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الحـرب    اإلنسان صدى واسـعاً منـذ نهايـة     حقوق قضايا تاكتسب
 شأن محلي   ا باعتباره ا شأناً دولياً بعد أن كان ينظر له       تصبح األولى، ل  الميةالع

في ظل مبدأ سيادة الدولة، ويعتبر أفضل ضمان لحقوق االنسان هو التعـاون             
لحماية، وهذا ما بداء يتعـزز منـذ   والتنسيق إليجاد آليات دولية تختص بهذه ا    

ظهور منظمة األمم المتحدة الى حيز الوجود، فقد أوجدت العديد من اآلليـات             
القانونية والمؤسسية التي تعمل علـى حمايـة حقـوق االنـسان وحرياتـه،              
واستهدفت هذه الورقة وفقاً لعنوانها سرد هذه اآلليات وتوضيح مهامها، بدايةً           

 وفقـاً للميثـاق،     نشئتية التابعة لألمم المتحدة والتي أ     من تلك االليات المؤسس   
وكذلك اآلليات االتفاقية والتي أنشأتها المعاهدات واالتفاقـات الدوليـة، كمـا            
تطرقت الورقة لآلليات القضائية والدولية االقليمية، وصوالً الى تلك اآلليـات           

ة حقوق  ذات الطابع المدني غير الحكومي والتي اسهمت بشكل فعال في حماي          
  .اإلنسان على المستوى الدولي

 -اآلليـات المؤسـسية   -الحماية الدولية -حقوق اإلنسان -الحق : الدالة الكلمات
  .المنظمات غير الحكومية-المنظمات االقليمية–اآلليات التعاقدية

  : ةــمقدم
 عصبه األمـم،    ميثاق الدولي بحقوق اإلنسان في      االهتمام أولى بوادر    ظهرت  

 على االيمان بكرامة الفرد     ديباجتهيثاق األمم المتحدة، والذي نص في       ثم بعد ذلك في م    
وحريته، وبما للرجال والنساء، واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متـساوية، وقـد             

 بإصدار الوثيقة الرئيسة في حقوق اإلنسان، والمتمثلة في اإلعـالن          االهتمامتجلى ذلك   
 وتحويله الى التزامات دولية اصـدرت       ، وبهدف تفعيله  1948العالمي لحقوق اإلنسان    

                                                 

   .E.Mail: alialthaba3@gmail.com، عميد كلية العلوم واآلداب الواحات، جامعة بنغازي -1



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @†‡ÈÛa@‹“Ç@sÛbrÛa@Oãìí@@ìî2019@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 458

 االقتـصادية  المدنيـة والـسياسية، والحقـوق        بـالحقوق  ن المتعلقـا  ن الدوليا عهدانال
 التـي  الى عديد المواثيق واإلعالنات والعهود       باإلضافة،  1966 ةواالجتماعية والثقافي 

بجميـع   ييـز منع التم :  جوانبها المتعددة، والتي من أبرزها     فيتناولت حقوق اإلنسان    
أشكال وانواعه، واإلبادة الجماعية، وتحريم الرق والعبوديـة، ومناهـضه التعـذيب،            

 والالجئـين،  وحقوق المهاجرين والسجناء والمرأة والطفل       العادلة،وضمان المحاكمة   
  .وحرية التجمع والسلم والتنمية

 الـذكر   ة قوله أن المجتمع الدولي والذي أوجد النصوص سـالف         لجدير ا ومن  
 للمتابعـة   الالزمةنصت على حقوق اإلنسان، لم يهمل وضع اآلليات المؤسسية          والتي  

 مثل الجمعية العامة ومجلـس      المنظمة بها، بعضها أوجده ميثاق      االلتزاموالتحقق من   
 باإلضـافة  مختلفة،األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي، وما انبثق عنها من لجان          

 أو تلـك    المتحـدة،  تحت منظومة األمم     يةالمنضو المتخصصة الدوليةالى المنظمات   
  . للصليب األحمرالدولية واللجنة العفو الدولية ةالمنظمات غير الحكومية كمنظم

  : الدراسة مشكلة
 لحمايـه   الدوليـة  اآلليـات    هي ما   مفاده، على طرح تساؤل     الدراسة هذه   تقوم  

 صلب  في تدور  الفرعية األسئلة من   ةحقوق اإلنسان؟ وتندرج تحت هذا التساؤل مجموع      
 غـراض أ تخـدم  الفرعيـة  األسئلةموضوع إشكالية البحث، حيث أن اإلجابة على هذه         

 لهـذه   الدوليـة  المصادر   وماهي مفهوم حقوق االنسان؟ وما تصنيفها؟       ما: البحث ومنها 
 وماهي  ؟ حمايتها في المتحدة االمم   في المتمثلة الدولية المنظومةالحقوق؟ وما هي آليات     

 ومـاهي  حقوق اإلنسان؟    ة الدولي حماي  مجتمع التي اوكل اليها ال    الدولية يةالقضائاآلليات  
 . حقوق اإلنسانة غير الحكومية المعنية بحمايواآللياتاآلليات االقليمية 
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 :الدراسة هدافأ
  : الى تحقيق جملة من االهداف كالتاليالدراسة هذه وتسعى  

  .الدوليةدرها  التعريف بحقوق اإلنسان وتصنيفها والتعرف على مصا-1
  . حقوق اإلنسان على المستوى الدولية التعريف بآليات حماي-2
 انتهاكات مع تزايد    ةً خاص الدولية، تسليط الضوء على آليات حماية حقوق اإلنسان         -3

  .الدولة سلطات ضعف والعربية، المنطقة في االنظمة في يرحقوق اإلنسان بعد التغي
 بدراسـة المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان       تزويد المهتمين ونشطاء المجتمع      -4

  . لحمايه حقوق اإلنسانالدولية عن اآلليات ةمتخصص
 والتـي يمكـن أن      كومية ابراز الدور االقليمي وكذلك إبراز دور اآلليات غير الح         -5

  . حقوق اإلنسان في هذه المرحلةة حمايفيتكون اساس فعال 
 :الدراسة أهمية

 الحالية والتي تمر فيها حقوق االنـسان        المرحلة يف الدراسة أهمية هذه    تأتي  
 ولكن على مستوى العالم، األمر الذى       فحسب العربية منطقتنا   في كبيرة، ال    بانتهاكات

 الوعي بوجود هذه اآلليات وقـدرتها       دة بهدف زيا  الموضوع،تطلب من الباحث إثارة     
دراسات المتخصصة   كما تأتي أهميتها األخرى من ندرة ال       انتهاكات،في التصدي ألية    

 قدرة  وتعزيز الموضوع، والتي من شأنها دعم حقوق اإلنسان وإثارة االهتمام بها،            في
 على عالمية حقوق اإلنسان، حيث ال يستقيم األمر أن يتحصل           التأكيد و ، عنها المدافعين

  حقوق وحريات في دولة ما، ويفقدها عند مغادرتهـا أو العكـس، وكـذلك     علىالفرد  
لى حقيقة أن حقوق اإلنسان اصبحت جزء مهم في العالقات الدوليـة،            تسليط الضوء ع  

فجميع الدول مسؤولة عن نشر ثقافة حقوق اإلنـسان والـدفاع عـن تلـك الحقـوق                 
  .والحريات حتى في الدول األخرى
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 :الدراسة منهج
ـ   وإجابة في تحقيق أهدافها     الدراسةتعتمد      المـنهج الوصـفي     ى تساؤالتها عل

 اآلليات الدوليـة لحمايـة حقـوق        ى وتسليط الضوء عل   حليلسمح بت التحليلي، والذي ي  
 الباحث بالمنهج التاريخي من أجل تتبع ونشأة وتطور بعض من           عانكما است . اإلنسان

  . يكون ذلك في شكل تكاملي يخدم اغراض البحثن الباحث أىهذه اآلليات، وقد راع
  :الدراسة خطه

ـ   قسيمها الباحث بت  قام الدراسة من   بتغىبهدف الوصول الى الم       ة الى مجموع
 :من المباحث كالتالي

  ).الدولية مصادرها - تصنيفها-مفهومها (حقوق اإلنسان :  التمهيديالمبحث -
  .آليات األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان:  االولحث المب-
  .اآلليات القضائية لحماية حقوق اإلنسان:  المبحث الثاني-
  . واآلليات غير الحكومية لحماية حقوق االنسانإلقليميةااآلليات :  المبحث الثالث-

  التمهيديالمبحث

  ) الدوليةصادرها م- تصنيفها -مفهومها( اإلنسان حقوق
 تطوراً كبيرا بعد الحرب العالمية الثانيـة نتيجـة لمـا            نسان حقوق اإل  عرفت  

نـاك   بحـق اإلنـسانية، االَّ أن ه       فظيعة ومن جرائم    ة، جسمي انتهاكات من   فيهاحدث  
 وقد رأى الباحث أن يتطرق لمفهوم حقـوق اإلنـسان           ،)1( دولياً حول ماهيتها   اختالفاً

  .الدراسة لهذه استهاللي كمدخل الدوليةوتصنيفها ومصادرها 

                                                 

علي محمد الدباس وعلي عليان أبوزيد، حقوق اإلنسان وحرياته ودور شـرعية االجـراءات             .  د )1(
تحقيق التوازن بين حقوق اإلنسان وحرياته وأمـن المجتمـع          دراسة تحليلية ل  : الشرطية في تعزيزها  

 . بعدهاا وم29، ص 2009تشريعاً وفقهاً وقضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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   االولالمطلب

   حقوق اإلنسانمفهوم
 نستطيع أن نتعرف على مفهوم حقوق اإلنـسان بـشكل صـحيح رأى              ولكى  

  . التعريف بحقوق اإلنسانفيمن ثم ينطلق بعد ذلك الباحث أن يبدأ بتعريف الحق، و
 الثابت بـال شـك أو هـو         الشيء بأنه   اللغة الحق في    ويعرف: تعريف الحق : والً أ -

 أو االنصاف وسائر    العدالة قام على    ما وهوالنصيب الواجب سواء للفرد أو للجماعة،       
   )1(.أحكام القانون ومبادئ األخالق

 اإلنسان ليس لها تعريف محدد، فقـد اختلـف          حقوق: نتعريف حقوق اإلنسا  : ثانياً -
 بين الدول في    االختالف ويكمن على مستوى الباحثين والمهتمين وكذلك الدول،        هابشأن

 أن بعضها يعطي تعريفاً تقليدياً لحقـوق اإلنـسان، يـتم فيـه              فيإطار األمم المتحدة    
ريفهـا لحقـوق     تع فيالتركيز على الجانب السياسي والحضاري، ودول اخرى تركز         

 ويشير الواقع عموماً الـى      واالجتماعية، االقتصادية الحقوقاإلنسان على الجوانب او     
 اإلنسان، بحيث يغطي    بحقوق للتعريف يعطي بعداً أعمق     اآلراءوجود فريق ثالث من     

 أما )2(. واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   السياسية كافة الحقوق    التوفيقيهذا التعريف   
 بهـذا المفهـوم وفقـاً الخـتالف      المتعلقة تعددت التعاريف    فقد الفرديتوى  على المس 

 يـات  الحقـوق والحر مجموعـة  فتعـرف بأنهـا     واهتماماتهم،وجهات نظر الباحثين    
 الطبيعـة  مـن    نبـع  ت والتـي  بصفتهم كائنات حية،     لألفرادواالمتيازات المعترف بها    

طر القانون الوضعي، اي أنهـا       بهذه الطبيعة، وتقع خارج وفوق أ      واللصيقة ،اإلنسانية

                                                 

 .251، ص1977فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده، دار البشير، عمان، .  د)1(
، الدار الجماهيريـة    )مفاهيم مختاره ( القات الدولية   مصطفى عبداهللا خشيم، موسوعة علم الع     .  د )2(

 .388، ص2004 ليبيا، -للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة الثانية، مصراته
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 او هـي    )1(. ترتيب األهداف والوسائل   في التي يقع عليها حمايتها      للدولة ةسابقة والحق 
 يمكن  ال التي ايضاً الكرامة    عنيالحقوق التي يتمتع بها كل شخص ويقوم بحمايتها، وت        

ـ    ي متحرك، وه  اجتماعي ايضاً تركيب    هيالتخلي عنها، و    للجـدال   ة بالتـالي عرض
 االفراد والجماعات مـن     ي تحم التي كما تعرف بأنها مجموعة الضمانات       )2(.غيروالت

 أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفـاظ           انتهاكاتاي اجراءات او    
 بأنه يحيا بكرامة كبشر     ييزعلى اإلنسان والكرامة اإلنسانية، وتمكين كل إنسان دون تم        

  .الحاجةوتحرره من الخوف ومن 
   الثانيلبالمط

   حقوق اإلنسانتصنيف
 فـي  االختالف أدى الى    ي األمر الذ  ،)3( حقوق اإلنسان بالتنوع والتعدد    تتميز  

 كمـا ،  )أصـلية أو مكتـسبة    ( تجسدها   التيتصنيفها، حيث يصنفها البعض وفقاً للقيم       
 الـى ثـالث     تنقـسم  وبالتـالي    الماليتصنف بمدى قابليتها للتقدير بالنقود او للتقويم        

 يمكن تقويمها ماليـاً مثـل       ال التي اي تلك    المالية، الحقوق غير    ة مجموع ت،مجموعا
الحقوق السياسية، ومجموعة الحقوق التي تهدف الى إشباع حاجات مالية مثل حقـوق             

 مثل الحقوق   المالية تتداخل فيها الجوانب المالية وغير       التي الحقوق   ومجموعه الملكية،
 الى حقوق فرديـة     سمها نق أنوفقاً لمعيار المستفيد    كما يمكننا و  . الذهنية، كحق المؤلف  

                                                 

، 2004 احمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبنان، بيروت،            )1(
 .163ص 

قدري علي عبدالمجيـد، اإلعـالم   :  في، ويمكن االطالع عليه)ANK LANDEEN( تعريف )2(
 .28، ص2008وحقوق اإلنسان، الدار الجامعية الجديدة، االسكندرية، 

 النظرية العامـة    لمزوغي، علي ا  عبدالسالم. د: يمكن االطالع على  :  للمزيد حول الحقوق المدنية    )3(
 .1993 ليبيا، -نظرية الحق، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس : لعلم القانون
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 الى حقـوق اساسـية   ها يمكن تصنيف الحقوق من حيث أهميت     كما )1(ة،وأخرى جماعي 
 رأى أن يصنفها وفقـاً لموضـوعها،        الدراسة أن الباحث وفى هذه      الَّإ. وحقوق ثانوية 

أخـرى بيئيـة     و واجتماعية، اقتصادية بذلك الى حقوق مدنية وسياسية، وحقوق        نقسملت
  .وثقافية وتنموية

  :)2()وتسمى الجيل األول من الحقوق( والسياسية المدنيةالحقوق : والًأ
 الحقوق المقررة لحماية الفرد أو لتمكينه من القيام بأعمـال           وهي:  الحقوق المدنية  -1

 الجـنس او  العتبارات ةمعينة يستفيد منها، وهى تثبت لإلنسان بصفته فرداً، دون تفرق    
 للحياة اإلنـسانية،    المشتركة على حماية القيم     تقوم مثالً، و  االجتماعية المكانة أو   الدين

 جانبها النفـسي    في او   االنتقال، البدن أو حرية     المة مثل س  العضوي جانبها   فيسواء  
 التصرف فيهـا    يجوزومن أهم خصائصها أنه ال      .  الفكر واالعتقاد والتعبير   حريةمثل  
 االستعمال، كما   م او بالترك وعد   قادم بالت تسقطما أنها ال     ك تورث عليها وال    الحجزوال  
 يرتـب  و )3(. لصاحبها عبر التعويض وجبر الضرر     مالياً عليها ينشئ حقاً     االعتداءأن  

 الـسلطة  من جميع االفراد، كذلك علـى        احترامهاالقانون كفالتها والتمتع بها ووجوب      
 الـى   باإلضافة عليها، االعتداء تجرم   التي الالزمة وضع التشريعات    الدولة فيالعامة  

  . تكفل الحماية لهذه الحقوقوالتي الدولية المسؤولية

                                                 

دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية،        : أحمد الرشيدي، حقوق اإلنسان   .  د )1(
 .136 -135، ص ص 2005الطبعة الثانية، القاهرة، 

) كاريل فاسـاك  ( أول من اقترح تقسيم حقوق اإلنسان الى ثالثة اجيال هو رجل القانون التشيكي               )2(
  .1977 حيث استعمل فاساك المصلح منذ نوفمبر اسبورغ،ان في ستر الدولي لحقوق اإلنسعهدفي الم

Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty - years struggle: the Sustained Efforts to 

give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights" Paris: United 

Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977. 

