْتٗاى شلصٙ املباز٨ أُٜٓا ٚقع ٖصا ا٫اْتٗا، ؾإٕ أٟ 

ب َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ املٓتٗه١، طتٻ١ٝ مجعا٤، ٚهب إٔ ٜٴاٱْػاْنا َٚػاغا باْتٗاٌ ؿهِّٜٴ

ٕ ٖصا "ايتػٝرل أػاٙ أ١ٜ زٚي١ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، َٚع٢ٓ شيو ػاٙ مجٝع ايسٍٚ، ٚ

١ٝ"، أ١ٜ زٚي١ تػطٝع إٔ تطًب قاغب١ أ١ٜ زٚي١ أخط٣ تٓتٗو ٖصٙ اٱْػاْاؾُاعٞ يًُباز٨ 

املباز٨ ا٭غاغ١ٝ
(2)

. 

قبح َٔ أٞ، اٱْػاْغرل أْ٘ ْٚعطا يًتػٝؼ ايهبرل ايصٟ ؿل َٛنٛع ايتسخٌ 

نُإ ايٓعا١ٖ ٚ ايػٝاغ١ٝ شلصا ايتسخٌ،ايسٚاؾع ٚ ١ٝاٱْػاْايكعب ايؿكٌ بني ايسٚاؾع 

ٞ أًَتٗا زا٥ُا اٱْػاْدسَت ٭غطاض ايتسخٌ اغتاملطًك١ يًسٍٚ املتسخ١ً، ثِ إٕ املعاٜرل اييت 

 .فُٛع١ َكاحل ٚيٝؼ َباز٨ إْػا١ْٝ

دساّ سل اغتػا٤ ٜٴٚ ٧ٝٚفًؼ ا٭َٔ بايتشسٜس أغ ،ٚيف اطاض ١٦ٖٝ ا٭َِ املتشس٠

جٓٝت أعُاٍ ايكُع ايٛاضز٠ يف ايؿكٌ ايػابع َٔ املٓع اغتٞ، خاق١ عٓسَا اٱْػاْايتسخٌ 

ايكانٞ مبٓع أٟ تسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ، مما دعٌ ، (2/7)ايصٟ أنست٘ املاز٠ 

ىل ايكسض٠ ع٢ً إهاز سٌ ٜطنٞ ٖصٙ إملكاحل ايسٍٚ ايسا١ُ٥ ايعه١ٜٛ، ٚ اا٭َط بطَت٘ خانعٶ

٫ٚ تؿعٌ شيو  ،٭َط َع َكاؿٗامبا ٜهُٔ َكاؿٗا، ؾتتسخٌ سٝح ٜتٛاؾل ا ،ايسٍٚ

 ، ٚعٓسَا ٜػتشٌٝ َطاعا٠ َكاحل مجٝع ايسٍٚكاحلامل ٖصٙ سٝح ٫ ٜتٛاؾل ا٭َط َع

ٜعٗط سل ايؿٝتٛ ملٓع أٟ تسخٌ ست٢ يف اؿا٫ت  ،ايعه١ٜٛ يف فًؼ ا٭َٔ ايسا١ُ٥ اـُؼ

                                 
 كما يمييا. 218ص  ،األطركحةانظر ىذه  - (1)
 "التسيير الجماعي لممبادئ اإلنسانية" مفيـك استعممو محمد بجاكم في مقالو المشار إليو سابقا كالمعنكف: - (2)
(La difficile avancée des droits de l’Homme vers l’universalité,) :حيث يقكؿ ، 

« … De fait, si l’on définit des valeurs humaines communes, fondamentales et indivisibles, toute 

violation de ces valeurs, ou qu’elle se situe, constituerait alors une atteinte à l’humanité commune, 

et devrait engager la responsabilité de l’Etat transgresseur à l’égard de toute la communauté en 

générale et de n’importe quel Etat en particulier ;c’est –à-dire que dans cette « gestion collective 

des valeurs de l’Homme », n’importe quel Etat devrait disposer d’une « action popularis » pour 

demander des comptes à n’importe quel autre qui violerait ces valeurs fondamentales ». Mohamed 

BEDJAOUI, La difficile avancée des droits de l’Homme vers l’universalité, Op. Cit. P  .  
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 .ٖٞ اـاغط ا٭ندل اٱْػإعٓسٖا تهٕٛ سكٛم ٚ ،اييت تػتٛدب ٖصا ايتسخٌ

طنت َٓاطل عس٠ زٕٚ تسخٌ ست٢ أقبشت ب٪ضا يًعٓـ ٚاؿطٚب ا٭١ًٖٝ ؾكس تٴ 

ع٢ً ؾهٌ ٚاغع اٱْػإْتٗهت ؾٝٗا سكٛم ُاٚاْٗاضت ؾٝٗا ايسٚي١ ن١ًٝ ٚ
(1)

. 

، اٱْػإٚعٓسَا تط٣ زٚي١ ق١ٜٛ إٔ َكاؿٗا َٗسز٠، غتتسخٌ بصضٜع١ محا١ٜ سكٛم 

َٴأخطط أْٛاع ايتسخٌ،  ٖٖٛٚصا ، بػض ايٓعط عٔ َٛاؾك١ فًؼ ا٭َٔ َٔ عسَٗا ٛضؽ ٚقس 

يف َطس١ً َا بعس اؿطب  َطٜه١ٝاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭ خاق١ َٔ قبٌَػتُط  بؿهٌ

ايباضز٠، َٚجاٍ ايعطام ٜططح ْؿػ٘ زا٥ُا بؿس٠
(2)

. 

ايٓداع، ٚأقبشت  ست٢ ٞ أقبح َٛنٛعا َػٝػااٱْػإْ َٛنٛع ايتسخٌ إٚعًٝ٘ ؾ

 .١ٝاٱْػاْايؿٛا٥س  ٔاشل١ُٓٝ بػض ايٓعط عٚ يع١ًُٝ تٛظٜع دسٜس٠ يًٓؿٛش غطا٤ٶ اٱْػإسكٛم 

، ؾإٕ ٖصا اٱْػإٞ ٭دٌ محا١ٜ سكٛم اٱْػاْدساّ ايتسخٌ اغتإغا٠٤ جٓٝٓا اغتٚإش 

، اٱْػإٕ ٜهٕٛ َؿطٚعا، ٚشا َكساق١ٝ، ٜٚ٪زٟ زٚضٙ يف محا١ٜ سكٛم أايتسخٌ ميهٔ 

إىل  ايسٚيٞ، ٚأٍٚ ٖصٙ ايؿطٚط، إٔ ٜػتٓس شا َا نإ بايؿطٚط اييت سسزٖا ايكإْٛإ

ؿطٚط اييت بايٚ، اٱْػإقٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ، خاق١ تًو ايٛاضز٠ يف اتؿاقٝات سكٛم 

                                 
، كباقتراح مف جامعة الدكؿ 2011مارس  17بتاريخ الميبية، كنظرا لتكافؽ مصالح الدكؿ الكبرل ك  في القضية - (1)

، القاضي بفرض حضر جكم عمى ليبيا، كَخّكؿ أطراؼ تنفيذه S/RES/1973العربية، اعتمد مجمس األمف قراره رقـ 
 . استعماؿ كافة اإلجراءات الضركرية لحماية المدنييف

ىؿ نتدخؿ؟ كيؼ؟ كلماذا؟ مجمكعة مف األسئمة طرحيا الكاتب األمريكي)ريتشاردف ىاس( لمتعبير عف المبادئ  - (2)
كالمعايير التي تتحكـ في التدخؿ اإلنساني كفؽ النيج األمريكي، كفي اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ، يبحث الكاتب في 

مؿ األكؿ ىك حجـ المشكمة، فميس كؿ قمع ىك عممية إبادة، العكامؿ التي يمكف أف تؤثر في قرار التدخؿ؟ كيرل أف العا
كالثاني، ما إذا كانت ىناؾ مصالح اقتصادية أك استراتيجية تقؼ كراء ىذه الدكافع اإلنسانية، كالثالث، حجـ المساعدة 

يمكف أف َيُجّرىا التي يمكف أف تتكقعيا الكاليات المتحدة مف اآلخريف، كالرابع ،حجـ التكاليؼ كالتبعات الفادحة التي 
التدخؿ عمى مصالح الكاليات المتحدة في المنطقة كما كراءىا. أما فيما يخص السؤاؿ الثاني: فينبغي أف تكضع في 
الميزاف التكاليؼ كالمنافع المحتممة لمختمؼ أدكات السياسة الخارجية، بما في ذلؾ الدبمكماسية كالسياسية. أما فيما 

ؽ باليدؼ مف التدخؿ اإلنساني، كما إذا كاف يحقؽ المصالح األمريكية، فيقكؿ أف يخص السؤاؿ الثالث، فيك يتعم
التدخؿ في كؿ مكاف مف شأنو أف ينيؾ الكاليات المتحدة، أما عدـ التدخؿ في أم مكاف مف شأنو أف يشجع عمى 

مصالح األمريكية في كؿ النزاع، كينسؼ إيماف الكاليات المتحدة بنفسيا، كبقدرتيا عمى تقديـ ما ىك مفيد، فتبقى ال
األحكاؿ أىـ مف الدكافع اإلنسانية. انظر في ذلؾ: ريتشاردف ىاس، التفكؽ األمريكي: " ماذا نفعؿ اتجاىو؟ "، ترجمة 

 . 65-63، كزارة الثقافة، سكريا، ص 2001، 458ىشاـ دجاني، مجمة المعرفة، العدد 
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تؿاقٝات تطتهٞ َا دا٤ ؾٝٗا ا٫ ٖصٙ٭ٕ ايسٍٚ عٓسَا تكازم ع٢ً  ؛سسزتٗا ٖصٙ ا٫تؿاقٝات

، ٚع٢ً شيو اٱْػإؿُا١ٜ سكٛم ٞ اٱْػأَْ أسهاّ، ست٢ ٚإٕ نإ َٔ بٝٓٗا ايتسخٌ 

يف زٍٚ َع١ٓٝ بٛاغط١ أدٗعتٗا  اٱْػإٕ تسخٌ ا٭َِ املتشس٠ َٚٓاقؿ١ أٚناع سكٛم إؾ

ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ، ٫ٚ ٜسخٌ يف ناؾُع١ٝ ايعا١َ أٚ اجملًؼ ا٭َٔ، ٫ ٜعس تسخ٬ يف ايؿ٪

َٔ املٝجام  (2/7)طاض اؿعط ايٛاضز يف املاز٠إ
(1)

. 

ايسٚي١، ٚأ٫  اْٗٝاضٖٚٓاى أغباب َٛنٛع١ٝ تػٛؽ ٖصا ايتسخٌ هب تٛؾطٖا نشاي١ 

ايتُػو مببسأ عسّ  يصيو ؾإٕٜهٕٛ اْتكا٥ٝا، أٚ َسؾٛعا باعتباضات غٝاغ١ٝ غايب١، 

باعتباضُٖا غا١ٜ يف  ايُٝٗإا٫ختكام ايساخًٞ ٫ هب ايٓعط ايتسخٌ ٚاٱقطاض ع٢ً قٝس 

سا٫ت قس تػٛؽ اـطٚز عٔ ٖصا املبسأقس تٛدس  سس شاتُٗا، ٭ْ٘
(2)

. 

ا ايتسخٌ َٔ قبٌ ؾإشا َا تٛؾطت ٖصٙ ا٭غباب املٛنٛع١ٝ، ؾإْ٘ ٫ ميهٔ ايكٝاّ بٗص

طاض املٓع١ُ ايسٚي١ٝ شات إٕ ٜتِ يف أست٢ فُٛع١ َٔ ايسٍٚ، إمنا هب زٚي١ ٚاسس٠، أٚ 

دٌ محا١ٜ سكٛم أٚبإمجاع أعها٥ٗا، ٚع٢ً شيو ؾإٕ ايصٟ ول ي٘ ايتسخٌ َٔ  ،ايك١ً

اشل٦ٝات ايسٚي١ٝ املدٛي١ مبٛدب ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ، ٚ ،١٦ٖٝ ا٭َِ املتشس٠ ،ٖٞ أ٫ٚ اٱْػإ

ٕ ٜتِ شيو أ، بؿطط بٗصا ايتسخٌ املٓعُات اٱق١ًُٝٝ ٕ تكّٛأٚيهٔ ٖصا ٫ وٍٛ زٕٚ 

و ٕ ٜتِ شيأشا نإ ايتسخٌ عػهطٜا هب إ، ؾا٭َِ املتشس٠ ١٦ٖٝايتعإٚ َع ٚ بايتٓػٝل

ؼت إَط٠ ٚإؾطاف َٚطاقب١ فًؼ ا٭َٔ
(3)

. 

إشا تٛؾطت ؾطٚط٘  -ْكاش ايهشاٜا ٫ ٜؿهٌإدٌ أٞ َٔ اٱْػاْإٕ ايتسخٌ 

ٕ ايسٚي١ اييت ٫ تػطٝع محا١ٜ ؾعبٗا يٝػت زٚي١، ٭ ؛تٗسٜسا يًػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ -ٛنٛع١ٝامل

                                 
؛ 325-324المرجع السابؽ، ص ية حقكؽ اإلنساف،التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حما حسيف حنفي عمر، - (1)

، مجمة 1991لسنة 688انظر أيضا: عبد الكريـ عمكاف، "التدخؿ العتبارات إنسانية"، دراسة في قرار مجمس األمف رقـ 
 . 337-309، ص2004الحقكؽ، المجمد األكؿ، العدد الثاني، جامعة البحريف

 . 75-74ي دراسة القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، صأحمد الرشيدم، بعض االتجاىات الحديثة ف - (2)
؛ أحمد 333المرجع السابؽ، ص التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، حسيف حنفي عمر، - (3)

: باسيؿ ؛ انظر75-74الرشيدم، بعض االتجاىات الحديثة في دراسة القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص
كفي عبلقة  ؛180-163حماية حقكؽ اإلنساف بيف مبدأ عدـ التدخؿ كالحؽ في التدخؿ، المرجع السابؽ، صيكسؼ، 

مجمس األمف بالتنظيمات اإلقميمية في مجاؿ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، انظر: ميثاؽ األمـ المتحدة الفصؿ الثامف، 
 . 54الى 52المكاد مف 
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 ...ايتعصٜبٚ بسا سل ايتٓهٌٝأ٫ٚ تعين ايػٝاز٠  ،يًؿعب ًَو ٕ ايػٝاز٠إثِ 

 20يف  1999عاّ  ٚتأنٝسا يهٌ شيو زعا )نٛيف أْإ( ا٭َني ايعاّ يٮَِ املتشس٠

يٝتٛاؾل شيو  ،قٝاغ١ َؿّٗٛ دسٜس يًُؿاضن١ ايعامل١ٝإىل  ،َٔ غبتُدل أَاّ اؾُع١ٝ ايعا١َ

إعاز٠ تعطٜـ َكطًح ايتسخٌ ايػًُٞ أٚ ايعػهطٟ ؿُا١ٜ إىل  ٚزعا ،عكط اؿايٞايَع 

ٕ اؿسٚز أإىل  بكطاس١ تا١َ قاٍَع تطبٝل شيو بٓعا١ٖ يف نٌ َٓاطل ايعامل، ثِ  ،املسْٝني

١ٝ، بٌ هب ايتسخٌ يتأٜٝس اٱْػاْايسٚي١ٝ هب أ٫ ؼُٞ ايسٚي١ اييت تطتهب دطا٥ِ نس 

١ٝ ٫ تتذعأاٱْػاْ٭ٕ  ؛ٚبكطف ايٓعط عٔ اٱقًِٝ أٚ املٓطك١ ،ؾعٛب ايعامل زٕٚ تؿطق١
(1)

. 

 تٛشٜع املطؤٚي١ٝ بني ايدٚي١ :ايطٝاد٠ٚ املطؤٚي١ٝ عٔ اذتُا١ٜ يًتٛفٝل بني ايتدخٌَبدأ  - ثاْٝا
 .اجملتُع ايدٚيٞٚ

ٞ، نجطت اٱْػاْنطٚض٠ َطادع١ َؿّٗٛ ايتسخٌ إىل  ْإ(أبعس زع٠ٛ )نٛيف 

ٞ َٔ خ٬ٍ اٱْػاْدساّ ايتسخٌ ايسٚيٞ اغتغ٧ٝ خاق١ بعسَا ُأ ،شيوإىل  ايسعٛات

نإ َٓطًل ٖصٙ اؾٗٛز نطٚض٠ ايبشح ٚاملكاحل ايػٝاغ١ٝ، ٚ املعزٚد١املعاٜرل ٚ ١ا٫ْتكا٥ٝ

َٔ د١ٗ  اٱْػإمحا١ٜ سكٛم ٚ عٔ َؿّٗٛ دسٜس ٜهُٔ املٛاظ١ْ َا بني غٝاز٠ ايسٚي١ َٔ د١ٗ

                                 
اف( أف ال شيء في الميثاؽ يعكؽ االعتراؼ بأف ىناؾ حقكقا كراء الحدكد كتفصيبل ليذه النقاط يرل )ككفي أن -(1)

الجغرافية، فالميثاؽ ال يجب أف يستعمؿ القكة المسمحة إال لحماية المصالح المشتركة، كفي تفسير ىذه النقطة الغامضة 
و ذلؾ الذم يتضمف استعماؿ المتعمقة بالمصالح المشتركة يطرح أربع عناصر: األكؿ، أف التدخؿ يجب أال ُيفيـ عمى أن

القكة، فيناؾ أشكاؿ أخرل مف االلتزاـ الجديد لمتدخؿ اإلنساني مخصص لدعـ شعكب العالـ، كأنو يجب أف يككف عالميا 
تعريؼ جديد إلى  كشامبل بصرؼ النظر عف اإلقميـ أك الدكلة، فاإلنسانية في النياية كؿ ال تجزء. الثاني، ثمة حاجة

العتبار التكسع في المصمحة القكمية، كيتناسب مع متغيرات القرف الجديد، التي تغرم الدكؿ إليجاد لمسيادة يأخذ بعيف ا
تكحد أكبر في الحفاظ عمى القيـ كاألىداؼ المشتركة. الثالث، في المجبلت التي ال تتطمب التدخؿ النشط فإف عمى 

ال تعرض لبلنقساـ، كأف يسمح بالتدخؿ اإلقميمي، كفي كؿ األحكاؿ عمى  مجمس األمف أف ينيض لمقابمة التحدم كا 
ذا ما  األمـ المتحدة أف تجد األسس المشتركة لدعـ مبادئ الميثاؽ كالعمؿ مف أجؿ الدفاع عف اإلنسانية المشتركة، كا 
أدركت الدكؿ التي تكرطت في سمكؾ إجرامي، أف الحدكد لف تكفر ليا الدفاع المطمؽ كأف المجمس سكؼ يتخذ الفعؿ 

ال سيككف المناسب لك  قؼ الجرائـ ضد اإلنسانية، فالميثاؽ يطمب مف المجمس أف يككف المدافع عف المصالح المشتركة كا 
االعتماد المتبادؿ كحقكؽ اإلنساف في خطر كبير. الرابع، إف العمؿ اإلنساني كي يككف عالميا كمشركعا ال بد أف ينيي 

ب ميارات كتضحيات كمكارد ال تقؿ عف الحرب نفسيا، كذلؾ فكرا كقؼ إطبلؽ النار، فمرحمة ما بعد إنياء الحرب تتطم
 مف أجؿ استمرار السبلـ كتأمينو. انظر في ذلؾ: 

- Kofi Annan, Two Concepts of Sovereignty, the Economist, September, 18th- 24th, 1999, London, 

p49-  .  
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ايتسخٌ ايسٚيٞ  إٔ تهٕٛ ٚضٜجا ؾطعٝا ملبسأضٜس شلا ُأخط٣، ؾعٗطت َكاضب١ دسٜس٠ أ

 ."املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ"ٚ أ١ٜ"، "َػ٪ٚي١ٝ اؿُا أَبس متجًت يفٞ اٱْػاْ

ذ١ٓ ايسٚي١ٝ مببازض٠ َٔ اؿه١َٛ ايهٓس١ٜ مت تهٜٛٔ ايًٓٚ ايٓسا٤اتشلصٙ  ذاب١اغت

، َٔ عس٠ ؾدكٝات َٔ كتًـ زٍٚ ايعامل(ICISSايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ)ٚ سٍٛ ايتسخٌ
(1)

 ،

َِ املتشس٠ ٚثٝك١ َني ايعاّ يٮاعتدلٙ ا٭ٚ ،2001ٍٚ يف ؾٗط زٜػُدل عاّ تكطٜطٖا ا٭ قسَت

بعني ا٫عتباضٚ خصٖا ظس١ٜأهب  ٖا١َ
(2)

. 

 ٕ ٜهٕٛ "َػ٪ٚي١ٝ تٛؾرل اؿُا١ٜ"أغاغٞ هب ٕ ا٫عتباض ا٭أإىل  ٜؿرل ايتكطٜط 

بس٫ َٔ َكاحل بعني ا٫عتباض سادٝات املٛاطٓني ٚ خص سكٛمأٟ أيٝؼ "سل ايتسخٌ"، ٚ

بٌ َٓع  ،ؾكط ايتسخٌ عٓس اؿاد١تؿٌُ َػ٪ٚي١ٝ تٛؾرل اؿُا١ٜ يٝؼ ٚخ٬ؾاتٗا، ٚ ايسٍٚ

َػ٪ٚي١ٝ  أايتسخٌ يف َؿّٗٛ َبسَٚا  عاز٠ ايبٓا٤،إَػ٪ٚي١ٝ ٚ ،نات َٔ ايٛقٛعْتٗاا٫

ٝٶاغت دطا٤ٶإ إ٫اؿُا١ٜ  نات اؾػ١ُٝ اييت ْتٗايٝ٘ يف سا٫ت ا٫إذ٤ٛ ٜتِ ايًٓدسا،  اجٓا٥

 أٚ باز٠اٱ أٚ ايتطٗرل ايعطقٞأٚ  ح ٚقٛع٘ نايكتٌ اؾُاعٞطدٻٚ ٜٴأش٣ بايؼ اـطٛض٠، أل شًتٴ

نات اييت قس ؼسخ ْتٝذ١ عذع ْتٗا، ٖٚٞ ا٫أٚ ا٫غتكاب ضٖاباٱ أٚ ايذلسٌٝ ايكػطٟ

ُٖاشلاإٚ بأٚ بؿعًٗا أايسٚي١ 
(3)

. 

عاز٠ إاز٠ ٚٝٸهاز قٝػ١ ملطادع١ َؿّٗٛ ايػٸإإىل  إشٕ َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ أٜٗسف َبس

ٖٞ َػ٪ٚي١ٝ ٚ ،ايتسخٌ، ؾاملػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ تتبع ايػٝاز٠ أيٝتٓاغِ َع َبس ،تهٝٝؿ٘

ٌ اجملتُع ٕ تسخټأقٌ املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ ٜكع ع٢ً عاتل ايسٚي١، ٖٚصا َعٓاٙ إٔ ؾطع١ٝ، ٭

شا مل تـ ايسٚي١ مبػ٪ٚيٝتٗا املتعًك١ بتٛؾرل اؿُا١ٜ إ٫ إإ ٫ وسخ ايسٚيٞ ؿُا١ٜ ايػٓه

ايتسخٌ  أي١ٝ اؿُا١ٜ عٔ َبس٪َٚػ أع َبسًُِِّٝٗ، ٖٚٛ َا ٜٴاْٗا مبا شلا َٔ غٝاز٠ عيػٓه

                                 
الجزائرم "محمد سحنكف" المستشار الخاص لؤلميف العاـ عضكا كاف مف بينيـ الدبمكماسي  12تألفت الّمجنة مف  - (1)

(، ICISSلؤلمـ المتحدة. انظر: الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، تقرير الّمجنة الدكلية حكؿ التدخؿ كالسيادة الكطنية )
 . 111-108، صA/57/303(، الكثيقة رقـ: 57الدكرة)

محمد بكبكش، أثر التحكالت الدكلية الراىنة عمى مفيـك السيادة الكطنية، السيادة كالسمطة، اآلفاؽ الكطنية  - (2)
 . 128كالحدكد العالمية، سمسمة كتب المستقبؿ العربي، المرجع السابؽ، ص

(، المرجع ICISSية)انظر: الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، تقرير الّمجنة الدكلية حكؿ التدخؿ كالسيادة الكطن - (3)
 السابؽ. 
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 .ٞاٱْػاْ

ؾؿٞ تكاضٜط  ،َِ املتشس٠ناْت َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ قٌ اٖتُاّ نبرل َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ا٭

ٛٸإىل  ٌَهٔ ايتٛقٸأَِ املتشس٠ َني ايعاّ يٮَتتاي١ٝ يٮ ط سٍٛ َهُٕٛ ٜض قابٌ يًتطٛتك

 يٝٗا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايتكاضٜط يف خا١ْإٌ ايٓتا٥ر املتٛقٸِٖ ضنا٥عٙ، سٝح تكب أٚ أاملبس

يف سا٫ت  ،َٔ ايكاعس٠ جٓا٤اغتناجملتُع ايسٚيٞ ٚ قٌأتٛظٜع املػ٪ٚي١ٝ َا بني ايسٚي١ ن

ٚ ٖٞ املتػبب١ يف أعًٝٗا  قازض٠ ٚ غرلأداز٠ يف اؿُا١ٜ غرل ٚ أتعٗط ؾٝٗا ايسٚي١ غرل ضاغب١ 

 .ناتْتٗاا٫

َٔ قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ يف َ٪متط ايك١ُ ايعاملٞ يعاّ ( 138ؾكس دا٤ يف ايؿكط٠ )

 دطا٥ِ اؿطبٚ باز٠ اؾُاع١ٝإ َٔ اٱ"إٕ املػ٪ٚي١ٝ عٔ محا١ٜ ايػٓه: ًٜٞ ، َا2005

 ،١ٝ تكع ع٢ً عاتل نٌ زٚي١ ع٢ً سس٠اٱْػاْاؾطا٥ِ املطتهب١ نس ٚ ايتطٗرل ايعطقٞٚ

عٔ  شيو ايتشطٜض ع٢ً اضتهابٗا مبا يفٚتػتًعّ ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ َٓع ٚقٛع تًو اؾطا٥ِ، 

ايهطٚض١ٜ"ٚ ططٜل ايٛغا٥ٌ امل١ُ٥٬
(1)

. 

َٓشت٘ يًسٚي١ املع١ٝٓ ٚ قٌ اؿُا١ٜ،أْكت ع٢ً  (138)ٚإشا ناْت ايؿكط٠ 

ٞ، ؾإٕ ايؿكط٠ اٱْػاْدطا٤ات ايتسخٌ ايسٚيٞ إىتًـ عٔ  ، يف تطٛض ٫ؾتناتْتٗابا٫

(139)
(2)

بعسَا  –ايصٟ وتٌ َطتب١ ثا١ْٜٛ يف َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ ٚ ْكت ع٢ً ايؿاعٌ ايجاْٞ، 

٫ ٖٚٛ اجملتُع ايسٚيٞ، سٝح أ -ٞاٱْػاْايتسخٌ  أَبس َؿّٗٛ غاغٝا يفأنإ ؾاع٬ 

ُٸٓت  ٫ٚ أ أٟ، ٖٚٞ إٔ ٜبسدب تٛؾطٖا يف ٖصا املتسخٌ ايجاْٛؿطٚط ايٛاايٚ ػتًعَاتاملته

                                 
، رقـ: 2005(، الكثيقة النيائية لنتائج مؤتمر القمة العالمي لعاـ 60انظر الجمعية العامة، الدكرة) - (1)

A/RES/60/1( ص138، الفقرة ،)41 . 
المجتمع السالؼ الذكر ما يمي: " كيقع عمى عاتؽ  2005( مف مؤتمر القمة العالمي لعاـ 139جاء في الفقرة ) - (2)

الدكلي أيضا، مف خبلؿ األمـ المتحدة، االلتزاـ باستخداـ ما ىك مبلئـ مف الكسائؿ الدبمكماسية كاإلنسانية كغيرىا مف 
الكسائؿ السممية كفقا لمفصميف السادس كالثامف مف الميثاؽ، لممساعدة في حماية السّكاف مف اإلبادة الجماعية كجرائـ 

ـ المرتكبة ضد اإلنسانية. كفي ىذا الّسّياؽ، ُنعرب عف استعدادنا التخاذ إجراء جماعي، الحرب كالتطيير العرقي كالجرائ
في الكقت المناسب كبطريقة حاسمة، عف طريؽ مجمس األمف، ككفقا لمميثاؽ، بما في ذلؾ الفصؿ السابع منو، عمى 

ضاء، في حاؿ قصكر الكسائؿ قميمية ذات الّصمة حسب االقتأساس كؿ حالة عمى حدة، كبالتعاكف مع المنظمات اإل
السممية كعجز السمطات الكطنية البّيف عف حماية سكانيا مف اإلبادة الجماعية كجرائـ الحرب كالتطيير العرقي كالجرائـ 

 المرتكبة ضد اإلنسانية". 
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باملٛاظا٠ َع شيو عٔ محا١ٜ ايػهإ ايسٚي١ عذعت ٚ ْؿعا، سٹذٵبايٛغا٥ٌ ايػ١ًُٝ، ؾإٕ مل تٴ

طاض إٕ ٜتسخٌ يف أَهٔ يًُذتُع ايسٚيٞ أٚ تكاعػت عٔ شيو، أنات، ْتٗأَ ٖصٙ ا٫

 .ا يًؿكٌ ايػابعَٔ، ٚٚؾكمجاعٞ، عٔ ططٜل فًؼ ا٭

َني ايعاّ سٍٛ تٓؿٝص َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ ٖصٙ اـاق١ٝ اييت تتُٝع نس تكطٜط ا٭أٚقس 

ٕ املػ٪ٚي١ٝ عٔ أٞ(، ٖٚٞ اٱْػاَْكاض١ْ بػابكٗا )ايتسخٌ ايسٚيٞ  بٗا َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ

غاؽ ع٢ً عاتل ايسٚي١، ؾايٛقا١ٜ نُا دا٤ يف ايتكطٜط تبسأ َٔ ايساخٌ، اؿُا١ٜ تكع با٭

يف ايكطٕ ُات ايط٥ٝػ١ٝ َٔ ايػِّ ،إٕ محا١ٜ ايػٓهأسني اعتدل  أبعس َٔ شيوٚشٖب ايتكطٜط 

بٌ َٚا  َا إشا ناْت ايسٚي١ َتُتع١ بايػٝاز٠، غاغٗاأاييت ٜتشسز ع٢ً  ،ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ

سكا زٚي١ّ عسٸإشا ناْت تٴ
(1)

. 

ؾٝل بني تأنٝسا يًؿًػؿ١ اييت ٜكّٛ عًٝٗا َبسأ َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ، ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتٛٚ

)أ( َٔ ْؿؼ -10إَها١ْٝ ايتسخٌ َٔ د١ٗ أخط٣، دا٤ يف ايؿكط٠ ٚ َٔ د١ٗايػٝاز٠ 

ـٷ2009 ايتكطٜط يعاّ ِٷ ، إٔ َبسأ املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ ضزٜ شلا، ؾٗٞ تٓبع  يًػٝاز٠ ٫ خك

ايػٝاز٠ باعتباضٖا َػ٪ٚي١ٝ، ٫ َٔ ايؿهط٠ إىل  ا٭نٝس٠ اييت تٓعطٚ هاب١َٝٔ ايؿهط٠ اٱ

عني املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ، إش ٜٴ أْػا١ْٝ، َٚبسإغباب ايتسخٌ ٭ أنٝل املتُج١ً يف َبسا٭

ايسٍٚ ع٢ً ا٫نط٬ع مبػ٪ٚيٝاتٗا ايط٥ٝػ١ٝ يف فاٍ اؿُا١ٜ، ٜؿهٌ تععٜعا يًػٝاز٠ ٫ 

َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاعس ايسٍٚ ع٢ً ؼكٝل ايٓذاح، ٚيٝؼ فطز إظٗاض ضزٚز ايؿعٌ ٚ نعاؾا شلا،إ

إظا٤ ايؿؿٌ
(2)

. 

                                 
 . 13(، ص14ة )تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حكؿ تنفيذ مبدأ المسؤكلية عف الحماية، المرجع السابؽ، الفقر  - (1)
؛ 13، ص(14)المسؤكلية عف الحماية، المرجع السابؽ، الفقرة  أمـ المتحدة حكؿ تنفيذ مبدميف العاـ لؤلتقرير األ - (2)

حكؿ: الكفاء بمسؤكليتنا الجماعية: المساعدة الدكلية  2014ميف العاـ لعاـ جاء في تقرير األ في ذات السياؽ،
بغرض  أـ المبدمَ صّ تعزيز السيادة ال تقكيضيا، لـ يُ  القصد مف المسؤكلية عف الحماية ىكف أكالمسؤكلية عف الحماية: " 

 أك حمكؿ عمى الدكؿ، فيك يؤكد مف جديد المبدأقامة ىيكؿ ىرمي، يقـك المجتمع الدكلي مف خبللو بفرض مطالب إ
مـ المتحدة... كما يتمثؿ الغرض مف مف ميثاؽ األ (2) ر عنو صراحة في المادةعبَّ ساسي لممساكاة في السيادة المُ األ

جؿ التعاكف فيما بينيا كبيف الجيات الفاعمة في المجتمع الدكلي أالمسؤكلية عف الحماية في تشجيع الدكؿ كتحفيزىا مف 
ميف العاـ حكؿ الكفاء بمسؤكليتنا الجماعية: تقرير األ انظرممتزمة في ذلؾ بحماية السكاف مف الجرائـ الفظيعة". 

-A/68/947، الكثيقة رقـ:. 2014 جكيمية11(، 68) الدكلية كالمسؤكلية عف الحماية، الجمعية العامة، الدكرةالمساعدة 

S/2014/499 
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 املتؿل ضبعنات ا٭ْتٗاْطام املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ يف ا٫سكط يف ْؿؼ ايتكطٜط  متٸ

باز٠ اؾُاع١ٝ، ٚدطا٥ِ ، ٖٚٞ اٱ2005عًٝا يف ايٛثٝك١ ايٓٗا١ٝ٥ مل٪متط ايك١ُ ايعاملٞ يعاّ 

قاٚي١ يتٛغٝع ْطام  ١ٜإٔ أ، ١ٚٝاٱْػاْاؾطا٥ِ املطتهب١ نس ٚ اؿطب، ٚايتطٗرل ايعطقٞ،

ضا٤ يف َ٪متط ايك١ُ ايعاملٞ، مجاع اٯإض َِّكخط٣، غٝٴأ ناتاْتٗاٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ يتؿٌُ 

أع املبسُِّٚغٝٴ
(1)

. 

 ،ايتكطٜط ْل عًٝ٘احملكٛض ايصٟ ٚ لٕ ايٓطام ايهِّأٖصٙ ايٓكط١  ميهٔ ايكٍٛ يف

بٌ  ،ايٝٗا، ىؿٞ ٚضا٤ٙ ْطاقا ٚاغعا دسٸإؾاض٠ ضبع ايػابل اٱنات ا٭ْتٗاا٫ ايصٟ ىلٸٚ

ٖٞ  ق١، ٚشيو ؾُٝا ٜتعًل مبهُٕٛ نٌ ؾعٌ ع٢ً سس٠، ؾُاغرل قسز بسٸٚ ،ٚؾهؿاض

ٚ أٚ ايتطٗرل ايعطقٞ أباز٠ اؾُاع١ٝ زضادٗا نُٔ دطمي١ اٱإؾعاٍ اييت ميهٔ َج٬ ا٭

 .١ٝاٱْػاْٚ اؾطا٥ِ املطتهب١ نس أدطا٥ِ اؿطب 

ص ١ ٫ قاي١ يتشسٜس شيو، ٚقاسب ٖصٙ ايػًط١ ٖٛ َٔ ٜٓؿِّٜغتتسخٌ ايػًط١ ايتكسٜط

ٖٛ (، ICISSَػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ، ٖٚٛ نُا دا٤ يف ٖصا ايتكطٜط ٚيف تكطٜط ؾ١ٓ) أَبس

ؾعاٍ اييت ٚقعت تؿهٌ دطا٥ِ ع بتهٝٝـ َا إشا ناْت ا٭طًٹهايصٟ ٜٳ َٔ،فًؼ ا٭

١ ي٘ يف شيو غًط١ تكسٜطٜٚ ْٗا َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ،أى بؿشطٳضبع اييت تٴمبؿّٗٛ اؾطا٥ِ ا٭

اييت  ١ٚا٫ْتكا٥ٝ ،َٔدص بٗا ايكطاضات يف فًؼ ا٭تٸشا َا عًُٓا ايهٝؿ١ٝ اييت تٴإٚاغع١، ٚ

َػ٪ٚي١ٝ  إٔ َبسأب ايتٜٜٓٛ٘ػتعًُٗا اجملًؼ يف ايتعاٌَ َع َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا، ميهٓٓا 

 .يف غرلٖا َٔ املػا٥ٌ ٜٛادٗ٘ ؼس سكٝكٞٚ اتي١ بايصٸأاؿُا١ٜ يف ٖصٙ املػ

يف  َتُج١ًٚهعًٗا  ،املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ أنصيو ضنا٥ع َبس 2009وسز تكطٜط 

نطٚض١ٜ، ثِ ٚ ٚي١ٝأق١ًٝ أَػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ عٔ اؿُا١ٜ، نُػ٪ٚي١ٝ : ضنا٥ع ث٬خ ٖٞ

ذاب١ يف ايٛقت املٓاغب غتبٓا٤ ايكسضات، عٔ ططٜل ايتعإٚ ايسٚيٞ، ثِ ا٫ٚ املػاعس٠ ايسٚي١ٝ

َٔ، ٚؾكا يًؿكٌ املككٛز َٓٗا ايتسخٌ ايعػهطٟ َٔ قبٌ فًؼ ا٭ٚ ٚبططٜك١ سازل١،

ٚ ناْت أإ، ٚ مل تػتطع محا١ٜ ايػٓهأ ،ايسٚي١شا مل تطغب إايػابع، ٚشيو يف ساي١ َا 

١ٜ ْتا٥ر، أايسبًَٛاغ١ٝ ٚ تٝإ اؿًٍٛ ايػ١ًُٝإٖٞ املتػبب١ يف َعاْاتِٗ، ٚيف ساي١ عسّ 

                                 
 )ب(،-10، فقرة تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حكؿ تنفيذ مبدأ المسؤكلية عف الحماية، المرجع السابؽ - (1)

 . 10-9ص
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ٖصا ٖٛ َا هعٌ ٚ ،يف فاٍ املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ جٓا٥ٞاغتدطا٤ إؾايتسخٌ ايعػهطٟ ٖٛ 

ْػا١ْٝإغطاض ايتسخٌ ٭ أعٔ َبس كتًؿا أبسامل
(1)

. 

 ١ٝملَٔ دساٍ ايعا -ضغِ سساثت٘-ي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ ٜٚػًِ نصيو َبسأ املػ٪ مل

 سٳعٵْ٘ ٫ بٴ، ٭ا٫تؿاماـكٛق١ٝ خاق١ ع٢ً َػت٣ٛ تطبٝك٘، ؾٓعطٜا ٜهاز وكٌ ي٘ ٚ

أٚ  ٚطينأٚ  ٞأٚ إٜسٜٛيٛد غٝاغٞ ادتُاعٞ أٚ أٚ اقتكازٟ أٚ زٜينأٚ  ثكايف خكٛقٞ)

عطا٥٘ إب إٔ املبسأ، نُا أى بؿأْٗا املبساييت ٜٴشطٻ ضبع( يف اؾطا٥ِ ا٭أٚ غرلٙ  إقًُٝٞ

 ،ساّ َع ايػٝاز٠ايكِّ -يهٔ ْعطٜا زا٥ُا -ٚي١ٜٛ ملػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ٜهٕٛ قس تؿاز٣ا٭

 .ٍ عًٝٗا زا٥ُا يًتٓكٌ َٔ بعض ا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ بسع٣ٛ اـكٛقٝاتٛٻاييت ٜٴعٳ ا٭زا٠ ٖٚٞ

 2011َٔ ايكازض عاّ فًؼ ا٭ٚ ،ايكطاض املؿذلى بني اؾُع١ٝ ايعا١َ اْتب٘قس ٚ 

" : ًٜٞ ( َا8، سٝح دا٤ يف ؾكطت٘ )شلصٙ ايٓكط١ َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ أاملتعًل بتٓؿٝص َبس،ٚ

ٕ وذلّ إٔ تٓؿٝصٙ ٜٓبػٞ أاملػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ ٖٞ َبسأ َٔ املباز٨ ايؿا١ًَ، غرل 

ُٹٌ ٖصا املبسأ أخط٣، ٚع٢ً نٌ َٓطك١ أإىل  َٓطك١ ايجكاؾ١ٝ َٔٚ ا٫خت٬ؾات امل٪غػ١ٝ ٕ تٴع

ايسٚي١ٝ ٚ بططٜكتٗا اـاق١، ٚيهٔ هب عسّ متٝٝع املػ٪ٚيٝات ايٛط١ٝٓٚ ع٢ً ؾانًتٗا

قًُٝٞ ٚ زٕٚ اٱأقًُٝٞ ًٜٚٗا ع٢ً ايكعٝس اٱأعاز٠ تإٚ اؿط َٓٗا عٔ ططٜل أ ،ٕأبٗصا ايؿ

ٚ ايٛطين"أ
(2)

. 

ٝٸٓت  خط٣ اييتايعسٜس َٔ ايؿكطات ا٭ٚ ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿكط٠ زٚض ايذلتٝبات ب

ؾهاي١ٝ إٕ أ عٔ اؿُا١ٜ، ١املػ٪ٚيٝ أايٛط١ٝٓ يف تٓؿٝص َبسٚ ١اٱقًُٝٝزٕٚ ٚ ق١ًُٝٝاٱ

ٜها ست٢ املباز٨ اؾسٜس٠ اييت أغتكاسب  اٱْػإاـكٛق١ٝ يف فاٍ سكٛم ٚ ١ٝملايعا

َطادع١ بعض املؿاِٖٝ ٚ اغ١عاز٠ قٝغعت ٱ اييتٚ ،اٱْػإبطظت بؿعٌ تطٛض سكٛم 

ٕ ٖصٙ ؾإيٞ اٚبايتٸ املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ، أَٔ بٝٓٗا َبسٚ ،يًتٓاغب َع ٖصا ايتطٛض

                                 
لممزيد حكؿ التمييز بيف مبدأ مسؤكلية الحماية كالتدخؿ ألغراض إنسانية، انظر: حمادك الياشمي،" نحك سيادة  - (1)

 . 30-26، ص2013(،الجزء الثاني، أكتكير 24مسؤكلة"، مجمة حكليات جامعة الجزائر، العدد)
تقرير األميف العاـ حكؿ دكر الترتيبات (، قرار مشترؾ، 66(، مجمس األمف، الدكرة )65الجمعية العامة، الدكرة ) - (2)

، الصادريف S /2011/393- A/65/877اإلقميمية كدكف اإلقميمية في تنفيذ المسؤكلية عف الحماية، الكثيقتاف: 
 . 4(، ص8فقرة ) 28/06/2011بتاريخ: 
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ست٢ ٜػٌٗ  ػاٚظٙ،عسّ ٚ ،٫ٚأقطاض ب٘ اٱٚ عذلافهب ا٫ ،ٚاقعٚ ،ؾهاي١ٝ ست١ُٝاٱ

 .َٔ إؾها٫ت ٜططسَ٘ا ؾُٝا بعس ايتعاٌَ َع 

 أٚ يف ،ايٓعطٟ، غٛا٤ يف ؾك٘ أشلصا املبس أٚيٞ نتكِٝٝٚ ،ٜعٗط َٔ نٌ َا غبل

 ايتسخٌ َبسأ ْ٘ بكٞ سبٝؼأٚن ،)غٛضٜا( عسّ تطبٝك٘يف ٚ أ ،)يٝبٝا( ٚىل تطبٝكات٘أ

ٞ، ٚمتػو بٓؿؼ اٱْػاْايتسخٌ  ٜػتطع ايتدًل َٔ غًبٝاتمل  ٭ْ٘ ،ٞاٱْػاْ ايسٚيٞ

ا٫ختكام ٖٛ َٔ  -ٞاٱْػاْنُا ايتسخٌ -يٝات ٖصا ايتسخٌ، سٝح تٓؿٝصٙ آ

ِّٚ َٔ ٜٴأَٔ اؿكطٟ جملًؼ ا٭ ايٞ نٌ ا٫ْتكازات اييت ٚدٗت جملًؼ بايتٸٚ ن٘ اجملًؼ،ؿ

تػًٝب٘ يًُكاحل ٚ ٚاظزٚاد١ٝ اْتكا١ٝ٥ٞ، َٔ اٱْػاْي١ ايتسخٌ ايسٚيٞ أَٔ يف َػا٭

 .املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ أغرلٖا، غٛف تطاٍ َبسٚ ايػٝاغ١ٝ يًسٍٚ ايهدل٣

ٛٸٚ ،١2011 غ١ٓبٝع٢ً اؿاي١ ايًٝ أٍٚ تطبٝل يًُبسأؾؿٞ  َٔ ض ؾٝٗا فًؼ ا٭اييت ؾ

٫ مماضغ١ دسٜس٠ ملؿّٗٛ إَا ٖٛ  إٔ املبسأٔ تبٝٸ طًػٞ )ايٓاتٛ( يًكٝاّ بامل١ُٗ،اؿًـ ا٭

زعِ إىل  غاغ١ٝ املتُج١ً يف محا١ٜ املسْٝنيطًػٞ عٔ َُٗت٘ ا٭قسِٜ، سٝح خطز سًـ ا٭

ٕ اشلسف أعاّ، ٚاتهح ؾُٝا بعس اض( ٚتػٝرل ايٓٸ٢ تػُٝتِٗ بايجًٛقطًح عأططف َعني) َا 

 .خرلتكؿ١ٝ ٖصا ا٭ٚ "ايكصايف"غاغٞ يًع١ًُٝ نإ تػٝرل ْعاّ ا٭

ٛٸَٔ امُلَٔ قبٌ فًؼ ا٭ يف ايكه١ٝ ايػٛض١ٜ أيف سني مل ٜتِ ؼطٜو املبس  ،ٍ بتٓؿٝصٙد

ٚغٛف . سازل١(بططٜك١ ٚ يف ايٛقت املٓاغب ذاب١غتا٫ايجايج١ ٖٞ ) أاملبس ٚإٔ ضنٝع٠خاق١ 

كطاع املكاحل ايػٝاغ١ٝ بغاغا أتعًل ٜئ ٜتِ ؼطٜو املبسأ يف ٖصٙ ايكه١ٝ؛ ٭ٕ ا٭َط 

يصيو ؾُبسأ املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ مل ٜػتطع نصيو ٢ً ا٭ضض ايػٛض١ٜ؛ ٚع ،زاخٌ اجملًؼ

 .ػاٚظ عكب١ املكاحل ايػٝاغ١ٝ -ٞاٱْػاْنػابك٘ َبسأ ايتسخٌ -

َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ  أَبسٚ ،ٞاٱْػاْزٚات ايتٓؿٝص بني ايتسخٌ أع٢ً ْؿؼ  إشٕ ؾاٱبكا٤

غ٣ٛ ايٛد٘ ايجاْٞ يع١ًُ  أغٛف ئ ٜهٕٛ ٖصا املبسٚ ،ي١ ؾ٦ٝاأط َٔ املػٝٸغٛف ئ ٜػ

ع٢ً ، تآؾُٝا ٖٛ  أػؿط عٓ٘ تطبٝل املبسب َا غٝٴٓقطتٳَٚع شيو غٓبك٢ ْٳ. ٞاٱْػاْايتسخٌ 

َٚٔ  ،ُطاضاغتب ٕ ايسٍٚ ايهدل٣ تعٌُأ ٖٛ قٛي٘ ميهٕٔ ؾُا َا اٯأ ،ٕ ٜتػرل ايٛنعأٌَ أ

نًُا ؿل ايطؾض  ،خس١َ ملكاؿٗا ،تطٜٛط ٚغا٥ٌ دسٜس٠ يًتسخٌٚ ع٢ً خًل زٕٚ نًٌ

 .ايكا١ُ٥ ايكسمي١ ا٫ْتكاز ايٛغا٥ٌٚ



 إلْطإايفضٌ ايجاْٞ: عسٚز٠ االبتعاد عٔ املٓطل ايرزا٥عٞ ٚاملعاٜري املصدٚد١ عٓد تطبٝل سكٛم ا         ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١            
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 ْع١ُ ايٛط١ٝٓتبشح عٔ ٚدٛزٖا نُٔ ا٭ اٱْػإي١ سكٛم أٖصا ايٛنع هعٌ َٔ َػ

١ُٖٝ مبهإ يٞ َٔ ا٭ابايتٚ ،ْع١ُ ايسٚي١ٝا٭ َعضض اَا تتع ٠رل ايٛط١ٝٓ اييت عازتايسغاٚ

 .ايبشح عٔ نٝؿ١ٝ ػاٚظ ٖصا ايتعاضض

 ايجاْٞاملطًب 

 ايدضاتري ايٛط١ٝٓٚ ايعامل١ٝ اإلْطإايتأثس بني سكٛم ٚ ثريايتأ

هإ يعاَا تسٌٜٚ ؾ سكٛق٘،ٚ اؿُا١ٜ ايها١ًَ يٲْػإ ايٛط١ٝٓ مل تهؿٌ ايسغاترل

عازت ثِ  ،ُطٛضت بؿهٌ نبرلسٝح فاٍ ايكإْٛ ايسٚيٞ، إىل  ٚاْتكاشلا، ٖصٙ اؿكٛم

تذلى َا زٕٚ ٚ ،تٗا ايٛط١ٝٓاخكٛقٝٚ ٜتٓاغب َا تأخصٚ ايسغاترل ايٛط١ٝٓ َٔ دسٜس يتٌٓٗ

 .شيو

ٖٛ ايكإْٛ  اٱْػإاملهإ ايطبٝعٞ ؿكٛم ٚ املكسض ا٭غاغٞ إٔ َٔ طغِبايٚ 

تطٛضت ؾُٝا  ؾهاضأيف ؾهٌ  ،ع٢ً ايكعٝس ايساخًٞٚىل ناْت إٔ ْؿأتٗا ا٭ إ٫، ايسٚيٞ

ؾشسخ ٖصا ، ايعاز١ٜٚ ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ ايساخ١ًٝ ايسغتٛض١ٜبعس يتكبح َباز٨ قا١ْْٝٛ نُٔ ا٭

 فاٍ ايتأثط بني ايسغاترل ايٛط١ٝٓ َٔ د١ٗ، خاق١ تًو اييت نإ شلا تأثرل باضظ يفٚ ايتأثرل

ايعامل١ٝ املك١ٓٓ يف ايٓكٛم  اٱْػإٚبني سكٛم  -يف شيو غبلٷٚنإ شلا  -اٱْػإسكٛم 

 .)ايؿطع ا٭ٍٚ(ايسٚي١ٝ املتٓٛع١ َٔ د١ٗ أخط٣ 

زاخًٝا غرلاعٞ ٫ قاي١ اـكٛق١ٝ ايٛط١ٝٓ شلصٙ  اٱْػا٢ٕ سكٛم ايتٓكٝل عً إٕ

إٕ ْٴل ست٢ ٚ-ايسٚي١ أٚ تًو، ؾُٔ غرل املعكٍٛ إٔ ٜٓل ايسغتٛض اؾعا٥طٟ َج٬ ع٢ً سل 

ايٓعاّ ايعاّ اؾعا٥طٟ، ٚإٕ ٚ املباز٨ٚ ِايكٝٸٚ ٜتٓاؾ٢ -ق١ًُٝٝإعًٝ٘ يف َٛاثٝل زٚي١ٝ أٚ 

 ،ع٬ْات ايتؿػرل١ٜ ٖٞ غ٬سٗاؾإٕ ايتشؿغ ٚاٱ ،ٛاثٝلامل صٖٙملجٌ اْهُت اؾعا٥ط َج٬ 

ٚيهٔ املتكؿح يًٓكٛم ايٛط١ٝٓ ع٢ً  ّ،ايٓكٛم اييت تتٓاؾ٢ ْٚعاَٗا ايعا بعازغت٫

املٓكٛم عًٝٗا يف  اٱْػإسس ايتطابل أسٝاْا عكٛم إىل  تأثطتٚ اخت٬ؾٗا هس أْٗا تبٓت

ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ  اٱْػإ، َٚع شيو تجرل َػأي١ تطبٝل سكٛم املٛاثٝل ايسٚي١ٝ

 .جاْٞ()ايؿطع ايبٗا ايػًط اؿان١ُ  تتشذرإؾها٫ت عس٠ ٖٞ يف أغًبٗا شضا٥ع 
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 يفسع األٍٚا
 ايٓضٛظ ايدٚي١ٝإىل  ايٛط١ٝٓ ايدضاترئَ  اإلْطإسكٛم 

سكٛم ٚ بني ايسغاترل ايٛط١ٝٓ-ع٢ً ا٭قٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ- تتطابل ايع٬ق١

، غٛا٤ َٔ سٝح ططؾا اٱْػإامُلعبٻط عٓٗا يف ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم  ايعامل١ٝ اٱْػإ

 ايتٛاؾل بني ايٓكني )ايسٚيٞٚ إٔ ايتهاٌَٜسٍ ع٢ً أٚ َٔ سٝح أٖساؾٗا، مما  ،ايع٬ق١

 .()أ٫ٚ أٜها َطًٛبٚايساخًٞ( ممهٔ دسا ٚ

، اٱْػإعتدلت َطدعٝات تاضى١ٝ زغتٛض١ٜ ؿكٛم ُا ٚط١ٝٓ اْكٛق ٖٓاىنُا إٔ ٚ

يف كتًـ ايٓكٛم ايػطب١ٝ  اٱْػإؿكٛم  ايسغتٛضٟغٛا٤ يس٣ ايػطب، َع بسا١ٜ ايتأطرل 

ايؿٗرل٠، أٚ يس٣ املػًُني َٔ خ٬ٍ ٚثٝك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ اييت عدلت عٔ ْعط٠ إغ١َٝ٬ أٚي١ٝ 

 .)ثاْٝا( اٱْػإؿكٛم 

 ايدضاتري ايٛط١ٝٓٚ ٓكط١ ايتكا٤ َٛعٛع١ٝ بني ايٓضٛظ ايدٚي١ٝن اإلْطإسكٛم  - أٚال

، تتكٌ ا٭ٚىل بتٓعِٝ ايػًطات ايعا١َ يف ايسٚي١ :ٜتهُٔ ايسغتٛض ْٛعني َٔ ايكٛاعس

ؽل ايجا١ْٝ سكٛم ا٭ؾطاز ٚسطٜاتِٗيف سني 
(1)

يصيو ؾايسغتٛض ٖٛ ايٛغ١ًٝ ا٭غاغ١ٝ  ؛

أٚىل يًُٛاظ١ْ بني نطٚض٠ ٚدٛز ايػًط١ َٔ د١ٗ
(2)

، ٚمحا١ٜ اؿكٛم ٚاؿطٜات َٔ د١ٗ 

                                 
مبني عمى سيادة ميف تكرار( أف تنظيـ ىذيف المكضكعيف يستيدؼ ضماف حرية األفراد، ففي مجتمع يترل )ى - (1)

الشعب، ال يمكف ألم فرد أك ألية طبقة أف ُتخضع الباقيف إلرادتيا الخاصة،... فالدستكر يبحث إذف عف تنظيـ سيادة 
 . 21ميف تكرار، تدكيؿ الدساتير الكطنية، المرجع السابؽ، صيالشعب بصكرة تحفظ الحقكؽ الفردية. لممزيد انظر: ى

أف ُيعترؼ بيا حتى تُمارس إلى  عف السمطة ما يمي: "تحتاج السمطة ,(Alain SUPIOT)يقكؿ أالف سكبيك - (2)
ال فإنيا تككف قد أنيكت قكاىا بسرعة في العنؼ كالقتؿ، كبناء عميو برز ذلؾ السؤاؿ الذم حّير أكبر رجاؿ  باستدامة، كا 

كفحكاه: ما الذم يمّيز حككمة عف  "كمسف" كالذم يّضؿ كاحدا مف األسئمة كالمكاضيع الراىنةإلى  القانكف مف "بكداف "
فكرة المرجعية، فنحف ال نعترؼ إلى  عصابة لصكص؟ كميما كانت اإلجابات عف ىذا السؤاؿ متنكعة فإنيا تحيؿ دائما

معنى نقبؿ بو... إف القكة ال تكفي لجعؿ السمطة شرعية، فعمييا فضبل عف ذلؾ، أف تتمتع إلى  بالسمطة إال إذا استندت
(، أف 1945-1914ب تمنحيا الحؽ... لقد أدركت شعكب القارة األكركبية بعد حرب الثبلثيف عاـ )كتستظير بألقا

ف إعادة تأسيسيا ما كاف لُينَجز ككأف شيئا لـ يكف، كلكي ُيعترؼ بيا، كجب عمى السمطة أف  الدكؿ يمكف أف تمكت، كا 
اإلنساف (, Alain SUPIOTأالف سكبيك)تبدم صفات أخرل مف الشرعية، تختمؼ عف تأكيد سيادتيا. انظر في ذلؾ: 

. يمكف القكؿ استكماال لذلؾ، أف السمط الحاكمة في الدكؿ األكركبية 261ك 256 -255القانكني، المرجع السابؽ، ص
بحثت فعبل عف شرعية أخرل مف أجؿ أف ُيعترؼ بيا كُتتقبؿ بعيدا عف فكرة السيادة كالقكة، ككجدت ضاّلتيا في حقكؽ 

لية السمطات الحاكمة اليـك في أغمب الّدكؿ األكركبية تستمد كجكدىا كاستمراريتيا مف االحتراـ الشديد اإلنساف، فمقبك 
= 
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313 
 

أخط٣
(1)

. 

ايصٟ ايسغاترل ٖٛ متتعٗا بايػُٛ  اؿطٜات ايؿطز١ٜ يفٚ َٚٔ َعاٜا ايٓل ع٢ً اؿكٛم

بٗا شات ايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ املًع١َ يًػًط١اانتػٚ تتُتع ب٘ ايكٛاعس ايسغتٛض١ٜ،
(2)

. 

إمنا هب تتٛه٘ باؾعا٤  ،اؿطٜات ايؿطز١ٜٚ ٫ ٜهؿٞ ٖصا ايػُٛ يهُإ اؿكٛم

اؿطٜات ايؿطز١ٜٚ ايصٟ ٜٴطبل ع٢ً نٌ كايـ يكٛاعس ايسغتٛض، َٚٔ نُٓٗا اؿكٛم
(3)

. 

 ىاْتٗاٚمبا إٔ ايسغتٛض ٖٛ ايصٟ ٜهُٔ مماضغ١ ايػًط١ ؾبإَهاْ٘ إٔ ٜهُٔ عسّ 

تكٝٝس ٖصٙ ٚ ىاْتٗاؾطعٝا، أٚ ٜٴسغذل ٚ ٖصٙ ايػًط١ شلصٙ اؿكٛم إشا نإ زغتٛضا زغتٛضٜا

زنتاتٛضٜا، ٚيف شيو ٜكٍٛ َٓعطٚ ٚ نإ َػتبساٚ ؾطعٝاٚ اؿكٛم إشا مل ٜهٔ زغتٛضٜا

سطٜات ا٭ؾطاز بايؿهٌ اي٬ٓظّ ٫ ٚ زٚي١ ٫ ٜهُٔ زغتٛضٖا سكٛم أٟ": ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ إٕ

                                 
لحقكؽ مكاطنييا. أمر نفتقده لؤلسؼ في أكطاننا العربية أفقيا كعمكديا، فمازالت األنظمة الحاكمة لدينا تستمد شرعيتيا 

 مف المفيـك اآللي لسيادة الدكلة المصحكبة بالقكة. 
(1)  - Charles CADOUX, droit constitutionnel et institutions politiques, théorie générale des 

institutions politiques,2
eme

 édition, CUJAS, Paris,1980,p. 17.  

 -مجاؿ ممدكد كحكؿ محدكد -مشار إليو لدل: نبالي فطة، دكر المجمس الدستكرم في حماية الحقكؽ كالحريات العامة
، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، كمية الحقكؽ، السنة الجامعية  ، 2009 -2008رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك

 . 7ص
(2)  - Jean Marie AUBY et Jean Bernard AUBY, droit publique, tome1,11eme édition, Dalloz, 

Paris,1993,p. 145.  

، -مجاؿ ممدكد كحكؿ محدكد -مشار إليو لدل: نبالي فطة، دكر المجمس الدستكرم في حماية الحقكؽ كالحريات العامة
 . 6المرجع السابؽ، ص

ىناؾ مف الفقياء مف ينكر عف القاعدة الدستكرية عنصر الجزاء، عمى اعتبار أف انتياؾ القاعدة الدستكرية يككف  - (3)
د القاعدة مف قبؿ المكمفيف بتطبيقيا)السمطة الحاكمة( كال يمكف ليذه األخيرة أف تكقع الجزاء عمى نفسيا، لكف كنظرا لكجك 

دكلة، ُيجمع أغمب الفقياء عمى كجكد الجزاء في القاعدة الدستكرية، لكنو جزاء ـ القانكني في الر الدستكرية في أعمى الي
مختمؼ، تفرضو طبيعة القاعدة الدستكرية نفسيا، حتى الجزاء بالنسبة لبقية القكاعد القانكنية األخرل يختمؼ باختبلؼ 

لّتالي فالجزاء في القاعدة الدستكرية يتمثؿ طبيعة القاعدة القانكنية، ما إف كانت مدنية أك جنائية أك إدارية أك غيرىا، كبا
أساسا في الرقابة المتبادلة ما بيف عناصر السمطة الحاكمة) السمطة التشريعية، كالتنفيذية كالقضائية(، لكف أسمى أنكاع 

ندما الجزاء في القاعدة الدستكرية كالذم يمنحيا ىذا السمك ىك ذلؾ الجزاء الذم يكقعو الشعب عمى السمطة الحاكمة ع
تخرج كتخالؼ قكاعد الدستكر كعمى رأسيا الحقكؽ كالحريات الفردية، حيث يستمد الشعب ىذه الكظيفة مف الدستكر 
نفسو الذم يجعمو مصدر كؿ السمطات في الدكلة، كيمكف القكؿ أف ىذا النكع مف الجزاء قد يعتبر التفسير القانكني، 

 قتصادية التي بررت ما اصطمح عمى تسميتيا "بالثكرات العربية". المختمؼ عف التفاسير االجتماعية كالسياسية كاال
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ايكازض عٔ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ)إع٬ٕ سكٛم اٱع٬ٕ  زغتٛض شلا"، ٚقس مت تهُني ٖصا املع٢ٓ يف

"إٕ نٌ : ع٢ً َا ًٜٞ( َٓ٘ 12)، ؾكس ْكت املاز٠ 1789املٛاطٔ ايؿطْػٞ( يػ١ٓٚ اٱْػإ

ٖٞ ١٦ٖٝ ٫ زغتٛض شلا"، ٫ تؿكٌ بني ايػًطاتٚ ،٫ تهع نُاْا يًشكٛم ادتُاع١٦ٖٝ١ٝ 
(1)

. 

ايكإْٛ ٚ ٚملا نإ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ أغبل يف ٚدٛزٙ َٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ بكؿ١ عا١َ

بكؿ١ خاق١، ؾإٕ ٖصا ا٭خرل أخص ايهجرل َٔ َباز٥٘ َٔ ا٭ٍٚ،  اٱْػإايسٚيٞ ؿكٛم 

يصى ؾايػ١ُِّ ا٭نجط ٚنٛسا يتأثرل ايسغاترل ايٛط١ٝٓ يف تهٜٛٔ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ، 

إىل  بايهبط َٔ ايسغاترل ايٛط١ٝٓٚ ،َٔ ايكإْٛ ايساخًٞ اٱْػإقٛاعس سكٛم  اْتكاٍٖٞ 

ايكإْٛ ايسٚيٞ
(2)

. 

ايكإْٛ ايسغتٛضٟ َٔ دسٜس، بعسَا إىل  اٱْػإَباز٨ سكٛم ثِ َا يبجت إٔ عازت 

ٛٸضٖا ايكإْٛ ايسٚيٞ ايسغاترل ايٛط١ٝٓ َكسضٖا ا٭ٍٚ، يهٔ يف ؾهٌ إىل  أضدعٗاٚ ،ط

 .ض َٔ قٝٛز ايػٝاز٠َٚتشطٸ ،زَتذسٸ

خاق١ يف ؾطع٘ املتعًل  ،ايسٚيٞٚ ٖصا ايتأثرل املتبازٍ َا بني ايكاْْٛني ايسغتٛضٟ

اٱْػإعكٛم 
(3)

 زغذل٠ ايكإْٛ ايسٚيٞايؿكٗا٤ ع٢ً تػ١ُٝ شيو بع١ًُٝ " ، محٌ بعض

تسٌٜٚ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ"ٚ
(4)

. 

                                 
ىذه األقكاؿ، انظر: سمكاف رشيد عنجك السنجارم، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كدساتير إلى  في اإلشارة - (1)

 ؛ 111الدكؿ، المرجع السابؽ، ص
؛ انظر أيضا:  21نية، المرجع السابؽ، صميف تكرار، تدكيؿ الدساتير الكطيقريبا مف ىذا المعنى انظر: ى - (2)

. انظر أيضا: جكرج فيديؿ، العدؿ الدستكرم كحقكؽ الشخصية 26سمكاف رشيد عنجك السنجارم، المرجع نفسو، ص
، 79-61، المجتمع الدكلي كحقكؽ الشخصية اإلنسانية، المرجع السابؽ، صكآخركفاإلنسانية، في، محمد بنكنة 

 عمى كجو التحديد.  70 -69كص
يقكؿ )فكف بككداندم( أف ىذه التأثيرات ذات أكجو متعددة، كتزداد باطراد، كعمى األخص في زمف العكلمة، كأف  - (3)

ليذه التأثيرات تتعمؽ بحماية حقكؽ اإلنساف، التي تتداخؿ كتتكامؿ فييا أدكات ككسائؿ ترسيخ كحماية  اليامةالنقطة 
حقكؽ اإلنساف الدكلية كاإلقميمية مع القكاعد األساسية لمدستكر، ككذلؾ مع التصكرات القيمية المكجكدة، سكاء عمى 

زاد أحمد عبد، القانكف الدستكرم الدكلي، دراسة في قميمي أك الكطني. مشار إليو لدل: خانالصعيد العالمي أك اإل
التأثيرات المتبادلة ما بيف قكاعد القانكف الدستكرم كقكاعد القانكف الدكلي، دراسة تحميمية مقارنة، منشكرات الحمبي 

 . 171، ص2011الحقكقية، الطبعة األكلى، بيركت
(، الذم يرل بأف ىناؾ تداخؿ كتكامؿ بيف القانكف - Brun- Oto BRYDEبرايداأكتك  -مف بينيـ األلماني)بركاف - (4)

= 



 إلْطإايفضٌ ايجاْٞ: عسٚز٠ االبتعاد عٔ املٓطل ايرزا٥عٞ ٚاملعاٜري املصدٚد١ عٓد تطبٝل سكٛم ا         ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١            
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ٜتهًِ آخطٕٚ عٔ "ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ايسٚيٞ"ٚ
(1)

، أٚ عٔ "تسٌٜٚ ايسغاترل 

ايٛط١ٝٓ"
(2)

. 

ايكإْٛ ٚ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ايتأثط َا بنيٚ سٍٛ َعاٖط ايتأثرل ٖ٪٤٫قس ىتًـ 

 ؾأزل٢ أْٛاع ايتأثرل ،اٱْػإايسٚيٞ، يهٔ ػُعِٗ زا٥ُا ْكط١ َؿذلن١ تتعًل عكٛم 

 ٖصا ضادعٚ ،اٱْػإيف فاٍ سكٛم  ٜعٗطايسغاترل ايٛط١ٝٓ ٚ بني ايكإْٛ ايسٚيٞ ايتأثط َاٚ

 .ايسغتٛضٟايكإْٛ ٚ اٱْػإايتطابل املٛدٛز بني ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم إىل 

ايسغتٛض، يف إٔ ٚ اٱْػإٖصا ايتطابل ايعاٖط َا بني ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم  ٜتذ٢ًٓ

ايؿعب)ا٭ؾطاز( َٔ د١ٗ أخط٣، ٚ ق١ عُٛز١ٜ ططؾاٖا ايػًط١ َٔ د١ِٗ ع٬نًُٝٗا ٜٓٓع

ٱيعاّ ايػًط١ ملُاضغ١  سف، ؾه٬ُٖا ٜٴٛدِّ٘ قٛاعسٙ،نُا ٜتطابكإ َٔ سٝح اشل

إىل  ٛدٻ٘ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ، ؾتٴاٱْػإإعُاٍ سكٛم إىل  َعني ٜ٪زٟ ،اختكاقٗا عٔ مٛ

 حٸشٳغٔ قٛاْني تهُٔ سكٛم ا٭ؾطاز، ٚا٫َتٓاع عٔ غٔ قٛاْني تكِّس ٖصٙ اؿكٛم، ٚتٴ

ؿٝص١ٜ ع٢ً تٓؿٝص ٖصٙ ايكٛاْني، ٚا٫َتٓاع عٔ تٓؿٝص قٛاْني كايؿ١ يصيو، ٓايػًط١ ايت

نُإ احملانُات ايعازي١ٚ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ اسذلاّ سكٛم ا٭ؾطاز ب َٔطًَٜٴٚ
(3)

. 

، ؾايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ اٱْػإتأثطت إشٕ ايػًطات ايج٬خ يف ايسٚي١ بتسٌٜٚ سكٛم 

شلا يف ايتؿطٜع، ٚشيو َٔ ططف  اٱْػإتعاْٞ اٯٕ َٔ َعامح١ ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم 

اييت تًتعّ بٗا ايسٚي١، ٚبايتبع١ٝ تعاْٞ َٔ ٖصا ايتعاضض  اٱْػإايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

                                 
الدكلي كالدساتير الكطنية كيسمي ذلؾ بعممية "دسترة القانكف الدكلي كتدكيؿ القانكف الدستكرم" كأف ىذه العممية ليست 

كاحد مجرد إضافة لما ىك مكجكد في الكاقع، بؿ إنيما تشكبلف عمميتاف متداخمتاف مع بعضيما البعض، ليما جكىر 
أكتك  -مشترؾ... إف السمطة السياسية ستككف حينذاؾ مقبكلة فقط شرعيا عندما تصكف حقكؽ اإلنساف. انظر: بركاف

، ص 2003، السنة 42برايد، دسترة القانكف الدكلي كتدكيؿ القانكف الدستكرم، دراسة منشكرة في مجمة ديرشتات، العدد
خانزاد أحمد عبد، القانكف الدستكرم الدكلي، دراسة في التأثيرات ، مشار إليو لدل: 61صإلى  اإلحالة ىنا 75-61ص 

 . 134المتبادلة ما بيف قكاعد القانكف الدستكرم كقكاعد القانكف الدكلي، المرجع السابؽ، ص
 مف بينيـ خانزاد أحمد عبد، في مؤلفو: القانكف الدستكرم الدكلي، المرجع السابؽ.  - (1)
 ميف تكرار، في مؤلفيا: تدكيؿ الدساتير الكطنية، المرجع السابؽ. يى - (2)
 القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كدساتير الدكؿ قريبا مف ىذا المعنى، انظر: سمكاف رشيد عنجك السنجارم، - (3)

 . 110المرجع السابؽ، ص
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بني َا تكطضٙ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ، أَا ايػًط١ ٚ احملتٌُ بني َا تؿطٸع٘ ٖٞ نػًط١ تؿطٜع١ٝ

َعٜسا َٔ ايك٬سٝات املعكس٠ ع٢ً َػت٣ٛ تٓؿٝص  اٱْػإايتٓؿٝص١ٜ ؾكس ظازٖا تسٌٜٚ سكٛم 

ًٝٗا َٔ قبٌ ايسٚي١، ٚمتهني ا٭ؾطاز َٔ َا ٜأتٞ يف ٖصٙ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ املتعٗس ع

َػ٪ٚيٝات دسٜس٠ تتعًل بتطبٝل ٚ ؿاز٠ َٓٗا، يف سني ُأنٝؿت يًػًط١ ايكها١ٝ٥ أعبا٤غتا٫

اييت أقبشت ْاؾص٠ يف ايسٚي١ ع٢ً اؿا٫ت ايؿطز١ٜ، َٚا  اٱْػإايكٛاعس ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

ٜجرل شيو َٔ إؾها٫ت عسٜس٠ تكاسب مجٝع َطاسٌ ٖصا ايتطبٝل
(1)

. 

