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ما ها لمن إلقليمية  إلنسافي     حماية حق 

  الملخص العربي

میثاق األمـم المتحدة واعتبرت ظھرت فكرة حمایة حقوق اإلنسان منذ ظھور 

من بین األھداف التي نھدف لتحقیقیھا وجعلھا مسلمات وأبجدیات في 

 للمنظمات الدولیة لتتكفل باحترام قلیمياإل ، وظھر الدور التعامالت الدولیة

ومھمة ھذا البحث تترّكز على وضع حقوق اإلنسان في ھذه الحقوق، 

وتم . تطبیقھا على أرض الواقع الدولیة ومراقبة اإلقلیمیةالمنظمات 

استعراض عّینات من ھذه المنظمات مثل منظمة الدول األمریكیة و االتحاد 

 وجامعة الدول اإلفریقیة ومنظمة الوحدة سالمياإلألوربي ودول المؤتمر ا

، ثم تطرقت الدراسة اإلنسان حمایة حقوق فيالعربیة، وتأكید دور كل منھا 

كما . اإلنساننظمات ودورھا فى حمایة حقوق للعالقات الخارجیة لھذه الم

 تمیزھا ؛ التي و لبعض خصائص اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالنتطرقت 

 متطورة وإنھاكونھا عالمیة وواحدة لجمیع البشر، وغیر قابلة للتجزئة 

 األوروبیةوتمت التوصیة بتوسیع صالحیات المحكمة . لتواكب العصر

 المیثاق االجتماعي أحكامكل المتعلقة بانتھاك  للنظر في المشااإلنسانلحقوق 

 ونقل اإلنسان لحقوق واإلفریقیة األمریكیة، و حل كال من اللجنة األوروبي

 والشامل للنظام الجذري، والتعدیل واإلفریقیة األمریكیةصالحیاتھم للمحكمة 

  . اإلنسانالعربي لحقوق 
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Regional organizations and their role in the 
protection of human rights 
English Abstract: 
The idea of protecting human rights appeared 
since the emergence of the Charter of the United 
Nations and was considered one of the objectives 
that were aimed to achieve and make it alphabets 
in international transactions. The regional role of 
international organizations has emerged to ensure 
respect for these rights. The task of this research 
is to focus on the status of human rights in 
international regional organizations and trace their 
achievement in reality. We reviewed samples of 
these organizations, such as the Organization of 
American States, the European Union, the Islamic 
Conference countries, the Organization of African 
Unity and the League of Arab States, and their 
respective role in the protection of human rights. 
The study also dealt with the external relations of 
these organizations and their role in the protection 
of human rights. It also touched upon the 
Universal Declaration of Human Rights and some 
characteristics that distinguish it; being universal 
and one for all human beings, indivisible and 
sophisticated to the times. It was recommended 
that the powers of the European Court of Human 
Rights should be expanded to consider problems 
relating to violations of the provisions of the 
European Social Charter, dissolution of the 
American and African Human Rights 
Commissions and transfer their powers to the US 
and African courts and the comprehensive 
amendment of the Arab human rights system. 
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مــــة  مق

إلنسان منذ ظھور میثاق األمـم المتحدة ظھرت فكرة حمایة حقوق ا
واعتبرت من بین األھداف التي نھدف لتحقیقیھا وجعلھا مسلمات وأبجدیات 
في التعامالت الدولیة واعتبارھا أول وثیقة قانونیة تعطي أبعادا دولیة 

 .للموضوع
 في دیباجتھ صراحة على ضرورة احترام األمـم الدولي كما أكد القانون 

ن تمییز وال تفریق بسبب المتحدة لحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة بدو
فاعتبر بذلك من أول المواثیق التي كفلت حمایة . الجنس وال اللغة وال الدین 

ومن ثم جاء . حقوق اإلنسان، لتلیھا فیما بعد نصوص أخرى لنفس الفكرة
 . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ین ال  تأكید أن تحقیق السالم واألمن الدولیفيفقد كان لتجربة الحرب دورھا 

  ١ بالحمایة الدولیة لحقوق اإلنسانإالیتحقق 
فالوضعیة المتردیة . وھناك فرق شاسع بین تقریر الحق وبین حمایتھ

 معظم الدول كان السبب فیھا ضعف التنظیم السیاسي لھذه فيلحقوق اإلنسان 
الدول ،لكونھا المسئولة عن تنفیذ ھذا االلتزام بحمایة حقوق اإلنسان وضبط 

 .اإلنساني الدوليما یتالءم وقواعد القانون أعمالھا ب
 تتكفل باحترام ھذه والتي ظھر الدور األقلیمى للمنظمات الدولیة وبالتالي 

فإذا كانت األمم المتحدة تعد أول تنظیم دولي یعتنق فكرة حمایة .الحقوق 
فإن المنظمات الدولیة . حقوق اإلنسان كمبدأ تسعى للوصول إلیھ

  . المنھج فى حمایة حقوق اإلنسان اإلقلیمیة سلكت نفس
  : البحثإشكالیة

 تقوم بھ الذيتكمن مشكلة ھذه الدراسة فى دراسة حقیقة الدور 
المنظمات اإلقلیمیة لترسیخ فكرة حقوق اإلنسان ومدى فاعلیة ھذا الدور في 

 .تحقیق األھداف المسطرة من قبل ھذه المنظمات
 :أھمیة البحث

 دور المنظمات اإلقلیمیة في حمایة في  البحثإلىتھدف ھذه الدارسة 
حقوق  اإلنسان، حیث أن دورھا أصبح أكثر فاعلیة من دور األمم المتحدة ، 

 عدة أسباب منھا التقارب والتجانس في أنظمتھا و إلىوھذا یرجع 
 أیدیولوجیتھا

وقد بینت الدارسة أن اإلتحاد األوروبي یمثل النموذج األمثل للمنظمات  
 األوروبیة بصیاغة االتفاقیةإذ تمیزت . حمایة حقوق اإلنساناإلقلیمیة في 

                                                           

 ،مكتب��ة لبن��ان ناش��رون،  ١كلودی��و زانغ��ي ، الحمای��ة الدولی��ة لحق��وق االن��سان ط  - ١
 .١٣٨ص .٢٠٠٦بیروت، 
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 إلىھا كلما  اقتضت الحاجة ن تطویر مضموإمكانیةتفصیلیة ومرنة مما یتیح 
 . ذلك

 :منھجیة البحث
 منھجین،  إتباعلعرض جمیع المسائل المتعلقة بالبحث فقد تم 

ورھا وسنتعرض لوصف المنظمات اإلقلیمیة ود. الوصفي والتحلیلي معا
وطریقة عملھا، واالستعانة بتحلیل النصوص القانونیة والمواثیق الدولیة، 

 .اإلنسان مجال حمایة حقوق في اآللیاتوتقییم دور ھذه 
 : ھیكلیة البحث

 :    لإلحاطة بكل ما تقدم فقد قسم البحث على النحو اآلتي
 ماھیة المنظمات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان: المبحث األول

 نشأة المنظمات اإلقلیمیة وتطور مفھومھا: ولالمطلب األ ●
 الھیكل التنظیمي للمنظمات اإلقلیمیة : الثانيالمطلب  ●
 حقوق  اإلنسان في مواثیق المنظمات اإلقلیمیة: المطلب الثالث ●
 أمثلة للمنظمات اإلقلیمیة المھتمة بحقوق اإلنسان: المطلب الرابع ●

 حمایة فياإلقلیمیة ودورھا العالقات الخارجیة للمنظمات : الثانيالمبحث 
 .اإلنسانحقوق 
مجاالت التعاون بین المنظمات اإلقلیمیة ومنظمات : المطلب األول ●

  في حمایة حقوق اإلنسانأخرى
 . دور المنظمات اإلقلیمیة في حمایة حقوق اإلنسان: الثانيالمطلب  ●
التقدم المحرز في التعاون بین آلیات األمم المتحدة : المطلب الثالث ●

 لیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسانواآل
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 املبحث األول

 ماهية املنظمات اإلقليمية حلقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان ھي عبارة عن مجموعة من المعاییر األساسیة 
التي ال یمكن لإلنسان أن یعیش دونھا بكرامة، وھي حقوق أصلیة في 
 طبیعتھا، ومتأصلة عند جمیع البشر، بمختلف جنسیاتھم، وأعراقھم،

وألوانھم ، ودیاناتھم، ولغاتھم، وتقر بھا معظم الدیانات، والكتابات 
الفلسفیة، حیث إّنھا ضمنت لكل إنسان الحصول على حقوق إنسانیة 
متساویة، وتتمّیز ھذه الحقوق بأّنھا مترابطة، وغیر قابلة للتجزئة، كما 
 أّنھا غیر قابلة للتصریف، بحیث ال یمكن سحبھا إال في حاالت محددة،

الحق في الحیاة، : ووفقًا ألحكام القانون، ومن األمثلة على حقوق اإلنسان
والحق في الحریة، والحق في المحاكمة العادلة أمام القضاء في حالة 

 .ارتكاب الجرائم، والحق في األمان
ومنظمات حقوق اإلنسان؛ ھي تلك المنظمات غیر الحكومیة، والتى      

تمد على المساعدات، والمنح التي یقدمھا تتصف بأنھا عالمیة مستقلة تع
األشخاص، والمنظمات الخاصة، وتتلّخص مھمتھا في مراقبة احترام 

 . الدول، والمنظمات، والمؤّسسات لحقوق اإلنسان في جمیع أنحاء العالم
ولعرض ھذه المفاھیم بشكل مفّصل سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى      

المنظمات اإلقلیمیة ونشأتھا وتطور یتضمن المطلب التعریف ب. مطلبین
و الھیكل التنظیمي للمنظمات اإلقلیمیة ونظام تمویلھا  نتعرض . مفھومھا

أما حقوق  اإلنسان في مواثیق المنظمات  .لھ تفصیال فى المبحث الثانى
 .اإلقلیمیة فیتم بحثھا في المطلب الثانى من ھذا المبحث

  اطب اول

 ت اظة ا و طورو 

 من میثاق األمم المتحدة على أنھ لیس في ھذا ٥٢تنص المادة 
المیثاق ما یحول دون قیام منظمات أو وكاالت إقلیمیة، كما أن الجمعیة 
العامة لألمم المتحدة اكدت على أھمیة عقد اتفاقیات اقلیمیة لحقوق االنسان 

 الصادر بتاریخ ١٦ـم وحریاتھ األساسیة طبقا ألحد قراراتھا وھو القرار رق
وعلى ضوء ذلك تم انشاء منظمات تعني بحقوق . ١٩٨٤ دیسمبر١٦

وأخذت فكرة المنظمات االقلیمیة فى التبلور منذ . االنسان وحریاتھ األساسیة
 . ١٩٥٤انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وقیام األمم المتحدة عام 

لمنظمات وھناك عدة تعریفات لمفھوم االقلیمیة تستند الى أن ا
تعد شكًال من أشكال التنظیم الدولي بوجھ عام، لذلك، فقد أقر  اإلقلیمیة

میثاق ھیئة األمم قیام تنظیمات إقلیمیة تعالج األمور المتعلقة بحفظ السلم 
یلتزم نشاطھا مقاصد األمم  المنظمات اإلقلیمیة واألمن الدولیین ما دامت ھذه

 .المتحدة ومبادئھا
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 االقلیمیة إلى فكرٍة وردت في المؤتمر الدولي وترجع نشأة المنظمات
اعتبرت ھذه المنظمات امتدادًا لھذا النوع من المؤتمرات، وكان الھدف من 
قیامھا معالجة المسائل والمشاكل المشتركة بین الدول واتخاذ القرارات 
اإلجماعیة بخصوص العدید من األمور الدولیة، حیث تقوم بالبحث عن 