 .138احمد الرشيدي، مصدر سابق، ص.  د)3(
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 وبالتالي  ة، سياسية معين  جماعة في للفرد بوصفه عضواً     وتثبت:  السياسية الحقوق -2
 عديد الخصائص،   في تخص الوطنين دون االجانب، وتشترك مع الحقوق المدنية          فهي

 تشبع مصلحة خاصة للفرد، بل تحقيق مـصلحه عليـا           ال أنها   فياالَّ أنها تتميز عنها     
 أنها قد ترقى لتصبح واجب، ومن ابـرز      األخرىللوطن بالتعاون مع آخرين، والميزة      

  . التجمع السلميفي الحق إدارة المجتمع وفيهذه الحقوق المشاركة 
  :والثقافية واالجتماعية االقتصاديةالحقوق : ثانياً

 بالعمـل والتعلـيم     مرتبطـة من الحقوق، وهـى      الثاني عليها الجيل    ويطلق  
 السكن، والحماية   في والرعاية الصحية واألمن، والحق      المعيشة،والمستوى الالئق من    

 الرغم من فصل هذه الحقوق نظرياً عن الحقـوق المدنيـة          وعلى.  والعبودية رقمن ال 
 العهـدين    علـى  االطـالع  على ذلك    ل للتدلي يوالسياسية االَّ أنها متداخلة معها، ويكف     

 أن حقـوق الجيـل االول       في يكمن   االختالفالدوليين الخاصين بهذه الحقوق، االَّ أن       
 سـلبية، اي أن تكـف       التزامات الدولة بالحقوق المدنية والسياسية ترتب على       المتعلقة

 التزامـات   الدولـة  علـى    واالجتماعية االقتصاديةالدولة يدها، بينما تفرض الحقوق      
  .)1( أو الرعاية الصحية مثالالعامةافق ايجابية، كتوفير المر

  :مويةالحقوق البيئية والتن: ثالثاً
 فـي ويطلق عليها مجموعة الجيل الثالث من الحقوق، وتشمل حق اإلنـسان              

 والحق التنمية،   في الحصول على المعلومات، والحق      في والحق   نظيفة، ة بيئ في يشالع
 العصر، حيـث    طبيعةحقوق اوجدتها    اإلشارة هنا أن هذه ال     وتجدر.  السلم واألمن  في
 األمر الذى بات يهدد السلم      والدولية، الداخلية معدالت التلوث، وتزايد النزاعات      دةزيا

                                                 

: الواقع والطموحات، في  : محمد يوسف علوان، تدريس حقوق اإلنسان في الجامعات العربية        . د) 1(
مناهج التدريس وأساليبه في العالم العربي، المجلـد        : محمد شريف بسيوني وآخرون، حقوق اإلنسان     

 .42-41، ص ص1989ر العلم للماليين، بيروت، لبنان، الرابع، دا
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 مجموعه اخرى مـن الحقـوق ال        الطائفة يمكن أن تلحق بهذه      كما. واالمن اإلنساني 
 عنها كثيراً ومنها حقوق االقليات والمهاجرين واالجانـب وحقـوق الـسكان             تنفصل

 فها يصن والتي ظل االحتالل،    في وحقوق السكان    صير، تقرير الم  فيالصليين، والحق   ا
البعض تحت الحقوق الجماعية، ويطلق عليها آخـرون صـفة الجيـل الرابـع مـن                

  .)1(الحقوق
   الثالثالمطلب

   لحقوق اإلنسانالدولية المصادر
  : )2(المتحدةميثاق األمم : اوالً

 حقوق اإلنسان، حيـث ورد      احترام ضرورة    على الدولية المنظمةأكد ميثاق     
 وبكرامـة   لإلنسان األساسيةنؤكد من جديد ايماننا بالحقوق      (......   الميثاق ة ديباج في

الفرد وقدره وبمـا للرجـال والنـساء واألمـم كبيرهـا وصـغيرها مـن حقـوق                  
 المنظمـة من الميثاق الى أنه من بين مقاصد        ) 1( تطرقت المادة    كما )3(....).متساوية

                                                 

، 1945دراسة في تطور التنظـيم الـدولي منـذ      : حسن نافعة، االمم المتحدة في نصف قرن      .  د )1(
 207،  1995، الكويت، اكتوبر    )102(المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسله عالم المعرفة         

 .وما بعدها
ن الليبي بقبول اإللتزامات الواردة في الميثاق بموجـب قـرار الجمعيـة            تم تسجيل ونشر اإلعال   ) 2(

، رقـم   1955/ 12/ 14، تـاريخ التـسجيل      1955/ 14/12، تاريخ االعتماد    )10(955العامة رقم   
مهند عبدالرازق المرتضي،   : ينظر في هذا الى   . 51، رقم الصفحة    233، رقم المجلد    3050التسجيل  

حالتها الراهنة والموقف الليبـي بـشأنها، مكتبـة         :  في إطار االمم المتحدة    االتفاقيات الدولية المبرمة  
 .15، ص 2009 ليبيا، –طرابلس العلمية العالمية، الطبعة االولى، طرابلس 

 منها رفض الحروب، وتحقيـق العدالـة،        نسان،تضمنت الديباجة عديد اإلشارات الى حقوق اإل      ) 3(
توى الحياة في جو من الحرية، العيش في سالم، حفظ األمن           والدفع بالرقي االجتماعي، الرفع من مس     

 .والسلم الدوليين، ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @†‡ÈÛa@‹“Ç@sÛbrÛa@Oãìí@@ìî2019@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 466

 للناس جميعاً والتشجيع علـى      األساسية حقوق اإلنسان والحريات     احترامتعزيز  (.... 
).  بين الرجال والنساء   تفريق أو الدين وال     اللغةذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس او        

 العـالم  فـي أن يشيع : (بأن االمم المتحدة عليها أن تعمل على     ) 55( ذكرت المادة    كما
 أو اللغـة  للجميع بال تمييز بسبب الجنس او   األساسيةلحريات  احترام حقوق اإلنسان وا   

كمـا  . )1() بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعالً        تفريقالدين، وال   
 توصـيات   دمأن يق  (... واالجتماعي االقتصاديبأنه على المجلس    ) 62(ذكرت المادة   

كمـا  ). األساسـية ومراعاتهـا   فيما يختص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان والحريات        
ـ االقتصاديمن الميثاق للمجلس   ) 68(اوكلت المادة     لتعزيـز  ة واالجتماعي إنشاء لجن
  )2(.حقوق اإلنسان

  : 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : ثانياً
 لهذا  الدولي المستوى   الى اإلنسان   ق التطور االيجابي لحقو   في الفضل   ويرجع  

1948 المتحدة عام    لألمم العامة   معيةالجاإلعالن، والذى أقرته    
 على الرغم من أن     ،)3(

 الى كونه وثيقة يرى فيها الـبعض أنهـا          باإلضافة غموض، يشوبها ال  نصوصهبعض  
  غير ملزمة، بل 

                                                 

، )62(، الفقرة ج، المادة )55(الفقرة ج، المادة    )1(ميثاق األمم المتحدة، المادة     : ينظر في هذا الى   ) 1(
 .الفقرة ب

 هذه المادة الحق للمجلس بإنشاء      ت، وقد أعط  )68(المادة  ينظر في هذا الى ميثاق األمم المتحدة،        ) 2(
اللجان ذات الطابع االقتصادي واالقتصادي واالجتماعي، كما اعطت تحت باب االجراءات في المادة             

أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية، وبالتالي فـتح البـاب أمـام                ) 71(
 . األنسانالمنظمات غير الحكومية لحقوق

 10، في الدورة العادية الثالثـة، فـي         217 بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         ذلكتم  ) 3(
 دوله وهم كامل اعـضاء االمـم المتحـدة          56 دوله من إجمالي     48، وقد حظي بموافقه     1948ديسمبر  

 .وقتها
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ـ  ل ك لتنظيم اإلعالن الى أن تطبيقه يتم وفقاً        يشير    وقـد  )1(. ومواردهـا  ة دول
 التـي دمته على المبادئ العامة      وثالثين مادة، وتضمنت مق    ةاشتمل اإلعالن على مقدم   

 حقوق اإلنسان وحرياته وكرامتـه، كمـا        احترام وأهميةتؤكد على الوحدة اإلنسانية،     
  )2(. وعدم التمييزوالمساواة الحرية لمبادئ موادهتطرقت 

  ):1966 (والسياسية المدنية للحقوق الدوليالعهد : ثالثاً
 الحيـاة،   فـي رأسها الحق    من الحقوق، ويقع على      العديد هذا العهد    ويتضمن  

 المـساواة وعـدم   فـي  التجمع السلمي، وحرية العبادة، الحـق       ة التنقل، وحري  ةوحري
 واالعتقـال  والتوقيف   اإلنسانية غير   المعاملة يمنع   كما حرية الفكر،    فيالتمييز، الحق   

  .التعسفي
  : والثقافيةواالجتماعية االقتصادية للحقوق الدوليالعهد : رابعاً

حق العمـل، وحـق التعلـيم،       : العهد مجموعه من الحقوق منها     هذا   وتضمن  
 الثقافة في والتأمين، والحق    االجتماعي الضمان   في الرعاية الطبية، والحق     فيوالحق  

  )3(.وتداول المعلومات
 :1966 لعام ين الدوليين ملحقات العهد:خامسا

 مدنيـة ق ال  الخـاص بـالحقو    الدوليالملحق بالعهد   :  االول االختياري وكولالبروت -
 عليه بالسماح للجنة    ةحيث تعهدت الدول الموقع   ، 1976 عام   ه وقد بدأ نفاذ   ،والسياسية

                                                 

 .من اإلعالن) 22(ينظر في هذا الى المادة ) 1(
ـ      التالدال:  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    ي،داحمد الرشي .  د )2(  ة ، النجاحات، اإلخفاقـات، مجل

، 1999قضايا وحقوق اإلنسان، اإلصدار الخامس، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، القاهرة، سبتمبر            
 . وما بعدها98ص 

جلد األول،   الم ة، صكوك دولي  ةحقوق اإلنسان ، مجموع   :  للمزيد حول العهدين الدوليين ينظر الى      )3(
 .1993 نيويورك، – جنيف، االمم المتحدة - مركز حقوق االنسان ة،الجزء االول، صكوك عالمي
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 فـي  ة االفراد ضحايا االنتهاكات لحقوق االنسان المقرر   ىحقوق االنسان باستالم شكاو   
  .)1(يالعهد الدول

 عـام   فاذه ن بدأ االعدام وقد    عقوبة الغاء   ىويهدف ال :  االختياري الثاني  البروتوكول -
1991

)2(. 
��א���	�א���� �

��������ق�א
	��ن������א�!�� �א����  
 المـادة   فـي  ورد مجال حقوق اإلنسان على ما       في والية االمم المتحدة     تستند  

 األساسـية  نصت على ايمان أعضاء المنظمة بالحقوق        والتي من ديباجة الميثاق     الثانية
 أكـدت   والتيادة األولى من الميثاق،      عليه الم  نصت ما   وعلىلإلنسان وبكرامة الفرد    

 دون  األساسـية على أنه من مقاصد المنظمة تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات           
  . او الديناللغةتمييز بسبب الجنس او 

                                                 

، وكـذلك أنـضمت الـى       15/5/1970 فـي    1966 ليبيا الى العهدين الدوليين لعـام        انضمت) 1(
 شكاوى   بتقديم والخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،       الملحقالبروتوكول االضافي االول    

عبدالسالم صالح عرفه، االتفاقات الدولية والثنائيـة       . د:  الى اينظر في هذ  . 16/5/1989االفراد في   
وللمزيـد حـول    . 16 – 14، ص   2008 ليبيـا،    –ن، طرابلس   . التي صادقت عليها الجماهيرية، د    

، مـصدر   مهند عبـدالرازق المرتـضي    :  الى ينظرالموقف الليبي من اتفاقات حقوق االنسان الدولية        
 . وما بعدها41سابق، ص

 حقوق اإلنسان، رساله ماجستير، كلية الحقوق والعلـوم         ية تومية، الضمانات الدولية لحما    شارف) 2(
  .44-36، ص2015-2014 ، بسكرة، الجزائر-السياسية، جامعة محمد خيضر
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   االولالمطلب

   المنشأة بموجب الميثاق االجهزة
  :العامة الجمعية: اوالً

 المنظمـة، م جميع أعضاء     يض ي والذ المتحدة، األمم   فيوهي الجهاز الرئيس      
 جميع الموضوعات، وإن    ة صوت واحد، وتتمتع بسلطه مناقش     ضوويكون لكل دوله ع   
 الجمعية العامة   ويتبع.  عنها من قرارات غير ملزم     يصدر أن ما    فيكان يرى البعض    

 اللجنة و والثقافية المسماة اللجنة االجتماعية واإلنسانية      الثالثة اللجنة وتعتبر ،ست لجان 
وتكفي اإلشارة  .  اإلنسان بحقوق المتعلقة، المعنيتان بالقضايا    )القانونية اللجنة (سةالساد

 وأوصـت   الثالثة اللجنة في قشهنا أن مشروع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد نو        
 آليات تسهل مـن عملهـا       العامة الجمعية انشأت   وقد. 1948 باعتمادهالجمعية العامة   

 واللجنة،  1961 االستعمار   بتصفية الخاصة   واللجنة،  1974 الدولي   نون القا ةلجن: منها
 تمس حقوق اإلنسان لـسكان      التي اإلسرائيلية الممارسات   فيالخاصة المعنية بالتحقيق    

  .المحتلة راضياال
  :مجلس األمن: ثانياً

 حفظ السلم واألمن الـدوليين وفقـاً        عن المسؤول   الدولية جهاز المنظمة    وهو  
 بالنظر الى أي نزاع قد      األمن لسمج) 34(ق، كما خولت المادة     من الميثا ) 24(للمادة  

) 41( المواد   في الى تعريض السلم واألمن الدوليين للخطر، ويجد مجلس األمن           ييؤد
 اي بلد، ولـه  في قضايا حقوق اإلنسان ةمن الميثاق الغطاء القانوني لمناقش  ) 43)(42(

 التـي عل ابرز قضايا حقوق اإلنـسان        القوة وفقاً ألحكام الميثاق، ول     استخدام فيالحق  
 جنوب افريقيـا، وقـضايا      في العنصري   ييز يتعلق بالتم  ماتعرض لها مجلس االمن،     

  . والهرسكبوسنه الفي قعت والتيالتطهير العرقي 
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  : واالجتماعياالقتصاديالمجلس : ثالثاً
 وتتبـع .  األمـم المتحـدة    في والمعني بحقوق اإلنسان     الرئيسة األجهزةأحد    

ـ : مجال حقوق اإلنسان، من أهمها     في تعاونه   التي من اللجان    ةجلس مجموع الم  ةلجن
  . مركز المرأةة ولجنالجنائية، والعدالة الجريمة منع ةحقوق اإلنسان، ولجن