 ،إٕ َا ًُْػ٘ ايّٝٛ ؾع٬ ٖٛ خهٛع إضاز٠ امل٪غػني ايسغتٛضٜني يًكإْٛ ايسٚيٞ 

، أٚ ع٢ً ا٭قٌ عسّ إَها١ْٝ ػاٚظ ٖ٪٤٫ امل٪غػني اٱْػإخاق١ يف ؾطع٘ املتعًل عكٛم 

ٚشيو عٓس قٝاغ١  ،سطٜات ا٭ؾطازٚ عٓسَا ٜتعًل ا٭َط عكٛم ،ايسغتٛضٜني يًكإْٛ ايسٚيٞ

اؿطٜات ٚ ايسغتٛض أٚ تعسًٜ٘، ًْٚشغ شيو بػٗٛي١ َٔ خ٬ٍ ٖصا ا٫عذلاف ايٛاغع باؿكٛم

 .ا٭غاغ١ٝ املٓكٛم عًٝٗا يف ايٓكٛم ايسٚي١ٝ نُٔ ايسغاترل ايٛط١ٝٓ

 اإلْطإذتكٛم  املسدعٝات ايدضتٛز١ٜ - ثاْٝا

 ،اٱْػإؿكٛم  اشلا١َإسس٣ ايطٚاؾس  ايسغتٛض١ٜ ايػطب١ٝ ًت ايٓكٛم ايٛط١ٝٓؾٓه

ٚع٢ً ضأغٗا  ،اٱلًٝع١ٜإٔ ْكـ عٓس ايٓكٛم َٔ ٬ بس ؾ ،٫ٚ ميهٔ ٭ٟ باسح ػاٚظٖا

اٱع٬ٕ "ٚ "،1789ع٬ٕ ايؿطْػٞٚ"اٱ ،1215 (MAGNA CARTA) ناضتا" "املادٓا

ٖٚٞ ْكٛم عبٸطت عٔ بسا١ٜ ؾع١ًٝ ٚسكٝك١ٝ يًتأطرل ايسغتٛضٟ ؿكٛم  "،1776َطٜهٞا٭

املس١ٜٓ  زغتٛض" عبٸط يف سني )أ(،يهٔ يًعامل أمجعٚ -يٝؼ يس٣ ايػطب ؾشػب -اٱْػإ

 .)ب(يف اٱغ٬ّ  اٱْػإكٛم ؿ، ْٚعط٠ أٚي١ٝ غ١َٝ٬إاملٓٛض٠" عٔ خكٛق١ٝ 

 يد٣ ايػسب اإلْطإبدا١ٜ ايتأطري ايدضتٛزٟ ذتكٛم  - أ

خكٛق١ٝ تاضى١ٝ ظاٖط٠، ْؿأت َٔ  اٱْػإز َٔ ايؿكٗا٤ ايػطبٝني إٔ ؿكٛم ٜط٣ عس

                                 
في تأثير المعاىدات الدكلية بصفة  ؛633-631ميف تكرار، المرجع السابؽ، صيقريبا مف ىذا المعنى، انظر: ى - (1)

عامة، كتمؾ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف بصفة خاصة عمى السمطات الثبلث لمدكلة)التشريعية كالقضائية كالتنفيذية(، انظر 
المرجع السابؽ، أميف عاطؼ صيميا، دكر الدساتير كالسيادة الكطنية في ظؿ المعاىدات كالقرارات الدكلية، أيضا: 

 .100 -71ص
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ايؿطْػ١ٝٚ ا٭َطٜه١ٝٚ اٱلًٝع١ٜضسِ ايٓكٛم ايػطب١ٝ ايتاضى١ٝ، خاق١ 
(1)

، بٌ ٜٚعتدلٕٚ 

 -ٖصٙ ايٓكٛم مبجاب١ اٱضخ ايسغتٛضٟ املػٝطط أٚ املُٗٝٔ )املجًح ايسغتٛضٟ املػٝطط

Triangle constitutionnel dominant زغتٛض١ٜ قاعس٠ (، ٚايصٟ قابًت٘ ؾُٝا بعس مناشز

َٓاؾػ١
(2)

ايتأنٝس َع ايٓكٛم ٚ ،(1)َع ايٓكٛم اٱلًٝع١ٜ ا٫ْط٬ق١ؾهاْت . 

 .(3)ايؿطْػٞاٱع٬ٕ  ايعامل١ٝ َعٚ ،(2)ا٭َطٜه١ٝ

 :اإلصتًٝص١ٜايٓضٛظ َع  ْكط١ االْطالم -1

 MAGNAأٚ) ععِ،املٝجام ا٭، أٚ ععِععِ، أٚ َٝجام اؿط١ٜ ا٭ٜؿهٌ ايعٗس ا٭ 

CARTA ) ُّٸٚ اٱْػإتأطرل سكٛم  اْط٬م، ْكط١ 1215يعا ٔ ٖصا املطايب١ بٗا، ٚقس ته

ُٖٗا عطٜه١ أخط٣، َٔ ايٛثا٥ل ا٭ بعسزُت ؾُٝا بعس َٔ اؿكٛم، تسعٸ اايعٗس عسٜسٶ

تهُٓت بٝاْا َؿك٬ ؿكٛم  اييتٚ ،(PETITION OF RIGHTS،)1628يعاّ  اؿكٛم

ايدلملإ ايتاضى١ٝ، ٚأِٖ َا ْكت عًٝ٘ ٖٞ اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ، ثِ ؾطع١ اؿكٛم أٚ قا١ُ٥ 

-HABEAS) ،(، ٚنصيو قإْٛ أٚ َصنطBILL OF RIGHTS٠)1689 يعاّاؿكٛم 

                                 
يرل مثبل "جاؾ دكنممي: "أف حقكؽ اإلنساف ذات أصكؿ غربية، كىي بالتالي ذات خصكصية تاريخية، كأف  - (1)

المفاىيـ غير الغربية عف حقكؽ اإلنساف ما ىي إال مفاىيـ عف الكرامة اإلنسانية كليست مفاىيـ عف حقكؽ اإلنساف، 
اإلنسانية كحقكؽ اإلنساف(، خاصة كأف االتفاقيات الدكلية كرغـ إقراره باالرتباط الكثيؽ ما بيف المفيكميف ) الكرامة 

لحقكؽ اإلنساف تؤكد دائما عمى أف حقكؽ اإلنساف "تنبع مف الكرامة المتأصمة في الشخصية اإلنسانية"، إال أنو يرل أف 
إلى  تيدؼ ىناؾ مفاىيـ كثيرة عف الكرامة اإلنسانية ال تنطكم عمى حقكؽ اإلنساف، كما أف ىناؾ مجتمعات كمؤسسات

تحقيؽ الكرامة اإلنسانية باستقبلؿ تاـ عف فكرة كممارسة حقكؽ اإلنساف، كيضيؼ في مكضع أخر قائبل: "ال يمكف أف 
نقع في فخ إطبلؽ تسمية حقكؽ اإلنساف عمى كؿ شيء جيد كخّير، حتى ال نفرغ ىذا المصطمح مف معناه". انظر في 

 . 32ك 68مية بيف النظرية كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، صتفاصيؿ ذلؾ: جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العال
أف "الدسترة "كما ىي معركفة اليـك ىي نتاج إرث ثقافي  (- Didier- MAUS عتبر مثبل )ديديي مكسيَ  - (2)

أكركبي، ثـ يعدد النصكص المرجعية ليذه الدسترة القانكنية بصفة عامة كتمؾ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف بصفة خاصة 
 حيث يقكؿ في ىذا الصدد: 

« …L’observateur est ainsi conduit à remarquer qu’il existe un héritage constitutionnel dominant, 

mais qu’il peut aussi se rencontrer des modèles constitutionnels concurrents… la pensée 

constitutionnelle dominante est aisée à repérer, à délimiter et à définir. Elle est issu du XVIII(18) 

siècle et du mouvement qui, progressivement, au Royaume- Uni, aux États- Unis et en France, a 

conféré à la doctrine constitutionnelle classique ses caractéristiques essentielles ». Voir: Didier- 

MAUS, Culture et Cultures: un défi pour les constitutions ?,In, Culture et Cultures: un défi pour les 

droits de l’homme, sous la direction de Ali SEDJARI, édition l’Harmattan, imprimerie el maarif al 

Jadida,2011,p114.  
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CORPUS) ّغاغ١ٝ ؿُا١ٜ اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ َٔ تعػـ أإش ٜعتدل نُا١ْ ، 1679 يعا

ٚملٓع ا٫عتكاٍ زٕٚ َصنط٠ قا١ْْٝٛ ،ايػًط١
(1)

. 

سسا يًػًط١ املطًك١ َكابٌ غٝاز٠ ايكإْٛ، ٖٚٞ ٚإٕ ؾعًت شيو ٖصٙ ايٛثا٥ل ٚنعت  

خاق١ َٔ سٝح تكٝٝس غًطات ْٚؿٛش  ،طت عٔ خكٛق١ٝ ٖصٙ ايسٚي١عبٸؾكس  إلًذلايف 

ميًو ٚ ،َكٕٛلًذلا، ٖٚٛ إٔ املًو إعٌُ ب٘ ست٢ ايّٝٛ يف ػت يتكًٝس خام ٜٴاملًو، ٚأغٸ

، ثا١ْٝاؿه١َٛ َٔ د١ٗ ٚ ،يهٓ٘ ٫ وهِ، ٚتتٛظع باقٞ ايػًطات بني ايدلملإ َٔ د١ٗ

ايسغاترل ٚ ع٬ْاتَٔ اٱ عسزا َعتدلاشلُت ؾُٝا بعس أإ٫ إٔ املباز٨ ايعا١َ اييت دا٤ت بٗا 

عسا عاملٝا ٚانشامما ميٓشٗا بٴ ،ٚضٚباأست٢ خاضز ٚ ،ٚضٚب١ٝخاق١ ا٭
(2)

. 

 :َسٜه١ٝايٓضٛظ األ ايتأنٝد َع -2

نٝس املباز٨ اييت دا٤ت بٗا ايٛثا٥ل ايدلٜطا١ْٝ يف ايٓكٛم ا٭َطٜه١ٝ يكس مت تأ

يف قٛا٥ِ سكٛم  أنجط ، بٌ إٕ ايٓكٛم ا٭َطٜه١ٝ تٛغعت1791يعاّخاق١ زغتٛضٖا 

يٝؼ ٚ ، نُا نُٓت يٓؿػٗا بعسا عاملٝا دًٝا، َٔ خ٬ٍ اؿسٜح عٔ نٌ ايٓاؽاٱْػإ

 .ؾكط املٛاطٔ ا٭َطٜهٞ

سكٛم إع٬ٕ  ٚشلُاأنإ  صٜٔايًٓ ع٬ْني ايؿٗرلٜٔغاغا يف اٱأ ٖصٙ ايٓكٛم ٚتتُجٌ

 14َطٜهٞ يف ك٬ٍ ا٭غتا٫إع٬ٕ  عكب٘أ، 1776ٚدٛإ 12ؾعب ؾطدٝٓٝا ايطٝب يف 

                                 
؛ ككذلؾ ىكامش الفصؿ األكؿ لنفس 10حكؿ الكثائؽ اإلنجميزية انظر: كبلكديك زنغي، المرجع السابؽ، ص - (1)

-32المرجع السابؽ، ص  ،القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ؛ كانظر أيضا: عبد الكريـ عكض خميفة،46المرجع، ص
-37؛ كانظر كذلؾ: محمد السعيد مجذكب، الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، جركس برس، د. ت. ط. لبناف، ص33
 ؛ انظر أيضا: 13-11؛ كانظر أيضا: جابر إبراىيـ الراكم، المرجع السابؽ، ص40

-Ibrahim SOUSS, L'universalité des Droits de l’Homme ,In, les Droits Fondamentaux à l'épreuve 

de la mondialisation ,Actes du Colloque international organisé par le Centre de Recherche Hannah 

Arendt, les16 et 17 mars2006,éditions CUJAS Paris 2006,p30-  .  

 انظر أيضا: 
-Danièle LOCHAK, les droits de l’homme, op. cit. p.   -  .  

(: " أف التاريخ البريطاني الطكيؿ استطاع تدريجيا التقميص مف سمطة Didier- MAUS -يرل )ديديي مكس - (2)
قامة مسؤكلية الحككمة، كضماف الحريات، كىك يشكؿ نقطة االنطبلؽ"، حيث يقكؿ:   الممؾ، كتقكية سمطات البرلماف، كا 

« La longue histoire britannique, qui progressivement a réduit les pouvoirs du roi, renforcé ceux 

du parlement, instauré la responsabilité du gouvernement et garanti les libertés, constitue le point 

de départ ». Voir Didier- MAUS, culture et cultures: un défi pour les constitutions ?,op. cit. p. 114.  
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مت  ،صٜٔ ٜػًب عًُٝٗا طابع َسضغ١ ايكإْٛ ايطبٝعٞع٬ْني ايًٓ، ؾؿٞ ٖصٜٔ اٱ1776د١ًٜٝٛ 

ٕ ايٓاؽ مجٝعا غٛاغ١ٝ، ٚقس ٖٚبِٗ خايكِٗ سكٛقا ؾدك١ٝ تٓشسض َٓٗا أايتأنٝس ع٢ً 

ٕ تػتُس ؾطعٝتٗا َٔ أاؿط١ٜ، ٫ٚ ميهٔ ايتٓاظٍ عٓٗا، ٚع٢ً غًط١ اؿانِ 

بعس عس٠  1791عاّ  َطٜهٞ ايصٟ انتٌُايسغتٛض ا٭ اٱع٬ْنيع ٖصٜٔ بٹاحملهَٛني، ثِ تٳ

اٱْػإتعس٬ٜت نإ ٖسؾٗا زا٥ُا ايتٓكٝل ع٢ً سكٛم 
(1)

. 

، ٚضغِ تعسًٜ٘ عُاٍغتا٫ايسغتٛض ا٭َطٜهٞ أقسّ زغتٛض َهتٛب غرل َٓكطع  ٜٴعسټ

عاٍ غاضٟ املؿعٍٛ ست٢ ايّٝٛ، نإ أِٖ تعس٬ٜت٘ تًو اييت ُاقذلست ٜ عس٠ َطات، إ٫ أْ٘ َا

 ٖٚٞ يف سسٚز عؿط َٛاز زلٝت بٛثٝك١ اؿكٛم ،1791ٚمت إقطاضٖا عاّ  1789عاّ 

(BILL OF RIGHTS بٗا انتٌُ تهٜٛٔ ايسغتٛض ا٭َطٜهٞ ايصٟ بسأ غ١ٓ ،)1776
(2)

. 

ٚمما ٜؿس ا٫ْتباٙ يف زغتٛض اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ زٜبادت٘ اييت ُاؾتتشت بعباض٠ 

"مٔ ؾعب اي٫ٜٛات املتشس٠"
(3)

يٮدٝاٍ ايكاز١َ"، ز٫ي١ ٚ ثِ عباض٠ "تأَني ْٹعٳِ اؿط١ٜ يٓا 

ؾا٭ٚىل تسٍ ع٢ً إٔ ايؿعب ٖٛ َكسض ايسغتٛض، ٚبايتايٞ  ،تني ايعباضتني نبرل٠ دسااٖ

يف فاٍ  سا١َغتٚا٫ ايجا١ْٝ تتشسخ عٔ َؿّٗٛ "اؿط١ٜ املػتسا١َ"،ٚ َكسض نٌ ايػًطات،

                                 
؛ ككذلؾ ىكامش الفصؿ 10اإلعبلنات األمريكية، انظر: كبلكديك زنكي، المرجع السابؽ، ص إلى  في اإلشارة - (1)

المرجع السابؽ،  ،القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ؛ انظر أيضا: عبد الكريـ عكض خميفة،46األكؿ لنفس المرجع، ص
 : أيضا؛ انظر 42-41؛ محمد سعيد مجذكب، الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص33ص

-Ibrahim SOUSS, L'universalité des Droits de l’Homme ,In, les Droits Fondamentaux à l'épreuve 

de la mondialisation ,Actes du Colloque international organisé par le Centre de Recherche Hannah 

Arendt ,op. cit. p 33-   .  

عمى مبادئ الفصؿ بيف  التأكيد مف قبؿ الدستكرييف األمريكييف( أف Didier- MAUS -يرل )ديديي مكس - (2)
 السمطات بقيت ألكثر مف قرنيف كمثاؿ ال يمكف مقارنتو. 

« L’affirmation par les constituants américains de 1787 de la valeur de la séparation des pouvoirs, 

demeure, plus de deux siècles après, un exemple incomparable ». Voir Didier- MAUS, culture et 

cultures: un défi pour les constitutions ?,op. cit. p. 114.  

فقد جاء في مستيؿ ديباجتو  ،بعبارة "الشعب" كذلؾ 1996المعدؿ في سنة  1989ُيفتتح الدستكر الجزائرم لسنة  - (3)
بيف العبارتيف رغـ أف  افرقتعتقد ىذه الدراسة أف ىناؾ " الشعب الجزائرم شعب حر، كمصمـ عمى البقاء حرا"، 

المتحدة األمريكية، عبارة الدستكر األمريكي بصيغة المتكمـ المقرر "نحف شعب الكاليات فالمصطمح المستعمؿ ذاتو، 
رغبة منا... " أم أف الشعب ىك الذم يقرر كيختار كبالمحّصمة ىك الذم يحكـ، كذلؾ فعؿ الدستكر الفرنسي لسنة 

لـ تأت في صيغة  حيث استيؿ بعبارة: "يعمف الشعب الفرنسي... ، بينما عبارة استيبلؿ الدستكر الجزائرم 1958
إف لـ يكف الشعب الشعب حرا كمصمما عمى البقاء حرا، فمف الذم يعتبر  بالمتكمـ المقرر إنما في صيغة الُمَخاطَ 

 كىك ما يتماىى فعبل مع الكاقع المعيش.  نفسو؟
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ٖٚٞ تعين ؾُٝا تعين،  ،تطتبط أنجط مبؿّٗٛ ايت١ُٝٓ )ايت١ُٝٓ املػتسا١َ( اٱْػإسكٛم 

ٝادات أدٝاٍ املػتكبٌتًب١ٝ استٝادات أدٝاٍ اؿانط زٕٚ ايتهش١ٝ باست
(1)

. 

أْٗا مل تككس ٚؾكط املٛاطٔ  إع٬ْٜٚعٗط دًٝا َٔ تكؿح املباز٨ اييت دا٤ بٗا اٱ

ٚنٝـ  ،إمنا ناْت تتهًِ عٔ ايٓاؽ مجٝعا -ست٢ ٚإٕ دا٤ت َٔ أدً٘-َطٜهٞ ا٭

 ؛ملباز٨بٗسٙ ا اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  يصيو ؾ٬ عذب عٓسَا ٜتأثط ؛ٜٛيسٕٚ غٛاغ١ٝ

 .َطٜه١ٝ نإ ٚانشا نصيوع٬ْات ا٭ٲيبعس ايعاملٞ ايٚبايتايٞ ؾإٕ 

ٕٸ  كطاضٙ ٚبكا٥٘ اغتٚ اؿطٜاتٚ تطٛض ايسغتٛض ا٭َطٜهٞ َٔ سٝح اؿكٛمٚ ضغٛرإ

ٜط عسّ ا اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ يتدلبٗ تتشذرغاضٟ املؿعٍٛ َٓص ْؿأت٘، دعً٘ شضٜع١ 

تكسٜكٗا بتشؿعات عسٜس٠، ؾٗٞ تعتدل إٔ زغتٛضٖا تكسٜكٗا ع٢ً ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ، أٚ 

اؿطٜات ايؿطز١ٜ، مما ٖٛ ٚاضز يف ٚ نإ أٚغع ْطاقا ٚأنجط سل٫ٛ يف إقطاضٙ يًشكٛم

 ، ٚبايتايٞ ؾٗٞ ٫ تكبٌ أ١ٜ ايتعاَات زٚي١ٝ طبكا ٭ٟاٱْػإا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

يصيو ؾػٹذټًٗا يف ايتكسٜل ع٢ً  ٛم اييت ٜكطضٖا ايسغتٛض ا٭َطٜهٞ؛ؼس َٔ اؿكاتؿاق١ٝ 

ات قس ٖٞ ٚإٕ قازقت ع٢ً بعهٗا ؾإْٗا تجكًٗا بتشؿعٚ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ نعٝـ دسا،

(Ratify and ruinٜٗسّ)ٚ مسٸتؿطؽ املعاٖس٠ َٔ َهُْٛٗا، ؾتهٕٛ نُٔ ٜك
(2)

. 

تػُٞ اي٫ٜٛات املتشس٠ ٖصا املٓطل ايصضا٥عٞ ايصٟ تتدصٙ نسا ع٢ً عامل١ٝ سكٛم 

 -نُا تسعٞ شيو-سٝح ؼٍٛ ٖصٙ ايعكبات  ،بايعكبات ايسغتٛض١ٜ ا٭َطٜه١ٝ اٱْػإ

عذ١ إٔ ايسغتٛض ا٭َطٜهٞ نإ  ،اٱْػإزٕٚ ايتكسٜل ع٢ً ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

إيٝٗا  ا٫ْهُاّأنُٔ ؿكٛم املٛاطٔ ا٭َطٜهٞ َٔ ٖصٙ ا٫تؿاقٝات، ٚبايتٸايٞ ؾإٕ ٚ أسلٌ

إٕ ٚ ٜعين تكٝٝس شلصٙ اؿطٜات اييت ٜتُتع بٗا املٛاطٔ ا٭َطٜهٞ ع٢ً ْطام ٚاغع، ٖٚٞ

ٖٛ ا٭غًٛب ايصٟ تتبع٘ سايٝا بعس ظٜاز٠ نػط املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل ٚ - اْهُت

 ، ؾإْٗا عاز٠ َا تبسٟ ؼؿعات عذ١ سلٍٛ ايسغتٛض ا٭َطٜهٞ-اؿه١َٝٛ عًٝٗا

                                 
ف تماما فإذا كاف االمستدامة"، لكف المفيكميف مختمف"الحرية المستدامة" فكرة استكقفتنا قياسا عمى "التنمية  - (1)

ة األجياؿ الحالية كالمقبمة مف التنمية؛ كذلؾ عف طريؽ االستخداـ العقبلني المقصكد بالتنمية المستدامة ىك ضماف حص
دسترة الحقكؽ كالحريات ضمف  -ما سبؽإلى  كقياسا-الدراسة   في رأم ىذه لممكارد البيئية، فإف الحرية المستدامة تعني

 مستقبمية. دستكر شرعي ديمقراطي مستقر بمقاربة استشرافية، تضمف الحرية لؤلجياؿ الحالية كال
(2)- Juan Antonio Carrillo SALCEDO, Droit international et souveraineté des États, op. cit. p. 103  
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ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝٚ ايسغتٛض ا٭َطٜهٞأٟ تعاضض قتٌُ بني  بعازاغتٚ
(1)

. 

ٖصا املٛقـ ايصٟ تتعاٌَ ب٘ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ َع ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٜ٪نس 

ٜػُٛ ع٢ً  ا٫ؼازٟع٢ً إٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ػعٌ َٔ زغتٛضٖا  اٱْػإؿكٛم 

ٖصا عهؼ َا تتبٓاٙ َععِ زٍٚ اجملتُع ايسٚيٞ، نُا إٔ ٖصا املٛقـ ٚ ايكإْٛ ايسٚيٞ،

، ؾٗٞ َٔ د١ٗ تطبط اٱْػإظاٖط٠ يف ايتعاٌَ َع قهاٜا سكٛم  ٚاظزٚاد١ٝ اْتكا١ٝ٥ٜعدل عٔ 

ايعامل١ٝ املٓكٛم عًٝٗا يف  اٱْػإَػاعستٗا يًسٍٚ ايٓا١َٝ بهطٚض٠ اسذلاّ سكٛم 

عذ١ محا١ٜ ٖصٙ اؿكٛم، ثِ يف املكابٌ ؼذِ  ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ، بٌ ٚتتسخٌ عػهطٜا

اييت تطايب اٯخطٜٔ بهطٚض٠  اٱْػإعٔ ايتكسٜل عٔ ٖصٙ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

 .عًٝٗا عٔ ططٜل ايتشؿعات ا٫عذلاضَٔ  انجرلٶإيٝٗا ؾإْٗا تبسٟ  اْهُتا، ٚإٕ اسذلاَٗ

ْتكا٥ٞ ي٫ًٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ؾع٬ عٔ ٜهؿـ ٖصا ايتعاٌَ ايصضا٥عٞ ٚا٫

يبًس َا، عٓسَا تكطسّ باـكٛقٝات ايسغتٛض١ٜ  اٱْػإإؾهاي١ٝ عامل١ٝ سكٛم 

ايتطبٝكٞ يف ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ، ٚ َٛدٛز٠ بني املػتٜٛني ايٓعطٟٜٚهؿـ نصيو عٔ ٠ٖٛ 

سٝٓٗا ايتٛؾٝل ايتطبٝل، ٜٚكعب إىل  سٝح تعزاز ٖصٙ اشل٠ٛ اتػاعا نًُا اْتكًٓا َٔ ايتٓعرل

اـكٛق١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣، يهٔ ا٫بتعاز عٔ ٖصا املٓطل ايصضا٥عٞ ٚ ،ايعامل١ٝ َٔ د١ٗ ؛بني

 .ايعامل١ٝ اٱْػإٖٛ اؿٌ املُهٔ َٔ أدٌ نُإ ؾعاي١ٝ أنجط ؿكٛم 

 :1789 املٛاطٔ ايفسْطٞ يط١ٓٚ اإلْطإاملٓش٢ ايعاملٞ إلعالٕ سكٛم  -3

 -ٝؼ بتًو ايكٛض٠ست٢ قِّ -املٛاطٔٚ اٱْػإايؿطْػٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  تأثط

َطٜه١ٝ، ا٭ٚ باٱع٬ْات ايدلٜطا١ْٝٚ ،"َْٛتٝػهٝٛ"ٚ "ضٚغٛ"بايؿ٬غؿ١ ايؿطْػٝني خاق١ 

                                 
لـ تصادؽ الكاليات المتحدة األمريكية عف أية اتفاقية أساسية لحقكؽ اإلنساف، بذريعة ىذه  1988حتى عاـ  - (1)

العقبات الدستكرية، إال أف مكقفيا تغير بعد ذلؾ نحك التصديؽ بتحفظات مناسبة، تضمف دائما ىذه النظرة الفكقية 
االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم لدستكرىا، فقد أبدت الكاليات المتحدة عند تصديقيا عمى 

التحفظ التالي: "يتضمف دستكر كقكانيف الكاليات المتحدة حماية شاممة لحرية الفرد في التعبير كالتجمع؛ كمف ثـ فإف 
اية المقررة ليا في الكاليات المتحدة ال تقبؿ أية التزامات طبقا لبلتفاقية يمكف أف تحد مف ىذه الحقكؽ، مقارنة بالحم

دستكر الكاليات المتحدة". لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ 
-128اإلنساف، انظر عمى كجو الخصكص: أحمد كائؿ عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص

130 . 
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يف سكٛم  نبرلٷ تأثرلٷٕ شلا بأؾهاضٖا اييت ناٚ ٚقبٌ نٌ شيو مبباز٨ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ،

ُٸ اٱْػإ ع٬ٕٓٗا اٱاييت ته
(1)

. 

عٔ ايٓكٛم ايدلٜطا١ْٝ ٚا٭َطٜه١ٝ مبٓشاٙ ايعاملٞ ع ايٓل ايؿطْػٞ ضغِ شيو ٜتُٝٸ

ايٛط١ٝٓ اييت دا٤ت بعسٙٚ ايعاٖط، يصيو تأثطت ب٘ دٌ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ
(2)

. 

ُٸاٱع٬ٕ  ٜٚعتدل ؾاض٠ ملكطًح سكٛم ٓت قطاس١ اٱأٚىل ايٛثا٥ل املس١ْٚ اييت ته

 اٱْػإسكٛم إع٬ٕ  ايؿُٛي١ٝ ست٢ يف تػُٝت٘"ٚ يف تػُٝتٗا، ٚقس اتػِ بايعامل١ٝ اٱْػإ

َهإ، ٚىاطب ٚ ١ٝ بؿهٌ عاّ يف نٌ ظَإاٱْػاْاملٛاطٔ"، ٚقس تٓاٍٚ اؿكٛم ٚ

: أٚ غٝأتٕٛ يف املػتكبٌ، َٚٔ عباضات٘ املػتع١ًُ اييت تسٍ ع٢ً شيو ،ؾداقا َعاقطٜٔ ي٘أ

يف  َٕٚتػاٚٚ سطاضاأ" ٜٛيس ايٓاؽ : ٚىلدا٤ يف َازت٘ ا٭ ،خلا ..." نٌ ايبؿط، ايٓاؽ،

اؿكٛم"
(3)

. 

"، ٚقس طػ٢ اٱْػإعٌُ عباضات "نٌ إْػإ"، "أٟ إْػإ"، "نٌ بين اغتنُا  

َطًكا، ع٢ً عباض٠ "املٛاطٔ" اييت تعين املٛاطٔ  اٱْػإعُاٍ ٖصٙ ايعباضات اييت تعين اغت

ايؿطْػٞ، مما ٜسٍ ع٢ً ٖصٙ املكاضب١ ايعامل١ٝ اييت طبعت اٱع٬ٕ
(4)

. 

ٖٚصا ايبعس ايٛطين  ،ط عٔ خكٛق١ٝ ٚط١ٝٓ ؾطْػ١ٝعبِّٜٴنُا ؾطض ْؿػ٘ نٓل ٚطين 

                                 
 ،القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ؛ عبد الكريـ عكض خميفة،30غازم حسف صباريني، المرجع السابؽ، ص - (1)

 ؛ انظر أيضا: 43؛ محمد سعيد مجذكب، الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص33المرجع السابؽ، ص
 -Ibrahim SOUSS, L'universalité des Droits de l’Homme ,In, les Droits Fondamentaux à l'épreuve 

de la mondialisation ,Actes du Colloque international organisé par le Centre de Recherche Hannah 

Arendt ,op. cit. p 33-   .  

(2)  - « La déclaration a nécessairement une portée universelle. L’idée que les droits de l’Homme 

sont éternels, qu’ils sont de tous les temps et de tous les pays, qu’il ne sont pas fait seulement pour 

la France …cette visée universaliste distingue radicalement la déclaration de 1789 des pactes 

anglais et explique qu’elle soit apparue comme le modèle de toutes les déclarations futures ». voir: 

Danièle LOCHAK, les droits de l’homme, op. cit. p. 2 .  

ة، م؛ انظر أيضا: محمد سعيد مجذكب، حقكؽ اإلنساف كالحريات العا12كبلكديك زنكي، المرجع السابؽ، ص - (3)
 . 54-43المرجع السابؽ، ص

مداخمة مقدمة لممشاركة في  ،1789أحمد أبك الكفا، اإلعبلف الفرنسي بخصكص حقكؽ اإلنساف كالمكاطف لعاـ  - (4)
ثالثة عشر) الفقو اإلسبلمي: المشترؾ اإلنساني كالمصالح(، محكر حقكؽ اإلنساف ندكة تطكر العمـك الفقيية، الطبعة ال

، 2014أفريؿ  9إلى  6في المكاثيؽ الدكلية كالفقو اإلسبلمي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، سمطنة عماف، مف 
 .http: //www. mara. gov. om/nadwa_new/?page_id=936 كتركني لمندكة:لالمداخمة منشكرة عمى المكقع اإل

http://www.mara.gov.om/nadwa_new/?page_id=936
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يف إناؾ١ "املٛاطٔ" يف ايتػ١ُٝ ؾكط ٜعٗط٫ 
(1)

تأنس شيو بتهُني سكٛم َس١ْٝ إمنا ٚ ،

 .تتعًل باملٛاطٓني ايؿطْػٝني بؿهٌ خام

، ايصٟ ٬1791ٕ، بسا١ٜ بسغتٛض عٚضز يف اٱ مباتباعا ٚقس تأثطت ايسغاترل ايؿطْػ١ٝ 

، ثِ اٱْػإايؿعاضات اييت قاَت عًٝٗا ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ ؿكٛم ٚ يًُباز٨نإ اْعهاغا 

 1958، 1948، 1946: َع ايسغاترل ايؿطْػ١ٝ املتعاقب١
(2)

. 

 ٜٚ٪نس َط٠ أخط٣ ٚضزلٝا ع٢ً سكٛم ...": َا ًٜٞ 1946ؾكس دا٤ يف زٜباد١ زغتٛض 

 ." ...1789عاّ اؿكٛم ايكازض إع٬ٕ  املٛاطٔ املٓكٛم عًٝٗا يفٚ اٱْػإسطٜات ٚ

نُا دا٤ يف زٜباد١ ايسغتٛض ايؿطْػٞ اؿايٞ، زغتٛض اؾُٗٛض١ٜ اـاَػ١ يػ١ٓ 

مبباز٨ ايػٝاز٠ ٚ اٱْػإ" ٜعًٔ ايؿعب ايؿطْػٞ ضزلٝا متػه٘ عكٛم : َا ًٜٞ 1958

 ." ...1789إع٬ٕ  ايٛط١ٝٓ َجًُا سسزٖا

 ًَُٚٗا يٲع٬ْات ٖاَاباعتباضٙ َكسضا تاضىٝا ، إٕ ٖصٙ ايك١ُٝ ايعاٖط٠ يٲع٬ٕ

ٖٞ ايسٚي١ٝ نصيو، ٚ بٌ ،يٝؼ ؾكط ايؿطْػ١ٝ ،املٛاثٝل اييت دا٤ت ؾُٝا بعسٚ ايسغاترلٚ

مبا ؾٝ٘  نا٬َ اٱْػإٜعتدلٕٚ ْعاَِٗ اـام باؿطٜات ٚسكٛم  نياييت دعًت ايؿطْػٝ

ؾطازيٝهُٔ ايسؾاع عٔ ا٭ ؛ايهؿا١ٜ
(3)

. 

جٓا٤ غتقبح ٜػ٢ُ ؾُٝا بعس "با٫أاملطدع١ٝ ايتاضى١ٝ ملا  1789إع٬ٕ  ٚقس ؾهٌ

غاغا َٔ نٕٛ أَػتُس٠  ،ايصٟ ميجٌ خكٛق١ٝ ٚط١ٝٓ ؾطْػ١ٝ ،ايجكايف ايؿطْػٞ"

 ،ٚناضب١ يف ايتاضٜذ ،َٚعطؾتٗا بٗصٙ اؿكٛم عطٜك١ اٱْػإاملُاضغ١ ايؿطْػ١ٝ ؿكٛم 

                                 
حيث جاء في ىذه المادة  1996مف دستكر  178/5تأثر المؤسس الدستكرم الجزائرم بيذه التسمية في المادة  - (1)

 الحريات األساسية كحقكؽ اإلنساف كالمكاطف.  -5ما يمي: " ال يمكف ألم تعديؿ دستكرم أف يمس: 
القانكف الدكلي  ـ عكض خميفة،؛ كانظر أيضا: عبد الكري54-43انظر محمد سعيد مجذكب، المرجع نفسو، ص - (2)

 . 33المرجع السابؽ، ص ،لحقكؽ اإلنساف
بّرر كزير خارجية فرنسا آنذاؾ تأخر فرنسا في التصديؽ عمى االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، كالذم لـ  - (3)

مع إبدائيا عدة تحفظات، بّرر ذلؾ بتصريحو أماـ الجمعية الكطنية الفرنسية بأف: "... قانكننا  1974يحدث إال سنة 
ركبير شارفاف، جاف جاؾ سكيير، حقكؽ اإلنساف كالحريات نظر: كامؿ بما فيو الكفاية ليكفؿ الدفاع عف األفراد". ا

(، مطابع إفريقيا لمشرؽ، 4الشخصية، ترجمة، عمي ضكم، منشكرات المؤسسة العربية لمنشر كاإلبداع، سمسمة الترجمة)
 . 72-71ص، 1999الدار البيضاء، المغرب 
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 ،َػت٣ٛ ايذلاخإىل  ٖصٙ اـكٛق١ٝضؾع إىل  ٚغابك١ عُا غٛاٖا، سٝح متٌٝ ؾطْػا زا٥ُا

ا ٭ْٓا نٓٸ ؛ؾهٌ"مٔ ا٭ ...ػعٌ َٓٗا َدلضا ٜعؿٝٗا َٔ نٌ َػا٤ي١ يف ٖصا ايؿإٔٚ

اقني"ػبٸاي
(1)

. 

ؾؿطْػا ايسٚي١ ايعًُا١ْٝ متػٸهت غكٛق١ٝ تعهؼ ٖصا ايطابع ايعًُاْٞ، 

تعتُس أغاغا ع٢ً ايجكاؾ١ٝ، ٚ ايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝٚ ايعازاتٚ خكٛق١ٝ بعٝس٠ عٔ ايسٸٜٔ

 ايهؿا١ٜ، ؾايػبل وكك٘ٚ سذتٗا يف شيو ايػبلٚ اؿطٜات،ٚ قٛاْني اؾُٗٛض١ٜ يًشكٛم

ايهؿا١ٜ ؼككٗا فُٛع ٚ ،1789ٚاملٛاطٔ يػ١ٓ  اٱْػإايؿطْػٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ 

"ايهت١ً ايسغتٛض١ٜ
(2)

إع٬ٕ  اؿطٜات، سٝح نإ قت٣ٛٚ " اييت ْكت ع٢ً ٖصٙ اؿكٛم

                                 
 مصطمح "االستثناء الثقافي الفرنسي" ليصعد . لـ يكف45، صنفسوركبير شارفاف، جاف جاؾ سكيير، المرجع  - (1)

السطح لكال الييمنة المتصاعدة لمثقافة األمريكية في أكركبا، حيث بدأ الحديث عنو مف تقييـ يقـك عمى فكرة أف إلى 
" باعتبارىا مف مقكمات الثقافة الفرنسية، كمّرد ىذا الفرانكفكنيةالثقافة الفرنسية ميددة، كقد مّس ىذا التيديد كالتراجع "

االنحسار، ىك االنتشار المذىؿ لئلنجميزية عمى مستكل العالـ، كانتياء االستعمار المباشر لمشعكب الذم كانت تمارسو 
يزا ؛ كترك163فرنسا. لممزيد، انظر: ىيثـ مناع، الخصكصيات الحضارية كعالمية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص

منيا عمى الفرنكفكنية باعتبارىا إحدل مقكمات الثقافة الفرنسية كاالستثناء الثقافي الفرنسي، أفرد ليا الدستكر الفرنسي 
( بابا خاصا ىك الباب الرابع عشر تحت عنكاف: في الدكؿ الناطقة 1958الحالي )دستكر الجميكرية الخامسة لسنة 
منو امتيازا خاصا كأكلكية في التعاكف كالتضامف الدكلييف لمدكؿ  87لمادة بالفرنسية كاتفاقات الشراكة، فقد منحت ا

الناطقة بالفرنسية، حيث نّصت عمى ما يمي: " تساىـ الجميكرية في تكطيد التضامف كالتعاكف بيف الدكؿ كالشعكب التي 
نة، كالتي عادة ما تككف في تشترؾ معيا في المغة الفرنسية"، كاذا كانت ىذه المادة تخص جميع مناحي التعاكف الممك

( جاءت لتؤكد النظرة الفكقية لمثقافة كالحضارة الفرنسيتيف، كالتي يبدك أنيا 88المجاؿ االقتصادم، فإف المادة المكالية )
ما يمي: "يمكف أف تُبـر الجميكرية اتفاقات مع الدكؿ التي  88لـ تتخمص بعد مف عقدة االستعمار، فقد جاء في المادة 

 التعاكف معيا لتطكير حضاراتيا". ترغب في 
ُيقصد بمصطمح الكتمة الدستكرية؛ أف الدستكر ال يقتصر كفقط عمى المكاد المشكمة لو، إنما يمتد ليشمؿ ما  - (2)

إلى  تحيؿ إليو ديباجتو مف نصكص كمبادئ، كالتي أضفى عمييا المجمس الدستكرم الطابع الدستكرم رغـ أنيا ال تنتمي
ية، حيث ظير المصطمح في فرنسا في نياية السبعينات، ابتكره مجمس الدكلة الفرنسي لتغطية الفراغ الكثيقة الدستكر 

لقائمة خاصة بالحقكؽ كالحريات العامة، حيث كاف مجمس  1958الذم نجـ عف عدـ تضميف الدستكر الفرنسي لسنة 
ة الكتمة الدستكرية، كأضفى عمييا الطابع الدكلة الفرنسي يعتبر النصكص التي تحيؿ إلييا ديباجة ىذا الدستكر بمثاب

كما تحيؿ  1946كالقيمة الدستكرية، كيتعمؽ األمر بالنصكص التالية: إعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف، ديباجة دستكر 
الذم ُأشير إليو في  2004إليو مف مبادئ معترؼ بيا في قكانيف الجميكرية، ُيضاؼ إليو حاليا ميثاؽ البيئة لعاـ 

 بمناسبة تعديؿ الدستكر الفرنسي الحالي. في تفصيؿ ذلؾ انظر خاصة:  الديباجة
-Michel DEVILLIERS, Dictionnaire du droit constitutionnel,4e édition, Dalloz, Armand Colin, 

Paris, 2003 ; Voir aussi: Henry ROUSILLON ,le Conseil Constitutionnel , 4e édition, Dalloz, Paris 

= 
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 .قًب ٖصٙ ايهت١ً ايسغتٛض١ٜزا٥ُا يف  1789

إىل  ضَٔ ايٓكل، ٚقس تعطٸ نجرلٷٜؿٛب٘ ، ُٖٝت٘ ايباضظ٠أضغِ اٱع٬ٕ  ٕأٚ اؿكٝك١ 

ناضٍ )َٓعطٟ املصٖب ا٫ؾذلانٞ بععا١َ ٚ ٕ ؾ٬غؿ١خاق١ َٔ يسٸ نجرل٠ ْتكازاتا

ْ٘ ُنطٸؽ ٚؾكط أبطظٖا أيعٌ  ،أغًب دٛاْب٘يف اٱع٬ٕ  خرلكس اْتكس ٖصا ا٭ؾ، (َانؼ

ٚنُا ٜكٍٛ  ،ايجكاؾ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ غؿٌ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜأٚ ،ايػٝاغ١ٝٚ يًشكٛم املس١ْٝ

ا٭غٓٝا٤ع٬ٕ "إٖٛ  (نؼضَا)
(1)

. 

 اٱْػإايػبل ٚايتؿٛم؛ ٚايهؿا١ٜ ٚايتهدِ، يف ايٓكٛم ايؿطْػ١ٝ ؿكٛم 

، إ٫ أْٗا -ٚضغِ اؿكٝك١ اؾع١ٝ٥ شلصٙ ا٭ٚقاف يف ٖصٙ ايٓكٛم -اؿطٜات ايعا١َ ٚ

عًُت شضٜع١ يعسّ ايتكسٜل أٚ ايتكسٜل بتشٓؿغ ع٢ً ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ اغتنجرلا َا 

٢ اؿهاضات غرل ، ؾاملٓطل ايصضا٥عٞ مل ٜهٔ زا٥ُا سهطا عًاٱْػإؿكٛم 

عهِ أْٗا مل تػاِٖ يف قٝاغ١  ٚإٕ نإ شلصٙ ا٭خرل٠ َا ٜدلض بعض سذذٗا-ايػـــــــطب١ٝ

 ١ا٭َطٜهٝاي٫ٜٛات املتشس٠ ٚ ؾإٕ ز٫ٚ ندلٜطاْٝا-اٱْػإايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم 

ييت ٖٞ اٚ ،اٱْػإؾطْػا يٝؼ َٔ سكٗا إٔ تتصضٸع بعسّ نُاٍ ايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم ٚ

                                 
2001,P   -  .  

مجاؿ ممدكد كحكؿ  -نبالي فطة، دكر المجمس الدستكرم في حماية الحقكؽ كالحريات العامةمشار لممرجعيف لدل: 
ركبير شارفاف، جاف جاؾ سكيير يعكد الفضؿ في اعتماد مصطمح الكتمة ؛ كحسب: 13، المرجع السابؽ، ص-محدكد

الذم قبؿ بمكجبو إدماج  16/07/19711لفرنسي الشيير الصادر في الدستكرية، كالتكسع فيو لقرار المجمس الدستكرم ا
حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة التي لـ يتضمنيا محتكل الدستكر في الكتمة الدستكرية، كيعتقداف أف ذلؾ نشأ عنو 

ا لكنو مفارؽ "تضخـ في دكلة القانكف"، حيث تحمؿ كؿ سنة حصادا كفيرا مف المبادئ الدستكرية الجديدة، كانكماش نسبي
، 1789لمفيـك الدستكر، ثـ يتساءال عف كيفية التكفيؽ بيف متناقضات مككنات الكتمة الدستكرية، كبيف فردية إعبلف 

أف المجمس الدستكرم أكقع دكلة القانكف حسب الطريقة الفرنسية في إلى  ، كَيخُمصا1946كالتكجيات االشتراكية لديباجة 
لة القانكف، كمف جّراء التكسع في الكتمة الدستكرية لجميع المبادئ التي تتضمف خطر مف جّراء ىذا التضخـ في دك 

ىك بحثو عف  -كىي مسألة عمى عبلقة مباشرة بيذا التمدد -الحقكؽ كالحريات العامة ميما كاف مصدرىا، كثانيا 
ؿ إحداىا، كيرفض أف يككف عبدا ألم تراتبية شكمية معدة سمفا لمختمؼ  المرجعية في كؿ المصادر دكف أف ُيفضِّ

حقكؽ اإلنساف  المصادر الدستكرية لحقكؽ اإلنساف. انظر في تفاصيؿ ذلؾ: ركبير شارفاف، جاف جاؾ سكيير،
 . 65-64المرجع السابؽ، ص كالحريات الشخصية،

 في االنتقادات المكجية لئلعبلف، انظر عمى كجو الخصكص:  - (1)
- Patrick WACHSMANN, Les Droits de l'Homme. op. cit. p. 40- 2.  
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 .يف قٝاغتٗا طٛىلٜس نإ شلا 

مٛ ا٫عذلاف أنجط  -ؾسٜس ٤ببطٞيٛ ٚ-ٖٛ تطادع ٖصا املٛقـ  ٬ْسع٘ ايَّٝٛا 

تسضهٝا مٛ إػٗتا بٗصٙ ايٓكٛم ايعامل١ٝ، ؾاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚبطٜطاْٝا 

، أَا ؾطْػا ؾإٕ فًػٗا ايسغتٛضٟ أعط٢ اٱْػإايتكسٜل ع٢ً ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

، يٝؼ اٱْػإم يٓؿػ٘ غًط١ متسٜس ايهت١ً ايسغتٛض١ٜ يتؿٌُ مجٝع املباز٨ املتعًك١ عكٛ

ؾكط تًو املٓكٛم عًٝٗا يف قٛاْني اؾُٗٛض١ٜ، ٚيهٔ نصيو تًو اييت دا٤ ايٓل عًٝٗا 

 .مما ميٓشٗا ق١ُٝ زغتٛض١ٜ ،يف اتؿاقٝات زٚي١ٝ قازقت عًٝٗا ايسٚي١ ايؿطْػ١ٝ

عُا غٛاٙ َٔ ْكٛم  1789املٛاطٔ يعاّ ٚ اٱْػإايؿطْػٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ٜتُٝع

اقط٬سا ع٢ً سكٛم ٚ ايٛانح َٔ دطٸا٤ تأنٝسٙ ايكطٜح يػ١ ٚط١ٝٓ مبٓشاٙ ايعاملٞ

املعاقط٠،  اٱْػإاييت تٴعتدل َطدعا تاضىٝا ؿكٛم  اشلا١َ؛ يصيو غسا َٔ ايٛثا٥ل اٱْػإ

تًت٘ ْكٛم ٚٚثا٥ل ٚ ئ ٜهٕٛ ٚسٝسا يف ٖصا اجملاٍ، ؾكس غبكت٘ٚ ،َٚع شيو مل ٜهٔ

٫سذلاّ سكٛم  احملك١ًتٗسف نًٗا يف  أزٜإ،ٚ سهاضاتٚ ثكاؾاتٚ أخط٣، قطضتٗا َسْٝات

 .اٱْػإ

َٔ بني ٖصٙ ايٛثا٥ل اييت غبكت ايٓكٛم ايػطب١ٝ، قشٝؿ١ املس١ٜٓ املٓٛض٠، أٚ زغتٛض 

ػتؿطقٕٛ أْٗا املطدع١ٝ ايتاضى١ٝ ا٭ٚىل املػًُٕٛ ٚاملٚ عطبايؿكٗا٤ اياملس١ٜٓ، اييت ٜط٣ ؾٝٗا 

باعتباضٖا أٍٚ ٚثٝك١  -ع٢ً ا٭قٌ مبؿّٗٛ اـكٛق١ٝ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬- اٱْػإؿكٛم 

 .اٱْػا١ٕٝ ٚبايتبع١ٝ سكٛم اٱْػاْتٓاٚيت ايعسٜس َٔ املباز٨ املتعًك١ بايهطا١َ 

 يف اإلضالّ يف زتتُع َتعدد ايجكافات اإلْطإاملسدع١ٝ األٚىل ذتكٛم : دضتٛز املد١ٜٓ - ثاْٝا

ع٬ٕ إٚ ،يٝٗا )املادٓا ناضتاإايتططم  اييت غبلع٬ْات ايػطب١ٝ شا ناْت اٱإ

ٚاملٛاطٔ( تؿهٌ  اٱْػإايؿطْػٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  باـكٛمٚ ،َطٜهٞك٬ٍ ا٭غتا٫

ايعامل ٚ ،يف ايػطب بكؿ١ خاق١ ،يف ايسٚي١ اؿسٜج١ اٱْػإاملطدع١ٝ ايتاضى١ٝ ؿكٛم 

ع٬ْات، َٔ ٖصٙ اٱ انجرلٚ أ ق٬ًٝغ١َٝ٬ قس ًْٗت ٕ ايسٍٚ اٱأ ضغِنً٘ بكؿ١ عا١َ، ٚ

َط غ١َٝ٬، عٓسَا ٜتعًل ا٭ايٛثا٥ل اٱإىل  ايعٛز٠إىل  َهطط٠ زا٥ُا ْؿػٗا ٚدستْٗا أ٫ إ

ع٬ْات إٚ أع٬ْات غطب١ٝ إ٭ْ٘ ٫ ٜٓتعط َٔ  ؛ايجكاؾ١ٝٚ ١ٜٝٓبايتعبرل عٔ خكٛقٝاتٗا ايسٸ

 .كٛقٝاتاـ ٖصَٙجٌ ٕ تطاعٞ أعامل١ٝ قٝػت بؿًػؿ١ غطب١ٝ 
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باعتباضٖا َطدع١ٝ  -ا اييت هب ايٛقٛف عٓسٖا دسٸ اشلا١َٖصٙ ايٛثا٥ل بني َٚٔ 

ٍٚ زغتٛض أش ٜعتدلٖا ايؿكٗا٤ املػًُٕٛ إ، "قشٝؿ١ املس١ٜٓ"ٚ أ "ٚثٝك١ املس١ٜٓ" -تاضى١ٝ

ِ ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ يًسٚي١ ٝؼ ٖصا ايسغتٛض يٝٓعِّغ١َٝ٬، ٚيكس قَِّهتٛب يًسٚي١ اٱ

ٚىلغ١َٝ٬ ا٭اٱ
(1)

يف شيو  اْتٗر٬َٝز١ٜ، ٚقس  622 ٚىل ٖذط١ٜ املٛؾل يػ١ٓايػ١ٓ ا٭يف  

ؾطاز ؿكٛم ا٭ ٗذٗا ايسغاترل اؿسٜج١ َٔ تٓعِ يًػًطات ٚتبٝإاملباز٨ اييت تٓت

ٚسطٜاتِٗ
(2)

. 

تتكٌ ا٭ٚىل بتٓعِٝ : ؾإشا نإ ايسغتٛض مبؿَٗٛ٘ اؿسٜح ٜتهٸُٔ ْٛعني َٔ ايكٛاعس

ؽل ايجا١ْٝ سكٛم ا٭ؾطاز ٚسطٜاتِٗ، ؾإٕ ٚثٝك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚ ايعا١َ يف ايسٚي١،ايػًطات 

ذُعت ٖصٜٔ ايؿططني، ؾكس بٝٓت أضنإ ايسٚي١ َٔ إقًِٝ)ٜجطب أٚ املس١ٜٓ املٓٛض٠(، اغتقس 

 ٚسسٸز ايطغٍٛ )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( ظٚاٜاٙ)سسٚزٙ(، ٚؾعبٗا َتعسز ايجكاؾات ايعطقٝات

                                 
ىؿ اإلسبلـ ديف فحسب؟ أـ أنو ديف كدكلة؟ سؤاؿ تنازعو تياريف: يرل التيار األكؿ أف اإلسبلـ ديف فحسب؛  - (1)

في ىذا الجداؿ  كدكف الخكض كثيرا  ألنو رسالة دينية غير مشكبة بحكـ، كيرل التيار الثاني أف اإلسبلـ ديف كدكلة
االتجاه الثاني، الذم يعتبر اإلسبلـ ديف كدكلة، ألف الجمع بيف مصالح الدنيا كاآلخرة ىك أصؿ إلى  ىذه الدراسة تنحاز

تنظـ شؤكف الحياة الدنيا، لذلؾ كاف طبيعيا أف ُيعنى  -أحكاـ قانكنية -مف أصكؿ اإلسبلـ، فقد جاء اإلسبلـ بشريعة
بلـ قد أتى بشريعة كال تككف لو دكلة كحككمة، كبالرغـ مف أف القرآف لـ بإقامة دكلة كحككمة، إذ ال يستقيـ أف يككف اإلس

يستخدـ لفظ الدكلة بمفيـك الدكلة المتعارؼ عميو، إال أنو استعمؿ مصطمحات لمداللة عمى معنى الدكلة، بمفيكميا 
ي كردت فييما ىاتو القانكني أم باعتبارىا كحدة سياسية كقانكنية، كمفظ القرية كالمدينة، كمف سياؽ اآليات الت

دكلة المدينة المنكرة نجد أنيا استجمعت العناصر المادية إلى  المصطمحات، ُيفيـ تدليميا عمى مفيـك الدكلة، كبالعكدة
مككف معنكم ىك الرسالة إلى  الثبلث المككنة لمدكلة)اإلقميـ كالشعب كالسمطة السياسية المتمتعة بالسيادة(، باإلضافة

مفيـك العالمية في التنظيـ الدكلي  كؿ ذلؾ، انظر: جاسـ محمد زكريا،إلى  ـ. في اإلشارةالتي جبؿ بيا اإلسبل
؛ في المقابؿ ىناؾ مف 66-55المرجع السابؽ، ص ،المعاصر، دراسة تأصيمية تحميمية ناقدة في فمسفة القانكف الدكلي

 الدكلة، كبالتمى فإقامة الدكلة اإلسبلمية ال يرجعيعتبر أف مجتمع المدينة لـ يشكؿ دكلة بالمعنى المتعارؼ عميو لمفيـك 
المغات لعباسية ككانت متعددة اإلثنيات ك تمؾ المراحؿ الباكرة، إنما الدكلة ظيرت فيما بعد مع الدكلة األمكية كالدكلة اإلى 

صاؿ كالنشر سمير أميف، برىاف غميكف، حكار الدكلة كالديف، المؤسسة الكطنية لبلت كحتى الديانات. انظر في ذلؾ:
 .113-109، ص 2003، الجزائر(ANEPكاإلشيار)

. كيستغؿ الكاتب 153ص المرجع السابؽ،انظر: محمد عمارة، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، ضركرات ال حقكؽ،  - (2)
ىذه المساحة ليرد عمى الّمذيف يعتبركف أنو ال دستكر لمدكؿ اإلسبلمية في كجكد القرآف الكريـ، لكف الكاتب يرل بأف 
كجكد القرآف ال يمنع مف كجكد الدستكر، كيستدؿ عمى ذلؾ بدستكر المدينة الذم كضعو النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( 

 . كالقرآف مازاؿ عميو ينزؿ
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ايسٜاْاتٚ
(1)

ايؿعب، ٚبعض ٚ نُا بٝٸٓت غًطات ايسٚي١ املتُتع١ بايػٝاز٠ ع٢ً اٱقًِٝ، 

اؾُاعات املك١ُٝ ع٢ً ٖصا اٱقًِٝ؛ يصيو ٚ َ٪غػاتٗا، ثِ بٝٓت سكٛم ٚٚادبات ا٭ؾطاز

املػتؿطقنيغرلِٖ َٔ ٚ ٜعتدلٖا ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ املػًُني
(2)

 .بأْٗا زغتٛض 

 ايػٝاغ١ٝ، ا٫دتُاع١ٝٚ املس١ْٝ اؾُاع١ٝ،ٚ ايؿطز١ٜ اٱْػإَٚٔ بني سكٛم 

ُٸٓتٗا قشٝؿ١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ قٝاغا ع٢ً ايتكػِٝ اؿايٞ يًشكٛم ايٛاضز ٚ ايجكاؾ١ٝ، اييت ته

ايعٗسٜٔ، ٜصنط ٚ ايعاملٞاٱع٬ٕ  ع٢ً ضأغٗاٚ اٱْػإيف َععِ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

ؾطاح ٖصٙ ايٛثٝك١ اؿكٛم اٯت١ٝ
(3)

: 

(، سل ا٭َٔ ؾُٝع أؾطاز ايسٚي١ 21َٛاطين ايسٚي١ )ايبٓساؿل يف اؿٝا٠ ؾُٝع 

(47أٚ َٓٗا أٚ ايٝٗا )ايبٓس ،(، سط١ٜ ايتٓكٌ اٯَٔ زاخٌ املس47،22،13،45١ٜٓ)ايبٓٛز
(4)

 ،

                                 
قاـ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( بإحصاء سكاني في المدينة المنكرة تبيف مف خبللو أف عدد سكاف المدينة بمغ  - (1)

عربي مشرؾ. انظر في تفاصيؿ ذلؾ: عمي بكالح،  4500ييكدم، ك 4000مسمـ، ك 1500آالؼ شخص، منيـ  10
فات كاألدياف"، )مقاؿ مترجـ عف التركية( ألركخاف محمد كثيقة سبلـ في مجتمع متعدد الثقا -"كثيقة المدينة المنكرة

، أشار islam. net/article. php3?id_article=566&lang=ar-http: //science عمي، منشكر عمى المكقع: 
اخمتو: حقكؽ اإلنساف في الكثائؽ اإلسبلمية، المقدمة لممشاركة في ندكة تطكر لو كذلؾ: مصطفى بف حمك أرشـك في مد

العمـك الفقيية، الطبعة الثالثة عشر) الفقو اإلسبلمي: المشترؾ اإلنساني كالمصالح(، محكر حقكؽ اإلنساف في المكاثيؽ 
. المداخمة 11، ص2014أفريؿ  9لى إ 6، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، سمطنة عماف، مف اإلسبلميالدكلية كالفقو 

 .http: //www. mara. gov. om/nadwa_new/?page_id=936 لمندكة: ياإللكتركنمنشكرة عمى المكقع 
بندا كميا مف رأم رسكؿ  52حكل ىذا الدستكر )ؾ. جيكر جيك( عف ىذه الكثيقة: "شرؽ الركماني: تيقكؿ المس - (2)

منيا مرتبطة بالعبلقة بيف المسمميف كأصحاب األدياف األخرل، كالسيما  27منيا خاصة بأمكر المسمميف، ك 25اهلل، 
الييكد كعبدة األكثاف، كقد دّكف ىذا الدستكر بشكؿ يسمح ألصحاب الديانات األخرل بالعيش مع المسمميف بحرية، كليـ 

قيمكا شعائرىـ حسب رغبتيـ، كمف غير أف يتضايؽ أحد الفرقاء، كلكف في حالة مياجمة المدينة مف قبؿ عدك أف ي
ميبلدم". انظر في تفاصيؿ  623عمييـ أف يتحدك لمجابيتو كطرده، ُكِضع ىذا الدستكر السنة األكلى لميجرة أم عاـ 

، الطبعة تلممكسكعامة محمد التكنجي، الدار العربية ذلؾ: ككنستانس جيكرجيك، نظرة جديدة في سيرة رسكؿ اهلل، ترج
. أشار لو: محمد مسعد ياقكت، " دستكر المدينة: مفخرة الحضارة اإلسبلمية"، مقاؿ منشكر 192، ص1983األكلى 

    http: //www. saaid. net/mohamed/234. htm عمى المكقع:

، المرجع السابؽ، ص - (3)  . 21-12مصطفى بف حمك أرشـك
يرل شّراح الصحيفة أف تقييد حؽ التنقؿ عمى الييكد بمنعيـ مف مغادرة المدينة إال بإذف مف صاحب  - (4)

و، ( ال ُيعد  تعديا عمى ىذا الحؽ أك حرماف المكاطنيف من36السمطة)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( كما كرد في البند )
بؿ ىك إجراء كثيرا ما تمجأ إليو الدكؿ الحديثة لمراقبة تحرؾ بعض الفئات كاألشخاص، سكاء بمبرر المحافظة عمى 
= 

http://science-islam.net/article.php3?id_article=566&lang=ar
http://www.mara.gov.om/nadwa_new/?page_id=936
http://www.saaid.net/mohamed/234.htm
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يهٌ ؾطق١ َٔ ايؿطم ٚ (، خاق١ يًٝٗٛز ب25ٌسط١ٜ ايعكٝس٠ ؾُٝع َٛاطين ايسٚي١ )ايبٓس

ٛٸْات ايسٚي١ (35إىل  26)َٔ ايبٓس با٫غِايٝٗٛز١ٜ َػُا٠  ، سل املػاٚا٠ بني مجٝع َه

سكٛم أخط٣ إىل  (، باٱناؾ23١(، سل ايتكانٞ يًذُٝع )ايبٓس 15َُٗا اختًؿت )ايبٓس

سل ٚ ٫ٚ َجٌٝ ي٘ يف ايٓكٛم ا٭خط٣ ،نشل اؾاض ايصٟ تتُٝع ب٘ ايٛثا٥ل اٱغ١َٝ٬

 .اخل ...سل ايًٓذ٤ٛ ايػٝاغٞٚ ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٝنيٚ ايهُإ

 َتُج٬ يف زغتٛض املس١ٜٓ يف ظٌ تٓٛع ثكايف نبرل متٝعت ب٘ املس١ٜٓ آْصاىٚقس دا٤ 

طاع اغتاملس١ٜٓ، ٚايٝٗٛز، ٚ َٞٚٓاؾك ْٞكاض، َٚؿطن ا٭نئ، ٚاملػًُٜ املٗادطنياملػًُ

٠ بني ااملػاٚٚ ايتهاؾٌٚ ٕ ٜهُٔ ايتعاٜـأيف ٖصٙ ايٛثٝك١  (ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ)ايٓيب 

ٕ أ، ٚٞدٓػ ٫ٚ ٞ،عطق ٫ٚ زٜين،غاؽ أع٢ً  ٫ ،متٝٝع ٟأزٕٚ  ،ثٓٝاتكتًـ ٖصٙ اٱ

ٜهُٔ يهٌ ٚاسس سط١ٜ ايعكٝس٠، ٚؾُٝع ايػهإ ع٢ً اخت٬ؾِٗ سط١ٜ املٛاط١ٓ، ٚايعسٜس 

َٔ اؿكٛم ٚاؿطٜات اييت ْكت عًٝٗا ايٛثٝك١
(1)

. 

ٚسك٘ يف ا٫خت٬ف  ،خطٜا١ْ اٯح ايكشٝؿ١ سكٛم نٌ ؾ١٦، ٚتعذلف بسٸٚتٛنٸ

ٜٓ٘، ٚيهٌ مجاع١ ايتعاَاتٗا، ٖٚهصا واٍٚ ايسغتٛض تٓعِٝ ؾطٜل زٸ ُاٜع، ؾًهٌٚايتٸ

١ٜٝٓ، ٚاؾكت ايكشٝؿ١ طاض ايكإْٛ املؿذلى، ؾايٝٗٛز مجاع١ زٸإايع٬قات َع نٌ ؾ١٦ نُٔ 

ٜٔ ٚايعؿرل٠، ٚنؿٌ شلِ سطٜتِٗ ايعكا٥س١ٜ ُطاض سًؿٗا َع املػًُني بكؿ١ ايسٸاغتع٢ً 

 ،١َأاؾطا٥ِ، ؾايٝٗٛز  اضتهابِٗ ساٍ يف نذُاع١، َٚػ٪ٚيٝتِٗ ايؿطز١ٜ نأؾدام

ػُعُٗا زٚي١ ٚاسس٠، ٚزغتٛض ٚاسس ٖٛ ٖصٙ ايكشٝؿ١ ،١َأٚاملػًُٕٛ 
(2)

. 

ؿرل٠ َٔ ايعؿا٥ط ايجُاْٞ خكٛق١ٝ نٌ عٚ ك٬ٍاغتاملس١ٜٓ ع٢ً  قشٝؿ١ تٚساؾع

ٚتكايٝسٖا ايػابك١ زٕٚ  ،ٗا، سٝح زلح يهٌ عؿرل٠ باؿؿاظ ع٢ً عازاتٗاتاييت زل

                                 
، المرجع السابؽ،  أمنيـ، أك لمحيمكلة دكف خطر محتمؿ منيـ، مراعاة لممصمحة العامة. انظر: مصطفى بف حمك أرشـك

 . 15ص
ييكد بني عكؼ أمة مع المؤمنيف، لمييكد دينيـ كلممسمميف دينيـ، مكالييـ ( مف الكثيقة: " كأف 28جاء في البند) - (1)

 نص الكثيقة، انظر: محمد عمارة،إلى  كأنفسيـ إال مف ظمـ كأثـ، فإنو ال يكتغ )ييمؾ( إال نفسو كأىؿ بيتو". في اإلشارة
؛ انظر أيضا: جعفر عبد السبلـ عمي، 160 -158المرجع السابؽ، ص  ،اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، ضركرات ال حقكؽ

 . 294-290المرجع السابؽ، ص ،القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دراسات في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية
 . 144، صانظر: كليد النكييض، "قراءة في دستكر المدينة"، حقكؽ اإلنساف في الفكر العربي، المرجع السابؽ - (2)
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سهاّ أٚػاٚظت َا ٜتٓاقض َٓٗا َع  ،ْع١ُ ايكبا٥ٌأبكت ايٛثٝك١ ع٢ً أتعسٌٜ، نُا 

٭ٕ اٯٜات املس١ْٝ مل تهٔ  ؛ت، ٖٚٞ اٯٜات امله١ٝ قبٌ اشلذط٠ٜٔ اييت ناْت قس ْعيايسٸ

ايتٓعُٝاتٚ خكٛقا تًو املتعًك١ بايتؿطٜعات ا٫دتُاع١ٝ ،قس ْعيت بعس
(1)

. 

، ٚضغِ أْٗا مل تصنط اٱْػإأقٸًت ٚثٝك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ َبهطا دسٸا ؿكٛم 

، إ٫ أْٗا ناْت ساؾ١ً بٗصٙ اؿكٛم، ؾكس ضأٜٓا َٔ قبٌ نٝـ إٔ اٱْػإَكطًح سكٛم 

ٓا ناضتا( مل تصنط قطاس١ َكطًح سكٛم ايدلٜطا١ْٝ خاق١ )املادٚ ايٛثا٥ل ا٭َطٜه١ٝ

 .يف َؿَٗٛٗا اؿسٜح اٱْػإْكٛقا َطدع١ٝ ؿكٛم  تٴعسٸَع شيو ٚ اٱْػإ

ٚيهٔ ٌٖ ٖصٙ اؿكٛم اييت تهُٓتٗا قشٝؿ١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚغرلٖا َٔ ايٛثا٥ل 

ايعطب١ٝ  اصا، ٚدست ططٜكٗا يًتطبٝل يف فتُعاتٓاٱغ١َٝ٬ َٓص ؾذط اٱغ٬ّ إيٞ َٜٛٓا ٖ

املطدع١ٝ ؿكٛم ٚ ا٭ق١ًٝ ٌٖ ايتعَت ٖصٙ ايسٍٚ مبا تٓل عًٝ٘ ٖصٙ ايٓكٛمٚ؟ اٱغ١َٝ٬

ٚبعٝس٠ نٌ ايبعس عٔ ايؿػًؿ١  عطب١ٝ إغ١َٝ٬، ٖٚٞ اييت تعدل عٔ خكٛق١ٝ ،اٱْػإ

تتصضع عاز٠ بٗصٙ اـكٛق١ٝ ايعطب١ٝ  ايسٍٚؾإشا ناْت ٖصٙ ؟ اٱْػإايػطب١ٝ ؿكٛم 

ا غطب١ٝ ، عذ١ أْٗاٱْػإاٱغ١َٝ٬ يتدلٜط عسّ ا٫يتعاّ مبا ٚضز يف ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

 ؟ؾٌٗ طبكت ٖصٙ ايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ امُلعبِّط٠ عٔ ٖصٙ اـكٛق١ٝ اييت تتصضع بٗا؟ ايطابع

؛ ٭ْ٘ ٫ تٛدس زٚي١ عطب١ٝ ٚاسس٠ بايٓؿٞتهٕٛ يٮغـ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ غ اٱداب١إٕ 

نُا وسخ  ،اٯخطٜٔ اْتباٙؾٝٗا قذل١َ يًشس ايصٟ ٜؿس  اٱْػإأٚ ست٢ إغ١َٝ٬ سكٛم 

إع٬ٕ  املطدع١ٝ، ؾُاظايت َج٬ ؾطْػا تصنطٚ يف ايسٍٚ ايػطب١ٝ َع ْكٛقٗا ايتاضى١ٝ

تعتدل َا ٚ يف مجٝع زغاترلٖا، َٚٓٗا ايسغتٛض اؿايٞ، 1789املٛطٔ يعاّ ٚ اٱْػإسكٛم 

ؼذلّ باقٞ ٚ دا٤ ؾٝ٘ َٔ قبٌٝ ايهت١ً ايسغتٛض١ٜ، عٝح هب تطبٝل بٓٛزٙ نُا تطبل

ْؿؼ ايؿ٤ٞ َع ْكٛقٓا املطدع١ٝ ايتاضى١ٝ ؿكٛم  ايسغتٛض، ؾٌٗ ؾعًٓا مٔ املػًُنيز َٛا

ٛٸض٠ٚ اٱْػإ  ؟ع٢ً ضأغٗا ٚثٝك١ املس١ٜٓ املٓ

ايتباٖٞ بايػبل يف ٚ هب إٔ ْتٛقـ عٔ ا٫ؾتداض طبعا بايٓؿٞ؛ يصيو٭ٕ اٱداب١ ٖٞ 

يف  اٱْػإ، َا زاّ مل ٜٓعهؼ ٖصا ايػبل ع٢ً ٚاقع سكٛم اٱْػإايٓل ع٢ً سكٛم 

                                 
 . 149-148كليد النكييض،" قراءة في دستكر المدينة،" المرجع السابؽ، ص - (1)
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 .ايسٍٚ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬

اٱغ١َٝ٬ بسضد١ أقٌ ًٜشغ َٓص ٚ إٕ املتكؿح ملدتًـ ايسغاترل ايعطب١ٝ بايسضد١ ا٭ٚىل

عُاٍ ايػًيب يًسٸٜٔ اٱغ٬َٞ، ؾعٛض ا٫عتُاز عًٝ٘ يتٛغٝع زا٥ط٠ سكٛم غتايبس٤ ٖصا ا٫

، اٱْػإَٔ سكٛم  نجرٕلٜتِ ايتصضع مبباز٥٘ يًتٓكٌ َٔ  اييت ٜعخط بٗا ٖصا ايسٸٜٔ، اٱْػإ

زٕٚ عٓا٤ ايبشح عٔ ايكٛاغِ املؿذلن١ اييت ميهٔ إٔ تتؿل ؾٝٗا َباز٨ اٱغ٬ّ َع ٖصٙ 

 .، ٚايسغتٛض اؾعا٥طٟ يٝؼ ببعٝس عٔ ٖصٙ املؿاضق١اٱْػإاملٓع١َٛ ايعامل١ٝ ؿكٛم 

 ايجاْٞايفسع 

 .اإلْطإكٛم ذت ايدضتٛز ادتصا٥سٟ يف َكازب١ ضالَٞ ٚاملبادئ ايعا١َٜٔ اإلايّدخضٛص١ٝ 

 ايتٓاقض بني ايٓلٚ بعض املؿاضق١ اٱْػإؼٌُ َكاضب١ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ ؿكٛم 

ٜػتٓس ايسغتٛض  ،خرلاأٚ )ثاْٝا(،ايتعاضض ٚ خط٣ بني ايػُٛأَٚؿاضق١  ٫ٚ(،أ)ايتطبٝل ٚ

دٌ ايتكطٜح مبهُٕٛ اـكٛق١ٝ أَٔ  ؛املباز٨ ايعا١َٚ غط٠قإْٛ ا٭إىل  اؾعا٥طٟ

َع ايٓكٛم قٌ أبسضد١ ٚ ،ايعامل١ٝ اٱْػإاييت قس تتعاضض َع ْكٛم سكٛم  ،اؾعا٥ط١ٜ

 .)ثايجا( ق١ًُٝٝاٱ

 ايتطبٝلٚ َفازق١ ايتٓضٝط - ٚالأ

اؿط١ٜ، ؾٗٛ وسز قٛاعس مماضغ١ ٚ يًتعاٜـ بني َؿَٗٛٞ ايػًط١ ٜٴعتدل ايسغتٛض ؾها٤ٶ

سطٜاتِٗ، ٚتػع٢ ايسغاترل ٚ ىكل فا٫ يٮؾطاز َٔ أدٌ مماضغ١ سكٛقِٗٚ ،ايػًط١

 .اؿط١ٜ( َٔ أدٌ إقا١َ زٚي١ ايكإْٛٚ عاز٠ يًتٛؾٝل بني املؿَٗٛني)ايػًط١

اْعساّ ا٭َٔ، ؾإْ٘ يف ٚ ٫ بس َٓ٘ يتذٓٸب ايؿٛن٢ اؾإشا نإ ٚدٛز ايػًط١ أَطٶ 

ٜتهؿٌ ايسغتٛض ٚ َٔ اؿط١ٜ يف َٛاد١ٗ ٖصٙ ايػًط١،املكابٌ تعزاز ضغب١ ا٭ؾطاز يف املعٜس 

اؿطٜات َٔ د١ٗ ٚ محا١ٜ اؿكٛمٚ ،املٛاظ١ْ بني نطٚض٠ ٚدٛز ايػًط١ َٔ د١ٗٚ بايتٛؾٝل

خط ، ٚفاٍ آأخط٣، ٚشيو عٔ ططٜل ٚنع قٛاعس قا١ْْٝٛ ؼسز فاٍ مماضغ١ ايػًط١

سطٜاتِٗٚ ملُاضغ١ ا٭ؾطاز ؿكٛقِٗ
(1)

. 

                                 
(1)  - Charles CADOUX, droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit. p. 17 
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ٖٛ متتعٗا بايػُٛ ايصٟ  ،اؿطٜات يف ايسغاترلٚ باؿكٛم َٚٔ إهابٝات ا٫عذلاف

ق٠ٛ قا١ْْٝٛ تًعّ ايػًطات ٚانتػابٗا ،تتُتع ب٘ غا٥ط ايكٛاعس ايسغتٛض١ٜ
(1)

. 