مشاركة من أجل القیام بالممارسات الفعلیة، إّلا أّن ھذه مواقف من الدول ال
المؤتمرات لم تفرض إرادًة خارجیة، وھذه المنظمات حصلت على إرادٍة 
ذاتیة مستقلة من الدول األعضاء باإلضافة إلى سكرتاریة مستقلة، 
ومجموعة من القرارات، باإلضافة إلى مجموعٍة من األشخاص ومن خالل 

اإلدارة (أشخاص أخرین غیر ممثلین للدول وتتمثل في أجھزٍة مكونٍة من 
أو الموظفین الدولیین، وامتلكت المنظمات سلطات ) المدنیة للمنظمة الدولیة

  ١.ذاتیة ناتجة عن تفویٍض حقیقي من الدول 
والنمط اإلقلیمي لحمایة حقوق اإلنسان في وقتنا الراھن یساھم بفعالیة أكبر 

 الشكل اإلقلیمي لحمایة حقوق اإلنسان یسمح في تنفیذ المھام المحددة كون
بمراعاة خصوصیة ھذه المنظمة أو الممشاركین في العالقات الدولیة 

  ٢وتطویر آلیاتھا

ب اطا  

ت اظ ظل اا 

          إن الھیكل التنظیمي للمنظمات االقلیمیة من أجھزة ولجان رئیسیة 
 من فروع خارج نطاق المنظمة یتوقف على الظروف وفرعیة وما ترتبط بھ

والعوامل ذات الصلة بتاریخ المنظمة ومجاالت اھتمامھا ومدى تشعب 
كما أن تمویل ھذه المنظمات شأنھ شأن الھیكل . عالقاتھا واتصاالتھا

التنظیمى یتوقف على العدید من العوامل ذات الصلة بنطاق العضویة فى 
كما أن ھناك منظمات دولیة غیر . ى نظر الغیرالمنظمة ومدى مصداقیتھا ف

حكومیة یختزل ھیكلھا التنظیمي في وجود مدیر تنفیذى إلدارة المنظمة مع 
وقد . عدد من المدیرین الذین یشكلون معھ فریق اللجنة أو األمانة التنفیذیة

یتجسد الھیكل التنظیمي للمنظمات في مجلس أمناء تكون لھ سلطات تنفیذیة 
 . تضاھا إدارة أعمال المنظمة بدعم من أمانة رئیسیة یتولى بمق

                                                           

ل�دولى لحق�وق   كارم محمود حسین ن�شوان، الی�ات حمای�ة حق�وق االن�سان ف�ى الق�انون ا        - ١
م  ، ٢٠١١س��نة . دراس�ة تحلیلی�ة جامع�ة األزھ��ر، بغ�زة، فل�سطین، كلی�ة الحق�وق       . االن�سان 

  .٢٢٤-٢٢٣مرجع سابق ص
دارس��ة ح�ول دور المنظم��ات الغی�ر حكومی��ة ف�ي حمای��ة حق��وق    . إب�راھیم ح��سن معم�ر   ٢ -

 كمی��ة،اإلن��سان حال��ة تطبیقی��ة عل��ى المنظم��ة العربی��ة لحق��وق اإلن��سان رس��الة ماج��ستیر      
ص ،٢٠١١،٢٠١٠الق���اھرة    .  ق���سم العل���وم ال���سیاسیة ،الحق���وق والعل���وم ال���سیاسیة   

٢٢٥،٢٢٤  
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        ویمكن القول أن قضیة التمویل األجنبي للمنظمات دولیة كانت أم إقلیمیة 
تثیر العدید من القضایا والتساؤالت مثل قضیة االستقالل الذاتي للمنظمة 
ومدى قدرتھا على إعداد مشروعیتھا  وبرامجھا والقیام بأنشطتھا 

 منسق عن الجھات المتاحة وإلى أى مدى یمكن بناء الشركات مع بشكل
الھیئات المتاحة وھل یمثل تزاید تدفق التمویل األجنبي عاملب إیجابیا 

  ١ . أو سلبیا في تطویر حقوق اإلنسان

  اطب اث

وق  ات اظق اوا  ن 

. الفلسفیة یطول ویتشعبإن الحدیث عن حقوق االنسان في أصولھا      
فھي من أسس القانون الطبیعي والشرائع السماویة والفكر السیاسي بشكل 

ولكن الحدیث عنھا في الوثائق الدولیة المعاصرة یعود الى العام . عام
ولعل أھمیة ھذا ". االعالن العالمي لحقوق اإلنسان" موعد صدور ١٩٤٨

  :اإلعالن تتمثل في مناٍح عدیدة منھا
 في االعالن العالمي ذاتھ ألنھ أول وثیقة دولیة جامعة یصادق -          

علیھا المجتمع الدولي وتتضمن الحقوق االنسانیة األساسیة التي ال یجوز 
 .التصرف بھا وال التنازل عنھا

فمعظم .   في مناٍح تشریعیة عدیدة على الصعید الوطني للدول-
 أو تعدلت ١٩٤٨د العام الدساتیر الصادرة عن الدول التي استقلت بع

بعد ھذا العام تضمنت في مقدمتھا أو موادھا األولى التزامًا ) الدساتیر(
. باحترام حقوق االنسان واعتمادھا في صلب التشریعات الداخلیة لھذه الدول

ذلك ألن الدستور اللبناني الذي ُعّدل . ولبنان لم یكن استثناء في ھذا المجال
عضو مؤسس "دمتھ بندًا یؤكد على أن لبنان  تضمن في مق١٩٩٠في العام 

وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثیقھا واالعالن العالمي لحقوق 
تجّسد الدولة ھذه المبادئ في جمیع الحقول "ثم تعھد الدستور أن " اإلنسان

 ".والمجاالت دون استثناء
لك ألن ذ.  في مناٍح تشریعیة أو اجتھادیة أخرى في القانون الدولي-

ھذا االعالن كان وال یزال المرجع القانوني لعدد كبیر من االتفاقیات أو 
القانون االنساني : ومنھا على سبیل المثال ال الحصر. المعاھدات الدولیة

 وشرعتا الحقوق المدنیة ١٩٤٩الدولي المتمّثل باتفاقیات جنیف للعام 
  وجمیع المعاھدات      ١٩٦٦والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة للعام 

الدولیة األخرى التي تتناول ھذه الحقوق مجتمعة أو ترّكز على إحداھا 
 .إلخ... كحقوق الطفل والمرأة
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 وفي مناح إقلیمیة دولیة كالمنظمات االقلیمیة الجغرافیة مثل -
منظمة الدول األمیركیة أو دول االتحاد االوروبي أو منظمة الوحدة 

قلیمیة القومیة كجامعة الدول العربیة، والمنظمات االفریقیة، والمنظمات اال
 .أو الوكاالت المتخصصة مثل الیونسكو ومنظمة العمل الدولیة وسواھما

ومھمة ھذا البحث تترّكز، بشكل أساسي، على وضع حقوق اإلنسان 
في المنظمات االقلیمیة الدولیة ومراقبة تطبیقھا على أرض الواقع سواء 

لحقوق كما نصت علیھا دساتیر ھذه المنظمات، أو بالنسبة النطالقة ھذه ا
بالنسبة لممارساتھا في ضوء الحیاة السیاسیة واالجتماعیة أو بالنسبة 

 . لجزاءاتھا التي یجب أن تكون شاملة حاسمة
تعد أھم المنظمات الدولیة اإلقلیمیة العاملة في المجتمع العالمي المعاصر 

، منظمة الدول جامعة الدول العربیة: أربع منظمات ھي 
  ١.األمریكیة،االتحاد االوروبي ومنظمة االتحاد  اإلفریقي

 یتناول ١٩٤٨كان مفھوم حقوق االنسان الذي انطلق منذ العام 
مجموعة الحقوق الشخصیة المتعلقة باإلنسان الفرد الشخصیة والمدنیة 

حدة إّال أن العضویة المتزایدة لدول العالم الثالث في األمم المت. والسیاسیة
والتوجھات التي فرضتھا ھذه الدول، من خالل أكثریتھا التلقائیة في 
الجمعیة العامة، استطاعت أن تنقل أو ترتقي بھذه الحقوق من مستواھا 
اإلنساني الفردي إلى المستوى االجتماعي الشعبي انطالقًا من اإلعالن 

 ولم یعد وبذلك تطّور ھذا المفھوم وتكّثر حتى یشمل الشعوب. العالمي ذاتھ
 .مقتصرًا على األفراد

ولعل مثًال واحدًا یمكن أن یلقي الضوء على كیفیة حدوث ھذا 
 :التطور من الفرد الى المجتمع من دون أن یكون الوحید في ھذا اإلطار

لكل شخص " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن ٢١نصت المادة 
ما مباشرة أو بواسطة حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إ

  "ممثلین یختارھم بحریة 
لكل فرد واجبات إزاء الجماعة " من اإلعالن ذاتھ أن ٢٩كما نصت المادة 

وعلى أساس ". التي فیھا وحدھا یمكن أن تنمو شخصیتھ النمو الحر الكامل
الشرعیة الدولیة للحقوق "ھاتین المادتین صدرت أحكام تطویریة في كل من 

الشرعیة الدولیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة "و" نیةالسیاسیة والمد
وھاتان الشرعتان تمثالن الیوم أھم المصادر . ١٩٦٦والثقافیة في العام 

 ١٢٥المباشرة والملزمة في القانون الدولي والسیما بعد أن حظیتا بأكثر من 
 .تصدیق من دول مختلفة
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ليتي  ل عتي  لش  :في هاتي 

وھي، بمتقضى ھذا . ب حق تقریر مصیرھا بنفسھالجمیع الشعوو -
الحق، حّرة في تقریر مركزھا السیاسي، وحّرة في السعي الى تحقیق 

 .إنمائھا االقتصادي واالجتماعي والثقافي
 ولجمیع الشعوب، سعیًا وراء أھدافھا الخاصة، التصّرف الحّر بثرواتھا 

قة من مقتضیات ومواردھا الطبیعیة من دون إخالل بأي التزامات منبث
التعاون االقتصادي الدولي القائم على قاعدة المساواة بین الشعوب 

وال یجوز، في أي حال أو . والمنفعة المتبادلة ومبادئ القانون الدولي
  ١أي ظرف كان، حرمان أي شعب من أسباب عیشھ الخاصھ 

وعلى الدول التي أبرمت ھاتین الشرعتین الدولیتین أن تعمل على  -
 .نجاز الحق في تقریر المصیر وفقًا ألحكام القانون الدوليتحقیق وا

وھكذا نرى أن اللغة الجدیدة في حقوق اإلنسان انطلقات من 
المفھوم الفردي الذي تحدث عنھ اإلعالن العالمي ولكنھا لم تقف عنده وإنما 
تناولت حقوق الشعب اإلنسانیة في وجھھا المجتمعي العام المرتبط بالتحرر 

 . بین الشعوب وتحقیق العدل الدوليوالمساواة
وھكذا أیضًا أدرجت تحت العناوین الرحبة لحقوق اإلنسان بنود جدیدة بدأت 

ومن . مع الستینات وكانت مالزمة لحریة الشعوب وكرامتھا وسیادتھا
الحق في : ھذه البنود المنبثقة من حقوق اإلنسان في لغتھا الجدیدة

  .لمصیر  االمساواة بین الشعوب، وحق تقریر
وحق سیادة الشعب على مقّدراتھ وثرواتھ الوطنیة، وحق التنمیة، وحق      