  :مجلس الوصايا: رابعاً
 الميثاق للمجلس مهمة اإلشراف وإدارة االقاليم الخاضـعة لنظـام           وكلوقد أ   

) 76(ليم حتى حصولها على االستقالل، وقد نصت المـادة          الوصايا، والرقي بهذه األقا   
 تلـك   فـي  األساسـية من الميثاق على تشجيع واحترام حقوق اإلنـسان والحريـات           

  .)1(األقاليم
  : حقوق اإلنسانةلجن: خامساً

 نظراً لتوليها مهـام     فالها، إغ يمكن إالّ أنه ال     اللجنة،على الرغم من إلغاء هذه        
 العـام   فـي  ونظراً لما قامت به من جهود، حيث انشئت          ة،لحقوق اإلنسان لفترة طوي   

 ة،دول) 53( وقد بلغ عدد اعضائها      واالجتماعي، االقتصادي بقرار من المجلس     1946
 شأن اوضاع حقوق اإلنسان حـول       في قرارات   واعتماد ة سنوياً لمناقش  جتمعون ي كانوا
  :ية وهى االجهزة الفرعمن حقوق اإلنسان ثالث ة للجنوتتبع. )2(العالم

                                                 

 لنظـام  ة آخر االقاليم التـي كانـت خاضـع    الو تم تجميد عمل المجلس بعد شهر من استقالل با         )1(
 إلغاء المجلس من نظام األمم المتحدة، االَّ أن ذلـك           2005، وقد تقرر عام     1994الوصايا في نوفمبر    

 االعـضاء، ويخـضع   الـدول  يلزم لتعديله تصديق ثلثي  ي بعقبات تعديل الميثاق، والذ    صطدماألمر ي 
سألة تعديل مجلس    مجموعة كبيرة من الدول م     ى الى مساومات كبيرة، حيث تتبن     ظمةتعديل ميثاق المن  

 .االمن وتوسيع عضويته، وبالتالي صعوبة إثارة موضوع تعديل الميثاق
، وقد  16/2/1946 بتاريخ   A5انشئت اللجنة بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم         ) 2(

 .2006 للعام 60/251 مألفيت بموجب قرار الجمعية العامة رق
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 خبيراً ينتخبون 26 اللجنةوتضم :  الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنساناللجنة -1
 ييز قضايا التمفي وتتولى بحث مسائل حقوق اإلنسان، خاصة، ،بصفاتهم الشخصية

 ست مجموعات على وتشرف. )1( حقوق اإلنسانة لجنىواالقليات، وترفع توصياتها ال
 اصطالحاً أو ما أطلق عليه ى، أو مجموعة الشكاو المراسالت،وعةعمل ابرزها مجم

 لهذه المجموعة بتلقي الشكاوى االختصاص أو اإلجراء السري ويسمح 1503اإلجراء 
  .)2( ثابتاًاً نمطتشكلمن االفراد ضد حكوماتهم وتعقبها والتحقق من أنها ال 

 فير  مؤقته للنظةوتنشأ بصف:  حقوق اإلنسانة للجنالتابعة مجموعات العمل -2
 تستجد مثل التي التعسفي اوفى مسائل حقوق اإلنسان االحتجازمسائل بعينها مثل 

  . التنميةفيالحق 
 حقوق اإلنسان او ة عبارة عن آليات انشئت من لجنوهى:  اإلجراءات الخاصة-3

 يتوالها خبراء معينون بصفاتهم الشخصية ال واالجتماعي، االقتصاديالمجلس 
 و خاصون يقومون بمتابعة بعض الموضوعات امقررونالوطنية، وهم عبارة عن 

  )3(. بعينهاة منطقفياوضاع حقوق اإلنسان 

                                                 

 ييزاللجنة الفرعية لمنع التم   " وقد اطلق عليها في البداية،    ،  1947 حقوق اإلنسان    ةانشئت من لجن  ) 1(
وقد عدل اسمها الى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان بموجب القـرار             " وحماية االقليات 

 .1999 لعام 256رقم 
 تـاريخ  ب 1503 انشئت المجموعة بموجب قـرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم               )2(

 من اعضائها، ويطلق عليـه      5 عمل تضم    ة الفرعية بتشكيل مجموع   ةمح للجن ، الذى س  27/5/1970
اإلجراء السري نظراً لمناقشته في لجنة حقوق اإلنسان بشكل سري، االَّ أنه قد يدخل مرحلة العلنيـة                 

 .من خالل إحالته الى المجلس االقتصادي واالجتماعي
الحـق فـي    (  موضوعات مثل    ةتابع لم ة والية موضوعي  40 اكثر من    2018 ام وتوجد حتى الع   )3(

 ).المقرر الخاص ميانمار(  والية قطرية مثل 15، كما يوجد اكثر من )التنمية، الحق في الغذاء
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  :مجلس حقوق اإلنسان: سادساً
، بموجب قرار الجمعية العامة     2005 لعام   المنظمة ةلوثيق انشئ المجلس وفقاً    

ـ     المتقدمة، وقد دفعت الدول     2006 مارس   في  حقـوق اإلنـسان،     ة به كبديل عن لجن
 اشـتراط  وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي العـادل، مـع     خبون عضواً ينت  47ون من   ويتك

 المراجعـة  وأعطـي صـالحية      المنظمة، على أغلبية اصوات أعضاء      الدولةحصول  
 المجلس مهامه مـن     ويمارس. )1( كل دول العالم   في ألوضاع حقوق اإلنسان     الدورية

  .)3(الستشاريةا واللجنة ،)2(خالل آليات االستعراض الدوري الشامل

                                                 

 صاحب إنشاء المجلس انقسام في المنظمة الدولية بين الدول المتقدمة والراغبة في إنـشاء بـديل    )1(
 رغبـت   بينماعن سيطرة الدول النامية،     عن لجنة حقوق اإلنسان، له صالحيات واسعة، ويكون بعيد          

الدول النامية في الحيلولة دون سيطرة الدول المتقدمة على المجلس وفرض هيمنتها عليه، وبالتـالي               
:  يمكن النظر الى   للمزيد. طال الخالف حجم العضوية، وتبعية المجلس الى الجمعية العامة من عدمه          

، دار النهضة العربية، الطبعة االولـى، القـاهرة،   رضوى سيد أحمد، المجلس الدولي لحقوق اإلنسان 
2010 .  

 عنان عمار، إنشاء مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة هو مجرد إجـراء شـكلي، المجلـة                 -
 .2008، مصر، 64المصرية للقانون الدولي، المجلد 

 كـل دولـة،      شاملة ألوضاع حقوق اإلنسان في     ة االستعراض الدوري، على مناقش    كرة ف وم وتق )2(
وبشكل دوري كل اربع سنوات، من خالل ثالثة تقارير تعد الدولة أحدها، بينما يعد المجلس الثـاني،                 
ويعتبر خالصة تقارير اآلليات التعاهدية، أما اآلخر فيشمل تقارير منظمات المجتمع المـدني حـول               

 .مجلسأوضاع حقوق اإلنسان في الدولة، وتتم مناقشة الدولة من فريق عمل تابع لل
 سـنوات، يرتكـز دورهـا       3 بصفاتهم الشخصية لمدة     خابهم خبيراً يتم انت   18 وتضم هذه اللجنة     )3(

 .ى مجموعه المراسالت أو الشكاوعضاءالحالي على إعداد البحوث والدراسات، ولها حق انتخاب ا
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  : مركز المرأةةلجن: سابعاً
 باللجنة  وتوجد. )1(واالجتماعي االقتصادي للمجلس   التابعة اللجان الرئيسة    أحد  
 فـي  لالنتهاك وقهن عمل تنظر في الشكاوى المقدمة من النساء وتعرض حق         ةمجموع

ـ  النتهاك تمثل نمطاً ثابتاً     االنتهاكات ما إذا كانت هذه      وتقريربلدانهن،    المـرأة وق   حق
  .)2(بعينها ة دولفيبشكل عام وليس 

  : الجنائيةوالعدالة منع الجريمة ةلجن: ثامناً
 هـا،  وتتـابع برامج   العدالـة،  وتحقيق   الجريمة مجال منع    فيوتقدم المشورة     

ـ          بالمعـايير الدوليـة لحقـوق       زاموالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، ومتابعـة االلت
  .)3(اإلنسان
  : المحتلةاالراضي فيارسات االسرائيلية لجنة المم: تاسعاً

 )1(المحتلـة،  االراضـي  في الممارسات االسرائيلية    في الى التحقيق    وتهدف  
  .وتقدم تقاريرها الى الجمعية العامة

                                                 

 ،16/2/1946 بتـاريخ    B5 انشئت اللجنة بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم           )1(
كلجنة فرعية تعاون لجنة حقوق اإلنسان في المسائل ذات الصلة بالمرأة، االَّ أنهـا اصـبحت تتبـع                  

، وهي تضم   21/6/1946 بتاريخ   A11المجلس االقتصادي واالجتماعي بشكل مباشر بموجب القرار        
 . دولة، يتم انتخابهم لمدة اربع سنوات، وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل45

 جـب  المقدمة للجنة مركز المرأة، والشكاوى المقدمـة بمو        ى مالحظة الفروق بين الشكاو     ويمكن )2(
، حيث أن لجنة المرأة هدفها استبيان االنتهاكات ومدى عالميتها،          )ىمجموعة الشكاو  (1503اإلجراء  

ـ       1503أما اإلجراء   . وينتهي األمر باإلشارة اليه في تقريرها      ة  فيهدف الى استبيان االنتهاك فـي دول
 .بعينها، وال يقف عند اإلشارة اليه في التقرير بل يصل الى إدانة اوضاع حقوق اإلنسان في الدولة

، 6/2/1992 بتاريخ   1/1992 انشئت اللجنة بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم          )3(
 . دولة لمدة ثالث سنوات، يتم انتخابهم وفق التمثيل الجغرافي العادل40وتضم 
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  : العامة األمانة: تاسعاً
    : مجموعة من اآلليات كالتاليوتشمل  

 من 98 بناء على المادة ويمارس االمين العام مهامه: المتحدة العام لألمم االمين -1
 من الميثاق األمين العام بأحقية لفت نظر مجلس األمن 99الميثاق، كما تخول المادة 
  . تهديداً لألمن والسلم الدوليينكلالى أية مسائل يرى أنها تش

 فيويعمل تحت إشراف األمين العام، ويختص :  لحقوق اإلنسانمي الساالمفوض -2
  .)2(إلنسان بحقوق االمتعلقةالمسائل 

 هذه وتستقبل:  لحقوق اإلنسانواالئتمانية صناديق األمم المتحدة الطوعية -3
 من الحكومات واالفراد او المنظمات الحكومية وغير باتالصناديق التبرعات واله

 ةالحكومية، وتقوم بإنفاقها بما يحقق المستهدف الذي قامت من أجله، كمعاون
ق اإلنسان في مجال ما، مثل ضحايا التعذيب،  حقوانتهاك من ضرريناالشخاص المت

  .أو لبحث وتعزيز أحد مفاهيم حقوق اإلنسان
 هذه البرامج بمساعدة الدول على بناء القدرات والهياكل وتقوم:  الفنيالتعاون -4

 ى وحمايه حقوق اإلنسان، والتشجيع على وصول الدول الباحترام الخاصة الوطنية
  .)3( والحكومة الرشيدةوالديمقراطية بحقوق اإلنسان  فيما يتعلقالدوليةالمعايير 

                                                                                                                       

، ونظراً لعـدم    1968 لعام   2443ئت اللجنة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم           انش )1(
 زيارات لمواقع   ى تقوم بإعداد تقاريرها بناء عل     هاسماح إسرائيل للجنة بممارسة مهامها من الداخل فإن       

 .الالجئين الفلسطينيين
 . 1993لعام  141/48 انشئ منصب المفوض بموجب قرار الجمعية العامة رقم )2(

 ابرز مجاالت التعاون الفني تتمثل في ايفاد الخبراء وتنظيم الورش والندوات والمؤتمرات وتقديم              )3(
المنح الدراسية، وتمول هذه البرامج من الميزانية العامة للمنظمة ومن صندوق طوعي خاص انـشئ               

 .سامي لحقوق اإلنسان، وتتم برامج التعاون الفني تحت إشراف المفوض ال1988لهذا الغرض عام 



Ła@æb�ã⁄a@ÖìÔy@òíbà¨@òîÛë‡Ûa@pbîÛ@ @

†@N@‹Øi@ìic@ïÜÇ@ @

475 

 ما أو ة في دولتحدة تقوم بها أجهزة األمم المالتي األنشطة يوه:  التواجد الميداني-5
  .)1( تعزيز وحماية حقوق اإلنسانغيةإقليم معين ب

  : يتصل عملها بحقوق اإلنـسانىأجهزة اخر: عاشراً
هيئة األمـم   : ا بحقوق اإلنسان ومنها   هناك عدد آخر من االجهزة يتصل عمله        

 وبـرامج  ،)3( اإلقليميـة  واللجـان  ،)2(المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المـرأة      
  .)4(وصناديق األمم المتحدة

   الثانيالمطلب

  )التعاهدية( التعاقدية اآلليات
 حيـث تقـوم     الدوليـة،  تنفيذ االتفاقيات    ة عبارة عن لجان انشئت لمتابع     وهي  
 العامـة  من الدول بشكل دوري، ورفع تقرير الى الجمعيـة           المقدمةلتقارير   ا بدراسة

 والشهادات عملها على التقارير المقدمة من الدول،        في اللجان   وتعتمد. )5(بشكل سنوي 
  .االتفاقية مجال في العاملةالمقدمة من مؤسسات المجتمع المدني 

                                                 

 سبيل  ى مكتباً حول العالم عل    11 الي   ل في مناطق متعددة من العالم، تص      ة مكاتب وطني  لمفوضية ل )1(
 لظروف طارئة تحدث فيها انتهاكـات       راً، وقد يكون التواجد نظ    )فلسطين المحتلة، كوسوفو  : ( المثال

 .لحقوق اإلنسان كما في حاله رواندا
 توحيد جهود األجهزة العامة في مجال       غرض، ب 2010 العامة في العام     عيةالجم انشئت بقرار من     )2(

 .تعزيز حقوق المرأة
 وهي لجان انشئت من المجلس االقتصادي واالجتماعي، يختص كل منها بمنطقة جغرافية معينة،              )3(

جنـة  اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، والل      : الدفع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية منهـا      الى وتهدف
 .االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا

 . وأشهر هذه الصناديق، برنامج األمم المتحدة للطفولة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة)4(
 تحقيقات سرية بشأن ما قد      جراء ضد المرأة ومناهضه التعذيب إ     ييز يمكن للجنتا القضاء على التم     )5(
 .صية كفلتها االتفاقية من انتهاكات على اراضي الدولة، وهي خاقعي
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   :)1( العنصريييز التمى القضاء علةلجن: والًأ
 فـي   وتنظـر  الشخـصية    لصفاتهم وفقاً خبيراً يتم اختيارهم     18من  وتتكون    

 كافـة اشـكال     ى للقضاء عل  الدوليةالتقارير المقدمة من الدول االطراف في االتفاقية        
  .)3( تتعهد الدول بموجبها بوضع حد لكل اشكال التمييزحيث ،)2( العنصريالتمييز

  :افية والثقواالجتماعية االقتصادية الحقوق ةلجن: ثانياً
 ول خبيراً، وتختص بالنظر في التقارير المقدمـة مـن الـد           18 من   وتتكون  

 الذي ابرم عام    )4(" والثقافية واالجتماعية االقتصاديةالعهد الدولي للحقوق    "األطراف في   
1976 عام لنفاذ، ودخل حيز ا1966

)5(.  
  :اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان: ثالثاً

 فـي  من الدول االطراف     المقدمة التقارير   في وتنظر خبيراً،   18وتتكون من     
  )6(.1966، الذي اعتمد عام "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"

                                                 

، مع تحفظ   1968انضمت ليبيا الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام             ) 1(
والتي ) 22(عام بأن انضمامها لالتفاقية ال ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل، وعدم االلتزام بالمادة              

 .تفاقية او تطبيقهاتتعلق بسبل حل النزاع بين الدول االطراف حول تفسير اال
، ودخلت حيز النفاذ عام  1966عام  " االتفاقية الدولية على كافه اشكال التمييز العنصري      " اعتمدت) 2(

 . مادة25، وتتكون من ديباجة و1969
 المصرية للقانون الدولي، العـدد      لةزهير الحسيني، الرقابة السياسية لحماية حقوق اإلنسان، المج       ) 3(

 .113، ص1996، 52
، ودخل حيـز    16/12/1966بتاريخ  ) 21 -د( أ   2200اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم       ) 4(

 .3/3/1976 فيالنفاذ 
واألمر الجدير باإلشارة هنا أن هذه اللجنة لم تنشأ بموجب العهد الدولي المشار اليه، وإنما انشئت           ) 5(

 .17/1985بقرار من المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من طرف لجنة حقوق اإلنسان، بموجـب قرارهـا     انشئ) 6(

، وأعتمد من الجمعية العامة لألمم المتحدة والبروتوكـول      4/12/1950بتاريخ  ) 5-د(  هـ   421رقم  
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  :)1( التمييز ضد المرأةىلجنة القضاء عل: رابعاً
 التقـارير المقدمـة مـن الـدول         في خبيراً وتختص بالنظر     23وتتكون من     
 اعتمدت عام   التي"  التمييز ضد المرأة   اتفاقية القضاء على كافة أشكال     "في )2(االطراف

1981 حيز النفاذ عام ودخلت، 1979
)3(.  