ٖٛ ٚ "ايسغتٛض ؾٛم اؾُٝع: َا ًٜٞ 1996اؾعا٥طٟ يعاّ  سغتٛضايؾكس دا٤ يف زٜباد١ 

 .اؾُاع١ٝ"ٚ اؿطٜات ايؿطز١ٜٚ ايكإْٛ ا٭غاغٞ ايصٟ ٜهُٔ اؿكٛم

ٖٛ ايؿكٌ ٚ ،ع٢ً ايؿكٌ املدكل شلا سغتٛضٖصا اياؿطٜات يف ٚ ٫ٚ تكتكط اؿكٛم

اؿطٜات بططٜك١ ٚ إمنا ٖٓاى َٛاز أخط٣ يف قًب ايسغتٛض تهُٔ ٖصٙ اؿكٛم ،ايطابع

َا ٚضز يف زٜباد١ ايسغتٛض، إىل  اؿطٜاتٚ َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠، نُا متتس أٜها اؿكٛم

، ٚقٛاعس أخط٣ 1954قِٝ ثٛض٠ أٍٚ ْٛؾُدلٚ ،قٛاعس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬إىل  اييت أؾاضت

بػط شلا محاٜت٘، ؾتٛغعت بصيو زا٥ط٠ ايهت١ً ايسغتٛض١ٜ ٚ ،دًكٗا اجملًؼ ايسغتٛضٟاغت

اؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يف ايسغتٛض اؾعا٥طٟٚ يًشكٛم
(2)

. 

 باؿكٛمايساضؽ يًسغتٛض اؾعا٥طٟ ؾُٝا ٜتعًل ًُٜػٗا ز٠ اَؿاضق١ س ٖٚٓاى

اؿطٜاتٚ
(3)

ِّأًٜشغ َٓص ايبس٤ ، سٝح   سس َا يف ايتٓكٝل ع٢ً سكٛمإىل  ضْ٘ زغتٛض َتط

ٜٚتصضع يف شيو بايعسٜس  ،س عسٜس ٖصٙ اؿكٛمؾطاز، يهٓ٘ يف املكابٌ لسٙ ٜكٝٸسطٜات ا٭ٚ

 .طاض ايكإْٛ"إَٔ ايصضا٥ع، ٜٚػتعٌُ زا٥ُا عباضات تكٝٝس١ٜ غرل قسز٠، نُكطًح "يف 

 ؾع٬ اٱْػإخايك١ ٚسكٝك١ ٫سذلاّ سكٛم ٚ ع٢ً عسّ ٚدٛز ضغب١ قازق١مما ٜسٍ 

                                 
(1)- Jean Marie AUBY et Jean Bernard AUBY, droit public, op. cit. p145.  

مجاؿ  -نبالي فطة، دكر المجمس الدستكرم في حماية الحقكؽ كالحريات العامةقريبا مف ىذا المعنى، انظر:  - (2)
يضا: محمد بجاكم، " المجمس الدستكرم، صبلحيات، أ؛ انظر 17-15المرجع السابؽ، ص -ممدكد كحكؿ محدكد

ذات النقطة يرل سعيد بكشعير أف ؛ كفي 53-35، ص2004إنجازات، كآفاؽ"، الفكر البرلماني، العدد الخامس 
االتفاقيات الدكلية، كالمبادئ التي أقرىا بمكجب آرائو كقراراتو إلى  المجمس الدستكرم تفتح كمد يده خارج صمب الدستكر

ك الديباجة، تماما كما فعؿ المجمس الدستكرم الفرنسي، كىك مطالب بالتمسؾ بيذا التكجو لتكسعة الكتمة الدستكرية بما 
منا أكسع لمحقكؽ كالحريات، كاندماجا أكثر في المنظكمة القانكنية الدكلية مع مراعاة خصكصيات المجتمع يكفؿ ض

سعيد بكشعير، المجمس الدستكرم الجزائرم، ديكاف المطبكعات  المكرسة في الدستكر، كبالنتيجة تقييد السمطة. انظر:
 .121-120، ص2012الجامعية، الجزائر

دستكر الجزائرم: "أف الدستكر فكؽ الجميع كىك القانكف األساسي الذم يضمف الحقكؽ جاء في ديباجة ال - (3)
كالحريات الفردية كالجماعية، كيحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، كيضفي الشرعية عمى ممارسة السمطات، كيكفؿ 

 تفتح اإلنساف بكؿ أبعاده". الحماية القانكنية، كرقابة عمؿ السمطات العمكمية في مجتمع تسكده الشرعية، كيتحقؽ فيو 
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اؿطٜات يف ايسغتٛض اؾعا٥طٟ، ٚ إٔ ٖصا ايتكسّ احملطظ يف ايٓل ع٢ً اؿكٛمٚ بؿعاي١ٝ،ٚ

٭١ُٖٝ شيو  ؛اٱْػإسكٛم  اسذلاّؾعٛض بهطٚض٠ ٚ مل ٜأت َٔ ضغب١ ٚإضاز٠ غٝاغ١ٝ سكٝك١،

اـاضد١ٝ ٚ ، إمنا دا٤ ؼت ايهػٛط ايساخ١ًٝاٱْػإزٚي١ سكٛم ٚ ،يف بٓا٤ زٚي١ ايكإْٛ

 ، ؾهإ شيو َٔ قبٌٝ ايتذ1996ٌُٝتعسٌٜ ٚ 1989عت ؾذل٠ إعساز زغتٛض اييت َٝٸ

 .اـاضزٚ يساخٌٱظٗاض ٚد٘ ايطنا يف ا ايتعٜنيٚ

ضض ايٛقع بعٝس املٓاٍ، َٚٔ َؿاضقات أايتطبٝل ايؿعًٞ شلصٙ اؿكٛم ٜبك٢ ع٢ً  ٕٸإثِ 

ٕ اؾعا٥ط تعتدل يف طًٝع١ ايسٍٚ أطاض نصيو، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اؾعا٥طٟ يف ٖصا اٱ

، 1989، ٚزغتٛض 1988نتٛبط أ 05سساخ أخاق١ بعس  ،اٱْػإاملكازق١ ع٢ً سكٛم 

ِٖ اتؿاقٝات أع٢ً  اؾعا٥ط قازقتسٝح ايصٟ دا٤ تتٛها يتػرل ايٓعاّ املٓتٗر بكؿ١ عا١َ، 

ع٬ْات اٱ ٠ٚنجرل ،نجرل٠ ايتشؿغ ناْت ابٌ شيو، يهٓٗا يف َكاٱْػإسكٛم 

 .٫ تتُؿ٢ ٚخكٛقٝاتٗا ايٛط١ٝٓ اييت ايٓكٛم ع٢ًتؿػرل١ٜ اي

اؾعا٥ط ايػطٜب بعس ايتكسٜل ع٢ً أغًب  َٛقـ ٖٛ أٜها َا ٜ٪نس ٖصٙ املؿاضق١ٚ

ا٫تؿاقٝات  ايعسٜس َٔمل تٓؿط اؾعا٥ط  سٝح ،ٚاخط ايجُاْٝٓاتأ اٱْػإاتؿاقٝات سكٛم 

 ،ايتكسٜل عٔ ٖصا دسا ٫ يف ٚقت َتأخطإ، عًٝٗا املكازم اٱْػإايسٚي١ٝ املتعًك١ عكٛم 

ؾٌٗ نإ ، ٫ بعس ْؿطٖاإَاّ ايكها٤ إٔ ايكإْٛ ٜكهٞ بعسّ غطٜاْٗا ٚايتشذر بٗا أضغِ 

؟١َٝٓ1989 بعس زغتٛض اييت قاسبت ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ ٚا٭ ايعطٚف ايكعب١ املدلض
(1)

اييت ٚ. 

ؾتٸِ تأدٌٝ  ،بعض اٱدطا٤ات اييت تٴسٜٓٗا ٖصٙ ا٫تؿاقٝاتإىل  ناْت ؼتِ أسٝاْا ايًٓذ٤ٛ

ى اْتٗامما ٜؿٛت ايؿطق١ ع٢ً نٌ َٔ ٜسعٞ أْ٘ نش١ٝ ؟ . ا٭َٔ بتبااغتسني إىل  ْؿطٖا

                                 
مف بيف أىـ االتفاقيات التي صادقت عمييا الجزائر كلـ تنشرىا إال في كقت الحؽ نذكر: العيداف الدكلياف  - (1)

، كالممحؽ االختيارم، كلـ تنشر إال في 1989، المذاف تمت المصادقة عمييما في 1966لحقكؽ اإلنساف لسنة 
شة لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف، الكضعية المتدىكرة لحقكؽ اإلنساف في ، كذلؾ قبؿ أياـ مف مناق1997سنة

الجزائر، كاالنتقادات العنيفة التي طالت الجزائر مف قبؿ المجتمع الدكلي، ككذا المنظمات الدكلية الحككمية، كغير 
مجمة المحاماة الصادرة عف الحككمية. انظر في ذلؾ: خداش حبيب، "الجزائر كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف"، 

مصمكدم محمد ؛ كانظر أيضا: 103-62، ص2004منظمة المحاماة منطقة تيزم كزك)الجزائر(، العدد األكؿ، مام 
السياسة التشريعية كحقكؽ اإلنساف بالجزائر، مجمة الفكر البرلماني المتخصصة في القضايا كالكثائؽ البرلمانية، نذير، "

 . 66-53، ص2004، 06يصدرىا مجمس األمة، العدد
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ايكها٤ ايساخًٞ اؾعا٥طٟ َػتٓسا إىل  ؿكٛم َٓكٛم عًٝٗا يف ٖصٙ ا٫تؿاقٝات َٔ ايًٓذ٤ٛ

 ؟ .ا٫تؿاقٝات يٛ مت ْؿطٖاع٢ً ٖصٙ 

إٔ  ٫ متًو ٖصٙ ايسضاغ١ أدٛب١ زقٝك١ يٓٛاٜا ايػًط١ آْصاى، يهٔ ميهٔ ايكٍٛ

ٖٛ إٔ ايػًط١ آْصاى  قاْْٛا، َا هب اٱؾاض٠ إيٝ٘ أَامجٝع ا٫ستُا٫ت ايػابك١ ٚاضز٠، 

 .تكطٸؾت ٚؾكا يًكإْٛ؛ ٭ٕ زغتٛضٖا ٫ ٜٓل ع٢ً ْؿط ا٫تؿاقٝات املكازم عًٝٗا

ٚ ايسٚيٞأإٕ ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ  ،١ُٖٝ ايكك٣ٛ ٱدطا٤ ايٓؿطِ ا٭ضغٚ
(1)

 إ٫ إٔ، 

نايسغتٛض ايؿطْػٞ  ،خط٣أع٢ً عهؼ زغاترل  ،غؿٌ ايٓل عًٝ٘أايسغتٛض اؾعا٥طٟ 

ٚت أ 20شيو يف قطاضٙ ايؿٗرل ايكازض يف سضىاغتاجملًؼ ايسغتٛضٟ  ٚيهٔ ،1958 يػ١ٓ

1989(2)
. 

تًو إىل  ا٫ْهُاّٚبت٬ؾٞ املعٛقات ايط٥ٝػ١ٝ اييت ناْت متٓع اؾعا٥ط َٔ 

عهِ  -ع٢ً غطاض باقٞ ايسٍٚ ايهعٝؿ١ -ا٫تؿاقٝات، ٚاظزٜاز ايهػٛط ايسٚي١ٝ عًٝٗا

إىل  تكٌقس ، نػٛطات اٱْػإنات ؿكٛم اْتٗاٚ ْٗا ٫ تعاٍ تؿٗس خطٚقاتأٚقؿٗا ب

ٚدست اؾعا٥ط ْؿػٗا َهطط٠  ٭دٌ نٌ شيو ؛سس ايتسخٌ بايك٠ٛ نُا سسخ َع ايعطام

يٝٗا بعسإا٫تؿاقٝات اييت مل تٓعِ إىل  ي٬ْهُاّ
(3)

. 

 ايتعازضٚ بني ايطُٛ - ثاْٝا

 ، تععظت ايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛاٱْػإأغًب ا٫تؿاقٝات املتعًك١ عكٛم إىل  باْهُاّ اؾعا٥ط

                                 
تتجمى أىمية النشر في عدـ إمكانية التحجج باالتفاقيات الدكلية غير المنشكرة، كعدـ إمكانية التمسؾ بيا أماـ  - (1)

القضاء، كيمكف التذرع بجيؿ القانكف إزاءىا، كما أف بعض االتفاقيات الدكلية التي تعاقب عمى الجرائـ الدكلية يحكميا 
لـ تنشر نصكصيا فمت الجاني مف العقاب، كما أف المعاىدات الدكلية تندمج مبدأ "ال جريمة كال عقكبة إال بنص"، فإذا 

 في القكانيف الداخمية بعد التصديؽ عمييا كنشرىا، إذ ال يكفي إجراء التصديؽ كحده. 
خداش حبيب، "الجزائر كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف"، المرجع كالمكضع السابقيف؛ انظر أيضا: جبار عبد  - (2)

يد، " تأمبلت حكؿ قرار المجمس الدستكرم األكؿ فيما يتعمؽ ببعض القضايا المرتبطة بالمعاىدات الدكلية"، المجمة المج
(، معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، بف عكنكف، جامعة 1، رقـ )34الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، الجزء

 . 166-141، ص1996الجزائر
، دار 2003-1989الحقيقة الدستكرية كالكاقع المفقكد، بيف اب كماؿ، حقكؽ اإلنساف في الجزائر، شطّ انظر:  - (3)

 . 152ص، 2005الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر 
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خاق١  ،اَتسازا يًتؿطٜع ايسٚيٞقبشت أ٭ْٗا  ؛اٱْػإملٓعَٛتٗا ايساخ١ًٝ املتعًك١ عكٛم 

، زلح ي٬تؿاقٝات ايسٚي١ٝ اييت ٜكازم عًٝٗا ض٥ٝؼ 1996ٚ با٭سط٣ تعسٌٜ إٔ زغتٛض أٚ

بايػُٛ ع٢ً ايكٛاْني ايساخ١ًٝ يف ساي١  يؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف ايسغتٛض،اؾُٗٛض١ٜ با

 ،عًٝٗاـ َع ٖصٙ ا٫تؿاقٝات املكازم ٕ تتهٝٸإٔ ٖصٙ ايكٛاْني هب إبٌ  ،ايتعاضض

طاض ايكإْٛ ايساخًٞ مبٛدب ٖصا ايتكسٜلإد١ يف سضٳامُلٚ
(1)

. 

ْٗا ؼتهِ أع٢ً اعتباض  ،ٕ ٖصٙ ا٫تؿاقٝات ٫ تػُٛ ع٢ً ايسغتٛضَٚع شيو ؾإ

شا إ": ْ٘أب تٓلٚانش١ عٓسَا  (168)ٕ املاز٠ أيًسغتٛض َٔ سٝح ؾطٚط ايتكسٜل، نُا 

ؾ٬ ٜتِ ايتكسٜل  ،اتؿاق١ٝ ٚأ ،اتؿامٚ أ ،اضتأ٣ اجملًؼ ايسغتٛضٟ عسّ زغتٛض١ٜ َعاٖس٠

عًٝٗا"
(2)

. 

ٕ املعاٖسات اييت ٜكازم أبعض ؾطاح ايكإْٛ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ، ٜعتدلٕٚ ب غرل إٔ

ٕ ايسغتٛض قإْٛ نصيو، أعًٝٗا ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ تػُٛ ست٢ ع٢ً ايسغتٛض، ع٢ً اعتباض 

نصيو ِ ايسغتٛضَكطًح ايكإْٛ، ايصٟ ٜهٸ (132)عًُت املاز٠ اغتٚقس 
(3)

نإ ٕ إ، ٚ

ْ٘ ٚيف فاٍ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم أ٫ إزيت٘، أٍٚ يٛداٖت٘ ٟٚ ا٭أايطإىل  املٌٝ ٖٓا

ٚي١ٜٛ ست٢ ع٢ً ايسغتٛض، َازاّ ايتعسٌٜ ايسغتٛضٟ إٔ ٜهٕٛ شلا أ، ميهٔ اٱْػإ

" ٫ ميهٔ ٭ٟ تعسٌٜ زغتٛضٟ : اييت دا٤ ؾٝٗا (5( ؾكط٠)178)جٓاٖا بكطٜح ْل املاز٠ اغت

 .ٚاملٛاطٔ" اٱْػإسكٛم ٚ غاغ١ٝاؿطٜات ا٭ -: ٕ ميؼأ

ايكٝاغ١)اؿطٸٜات ا٭غاغ١ٝ َٔ سٝح  ميهٔ ايكٍٛ، إٔ ٖٓاى ؼًٌٝ ٖصٙ ايؿكط٠ٚيف 

، ٚايصٟ 1789ايؿطْػٞ يػ١ٓ اٱع٬ٕ  بتػ١ُٝ اٚانش اتأثط املٛاطٔ(ٚ اٱْػإٚسكٛم 

ٚٴ اٱْػإ ْل ع٢ً يؿغقـ بايعامل١ٝ ملا ٚٴ  ْل ع٢ًقـ باـكٛق١ٝ عٓسَا َطًكا، ٚ

ٜٚككس املٛاطٔ ايؿطْػٞ ،املٛاطٔ
(4)

إغكاطا ع٢ً ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ، ٚ، 

                                 
المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية “( مف الدستكر الجزائرم، التي جاء فييا 132انظر المادة ) - (1)

 بالشركط المنصكص عمييا في الدستكر تسمك عمى القانكف". 
 ( مف الدستكر الجزائرم. 168انظر: المادة ) - (2)
 ( مف الدستكر الجزائرم. 132انظر المادة ) - (3)
يؿ تسمية اإلعبلف الفرنسي، انظر: كمكديك زنكي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، تحم في - (4)

؛ كانظر أيضا: 54-43؛ كأيضا: محمد السعيد المجذكب الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص 12ص
= 
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ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ  اٱْػإٕ املككٛز ٖآٖا يٝؼ سكٛم أبهٌ ؼؿغ،  ميهٔ ايكٍٛ

، اٱْػإق١ًُٝٝ ؿكٛم منا تًو اؿكٛم املٓكٛم عًٝٗا يف املٛاثٝل ايعامل١ٝ ٚاٱإٚؾكط، 

١ٜ خكٛقٝات، ٚاملٓكٛم عًٝٗا يف ا٫تؿاقٝات أفطز٠ َٔ  اٱْػإٚاييت تٓعط ٱْػا١ْٝ 

نُا ٜ٪نس  -اٱْػإسكٛم إٔ ٖٛ  ٓتازغتا٫ايسٚي١ٝ املكازم عًٝٗا، َٚا ٜ٪نس ٖصا 

قبشت قه١ٝ عامل١ٝ تِٗ أخطدت َٔ اجملاٍ احملذٛظ يًسٚي١، بعسَا  -غًب ايؿكٗا٤أشيو 

 .ٌ ايهاؾ١بٳتشذر بٗا قٹَط٠ تِٗ ايهاؾ١ ٜٚٴآنشت قٛاعس أٚقٛاعسٖا  ١ٝ مجعا٤،اٱْػاْ

 (168)يف املاز٠  املٛدٛزاملعاٖس٠ ٚاضز، ٚاؿهِ ٚ ٕ ايتعاضض بني ايسغتٛضإٚعًٝ٘ ؾ

َا ايتعاضض أ، أٚ ْازضا دسٸا َا وسخ ٖٛ يف ساي١ ايتعاضض ايهًٞ ايصٟ قس ٫ وسخ

 دطا٤ ايتشؿغ قس ٜػاعس ع٢ً ايتكسٜلإٕ إؾ ،اؾع٥ٞ ايصٟ ىل بعض ايٓكٛم ٚؾكط

؛ ٭ٕ ايتكسٜل بتشؿغ خرل َٔ عسّ هابٝات ايتشؿغإٖٚصٙ ٚاسس٠ َٔ  ٚيٛ بتشؿغ،

 .ايتكسٜل أق٬

ٚ َع ايسغتٛض عاز٠ َا تهٕٛ أغباب ٖصا ايتعاضض غٛا٤ َع ايكٛاْني ايعاز١ٜ أٚ

َات ايسٜٔ غاغا يف ايٓعاّ اؾعا٥طٟ ع٢ً َكٛأايٛط١ٝٓ، املب١ٝٓ  اتايتُػو باـكٛقٝ

َٔ ايسغتٛض (2)ٜٔ ايسٚي١" نُا دا٤ يف املاز٠ غ٬ّ زٸٕ "اٱأغ٬َٞ، ع٢ً اعتباض اٱ
(1)

 ،

ٕ فٌُ أغاؽ لس ٚباقٞ املباز٨ اييت ٜكّٛ عًٝٗا اجملتُع اؾعا٥طٟ، ٚع٢ً ٖصا ا٭

 .غ١َٝ٬غط٠ املػتُس َٔ ايؿطٜع١ اٱقإْٛ ا٭إىل  ٓستايتشؿعات اؾعا٥ط١ٜ تػ

 َغُٕٛ ارتضٛص١ٝ ايٛط١ٝٓ ادتصا٥س١ٜ :ضس٠ ٚاملبادئ ايعا١َاألقإْٛ  - ثايجا

٭ٕ سكٛم  ؛وٌُ بعض املؿاضق١ اٱْػإٕ اؿسٜح عٔ اـكٛق١ٝ ايٛط١ٝٓ ؿكٛم إ

خ٬ق١ٝ متٓشٗا بعسا أخط٣، ؾٗٞ ؼٌُ َٝع٠ يٝػت قٓؿا قاْْٛٝا نا٭قٓاف ا٭ اٱْػإ

بُٝٓا ايكإْٛ ثابت، ٖٚٞ  ،بُٝٓا ايكإْٛ قسز بإقًِٝ، ٖٚٞ َؿّٗٛ َتشطى َٚتطٛض ،عاملٝا

ايكا١ْْٝٛ يف َٛاد١ٗ ايسق١ ،َؿّٗٛ غاَض
(2)

. 

                                 
 . 33صعبد الكريـ عكض خميفة، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، 

 ( مف الدستكر الجزائرم. 02) انظر: المادة - (1)
 . 45ركبير شارفاف، جاف جاؾ سكيير، حقكؽ اإلنساف كالحريات الشخصية، المرجع السابؽ، ص - (2)
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، يف املباز٨ ايعا١َ اييت ؼهِ اجملتُع اٱْػإاـكٛق١ٝ اؾعا٥ط١ٜ ؿكٛم  تتُجٌ

 .ايسغتٛضٍٚ َٔ اؾعا٥طٟ، ٚاييت ْل عًٝٗا امل٪غؼ ايسغتٛضٟ يف ايباب ا٭

ٜٔ ايسٚي١"زٸ اٱغ٬ّٕ أ أغاؽ ٚتأتٞ اـكٛق١ٝ ايس١ٜٝٓ املب١ٝٓ "ع٢ً
(1)

يف قساض٠  

َباز٨ ٚ غ١َٝ٬ يف نٌ َا ٜتٓاؾ٢ٖصٙ اـكٛقٝات، ٖٚٞ يف شيو تؿذلى َع ايسٍٚ اٱ

 .اٱْػإغ١َٝ٬ يف ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم ايؿطٜع١ اٱ

ع٬ْات ايتؿػرل١ٜ، تٛضز اٱٚ بايتشؿعاتٚعٓسَا تعدل اؾعا٥ط عٔ خكٛقٝتٗا ٖصٙ، 

سٛاٍ ايؿدك١ٝ يف ٕ ا٭أز شيو غط٠"، َٚطٸأ٫ ىايـ شيو قإْٛ ا٭بؿطط زا٥ُا عباض٠ "

ْ٘ ميهٔ ايتٛغع يف ٖصٙ إغط٠، َٚع شيو ؾاؾعا٥ط قه١َٛ بكإْٛ ٚنعٞ ٖٛ قإْٛ ا٭

عًٝٗا قإْٛ خط٣، ٚاييت مل ٜٓل غ١َٝ٬ ا٭مجٝع َباز٨ ايؿطٜع١ اٱإىل  اـكٛق١ٝ

عتدل َكسضا َٔ َكازض ايتؿطٜع يف اؾعا٥طٕ ٖصٙ املباز٨ تٴأغط٠، ع٢ً اعتباض ا٭
(2)

، نُا 

مل ٜطز ايٓل عًٝ٘ يف ٖصا  نٌ َا": ْ٘أغط٠ يف سس شات٘ ٜٓل قطاس١ ع٢ً إٔ قإْٛ ا٭

غ١َٝ٬"سهاّ ايؿطٜع١ اٱأإىل  ع ؾٝ٘طدٳايكإْٛ ٜٴ
(3)

. 

ا بني اـكٛق١ٝ اؾعا٥ط١ٜ ٚايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم َٚٔ املٛانٝع اـ٬ؾ١ٝ دسٸ

ًك١ ِطسٛاٍ ايؿدك١ٝ، نايعٚاز، ٚايط٬م، ٚاملػاٚا٠ امُل، َا ٜتعًل بكهاٜا ا٭اٱْػإ

 .خلإ ...ٜا١ْباملؿّٗٛ ايػطبٞ بني املطأ٠ ٚايطدٌ، ٚسط١ٜ تػٝرل ايسٸ

ٚع٢ً غطاض بك١ٝ زٍٚ ايعامل -ٕ اؾعا٥ط أإىل  ٜٚطدع غبب ٖصٙ ا٫خت٬ؾات

غاؽ شيو، أع٢ً ٚ ،اٱْػإغًب ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم أعساز إمل تػاِٖ يف  -ايجايح

 َباز٥ٗا ايعا١َ اييت تكّٛ عًٝٗا،ٚ تتٓاؾ٢ٚ تٗا، بٌادا٤ت ٖصٙ ايٓكٛم غرل َعدل٠ عٔ ثكاؾ

 .صٙ ايٓكٛمشل امُلعسٸ٠ٚ نجرلا عٔ تًو اييت ت٪َٔ بٗا ايسٍٚ ايػطب١ٝ أاييت ؽتًـ ق٬ًٝ ٚ

ٚ أٖا امل٪متطات ايسٚي١ٝ، عسټٕ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ يف ٚقتٓا اؿايٞ عاز٠ َا تٴأنُا 

ا١ْ َع١ٓٝ ٜٸسهاّ زٸأؿ١ يبعض يُات ايسٚي١ٝ، ٚقس تأتٞ بعض ايٓكٛم كاٖا املٓٓععسټتٴ

                                 
 مف الدستكر الجزائرم.  (2)المادة  - (1)
 مف القانكف المدني الجزائرم.  (1)المادة  - (2)
 مف قانكف األسرة الجزائرم.  (222)المادة  - (3)
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خلإ ...ز٠ايطِّٚ ام٬ي٘ٚ ايتعسز ٚايعٚازٚ مبػا٥ٌ املرلاخَط شا تعًل ا٭إناٱغ٬ّ َج٬، 
(1)

. 

إع٬ْاتٗا ايتؿػرل١ٜ ٚ َٚٔ ايعباضات نصيو اييت ناْت تٛضزٖا اؾعا٥ط يف ؼؿعاتٗا

سهاّ ٖصٙ أعباض٠ " تطبل  -كا٤ َٓٗا َهُٕٛ اـكٛق١ٝ اؾعا٥ط١ٜاغتٚاييت ميهٔ -

املاز٠ يف سسٚز ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اؾعا٥طٟ"
(2)

اعتباض ايٓعاّ إىل  ٚنأْٗا تػع٢ َٔ شيو، 

 باغِ -زاؾعا يًتشؿغ ع٢ً نٌ ْل  غط٠ ؾكطايكإْٛ اؾعا٥طٟ بطَت٘ ٚيٝؼ قإْٛ ا٭

 .ٜٞتٓاؾ٢ ٖٚصا ايٓعاّ ايكاْْٛ -خكٛقٝٗا

كايؿ١ ٚاقع ٚطبٝع١ ": َٚٔ ايعباضات املػتع١ًُ يًتعبرل عٔ ٖصٙ اـكٛق١ٝ نصيو

عطاؾ٘"أاجملتُع اؾعا٥طٟ ٚتكايٝسٙ ٚ
(3)

. 

ؾاـكٛق١ٝ اؾعا٥ط١ٜ ٚضغِ تساخٌ ٚغُٛض بعض ايعباضات اييت تػتعًُٗا اؾعا٥ط 

غاغا سٍٛ املباز٨ ايعا١َ اييت أع٬ْات ايتؿػرل١ٜ، تتُشٛض ٚ اٱأيًتعبرل عٓٗا عٓس ايتشؿغ 

ٚع٢ً ضأغٗا َباز٨ بٌ زٕٚ سكط زقٝل شلا، ٚاييت َٔ بٝٓٗا،  ،ؼهِ اجملتُع اؾعا٥طٟ

غط٠غاغا بكإْٛ ا٭أط عٓٗا عبٸغ١َٝ٬، امُلايؿطٜع١ اٱ
(4)

. 

                                 
 . 73محمد السعيد الدقاؽ، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 160شطاب كماؿ، المرجع السابؽ، ص - (2)
 . 78خداش حبيب، المقاؿ السابؽ، ص - (3)
العيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف، فّسرت المادة األكلى مف كبل العيديف، " بأنيا ال إلى  عندما انضمت الجزائر - (4)

تمس بأم حاؿ مف األحكاؿ، الحؽ الثابت لكؿ الشعكب في تقرير مصيرىا، كمصير خيراتيا، كثركاتيا الطبيعية "، 
مف كبل العيديف لبلستعمار،  3رة كاعتبرت بأف استمرارية خضكع بعض األقاليـ، التي أشارت إلييا المادة األكلى، الفق

الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ  1514يتنافى كمبادئ األمـ المتحدة كميثاقيا، ككذلؾ المبادئ التي أقرىا اإلعبلف 
مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية  22المتحدة، كالقاضي بمنح االستقبلؿ لمبمداف المستعمرة؛ أما المادة 

نشاء النقابات، فقد فّسرتيا الجزائر بأف الحقيف يخضعاف لمقانكف الكطني، كذلؾ كالسياسية، كالم تعمؽ بحؽ اإلضراب كا 
المتعمقة بحرية التعميـ كحرية إنشاء  3. 13/4في إطار تدخؿ الدكلة في تنظيـ كممارسة الحؽ النقابي؛ أما المادة 

اؿ المساس بما لمدكلة الجزائرية مف حؽ في تنظيـ المؤسسات التعميمية فّسرتيا بأنو ال يمكنيا بأم حاؿ مف األحك 
مف العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية،  4فقرة  23منظكمتيا التعميمية بكؿ حرية؛ كما فّسرت المادة 

اؿ مف كالمتضمنة مبدأ تساكم حقكؽ الزكجيف ككاجباتيما لدل التزكج، كخبلؿ قياـ الزكاج كانحبللو، بأنيا ال تمس بأم ح
األحكاؿ، المبادئ األساسية التي يقـك عمييا النظاـ القانكني الجزائرم، كاستبعاد كؿ ما يتنافى كأحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية، فيما يتعمؽ باألحكاؿ الشخصية ؛ أما االتفاقية الخاصة بالقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، فمـ 

عمى إثر تزايد ضغكطات الرأم العاـ  1996دخكليا حيز التنفيذ أم في سنة سنة مف  15تنظـ إلييا الجزائر إال بعد 
= 
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غ١َٝ٬ اييت تكازلٗا َٛض عٔ بك١ٝ ايسٍٚ اٱَٚع شيو ؾٗٞ ؽتًـ يف ايهجرل َٔ ا٭ 

غ١َٝ٬ يف اؾعا٥ط سهاّ ايؿطٜع١ اٱأغ١َٝ٬، ؾًٝػت نٌ ٖصٙ اـكٛق١ٝ ايس١ٜٝٓ اٱ

ٖصٙ اـكٛق١ٝ يف منا قس تٓشكط إتؿهٌ خكٛقٝتٗا ايٛط١ٝٓ اييت تسؾعٗا يًتشؿغ، 

اييت تؿهٌ ٚمتٝع خكٛق١ٝ ٚ سٛاٍ ايؿدك١ٝ زٕٚ املعا٬َت املاي١ٝ، ٚاؿسٚز،ا٭

ست٢  اٱغ١َٝ٬ل ايؿطٜع١ طبِّخط٣، ؾايػعٛز١ٜ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، تٴأغ١َٝ٬ إغ١َٝ٬ يسٍٚ إ

 مناإبايػ١َ٬ اؾػس١ٜ يًػاضم،  اعتدل قطع ايٝس َػاغٶٖٞ بايتايٞ ٫ تٳٚ ي١ اؿسٚز،أيف َػ

ؾٝ٘ قكام يًهش١ٝ ٚيهٌ اجملتُع 
(1)

. 

، إ٫ اٱْػإػاٙ سكٛم ميهٔ تػذًٝٗا ع٢ً َٛقـ اؾعا٥ط  ٚضغِ عسٜس املآخص اييت

اؾعا٥ط تعتدل َٔ ايسٍٚ ايطا٥س٠ يف فاٍ ايتكسٜل ع٢ً ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم  إٔ

َط ٜتعًل ا٭عٓسَا -، ٖٚصا تٛد٘ ٚانح مٛ ايعامل١ٝ، ٚقس تػاعس ايتشؿعات اٱْػإ

ٖصٙ ا٫تؿاقٝات، ؾا٫ْهُاّ ٫تؿاق١ٝ َع إىل  ع٢ً ا٫ْهُاّ -كٛقٝات ايٛط١ٝٓباـ

ق٬ بسع٣ٛ أ ايٝٗا َٔ عسّ ا٫ْهُاّأدس٣ ٚأْؿع ايتُػو باـكٛق١ٝ عٔ ططٜل ايتشؿغ 

 .اٱْػإٚغع ؿكٛم أٖصٙ اـكٛق١ٝ، ٖٚٛ َا ٜهُٔ عامل١ٝ 

َٔ د١ٗ ٜػاعس  ؾٗٛ ؛غ٬ح شٚ سس٣ٜٔ اـكٛق١ٝ ايٛط١ٝٓ ؾايتشؿغ بسعٛ يصيو؛

                                 
الصادر بتاريخ  96/51جنسيف كقد نشر نصيا الكامؿ بالمرسـك الرئاسي رقـ الكالحركات النسكية المنادية بالمساكاة بيف 

بنكد المتحفظ عمييا كىذا النصكص أك الإلى  . كقد تحفظت الجزائر عمى ىذه االتفاقية غير أنيا لـ تشر22/01/1996
؛ كعند تصديؽ الجزائر 30مف المادة  2مع العمـ أف التحفظ الكحيد الذم تسمح بو االتفاقية ىك ذلؾ الذم كرد في الفقرة 

أبدت بعض التحفظات بشأف بعض البنكد المتعمقة ببعض  16/04/1993عمى االتفاقية المتعمقة بحقكؽ الطفؿ بتاريخ 
كاقع المجتمع الجزائرم كانتمائو الديني كالثقافي كالحضارم، مف ذلؾ مثبل مسألة التبني كالمساكاة المسائؿ التي تتنافى ك 

بيف الكلد كالبنت في مسألة الميراث كحرية الطفؿ في العقيدة... الخ. حكؿ اإلعبلنات التفسيرية التي ضمنتيا الجزائر 
، انظر أيضا: 103-77سابؽ، المرجع السابؽ، صفي االتفاقيات المصادقة عمييا، راجع خداش حبيب، المقاؿ ال

دغبكش نعماف، معاىدات دكلية لحقكؽ اإلنساف تعمك القانكف، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، بدكف ذكر 
حيث أكرد معظـ االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الجزائر ، 314-37عدد الطبعات كتاريخيا، ص

 صيا كالتحفظات الكاردة عمييا. بنصك 
. القرآف الكريـ، سكرة البقرة، اآلية َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت ختٱُّٱٱٹٱٹ - (1)

طيؼ بف سعيد الغامدم، حقكؽ : عبد المّ انظرلة الحدكد في السعكدية أسبلـ كمسحكؿ النظاـ العقابي في اإل. 179
 . 101-91ص اإلنساف في اإلسبلـ، المرجع السابؽ،
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، اٱْػإعسز ايسٍٚ املٓع١ُ ٫تؿاقٝات سكٛم  ٜعٜس َٔ، عٓسَا اٱْػإع٢ً عامل١ٝ سكٛم 

ي٫ٛ ايػُاح شلا بايتشؿغ نُاْا ٚقْٛا ـكٛقٝتٗا، ٖٚٛ َٔ  إيٝٗا ٚاييت َا ناْت يتٓعِ

ِّخط٣ ٜٴأد١ٗ  اييت َٔ  ٱْػإاض َٔ ٖصٙ ايعامل١ٝ، عٓسَا تٓشكط بػبب٘ قا١ُ٥ سكٛم ك

 .ؾطاز تًو ايسٚي١إٔ ٜتُتع بٗا أاملؿذلض 

ايٓكٛم ايعامل١ٝ يف ايهجرل َٔ ايكٛاغِ املؿذلن١ املتعًك١ َع  ٕ اؾعا٥ط تتؿلإثِ 

ْػإ، ٚاملتعًك١ بػ١َ٬ إ، خاق١ تًو املعذلف بٗا يٲْػإ ببػاط١ ٭ْ٘ اٱْػإعكٛم 

، 34، 32): زغتٛضٖا خاق١ يف املٛازنست شيو يف أؾدكٝت٘ ايبس١ْٝ ٚاملع١ٜٛٓ، ٚقس 

ط عٔ أٟ عبػض ايٓ اْػاْإ بٛقؿ٘ اٱْػإؿٞ ٖصٙ املٛاز تأنٝس ع٢ً اسذلاّ سكٛم ؾ. (35

خط٣أخكٛق١ٝ 
(1)

. 

ع٢ً قطاض زلٛ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ إٜٚعٗط ٖصا ايتٛد٘ مٛ ايعامل١ٝ نصيو، يف 

اٱْػإَٔ بٝٓٗا تًو املتعًك١ عكٛم ٚ، ايكٛاْني ايساخ١ًٝ
(2)

، سٝح ميهٔ يًُٛاطٔ 

َاّ ايكها٤ اؾعا٥طٟ، خاق١ تًو اييت مل أايتُػو بٗصٙ ايٓكٛم ٚ اؾعا٥طٟ ايتشذر

َط ايكها٤ ًَعّ بتطبٝل ٖصٙ ايٓكٛم، ٖٚٛ ا٭، ٜٚٓل عًٝٗا ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اؾعا٥طٟ

سٝح دا٤ يف  1989ٚت أ 20نسٙ اجملًؼ ايسغتٛضٟ يف قطاضٙ ايؿٗرل ايكازض يف أايصٟ 

 ْؿطٖا، يف ايكإْٛ ايٛطين،ٚ بعس املكازق١ عًٝٗا اتؿاق١ٝ " تٓسضز نٌ: جٝات٘سس٣ سٝإ

(، غًط١ ايػُٛ ع٢ً 1996َٔ زغتٛض  132َٔ ايسغتٛض) 123 تهتػب مبكته٢ املاز٠ٚ

ؽٍٛ يهٌ َٛاطٔ دعا٥طٟ إٔ ٜتصضع بٗا أَاّ اؾٗات ايكها١ٝ٥"ٚ ايكإْٛ،
(3)

. 

يف ْٗا١ٜ ٖصٙ ايٓكط١، اييت ساٚيٓا َٔ خ٬شلا زضاغ١ إؾهاي١ٝ  خرل،يف ا٭ نًل

إىل  َٔ قبٌ ا٭ْع١ُ ايٛط١ٝٓ، اٱْػإملعا١ًَ ايساخ١ًٝ ؿكٛم طاض اإايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يف 

                                 
( مف الدستكر الجزائرم عمى أف: "الحريات األساسية كحقكؽ اإلنساف كالمكاطف مضمكنة"؛ 32المادة )تنص  - (1)

(: " تضمف الدكلة عدـ حرمة اإلنساف، كيحظر أم عنؼ بدني أك معنكم أك أم مساس بالكرامة"؛ 34كجاء في المادة )
لمرتكبة ضد الحقكؽ كالحريات، كعمى كؿ ما (: فقد نصت عمى أنو: "ُيعاقب القانكف عمى المخالفات ا35أما المادة)

 يمس سبلمة اإلنساف البدنية كالمعنكية. "
 ( مف الدستكر الجزائرم. 132المادة ) - (2)
أكت سنة  20المكافؽ  1410محـر عاـ  18مؤرخ في:  –مد  –ؽ  –ؽ  –1المجمػس الدستػػػكرم: قرار رقـ  - (3)

 يتعمؽ باالنتخابات.  1989
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إىل  دٌ ا٫ْهُاّأغِ َٔ غعٝٗا ايس٩ٚب ٚبسضدات َتؿاٚت١ َٔ بايطٸٚ ٕ ٖصٙ ا٭ْع١ُأ

خاق١ بعس تسٌٜٚ ٖصٙ اؿكٛم، إ٫ أْٗا تبك٢ ؾسٜس٠ ، اٱْػإاملٓع١َٛ ايعامل١ٝ ؿكٛم 

 ٜٔ ٚايعازاتايتُػو غكٛقٝاتٗا ايٛط١ٝٓ، خاق١ تًو املتعًك١ باؿٝا٠ اجملتُع١ٝ، نايسٸ

 .اخل ...ايٓعاّ ايعاّٚ يٝساايتكٚ

ٕ ْهُٔ أضزْا أشا إٚتعتدل ٖصٙ اـكٛقٝات مبجاب١ اؿكٛم اييت هب اسذلاَٗا  بٌ 

ٕ تتٓاظٍ عٔ ٖصٙ اـكٛقٝات أاجملتُعات  ٫ٚ ْٓتعط َٔ ٖصٙ. اٱْػإعامل١ٝ أٚغع ؿكٛم 

اييت تتُٝع بٗا، بٌ ايػُاح شلا بٗصا ايتُٝع ٖٛ ايػبٌٝ ا٭لع يًتٛؾٝل بني عامل١ٝ سكٛم 

 .ٚخكٛقٝاتٗا ايٛط١ٝٓ اٱْػإ

ْ٘ ٫ هب اـًط بني اـكٛقٝات اييت ٜ٪َٔ بٗا ايٓاؽ، ٚايٓابع١ َٔ أإ٫ 

ٚاييت تعتدل يف سس شاتٗا سكا َٔ سكٛقِٗ، ٚتًو اييت تتصضع بٗا ا٭ْع١ُ َعتكساتِٗ، 

ى ؿكٛقِٗ ٚيٝػت اْتٗاع٢ً أغاؽ أْٗا  ،ٚاييت عاز٠ َا ٜكاَٚٗا ايٓاؽ ،اؿان١ُ

١ُ ٓعِّ٭ٕ ايسٚي١ ٖٞ اييت تهع ايكٛاْني امُل ؛خكٛق١ٝ ْابع١ َٔ قٓاعاتِٗ، ْٚكٍٛ ٖصا

ٕ تػًب املٛاطٔ سكٛق٘ بسع٣ٛ ٖصٙ أيًشكٛم ٚاؿطٜات، ٖٚٞ إٕ تؿعٌ شيو، تػطٝع 

 .اـكٛق١ٝ

ٗا، ؾإٕ ٛقـ ايسٚي١ ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ ػاٙ سكٛم َٛاطٓٝو ٖٛ َؾإشا نإ شي

َٛقؿٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ يٝؼ بأسػٔ َٓ٘، سٝح ٜتػِ بايهجرل َٔ ا٭ْا١ْٝ َٔ دطٸا٤ 

 .ايػٝاغ١ٝخهٛع٘ عاز٠ يًُكاحل 
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 املبشح ايجاْٞ

 اإلْطإايتٛظٝف ايطٝاضٞ ذتكٛم 

ظُٝع أْٛاع ايتٛظٝؿات خاق١ ايػٝاغ١ٝ َٓٗا؛ يصيو تتؿاٚت  اٱْػإتتأثط سكٛم 

 َٛاقـ ايسٍٚ إظا٤ عاملٝتٗا، ٚتعتدل املكاحل ايػٝاغ١ٝ زا٥ُا احملطى ا٭غاغٞ شلصا ايتُاٜع

ز َٔ نٌ مبؿَٗٛٗا ايعاملٞ اجملطٸ اٱْػإتطبٝل َباز٨ سكٛم ٚ ايتؿاٚت بني ايسٍٚ يف تبينٚ

ايهٌٝ مبهٝايني اييت تٓتٗذٗا ٚ ،اْتُا٤، ؾايػٝاغ١ ا٫ْتكا١ٝ٥ ايكا١ُ٥ ع٢ً املعاٜرل املعزٚد١

 -نػًع١ غٝاغ١ٝ  اٱْػإسكٛم إىل  ايسٍٚ ايػطب١ٝ ايهدل٣، دعًت باقٞ ايسٍٚ تٓعط

طنٗا نًُا ضأت َكًش١ يف شيو، ٚتػضٸ ؼٚتتشهِ ؾٝٗا ٖصٙ ايسٍٚ،  -ٚيٝػت ق١ُٝٝ

أٚ إٔ شلا َكًش١  ناتْتٗاا٫ايططف عٓٗا نًُا تبني شلا إٔ َكًشتٗا يف َأَٔ َٔ ٖصٙ 

 .(املطًب ا٭ٍٚ)ىْتٗاا٫َكاض١ْ بتسخًٗا يطز  ،ٖع١ًٜ

ايعامل١ٝ ٖصا ا٫ْتكاٍ يف قٛض ايكطاع  اٱْػإسكٛم  يف املكابٌ ًٜشغ املتتبع ملػاض

 ،ايػطبٞٚ بني املعػهطٜٔ ايؿطقٞ ،ٞأٜسٜٛيٛدَٔ قطاع أؾكٞ  اٱْػإسٍٛ َباز٨ سكٛم 

زٍٚ ٚ ايؿُاٍ زٍٚ بني -تُٟٓٛ اقتكازٟ-خاق١ ٚ -ثكايف -قطاع عُٛزٟإىل 

 .(املطًب ايجاْٞاؾٓٛب)

 املطًب األٍٚ

 املصدٚد١املعاٜري ٚ باإلْتكا١ٝ٥ اإلْطإتأثس سكٛم 

آثاض ٚخ١ُٝ ع٢ً سكٛم إىل  بايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًسٍٚ اٱْػإٜ٪زٟ ضبط سكٛم 

، شيو إٔ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًسٍٚ ؼهُٗا با٭غاؽ املكاحل ايؿدك١ٝ ايهٝك١؛ اٱْػإ

عٔ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًسٍٚ، ست٢ ْبتعس  اٱْػإيصيو ؾا٭قٌ ٖٛ نطٚض٠ إبعاز سكٛم 

، ؼطنٗا ايسٍٚ نًُا ١ْتكا٥ٝا٫قسض اٱَهإ عٔ مماضغات تعهؼ ٖصٙ ايػٝاغات 

 .)ايؿطع ا٭ٍٚ(ع٢ً املػت٣ٛ اـاضدٞ اٱْػإتعًل ا٭َط بتطبٝل سكٛم 

أبعس َس٣ ممهٔ ميط ستُا عدل تعإٚ زٚيٞ إىل  اٱْػإثِ إٕ ايٛقٍٛ بعامل١ٝ سكٛم 

 إش ،، يهٔ ايعهؼ ٖٛ َا ْكـ عًٝ٘ ايّٝٛاعتباضنطاَت٘ قبٌ أٟ ٚ اٱْػإٜهع إْػا١ْٝ 

يف أٟ تعإٚ زٚيٞ غٛا٤ يف فاٍ  ،شلا ايكطاض ا٭خرلٚ ا،ضظابا زٚضاملكاحل ايػٝاغ١ٝ  ت٪زٟ

 .)ايؿطع ايجاْٞ(أٚ يف غرلٙ َٔ اجملا٫ت اٱْػإسكٛم 
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 األٍٚ ايفسع

 عُٔ ايطٝاض١ ارتازد١ٝ يًدٍٚ اإلْطإَها١ْ سكٛم 

ٖٞ إسس٣ اٖتُاَات ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ، يهٔ عاز٠ َا تتعاضض  اٱْػإسكٛم إٕ 

بني ايػٝاغ١  ا٫ضتباطَع أٖساف ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ، َٚع شيو َٔ ايكعب ؾو  ٗاأٖساؾ

 .)أ٫ٚ(اٱْػإسكٛم ٚ اـاضد١ٝ

ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ بؿهٌ ٚانح إشا ٚ اٱْػإٜعٗط ٖصا ايتٓاقض بني َباز٨ سكٛم ٚ

ٖٞ ايك٠ٛ ايعع٢ُ سايٝا يف ظٌ ا٭ساز١ٜ ٚ عطنٓا ايتذطب١ ا٭َطٜه١ٝ يف ٖصا اجملاٍ،اغت

 .)ثاْٝا( ًعاملي ٗا اـاضد١ٝ املٛد١ِّٗاغتغٝٚ ايكطب١ٝ

 ارتازد١ٝايطٝاض١ ٚ اإلْطإزتباط بني سكٛم الصعٛب١ فو ا - أٚال

يف غايب ا٭سٝإ نُٔ  اٱْػإاملطايبات املتعًك١ عكٛم ٚ ايسضاغاتٚ تتِ املٓاقؿات

يف َجٌ ٖصٙ ا٭طط ٜهٕٛ ٚ ناملٓعُات ايسٚي١ٝ ع٢ً اخت٬ف أْٛاعٗا، ،ُأطط زٚي١ٝ تعا١ْٝٚ

أسٝاْا ست٢ ٚ سس َا، يهٓ٘ غرل َٓعسّ، بٌإىل  تأثرل ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًسٚي١ قسٚزا

شات ايٓؿٛش  ،ا٭طط ايتٓع١ُٝٝ تعٗط دًٝا تأثرلات ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يبعض ايسٍٚزاخٌ ٖصٙ 

 .٦ٝاتاشل صٙايهبرل يف ٖ

، اٱْػإسكٛم ٚ ؾا٭قٌ إشٕ أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اضتباط بسٜٗٞ بني ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ

شيو إٔ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ؛ َٚٔ ثِ املكاحل ايٛط١ٝٓ، قسز٠ بًػ١ ايك٠ٛ
(1)

، ٖٚٞ عباض٠ عٔ 

ْهاٍ بني زٍٚ تػع٢ يتععِٝ قٛتٗا يف ب١٦ٝ َٔ ايؿٛن٢ تؿتكط ؿه١َٛ عامل١ٝ تٓعُٗا، 

ؾؿٞ ٓظٌ ٖصٙ ايب١٦ٝ ايؿٛن١ٜٛ ٜطػ٢ اٖتُاّ ايسٚي١ بايك٠ٛ ع٢ً نٌ َا عساٙ، ٚإٔ أٟ تٓاظٍ 

قس ٜٴعطِّض ايسٚي١ يًهٸعـ،  -اٱْػإٖٚٞ َػا٥ٌ تتطًبٗا سكٛم  -أٚ تعاطـ أٚ تػاَح

ٜؿذلض طابعٗا  ، اييتاٱْػإسكٛم َع ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ٜتٓاؾ٢ ٚ ايطبط بني ايك٠ٛ ٖٚصا

 .ا٭خ٬قٞ إٔ تعٌ بعٝس٠ عٔ ايك٠ٛ

                                 
ما يسميو أساتذة العبلقات الدكلية إلى  لسياسة الخارجية لمدكؿ عمى أساس القكة كليس التعاكف يؤدمإف قياـ ا - (1)

"بمأزؽ األمف"، الناجـ عف السباؽ المحمـك بيف الدكؿ لزيادة قكة كؿ منيا، كمما رأت غيرىا مف الدكؿ تعّظـ قكتيا. انظر 
 . 273ة كالتطبيؽ، المرجع السابؽ، صفي ذلؾ: جاؾ دكنممي، حقكؽ اإلنساف العالمية بيف النظري
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قس تبٓتٗا ؾع٬ ايٓعط١ٜ ايٛاقع١ٝ يف ؼسٜس طبٝع١ ايع٬ق١ ٚ ،تبسٚ ٖصٙ ايٓعط٠ ٚاقع١ٝ

َج٬  زًًْٚٞذاى ٖٓاى َٔ ي٘ ضأٟ أخط ؾ، ٚيهٔ اٱْػإسكٛم ٚ بني ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ

بهطٚض٠ إٔ تهٕٛ ايك٠ٛ ٖٞ ا٫ٖتُاّ ا٭قٌٝ  "ست٢ إشا غًُٓٓا: ٝكٍٛؾٖصٙ ايٓكط١  ٜٓاقـ

ؾإٕ شيو ٫ ٜعين إٔ ايك٠ٛ ٖٞ ا٫ٖتُاّ ايٛسٝس يًػٝاغ١ اـاضد١ٝ،  ...بايػٝاغ١ اـاضد١ٝ

 اٱْػإؼكٝل َكاحل أخط٣ زٕٚ سكٛم إىل  ٗا اـاضد١ٝاغتٚطاملا غعت ايسٍٚ يف غٝ

ايع٬قات ايسبًَٛاغ١ٝ ايٛز١ٜ زٕٚ إٔ ٜكطسّ ٚ ا٫تكا٫ت ايجكاؾ١ٝٚ ناملكاحل ا٫قتكاز١ٜ

شيو باملكاحل ا٭خط٣ يًػٝاغ١ اـاضد١ٝ اييت ؼهُٗا ْعط١ٜ ايك٠ٛ"
(1)

. 

٫ بس َٔ  اٱْػإإٔ ٜٴسسض سذ١ ايٛاقعٝني ايصٜٔ ٜطٕٚ بإٔ سكٛم  ٖٓا زًًْٚٞ واٍٚ

، ٚإٕ نإ قكا يف با٭خ٬مإخطادٗا َٔ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ؛ ٭ْٗا ٫ تطتبط بايك٠ٛ، إمنا 

َٔ قٹبٳٌ ايػٝاغ١  اٱْػإسس َا، إ٫ إٔ ا٭نٝس نصيو إٔ ايسؾاع ع٢ً سكٛم إىل  شيو

 اٱْػإاـاضد١ٝ قس ٜكطسّ مبكاحل أخط٣ قس تهٕٛ أنجط أ١ُٖٝ َٔ ايسِّؾاع عٔ سكٛم 

ؿا٫ت بعٝٓٗايف بعض ا
(2)

. 

املُاضغ١، ٚ َػت٣ٛ ايتطبٝلإىل  َٔ َػت٣ٛ ايتٓعرل اْتكًٓاإشا ٚ شاى،ٚ بني ٖصا

ايػٝاغ١ ٚ اٱْػإغًٓشغ ٚبهٌ بػاط١ إٔ َػأي١ ا٫ضتباط أٚ عسّ ا٫ضتباط بني سكٛم 

 ٖصٙ أسٝاْا ١ُٖٝٚ، َٚا ٜ٪نسٚ اـاضد١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايك٠ٛ تكّٛ ع٢ً سسٚز ضؾٝع١ دسا،

ايك٠ٛ يف ايع٬قات  دساّاغتنجرلا َا ٜتِ ايتٸصضٸع بٗا يتدلٜط  اٱْػإإٔ سكٛم  ايٓتٝذ١

؛ اٱْػإايسٚي١ٝ، ؾأغًب ايتسخ٬ت ايعػهط١ٜ إٕ مل ْكٌ دًٓٗا متت ؼت شضٜع١ سكٛم 

ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ضغِ اخت٬ف أٖساف نٌ ٚ اٱْػإا٫ضتباط بني سكٛم  ؾإٕ ؾويصيو 

تساخٌ نبرل بُٝٓٗا، خاق١ َع قعٛب١ ؼسٜس َؿاِٖٝ زقٝك١ ٖٓاى ٚ َُٓٗا قعب يًػا١ٜ،

 .يهٌ َُٓٗا

َا اْت٢ٗ إيٝ٘ بعض  ،اٱْػإسكٛم ٚ َا ٜ٪نس قعٛب١ ايؿكٌ بني ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ

                                 
 . 275جالؾ دكنممي، المرجع نفسو، ص - (1)
ما يمي:  2001سبتمبر  11يقكؿ صامكئيؿ ىانتنغتكف في إحدل حكاراتو مع مجمة نيكيكرؾ تايمز عقب أحداث  - (2)

الكاليات المتحدة األمريكية، كلكف لدينا أيضا إلى  " إف الدفاع عف الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ىك ىدؼ أساسي بالنسبة
إلى  ىذا القكؿ، انظر: محمد سعدم، مستقبؿ العبلقات الدكلية، مف صراع الحضاراتإلى  اإلشارةمصالح أخرل". في 

 . 321أنسنة الحضارة كثقافة السبلـ، المرجع السابؽ، ص



 إلْطإايفضٌ ايجاْٞ: عسٚز٠ االبتعاد عٔ املٓطل ايرزا٥عٞ ٚاملعاٜري املصدٚد١ عٓد تطبٝل سكٛم ا         ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١            
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ازعا٤ات أٚ إىل  ذاب١ ملٛاقـ َع١ٓٝ، ٖٚٞ ت٪زٟاغتتعٗط  اٱْػإايؿكٗا٤ َٔ إٔ سكٛم 

سا٫ت سطَإ ٚ ،ميهٔ ا٫عذلاض عًٝٗاإٔ تٗسٜسات َع١ٓٝ ٚ َطايب َٔ َ٪غػات قسز٠،

هب إٔ تٴعاٍ، َٚٔ ٖٓا تدلظ أ١ُٖٝ ا٫عذلاف عكٛم عامل١ٝ يٲْػإ يف ْؿؼ ايٛقت ايصٟ 

تهٕٛ ؾٝ٘ اخت٬ؾات سٍٛ ا٭غؼ ايؿًػؿ١ٝ يتًو اؿكٛم
(1)

. 

ايكا١ْْٝٛ( يًسٍٚ ٚ نُا إٔ اؿكٛم تٓؿأ عٔ املُاضغ١ ا٫دتُاع١ٝ املعاقط٠ )ايػٝاغ١ٝ

اٯخطٜٔ يف ايػٝاغات ايعامل١ٝ ٚايؿاعًني
(2)

، ٖٚصٙ ايػٝاغات تعدل بططٜك١ أٚ بأخط٣ عٔ 

َكاحل ٚط١ٝٓ إشا تعًل ا٭َط بايسٚي١، َٚكاحل شات١ٝ َتٓٛع١ ٚكتًؿ١ إشا تعًل ا٭َط 

بايؿاعًني اٯخطٜٔ يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ)َٓعُات زٚي١ٝ سه١َٝٛ ٚغرل سه١َٝٛ، 

شطض ٚغرلٖا(؛ يصيو تتشهِ عاز٠ املكاحل تايٚؾطنات َتعسز٠ اؾٓػٝات، ٚسطنات 

 .يف إطاض اجملتُع ايسٚيٞ اٱْػإايػٝاغ١ٝ يف املٛاقـ ايٓٗا١ٝ٥ اييت تٴتدص بؿإٔ سكٛم 

قعب دسا، ٜٚعزاز تعكٝسا ٜٚتذ٘  اٱْػإسكٛم ٚ ايؿكٌ إشٕ بني ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ

ا٭ضض، بٌ ٚتكبح َطسٌ ايتطبٝل ع٢ً إىل  اٱْػإشاي١ نًُا اْتكًٓا عكٛم غتمٛ ا٫

ٗا اـاضد١ٝ َٔ أدٌ ايسٸؾاع عٔ َكاؿٗا اغتايكطاضات اييت تتدصٖا زٚي١ َع١ٓٝ يف إطاض غٝ

 .اٱْػإؿكٛم  اقاضخ اناْتٗاايهٸٝك١، ٖٞ يف سس شاتٗا 

عٓسَا  اٱْػإسكٛم ٚ ٜكـ بعض ايؿكٗا٤ ٖصا ا٫ضتباط بني ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ

ٖٞ ايهش١ٝ ا٭ٚىل ي٘ "با٫ضتباط ايػ٧ٝ اؿغ"، ٜٚهطبٕٛ يصيو  اٱْػإتهٕٛ سكٛم 

نات زٚشلا اْتٗاَجاٍ ايتسخ٬ت ايعػهط١ٜ اييت تسٸعٞ محا١ٜ سكٛم ا٭بطٜا٤ َٔ 

 -ٚبؿهٌ َتعُس يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ- ْؿػ٘ ايٛقتايسنتاتٛض١ٜ، يهٓٗا يف 

تٴهشٞ بآ٫ف ا٭بطٜا٤ اٯخطٜٔ، ٜٚػتؿٗسٕٚ عاز٠ عطب ايعطام اييت سسثت ؾٝٗا أٖٛاٍ 

ايعطاقٞ  اٱْػإايعطاقٞ يهٔ ع٢ً أْكاض سكٛم  اٱْػإمحا١ٜ سكٛم  باغِنجرل٠ 

                                 
دافيد ب.  -D. P. PHORSYTHE)مشار إليو لدل: مف بينيـ"ساتنمي ىكفماف" في كتابو كاجبات كراء الحدكد،  - (1)

الجمعية المصرية لنشر المعرفة كالثقافة  ،فكرسايث(، حقكؽ اإلنساف كالسياسة الدكلية، ترجمة: محمد مصطفى غنيـ
 . 201، ص1993العالمية، الطيعة العربية األكلى، القاىرة 

 . 201ص (، المرجع نفسو،D. P. PHORSYTHE)دافيد ب. فكرسايث - (2)
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نصيو
(1)

. 

اييت اضتهبتٗا ايسٍٚ ايػطب١ٝ بصضٜع١  اٱْػإنات ايُٓط١ٝ ؿكٛم ْتٗاإٕ ٖصٙ ا٫

ٗا اـاضد١ٝ اغتضأت غٝ ، اييت، َاٖٞ إ٫ تدلٜط ملكاؿٗا ايػٝاغ١ٝاٱْػإمحا١ٜ سكٛم 

ضؾها ٚ ٓهاضااغت، ٖصا ا٭َط ٜٴدِّـ يف املكابٌ اٱْػإنطٚض٠ ايسؾاع عٓٗا عذ١ سكٛم 

 نا٫ؼازهط٠ شلصٙ ايػٝاغ١ َٔ قبٌ زٍٚ أخط٣ ٫ تكاغِ ايسٍٚ ايػطب١ٝ ْؿؼ ايؿ

ايتعبرل عٔ ضؾهٗا سايٝا( أٚ ايسٍٚ ايٓٸا١َٝ؛ َٚٔ أدٌ  ا٫ؼاز ايطٚغٞايػٛؾٝٝيت غابكا ) 

 اٱْػإٗا اـاضد١ٝ َطبٛط١ عكٛم اغتيؿعٌ ايػٝاغٞ، ؾتشطى غٝاإىل  ٖصا تًذأ نصيو

نش١ٝ ايتٛظٝؿات ايػٝاغ١ٝ عٔ  اٱْػإيهٔ مبٓعٛضٖا اـام بٗا، ؾتهٕٛ سكٛم ٚ

 ؛ يصيو ٜكعب ايؿكٌ بني ايػٝاغ١ اـاضد١ٝايػٝاغٞضز ايؿعٌ ٚ ايػٝاغٞططٜل ايؿعٌ 

 .اٱْػإسكٛم ٚ

١ٝ إٔ تٓسَر يف ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يسٚي١ أٚ اٱْػاْيف ٖصا اٱطاض، ٫ ميهٔ يًشكٛم ٚ

عُاشلا نأزٚات يتشكٝل أٖساف َع١ٓٝ، اغتفُٛع١ َٔ ايسٍٚ، زٕٚ إٔ تهٕٛ َٗسز٠ ب

بػطع١  خانع١، اٱْػإؾػايبا َا لس ايػٝاغ١ٝ اـاضد١ٝ اييت تهع يف اعتباضٖا سكٛم 

 إٔ ا٭َٔ بػبب شيوٚاتٝذٞ ٚست٢ ايتذاضٟ، غذليًتدلٜط ا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ ٚا٫

اـاضد١ٝ املكًش١ ايٛط١ٝٓ يف عامل قهّٛ بايتٛتط ٜع٬ٕ زا٥ُا َٔ أٚيٜٛات ايػٝاغ١ ٚ

٫ ميهٔ إ٫ إٔ ٜهٕٛ  اٱْػإيًسٍٚ، ٚبايتايٞ اٖتُاّ ٖصٙ ايػٝاغ١ٝ اـاضد١ٝ عكٛم 

َعزٚدا
(2)

. 

بني  اٱْػإغٓذس إٔ ٖصا ايتذاشب ايػٝاغٞ سٍٛ سكٛم  ق٬ًٝ، ايٛضا٤إىل  ٚبايعٛز٠

اٱع٬ٕ  َٓص اعتُاز اٱْػإكتًـ ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ يف اجملتُع ايسٚيٞ قس قاسب سكٛم 

، سٝٓٗا أعًٓت ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ضؾهٗا يٲع٬ٕ، 1948عاّ  اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم 

ٚضؾهت ايتكٜٛت عًٝ٘، بٌ إٕ بعض ايسٍٚ )َكط َج٬( ؼؿعت ع٢ً بعض َٛازٙ بايطغِ 

عٔ  اَتٓعتايتشؿغ عًٝٗا، َٚٔ أِٖ ايسٍٚ اييت ٚ ٜتِ ايتكسٜلاتؿاق١ٝ  يٝؼاٱع٬ٕ  َٔ إٔ

                                 
انظر: أنتكني ككديكيس، حقكؽ اإلنساف )مف منظكر عصرم(، ترجمة محمد أحمد المغربي، دار الفجر لمنشر  - (1)

 . 17، ص2007كالتكزيع، الطبعة األكلى، القاىرة 
محمد مكقت، "حقكؽ اإلنساف، ىؿ ىي عالمية؟ "، المجتمع الدكلي كحقكؽ الشخصية اإلنسانية، المرجع السابؽ،  - (2)
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يف شاى ايٛقت، َٚٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ايػٛؾٝٝيت ا٫ؼازايتكٜٛت 
(1)

، ٚقس ضؾهت 

١ٝ ايعا١َ قس مت ايػطٛ عًٝٗا، ٚؾهط٠ اٱْػاْ٭ْٗا ؾعطت إٔ ؾهط٠  ؛ٖصٙ ايسٍٚ اٱع٬ٕ

عهػت٘ بعض  ، َا ٖٞ إ٫ َعٗطٷ بطٸامٷبٗا اٱع٬ٕ دا٤اييت  اٱْػإعامل١ٝ سكٛم 

ٝٴ ؛املكطًشات املدتاض٠ بعٓا١ٜ َٔ قبٌ قا٥ػٞ اٱع٬ٕ  .بايعامل١ٝ كبؼي

خاق١، غطب١ٝ، ؾطز١ٜ،  أٜسٚيٛد١ٝط عٔ ٭ْ٘ ٜعبٸ ؛ضؾهت ٖصٙ ايسٍٚ اٱع٬ٕ

ايبًسإ ٚ ا٭قًٝاتٚ يٝبرلاي١ٝ، َٚٓص شيو ايٛقت انتؿؿت ايؿعٛب ا٭خط٣ غرل ايبٝها٤

ايعامل١ٝ، ٚيف نٌ  اٱْػإايجكاؾات غرل ايػطب١ٝ أْٗا قس ُاقكٝت عٔ َؿّٗٛ سكٛم ٚ ايٓا١َٝ

يؿعٌ ايػٝاغٞ نُشاٚي١ يكًب ع١ًُٝ اإىل  ٫ت ؾإٕ ا٭ططاف املػتبعس٠ ؾأتتًو اؿا

ٜؿؿًٕٛ يف أغًب ا٭سٝإٚ إقكا٥ِٗ، ؾهاْٛا ٜٓذشٕٛ أسٝاْا
(2)

. 

أقبح اٯٕ دس٫ غٝاغٝا نصيو  اٱْػإٜعٗط إشٕ إٔ اؾسٍ سٍٛ عامل١ٝ سكٛم 

 .سكٛقٝاٚ ؾًػؿٝاٚ قاْْٛٝاٚ بعسَا نإ ؾهطٜا

بايػٝاغ١  اٱْػإكٍٛ عٔ ٖصا اؾسٍ، إٔ ا٭قٌ أ٫ تطتبط سكٛم ميهٔ اي

٭ٕ أزٚات ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ٫ ؼكل يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ أٖساف سكٛم  د١ٝ؛اـاض

ػاٙ اجملُٛع١ ايسٚي١ٝ، ٚيف أسػٔ ٚىل تكّٛ أغاغا ع٢ً َكًش١ ايسٍٚ ، ؾا٭اٱْػإ

بٗصٙ ايسٚي١  تطبط٘يف قٛضت٘ ايهٸٝك١ )املٛاطٔ(، ايصٟ  اٱْػإسا٫تٗا تكّٛ ع٢ً َكًش١ 

تباع غٝاغ١ خاضد١ٝ ؼُٞ سكٛق٘ يسٚي١ ْؿػٗا فدل٠ ع٢ً ضابط١ اؾٓػ١ٝ، سٝح ػس ا

 .نُٛاطٔ بايسضد١ ا٭ٚىل

 ،ع٢ً أغاؽ ايهطا١َ املتأق١ً يف ايعٓكط ايبؿطٟ اٱْػإيف سني تكّٛ سكٛم 

عٓسَا تٴكِّط ٚ مجٝع املكاحل ا٭خط٣، اييت تعًٛٚ ْٛع٘،اجملطز٠ َٔ نٌ اْتُا٤ َُٗا نإ 

، ؾإْٗا ٫ تتٛا٢ْ يف اٱْػا٫ٕ تتكاطع َع سكٛم  ، اييتايسٚي١ ع٢ً تؿهٌٝ َكاؿٗا ايعًٝا

ست٢  ، ٚبٌاٱْػإإٕ ناْت َتعاضن١ َع سكٛم ٚ ست٢ ،عُاٍ أزٚات ايػٝاغ١ اـاضد١ٝاغت

َجاٍ شيو ايتسخٌ ايصٟ قس ٜٴػتعٌُ ٚ ،اٱْػإٚإٕ تبني شلا إٔ ٖصٙ ا٭زٚات تٓتٗو سكٛم 

                                 
 . 43-42أحمد كائؿ عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . 18أنتكني ككديكيس، حقكؽ اإلنساف )مف منظكر عصرم(، المرجع السابؽ، ص - (2)
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ى اْتٗا -ٚيف ايهجرل َٔ اؿا٫ت-ٖٛ يف سكٝكت٘ ٚ ،اٱْػإنصضٜع١ ؽتب٧ ٚضا٤ سكٛم 

 .اٱْػإقاضر ؿكٛم 

َٔ قبٌ ٖصٙ ايسضاغ١ مبا اْتٗت إيٝ٘ نُا هب ايتصنرل نصيو
(1)

، سٝح متٸ 

 اايصٟ ٜعتدل ٚاسسٚ ٫ وهُٗا َبسأ املعا١ًَ باملجٌ، اٱْػإايتأنٝس إٔ َعا٬َت سكٛم 

َٔ أزٚات ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ، تًذأ إيٝ٘ ايسٍٚ زٕٚ تطزز يف ع٬قتٗا ايسٚي١ٝ نًُا زعت 

 .شيوإىل  اؿاد١

ٕ ْبشح إشا أضزْا أ ،ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًسٍٚٚ اٱْػإعٔ ايع٬ق١ بني سكٛم  قٌَٝا  

أضض ايٛاقع، غٓذس ايُٓٛشز ا٭َطٜهٞ ٜػتذٝب بسضد١ ع٢ً ي٘ عٔ منٛشز ٜعهػ٘ متاَا 

يف  اٱْػإَا تٛظـ َػأي١ سكٛم غايبا  نبرل٠ دسا يصيو، ؾاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

 .ٗا اـاضد١ٝاغتغٝ

 َٔ قبٌ ايطٝاض١ ارتازد١ٝ األَسٜه١ٝ اإلْطإتطٜٛع سكٛم  - ثاْٝا

نُٔ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ  اٱْػا٫ٕ بس إٔ ْبسأ يف اؿسٜح عٔ َها١ْ سكٛم 

تتٓاٍٚ ؾٝ٘ ساي١ ٚ ،ا٭َطٜه١ٝ َٔ ٖصا ايتكطٜط ايػٟٓٛ ايصٟ تٴعسټٙ اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ

يف مجٝع زٍٚ ايعامل اٱْػإسكٛم 
(2)

 -بػض ايٓعط عُا وتٜٛ٘ -، إٕ ز٫ي١ ايتكطٜط 

نبرل٠ دسٸا، ؾٗٞ تسٍ أ٫ٚ ع٢ً إٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٖٞ املعٝاض ايُٓٛشدٞ 

املكٝاؽ ايصٟ ٜٴكاؽ ب٘ َس٣ ايتعاّ ايسٍٚ ٚ ب٘، وتص٣املجاٍ ايصٟ هب إٔ ٚ اٱْػإؿكٛم 

 .اٱْػإعكٛم 

 ٖٛ ايُٓٛشز ا٭ٚسس اٱْػإٚ ٖٛ ٜسٍ نصيو ع٢ً إٔ ايُٓٛشز ا٭َطٜهٞ ؿكٛم 

َا زْٚ٘ َٔ مناشز ٫ بس شلا إٔ تتطابل َع٘ ٚإ٫ عست ٚ ،اٱْػإايكازض ع٢ً ؾِٗ سكٛم ٚ

عٴسٻت ايسٚي١ اييت تتبٓاٙ َٔ بني ايسٍٚ شات ايػٸذٌ ايهٸعٝـ يف ٚ ،اٱْػإكايؿ١ ؿكٛم 

                                 
 كما يمييا. 261ص :األطركحةانظر ىذه  - (1)
كالذم أنشا أقساما  1976يعكد الفضؿ في فكرة التقرير لمرئيس األمريكي األسبؽ "جيمي كارتر" الذم ُانتخب عاـ  -(2)

متخصصة لحقكؽ اإلنساف بكزارة الشؤكف الخارجية، تكلت إصدار ىذا التقرير السنكم حكؿ حقكؽ اإلنساف في العالـ. 
نساف)إشكاليات العبلقة كالتحكالت الدكلية("، مجمة العمـك انظر في تفاصيؿ ذلؾ: غانـ النجار، " الغرب كحقكؽ اإل

 . 25، ص2001، كمية العمـك االجتماعية، جامعة الككيت4، العدد29االجتماعية، المجمد
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 .اٱْػإفاٍ سكٛم 

ٖصٙ ايتكاضٜط  تػتدسّا٭ِٖ َٔ نٌ ٖصا إٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ عاز٠ َا ٚ 

ٗا اـاضد١ٝ يًهػط ع٢ً ايسٍٚ اييت ٜكٓؿٗا ايتكطٜط يف خا١ْ ايسٍٚ اييت ٫ ؼذلّ اغتيف غٝ

 .اٱْػإسكٛم 

ؾٗٞ تتكاطع يف ٚظٝؿتٗا ٖصٙ َع املٓعُات ايسٚي١ٝ اؿه١َٝٛ عٓسَا متاضؽ تأثرلا 

غرل سه١َٝٛ عٓسَا تٴُاضؽ َجٌ ٖصٙ َع املٓعُات ايسٚي١ٝ أٚ  ،ايسٍٚ َباؾطا ع٢ً

 .أسٝاْا قًٝا نس ايسٚي١ املع١ٝٓٚ ،ٚتؿهٌ ضأٜا عاَا عاملٝا ،ايهػٛط

نُٔ تطٛض ايٓعاّ ايػٝاغٞ ا٭َطٜهٞ عٔ ايػٝاغ١  اٱْػإمل تػب سكٛم ٚ

تٛايت ع٢ً بني كتًـ اؿهَٛات اييت  ا٫خت٬فاـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ، ؾكس تعًٓل 

سني نإ يبعهٗا تٛدٗا ظٝـ أٚ أٖساف ٖصا ايتٛظٝـ، ؾؿٞ اؿهِ ؾكط بهٝؿ١ٝ ايتٛ

، ؾتأضدشت قهاٗا اـاضد١ٝ، نإ يًبعض اٯخط تٛدٗا بطاغُاتٝا اغتإْػاْٝا يف غٝ

ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ بني ايتٝاضٜٔ
(1)

. 