 .الخ... السكن الالئق وحق االقلیات والشعوب األصلیة وحق العمال الوافدین
واستنادًا لكل ذلك فأننا عندما نتحدث عن حقوق اإلنسان فالمقصود ھو      

ي صدر في نھایة األربعینات األول الذ: الوجھان المتكامالن لھذه الحقوق
والذي رّكز على اللغة األصلیة أي المفھوم الفردي لھذه الحقوق والثاني 
الذي بدأ یصدر في الستینات والذي یمّثل اللغة الجدیدة المكّملة لحقوق الفرد 

 .أي الحقوق العائدة للشعوب وسیادتھا وكرامتھا وتحررھا الكامل

راب اطا  

ت اظ نأوق ا ا دوا  

كان من المنتظر، وال سیما بعد مؤتمر فیینا الدولي لحقوق االنسان في      
 أن تتسع ھّوة االنقسام بین دول الشمال الغني ودول الجنوب ١٩٩٣العام 

فالشمال یرّكز على الوجھ الفردي لحقوق . الفقیر حول حقوق اإلنسان
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الل المواد الثالثین التي ضمَّھا اإلعالن العالمي  كما ظھر من خاإلنسان
 .١٩٤٨لحقوق اإلنسان في العام 

ویطالب الشمال باحترام ھذه الحقوق وحمایتھا تحت طائلة المسؤولیة      
أما دول الجنوب الفقیر · الدولیة لكل دولة تخالف أو تتجاوز ھذه الحقوق

لة عقود ویطالب بإقرار فانھ یحّمل الشمال تبعات استغاللھ واستعماره طی
دولي لحقوق اإلنسان بلغتھا الجدیدة أي بقدر ما ترّكز على التحرر وتقریر 

 .المصیر والعدالة اإلنسانیة الدولیة
. ولم یكن ھذا االنقسام طارئًا وال جدیدًا وال محصورًا بدولة دون سواھا     

ات الحدیث عن ولذلك ب.  الدولیة أیضًااإلقلیمیةفالواقع أنھ شمل المنظمات 
فالمنظمات . ھذه المنظمات ذاتھا یندرج في إطار ھذه الثنائیة الدولیة

أو تسلم ) األوروبيكاالتحاد ( الدولیة التي تنتمي إلى دول الشمال اإلقلیمیة
تتعاطف ) كمنظمة الدول األمیركیة(قیادتھا إلحدى ھذه الدول الكبرى القادرة 

 الالزمة لرعایة ھذه الحقوق مع حقوق اإلنسان الفرد وتخلق اآللیات
 .أما منظمات دول الجنوب فترّكز على حقوق الشعوب وكرامتھا. وصیانتھا

ومن أجل المزید من التوضیح نستعرض عّینات من ھذه المنظمات     
 .ونرى مدى اھتمام كل منھا بالمسألة المطروحة

 : منظمة الدول األمیركیة-أ 
على إصدار اإلعالن األمیركي ، ١٩٤٨أكدت ھذه المنظمة، منذ العام 

لواجبات وحقوق اإلنسان ثم أردفتھ بالشرعة األمیركیة لحقوق اإلنسان في 
 :وفي ھذه الشرعیة. ١٩٦٩العام 

الشخصیة والمدنیة "التأكید على حقوق اإلنسان المقررة للفرد  -
 .بما ینسجم كلیًا مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" والسیاسیة

 .اء المحكمة األمیركیة لحقوق اإلنسانالتأكید على إنش -

 . التأكید على الشق الفردي بشكل عام -
 شھد تطورًا نوعیًا جدیدًا حیث أضیف بروتوكول ١٩٨٨      إّال أن العام 

خاص إلى ھذه الشرعة وأھمیة ھذا البروتوكول أنھ تضمن بعض المناحي 
جتماعي وتوفیر االجتماعیة التي تتعلق بحریة العمل والنقابات والضمان اال

 .إلخ... األمن الغذائي والتعلیم
       وقد شاركت الوالیات المتحدة في التوقیع على ھذه الوثائق وفي التزامھا 

مع أن (جمیع البنود التي لحظتھا تحت طائلة العقوبات الدولیة المناسبة 
  ١) .ھذه العقوبات لم تستطع أن تشق طریقھا إلى األقویاء
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 كما ١٩٤٨المنظمة البنود التي تعود إلى العام وعلى رغم لحظ ھذه 
تقدم إال أنھا لم تعالج االختراقات التي یمكن أن یتسلل إلیھا ھذا الفریق أو 

 .ذاك
وما ینطبق على الشرعة وأحكامھا ینطبق أیضًا على المحكمة األمیركیة 

فكالھما لم یتح لھ مجال التطبیق السلیم وال التفعیل : لحقوق اإلنسان
  .وقد سبق أن رفعت شكواھا إلى الھیئات الدولیة دون طائل. مالدائ

فالمشكلة تتمثل في إطار منظمة إقلیمیة تسلم قیادتھا الكاملة إلى دولة 
وھذه الدولة تنظر إلى مصالحھا قبل مصالح اآلخرین . واحدة فیھا

وتبقي مسألة حقوق اإلنسان منوطة بصانعي القرار الذین . وفوقھا
. وإن اضطروا إلى لحظھا في أوقات مختصرة ونادرة. یغّیبونھا مرارًا

 استجاب للغة الجدیدة في الحقوق ١٩٨٨ومع أن بروتوكول العام 
إّال أن المفھوم األمیركي العام لحقوق اإلنسان طغى . اإلنسانیة كما تقدم

  ١.على الدول األخرى من أمیركا الالتینیة 
 : االتحاد األوروبي-ب 

میركیة لحقوق اإلنسان فان االتحاد وعلى غرار الشرعة األ
األوروبي أصدر أیضًا شرعتھ الشھیرة لحقوق اإلنسان األوروبي في العام 

 ثم ألحق بھا بروتوكوالت متعددة تكمل أحكامھا وتلحظ حقوقًا ١٩٥٠
كذلك فان الدول . إنسانیة جدیدة أو آلیات جدیدة لصیانة ھذه الحقوق

یة لحقوق االنسان وھي من األوروبیة استحدثت المحكمة األوروب
 .المؤسسات القضائیة الفاعلة في ھذا المجال

وبما أن ھذه الشرعة األوروبیة وآلیاتھا المتعددة قد صدرت جمیعھا 
بما یتفق مع التشریعات الداخلیة لمعظم الدول األوروبیة في ھذا الصدد، 
وبما أن الدول األوروبیة نفسھا ال تخشى ھیمنة إحداھا على األخرى 

 الذي رعى تكریسًا نھائیًا للحدود ١٩٧٥والسیما بعد اتفاق ھلسنكي 
األوروبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة من دون ھواجس وال مطامع، وبما 
أن ھذه الدول تندرج في مستوى متجانس مدني وحضاري وسیاسي وھي 
كلھا ذات مأثورات متعاطفة، لذلك كانت الشرعة األوروبیة لحقوق اإلنسان 

ولیتھا الموضوعیة ذات أثر بارز في العالقات الدولیة واالستقرار بشم
الدولي السیما وأن ھذه الشرعة لحظت معظم الحقوق االجتماعیة 

 . اإلنسانیة واعترفت بھا وشجعت على تحقیقھا

وباألخص الحق في المساواة بین الشعوب والحق في تقریر المصیر 
 مع العلم أن الدول األوروبیة ھذا. والتنمیة وحقوق االقلیات وما إلیھا
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 الشرعة األوروبیة االجتماعیة التي أكدت على ١٩٦١أصدرت في العام 
  ١.حریة اختیار العمل وحمایة الصحة والمساعدات االجتماعیة وما إلیھا 

 : دول المؤتمر االسالمى-ج
، وتضم أكثر ١٩٦٩أنشئت ھذه المنظمة االقلیمیة الدولیة فى العام 

المیة، وتھدف الى تعزیز وتطویر التضامن االسالمى فى  دولة إس٥٠من 
 .الشئون االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

 :ومن مبادئھا العامة
 المساواة الشاملة بین أعضائھا- 
 واحترام الحق في تقریر المصیر- 
 . وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلیة واحترام سیادتھا-

ل السلمیة لحل النزاعات من دون استخدام القوة وال واعتماد الوسائ     
 .التھدید بھا

وبذلك یالحظ المراقب أن دول المؤتمر اإلسالمي ال یشكل تحالفًا 
ظرفیًا وال مجرد تجّمع طارئ إنما ھي منظمة اقلیمیة دائمة لھا آلیاتھا 

وإذا استشھدنا فقط بالبیان األخیر . وأنظمتھا ضوابطھا القانونیة األخرى
الذي أصدرتھ دول المؤتمر اإلسالمي في قمة طھران األخیرة في خریف 

 :، نالحظ١٩٩٧
 ان دول المؤتمر اإلسالمي ركَّزت على ضرورة التصدي الفعلي -

والفاعل للسیاسة اإلسرائیلیة بقدر ما تمّثل نماذج صارخة عن إرھاب 
 .الدولة

أي أسلوب  اإلقرار بالحق في تقریر المصیر والعمل على تحقیقھ ب-  
 .وجھد

  نقل صورة أكثر وضوحًا عن اإلسالم السیاسي إلى الخارج وقیام تفاھم -  
 . وتفاعل مع الثقافات واألدیان األخرى

تأكید األھداف والمبادئ وتأیید إعالن القاھرة بشأن حقوق اإلنسان في  -
 .اإلسالم والسیما فیما یتعلق باالحترام الكامل للمرأة في المجتمع المسلم

وھكذا فان دول المؤتمر اإلسالمي حریصة على إنجاح لقاءاتھا عبر      
الجوامع المشتركة التي یمكن لھا أن توّحد وتوّطد بدًال من أن تفرق 

وكان من الطبیعي وال یزال أن تھتم ھذه الدول بالحقوق التي . وتھّدد
 .تتعلق بتحرر شعوبھا وتحقیق كرامتھا وتقریر مصیرھا
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 :وحدة اإلفریقیة منظمة ال-د 
سبق إنشاء منظمة الوحدة اإلفریقیة لقاءات أفریقیة متعاقبة ابتداء 

 تدعو، في بیاناتھا، إلى تقریر المصیر وتحریر الشعوب ١٩٥٨من العام 
وھي كلھا جزء ال یتجزأ من . اإلفریقیة ومناھضة سیاسة التمییز العنصري

 .حقوق اإلنسان
 بیانھا بل قرارھا ١٩٦٤العام وأصدرت منظمة الوحدة اإلفریقیة في 

الذي شكل قاموسًا متكامًال للكفاح اإلفریقي من أجل التحرر واالستقالل 
ثم أصدرت المنظمة الشرعة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب . والسیادة
 .١٩٨١في العام 

والواقع أن ھذه الشرعة تمثل انطالقة متقدمة في فھم حقوق اإلنسان في 
فھي تحرص في مواد عدیدة على حقوق . الشعبيوجھیھا الفردي و

بما یتالءم وینسجم مع اإلعالن العالمي لحقوق ) وكذلك واجباتھ(الفرد 
وتحرص الشرعة اإلفریقیة كذلك على الحقوق . ١٩٤٨اإلنسان للعام 

المكّرسة للشعوب اإلفریقیة بما في ذلك حقھم في تقریر المصیر 
وكذلك ركزت الشرعة . بةوالعیش بكرامة وبسالم وفي بیئة مناس

األفریقیة على ضرورة سیادة الشعوب على ثرواتھا الوطنیة وأنظمتھا 
  ١.السیاسیة ووحدتھا االقلیمیة في آن معًا

والشرعة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب حاولت أن تخاطب المواطن 
اإلفریقي في أھم حقوقھ وواجباتھ أیضًا كما أرادت أن تكّرس كرامة 