                                                                                                                       

 23، ودخل حيز النفـاذ فـي       16/12/1966 بتاريخ   2200االختياري األول الملحق به بقرارها رقم       
، كما اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول االختياري الثاني الملحق به بموجب قرارها            1976مارس  

 ، والخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام15/12/1989 بتاريخ 44/1128رقم 

، مع تحفظ   1989انضمت ليبيا الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام              ) 1(
ق بتعهد الدول االطراف بإدماج مبدأ المساواة بين الرجـل والمـرأة فـي              والتي تتعل ) 2(على المادة   

 وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ، وحظر كل تمييز ضد المرأة، حيث            عاتها،دساتيرها الوطنية وتشري  
، التـي تلـزم     )1ف   / 16(ذكرت أن هذا المبدأ سيطبق في إطار الشريعة االسالمية، وعلى المادة            

 بأتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في األمـور المتعلقـة               الدول االطراف 
بالزواج والعالقات العائلية، حيث اشترطت االُ يتعارض ما جاء في هاتين الفقرتين مـع مـا كفلتـه                  

 .الشريعة األسالمية للمرأة من حقوق
 الجامعة الجديـدة، الطبعـة األولـى،         حموده، الحماية الدولية لحقوق المرأة، دار      سعيدمنتصر  ) 2(

 .276ص، 2007مصر،
، وبـدأ نفاذهـا فـي    18/12/1978اعتمدت االتفاقية من الجمعية العامة لألمم المتحدة بتـاريخ       ) 3(
، ولمتابعة تنفيذ الدول لبنود االتفاقية تم إنشاء لجنة القضاء على التمييـز ضـد المـرأة      3/12/1981

التفاقية، ومن أجل تطوير عمل اللجنة اعتمدت الجمعيـة العامـة           من ا ) 17(بموجب نص المادة رقم     
 ).16(لألمم المتحدة بروتوكوالً اختياريا ألحقته باالتفاقية وفقاً ألحكام المادة 
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 واتفاقات ومواثيق وقواعد استرشاديه دولية وإقليمية إعالنات) 1( رقم جدول

 صدرت عن إعالنات
الجمعية العامة لألمم 

 حدةالمت

 المبادئ والقواعد مجموعات
االسترشادية التي أصدرتها الجمعية 

 مم المتحدةالعامة باأل

 والمواثيق واإلعالنات االتفاقات
 ليالدولية ذات الطابع الدو

 اإلقليمي

 حقوق الطفل إعالن �
1959. 

 األمم المتحدة إعالن �
 لللقضاء على جميع أشكا

 .1963التمييز العنصري 
 الخاص بحقوق اإلعالن �

 .1971المتخلفين عقلياً 
 مبادئ التعاون إعالن �

قال الدولي في تعقب واعت
وتسليم ومعاقبة األشخاص 

 بارتكاب جرائم تهمينالم
 .1973ضد اإلنسانية 

 الخاص بحقوق اإلعالن �
 .1975المعوقين 

 الخاص اإلعالن �
 تعزيزبمشاركة المرأة في 

السلم والتعاون الدوليين 
1972. 

 الخاص بالحق اإلعالن �
  .1983في التنمية 

 الخاص بحقوق اإلعالن �
قليات األشخاص المنتمين أل

قومية أو أثنية أو دينية أو 
 .1992لغوية 

 وبرنامج عمل إعالن �
 عن المؤتمر صادرال، فينا

العالمي لحقوق اإلنسان 
الذي عقد في العاصمة 

 .1993النمساوية 

 النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء القواعد - 1
)1955.( 

 لقواعد سلوك الموظفين المكلفين مدونة - 2
 ).1979(بإنفاذ القوانين 

 آداب مهنة الطب المتصلة بدور مبادئ - 3
في ، وال سيما األطباء، الموظفين الصحيين

حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب 
و غيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة 
)1982.( 

 بكفالة حماية حقوق لخاصة االضمانات - 4
 ).1974(اإلعدام الذين يواجهون عقوبة 

 أساسية بشأن استقالل السلطة مبادئ - 5
 ).1985(القضائية 

 جميع ماية المبادئ المتعلقة بحمجموعة - 6
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

 ).1988(أشكال االحتجاز أو السجن 

 األساسية لمعاملة السجناء المبادئ - 7
)1990.( 

 حماية بشأن األمم المتحدة قواعد - 8
 ).1990(اث المجردين من حريتهم األحد

 أساسية بشأن استخدام القوة و مبادئ - 9
األسلحة النارية من جانب الموظفين 

 ).1990(المكلفين بإنقاذ القوانين 

 األمم المتحدة النموذجية الدنيا قواعد - 10
لتدابير غير االحتجازية المعروفة بقواعد 

 ).1990(طوكيو 

يع  المتعلق بحماية جماإلعالن - 11
 ).1992(األشخاص من االختفاء القسري 

 األوربية لحقوق االتفاقية �
 األساسيةاإلنسان والحريات 

والبرتوكوالت الالحقة ، 1950
 .المعدلة لها

 األمريكية لحقوق االتفاقية �
 .1967اإلنسان 

 الجزائر حول حقوق إعالن �
 .1976الشعوب 

 اإلفريقي لحقوق الميثاق �
 .1981اإلنسان والشعوب 

 ميثاق حقوق اإلنسان مشروع �
و الشعوب في الوطن العربي 

1986. 
 القاهرة عن حقوق إعالن �

 .1990اإلنسان في اإلسالم 
،  العربي لحقوق اإلنسانالميثاق �

و الذي وافق علية مجلس جامعة 
 .1994الدول العربية في عام 

 

  ص ، مصدر سابق  ،ظرية والتطبيق دراسة مقارنه في الن   :  حقوق اإلنسان  ،احمد الرشيدي . د: المصدر
118 – 126.  
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 اتفاقات ومواثيق واعالنات ذات طابع عالمي خاص) 2( رقم جدول

  التمييز العنصريمكافحة
 االجانب والالجئين حماية

 وعديمي الجنسية
  والمدنيينى واالسرالمحاربين

 بشأن 100 منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية �
، ال والنساء الرجبين جر في األالمساواة
1951.  

 لعام 111 منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية �
بشان منع التمييز في العمل ، م1985

 .واالستخدام
 العلوم منظمة االمم المتحدة للتربية واتفاقية �

بشأن منع التمييز ، 1960) اليونسكو(والثقافة 
 .في التعليم

 جميع ى االمم المتحدة للقضاء علاعالن �
 .1963 العنصرييز أشكال التمي

 د التمييز ضى علقضاء الخاص بالاالعالن �
 .1967المرأة 

بشأن الغاء كافة ، 1965 الدولية االتفاقية �
والتعديالت التي ، العنصريأشكال التمييز 

 .1992، 1982 عاميأدخلت عليها في 
 الدولية الخاصة بقمع جريمة االتفاقية �

 .1973 والمعاقبة عليها العنصريالفصل 
 ري الدولية لمناهضة الفصل العنصاالتفاقية �

 .1985في االلعاب الرياضية 
 بشأن العنصرية والتمييز الدولي االعالن �

 .1978 العنصري
 لعام 156 الدولية رقم العمل منظمة اتفاقية �

بشأن المساواة في الفرص وفى العمل ، 1981
 .بين الرجال والنساء

 ز بالمركة الخاصاالتفاقية �
  .1951 لالجئين ونيالقان
 المبرم في عام البروتوكول �

 . بشأن مركز الالجئين، 1967

 مركز الخاصة باالتفاقية �
 الجنسية عديمياالشخاص 

1954. 
 تخفيض الخاصة باالتفاقية �

 .1962حاالت انعدام الجنسية 

بشأن تحسين ، 1949 جنيف االول اتفاقية �
 والمرضى من أفراد القوات الجرحىحال 
  .حة في الميدانالمسل
 تحسين أنبش، 1949 جنيف الثانية اتفاقية �

 بالقوات غرقىحال الجرحى والمرضى وال
 .المسلحة في البحار

بشأن معاملة ، 1949 جنيف الثالثة اتفاقية �
 .أسرى الحرب

بشأن حماية ، 1949 جنيف الرابعة اتفاقية �
 .االشخاص المدنيين وقت الحرب

 الدوليعاون  الخاص بمبادئ التاالعالن �
في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة االشخاص 

 جرائم حرب ضد االنسانية كابالمتهمين بارت
1973. 

 الخاص بحماية النساء واالطفال االعالن �
 والمنازعات المسلحة الطوارئفي حاالت 

1974. 
 الملحقات يان االضافالبروتوكوالن �

 1949باتفاقيات جنيف االربع لعام 
حماية ضحايا النزاعات المسلحة والمتعلقان ب

 عام في رانوالصاد، الدوليةالدولية وغير 
1977 . 

 عبدالـسالم . د. عبدالرازق المرتضي، مصدر سـابق    .  الرشيدي، المصدر السابق   احمد. د: المصدر
  ).صفحات متعددة(بالتصرف من الباحث . صالح عرفة، مصدر سابق
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   طابع عالمي خاصاتفاقات ومواثيق واعالنات ذات) 3( رقم جدول
 ضد الجرائم

 االنسانية

 العبودية مكافحة
 واالتجار في االشخاص

  النساء واالطفال واالسرةحماية  العمال وحرياتهمحقوق

 الخاصة االتفاقية �
 ادةبمنع جريمة إب

الجنس والمعاقبة 
  .1948، عليها
 الدولية االتفاقية �

، لمناهضة التعذيب
وغيره من أشكال 

ية أو المعاملة القاس
غير االنسانية أو 

الحاطة من كرامة 
 .1984االنسانية 

 األساسي النظام �
 ةللمحكمة الجنائي

الذى أقر ، الدولية
 .1998في عام 

 الصادر البروتوكول �
. 1953 امفي ع

والمعدل التفاقية جنيف 
بشأن ، 1926لعام 

  .مكافحة العبودية
 الخاصة بقمع االتفاقية �

 شخاصاالتجار في اال
الل دعارة الغير واستغ
1949. 

 منظمة العمل اتفاقية �
 لعام 29الدولية رقم 

بِشأن العمل ، 1930
 .القسري

 العمل منظمة اتفاقية �
 لعام 105الدولية رقم 

بشأن إلغاء ، 1957
 .القسريالعمل 

، 1921 لعام 11 رقم االتفاقية �
والخاصة بالحق في االجتماع 

وتكوين االتحادات للعمال 
  .الزراعيين

، 1948 لعام 87 رقم االتفاقية �
والخاصة بالحق في االجتماع 

 .وحماية الحق في التنظيم
. 1964 لعام 98 رقم االتفاقية �

والمتعلقة بسياسات التشغيل 
 .واالستخدام

، 1971 لعام 135 رقم االتفاقية �
 . بحماية ممثلي العمالوالمتعلقة

، 1975 لعام 141 رقم االتفاقية �
العمال والخاصة بمنظمات 

 .الريفيين
 المبرمة في 151 رقم االتفاقية �

والمتعلقة بكافة الحق في ، 1978
التنظيم وشروط العمل واالستخدام 

 . القطاع العامفي
 الدولية بشأن حماية االتفاقية �

 المهاجرين وأسرهم الحقوق العم
1990. 

 منظمة العمل الدولية إعالن �
 اسيةبشأن المبادئ والحقوق االس

 .1998مل ومتابعة لعام في الع

 بالحقوق صة الخااالتفاقية �
  .1952السياسية للمرأة 

 بجنسية المرأة اصة الخاالتفاقية �
 .1957المتزوجة 

 وق الخاص بحقاالعالن �
 .1971األشخاص المتخلفين عقليا 

 ى الخاصة بالموافقة علاالتفاقية �
 الزواجالزواج والحد االدنى لسن 

 .1962وتسجيل حاالت الزواج 
 ى الخاص بالقضاء علاالعالن �

 . 1967التمييز ضد المرأة 

 بشأن حماية النساء االعالن �
واالطفال في حاالت الطوارئ 

 . 1974والنزاعات المسلحة 

 المرأة بمشاركة الخاصة االتفاقية �
 والتعاون الدوليين مفي تعزيز السل

1982. 
 المتعلق بالمبادئ االعالن �

 تصلةية الماالجتماعية والقانون
بحماية االطفال ورعايتهم مع 

 والتبنياالهتمام الخاص بالحماية 
، والدولي الوطنيعلي الصعيدين 

 .1986الصادر عام 
،  الطفلقوق الخاصة بحاالتفاقية �

  .1989والمبرمة في عام 
 عبدالـسالم . د.  عبدالرازق المرتضي، مصدر سـابق     : الرشيدي، المصدر السابق   حمدأ. د: المصدر

  ).صفحات متعددة(بالتصرف من الباحث . الح عرفة، مصدر سابقص
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   :لجنة مناهضة التعذيب: خامساً
 الدول االطـراف مـن خـالل        التزام خبراء، وتراقب مدى     10وتتكون من     
اتفاقيه مناهضة التعـذيب وبـاقي      " بأحكام    سنوات 4 تقدمها كل    التي الوطنيةالتقارير  

 اعتمـدت عـام     والتـي " ينةة أو الالإنسانية أو المه    ضروب المعاملة او العقوبة القاسي    
1987، ودخلت حيز النفاذ عام      1984

 حـال   ية ويمكن للجنة إجراء تحقيقات سـر      ،)1(
  .)2( منظماً فوق أرضيهاتعذيباً ما ةوصول معلومات بممارسة دول

  :لجنة حقوق الطفل: سادساً
مـن الـدول     التقارير المقدمـة     في خبيراً، وتختص بالنظر     19وتتكون من     
 ودخلت حيز النفاذ عام     1989التي اعتمدت عام    " اتفاقيه حقوق الطفل  " في )3(االطراف

1990
)4(.  