ايعامل١ٝ يف ايػٝاغ١  اٱْػإايذلنٝع ع٢ً زٚض سكٛم إىل  غع٢ ايتٝاض ا٭ٍٚبُٝٓا  

كطاض، ٚايصٟ ٫ ٜتأت٢ إ٫ عٔ ططٜل تٛاظٕ غتا٫ٚ ا٫ْهباطٚ اٖتِ ايجاْٞ با٭َٔاـاضد١ٝ، 

ا٫خت٬ف ايط٥ٝؼ بني ايتٝاضٜٔ ٜهُٔ يف إَها١ْٝ ايتسخٌ َٔ عسَ٘ َٔ أدٌ ٚ ايك٣ٛ،

أدٌ سكٛم  ٞ نطٚض٠ ايتسخٌ َٔاٱْػاْ ا٫ػاٙ، ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ اٱْػإسكٛم 

نطٚض٠ ػٓب ايٓعاعات غرل  (ايٓؿعٞ)غُاتٞ اايدل ا٫ػاٙنًُا تطًٓب ا٭َط، ٜط٣  اٱْػإ

اٱْػإاملدلض٠ اييت قس تٓذِ َٔ دطٸا٤ اْتكاز أٟ زٚي١ يسٚي١ أخط٣ يف قهاٜا سكٛم 
(2)

. 

٫ ميهٔ اؾعّ إٔ ايتٝاضٜٔ ٚؾكط ٜطبعإ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ اػاٙ 

، ؾاملتأٌَ يهٝؿ١ٝ تعاٌَ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ َع قهاٜا سكٛم اٱْػإسكٛم 

سٝح ٜػتعٌُ ايتسخٌ ٖٚٛ أزا٠  ،ًٜشغ ٖصا املعٜر اؿايٞ َٔ غٝاغ١ ا٫ػاٖني اٱْػإ

كطاض ٚا٫ْهباط، ٖٚٛ َهُٕٛ ا٫ػاٙ غتٞ" َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫اٱْػاْا٫ػاٙ "

                                 
 . 23-21العبلقة كالتحكالت الدكلية("، المرجع السابؽ، ص إشكالياتغانـ النجار، " الغرب كحقكؽ اإلنساف) - (1)
 .22المرجع نفسو، صغانـ النجار،  – (2)
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 .غُاتٞ"ا"ايدل

َطٜه١ٝ ملهاؾش١ اٱضٖاب ايسٚيٞ يف غٝاغ١ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭ ٤ٜعٗط شيو ظ٬

َٓشت اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚ ،ًت ٖصٙ ا٭سساخ، ؾكس ؾٓهغبتُدل 11خاق١ بعس أسساخ 

ٗا اـاضد١ٝ اؾسٜس٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايعٛمل١، اغتا٭َطٜه١ٝ ؾطق١ شٖب١ٝ يتٴٓؿِّص َٔ خ٬شلا غٝ

ايؿ٤ٞ ايصٟ أثط ع٢ً ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم ايسٚي١ٝ، ٚ َتذاٚظ٠ نٌ اؿسٚز ايسغتٛض١ٜ

، ٚأقبح ايتػا٩ٍ عٔ َكرلٙ تػا٫٩ َؿطٚعا، خاق١ َع تٛايٞ اؿطٚب ع٢ً اٱْػإ

(، ٚ"أضٖب١" نٌ َا ٫ ٜتُؿ٢ َع املكاحل ...إٜطإ ،ٕأؾػاْػتااٱضٖاب )ايعطام، 

ا٭َطٜه١ٝ
(1)

. 

دسٜس٠ ػاٙ ايعامل،  "أباضتٝس"شت بتطٛض غٝاغ١ ٜٚبسٚ إٔ اؿطب ع٢ً اٱضٖاب زل

باقٞ ايعامل، سٝح تػع٢ أَطٜها َٔ ٚ باقٞ ايعامل، أٚ ايػطبٚ أغاغٗا َٓطل أَطٜها

                                 
شيار ا  المطبعة المغربية لطباعة ك  طرش لمكتاب المختص،مجمع األ : فريد بف جحا، ككنية حقكؽ اإلنساف،انظر - (1)

حد أ( Robert KAGAN-؛ بيذا الخصكص يرل)ركبرت كاغاف436، ص 2013كلى، تكنس، الطبعة األالكتاب
ف: " الكاليات المتحدة تمارس السمطة في عالـ تحكمو أمريكية بمنظرم السياسة الدكلية الجديدة لمكاليات المتحدة األ

 شارةكال يمكنيا الثقة في القكاعد الدكلية كال في القانكف الدكلي العاـ". في اإل ،كحيث الجميع يتصارع مع الجميع ،القكة
رة كثقافة السبلـ، نسنة الحضاأإلى  محمد سعدم، مستقبؿ العبلقات الدكلية، مف صراع الحضارات: انظرذلؾ، إلى 

 . 336ص المرجع السابؽ،
" نظرية الحركب االستباقية، كىي االبفحككمة الرئيس السابؽ "بكش  ابتدعتغمبيا، ألتبرير ىذه الحركب العشكائية في 

ال في حالة إطار العبلقات الدكلية، الذم ال يسمح بذلؾ إفي الحقيقة ال تتناسب البتة مع مقتضيات استخداـ القكة في 
ساسية التي تتنافى كىذا النكع كمف شركطو األ ،ف تتكفر شركطو ليككف مشركعاأالدفاع المشركع عف النفس، الذم يجب 

ليست دفاعا مشركعا عف  االستباقية، لذلؾ فالحرب احتمالياف يككف االعتداء حاؿ كليس أمف الحركب ىك ضركرة 
 ة؛ لممزيد حكؿ االستراتيجياء الذم يمنعو القانكف الدكليعتدمف قبيؿ االنما ىي إمريكا تبرير ذلؾ أالنفس كما تحاكؿ 

إياف شابيرك،  األمنية لمكاليات المتحدة في زمف الرئيس بكش االبف، القائمة عمى الردع االستباقي ك االحتكاء، انظر:
، 2014الثانية، بيركت  نظرية االحتكاء ما كراء الحرب عمى اإلرىاب، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، الطبعة

، كىناؾ مقارنة تبدك منطقية جدا ما بيف جكرج بكش االبف حيف غزكه لمعراؽ، كحمكرابي ممؾ ببلد ما بيف 52-33ص
أنيما إلى  النيريف في ما قبؿ الميبلد)العراؽ القديمة(، أكردىا دينيس سميث في كتابو األجندة الخفية لمعكلمة، انتيى فييا

ذالؿ البشر، فحمكرابي قاؿ لمبابمييف أنا الممؾ األعظـ باسـ اآللية، كجياف لعممة كاحدة  مف حيث الجبركت كالطغياف كا 
ُأنعـ عمى الشعب البابمي، كال بد لكـ مف طاعتي، أما بكش فقاؿ لمشعب العراقي، بكسعي قتمكـ كلكني سأحميكـ إذا ما 

ة لمعكلمة، ترجمة عمي أميف عمي، المركز القكمي األجندة الخفيأذعنتـ لقكانيني كأكامرم... راجع: دينيس سميث، 
 .90-81، ص2011لمترجمة، الطبعة األكلى، القاىرة 



 إلْطإايفضٌ ايجاْٞ: عسٚز٠ االبتعاد عٔ املٓطل ايرزا٥عٞ ٚاملعاٜري املصدٚد١ عٓد تطبٝل سكٛم ا         ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١            
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تطادعٷ ضٖٝبٷ ٚ َكاؿٗا، شلصا ٜٴِطبٹل قُتٷٚ ايتشهِ يف ايعامل مبا ٜتٛاؾلإىل  خ٬شلا

بكؿ١ خاق١،  اٱْػإسكٛم ٚ ،ٞاٱْػاْاملتعًل بايكإْٛ ٚ ،يًكإْٛ ايسٚيٞ بكؿ١ عا١َ

ايعػهطٟٚ ١ُْٖٓٝ يًػٝاغات شات املٓش٢ ا٭َينٚ ،ٚتٛدټ٘ دسٜسٷ
(1)

. 

ع٢ً سس -نس "سطّ" اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ  دلتُبغ 11يكس ناْت ٖذُات 

ؾطق١ ؾطٜس٠ َٔ ْٛعٗا اغتُٓٗا  -تعبرل ايسبًَٛاغٞ اؾعا٥طٟ قُس ايكاحل زَدلٟ

، ٱعاز٠ ايٓعط يف َؿّٗٛ ا٭َطٜه١ٝ بكؿ١ خاق١اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚ ايػطب بكؿ١ عا١َ

ايعامل١ٝ، ؾكس ٚنعت بني ايكٛغني ايّٝٛ اؿكٛم ا٭نجط تكسٜػا َٔ قبٌ  اٱْػإسكٛم 

، ا٫ثينعسّ ايتُٝٝع ع٢ً أغاؽ ايعطم أٚ ايسٜٔ أٚ ا٫ْتُا٤ ٚ ايػطب، نكط١ٜٓ ايدلا٠٤

ا٭ؾدام، ؾٝهؿٞ إٔ أقبح ايتُٝٝع ٜطبع ايتعاٌَ َع ٚ ايػطٟ،ٚ عتكاٍ ايتعػؿٞٚا٫

اتٗاّٚ تهٕٛ عطبٝا أٚ َػًُا يتكبح قٌ ؾو
(2)

. 

يف ايعامل ع٢ً إٔ ٖصٙ اؿكٛم  اٱْػإتٴذُع ايتكاضٜط ايكازض٠ عٔ َٓعُات سكٛم ٚ 

                                 
أنسنة الحضارة كثقافة السبلـ، المرجع إلى  محمد سعدم، مستقبؿ العبلقات الدكلية، مف صراع الحضارات - (1)

 . 334السابؽ، ص
، مجمس 6العكلمة كاإلرىاب"، مجمة الفكر البرلماني، العدد محمد الصالح دمبرم، " مقاربة حكؿ حقكؽ اإلنساف، - (2)

(، "أنو إذا Richard POSNER)؛ كفي ىذا الصدد يقكؿ األمريكي ريتشارد بكسنير44، ص2004األمة، الجزائر
 كانت الرىانات جسيمة فإف التعذيب مقبكؿ". 

“If the stakes are high enough, torture is permissible”.  

بمعنى أف حؽ اإلنساف في أف ال يتعرض لمتعذيب، يتكقؼ عند المصمحة التي ستعكد لآلخريف مف جّراء تعذيبو، كىي  
الف سكبيك"، انظر في تفاصيؿ ذلؾ: أالف أ المبررات التي كاف يسكقيا الجنراؿ ماسك خبلؿ حرب الجزائر حسب"

                  يقكؿ ىذه الحرب )الثكرة الجزائرية(، كفيما يخص .335سكبيك، اإلنساف القانكني، المرجع السابؽ، ص
(Robert CHARVIN, Jean-Jacques SUEUR,)  أف الممارسات الماسة بالسبلمة الجسدية التي قاـ بيا الجنكد

(، 1962-1954)الثكرة الجزائرية 1962ك1956الفرنسييف في حؽ المساجيف الجزائرييف أثناء حرب الجزائر بيف 
مف الفرنسييف عنصرييف إما كميا أك جزئيا، كؿ ذلؾ  %60كالتي بينت أف  2000سبر لآلراء سنة نتائج ى إل باإلضافة

 إنسانية مختمفة كأسمى مف باقي البشر.إلى  نمكذج عف اعتبار اإلنساف الفرنسي أك األكركبي نفسو ينتمي
«Il n’a pas toujours été admis que tous les homme relevaient de la même humanité…Le 

français de l’époque, comme l’ensembles des européens, était certain d’appartenir à une 

catégorie de créatures parfaites… Les pratiques attentatoires à l’intégrité physique de 

militaires français à l’encontre de prisonniers algériens durant la guerre d’Algérie entre 

1956 (1954)  et 1962,tout comme un sondage de mars 2000 indiquant que 60% des français 

se déclarent partiellement ou totalement racistes, en sont des illustrations ». Voir : Robert 

CHARVIN, Jean-Jacques SUEUR, droits de l’Homme et libertés de la personne, 5e 

édition, LexisNexis, LITEC, Paris 2007, p31. 
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٭ٕ اؿطب ع٢ً اٱضٖاب بكٝاز٠  ؛2111غبتُدل 11َعتدل٠ بعس أسساخ  ُأقٝبت بٓهػ١

ا٤ات عتسجٓا٥ٞ ملٛاد١ٗ ٖصٙ ا٫غتاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ػاٚظت َكتهٝات ايطابع ا٫

أعًٓتٗا سطبا ؾا١ًَ، مما أثٸط ع٢ً بٌ  ،١جٓا٥ٝغتا٫اييت تعطنت شلا، ٚمل تكـ عٓس ايتسابرل 

ٛٸض ايعسٜس َٔ ايهٸُاْات ايسٚي١ٝ اييت ْانٌ ايعامل َٔ أدٌ إضغا٥ٗا يف ٚ ،اٱْػإسكٛم  ق

ذ١ "ايعٓكط ا٭َين" ايصٟ أقبح زل١ ، ٚنٌ شيو عا٤اتعتسا٫ْكـ ايكطٕ ايصٟ غبل 

١َُٓٝٗ ع٢ً فٌُ ايع٬قات ايسٚي١ٝ
(1)

. 

عٔ ٖصٙ اؾسي١ٝ بني  (نٛيف أْإ)ط ا٭َني ايعاّ يٮَِ املتشس٠ ايػابل عبٸٚقس 

داْؿٞ  18يف خطاب٘ أَاّ فًؼ ا٭َٔ بتاضٜذ اٱْػإمحا١ٜ سكٛم ٚ َهاؾش١ اٱضٖاب

 :سٝح قاٍ 2112

دطا٤ات ؾعاي١ نس أْ٘ يٝؼ ٖٓاى َبازي١ بني اؽاش إ "عًٝٓا إٔ ْهٕٛ ٚانشني يف

غٓذس ، بٌ ع٢ً ايعهؼ ؾأْا أعتكس أْ٘ ع٢ً املس٣ ايبعٝس، اٱْػإمحا١ٜ سكٛم ٚ اٱضٖاب

ٛاق١ٝ نس ايزٚات ا٭ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ أؾهٌ ٚ ايسميكطاط١ٝٚ اٱْػإإٔ سكٛم 

ٚإىل اؿعّ يف ٝط١ ملٓع ٚقٛع عًُٝات إضٖاب١ٝ، اؿإىل  مٔ بايتأنٝس متازٚاٱضٖاب، 

أثٓا٤ املٛاد١ٗ َعاقب١ املػ٪ٚيني عٓٗا، يهٓٓا غٓٛقع ٖعمي١ بأْؿػٓا إشا نشٝٸٓا ٚ إزا١ْ

 ." اٱْػإبأغبكٝات أغاغ١ٝ أخط٣ َجٌ سكٛم 

٘ أٚناع يف تكطٜطٖا ايػٟٓٛ ايصٟ تٳعٔطض ؾٝ اٱْػإٚقس سصضٸت َٓع١ُ َطاقب١ سكٛم 

 املٓاٖه١َٔ إٔ" اؿ١ًُ  2112ايصٟ أقسضت٘ عاّ ٚ ،ا٤ ايعامليف مجٝع أم اٱْػإسكٛم 

ظ١ٜ ْتٗاا٤ات ا٫عتسيٲضٖاب اييت تتععُٗا اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ناْت باعجا ع٢ً ا٫

اييت تتعطض شلا اؿطٜات املس١ْٝ عدل أما٤ ايعامل، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٕ تًو اؿ١ًُ تتٝح 

ايسميكطاط١ٝ يف ٚ اٱْػإؾطق١ يذلنٝع ا٫ْتباٙ ع٢ً سطَإ ايؿعٛب َٔ ايتُتع عكٛم 

بساز١ٜ ٬َٜني ايٓاؽ بني غتسٝح ٚنعت اؿهَٛات ا٫ ،آغٝا ايٛغط٢ٚ ٚغطايؿطم ا٭

                                 
 ؛39ص معاف في حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ،اإل "،رىاب بيف الحقكقي كالسياسياإل"ىيثـ مناع،  -(1)
اإلرىاب عمى رشيد حمد العنزم، حقكؽ اإلنساف في ظؿ االنتيازية الدكلية، دراسة ألثر الحرب عمى انظر أيضا:  

؛ ككذلؾ: طارؽ أحمد المنصكب، " اإلرىاب 169، ص2010، جانفي 41حقكؽ اإلنساف، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد
جكاف  ،جامعة مؤتة، األردف 11كحقكؽ اإلنساف: عناصر مف أجؿ مقاربة جديدة"، مجمة الباحث الجامعي، العدد

 . 277، ص2006
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أٚ عسّ مماضغ١ ايػٝاغ١ ع٢ً اٱط٬م،  ،غٝاغات ايتططفإىل  خٝاضٜٔ، إَا ايًٓذ٤ٛ

ٚنجرلا َٔ ٖصٙ اؿهَٛات املتػًط١ تتؿبح بايػًط١ زٕٚ إٔ تًك٢ اعذلانا َٔ داْب 

اؿهَٛات ايػطب١ٝ
(1)

. 

١ٝ؛ ٭ْ٘ اٱْػاْغبتُدل أعًٓت اؿطب ع٢ً  ١ٝ11 بعس اٱْػاْز َٔ ايهتاب إٔ ٜط٣ عس

عٓس قٝاغ١ ضزٚز  خاضدٗاٚ ايكطاض يف أَطٜهاٚ بعس ٖصٙ ا٭سساخ مل ٜؿهِّط قٴٓٸاع ايػٝاغ١

١ٝ مجعا٤ اٱْػاْأخ٬قٝا َؿذلنا ٜتعًل بٚ ػاٙ ا٭سساخ إٔ ٖٓاى تطاثا قاْْٛٝاا٭ؾعاٍ 

ػاٚظٖا، ، ٜهع قٝٛزا ع٢ً غًٛى ايسٍٚ، ٜٚهع خطٛطا هب عسّ اٱْػإسكٛم  ازل٘

يصيو دا٤  ندلٜا٥ٗا ٚععتٗا ايك١َٝٛ؛ٚ ٖذّٛ ع٢ً ضَٛظ ؾطؾٗاإىل  ست٢ ٚإٕ تعطٸنت ايسٚي١

ػاٙ ا٭سساخ َٓؿًتا َٔ أٟ قٝٛز٭َطٜهٞ ايطز ا
(2)

. 

ُٳس  ا٭نجط َٔ ٖصا ٬ْسغ َ٪خطا يف ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ نٝـ تٳع

 ب، ؾتشصف َٓٗا َٔ تؿا٤، ٚتهٝـ إيٝٗاقا٥ُتٗا يٲضٖاإىل  اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

َكاؿٗا اـاق١، ؾكس ناْت نٛبا ٚيعكٛز  ، َا عسأَ تؿا٤، زٕٚ أٟ َعاٜرل تٴصَنط

بكسض٠ قازض تتشٍٛ بني ٚ ط١ًٜٛ زٚي١ إضٖاب١ٝ باَتٝاظ يف ْعط اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ،

يًػطب  ايسٚزا عسٚنٝـ ناْت إٜطإ ٚ!. ؟يف ْعطٖا نصيو زٚي١ غ٬ّإىل  نشاٖاٚ عؿ١ٝ

ٚناْت تعتدل زا٥ُا ايطٸاعٞ ا٭ٍٚ يًُذُٛعات ٜه١ٝ خاق١، اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٚ عا١َ

، يسضد١ إٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ !؟، َٚؿطٚع سًٝـ دسٜساأغاغٝ اايّٝٛ قاٚض ٖٞٚ ،اٱضٖاب١ٝ

                                 
 ،2002رىاب تحجب انتياكات حقكؽ اإلنساف،التقرير السنكم لمنظمة مراقبة حقكؽ اإلنساف، حممة مكافحة اإل - (1)

   www. hrw. org/Arabic لكتركني:عمى المكقع اإل

كيضيؼ القكؿ في نفس المكضع في . 444انظر: فريد بف جحا، ككنية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)
نقبل عف محمد نكر فرحات مف مقالو اإلرىاب كحقكؽ اإلنساف المنشكر عف المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف  445ص
كما بعدىا ما يمي: " إف انتياكات حقكؽ اإلنساف بحجة مكافحة اإلرىاب تجّسدت بشكؿ  27في صفحتو  2003سنة 

سبتمبر بتعميؽ اتجاه اإلدارة  11الحؽ في محاكمة عادلة، إذ عّجمت أحداث كاضح في "سجف غكانتنامك"، كسقكط 
أمرا  2002نكفمبر 13األمريكية نحك مزيد مف انتياؾ الحؽ في محاكمة عادلة، حيث أصدر الرئيس بكش االبف في 

ييف أك يقدمكف عسكريا بإنشاء محاكـ عسكرية سماىا "لجانا" ُيحاكـ أماميا األجانب الذيف ُيشّؾ في ككنيـ إرىاب
مساعدات لئلرىابييف، كيصبح ىؤالء األشخاص عرضة لمقبض عمييـ، كتكجيو االتياـ الييـ، كالحكـ عمييـ بعقكبات قد 

اإلعداـ دكف محاكمات عمنية، كدكف تكفير اإلمكانية المناسبة لبلستعانة بمحاميف أك االستفادة مف قرينة إلى  تصؿ
 التزاـ سمطة بتقديـ دليؿ إدانة جاـز ال يرقى إليو شكؾ. إلى  البراءة الدستكرية، بؿ دكف الحاجة

http://www.hrw.org/Arabic
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املتُٝع٠ َع زٍٚ اـًٝر بٗصا ايتكاضب اؾسٜس َع  ١اتٝذٝغذلا٫ه١ٝ ضآٖت بع٬قاتٗا ٜا٭َط

 .إٜطإ

ٞٷٜطبع إشٕ   اٱضٖابيف ع١ًُٝ َهاؾش١  ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ َػاضٷ اْتكا٥

بسع٣ٛ قاضب١  اٱْػإٛم ايسٚيٞ، ٚيطاملا نشت اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ عك

قاضخا  ا٤ٶاعتس٫ تعاْٞ ؾكط َٔ اٱضٖاب باعتباضٙ  اٱْػإيصيو ٜبسٚ إٔ سكٛم  اٱضٖاب؛

 اييت املعاٜرل املعزٚد١ٚ ع٢ً ضأغٗا اؿل يف اؿٝا٠، إمنا تعاْٞ نصيو َٔ ا٫ْتكا١ٝ٥ٚ ،عًٝٗا

 .قاسبت ع١ًُٝ َهاؾشت٘

٫ ؽل ٖصٙ ا٫ْتكا١ٝ٥ ع١ًُٝ َهاؾش١ اٱضٖاب ايسٚيٞ ؾكط إمنا تتعًل ظُٝع سكٛم 

، ؾاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ اٖتُت ظاٖطٜا عكب اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ عكٛم اٱْػإ

، ٚشيو ع٢ً قعٝس اـطاب ايػٝاغٞ ايطزلٞ، إ٫ إٔ املُاضغ١ ايع١ًُٝ تعهؼ يف اٱْػإ

عساز اغتايهٌٝ مبهٝايني، ٖٚٞ زا٥ُا ع٢ً ٚ ،ايٛاقع ْٛعا َٔ ا٫ْتكا١ٝ٥ ٚا٫ظزٚاد١ٝ

 ايػٝاغ١ٝٚ نًُا تعاضنت َع َكاؿٗا ا٫قتكاز١ٜ ،اٱْػإيًتهش١ٝ مبباز٨ سكٛم 

١اتٝذٝغذلٚا٫
(1)

. 

نًُا تعًل ا٭َط بسٍٚ تهعٗا اٱزاض٠  اٱْػإٖٚٞ ؼطى ٚتٛظـ قه١ٝ سكٛم 

ا٭َطٜه١ٝ يف َٛقع اـكِ ملكاؿٗا
(2)

 دػ١ُٝنات اْتٗاعٔ ، يف سني تػض ايططف 

-تٴُِّٝع غٝاغات بعض ايسٍٚ اؿًٝؿ١ شلا، ٖٚٓا غٓتذاٚظ املجاٍ ايبسٜٗٞ  اٱْػإؿكٛم 

أَج١ً أخط٣ يسٍٚ زنتاتٛض١ٜ إىل  -ايصٟ عاز٠ َا ٜٴػام يف ٖهصا َٛاقـ أ٫ ٖٚٛ إغطا٥ٌٝ

                                 
العربي"، رؤية عربية، مجمة المستقبؿ  اإلقميميأحمد عبد الرحماف حسف، " العكلمة كآثارىا السياسية في النظاـ  - (1)

سالماف  محمد يضا:أ؛ انظر 10، ص2000، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت 258، العدد 23العربي، السنة 
طايع، " حقكؽ اإلنساف في السياسة الخارجية األمريكية بيف المعمف كالمسككت عنو كالمعمكؿ بو"، اإلعبلف العالمي 
شراؼ: نادية محمكد مصطفى كمحمد  لحقكؽ اإلنساف بيف النظرية كالتطبيؽ، قراءة جديدة، الجزء الثاني، تنسيؽ عممي كا 

 12إلى  10ك المجد، عيف لمدراسات كالبحكث االجتماعية، مف شكقي عبد العاؿ، إعداد كتحرير: كماؿ أب
 . 914-861، ص2008نكفمبر

في ىذا الصدد، يمكف التذكير بمقكلة الرئيس األمريكي السابؽ "بكش االبف": " مف ليس معنا فيك ضدنا"، كعديد  - (2)
كالحركب الصميبية الجديدة" ك"إما أف  المقكالت التي صاحبتيا، مبررة الحرب عمى اإلرىاب، مف قبيؿ "الحرب المقدسة"

تككف معنا أك مع اإلرىابييف" كغيرىا مف المصطمحات، في اإلشارة لكؿ ذلؾ، انظر: فريد بف جحا، ككنية حقكؽ 
 . 444اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
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ٚتػهت عٓٗا اي٫ٜٛات املتشس٠ نُا ايػطب، يف  ُطاض،اغتب اٱْػإتٴٓتٗو ؾٝٗا سكٛم 

غٝاغ١ اْتكا١ٝ٥ َؿهٛس١
(1)

. 

 اٱْػإسٝح ٚقؿت ا٭١َٓٝ ايعا١َ ملٓع١ُ ايعؿٛ ايسٚي١ٝ ْعط٠ ايسٍٚ ايهدل٣ ؿكٛم 

أٚ ؽًعٗا ٚتططسٗا داْبا ٚؾكا يًُكاحل  ،بأْٗا" فطز عبا٠٤ تهعٗا اؿهَٛات

ايػٝاغ١ٝ"
(2)

. 

ؾكس نتب ا٭َطٜهٞ "ْعّٛ تؿَٛػهٞ"  ،ٖصا ايتشًٌٝ ٜتكازل٘ ايعسٜس َٔ املطاقبني

ُا ٚغ١ًٝ إْٸ ،يٝػت إط٬قا غا١ٜ عس شاتٗا اٱْػإغٝاغ١ سكٛم  " َٔ ايٛانح إٔ: قا٬٥

يًشؿاظ ع٢ً غٝطط٠ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚضا٤ َعاٖط مت ػسٜسٖا"
(3)

. 

 اٱْػإخط عٓسَا اعتدل إٔ ن٬ َٔ سكٛم ضتؿاضز ؾايو" ؾكس نإ قكا ٖٛ اٯأَا "

ٞ" ُٖا دٖٛط عٓاقط اؾٝٛغٝاغ١ٝ ملا بعس اؿطب ايباضز٠، اٱْػاْضبٝبتٗا "ايتسخٌ ٚ

دعض ع٬قات ٚ عٔ َس اٱْػإَ٪نسا يف شات ايٛقت قعٛب١ ؾكٌ اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

ايك٣ٛ ايهدل٣
(4)

. 

، ٖصٙ ايطغاي١ اٱْػإصٙ ايٓكط١ ٖٛ نٝـ ؿكٛم ٍ املؿطٚع ايصٟ نتِ بٗإٕ ايتػا٩

 غببا يًكُع أٜها، إٔ تهٕٛ اٱْػإاؿهاض١ٜ، اييت ٫ تٓعط إ٫ ٱْػا١ْٝ  ايػا١َٝ،

                                 
األمريكية كمعيا الغرب رغـ االنتياكات العديدة لحقكؽ اإلنساف في العديد مف األقاليـ، إال أف الكاليات المتحدة  - (1)

عامة، لـ يتدخمكا لّرد ىذه االنتياكات؛ ألف الحسابات السياسية في ىكذا أمثمة أثبتت أف عبلقات جيدة مع بعض الدكؿ 
أف التدخؿ في بعض المناطؽ ليس بالسيكلة إلى  المتيمة بانتياؾ حقكؽ اإلنساف أىـ مف حقكؽ اإلنساف، ىذا باإلضافة

الشيشاف  إقميـمؽ األمر بدكؿ كالصيف كانتياكاتيا لحقكؽ اإلنساف في إقميـ التبت كركسيا في بمكاف، خاصة عندما يتع
كأخيرا ميانمار كما يحدث فييا مف انتياكات جسيمة لحقكؽ األقمية المسممة، كبالّرغـ مف أف ماينمار ليست بالقكة التي 

ديف ىذه األقمية)اإلسبلـ( كاحد منيا، ىذه ىي تجعؿ ىذه الدكؿ تحجـ عف التدخؿ، إال أف ىناؾ حسابات أخرل، لعؿ 
االزدكاجية، كسياسة الكيؿ بمكياليف، التي تنتيجيا الدكؿ الكبرل في التعامؿ مع قضايا حقكؽ اإلنساف، كما ُيبلحظ حكؿ 

 ىذه السياسة االزدكاجية أنيا متنكعة األسباب لكف ىدفيا كاحد كىك المصمحة الذاتية ليذه الدكؿ. 
   .org/aramnestyhttps: //www . :كقع الرسمي لممنظمةانظر الم - 2

عبلقات دكلية، ترجمة منصكر القاضي،  (,E. JOUVE)ىذا القكؿ، انظر: إدمكف جكؼإلى  في اإلشارة - (3)
 . 419، ص1993المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، بيركت 

حقكؽ اإلنساف كحدكد السيادة الكطنية، السيادة كالسمطة، اآلفاؽ العالمية كالحدكد "انظر: سعيد الصديقي،  - (4)
 . 114المرجع السابؽ، ص (،52إشراؼ حافظ عبد الرحيـ، سمسمة كتب المستقبؿ العربي) الكطنية،

https://www.amnesty.org/ar
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)اؿل  اٱْػإٖٚٞ تػع٢ ؿُا١ٜ أقسؽ سكٛم  اٱْػإنٝـ ؿكٛم ٚاملعاْا٠، ٚ ايعًِٚ

 !؟اٯٕ شات٘ غببا يف غًب سٝا٠ امل٬ٜني َٔ ا٭بطٜا٤ يفيف اؿٝا٠( إٔ تهٕٛ 

 اؿًٍٛ تبك٢ زا٥ُا بعٝس٠ املٓاٍ؛ قس ٜهٕٛ اؾٛاب ٚانشا ٜٚعطؾ٘ اؾُٝع، ٚيهٔ 

ع٢ً ايكٝٸِ، ْٚعطٜا سُٝٓا تطػ٢ املكًش١  ،ٜتعًل بتٛظٝـ غٝاغٞ يكه١ٝ إْػا١ْٝ ا٭َط٭ٕ 

ٚع٢ً ضأغٗا اي٫ٜٛات املتشس٠  - اييت تهٌٝ مبهٝايني إٔ تهـ ايسٍٚ ؾكط ٜهؿٞ

ٚعٔ ٖصٙ ايػٝاغ١ ا٫ْتكا١ٝ٥ ٚاملعاٜرل املعزٚد١  ،ٝاغٞعٔ ٖصا ايتٛظٝـ ايػ -ه١َٜٝطا٭

ٝاٍ ٚاسس أغاغ٘ قِٝ سكٛم ، ٚإٔ تهٌٝ مبهاٱْػإعٓسَا ٜتعًل ا٭َط بكهاٜا سكٛم 

ايسٍٚ عٔ ٖصٙ ايػٝاغ١ ٖصٙ تتد٢ً  إٔ ٚيهٔ ع٢ً أضض ايٛاقع قعب دسا. اٱْػإ

 .، َازاَت َكاؿٗا قٌ اعتباضا٫ْتكا١ٝ٥

ٕ ا٭ٌَ ٜهُٔ يف ايؿعٛب اييت بإَهاْٗا إٔ ت٪ثط ع٢ً ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًسٚي١ إ 

١ٝ، ؾعٜاز٠ ايهػط َٔ قبٌ ايؿعٛب ع٢ً ٖصٙ ايسٍٚ إظا٤ قهاٜا سكٛم اٱْػاْإظا٤ ايكهاٜا 

ايصٟ ًٜٛح يف  ٖٛ بكٝل ا٭ٌَ ؾكط، ايعامل١ٝ، ٚعسّ ا٫نتؿا٤ بايكهاٜا ايٛط١ٝٓ اٱْػإ

 .ع٢ً سػاب املكاحل اـاق١ يًػٝاغ١ اـاضد١ٝ اٱْػإ تٓتكط سكٛم ا٭ؾل؛ ٭ٕ

ٜ٪نس ع٢ً إٔ ايتعإٚ ايسٚيٞ يف فاٍ سكٛم  اٱْػإايؿعيب عكٛم  ا٫ٖتُاّٖصا 

قس ٜٴعتدل بس٬ٜ يًػٝاغ١ اـاضد١ٝ املٓؿطز٠، خاق١ إشا نإ ٖصا ايتعإٚ ع٢ً  اٱْػإ

 .يٝؼ اؿهَٛٞٚ َػت٣ٛ ايؿعٌ ايؿعيب

 ايفسع ايجاْٞ

 اإلْطإعسٚز٠ تفعٌٝ ايتعإٚ ايدٚيٞ املػرتى يف زتاٍ سكٛم 

سٚز ايسٚي١ ايٛاسس٠ تػتًعّ تعاْٚا زٚيٝا ؾعا٫ َٔ ؿػاٚظٖا ٚ اٱْػإعامل١ٝ سكٛم 

محاٜتٗا اؿُا١ٜ اي٬ظ١َ؛ شيو إٔ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ املٓؿطز٠ ٭١ٜ ٚ تطٜٛطٖاٚ أدٌ تععٜعٖا

٫ تػتطٝع إٔ تهُٔ  اٱْػإْؿٛشٖا ٚزضد١ اسذلاَٗا ؿكٛم ٚ زٚي١ َُٗا ناْت قٛتٗا

يٝؼ ؾكط بػبب اضتباط ٖصٙ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ  ،اٱْػإمحا١ٜ عامل١ٝ ؾعاي١ ؿكٛم 

 اٱْػإْعطا ٫ضتباطٗا ب اٱْػإيهٔ نصيو نٕٛ َباز٨ سكٛم ٚ ؾكط،ٚ باملكًش١

بايتايٞ مل تعس ايسٍٚ ٚ ،عا٤ٚتٴعتدل تطاثا َؿذلنا يٲْػا١ْٝ مج َطًكا ٫ تعطف اؿسٚز،

 .)أ٫ٚ(ٚسسٖا قازض٠ ع٢ً محاٜتٗا مبؿطزٖا
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َازاّ أغاغ٘  ا٫تٗاّ،يهٔ ٖصا ايؿعٌ ايتعاْٚٞ بني ايسٍٚ ٜبك٢ زا٥ُا يف قؿل 

ايتهاَين بني ايؿعٛب ٜهٕٛ زا٥ُا ٚ يصيو ؾايؿعٌ ايتعاْٚٞ ؛اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ يًشهَٛات

 .)ثاْٝا(ا٭دس٣

 باملضًش١ اإلْطإازتباط ايتعإٚ ايدٚيٞ يف زتاٍ سكٛم  - أٚال

تاضى١ٝ َٝٸعتٗا أٖٛاٍ ٚ ايعامل١ٝ يف ٓظٌ ظطٚف زٚي١ٝ اٱْػإقٹٸٝػت َباز٨ سكٛم 

اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ؛ يصيو ؾكس بٴٓٝت ٖصٙ املباز٨ ع٢ً أضن١ٝ تعإٚ زٚيٞ َؿذلى، نإ 

 .باضظٷع٢ً ضأغٗا َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ زٚضٷ ٚ ؾٝ٘ يًُٓعُات ايسٚي١ٝ

بسأت بؿعٌ تعإٚ زٚيٞ بني اؿهَٛات،  اٱْػإؾايبسا١ٜ إشٕ َع َػرل٠ سكٛم 

ايػطح تأثرل ايتعإٚ ايسٚيٞ املؿذلى بني إىل  يهٓٗا ايّٝٛ ٫ تكتكط عًٝ٘ بعسَا قعس

ؾعٛب ايعامل َٔ خ٬ٍ َ٪غػات اجملتُع املسْٞ
(1)

. 

 ٠ٚاسس اٱْػإٚسكٛم  ،ايّٝٛ ع٢ً ايتعإٚ ايسٚيٞ يف ؾت٢ اجملا٫تإٕ ايسٍٚ فدل٠ 

تطٛض ٜػاٜط مل ٜعس  -َٝع٠ ايع٬قات ايسٚي١ٝ ايتكًٝس١ٜ -َٓٗا؛ ٭ٕ ا٫نتؿا٤ بايتعاٜـ 

ٖصٙ ايع٬قات، خاق١ بعس ظٗٛض املٓعُات ايسٚي١ٝ، ٚتعاٜس تأثرلٖا، غٛا٤ باعتباضٖا 

ؾط٠ ع٢ً ايسٍٚ )املٓعُات ايسٚي١ٝ اؿه١َٝٛ(، نٝاْات "ؾٛم زٚي١ٝ" متاضؽ ق٬سٝات َبا

ٖصٙ ايسٍٚ عٓسَا تٓتٗو سكٛم  ٢ٚضأٜا عاملٝا عً ،أٚ نٝاْات "ؼت زٚي١ٝ" متاضؽ نػطا

ٚشيو َٔ خ٬ٍ املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ اٱْػإ
(2)

. 

اضتباط ٚيف أغًب اؿا٫ت تبك٢ ٖصٙ املٓعُات ايسٚي١ٝ َ٪غػات تعا١ْٝٚ، ٚتعٌ ع٢ً 

                                 
 . 181عماد عمر، سؤاؿ حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)
. في ىذا التصنيؼ كالتقسـ انظر 173-170بيار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (2)

. حيث يعتبر أف الدكلة في إطار 115-49(، عبلقات دكلية، المرجع السابؽ، صE. JOUVE)أيضا: إدمكف جكؼ
( ىدفيـ احتكاء الدكلة، supra- étatiqueالمجتمع الدكلي تجابو منافسة شرسة مف قبؿ صانعيف فكؽ دكلييف)

يتمثمكف في  كيحصرىـ في المنظمات الدكلية كالشركات المتعددة الجنسيات كاإلنسانية جمعاء، كصانعيف تحت دكلييف
(. يبقى االختبلؼ الذم يمّيز معظـ ىذه infra-étatiqueالفرد كالمجمكعات كالشعكب كحركات التحرر الكطني)

التصنيفات يخص المنظمات الدكلية غير الحككمية، ما إف كانت فكؽ دكلية، نظرا لدكرىا كتأثيرىا الكبيريف عمى الدكؿ 
حت دكلي، باعتبارىا كياف ينشأ مف قبؿ مجمكعة مف األفراد أك الييئات في إطار العبلقات الدكلية، أـ أنيا فاعؿ ت

 كيخضع لقانكف الدكلة التي تمنحو الترخيص، كشخصيتيا القانكنية الدكلية لـ تتضح بعد. 
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يصيو ؾايتٓاؾؼ بني ٖصٙ ايسٍٚ ٫ ٜتٛقـ عٓس باب املٓع١ُ إمنا  بايسٍٚ املؿه١ً شلا؛ٚثٝل 

ٜػتُط زاخًٗا
(1)

. 

ايهطٚضات ع٢ً ايتعإٚ َع بعهٗا ٚ ؾايسٍٚ اييت ػدلٖا نٌ أْٛاع اٱنطاٖات

َٸ ا بؿهٌ َٓؿطز أٚ َٔ خ٬ٍ ايبعض يف زاخٌ ٖصٙ املٓعُات ايسٚي١ٝ، تػع٢ غايبا إ

٭ٕ تهُٔ يٓؿػٗا غٝطط٠ دع١ٝ٥ ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً ٖصٙ املٓعُات، نٞ ٜتطابل  فُٛعات،

 .عٌُ املٓع١ُ َع املكاحل اـاق١ شلصٙ ايسٍٚ

شيو َٔ خ٬ٍ زٚض بعض ايسٍٚ يف زاخٌ بعض املٓعُات ايسٚي١ٝ،  ميهٔ ٬َسع١

اييت  ؾاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ َج٬ تٴػٝطط ع٢ً ايعسٜس َٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ، ست٢ تًو

اييت َٔ املؿطٚض إٔ تٓعٌ بعٝس٠ عٔ ٖصٙ ايتذاشبات، ٚايٓهٌ ٚ ،اٱْػإتٴع٢ٓ عكٛم 

َػاعستُٗا املاي١ٝ ٚ نصا إغطا٥ٌٝ َػاُٖتُٗاٚ ٜتصٓنط نٝـ أٚقؿت اي٫ٜٛات املتشس٠

 ."يًْٝٛػهٛ" عٓسَا قبًت ٖصٙ ا٭خرل٠ ايعه١ٜٛ ايها١ًَ يؿًػطني

املٓعُات ايسٚي١ٝ َا ٖٞ إ٫ ػُع ٖـ يػٝازات هب أ٫ٓ ٜٴؿِٗ َٔ نٌ َا غبل إٔ 

٫ تهتؿٞ بايتعإٚ، ٚ َتٓاؾػ١، بٌ ٖٓاى ايعسٜس َٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ شات ايبعس ايتهاًَٞ

املٓع١ُ، ٚعاز٠ َا ٜتِ إىل  ٖٚٞ َٓعُات ٜتِ ؾٝٗا ْكٌ يف ايك٬سٝات َٔ ايسٍٚ ا٭عها٤

ٞ، ْعطا يًتكاضب ايصٟ َٔ املُهٔ تؿهٌٝ ٖصا ايٓٛع َٔ املٓعُات يف إطاض إقًُٝٞ ٫ عامل

ٖٛ  -إٕ مل ٜهٔ املجاٍ ا٭ٚسس -أسػٔ َجاٍ ع٢ً شيو ٚ إٔ ٜطبط زٍٚ اق١ًُٝٝ َع١ٓٝ،

أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ أٚ  ا٭ٚضٚبٞ، ٚقس ؾؿًت نٌ قا٫ٚت إعاز٠ ٖصا املجاٍ غٛا٤ َع ا٫ؼاز

اٱؾطٜكٞ ايصٟ سٌ قٌ َٓع١ُ ايٛسس٠ اٱؾطٜك١ٝ ا٫ؼازَع 
(2)

. 

ايؿ١ٜٛ٦، تدلظ َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ  اٱْػإيف فاٍ سكٛم ٚ اٱطاض ايعاملٞ،يف 

                                 
( عف ذلؾ بالقكؿ: "ىناؾ كراء كؿ إنشاء لمنظمة اعتراؼ متبادؿ Michelle VIRALLY)ُيعبر ميشاؿ فيرالي (1)

بيف مصالح دقيقة جدا لمجمكعة كاسعة تقريبا مف الدكؿ، كرغـ عدـ اكتراث الدكؿ األخرل، كتحفظاتيا، كعدائيا أحيانا، 
مف الميـ  فإنيا تككف عمميا مكرىة عمى االلتحاؽ بيا لكي تحسس بنفكذىا، كتدافع عف مصالحيا الخاصة... لذلؾ

بالنسبة لمدكؿ أف تسعى لممارسة رقابتيا عمى قانكف المنظمة، لكي تتمكف بشكؿ أفضؿ مف التحكـ بسير عمميا". انظر 
 . 170في اإلشارة ليذا القكؿ: " بيار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص

 . 173-170بيار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
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نُٓع١ُ َتدكك١ غرل غٝاغ١ٝ تٴع٢ٓ عكٛم ايعُاٍ، ٖٚٞ َٓع١ُ ؾطٜس٠ َٔ ْٛعٗا 

ضغِ تكٓٝؿٗا نُٓع١ُ زٚي١ٝ سه١َٝٛ ٚ نْٛٗا تهُٔ متج٬ٝ يًُعٓٝني باؿُا١ٜ أْؿػِٗ،

باختكاقاتٗا يف فاٍ سكٛم ايعُاٍ تكذلب دسا َٔ ٚ -ٚبذلنٝبتٗا ٖصٙ-إ٫ أْٗا 

املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ
(1)

. 

رلٙ ايهبرل يف فاٍ غرل غٝاغ١ٝ ي٘ تأثٚ غٝاغ١ٝإىل  ؾتكٓٝـ املٓعُات ايسٚي١ٝ إشٕ

٭ٕ ايتعإٚ ايسٚيٞ ايصٟ تهُٓ٘ ٖصٙ املٓعُات ايسٚي١ٝ إشا ناْت ي٘ زٚاؾع ؛ اٱْػإسكٛم 

 اٱْػإٚأبعاز غٝاغ١ٝ، غٛف ئ ٜهٕٛ بس٬ٜ يًػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًسٍٚ، ٚغتعٌ سكٛم 

 .ضٖٓا باملكاحل اـاق١ شلصٙ ايسٍٚ متاَا نُا تؿعٌ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ

١ ع٢ً ايعسٜس َٔ املباز٨ اييت تٴع٢ٓ ٚبايطٸغِ َٔ استٛا٤ َٛاثٝل ٖصٙ املٓعُات ايػٝاغٝ

، إ٫ إٔ ايتطبٝل ايعًُٞ شلصٙ اٱْػإمحا١ٜ سكٛم ٚ تععٜعٚ بايتعإٚ ايسٚيٞ َٔ أدٌ ؼكٝل

يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ باملكاحل ايػٝاغ١ٝ يًسٍٚ اييت  اَطْٖٛ -يٮغـ –املباز٨ ٜبك٢ 

 .يٛ دع١ٝ٥ ع٢ً قطاض املٓع١ُٚ ،متاضؽ غٝطط٠

يهٓ٘  ،اٱْػإعٓس ا٭َِ املتشس٠ نُجاٍ يتعإٚ زٚيٞ يف فاٍ سكٛم ٝتِ ايتٛقـ غ

 .َٴػٝٸؼ ست٢ ايٓداع

َٓص ايبس٤ غ٬ٝسغ ايساضؽ إٔ َٝجام ا٭َِ املتشس٠ دعٌ َٔ َبسأ ايتعإٚ ايسٚىل يف 

إىل  باٱناؾ١ؾ ا٭غاغ١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا اشل١٦ٝ، ٚاسسا َٔ املباز٨ اٱْػإفاٍ سكٛم 

َِ ٕ َٔ َكاقس ا٭أإىل  ٚىل َٔ املٝجامَٔ املاز٠ ا٭ 03ٚ 02ايؿكطتنيؾاضت أايسٜباد١ 

 ": ٖٞ املتشس٠

إمنا٤ ايع٬قات ايٛز١ٜ بني ا٭َِ ع٢ً أغاؽ اسذلاّ املبسأ ايصٟ ٜكهٞ بايتػ١ٜٛ  -2 

 .يف اؿكٛم بني ايؿعٛب ٚبإٔ ٜهٕٛ يهٌ َٓٗا تكطٜط َكرلٖا

                                 
تنفرد منظمة العمؿ الدكلي عف سائر المنظمات الدكلية بتمثيميا الثبلثي فمكؿ دكلة أربعة ممثميف: اثناف يمثبلف  – (1)

تميز ال يحدث آثاره إال إذا احتفظت الحككمة كاثناف يمثبلف العماؿ كأرباب العمؿ، كلكف ىذا التمثيؿ الفريد مف نكعو كالم
األعضاء غير الحككمية باستقبلؿ تاـ في مكاجية الحككمات. لممزيد، انظر المكقع اإللكتركني الرسمي لمنظمة العمؿ 

  www.oit.org الدكلية:

http://www.oit.org/
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ايسٚي١ٝ شات ايكبػ١ ا٫قتكاز١ٜ ؼكٝل ايتعإٚ ايسٚيٞ ع٢ً سٌ املػا٥ٌ  -3 

ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ  اٱْػإٚع٢ً تععٜع اسذلاّ سكٛم  ،١ٝاٱْػاْٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚ

ٚايتؿذٝع ع٢ً شيو إط٬قا ب٬ متٝٝع بػبب اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ ٫ٚ  ،يًٓاؽ مجٝعا

 ."داٍ ٚايٓػا٤تؿطٜل بني ايطٸ

: "ب" َا ًٜٞ -1، ؾكط٠ 13دا٤ يف املاز٠ عٓس ؼسٜس اختكاقات اؾُع١ٝ ايعا١َ ٚ

إمنا٤ ايتعإٚ ايسٚيٞ يف املٝازٜٔ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ، "

ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يًٓاؽ ناؾ١ ب٬ متٝٝع بِٝٓٗ يف  اٱْػإٚاٱعا١ْ ع٢ً ؼكٝل سكٛم 

 .اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ ٫ٚ تؿطٜل بني ايطداٍ ٚايٓػا٤"

ا٫دتُاعٞ دا٤ يف ٚ ا٫قتكازٟ ايسٚيٞ كل نً٘ يًتعإٚٚيف ايؿكٌ ايتاغع ايصٟ خٴ

١ٝ ٚاؿطٜات ا٭غاغ اٱْػإ"إٔ ٜؿٝع يف ايعامل اسذلاّ سكٛم : ؾكط٠ "ز" َٓ٘ 55املاز٠ 

داٍ ٚايٓػا٤، َٚطاعا٠ يًذُٝع ب٬ متٝٝع بػبب اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ، ٫ٚ تؿطٜل بني ايطٸ

 .تًو اؿكٛم ٚاؿطٜات ؾع٬"

"ٜتعٗس مجٝع ا٭عها٤ بإٔ ٜكَٛٛا َٓؿطزٜٔ أٚ : يت٪نس نطٚض٠ إٔ 56ٚدا٤ت املاز٠ 

املٓكٛم عًٝٗا يف َؿذلنني مبا هب عًِٝٗ َٔ عٌُ بايتعإٚ َع اشل١٦ٝ ٱزضاى املكاقس 

 ."55املاز٠ 

ٜهٕٛ بني أعها٤ اشل١٦ٝ  اٱْػإٖصا ايتعإٚ ايصٟ تتبٓاٙ اشل١٦ٝ َٔ أدٌ تطٜٛط سكٛم 

 .اشل١٦ٝ َٔ د١ٗ أخط٣ٚ أْؿػِٗ، نُا ٜهٕٛ بني ا٭عها٤ َٔ د١ٗ

ايجكاؾ١ٝ، ٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ٜطنع ٖصا ايتعإٚ بايسضد١ ا٭ٚىل ع٢ً اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ

يٝؼ  -، ٜكتهٞ ؼكٝكٗا باٱهاب١ٖٝصا ايٓٛع َٔ اؿكٛم اييت تٛقـ ٚتدلٜط شيو إٔ 

ٚإمنا نصيو أَٛا٫، تًتعّ ايسٚي١ بتشكًٝٗا، زاخًٝا بإٔ تأخص َٔ  -ؾكط َػاضا تٳسضٴدٝا

ايسٍٚ ايؿكرل٠، ٚ ايؿكطا٤ يتعطٞ ا٭غٓٝا٤، ٚزٚيٝا عٔ ططٜل ايتعإٚ ايسٚيٞ بني ايسٍٚ ايػ١ٝٓ

١ٝ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿكٛمٖٚصا ايصٟ ٜهُٔ بايؿعٌ عامل
(1)

. 

                                 
: " تتعيد كؿ دكلة 1966 كاالجتماعية كالثقافية لسنةمف العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية  2/1جاء في المادة  -(1)

ف تتخذ بمفردىا كعف طريؽ المساعدة كالتعاكف الدكلييف كال سيما عمى الصعيديف االقتصادم أطرؼ في ىذا العيد ب
= 
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تسضى ايسٍٚ املتكس١َ ايّٝٛ أ١ُٖٝ َػاعس٠ ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٔ أدٌ ؼكٝل ايت١ُٝٓ 

عٔ ا٭ٚناع اييت تعٝؿٗا ٖصٙ ايسٍٚ نبرل٠  اؾُػ٪ٚيٝتٗ، اٱْػإسكٛم ٚ ٚايسميكطاط١ٝ

دسٸا، ٚنٌ َا ٜذلتب عٔ ٖصٙ ا٭ٚناع املعض١ٜ ئ ٜتٛقـ َساٙ عٓس سسٚز ايسٍٚ ايؿكرل٠، بٌ 

٫ أزٸٍ ع٢ً شيو َٔ َؿه١ً اشلذط٠ غرل ايؿطع١ٝ اييت ٚ غٝهٕٛ يًسٍٚ ايػ١ٝٓ ْكٝب َٓ٘،

 .أقبشت ت٪ضم ايسٍٚ ايػ١ٝٓ

 ، إمنا تعستْ٘ب ا٫قتكازٟ أٚ ايسميػطايف ؾكطٚمل تعس َؿانٌ اشلذط٠ ؽل اؾا

 ؽل دٛاْب ايتعسز ايجكايف ،دٛاْب أنجط تأثرلا ع٢ً ايسٍٚ املػتكب١ً يًُٗادطٜٔإىل 

 تا٫نططاباتكٌ أسٝاْا سس قس  ،َٚا ٜٓذِ عٓ٘ َٔ اخت٬ؾات ،زاخٌ ٖصٙ ايسٍٚ ثينٚاٱ

ا٫ْسَازايساخ١ًٝ، ٚتططح َؿه١ً 
(1)

. 

ؾايتعإٚ ايسٚيٞ بني ايسٍٚ املتكس١َ ٚايسٍٚ ايٓا١َٝ ٖٛ ايػبٌٝ ا٭لع يتشكٝل ايت١ُٝٓ 

، ٖٚٛ ايػبٌٝ ا٭لع يًكها٤ ع٢ً ايؿكط ٚا٭َطاض ٚتٛؾرل اٱْػإٚايسميكطاط١ٝ ٚسكٛم 

سٝح مجٝع إىل  ايصٖابإىل  ؾ٬ تتطًع ،كطاض يؿعٛب ايسٍٚ ايٓا١َٝغتا٫ٚ َٓاقب ايعٌُ

 .ٖصٙ اؿكٛم َتٛؾط٠

هب ع٢ً اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بكؿ١ خاق١، ٚايػطب بكؿ١ عا١َ، إٔ 

                                 
 كالتقني، كبأقصى ما تسمح بو مكاردىا، ما يمـز مف خطكات لضماف التمتع الفعمي كالتدريجي بالحقكؽ المعترؼ بيا في

 . ةىذا العيد، سالكة في ذلؾ جميع السبؿ المناسبة، كخصكصا سبيؿ اعتماد تدابير تشريعي
خمؽ تكتبلت إثنية ذات بعد ثقافي داؿ، كمثاليا الجالية المكسيكية في أمريكا، كالجالية إلى  تؤدم اليجرة عادة - (1)

أف  -ألسباب تخرج عادة عف إرادتيا -المجمكعات المغاربية في فرنسا كخاصة الجزائرية في مرسيميا، كيمكف ليذه 
تنخرط في فضاءات غير معيكدة، بحيث تمزج بيف المجاؿ الذم انطمقت منو، كذلؾ الذم تتكاجد فيو، فبل ىي متمسكة 

ثقافتيا األصمية، حتى أصبحنا إلى  بأصكليا، كال ىي منخرطة في سياؽ تكاجدىا، كفي الغالب تبقى دائما مشدكدة ثقافيا
نجد شكارع برمتيا تحمؿ بنية تحتية معينة تحمؿ ىكية ثقافية محددة ترتبط بالبمد  (SMITHى حد تعبير سميث)عم

األصؿ، كفي حاالت نادرة جدا ينسمخ المياجر عف ثقافتو األصمية، كيرتبط ارتباطا كثيقا ببمد االستقباؿ، كيحدث ذلؾ 
د تتقكل ىذه السياسية عندما تككف لدل دكؿ اليجرة حاجة عندما يتمتع المياجر خاصة بمستكل متميز مف التقدـ، كق

( أنو: " إذا كاف مستقبؿ اليجرة F. HERANضركرية كرغبة كبيرة في إدماج المياجريف، كفي ىذا يقكؿ فرنسكا ىيركف)
ضؿ ىك مستقبمنا )يقصد فرنسا( فإف السؤاؿ الذم ُيطرح ال يكمف في مدل استجابتنا ليذه اليجرة، لكف في تحديد أف

(، الدكلة كالتعدد الثقافي، ترجمة المصطفى P. SAVIDAN)طريقة لتحقيقيا". في تفاصيؿ ذلؾ انظر: باتريؾ سافيداف
 . 13-10، ص 2011حسكني، دار تكبقاؿ لمنشر، الطبعة األكلى، الدار البيضاء، المغرب
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ٜطٸنعٚا دٗٛزِٖ أ٫ٚ ع٢ً نطٚض٠ َػاعس٠ ؾعٛب ايسٍٚ ايؿكرل٠ ست٢ ٜٴكه٢ ع٢ً ٖصٙ 

اٯؾات يف َكسضٖا، اغتباقا يٛقٛشلا إيِٝٗ، نُا ٜؿعًٕٛ يف سطبِٗ ا٫غتباق١ٝ َع قه١ٝ 

 .اٱضٖاب

بايطغِ َٔ إزضاى ايسٍٚ املتكس١َ ٭١ُٖٝ َػاعس٠ ايسٍٚ ايؿكرل٠ إ٫ أْٗا مل تؿعٌ ٚ

تطبط َػاعستٗا زا٥ُا بايهجرل َٔ ايؿطٚط  ؾعًت أٚ تؿعٌايهجرل َٔ أدٌ شيو، ٖٚٞ إٕ 

 .ايتعإٚ ايسٚيٝنيٚ املتعاضن١ يف ا٭غاؽ َع املػاعس٠ٚ اييت ؽسّ َكاؿٗا،

ًكٕٛ؛ ٭ٕ أغًب املػاعسات املكس١َ يًسٍٚ ايؿكرل٠ ؾاملامٕٛ عاز٠ َا ٜهْٛٛا ِٖ املت

أنجط مما ٜػتؿٝس َٓٗا املتًكٕٛ، ؾٗٞ َعْٛات مبكابٌ، إَا  ،املامٕٛ أْؿػِٗ َٓٗا ٜػتؿٝس

يف ؾهٌ عٝين عٔ ططٜل ؾطض َٓتٛداتٗا، ٚضؾع أغعاضٖا، ٚغؼ أغعاض املٛاز اـاّ اييت 

ايؿٛا٥س املطتؿع١ اييت تؿطنٗا ايسٍٚ تٴكسِّضٖا ايسٍٚ ايٓا١َٝ، أٚ يف ؾهٌ ْكسٟ عٔ ططٜل 

نكٓسٚم ايٓكس  ،أٚ تكسَٗا امل٪غػات املاي١ٝ ايسٚي١ٝ ،ايكطٚض اييت تكسَٗا ع٢ًاملتكس١َ 

شلصٙ امل٪غػات املاي١ٝ بأضقاّ ؾًه١ٝ ٚ ،ايسٚيٞ، ؾتكبح ايسٍٚ ايٓا١َٝ َس١ٜٓ يًسٍٚ املتكس١َ

تهٕٛ ٚ تبك٢ تطاٚح َهاْٗا،ٚ ٖا، ؾٝعاز دسٚيتٗا، ٚبصيو تؿؿٌ ايت١ُٝٓ،ستعذع عٔ تػسٜ

اـاغط ا٭خرل يف نٌ ٖصٙ املعازي١ اٱْػإسكٛم 
(1)

. 

ا٫ظزٚاد١ٝ، ٚمل ٚ َٔ ا٫ْتكا١ٝ٥ اٱْػإمل ٜػًِ ايتعإٚ ايسٚيٞ يف فاٍ سكٛم 

ٜػتطع إٔ ٜتدًل َٔ ت١ُٗ املكاحل ايػٝاغ١ٝ، ٚمل ٜػتطع إٔ ٜهُٔ يٓؿػ٘ َبسأ ا٫عتُاز 

يصيو ٜكعب اعتباضٙ بس٬ٜ  كّٛ عًٝ٘ ايع٬قات ايسٚي١ٝ ايّٝٛ؛ت املتبازٍ ايصٟ َٔ املؿطٚض إٔ

تتأضدح بني  ٫ تعاٍ، َا زاَت املٓعُات ايسٚي١ٝ اٱْػإيًػٝاغ١ اـاضد١ٝ يف فاٍ سكٛم 

اٯت١ٝ َٔ  ،ايعابط٠ ك٬ي١ٝغتٚا٫ ،شات ايٓؿٛش ايهبرلا٭عها٤ ؾٝٗا، ايتبع١ٝ املػتُط٠ يًسٍٚ 

اييت َٔ املؿطٚض إٔ تهٕٛ َػتك١ً عٔ ؾدك١ٝ ايسٍٚ  ،ؾدكٝتٗا ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ

 .ا٭عها٤، يهٓٗا يف أغًب ا٭سٝإ يٝػت نصيو

                                 
العالـ الثالث"، حقكؽ اإلنساف إلى  (، " تناقضات في المساعدات المقدمةErskine Chilers)إرسكيف تشابمدرز  - (1)
؛ انظر أيضا: أحمد صدقي الدجاني، "المكاءمة بيف 213معارؾ مستمرة بيف الشماؿ كالجنكب، المرجع السابؽ، ص -

سياسات متعارضة في إطار التعاكف الدكلي"، الدكؿ النامية بيف المطمب الديمقراطي كبيف األكلكية االقتصادية، مكضكع 
 . 77-76، ص1994، مطبكعات أكاديمية المممكة المغربية، سمسمة الندكات، الرباط 1994لسنة  الدكرة الثانية
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يف إطاض املٓعُات  اٱْػإيف فاٍ سكٛم  ايسٚيٖٞصٙ ايٓتٝذ١ غرل املؿذع١ يًتعإٚ 

عٔ إضاز٠  اايسٚي١ٝ اؿه١َٝٛ، عذًٓت يف ايبشح عٔ ُأطط دسٜس٠ يًتعإٚ ايسٚيٞ بعٝس

َٔ خ٬ٍ املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ أٚ َٔ  ،ايسٍٚ، ٜعتُس أغاغا ع٢ً إضاز٠ ا٭ؾطاز

 .خ٬ٍ ايؿعٛب

 ظاذتهَٛٞ املطّٝ تعإًٚايػعٛب نبدٌٜ يٚ فسادايتغأَ بني األٚ ايتعإٚ - ثاْٝا

شٟ َٔ نجط تٓٛعا ١ٝ ٜٴعبٻط عٓ٘ ايّٝٛ، بأؾهاٍ أاٱْػاْإٕ ايتهأَ بني اجملُٛعات 

يًبشح يٝؼ ؾكط عٔ أطط ؾٛم ايسٍٚ)املٓعُات  ،قبٌ، ٖٓاى اػاٙ يتذاٚظ إطاض ايسٚي١

ايسٚي١ٝ اؿه١َٝٛ( ٚيهٔ أٜها عٔ أطط زٕٚ ايسٚي١، ؾتطٛض ايع٬قات ايسٚي١ٝ ايّٝٛ ٫ 

يهٔ أٜها مبشتٛاٖا، ٚأقبشت ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٚ ،ٜطتبط ؾكط بكاْعٞ ٖصٙ ايع٬قات

اجملُٛعاتٚ ق٬ت بني ا٭ؾطازٚ ،بٛاغط١ ع٬قات س أنجط ؾأنجطايّٝٛ تتذػٸ
(1)

. 

أٚ  املعتُس٠ ع٢ً ايسٚي١ٝ،١ أْٗا تعٌُ بعٝس٠ عٔ املكاضب١ اٱْػاَْا ٜٴُِّع ٖصٙ اجملُٛعات 

 ،است٬شلا ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ٚنعا َتُٝعاٚ ،نسٖا يف غايب ا٭سٝإ، َٚا غاعسٖا ع٢ً ايتهاثط

 منٛ تبازٍ ايػًعٚ ،ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞٚ ،ا٫تكاٍٚ ٖٛ ايتطٛض اشلا٥ٌ يف ٚغا٥ٌ ايٓكٌ

ا٭ؾهاضٚ
(2)

. 

، َٚٔ أبطظ ٖ٪٤٫ ايؿاعًني زٕٚ ايسٚيٝني ايّٝٛ لس املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ

بايهجرل َٔ َؿاُٖٝٗا تتػِ إش إسس٣ ايك٣ٛ اؾسٜس٠ يف ايٓعاّ ايسٚيٞ املعاقط،  تٴعسټاييت 

املهإٚ ٭ْٗا ْتاز خدلات ادتُاع١ٝ َؿذلن١ َٔ سٝح ايعَإ ايػُٛض؛ٚ ايتعكٝس
(3)

. 

املعٜٕٓٛٛ ٚ ٜؿاضى يف تهٜٛٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ ا٭ؾدام ايطبٝعٕٝٛ

ٛعات ا٭ؾطاز َطنع اٖتُاّ ْعط١ٜ ُفٚ ايتابعٕٛ يبًس أٚ أنجط، يصيو ؾكس أقبح ا٭ؾطاز

 .املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ

                                 
 . 78ميف تكرار، تدكيؿ الدساتير الكطنية، المرجع السابؽ، صيى - (1)
سعيد صديقي، "القكل السياسية عبر الكطنية: قراءة في تأثير الفاعميف غير الحككمييف في السياسات العالمية"،  - (2)

 . 69السيادة كالسمطة، المرجع السابؽ، ص
عمر سعداهلل، المنظمات الدكلية غير الحككمية في القانكف الدكلي بيف النظرية كالتطكر، دار ىكمة لمطباعة  - (3)

 . 9، ص2009لتكزيع، الجزائر كالنشر كا
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٦ٖٝات طٛع١ٝ ٫ تػع٢ يًطبح، غرل غٝاغ١ٝ، تٴعسٸ املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ 

ك٬ٍ ْػيب عٔ ايػًط١، تػاِٖ بؿهٌ ساغِ يف اغتيف ٚ ،تعٌُ يف َٝازٜٔ كتًؿ١

اؿس ايصٟ ٜتكسّ ؾٝ٘ زٚض اجملتُع إىل  تؿهٌٝ اجملتُع املسْٞ، سٝح ٜت٬ؾ٢ زٚض ايػًط١

ع٢ً زٚض ايسٚي١
(1)

. 

ِّٓ٘ ٜٗتِ أغاغا بهٌ َا ٜعين  اجملطٸز َٔ نٌ  اٱْػإيصيو ؾايتعإٚ ايسٚيٞ ايصٟ تٴ٪

اْتُا٤، ٜٚبتعس عٔ ػاشبات املكاحل ايػٝاغ١ٝ ايت٢ ؼهِ ايتعإٚ ايسٚيٞ بني ايسٍٚ أٚ َٔ 

خ٬ٍ َٓعُات زٚي١ٝ سه١َٝٛ تتشهِ ؾٝٗا عاز٠ فُٛع١ ْاؾص٠ َٔ ايسٍٚ، ٜٚٓعِ 

ُات غرل اؿه١َٝٛ يف تؿعٌٝ ْؿاطٗا يف ؾت٢ اجملا٫ت بعٝسا ٜٚػاِٖ أؾدام ٖصٙ املٓع

عٔ غًط١ ايسٚي١ ٚإضازاتٗا، ٖٚٛ َا دعٌ ايسٍٚ تٓعط عاز٠ شلصٙ املٓعُات اـاضد١ عٔ 

 .ايؿوٚ غًطتٗا بعني ايطٜب١

 ك٬يٝتٗااغتقا٫ٚتٗا ايس٩ٚب١ يتك١ٜٛ ٚ يكس أز٣ منٛ ْؿاط املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ

يسٚض أنجط تأثرلا شلا، أز٣ نٌ  ايسٚيٞتبٓٝٗا ملٓٗذ١ٝ عٌُ ؾاع١ً، ٚتكبٌ اجملتُع ٚ ٖاسٝازٚ

عٔ ايتػٝٝؼ، ؾًِ تعس ايػاس١ ايسٚي١ٝ  ٠غاِٖ يف منٛ َٛقـ أنجط َبس١ٝ٥ ٚبعٝسٚ شيو

ا٫ْتكا١ٝ٥ٚ ايػٝاغٝني شٟٚ ايٓعطٜات ا٭ساز١ٜٚ َذلٚن١ شل٪٤٫ اي٬عبني َٔ اؿهَٛات
(2)

. 

إطاضا ؾعا٫ يتعإٚ زٚيٞ بني ؾعٛب ايّٝٛ اؿه١َٝٛ  غرلٖصٙ املٓعُات تؿهٌ  

تٴٛدِّٗ٘ ٚ ايعامل، بعٝسا عٔ ايتعإٚ ايسٚيٞ ايطزلٞ بني ايسٍٚ، ايصٟ عاز٠ َا تٴشطِّن٘

 .املكاحل ايػٝاغ١ٝ

َٔ  -ٚيٛ ْػبٝا -طاعت ايتدًل اغتاييت  اٱْػإٖٚٛ َا عاز بايٓؿع ع٢ً سكٛم 

 إٔ ٖصٙ املٓعُات باٱناؾ١ٚ ، خاق١اٱْػإع٢ً سكٛم يًسٚي١  ايسٚي١ٝٚ ايساخ١ًٝ ١ُٓٝاشل

زٍٚ كتًؿ١، ؾإْٗا تكِٝ ع٬قات إىل  فُٛعات ٜٓتُٕٛٚ نْٛٗا تتؿهٌ َٔ أؾطازإىل 

 َا بني اؾُعٝات ايٛط١ٝٓ، مما ٜؿهٌ نػطا َهاعؿا ع٢ً ايسٚي١ املت١ُٗٚ زا١ُ٥ َا بٝٓٗا

 .اٱْػإى سكٛم اْتٗاب

                                 
 . 12ص المرجع السابؽ، ،المنظمات الدكلية غير الحككمية عمر سعداهلل،  - (1)
 . 180عماد عمر، سؤاؿ حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)
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تهٜٛٔ ضأٟ عاّ قًٞ أٚ زٚيٞ نس ايسٍٚ املت١ُٗ ٖصا ايهػط ٜٴذلدِ عاز٠ يف 

نات َع١ٓٝ ؿكٛم اْتٗاايهؿـ عٔ ٚ تٛاتط اٱؾاض٠ٜٴشطز ، سٝح اٱْػإى سكٛم اْتٗاب

ع٢ً ايػټًَط اؿان١ُ؛  ايسٚيٞٚ يِّب ايطأٟ ايعاّ احملًٜٞٚٴ٪ ،ايسٚي١ٖصٙ يف بًس َعني  اٱْػإ

 .ناتْتٗايصيو مل ٜعس مبكسٚض ايسٚي١ غض ايططف عٔ ٖصٙ ا٫

ايصٟ تهُٓ٘ املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل  اٱْػإٖصا ايتعإٚ ايعاملٞ ايؿعيب يكاحل سكٛم 

تأيٝب ايطأٟ ايعاّٚ سس ايهػط ساؿه١َٝٛ، مل ٜعس ايّٝٛ ٜتٛقـ عٓ
(1)

إمنا أقبح ٜٴُاضؽ  

َباؾط٠، تتُجٌ يف ايتسخٌ يس٣ اشل٦ٝات ايكها١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َٔ أدٌ ٚ بكٛض٠ أنجط ؾعاي١ٝ

أ٫ٚ، ثِ تعٜٚس ٖصٙ احملانِ  اٱْػإؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ نس َٓتٗهٞ سكٛم 

 ايكطا٥ٔ امله١ًُ، ٚأسٝاْا تهٕٛ ٖصٙ املٓعُات يف سس شاتٗا َسع١ٝٚ تٚاٱثباتا باملعًَٛات

نُا وسخ َع ايٓعاّ ا٭ٚضٚبٞ ؿكٛم  ،نش١ٝقٌ يف ايكهاٜا اييت تهٕٛ ؾٝٗا ع٢ً ا٭

اٱْػإ
(2)

. 

ٜعزاز تأثرلٙ عٔ ططٜل اٱع٬ّ خاق١ ايعاملٞ َٓ٘ أٚ احملًٞ ٚ ٜٓتؿط ايطأٟ ايعاّ

املػتكٌ ْػبٝا، يصيو ٜ٪ثط اٱع٬ّ بؿهٌ نبرل دسا يكاحل أٚ نس سكٛم ٚ املعاضض

اٱع٬ّ املككٛز ٖٓا ٚ ّ،، سٝح ٜتٛقـ ا٭َط ع٢ً ايططٜك١ اييت ٜٴٖٛظـ بٗا اٱع٬اٱْػإ

املهتٛب، إمنا مجٝع أْٛاع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚ املط٥ٞٚ يٝؼ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ املػُٛع

اييت تعطؾٗا ايبؿط١ٜ سايٝا سٝح ٜعزاز تأثرلٖا َٜٛا بعس ٚ اييت تتِ عدل ؾبهات ا٭ْذلْٝت

ّٜٛ يف ظٌ ايتطٛض ايطٖٝب يٛغا٥ٌ ا٫تكاٍ ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿسٜج١
(3)

. 