اإلفریقیة بعد قرون طویلة من االستعباد الجسدي والسیاسي الشعوب 
  .واالقتصادي

  لم تبصر النور بكاملھا ألسباب اإلفریقیةوعلى رغم أن بنود ھذه الشرعة 
عدیدة موضوعیة وسیاسیة واقتصادیة وغیرھا، فإن أھمیتھا تبقى في 

 كونھا مرشدًا ذا مرجعیة راقیة للتعبیر عن حقوق اإلنسان في لغتیھا
  ٢. التقلیدیة الفردیة والمجتمعیة

  : جامعة الدول العربیة-ھـ 
 أي قب�ل ص�دور اإلع�الن الع�المي     ١٩٤٥أنشئت كمنظمة إقلیمیة في الع�ام       

ولھذا فان دستورھا ج�اء خالی�ًا م�ن أی�ة إش�ارة إل�ى حق�وق            . لحقوق اإلنسان 
  .اإلنسان مع أنھ تضمن التزامًا واضحًا بمبادئ األمم المتحدة وأھدافھا

                                                           

ن��وار عب��د الوھ��اب، حق��وق االن��سان، دراس��ة ف��ي افریقی��ا، رس��الة ماج��ستیر،كمیة      -  ١
  .١٩٨٥ص ،٣٥٦ -٣٥٧ بغداد،  جامعة–القانون والسیاسة 

ال��سفیر أحم�د حج��اج، األم�ین الع�ام للجمعی��ة األفریقی�ة بالق��اھرة ،المیث�اق األفریق��ي       -  ٢
 ٤٢٦٩٥الع�دد   ٢٠٠٣قضایا وآراء، جریدة األھرام ،  س�نة         .  لحقوق اإلنسان والشعوب  

 .٢٠٠٣سنة 
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إذا ك��ان ع��ذر الجامع��ة العربی��ة مقب��وًال ف��ي ت��اریخ إن��شائھا إّال أن��ھ ل��م یع��د     و
وف���ي الوق���ت ال���ذي ص���درت ش���رعات أمیركی���ة  . مقب���وًال بع���د ذل���ك الت���اریخ 

  وأوروبیة وأفریقیة لحقوق اإلنسان
فان الجامعة العربیة لم تصدر بیانًا واحدًا وال ق�رارًا وال حت�ى توص�یة ت�شیر                

  ١.عربي فیھا إلى حقوق اإلنسان ال
ھناك بعض التشریعات الوطنیة التي تلزم الدول العربیة نفسھا بھا في أمور 

 ١٩٦٦تتعلق أو تنبثق عن حقوق اإلنسان كالشرعتین الصادرتین في العام           
إال أن جامع�ة ال�دول العربی�ة ل�م        . ال�خ ... عن الحقوق السیاسیة واالقت�صادیة    

  .تصدر أي نص عربي یتحدث عن حقوق اإلنسان العربي
) وما حصل ف�ى الواق�ع أن�ھ ل�م یح�صل أن تعرض�ت الجامع�ة لھ�ذا الموض�وع                 

بالنسبة للجامعة حصل كذلك بالنسبة لمؤتمرات القمة العربی�ة من�ذ منت�صف             
فحق��وق اإلن��سان العرب��ي ل��م ت��دخل ف��ي أي بی��ان وال . ال��ستینات وحت��ى الی��وم

وإذا ك��ان ھ��ذا االغف��ال . إع��الن وال توص��یة ص��ادرة ع��ن م��ؤتمر قم��ة عرب��ي 
لعربي لحقوق اإلنسان مرّده إلى طبیعة الحكم العربي وسلوكیتھ المعروف�ة،           ا

فان األمر قد یتعدى ضمیر الحاكم نفسھ إلى الضوابط الدستوریة التي ترعى 
  .ھذه السلوكیة

فإذا أخذنا الدستور اللبن�اني م�ثًال، ن�رى أن�ھ ملت�زم اإلع�الن الع�المي لحق�وق                   
ول�م یع�د،    ". مبادئ ف�ي جمی�ع الحق�ول      على أن تجّسد الدولة ھذه ال     "اإلنسان  

بذلك، مكان للحدیث عن إلزامیة القانون ال�دولي ومرجعی�ة اإلع�الن الع�المي              
لحق��وق اإلن��سان عل��ى م��ستوى ق��رارات الجامع��ة العربی��ة، ألن ھ��ذا االلت��زام   
أصبح دستوریًا وطنیًا بحتًا وبالتالي ب�ات لبن�ان ملتزم�ًا قانون�ًا بھ�ذا اإلع�الن               

  ٢. ن أن ینتظر أي قرار إقلیمي بذلك بشكل مباشر من دو

                                                           

حمای�ة حق�وق   الضمانات اإلقمیمیة دور المنظمات اإلقمیمی�ة ف�ي       ، سھیر حسین ھادى     - ١
اإلن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������سان 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid

=٢١&lcid=١٨  ١٩/٠٣/٢٠١٥  ٢٥٤٧٧Am  
دی��وان المطبوع��ات  ،٢دارس��ات ف��ي م��صادر حق��وق اإلن��سان  ط ،عم��ر ص��دوق  -  ٢

  ٩٥ ص ٩٤ص ،الجامعیة بن عكنون الجزائر   
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  املبحث الثاني

العالقات اخلارجية للمنظمات اإلقليمية ودورها فى محاية حقوق 

 االنسان

        یعتبر التنظیم اإلقلیمي إحدى السمات الممیزة للمجتمع الدولي 
المعاصر،خاصة بعد ظھور المنظمات واألجھزة التي تھدف إلى تحقیق 

یة لصالح أعضاء ھذه المنظمات ولقد نص الفصل الثامن الوحدة اإلقلیم
من میثاق األمـم المتحدة على القواعد الخاصة بأحكام التعاون بین 
المنظمات اإلقلیمیة ومنظمة األمم المتحدة وتسعى  ھذه المنظمات  في 
عملھا إلى معالجة  األمور المتعلقة بحفظ السالم واألمن الدولیین وأن 

 صالحا ومناسبا ونشاطھا متالئما مع أھداف ومبادئ یكون العمل فیھا
منظمة األمم المتحدة وتسعى ھذه المنظمات فى عملھا الى معالجة 
األمور بحفظ السلم واألمن الدولیین وسنتطرق اكثر في ھذا المطلب الى 

 . تبیان  ھذا التعاون بین المنظمتین

  اطب اول

ت اظن ا ونت ا   رىت اظو 

 وق ان

لمتح -١ يقي باألم  الف إلتحا   :عالقة 

تكتسب العالقة بین األمم المتحدة واالتحاد األفریقي أھمیة كبیرة تنبثق      
من اضطالع المنظمات الدولیة اإلقلیمیة بحفظ السلم واألمن في مناطقھا 

   .داف ومصالح دولھا األعضاء اإلقلیمیة؛ والرعایة والسعي إلى تحقیق أھ
             ویزید من أھمیتھا الفصل الثامن من میثاق األمـم المتحدة ال�ذى كف�ل             
لتل��ك المنظم��ات االض��طالع ب��ذلك، وأش��اد األم��ین الع��ام لألم��م المتح��دة         
باالتح��اد األفریق��ي ، لكون��ھ دع��وة إل��ى جمی��ع األفارق��ة ، إلع��ادة تحدی��د       

جمیع ش�عوب الق�ارة؛ وتمك�ین أفریقی�ا م�ن        مصیرھم وإتاحة حیاة أفضل ل    
االض��طالع ، كم��ا  أن م��یالد االتح��اد یج��سد إق��رارا تاریخی��ا ب��أن أفریقی��ا      

  ١. تتحمل المسؤولیة األولى عن تحدید مستقبلھا
وكلما كان عزم افریقیا أقوى عل�ى تحقی�ق التزاماتھ�ا باالص�الح كلم�ا تأك�د          

ة افریقی�ا وم�ن ھ��ذا   ال�دور الحی�وى ف�ى الم�شاركة الجدی�دة م�ن أج�ل تنمی�        

                                                           

، النظری�ة العام�ة والمنظم�ات العالمی�ة     التنظ�یم ال�دولي    . جمال عبد الناصر مانع -  ١

 .٢٤٠دار الفكر الجامعي ص ،٢٠٠٧ ،١واإلقلیمیة المتخصصة ط
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وك��ذلك . المنطل��ق فإن��ھ یج��ب أن تنشأم��شاركة ب��ین افریقی��ا وبقی��ة الع��الم  
ینبغى لھذه المشاركة أن تجسد ثقة ال�شعوب االفریقی�ة بحكوماتھ�ا وھ�ذا             

  .الشعور بالمسئولیة االفریقیة

لمتح-٢ يكية باألم  ألم ل  ل مة     عالقة من

األمم المتحدة ومنظمة الدول   تم االتفاق على تعمیق التعاون بین 
 من خالل رسائل بین األمینان العامان لھما تتناول ٢٠٠٨األمریكیة عام 

التعاون فى المسائل السیاسیة والتشاور بین المكاتب وفرص التدریب 
 .  المشترك والتعاون االنتخابي

لمتح - ٣ بي باألم  أل إلتحا     عالقة 

ات دبلوماسیة مع جمیع بلدان العالم یقیم  االتحاد األوروبي عالق
تقریبا ، ولدیھ مشاركات إستراتیجیة مع القوى الناشئة في سائر أنحاء 
العالـم ، وقد وقع اتفاقیات شراكة ثنائیة مع عدد من الدول في المنطقة 

 . المجاورة
حی��ث یعم��ل االتح��اد ب��صورة وثیق��ة م��ع األم��ـم المتح��دة ب��شأن مجموع��ة م��ن  

ن االتحاد في التعددیة تمسكھ بقواعد متفاوض علیھا        القضایا یعكس إیما  
  ١.وملزمة في العالقات الدولیة 

لمتح-٤ بية باألم  لع ل  ل    عالقة جامعة 

الحظت الجمعیة العامة بارتیاح في عدد من قراراتھ�ا الم�شاركة الن�شطة                      
د ولق��. للمنظم��ات اإلقلیمی��ة والمنظم��ات األخ��رى ف��ي عم��ل األم��م المتح��دة

شددت المشاورات المتواترة بین األمینین العامین لألمم المتحدة وجامعة 
ال���دول العربی���ة عل���ى من���ع ن���شوب النزاع���ات وحف���ظ ال���سالم ومكافح���ة    

     .اإلرھاب
وقامت الجامعة، بتعاون وثیق مع تحالف الحضارات بدور نشط في تشجیع         

ع�ضاء والجامع�ة   واعتماد خطط وطنیة للحوار بین الثقافات في دولھا األ    
شریك رئیسي في برن�امج الزمال�ة الدولی�ة للتح�الف  وأدت لجن�ة حق�وق              
اإلنسان التابعة للجامعة زیارة إلى مق�ر مفوض�یة األم�م المتح�دة لحق�وق                

المنظمت��ین   لتعزی��ز العالق��ات ب��ین ٢٠١٠ و ٢٠٠٩اإلن��سان ف��ي ع��امي 
وترمي . ةوأقام كذلك البرنامج االقلیمى لمكافحة المخدرات ومنع الجریم       

المبادرة العربیة لمكافحة االتجار بالبشر إل�ى بن�اء الق�دارت الوطنی�ة ف�ي               
وتتعاوف الجامعة  . المنطقة العربیة على التصدى بفعالیة لالتجار بالبشر      

                                                           