                                                 

 10/12/1984 بتاريخ   39/64 اعتمدت االتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم           )1(
 .1987ودخلت حيز النفاذ في العام 

 من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية واالقليميـة، منـشورات      حماية هبة عبدالعزيز المدور، ال    )2(
 . وما بعدها39، ص2009 لبنان، –الحلبي الحقوقية، الطبعة االولى، بيروت 

ـ       )3(  ة منتصر سعيد حموده، حماية حقوق الطفل في القانون الـدولي العـام واإلسـالم، دار الجامع
 . وما بعدها20، ص2007طبعة االولى، مصر،الجديدة، ال

، 20/11/1989 بتاريخ   44/25 اعتمدت االتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم           )4(
 بروتوكـولين   25/5/2001، وقد اعتمدت الجمعية العامة فـي        2/10/1990ودخلت حيز التنفيذ في     

استغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية، ودخل حيـز     اختيارين لالتفاقية، يتعلق األول ببيع األطفال و      
، أما اآلخر فيتعلق باشتراك االطفال في النزاعات المسلحة، ودخل حيز النفاذ            18/1/2002النفاذ في   

 .13/2/2002في 
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  :)1(لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: سابعاً
 خبيراً مع زيادة عـدد الـدول        14 ى خبراء يزداد عددهم ال    10 من   وتتكون  

 في  االتفاقية لتنفيذ تقرير عن التدابير التي تتخذها        وتقدم الدول  ة، دول 41 ىاالطراف ال 
 لتنفيـذ  تخذها سنوات، يتضمن التدابير التي ت5غضون سنة بعد االنضمام، ثم مرة كل       

 االتفاقيـة إعالنـاً     في الطرف   الدولة والمعلومات حول المهاجرين، كما تقدم       االتفاقية،
 ن لمواطنيها والـذين يـدعو      في قبول البالغات الفردية    اللجنةتعترف فيه باختصاص    

  .)2(النتهاكاتبتعرض حقوقهم 
  :قةلجنة حقوق االشخاص ذوي اإلعا: ثامناً

 التقارير المقدمـة مـن الـدول        في خبيراً، وتختص بالنظر     12وتتكون من     
 التي اعتمدت فـي ديـسمبر       ،)3("اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    " االطراف في 

2008يو  ما3 في، ودخلت حيز النفاذ 2006
)4(.  

  : القسرياالختفاء التاللجنة المعنية بحا: تاسعاً
خبراء، وتختص بالنظر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول     10وتتكون من     

 لحماية جميع األشخاص من     الدولية االتفاقية" لتنفيذاالطراف عن التدابير التي اتخذتها      

                                                 

 اعتمدت اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب قرار الجمعيـة العامـة لألمـم                )1(
 .2003 ودخلت حيز النفاذ في العام ،18/12/1990 بتاريخ 45/158المتحدة رقم 

 .من االتفاقية) 77-73-72(يمكن مراجعة المواد :  للمزيد)2(
، 13/12/2006 اعتمدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول الملحقة بهـا فـي              )3(

 .2008، ودخلت حيز النفاذ 30/3/2007وفتح باب التوقيع عليها ابتداء من 
، ويمنح للجنة سلطة تلقي البالغات من األفراد 2008 بدأ نفاذ البروتوكول االختياري لالتفاقية في      )4(

الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات ألي من أحكام االتفاقية، كما يعطي للجنة الحق بإجراء التحقيقات               
 .االتفاقية تمس بة حدوث انتهاكات منتظمة وبليغتؤكد معلومات موثوقة يعند تلق
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يز النفاذ بعد ذلك بأربع     ، ودخلت ح  2006، التي اعتمدت في ديسمبر      " القسري االختفاء
)1(.سنوات

 

   الثالثالمطلب

   المتخصصة وحماية وحقوق اإلنسانالوكاالت
 الوكاالت المتخصصة على وضع بـرامج لحمايـة حقـوق اإلنـسان             عملت  

 فـي  القانون الدولي، كل     ى على مستو  ة ارساء قواعد حقوقي   فيوأسهمت الى حد كبير     
 واألجهزةلعامة بمشورة هذه الوكاالت     مجال عملها وتخصصها، وقد أوصت الجمعية ا      

  .)2( ذلكفيوالتنسيق والتعاون معها 
  :منظمة العمل الدولية: والًأ

 وقد ورد فـي     ،)3(وتعتبر المنظمة أول وكالة متخصصة ترتبط باألمم المتحدة         
 العدالة أساس من    ى الى إقامة سالم عالمي ودائم االَّ إذا بني عل         سبيلال  "ديباجة ميثاقها   

 من االهداف واالغراض التي تسعى      ة إعالن فيالدلفيا مجموع   اعتمد وقد". ماعيةاالجت

                                                 

 يجوز لألفراد تقديم شكاوى الى اللجنة، ويشترط في ذلك أن تكون الدولة المعنية قد قبلت بوالية                 )1(
 بـين  ىالحق للجنة في النظر في الشكاو) 33(كما تعطي المادة ). 31(اللجنة وفقاً لما ورد في المادة      

لب للبحث عن شخص مخـتص،      الدول، كما يجوز للجنة أن تتخذ إجراءات عاجلة في حال تلقيها ط           
ولها أن تبلغ الدولة المعنية بسرعة التحقيق، ولها أن توجه الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي حـال                  

من ) 32-31(المادتين  : للمزيد يمكن االطالع على   . علمت بأن هذه االنتهاكات واسعة النطاق ومهينة      
 .االتفاقية

 الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق اإلنسان، دار الثقافة         عبدالكريم علوان، الوسيط في القانون    .  د )2(
 .103، ص 2006 االردن، -للنشر، عمان

 بمقتضى الجزء الثالث عشر من معاهدة فرسـاي         11/4/1919 انشئت منظمة العمل الدولية في       )3(
منظمة  للمؤتمر العام لل29 وقد وافقت الدورة  م،، بوصفها مؤسسة مستقلة ومرتبطة بعصبة األم      1919

 . على االتفاق الذي يربطها باألمم المتحدة2/10/1946المعقودة في 



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @†‡ÈÛa@‹“Ç@sÛbrÛa@O@@ìîãìí2019@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 484

 ال  لنقابيـة  التعبير والحرية ا   حريه و ة،إن العمل ليس سلع   :  ومنها ،)1(المنظمة لتحقيقها 
 اإلعـالن   ويؤكد.  كل مكان  في اينما وجد يولد خطراً يهدد الرخاء        والفقر ، عنها غنى

لنظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحـق فـي           لجميع البشر بصرف ا   " على أنه   
 والكرامـة   حريـة  جـو مـن ال     فيالتمتع بكل من الرفاهية المادية، والتقدم المعنوي        

 المنظمة وفقـاً لميثاقهـا بـالحقوق        وتعنى". والضمان االقتصادي والفرص المتكافئة   
ـ   العمل، وحق التمتع ب    في والثقافية، مثل الحق     واالجتماعية االقتصادية  ةظروف عادل

 بكم كبير مـن الحقـوق       المنظمة ى كما تعن  االجتماعي، الضمان   فيومالئمة، والحق   
  )2(.حرية التعبير، والتجمع، والتكوين النقابي:  مثلالسياسية

  :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: ثانياً
1946ظهرت المنظمة في العام       

كانـت  لمـا   "  في ديباجة ميثاقها     وورد ،)3(
 وتهـدف "  الـسالم صون حىالحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبن     

 السلم واألمن، والعمـل     ن صو ى من ميثاقها ال   ىالمنظمة وفقاً لما ورد في المادة االول      

                                                 

ذلك اإلعالن الذي حدد أهداف واغراض المنظمة والذي أقر في الـدورة     :  يقصد بإعالن فيالدلفيا   )1(
 .1944السادسة والعشرون للمؤتمر العام للمنظمة، والمعقودة في فيالدلفيا في مارس وابريل من عام 

ت منظمة العمل الدولية منذ ارتباطها باألمم المتحدة في ظهور عديد الـصكوك والمواثيـق      أسهم )2(
 تـساوي   واتفاقية ،1948 االتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم          -:الدولية منها 

 ،1957 واتفاقية تحريم العمل الجبـري الـسخرة         ،1951أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل       
 الخدمـة العامـة     فـي  واتفاقية عالقات العمل     ،1958واتفاقية التفرقة العنصرية في العمال والمهن       

 .1981 اتفاقية الصحة والسالمة المهنيتين - ،1981 واتفاقية التفاوض الجماعي ،1978
تهـتم   على أن تقوم األمم المتحدة بإنشاء منظمة دولية سيسكو سان فرانؤتمر اقترحت فرنسا في م  )3(

بالتعاون الثقافي بين الدول، وبدعوة من حكومتي فرنسا وبريطانيا عقد المؤتمر التأسيـسي للمنظمـة               
، وقـد تقـرر أن   4/11/1946 حيز الوجود في    ى، وظهرت ال  1945 نوفمبر   6 -1خالل الفترة من    

 .يكون مقرها الرئيس في باريس
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 الحقوق  ىعن طريق التربية والعلوم والثقافة لخلق تعاون بين جميع األمم، والحفاظ عل           
 االتفاقات العديد من    ظهور في   المنظمة أسهمت   وقد. البشروالحريات دون تمييز بين     

الدولية التي تخدم حقوق اإلنسان مثل االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييـز فـي مجـال              
 للمجلس التنفيذي للمنظمة، تقوم بـالنظر فـي   ة تابعة، كما تم تشكيل لجن1960التعليم  

  )1(.اختصاصها البالغات المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تقع في دائرة
  :منظمة الصحة العالمية: ثالثاً

 مـن   ى مـستو  بأعلىالتمتع  : "، وقد نص ميثاقها   1948ظهرت المنظمة عام      
 بسبب الجنس او الدين أو      يزهو حق من الحقوق األساسية لكل إنسان دون تمي         الصحة

الرقي  المنظمة الى    تهدفو. )2("االجتماعية أو   االقتصادية أو الظروف    سياسيةالعقيدة ال 
 فـي الـشؤون     االجتماعية الصحي للشعوب، وتحقيق البعد اإلنساني للعدالة        ىبالمستو

                                                 

صة في مجال حقوق اإلنـسان ، يمكـن          للمزيد حول إسهامات األمم المتحدة والوكاالت المتخص       )1(
ـ       متوفرةمنشورات األمم المتحدة في ذات الموضوع وال      : االطالع على   ى في موقع األمم المتحـدة عل
   .WWW.UN.org الشبكة الدولية

 اعمـال األمـم   -. 1990 اعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان، نيويورك، المجلد االول،         -
 األمم المتحدة وحقوق اإلنسان ، نيويورك،       -.  1983إلنسان، نيويورك ،    المتحدة في ميدان حقوق ا    

 .1987جنيف، 
 مـن طـرف     22/7/1946 في جنيف، وقد اعتمد دستورها في        7/4/1948 انشئت المنظمة في     )2(

المؤتمر الصحي الدولي، المعقود بناء على دعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي، وللمنظمة مكاتب            
 المتوسـط  البحـر  رق شمكتب جنوب شرق اسيا ومكتب: كالتاليجميع دول العالم متخصصة تغطي   

 . اوروبامكتب افريقيا ومكتب غربي المحيط الهادي ومكتب المتحدة وواليات المكتبو
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 أسهمت المنظمة في إرساء مبادئ تتعلق بحقوق اإلنسان أثناء ممارسة           وقد )1(الصحية،
  )2(.مهنه الطب

  : األغذية والزراعةمنظمة: رابعاً
1945انشئت عام     

عوب، وقـد    التغذيـة للـش    ى تحسين مستو  ى وتهدف ال  ،)3(
، 1974 التغذيـة    وسوء الجوع   باستئصالصدر عن المنظمة اإلعالن العالمي الخاص       

 بأنـه   هـا،  ورد في ديباجة ميثاق    وقد. 1997وكذلك إعالن روما بشأن األمن الغذائي       
 تحريـر   وكـذلك  الدول األعضاء الرفع من مستويات التغذية والمعيشة لسكانها،          ىعل

  .)4(هالبشر من المجاعة وتحقيق الرفا
��א�����א���� �

  �א��و����א��#�"���א�����
 حقوق اإلنسان فقد وفـرت المنظومـة الدوليـة          احترام ألهمية ضمان    نظراً  

 حقوق اإلنسان من عوامـل االسـتقرار        باعتباراآلليات القضائية التي تمكن من ذلك،       
  .المجتمعي الوطني والدولي

                                                 

، والذي يؤكـد  29/11/1979 بتاريخ ،34/58 اصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم        )1(
 . من التنميةعلى أن الصحة جزء ال يتجزأ

، بتـاريخ  37/194 اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذه المبادئ بموجـب قرارهـا رقـم              )2(
18/12/1982. 

، وقـد  16/10/1945 تعتبر المنظمة أول وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، حيث انشئت في             )3(
 .14/12/1946ريخ  بتا1-د) 50(ارتبطت المنظمة رسمياً باألمم المتحدة بموجب قرارها 

 االطالع عليـه    ويمكن. لزراعةديباجة ميثاق منظمة األمم المتحدة لألغذية وا      :  ينظر في هذا الي    )4(
 www.FAW.org الموقع االلكتروني للمنظمة   ىعل
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   االولالمطلب

   العدل الدوليةمحكمة
 وتمـارس   ،)1(ل الدولية الجهاز القضائي الرئيس لألمم المتحـدة        العد محكمة  

 قضائي ويتعلق بالنظر في الدعاوى التي ترفعها أمامها         األول: نوعين من االختصاص  
 مـن   ى المنظمة طلب الفتـو    فروع أما اآلخر فهو إفتائي، حيث يمكن لسائر         ،)2(الدول

  .)3(المحكمة في أية مسألة قانونية
كمة جميع المسائل المنصوص عليها فـي ميثـاق األمـم            والية المح  وتشمل  

 تم النص عليه    ما وكذلك   األخرى، التابعةالمتحدة او في مواثيق المنظمات والوكاالت       
ـ     كمافي االتفاقيات والمعاهدات الدولية،       جميـع القـضايا التـي       ى أن واليتها تمتد ال

ـ  يوجد   ال فإنه   وبالتالي. )4(المتقاضيةتعرضها عليها الدول      يمنـع مـن عـرض       ام
المنازعات الخاصة بحقوق اإلنسان لتنظرها المحكمة، وقد نظرت المحكمة في مسائل           

  . العنصري وجرائم اإلبادةييزالحق في تقرير المصير والتم: عديدة بالخصوص منها
 الي ذلك، فإن أغلب المعاهدات والمواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة            باإلضافة  

 إحالة اي نزاع ينشأ بـين الـدول         ى عل صراحةحدة تنص    المت األممالمبرمة في إطار    

                                                 

 .1946من الميثاق، وقد بدأت المحكمة عملها في عام ) 92( تمارس المحكمة مهامها وفقاً للمادة )1(
و الوفا، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمـم المتحـدة والوكـاالت    احمد اب.  د )2(
 .42، ص2000 القاهرة، ى، الطبعة االولالعربية، المتخصصة، دار النهضة لدوليةا
  : للمزيد حول االختصاص اإلفتائي للمحكمة ينظر الى)3(
 دور األمـم    تعزيـز لدولية كمـدخل ل    لمحكمة العدل ا   ئياحمد الرشيدي، تطوير االختصاص اإلفتا    . د

، األمـم المتحـدة فـي ظـل         )رمحر (فعةحسن نا . د:    الحرب الباردة، في   عدالمتحدة في عالم ما ب    
 .1994 ،التحوالت الراهنة في النظام الدولي، مركز البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة

مكنها النظر في جميـع القـضايا التـي         من النظام األساسي للمحكمة، ي    ) 34( طبقاً لنص المادة     )4(
 .يعرضها عليها المتقاضون
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ـ  االتفاقيـات  او تطبيق هذه المعاهدات أو       فسيراالطراف في ت    محكمـة العـدل     ى ال
  .)1(الدولية