                                 
بيار مارم دكبكم بيف ثبلثة أنكاع مف الرأم العاـ الدكلي، الرأم العاـ الحاكـ الذم يصدر مف المسؤكليف يميز  - (1)

السياسييف كالحككمات نفسيا، سكاء عبركا عف أنفسيـ فرادل أك تحرككا جماعيا، ال سيما داخؿ المنظمات الدكلية 
خاصة بكاسطة المنظمات غير الحككمية؛ كأخيرا رأم  الحككمية؛ ثـ الرأم العاـ المناضؿ، الذم يعبر عف نفسو بصكرة

عاـ الجميكر كبالمناسبة رأم عاـ الشعكب، األكثر صعكبة في تمييزه. انظر في تفاصيؿ ذلؾ: بيار مارم دكبكم، 
 . 282القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص

أف النص عمى إلى  ؛ كتجدر اإلشارة283-282بيار مارم دكبكم، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
( مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف تحت عنكاف الطمبات الفردية كذلؾ 34ىذا النكع مف الشكاكل جاء في المادة )

عمى النحك اآلتي: " لممحكمة أف تتمقى طمبات مف أم شخص أك منظمة غير حككمية أك مجمكعة أفراد تدعي أنيا 
جانب أحد األطراؼ السامية المتعاقدة لمحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية أك في البركتكككالت ضحية انتياؾ مف 

 الممحقة بيا. كتتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف ال تعرقؿ بأم كسيمة سبيؿ الممارسة الفعالة ليذا الحؽ". 
دكرا محكريا في (, C. N. Nمريكية )األخبار األيتـ عادة تكظيؼ اإلعبلـ الرسمي سياسيا، فقد كاف دائما لشبكة  - (3)

= 
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ى سكٛم اْتٗاايسٚي١ باعتباضٖا أسس ا٭ططاف ا٭غاغ١ٝ املت١ُٗ بإىل  إٔ ايٓعطٜبسٚ 

ايتعإٚ ايسٚيٞ ايصٟ تسٜطٙ ايسٍٚ يف إطاض ايع٬قات ايسٚي١ٝ  قٝاّٜكًٌ َٔ ؾطم  ،اٱْػإ

، ٖٚصا اٱْػإسٚض ؾعاٍ يف فاٍ سكٛم ُات ايسٚي١ٝ اؿه١َٝٛ أٚ خاضدٗا بزاخٌ املٓع

ايؿٛم ايسٚي١ٝ اييت ٜتُتع بٗا ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعإٚ، يصيو ٜتِ ايًٓذ٤ٛ بايطٸغِ َٔ ايك٬سٝات 

َػتٜٛات أخط٣، ست٢ ٚإٕ ناْت زٕٚ زٚي١ٝ، تتِ عدل ُأطط غرل ضزل١ٝ، بعٝس٠ عٔ إىل  زا٥ُا

 اجملُٛعاتٚ ايتعإٚ بني ا٭ؾطازٚ ، أغاغٗا ايتهأَاؿهَٛاتتٛدٝٗات ٚ تسخ٬ت

تأثرلا املٓعُات ٚ ايف عس٠ قٛض، أنجطٖا تٓعُٝ املسْٞ،ٚنٌ طٛا٥ـ اجملتُع  ،ايؿعٛبٚ

 .ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ

نػٛط ٚ تٛدٝٗاتٚ َٚع شيو ؾإٕ تٳدًُل ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعإٚ ايسٚيٞ َٔ تسخ٬ت

َج٬ ايعسٜس َٔ املٓعُات  ايػًط اؿان١ُ يٝؼ با٭َط املؿكٍٛ ؾٝ٘ ْٗا٥ٝا، ؾُا ظايت

تأثرلات بعض ايسٍٚ ايهدل٣ شات ايٓؿٛش  ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ غرل َػتك١ً متاَا َٔ

٫ ميهٓٗا ايٓؿاط َٔ زٕٚ متٌٜٛ، ايسٚيٞ، خاق١ ٚإٔ ٖصٙ املٓعُات  ايهبرل يف اجملتُع

ذاب١ املٓع١ُ يبعض ضغبات ٖصٙ اغتسٝح تهُٔ ٖصٙ ايسٍٚ عاز٠ ٖصا ايتٌُٜٛ يف َكابٌ 

 غرل ١ٝغض ايططف َٔ قبٌ َٓعُات زٚي - ٚيف َٓاغبات عس٠ -ايسٍٚ، يصيو ٬ْسغ 

 .يف بعض ايسٍٚ اٱْػإنات دػ١ُٝ ؿكٛم اْتٗاسه١َٝٛ عٔ 

 اٱْػإسكا٥ل نٗصٙ تٳكسّ زا٥ُا زٍٚ اؾٓٛب ؾٓذسٖا زا٥ُا تٳكٸس َباز٨ سكٛم 

                                 
( John Sununu)حركب الكاليات المتحدة األمريكية، خاصة في حرب الخميج األكلى كالثانية. بيذا الخصكص يقكؿ 

)جكف سنكنك( رئيس مكظفي البيت األبيض في إدارة الرئيس األمريكي السابؽ)جكج بكش، األب( إباف حرب الخميج 
("؛ أما األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة بطرس بطرس C. N. N)ماداـ لدينا  (C. I. A)لسنا في حاجة الى الثانية" أننا

بمثابة العضك السادس عشر في مجمس األمف الدكلي. في اإلشارة ليذه األقكاؿ، انظر:  (C. N. N)غالي فقد اعتبر
سعيد صديقي، "القكل السياسية عبر الكطنية: قراءة في تأثير الفاعميف غير الحككمييف في السياسات العالمية"، السيادة 

بمناسبة اعتراؼ  1948فقد قاؿ سنة  ؛ أما رئيس كزراء إسرائيؿ السابؽ)بنغكريكف(80كالسمطة، المرجع السابؽ، ص
ىنا ليس لجمع تبرعاتكـ إلى  سرائيؿ مخاطبا الجالية اإلسرائيمية آنذاؾ: " لقد جئتبإالكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا 

أك  المالية، فأنا لست في حاجة إلييا، لكنني أنصحكـ أف تشتركا بتمؾ األمكاؿ محطة إذاعية، أك تمفازية أك ككالة أنباء
بيكليكد أك دار نشر... " كال يخؼ عمى أحد اليـك التأثير الكبير الذم تمارسو القنكات اإلعبلمية األمريكية التي  أستكديك

ذلؾ انظر، الحكار الذم أجرتو مجمة عالـ إلى  يسيطر عمى أغمبيتيا المكبي المالي كاإلعبلمي الييكدم. في اإلشارة
العكلمة كحكار مجمة عالـ التربية،  شكاالت التي تعترض الحكار الثقافي الحضارم،التربية مع الميدم المنجرة حكؿ اإل

 . 22الحضارات كالثقافات، المرجع السابؽ، ص
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املعاٜرل املعزٚد١، نُا تسعٞ ٚ ؼت عس٠ تدلٜطات ع٢ً ضأغٗا اتٗاّ ايسٍٚ ايػطب١ٝ با٫ْتكا١ٝ٥

تطًب َٔ زٍٚ ايؿُاٍ ٚ يًٓاؽ مجٝعا عٓسَا ؼكل ايت١ُٝٓ، اٱْػإعبجا أْٗا غتشكل سكٛم 

َػاعستٗا يف ؼكٝل ٖصٙ ايت١ُٝٓ املٓؿٛز٠ زٕٚ ؾطٚط َػبك١، يف ٖصا ايػٝام ًُٜؼ املتتبع 

 .اٱْػإقٛض ايٓكاف سٍٛ سكٛم ٚ ٖصا ايتشٍٛ يف أططاف اٱْػإسكٛم  ملػاض

 املطًب ايجاْٞ

ايضساع إىل » غسب - غسم « دٜٛيٛدٞ َٔ ايضساع األ اإلْطإْتكاٍ سكٛم ا
   » دٓٛب -مشاٍ  « غازٟٚاذت قتضادٟاال

يٝؼ سهطا ع٢ً زٍٚ ايؿُاٍ املتكسّ، ؾكس  اٱْػإايتٛظٝـ ايػٝاغٞ ؿكٛم 

زا٥ُا نش١ٝ تدلٜطات ٚتٛظٝؿات غٝاغ١ٝ يًسٍٚ ايٓا١َٝ يف اؾٓٛب َٔ  اٱْػإناْت سكٛم 

َٔ تًو اييت مياضغٗا ايػطب املتكسّ يف  اٱْػا٫ٕ تكٌ تأثرلا ع٢ً سكٛم  ،ايهط٠ ا٭ضن١ٝ

 .ايؿُاٍ َٔ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ

َٓٗا َا نإ ضزټ ؾعٌ يًػٝاغات ا٫ْتكا١ٝ٥ اييت متاضغٗا ايسٍٚ ايػطب١ٝ، َٚٓٗا َا 

 .ايسٍٚ ايٓا١َٝ، َٔ أدٌ ايبكا٤ يف اؿهِ أطٍٛ َا ميهٔ تصضعا َٔ سهَٛات ٖصٙ نإ

ت١ً ؾاع١ً يف نٌ َا هظٗٛضٖا نٚ ،عامل ايجايحايكعٛز املتٓاَٞ يسٍٚ ايٚقس أز٣  

بععا١َ ا٫ؼاز  (ايؿٝٛعٞ)ٚقبً٘ غكٛط املعػهط ايؿطقٞ  ،ايعامل١ٝ اٱْػإٜتعًل عكٛم 

يف َهُْٛ٘ ٚ ،اٱْػإؼٍٛ يف قٛض ايكطاع سٍٛ سكٛم إىل  ايػٛؾٝٝيت، بػطع١

أغاغ٘ ايتعاضض  ،ايػطبٞٚ َٔ قطاع أؾكٞ بني املعػهطٜٔ ايؿطقٞ ،نصيو

 -دٓٛب َتدًـ أغاغ٘ اقتكازٟ ٚ قطاع عُٛزٟ بني سلاٍ َتكسّإىل  ،ٞا٭ٜسٜٛيٛد

 .()ايؿطع ايجاْٞسهاضٟ  -ثكايفٚ ايؿطع ا٭ٍٚ(،تُٟٓٛ )

 ايفسع األٍٚ

 .اإلْطإسكٛم ٚ عسٚز٠ املٛاش١ْ بني ايت١ُٝٓ:اذتل يف ايت١ُٝٓ يف قًب ايضساع 

 ؾع٬ اٱْػإ، ؾايتٸُتٸع بهٌ سكٛم اٱْػإسكٛم ٚ ايت١ُٝٓٚ ٖٓاى ت٬ظّ بني ايؿكط

يٝؼ ا٫قتكازٟ ؾكط؛ ٭ٕ ٚ بؿعاي١ٝ ٜػتًعّ ستُا ْكٝبا َٔ ايت١ُٝٓ يف َؿَٗٛ٘ ايؿاٌَٚ

يهٔ يف املكابٌ ٫ ميهٔ تعطٌٝ ايتُتع ايتاّ  )أ٫ٚ(، ايتدًـ ٜعطق٬ٕ ٖصا ايتٸُتٸعٚ ايؿكط

 ()ثاْٝا عذ١ ؼكٝل ايت١ُٝٓ اٱْػإعكٛم 
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 اإلْطإسكٛم ٚ ايت١ُٝٓٚ بني ايفكسايتالشّ  - أٚال

 -خاق١ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ-ؾاٌَ يًؿكط ٚ أَاّ قعٛب١ إعطا٤ َؿّٗٛ داَع َاْع

ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايؿكط ٜطتبط باؿل يف اؿٝا٠ إشا نإ ؾكطا ؾسٜسا َسقعا، أٚ ٜطتبط 

 .باؿل يف ايعٝـ ايهطِٜ يف َػت٣ٛ أقٌ ؾسٸ٠ َٔ ايٓٛع ا٭ٍٚ

ايتعطٜـ ٚبعٝسا عٔ قا٫ٚت
(1)

ايؿكط أسس املؿانٌ ايتكٓٝـ، ٜٴعسٸ  تٚإخؿاقا ،

إمنا تعاْٞ َٓ٘ ايسٍٚ  يهٔ ٫ ٜكتكط عًٝٗا، ايسٍٚ ايٓا١َٝ، اايصٟ تعا٢ْ َٓٗ ايعامل١ٝ

بني ايؿكطا٤ ٚا٭غٓٝا٤ كطابغتا٫ؾٝٗا ظاز  سٝحاملتكس١َ أٜها، 
(2)

. 

ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ إٔ عسز إىل  ،2010ٜؿرل تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يػ١ٓ  

مٛ ًَٝاض ؾدل سايٝا، إىل  1980ًَٕٝٛ ؾدل يف عاّ  850غ٤ٛ ايتػص١ٜ اضتؿع َٔ 

ُطاض يًُٛاضز اغتػ٬ٍ املتعاٜس بغتغ١ٓ َٔ ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ ٚا٫ 30غِ َٔ َطٚض ٚبايطٸ

 150ايطبٝع١ٝ، ؾكس ظاز عسز ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ غ٤ٛ ايتػص١ٜ يف ايٛقت ايطأٖ بـ

ًَٕٝٛ ؾدل
(3)

. 

أضقاّ نٗصٙ تسٍ ع٢ً إٔ ايؿكط قس ٜكتٌ أنجط مما تكتً٘ ا٭غًش١، بٌ إٕ عسز قت٬ٙ 

                                 
الفقر مف منظكر التنمية البشرية بأنو: "الحرماف مف الخيارات األساسية  1997عّرؼ تقرير التنمية البشرية لعاـ  -(1)

في تفاصيؿ ذلؾ انظر: الحرماف اإلنساني الذم تعاني منو دكؿ الجنكب". إلى  مشيرا كالفرص البلزمة لمتنمية البشرية،
في ؛   /www. un. org/ar/esa/hdr :، عمى المكقع1997، تقرير التنمية البشرية لعاـ اإلنمائيبرنامج األمـ المتحدة 

محمد عبد الشفيع عيسى، الفقر كالفقراء في الكطف العربي، مركز دراسات  نكاعو انظر:أمحاكالت تعريؼ الفقر كتعداد 
 .10-8ص .2012الكحدة العربية، الطبعة األكلى، بيركت 

محمد أحمد عمي العدكم، "األمف اإلنساني كمضمكف حقكؽ اإلنساف، دراسة في المفاىيـ كالعبلقات المتبادلة"،  -(2)
تجدر اإلشارة ىنا أف , www. policemc. gov. bh :اإللكتركني. منشكر عمى المكقع 11مركز اإلعبلـ األمني، ص

الدكؿ الغنية المتقدمة تعاني مف تفاكت حاد داخؿ كؿ منيا بيف فئات غنية كأخرل فقيرة، كقد أبرز ىذه الحقيقة تقرير 
مؤكدا أنو: " في كؿ بمد تقريبا ىناؾ فئة أك أكثر مف الفئات العرقية مستكل تنميتيا البشرية  1993التنمية البشرية لعاـ 

أقؿ بكثير مف المستكل الكطني، كضرب التقرير لذلؾ مثاؿ األمريكييف السكد، حيث جاء في ذات التقرير أنو إذا ُقسِّمت 
ك األكؿ في العالـ فيما يخص التنمية البشرية، كيككف بمديف، يككف ترتيب بمد البيض ىإلى  الكاليات المتحدة األمريكية

، تقرير التنمية البشرية اإلنمائيترتيب بمد السكد ىك الحادم كالثالثيف، في تفاصيؿ ذلؾ انظر: برنامج األمـ المتحدة 
 . /www. un. org/ar/esa/hdr :، عمى المكقع1993لعاـ 

 ./www. un. org/ar/esa/hdr ، منشكر عمى المكقع:2010تقرير التنمية البشرية لعاـ  -(3)

http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.policemc.gov.bh/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/


 إلْطإايفضٌ ايجاْٞ: عسٚز٠ االبتعاد عٔ املٓطل ايرزا٥عٞ ٚاملعاٜري املصدٚد١ عٓد تطبٝل سكٛم ا         ايباب ايجاْٞ: ايتٛفٝل بني عامل١ٝ سكٛم اإلْطإ ٚخضٛصٝاتٗا املتٓٛع١            

369 
 

ٜؿٛم بهجرل َا خًؿت٘ دطا٥ِ إباز٠ مجاع١ٝ ناييت سسثت َج٬ يف ضْٚسا أٚ ٜٛغػ٬ؾٝا 

ٜعٌُ ايهجرل يتؿازٜٗا ٚ غابكا، َٚع شيو ٜؿعط اجملتُع ايسٚيٞ بايعاض إظا٤ ٖصٙ اؾطا٥ِ

اييت ٜٴؿكٳح ٚ يهٓ٘ ٫ وطى غانٓا إظا٤ ٖصٙ ا٭ضقاّ املٗٛي١ يًؿكط ،اٚا٫ْتكاف يهشاٜاٖ

ٖٓاىٚ ا٭خط٣ ٖٓاٚ عٓٗا بني ايؿ١ٓٝ
(1)

. 

 قس هازٍ ايبعض ،اٱْػإاؿسٜح عٔ عامل١ٝ سكٛم  إَها١ْٝ ٜكعب َع ٖصٙ ا٭ضقاّ

 غرلٖا َٔ اؿكٛم، ا٫دتُاع١ٝ زٕٚٚ ؾكط اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜٚ ٜعتدل إٔ اٱؾهاٍ ىلٸٚ

٫ ميهٔ اؿسٜح عٔ عامل١ٝ فعٸأ٠ سٝح  ،٫ ميهٔ إٔ تتذعٸأ اٱْػإسكٛم  ٚيهٔ

ٜكتهٞ إٔ  اٱْػإزٕٚ ا٭خط٣، ؾايتٛاؾل ايٓٛعٞ ؿكٛم  اٱْػإؾكط بعض سكٛم ٚ ؽل

 .اٱْػإٜٴُٖهٔ ا٭ؾطاز َٔ ايتُتع ظُٝع سكٛم 

إمنا ٜطاٍ نٌ اؿكٛم  ،ا٫دتُاع١ٝٚ ا٫قتكاز١ٜثِ إٕ ايؿكط ٫ ٜٓتٗو ٚؾكط اؿكٛم 

مبدتًـ  اٱْػإاؾُاع١ٝ، ؾذُٝع أْٛاع سكٛم ٚ ايجكاؾ١ٝٚ ،ايػٝاغ١ٝٚ املس١ْٝ ،ا٭خط٣

سكٛم نشل ا٫ْتداب أٚ سط١ٜ  -بايٓػب١ يًذا٥ع -غتكبح ٚ ،ىْتٗاا٫أدٝاشلا ٜطاشلا 

 .سادات٘ ايػصا١ٝ٥ أ٫ٚ ٜؿهط ؾٝٗا بتاتا َامل ٜٴؿبع ئ َٔ قبٌٝ ايهُايٝات اييت ...رل أٚايتعب

ندط٠ٛ أٚىل َٔ أدٌ  ،اٱْػإؿكٛم  ىاْتٗانبايؿكط  ا٫عذلافيصيو هب 

 اٱْػإنصيو قطاس١ َٔ قبٌ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ؿكٛم  اعتباضٙايكها٤ عًٝ٘، ٚضغِ عسّ 

 املس١ْٝ اٱْػإ، إ٫ إٔ ا٭نٝس ٖٛ إٔ ايؿكط ٜٓتٗو بسضدات َتؿاٚت١ نٌ سكٛم سايٝا

                                 
 1993يشير تقرير األمـ المتحدة الذم أعّده خبراء بمناسبة اإلعداد لممؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة - (1)

ىماؿ حقكؽ اإلنساف"بعنكاف" الفقر كالتيميش  أف: " الفقر اليزاؿ مستمرا في شتى أنحاء العالـ، كاألرقاـ إلى  كالعنؼ كا 
أكثر ببلغة مف التعبير عف ذلؾ، فيناؾ أكثر مف مميار مف الناس يعيشكف في فقر مدقع، كمميار أخر يعيشكف عمى 

بسبب الجكع كالمرض"؛ أما رئيس البنؾ ألؼ طفؿ  40مميار نسمة، كيمكت كؿ يـك  5,3حد الفقر في عالـ عدد سكانو 
مميارات نسمة، يعيش  6الدكلي فقد اعتبر مؤخرا أف: " الفقر اليزاؿ مشكمة عالمية، فمف بيف سكاف العالـ البالغ عددىـ

، ك 2,8 ، كمف كؿ  1,2مميار نسمة بأقؿ مف دكالريف في اليـك رضيع يمكت  100مميار نسمة بأقؿ مف دكالر في اليـك
قبؿ بمكغ الخامسة، كمف بيف األطفاؿ الذيف يبمغكف سف المدرسة ال يدخؿ  8سنة كاحدة مف العمر، كيمكت  قبؿ بمكغ 6

طفؿ، كعف نفس البنؾ صدر مؤخرا تقريرا يكشؼ أف ىناؾ  100أنثى مف كؿ  14ذككر ك 9المدرسة االبتدائية سكل 
 اصيؿ ىذه األرقاـ: مميار نسمة يعيشكف تحت خط الفقر في الدكؿ النامية. انظر في تف 1,4

-World Bank, World Development Report 200-2001: Attcking  Poverty, Oxford University Press, 

New York, 2001.  

 . 482-481مشار إليو لدل: فريد بف جحا، ككنية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص 
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ايجكاؾ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ا٫قتكاز١ٜٚ ايػٝاغ١ٝٚ
(1)

. 

ايؿكط املػتؿطٟ ٚايتؿاٚت ايكاضر زاخٌ ايسٚي١ ايٛاسس٠ ٚبني ايسٍٚ، ٜصنطإ ؾٗصا 

، ٚاملباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  زا٥ُا بإٔ

اؿل يف ايت١ُٝٓ يف سس شات٘، نًٗا ٫ إع٬ٕ  مبا ؾٝٗاًُٗت َٓ٘ ؾُٝا بعس، اغتاييت  اٱْػإ

تعسٚ إٔ تهٕٛ نًُات دٛؾا٤ َٔ َٓعٛض عسز نبرل َٔ ا٭ؾدام، ٫ٚغُٝا َٔ ايؿ٦ات 

املُٗؿ١
(2)

. 

ٜكٍٛ يف ٖصا ايكسز ٚظٜط خاضد١ٝ نٝٓٝا إٔ "ايتشسٟ ايصٟ وط َٔ نطا١َ ؾعبٓا 

ٖٛ ايؿكط"
(3)

. 

نُا ٜ٪ثط ع٢ً اجملتُعات ايٛط١ٝٓ،  اٱْػإايتدًـ بؿهٌ َباؾط ع٢ً ٚ ٜ٪ثط ايؿكط

ايػًِ ايسٚيٝني، يصيو بسأ ٚ اجملتُع ايسٚيٞ، ؾٝكبح عا٬َ َٗسزا يٮَٔإىل  ٚميتس تأثرلٙ

ا٫ٖتُاّ اؾسٟ بايت١ُٝٓ
(4)

. 

َع اْع٫م ٬َٜني دسٜس٠ َٔ خاق١ َٚع ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ا٭خرل٠ اظزاز ا٭َط غ٤ٛا 

املعاٜرل املعزٚد١ ع١ًُٝ املػاعسات ايسٚي١ٝ، ٚ ايؿكط، ٚطايت ا٫ْتكا١ٝ٥ايبؿط مٛ ٖا١ٜٚ 

                                 
جاء في ديباجة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف أف البشر يجب أف يككنكا متحرريف مف الفاقة، ثـ ربط اإلعبلف  - (1)

 الفاقة بالخكؼ؛ لمتأكيد عمى التبلـز المكجكد بيف الفقر كاألمف كالسبلـ العالمييف. 
كالعشركف إلعبلف الحؽ في التنمية عمى انظر تقرير المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف في الذكرل الخامسة  -(2)
 ./www. un. org/ar/esa/hdr مكقع:ال

تباطؤ دكؿ الجنكب في (، O. ANYADIKE) أكنيا أنيادايؾ في اإلشارة لتصريح كزير خارجية كينيا، انظر: -(3)
حقكؽ اإلنساف: معارؾ مستمرة بيف الشماؿ كالجنكب، إعداد كتحرير مقاؿ منشكر في مؤلؼ جماعي بعنكاف: ، التنمية

 . 204، ص1994أمير سالـ، مركز الدراسات كالمعمكمات القانكنية لحقكؽ اإلنساف، الطبعة األكلى، القاىرة، 
في أسعار أكثر السمع ضركرة )الطعاـ  كبيرالقد شيد العالـ منذ ظيكر األزمة المالية العالمية األخيرة ارتفاعا  - (4)

، فتظاىر الناس ضد تدىكر األكضاع الفاقةكالحبكب(، مما دفع الفئات األكثر فقرا في العالـ نحك مستكيات أدنى مف 
االقتصادية كاالجتماعية البائسة، كاالرتفاع الحاد لؤلسعار كتكاليؼ المعيشة الباىظة، كعادة ما ردت السمطات عف ذلؾ 

ؿ القكة المفرطة، كنظرا لتفشي البطالة كالفقر كانعداـ العدالة االجتماعية كاإلحساس بالقير كالظمـ، اندلعت باستعما
سقكط أنظمة حكـ كاممة إلى  مظاىرات احتجاجية في العديد مف األكطاف العربية كاإلفريقية أدت في الكثير منيا

تكنس كمصر كاليمف كليبيا، أما في الجزائر فقد اندلعت ُاصطمح عمى تسميتيا بثكرات "الربيع العربي" كما حدث في 
مظاىرات شعبية، لكنيا كانت محدكدة، ُعرفت بمظاىرات "الزيت كالسكر" بعد االرتفاع الجنكني ليتيف  2011سنة 

  المادتيف، كغيرىا مف المكاد، كما صاحب ذلؾ مف تدىكر في القدرة الشرائية، كفي انتشار البطالة في أكساط الشباب.

http://www.un.org/ar/esa/hdr/
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ٛٴظـ ايػصا٤ غٝاغٝا، ُٚأيكٝت سكٛم   يف ايعطب١ ا٭خرل٠ يكطاض ظعُا٤ ايػٝاغ١ٝ اٱْػإؾ

ِٖ ٜكاضعٕٛ نس ا٭ظ١َ ا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝٚ ضداٍ ا٭عُاٍٚ
(1)

. 

ٚتٛؾرل اؿس ا٭ز٢ْ َٔ  ،ايتدًـٚ تعتدل ايت١ُٝٓ ايٛغ١ًٝ ا٭لع يًكها٤ ع٢ً ايؿكط

ٚغس  ،إْػا١ْٝ ايػا٥س٠ يف ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝٚايكها٤ ع٢ً ايعطٚف اي٬ٓ ،املعٝؿ١

اٱع٬ٕ  ًَبؼ، َٚػهٔ، ٚاييت نطغٗاٚغصا٤  اؿادات املاز١ٜ ا٭ٚي١ٝ يهٌ إْػإ، َٔ

ع٢ً أْ٘  اٚايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ عٓسَا ْكٸ ،اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم 

يهٌ إْػإ اؿل يف َػت٣ٛ ٥٫ل َٔ ايعٝـ
(2)

. 

إؾباع إىل  تػع٢ ايت١ُٝٓ َٚٔ خ٬ٍ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝسٝح 

تتشكل اؿادٝات املاز١ٜ ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ، نايػصا٤ ٖٚٛ أز٢ْ ٖصٙ اؿادٝات، ٫ٚ 

. ؼكٝك٘إىل  ايتػص١ٜ إ٫ مبشاضب١ اؾٛع ٚايؿكط، ٖٚٛ اشلسف ا٭غاغٞ ايصٟ تػع٢ ايت١ُٝٓ

 .ؾاؿل يف ايتشطض َٔ اؾٛع ٜؿٌُ املؿّٗٛ ا٭ز٢ْ يًشل يف ايت١ُٝٓ

زٍٚ ٚ َٚٔ أدٌ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ٫بس َٔ تعإٚ زٚيٞ سكٝكٞ بني زٍٚ ايؿُاٍ املتكسّ

 عٔ املكاحل ايػٝاغ١ٝ، ٜهٕٛ ٖسؾ٘ ا٭ٍٚٚ ٫ؾذلاطاتاؾٓٛب املتدًـ، تعإٚ بعٝس عٔ ا

ا٭َطاض يف زٍٚ اؾٓٛب اييت تعاْٞ َٔ ٖصٙ اٯؾات، ٚ اؾٛعٚ ا٭خرل ايكها٤ ع٢ً ايؿكطٚ

يٝٗا، ٚيهٔ عٓسَا ٔ َٔ تساعٝات تكسٜط ٖصٙ املؿانٌ إمما هعٌ ايسٍٚ املتكس١َ يف َأَ

 .ػًب١ٜٝٓعسّ ٖصا ايتعإٚ أٚ ٜٴػٝٸؼ غٝذين ايهٌ تبعات٘ اي

ايجط٠ٚ ٜتكاضعإ ايّٝٛ ع٢ً ٚ " إٕ ايؿكط: ٜٴعبِّط أسس ايؿكٗا٤ ايػطبٝني عٔ شيو بايكٍٛ

اؾٓٛب باٖغ ايجُٔ مبا وًُ٘ َٔ ٚ ْكؿٞ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ، ٖٚصا ايكطاع بني ايؿُاٍ

تٗسٜس يًػ٬ّ ايعاملٞ"
(3)

. 

                                 
 التقرير السنكم لمنظمة العفك الدكلية حكؿ حالة حقكؽ اإلنساف في العالـ، منشكر عمى المكقع الرسمي لممنظمة:  - (1)

. org/aramnestywww. https: // 

 . 410انظر: محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسي، المرجع السابؽ، ص -(2)
: )أندرم فكنتاف(، كفي نفس اإلطار يقكؿ رئيس البنؾ الدكلي السابؽ،)ركبرت ماكنمارا( في أحد تقاريره ػالقكؿ ل - (3)

أف: " اليكة االقتصادية السحيقة بيف الشماؿ كالجنكب تمثؿ انشقاقا زلزاليا عميقا حصؿ بالقشرة االجتماعية األرضية... 
كىزات عنيفة، فإذا لـ تحاكؿ الدكؿ الغنية سد تمؾ اليكة التي تفصؿ صكاعؽ إلى  -كسكؼ تؤدم -بإمكانيا أف تؤدم

= 

https://www.amnesty.org/ar
https://www.amnesty.org/ar
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َٔ  تػٝػ٘ يف ايهجرلٚ ،ٚبايؿعٌ ؾإٕ تساعٝات نعـ ايتعإٚ ايسٚيٞ سلاٍ دٓٛب

ظاٖط٠  ؿشاٍاغتإىل  أز٣ يف اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ ٚضبط٘ بايهجرل َٔ ا٫ؾذلاطات، ،ا٭سٝإ

نبرل٠ اؾٓٛب مٛ ايؿُاٍ، ا٭َط ايصٟ غبب َؿانٌ  ٛاطين زٍٚملاشلذط٠ غرل ايؿطع١ٝ 

تكٞ ْؿػٗا َٔ اشلذط٠ غرل  يصيو ؾايسٍٚ املتكس١َ يف ايؿُاٍ إشا أضازت إٔ ؛يسٍٚشلصٙ ا

عًٝٗا إٔ تػاعس يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ٚأغباب  -أقٌ تكسٜط تكًٌ َٓٗاأٚ ع٢ً - ايؿطع١ٝ

 .ايعٝـ ايهطِٜ يؿعٛب ايسٍٚ ايٓا١َٝ

َا ٜ٪نس ٖصا ايذلابط بني ايت١ُٝٓ ٚاشلذط٠ ٚايػًِ ٖٛ َا ؾٗسْاٙ عكب ا٭ظ١َ 

ظاٖط٠ دسٜس٠ غطٜب١ ْٛعا َا، تتُجٌ يف اشلذط٠  ايعامل ا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ َ٪خطا، ؾكس ؾٗس

إىل  زٍٚ اؾٓٛب، َٔ إغباْٝاإىل  طت ؾٝٗا ا٭ظ١َ املاي١ٝاييت أثٸ ،١ َٔ زٍٚ ايؿُاٍايعهػٝ

غرلٖا، إ٫ إٔ َا ميٝع ٚ إؾطٜكٝاإىل  املػطب ٚاملهػٝو ٚزٍٚ أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ، َٔ ؾطْػا

 .ٖصٙ اشلذط٠ ٖٛ أْٗا ؾطع١ٝ متط عدل ايكٓٛات ايطزل١ٝ عهؼ ايٓٛع ا٭ٍٚ

سكٛم ٚ ٖصا ايت٬ظّ املطًل َا بني ايؿكط ٚايت١ُٝٓٚ ايٛطٝس٠يصيو ْ٪نس ٖصٙ ايع٬ق١ 

ؼطض  ايتدًـ، َٚٔ ثِٚ ايكها٤ ع٢ً ايؿكطإىل  سٝح ت٪زٟ ايت١ُٝٓ اؿكٝك١ٝ. اٱْػإ

ِ املطايب١ عكٛقِٗ ايؿعٛب َٔ اؾٛع ٚاملطض ٚاؾٌٗ ٚاـٛف، ؾإشا ؼكل شيو أَهٓٗ

ا٭خط٣ إمنا غٝٓكٸب  اٱْػإيف سكٛم اؾا٥ع ئ ٜؿهط  اٱْػإ٭ٕ  ؛ٚايسؾاع عٓٗا

َٓٗا، َٚٔ أدٌ شيو غتكبح ايت١ُٝٓ أنجط  ايػصا١ٝ٥ ع٢ً ا٭قٌ إؾباع سادات٘ تؿهرلٙ ع٢ً

 .َٔ نطٚض١ٜ

 اٱْػإ"نٌ سكٛم : ي١ ايتاي١ٝوٍٛ زٕٚ ؼكٝل املعاز اٱْػإتأثرل ايؿكط ع٢ً سكٛم 

طاعت٘ اغتسٝا٠ نطمي١ ب اايصٟ وٝ اٱْػإيهٌ ايٓاؽ يف َٛاد١ٗ نٌ ايسٍٚ"، ؾ

ٍِّ نٌ تؿهرلٙ اٱْػإٚ ايجكاؾ١ٝ،ٚ املػا١ُٖ ايؿعاي١ يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ  ايؿكرل غٝش

 .ا٫دتُاع١ٝٚ دٗسٙ يتشكٝل أز٢ْ سادات٘ َٔ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜٚ

                                 
بيف شطرم المعمكرة، شماليا الثرم كجنكبيا الجائع فمف يستتب األمف ألحد ميما كانت قكة سبلحو". القكالف مشار 

صفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي، الحؽ في التنمية االقتصادية كحمايتو دكليا، المرجع السابؽ، إلييما لدل، 
 عمى التكالي.  448ك 449ص
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كط، طٝع تٛؾرل ٖصٙ اؿكٛم؛ َٚٔ ثِ إَها١ْٝ ايكها٤ ع٢ً ايؿتإشا ناْت ايت١ُٝٓ تػٚ 

ايػٝاغ١ٝ بهطٚض٠ ؼكٝل اؿكٛم ٚ اؿكٛم املس١ْٝؾإْ٘ ٫ هب ضبط نُإ تٛؾرل 

َٔ  -ايت١ُٝٓ باغِ -ا٫دتُاع١ٝ، ٫ هب أبسا إٔ تعؿٞ ايسٚي١ ْؿػٗا ٚ ا٫قتكاز١ٜ

اؿطٜات ايؿطز١ٜٚ ؼكٝل اؿكٛم
(1)

. 

 ،اٱْػإهب إشٕ ايؿكٌ بني اعتباض ايت١ُٝٓ ٚغ١ًٝ تػاِٖ يف ايتُتع ايتاّ عكٛم 

 .ؿني ؼكٝل ايت١ُٝٓ اٱْػإتعطٌٝ سكٛم ٚ ٚشضٜع١ يًتهش١ٝ

 اإلْطإٚمحا١ٜ سكٛم  ١َ٤ بني حتكٝل ايت١ُٝٓااملٛ- ثاْٝا

ع٬ق١ دسي١ٝ بني تٝاضٜٔ َتبآٜني، تٝاض ٜٓتكط يًت١ُٝٓ ٜٚػُح  اٱْػإايت١ُٝٓ ٚسكٛم 

، ٚتٝاض ٜط٣ أْ٘ ٫ املتٛغطٚ ع٢ً املػتٜٛني ايبعٝس ،اٱْػإببعض ايتهشٝات امل٪قت١ عكٛم 

يهٔ ٚ ،اٱْػإؾٗٛ ٜٓتكط ؿكٛم  ،اٱْػإ سكٛمميهٔ إٔ تتشكل ايت١ُٝٓ ع٢ً سػاب 

شيو إٔ ايت١ُٝٓ َا ٖٞ إ٫  ايػٝاغ١ٝ ؾكط؛ٚ منا يًشكٛم املس١ْٝإ ،اٱْػإيٝؼ نٌ سكٛم 

 .ٖٞ تػع٢ يتشكٝل ٖصا ايٓٛع َٔ اؿكٛمٚ ،ا٫دتُاع١ٝٚ ضزٜـ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ

اؿكٛم املس١ْٝ  يف قٛض٠ ،اٱْػإسكٛم  ُٖ٘ ،أقٌ ايتٝاضٜٔ ٖٛ سلاٍ َتكسّ

ٚايػٝاغ١ٝ، ٚدٓٛب َتدًـ، ُٖ٘ ا٭ٍٚ ٖٛ ؼكٝل ايت١ُٝٓ، ٚيٛ عٔ ططٜل ايتهش١ٝ عكٛم 

 .ؿني ؼكٝل ايت١ُٝٓ اٱْػإ

املٛاظ١ْ ٚاملٛا١َ٤ بُٝٓٗا أنجط دعٌ  ،اٱْػإبني ايت١ُٝٓ ٚسكٛم  اؾصبٚ ٖصا ايؿٸس

 .بٌ َطًٛب١ ؛، خاق١ ٚأْٗا ممه١َٓٔ نطٚض١ٜ

ؿات، ، ٚاييت تؿذلى َع بعهٗا ايبعض يف ايهجرل َٔ ايكٸزٍٚ اؾٓٛب ؿٞ ْعطؾ

ؼكٝل ايت١ُٝٓ ٜػبل ايعٌُ ع٢ً محا١ٜ ٚؼكٝل  ؾإٕع٢ً ضأغٗا ايتدًـ بؿت٢ أْٛاع٘، 

سني إىل  ٗابٗصٙ اؿكٛم، ٚتأدٌٝ ايتُتع ب ، ٚأْ٘ ٫ بأؽ بكًٌٝ َٔ ايتهش١ٝاٱْػإسكٛم 

 .ٗاٚأغباب ٗاؼكٝل ايت١ُٝٓ، ٚتػٛم يصيو َدلضات

عتدل زٍٚ ايعامل ايجايح أْ٘ هب ع٢ً ايت١ُٝٓ إٔ ؼع٢ باٖتُاّ أندل يف إطاض تٳسٝح 

                                 
 . 489قريبا مف ىذا المعنى: فريد بف جحا، ككنية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (1)
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، ٚهب إٔ تٴعط٢ شلا ا٭ٚي١ٜٛ ٚا٭غبك١ٝ، ٚإٔ ايسٍٚ ايػ١ٝٓ ْؿػٗا ٚيف َطاسٌ اٱْػإسكٛم 

، ٚقس قاسب اق٬عٗا اٱْػإمنٖٛا اٖتُت بايت١ُٝٓ أنجط َٔ اٖتُاَٗا عكٛم 

خاق١ ؾ١٦ ايعُاٍ، ٚيف غٝاب أٟ ٚسطٜاتِٗ  املٛاطٓني ا٫قتكازٟ تكٝٝس ؾسٜس ؿكٛم

ٚبايتٸايٞ ناْت شلصٙ ايسٍٚ سط١ٜ ايتشطى  ايتسخٌ،ٚ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ املطاقب١ ايسٚي١ٝ

زٕٚ إٔ تتعطٸض ٭ٟ اْتكاز
(1)

. 

ايكبٍٛ بإٔ ٚ َٚٔ ثِ ؾإٕ ايسٍٚ ايٓا١َٝ تعتكس بهطٚض٠ تؿِٗ ٚنعٝتٗا ايطٸا١ٖٓ،

اؿطٜات ٚ يف اؿكٛم ظطؾٝااجملٗٛزات َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ شات طبٝع١ تػتًعّ ايتهٝٝل 

إ٫ إشا خطدت ٖصٙ ايسٍٚ َٔ ايتدًـ،  ٫ ميهٔ إٔ تتشكل بؿهٌ ناٌَ اييتايؿطز١ٜ، 

ًٗاّ ٖصا املٛقـ َٔ ايسعا١ٜ ايػٛؾٝت١ٝ اييت ناْت تتػا٤ٍ زا٥ُا عُا ميهٔ إٔ اغتيكس مت 

ايػٝاغٞ بايٓػب١ يًصٟ ٜعاْٞ ايؿكط املسقع، ؾإضنا٤ اؿادات ا٭غاغ١ٝ ٚ ٜعٓٝ٘ اؿل املسْٞ

يًؿطز هب إٔ ٜٴُٓٳح ا٭ٚي١ٜٛ
(2)

. 

ضات َدلِّ -ٖٚٛ َٓعط اؿل يف ايت١ُٝٓ -((keba M'BAYEنٝبا َٝباٟٜػٛم 

ايعامل ايجايح، ؾٗٛ  زٍٚ يف اؿهَٛات بعٝس٠ عٔ تًو اييت تػٛقٗا أٚ با٭سط٣ تتصضع بٗا

ٜط٣ إٔ ؾطع١ٝ اؿل يف ايت١ُٝٓ تكّٛ ع٢ً اعتباضات غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚتٴ٪غؼ ع٢ً أغؼ 

أخ٬ق١ٝ، ٚتتؿل َع املعاٜرل ايكا١ْْٝٛ، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ
(3)

: 

ٌ بٳعُاضٟ يؿعٛب ايعامل ايجايح َٔ قٹغتػ٬ٍ ا٫غتَٚٔ ٚد١ٗ ْعط اقتكاز١ٜ، ا٫: أ٫ٚ

ايسٍٚ املتكس١َ، ٚعسّ املػاٚا٠ املػتُط٠ ست٢ اٯٕ يف ع٬قات ايؿُاٍ باؾٓٛب، ٚساي١ 

ايؿكط ايٓاػ١ عٔ شيو يف زٍٚ ايعامل ايجايح، اييت تػتؿٝس َٓٗا زٍٚ ايؿُاٍ ٚسسٖا طٛاٍ 

 .َٔ ٖ٪٤٫ املػتؿٝسٜٔ ا٫يتعاّايٛقت، مما ٜؿذلض َع٘ ع٢ً ا٭قٌ ْٛعا َٔ 

سًؿا٤ يف ايعامل إىل  اتٝذ١ٝ، ؾرل٣ إٔ زٍٚ ايؿُاٍ ؼتازاغذلأَا َٔ ٚد١ٗ ْعط : ثاْٝا

                                 
ف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ، قريبا مف ىذا المعنى، انظر: أحمد محيك، " تقنيف القانك  - (1)

 . 97ص
 . 97، صالسابؽأحمد محيك، المرجع  - (2)
انظر: عيسى شيفجي، حممي شعراكم، حقكؽ اإلنساف في إفريقيا كالكطف العربي، دراسة في المفاىيـ كالمكاثيؽ  – (3)

 . 58، صالمرجع السابؽكالتنظيمات، 
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املتدًـ، سٝح ٜكُٕٝٛ ؾٝٗا ايكٛاعس ايعػهط١ٜ، ٖٚٛ َا ٜ٪نس إٔ ايهجرل َٔ اؿطٚب 

 .يف ٖصا اؾع٤ َٔ ايعامل ٖٞ سطٚب بايٛناي١ ْٝاب١ عٔ ايسٍٚ املتكس١َ يف ايؿُاٍ

قسَت َػاعسات قسٚز٠  أَا َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايػٝاغ١ٝ، ؾإٕ زٍٚ ايؿُاٍ: ثايجا

يٲبكا٤ ع٢ً اي٤٫ٛ ايػٝاغٞ ٚايٓؿٛش ايسبًَٛاغٞ يف ايعامل املتدًـ يف إطاض املٓاقؿات 

 .ايكا١ُ٥ بني ايك٣ٛ ايهدل٣، ٚيف ٖصا ايكسز ؾإِْٗ ايطاعٕٛ

عس ايساخًٞ يف اؾٗٛز عس زٚيٞ، ٜهُٔ ايبٴعس زاخًٞ ٚبٴبٴ: ٜٔعسٚبايتايٞ ؾإٕ يًت١ُٝٓ بٴ

بصشلا يف اجملاٍ ا٫قتكازٟ ٚايتُٟٓٛ يًطؾع َٔ َػتٛاٖا املعٝؿٞ ٚؼكٝل اييت ع٢ً ايسٍٚ 

عس ايسٚيٞ أَا ايبٴ. كطاضغتايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ، ست٢ تتُهٔ َٔ ايكها٤ ع٢ً عٛاٌَ عسّ ا٫

َ٪ثطا تأثرلا َباؾطا ع٢ً  ؾٝتُجٌ يف نطٚض٠ اعتباض اؾُاع١ ايسٚي١ٝ ملػأي١ ايت١ُٝٓ عا٬َ

أٟ دٗس يف ٖصا اجملاٍ ازٸخاضايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني، يصيو هب عًٝٗا عسّ 
(1)

. 

ايصٟ  ،أٍٚ َسٜٔ يًؿعب يًشل يف ايت١ُٝٓ، ايبٴعس ايساخًٞ إطاض يف ،ايسٚي١ غتهٕٛ

ٗا ايساخ١ًٝ ٚيف اغتإشا مل تػٗط ع٢ً ؼكٝك٘ يف غٝ ،ٖا سك٘ يف ايت١ُٝٓميهٔ إٔ ٜٴجرل نسٸ

سس ايطعٔ يف َؿطٚعٝتٗا ع٢ً أغاؽ إٜسٜٛيٛد١ٝ إىل  ٚقس ٜكٌ ا٭َطع٬قاتٗا باـاضز، 

ايت١ُٝٓ
 (2)

. 

ٖٓاى أٜها َػأي١ ايػ٬ّ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني، ؾشٝح ٜٛدس ايعامل املٓكػِ بٗصا 

 ت١ُٝٓايؿهٌ بني ا٭غٓٝا٤ ٚايؿكطا٤، ؾإْ٘ ٫ ميهٔ ايكٍٛ بهُإ ٚدٛز ايػ٬ّ، َٚٔ ٖٓا 

 .ٖٚصا َا ٜعطٞ ايت١ُٝٓ بعسا زٚيٝا ،ايسٍٚ ايػ١ٝٓ عاتل ع٢ً ٜكع ايتعاّ ٖٛ ايسٍٚ ايؿكرل٠

ايسٚيٞ، ٫ٚ ٚ ع٢ً املػتٜٛني ايٛطين اٱْػإيصيو هب ايعٌُ َٔ أدٌ عامل١ٝ سكٛم 

اـكٛقٝات بني ٚ ِ ا٭ٚيٜٛاتاملؿان١ً باغ -صٙ ايعامل١ٝ نصيؤَ أدٌ ٖ -هب 

                                 
. ىناؾ كذلؾ كضمف البعديف 161اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص عمر سعد -(1)

يككلكجية كأخبلقية كسياسية. في أبعاد  الداخمي كالدكلي أبعاد مكضكعية عديدة لمتنمية، اقتصادية كاجتماعية كثقافية كا 
ة البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ التنمية المتعددة كبتفصيؿ أكبر، انظر: زيد الماؿ صافية، حماي

 . 44-38، ص 2013القانكف الدكلي، أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه في القانكف، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك
المرجع "حقكؽ مختمؼ عمييا"، (، انظر: عبد العزيز النكيضي،René Jean DUPUYقكؿ )إلى  في اإلشارة -(2)

 . 66السابؽ، ص
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؛ ٭ٕ اؿل يف ايت١ُٝٓ ٫ ميهٔ إٔ ٜهتٌُ زٕٚ فُٛع سكٛم اٱْػإكتًـ سكٛم 

بني ٚ ايجكاؾ١ٝ، يف اعتُاز َتبازٍ بٝٓٗاٚ ايػٝاغ١ٝٚ ع٢ً ضأغٗا اؿكٛم املس١ْٝٚ ،اٱْػإ

اييت تعٌُ ايت١ُٝٓ ع٢ً ؼكٝكٗا بؿهٌ ٚ ،ا٫دتُاع١ٝٚ ا٫قتكاز١ٜ اٱْػإباقٞ سكٛم 

 .َباؾط

ٖٛ ٖصا املػاض ايتُٟٓٛ املػًٛط  ،ايعامل ايجايح ٜٴ٪غـ ي٘ ؾع٬ يف إطاض زٍَٚا  يهٔٚ

ِ باغ ٚايسميكطاط١ٝ، ٚهعٌ َُٓٗا نطٜب١ يتشكٝل ايت١ُٝٓ، اٱْػإهشٞ عكٛم ايصٟ ٜٴ

ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ، ٚتٴػَكط ُٔ اشلادؼ ا٭َين ع٢ً ا٭ٝسٝح ٜٗ اـكٛقٝات ا٫قتكاز١ٜ،

إٔ امُلطتهع احملٛضٟ يًت١ُٝٓ ايؿع١ًٝ  ٖ٪٤٫ سكٛم املٛاطٔ، ٜٚٴُٗـ زٚضٙ، زٕٚ إٔ ٜسضى

ؼكٝل  اَػتٗسؾ ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ايتٛد٘ ايتُٟٓٛ َٓطًكا َٔ بسا١ٜ قشٝش١ ٚداز٠،

قٟٛ اقتكازٜا ٚغٝاغٝا املتُج١ً يف نٝإ  أٖساف ايت١ُٝٓ اؿكٝك١ٝ ٚايؿع١ًٝ ايؿا١ًَ،

يًكاعس٠  تؿاضنٞٚادتُاعٝا ٚثكاؾٝا ٚإزاضٜا، ٫ٚ ميهٔ ؼكٝل شيو إ٫ بسٚض ؾعاٍ ٚ

ٚإط٬م  ،جُاض قسضاتٗااغتٚ ،َٔ متتعٗا عكٛقٗا ا٭غاغ١ٝ اْط٬قا ،اجملتُع١ٝ ايعطٜه١

با٫ْتُا٤ دعًٗا تؿعططاقاتٗا، ٚ
(1)

. 

ؾإٕ شيو فطز شضٜع١ تػٛقٗا  ،عذ١ ؼكٝل ايت١ُٝٓ اٱْػإٚعٓسَا تٓتٗو سكٛم 

 ْهاض تًو اؿكٛم مل ٜ٪زشيو إٔ امل٬سغ ٖٛ إٔ إ ؛خاق١ ايٓا١َٝ َٓٗا ٚاملػتبس٠ ،ايسٍٚ

ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝإىل  أبسا
(2)

. 

ٚتٴكس،  اٱْػإبٗصٙ اؿذ١ املب١ٝٓ ع٢ً اـكٛقٝات ا٫قتكاز١ٜ تٴطؾض عامل١ٝ سكٛم 

عا٥كا أَاّ أٖساف ايت١ُٝٓ، خاق١ عٓسَا تطبط ايسٍٚ املتكس١َ َػاعساتٗا يًسٍٚ  تٴعسټبٌ ٚ

ٓازا شلصٙ اـكٛقٝات ا٫قتكاز١ٜ اغتايعامل١ٝ، ٚ اٱْػإايٓا١َٝ بهطٚض٠ ؼكٝل سكٛم 

 .اٱْػإجٓا٤ات ع٢ً عامل١ٝ سكٛم غتا٫ٚ ايتشؿعاتٚ زا٥ُا تٛنع ايكٝٛز

ع٢ً  َٔ املٓطل، إ٫ أْ٘ ميهٔ َٓاقؿتٗاٚ بايطٸغِ َٔ إٔ ٖصٙ اؿذ١ تهتػٞ ْٛعا 

، ؾع٢ً املػت٣ٛ ا٭خ٬قٞ ٫ ىتًـ اثٓإ يف إٔ يًؿكطا٤ اتٝذٞغذلٚا٫ املػتٜٛني ا٭خ٬قٞ

                                 
انظر: أسامة عبد الرحماف، "اإلنساف العربي كالتنمية، حقكؽ اإلنساف ركيزة محكرية ألية انطبلقة تنمكية"، حقكؽ  -(1)

 . 69(، المرجع السابؽ، ص17اإلنساف العربي، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)
 . 212قادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، المرجع السابؽ، ص - (2)
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ع٢ً ٚ ،اٱْػإغ١ ؾع١ًٝ ؾُٝع سكٛم اييت ٫ تتشكل إ٫ مبُاضٚ ،ِ ايتا١َنصيو نطاَتٗ

اتٝذٞ ؾُٔ اـطأ ا٫عتكاز أْ٘ غذلايػٝاغ١ٝ، أَا ع٢ً املػت٣ٛ ا٫ٚ ضأغٗا اؿكٛم املس١ْٝ

ٜٓدطط يف ٚ ؾإٕ املٛاطٔ ئ ٜكبٌ ،ميهٔ ؾطض ايت١ُٝٓ باٱنطاٙ، ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو

بطاَر ايت١ُٝٓ املكذلس١ َا مل ٜػتؿعط ْؿػ٘ قٛضٖا ا٭غاغٞ
(1)

. 

َٔ أدٌ ؼكٝل  اٱْػإشٕ إٔ ٖصٙ املكاضب١ ايت١ُٜٛٓ اييت تهشٞ عكٛم ٜبسٚ إ

عُاشلا نصضٜع١ َٔ قبٌ ا٭ْع١ُ يتدلٜط سكًٝتٗا اغتايت١ُٝٓ، َكاضب١ َه١ًً، خاق١ بعس 

عا٢ْ َٔ خ٬شلا فُٛع  ايػًب١ٝ دسا ع٢ً املػت٣ٛ ا٫قتكازٟ، ٚمل تعس تكٓع أسسا، ؾكس

ؿازٚا َٔ اغتؾ٬ ِٖ متتعٛا عكٛقِٗ ٚسطٜاتِٗ ع٢ً أنٌُ ٚد٘، ٫ٚ ِٖ املٛاطٓني، 

ٚٴٚ ت ا٫قتكاز١ٜا٫َتٝاظا  .دًٗا، ٚقدلٚا َٔ أعسٚا بٗاا٫دتُاع١ٝ اييت 

ٖٛ ايؿاعٌ، ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ وسخ ايؿعٌ  اٱْػإثِ هب ايتصنرل بإٔ ايت١ُٝٓ ؾعٌ ٚإٔ 

ٚبتذػٝس أنجط، إٕ اؿط١ٜ تٛيس اٱبساع َٚا زاَت ايت١ُٝٓ ٖٞ مج١ً إبساعات ؟ زٕٚ ايؿاعٌ

ُٸٞ، ْٚٓؿس  اٱْػإؾٗٞ ٫ تتشكل ؼت ايهػط ٚايطعب، إٕ إُٖايٓا ايؿاعٌ ايصٟ ٖٛ  املٓ

 .ايعبج١ٝايؿعٌ ايصٟ ٖٛ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٜعتدل ْٛعا َٔ 

 ؼت أٟ َدلض ٚباغِ أ١ٜ خكٛق١ٝ ،اٱْػإٕ ايتهش١ٝ ٚيٛ بكٛض٠ َ٪قت١ عكٛم إ

ًط اؿان١ُ يف ايسٍٚ اييت تٓازٟ بصيو، َٔ َكتهٝات ايت١ُٝٓ، ٚإٔ َا تسعٝ٘ ايػټ يٝػت

إمنا ٖٛ ؾكط َٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً بكا٥ٗا أطٍٛ َا ميهٔ يف اؿهِ، بتشكٝل ت١ُٝٓ 

 .اٱْػإْؿػ٘، ست٢ ٫ ٜجٛض عًٝٗا ٖصا  اٱْػإع٢ً سػاب  اٱْػإ

ايبكا٤ يف ٚ اٱْػإنات سكٛم اْتٗاقشٝشا إٔ ايتعًٌ بايت١ُٝٓ يتدلٜط  يهٔ إشا نإ

تعًٝل املػاعسات  ، ؾإْ٘ بايكسض شات٘ َٔ ايكش١اٱْػإايػًط١ ٜعٝل بًٛؽ عامل١ٝ سكٛم 

ٜعطقٌ نصيو ٖصٙ ايعامل١ٝ، مما هعٌ سكٛم  اٱْػإا٫قتكاز١ٜ ع٢ً ؾطط اسذلاّ سكٛم 

 .َؿتع١ًتتأضدح بني عامل١ٝ َؿطٚن١ ٚخكٛقٝات  اٱْػإ

ايسٍٚ ايؿكرل٠ إىل  سٝح ٜ٪زٟ ٚقـ املػاعسات ا٫قتكاز١ٜ اييت متٓشٗا ايسٍٚ ايػ١ٝٓ

                                 
قريبا مف ىذا المعنى، انظر: أحمد محيك، " تقنيف القانكف الدكلي كحماية الشخصية اإلنسانية"، المرجع السابؽ،  - (1)

 . 97ص
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ُٸٚ ،اؾٛعٚ ظٜاز٠ ايؿكطإىل  -اٱْػإٖصٙ ا٭خرل٠ تٓتٗو سكٛم عذ١ إٔ  - ل ايتؿاٚت ٜع

اٱْػإَٔ عامل١ٝ سكٛم  ٖٚٛ َا وسټ ،اؾٓٛبٚ ا٫قتكازٟ بني زٍٚ ايؿُاٍ
(1)

. 

أقبشت ع١ًُٝ ؾ ،ٞاٱْػاْايبٴعس  ُأزٵخٌ ع٢ً َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ

٫ٚ تكتكط عًٝٗا، ٚقس  -املؿّٗٛ ا٭بطظ ؾٝٗا- تها١ًَ تتهُٔ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜؾا١ًَ َ

نُا مت - اٱْػإأٚ ايبؿط، تتِ بِٗ َٚٔ أدًِٗ، أٟ إٔ  اٱْػإ ٖٛ أقبح قٛضٖا

ٖٛ ٚغًٝتٗا ٚغاٜتٗا يف ْؿؼ ايٛقت، ٖٚٞ  -تأنٝس شيو يف ايؿطع ا٭ٍٚ َٔ ٖصا املطًب

 .ؾُٝع ايٓاؽ ٚيٝؼ يؿ١٦ َع١ٓٝ

بطْاَر ا٭َِ املتشس٠  َٔ خ١ٍٝ٬ يف إطاض ا٭َِ املتشس٠ اٱْػاْٞ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ تبِّ متٸ

يًت١ُٝٓ
(2)

" َػاض ٜػُح بتٛغٝع فا٫ت ا٫ختٝاضات : بأْٗا 1992 سٝح عطٸؾٗا تكطٜط، 

املُٓٛس١ يٮؾطاز نايتسضٜؼ، ايع٬ز، ت١ُٝٓ املساخٌٝ، َٓح ؾطم عٌُ، ٚتؿٌُ ايت١ُٝٓ 

ٛٸاٱْػاْايبؿط١ٜ مجٝع أْٛاع ا٫ختٝاضات  َٔ ايػًِ ٚايتُتع باؿط١ٜ  ١ٝ، َٓٗا ايعٝـ يف د

ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ
(3)

. 

عٔ بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ اٱمنا٥ٞ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ  يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايكازض ٚيف تكطٜط

تأنٝس ٚتطنٝع نصيو ع٢ً أْػ١ٓ ايت١ُٝٓ، عٓسَا ٜتهًِ عٔ إع٤٬ قٛت  2013يعاّ 

املٛاطٓني ٚمتهِٝٓٗ َٔ املؿاضن١ ٚخاق١ ايؿباب
(4)

. 

نُا ٜٓل ٖصا ايتكطٜط ع٢ً َؿّٗٛ آخط قطٜب ايك١ً َٔ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ أ٫  

                                 
 . 497سابؽ، صفريد بف جحا، ككنية حقكؽ اإلنساف، المرجع ال - (1)
في صياغة تقارير سنكية حكؿ التنمية البشرية، كعالجت ىذه التقارير مكضكعات  1990بدأ ىذا البرنامج عاـ  - (2)

عدة، منيا مفيـك التنمية البشرية كتمكيميا كأبعادىا كقياسيا كالمشاركة الشعبية كاألبعاد الجديدة لؤلمف البشرم، في حيف 
نيضة الجنكب كجاء بعنكاف: نيضة الجنكب: تقدـ بشرم في عالـ متنكع، حيث يؤكد  2013تناكؿ التقرير األخير لعاـ 

ىذا التقرير عمى أف التحكؿ الذم حققو عدد كبير مف الدكؿ النامية بحيث أصبح لدييا اقتصادات قكية كنفكذ سياسي 
ير أربع مجاالت لبلستمرار بزخـ التقدـ متزايد، ىك تحكؿ يحدث آثار بالغة عمى التقدـ في التنمية البشرية، كيقترح التقر 

عبلء صكت المكاطنيف كمنيـ الشباب، مكاجية الضغكط البيئية كمعالجة  اإلنمائي، كىي المساكاة بيف الجنسيف، كا 
 التغيرات الديمغرافية. لممزيد حكؿ تقارير التنمية البشرية راجع: جميع ىذه التقارير، عمى المكقع: 

www. un. org/ar/esa/hdr/. 

 /www. un. org/ar/esa/hdr ، عمى المكقع:1992راجع تقرير التنمية البشرية لعاـ  – (3)

 ./www. un. org/ar/esa/hdr ، عمى المكقع:2013راجع: تقرير التنمية البشرية  - (4)

http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
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تكطٜط إىل  ٞ، وًٝٓا ايتكطٜط يف تعطٜـ ا٭َٔ ايبؿطٟاٱْػاْ٭َٔ ايبؿطٟ أٚ ٖٚٛ َؿّٗٛ ا

، َٚؿازٙ إٔ ٜتشٍٛ َؿّٗٛ ا٭َٔ َٔ ايذلنٝع ع٢ً اؿُا١ٜ 1994ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يػ١ٓ 

اؿس َٔ عسّ ا٭َإ يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًٓاؽ، ٚيف نٌ إىل  ايعػهط١ٜ ؿسٚز ايسٚي١

ٚتؿٌُ اؾٛع ٚاملطض  ،تكٜٛض ا٭َٔ ايبؿطٟإىل  فتُع ت٪زٟ فُٛع١ َٔ ا٭خطاض

ٚايتشسٜات ايب١ٝ٦ٝ اٱْػإنات سكٛم اْتٗاٚاؾطمي١ ٚايبطاي١ ٚ
(1)

. 

١ٝ أٚ ايبؿط١ٜاٱْػاْٞ أٚ ايبؿطٟ تطٛض بتطٛض ايت١ُٝٓ اٱْػاْؾا٭َٔ 
(2)

، ٖٚٛ ْكط١ 

ايسٚي١ ٚاؿسٚز ؼٍٛ سكٝك١ٝ يف َؿّٗٛ ا٭َٔ بكؿ١ عا١َ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ا٫ْتكاٍ َٔ أَٔ 

أَٔ َٔ ٜعٝؿٕٛ زاخٌ ايسٚي١ ٚيف إطاض سسٚزٖا ٚع٢ً أضنٗا، أٟ ا٭ؾطاز، إىل  ٚا٭ضض،

بعس إٔ ؾاقت َعاْاتِٗ نٌ ايتٛقعات، خاق١ بعس تأنس عسّ ؼكل أَٔ ايبؿط تًكا٥ٝا 

بتشكٝل أَٔ ايسٚي١
(3)

. 

از ضغِ بكا٥٘ ايت١ُٝٓ ست٢ ٚإٕ اْطًكت اقتكازٜا، إ٫ أْٗا مل تعس تكتكط ع٢ً ا٫قتكؾ

١ٝ، ست٢ أقبشت تٛقـ اٱْػاْمجٝع َٓاسٞ اؿٝا٠ إىل  املهٕٛ املِٗ، ٚقس تٛغعت

ٚػعً٘ قٛض ايت١ُٝٓ، ٚاْط٬قا َٔ شيو بات نطٚضٜا  اٱْػإتٗتِ ب ،١ٝ أٚ ايبؿط١ٜاٱْػاْب

 .اٱْػإبني سكٛم ٚ ايتٛؾٝل بٝٓٗا

 َع١ًًَِّ ت٭ْ٘ ٜتعًل بػٝاغا؛ ممهٔ دسٸا -ضغِ قعٛبت٘ –ثِ إٕ ايتٛؾٝل بني ا٭َطٜٔ 

اجملشؿ١ يف ٚ َٔ خ٬ٍ اؾذلاطاتٗا املتهطض٠ ،غٛا٤ ايسٍٚ املتكس١َ ؛َػًٛط١ تٓتٗذٗاٚ

َكاؿٗا ايصات١ٝ ايهٝٸك١، نُا تٓتٗذٗا ايسٍٚ إىل  املػتٓس٠ أغاغاٚ ايهجرل َٔ ا٭سٝإ،

نات ٚانش١ اْتٗاٚيهٔ يف قٛض٠ أخط٣ تٓطًل َٔ َٓطل شضا٥عٞ يف ؾهٌ  ،ايٓا١َٝ

ٚيف قٛضٖا  ،َٔ بٝٓٗا ا٫قتكاز١ٜ ،بسع٣ٛ فُٛع١ َٔ اـكٛقٝات اٱْػإؿكٛم 

 .شضٜع١ ايت١ُٝٓ

                                 
 ، المرجع كالمكقع السابقاف. 2013تقرير التنمية البشرية  - (1)
مفيـك التنمية البشرية أعـ كأكسع مف مفيـك األمف البشرم، إال أف تحقيؽ تقدـ في أحدىما يعني إحراز نفس  - (2)

مد عمي العدكم، "األمف اإلنساني كمنظكمة حقكؽ اإلنساف"، دراسة التقدـ في اآلخر. في تفصيؿ ذلؾ، انظر: محمد أح
 www. policemc. gov. bh ي:في المفاىيـ كالعبلقات المتبادلة، مركز اإلعبلـ األمن

 محمد أحمد عمي العدكم، المرجع كالمكقع نفسيما.  - (3)

http://www.policemc.gov.bh/
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ِّض اي ٖصُٙطاض يف غتؾع٢ً زٍٚ ايؿُاٍ نُا زٍٚ اؾٓٛب إٔ تسضى إٔ ا٫ ػٝاغات ٜٴك

ايؿعٛب بكؿ١ عا١َ ٚ اٱْػإإٔ ٚ ا٭َٔ، يٝؼ ؾكط ايٛطين إمنا ايسٚيٞ نصيو،ٚ ايػًِ

يصيو ؾُٔ  ١ ؿكٛقٗا؛نات ايٛاغعْتٗاٖٞ تط٣ ٖصٙ ا٫ٚ َا ٫ ْٗا١ٜ،إىل  تػهتئ 

سكٛم ٚ ،ايكازم عٔ غبٌ ايتٛؾٝل بني نطٚضات ايت١ُٝٓ َٔ د١ٗٚ َكًشتٗا ايبشح اؾسٸٟ

َٔ د١ٗ أخط٣، ٚباحملك١ً ايبشح عٔ أزٚات ايتٛؾٝل بني عامل١ٝ ؾعاي١ ؿكٛم  اٱْػإ

َٔ  ٫ تكٜٛهٗا اٱْػإٛي١ تػاِٖ يف تسعِٝ سكٛم خكٛقٝات َعكٚ ،َٔ د١ٗ اٱْػإ

 .د١ٗ أخط٣

إٔ ايكطاع اؾسٜس سٍٛ سكٛم ٚ إ٫ أْ٘ يٝؼ غ٬ٗ، خاق١ا٭َط،  َها١ْٝٚضغِ إ

، إمنا متسز اؾٓٛب مل ٜعس ٜكتكط ع٢ً اؾاْب ا٫قتكازٟ ؾكطٚ بني ايؿُاٍ اٱْػإ

ع ا٭ٜسٜٛيٛدٞ بني املعػهط ايجكاؾ١، ٚاشا نإ ايكطاٚ خط ٜطتبط باؿهاض٠يٝؿٌُ ْٛعا آ

ايػطبٞ قس سٴػِ باْتكاض ؾًػؿ١ املعػهط ايػطبٞ بعس غكٛط املعػهط ايؿطقٞ، ٚ ايؿطقٞ

سهاض١ٜ ٚ اؾٓٛب بسأ ٜأخص أبعازا ثكاؾ١ٝٚ ؾإٕ ايتشٍٛ اؾسٜس يف قٛض ايكطاع بني ايؿُاٍ

 .ظازت َٔ تعكٝسات املؿٗس

 ايفسع ايجاْٞ

 اإلْطإَتَشدٍّ سكٝكٞ ذتكٛم  اذتغاز١ٜٚ األبعاد ايجكاف١ٝ

تطادع اؾسٍ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ سٍٛ  ،بعس ْٗا١ٜ اؿطب ايباضز٠ بػكٛط املعػهط ايؿطقٞ

 يف ايٛقت ايصٟ نإ اؾُٝع ٜهٸٔ إٔ ايكٸطاع غٝٓكٸبٚ بني املعػهطٜٔ، اٱْػإسكٛم 

ايبعس ايجكايف  ظٗٛض ٕٛعآٜٜدٓٛب َتدًـ، إش ٚ بني سلاٍ َتكسّ ،ع٢ً اؾاْب ا٫قتكازٟ

ايك١ُٝٝ، نُشسز دسٜس يًع٬قات ايسٚي١ٝ ٚ ايس١ٜٝٓٚ اؿهاض١ٜ مبذلازؾات٘ ٙقعٛزٚ

اؿٛاض أسٝاْا ٚ ،يف ٚاد١ٗ ايكٸطاع أسٝاْا اٱْػإدٓٛب، ٚناْت زا٥ُا سكٛم  -سلاٍ

 .)أ٫ٚ(اؿهاضاتٚ بني ٖصٙ ايجكاؾات ،أخط٣

سٝح سسخ ؾطر  ،اؿهاضٟٚ غًبا بٗصا ايكٸساّ ايجٸكايف اٱْػإطت عامل١ٝ سكٛم تأثٸ

اؿهاض١ٜ نطٚض٠ ٚ ع٢ً مجٝع املهْٛات ايجكاؾ١ٝ "اٯخط"، مما ستٸِبني ٚ نبرل بني "ا٭ْا"

ع٢ً إٔ تهٕٛ ْكط١ ا٫ْط٬م ٖٞ ا٫عذلاف عكٝك١ ايتٓٛع  ،ا٫ْتكاض يًشٛاض بسٍ ايكٸطاع

نططٜل يًتٛؾٝل بني  ،اٱْػإأُٖٝت٘ بايٓػب١ يًؿِٗ املؿذلى يكٛاعس سكٛم ٚ ،ايجكايف
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 .)ثاْٝا(اؿهاض١ٜٚ كتًـ خكٛقٝاتٗا ايجكاؾ١ٝٚ اٱْػإعامل١ٝ سكٛم 

 سٛازٖاإىل  َٔ ّصداّ اذتغازات اإلْطإسكٛم  - أٚال

املػتكب١ًٝ، ؾكس يبعس ايجكايف ع٢ً ضغِ َػتكبٌ ايع٬قات ايسٚي١ٝ ثرل اتأ ايّٜٝٛعزاز  

ا٫ستهاى ايجكايف ٚ ؼطٜو ع١ًُٝ ايتؿاعٌإىل  ٚاٱع١َٝ٬ أزت ايعٛمل١ بتذًٝاتٗا ا٫قتكاز١ٜ

تٛتطات ثكاؾ١ٝ، ٚ تعػؿٞ يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ، مما أسسخ ؼ٫ٛت دصض١ٜٚ بؿهٌ غطٜع

نإ غببٗا قعٛب١ إزضاى ثكاؾ١ اٯخط)ايػطب( َٔ د١ٗ، ٚعسّ اعذلاف ٖصا ايػطب 

سهاضات ٚ ؾات ا٭خط٣ َٔ د١ٗ أخط٣، ٖٚصا َا ؾتح ايباب ع٢ً َكطاعٝ٘ يجكاؾاتبايجكا

، ٜٚتِ شيو عاز٠ عدل ايتُطنع سٍٛ امل١ُٓٝٗتتكٸسٸ٣ شلصٙ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ ٚ غرل غطب١ٝ يتٛاد٘

اـكٛقٝات ايجكاؾ١ٝ
(1)

. 

"ايٓٸعاع سٍٛ أٚي١ٜٛ ايبعس ايػٝاغٞ أٚ ايبعس ا٫قتكازٟ ٚيف ٖصا ٜط٣ أسس ايؿكٗا٤ إٔ  

خط أْ٘ "٫ ٜط٣ آٚ ايبعس ايجكايف َع قساّ اؿهاضات"؛يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٜٓتٗٞ بتأنٝس زٚض 

يهٔ املػتكبٌ ئ ؼسزٙ ٚ ...ميهٔ إْهاض أ١ُٖٝ ايبعس ايجكايف يف ايػٝاغ١ ايسٚي١ٝ

 ايعامل زا٥ُا سٍٛ املكاحل ا٫قتكاز١ٜبٌ غتشسزٙ ايسٚاؾع اييت سطنت  ،قطاعات ثكاؾ١ٝ

إٕ نإ عاز٠ َا ٜتِ تكسِٜ ٖصٙ ايسٚاؾع ؼت غطا٤ ثكايفٚ ...ايػٝاغ١ٝٚ
(2)

". 

 إٔ "اؿٛازخ ايهدل٣ يف املػتكبٌ ئ تهٕٛ سٛازخ غٝاغ١ٝإىل  خطٜٚصٖب آ

 ...ؼتٌ َها١ْ ايكساض٠ يف أشٖآْاٚ اقتكاز١ٜ َجرل٠ َٚؿذع١ تؿػٌ عٓاٜٚٔ ايكشـٚ

ٔ إٔ امل٪ضخني يف املػتكبٌ غٝكٛيٕٛ إٔ أظ ...٫ ْهاز ْؿعط بٗا ٕ سٛازخغتهٛيهٓٗا ٚ

اؿازث١ ايهدل٣ يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٖٞ قساّ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ بػا٥ط اجملتُعات ا٭خط٣ 

ايكا١ُ٥ يف ايعامل يف تًو اؿكب١"
(3)

. 