الرس��������������������مي لالتح��������������������اد االوروب��������������������ي     الموق��������������������ع -  ١
http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries/what_eu/

what_we_do/index_ar.htm م��ا ال��ذي یق��وم ب��ھ االتح��اد األوروب��ي، ت��اریخ      ١ 
  ٢٠١٥/ ٩/١رة  ، الزیا
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، وفرقة العمل المعنیة بالتنفی�ذ ف�ي مج�ال مكافح�ة اإلرھ�اب ، والمدیری�ة            
لرامی���ة إل���ى تنفی���ذ التنفیذی���ة للجن���ة  مكافح���ة اإلرھ���اب ف���ي المب���ادارت ا

  ١.استراتیجیة األمم المتحدة العالمیة لمكافحة اإلرھاب
وای�ا كان�ت جن�سیاتھم    ،حقوق االنسان ھي تلك الحقوق المتأصلة لجمی�ع الب�شر   

حیث .واختالف اجناسھم وقومیاتھم او اعراقھم اوالوانھم او ادیانھم او لغاتھم  
وتل�ك  ،ة م�ن غی�ر تمیی�ز   أن البشر جمیعا على ق�دم الم�ساواة ب�الحقوق االن�سانی        

وھن��اك الكثی��رمن الحق��وق ی��تم   . الحق��وق ھ��ي مترابط��ة وغی��ر قابل��ة للتجزئ��ة   
التعبیر عنھا من خالل حقوق االن�سان العالمی�ة والت�ي ی�ضمنھا الق�انون وذل�ك                 
عل��ى ش��كل معاھ��دات والق��انون ال��دولي العرف��ي والمب��أدئ العام��ة وغیرھ��ا م��ن  

ي لحق��وق االن��سان ف��ي كثی��ر م��ن   وان الق��انون ال��دول.م��صادر الق��انون ال��دولي 
الن��صوص یح��ث عل��ى الت��زام الحكوم��ات عل��ى العم��ل والت��صرف بط��رق معین��ة  

وذل��ك م��ن أج��ل تعزی��ز وحمای��ة حق��وق اإلن��سان   . واالمتن��اع ع��ن ط��رق أخ��رى 
  .والحریات األساسیة لألفراد والجماعات

ب اطا  

 ا   وق اندور اظت 

 تنمیة  جذور حقوق اإلنسان تمتد فى كل مكان فى العالم من أجل إن          
حیث یوجد األساس الذى تقوم علیھ حقوق اإلنسان وذلك . الحریة والمساواة

من خالل احترام حیاة اإلنسان وكرامتھ وھذا یكون فى أغلبیة الدیانات 
تعلق وترد حقوق اإلنسان فى اإلعالن العالمى بما ی. والفلسفات وبدون تحدید

بالحقوق اإلنسانیة والتى تحدد فى بعض الصكوك الدولیة مثل العھد الدولى 
والعھد الدولى الخاص . ١٩٦٦الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

بالحقوق االقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة ما ینبغى على الحكومات فعلھ أو 
 .عدم فعلھ من أجل احترام حقوق مواطنیھا

خاللھا حمایة ان ھى ضمانات قانونیة عالمیة یمكن من وحقوق االنس
األفراد والمجموعات من اجراءات بغض الحكومات التى تقوم بالتدخل فى 

وأن القانون الدولى لحقوق اإلنسان . الحریات األساسیة والكرامة األنسانیة
یلزم الحكومات التى تقوم بفعل أشیاء  معاكسة للقانون فھو یمنعھا كقانون 

تشترى وال تكتسب والتورث من فعل تلك األشیاء كما أن حقوق األنسان ال
وھذه الحقوق ھي لجمیع البشربغض .  فھى ببساطة ملك الناس لألنھم بشر

النظرعن الدین اوالجنس أوأالصل وقد ولد االنسان حرا وھو متساوي 
وأن حقوق اإلنسان . والیجوز التفرقة بینھم. بالحقوق مع جمیع البشر

                                                           

وثیق��ة االم��م المتح��دة ،الجمعی��ة العام��ة مجل��س االم��ن ، جامع��ة ال��دول العربی��ة          -  ١

  ٢١،٢٢ الصادرة بعدد ،   ٢٠١٠/٤٩٠ /٦٥/٣٨٢/ص
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ن یحرم شخصًا آخر من وال یمكن انتزاعھا؛ فال یجوز من أحد أ.عالمیة
حقوق اإلنسان حتى لولم تعترف بھا قوانین بلده، أو عندما تنتھكھا تلك 

 .القوانین 
ووجودھا من أجل . وحقوق االنسان ھي حقوق ثابتة ولیست قابلة للتصرف  

أن یعیش الناس بكرامة وحریة وأم�ان وان یتمت�ع بھ�ا م�ن خ�الل م�ستویات                  
  ١.تقبل التجزئة فالكل مشمولون بھامعیشیة تلیق بھم وان ھذه الحقوق ال

كما أن حقوق االنسان وحریاتھ االساسیة تختص ببعض الخصائص التي 
    :تمیزھا عن غیرھا من أنواع الحقوق والحریات وھذه الخصائص ھي

حقوق االنسان لھا طابع العالمیة فھي لكل بني البشر أینما كانوا ومھما  -
  .كانوا رجاال ونساء

ن لیست منة من أحد ، وھي ثابتة لكل إنسان سواء تمتع بھا حقوق االنسا -
 .أم حرم منھا واعتدي علیھا

 .حقوق االنسان غیر قابلة للتجزئة -
حقوق االنسان ال تقبل التصرف بالتنازل عنھا فھي ثابتة لكل إنسان حتى  -

  .مع عدم االعتراف بھا من قبل دولتة
 تطورات العصر في تجذرھا حقوق االنسان متطورة ومتجددة فھي تواكب -

 .وتجددھا لتشمل مختلف مناحي الحیاة
حقوق اإلنسان واحدة لجمیع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو  -

. الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي
نسان فحقوق اإل.. وقد ُولدنا جمیعًا أحرارًا ومتساوین في الكرامة والحقوق 

  .عالمیة
أن االع��الن الع��المي لحق��وق االن��سان یعتب��ر ھ��و األكث��ر قب��وال ومقبولی��ة عل��ى    

. نطاق العالم حیث أنھ یبین في رسالتة األساسیة أن لكل أنسان قیم�ة متأص�لة              
 وق�د  ٢١٧ اعتمدت األمم المتحدة الق�رار رق�م   ١٩٤٨ففي العاشر من دیسمبر  

وھ�ذا  .ثم�اني دول ع�ن الت�صویت       دولة على الرغم من امتناع       ٤٨صوت علیة   
االع��الن یت��ألف م��ن دیباج��ة وثالث��ین م��ادة وھ��ذه الم��واد ح��دد فیھ��ا الحق��وق         
األساسیة لكل شخص في العالم بغض النظر عن عنصره أو لونھ أو جنسھ أو              
دینھ أو رأیھ السیاسي، أو أي رأي آخر، أو أص�لھ ال�وطني أو االجتم�اعي، أو                 

  ٢.رثروتھ أو مولده، أو أي أعتبار آخ
وقد تناولت مادتھ االولى التعریف بالمسلمات االساسیة لحقوق االنسان وھي 

 :مایلي

                                                           

 ١ج��روس ی��رس، ط " الحری��ات العام��ة وحق��وق اإلن��سان   .  س��عید مج��ذوب   محم��د -  ١
   ص ٨ج .١٩٨٦،بیركت، 

 ،دار ١ط" ن���سان ب���ین التطبی���ق وال���ضیاع حق���وق اإل" محم���ود اس���ماعیل   عم���ار -  ٢
  .١١ص،.٢٠٠٢مجدالوى، عمان، 



 

 

 - ١٣٤٣ - 

 أن الحق في الحریة والمساواة ھو حق أصیل یكتسبھ االنسان بالمیالد :أوال
كائن یختلف عن بقیة ، وثانیا ان االنسان بعقلھ وأخالقھ،وال یمكن اسقاطھ

حقوق وحریات معینة الیتمع بھا ولذا فأن من حقھ التمتع ب،الكائنات الحیة
اما المادة الثانیة جاء فیھا أن المبدا األساسي للمساواة .غیره من الكائنات

وعدم التمیز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق االنسان والحریات األساسیة 
أو ،أواللون، وال سیما التمیز بسبب العنصر،التمیز من أي نوع(فتحضر

أي السیاسي أو غیر السیاسي أواألصل الجنس أواللغة أو الدین أو الر
  .الوطني أو االجتماعي أوالثروة أو المولد أو أى وضع

أما المواد األخرى فقد جاء بھا العدید من الحقوق ومنھا الحق في الحیاة 
 .والحریة واألمان والكثیر بما یتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة

ومات بتأیید حقوق معینة، كما جاء نص في ھذا اإلعالن على أن تتعھد الحك
  .لیس فقط بالنسبة لمواطنیھا، بل أیضًا بالنسبة ألشخاص في بلدان أخرى

كما إن الحدود الوطنیة ال تمثل عائقا أمام مساعدة اآلخرین على اكتساب 
 .  الحقوق

، حی�ث أص�بح ھ�و المعی�ار ال�دولي           ١٩٤٨ومنذ اعالن االعالن العالمي ف�ي ع�ام         
م�ؤتمر ع�المي    ) النم�سا (، فق�د عق�د ف�ي فیین�ا          ١٩٩٣ وفي عام . لحقوق اإلنسان 

م�ن س�كان الع�الم، وف�ي ھ�ذا الم�ؤتمر اك�دت ال�دول                % ٩٩ دولة تمث�ل     ١٧١ضم  
لكن على ال�رغم م�ن     .التزامھا من جدید باحقاق حقوق اإلنسان بالوضع القانوني       

أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ھو ال�ذي أوح�ى ب�الجزء األكب�ر م�ن الق�انون             
لك�ن  . لحقوق اإلنسان، فإنھ ال یمث�ل ف�ي ح�د ذات�ھ وثیق�ة لھ�ا ق�وة الق�انون           الدولي

لھذا اإلعالن، بصفتھ إعالن مبادئ عامة،لھ ق�وة كبی�رة ف�ي أوس�اط ال�رأي الع�ام              
وقد ترجمت مبادئ اإلعالن إلى مبادئ لھا قوة قانونیة في صیغة العھد . العالمي

 ال�دولي الخ�اص ب�الحقوق       الدولي الخاص ب�الحقوق المدنی�ة وال�سیاسیة، والعھ�د         
 فق�د التزم�ت الحكوم�ات الت�ي         ١٩٦٦االقتصادیة واالجتماعیة والثقافی�ة ف�ي ع�ام       

. صادقت على ھذین العھدین بأن تشرع في بلدانھا ق�وانین لحمای�ة تل�ك الحق�وق              
غیر أن ما یزید على نصف بلدان الع�الم ل�م ت�صادق عل�ى العھ�د ال�دولي الخ�اص               

 على العھد الدولي الخ�اص ب�الحقوق االقت�صادیة          بالحقوق المدنیة والسیاسیة أو   
وھن��اك، أی��ضًا، ص��كوك إقلیمی��ة لحق��وق اإلن��سان، وھ��ي   .واالجتماعی��ة والثقافی��ة

   ص���������������كوك أوص���������������ى بھ���������������ا اإلع���������������الن الع���������������المي لحق���������������وق     
اإلنسان، منھا المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، واالتفاقیة األوروبیة       

ی���ة لحق���وق اإلن���سان، وھن���اك الكثی���ر م���ن  لحق���وق اإلن���سان، واالتفاقی���ة األمریك
  ١.المدونات القانونیة الوطنیة التي تكفل حقوق اإلنسان

                                                           

. دور المنظمات غیر الحكومیة فى ترسیخ مب�ادئ حق�وق األن�سان   . أحمد الزاملى ماجد - ١
  .٢٠١١. مجلة حقوق األنسان



 

 