   الثانيالمطلب

   الجنائية الدوليةالمحاكم
 جرائم الحرب واإلبادة الجماعية النظـام       وارتكاب حقوق اإلنسان    انتهاك عدف  

اكم الجنائية الدولية، حيث انشئت مجموعة من المحـاكم الجنائيـة           الدولي إلنشاء المح  
المؤقتة، لمعالجة قضايا تختص بمناطق جغرافية محددة، كما انشئت المحكمة الجنائية           

 ثنـاء الدائمة، وكل ذلك من أجل حماية حقوق اإلنسان وحرياته في أوقات الـسلم او أ              
  .النزاعات المسلحة الداخلية والدولية

   ):الحديثة(محاكم الجنائية الدولية المؤقتة ال: والًأ
ظهرت فكرة إنشاء المحاكم الجنائية المؤقتة في وقت مبكـر بعـد الحـرب                

 بالتنفيذ، لتجد لها مكاناً بعد الحرب العالمية الثانيـة،          ض االَّ أنها لم تح    ى،العالمية األول 
ذلـك، ولـم   من خالل محكمتي نورمبرج وطوكيو، وتوقف ظهورها لفترة طويلة بعد           

تظهر مجدداً االَّ في عقد التسعينات من القرن الماضي من خالل محكمتي يوغـسالفيا              
سيراليون، كمبوديا،  :  ظهرت في كل من    التيالسابقة ورواندا، او تلك المحاكم المدولة       

  . الشرقية تيمور
 حدثت  النزاعات التيإثر):  رواندا-يوغسالفيا السابقة( : الجنائية المؤقتةالمحاكم )1(

 ى والتي أدت ال،)2( مع بداية عقد التسعينات من القرن الماضيالسابقةفي يوغسالفيا 

                                                 

أسئلة وأجوبة عن الجهاز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة ، محكمة العدل           :  محكمة العدل الدولية   )1(
 .33،ص 2001 ينويورك،حدة،الدولية، منشورات إدارة اإلعالم باألمم المت

 عدد من الجمهوريات المـستقلة بعـد عـام          ىتحولها ال  يوغسالفيا السابقة و   لة على إثر تفكك دو    )2(
، وجد المسلمون أنه من األنسب لهم عدم البقاء مع جمهورية صربيا، فقاموا بإجراء اسـتفتاء                1990
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 وتهديم كم كبير من المنشآت والمنازل، أصدر جرحى والالقتلىأعداد كبيرة من 
 االنتهاكات لمقاضاة المسؤولين عن ة قراره بشأن تشكيل محكمة مؤقتاألمنمجلس 

1991 من العام داءابت في يوغسالفيا، تالتي ارتكب
من ) 5-2( المواد وتشير. )1(

 اربعة طوائف ى يقع علي الموضوعي، والذاالختصاص ىالنظام األساسي للمحكمة ال
، ومخالفة قوانين 1949االنتهاكات الجسمية لمعاهدة جنيف : من الجرائم وهي

 االختصاصوأعراف الحرب، واإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية وينحصر 
 الجنائية المسئولية إقرار ى األشخاص الطبيعيين، اي بمعنىالشخصي للمحكمة عل

  .الفردية
 محكمة رواندا فقد شكلت بسبب حوادث اإلبادة الجماعية في إقليم روانـدا             أما  

1994واألقاليم المجاورة عام    
 الحـرب   جـرائم  علـى    اختـصاصها  اقتصر وقد. )2(

، 1949المشتركة في اتفاقيات جنيف لعـام  ) 3 ( الجسمية وفقاً لنص المادة  واالنتهاكات
 الحالـة  أن   باعتبار،  1977 الواردة في البروتوكول اإلضافي الثاني لعام        واالنتهاكات

 النزاع الداخلي المسلح، وتنظر المحكمـة لجـرائم الحـرب           عليها قفي رواندا يصد  

                                                                                                                       

، أنتج موافقة األغلبية، إالَّ أن الصرب رفضوا ذلك، وعملوا علـى شـن              1992لتقرير المصير عام    
 .ل والتهجير والحرق والتدميرمجازر ضد المسلمين والكروات شملت القت

 والذي انشئ بموجبه لجنة للتحقيـق  6/10/1992بتاريخ ) 780( أصدر مجلس األمن القرار رقم     )1(
وجمع األدلة حول المجازر واالنتهاكات المرتكبة، وبناء على المبادرة الفرنسية، أصدر مجلس األمن             

 .ة جنائية دولية مؤقتة القاضي بإنشاء محكم22/2/1993بتاريخ ) 808(القرار رقم 
 حدثت االنتهاكات لحقوق اإلنسان في رواندا على إثر إسقاط الطائرة التي كانـت تقـل رئيـسي          )2(

جمهورية رواندا وبورندي المشاركين في مفاوضات السالم في تنزانيا، األمر الذي دعا مجلس األمن              
 بتـاريخ ) 94-955(جب القرار رقم    الى إنشاء محكمة دولية لمعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم، بمو         

) 935(، وذلك استناداً على تقرير لجنة الخبراء العاملة وفقاً لقرار مجلس االمن رقـم               18/11/1994
 .1/7/1994بتاريخ 
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مـن  ) 4(ة   الممتلكات وفقاً لنص المـاد     ى عل الواقعة األشخاص دون تلك     ىالواقعة عل 
  .نظامها األساسي

المحـاكم  : المدولةويقصد ب ): الشرقية تيمورسيراليون، كمبوديا،   (المحاكم المدولة   ) 2(
المنشأة بموجب معاهدة دوليه بين دولة ما ارتكبت فيهـا جـرائم انتهاكـات لحقـوق                
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وبين األمم المتحدة، وتتكون مـن محـاكم هجينـة              

 ودوليين ومن امثلتها المحـاكم التـي تـم انـشأوها فـي              يينطة من قضاة وطن   مختل
 تولت محكمة سيراليون النظـر فـي        وقد. )3( الشرقية تيمور و )2( وكمبوديا )1(سيراليون

الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة       : ثالثة انواع من الجرائم هي    

                                                 

 1991 في سيراليون اندلعت الحرب األهلية بين الحكومة وجبهة الوحـدة الثوريـة منـذ عـام                  )1(
 أن القتال اندلع مـن جديـد        غير،  )لومي(طراف اتفاقية   ، عندما وقع اال   22/5/1999واستمرت حتى   

 جندي للضغط علـى األمـم المتحـدة         500وطال بعثة األمم المتحددة لحفظ السالم، إذ تم اختطاف          
، مكلفاً  14/8/2000 بتاريخ   1315واالنسحاب، األمر الذي أدى الى إصدار مجلس األمن القرار رقم           

 تم توقيـع    16/1/2002ليون وإنشاء محكمة خاصة، وبتاريخ      األمين العام بالتفاوض مع حكومة سيرا     
 .اتفاق إنشاء المحكمة بين الحكومة واألمم المتحدة

ـ 17/4/1975 خالل الفترة من ان في كمبوديا وقعت جرائم وانتهاكات كبيرة لحقوق اإلنس    )2(  ى وحت
، االَّ أن   1979والذى اسقط حكمه فـي      ) بول بوت ( أثناء حكم   ) الخمير الحمر ( من قبل    6/1/1979

 االنتهاكات  ذهالحكومة الكمبودية الجديدة طلبت من األمم المتحدة المساعدة في إجراء محاكمات عن ه            
بإنشاء لجنة الخبـراء    ) 135/52( الجمعية العامة قرارها     رت أثر ذلك أصد   ى، وعل 21/6/1997في  

 .2/1/2001 المحكمة بتاريخ وجمع األدلة، ومن ثم تم التوقيع بعد ذلك على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء
 ،30/8/1999 أثر استفتاء تقرير المصير واالنفصال عن إندونيـسيا،          ى في تيمور الشرقية وعل    )3(

اندلعت اعمال عنف قادها معارضي االنفصال، وبدعم من الحكومة اإلندونيسية، وقد وضعت تيمـور       
ت األمم المتحدة بعد ذلك الالئحة      ، وقد أصدر  25/10/1999الشرقية تحت إدارة األمم المتحدة بتاريخ       

والتي بموجبها تم تكوين المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمـين بأعمـال           ) 15/2000(التنظيمية رقم   
 .العنف ومنتهكي حقوق اإلنسان
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 الموضوعي النظر   اختصاصها شمل   قدكمبوديا ف  محكمة   أما. )1(وفقاً لقانون سيراليون  
، وجـرائم اإلبـادة الجماعيـة،       1956 القانون الجنائي الكمبودي لعـام       انتهاكات: في

، 1949 الجسمية التفاقيات جنيف االربعة لعـام        واالنتهاكاتوالجرائم ضد اإلنسانية،    
رقية وجريمة تدمير الممتلكات الثقافية والحضارية، واختصت محكمـة تيمـور الـش           

 .)2(جرائم اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب: بالنظر في
  :المحكمة الجنائية الدائمة: ثانياً

 وتختص بمحاكمة المتهمـين فـي جـرائم الحـرب           1998انشئت في العام      
ـ    وقـد  ،)3( الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية    إلبادة وا نوالعدوا  مـن   ة سـبق لمجموع

 كما هو الحال في اتفاقيـة       ولية، ضرورة إنشاء محكمة جنائية د     ىالنص عل االتفاقيات  
 جريمـة الفـصل     قمـع  و حظـر  واتفاقيـة ،  1948 وإبادة الجنس البشري     قمع حظر

  . 1973العنصري 
 هـا  حلقات واسـتكمال  العدالة الضرورة القانونية في إنشائها في تحقيق        وتكمن  

 العالقـة بـين المحكمـة واألمـم     نظموي. وطنيالتي ربما تكون مفقودة في القضاء ال   
  .)4( اعتماده من جمعية الدول االطرافتمالمتحدة اتفاق 

                                                 

 خالد عكاب حسون، المحاكم الجنائية المدولة في نطاق القانون الدولي، مجلـة جامعـة تكريـت        )1(
 .51-38، ص2011، العراق، 11، العدد3، السنة3ية، المجلدللعلوم السياسية والقانون

 عامر عبدالفتاح الجومرد وعبداهللا علي عبو، المحاكم الجنائية المدولة، مجلة الرافدين للحقـوق،              )2(
 .207-183، ص2006، جامعه بغداد، العراق، 29، العدد8المجلد 

د مشروع النظام االساسـي لهـذه        قامت األمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة لوضع تصور إلعدا         )3(
 دولة 66 بمدينه روما االيطالية، ودخل حيز النفاذ بعد تصديق      17/7/1998المحكمة، وقد تم ذلك في      

 .1/7/2002وذلك بتاريخ 
 حول عالقة المحكمة باألمم المتحدة وخاصةً مجلس األمن، تدور عديد التساؤالت والشكوك، ألن              )4(

دول الكبرى، وبالتالي الخوف من سيطرة العوامل السياسية وغلبتها،         مجلس األمن يقع تحت سيطرة ال     
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   الثالثالمطلب

   االقليمي القضاء
 وقـد   ، ألهمية حقوق اإلنسان، فإن حمايتها يتطلب تكاتف آليات عديـدة          نظراً  

 تليـا من الفصل الثامن من ميثاق األمم المتحدة قيـام تلـك اآل           ) 52/1(كفلت المادة   
  .االقليمية

  :المحكمة االوربية لحقوق اإلنسان: والًأ
، كآلية لمراقبة تنفيذ الدول االطراف لالتفاقيـة االوربيـة          1950 عام   انشئت  

 إليهـا فـي حـال حـدوث       اللجوء ويتيح نظامها الحق لألفراد في       ،)1(لحقوق اإلنسان 
 تضم عـدد    ى المستو فيعة لجنه ر  ها احكام تنفذ للحقوق الواردة في االتفاقية، و     انتهاكات

  )2(.األوربيين الخارجية وزراءمن 
  :المحكمة االمريكية لحقوق اإلنسان: ثانياً

 كآلية لمراقبة تنفيذ الدول االطراف لالتفاقيـة االمريكيـة          1979انشئت عام     
 أمامها، كما هو الحال     ى التقدم بشكاو  لألفراد يتيح أن نظامها ال     االَّ ،)3(لحقوق اإلنسان 

                                                                                                                       

إحالة القضايا الي المحكمة الدولية، تأجيل نظر قضية معينه أمام          : خاصةً وأن لمجلس األمن الحق في     
دراسـة  :احمد الرشيدي، حقوق اإلنسان    . د: للمزيد يمكن النظر الي   . المحكمة لمدة اثني عشر شهراً      

 .291-281ص ،نظرية والتطبيق، مصدر سابقمقارنة في ال
قاضياً يتم اختيارهم بصفة مستقلة     ) 40( ويقع مقر المحكمة في ستراسبورج بفرنسا، وتتكون من          )1(

 .1959من الدول االطراف، وقد باشرت مهامها 
ـ      :  الى ينظر للمزيد   )2(  النـشر   ار حقـوق اإلنـسان، د     ةمحمد أمين الميداني، النظام االوربي لحماي

 .1989االردن، - عمانى،لتوزيع، الطبعة االولوا
دولـة  (وهي المدينة التي بها مقر المحكمة الحـالي         ) خوسيهسان  ( وتسمى هذه االتفاقية بميثاق      )3(

، وقد نصت االتفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان على تشكيل المحكمة وفقاً لـنص المـواد               )كوستاريكا
ة دولة عضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المحكمة، وموافقة         ويجوز للمحكمة أن تنعقد في اي     ) 52-69(
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 االمريكية لحقوق   اللجنةاالوربية، حيث أن االفراد يتقدمون بشكاواهم الى        في نظيرتها   
اإلنسان، والتي بدورها تدرس هذه الشكاوى وتعمل على تسويتها بـشكل ودي، وفـى      

 تكون قراراتها ملزمـة  والتي ،)1(حال تعذر التسوية الودية يمكنها إحالتها الى المحكمة      
  .)2(ونهائية وغير قابلة للطعن

  :المحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان: ثالثاً
، بعد أن تبنت الدول االعضاء فـي منظمـة الوحـدة        1998انشئت في العام      

 لحقـوق اإلنـسان، حيـث نـص     االفريقـي االفريقية البروتوكول الملحق بالميثـاق      
 المرفوعة ى الشكاو استثنائي بشكل وتقبل المحكمة    ،)3( إنشاء المحكمة  ىالبروتوكول عل 

 ذات الدولـة  مـن  االختصاصوالمنظمات غير الحكومية بشرط قبول هذا    من االفراد   
  .)4(العالقة

                                                                                                                       

 قـضاة ينتخبـون     7، وتتكـون مـن      1980الدولة المعنية، وقد اعتمد النظام األساسي للمحكمة عام         
 . ست سنواتدةبصفاتهم لم

 .181 الميداني، مرجع سابق، ص ينمحمد أم.  د)1(
مـن  ) 65(ق اإلنسان، كمـا نـصت المـادة         من االتفاقية االوربية لحقو   ) 67( وفقاً لنص المادة     )2(

 منظمة الدول   ى حال عدم التزام الدولة المعنية بقرارات المحكمة، يحال األمر ال          فياالتفاقية، على أنه    
االمريكية والتي لها الحق في اتخاذ االجراءات السياسية المالئمة، وبمـا يكفـل االلتـزام بقـرارات         

 .المحكمة
 تم تأسيس المحكمة، وتتكون من 2006، وفي العام 25/1/2004اذ في  دخل البروتوكول حيز النف)3(

 . سنوات، ويجوز انتخابهم لمرة اخرى فقط6 قاضياً، يتم انتخابهم لمدة 11
، 1999 من الجدير ذكره هنا أن هذه المحكمة انشئت في العام السابق لظهور االتحاد االفريقـي                 )4(