                                 
أنسنة الحضارة كثقافة السبلـ، المرجع إلى  محمد سعدم، مستقبؿ العبلقات الدكلية، مف صراع الحضارات - (1)

 . 266السابؽ، ص
 Jaime DE) كخيدا(، كخايمي دم أOlivier SERVOISE: أكليفييو سيرفكاز )لؤلستاذيفالقكالف عمى التكالي  - (2)

OJEDA) :في مقاليما عمى التكالي ، 
 (le réveil des civilisations, sur le choc des civilisations) ; (guerra de las civilizationes).  

 عمى التكالي.  267-266لدل: محمد سعدم، المرجع نفسو، ص إلييماالمقاالف مشار 
مشار إليو لدل: عمى عبكد المحمداكم، خطاب اليكيات  (,Arnold J. TOYNBEE: أرنكلد ج. تكينبي)ػالقكؿ ل- (3)

= 
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)قا٥ٌَٛٝ أَا عٔ ٖصٙ اؿهاضات ايهدل٣ اييت غتكسّ باؿهاض٠ ايػطب١ٝ ؾٝعسزٖا 

ٖٚٛ ٚاسس َٔ َٓعطٟ ْعط١ٜ قساّ -(، Samuel HUNTINGTON) ٖاْتٓػتٕٛ(

غبع ٜك١ٝٓٝ ٚٚاسس٠ َؿذلن١، أَا ": ناٯتٞ -اؿهاضات يف نتاب٘ ايصٟ زلٸاٙ بصيو

، اؿهاض٠ اشلٓس١ٜ، اؿهاض٠ ١ايٝاباْٝاؿهاض٠ ايكٸ١ٝٓٝ، اؿهاض٠ : ايػبع ايٝك١ٝٓٝ ؾٗٞ

ا٭ضثٛشٚنػ١ٝ اؿهاض٠ اي٬ت١ٝٓٝ، أَا احملت١ًُ ؾٗٞ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬، اؿهاض٠ 

ٜٔ ٖٛ اـاق١ٝ ا٭غاغ١ٝ يف ايتعطٜـ بٗصٙ اؿهاضات"ٜٚط٣ إٔ ايسٸ ...اٱؾطٜك١ٝ"
(1)

. 

ع٢ً سهاضتني اثٓتني، اؿهاض٠  )ٖاْتٓػتٕٛ( َٚٔ بني نٌ ٖصٙ اؿهاضات ٜطنِّع 

١ٝ اييت اٱْػاْاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬، ٜٚعتدل إٔ" زعا٣ٚ ايعامل١ٝ أٚ ٚ ١ايهْٛؿؿٝٛغٝايك١ٝٓٝ 

ٜططسٗا ايػطب تهع٘ بؿهٌ َتعاٜس يف قطاع َع اؿهاضات ا٭خط٣، ٚبؿهٌ أنجط 

ايكٸني"ٚ خطٛض٠ َع اٱغ٬ّ
(2)

. 

تٛظٝؿ٘  عاز٠ َا ٜتِ ٚاؿهاضٟ َٔ خ٬ٍ ا٭قٛاٍ ايػابك١ إٔ ايبعس ايجكايف ٜبسٚ

ايتؿاٚت ايهبرل يف  غبب شيو ٖٛخط َُٗا ناْت طبٝعت٘، نٛاد١ٗ أَا١َٝ ٭ٟ قطاع آ

بني أططاف ٖصٙ  ،ايجكاؾ١ٝٚ ايػٝاغ١ٝٚ ا٫قتكاز١ٜكتًـ فا٫ت ايع٬قات ايسٚي١ٝ 

 زٍٚ اؾٓٛب، مما خًل َع٘ ايعسٜس َٔ ايكٸطاعاتٚ خاق١ بني زٍٚ ايؿُاٍ ،ايع٬قات

 .اؿهاضٟٚ  بعسٖا ايجكايفت أنجط يفاملكاَٚات ػًٓٚ

 ،٬ب١ يف املٛاقـاؿهاضٟ ٜتػِ بايهجرل َٔ ايكٸٚ إٔ ايبعس ايجكايف أٜها ٜبسٚ

ايجٓا١ٝ٥ ايكطب١ٝ، سٝح نإ ميهٔ يف  ايصٟ أْؿأ اٱٜسٜٛيٛدٜٞبتعس عٔ َط١ْٚ ايكطاع ٚ

ؾكس املتػرلات ايسٚي١ٝ، ٚ ظٌ ايكطاع ا٭ٜسٜٛيٛدٞ إَها١ْٝ تػٝرل املٛاقـ تبعا يًُكًش١

إىل  َٔ ايٓكٝض -خاق١ ا٫قتكاز١ٜ َٓٗا -ايعسٜس َٔ ايسٍٚ غٝاغاتٗا ايسٚي١ٝ غٝٸطت 

                                 
، دار الركافد الثقافية ناشركف، اإلسبلميالتسامح، دراسة مقارنة بيف المنجز الغربي كالمنجز إلى  الحضارية مف الصداـ

 . 51-50، ص2012بيركت لبناف، ُأعيد طبعو كنشره مف قبؿ ابف النديـ لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، الجزائر 
 . 51ذلؾ، انظر: عمى عبكد المحمداكم، المرجع السابؽ، صإلى  في اإلشارة - (1)
صعكد الحضارة الصينية، كبعض دكؿ الجنكب، كاليند ؛ في 66عمى عبكد المحمداكم، المرجع نفسو، ص - (2)

كلى، سمير أميف، بمداف الجنكب البازغة في مكاجية العكلمة، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة األ كالبرازيؿ، انظر:
 .31-11، ص2011بيركت
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 .ايٓكٝض بعس غكٛط املعػهط ايؿطقٞ

 اقبح َع ايكطاع اؿهاضٟ ايصٟ ،أٚ ع٢ً ا٭قٌ يٝؼ غ٬ٗ ،ٖصا ا٭َط يٝؼ ممهٓا

ايٓٛع َٔ ايكطاع ٚشيو ْعطا ٫ضتباط ٖصا اؿطب ايباضز٠؛  ٜطبع ايع٬قات ايسٚي١ٝ بعس ْٗا١ٜ

اجملتُع بكؿ١ ٚ اٱْػإٚب ،عازاتِٗٚ زٜاْتِٗٚ كٝك١ باعتكازات ايٓاؽبايعسٜس َٔ ايكِٝ ايًٓ

 .عا١َ

 َازاّ ا٭َط ٜتعًل بأؾهاض ،خطآإىل  أٜسٜٛيٛدٞإشا نإ ٜػٌٗ ا٫ْتكاٍ َٔ َصٖب ؾ

 زٜٔٚ ٭ٕ ا٭َط ٜتعًل بعكٝس٠ ؛ايجكايفٚ َكاحل، ؾإْ٘ ٜكعب شيو َع ا٫ْتُا٤ اؿهاضٟٚ

يف احملك١ً بُٓط ٚدٛز يف سس شات٘ٚ ،منط سٝا٠ٚ
(1)

. 

غرلٖا َٔ املٛاقـ ايػطب١ٝ َٔ دسي١ٝ قطاع َٚٔ ٖصٙ املٛاقـ، ػتٓتر نصيو ٜٴ

ايتكازّ عٛض اؿٛاض، يف املكابٌ تٓسضز ٚ يًكٸطاع تسعٛا غايباأْٗا  ،اؿهاضات أٚ سٛاضٖا

يف خا١ْ املطايب١ بهطٚض٠ تؿعٌٝ  غرل ايػطب١ٝ أغًب ايهتابات املساؾع١ عٔ اؿهاضات ا٭خط٣

ق١ً ق١ًًٝ ؾكط َٔ تعتكس إٔ ايع٬ق١ املٛدٛز٠ بني ٚ ايجكاؾات بسٍ قساَٗا،ٚ سٛاض اؿهاضات

 .يٝؼ تبازٍ ٚسٛاضٚ قساّٚ ايجكاؾات ٖٞ ع٬ق١ قطاعٚ اؿهاضات

١ ع٢ً ايكٕٝٓٝٛ َج٬ بإٔ سهاضتِٗ َب١ٓٝ ع٢ً ايتذاْؼ بني املدتًؿني، َٚبٓٝ ؾكس ضزٸ

خطاسذلاّ اٯٚ ايػ٬ّٚ ايتعاٜـ ايػًُٞ، َٚب١ٝٓ ع٢ً احملب١
(2)

 ، أَا املؿهطٕٚ ايعطب

داْب اؿهاض٠ ايك١ٝٓٝ ُٖا اؿهاضتإ إىل  اٱغ١َٝ٬باعتباض إٔ اؿهاض٠  -املػًُٕٛ ٚ

يًشٛاض  أغًبِٗ زعاؾكس  -ايًٓتإ ضٓنع عًُٝٗا )ٖاْتٓػتٕٛ( يف ْعطٜت٘ قطاع اؿهاضات

عٕٚ ع٢ً إٔ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ أخصت ايهجرل َٔ اؿهاض٠ ا٫غ١َٝ٬ ٜٚطٓن بسٍ ايكطاع،

يٝؼ بايكطاع، نُا ٜتُٕٗٛ)ٖاْتٓػتٕٛ( ٚ ايتعاٜـٚ نإ شيو باؿٛاضٚ ،يف عع اظزٖاضٖا

                                 
(: " مف الممكف أف تككف المكاجيات الثقافية أكثر بربرية كصعكبة مف حيث ضبطيا J. R. Henryفي ىذا يقكؿ) - (1)

محمد سعدم، مستقبؿ العبلقات كالتحكـ فييا مما ىك األمر مع المكاجيات االقتصادية". انظر في تفاصيؿ ذلؾ: 
 . 268أنسنة الحضارة كثقافة السبلـ، المرجع السابؽ، صإلى  الدكلية، مف صراع الحضارات

مبدأ ميـ إلى  كؿ إنساف، كيدعكإلى  يعتقد المعمـ ككنفكشيكس أف المحبة نشأت مع اإلنساف كيمكف ليا أف تمتد - (2)
عمى الككنفكشيكسية كىك: " ال تفرض ما ال تحب عمى غيرؾ". انظر في تفاصيؿ ذلؾ:  -تقـك عميو الحضارة الصينية

 . 70عبكد المحمداكم، المرجع السابؽ، ص
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 بأْ٘ ب٢ٓ ْعطٜت٘ ع٢ً أغاؽ املكاحل ايػٝاغ١ٝ اييت تِٗ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ بٛد٘ عاّ

ع٢ً أغاؽ إْػاْٞ ٗاَطٜه١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، ٚمل ٜبٓا٭ٚ
(1)

. 

َٔ ٖٓا دا٤ت ؾهط٠ سٛاض اؿهاضات نطز٠ ؾعٌ ع٢ً قطاع اؿهاضات اييت بؿط 

َٔ غاض يف ؾًه٘ٚ بٗا )ٖاْتػتٕٛ(
(2)

 ، سٝح ٜكّٛ سٛاض اؿهاضات ع٢ً أغاؽ ا٭خص

 ٜٔايسٸٚ ًجكاؾ١اٯخط ظُٝع خكٛقٝات٘ امُلته١ُٓ ي اٯخط، ٚقبٍٛ ٖصاٚ ايعطا٤ بني ا٭ْاٚ

ايهـ عٔ قاٚي١ ٚ ايػٝاغٞ،ٚ ا٫قتكازٟٚ منط اؿٝا٠ ا٫دتُاعٞٚ ايتكايٝسٚ ايعازاتٚ

                                 
محمد عابد الجابرم في مقالو قضايا : العرب كالمسمميف الذيف انتقدكا نظرية )ىانتنغتكف(، نذكر الكتاب مف بيف - (1)

شكالية الخيار بيف حكار الحضارات : " إفي مقالو ؛ كجيو ككثراني،97-96ص ،المرجع السابؽفي الفكر المعاصر، 
، ؛ 3010-302، ص2001، السنة السادسة،22د ، مجمة المناىج، مركز الغدير لمدراسات االسبلمية، العد"كصراعيا

جؿ أسس كذلؾ لحكار الحضارات بدؿ صداميا كذلؾ في كتابو مف أذا كاف الكاتب المستشرؽ ركجيو غاركدم قد ا  ك 
سس لنظرية بديمة عف صداـ الحضارات كحكارىا أسبلمي الميبلد زكي قد ف الكاتب العربي كاإلإحكار بيف الحضارات، ف

كلكؿ حضارة تجربة  ،خيرة ىي "تعارؼ الحضارت"، فعمى الحضارات تتعارؼ عمى بعضيا البعضكقريبة مف ىذه األ
ية كقد استميـ نظريتو ىذه مف اآل ،تمؼ الحضاراتخال عف طريؽ التعارؼ بيف مإخرل، كال يمكف ذلؾ تفيد الحضارة األ

 ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱٹٱُّٱقكلو  الكريمة في
 .في ذلؾ: الميبلد زكي، بحث تعارؼ الحضارات. انظر؛  13ية اآل ،كرة الحجراتس ،ٱَّ يث ىث نث مث زث يترث

كتماىيا مع ىذه  ؛ 20ص ،2006دمشؽ،  كلى،تعارؼ الحضارات، دار الفكر، الطبعة األ ،فكرة كتطكرا كمصيرا
عكض  ضركرة التعايش مع اإلسبلـإلى  النظرية يدعك آصؼ حسيف، في كتابو صراع الغرب مع اإلسبلـ، الغرب

آصؼ حسيف، صراع  السعي لمقضاء عميو، كيتحقؽ ىذا التعايش بمحاكلة فيـ اإلسبلـ، كالتعرؼ عميو؛ انظر في ذلؾ:
كمع ذلؾ ىناؾ مف ؛ 21، ص 2013الغرب مع اإلسبلـ، ترجمة مازف مطبقاني، عالـ األفكار، الطبعة األكلى، الجزائر
كنقصد  ،نظريتو (ىانتنغتكف )ف يؤسسأالكتاب العرب كالمسمميف مف بّشر بصراع الحضارات، بؿ بحربيا، حتى قبؿ 

ف الحكار بيف الشماؿ كالجنكب ال يقكـ أكلى، حيث يعتبر الكاتب المغربي ميدم المنجرة في كتابو الحرب الحضارية األ
دمنا في مجتمعاتنا نفتقد لقيـ الكرامة كقيـ الحرية كقيـ التعددية كقيمة  سيبل ما سس سميمة كىك ليس حكاراأحاليا عمى 
خر فيرتبط ما غياب ىذه القيـ الحقيقية لمتحاكر السميـ كالسيؿ كالصحيح مع اآلأخر كقيـ العدالة االجتماعية، احتراـ اآل

المنجرة مع حكار الميدم انظر: ـ الثالث. دكؿ العال مجتمعاتك تغييب الرؤية عند السمط الحاكمة في أساسا بغياب أ
 . 27العكلمة كحكار الحضارات كالثقافات، المرجع السابؽ، ص (17العدد ) ،مجمة عالـ التربية

 كمع ذلؾ ىناؾ العديد مف الُكّتاب الغربييف ممف نبذكا فكرة صراع الحضارات كأيدكا فكرة حكارىا نذكر منيـ:  - (2)
-René-Jean DUPY, Didier- MAUS, Roberto ADOR, Emmanuel DECAUX, Maxime TARDU, 

Henri PALLLARD, Stamatios TZIZIS, Gérard FELOUS, Danièle LOCHAK, Frédéric SUDRE, 

Hector-gros ESPIELLA.  

مؤلفاتيـ التي دافعكا فييا بمقاربات مختمفة كمتفاكتة عف مفيـك حكار الحضارات بدؿ إلى  جميع ىؤالء الكتاب مشار 
 صداميا في قائمة المراجع. 
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 اٱْػإيٝدسّ  ؛ؾطض منط ثكايف َعني، ٚشيو نً٘ َٔ أدٌ ػسٜس اـطاب اؿهاضٟ

١ٝ مجعا٤اٱْػاْ؛ يتؿهٌٝ اجملطز َٔ أٟ اْتُا٤
(1)

. 

ع٢ً تٓؿتح ٚ ،ٖٜٛتٗاٚ ٜهٕٛ بني أططاف كتًؿ١، ؼاؾغ ع٢ً خكٛقٝاتٗا ؾاؿٛاض

يٲْػا١ْٝ ٚ اٱْػإَِٗ دسا ؿكٛم  ،ثكاؾٝاٚ ا٭ططاف ا٭خط٣، َؿه١ً تٓٛعا سهاضٜا

يتٴهٝـ يطقٝسٖا ٚيطقٝس ايبؿط١ٜ  ؛مجعا٤، ؾهٌ سهاض٠ تػتًِٗ َٔ اؿهاضات ا٭خط٣

 .قاطب١

ٚقس انتػب سٛاض اؿهاضات ؾطع١ٝ زٚي١ٝ بعس تػذًٝ٘ َٔ قبٌ َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ 

غ١ٓ سٛاض ايجكاؾات،  2001، ٚتكطض إٔ تهٕٛ غ١ٓ 1998 ا٤ٶ َٔ غ١ٓيف دسٍٚ أعُاشلا ابتس

ٚقبًٗا قاَت )ايْٝٛػهٛ( بعٌُ دباض َٔ أدٌ إهاز َكاضب١ دسٜس٠ تكّٛ ع٢ً أغاؽ 

(2)1972شيو َٓص غ١ٓ ٚ أٟ "سهاض٠ اؿهاضات" ،"اؿهاض٠ ايعامل١ٝ"
. 

َٔ قبٌٝ ٖصا  اٱْػإٚاعتباض سكٛم  ،َٔ ٖٓا دا٤ َؿّٗٛ ايذلاخ املؿذلى يٲْػا١ْٝ 

 اخت٬فٚ مبا متتًه٘ َٔ ثطا٤ ،ايذلاخ ايصٟ ؾاضنت يف بًٛضت٘ مجٝع اؿهاضات

 .خكٛقٝاتٚ

 تتأثط نجرلا بٗصٙ ايع٬ق١ اؾسي١ٝ بني سٛاض اؿهاضاتٚ تأثطت اٱْػإؾشكٛم 

اشل١ٜٛ، ٚ ايًٓػ١ٚ قسزات٘ ايجكاؾ١ٝ نايسٸٜٔإىل  ميٌٝ زا٥ُا اٱْػإقٸساَٗا، ؾهٕٛ ٚ

 اٱْػإس أٟ سل َٔ سكٛم ٚباعتباض سكٛق٘ نإْػإ ٖٞ يف قًب أ١ٜ سهاض٠، ؾإٕ قٸ

ٛٸ ض َٔ ؾطم عامل١ٝ سكٛم بصضٜع١ أْ٘ َٔ ْتاز ثكاؾ١ أخط٣، خاق١ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ، غٝك

 .اٱْػإ

ايجكاؾات ٖٛ ايػبٌٝ ايٛسٝس يهُإ عامل١ٝ سكٛم ٚ يصيو ؾاؿٛاض َا بني اؿهاضات 

                                 
( في ىذا الصدد أف: "الحكار الناجح ىك ثمرة تراض يتـ فيو Dominique PICARD -بيكارد يقكؿ )دكمنيؾ  - (1)

مجمة عالـ  اليادم مفتاح، " في أسس الحكار بيف الثقافات، قكلو، انظر: عبدإلى  تجاكز المصالح الضيقة"، في اإلشارة
، 2007( العكلمة كحكار الثقافات كالحضارات، منشكرات عالـ التربية، الدار البيضاء، المغرب17التربية، العدد)

؛ كانظر حكؿ المكضكع ذاتو)حكار الحضارات( كفي نفس المرجع، أحمد زكيؿ، حكار الحضارات، كيؼ نصنع 170ص
 . 199 -180ريخ بفضؿ رؤية جديدة لمعالـ، ترجمة عبد الرحيـ ناجح، صالتا
 . 398فريد بف جحا، ككنية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - (2)
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تػاِٖ ؾٝ٘ مجٝع اؿهاضات، مبا  ،ٖصا اؿٛاض ٚؾل أغؼ غ١ًُٝ ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛاٱْػإ

سٝح ْعذع زا٥ُا عٔ تكسٜط ايٛد٘ املؿطم يًشهاض٠  ،غ١َٝ٬اٱعطب١ٝ ايهاض٠ ؾٝٗا اؿ

عذ١ أْ٘ زخٌٝ ع٢ً  ،ٚنتب٧ زا٥ُا ٚضا٤ شضٜع١ ضؾض َا ٜأتٞ َٔ ايػطب ،اٱغ١َٝ٬

يٛدسْاٖا تتكاطع يف ايعسٜس َٔ ايكٝٸِ َع  ،سهاضتٓا، ٚيٛ ؾُٗٓا سهاضتٓا ؾُٗا قشٝشا

، يف املكابٌ يٛ ساٍٚ ايػطب إٔ ٜؿِٗ اٱْػإخاق١ يف فاٍ سكٛم  ،سهاضات أخط٣

ـٸ ،َٔ ثِ زٜٓٓا ايؿِٗ ايكشٝحٚ سهاضتٓا ٖٛ أبعس ٚ ،ايعٓـٚ عٔ اعتباضٙ زٜٔ اٱضٖاب يه

َا ٜهٕٛ عٔ شيو
(1)

. 

                                 
(، حكؿ الحضارة اإلسبلمية أنيا "كانت عمى مدل قركف Bernard LEXIS-يقكؿ العالـ الغربي )برنار لكسيس - (1)

نجازاتيا... "، كيضيؼ: "لقد خمؽ اإلسبلـ حضارة متعددة اإلثنيات كاألعراؽ، عدة في طميعة الحضارة اإلنسانية  كا 
حضارة عالمية... لقد شّكمت ىذه الحضارة أكبر قكة اقتصادية في العالـ... إذ بمغت أكّجيا الحضارم عمى مستكل الفف 

مصرم أحمد زكيؿ: " أنا أشؾ أف الناس كالعمـ، لـ يشيد ليما التاريخ البشرم مثاال". كاستطرادا عمى ذلؾ يقكؿ العالـ ال
في شكارع نيكيكرؾ أك لكس أنجمس أك لندف أك باريس يعرفكف اليـك مدل تقدـ الحضارة اإلسبلمية في ذلؾ العصر، لقد 
قّدمت ىذه الحضارة لمعالـ معارؼ جديدة في مجاؿ العمـ كالفمسفة كاألدب كالقانكف كالطب كغيرىا مف المجاالت... 

ؿ ابف سينا في الطب، كعمر الخياـ الشاعر كالرياضي الشيير، كالخكارزمي في الجبر المخمد اسمو تجمت في أعما
بمصطمح المكغاريتـ، كابف الييثـ في البصريات، كابف حياف في الكيمياء كغيرىـ... ثـ يستدرؾ قائبل: " كلؤلسؼ فإف 

فسيـ؛ ألف العديد منيـ ليسكا عمى دراية بالرسالة بعض المشاكؿ التي يكاجييا العالـ اإلسبلمي ىي مف فعؿ المسمميف أن
عف  الحقيقة لئلسبلـ، كبعض الزعماء المتطرفيف يستغمكف ىذا الجيؿ مف أجؿ دعـ نفكذىـ كطمكحيـ السياسي، كفضبل

دإذلؾ فإف البعض منيـ يبتدعكف   يدكلكجيات جديدة باسـ اإلسبلـ، كيستغمكف تأكيميـ لمقرآف الكريـ في تأكيبلت ُتجرِّ
المجتمع مف قدرتو اإلنسانية كالفكرية. انظر في تفاصيؿ ذلؾ: أحمد زكيؿ، حكار الحضارات، كيؼ نصنع التاريخ 

ف ما إ. كيمكف القكؿ 191مرجع السابؽ، صبفضؿ رؤية جديدة لمعالـ، ترجمة عبد الرحيـ ناجح، مجمة العالـ التربية، ال
لتجسيد ىذه القيـ النبيمة لئلسبلـ عمى  -إف لـ يكف قد فات -ذىب إليو الكاتب ىك عيف الصكاب، كأنو حاف الكقت 

الذيف يستغمكف ىذا الّديف  -برمءكىك منيـ  -المتطرفيف باسـ اإلسبلـ  أقداـأرض الكاقع، كسحب البساط مف تحت 
الذم قّدس اإلنساف بؿ كأمر المبلئكة أف تسجد لو تحت طائمة الخركج مف رحمتو، كىـ يستغمكنو النتياؾ حقكؽ 
اإلنساف، بؿ لقتؿ اإلنساف، كال يحدث ذلؾ إال بفيـ اإلسبلـ كعدـ التيرب منو كاعتماده في المناىج التربكية عمى األقؿ 

مة جدا تعميقا ايا لمفائدة نضيؼ ليذه التعاليؽ الفي شقو الذم يعنى بحقكؽ اإلنساف، ككيفية التعامؿ مع اآلخر؛ كتعميم
إف الكتاب الذم ُيباع بكثرة في العالـ ىك القرآف الكريـ، المنجرة حيث يقكؿ: " ىمية لمميدمأخر عمى نفس القدر مف األ

إال أف ما يبعث عمى األسؼ كالحسرة ىك أف البمداف التي لـ تكف مسممة قرأت القرآف كفيمتو، كجدت فيو حمكال 
التي يدعك إلييا اإلسبلـ، لمشاكميا، كأصبح اإلسبلـ ينتشر في أكساطيا، في حيف بقي المسممكف متخمفكف عف المبادئ 

العكلمة كحكار  كليذا أتمنى أف ُيسمـ المسممكف؟!". انظر في ذلؾ، حكار الميدم المنجرة مع مجمة عالـ التربية،
 . 26الحضارات كالثقافات، المرجع السابؽ، ص
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املًُٛؽ بني كتًـ اؿهاضات سٍٛ بعض َباز٨ سكٛم ٚ املٛدٛز ا٫خت٬فضغِ  

يصيو ؾايتٛؾٝل بني عامل١ٝ  ؿذلن١ املٛدٛز٠ بٝٓٗا عسٜس٠ دسا؛إ٫ إٔ ايكٛاغِ امل ،اٱْػإ

ٜٓطًل أٍٚ َا ٜٓطًل َٔ ٚ ،ايجكاؾ١ٝ ممهٔٚ كتًـ خكٛقٝاتٗا اؿهاض١ٜٚ ٖصٙ اؿكٛم

َٔ أدٌ ايبشح عٔ أندل قسض ممهٔ َٔ ايكٛاغِ  ،نطٚض٠ اؿٛاض بني ٖصٙ اؿهاضات

املؿذلن١
(1)

.  

ئ ٜتأت٢ شيو إ٫ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ سٛاض سكٝكٞ بني ايجكاؾات يف إطاض ايتٓٛع ايجكايف، 

ايصٟ غسا قطى ٖصا اؿٛاض، سٝح ٜهُٔ ٖصا ايتٓٛع تٛغٝع زا٥ط٠ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ 

اٯخط، ٖٚٛ اؿٌ يًُٛا١َ٤ بني  سهاض٠ٚ ؿاز٠ َٔ ثكاؾ١غتشيو َٔ خ٬ٍ ا٫ٚ ،يٲْػإ

 .اٱْػإعامل١ٝ سكٛم ٚ اـكٛقٝات ايجكاؾ١ٝ

 يتذاٚش سادص ارتضٛصٝات اإلْطإزتاٍ سكٛم  تفعٌٝ ايتٓٛع ايجكايف يف - ثاْٝا

خكٛقٝاتٗا ٚ اٱْػإٜٴذُع أغًب ايباسجني املٗتُني ظسي١ٝ ايع٬ق١ بني عامل١ٝ سكٛم 

                                 
فيـ القيـ التقميدية دراسة أكلية بشأف تعزيز حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية عف طريؽ تحسيف " :فقد جاء في - (1)

التي أعدىا البركفيسكر )فبلديمير كارتاشكيف( مقرر فريؽ الصّياغة التابع لّمجنة االستشارية لمجمس حقكؽ  "،لمبشرية
كرغـ االختبلفات بيف الحضارات فإف ىذه األخيرة مثؿ  -عمى التكالي ما يمي: "  (62ك 60ك 59)اإلنساف في البنكد 

: الحرية كالكرامة اإلنسانية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف األساسية القانكف كالديف تتقاسـ قي ما مشتركة بيف الجميع في عالـ اليـك
كجكد بعض االختبلفات بيف  إنكاركال يمكف  -كااللتزاـ بالمبادئ األخبلقية كاحتراـ نعمة الحياة التي ليس ليا مثيؿ"؛"

يانات كالحضارات، كيفسر العديد مف الحقكؽ كالحريات تفسيرا القكاعد القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كقيـ مختمؼ الد
كالحضارات األكركبية كالصينية كاليندية كاإلفريقية فحسب، بؿ أيضا في مختمؼ الدكؿ  اإلسبلميمختمفا ليس في العالـ 

ء بيف جميع التي تنتمي لنفس الحضارة، كليست ىذه االختبلفات عقبات ال يمكف تذليميا مف أجؿ تحقيؽ تكافؽ اآلرا
كيجب احتراـ النيج المختمؼ الذم تتبعو الدكؿ كالحضارات األخرل في الطريقة  -المشاركيف في المجتمع الدكلي. ""

التي تدرؾ بيا بعض قكاعد القانكف الدكلي الحالي، فغالبا ما تستغرؽ عممية اإلدراؾ ىذه كاالعتراؼ كقتا طكيبل، كال 
عنكة، كينبغي لنا باألحرل أف نتخذ مكقفا مراعيا لمكقؼ  إقحامياالعممية أك  جدكل البتة مف أم محاكالت لفرض ىذه

مختمؼ الدكؿ كالحضارات، كنشجع جميع أعضاء المجتمع الدكلي عمى اعتماد المعايير الدكلية لمحقكؽ كالحريات 
أف تسفر عف أية نتائج تدريجيا، كمف المؤكد أف أية محاكلة لفرض ىذه العمميات عنكة سيككف مآليا الفشؿ، كال يمكف 

، 2012فيفرم  24إلى  20إيجابية". انظر، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، مجمس حقكؽ اإلنساف، الدكرة الثامنة مف 
، أعدىا "دراسة أكلية بشأف تعزيز حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية عف طريؽ تحسيف فيـ القيـ التقميدية لمبشرية"

شكيف مقرر فريؽ الصياغة التابع لمجنة االستشارية لمجمس حقكؽ اإلنساف، كثيقة رقـ: البركفيسكر فبلديمير كارتا
A/HRC/AC/8/4 14-13عمى التكالي، ص (62-60-59)، البنكد . 
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388 
 

 اـكٛق١ٝ، ؾ٬ ميهٔ ػاٌٖ ٚاقعٚ ايتُٝټعٚ إٔ ايعامل١ٝ ٫ تع٢ٓ ضؾض ا٫خت٬ف ،املتٓٛع١

، ٫ٚ ميهٔ ببػاط١ ػاٌٖ اـكٛقٝات اٱْػإثطا٤ ايتٓٛع ايجكايف يف فاٍ سكٛم ٚ

اٱْػإايٛط١ٝٓ يف ع٬قاتٗا عكٛم ٚ ٚاٱق١ًُٝٝ ايتاضى١ٝٚ ايس١ٜٝٓ
(1)

. 

 ايتهاٌَٚ ١ٝ ع٢ً أغاؽ َبسأ ايتٛاظٕاٱْػاْؾايعامل١ٝ تعين ايتؿاعٌ بني ايجكاؾات 

تأقٌٝ قٝٸُٗا املؿذلن١، َٚٔ ٖٓا ٚ ،١ٝاٱْػاْبٗسف إثطا٤ ايتذطب١ ايجكاؾ١ٝ  ،ايتهاؾ٪ٚ

 ا٫عذلاف بتٓٛعٗا،ٚ ١ٝ، ٚغا١ٜ ايتكا٤ ايجكاؾات عٔ ططٜل سٛاضٖا،اٱْػاْؾإٕ ايعامل١ٝ َطُح 

طُح )ايعامل١ٝ( إ٫ عٔ ططٜل سٛاض بني ٫ ميهٔ بًٛؽ ٖصا املٚ قبٛي٘،ٚ ا٫ْؿتاح ع٢ً اٯخطٚ

كات٘ ا٭غاغ١ٝ ٖٞ اـكٛقٝات؛ ٭ٕ ١ًٝ تهٕٛ َٓطاٱْػاْاؿهاضات ٚ كتًـ ايجكاؾات

اؿٛاض ٜػُح بإزَاز ٖصٙ اـكٛقٝات يف ايبعس ايعاملٞ
(2)

. 

، ا٫خت٬فايتعسز ايجكاؾٝني ٖٓاى َا هُع بني ايبؿط، إْٗا ٚسس٠ َع ٚ ؾؿٞ ظٌ ايتٓٛع

٫ ٜعين ايٓؿٞ ٚ ،ٞ املطًلاٱْػاْأٚ ايتبأٜ يف إطاض ايٛسس٠، ؾايتٓٛع ايجكايف ٫ ٜعين ايتٓاؾط 

ايٛدٛزٟ املتبازٍ
(3)

. 

 املصٖيبٚ ايػٝاغٞٚ ايسٜينٚ ايجكايفٚ يف املكابٌ تعين اـكٛق١ٝ ايتٓٛع ا٫دتُاعٞ

تٓاغُٗا َع ايعامل١ٝ  ايبًسإ، ٖٚٞ بكسضٚ ا٭َِٚ ايتكايٝس بني ايؿعٛبٚ ايعازاتٚ ايتاضىٞٚ

َٔ ْػٝر ايؿهط  اٱْػإتؿطزٖا، ٚقس سٝهت ؾهط٠ سكٛم ٚ تػتطٝع ايتعبرل عٔ متاٜعٖا

َا ١َ أٚ ؾعبيٝػت سهطا ع٢ً قاض٠ أٚ سهاض٠ أٚ أٖٞ ٚ ،مبكازضٙ املدتًؿ١ٚ ايبؿطٟ
(4)

. 

تععٜعٖا، ؾإْ٘ ٚ َٔ ٖصا املٓطًل ؾإٕ اـكٛق١ٝ بايكسض ايصٟ ٜٓبػٞ ايسؾاع عٓٗا

سذ١ يًتشًٌ َٔ ٚ ،شات٘ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ شضٜع١ ي٬ْتكام َٔ املعاٜرل ايعامل١ٝبايكسض 

ٖصٙ اـكٛق١ٝ ٫ ٜهٕٛ عٔ ططٜل  ع٢ً؛ ٭ٕ اؿؿاظ اٱْػإا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ ؿكٛم 

                                 
عالمية حقكؽ اإلنساف كالتنكع الثقافي، المرجع السابؽ، , Hector-gros ESPIELLA))ىيكتكر غركس اسبييؿ - (1)

 . 148ص
 .5-4خكيمدم، الككني كالعالمي كالعكلمي، المرجع السابّؽ، صزكىير  - (2)
، سمسمة 229عالـ المعرفة  -الثقافات البشرية: نشأتيا كتنكعيا -مايكؿ كارديذرس، لماذا ينفرد اإلنساف بالثقافة؟  - (3)

 مف تقديـ المترجـ.  9، ص1998الككيت  -كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب
مشترؾ اإلنساني لمثقافات كالحضارات المختمفة، المرجع عبد الحسيف شعباف، اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف، ال - (4)

 . 32ص السابؽ،
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إمنا ميط أ٫ٚ عدل نطٚض٠ ا٫عذلاف بٗصٙ املعاٜرل ايعامل١ٝ  ايصات،ا٫ْطٛا٤ ع٢ً ٚ ،ايتعكٸب شلا

َٴتٳكبٻ١ًَ ميط أ٫ٚ نصيو إىل  قاٚي١ إثطا٥ٗا، يف املكابٌ ؾإٕ ايٛقٍٛٚ ،اٱْػإؿكٛم  عامل١ٝ 

 .ايطؾضٖٛ ٖصٙ  اٱْػإٚإ٫ يهإ َكرل سكٛم  ،عدل اـكٛقٝات

٫ٚ ميهٔ شيو  ،إٕ اؿادع ايجكايف ايصٟ ٜٛنع باغِ اـكٛق١ٝ ٫ بس َٔ ؽطٝ٘

ٓازا ملبسأ اغتٚ اْط٬قا ،اؿهاضاتٚ إ٫ عٔ ططٜل تؿعٌٝ سٛاض سكٝكٞ بني كتًـ ايجكاؾات

نٌ َا ٖٛ إْػاْٞ ٜٴعتبٳط نأقٌ عاّ ٚ ٚشيو بايٓعط يهٌ َا ٖٛ إْػاْٞ، ،ايتٓٛع ايجكايف

ٝٸات٘،ثكايف ميهٔ ا٫تؿاٚ َؿذلى سهاضٟ أ١ٜ ٚيٝؼ ٖٓاى  م عًٝ٘ أٚ ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً نً

 .اٱْػإنات سكٛم اْتٗاخكٛق١ٝ يف 

 -يٝؼ ؾكط -ٖصا ايتٓٛع ايجكايف ميهٔ  عٌٝتؿٚ عٔ ططٜل ٖصا اؿٛاض ايجكايف

ػاٚظ سادع اـكٛقٝات يف ع١ًُٝ "عبٛض ثكايف"
(1)

يهٔ ميهٔ نصيو بٓا٤ عامل١ٝ ٚ ،

ٚدٖٛطٖا يٝؼ ْتاز ايؿهط  ،دصض١ٜ ٚاقع١ٝ قاب١ً يًتطبٝل ع٢ً ا٭ضض اٱْػإؿكٛم 

ايصٟ غاُٖت ؾٝ٘ نٌ ايجكاؾات ٚ ،بٌ ٖٞ اؾطاظ يًؿهط ايبؿطٟ عَُٛا ،ايػطبٞ ؾكط

 .١ٝاٱْػاْ

يف ؾهٌ ْكٛم  اٱْػإٚقس أزضى اجملتُع ايسٚيٞ َٓص بسا١ٜ قٝاغ١ َباز٨ سكٛم 

، َٚٔ زْٚ٘ ئ تبًؼ ٖصٙ اٱْػإإٔ ٖٓاى ساد١ يًتٓٛع ايجكايف َٔ أدٌ ؼكٝل عامل١ٝ سكٛم 

- اٱْػإاؿكٛم ايعامل١ٝ، سٝح ًٜشغ املتتبع ملطاسٌ قٝاغ١ ايٓكٛم املتعًك١ عكٛم 

إٔ ايٛقت ايصٟ تػتًٗه٘ ٖصٙ ايكٝاغ١ ي٘ ع٬ق١ زا٥ُا بتشؿعات  -َٓٗاا٫تؿاق١ٝ  خاق١

١، خكٛقٝاتٗا ايٛط١ٝٓ املدتًؿٚ ايسٍٚ ع٢ً بعض ايبٓٛز اييت ٫ تٓاغب ثكاؾتٗا ٚتتٓاؾ٢

 .ؾتذعٌ َٔ ٖصٙ اـكٛقٝات سادعا ثكاؾٝا ٜكعب ؽطٝ٘ مٛ عامل١ٝ ٖصٙ اؿكٛم

قسض عٔ  ،اٱْػإ٭١ُٖٝ ايتٓٛع ايجكايف يف فاٍ سكٛم ٚ تأنٝسا شلصٙ ايٓكط١

بهٌ َا ي٘ ٚ ٖٞ اييت اٖتُُت عهِ ؽككٗا نجرلا بايتٓٛع ايجكايفٚ -ايْٝٛػهٛ

أنست ؾٝ٘ إٔ ايتٓٛع ايجكايف نطٚضٟ  ،ايجكايف إع٬ْا عاملٝا بؿإٔ ايتٓٛع -ع٬ق١ بايجكاؾ١

                                 
، المجتمع الدكلي "محمد مكقت في مقالو: "حقكؽ اإلنساف ىؿ ىي عالمية استعمؿ مصطمح "العبكر الثقافي"، - (1)

 . 119ك118كحقكؽ الشخصية اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص 
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يًذٓؼ ايبؿطٟ نطٚض٠ ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ يًها٥ٓات اؿ١ٝ
(1)

. 

 ،نُا أنست ؾٝ٘ نصيو ايذلابط ايهبرل بني نطٚض٠ ايسؾاع عٔ ايتٓٛع ايجكايف

نطٚض٠ ٚ ،اٱْػإاعتدلت شيو َٔ قبٌٝ ايٛادب ا٭خ٬قٞ ايصٟ ٫ ٜٓؿكٌ عٔ نطا١َ ٚ

اؿطٸٜات ا٭غاغ١ٝ، ٚنُاْا شلصا ايت٬ظّ بني ا٭َطٜٔ دا٤ تأنٝس ٚ اٱْػإا٫يتعاّ عكٛم 

ايتٓٛع ايجكايف إىل  ع٢ً نطٚض٠ ا٫بتعاز عٔ املٓطل ايصضا٥عٞ ايصٟ ٜػتٓساٱع٬ٕ  قطٜح يف

ايعامل١ٝ اٱْػإى أٚ اؿس َٔ سكٛم اْتٗأَ أدٌ 
(2)

. 

يف كتًـ ايٓكٛم  اايجكاؾ١ٝ املٓكٛم عًٝٗنصيو إٔ اؿكٛم اٱع٬ٕ  اعتدل

ٖصا ضبط قٟٛ بني سكٛم ٚ ٖٞ اٱطاض امل٥٬ِ يًتٓٛع ايجكايف، ،اٱْػإايسٚي١ٝ ؿكٛم 

ايتٓٛع ايجكايف َٔ د١ٗ أخط٣ٚ ،ايجكاؾ١ٝ َٔ د١ٗ اٱْػإ
(3)

. 

تعٗط ايع٬ق١ ايٛطٝس٠ دسا بني ايتٓٛع ايجكايف  ،َٔ تكؿح كتًـ َٛاز ٖصا اٱع٬ٕ

مل ٜهٔ َٛدٗا شلصٙ اٱع٬ٕ  َٔ د١ٗ أخط٣، ؾبايطٸغِ َٔ إٔ اٱْػإسكٛم ٚ َٔ د١ٗ

                                 
الثقافة أشكاال متنكعة عبر الزماف كالمكاف، كيتجمى ىذا التنكع في أصالة كتعدد جاء في المادة األكلى منو: "تتخذ  -(1)

اليكيات المميزة لممجمكعات كالمجتمعات التي تتألؼ منيا اإلنسانية. كالتنكع الثقافي بكصفو مصدرا لمتبادؿ كالتجديد 
ف التنكع الثقافي إالحية. كبيذا المعنى فكاإلبداع، ىك ضركرم لمجنس البشرم ضركرة التنكع البيكلكجي بالنسبة لمكائنات 

: إعبلف كالمستقبؿ". انظرىك التراث المشترؾ لئلنسانية، كينبغي االعتراؼ بو كالتأكيد عميو لصالح أجياؿ الحاضر 
في الثاني مف  ،ف التنكع الثقافي، المعتمد مف قبؿ المجنة الرابعة في الجمسة العمنية العامة العشريفأاليكنسكك العالمي بش
 ليو سابقا. إ، المشار 2001شير نكفمبر عاـ 

جاء في المادة الرابعة مف اإلعبلف ما يمي: " إف الدفاع عف التنكع الثقافي كاجب أخبلقي ال ينفصؿ عف احتراـ  - (2)
إلى  المنتميفكرامة اإلنساف، فيك يفترض االلتزاـ باحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، كخاصة حقكؽ األشخاص 

التنكع الثقافي لكي ينتيؾ أك يحد مف نطاؽ حقكؽ إلى  أقميات كحقكؽ الشعكب األصمية، كال يجكز ألحد أف يستند
 . 4اإلنساف التي يضمنيا القانكف الدكلي". إعبلف اليكنسكك حكؿ التنكع الثقافي، المادة 

افية جزء ال يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف التي ىي حقكؽ جاء في المادة الخامسة مف اإلعبلف ما يمي: "الحقكؽ الثق - (3)
عالمية كمتبلزمة كمتكافمة، كيقتضي ازدىار التنكع المبدع اإلعماؿ الكامؿ لمحقكؽ الثقافية، كما ُحددت في اإلعبلف 

غي أف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كبناء عمى ذلؾ ينب
يتمتع كؿ شخص بالقدرة عف التعبير عف نفسو، كبإيداع أعمالو، كنشرىا بالمغة التي يختارىا، كخاصة بمغتو األصمية، 
كلكؿ شخص الحؽ في تعميـ كتدريب جيديف يحترماف ىكيتو الثقافية احتراما كامبل، كينبغي أف يتمتع كؿ شخص بالقدرة 

تارىا، كأف يمارس تقاليده الثقافية الخاصة في الحدكد التي يفرضيا احتراـ عمى المشاركة في الحياة الثقافية التي يخ
 . 5حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية". إعبلف اليكنيسكك حكؿ التنكع الثقافي، المادة 
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إٔ ٜعطٝ٘ اٱع٬ٕ  طػت تكطٜبا ع٢ً َؿاقٌ املؿّٗٛ ايصٟ أضاز اٱْػإايع٬ق١، إ٫ إٔ سكٛم 

ناْٛا زا٥ُا سطٜكني ع٢ً إبطاظ ٖصا ايتهاٌَ املٛدٛز بني اٱع٬ٕ  يًتٓٛع ايجكايف، ٚٚانعٛ

؛ شيو إٔ ثا١ْٝ ْاس١َٝٔ  اٱْػإاسذلاّ سكٛم ٚ ْاس١ٝا٫عذلاف بايتٓٛع ايجكايف َٔ 

ؿّٗٛ تهٕٛ ايجكاؾ١ ا أسٝاْا يف ؼسٜس أٟ َْٗا٥ٝٚ ؾاق٬ا ًُشسزات ايجكاؾ١ٝ زا٥ُا زٚضي

 .َٓطًك٘ ا٭غاؽ

ٖٞ  -ا َٔ ايؿكٗا٤، ع٢ً ْكط١ ١َُٗ دسٶ نصيو، نُا ايعسٜساٱع٬ٕ  ٚسطم

ٖٚٛ نطٚض٠ عسّ ايتصضع بايتٓٛع ايجكايف، أٚ بأ١ٜ خكٛق١ٝ َُٗا  -ٓا ٖصٙاغتقٛض زض

ٚ ، أنٗااْتٗا، أٚ اٱْػإايتشًٌ َٔ ايتعاَات سكٛم ٚ نإ أغاغٗا ايجكايف، يًتًُل

إ٫ يف إطاض سكٛم ٭ٕ ايتٓٛع ايجكايف ئ ٜهتٌُ َؿَٗٛ٘  ا٫ْتكام َٓٗا باغِ ٖصا ايتٓٛع؛

 .اٱْػإ

تًذأ إيٝ٘  اغ٬سيصيو ؾإٕ ايهجرلٜٔ ٜعتدلٚا إٔ اـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ قس تػتدسّ 

، ٖٚٞ بصيو ػٌٗ سذِ اٱْػإنات سكٛم اْتٗابعض اؿهَٛات يًطٸز ع٢ً اتٗاَات ب

ايهطا١ٖٝ ايصٟ غتدًؿ٘ غٝاغاتٗا ٖصٙ، سٝح ٜط٣ ايبعض بإٔ اـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ قٓب١ً 

يهٔ غطعإ َا تٓؿذط ٚ ٜٴًٛح بٗا ؾدل َا يٝشُٞ ْؿػ٘ َٔ اٯخطٜٔ نُا ٜعتكس،َٛقٛت١ 

 ايتٓٛعٚ ،ايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ املتططؾتني َٔ د١ٗٚ يف ٚدٗ٘؛ يصيو عًٝٓا ايتُٝٝع بني اـكٛق١ٝ

ايسٜٓٝني َٔ د١ٗ أخط٣ٚ ايتعسز ايجكاؾٝنيٚ
(1)

. 

 ايسٍٚ،يف مجٝع  اٱْػإٚسٝس ٱعُاٍ سكٛم  يف املكابٌ ٫ ميهٔ أبسا تطبٝل منٛشز

 ؾتٓشكط ايعامل١ٝ؛ضؾهٗا، إىل  غٝ٪زٟ شيوسٝح ع٢ً مجٝع ايؿعٛب، عذ١ عاملٝتٗا، ٚ

 اٱْػإيصيو هب اعتُاز َكاضب١ تؿاضن١ٝ تػاِٖ ؾٝٗا كتًـ ايجكاؾات، ؾتهٕٛ سكٛم 

                                 
                    "إنسانية اإلنسانية" (، في كتابوEdgar Mourin) في ىذا الصدد يقكؿ إدغار مكريف - (1)
(Humanité de l’humanitéالمشار إليو لدل زكىير خكيمدم، الككني كالعالمي كالعكلمي، المرجع السابّؽ، ص ،)6 " :

ثمة كحدة إنسانية كثمة تنكع إنساني، كأنو بقدر ما تكجد كحدة إنسانية بقدر ما يكجد تنكع إنساني، كأنو عمينا أف نتصكر 
نخرط في كحدة. " أما العبّلمة اإلسباني ماركك بكلك فيقكؿ: " إف العقائد كحدة تضمف التنكع كتميزه كأف نتصكر تنكعا ي

ىذا القكؿ انظر: عماد عمر، سؤاؿ حقكؽ إلى  كاألدياف تككف جيدة أك سيئة بحسب القمب الذم يؤمف بيا". في اإلشارة
 . 170اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
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٫ٚ تؿطقِٗ ٘،ؾعٛبٚ ايعامل زٍٚس مجٝع مبجاب١ ايٛغ١ًٝ اييت تٛسٸ
(1)

. 

زعاٟٚ  اٱْػإايجكاؾ١ٝ نس ايطابع ايعاملٞ ؿكٛم ٚ اـكٛق١ٝ ايس١ٜٝٓتعتدل زعاٟٚ 

بٌ ٫ بس َٔ ا٫عذلاف بٗا نػ١ُ إْػا١ْٝ  ،٫ ٜعين شيو إْهاضٖاٚ سل ُأضٜس بٗا باطٌ،

ٜٓؿطز بٗا نٌ فتُع، ٚهب إٔ تهٕٛ ٖصٙ اـكٛق١ٝ سانط٠ يف نٌ دٗس َبسع َٔ 

ست٢ تهٕٛ أنجط ؾاع١ًٝ يف كتًـ  ،اٱْػإأدٌ قٝاغ١ أغايٝب تطبٝل َباز٨ سكٛم 

اجملتُعات
(2)

. 

ؼذلّ اـكا٥ل املُٝع٠  ،اٱْػإٚئ ٜتِ شيو إ٫ باعتُاز َعاٜرل زٚي١ٝ عامل١ٝ ؿكٛم 

َٔ أدٌ شيو هب بعح سٛاض َػتُط بني كتًـ ٚ ؛ٚايجكاؾات ايسٜاْاتٚ ملدتًـ اؿهاضات

سادع اـكٛقٝات  ػاٚظٚ ،ؿؿغ ايتٓٛع ايجكايف شلصا ايعامل ؛ايؿعٛبٚ ايسٍٚ

نؿاي١ ايتطبٝل ٚ ،اٱْػإنات سكٛم اْتٗاايطازٜهاي١ٝ اييت تتُػو بايجكاؾ١ يتدلٜط 

اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم 
(3)

. 

                                 
جاء في الدراسة األكلية بشأف تعزيز حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية عف طريؽ تحسيف فيـ القيـ التقميدية  - (1)

لمبشرية التي أعّدىا البركفيسكر فبلديمير كارتاشكيف مقرر فريؽ الصياغة التابع لمجنة االستشارية لمجمس حقكؽ 
كعند ىذا  -عمى التكالي ما يمي: " 80ك 79، في البنديف مف الدراسة 17لييا سابقا، في الصفحة إاإلنساف، المشار 

استحالة تطبيؽ أم نيج كحيد إلعماؿ حقكؽ اإلنساف في جميع البمداف أك إلى  الحد، مف الميـ بكجو خاص اإلشارة
إلى  عمى جميع الشعكب، كستؤدم محاكالت فرض نظاـ معيارم كحيد إلعماليا بذريعة التطبيؽ العالمي لحقكؽ اإلنساف

اختبلفات كنزاعات، كستُقكَّض الطبيعة الثابتة لتمؾ الحقكؽ؛ كمف ثـ ينبغي تركيز الجيكد عمى كضع كاعتماد ُنُيج 
مشتركة لتعزيز كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كمراعاتيا آخذيف في االعتبار خصائص التطكر المحدد في مختمؼ مناطؽ 

تكحيد جميع البمداف كالشعكب، كليس لتفريقيا، كعند تحديد كيجب أف تككف حقكؽ اإلنساف بمثابة كسيمة ل -العالـ. "؛"
العناصر المشتركة يجب أف نعترؼ باألىمية األخبلقية لقكاعد حقكؽ اإلنساف كمعاييرىا مسمَّميف بأنيا تقـك عمى القيـ 

اكات كما تنتج التقميدية لمبشرية، كال ينبغي شرح حقكؽ اإلنساف فقط مف حيث تفسيرىا القانكني، مكتفيف بذكر االنتي
عنيا مف جزاءات، كلتحقيؽ المراعاة العالمية لحقكؽ اإلنساف مف الميـ بكجو خاص تعزيز ثقافة قائمة عمى احتراـ 

 الثقافة اإلنسانية كالحرية كحقكؽ اإلنساف عمى جميع المستكيات". 
ساف، الثقافة العربية كالنظاـ ىكيدا عدلي، "حقكؽ اإلنساف في الثقافة العربية، مقدمة تحميمية"، حقكؽ اإلن - (2)

 . 9العالمي، المرجع السابؽ، ص
مف نفس الدراسة السابقة بشأف تعزيز حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية عف طريؽ تحسيف  84جاء في البند  - (3)

نة االستشارية فيـ القيـ التقميدية لمبشرية التي أعدىا البركفيسكر فبلديمير كارتاشكيف مقرر فريؽ الصياغة التابع لمج
ما يمي: " كلف يككف اعتماد المعايير الدكلية العالمية  18-17لمجمس حقكؽ اإلنساف، المشار إلييا سابقا، في الصفحة 

= 
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ٛؾٝل املٓؿٛز بني عامل١ٝ أْ٘ َٔ أدٌ نُإ ايت ؛يف ْٗا١ٜ ٖصا ايؿكٌ ميهٔ ايكٍٛ

إمنا نٌ اـكٛقٝات  -يٝؼ ايجكاؾ١ٝ ؾشػب-خكٛقٝاتٗا ٚ اٱْػإسكٛم 

٫بس َٔ ايٓعط ْعط٠ ٚاسس٠ ؿكٛم  ...ايػٝاغ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ايتاضى١ٝٚ ايس١ٜٝٓٚ ا٫قتكاز١ٜ

ؾتتُػو ا٥عٞ ايصٟ تتبٓاٙ ايسٍٚ ايٓا١َٝ، ، ْعط٠ بعٝس٠ عٔ املٓطل ايصضاٱْػإ

 .ايعامل١ٝ اٱْػإقٝات يكٸس سكٛم باـكٛ

ٖٚٞ إٕ تؿعٌ شيو تعٌ زا٥ُا بعٝس٠ عٔ إَها١ْٝ ايتأثرل يف املٓع١َٛ ايعامل١ٝ ؿكٛم  

 ،ٜطدع ٭غباب تاضى١ٝ ايػابل، نُا ناْت زا٥ُا بعٝس٠، ٚإٕ نإ ابتعازٖا اٱْػإ

ٖصٙ  سهَٛات، تتشًُ٘ اؿايٞتتشٌُ َػ٪ٚيٝتٗا ايسٍٚ ايهدل٣ املػتعُط٠، ؾإٕ ابتعازٖا 

ايتصضٸع مبدتًـ إىل  ، ؾتعُساٱْػإهُٗا َٔ إط٬م سكٛم ايسٍٚ، اييت ؽؿ٢ ع٢ً س

 .اٱْػإل َٔ َباز٨ سكٛم اـكٛقٝات يًتًُٓ

 ا٫ؾذلاطٚ املكًش١عٔ َٓطل  بعٝس٠ نصيو اٱْػإيف املكابٌ هب إٔ تعٌ سكٛم 

ايصٟ تتبٓاٙ ايسٍٚ املتكس١َ يف ْكـ ايهط٠ ايؿُايٞ؛ ٭ٕ نُإ عامل١ٝ  ،املعاٜرل املعزٚد١ٚ

٫ٚ ميهٔ ؿهاض٠ ٚاسس٠  ،١ٝاٱْػاْٚاقع١ٝ ؾع١ًٝ ميط ستُا عدل تؿاعٌ مجٝع اؿهاضات 

سكٛم ٚ ١ٝاٱْػاْأٚ ثكاؾ١ ٚاسس٠ َُٗا بًؼ َػت٣ٛ ضقٝٗا إٔ تػتأثط مبؿاِٖٝ ايهطا١َ 

 ١ٝ بجكاؾ١ ٚاسس٠، نٌ شيو ست٢ ٫ تهٕٛ ايكٝٸِٚسسٖا، ٫ٚ ميهٔ تكٛض عامل اٱْػإ

 .اـاغط ا٭ندل اٱْػإيف احملك١ً ٚ املباز٨ٚ

                                 
لحقكؽ اإلنساف اختيارا كاعيا إال عندما تحتـر الخصائص المميزة لمختمؼ الحضارات كالديانات كالثقافات؛ كلذلؾ 

ر بيف مختمؼ البمداف كالشعكب كاحتراـ أعرافيا كالمسارات الفردية لتطكر كؿ الغرض يجب أف يككف ثمة حكار مستم
 .منيا، كىذا النيج ىك السبيؿ الكحيد لحفظ تنكع عالمنا كمنع النزاع ككفالة التطبيؽ العالمي لحقكؽ اإلنساف"
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 ١ـــخامت

زا٥ُا ع٢ً َط  ايتكسٸّ، ٚيكس ناْتٚ سايٝا َعٝاضا يًتطٛض اٱْػإتٴُجٌ سكٛم 

َٔ ٚ َٔ ػب عًٝ٘يف يف أبعازٖا، ١ٝٚٚ قٌ اخت٬ف، يف َهُْٛٗا اٱْػاْاؿهاضات 

تاضٜذ أٚ ثكاؾ١ قسز٠، إمنا ٖٞ ْتاز إىل  اٱْػإب سكٛم ٓػٳٜػتشكٗا؛ يصيو ٫ ميهٔ إٔ تٴ

 .مجعا١ٝ٤ اٱْػاْاؿهاض٠ 

ٜعٝـ َع غرلٙ يف فتُع َعني، ؾإْ٘ بطبع٘،  اادتُاعٝ انا٥ٓ اٱْػإٚملا نإ 

ايٓعط إيٝٗا يف إطاض ٖصا  ٚدب ْعط٠ ؾًػؿ١ٝ فطٸز٠، بٌ اٱْػإسكٛم إىل  عسّ ايٓعط ٚدب

ؽتًـ عٔ تًو ايػا٥س٠ يف فتُع  تتطابل أٚ ،ممٝعاتٚ اجملتُع، مبا وًُ٘ َٔ خكا٥ل

 .خطآ

ست٢ َٔ َٛقع٘ ٚ ،َٔ تاضى٘ ػتُس اـكا٥ل املُٝع٠ يهٌ فتُعسٝح تٴ

 عازات٘ٚ ،ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝٚ َعتكسات٘ ايس١ٜٝٓٚ ،اٱث١ٝٓٚ ايسميػطاؾ١ٝممٝعات٘ ٚ ،اؾػطايف

غرلٖا  تؿذلى َع سٝحتكايٝسٙ، َٚٔ فٌُ ٖصٙ ايعٓاقط تتؿهٌ خكٛقٝت٘ ايٛط١ٝٓ، ٚ

 .خطؽتًـ يف بعهٗا اٯٚ َٔ اـكٛقٝات يف بعض ايعٓاقط أٚ املطتهعات

ُٳ١ بكٛاعس قا١ْْٝٛ  اٱْػإسكٛم إٕ يصيو ؾ ٫  ،أٚ عاز١ٜ ناْت زاخ١ًٝ زغتٛض١ٜامُلٖٓع

ايصٟ ٜعٝـ يف ٖصا  اٱْػإتعهؼ داْب ٚ ،ميهٔ شلا إ٫ إٔ تطاعٞ ٖصٙ اـكٛقٝات

 ،، خاق١ بعس تسًٜٚٗاشلااجملتُع، يهٔ َع ا٭خص بعني ا٫عتباض ا٭غاؽ ايعاملٞ ايعاّ 

 .ؾها٤ ايٓكٛم ايسٚي١ٝإىل  اْتكاشلاٚ

٭ٕ ايسغاترل ايٛط١ٝٓ مل تهؿٌ اؿُا١ٜ  ؛اٱْػإٚقس نإ يعاَا تسٌٜٚ سكٛم 

ٛٸض ايكإْٛ ايسٚيٞ ٖصٙ اؿكٛم ؾأخصت ايسغاترل ايٛط١ٝٓ  عازتثِ  ،ايها١ًَ شلا، سٝح ط

بني ثط ايتأٚ ؾشسخ ٖصا ايتأثرل ؛َا زٕٚ شيو تطنتٚ ،خكٛقٝتٗا ايٛط١ٝٓٚ ٜتٓاغب َآَٗا 

، اٱْػإخاق١ تًو اييت نإ شلا تأثرل باضظ يف فاٍ سكٛم  ،َٔ د١ٗايسغاترل ايٛط١ٝٓ 

ايسٚي١ٝ املتٓٛع١ َٔ ١ٓ يف ايٓكٛم ايعامل١ٝ املكٓٸ اٱْػإٚبني سكٛم  ،يف شيو غبلٚنإ شلا 

 .د١ٗ أخط٣

متتعٗا بايػُٛ ايصٟ ترل اؿطٜات ايؿطز١ٜ يف ايسغاٚ َٚٔ َعاٜا ايٓل ع٢ً اؿكٛم

بٗا شات ايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ املًع١َ يًػًط١، َٚٔ اتتُتع ب٘ ايكٛاعس ايسغتٛض١ٜ ا٭خط٣، ٚانتػ



 خاتــ١ُ

395 
 

ايٛط١ٝٓ اييت كطا٤ اـكٛق١ٝ اغتميهٔ  اٱْػإخ٬ٍ ٖصا ايٓل ايسغتٛضٟ ع٢ً سكٛم 

خاق١ عٔ ططٜل  ،اييت تساؾع عٓٗا ظُٝع ايٛغا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ املُه١ٓٚ تتبٓاٖا ايسٚي١،

سٝح ٫ ٜتٛقـ ا٭َط أسٝاْا  ،شيو نٌ َا خايـ ْل زٚيٞ ايٓل ايسغتٛضٟٚ ايتشؿغ،

إمنا ٜكٌ سس عسّ ايتكسٜل أق٬ ع٢ً ا٫تؿاقٝات  ،ايتؿػرلٟاٱع٬ٕ  عٓس ايتشؿغ أٚ

 .ايسٚي١ٝ املدايؿ١ شلصٙ اـكٛقٝات ايٛط١ٝٓ

عًُت بططٜك١ قا١ْْٝٛ أٚ بططٜك١ اغت١ غٛا٤ ا٭زا٠ ايط٥ٝػٚتهٕٛ ايػٝاز٠ زا٥ُا 

تهٝٝـ املؿّٗٛ ايتكًٝسٟ  نبرلسس إىل  اٱْػإعازت سكٛم أ تدلٜط١ٜ، َٚع شيو ؾكس

ايصٟ ْٚكاض َؿَٗٛٗا املطًل ايػًطٟٛ أع٢ً  ،ملؿّٗٛ ْػيب َػ٪ٍٚػٗا ٜيًػٝاز٠، بتهط

َٔ اجملاٍ احملذٛظ  اٱْػإسكٛم  بات ٚانشا خطٚز سٝحخهاع، اٱٚ ّ ع٢ً ايػٝطط٠اق

مبشض ٚ ،١ ايتعَت بٗا ايسٍٚٝقًُٝإٚ يًسٚي١، َتكٝس٠ يف شيو بعس٠ ايتعاَات زٚي١ٝ عامل١ٝ

 .ضازتٗاإ

خٌ س، َبسأ عسّ ايتاملباز٨ املٓبجك١ عٔ ايػٝاز٠ ِٖأط شيو بؿهٌ َباؾط ع٢ً ثٸأٚقس 

بني  اٱْػإضدت سكٛم أتٚبصيو  إْػا١ْٝ، ض٭غطايف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ، أٚ ايتسخٌ 

 ايتٛؾٝل بني ايػٝاز٠ َٔ د١ٗإىل  تػع٢ ،ُكاضب١ دسٜس٠نيتدلظ َػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ  ؛املبسأٜٔ

ي١ ايتسخٌ أاؾسٍ ايصٟ قاسب َػ ، قاٚي١ ػاٚظ٣خطأَٔ د١ٗ  اٱْػإاسذلاّ سكٛم ٚ

ٚاسس٠ ع٢ً  بكٝت )ايتسخٌ َٚػ٪ٚي١ٝ اؿُا١ٜ( غرل إٔ أزٚات ايتٓؿٝص بني املبسأٜٔ، َٔ عسَ٘

 .اؿايٞ يف ايٛقت ا٭قٌ

اؿُا١ٜ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ إ٫ ٚدٗا  َٚازاَت أزٚات ايتٓؿٝص ْؿػٗا ؾإٕ َبسأ َػ٪ٚي١ٝ

 ملبسأ ايتسخٌ، يف خًل ايساع١ُٞ، ؾكس لشت ايسٍٚ ايهدل٣ اٱْػاْخط ملبسأ ايتسخٌ آ

غتبك٢ ٚ ا٫ْتكاز َيشٹل ايٛغا٥ٌ ايكسمي١،ٚ تطٜٛط ٚغا٥ٌ دسٜس٠ شلصا ايتسخٌ؛ ٭ٕ ايطؾضٚ

 .نًُا يعّ ا٭َط دسٜس٠ زا٥ُا قازض٠ ع٢ً اخت٬م ٚغا٥ٌ

يف سٝا٠  اٱْػإٚضغِ نٌ ٖصٙ اٱسباطات ؾإٕ ٖٓاى إمجاع ايّٝٛ ع٢ً أ١ُٖٝ سكٛم 

ايؿعٛب، يهٔ خ٬ؾات عس٠ َاظايت تٴططح ع٢ً َػت٣ٛ ٚ ايسٍٚ نُا يف سٝا٠ ا٭ؾطاز

 اٱْػإبإْػا١ْٝ  اٱْػإ، ؾطغِ تعًل َؿّٗٛ سكٛم اٱْػإاملؿاِٖٝ املتعًك١ عكٛم 

بهطاَت٘ املتأق١ً ؾٝ٘، إ٫ أْ٘ مل ٜتِ بعس ا٫تؿام سٍٛ َؿّٗٛ قسز ي٘، َٚاظاٍ اـ٬ف ٚ
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ٌٸ  غرلٖا، ٚ ايٓػب١ٝٚ اـكٛق١ٝٚ املؿاِٖٝ اييت شلا ع٬ق١ َباؾطٙ ب٘، نايعامل١ًٜٝشل د

 .ٚشيو نً٘ بػبب تعسز ٚتٓٛع املطدعٝات اييت ت٪غؼ شلصٙ املؿاِٖٝ

إٔ املباز٨ َٔ قبٌ اجملتُع ايسٚيٞ، إ٫  اٱْػإغِ َٔ ا٫عذلاف ايعاملٞ عكٛم ٚ بايطٸ

 اؿهاض١ٜ ايػطب١ٝ؛ٚ ًُٗت ايتذطب١ ايؿهط١ٜاغتاييت ؼؿٌ بٗا سايٝا ايٓكٛم ايسٚي١ٝ قس 

 إ٫ إشا اقتٓع َٔ تٴٛدٻ٘ إيِٝٗ مبؿطٚعٝتٗا شلا ٖصٙ املباز٨ ئ ػس ايتطبٝل ا٭َجٌؾإٕ  يصيو

ٜؿطض  أعطاؾِٗ، ؾٗٓاى إشٕ ٚاقعٚ تكايٝسِٖٚ عسّ تعاضنٗا َع َعتكساتِٗٚ ،قشتٗاٚ

 .نطٚض٠ ا٫عذلاف باـكٛقٝات أٚ ع٢ً ا٭قٌ ايتُػو بٗا

 قٛضا يًذسٍ بني زعا٠ عاملٝتٗا َٔ د١ٗ اٱْػإٙ اؿكا٥ل دعًت َٔ سكٛم ٖص

امل٪ٜسٕٚ ـكٛقٝتٗا َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ؾإشا نإ قشٝشا إٔ ٖٓاى َٓع١َٛ َٔ سكٛم ٚ

جملطز أِْٗ بؿط، ؾإْ٘ قشٝح نصيو إٔ ٚ ايعامل١ٝ ٜتُتع بٗا اؾُٝع زٕٚ متٝٝع اٱْػإ

 أخط٣،إىل  َٚٔ ثِ نٝؿ١ٝ تطبٝكٗا قس ؽتًـ َٔ ثكاؾ١ ؛قطا٤تٗاٚ ،تؿػرل ٖصٙ اؿكٛم

اؾع٥ٝات ؾكط أسٝاْا إٕ نإ شيو ىل ٚ زٚي١، ست٢إىل  َٔ زٚي١ٚ خط،آإىل  َٔ فتُعٚ

 .زٕٚ ايهًٝات

َٔ نطاَت٘ ٚ ،اٱْػإيًعامل١ٝ، نْٛٗا تٓطًل َٔ إْػا١ْٝ  ايّٝٛ اٱْػإسكٛم تٓعع 

 اٱْػإٖٛ  اٱْػإتني املطدعٝتني، ؾايف ٖ املتأق١ً ؾٝ٘، ٫ٚ ميهٔ تكٛض أ١ٜ خكٛق١ٝ

ٗا ي٘ ببػاط١ ٭ْ٘ يف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚسكٛق٘ َا ٖٞ إ٫ تًو اؿكٛم اييت ٜٴعذلف ب

ظاٖطا يف املؿّٗٛ نُا يف  -ضغِ ا٫خت٬ؾات-طابعٗا ايعاملٞ ٜبسٚ ؾيصيو  إْػإ؛

 .ايٓكٛم

عٓس  ٜكـ ،ز٢ْأسس متٸ ا٫يتكا٤ عٓس  -ضغِ ايػُٛض ٚا٫خت٬ف-ؾؿٞ املؿّٗٛ 

 .ٗاٚتٓٛعاـكٛقٝات ايٓابع١ َٔ اخت٬ف ايكطا٤ات ذلى ايتؿاقٌٝ ملدتًـ ٜٚ ،ايعَُٛٝات

 تٛدس نُٓع١َٛ َػتك١ً عٔ ايسغاترل أَا ايٓكٛم عامل١ٝ ناْت أٚ إق١ًُٝٝ، ؾًِ

عٓسَا ٚ ،٫ بعس اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝإايكٛاْني ايساخ١ًٝ يًسٍٚ، ثِ نشطن١ َتُٝع٠، ٚ

خكٛقٝات املٓطك١ اييت قٝػت ؾٝٗا، ٫ قاي١  غتعهؼ اٱْػإكاؽ ْكٛم ؿكٛم تٴ

 .ناْت أٚ ٚط١ٝٓ، أٚ ست٢ عامل١ٝ عٓسَا تػًب عًٝٗا ثكاؾ١ َع١ٓٝ ١إقًُٝٝ

ق١ًُٝٝ يٝػت بايهطٚض٠ َتطابك١ َع بعهٗا إايٓكٛم اٱق١ًُٝٝ تعدل عٔ خكٛقٝات ؾ
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شلصٙ ايعامل١ٝ، نْٛٗا تٛغع  ٖا١َايٓعط٠ ايعامل١ٝ شلصٙ اؿكٛم، يهٓٗا  َعٚ َتطابك١ أايبعض 

عاز٠ َا  -قٌأٜها ايٓكٛم ايٛط١ٝٓ ٚيٛ بسضد١ أَٚٓٗا -ٕ ٖصٙ ايٓكٛم ٭ ؛يف َؿَٗٛٗا

ٕ اسذلاّ ٖصٙ أشيو  ؛ايعامل١ٝإىل  دٌ ايٛقٍٛأتطتهع ع٢ً ٖصٙ اـكٛقٝات َٔ 

ٜٓدطط ؾٝٗا اؾُٝع ٫ٚ تكتكط ع٢ً  ،ؾعاي١عامل١ٝ إىل  ايٛقٍٛ غٗٛي١ اـكٛقٝات ٜهُٔ

 .ثكاؾات زٕٚ غرلٖا

اـكٛق١ٝ ٚ ؾهاي١ٝ ايعامل١ٝإاعذلنتٗا ؾكس  اٱْػإَا ايٓكٛم ايعامل١ٝ ؿكٛم أ

ٚطبعت  ،سٝاْاأَٚ٪ثط٠  ،زا٥ُا سانط٠ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ يف ايتطبٝل، ٚناْتٚعساز يف اٱ

 .ٖصٙ ايٓكٛم اعتُازٚ عسازإَععِ ايٓكاؾات اييت قاسبت 

زٕٚ  اٱْػإؾكس انتؿ٢ َٝجام ا٭َِ املتشس٠ بايٓل ع٢ً تععٜع ٚاسذلاّ سكٛم 

ٚىل شات ايطابع ايعاملٞ اييت تهُٓت ايٓل ايٛثٝك١ ايسٚي١ٝ ا٭اؿُا١ٜ، ٚبايطغِ َٔ اعتباضٙ 