 - ١٣٤٤ - 

إل��ى جان��ب م��ا بذلت��ھ منظم��ة األم��م المتح��دة م��ن دوار من��شود ف��ي حمای��ة            
حقوق اإلنسان فأن المنظمات اإلقلیمیة لم تألوا جھدا في ھذا المج�ال بم�ا قدمت�ھ                

وق اإلف�راد وحری�اتھم وی�أتي ھ�ذا ال�دور ف�ي             من إسھامات كبیرة ف�ي ص�یانة حق�        
أطار التع�اون الوثی�ق ب�ین ھ�ذه المنظم�ات اإلقلیمی�ة ومنظم�ة األم�م المتح�دة ف�ي                     
األم��ور المتعلق��ة بحف��ظ ال��سلم واألم��ن ال��دولیین م��ا دام ن��شاط ھ��ذه المنظم��ات          
اإلقلیمیة یتواءم مع مقاص�د األم�م المتح�دة ومبادئھ�ا ولمعرف�ة ال�دور ال�ذي لعب�ة          

  -:مات اإلقلیمیة في حمایة حقوق اإلنسان سنتاولالمنظ

إلنسا - ١ بية لحق  أل   التفاقية 

إلنسا -٢ يكية لحق  ألم    التفاقية 

یمكن القول بان االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان قد سارت على ذات      
مدى النھج الذي اختطتھ االتفاقیة األوربیة من خالل إنشائھا لجھاز یراقب 

تمتع اإلفراد بحقوقھم وحریاتھم من جانب ویتأكد من احترام الدول اإلطراف 
اللتزامھا التي أخذتھا على عاتقھا في ھذه االتفاقیة من جانب أخر ویتمثل 
ھذا الجھاز الرقابي في اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان والمحكمة األمریكیة 

ھا االتفاقیة األمریكیة فھي لم إما بشان الحقوق التي أوردت.  لحقوق اإلنسان
تأت بجدید في ھذا الشأن باستثناء ما ورد بشأن حریة الرأي والتعبیر من 
تفصیالت جعلھا تنفرد عن بقیة االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة في ھذا المجال 
فقد كررت االتفاقیة النص على حق اإلنسان في الشخصیة القانونیة حقھ في 

نسانیة الحریة الشخصیة حقھ في محاكمة عادلة حق الحیاة والمعاملة اإل
القانونیة والقضائیة الحق في االجتماع المشاركة السیاسیة والمساواة 

والملكیة حق النقل وحریة الضمیر والتدوین والمسكن وحریة الرأي والتعبیر 
كما اعترفت االتفاقیة لجمیع األطفال بالحقوق ذاتھا وبحق كل فرد في جنسیة 

التي یولد على إقلیمھا إذا لم یكن قد أكتسب جنسیة أخرى منعا الدولة 
 ١.لحصول حالة ازدواج الجنسیة كما اعترفت لألجنبي بالحق في عدم اإلبعاد

 المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب -٣
 یتألف المیثاق لحقوق اإلن�سان وال�شعوب م�ن دیباج�ة وثم�ان وس�تین م�ادة                 

ص حكوم��ات ال��دول اإلفریقی��ة عل��ى بن��د كاف��ة    وبع��د أن أك��دت الدیباج��ة ح��ر  
أش��كال االس��تعمار واألخ��ذ بالح��سبان تقالی��د وق��یم الح��ضارة اإلفریقی��ة ف��ي         
استیعاب وفھم حقوق اإلنسان والشعوب ت�م ال�نص عل�ى جمل�ة م�ن الحق�وق                
الجوھری��ة والحری��ات االساس��سیة لإلن��سان ومنھ��ا حق��ھ ف��ي الحی��اة والحری��ة 

 تعریضھ لالھانة أو االسترقاق أو التع�ذیب  الشخصیة واحترام الكرامة وعدم   
أو المعامل��ة الوح��شیة ح��ق اإلن��سان ف��ي محاكم��ة عادل��ة حق��ھ ف��ي ممارس��ة     

                                                           

كام�ل ، االتفاقی�ة االوربی�ة لحمای�ة حق�وق االن�سان، المجل�ة الم�صریة للق�اوىن           حسن -  ١
  ٢٨ ص ١٩٥٥، ١١الدولي، المجلد



 

 

 - ١٣٤٥ - 

الشعائر الدینیة والتنقل وحمایة الملكی�ة الخاص�ة ول�م یف�ت المیث�اق اإلش�ارة                
إلى حقوق الشعوب أو ما تسمى بحقوق التضامن كحق الشعوب في الوجود      

التصرف في ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة وحقھا  وحقھا في تقریر مصیرھا و    
في تقریر مصیرھا والتصرف ف�ي ثرواتھ�ا  ومواردھ�ا الطبیعی�ة وحقھ�ا ف�ي                 
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وم�ا یع�اب عل�ى المیث�اق اإلفریق�ي         
اغفال��ة ل��بعض الحق��وق والحری��ات الت��ي ن��صت علیھ��ا المواثی��ق الدولی��ة فق��د 

ض��راب ح��ق الجن��سیة وإمكانی��ة تجری��د ال��شخص منھ��ا   تجاھ��ل عم��دا ح��ق اإل
الحق في الزواج وتكوین األسرة كما أن حق�وق الم�رأة بقی�ت دون ض�مانات                

  ١.المیثاق في ظل ھذا
 المیثاق العربي لحقوق اإلنسان-٤

 یت��ضمن المیث��اق العرب��ي لحق��وق اإلن��سان دیباج��ة وع��شرون م��ادة وثالث��ة     
 مب���ادئ میث���اق األم���م المتح���دة مالح���ق وق���د أع���ادت الدیباج���ة التأكی���د عل���ى

واإلع���الن الع���المي لحق���وق اإلن���سان وأحك���ام العھ���دین ال���دولیین للحق���وق      
االقتصادیة واالجتماعی�ة والثقافی�ة والحق�وق المدنی�ة وال�سیاسیة وم�ا یع�اب               
عل�ى المیث��اق العرب��ي لحق��وق اإلن��سان ھ��و ان��ھ ج��اء خالی��ا م��ن اإلش��ارة إل��ى  

ناء اإلش�ارة إل�ى بع�ض الم�سائل     حقوق اإلنسان بشكل واضح وصریح باس�تث     
االقتصادیة واالجتماعیة والمالیة وال�صحیة االان ثم�ار الجامع�ة العربی�ة ف�ي         
می�دان حق�وق اإلن�سان ب�دت واض�حة م�ن خ�الل أن�شاء لجن�ة إقلیمی�ة عربی��ة           

 الذي  ١٩٦٨/ ٣/٩في  ) ٢٣٤٤٣(دائمة لحقوق اإلنسان بقرارھا ذي العدد       
عالمي لحقوق اإلنسان الذي أعلنی�ة لجن�ة   صدر أبان احتفال الجامعة بالیوم ال   

  ٢.)١٩٦٨(حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة عام 

  اطب اث

ت ادة وام ات ان آ ونا  رزدم اا 

 وق ان

 ،ُخصصت الجلسة األولى ١٨/١٤وفقًا لقرار مجلس حقوق اإلنسان 
یم التطورات التي طرأت على عالقات التعاون بین آلیات من حلقة العمل لتقی

األمم المتحدة واآللیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان منذ تنظیم حلقة العمل في 
وضم المشاركون ممـثلین ألمانـات ھیئات معاھدات األمم . ٢٠١٠عام 

المتحدة لحقوق اإلنسان والمكلفین بوالیـات في إطـار اإلجـراءات الخاصة 
نة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب ولجنة البلدان األمریكیة لحقوق واللج

                                                           

حق��وق ااالن��سان ف��ي ض��وء الق��وانین الوطنی��ة والمواثی��ق   " محم��د یوس��ف   عل��وان -  ١
  ١٩٨٩. ص١٤٠. مطبوعات جامعة الكویت، ١ط" الدولیة

كلی�ة  . دور المنظم�ات االقلیمی�ة ف�ي حمای�ة حق�وق االن�سان      . كاظم محمد راض�ي  حولھ -  ٢
  .٢٠١١.التكنولوجیا والمعلومات
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اإلنسان ومجلس أوروبا واللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان 
التابعة لرابطة أمـم جنـوب شرق آسیا واللجنة المستقلة الدائمة لحقوق 

 اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
لخبرات وأفضل الممارسات، بما في ذلك القیمة المضافة تبادل المشاركون ا

 .آللیـات التعاون إضافة إلى التحدیات التي تواجھھم في تطبیقھا
 ،ح�ضره موظف�و ال�دعم المق�دم إل�ى المكلف�ین       ٢٠٠٧ُعقد اجتم�اع، ف�ي ع�ام        

بوالیات في إطار اإلجراءات الخاص�ة لألم�م المتح�دة ف�ي المفوض�یة وممثل�و           
ریكیـة لحقـوق اإلنسان واللجن�ة األفریقی�ة لحق�وق اإلن�سان           لجنة البلدان األم  

وال��شعوب ومجل��س أوروب��ا، وھ��و اجتم��اع یرم��ي إل��ى تعزی��ز فھ��م ھی��اكلھم    
  ١.التنظیمیة وأسالیب عملھم

وأسفر الحوار الذي دار بین المكلفین بوالیات في إطار اإلجراءات الخ اصـة 
 والـ��شعوب، ف��ي ین��ـایر  لألم��ـم المتح��دة واللجن��ة األفریقی��ة لحق��وق اإلن��سان   

 بأدیس أبابا، عن اعتماد خارطة طریق ب�شأن التع�اون م�ع توص�یات       ٢٠١٢
  .لتعزیز أواصـر التعـاون 

وُأنشئ فریق عامل مشترك یضم ممثلین لألمم المتحدة واإلجراءات      
وكان أساس . الخاصة للجنة األفریقیة من أجل مراقبة تنفیذ خارطة الطریق

امین یشتمالن على خـبراء مستقلین یضطلعون بوالیات الحوار ھو أن النظ
مواضیعیة ویقومون بزیارات قطریة ویضعون مشاریع تقـاریر مواضیعیة 

 .ویجرون أبحاثًا جوھریة ویضعون معاییر حقوق اإلنسان ویفـّسرونھا 
وأوصـت خارطة طریق أدیس أبابا بتحدید طرائق منتظمة ومنھجیة      

 یام بزیـارات مشتركة ومتابعة التوصیات ذات الصلةلتبادل المعلومات والق
وتشمل الممارسات الجیدة الناشئة عن خارطة طریق أدیس أبابا التي     

ُأشیر إلیھـا في حلقة العمل نشرات صحفیة ومؤتمرات وحلقات دراسیة 
مشتركة بمشاركة خبراء من األمـم المتحدة واللجنة األفریقیة لحقوق 

یارة مشتركة قـام بھا المكلفـون بوالیات في إطار اإلنسان والشعوب، وز
اإلجراءات الخاصة المعنیین بمسألة المدافعین عن حقـوق اإلنـسان لألمـم 

  .٢٠١٢المتحدة واللجنة األفریقیة إلى تونس في سبتمبر 
وإضافة إلى ذلـك، شـارك المكلفون بوالیات في إطار اإلجراءات الخاصة      

دورة الثانیة والخمسین للجنة األفریقیة في أكتوبر لألمم المتحدة في ال
٢٠١٢.  

وشارك أعضاء اللجنة في االجتمـاع الـسنوي التاسع عشر للمكلفین      
بوالیات في إطار اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة الـذي ُعقـد في یونیھ 

٢٠١٢ .  