تشكيل محكمة العدل االفريقية والتي تشكلت في العام        ) 5(دة  وأن ميثاق االتحاد االفريقي أورد في الما      
شـرم  ( ، االَّ أن مؤتمر االتحاد االفريقي المعقود في         11/7/2003، واعتمدت من االتحاد في      2001
 االفريقيـة   ل، قرر دمج المحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان مع محكمة العد         2008عام  )  مصر -الشيخ

 ).محكمة االفريقية للعدل وحقوق اإلنسانال ( ىفي جسم واحد تحت مسم
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   الرابعالمبحث

   االقليمية واآلليات غير الحكوميةاآلليات
 الراغبة بقضايا حقوق اإلنسان، ازدادت وتنوعت اآلليات        االهتمام لتزايد   نظرا  
 الـدولي   ى المستو ى الدولي االقليمي أو عل    ى المستو ى سواء عل  ها، وصون تهافي حماي 

  .غير الحكومي
   االولالمطلب

   الدولية االقليميةاآلليات
 اآلليات االقليمية ضمانة كبيرة لحقوق اإلنسان، فالمجتمع االقليمي الذي          تعتبر  

 دول اإلقلـيم وترابطهـا   محدوديـة  لها عوامل النجـاح، ف يوفرتعمل فيه هذه اآلليات    
 آليات حقوق اإلنسان    ثماره تكون عوناً تجني     وعالقاتها السياسية واالقتصادية البد أن    

  .االقليمية فيسهل مهامها، ويعطي لها مجال ارحب واوسع للعمل
  :)1( االمريكية لحقوق اإلنساناللجنة :والًأ

 حقوق اإلنسان، والـذي     يةوتعتبر اآللية الرئيسة لنظام البلدان االمريكية لحما        
1969ان لعام    االتفاقية االمريكية لحقوق اإلنس    ىيستند عل 

 اللجنة من سبعة    وتتألف. )2(

                                                 

 بموجب قـرار مـن وزراء الـشؤون         1959 تشكلت اللجنة االمريكية لحقوق اإلنسان في العام         )1(
 علـى االتفاقيـة     ة، وبالتالي فإن اللجنة سـابق     )تشيلي( اجتماعهم الخاص في سانتياغو      فيالخارجية  

نظر لها بأنها جهاز دائم وفقاً لميثاق المنظمـة،         األمريكية لحقوق اإلنسان بقرابة عشر سنوات، ولذا ي       
 .ونظراً ألنه تم النص عليها في االتفاقية بعد ذلك، وبالتالي فهي هيئة مشتركة لالثنين معاً

، وفـي العـام   18/7/1978 حيز النفاذ في    1969 دخلت االتفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان لعام        )2(
لبلدان االمريكية البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقية فـي         اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة ا     1988

، وقـد عـدل   ) سـلفادور نسا(مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمسمى بروتوكول    
، اعتمد  1990وفي العام   . 6/11/1999: ، وقد اصبح ساري المفعول في     ) آيرس بوينس(ببروتوكول  

 .28/8/1991اإلعدام، الذي اصبح ساري المفعول ابتداء من البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة 
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 وفقاً لصفاتهم الشخصية، وتختص اللجنة بتعزيز قـضايا حقـوق           انتخابهمأعضاء يتم   
 العمل، وكذلك إعداد الدراسـات      ش والمؤتمرات وور  ندواتاإلنسان من خالل إعداد ال    

ـ  استقبالوالتقارير وتقديم التوصيات الى الدول األعضاء، وللجنة الحق في            ىشكاو ال
  )1(.ماعات االفراد والجىمن الدول والكيانات، باإلضافة ال

  : االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوباللجنة: ثانياً
وهي اآللية التي انشأتها الدول االفريقية لمراقبة تطبيـق الميثـاق االفريقـي               

1981لحقوق اإلنسان والشعوب    
تنظـيم  :  مجموعـة اختـصاصات منهـا     ة وللجن ،)2(

 الدراسات والبحوث في موضـوعات حقـوق اإلنـسان          وإجراءالمؤتمرات  الندوات و 
 الحكوميـة  والمنظمات غيـر     واالفراد من الدول االطراف     ى الشكاو قيالمختلفة، وتل 

 حال لم تـتمكن     ي للميثاق، وتعمل على تسويتها بشكل ودي، وف       انتهاكات ةالمتعلقة بأي 
  .)3(ات االفريقيةمن ذلك، تحيل األمر الى مؤتمر رؤساء الدول والحكوم

                                                 

الموقع الخاص بمنظمـة الـدول      :  للمزيد حول اللجنة وكذلك االتفاقية االمريكية يمكن النظر الى         )1(
 http=//www.oas.org. االمريكية على الشبكة الدولية

 11، وتتكـون مـن   )بيـا غام(من الميثاق، ومقرها بنجـول    ) 30( تشكلت اللجنة بموجب المادة      )2(
 من ذوي الكفأة والخبرة عن طريق االنتخاب السري من مؤتمر رؤساء الـدول              رهمعضواً، يتم اختيا  

يمكن لمؤتمر الرؤسـاء إضـافة      ) 45( سنوات قابلة للتجديد، ووفقاً للمادة       6والحكومات، وذلك لمدة    
 .صالحيات جديدة للجنة

حقوق اإلنـسان والحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة          فيليكس موركا، النظام االفريقي لحماية       )3(
، الساعة 15/4/2019االثنين / تم االطالع عليه يوم) االنترنت(والثقافية، ينظر له على الشبكة الدولية 

11:00مساء .  
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M28-Pdf 
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  : العربية الدائمة لحقوق اإلنساناللجنة: ثالثاً
 بتـاريخ  2443انشئت اللجنة بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم            

 وتختص بإعداد مشروعات االتفاقيات ووضـع الدراسـات المتعلقـة           ،3/12/1968
ـ           ،بحقوق اإلنسان  سان  وصياغة رؤية واضحة في قضايا وموضـوعات حقـوق اإلن

  )1(. الدول االعضاءإحدى أو سهاالمحالة لديها من أمين عام الجامعة او مجل
  ):لجنة خبراء حقوق اإلنسان( نسان العربية لحقوق اإلاللجنة

، 2004من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعـام        ) 45( بموجب المادة    انشئت  
 التـي تقـدمها الـدول     تطبيقاته، وتختص بالنظر في التقاريرىوتعتبر آليه للرقابة عل 

 المتخـذة بـشأنها     ابيراالطراف، والتي توضح حال الحقوق المدرجة في الميثاق والتد        
 مـشفوعاً  االمين العام للجامعة تقريرهـا الـسنوي   الى وتحيل ،)2(وبيان ما أنجز منها 

  .)3( وتوصياتهابمالحظاتها

                                                 

لى االرجح استجابة منها للتطورات  مبادرة جامعة الدول العربية بشأن إنشاء اللجنة، إنما جاءت ع     )1(
 العامة لألمم المتحدة اعتبار عام      ية تمثلت في المقام االول، في قرار الجمع       التيالدولية ذات الصلة، و   

 عاماً دولياً لحقوق اإلنسان، واتساقاً مع ذلك، قرر مجلس الجامعة إنشاء لجنة خاصة في إطار                1968
.  بالمشاركة العربية في هذا العام الدولي لحقـوق اإلنـسان          األمانة العامة، لوضع الترتيبات الخاصة    

دراسة مقارنه في النظريـة والتطبيـق، مـصدر         : احمد الرشيدي، حقوق اإلنسان   . د: مشار اليه في  
 .213-212سابق، ص ص

 أعضاء ينتخبون باالقتراع السري من الدول االطراف في الميثـاق، وذلـك             7 تتكون اللجنة من     )2(
أما عن اختصاصات اللجنة فينظر في ذلـك        .  سنوات 4ة وكفايتهم لهذا العمل، لمدة      بصفاتهم الشخصي 
 .من الميثاق) 48(الى نص المادة 

 بتـاريخ   270 اصدر مجلس جامعه الدول العربية الميثاق العربي لحقوق اإلنسان بموجب القرار             )3(
 التصديق  ةن من ايداع وثيق   ، ودخل الميثاق حيز النفاذ بعد شهري      )16( في دورته العادية     23/5/2005

: من الميثاق، وهـذه الـدول هـي       ) 49(من المادة   ) 2(، إعماالً للفقرة    15/3/2008السابعة، بتاريخ   
 . األردن، البحرين، اإلمارات، سوريا، فلسطين، ليبيا، الجزائر
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   الثانيالمطلب

  )مذات الطابع العا( الدولية غير الحكومية المنظمات
 بقضايا وموضـوعات بعينهـا مـن قـضايا        تختص ال التي   المنظماتوهي    

 الباحث  ى ونظراً لصعوبة التطرق لها جميعاً رأ      ،وموضوعات حقوق اإلنسان وحرياته   
  :أن يختص بعض منها كالتالي

  : الدولية لحقوق اإلنسانالفيدرالية: اوالً
لفرنـسية فـي    دعت له الرابطـة ا   اجتماع أثر   ى، عل 1992 عام ال فيتشكلت    

االمريكيـة، االلمانيـة،   :(باريس، وشاركت فيه عشر رابطات لحقوق اإلنسان ومنهـا        
 التشاوري أصدرت نداء للشعوب مـن أجـل   اجتماعها، وفي ختام )الصينية، االسبانية 

ـ             حقـوقهم   ىحقوق اإلنسان والسالم، اعتبرت فيه أن السالم يبدأ بحصول االفراد عل
  .)1(وحرياتهم

  :المحامين العرباتحاد : ثانياً
ويعتبر من أهم المنظمات غير الحكومية العربية المدافعة عن حقوق اإلنسان،             

ويقوم بعملية التنسيق مع النقابات الوطنية للمحامين، في الدفاع عن حقـوق اإلنـسان              
 اتحاد المحامين العرب بـصفة استـشارية فـي          ويتمتع عربية، ال المنطقةوحرياته في   

 التابع لألمم المتحدة، وله الحق في طـرح القـضايا           الجتماعيوا االقتصاديالمجلس  

                                                 

  بنـاء 22/5/1992 هي اتحاد لمنظمات دولية غير حكومية لحقوق اإلنسان، تأسست الرابطة في            )1(
 فرنسا، وفي سنوات الحرب العالميـة الثانيـة         -على دعوة الرابطة الفرنسية، ومقرها الحالي باريس      

، حيـث   1997وقفت في مواجهة النازية، كما عارضت العولمة في مؤتمرها المعقود في داكار عام              
ساسية لها،   من قانونها األساسي المبادي اال     ىاعتبرتها مساس بحقوق اإلنسان، وقد حددت المادة االول       

 واإلعالنات الفرنـسية لحقـوق اإلنـسان        بالمبادئ الفيدرالية الراغبة    ترافويتطلب االنضمام لها اع   
 .1948، واإلعالن العالمي الصادر عن المنظمة في عام 1793و 1789ألعوام 
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 مراقب واستشاري فـي     ةالمتعلقة بحقوق اإلنسان في المنطقة في جلساته، كما له صف         
  .)1(األخرى والدوليةالعديد من المنظمات االقليمية 

  : الدولية القانونيةاللجنة: ثالثاً
لقانون في جميـع انحـاء       سيادة وسمو ا   ى، وتهدف ال  1952انشئت في العام      

العالم، وكذلك الدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياته المنصوص عليهـا فـي المواثيـق              
 مثـل حـاالت     االستثنائيةواالتفاقات الدولية، وتعمل بشكل خاص في أوقات الحاالت         

 من الدور الرقـابي الـذي       انطالقاً كبير بالمحاكمات السياسية،     اهتمام لهاالطوارئ، و 
  .)2(تقوم به

  :منظمة مراقبة حقوق اإلنسان: رابعاً
 مراقبـة حقـوق     ى، لكن بدايتها الفعلية تحت مـسم      1978 في العام    تأسست  

1988اإلنسان كانت عام   
 مقرها نيويورك بالواليات المتحدة، ولها مكاتب وفـروع  ،)3(

                                                 

، ويتكون من جمعيـات     )مصر(، ومقره الدائم القاهرة     1944 تأسس اتحاد المحامين العرب عام       )1(
 االستشاري لدى المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي        ة في الدول العربية، وله صف     محامينبات ال ونقا

اللجنة : ، كما يحمل صفة مراقب في     )اليونسكو(باألمم المتحدة، وكذلك منظمة التربية والعلوم والثقافة        
يقـي، المجلـس    االفريقية لحقوق اإلنسان، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافـة، االتحـاد االفر           

: االقتصادي واالجتماعي بجامعة الدول العربية، كما له عضوية في مؤسسات ومنظمات أخرى مثـل       
نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، االتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، التحالف الـدولي للمـساعدة              

 .القانونية
) 40(عدد من االعـضاء يـصل الـى          المانيا، وتتكون من     - تعمل اللجنة من مقرها في برلين        )2(

عضواً، ينتمون الى بلدان مختلفة من العالم، يختارون وفقاً لصفاتهم الشخـصية، مـنهم مـن كبـار                  
 .القانونين او رجال القضاء، أو من اساتذة القانون البارزين في العالم

لـة البلـدان    بغرض مراقبة التزام كت   ) هلسنكي واتش (  تحت اسم    1978 بدأت المنظمة في العام      )3(
 رئيس دولة   35 والموقعة بحضور    1975السوفيتية بأحكام حقوق اإلنسان الواردة في اتفاقية هلسنكي         

 االنتهاكـات   ة، لمواجه )امريكا واتش ( منظمة   سيس تم تأ  ا، كم )هلسنكي(اوربية في العاصمة الفنلندية     
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في العديد من دول العالم، وتهدف هذه المنظمة الى الدفاع عن حرية الفكر والتعبيـر،               
  .سبة الحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان، وتوثيق أعمال القتل والتعذيبومحا

  :المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: خامساً
 عقده ناشـطين ومثقفـين عـرب فـي          اجتماع في   1983تأسست في العام      

 تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته في الدول العربية، ولها عـدد           ى وتعمل عل  ،)1(قبرص
 منحـازة  لنظامها األساسي فهي ليست      ووفقاً.  وخارجها العربيةمن الفروع في الدول     

 االقتـصادي  بـالمجلس    االستـشارية  لها، وتتمتع بالـصفة      معارضةللحكومات وال   
  .)2( في األمم المتحدةواالجتماعي

   الثالثالمطلب

  )ذات الطابع الخاص( الدولية غير الحكومية المنظمات
ددة لحقوق اإلنسان وفقاً لقـرار   تهتم بقضايا او موضوعات مح   منظماتوهي    

 منها  بعضاً أن يتناول    ىإنشائها، ونظراً لصعوبة اإللمام بها جميعاً فقد عمل الباحث عل         
  .وفقاً لرؤيته من ناحية األهمية

                                                                                                                       

، 1988 اسم المنظمة عـام      ليالتي يرتكبها اي من اطراف النزاعات في امريكا الالتينية، وقد تم تعد           
نيويـورك،  : ، وللمنظمة مكاتب في مدن امريكية عديدة مثـل        ) مراقبة حقوق اإلنسان   منظمة(ليصبح  
 . هونج كونجوسكو،لندن، م:  مثلة في مدن عديدة لوس انجلوس، ولها مكاتب خارجين،واشنط

عقد مـؤتمر تأسيـسي     ،  )بيروت( تولى بعض المثقفين العرب، ومركز دراسات الوحدة العربية          )1(
، وقد حضره اكثر من مائة شخـصية        1/12/1983، في   )قبرص( ليماسول   مدينةلحقوق اإلنسان في    

 .عربية، وقاموا باختيار مجلس لألمناء، وقد تم االتفاق على أن تكون القاهرة مقراً لها
بق، ص  دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، مـصدر سـا        : احمد الرشيدي، حقوق اإلنسان   .  د )2(

219-228. 
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  :اللجنة الدولية للصليب االحمر: والًأ
 تقوم بدور الوسيط في النزاعات المسلحة، وتقدم الحماية         ة، منظمة مستقل  وهي  

 ضحايا الحروب والمعتقلين، ويظهر عملها بشكل أساسي فـي زمـن            ىساعدة ال والم
 األربعة أساس قانوني في اتفاقيات جنيف       ولعملها. النزاعات المسلحة الدولية والداخلية   

 كاللجنـة يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزه،      :" ىعل) 3(، حيث تنص المادة     1949لعام  
ـ " لصراع اطراف ا  ىتها عل  للصليب االحمر، أن تعرض خدما     الدولية  إمكانيـة   ةوللجن

 حل مشكلة إنسانية    في ما الحظت أنه يمكنها اإلسهام       إذا في اوقات السلم،     ىالتدخل حت 
)1(معينة

.  
  :المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: ثانياً

 صوره وتوفير   ى مناهضة التعذيب بشت   ىومقرها جنيف بسويسرا، وتعمل عل      
 بتلقي البالغات وطلب المـساعدة لهـا، وإصـدار          وتقوم ،هالمساعدة الالزمة لضحايا  

                                                 

 والفرنسيون معركة ضـد النمـساويون       االيطاليون، حيث شن    1859 تعود نشأة اللجنة الى العام       )1(
 الف  40000، وبعد أن وقفت المعركة وسقط فيها اكثر من          )سلفرينو(الذين احتلوا البالد، وفي ميدان      

جان هزي  (السويسري   ساعة، وفي مساء ذات اليوم وصل المواطن         16 وجريح، في خالل     قتيلبين  
الى المنطقة في رحلة عمل، وهناك راعه منظر القتلى والجرحى والذين تركوا دون تقـديم               ) دونالت

( مساعدة، وطلب من السكان المحليين تقديم العون له ورعاية الجرحى، وعند عودته نـشر كتابـه                 
تعدين لتقديم الخدامات   ، ودعا الى تكوين جمعيات وقت السلم تضم عناصر طبية مس          )تذكار سولفرينو 

الطبية وقت الحروب واالزمات، كما دعا لالعتراف الدولي بالعناصر التي تقدم هذه الخدمات بموجب              
   .اعتراف دولي

 http://ar.wikipedia.org:من الهامش الحصول على معلومة تم  
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 قـسري،  والحجـز ال   واإلخفـاء  التعسفية اإلعداماتالنداءات بشأنها، كما تهتم بقضايا      
)1(للسياسيينوخصوصاً 

. 