، اٱْػإْعاّ َتهاٌَ ؿُا١ٜ سكٛم  إهاز إ٫ أْ٘ عذع عٔ ،اٱْػإع٢ً اسذلاّ سكٛم 

تعٛظٙ َٔ إع٬ٕ  بسأ تٓؿٝصٙ مبكاضب١ سصض٠ تعتُس ع٢ًعٌُ يتشكٝكٗا، بطْاَر يهٓ٘ ؾهٌ 

 .يعاّايكا١ْْٝٛ اٱٚ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ

ٖٚصا  خ٬ق١ٝ نبرلتني،أٚ زب١ٝأك١ُٝ بايّٝٛ  اٱْػإايعاملٞ ؿكٛم اٱع٬ٕ  ٜتُٝع

ٚانتؿ٢ بايجكاؾ١ ْ٘ مل ٜتهُٔ نٌ ايجكاؾات أغِ َٔ ا٫ْتكازات اييت طايت٘ َٔ بايطٸ

دسا متٝٸعت بهعـ ايتكٓني يف فاٍ  ٖا١َؾذل٠  ٢غٓط ٖٛ أْ٘ يَ٘ا وػب  ٚيهٔ، ايػطب١ٝ

قسٚض ايعٗسٜٔ إىل  1945 عأَّ قسٚض املٝجام  ٖٚٞ ايؿذل٠ املُتس٠ ،اٱْػإسكٛم 

 .1966 عاّايسٚيٝني 

غٛا٤ يف  ،يٝشكل َع ايعٗسٜٔ ْك١ً ْٛع١ٝ ٖصا ا٭َِ املتشس٠ عٌُُط بطْاَر اغت

 ،ًَع١َاتؿاق١ٝ  ا٭َِ املتشس٠ يف ؾهٌ اعتُست٘يعاَٝتٗا، سٝح إٚ يف أاؿكٛم املته١ُٓ 

ايتٛؾٝل  -ضغِ ا٫خت٬ؾات-سا٫ٚ ايعٗسإ ٚقس  ،ايعاملٞاٱع٬ٕ  شلا َع ٖٚٛ َا مل ٜتػٔ

 آْصاى، ؾاؾُع بني اؿكٛم ايؿطز١ٜيًُذتُع ايسٚيٞ َا بني كتًـ اـكٛقٝات املؿه١ً 

، دا٤ ؼت تأثرل اٱْػإَط دسٜس يف ْكٛم سكٛم أاؿكٛم اؾُاع١ٝ يف ٚثٝك١ ٚاسس٠ ٚ

 .، ٚعسّ قابًٝتٗا يًتذع١٥اٱْػإايسٍٚ املػتك١ً سسٜجا، ٖٚٛ تأنٝس ملبسأ تهاٌَ سكٛم 

 ٚ ايكطاع١ٝ َٔ اؾساٍأٚ ايؿ١ٜٛ٦ أ اٱْػإاـاق١ ؿكٛم ايٓكٛم  ٌٴمل ؽٚ
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ؾهاْت يف بعض  ،اؿهاضات املدتًؿ١ٚ ايتعاضض اؿاز َا بني ايجكاؾات اسٝاْأٚ ،ايٓكافٚ

ؿ١٦ َط بخاق١ عٓسَا ٜتعًل ا٭ ،اـكٛق١ٝٚ سٝإ َػطسا سكٝكا ؾسي١ٝ ايعامل١ٝا٭

 ،ٚ ايٓػا٤، ؾاملػا٥ٌ املتعًك١ با٭غط٠ ناْت زا٥ُا قٌ خ٬ف بني ايسٍٚأا٭طؿاٍ َج٬ 

نجط ايٓكاط َسعا٠ أٖٚٞ غرل قاب١ً يًتٓاظٍ نْٛٗا شات َطتهع زٜين عكا٥سٟ، ؾهاْت 

 َٚٓٗا اؾعا٥ط ،غ١َٝ٬خاق١ يس٣ ايسٍٚ اٱ ،املطأ٠ٚ ي١ املػاٚا٠ بني ايطدٌأيًٓكاف ٖٞ َػ

 .غ٬َٞزا٥ُا غكٛقٝاتٗا املٓبجك١ َٔ زٜٓٗا اٱ املتُػه١

عذعت عٔ إ٫ أْٗا  اٱغ٬ّ نسٜٔ،ٚبايطغِ َٔ اؾذلاى مجٝع ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ يف 

 ايف إطاض َٓع١ُ امل٪متط اٱغ٬َٞ، تبٝٸٔ ؾٝٗ اٱْػإؿكٛم  ؾا١ًَ إغ١َٝ٬اتؿاق١ٝ  غٔ

ايصٟ ٫ ْٓتعط ٚؾٗا يًعامل بأغطٙ، اييت سٛتٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ست٢ تعطٸ اٱْػإسكٛم 

اييت ٫ ٜٛدس شلا ٚ خط بٗا،اييت تع اٱْػإَٓ٘ إٔ ٜٳطِّع ع٢ً ؾطٜعتٓا يٝتعطٸف ع٢ً سكٛم 

 نشل اؾاض ،٭ْٗا َٔ قُِٝ اٱغ٬ّ ؛١َٝجٌٝ يف اتؿاقٝات أخط٣ عامل١ٝ ناْت أٚ إقًُٝ

ٖٞ سكٛم غا٥ب١ يف مجٝع ا٫تؿاقٝات ٚ اخل، ...ايكطٜب ٚٚ ،سل ايهٝـٚ ،سل ايططٜلٚ

 .اٱْػإاملتعًك١ عكٛم 

ايؿطٜع١ يف ؾ٤ٞ، إمنا ؾٝ٘ يٝؼ يف ٖصٙ اـط٠ٛ احملُٛز٠ إٕ سسثت َا ٜتعاضض َع 

املس١ٜٓ، سٝح قٓٔ فُٛع١ إىل  غًِ عٓسَا ٖادطٚ تطبٝل ملا ؾعً٘ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘

َع أْ٘ نإ ميهٔ اٱساي١ عًٝٗا يًهتاب ٚايػ١ٓ؛  ،املباز٨ يف قشٝؿ١ املس١ٜٓٚ َٔ اؿكٛم

ض ايتػين ايعامل بأغطٙ عٛإىل  إظٗاض ٖصٙ اؿكٛمإىل  املػًُني إٔ ٜبازضٚايصيو ع٢ً 

 .يف سلٍٛ ٚعُل اٱْػإباستٛا٤ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً سكٛم 

ايتشسٜات، َٓٗا ٚ ٚادٗت ايهجرل َٔ ايعٛا٥ل اٱْػإٜبسٚ ظاٖطا إشٕ إٔ عامل١ٝ سكٛم 

 -َا نإ شا طابع أٜسٜٛيٛدٞ، ػػس خاق١ يف ايكطاع ا٭ؾكٞ بني املعػهطٜٔ ايؿطقٞ

 ،اؿطب ايباضز٠، َٚٓٗا َا نإ شا طابع غٝاغٞايًٝدلايٞ إبٸإ  -ايػطبٞٚ ا٫ؾذلانٞ

ٚاظزٚاد١ٝ املعاٜرل املٓتٗذ١ َٔ  ،اٱْػإمتجٌ أغاغا يف ايتٛظٝـ ايػٝاغٞ ملػأي١ سكٛم 

، َٚٓٗا َا نإ شا طابع اٱْػإقبٌ ايسٍٚ ايهدل٣ يف ايتعاٌَ َع قهاٜا سكٛم 

زٍٚ اؾٓٛب َٔ ٚ ؿُاٍمتجٌ أغاغا يف ايتؿاٚت ا٫قتكازٟ ايعُٛزٟ بني زٍٚ اي ،اقتكازٟ

ايكطاع، َٚٓٗا َا ٖٛ شٚ طابع  ٖصا ايهط٠ ا٭ضن١ٝ، سٝح ناْت ايت١ُٝٓ زا٥ُا يف قًب

اؿٛاض عٓس ايبعض ٚ ثكايف سهاضٟ، ٚقٌ زضد١ ايكساّ بني اؿهاضات عٓس ايبعض،
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 .اٱْػإنٌ شيو أثٸط بططٜك١ َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠ يف بًٛؽ عامل١ٝ سكٛم  خط؛اٯ

، نٕٛ َؿّٗٛ ايعٛمل١، ٚإٕ اٱْػإأغاغٞ يعامل١ٝ سكٛم  ايعٛمل١ نصيو ؼسٌٍّ ٚمتجٸ

، إ٫ أْ٘ ٜتُسز جملا٫ت أخط٣، غٝاغٝ٘، ا٫قتكاز١ٜنإ هس أقً٘ يف ايتذًٝات 

، ؾأبعاز ايعٛمل١ ت٪ثط استُٝ اأَط اٱْػإٚادتُاعٝ٘، ٚثكاؾٝ٘، مما هعٌ ايتكاطع َع سكٛم 

، ٚايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ ٖٞ أؾس أْٛاع ايعٛمل١ اٱْػإسكٛم بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط ع٢ً 

، شيو أْٗا تتكٌ َباؾط٠ مبذُٛع َهْٛات اـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ، اٱْػإتأثرلا يف سكٛم 

 ...نايسٜٔ ٚايتكايٝس ٚايعازات ٚا٭عطاف ٚايكِٝ

غِ املؿذلن١ املٛدٛز٠ بني كتًـ اؿهاضات ضغِ اٚهب ايذلنٝع زا٥ُا ع٢ً ايكٛ

 ا٫خت٬ف بٝٓٗا، ٜٚتِ شيو بايبشح عٔ أندل قسض ممهٔ َٔ ْكاط ايتُاؽسكٝك١ 

ايتكاطع، ٚئ ٜتأت٢ شيو إ٫ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ سٛاض سكٝكٞ بني كتًـ اؿهاضات يف إطاض ٚ

شيو َٔ خ٬ٍ ٚ ،ايتٓٛع ايجكايف، ايصٟ ٜهُٔ تٛغٝع زا٥ط٠ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ

عامل١ٝ ٚ ٛقٝاتاـك كتًـ اؿٌ يًُٛا١َ٤ بني خط، ٖٚٛسهاض٠ اٯٚ ؿاز٠ َٔ ثكاؾ١غتا٫

 .اٱْػإسكٛم 

َٔ  اٱْػإاسذلاّ سكٛم ٚ ٖٓاى إشٕ تهاٌَ بني ا٫عذلاف بايتٓٛع ايجكايف َٔ د١ٗ

أسٝاْا يف ؼسٜس أٟ َؿّٗٛ  اْٗا٥ٝٚ ؾاق٬ اًُشسزات ايجكاؾ١ٝ زٚضيد١ٗ أخط٣، شيو إٔ 

 .تهٕٛ ايجكاؾ١ إسس٣ َٓطًكات٘ ا٭غاغ١ٝ

دساَٗا نصضٜع١ يتدلٜط اغتبني ٚ ،ايتُٝٝع ٖٓا بني اٱقطاض بٛدٛز اـكٛقٝاتهب 

تتأثط ؾع٬  اٱْػإأٚ عسّ تطبٝكٗا، ؾشكٛم  ،أٚ ا٫ْتكام َٓٗا ،اٱْػإنات سكٛم اْتٗا

أٚ  اٱق١ًُٝٝأٚ ٖصٙ املٓطك١  ،َٔ ثِ غكٛقٝات ٖصا اجملتُع أٚ شاىٚ ؛با٭ٚناع ايساخ١ًٝ

ًتطبٝل، يهٔ َا ٖٛ غرل َكبٍٛ ٖٛ إٔ يكاب١ًٝ ايٚ تًو، ٚتًو ع١َ٬ قش١ٝ غتُٓشٗا ايكبٍٛ

 .ناتٗا ؿكٛم َٛاطٓٝٗااْتٗاتػتػٌ ا٭ْع١ُ اؿان١ُ ٖصٙ اـكٛقٝات يتدلٜط 

ع٢ً ايسٍٚ ايٓا١َٝ ؾكط إمنا ٜؿٌُ نصيو ست٢ تًو ايسٍٚ ٫ ٜكتكط املٓطل ايصضا٥عٞ 

ايسٚي١ٝ، ؾؿٞ سني  اٱْػإيف إعساز َععِ ْكٛم سكٛم  اييت نإ شلا ايسٚض ايط٥ٝؼ

 ايعازاتٚ ايسٸٜٔٚ ايجكاؾ١ٝ، َعتدل٠ ايت١ُٝٓٚ تٴطنِّع ايسٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً اـكا٥ل ا٫قتكاز١ٜ

خط َٔ ايصضا٥ع، تٴطنِّع ايسٍٚ املتكس١َ ع٢ً ْٛع آ، ا٫ستهاّ شلاايتكايٝس أٚي١ٜٛ هب زا٥ُا ٚ
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، ؾٗٞ تط٣ َج٬ إٔ ْعاَٗا ؿكٛم اٱْػإز٨ سكٛم ٜٓطًل أغاغا َٔ ْعط٠ ؾٛق١ٝ ملبا

هؿٌ ٜناٌَ مبا ٜػٓٝٗا عٔ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ، ٖٚصا ساٍ ؾطْػا، أٚ إٔ زغتٛضٖا  اٱْػإ

بايتايٞ ؾإٕ يف ٚ تؿٛم تًو املٛدٛز٠ يف ايٓكٛم ايسٚي١ٝ، اٱْػإملٛاطٓٝٗا قا١ُ٥ َٔ سكٛم 

 .ٖٚصا ساٍ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ،ايتعاَٗا بٗصٙ ايٓكٛم اْتكام َٔ ٖصٙ اؿكٛم

، إمنا اٱْػإٚمل تهتـ ٖصٙ ايسٍٚ بٗصٙ ايصضا٥ع ٚؾكط ي٬ْتكام َٔ عامل١ٝ سكٛم 

 ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫ْتكا١ٝ٥ٚ -يف اجملتُع ايسٚيٞ اٱْػإأزت ططٜك١ تعاًَٗا َع قهاٜا سكٛم 

إىل  -كاؿٗامبا ىسّ َ اٱْػإايتٛظٝـ ايػٝاغٞ ؿكٛم ٚ املعاٜرل املعزٚد١ٚ

ٖصٙ إىل  ايتؿهٝو يف ٖصٙ ايعامل١ٝ َٔ بك١ٝ زٍٚ اجملتُع ايسٚيٞ، اييت أقبشت تٓعط

املباز٨ ع٢ً أغاؽ أْٗا فطز ؾعاضات تػتعٌُ ٭غطاض َكًش١ٝ نٝٸك١ ؽسّ ايسٍٚ 

 .املتكس١َ

قه١ٝ َهاؾش١ اٱضٖاب  ،اٱْػإطت ؾع٬ ع٢ً سكٛم بني ايكهاٜا اييت أثٸَٚٔ  

سٝح أز٣ ، 2001غبتُدل 11بعس أسساخ -بسٍ ايسٚيٞ نُا أقبح ٜػ٢ُ -ايعاملٞ 

ايسٍٚ ايػطب١ٝ بععا١َ قبٌ  املػاض ا٫ْتكا٥ٞ ايصٟ اؽصت٘ ع١ًُٝ َهاؾش١ اٱضٖاب َٔ

باغِ َهاؾش١ اٱضٖاب،  اٱْػإنات عس٠ ؿكٛم اْتٗاإىل  اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

 ى شلا،اْتٗاأٚشلُا اٱضٖاب باعتباضٙ : َٔ خ٬ٍ شيو نش١ٝ تٓاقهني اٱْػإؾهاْت سكٛم 

ايصٟ أقبح ٜٴػتدسّ شضٜع١ يتدلٜط عسّ ا٫يتعاّ باملعاٜرل  ،ثاُْٝٗا َهاؾش١ اٱضٖابٚ

ط ٫ ، ٖٚٓا ٚدب ايتصنرل بإٔ ا٭َاٱْػإاييت تٓل عًٝٗا اتؿاقٝات سكٛم  ٚاٱدطا٤ات

 .َهاؾش١ اٱضٖابٚ اٱْػإبني محا١ٜ سكٛم  ٜكبٌ املبازي١

ا٫ظزٚاد١ٝ، ٚمل ٚ َٔ ا٫ْتكا١ٝ٥ اٱْػإٚمل ٜػًِ ايتعإٚ ايسٚيٞ يف فاٍ سكٛم 

ٜػتطع إٔ ٜتدًل َٔ ت١ُٗ املكاحل ايػٝاغ١ٝ، ٚمل ٜػتطع إٔ ٜهُٔ يٓؿػ٘ َبسأ ا٫عتُاز 

ايصٟ َٔ املؿطٚض إٔ تكّٛ عًٝ٘ ايع٬قات ايسٚي١ٝ ايّٝٛ؛ مما عذٸٌ َٔ  ،ايسٚيٞ املتبازٍ

نطٚض٠ ايبشح عٔ أطط دسٜس٠ يًتعإٚ ايسٚيٞ بعٝس٠ عٔ إضاز٠ ايسٍٚ، تعتُس أغاغا ع٢ً 

أٚ َٔ خ٬ٍ ايتهأَ ايسٚيٞ  ،َٔ خ٬ٍ املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ ،إضاز٠ ا٭ؾطاز

 .بني ايؿعٛب

َٔ سطنات اجملتُع املسْٞ، إ٫ أْٗا مل تتدًل ْٗا٥ٝا  ٘أزتٚضغِ ايسٚض ايصٟ  

َج٬ ايعسٜس َٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل ، ؾ٬تعاٍ نػٛط اؿهَٛاتٚ تٛدٝٗاتٚ تسخ٬ت
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شات ايٓؿٛش ايهبرل يف  ،اؿه١َٝٛ غرل َػتك١ً متاَا َٔ تأثرلات بعض ايسٍٚ ايهدل٣

تهُٓ٘ ٫ ميهٓٗا ايٓؿاط َٔ زٕٚ متٌٜٛ، ايصٟ ايسٚيٞ، خاق١ ٚإٔ ٖصٙ املٓعُات  اجملتُع

غض ايططف َٔ قبٌ َٓعُات  -ٚيف َٓاغبات عس٠-يصيو ٬ْسغ  عاز٠ ٖصٙ ايسٍٚ؛

 .يف بعض ايسٍٚ اٱْػإنات دػ١ُٝ ؿكٛم اْتٗازٚي١ٝ غرل سه١َٝٛ عٔ 

نصيو، يف ٖصا  اٱْػإاـكٛق١ٝ يف سكٛم ٚ ي١ٝ ايعامل١ٝايف املكابٌ ػػست إؾه

ايسٍٚ ايٓا١َٝ ظُٝع أْٛاع اـكٛقٝات ست٢ ا٫قتكاز١ٜ َٓٗا،  قبٌايتُػو ايؿسٜس َٔ 

نات سكٛم املٛاطٓني، ِٖٚ اْتٗايتدلٜط  ؛ٚاييت ٜأتٞ يف َكسَتٗا ايتصضع بايت١ُٝٓ ٚايؿكط

ٚنإٔ  ،ؿني بًٛؽ ايت١ُٝٓ أَط عازٟ َٚػتػاؽ اٱْػإٜعتكسٕٚ إٔ ايتهش١ٝ امل٪قت١ عكٛم 

 .َٔ سل ا٭غٓٝا٤ ؾكط اٱْػإسكٛم 

 ايسٍٚ ايٓا١َٝ قبٌ نطٚض٠ ايهـ عٔ ٖصٙ ايػٝاغات ايصضا٥ع١ٝ َٔإىل  ؾباٱناؾ١

املتكس١َ ع٢ً سس غٛا٤، ع٢ً ٖصٙ ا٭خرل٠ نصيو ٚادب َػاعس٠ ايسٍٚ ايٓا١َٝ يف إطاض ٚ

شيو إٔ ا٭َٔ ايسٚيٝني، ٚ دٓٛب؛ ٭ٕ يف َػاعستٗا إس٬ٍ يًػًِ-سلاٍ ايسٚيٞ ايتعإٚ

 ،ايٓعاعاتٚ اْعساّ ايت١ُٝٓ ٚايؿكط يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ نجرلا َا نإ غببا يف اؿطٚب

 .اٱْػإسكٛم ٚ ايت١ُٝٓٚ بايتايٞ ؾإٕ ايذلابط ٚانح بني ايػًِٚ

٫  ْ٘ؿػ ايٛقت يفٚ اٱْػإاْط٬قا َٔ ٖصٙ اؿكا٥ل اييت ت٪نس ع٢ً عامل١ٝ سكٛم 

خاق١  ،تٓؿٞ خكٛقٝتٗا، ٚدب ايبشح عٔ نٝؿ١ٝ املكاؿ١ ٚايتٛؾٝل َا بني املكاضبتني

إَا يًتعاٌَ  ،بٗاتني املكاضبتنينجرلا َا تتأثط  اٱْػإٕ ايسٍٚ يف تكطؾاتٗا اػاٙ سكٛم أٚ

ٚ تتصضع باـكٛق١ٝ يًتًُل َٔ سكٛم أ، عذ١ ايعامل١ٝ، اٱْػإباْتكا١ٝ٥ َع سكٛم 

 .١ٝايعامل اٱْػإ

-ممهٔ  اٱْػإاـكٛق١ٝ يف سكٛم ٚ املٛا١َ٤ بني ايعامل١ٝٚ املٛاظ١ْٚ إٕ ايتٛؾٝل

ٜتعًل مبهُٕٛ سكٛم  ؛ا٭ٍٚ شٚ بعس ْعطٟ: اثٓنيٜٚتِ شيو عدل َػتٜٛني  -ضغِ قعٛبت٘

مت  ؛ٜتعًل بتطبٝل ٖصٙ اؿكٛم، ؾؿٞ املػت٣ٛ ا٭ٍٚ ؛شاتٗا، ٚايجاْٞ شٚ بعس تطبٝكٞ اٱْػإ

ايٓٛعٞ، ؾعٔ ٚ ايتأنٝس َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً إَها١ْٝ ؼكٝل ايتٛاؾل ا٭ٜسٜٛيٛدٞ

، َع٢ٓ شيو إٔ سكٛم اٱْػإميهٔ اؿسٜح ع٢ً نٌ سكٛم  ٜسٜٛيٛدٞاٱططٜل ايتٛاؾل 

ٜعتُس بعهٗا ع٢ً ايبعض اٯخط، ٚ اٯخط، ٜهٌُ بعهٗا ايبعضٚ نٌ ٫ ٜتذعأ، اٱْػإ

تػتأثط بأٟ سل َٔ اؿكٛم، ٜٚتشكل شيو بتكًٝل اشل٠ٛ بني  ٫ٚ ميهٔ ٭١ٜ ثكاؾ١ إٔ
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 .اٱْػإكتًـ تكٓٝؿات سكٛم 

ثابتا َؿذلنا بني كتًـ  ٛقؿٗاب ،اٱْػا١ٕٝ ْأَا ايتٛاؾل ايٓٛعٞ ؾتشكك٘ إْػا

 اٱْػإَازاّ  ،١ٝ ٫ دساٍ ؾٝٗااٱْػاْ، ؾايهطا١َ اٱْػإايتٛدٗات اييت تٓاٚيت سكٛم 

ٖٞ ْكط١ املطنع اييت تٓطًل َٓٗا ٚ اؿهاضات،ٚ ايسٜاْاتٚ يف نٌ ايجكاؾات اٱْػإٖٛ 

َتٓاقه١،  -أٚ بست -ست٢ ٚإٕ ناْت  ،اٱْػإمجٝع ايٓعطٜات املتعًك١ عكٛم 

سكٛقا إْػا١ْٝ ٚإٔ ٜهٕٛ إْػاْا،  اٱْػإإٔ ميتًو : ٚميهٔ اختعاشلا يف َعازي١ أغاغ١ٝ

إمنا اؿٝا٠ بهطا١َ؛ يصيو ناْت ايهطا١َ  ،إشٕ يٝؼ فطز اؿٝا٠ اٱْػإؾػا١ٜ سكٛم 

 .اٱْػإَكسض نٌ سكٛم ٚ ١ٝ أغاؽاٱْػاْ

ٜهتٌُ ٖصا ايتٛاؾل ايٓٛعٞ بايتأنٝس ع٢ً ايطبٝع١ املٛنٛع١ٝ يكٛاعس سكٛم 

-ٚقس أقبشت ايعسٜس َٔ قٛاعسٖا  ،ٜٴشتر بٗا قبٌ ايهاؾ١ٚ ،، ؾٗٞ تِٗ ايهاؾ١اٱْػإ

ا٫يتعاَات ايٓامج١ عٓٗا ٚ ،قٛاعس آَط٠ -عًك١ باؿكٛم ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝخاق١ تًو املت

 .ايسٍٚ مجٝعٜٴشتر بٗا قبٌ 

يف  ٕاَبسأ ضاغدٚ ا٫خت٬ف ق١ُٝٚ يهٔ هب ايتصنرل زا٥ُا ع٢ً إٔ ٖصا ايتٳُٝټع

ٝټاٱْػإٚدسإ  ُٳ منا متِّٝعا عا إ، أَا إٕ نإ َٔ قٓٝع ايسٚي١ أٚ بتسخًٗا، ؾ٬ ٜعتدل تٳ

ى ْتٗاٱْػإ ٖصٙ ايسٚي١ عٔ غرلٙ َٔ بين ايبؿط، ٚعٓسٖا غتكبح اـكٛق١ٝ شضٜع١ ٫

 .اٱْػإبعسَا ناْت سكا َٔ سكٛم  اٱْػإسكٛم 

َا ٖٞ يف  اٱْػإا٫خت٬ؾات املٛدٛز٠ بني كتًـ ايجكاؾات سٍٛ سكٛم  ابطظثِ إٕ 

سكٝكتٗا إ٫ اخت٬ؾات يف تؿػرل ٖصا اؿل أٚ شاى، ؾايهًٝات ايعا١َ ٚايجٛابت املػتكط٠ يف 

٫ اخت٬ف عًٝٗا، ٚإٕ سسخ ٖصا ا٫خت٬ف هب ايكها٤ عًٝ٘  اٱْػإَباز٨ سكٛم 

بايػُاح بٓٛع َٔ املط١ْٚ يف تؿػرل املباز٨، أَا ا٫خت٬ف يف املتػرلات ٚاؾع٥ٝات ؾإْ٘ ٫ 

 .اٱْػإط بؿهٌ عاّ ع٢ً سكٛم ٜ٪ث

َٔ سهاض٠ ق١ٜٛ ؾاع١ً ع٢ً سهاض٠ أخط٣  اٱْػإؾطض أٟ سل َٔ سكٛم  نُا إٔ

؛ ٭ٕ ٖصا اؿل اٱْػإنعٝؿ١ ٚكذلق١ ئ ٜػِٗ أبسا يف نُإ عامل١ٝ ؾع١ًٝ ؿكٛم 

اييت تأتٞ َٔ ْؿؼ املكسض،  اٱْػإمجٝع سكٛم  َع٘غذلؾض ٚ غٝهٕٛ َكرلٙ ايطؾض،

 .ْت غرل كتًؿ١ َعٗإ ناست٢ ٚإ
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نات اْتٗا، ؾاٱْػإى سكٛم اْتٗا٫ تٛدس أ١ٜ خكٛق١ٝ يف ؾه٬ عٔ شيو، ؾإْ٘ 

ؾػاز ٚ بني ؾػاز ايؿهط٠ ، ٚهب ايتؿطٜلشلا َؿّٗٛ ٚاسس يف نٌ ايجكاؾات اٱْػإسكٛم 

٭ٕ مماضغتٗا ؾاغس٠، ؾهٌ َا تكّٛ  ؛هِ ع٢ً ايؿهط٠ بأْٗا ؾاغس٠ٜتِ اؿاملُاضغ١، ؾ٬ 

يٝؼ ؾٝ٘ َٔ سكٛم  اٱْػإب٘ ايسٍٚ املتكس١َ َٔ اْتكا١ٝ٥ َٚعاٜرل َعزٚد١ باغِ سكٛم 

 .ؾ٤ٞ اٱْػإ

ٖٞ نطٚض٠ ايبشح عٔ كطز َٔ دسٍ  ،ٚايٓكط١ احملٛض١ٜ إشٕ يف ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ

ْكٝهإ، ٜتُػو نأُْٗا ٚ ٜبسٚإ ،اٱْػإٜهٕٛ أسٝاْا عكُٝا بني خطابني ؿكٛم 

اؿكٛم املدتًـ ٚ ٜطنع ع٢ً تًو ايؿطٚمٚ ،اشل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝٚ اـطاب ا٭ٍٚ باـكٛقٝات

سٛشلا بني كتًـ ايجكاؾات، ٜٚتدص َٓٗا أسٝاْا َسعا٠ يطؾض ايجكاؾات ا٭خط٣، ٚنٌ َا 

 ،اٱْػإى ايعسٜس َٔ سكٛم ْتٗاتأتٞ ب٘، ٜٚكبح يف غايب اؿا٫ت ٖصا اـطاب شضٜع١ ٫

 .٫ٚ تتٓاغب َع ثكاؾت٘ ،أْٗا َٔ قٓع ثكاؾ١ أخط٣ عذ١

يهٓ٘ نجرلا َا ٜػتعٌُ ٖصٙ ايعامل١ٝ  ،اٱْػإعامل١ٝ سكٛم إىل  خط ٜسعٛخطاب آٚ

ٜككٞ ٚايتطبٝل، ٚنجرلا َا وتهِ يجكاؾت٘ املُاضغ١ ٚ عٓسخاق١  ،بططٜك١ اْتكا١ٝ٥

ايبٓا٤، ٖٚٛ إٕ ٜؿعٌ ٚ ايتطٛضٚ ع٢ً اعتباض أْٗا غرل قازض٠ ع٢ً ايتؿاعٌ ،ايجكاؾات ا٭خط٣

 .شيو ؾإْ٘ ٜعطٞ ؾطق١ يًدطاب ا٭ٍٚ يًتُػو أنجط غكٛقٝت٘

ايتؿطٜط، ؾ٬ ٚ ٜتذٓب اٱؾطاط اؾكٞيصيو نإ ٫ بس َٔ ايبشح عٔ خطاب تٛ

ضؾض ٚ اؾُٛزٚ ا٫ْػ٬مإىل  ٫ٚ تؿطٜط ٜ٪زٟ ،خكٛق١ٝٚ إؾطاط ٜكهٞ ع٢ً نٌ اخت٬ف

 .اٯخط

ٚميهٔ ؼكٝل شيو عٔ ططٜل ايبشح عٔ أندل قسض ممهٔ َٔ ٖصا املؿذلى 

عدل سٛاض سكٝكٞ ٚدسٟ بني كتًـ اؿهاضات،  ،ٞ بني ؾعٛب ٚثكاؾات ايعاملاٱْػاْ

ايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ، خاق١ ٚإٔ ايجكاؾ١ َػأي١ ٚ ايتُٝٝع بني ايتٓٛع ايجكايف سٝح هب

، ٚايتأثرل ٚايتأثط بني كتًـ ايجكاؾات زٜٓاَٝه١ٝ َٚتطٛض٠ ٚكتًؿ١ يف ايعَإ ٚاملهإ

 .بٌ َطًٛب ،ا٭خط٣ ممهٔ

ايتُػو باـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ، نُا ٫ ٚ ٫ٚ ميهٔ أبسا ٚيٛز ايعامل١ٝ با٫ْػ٬م 

 ايتٛاؾل بني اؿهاضاتٚ ميهٔ أٜها بًٛؽ ايعامل١ٝ بجكاؾ١ ٚاسس٠ ١َُٓٝٗ؛ يصيو ؾاؿٛاض
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اييت َٔ خ٬شلا  ،١ٝ"اٱْػاْايجكاؾات قسض قتّٛ يبًٛؽ "سهاض٠ اؿهاضات" "اؿهاض٠ ٚ

تطاثا َؿذلنا يٲْػا١ْٝ مجعا٤، ٚميهٔ سٝٓٗا اؿسٜح عٔ نٌ  اٱْػإتكبح سكٛم 

 .يهٌ ايٓاؽ يف َٛاد١ٗ نٌ ايسٍٚ اٱْػإسكٛم 
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فُع  ايكطإٓ ايهطِٜ بطٚا١ٜ سؿل، َكشـ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ يًٓؿط اؿاغٛبٞ، -1

 ّ.  2014 -ھ1436املًو ؾٗس يطباع١ املكشـ ايؿطٜـ، اٱقساض ايجاْٞ، ايػعٛز١ٜ 

أمحس بٔ قُس بٔ سٓبٌ، املػٓس، ؼكٝل أمحس قُس ؾانط، محع٠ أمحس  -2

 .1995َكطايعٜٔ، زاض اؿسٜح، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايكاٖط٠، 

قُس بٔ ازلاعٌٝ ايبداضٟ، اؾاَع ايكشٝح، زاض طٛم ايٓذا٠، ايطبع١ ا٭ٚىل،  -3

 ّ.2002-ھ1422برلٚت 

II. :املسادع 
 بايًّػ١ ايعسب١ٝ  أٚال:

 :املعادِ ٚاملٛضٛعات -1
، املعذِ ايؿًػؿٞ، اؾع٤ ايجاْٞ، ايطبع١ ا٭ٚىل، زاض ايهتاب ايعطبٞ، مجٌٝ صًٝٝا -1

 .1983برلٚت

، املعذِ ايٛغٝط، َهتب١ ايؿطٚم ايسٚي١ٝ، ايطبع١ ايطابع١، بايكاٖس٠ زتُع ايًػ١ ايعسب١ٝ -2

 .2004ايكاٖط٠ 
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 .2007زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايكاٖط٠ 
، ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، أقٛشلا، اْتُا٩ٖا، املٛغٛع١ اٱغ١َٝ٬ أْٛز ٚددٟ -12

 .1982، ٚىل، برلٚت، زاض ايهتاب ايًبٓاْٞ، َهتب١ املسضغ١، ايطبع١ ا٭9ايعطب١ٝ

َا ٚضا٤ اؿطب ع٢ً اٱضٖاب، ؾطن١ املطبٛعات يًتٛظٜع  ، ْعط١ٜ ا٫ستٛا٤إٜإ غابريٚ -13

 .2014ٚايٓؿط، ايطبع١ ايجا١ْٝ، برلٚت 

ايسٚي١ ٚايتعسز ايجكايف، تطمج١ املكطؿ٢ ، (Patrick SAVIDAN) باتسٜو ضافٝدإ -14

 .2011سػْٛٞ، زاض تٛبكاٍ يًٓؿط، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايساض ايبٝها٤، املػطب 

 .1999ايعٛمل١ ٚعٛمل١ ايجكاؾ١، زاض ايؿهط ايعطبٞ،  ، ثكاؾ١مسري أَني -بسٖإ غًٕٝٛ -15

 ، ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، تطمج١ قُس عطب قاق٬ٝ، غًِٝ سساز،َازٟ دٚبٟٛ -بٝاز -16

 .2008 امل٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت ،فس
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إْٛ ايسٚيٞ ٚايؿطٜع١ ، سكٛم اٱْػإ ٚسطٜات٘ ا٭غاغ١ٝ يف ايكدابس إبساِٖٝ ايّساٟٚ -17

 .1999اٱغ١َٝ٬، زاض ٚا٥ٌ يًطباع١ ٚايٓؿط، ايطبع١ ا٭ٚىل، عُإ 

، َؿّٗٛ ايعامل١ٝ يف ايتٓعِٝ ايسٚيٞ املعاقط، زضاغ١ تأق١ًٝٝ ؼ١ًًٝٝ داضِ ستُد شنسٜا  -18

 .2006ْاقس٠ يف ؾًػؿ١ ايكإْٛ ايسٚيٞ، َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

عجُإ،  ، سكٛم اٱْػإ ايعامل١ٝ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل، تطمج١ َباضى عًٞدًًْٚٞداى  -19

ايكاٖط٠  ،ايطبع١ ايعطب١ٝ ا٭ٚىل -املهتب١ ا٭نازمي١ٝ -َطادع١، قُس ْٛض ؾطسات

1998. 

، زضاغات يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬، زاض ايهتاب دعفس عبد ايطالّ عًٞ -20

 .1999ايكاٖط٠ املكطٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل، 

، ايتٓعِٝ ايسٚيٞ، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ٚاملٓعُات ايعامل١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ مجاٍ عبد ايٓاصس َاْع -21

 .2006ٚاملتدكك١، زاض ايعًّٛ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عٓاب١، اؾعا٥ط 

، ايػٝاز٠ ٚايػًط١، اٯؾام ايٛط١ٝٓ ٚاؿسٚز ايعامل١ٝ، غًػ١ً عبد ايسسِٝ ٚآخسٕٚ سافغ  -22

 .2006(، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، برلٚت 52ايعطبٞ)نتب املػتكبٌ 

 .1978، ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل ساَد ضًطإ -23

، عٛمل١ ايػٝاز٠، ساٍ ا٭١َ ايعطب١ٝ، امل٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط سطٔ ايبصاش -24

 .2002ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

 ايٓٗه١، ايتسخٌ يف ؾ٪ٕٚ ايسٍٚ بصضٜع١ محا١ٜ سكٛم اٱْػإ، زاض سطني سٓفٞ عُس -25

 .2005-2004ايعطب١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايكاٖط٠ 

، ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ايسٚيٞ، زضاغ١ يف ايتأثرلات املتبازي١ َا بني خاْصاد أمحد عبد -26

ت اؿًيب قٛاعس ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚقٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ، زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َكاض١ْ، َٓؿٛضا

 .2011، اؿكٛق١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت

اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿكٛم اٱْػإ، زضاغ١ َكاض١ْ يف ن٤ٛ أقٍٛ ، محد ايهباشأخريٟ  -27

غ١َٝ٬ ٚاملباز٨ ايسغتٛض١ٜ ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ، َٓؿأ٠ املعاضف، ايطبع١ أسهاّ ايؿطٜع١ اٱ

 .2008 ايجا١ْٝ، اٱغهٓسض١ٜ

اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ؿكٛم اٱْػإ، زضاغ١ َكاض١ْ، زاض ايهتب ، خريٟ أمحد ايهباش -28

 .2006 ،املكط١ٜ
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، تطمج١: قُس َكطؿ٢ غِٓٝ، (David P. PHORSYTHE) دافٝد ب. فٛزضاٜح  -29

سكٛم اٱْػإ ٚايػٝاغ١ ايسٚي١ٝ، اؾُع١ٝ املكط١ٜ يٓؿط املعطؾ١ ٚايجكاؾ١ ايعامل١ٝ، ايطبع١ 

 .1993 ،ايعطب١ٝ ا٭ٚىل، ايكاٖط٠

، َعاٖسات زٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ تعًٛ ايكإْٛ، زاض اشلس٣ يًطباع١ ٛش ْعُإدغب -30

 .2008ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط

 ايًبٓا١ْٝايعطب١ٝ دٛضز ؾطف، ايساض إىل  خط، ْكً٘ايبعس اٯ -، ايعٛمل١دَٚٝٓٝو ٚيتٕٛ  -31

 .2005يًٓؿط اؾاَعٞ، برلٚت 

أَني عًٞ، املطنع ايكَٛٞ ، ا٭دٓس٠ اـؿ١ٝ يًعٛمل١، تطمج١ عًٞ دٜٓٝظ مسٝح  -32

 .2011 ،يًذلمج١، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايكاٖط٠

، سكٛم اٱْػإ ٚاؿطٜات ايؿدك١ٝ، تطمج١، عًٞ نٟٛ، زٚبري غازفإ، دإ داى ضٜٛري -33

(، َطابع إؾطٜكٝا يًؿطم، 4َٓؿٛضات امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًٓؿط ٚاٱبساع، غًػ١ً ايذلمج١)

 .1999ايساض ايبٝها٤، املػطب 

 .2006: تعاضف اؿهاضات، زاض ايؿهط، ايطبع١ ا٭ٚىل، زَؿل سٕٚاملٝالد ٚآخشنٞ  -34

، سكٛم اٱْػإ يف ايعامل املعاقط، زاض غعاز ايكباح يًٓؿط ضعاد ستُد ايضباح -35

 .1996ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

، اجملًؼ ايسغتٛضٟ اؾعا٥طٟ، زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ، ضعٝد بٛغعري -36

 .2012اؾعا٥ط

، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكٛاعس اٯَط٠ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ، زاض ضًُٝإ عبد اجملٝد -37

 ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، ز. ت. ط.

ايعٛمل١ ٚايٓعاّ ايسٚيٞ اؾسٜس، غًػ١ً نتب املػتكبٌ  مسري أَني ٚآخسٕٚ، -38

 .2010(، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، برلٚت 38ايعطبٞ)

، سٛاض ايسٚي١ ٚايسٜٔ، امل٪غػ١ ايٛط١ٝٓ ي٬تكاٍ ٚايٓؿط بسٖإ غًٕٝٛمسري أَني،  -39

 .2003، اؾعا٥ط(ANEPٚا٫ؾٗاض)

بعض ايكهاٜا يًُػتكبٌ، تأ٬َت سٍٛ ؼسٜات ايعامل املعاقط، زاض  مسري أَني،  -40

 .2003ايؿطابٞ،، برلٚت طبع١ 

يٛسس٠ ايعطب١ٝ، ضاغات ابًسإ اؾٓٛب ايباظغ١ يف َٛاد١ٗ ايعٛمل١، َطنع ز مسري أَني، -41

 .2011، ٚىل، برلٚتايطبع١ ا٭
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، مٛ ْعط١ٜ يًجكاؾ١، ْكس ايتُطنع ا٭ٚضٚبٞ ٚايتُطنع ا٭ٚضٚبٞ مسري أَني -42

 .2003 ،برلٚت املعهٛؽ، زاض ايؿطابٞ،

سكٛم اٱْػإ بني ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايٛنع١ٝ ٚايؿطٜع١  ،ايطٝد عبد اذتُٝد فٛدٙ -43

 .2003غهٓسض١ٜ ا٭ٚىل، اٱ يؿهط اؾاَعٞ، ايطبع١اٱغ١َٝ٬، زاض ا

، ايعطب ٚايعٛمل١، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، ايطٝد ٜاضني ٚآخسٕٚ  -44

 .1998برلٚت 

اؿكٝك١ ايسغتٛض١ٜ ٚايٛاقع املؿكٛز،  ،ط، سكٛم اٱْػإ يف اؾعا٥غّطاب نُاٍ -45

 .2005، زاض اـًس١ْٝٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط 1989-2003

، سل اٱْػإ يف ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚمحاٜت٘ زٚيٝا، ايدٜٔ ستُد عبد اذتهِٝ ايضايفصفا٤   -46

 .2005َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

، تأ٬َت يف ايسميكطاط١ٝ ٚسكٛم اٱْػإ: ا٭بعاز ايػٝاغ١ٝ ايطٝب ايبهٛش -47

 2003، تْٛؼٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، َٓؿٛضات املعٗس ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ

، اٱغ٬ّ ٚسكٛم اٱْػإ، املؿذلى اٱْػاْٞ يًجكاؾات ٚاؿهاضات عبد اذتطني غعبإ  -48

 .2001املدتًؿ١، َ٪غػ١ سكٛم اٱْػإ ٚاؿل اٱْػاْٞ، برلٚت 

ايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ ٚسكٛم إىل  ، اٱْػإ ٖٛ ا٭قٌ، َسخٌعبد اذتطني غعبإ -49

 .2002اٱْػإ، ايكاٖط٠ اٱْػإ، َطنع ايكاٖط٠ يسضاغات سكٛم 

 . ز. ّ. ط.1967 ازض اؿل يف ايؿك٘ اٱغ٬َٞ،، َكعبد ايسشام أمحد ايطٓٗٛزٟ -50

زاض ايهتاب ٚايٛثا٥ل املكط١ٜ، ، ايعٛمل١ ٚايتٓعِٝ ايسٚيٞ املعاقط، عبد ايفتاح َساد -51

 ت. ّ. ط.ز.

ايعا١َ، ايهتاب ا٭ٍٚ، املباز٨  ، ايٛغٝط يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ،عبد ايهسِٜ عًٛإ -52

 .1997َهتب١ ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ 

، ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ عبد ايهسِٜ عٛض خًٝف١  -53

 .2009يًٓؿط، اٱغهٓسض١ٜ 

، سكٛم اٱْػإ يف اٱغ٬ّ، أنازمي١ٝ ْاٜـ يًعًّٛ عبد ايًطٝف بٔ ضعٝد ايػاَدٟ -54

 .2000ا٭١َٝٓ، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايطٜاض

، ا٭بعاز ايجكاؾ١ٝ ؿكٛم اٱْػإ يف ايٛطٔ ايعطبٞ، َطنع عبد اهلل أمحد ايٓعِٝ ٚآخسٕٚ  -55

 .1993ابٔ خًسٕٚ يًسضاغات اٱمنا١ٝ٥، زاض غعاز ايكباح، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايهٜٛت 



 ٚاملسادعقا١ُ٥ املضادز 

410 
 

، ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عسٚب١ دّباز ارتصزدٞ -56

 .2010 ايطبع١ ا٭ٚىل، عُإ

، سكٛم اٱْػإ بني ايتؿطٜع ٚايتطبٝل، زاض اؾاَع١ عضُت عديٞ ٚطازم إبساِٖٝ ايدضٛقٞ -57

 .2008غهٓسض١ٜ يًٓؿط، اٱاؾسٜس٠ 

قا١ْْٝٛ(، زٜٛإ  -، ايع٬قات ايجكاؾ١ٝ ايسٚي١ٝ )زضاغ١ غٝاغ١ٝايعاليٞ ايضادم -58

 .2006املطبٛعات اؾاَع١ٝ، اؾعا٥ط 

ايتػاَح، زضاغ١ َكاض١ْ إىل  اشلٜٛات اؿهاض١ٜ َٔ ايكٸساّ، خطاب ع٢ً عبٛد احملُداٟٚ -59

بني املٓذع ايػطبٞ ٚاملٓذع اٱغ٬َٞ، زاض ايطٚاؾس ايجكاؾ١ٝ ْاؾطٕٚ، برلٚت يبٓإ، ُأعٝس 

 .2012ايٓسِٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، اؾعا٥ط  ابٔطبع٘ ْٚؿطٙ َٔ قبٌ 

زاض أغا١َ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١  ، سكٛم اٱْػإ يف ظٌ ايعٛمل١،عًٞ ٜٛضف ايػهسٟ -60

 .2006ا٭ٚىل، عُإ 

ٛف، َطبع١ ايػٓابٌ، ايطبع١ ً، غ٪اٍ سكٛم اٱْػإ، تكسِٜ اؿبٝب بهعُاد عُس -61

 .2000ا٭ٚىل، عُإ 

، َسخٌ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ، عُس ضعد اهلل -62

 .1993ايطبع١ ايجا١ْٝ، اؾعا٥ط 
، املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ بني ايٓعط١ٜ ضعد اهللعُس  -63

 .2009ٚايتطٛض، زاض ١َٖٛ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط 

، سكٛم اٱْػإ يف إؾطٜكٝا ٚايٛطٔ ايعطبٞ، زضاغ١ يف عٝط٢ غٝفذٞ، سًُٞ غعساٟٚ -64

يًسضاغات ٚايتٛثٝل ٚايٓؿط، ايكاٖط٠ املؿاِٖٝ ٚاملٛاثٝل ٚايتٓعُٝات، َطنع ايبشٛخ ايعطب١ٝ 

1990. 

، اؿل قسِٜ، ٚثا٥ل سكٛم اٱْػإ يف ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، َطنع ايكاٖط٠ غامن دٛاد -65

 ز. ت. ط. يسضاغات سكٛم اٱْػإ،

 .1989عُإ  ، ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، َطبع١ ايتٛؾٝل،غطإ ادتٓدٟ -66

ايٛط١ٝٓ، زا٥ط٠ املطبٛعات ٚايٓؿط،  ، سل ايتسخٌ اٱْػاْٞ، املهتب١غطإ ادتٓدٟ -67

 .2002ايطبع١ ا٭ٚىل، عُإ 

 ،، تطمج١ خًٌٝ أمحس، تكسِٜ غٌٗٝ ايكـ، اٜسٜٛيٛدٝا اٱْػإ، فسفسْطٛا غات١ًٝٝ -68

 .2002امل٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ايجا١ْٝ، برلٚت 
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ب املدتل، املطبع١ ، ن١ْٝٛ سكٛم اٱْػإ، فُع ا٭ططف يًهتافسٜد بٔ دشا -69

 .2013املػطب١ٝ يطباع١ ٚإؾٗاض ايهتاب، ايطبع١ ا٭ٚىل، تْٛؼ

، سكٛم اٱْػإ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايع٬قات ايسٚي١ٝ، احملتٜٛات قادزٟ عبد ايعصٜص -70

 .2002ٚاٯيٝات، زاض ١َٖٛ، ايطبع١ ا٭ٚىل، اؾعا٥ط 

بططؽ بططؽ غايٞ، تكسِٜ ، اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، تكسٜط نًٛدٜٛ شاْػٞ  -71

قُس ظاٟٚ، ْكً٘ عٔ ايًػ١ ا٫ٜطاي١ٝ، ؾٛظٟ عٝػ٢، َع إغٗاَات، ضؾاع١ بٔ عاؾٛض 

ٜطاي١ٝ، َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ، ايطبع١ ٚبػاّ بطن١، ْؿط مبػا١ُٖ ٚظاض٠ اـاضد١ٝ اٱ

 .2006ا٭ٚىل، برلٚت 

٭َٔ ايسٚيٞ يف فاٍ ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يكطاضات فًؼ ا مل٢ عبد ايباقٞ ستُٛد ايػساٟٚ،  -72

 .2009محا١ٜ سكٛم اٱْػإ، َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

، ثكاؾ١ ايؿطز ٚثكاؾ١ اؾُٗٛض، تطمج١ عازٍ عُاض، غًػ١ً ظزْٞ عًُا، يٜٛظ دًًٜٛ -73

 .1982َٓؿٛضات عٜٛطات، برلٚت 

ٖني، زاض ، آؾام دعا٥ط١ٜ، َؿه١ً ايجكاؾ١، تطمج١ عبس ايكبٛض ؾاَايو بٔ ْيب  -74

 .1983ايٓٗه١ 

، ايسميكطاط١ٝ يف اٱغ٬ّ، ايكهاٜا ايهدل٣، زاض ايؿهط ايعطبٞ َايو بٔ ْيب -75

 .1991املعاقط، برلٚت

، َؿه١ً ايجكاؾ١، تطمج١ عبس ايكبٛض ؾاٖني، ايطبع١ ا٫ٚىل، زاض َايو بٔ ْيب -76

 .2013ايٛعٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط

ايجكاؾات ايبؿط١ٜ: ْؿأتٗا  -بايجكاؾ١؟ ، ملاشا ٜٓؿطز اٱْػإ َاٜهٌ نازدٜرزع -77

، غًػ١ً نتب ثكاؾ١ٝ ؾٗط١ٜ ٜكسضٖا اجملًؼ ايٛطين 229عامل املعطؾ١  -ٚتٓٛعٗا

 .1998ايهٜٛت  -يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب

، ا٫ْذلبٛيٛدٝا ايجكاؾ١ٝ، ايساض اؾاَع١ٝ يًطباع١ ٚايٓؿط، برلٚت ستُد أمحد بَٝٛٞ -78

1993. 

، سكٛم اٱْػإ يف ايؿهط ايػٝاغٞ ايػطبٞ ٚايؿطع ايٛنٌٝضاَٞ صاحل ، ستُد أمحد َفيت -79

 .١1992 اٱغ١َٝ٬، ايطبع١ ا٭ٚىل، ز. ّ. ط هاٱغ٬َٞ )زضاغ١ َكاض١ْ(، زاض ايٓٗ
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، سكٛم اٱْػإ يف اٱغ٬ّ، زضاغ١ َكاض١ْ َع اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ستُد ايصسًٝٞ -80

ايطٝب، ايطبع١ ايجايج١، زَؿل اٱْػإ ٚاٱع٬ٕ اٱغ٬َٞ ؿكٛم اٱْػإ، زاض ايهًِ 

 .2003ٚبرلٚت 

، ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط، زاض املطبٛعات ستُد ايطعٝد ايدقام، َضطف٢ ضال١َ سطني -81

 .1997غهٓسض١ٜاؾاَع١ٝ، اٱ
ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، ايٛدٝع يف ْعط١ٜ ايكإْٛ، زاض ١َٖٛ إىل  ، َسخٌضعٝد دعفٛزُد ست -82

 2004يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط، 

ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، اؾع٤ ايجاْٞ، ْعط١ٜ اؿل، زاض ١َٖٛ إىل  ، َسخٌضعٝد دعفٛزستُد  -83

 .2011يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، اؾعا٥ط

، َٛقع اٱغ٬ّ يف سٛاض اؿهاضات، زاض ايٓؿا٥ؼ، ايطبع١ ا٭ٚىل، ستُد ايطُاى -84

 .2012برلٚت 

تعايِٝ اٱغ٬ّ ٚإع٬ٕ ا٭َِ املتشس٠، زاض املعطؾ١، ، سكٛم اٱْػإ بني ستُد ايػصايٞ -85

 .2001اؾعا٥ط 

 .2003، ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، برلٚت ستُد اجملرٚب -86

اؾع٤ ا٭ٍٚ، زٜٛإ املطبٛعات  ، َباز٨ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ،ستُد بٛضًطإ -87

 اؾاَع١ٝ، ز. ت. ط.

يسٚي١ٝ اؿسٜج١ ٚؾهط٠ اؿه١َٛ ايعامل١ٝ، اشل١٦ٝ ، املٓعُات استُد سطٔ األبٝازٟ -88

 .1978املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، ايكاٖط٠ 

، ايٛدٝع يف ْعط١ٜ اؿل بٛد٘ عاّ، ا٭ؾدام ٚا٭َٛاٍ ٚاٱثبات يف ستُد سطٓني -89

 .1985ايكإْٛ اؾعا٥طٟ، امل٪غػ١ ايٛط١ٝٓ يًهتاب، اؾعا٥ط 

يًُذتُع ايسٚيٞ، َٓؿأ٠ املعاضف،  ، اؾُاع١ ايسٚي١ٝ، زضاغ١ستُد ضاَٞ عبد اذتُٝد  -90

 .2004اٱغهٓسض١ٜ 

أْػ١ٓ اؿهاض٠ إىل  ، َػتكبٌ ايع٬قات ايسٚي١ٝ َٔ قطاع اؿهاضاتستُد ضعدٟ -91

(، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، 58) ٚثكاؾ١ ايػ٬ّ، غًػ١ً أططٚسات ايسنتٛضاٙ

 .2006ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 
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١ اؿهاض٠ أْػٓإىل  َٔ قطاع اؿهاضات، َػتكبٌ ايع٬قات ايسٚي١ٝ، ستُد ضعدٟ -92

 (، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب58،١ٝ) ططٚسات ايسنتٛضاٙأٚثكاؾ١ ايػ٬ّ، غًػ١ً 

 .2008ايطبع١ ايجا١ْٝ، برلٚت 

، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ؿكٛم اٱْػإ، تطٛض اؿكٛم ٚاؿطٜات ايعا١َ ستُد ضعٝد زترٚب -93

، سٜج١ يًهتاب، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚتٚاٯيٝات ايكا١ْْٝٛ ؿُاٜتٗا، ؾطن١ امل٪غػ١ اؿ

2014. 

 .1981، ايٛغٝط يف قإْٛ ايػ٬ّ، َٓؿأ٠ املعاضف، اٱغهٓسض١ٜ ستُد طًعت ايػُٓٝٞ -94

، سكٛم اٱْػإ يف ايؿهط ايعطبٞ، زضاغات يف ايٓكٛم، سٕٚستُد عابد ادتابسٟ ٚآخ -95

ا٭ٚىل، برلٚت ايطبع١  ؼطٜط غ٢ًُ اـهطا٤ اؾٝٛغٞ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ،

2002. 

، ايسميكطاط١ٝ ٚسكٛم اٱْػإ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، ستُد عابد ادتابسٟ  -96

(، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، 6(، قهاٜا ايؿهط ايعطبٞ )26غًػ١ً ايجكاؾ١ ايك١َٝٛ)

 .2004ايطبع١ ايجايج١، برلٚت 

ايٛسس٠ ايعطب١ٝ،  ، قهاٜا يف ايؿهط املعاقط، َطنع زضاغاتستُد عابد ادتابسٟ -97

 .1997ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

، ايعٛمل١ ٚاشل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ، عؿط أططٚسات، املػتكبٌ ايعطبٞ، ايعسز ستُد عابد ادتابسٟ -98

 .1998( 20(، ايػ١ٓ )228)

، ايؿكط ٚايؿكطا٤ يف ايٛطٔ ايعطبٞ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ستُد عبد ايػفٝع عٝط٢ -99

 .2012ايعطب١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

، سكٛم اٱْػإ يف ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚقٛاعس ايكإْٛ ستُد عبد ايعصٜص أبٛ ضش١ًٝ -100

 ، ز. ّ. ط.1985ايسٚيٞ، 

، اٱغ٬ّ ٚسكٛم اٱْػإ، نطٚضات ٫ سكٛم، عامل املعطؾ١ غًػ١ً ستُد عُاز٠  -101

 .1985نتب ثكاؾ١ٝ ؾٗط١ٜ ٜكسضٖا اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب، ايهٜٛت

، قانطات يف سكٛم اٱْػإ، قاٚض ض٥ٝػ١ٝ، زاض اـًس١ْٝٚ ستٞ ايدٜٔستُد  -102

2003. 

، ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، املكازض ٚٚغا٥ٌ ستُد ٜٛضف عًٛإ ٚستُد خًٌٝ املٛض٢ -103

 .2005ايطقاب١، اؾع٤ ا٭ٍٚ، زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، عُإ 
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املؿطٚع َٔ ا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠، ايتشًٌ  ،َضطف٢ ضال١َ سطٔ -104

 .2008غهٓسض١ٜ اٱ

، اٱْػإ اؿطاّ، قطا٠٤ يف اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ، ايساض َٓضف املسشٚقٞ -105

 .2013ٚىل، تْٛؼاملتٛغط١ٝ يًٓؿط، ايطبع١ ا٭

 .1973، سكٛم اٱْػإ، َاٖٞ؟ ، تطمج١ زاض ايٓٗاض يًٓؿط، برلٚت َٛزٜظ نسْطتٕٛ -106

ْعط١ٜ  –ايكإْٛ، ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ إىل  ، املسخٌْبٌٝ إبساِٖٝ ضعد ٚستُد سطٔ قاضِ -107

 .2005َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، برلٚت  -اؿل

، ؾذ ايعٛمل١، ا٫عتسا٤ ع٢ً ايسميكطاط١ٝ ايطؾا١ٖٝ، تطمج١ ٖاْظ بٝرت َازتٔ ٖٚازايد غَٛإ -108

 .1998 َطابع ايطغاي١، ايهٜٛتعسْإ عباؽ، عامل املعطؾ١، غًػ١ً نتب ثكاؾ١ٝ، 

اٱَعإ يف سكٛم اٱْػإ، َٛغٛع١ عامل١ٝ كتكط٠، تأ٬َت  ،سٕٖٚٝجِ َٓاع ٚآخ  -109

ؾهط١ٜ، ْكٛم أغاغ١ٝ، اؾع٤ ايجاْٞ، ا٭ٖايٞ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ 

 .2003ا٭ٚىل، زَؿل 

ٚتكسِٜ، أنطّ ، تسٌٜٚ ايسغاترل ايٛط١ٝٓ، تطمج١ باغٌٝ ٜٛغـ، َطادع١ ًٖٝني تٛزاز -110

 .2004ايٛتطٟ، بٝت اؿه١ُ، ايعطام 

، ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، زاض ايهتب املكط١ٜ، ايكاٖط٠ ٚا٥ٌ أمحد عالّ -111

1999. 

 ٚاملرنسات ادتاَع١ٝ األطسٚسات -3
 :األطسٚسات –أ 
ططٚس١ يٌٓٝ زضد١ أايػٝاز٠،  أيٝات ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ سكٛم اٱْػإ َٚبس، اٯمحد ٚايفأ  -1

 .2011-2010ايسنتٛضاٙ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايع٬قات ايسٚي١ٝ، داَع١ اؾعا٥ط

سهاّ ايكإْٛ أطاض ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ع٢ً ن٤ٛ إ، محا١ٜ ايب١٦ٝ يف شٜد املاٍ صاف١ٝ -2

 .2013سنتٛضاٙ يف ايكإْٛ، داَع١ َٛيٛز َعُطٟ تٝعٟ ٚظٚاي أططٚس١ يٌٓٝ زضد١ايسٚيٞ، 

أططٚس١ ، ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚزغاترل ايسٍٚ، ضًٛإ زغٝد عٓذٛ ايطٓذازٟ -3

 .2004يف ايكإْٛ ايعاّ، داَع١ املٛقٌ، ايعطام  سنتٛضاٙاي يٌٓٝ زضد١

يٌٓٝ ؾٗاز٠  أططٚس١، نطٚض٠ تسعِٝ اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ يكٛم اٱْػإ، عا١ٜٚ دْداْٞ -4

 .1996زنتٛضاٙ زٚي١ يف ايكإْٛ، بٔ عهٕٓٛ اؾعا٥ط 

فاٍ  -، زٚض اجملًؼ ايسغتٛضٟ يف محا١ٜ اؿكٛم ٚاؿطٜات ايعا١َْبايٞ فط١ -5
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ايسنتٛضاٙ يف ايعًّٛ، داَع١ َٛيٛز َعُطٟ  يسضد١يٌٓٝ  أططٚس١ -ممسٚز ٚسٍٛ قسٚز

 .2009-2008تٝعٟ ٚظٚ، ن١ًٝ اؿكٛم، ايػ١ٓ اؾاَع١ٝ 

 سات:املرّن - أ

يت١ُٝٓ، َصنط٠ ، ا٭َِ املتشس٠ نإطاض قاْْٛٞ ؾسي١ٝ ايػًِ ٚابٛغساب ستُد أزشقٞ -1

يٌٓٝ ؾٗاز٠ املادػترل يف ايكإْٛ، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، داَع١ َٛيٛز َعُطٟ، 

 تٝعٟ ٚظٚ، ز. ت. ّ.

َصنط٠ يٌٓٝ ؾٗاز٠  ، اـكٛقٝات ايجكاؾ١ٝ ٚعامل١ٝ سكٛم اٱْػإ،عًٞ َعصٚش -2

 .2005بَٛطزاؽقُس بٛقط٠، أاملادػترل يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، داَع١ 

، ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ يف ظٌ ايعٛمل١، ضغاي١ َادػترل، عُاد خًٌٝ إبساِٖٝ -3

 .2004ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ املٛقٌ 

 :املكاالت -4
 َكاالت َٓػٛز٠ يف زتاّلت ٚدٚزٜات  -  أ
اجمل١ً "، بعض ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف زضاغ١ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ" ، أمحد ايسغٝدٟ -1

 .100-56، م1999، غ١ٓ 55يًكإْٛ ايسٚيٞ، اجملًس املكط١ٜ 

، "سٛاض اؿهاضات، نٝـ ْكٓع ايتاضٜذ بؿهٌ ض١ٜ٩ دسٜس٠ يًعامل " محد شٌٜٚ،أ -2

، ايعٛمل١ ٚسٛاض اؿهاضات (17ف١ً عامل ايذلب١ٝ، ايعسز)، تطمج١ عبس ايطسِٝ ْادح

 .199-184م، 2007ايبٝها٤، املػطب َٓؿٛضات عامل ايذلب١ٝ، ايساض ٚايجكاؾات،

ض١ٜ٩  ،"اغ١ٝ يف ايٓعاّ ا٫قًُٝٞ ايعطبٞٝثاضٖا ايػآايعٛمل١ ٚ"  محد عبد ايسمحإ سطٔ،أ -3

، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، 258، ايعسز23ايػ١ٓ عطب١ٝ، ف١ً املػتكبٌ ايعطبٞ،

 .21-4، م2000 ،برلٚت
ف١ً اؾاَع١ ، "ايعامل١ٝ ٚ ايعٛمل١ ٚأثطُٖا يف سكٛم اٱْػإ"، أغسف زفعت عبد ايعاٍ -4

 .809-783، م2006ايػ١ٓ ايجايج١، ، 10ا٭زلط١ٜ،ايعسز

، ف١ً ايػٝاغ١ ايسٚي١ٝ َطنع "َِ املتشس٠ق٣ٛ يٮأمٛ زٚض "، بطسع بطسع غايٞ -5

(، 111) ايعسز ايكاٖط٠، ٖطاّ،ا٭ مب٪غػ١ ١ٚا٫غذلاتٝذٝ ايسضاغات ايػٝاغ١ٝ

 .11، م1993داْؿٞ
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ف١ً عامل ايذلب١ٝ  "،املسْٞ يف ايؿهط ايعطبٞايعٛمل١ ٚاجملتُع "، بٔ مساعٌٝ َٛض٢ -6

َٓؿٛضات عامل ايذلب١ٝ، ايساض ايبٝها٤،  ،ايعٛمل١ ٚسٛاض ايجكاؾات ٚاؿهاضات (،17ايعسز)

 .285-271، م2007املػطب

، ف١ً ايكإْٛ، اجملتُع ٚايػًط١، "َٔ ٚسكٛم اٱْػإفًؼ ا٭"، بٛغصاي١ ستُد ْاصس -7

، 2013اجملتُع ٚايػًط١، داَع١ ٖٚطإ، ايعسز ايجاْٞايكازض٠ عٔ كدل ايكإْٛ، 

 .85-80م

، تطمج١ "ايعاملٞ ٚإَها١ْٝ ايتشهِ ا٫قتكازَا ايعٛمل١؟ "، بٍٛ ٖسضت ٚغسا ٖاّ طَٛطٕٛ -8

 .2001، ايهٜٛت273عامل املعطؾ١، ايعسزف١ً ؾاتح عبس اؾباض، 

ف١ً  "،ايتٓٛع ايجكايفاشل١ٜٛ ٚايعٛمل١ َٔ َٓعٛض سل "، ايتٛجيسٟ عبد ايعصٜص بٔ عجُإ -9

 .18-16، م1988باط ، ايطٸ15اٱغ٬ّ ايّٝٛ، ايعسز

ٍٚ ؾُٝا ٜتعًل ببعض ٬َت سٍٛ قطاض اجملًؼ ايسغتٛضٟ ا٭أت" ، دباز عبد اجملٝد -10

اجمل١ً اؾعا٥ط١ٜ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتكاز١ٜ  ،"ايكهاٜا املطتبط١ باملعاٖسات ايسٚي١ٝ

زاض١ٜ، بٔ عهٕٓٛ، داَع١ َعٗس اؿكٛم ٚايعًّٛ اٱ(،  ) ِضق ،34ٚايػٝاغ١ٝ، اؾع٤

 .166-141، م1996اؾعا٥ط

 (،24، ف١ً سٛيٝات داَع١ اؾعا٥ط، ايعسز)"مٛ غٝاز٠ َػ٪ٚي١" ،محادٚ اهلامشٞ -11

 .50-10، م2013نتٜٛط أاؾع٤ ايجاْٞ، 

ايكازض٠  ،، ف١ً احملاَا٠"اؾعا٥ط ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ" ، خداش سبٝب -12

 .112-62، م2004ٍٚ، َاٟ ، ايعسز ا٭)اؾعا٥ط(عٔ َٓع١ُ احملاَا٠ َٓطك١ تٝعٟ ٚظٚ
يف بعض َعاٖط ٚسسٚز تسخٌ فًؼ ا٭َٔ يف تٓؿٝص أسهاّ ايكإْٛ "، خًفإ نسِٜ -13

، ن١ًٝ اؿكٛم،  1، اجمل١ً ايٓكس١ٜ يًكإْٛ ٚايعًّٛ ٚايػٝاغ١، ايعسز"ايسٚيٞ اٱْػاْٞ

 .180 -157، م2006تٝعٟ ٚظٚ، داْؿٞداَع١ َٛيٛز َعُطٟ 

ثط اؿطب ع٢ً ، زضاغ١ ٭"سكٛم اٱْػإ يف ظٌ ا٫ْتٗاظ١ٜ ايسٚي١ٝ"، زغٝد محد ايعٓصٟ -14

، 2010، داْؿٞ 41ضٖاب ع٢ً سكٛم اٱْػإ، ف١ً ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ، ايعسزاٱ

 .184-101م

زداْٞ، ف١ً ، تطمج١ ٖؿاّ "ايتؿٛم ا٭َطٜهٞ: َاشا ْؿعٌ اػاٖ٘؟ "، زٜتػازدٕ ٖاع -15

 .65-63، م 2001غٛضٜا  -(، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ 458املعطؾ١، ايعسز)
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إغٗاَات املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ يف تهٜٛٔ قإْٛ سكٛم  " ،ضا١َٝ بٛزٚب١ -16

 .61-42، م2012، ف١ً اؾٓإ، ايعسز ايجايح، ططابًؼ، يبٓإ "قًُٝٞإْػإ إ

ف١ً اؾٓإ، ، "ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬عامل١ٝ سكٛم اٱْػإ ٚاـكٛق١ٝ "، ضسٚز طاييب -17

 .40-11، م2012ايعسز ايجايح، ططابًؼ، يبٓإ 

، ف١ً ايعطبٞ، "اٱطاض ايٓعطٟ ٚايتطٛض ايتاضىٞ ؿكٛم اٱْػإ"  ضعد ايدٜٔ إبساِٖٝ، -18

، عسز خام عكٛم اٱْػإ، تكسضٖا ٚظاض٠ اٱع٬ّ ايهٜٛت١ٝ، َطابع ايؿطٚم 470ايعسز

 .119-112، م1998ايكاٖط٠

، ف١ً "دٌ َكاضب١ دسٜس٠أضٖاب ٚسكٛم اٱْػإ: عٓاقط َٔ اٱ"، محد املٓضٛبأطازم  -19

 .296 -277، م2006دٛإ  ،ضزٕداَع١ َ٪ت١، ا٭ 11ايباسح اؾاَعٞ، ايعسز

َٔ ضقِ ، زضاغ١ يف قطاض فًؼ ا٭"ْػا١ْٝإايتسخٌ ٫عتباضات "، عبد ايهسِٜ عًٛإ -20

، 2004داَع١ ايبشطٜٔايعسز ايجاْٞ،  اجملًس ا٭ٍٚ، ، ف١ً اؿكٛم،1991يػ١ٓ 688

 .337-309م

 (17ايعسز) ف١ً عامل ايذلب١ٝ، ايجكاؾات"،غؼ اؿٛاض بني أيف "  عبد اهلادٟ َفتاح، -21

ايساض ايبٝها٤،  ايعٛمل١ ٚسٛاض ايجكاؾات ٚاؿهاضات، َٓؿٛضات عامل ايذلب١ٝ،

 .183-170، م2007املػطب

ف١ً املػتكبٌ ايعطبٞ، ايعسز  ،"ٚاـكٛقٝات ايجكاؾ١ٝ ايعٛمل١"  ،عدْإ ايطٝد سطني -22

، 1999َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، برلٚت َتطًبات ا٭َٔ ايجكايف ايعطبٞ، ،246

 .33-24م

، اجمل١ً "قإْٛ املعاٖسات ٚا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ سكٛم اٱْػإ"، عصت ضعد ايدٜٔ -23

 .271م، 1983، غ39١ٓاملكط١ٜ يًكإْٛ ايسٚيٞ، ايعسز

، عامل ايؿهط، إقساضات "سكٛم اٱْػإ بني ايٓعط١ٜ ٚايٛاقع"، عًٞ بٔ سطني احملذٛبٞ -24

، 2003، 31اجملًس 4ايعسز اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب بسٚي١ ايهٜٛت،

 .37-7م

، ف١ً "ؾهايٝات ايع٬ق١ ٚايتش٫ٛت ايسٚي١ٝ(إ) ايػطب ٚسكٛم اٱْػإ"، غامن ايٓذاز -25

، 2001ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، داَع١ ايهٜٛت ،4، ايعسز29ا٫دتُاع١ٝ، اجملًسايعًّٛ 

 .41-8م 
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، (17ف١ً عامل ايذلب١ٝ، ايعسز) ،"اٱغ٬ّ ٚايػطب يف ظَٔ ايعٛمل١" ، فازح َطسسٞ -26

ايساض ايبٝها٤،  َٓؿٛضات عامل ايذلب١ٝ، ايعٛمل١ ٚسٛاض ايجكاؾات ٚاؿهاضات،

 .218-200، م2007املػطب

، فًـــ١ ايعطبـــٞ، "ايتطبٝـــلإىل  سكـــٛم اٱْػـــإ َـــٔ ايتؿـــطٜع"، ايطـــٝد ضـــعٝدستُـــد  -27

 .125-120، م1998، 470عسز

ف١ً ايؿهط  ،"ضٖابَكاضب١ سٍٛ سكٛم اٱْػإ، ايعٛمل١ ٚاٱ"، ستُد ايضاحل دَربٟ -28

 .47-27، م١َ2004، اؾعا٥ط، فًؼ ا٭6ايعسز ايدلملاْٞ،

ايؿهط ايدلملاْٞ،  ،"ؾامآلاظات، ٚإاجملًؼ ايسغتٛضٟ، ق٬سٝات، " ستُد ظاٟٚ، -29

 .53-35، م2004ايعسز اـاَؼ 

، ف١ً اؿكٛم، "ايتطبٝل ا٭ؾكٞ ي٬تؿاق١ٝ ا٭ٚضب١ٝ ؿكٛم اٱْػإ" ،ستُد خًٌٝ املٛض٢ -30

-5م ،ًٕس ايطابع، ايعسز ا٭ٍٚ، ز.ؽ.ايكازض٠ عٔ ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايبشطٜٔ، اجمل

30. 

ططاف يف ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم ايسٍٚ ا٭ْطام ايتعاَات " ،ستُد خًٌٝ املٛضٞ -31

، 1، ايعسز33، زضاغات عًّٛ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ، اجملًس "ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

 .175-160، م2006ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايبشطٜٔ

ف١ً  ،"بٓٛز ايتشًٌ َٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ"، ستُد ٜٛضف عًٛإ -32

 .189-141م، 1985، ايعسز ا٭ٍٚ، ايهٜٛت، َاضؽ 9اؿكٛم، ايػ١ٓ

، ف١ً عامل "ؾام ٚؼسٜاتآايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، " ،ستُد ٜٛضف عًٛإ -33

، 4ايؿهط ايعطبٞ، ايكازض٠ عٔ اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب ايهٜٛيت، ايعسز

 .211-173، م2003ؾطٌٜأ، ايهٜٛت، 31اجملًس

، ف١ً ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ، "غٝاز٠ ايسٚي١ يف ايؿها٤ ا٫يهذلْٚٞ" َضطف٢ عضاّ ْعٛع، -34

 م ،2012ايكإْٛ، داَع١ اٱَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠،  (، ن26١ًٝ(، ايػ١ٓ )51ايعسز )

123-155. 