                                                           

وني ، اتفاقیة حقوق االنسان في اطار مجلس أوروب�ا مجل�د حق�وق    شریف بسی محمود - ١
  .٣٤٧ ،ص ،١٩٨٩ ، ١االنسان الجزء الثاني دار العلم للمالیین القاھرة ط
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لمفوضیة وتتبادل ا. وعلى صعید األمانة، تضاعف حجم تبادل المعلومات     
مع اللجنـة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب كل أسبوع المستجدات 

ویتم تبادل التوصیات . والتوقعات الخاصة باألنشطة ذات الصلة بالمنطقة
التي اعتمدھا المكلفون بوالیات في إطـار اإلجـراءات الخاصة لألمم المتحدة 

 .مع اللجنة لتعزیز متابعة تلك التوصیات
بیل المثال، اتخذت لجنة منع التعذیب في أفریقیا تدابیر لتنفیذ وعلى س     

 .توصیات المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة
 ویتبادل المكلفـون بوالیـات في إطـار اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة أی�ضًا            

  ١.بیانات نھایة البعثة مع اللجنة التي تقوم بالمثل
دني والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان دورًا وتؤدي منظمات المجتمع الم

ھامـًا في تنفیذ خارطة الطریق بوسائل منھا تقدیم اقتراحات تتعلق باألنشطة 
الت��ي یمك��ن أن ت��ضطلع بھ��ـا األم��م المتح��دة عل��ى نح��و م��شترك م��ع اآللی��ات    

   .األفریقیة لحقوق اإلنسان
نوا م��ن األم��م  وتمث��ل الخب��رة العالی��ة والت��زام المكلف��ین بوالی��ات س��واء أك��ا      

المتح��دة أم م��ـن اللجن��ة األفریقی��ة لحق��وق اإلن��سان وال��شعوب أداة رئی��سیة     
وإض��افة إل��ى ذل��ك، عم��ل الفری��ق العام��ل     . لت��سریع تنفی��ذ خارط��ة الطری��ق   

. المشترك المنشأ لمراقبة تن فیذ خارطة الطریق كقوة محركة لـدفع تنفیذھا          
قب�ات اإلداری�ة وأوج�ـھ    بید أن ھناك تح�دیات ت�شمل ع�دم ت�وافر الم�وارد والع             

. التبـاین بمختل�ف أنواعھ�ا ب�ین ھ�نج المكلف�ین بوالی�ات إزاء ق�ضایا مح�ددة               
ولمواجھة تلـك التحـدیات، یحت�اج ك�ل م�ن النظ�امین إل�ى إیج�اد ح�ل ت�وفیقي                   

   .یتیح لھما تعزیز تع اوھنما بدون أن یؤثر ذلـك على استقاللیتھما
ج�راءات الخاص��ة لألم�م المتح��دة   وق�د تع�اون المكلف��ون بوالی�ات ف��ي إط�ار اإل    

وعلى سبیل المثال، قام المقرر الخ�اص       . أیضًا مـع اآللیات اإلقلیمیة األخرى    
المعني بتعزیز وحمایة الحق ف�ي حری�ة ال�رأي والتعبی�ر ببعث�ة م�شتركة إل�ى                 
المكسیك مع نظیره من لجنة البل�دان األمریكی�ة لحق�وق اإلن�سان ف�ي أكت�وبر           

٢٠١١ .   
صت المق���ررة الخاص���ة المعنی���ة بجوان���ب حق���وق   ،خص���٢٠١٠وف���ي ع���ام 

اإلن���سان ل����ضحایا االتج����ار باألش����خاص، وال س����یما الن����ساء واألطف����ـال  
تقریرھ��ـا ال��سنوي ل��دور المنظم��ات اإلقلیمی��ة ودون اإلقلیمی��ة ف��ي ھ��ذا       

  .المجال

لمعاه: ثانيا   هيئا 

وق تزاید التعاون في السنوات األخیرة ب�ین ھیئ�ات المعاھ�دات العالمی�ة لحق�ـ             
  .اإلنـسان واآللیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

                                                           

حلقة عمل بشأن الترتیبات اإلقلیمیة لتعزیز وحمایة .  العامة لحقوق االنسان الجمعیة -  ١
   .٢٠١٣ابریل . لحقوق اإلنسانحقوق اإلنسان تقریر مفوضیة األمم المتحدة السامیة 
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 : وقد ُعقدت اجتماعات بین الھیئات التالیة
 اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان والمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان؛  ●
لجنة حقوق الطفل ولجنة الخبراء األفریقیة المعنیة بحقوق الطفل  ●

 ورفاھھ؛
نة األوروبیة لمناھضة لجنة القضاء على التمییز العنصري واللج ●

 العنصریة والتعصب؛
اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ولجنة تعزیز وحمایة  ●

 حقوق المرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسیا؛
اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ولجنة البلدان األمریكیة  ●

ییز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التم
 . ولجنة مجلس أوروبا للخبراء المعنیین بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وإضافة إلى ذلك، تراعي ھیئات المعاھدات توصیات اآللیة اإلقلیم یة 
. لحقوق اإلنسان أثناء استعراضھا تنفیذ الدول األعضاء لتلك التوصیات

تصاالت مع اآللیات اإلقلیمیة وتجري أمانات ھیئـات المعاھـدات أیضًا ا
لحقوق اإلنسان بشأن شكاوى األفراد من أجل ضـمان أال تكون الشكاوى 
نفسھا قد قدمت في نفس الوقت إلى آلیات مختلفة لكـي تنظـر فیھـا وللحفاظ 

 .على االتساق الفقھي
، نظمت المفوضیة حوارًا بین رؤس�اء ھیئ�ـات معاھ�ـدات           ٢٠١٢وفي یونیھ   

ف��ي األم��م المتح��دة واآللی��ات األفریقی��ة لحق��وق اإلن��سان ف��ي  حق��وق اإلن��سان 
وأثن��ـاء االجتم��اع س��لط الم��شاركون ال��ضوء عل��ى ض��رورة       . أدی��س أباب��ـا  

االعتراف بتكامل ھذه اآللیات، ویشمل ذلك اللجنة األفریقیة لحقوق اإلن�سان           
والشعوب والمحكمة األفریقیة المعنی�ة بحق�وق اإلن�سان وال�شعوب ومحكم�ة             

خاص��ة بالجماع��ة االقت��صادیة ل��دول غ��رب أفریقی��ا ومحكم��ة الع��دل      الع��دل ال
واعتم��د الم��شاركون ف��ي الح��وار مجموع��ة م��ن التوص��یات   . ل��شرق أفریقی��ـا

  ١ترمي إلى تعزیز التعاون

                                                           

 م�ن ج�دول األعم�ال    ٣ و٢حق�وق اإلن�سان ال�دورة الثالث�ة والع�شرون البن�دان        مجلس -  ١
التقری��ر ال��سنوي لمفوض��ة األم��م المتح��دة ال��سامیة لحق��وق اإلن��سان وتق��اریر المفوض��یة        
ال���سامیة واألم���ین الع���ام تعزی���ز وحمای���ة جمی���ع حق���وق اإلن���سان، المدنی���ة وال���سیاسیة         

  . تصادیة واالجتماعیة والثقافیة واالق



 

 

 - ١٣٤٩ - 

 نتائج الدراسة
         توصلت الدارسة إلى جملة من النتائج انطالقا من الھدف الرئیسي 

 :للدارسة تمثلت فیما یلي

 اإلنسان، باھتمام كبیر على المستوى اإلقلیمي، وكانت حظیت حقوق -
االنطالقة األولى لھذا االھتمام فى القارة األوروبیة وكان مجلس أوروبا 
ھو الرائد في في ھذا المجال وسرعان ما انتشر ھذا االھتمام للقارة 

 . األمریكیة واإلفریقیة والوطن العربي اخیرا

 االنسان دورا ھاما في حمایة لعبت االتفاقیات االقلیمیة لحقوق -
حقوق االنسان، حیث سبقت االتفاقیات الدولیة في اعتماد الیات فعالة 

 .     تسھر على حسن تطبیق نصوصھا
یعتبر النظام االوروبي من اقدم االنظمة االقلیمیة في مجال حمایة حقوق االنسان 

لی��ة ویعتم��د النظ��ام االوروب��ي الح��دیث ف��ي حمای��ة حق��وق االن��سان عل��ى آ 
واح��دة، وھ��ي المحكم��ة االوروبی��ة لحق��وق االن��سان وم��ن أھ��م ممی��زات     
النظام االوروبي في حمایة حقوق االنسان، الطبیعیة االلزامیة لھ، ولك�ن         
النظام االوروبي لحقوق االنسان یشوبھ مجموعة من الثغ�رات والعی�وب           

غی��اب الحمای��ة للحق��وق االجتماعی��ة كم��ا أن��ھ یتطل��ب اللج��وء        :  وھ��ي 
  ١.كما أن ھناك تحیز قائم على النوع االجتماعي.   ةللمحكم

اللجنة : ھما  آلیتین على اإلنسانیستند النظام األمریكي لحقوق  -
 ، ویعاني اإلنسان لحقوق األمریكیة كالمحكمة اإلنساناألمریكیة لحقوق 

 السابق لحل اللجنة األوروبيمن العیوب والثغرات،التي عانى منھا النظام 
 . اإلنسانوق  لحقاألوروبیة

یت��شابھ النظ��ام االفریق��ي لحق��وق االن��سان م��ع النظ��ام االوروب��ي القدی��ـم        -
اللجنة االفریقیة  :والنظام االمریكي الحالي، حیث یعتمد على الیتین وھما         

لحقوق االنسان ، والمحكمة االفریقیة لحقوق االنسان والشعوب  ویعاني     
محدودی�ة ص�الحیات    : ی�ة النظام االفریقي لحقوق االنسان من العیوب التال      

اللجن��ة، وض��عف الم��وارد المالی��ة المتاح��ة لھ��ا وقل��ة تع��اون ال��دول معھ��ا    
  ٢.باالضافة إلى التباطؤ في نظر الشكاوى

                                                           

١ - Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Legal 
Practitioners Dossier by the Centre on Housing Rights and 

Evictions)   دلی��ل الممارس��ین : التقاض��ي ب��الحقوق االقت��صادیة واالجتماعی��ة والثقافی��ة
  .١٧٨ إلى ١٧٦الصفحات من ) ق السكنیة واإلخالءالقانوني والذي أصدره مركز الحقو

 :Litigating Economic, Social and Cultural Rights انظ�ر  -  ٢
Legal Practitioners Dossier  ال��ذي أع��ده مرك��ز حق��وق اإلس��كان واإلخ��الء ،

Centre on Housing Rights and Evictions ١٥٣ إلى ١٤٥، الصفحات.  
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تعتبر الجامعة العربیة اقدم منظمة اقلیمیة، ویعتبر النظام العربي  -
ثم صدر . لحقوق االنسان متأخرا عن االنظمة االقلیمیة سابقة الذكر

 ودخل حیز ٢٠٠٤عربي لحقوق االنسان فى القمة العربیة في  المیثاق ال
 . بعد أن صادقت علیھ سبع دول٢٠٠٨النفاذ فى 

اللجنة : یعتمد النظام العربي لحقوق االنسان على الیتین وھما -
العربیة الدائمة لحقوق االنسان ولجنة حقوق االنسان العربیة وھي الیات 

 تتسـم بالھشاشة الواضحة 

ربیة الدائمة لحقوق االنسان التابعة للجامعة العربیة، ھي  اللجنة الع -
ھیئة سیاسیة ولیست ھیئة خبراء، كونھا تتكون من ممثلي حكومات الدول 
االعضاء في الجامعة العربیة، ولم یوكل لھا المیثاق العربي لحقوق 