، ف١ً ايؿهط "ايػٝاغ١ ايتؿطٜع١ٝ ٚسكٛم اٱْػإ باؾعا٥ط"، َضُٛدٟ ستُد ْرٜس -35

، 06ٚايٛثا٥ل ايدلملا١ْٝ، ٜكسضٖا فًؼ ا٭١َ، ايعسزايدلملاْٞ املتدكك١ يف ايكهاٜا 

 .66-53، م2004اؾعا٥ط

عامل ف١ً  ض١ٜ٩ عطب١ٝ جملتُع املعطؾ١، -ايؿذ٠ٛ ايطق١ُٝ"  ْبٌٝ عًٞ، ْاد١ٜ سذاشٟ، -36
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 .96-11، م2005املعطؾ١، اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب، ايهٜٛت 

، ف١ً املٓاٖر، "اؿهاضات ٚقطاعٗاؾهاي١ٝ اـٝاض بني سٛاض إ"، ٚدٝ٘ نٛثساْٞ -37

 .310-302م ،2001، ايػ١ٓ ايػازغ22١غ١َٝ٬، ايعسز َطنع ايػسٜط يًسضاغات اٱ

 َكاالت َٓػٛز٠ يف َؤيفات مجاع١ٝ  -  ب
َٓؿٛض يف َ٪يـ  ،"ؾهاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يف سكٛم اٱْػإإ" ،محد ايسغٝدٟأ -1

ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل، قطا٠٤ دسٜس٠، اؾع٤  ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ بنياٱمجاعٞ بعٓٛإ: 

إعساز  ؾطاف: ْاز١ٜ قُٛز َكطؿ٢ ٚقُس ؾٛقٞ عبس ايعاٍ،إٍٚ، تٓػٝل عًُٞ ٚا٭

 .68-57، م2008 عني يًسضاغات ٚايبشٛخ ا٫دتُاع١ٝ ٚؼطٜط: نُاٍ أبٛ اجملس،

 ، غًػ١ً عٛخ" ايتطٛضات ايسٚي١ٝ ايطا١ٖٓ َٚؿّٗٛ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ" ،محد ايسغٝدٟأ -2

، 1994، 85غٝاغ١ٝ، َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات ايػٝاغ١ٝ، داَع١ ايكاٖط٠، ايعسز

 .4م

، "اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ، ايس٫٫ت، ايٓذاسات، اٱخؿاقات" ،أمحد ايسغٝدٟ -3

، املٓع١ُ ايعطب١ٝ ؿكٛم 1999غبتُدل  ،قهاٜا سكٛم اٱْػإ، اٱقساض اـاَؼ

 .125م ،1994اٱْػإ، زاض املػتكبٌ ايعطبٞ، َكط 

ايسٍٚ ، "املٛا١َ٤ بني غٝاغات َتعاضن١ يف إطاض ايتعإٚ ايسٚيٞ"، أمحد صدقٞ ايدداْٞ -4

ايٓا١َٝ بني املطًب ايسميكطاطٞ ٚبني ا٭ٚي١ٜٛ ا٫قتكاز١ٜ، َٛنٛع ايسٚض٠ ايجا١ْٝ 

، 1994 أنازمي١ٝ املًُه١ املػطب١ٝ، غًػ١ً ايٓسٚات، ايطباط، َطبٛعات 1994يػ١ٓ

 .84-70م

، َكاٍ َٓؿٛض يف "تكٓني ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚمحا١ٜ ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ" ، محد ستٝٛأ -5

ؾطاف قُس ب١ْٛٓ، بعٓٛإ اجملتُع ايسٚيٞ ٚمحا١ٜ ايؿدك١ٝ إَ٪يـ مجاعٞ، ؼت 

املًو عبس ايععٜع آٍ غعٛز يًسضاغات ظضٍٜٛ، َ٪غػ١ أاٱْػا١ْٝ، تطمج١ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ 

ٚىل، ايساض ايبٝها٤، غ١َٝ٬ ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، زاض ايٓذاح اؾسٜس٠، ايطبع١ ا٭اٱ

 .107-81، م2001املػطب

ايعامل إىل  تٓاقهات يف املػاعسات املكس١َ"  (،Erskine Chilers) إزضهني تػابًدزش -6

َعاضى َػتُط٠ بني ايؿُاٍ : اٱْػإسكٛم َٓؿٛض يف َ٪يـ مجاعٞ بعٓٛإ: ، "ايجايح

َطنع ايسضاغات ٚاملعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ؿكٛم  إعساز ٚؼطٜط: أَرل غامل، ٚاؾٓٛب،
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 .216-213، م1994اٱْػإ، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايكاٖط٠ 

اٱْػإ ايعطبٞ ٚايت١ُٝٓ، سكٛم اٱْػإ ضنٝع٠ قٛض١ٜ ٭١ٜ "، ايسمحإأضا١َ عبد  -7

سكٛم اٱْػإ ايعطبٞ، َطنع  (،17غًػ١ً نتب املػتكبٌ ايعطبٞ) ،"اْط٬ق١ ت١ُٜٛٓ

 .76-59، م1999ٚىل، برلٚتايطبع١ ا٭ زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ،

بعاز سكٛم اٱْػإ يف َساضؽ ايع٬قات ايسٚي١ٝ: زضاغ١ يف ا٭"، بٛ مسس٠أَري٠ أ -8

اٱْػإ بني ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱ َكاٍ َٓؿٛض يف َ٪يـ مجاعٞ بعٓٛإ: "،ايك١ُٝٝ

ؾطاف: ْاز١ٜ قُٛز إٍٚ، تٓػٝل عًُٞ ٚايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل، قطا٠٤ دسٜس٠، اؾع٤ ا٭

عني يًسضاغات  إعساز ٚؼطٜط: نُاٍ أبٛ اجملس، َكطؿ٢ ٚقُس ؾٛقٞ عبس ايعاٍ،

 .141-69، م2008ٚايبشٛخ ا٫دتُاع١ٝ 
َكاٍ َٓؿٛض يف ، "تباط٪ زٍٚ اؾٓٛب يف ايت١ُٝٓ"، (O. ANYADIKE) أْٚٝا أْٝاداٜو -9

َ٪يـ مجاعٞ بعٓٛإ: سكٛم اٱْػإ: َعاضى َػتُط٠ بني ايؿُاٍ ٚاؾٓٛب، إعساز ٚؼطٜط 

أَرل غامل، َطنع ايسضاغات ٚاملعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ؿكٛم اٱْػإ، ايطبع١ ا٭ٚىل، 

 .208-203، م1994ايكاٖط٠، 

سكٛم ، "عسّ ايتسخٌ ٚاؿل يف ايتسخٌ أمحا١ٜ سكٛم اٱْػإ بني َبس"، باضٌٝ ٜٛضف  -10

 اؼاززضاغات كتاض٠ قاّ بتشطٜطٖا َطنع اٱْػإ، ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚايٓعاّ ايعاملٞ، 

 ايكاٖط٠ إؾطاف: قُس ْٛض ؾطسات، احملاَني ايعطب يًبشٛخ ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ،

 .151-137، م1993

َكاٍ َٓؿٛض يف ، "املعاقطسكٛم اٱْػإ يف ايؿهط ايػٝاغٞ ايعطبٞ "، بسٖإ غًٕٝٛ -11

سكٛم اٱْػإ يف ايؿهط ايعطبٞ، زضاغات يف ايٓكٛم، ؼطٜط  َ٪يـ مجاعٞ بعٓٛإ:

غ٢ًُ اـهطا٤ اؾٝٛغٞ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

 .416-383، م2002

اؿُا١ٜ نًٛزٜٛ ظاْػٞ،  "، َػا١ُٖ يف نتاب"سكٛم اٱْػإ يف ا٫غ٬ّ بطاّ بسن١، -12

ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، تكسٜط بططؽ بططؽ غايٞ، تكسِٜ قُس ظاٟٚ، ْكً٘ عٔ ايًػ١ 

ا٫ٜطاي١ٝ، ؾٛظٟ عٝػ٢، َع إغٗاَات، ضؾاع١ بٔ عاؾٛض ٚبػاّ بطن١، ْؿط مبػا١ُٖ 

، 2006ٚظاض٠ اـاضد١ٝ اٱٜطاي١ٝ، َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

 .28-21م

َكاٍ َٓؿٛض يف َ٪يـ ، "ايعسٍ ايسغتٛضٟ ٚسكٛم ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ" ، دٛزز فٝدٌٜ -13
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ؾطاف قُس ب١ْٛٓ، بعٓٛإ اجملتُع ايسٚيٞ ٚمحا١ٜ ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ، إمجاعٞ، ؼت 

غ١َٝ٬ ظضٍٜٛ، َ٪غػ١ املًو عبس ايععٜع آٍ غعٛز يًسضاغات اٱأتطمج١ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ 

، 2001ٚىل، ايساض ايبٝها٤، املػطبطبع١ ا٭ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، زاض ايٓذاح اؾسٜس٠، اي

 .79-61م

، َكاٍ َٓؿٛض "سٍٛ قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ٚسكٛم ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ"، دًٝبري نّٝٛ -14

ؾطاف قُس ب١ْٛٓ، بعٓٛإ اجملتُع ايسٚيٞ ٚمحا١ٜ ايؿدك١ٝ إيف َ٪يـ مجاعٞ، ؼت 

ايععٜع آٍ غعٛز يًسضاغات ظضٍٜٛ، َ٪غػ١ املًو عبس أاٱْػا١ْٝ، تطمج١ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ 

ٚىل، ايساض ايبٝها٤، غ١َٝ٬ ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، زاض ايٓذاح اؾسٜس٠، ايطبع١ ا٭اٱ

 .130-123، م2001املػطب

سكٛم اٱْػإ يف  ،"ْذلْٝتسكٛم اٱْػإ يف زا٥ط٠ سهاض٠ ا٭"، سطٔ َعفس ايسشٚ -15

، ايعضقا٤ ا٭١ًَٖٝ٪متط ن١ًٝ اؿكٛم ايجاْٞ داَع١ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ)ايتشسٜات ٚاؿًٍٛ (، 

 .590-577، م2001ا٭ضزٕ

خكٛق١ٝ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚاْعهاغاتٗا ع٢ً عًِ ايػٝاغ١ يف "، سطٔ ْافع١ -16

 -ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ، أعاخ ايٓس٠ٚ املكط١ٜ  ،"ايٛطٔ ايعطبٞ

ٚايسضاغات ايػٝاغ١ٝ، ن١ًٝ ا٫قتكاز ٚايعًّٛ َطنع ايبشٛخ ، ايؿطْػ١ٝ ايجا١ْٝ

 .117-81، م1989 ايػٝاغ١ٝ، داَع١ ايكاٖط٠

سكٛم ، "غاغ١ٝٚي١ٝ يف ايٛثا٥ل ا٭أامل٪متط ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ، قطا٠٤ "، َنيأسطين  -17

 اؼاززضاغات كتاض٠ قاّ بتشطٜطٖا َطنع ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚايٓعاّ ايعاملٞ،  اٱْػإ،

 إؾطاف: قُس ْٛض ؾطسات، احملاَني ايعطب يًبشٛخ ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ،

 .269-253، م1993ايكاٖط٠

، تطمج١ ٚمجع ٚتٓػٝل "عامل١ٝ سكٛم اٱْػإ" (،René jean DUPUY) زإ دإ دبٟٛ -18

قُس أَني املٝساْٞ، َٓؿٛض يف َ٪يـ مجاعٞ، بعٓٛإ، اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، 

 .34-13، م1988بػذلاغبٛضؽ 

غًػ١ً  ،"اٱغ٬َٕٝٛ ٚسكٛم اٱْػإ، إؾهاي١ٝ اـكٛق١ٝ ٚايعامل١ٝ" ،زعٛإ شٜاد٠ -19

 سكٛم اٱْػإ ايعطبٞ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، (،17نتب املػتكبٌ ايعطبٞ)

 .156-133، م 1999ٚىل، برلٚتايطبع١ ا٭

ثرل ايؿاعًني غرل اؿهَٛٝني أايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ عدل ايٛط١ٝٓ: قطا٠٤ يف ت"، ضعٝد صدٜكٞ -20
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ؾام ايٛط١ٝٓ ٚاؿسٚز ايعامل١ٝ، غًػ١ً نتب ايػٝاز٠ ٚايػًط١، اٯ ،"يف ايػٝاغات ايعامل١ٝ

 .85-69، م2006(، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، برلٚت52املػتكبٌ ايعطبٞ)

ؾام ايػٝاز٠ ٚايػًط١، اٯ، "سكٛم اٱْػإ ٚسسٚز ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ"، ضعٝد صدٜكٞ -21

(، َطنع زضاغات ايٛسس٠ 52ايٛط١ٝٓ ٚاؿسٚز ايعامل١ٝ، غًػ١ً نتب املػتكبٌ ايعطبٞ)

 .116-103، م2006ايعطب١ٝ، برلٚت

سكٛم  ،"٬َسعات سٍٛ َؿطٚع املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ"، ايػافعٞ ستُد بػري -22

 اؼاززضاغات كتاض٠ قاّ بتشطٜطٖا َطنع ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚايٓعاّ ايعاملٞ،  ،"اٱْػإ

 إؾطاف: قُس ْٛض ؾطسات، احملاَني ايعطب يًبشٛخ ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ،

 .219-215، م1993ايكاٖط٠

سكٛم اٱْػإ يف ايؿطٜع١  ،"ايعٛمل١ ٚاغت٬ب سكٛم اٱْػإ" ، عبد ايسمحإ عُس املاسٞ -23

، ايعضقا٤ ا٭١ًٖٝٚايكإْٛ )ايتشسٜات ٚاؿًٍٛ(، َ٪متط ن١ًٝ اؿكٛم ايجاْٞ داَع١ 

 .440-428، م2001ا٭ضزٕ

اٱَعإ يف سكٛم اٱْػإ، َٛغٛع١  ،"سكٛم كتًـ عًٝٗا"، عبد ايعصٜص ايٜٓٛغٞ -24

 إؾطاف: ٖٝجِ َٓاع، عامل١ٝ كتكط٠، تأ٬َت ؾهط١ٜ، ْكٛم أغاغ١ٝ، اؾع٤ ايجاْٞ،

 .69-61، م2003ا٭ٖايٞ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، زَؿل 

 ،"مٛ عامل١ٝ سكٛم اٱْػإ َٔ خ٬ٍ اـكٛق١ٝ ايجكاؾ١ٝ"، محد ايٓعِٝأعبد اهلل  -25

ؼطٜط ٚإؾطاف: عبس اهلل أمحس ايٓعِٝ،  ا٭بعاز ايجكاؾ١ٝ ؿكٛم اٱْػإ يف ايٛطٔ ايعطبٞ،

 ٚىل،زاض غعاز ايكباح، ايطبع١ ا٭ منا١ٝ٥،خًسٕٚ يًسضاغات اٱ ابَٔطنع 

 .75-16، م1993ايهٜٛت

سكٛم اٱْػإ  ،"باٱع٬ٕ ايعاملٞ ٚغط ايع٬ّ ايعاملٞ "ا٫ستؿا٤، ِٜاعبد اهلل عبد ايد  -26

ايطبع١  (، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب17،١ٝايعطبٞ، غًػ١ً نتب املػتكبٌ ايعطبٞ)

 .290-277، م1999ٚىل، برلٚتا٭

سكٛم اٱْػإ  ،"ايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ ٚأثطٖا ايػٝاغ١ٝ ع٢ً ايسٚي١ ايكطط١ٜ"، غاشٟ زبابع١ -27

ايعضقا٤ )ايتشسٜات ٚاؿًٍٛ(، َ٪متط ن١ًٝ اؿكٛم ايجاْٞ داَع١ يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ 

 .516-497، م2001، ا٭ضزٕا٭١ًٖٝ

سكٛم اٱْػإ يف  ،"اٯيٝات ايؿعاي١ يًتعاٌَ َع ايعٛمل١"، فازٚم ايصعيب ٚعبد ايكادز ايػٝدًٞ -28

، ايعضقا٤ ا٭١ًٖٝ)ايتشسٜات ٚاؿًٍٛ(، َ٪متط ن١ًٝ اؿكٛم ايجاْٞ داَع١ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ 
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 .551-519، م2001ا٭ضزٕ

بٛاعجٗا ٚآثاضٖا ع٢ً سكٛم اٱْػإ ا٫دتُاع١ٝ : ايعٛمل١" ،ستطٔ عبد اذتُٝد -29

، سكٛم اٱْػإ يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ )ايتشسٜات ٚاؿًٍٛ(، َ٪متط ن١ًٝ "ٚاؿهاض١ٜ

 .475-443، م2001، ضزٕ، ا٭ايعضقا٤ ا٭١ًٖٝداَع١  ،اؿكٛم ايجاْٞ

اٱَعإ يف سكٛم ، "َٗاّ سطن١ سكٛم اٱْػإ يف ظٌ ايعٛمل١"، ستُد ايطٝد ضعٝد -30

 اٱْػإ، َٛغٛع١ عامل١ٝ كتكط٠، تأ٬َت ؾهط١ٜ، ْكٛم أغاغ١ٝ، اؾع٤ ايجاْٞ،

، 2003ا٭ٖايٞ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، زَؿل  إؾطاف: ٖٝجِ َٓاع،

 .142-117م

ايػٝاز٠ ، "ثط ايتش٫ٛت ايسٚي١ٝ ايطا١ٖٓ ع٢ً َؿّٗٛ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ" أ ،بٛبٛش ستُد -31

(، َطنع 52ؾام ايٛط١ٝٓ ٚاؿسٚز ايعامل١ٝ، غًػ١ً نتب املػتكبٌ ايعطبٞ)ٚايػًط١، اٯ

 .132-119، م2006 زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، برلٚت

اٱَعإ يف سكٛم اٱْػإ، َٛغٛع١  ،"ايجكاؾ١ ٚسكٛم اٱْػا١ْٝ" ، ستُد سافغ ٜعكٛب -32

 إؾطاف: ٖٝجِ َٓاع، عامل١ٝ كتكط٠، تأ٬َت ؾهط١ٜ، ْكٛم أغاغ١ٝ، اؾع٤ ايجاْٞ،

 .231-223، م2003 ،ا٭ٖايٞ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، زَؿل

َطٜه١ٝ بني املعًٔ سكٛم اٱْػإ يف ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ا٭"، ستُد ضاملإ طاٜع -33

ع٬ٕ ايعاملٞ اٱ  َكاٍ َٓؿٛض يف َ٪يـ مجاعٞ بعٓٛإ: ،"ٚاملػهٛت عٓ٘ ٚاملعٍُٛ ب٘

ؾطاف: إاؾع٤ ايجاْٞ، تٓػٝل عًُٞ ٚ ؿكٛم اٱْػإ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل، قطا٠٤ دسٜس٠،

عني إعساز ٚؼطٜط: نُاٍ أبٛ اجملس،  ْاز١ٜ قُٛز َكطؿ٢ ٚقُس ؾٛقٞ عبس ايعاٍ،

 .914-861، م2008، اغات ٚايبشٛخ ا٫دتُاع١ٝيًسض
سكٛم  ،"ض١ٜ٩ عا١َ يٮبعاز ايجكاؾ١ٝ اؿهاض١ٜ ؿكٛم اٱْػإ"، ستُد عابد ادتابسٟ -34

زضاغات كتاض٠ قاّ بتشطٜطٖا َطنع اؼاز  ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚايٓعاّ ايعاملٞ، اٱْػإ،

 ايكاٖط٠ إؾطاف قُس ْٛض ؾطسات، احملاَني ايعطب يًبشٛخ ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ،

 .72-61، م1993

غًػ١ً نتب املػتكبٌ  ،سكٛم اٱْػإ بني ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ"، ستُد فا٥ل -35

ٚىل، ايطبع١ ا٭ َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، (، سكٛم اٱْػإ ايعطبٞ،17ايعطبٞ)

 .208-195، 1999، برلٚت
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سكٛم اٱْػإ يف ن٤ٛ ايتذًٝات ايػٝاغ١ٝ يًعٛمل١، عٛمل١ سكٛم " ستُد فِٗٝ ٜٛضف،  -36

، (17غًػ١ً نتب املػتكبٌ ايعطبٞ) ،"اٱْػإ أّ عٛمل١ ايؿِٗ ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ؟ 

، 1999برلٚتٚىل، ايطبع١ ا٭ َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، سكٛم اٱْػإ ايعطبٞ،

 .232-223م
َكاٍ َٓؿٛض يف "، ٚسكٛم اٱْػإ 1945ايكشاؾ١ ايعطب١ٝ بعس "، ستُد ناٌَ ارتطٝب -37

سكٛم اٱْػإ يف ايؿهط ايعطبٞ، زضاغات يف ايٓكٛم، ؼطٜط  َ٪يـ مجاعٞ بعٓٛإ:

، 2002غ٢ًُ اـهطا٤ اؾٝٛغٞ َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت 

 .772-757م

َكاٍ َٓؿٛض يف َ٪يـ مجاعٞ، ؼت  "سكٛم اٱْػإ، ٌٖ ٖٞ عامل١ٝ؟ "، ستُد َٛقت -38

اجملتُع ايسٚيٞ ٚمحا١ٜ ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ، تطمج١ ؾاط١ُ : ؾطاف قُس ب١ْٛٓ، بعٓٛإإ

غ١َٝ٬ ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ظضٍٜٛ، َ٪غػ١ املًو عبس ايععٜع آٍ غعٛز يًسضاغات اٱأايعٖطا٤ 

 .121-109، م2001ٚىل، ايساض ايبٝها٤، املػطب ايطبع١ ا٭زاض ايٓذاح اؾسٜس٠، 

، سكٛم اٱْػإ، "َباز٨ سكٛم اٱْػإ بني ايعامل١ٝ ٚاـكٛق١ٝ"، ستُد ْٛز فسسات  -39

زضاغات كتاض٠ قاّ بتشطٜطٖا َطنع اؼاز احملاَني  ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚايٓعاّ ايعاملٞ،

، م 1993ايكاٖط٠ إؾطاف قُس ْٛض ؾطسات، ايعطب يًبشٛخ ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ،

43-53. 

 ،"ْكاط عا١َ سٍٛ سكٛم اٱْػإ بني ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ ٚايتسخٌ ايسٚيٞ"، َفٝد غٗاب -40

َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ،  -ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚايٓعاّ ايعاملٞ –سكٛم اٱْػإ 

 .233-229، م1993ايكاٖط٠  إؾطاف قُس ْٛض ؾطسات، اؼاز احملاَني ايعطب،

سكٛم اٱْػإ بني ايعامل١ٝ ٚايٓػب١ٝ ايجكاؾ١ٝ: ايبشح عٔ سكٛم "  ،بٛ شٜدأْضس ساَد  -41

غ١َٝ٬، َطنع اؿل قسِٜ، ٚثا٥ل سكٛم اٱْػإ يف ايجكاؾ١ اٱ ،"غ٬ّاٱْػإ يف اٱ

 .97-79م ز. ت. ط.  ايكاٖط٠، ايكاٖط٠ يسضاغات سكٛم اٱْػإ،

 ،"ثاضٖا ع٢ً سكٛم اٱْػإ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿهاض١ٜآايعٛمل١، بٛاعجٗا ٚ"، ٖاغِ املالح -42

َ٪متط ن١ًٝ اؿكٛم ايجاْٞ سكٛم اٱْػإ يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ)ايتشسٜات ٚاؿًٍٛ (، 

 .494-479، م2001، ا٭ضزٕداَع١ ايعضقا٤ ا٭١ًٖٝ

ٚايتٓٛع عامل١ٝ سكٛم اٱْػإ "، Hector-gros ESPIELLA))بٌٝٝغٖهتٛز دسٚع ا -43

، َكاٍ َٓؿٛض عٔ املعٗس ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ، تطمج١ غعاز ايطٌٜٛ، َكتبؼ َٔ "ايجكايف
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 .151-135، م1997 ،فًسٙ ا٭ٍٚ، تأ٬َت سٍٛ عامل١ٝ سكٛم اٱْػإ، بطٚنػٌٝ

سكٛم اٱْػإ، ، "سكٛم اٱْػإ يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، َكس١َ ؼ١ًًٝٝ"، ٖٜٛدا عديٞ -44

ٚايٓعاّ ايعاملٞ، زضاغات كتاض٠ قاّ بتشطٜطٖا َطنع اؼاز احملاَني ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ 

-7، م1993ايكاٖط٠إؾطاف قُس ْٛض ؾطسات،  ايعطب يًبشٛخ ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ،

14. 

اٱَعإ يف سكٛم اٱْػإ، َٛغٛع١  ،"ضٖاب بني اؿكٛقٞ ٚايػٝاغٞاٱ"، ٖٝجِ َٓاع -45

 إؾطاف: ٖٝجِ َٓاع، اؾع٤ ايجاْٞ، عامل١ٝ كتكط٠، تأ٬َت ؾهط١ٜ، ْكٛم أغاغ١ٝ،

 .39-33، م2003ا٭ٖايٞ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، زَؿل 

َكاٍ َٓؿٛض يف َ٪يـ ، "اٱْػإ ايهاٌَ يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬"، ٖٝجِ َٓاع  -46

سكٛم اٱْػإ يف ايؿهط ايعطبٞ، زضاغات يف ايٓكٛم، ؼطٜط غ٢ًُ  مجاعٞ بعٓٛإ:

، م 2002ايطبع١ ا٭ٚىل، برلٚت  اـهطا٤ اؾٝٛغٞ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ،

368-380. 

اٱَعإ يف سكٛم اٱْػإ، َٛغٛع١ عامل١ٝ  ،"اٱْػإ يف ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬" ٖٝجِ َٓاع، -47

ا٭ٖايٞ  إؾطاف: ٖٝجِ َٓاع، كتكط٠، تأ٬َت ؾهط١ٜ، ْكٛم أغاغ١ٝ، اؾع٤ ايجاْٞ،

 .297-283، م2003يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، زَؿل، ايطبع١ ا٭ٚىل 

اٱَعإ يف سكٛم ، "اـكٛقٝات اؿهاض١ٜ ٚعامل١ٝ سكٛم اٱْػإ"، ٖٝجِ َٓاع -48

 اٱْػإ، َٛغٛع١ عامل١ٝ كتكط٠، تأ٬َت ؾهط١ٜ، ْكٛم أغاغ١ٝ، اؾع٤ ايجاْٞ،

، 2003ا٭ٖايٞ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٭ٚىل، زَؿل  إؾطاف: ٖٝجِ َٓاع،

 .176-160م

 َكاٍ َٓؿٛض يف َ٪يـ مجاعٞ بعٓٛإ:، "قطا٠٤ يف زغتٛض املس١ٜٓ" ، ٚيٝد ايٜٓٛٗض -49

ؼطٜط غ٢ًُ اـهطا٤  زضاغات يف ايٓكٛم، سكٛم اٱْػإ يف ايؿهط ايعطبٞ،

-143، م2002ا٭ٚىل، برلٚت اؾٝٛغٞ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، ايطبع١ 

169. 

 :َكاالت َٓػٛز٠ يف دسا٥د ٚصشف  -  ت
، دطٜس٠ "سكٛم اٱْػإ يف ايعكط ايطقُٞ ٚفتُع املعًَٛات" ،مجاٍ ستُد ايػٝطاع -1

 .2006، د١ًٜٝٛ 18ايج٬ثا٤  ،43688ايعسز ١ٓ130ا٭ٖطاّ، ايػ
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ا٭ٖطاّ، ايػ١ٓ دطٜس٠  ،"َا ٖٞ؟  ...سكٛم اٱْػإ ايطق١ُٝ"، مجاٍ ستُد ايػٝطاع -2

 .2006د١ًٜٝٛ  25، ايج٬ثا٤ 43695، ايعسز130

، َكاٍ َٓؿٛض ظطٜس٠ ايّٝٛ، "اؾعا٥ط ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ"، خداش سبٝب -3

 .09/12/2001، ا٭سس 871، ايعسز03ايػ١ٓ 

 َكاالت َٓػٛز٠ يف َٛاقع إيهرت١ْٝٚ:  -  خ
، َطنع "يًشٛاض سٍٛ َهاََٝٓ٘ا اـكٛق١ٝ؟ ! تأقٌٝ املؿّٗٛ ٚزع٠ٛ "، أدٜب خغٛز  -1

 يهذلْٚٞ:ع٢ً املٛقع اٱ 2010ع٬ّ غباض" يًسضاغات ٚايبشٛخ ٚاٱأ"
 http: //asbar. com/ar_lang 

سكٛم ٚ ،"سكٛم اٱْػإ يف ايعكط ايطقُٞ ٚفتُع املعًَٛات" ،مجاٍ ستُد ايػٝطاع  -2

 يهذلْٚٞ:َكا٫ٕ َٓؿٛضإ ع٢ً َٛقع٘ اٱ ،"َا ٖٞ؟ ...اٱْػإ ايطق١ُٝ

 ghietas@ahram0505. net. 

َكاٍ َٓؿٛض َٔ قبٌ  ،"سكٛم اٱْػإ بني ايه١ْٝٛ ٚاـكٛقٝات"، زافع بٔ عاغٛز  -3

 أَإ ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ: -َطنع ايسضاغات
 www. amanJordan. org 

َٔ قبٌ زْٝا  2008 ، َكاٍ َٓؿٛض عاّ"ايهْٛٞ ٚايعاملٞ ٚايعٛملٞ"، شٖري ارتًٜٛدٟ  -4

 ع٢ً املٛقع: ايٛطٔ، قشٝؿ١ ؾًػط١ٝٓٝ ايهذل١ْٝٚ،

 http: //pulpit. alwatanvoice. com 

 َٔ قبٌ ْازٟ ايؿهط ايعطبٞ ع٢ً املٛقع: 2006َٚٓؿٛض نصيو عاّ 

 http: //nadyelfikr. org. 

، "زٜإٚثٝك١ غ٬ّ يف فتُع َتعسز ايجكاؾات ٚا٭ -ٚثٝك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠"، عًٞ بٛالح  -5

 قُس عًٞ، َٓؿٛض ع٢ً املٛقع:ضٚخإ )َكاٍ َذلدِ عٔ ايذلن١ٝ( ٭
http: //science-islam. net/article. php3?id_article=566&lang=ar 

زضاغ١ يف املؿاِٖٝ  ،"ا٭َٔ اٱْػاْٞ َٚهُٕٛ سكٛم اٱْػإ"، ستُد أمحد عًٞ ايعدٟٚ  -6

 ٚايع٬قات املتبازي١، َطنع اٱع٬ّ ا٭َين، َٓؿٛض ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ:
 www. policemc. GOV. bh 

 َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ: ،"ايت١ُٝٓ ٚسكٛم اٱْػإ" ،ستُد فا٥ل  -7
 http: //www. bibalex. org 

، َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً "غ١َٝ٬زغتٛض املس١ٜٓ: َؿدط٠ اؿهاض٠ اٱ"، ستُد َطعد ٜاقٛت  -8

 املٛقع:
 http: //www. saaid. net/mohamed/234. htm 

http://asbar.com/ar_lang
http://asbar.com/ar_lang
mailto:ghietas@ahram0505.net
mailto:ghietas@ahram0505.net
http://www.amanjordan.org/
http://www.amanjordan.org/
http://pulpit.alwatanvoice.com/
http://pulpit.alwatanvoice.com/
http://nadyelfikr.org/
http://nadyelfikr.org/
http://science-islam.net/article.php3?id_article=566&lang=ar
http://www.policemc.gov.bh/
http://www.policemc.gov.bh/
http://www.bibalex.org/
http://www.bibalex.org/
http://www.saaid.net/mohamed/234.htm
http://www.saaid.net/mohamed/234.htm
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 داَع١ قُس اـاَؼ، "ايعٛمل١: ايتباؽ ايعاٖط٠، يبؼ املؿّٗٛ،"، حي٢ٝ ايٝشٝاٟٚ  -9

 هذلْٚٞ:يَكاٍ َٓؿٛض ع٢ً َٛقع٘ ا٫ املػطب،
 http: //www. elyahyaoui. org 

 ًَتكٝات ْٚدٚات: ،تَؤمتسا -5

 ،"1789يعاّ  ع٬ٕ ايؿطْػٞ غكٛم سكٛم اٱْػإ ٚاملٛاطٔاٱ"، بٛ ايٛفاأمحد أ -1

ايؿك٘ ) َساخ١ً َكس١َ يًُؿاضن١ يف ْس٠ٚ تطٛض ايعًّٛ ايؿك١ٝٗ، ايطبع١ ايجايج١ عؿط

ٕ يف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٚايؿك٘ غ٬َٞ: املؿذلى اٱْػاْٞ ٚاملكاحل(، قٛض سكٛم اٱْػااٱ

، 2014ؾطٌٜ أ 9إىل  6ؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ، غًط١ٓ عُإ، َٔ ٚقاف ٚايغ٬َٞ، ٚظاض٠ ا٭اٱ

 ع٢ً املٛقع ا٫نذلْٚٞ يًٓس٠ٚ: نصيو ١ َٓؿٛض٠املساخً
 http: //www. mara. gov. om/nadwa_new/?page_id=936. 

، َ٪متط ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ َٚتػرلات "عٛمل١ ايجكاؾ١ ٚثكاؾ١ ايعٛمل١"، ستُد غعبإ عًٛإ -2

 .2005اٱغ١َٝ٬، غع٠ ايعكط، اؾاَع١ 

اؿُا١ٜ ايسغتٛض١ٜ يًشكٛم ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يف ايسغاترل "، َضطف٢ ستُٛد عفٝفٞ -3

احملاَني ايعطب، اؾع٤ ا٭ٍٚ،  ٫ؼازًُ٪متط ايػازؽ عؿط ي، عح َكسّ "ايعطب١ٝ ٚاملكاض١ْ

 .1987ايهٜٛت 

قس ايٛطين ؿكٛم ، َٓؿٛض َٔ قبٌ املطايبٝإ ارتتاَٞ يًُؤمتس ايعاملٞ ذتكٛم اإلْطإ -4

دٛإ  25اىل 14، عسز خام بؿٝٝٓا َٔ 4 اٱْػإ، ف١ً سكٛم اٱْػإ، ايعسز ضقِ

 .1993، اؾعا٥ط، غبتُدل 1993

ًتك٢ سٍٛ سكٛم اٱْػإ املؾػاٍ أ، ذ١ٓ ايٛط١ٝٓ االضتػاز١ٜ يرتق١ٝ ٚمحا١ٜ سكٛم اإلْطإايًّ -5

 .2005د١ًٜٝٛ  3ٚ 2ؾام، ٚآيف اؾعا٥ط، ٚاقع 

ؾعايٝات ايَٝٛني ايسضاغٝني ؿكٛم اٱْػإ ٚامل٪غػات املسصد ايٛطين ذتكٛم اإلْطإ  -6

 .2000ْٛؾُدل  16ٚ 15، ٚزٚي١ ايكإْٛ، اؾعا٥ط، ايكها١ٝ٥

، املكس١َ "غ١َٝ٬سكٛم اٱْػإ يف ايٛثا٥ل اٱ"، َساخ١ً بعٓٛإ: زغّٛأَضطف٢ بٔ محٛ  -7

غ٬َٞ: املؿذلى ايجايج١ عؿط) ايؿك٘ اٱ يًُؿاضن١ يف ْس٠ٚ تطٛض ايعًّٛ ايؿك١ٝٗ، ايطبع١

غ٬َٞ، ٚظاض٠ اٱْػاْٞ ٚاملكاحل(، قٛض سكٛم اٱْػإ يف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٚايؿك٘ اٱ

 . املساخ١ً َٓؿٛض2014٠ؾطٌٜ أ 9إىل  6ٚقاف ٚايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ، غًط١ٓ عُإ، َٔ ا٭

 هذلْٚٞ يًٓس٠ٚ:يع٢ً املٛقع ا٫ نصيو

http://www.elyahyaoui.org/
http://www.elyahyaoui.org/
http://www.mara.gov.om/nadwa_new/?page_id=936
http://www.mara.gov.om/nadwa_new/?page_id=936
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 http: //www. mara. gov. om/nadwa_new/?page_id=936 

َساخ١ً قسَت يٓس٠ٚ  ،"سكٛم اٱْػإ بني ثكاؾ١ ايتػٝرل ٚتػٝرل ايجكاؾ١"، ٖٝجِ َٓاع -8

رل ٚتػٝرل ايجكاؾ١، املٓع١ُ ايعطب١ٝ ٚا٫غ١َٝ٬ يًذلب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١، سٍٛ ثكاؾ١ ايتػٝ

، املساخ١ً َٓؿٛض٠ ع٢ً املٛقع 2004زٜػُدل 4اىل 1املٓعكس٠ مبطانـ املػطب١ٝ، َٔ 

 ايطزلٞ يًُٓع١ُ:
 http: //www. alecso. org 

 ٚنصا املٛقع ايطزلٞ شلٝجِ َٓاع:
 www. haythammanna. net 

 .1993دٛإ  12إىل  10املٓعكس يف ؾٝٝٓا يف ايؿذل٠ َٔ  َٓتد٣ املٓعُات غري اذته١َٝٛ -9

، ايك١ُ اؿاز١ٜ ٚايعؿطٜٔ يٛظضا٤ اـاضد١ٝ املٓعكس يف ضالََٞٓع١ُ املؤمتس اإل -10

ٚاملتعًل بتٓػٝل املٛاقـ  1993أؾطٌٜ  29إىل  25بانػتإ( يف ايؿذل٠ َٔ  -)نطاتؿٞ

عها٤ يف َٝسإ سكٛم اٱْػإ ؼهرلا يًُ٪متط ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ )ؾٝٝٓا ا٭ بني ايسٍٚ

 غ٬َٞ:املٛقع ايطزلٞ ملٓع١ُ امل٪متط اٱ(، ع٢ً 1993
 http: //www. oic-oci. org 

ٚايعؿطٕٚ، ايكطاضات ْاؾص٠ َ٪متطات ٚادتُاعات، قؿش١ ٚظضا٤ اـاضد١ٝ، ايسٚض٠ ايٛاسس٠ 

 ايػٝاغ١ٝ.

 (.1998)غتٛنٗٛمل،  املؤمتس ايدٚيٞ اذتهَٛٞ يًطٝاضات ايجكاف١ٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ  -11

 .1968َاٟ  13أؾطٌٜ إىل 22، طٗطإ، َٔ املؤمتس ايدٚيٞ ذتكٛم اإلْطإ  -12

 07/ 26، املٓعكس مبهػٝهٛ يف ايؿذل٠ املُتس٠ َٔ: املؤمتس ايعاملٞ بػإٔ ايطٝاضات ايجكاف١ٝ -13

 .06/08/1982إىل 

 .1993دٛإ  24إىل  14، ؾٝٝٓا، َٔ املؤمتس ايعاملٞ ذتكٛم اإلْطإ  -14

 .1978أٚت  25إىل 14، دٓٝـ، َٔ املؤمتس ايعاملٞ ملهافش١ ايعٓضس١ٜ ٚاملٝص ايعٓضسٟ -15

ايكازض٠ عٔ ادتُاعات اجملًؼ ا٭ٚضبٞ اييت  "سكٛم اإلْطإ يف زتتُع املعًَٛات" ٚثٝك١ -16

 .2005بؿطْػا عاّ  بػذلاغبٛضؽ،عكست 

، إزاض٠ ايجكاؾ١، اـط١ ايؿا١ًَ يًجكاؾ١ ايعطب١ٝ، املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ -17

 ، ع٢ً املٛقع ايطزلٞ يًُٓع134:١ُ، م1996ايطبع١ ايجا١ْٝ، تْٛؼ 
 http: //www. alecso. org. 

 ، املٛقع ايطزلٞ يًُٓع54:١ُ، م1982غبتُدل  -، أٚتزت١ً زضاي١ ايْٝٛطهٛ -18
 http: //portal. unesco. org 

http://www.mara.gov.om/nadwa_new/?page_id=936
http://www.mara.gov.om/nadwa_new/?page_id=936
http://www.alecso.org/
http://www.alecso.org/
http://www.haythammanna.net/
http://www.haythammanna.net/
http://www.oic-oci.org/
http://www.oic-oci.org/
http://www.alecso.org/
http://www.alecso.org/
http://portal.unesco.org/
http://portal.unesco.org/
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. املهػٝو، 06/08/1982إىل  26/07: َٔ َؤمتس ايْٝٛطهٛ ارتاظ بايطٝاضات ايجكاف١ٝ -19

 ع٢ً املٛقع ايطزلٞ يًُٓع١ُ:
 http: //portal. unesco. org 

 ايٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ: -6

 ايدضاتري:   - أ

ضدب عاّ 26امل٪ضر يف  438 -96طغّٛ ض٥اغٞ ضقِ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ، َ -1

ّ، ٜتعًل بإقساض ْل تعسٌٜ ايسغتٛض، املكازم عًٝ٘ 1996زٜػُدل غ١ٓ  7ٙ املٛاؾل 1417

اؾعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ باؾطٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ  1996ْٛؾُدل غ١ٓ  28يف اغتؿتا٤ 

 .76، ايعسز 1996زٜػُدل غ١ٓ  8ايؿعب١ٝ امل٪ضخ١ يف 

 1789املعسٍ ٚاملتُِ خاق١ بٛثٝك١ اؿكٛم يعاّ  1776َطٜهٞ يعاّ ايسغتٛض ا٭ -2

 .1791ٚاملعتُس٠ عاّ 

نتٛبط عاّ أ 4ُٗٛض١ٜ اـاَػ١ ايكازض بتاضٜذ ايسغتٛض ايؿطْػٞ، زغتٛض اؾ -3

، ْػد١ بايًػ١ ايعطب١ٝ َتٛؾط٠ ع٢ً 2008د١ًٜٝٛ  23سٌٜ، املعسٍ ٚاملتُِ باخط تع 1958

 ًُذًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ:يايعٓٛإ ا٫يهذلْٚٞ 

 http: //www. conseil-constitutionnel. fr 

، ْػد١ 1946نتٛبط أ 27، ايكازض بتاضٜذ 1946ػٞ يعاّ زٜباد١ ايسغتٛض ايؿطْ -4

 ًُذًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ:يبايًػ١ ايعطب١ٝ َتٛؾط٠ ع٢ً ايعٓٛإ ا٫يهذلْٚٞ 

 http: //www. conseil-constitutionnel. fr 

 االتفاقٝات ايدٚي١ٝ:   - ب

 االتفاقٝات ايدٚي١ٝ ايعامل١ٝ -1-أ
غاغٞ حمله١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ املعتُس يف غإ املتشس٠ ٚايٓعاّ ا٭َِ َٝجام َٓع١ُ ا٭ -1

يٝ٘ إ، اْهُت 1945نتٛبط أ 24، زخٌ سٝع ايٓؿاش يف 1945ٛإ د 26ؾطاْػٝػهٛ يف 

 .1963نتٛبط أ 8اؾعا٥ط يف 

، زخًت 1948زٜػُدل  9باز٠ اؾُاع١ٝ املٛقع١ ٜتاضٜذاتؿاق١ٝ َٓع ٚقُع دطمي١ اٱ -2

-63ضقِ  قازقت عًٝٗا اؾعا٥ط بتشؿغ مبٛدب َطغّٛ ،12/1/1951سٝع ايٓؿاش يف 

 .14/9/1963يّٝٛ  66ض عسز.، ز11/9/1963َ٪ضر يف 339

http://portal.unesco.org/
http://portal.unesco.org/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/


 ٚاملسادعقا١ُ٥ املضادز 

430 
 

، قازقت عًٝٗا اؾعا٥ط 1969اتؿاق١ٝ ؾٝٝٓا يكإْٛ املعاٖسات بني ايسٍٚ يعاّ  -3

 42ضعسز.، ز13/10/1987َ٪ضر يف  222-87ِ: بتشؿغ مبٛدب َطغّٛ ض٥اغٞ ضق

 .24/5/1987قازض٠ يف 

ْػا١ْٝ إٚ ٫ أٚ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ أايتعصٜب ٚغرلٙ َٔ نطٚب املعا١ًَ  َٓاٖه١ٝ١ اتؿاق -4

، 1987د١ًٜٝٛ عاّ  26، ٚزخًت سٝع ايٓؿاش يف 1984زٜػُرل 10اعتُست يف  ٚ امل١ٓٝٗ،أ

، 1989َاٟ  16امل٪ضر يف  66-89قازقت عًٝٗا اؾعا٥ط مبٛدب َطغّٛ ض٥اغٞ ضقِ: 

 .1989َاٟ 17ايكازض٠ بتاضٜذ 20عسز  ض .ز

ٍٚ ايعٗس ايسٚيٞ املتعًل باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚايدلٚتٛنٍٛ ا٫ختٝاضٟ ا٭ -5

َِ ؾطاز، اعتُسا َٔ قبٌ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮاملًشل ب٘ املتعًل بتكسِٜ ؾهاٟٚ َٔ قبٌ ا٭

، قازقت عًُٝٗا 1976َاضؽ  23، ٚزخ٬ سٝع ايٓؿاش يف 1966زٜػُدل 16املتشس٠ يف 

 20 ض عسز.، ز1989َاٟ  16ايكازض بتاضٜذ  67-89ض٥اغٞ اؾعا٥ط مبٛدب َطغّٛ 

 .1989َاٟ  17 ايكازض٠ بتاضٜذ

ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، اعتُس َٔ قبٌ اؾُع١ٝ  -6

، 1976داْؿٞ  3، ٚزخٌ سٝع ايٓؿاش يف 1966زٜػُدل 16َِ املتشس٠ يف ايعا١َ يٮ

، 1989َاٟ  16ايكازض بتاضٜذ  67-89ض٥اغٞ قازقت عًٝ٘ اؾعا٥ط مبٛدب َطغّٛ 

 .1989َاٟ  17ايكازض٠ بتاضٜذ 20 ض عسز .ز

نايف املًشل بايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ايدلٚتهٍٛ ا٫ختٝاضٟ اٱ -7

تٛق١ٝ َٔ فًؼ سكٛم اٱْػإ عٔ ب ،ؾطازٚاملتعًل بؿها٣ٚ ا٭ ،ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ يف زٚضتٗا ايجايج١ ٚايػتني  ٘اعتُست ،ططٜل ؾٓت٘ ايجايج١

َاٟ  05زخٌ سٝع ايٓؿاش يف ، A/RES/63/117ٚ: عٔ ططٜل قطاضٖا ضقِ 2008يػ١ٓ

2013. 

 :ق١ًُٝٝاالتفاقٝات ايدٚي١ٝ اإل -2-أ

ْٛؾُدل  4 اعتُست َٔ قبٌ ؾ١ٓ ايٛظضا٤ يف ،ٚضٚب١ٝ ؿكٛم اٱْػإا٫تؿاق١ٝ ا٭ -1

 .1953غبتُدل 3 ايٓؿاش يف، ٚزخًت سٝع 1950

( بإٜطايٝا يف Torino) ٜٓٛٚضٚبٞ، اعتُس يف تٛضاملٝجام ا٫دتُاعٞ ا٭ -2

 .16/02/1965، ٚزخٌ سٝع ايٓؿاش يف 18/10/1961
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ُٹس ْكٗا يف اا٫تؿاق١ٝ ا٭َطٜه١ٝ ؿكٛم اٱْػإ  -3 ٌ َٔ قب 1969ْٛؾُدل عاّ  22عتٴ

املٓعكس َطٜه١ٝ مبٓاغب١ َ٪متط خام سٍٛ سكٛم اٱْػإ اجملًؼ ايسا٥ِ ملٓع١ُ ايسٍٚ ا٭

 .1978د١ًٜٝٛ  18يف غإ خٛظٜ٘ بهٛغتا ضٜها، ٚزخًت سٝع ايٓؿاش يف 

َطٜه١ٝ ؿكٛم اٱْػإ املدكل يًشكٛم ٍٚ املًشل با٫تؿاق١ٝ ا٭ايدلٚتٛنٍٛ ا٭ -4

ْٛؾُدل  16، ٚزخٌ سٝع ايتٓؿٝص يف 1988ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، اعتُس عاّ 

1991. 

عساّ، دٛإ ايدلتٛنٍٛ ايجاْٞ املًشل با٫تؿاق١ٝ ا٫َطٜه١ٝ اـام بإيػا٤ عكٛب١ اٱ  -5

1990. 

، قازقت عًٝ٘ اؾعا٥ط مبٛدب 2001ؾطٜكٞ عاّ ايكإْٛ ايتأغٝػٞ ي٬ؼاز اٱ -6

ايكازض٠  28 عسز ض.، ز12/05/2001ر يف امل٪ض 129 -01املطغّٛ ايط٥اغٞ ضقِ 

 .12/05/2001بتاضٜذ 

١ٓ ؾطٜكٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚايؿعٛب يػنايف املًشل باملٝجام اٱايدلٚتهٍٛ اٱ -7

ؾطٜك١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ٚايؿعٛب، قازقت عًٝ٘ اؾعا٥ط إ، ٚاملتعًل بإْؿا٤ قه١ُ 1997

ايكازض٠  15،ز ض عسز2003َاضؽ 3َ٪ضر يف  90-03مبٛدب َطغّٛ ض٥اغٞ قِ

 .2003َاضؽ 5بتاضٜذ

ؾطٜكٞ ؿكٛم اٱْػإ اؾطٜكٝا املًشل باملٝجام اٱبطٚتٛنٍٛ سكٛم املطأ٠ يف  -8

ؾطٜكٞ اثٓا٤ اٱ ا٫ؼازٚايصٟ اعتُست٘ اؾُع١ٝ ايعا١َ يط٩غا٤ زٍٚ ٚسهَٛات  ،ٚايؿعٛب

 .2003د١ًٜٝٛ  11اْعكاز قُتٗا ايعاز١ٜ ايجا١ْٝ يف ايعاق١ُ املٛظَبٝك١ٝ َابٛتٛ يف 

ٚايصٟ زخٌ سٝع ايتٓؿٝص يف ؾطٜكٞ، ؾطٜكٞ ؿكٛم ٚضؾا١ٖٝ ايطؿٌ اٱاملٝجام اٱ -9

29/11/1999. 

كٝا ٚاييت زخًت سٝع ايٓؿاش يف ٜؾطإا٫تؿاق١ٝ اـاق١ باي٬د٦ني يف   -10

20/06/1974. 

، قازقت عًٝ٘ 2004املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ املعتُس بتْٛؼ يف َاٟ غ١ٓ -11

 11املٛاؾل  1427قطّ عاّ  12َ٪ضر يف  62-06اؾعا٥ط مبٛدب َطغّٛ ض٥اغٞ ضقِ 

 8، ٜتهُٔ ايتكسٜل ع٢ً املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ،. ز.ض عسز 2006دلاٜط غ١ٓ ؾ
( يف شات 53؛ ْٚٴؿطت َٛازٙ )2004ؾدلاٜط غ١ٓ  15املٛاؾل 1427قطّ  16قازض٠ بتاضٜذ 
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 .11- 3اؾطٜس٠، م
 27ؾطٜكٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚايؿعٛب، اعتُس يف ْرلٚبٞ ٜتاضٜذ املٝجام اٱ -12

 3َ٪ضر يف  37-87اؾعا٥ط مبٛدب َطغّٛ ض٥اغٞ ضقِ  ، قازقت ع1981ً٘ٝدٛإ
 .1987ؾٝؿطٟ  4ايكازض٠ بتاضٜذ  6، ز ض عسز 1987ؾٝؿطٟ 

 :عالْات ايدٚي١ٝاإل - ز

، قسض بتاضٜذ 2005تْٛؼ -2003ايك١ُ ايعامل١ٝ جملتُع املعًَٛات، دٓٝـع٬ٕ إ -1

 .TUNIS/00/07-A05 WSIS/  ، ايٛثٝك١ ضقِ:ا٭َِ املتشس٠عٔ  2005ْٛؾدل15

ٕ ايتٓٛع ايجكايف، املعتُس َٔ قبٌ ايًذ١ٓ ايطابع١ يف أإع٬ٕ ايْٝٛػهٛ ايعاملٞ بؿ -2

ايٓػد١ ايعطب١ٝ ع٢ً  2001اؾًػ١ ايع١ًٝٓ ايعا١َ ايعؿطٜٔ يف ايجاْٞ َٔ ؾٗط ْٛؾُدل عاّ 

 املٛقع ا٫يهذلْٚٞ ملٓع١ُ ايْٝٛٝػهٛ:
 http: //portal. unesco. org 

مبٛدب ٥٫ش١ اؾُع١ٝ  املٮ ع٢ً ْٚٴؿط عتُسُأ ،ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإاٱ -3

يٝ٘ إْهُت ا ،10/12/1948(، َ٪ضر يف 3-ايـ)ز 217َِ املتشس٠ ضقِ ايعا١َ يٮ

 .10/09/1963َ٪ضخ١ يف  ،64 ض عسز ز 1963َٔ زغتٛض 11اؾعا٥ط مبٛدب املاز٠ 

 ٥٫ش١ مبٛدب املٮ ع٢ً ْٚٴؿط عتُسُأ ،ايت١ُٝٓإع٬ٕ ا٭َِ املتشس٠ سٍٛ اؿل يف  -4

 .     زٜػُدل    يف َ٪ضخ١ 41/    املتشس٠ ضقِ:  يٮَِ ايعا١َ اؾُع١ٝ

 املٮ ع٢ً ْٚٴؿط عتُسُأ ،1963ك٬ٍ يًؿعٛب ٚايبًسإ املػتعُط٠ غتإع٬ٕ َٓح ا٫ -5

 14 يف َ٪ضخ١ ،(15 -)ز1514املتشس٠ ضقِ:  يٮَِ ايعا١َ اؾُع١ٝ ٥٫ش١ مبٛدب

 .1960 زٜػُدل

 املٮ ع٢ً ْٚٴؿط عتُسُأ ،1961إع٬ٕ ايػٝاز٠ ايسا١ُ٥ ع٢ً ايجطٚات ايطبٝع١ٝ   -6

 1962زٜػُدل  14( امل٪ضر يف 17-)ز 1803اؾُع١ٝ ايعا١َ ضقِ:  ٥٫ش١ مبٛدب

إع٬ٕ ٚبطْاَر عٌُ ؾٝٝٓا ايكازض عٔ امل٪متط ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ املٓعكس بؿٝٝٓا   -7

 .1993دٛإ  25يف 

َِ املتشس٠ امل٪متط ايعاّ ملٓع١ُ ا٭ ايكازض عٔ ،ع٬ٕ َباز٨ ايتعإٚ ايجكايف ايسٚيٞإ -8

 .04/11/1966)ايْٝٛػهٛ( يف زٚضت٘ ايطابع١ عؿط٠ يف  يًذلب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١

ايكازض عٔ ضابط١ ايعامل اٱغ٬َٞ عاّ  ،إع٬ٕ سكٛم اٱْػإ ٚٚادبات٘ يف اٱغ٬ّ -9

http://portal.unesco.org/
http://portal.unesco.org/
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1979. 

ايكازض عٔ اجملًؼ اٱغ٬َٞ ا٭ٚضبٞ  ،اٱْػإ يف اٱغ٬ّايبٝإ ايعاملٞ ؿكٛم  -10

 .1981عاّ 

إع٬ٕ ايكاٖط٠ ؿكٛم اٱْػإ يف اٱغ٬ّ، ايكازض عٔ َ٪متط ايعامل اٱغ٬َٞ عاّ   -11

1990. 

 .1980ٚضٚبٞ عاّ غ٬َٞ ا٭ايبٝإ ا٫غ٬َٞ ايعاملٞ، ايكازض عٔ اجملًؼ اٱ -12

غ٬َٞ ّ، ايكازض عٔ َٓع١ُ امل٪متط اٱغ٬ع٬ٕ بؿإٔ سكٛم ايطؿٌ ٚضعاٜت٘ يف اٱإ -13

 .1994عاّ 

 .)بطٜطاْٝا( ،1215( يعاّ MAGNA CARTA) ععِاملٝجام ا٭ -14

 .)بطٜطاْٝا(،1628 (، يعاPETITION OF RIGHTSّ)عطٜه١ اؿكٛم  -15

 .()بطٜطاْٝا،1689(، يعاّ BILL OF RIGHTS) ؾطع١ اؿكٛم أٚ قا١ُ٥ اؿكٛم -16

 .)بطٜطاْٝا( ،1679( يعاّ HABEAS-CORPUSَصنط٠ ) -17

 .1776دٛإ  12َطٜه١ٝ(، ع٬ٕ سكٛم ؾعب ؾطدٝٓٝا ايطٝب)اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭إ -18

 .1776د١ًٜٝٛ  14 ،َطٜهٞع٬ٕ ا٫غتك٬ٍ ا٭إ  -19

 .1789ٚت أ 26ايكازض يف  ،ع٬ٕ ايؿطْػٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚاملٛاطٔاٱ -20

 ايكسازات ٚايًٛا٥ح ايدٚي١ٝ - د
َ٪متطات ٚادتُاعات، قؿش١ ٚظضا٤ اـاضد١ٝ، غ٬َٞ، ْاؾص٠ َٓع١ُ امل٪متط اٱ -1

 ؽ، ع٢ً املٛقع ايطزلٞ يًُٓع١ُ: – 41/21ايسٚض٠ ايٛاسس٠ ٚايعؿطٕٚ، ايكطاض ضقِ 

 http: //www. oic-oci. org. 

 A/RES: /60. / فًؼ سكٛم اٱْػإ، قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ املٓؿ٧ يًُذًؼ ضقِ: -2

 ع٢ً املٛقع:
 http: //www. ohchr. org 

: ، ايكطاض ضق2008ِايسٚض٠ ايجايج١ ٚايػتٕٛ، غ١ٓ  اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠، -3

A/RES/63/117 ،ايدلتٛنٍٛ ا٫ختٝاضٟ املًشل بايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم  باعتُاز َتعًل

. املٛقع 2013َاٟ  05ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، زخٌ ايدلٚتهٍٛ سٝع ايٓؿاش يف 

 .بٛاب١ اؾُع١ٝ ايعا١َ ،َِ املتشس٠ايطزلٞ شل١٦ٝ ا٭
 www. un. org/ar 

http://www.oic-oci.org/
http://www.oic-oci.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.un.org/ar
http://www.un.org/ar
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قطاض َؿذلى، تكطٜط  (،66) َٔ، ايسٚض٠(، فًؼ ا٭65) ايسٚض٠ اؾُع١ٝ ايعا١َ، -4

سٍٛ زٚض ايذلتٝبات ا٫ق١ًُٝٝ ٚزٕٚ ا٫ق١ًُٝٝ يف تٓؿٝص املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ،  ايعاّ َنيا٭

 .28/06/2011ايكازضتني بتاضٜذ: ، S /2011/393- A/65/877ايٛثٝكتإ: 

ٟ أا٫غتجٓا١ٝ٥ ايطاض١٥ يسضاغ١ ايطَِ املتشس٠، ايسٚض٠ ايعاؾط٠ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮ -5

ثاض ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾ١٦ عٔ تؿٝٝس دساض يف ٕ اٯأا٫غتؿاضٟ حمله١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ بؿ

 .2004د١ًٜٝٛ  13، بتاضٜذ:   A/ES-   2ضانٞ ايؿًػط١ٝٓٝ، ايٛثٝك١ ضقِ: ا٭

اّ (، ايٛثٝك١ ايٓٗا١ٝ٥ يٓتا٥ر َ٪متط ايك١ُ ايعاملٞ يع60) اؾُع١ٝ ايعا١َ، ايسٚض٠ -6

 .A/RES/60/1، ضقِ: 2005

، املتهُٔ تطابط 16/09/1977امل٪ضر يف  32/114اؾُع١ٝ ايعا١َ، قطاض ضقِ:  -7

 سكٛم اٱْػإ ٚعسّ قابًٝتٗا يًتذع١٥.

، املتهُٔ تطابط 13/09/1983امل٪ضر يف  40/114اؾُع١ٝ ايعا١َ، قطاض ضقِ:  -8

 سكٛم اٱْػإ ٚعسّ قابًٝتٗا يًتذع١٥ نصيو.

املتهُٔ اؿل يف  40/12/1986امل٪ضر يف  128/14قطاض ضقِ:  اؾُع١ٝ ايعا١َ، -9

 ايت١ُٝٓ.

ايتعًٝل ايعاّ بؿإٔ ايتشؿعات ع٢ً ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ  -10

 .Hri/Geni/Rev5: ، ٚثٝك١ ضق24/52ِٚايدلٚتٛنٛيني املًشكني ب٘، امل٬سع١ 

 26٪ضر يفيف يٝبٝا، َ ، ٜتعًل باؿاي1970١فًؼ ا٭َٔ، قطاض ضقِ:  -11

 .S/RES/1970 ٚثٝك١ ضقِ: ،2011ؾٝؿطٟ

، 2011َاضؽ   ، ٜتعًل باؿاي١ يف يٝبٝا، َ٪ضر يف197 فًؼ ا٭َٔ، قطاض ضقِ:  -12

 .S/RES/1973ٚثٝك١ ضقِ: 

، ٜتعًل باؿاي١ يف 2012اؾطٌٜ  14، َ٪ضر يف2042فًؼ ا٭َٔ، قطاض ضقِ:  -13

 .S/RES/2042 غٛضٜا، ٚثٝك١ ضقِ:

، ٜتعًل باؿاي١ يف 2012ؾطٌٜ أ 21، َ٪ضر يف2043 فًؼ ا٭َٔ، قطاض ضقِ: -14

 .S/RES/2043غٛضٜا، ٚثٝك١ ضقِ: 

، ٜتعًل بايٛنع يف 2012زٜػُدل 30، َ٪ضر يف2085فًؼ ا٭َٔ، قطاض ضقِ:  -15

 .S/RES/2085 َايٞ ٚثٝك١ ضقِ:
ع٬ٕ إ، ٥٫ش١ َتابع١ ْتا٥ر َ٪متط 2002ٚأٚت  14، (57)ايسٚض٠ اؾُع١ٝ ايعا١َ، -16
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 .A/57/33يؿ١ٝ، ٚثٝك١ ضقِ: ا٭

 ،2005غبتُدل 16، َ٪ضخ١ يف ٥٫60/1ش١ ضقِ:  (60)اؾُع١ٝ ايعا١َ، ايسٚض٠  -17

ٚثٝك١ ضقِ:  ،2005ع٬ٕ ايك١ُ ايعامل١ٝ يعاّ إَتعًك١ باعتُاز ايٛثٝك١ ايٓٗا١ٝ٥ يٓتا٥ر َ٪متط ٚ

A/RES/60/1. 

 2007انتٛبط 07، َ٪ضخ١ يف ٥٫63/308ش١ ضقِ:  (6 )اؾُع١ٝ ايعا١َ، ايسٚض٠  -18

 .A/RES/63/308سٍٛ املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ، ٚثٝك١ ضقِ: 

 :ايتكازٜس ايدٚي١ٝ -ـ ٖ

، 48-47، تكطٜط عٔ أعُاٍ املٓع١ُ َٔ ايسٚض٠ بططؽ بططؽ غايٞ -1

 .1993 -ْٜٝٛٛضى -، ا٭َِ املتشس٠ 1993غبتُدل

اٱْػإ يف ايٛطٔ ايعطبٞ، تكطٜط املٓع١ُ عٔ املٓع١ُ ايعطب١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، سكٛم  -2

 .1994سكٛم اٱْػإ يف ايٛطٔ ايعطبٞ، ايكاٖط٠، 

 ،، اجملًس ايجاْٞ، اؾع٤ ايجا48ْٞعٔ أعُاٍ زٚضتٗا  سٛي١ٝ ؾ١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ -3

 .1996غ١ٓ 

ذ١ٓ ايعطب١ٝ ؿكٛم اٱْػإ سٛ املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ ع٢ً سكا٥ٝات ايًٓإ -4

 ذ١ٓ:اٱيهذلْٚٞ اـام بايًٓاملٛقع 
 http: //www. lasportal. org 

ٕ تٓؿٝص َبسأ أَني ايعاّ بؿ(، تكطٜط ا٭63َِ املتشس٠، ايسٚض٠)اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮ -5

 .A/63/677: ٚثٝك١ ضقِ ،2009داْؿٞ  12املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ ايكازض بتاضٜذ: 

ذ١ٓ ايسٚي١ٝ سٍٛ ايتسخٌ ٚايػٝاز٠ َِ املتشس٠، تكطٜط ايًٓايعا١َ يٮاؾُع١ٝ  -6

 .A/57/303(، ايٛثٝك١ ضقِ: 57، ايسٚض٠)(ICISS)ايٛط١ٝٓ

َني ايعاّ سٍٛ ايٛؾا٤ ، تكطٜط ا٭2014د١ًٜٝٛ 11(، 68اؾُع١ٝ ايعا١َ، ايسٚض٠) -7

-A/68/947مبػ٪ٚيٝتٓا اؾُاع١ٝ: املػاعس٠ ايسٚي١ٝ ٚاملػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ، ايٛثٝك١ ضقِ:. 

S/2014/499 
 :، ع٢ً املٛقع1992منا٥ٞ، تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َِ املتشس٠ اٱبطْاَر ا٭ -8

 http: //hdr. undp. org 

 :، ع٢ً املٛقع2013َِ املتشس٠ ا٫منا٥ٞ، تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ بطْاَر ا٭ -9

 http: //hdr. undp. org 

ضٖاب ؼذب َٓع١ُ َطاقب١ سكٛم اٱْػإ، ايتكطٜط ايػٟٓٛ، مح١ً َهاؾش١ اٱ -10

http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/
http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/
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 يهذلْٚٞ:ع٢ً املٛقع اٱ ،2002نات سكٛم اٱْػإاْتٗا

 https: //www. hrw. org/ar 

 :، ع٢ً املٛقع1997يعاّ  ١تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿطٜاٱمنا٥ٞ، َِ املتشس٠ بطْاَر ا٭ -11
 www. un. org/ar/esa/hdr/ 

 :، ع٢ً املٛقع1993يعاّ  ١ايبؿطٜمنا٥ٞ، تكطٜط ايت١ُٝٓ َِ املتشس٠ اٱبطْاَر ا٭ -12

 www. un. org/ar/esa/hdr/ 

َٓؿٛض ع٢ً  2010تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ منا٥ٞ، َِ املتشس٠ اٱبطْاَر ا٭ -13

 املٛقع:
 www. un. org/ar/esa/hdr/ 

ايصنط٣ اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ ٱع٬ٕ اؿل يف  ،املؿٛن١ٝ ايػا١َٝ ؿكٛم اٱْػإ -14

 تكطٜط سٍٛ اؿل يف ايت١ُٝٓ ع٢ً املٛقع: ،ايت١ُٝٓ

 www. un. org/ar/esa/hdr/. 

ايعامل، َٓؿٛض ايتكطٜط ايػٟٓٛ ملٓع١ُ ايعؿٛ ايسٚي١ٝ سٍٛ ساي١ سكٛم اٱْػإ يف  -15

 ع٢ً املٛقع ايطزلٞ يًُٓع١ُ:
 https: //www. amnesty. org/ar. 

ؾٝؿطٟ  24إىل  20اؾُع١ٝ ايعا١َ، فًؼ سكٛم اٱْػإ، ايسٚض٠ ايجا١َٓ،  -16

غاغ١ٝ عٔ ططٜل ؼػني ؾِٗ ٕ تععٜع سكٛم اٱْػإ ٚاؿطٜات ا٭أٚي١ٝ بؿأ، زضاغ١ 2012

اغ١ َكطض ؾطٜل ايكٝٸ ،ٖا ايدلٚؾٝػٛض ؾ٬زميرل ناضتاؾهنيعسٸأايكِٝ ايتكًٝس١ٜ يًبؿط١ٜ، 

 .A/HRC/AC/8/4 جملًؼ سكٛم اٱْػإ، ٚثٝك١ ضقِ: ا٫غتؿاض١ٜذ١ٓ ايتابع يًٓ

بطْاَر يًػًِ ": عُاٍ املٓع١ُ بعٓٛإأَِ املتشس٠، تكطٜط عٔ َني ايعاّ يٮا٭ -17

، ٚثٝك١ َؿذلن١ َع (47)، اؾُع١ٝ ايعا١َ، ايسٚض٠ "ٚايسبًَٛاغ١ٝ ٚقٓع ٚسؿغ ايػًِ

 .A/47/277- S/24/111َٔ ؼت ضقِ: فًؼ ا٭

َِ املتشس٠ يف َِ املتشس٠، تكطٜط بعٓٛإ: "مٔ ايؿعٛب": زٚض ا٭َني ايعاّ يٮا٭ -18

، ٚثٝك١ ضقِ: 2000َاضؽ 27، (54)ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ، اؾُع١ٝ ايعا١َ، ايسٚض٠ 

A/54/2000. 
ؾػح َٔ اؿط١ٜ: قٛب ؼكٝل أ: " يف دٛ َِ املتشس٠، تكطٜط بعٓٛإَني ايعاّ يٮا٭ -19

، 2005َاضؽ 21، (59) َٔ ٚسكٛم اٱْػإ يًذُٝع، اؾُع١ٝ ايعا١َ، ايسٚض٠ايت١ُٝٓ ٚا٭

 .A/59/2005ٚثٝك١ ضقِ: 
َِ املتشس٠، تكطٜط سٍٛ: "تٓؿٝص املػ٪ٚي١ٝ عٔ اؿُا١ٜ"، اؾُع١ٝ َني ايعاّ يٮا٭ -20

https://www.hrw.org/ar
https://www.hrw.org/ar
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
http://www.un.org/ar/esa/hdr/
https://www.amnesty.org/ar
https://www.amnesty.org/ar
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 .A/63/677ٚثٝك١ ضقِ:  ،2009داْؿٞ 12 ،(63)َِ املتشس٠، ايسٚض٠ايعا١َ يٮ
 عُاٍ املٓع١ُ، اؾُع١ٝ ايعا١َ،أَِ املتشس٠، ايتكطٜط ايػٟٓٛ عٔ َني ايعاّ يٮا٭ -21

 .A/65/1: ٚثٝك١ ضقِ ،1،2010، املًشل ضقِ(65) ايسٚض٠
َِ املتشس٠ َِ املتشس٠، تكطٜط سٍٛ َتابع١ ٥٫ش١ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَني ايعاّ يٮا٭ -22

، اؾُع١ٝ ايعا١َ، 2013زٜػُدل 23، َٔ ايبؿطٟتعًل با٭ملا ،66/290ضقِ: 

 .A/68/685ٚثٝك١ ضقِ:  (،68)ايسٚض٠
 ،َِ املتشس٠، تكطٜط سٍٛ َتابع١ امل٪متط ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإَني ايعاّ يٮا٭ -23

 .A/49/668ٚثٝك١ ضقِ:  (،49)َِ املتشس٠ زٚض٠ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮ
املٓعكس يف  ايهاضٜيب،َٚٓطك١ ايبشط  ١اي٬تَٝٓٝطٜها قًُٝٞ ٭تكطٜط ا٫دتُاع اٱ -24

داْؿٞ  22-18، طاض امل٪متط ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ، غإ خٛغٝ٘، نٛغتاضٜهاإ

 .1993ؾٝؿطٟ 11، بتاضٜذ: A/conf- 157/pc/58 ، اؾُع١ٝ ايعا١َ ٚثٝك١ ضقِ:1993

طاض امل٪متط ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ، إاملٓعكس يف  ،ؾطٜكٝاقًُٝٞ ٱتكطٜط ا٫دتُاع اٱ -25

، بتاضٜذ: A/conf-157/pc/57، اؾُع١ٝ ايعا١َ ٚثٝك١ ضقِ: 1993ْٛؾُدل  6-3 تْٛؼ،

 .1993ْٛؾُدل    

امل٪متط ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ، طاض إاملٓعكس يف  ٭غٝا،قًُٝٞ تكطٜط ا٫دتُاع اٱ -26

 -pc/59/157، اؾُع١ٝ ايعا١َ ٚثٝك١ ضقِ: 1993ؾطٌٜ أ 3 -َاضؽ 29 باْهٛى،

A/conf ، :1993ؾطٌٜ أ 7بتاضٜذ. 

 احملانِ ايدٚي١ٝ: ٚادتٗاداتسهاّ ٚآزا٤ أ -ٚ

، 1991-1948، ٚاَطسهاّ ٚايؿتا٣ٚ ٚا٭قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ، َٛدع ا٭ -1

 يهذلْٚٞ:ع٢ً َٛقع احمله١ُ اٱ
 http: //www. cij. org 

 ،1996-1991ٚاَط،سهاّ ٚايؿتا٣ٚ ٚا٭قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ، َٛدع ا٭ -2

 يهذلْٚٞ:ع٢ً َٛقع احمله١ُ اٱ
 http: //www. cij. org 

-1948عٔ قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝٚاَط ايكازض٠ سهاّ ٚايؿتا٣ٚ ٚا٭َٛدع ا٭ -3

 2005َِ املتشس٠، ْٜٝٛٛضى ، َٓؿٛضات ا٭1997-2002، 1992-1996، 1991

 :اٱيهذلْٚٞع٢ً َٛقع احمله١ُ 

http://www.cij.org/
http://www.cij.org/
http://www.cij.org/
http://www.cij.org/
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 عساز َعٗس ايكإْٛإ، 2007ٚضٚب١ٝ ؿكٛم اٱْػإ عاّ ادتٗازات احمله١ُ ا٭ -4

، بإزاض٠ ؾطٜسضٜو غٛزض ٚبايتعإٚ َع فُٛع١ I َْ٘ٛتبًٝٝٚضٚبٞ ؿكٛم اٱْػإ، داَع١ ا٭

ؾطاف داى ضٚبرل إغاتص٠، مت ْؿطٖا يف ف١ً ايكإْٛ ايعاّ ٚعًِ ايػٝاغ١، ؼت َٔ ا٭

فس يًسضاغات ،  (L. G. D. J)،3ٚاٜـ غٛزَٝ٘، تطمج١ قُس عطب قاق٬ٝ، ايعسز 

 .2008ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، برلٚت

 2006ؾطٜك١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ٚايؿعٛب يعاّ سهاّ احمله١ُ اٱأادتٗازات ٚبعض  -5

 َتٛادس٠ ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ يًُشه١ُ:
 http: //www. african-court. org 

http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.african-court.org/
http://www.african-court.org/
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 وخظىطُاهتا اإلٔغاْ زمىق ؾادلُح تني اٌرىفُك :اٌثاين اٌثاب

 188 .... واجلضةُاخ ادلرغرياخ يف واالخرالف واٌىٍُاخ اٌثىاتد ؾًٍ االذفاق :ادلرٕىؾح

 زمىق وً :وإٌىؾٍ اإلدَىٌىخٍ اٌرىافمني ؾٓ اٌثسث :األوي اٌفظً

 190 ....................................... اٌذوي وً ِىاخهح يف إٌاط ٌىً اإلٔغاْ
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 318 .................................................... :األِشَىُح إٌظىص ِؽ اٌرإوُذ -2
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