 . االنسان أى مھام

ھا تعتبر لجنة حقوق االنسان العربیة من االلیات التعاقدیة، كون -
تشكلت بموجب المیثاق العربي لحقوق االنسان وھي تمثل االلیة الوحیدة 
التي نص علیھا المیثاق، وال تمتلك أى من الصالحیات الجدیة للقیام 
بدورھا الرقابي على امتثال الدول ألحكام المیثاق إال دارسة التقاریر 

حث المقدمة من الدول االطراف ولیس لھا أى صالحیات أو سلطات بعد ب
 التقاریر

سة : ثالثا ل صيا   ت

 : وفى ضوء نتائج الدراسة نوصي بما یلي
توسیع صالحیات المحكمة االوروبیة لحقوق االنسان للنظر في  -١

المشاكل المتعلقة بانتھاك احكام المیثاق االجتماعي االوروبي، 
 . والتخفیف من حدة االشتراطات الشكلیة لقبول المشاكل المقدمة

 االمریكیة لحقوق االنسان، ونقل كافة صالحیاتھا   حل اللجنة -٢
واختصاصاتھا للمحكمة االمریكیة، وجعل اختصاص المحكمة في 

 . نظر الشكاوى من الدول واالفراد الزامیا
  حل اللجنة االفریقیة لحقوق االنسان، ونقل اختصاصاتھا للمحكمة  -٣

لرقابة االفریقیة لحقوق االنسان ، وجعل المحكمة االلیة الوحیدة ل
 واالشراف على احترام المیثاق االفریقي لحقوق االنسان،

 التعدیل الجذرى والشامل للنظام العربي لحقوق االنسان من خالل -٤
 . حل المجنة العربیة الدائمة لحقوق االنسان- أ 

  حل لجنة حقوق االنسان العربیة –  ب 
اقیة،  محكمة عربیة لحقوق االنسان بموجب بروتوكول ملحق باالتف- ت

  .تتولى مھمة الرقابة واالشراف على احكام المیثاق
 زیادة وتوسیع االھتمام بالتوعیة بالیات الحمایة الدولیة واالقلیمیة -ث

 .لحقوق االنسان
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یعتبر المنسقون العصب الرئیسي لتحسین التعاون بین آلیـات األمـم  -٥
 وینبغي تزویدھم. المتحـدة واآللیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

بالموارد الكافیة لكي یضطلعوا على نحو فعال بالمھام المحددة في 
وینبغي عقد اجتماعات المنسقین المعنیین بشؤون . خطط عملھم

 . التعاون سنویًا
ینبغي القیام، على نحو منھجي، بتبادل المعلومات بین آلیـات األمـم  -٦

 المتحـدة واآللیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، بطرق منھا تبادل
الجداول الزمنیة لألنشطة وبـرامج الزیارات وقائمة األمانات 

وینبغي أن یضطلع المنسقون بمسؤولیة ضمان تبادل . والتقاریر
 .المعلومات بصورة منتظمة

ینبغي وضع خطة مشتركة ألنشطة اآللیات الدولیة واإلقلیمیة لحقو  -٧
ق اإلنـسان، بما في ذلك عملیة التخطیط المشتركة في األجلین 

وینبغـي أن ُتعقـد اجتماعات مواضیعیة . لقصیر والمتوسط ا
 .بمشاركة الخبراء

ینبغي أن تطلع آلیات األمم المتحدة واآللیات اإلقلیمیة لحقوق  -٨
اإلنسان بـصورة منھجیة بعضھا البعض على االجتھادات الفقھیة 

 . األخرى التي تخلص إلیھـا وتوصـیات بعضھا البعض
ات تتضمن نتائج آلیات األمم المتحدة وینبغي إنشاء قاعدة بیان -٩

ویمكن . واآللیـات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان وقراراھتا وتوصیاھتا
إتاحة ھذه األداة للضحایا والدول والجھات صاحبة المصلحة 

 .األخرى
ینبغي وضع مصفوفة تتضمن التوصیات المقدمة من آلیات األمم  -١٠

ینبغي أن تتابع اآللیات و. المتحدة واآللیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان
وینبغي تحدید . المذكورة بصورة منھجیـة توصـیات بعضھا البعض

أفضل الممارسات المتعلقة بمتابعة التوصیات عـبر اآللیـات 
ینبغي لآللیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان - ٧٩. وتجمیعھا ضمن فئات

وإضافة إلى . أن تقدم معلومات من أجل االستعراض الدوري الشامل
لك، ینبغي آللیات األمم المتحـدة واآللیـات اإلقلیمیـة لحقوق اإلنسان ذ

أن یدعم بعضھا البعض اآلخر لوضع خطط عمل وطنیة لحقوق 
اإلنسان وإنشاء آلیات تنسیق وطنیة من أجل تنفیذ التوصیات 

 المقدمـة في إطـار االسـتعراض الدوري الشامل
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 :قائمة المراجع والمصادر
 : اجع العربیة المصادر والمر

دارسة حول دور المنظمات الغیر حكومیة في . إبراھیم حسن معمر -١
حمایة حقوق اإلنسان حالة تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق 

قسم العلوم ،كمیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،اإلنسان رسالة ماجستیر  
  ٢٢٥،٢٢٤ص ،٢٠١١،٢٠١٠القاھرة    .  السیاسیة

ي، میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي، احمد سمیر الحمدان -٢
    ٢٩٫٠٤٫٢٠١٥/٨html am.١٨٠١. ماجستیر في حقوق االنسان

_post-blog/٢٠١٢/٠٦/com.blogspot.٨٥٦٢٠asia://http 
یقیة بالقاھرة ،المیثاق السفیر أحمد حجاج، األمین العام للجمعیة األفر -٣

قضایا وآراء، جریدة األھرام ،  .  األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب
 .٢٠٠٣ سنة ٤٢٦٩٥العدد ٢٠٠٣سنة 

 ،منشاة المعارف، ٣قانون حقوق اإلنسان ط" الشافعي محمد بشیر ، -٤
 .٣٠٦ص  .٢٠٠٤اإلسكندریة 

لمنظمات التنظیم الدولي  ، النظریة العامة وا. جمال عبد الناصر مانع -٥
دار الفكر الجامعي  ،٢٠٠٧ ،١العالمیة واإلقلیمیة المتخصصة ط

 .٢٤٠ص
حسن كامل، االتفاقیة االوربیة لحمایة حقوق االنسان، المجلة المصریة  -٦

 ٢٨ ص ١٩٥٥، ١١للقاوىن الدولي، المجلد
دور المنظمات االقلیمیة في حمایة حقوق . خولھ كاظم محمد راضي -٧

  ٢٠١١.والمعلوماتكلیة التكنولوجیا . االنسان
سھیر حسین الفتالوى، مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة وااالقلیمیة،ط  -٨

 ٢٥٧ ٢٥٨،دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان األردن، سنة ١
 ٢٠١٢ص،

الضمانات اإلقمیمیة دور المنظمات اإلقمیمیة في ،سھیر حسین ھادى  -٩
حمایة حقوق اإلنسان 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.a
spx?fid=٢١&lcid=١٨  ١٩/٠٣/٢٠١٥  ٢٥٤٧٧Am 

. سھیل حسین الفتالوى، مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة واإلقلیمیة -١٠
، ص ٢٠١٢عمان األردن، سنة .  دار الثقافة للنشر والتوزیع. ١ط

٢٥٨-٢٥٧. 
حقوق ااالنسان في ضوء القوانین الوطنیة " علوان محمد یوسف  -١١

 ١٩٨٩. ص١٤٠. مطبوعات جامعة الكویت، ١ط" ولیةوالمواثیق الد
 ١ط" حقوق اإلنسان بین التطبیق والضیاع" عمار محمود اسماعیل  -١٢

 .١١ص،.٢٠٠٢،دار مجدالوى، عمان، 
دیوان  ،٢دارسات في مصادر حقوق اإلنسان  ط،عمر صدوق  -١٣

  ٩٥ ص ٩٤ص ،المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر   

http://asia85620.blogspot.com/2012/06/blog-post_
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لیات حمایة حقوق االنسان فى القانون كارم محمود حسین نشوان، ا -١٤
دراسة تحلیلیة جامعة األزھر، بغزة، فلسطین، . الدولى لحقوق االنسان

 .٢٢٤-٢٢٣م  ، مرجع سابق ص٢٠١١سنة . كلیة الحقوق
 ،مكتبة لبنان ١كلودیو زانغي ، الحمایة الدولیة لحقوق االنسان ط -١٥

 .١٣٨ص .٢٠٠٦ناشرون، بیروت، 
المنظمات غیر الحكومیة فى ترسیخ مبادئ دور . ماجد أحمد الزاملى -١٦

 .٢٠١١. مجلة حقوق األنسان. حقوق األنسان
محمد األمین المیدانى،دارسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان،  -١٧

. لمركز المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسان   ،٢٠٠٦ ،    ١ط
 .١٤٩،١٥٠الجمھوریة الیمنیة،ص 

جروس " ة وحقوق اإلنسانالحریات العام.  محمد سعید مجذوب -١٨
 .٢٠٣ ص٨ج .١٩٨٦ ،بیركت، ١یرس، ط

محمود شریف بسیوني ، اتفاقیة حقوق االنسان في اطار مجلس  -١٩
 ١أوروبا مجلد حقوق االنسان الجزء الثاني دار العلم للمالیین القاھرة ط

 .٣٤٧ ،ص ،١٩٨٩، 
 -مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق . منال عساسي -٢٠

  كلیة الحقوق - بسكرة-ون دولي جامعة محمد خیضرتخصص قان
 .٢٠١٤/٢٠١٥٠. عــــــام.  قسم الحقوق-والعلوم السیاسیة

نوار عبد الوھاب، حقوق االنسان، دراسة في افریقیا،رسالة  -٢١
ص ٣٥٦ -٣٥٧ جامعة بغداد، –ماجستیر،كلیة القانون والسیاسة 

،١٩٨٥. 
 الدراسات والتقاریر:ثانیًا

تحاد االوروبي الموقع الرسمي لال -١
http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countri

es/what_eu/what_we_do/index_ar.htm ما الذي ١ 
 ٢٠١٥/ ٩/١یقوم بھ االتحاد األوروبي، تاریخ الزیارة  ، 

وثیقة االمم المتحدة ،الجمعیة العامة مجلس االمن ، جامعة الدول  -٢
  ٢١،٢٢عدد ،    الصادرة ب٢٠١٠/٤٩٠ /٦٥/٣٨٢/العربیة ص

حلقة عمل بشأن الترتیبات .  الجمعیة العامة لحقوق االنسان -٣
اإلقلیمیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان تقریر مفوضیة األمم 

 ٢٠١٣ابریل . المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان
 ٣ و٢مجلس حقوق اإلنسان الدورة الثالثة والعشرون البندان  -٤

فوضة األمم المتحدة من جدول األعمال التقریر السنوي لم
السامیة لحقوق اإلنسان وتقاریر المفوضیة السامیة واألمین العام 
تعزیز وحمایة جمیع حقوق اإلنسان، المدنیة والسیاسیة 

 واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
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٥- Litigating Economic, Social and Cultural 
Rights: Legal Practitioners Dossier by the 
Centre on Housing Rights and Evictions 

دلیل : التقاضي بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة(
الممارسین القانوني والذي أصدره مركز الحقوق السكنیة 

 .١٧٨ إلى ١٧٦الصفحات من ) واإلخالء
 Litigating Economic, Social and Culturalانظر  -٦

Rights: Legal Practitioners Dossierلذي أعده ، ا
 Centre on Housingمركز حقوق اإلسكان واإلخالء 

Rights and Evictions ١٥٣ إلى ١٤٥، الصفحات. 
 

 