  :الالجئين السامية لشؤون المفوضية: ثالثاً
1951انشئت في العام      

 وحددت الجمعية العامة لألمـم المتحـدة واليتهـا     ،)2(
 االَّ أن واليتها    الالجئين، مشكلة بحل ة بأن السنوات الثالث كفيل    اعتقاداًبثالث سنوات،   

 مدت واليتهـا الـى أن يـتم تـسوية     2004مدت في كل مرة تنتهي فيها، وفى العام      
ـ     الالجئين بمساعدة المفوضية وتقوم )3(، في العالم  الالجئيناوضاع    ى دون النظـر ال

  .)4(السياسية توجهاتهم العوامل الدينية والقومية او

                                                 

حـاء   منظمة عضو في جميـع ان      226 تمارس عملها من خالل شبكة كبيرة من المنظمات تضم           )1(
العالم تشارك المنظمة في جلسات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، األمر الذى يتـيح لهـا                 

 عديد المنظمـات الدوليـة     ى وللمنظمة صفة االستشاري لد    ولية،تقديم البالغات والتقارير للمنظمة الد    
 والـشعوب،   انق اإلنـس  المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة، اللجنة االفريقية لحقو       : منها

 في الموقـع االلكترونـي      المعلومات االطالع على    يمكن حول المنظمة    للمزيد. منظمة العمل الدولية  
  www.omct.orgللمنظمة

) 4(، في الـدورة     3/12/1949، بتاريخ   )4-د ( 319 انشئت بموجب قرار الجمعية العامة رقم        )2(
كما صادقت الجمعية العامة  ، A/319(IV) Res: رقم ينظر في ذلك للوثيقة االممية ،للجمعية العامة

، في الدورة   14/12/1950بتاريخ  ) 5-د (428على النظام األساسي للمفوضية بموجب قرارها رقم        
  A/428(V)Res: الوثيقة رقم ى، ينظر في ذلك ال)5(

، 1953 للجمعية العامـة  ) 8( والصادرة عن الدورة     A/Res/727 ينظر في شأن التمديد للوثائق       )3(
 .2004لعام ) 58-د(153من القرار ) 9(وكذلك للفقرة 

 العافر امينه وعسول جميلة، النظام الدولي لحماية الالجئين في القانون الـدولي العـام، مـذكرة              )4(
 بـودواو،  - بومرداس، كليـة الحقـوق  -مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة امحمد بوقرة        

 .52 ص، 2016 -2015 ،الجزائر
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  : الدولية لإلصالح الجنائيالمنظمة: رابعاً
 بإصالح العدالة الجنائية والجزائية في أنحاء       ىمنظمة دولية غير حكومية تعن      

 تحقيق اإلصالح الجنائي من خالل تنفيذ القانون وتحسين ظـروف           ى ال ىالعالم، وتسع 
ف، والتقليل من استخدام عقوبـة       جميع اشكال العن   ىالسجون واالحتجاز، والقضاء عل   

  .)1( اإلعداموبة وإلغاء عقواالحتجاز،السجن 
  : الدوليةفومنظمة الع: خامساً

، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، وتقوم في سـبيل ذلـك            1961انشئت عام     
بالدعوة الى اإلفراج عن سجناء الرأي والدفاع عن حقـوقهم، ووضـع حـد لعقوبـة              

ـ    ىهامها من خالل تقديم الشكاو     المنظمة م  وتمارس. اإلعدام  مجلـس   ى والتقـارير ال
 اإلنسان في األمم المتحدة، وإجراء اللقاءات مع ممثلي الدول، وكـذلك إرسـال              حقوق

  .)2(المراقبين لحضور المحاكمات السياسية

                                                 

 الرئيس ا مسجلة في هولندا كرابطة غير ربحية، مقره    ،PRI)( المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي      )1(
 . مكاتب إقليمية كما لها مكتب في الواليات المتحدة االمريكيةةفي لندن، لها خمس

 فيـه  يعبر) االوبزيرفر(  عندما نشر أحد المحامين مقاالً في 1961 العام ى ترجع فكرة إحداثها ال  )2(
عن اندهاشه لعدد المعتقلين في العالم، وقد انشئت بمبادرة إنـسانية مـن قبـل بعـض المـواطنين                   
البريطانيين الذين حركتهم قضايا المساجين السياسيين المنسيين في سجون افريقيـا، وقـد ناهـضت               

ها الرئيس   دولة لعقوبة اإلعدام، ويوجد مقر     100المنظمة عقوبة اإلعدام، وأسهمت في إلغاء أكثر من         
 .في لندن ولها فروع في عديد الدول
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  : النتائج: والًأ
وق اإلنسان مجموعـة     في ورقته اآلليات الدولية لحماية حق      لباحث ا استعرض  

  :كالتالي يوجزها من النتائج ة من تلك اآلليات وتوصل الى جملرةكبي
 كبيـر بعـد     باهتمـام  العالمية وحظيت    ة موضوعات حقوق اإلنسان صف    اكتسبت -1

ظهور األمم المتحدة، حيث كثفت المنظمة الدولية جهودها في مجاالت حقوق اإلنسان            
 لـصونها  والتعاقديـة المؤسـسية   ديد اآلليـات  واستطاعت تكوين عالمختلفةوحرياته  

  .والرقابة عليها
 استطاعت اتفاقيات حقوق اإلنسان المختلفة أن تصنع آليات عملية، األمـر الـذي              -2

  . من مستوى حقوق اإلنسانزدعم وعز
 العمـل الدوليـة     منظمـة  دعمت المنظمات الدولية المرتبطة باألمم المتحدة مثل         -3

 ،ومنظمة التربية والعلوم والثقافة، ومنظمة األغذية والزراعة       العالمية   الصحة ومنظمة
  .  المختلفةها خالل مواثيقها وآلياتمن في مجالها، وكلحقوق اإلنسان 

 لحقوق اإلنسان، االَّ أن عالقتهـا       أمان صمام إن وجود محكمة جنائية دائمة يعتبر        -4
 ييس تتعلـق بتـس     الى وجود مالحظات حول هذه المحكمة      تبمجلس األمن الدولي أد   

  .باستقالليتهادورها والمساس 
ـ            اهتمام يوجد   -5  ى إقليمي بحقوق اإلنسان وحرياته يدعم ويعزز ذلـك االهتمـام عل

 العمـل   ى العالمي، وقد كانت القارة االوربية رائدة في ذلك، ومن ثـم تـوال             ىالمستو
لعربي لتبنـي    في قارات امريكا وافريقيا، وهناك محاولة جادة داخل التنظيم ا          اإلقليمي

  .مؤسسات لحماية حقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية
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 لألمم المتحدة في مجال حقـوق       العامة معية الرغم من الدور الذي لعبته الج      ى عل -6
 الى درجـة    يرقى عنها ال    يصدراإلنسان، االَّ أن دورها يتسم بالضعف نظراً ألن ما          

 واالجتماعي، خـالف مجلـس      صادياالقت المجلس   ىاإللزام، وينطبق ذات األمر عل    
 العـسكري   تـدخل األمن والذي له سلطة اتخاذ اإلجراءات الملزمة والجبرية، مثـل ال          

 المجلس فإن عمله أقـرب      ى عل الكبرى ونظراً لسيطرة الدول     االقتصادية،والعقوبات  
   السياسي منه للقانونيىال

  : التوصيات: ثانياً
  : الباحث بما يليويوصي  

 حقـوق اإلنـسان فـي    حمايةر الوعي بوجود هذه اآلليات الدولية ل   نش ى العمل عل  -1
 بعـض   وأن خاصـة، جميع مؤسسات التعليم المختلفة، وفي جميع المراحل التعليمية،         

 التواصل معها، وبالتـالي تقـويم      النتهاكات الذين تعرضت حقوقهم     لألفرادمنها يمكن   
  .االنتهاكاتتلك 

 ة تكوين لجان اتفاقي   يتسنى لكي   الدولية،ثيق   ضرورة تعديل بعض االتفاقات والموا     -2
 فـي  والياتهـا  وكذلك توسيع سلطاتها وعنها، يصدر   ما إلزامية من خالل    فاعلية كثرأ

 دون موافقة الدولة في بعض      والعمل ، تتطلب عمالً عاجالً وسريعاً    التيبعض األمور   
  .األمور

اء الدولي في قبـول      في مجال القض   صرامة البد من العمل التخاذ اجراءات اكثر        -3
  . عنه من أحكاميصدر في إلزامية ما وكذلك االفراد والجماعات، ىشكاو

 بما يمكنـه    نائية، نظام روما االساسي، والذي أوجد المحكمة الج       غيير ت ى العمل عل  -4
 الصغرى مع مجلس األمن، والذي ترى فيه الدول         االرتباط وفك   باستقالليةمن العمل   

  .الكبرىنه يعمل وفقاً لسياسات الدول في المنظومة الدولية بأ
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 االعضاء في اتفاقيات حقـوق      وخاصةً-  الدول ى إعداد آليات واضحة للضغط عل     -5
 بشأن دمج هذه االتفاقيات في تشريعاتها الوطنية، لتـصبح ضـمن قانونهـا              -اإلنسان

  .المحلي، األمر الذي يسهل العمل بها
ان، تكون تبعيتها للجمعية العامة لألمم      دائمة لحقوق اإلنس    إنشاء محكمة  ى عل العمل -6

 اإلنـسان،   بحقوق في تفسير االتفاقيات والمعاهدات الخاصة       واليةالمتحدة، لها سلطة    
  . المرفوعة من الدول والجماعات واالفراد، وإصدار أحكام ملزمةىوالنظر في الشكاو

ول العربية فـي     في جامعة الد   المتمثلة المنظومة العربية    ى الكبير لد  للتأخر نظراً   -7
 لذا البد من اللحاق بالركب في هذا المجال وإنـشاء المحكمـة             اإلنسان، حقوقمجال  

 في اداء   احهاالعربية لحقوق اإلنسان، مع إعطائها الصالحيات الالزمة والتي تكفل نج         
  .مهمتها
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  :الكتب: أوالً
ق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحـدة         ابو الوفا، الحماية الدولية لحقو     احمد.  د -1

 .2000 القاهرة، ى، االولالطبعة العربية، الدولية المتخصصة، دار النهضة توالوكاال
 لمحكمة العدل الدولية كمدخل لتعزيز      ي اإلفتائ االختصاص تطوير   الرشيدي، احمد -2

، األمم  )رمحر( فعة نا حسن. د: دور األمم المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة، في         
 الراهنة في النظام الدولي، مركـز البحـوث والدراسـات           حوالتالمتحدة في ظل الت   

 .1994 ، القاهرةجامعة السياسية،
 مكتبـة   التطبيـق، دراسة مقارنة في النظريـة و     :  حقوق اإلنسان  الرشيدي، أحمد -3

 .2005 الثانية، القاهرة، الطبعةالشروق الدولية، 
 الطبعـة المصطلحات الـسياسية والدسـتورية والدوليـة،         سعيفان، قاموس    احمد -4

 .2004 لبنان، بيروت، مكتبةاالولى، 
 منـذ   الدولي تطور التنظيم    فيدراسة  :  نافعة، االمم المتحدة في نصف قرن      حسن -5

، )102( سلـسله عـالم المعرفـة    واآلداب،، المجلس الوطني للثقافة والفنـون      1945
 .1995الكويت، اكتوبر 

 الطبعة اإلنسان، دار النهضة العربية،      وقد أحمد، المجلس الدولي لحق     سي رضوى -6
 .2010 القاهرة،االولى، 

نظرية الحق، منـشورات    :  لعلم القانون  العامة علي المزوغي، النظرية     عبدالسالم -7
 .1993 ليبيا، -الجامعة المفتوحة، طرابلس 

كتـاب الثالـث، حقـوق       علوان، الوسيط في القانون الدولي العـام، ال        عبدالكريم -8
 .2006 االردن، - للنشر، عمانالثقافةاإلنسان، دار 
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 محمد الدباس وعلي عليان أبوزيد، حقوق اإلنسان وحرياتـه ودور شـرعية             علي -9
 تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق اإلنـسان        دراسة: االجراءات الشرطية في تعزيزها   

دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان،        وأمن المجتمع تشريعاً وفقهاً وقضاء،       وحرياته
2009. 

 مـان، ط، ع . د البشير،   دار ، تقيده في الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة       فتحي -10
1977. 

 علي عبدالمجيد، اإلعالم وحقوق اإلنـسان، الـدار الجامعيـة الجديـدة،             قدري -11
 .2008االسكندرية، 

 النـشر   ارحقـوق اإلنـسان، د     أمين الميداني، النظام االوربـي لحمايـه         محمد -12
 .1989االردن، - عمانى،والتوزيع، الطبعة االول

الواقـع  :  الجامعـات العربيـة    في يوسف علوان، تدريس حقوق اإلنسان       محمد -13
منـاهج التـدريس   : محمد شريف بسيوني وآخرون، حقوق اإلنسان    : والطموحات، في 

 .1989للماليين، بيروت، لبنان،  في العالم العربي، المجلد الرابع، دار العلم هوأساليب
، الـدار   )مفاهيم مختاره ( عبداهللا خشيم، موسوعة علم العالقات الدولية        مصطفى -14

 .2004 ليبيا، - للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة الثانية، مصراتهالجماهيرية
 الجديـدة،   الجامعـة  لحقوق المـرأة، دار      الدولية سعيد حموده، الحماية     منتصر -15

 .2007ة األولى، مصر،الطبع
 القانون الدولي العام واإلسالم، دار      في سعيد حموده، حماية حقوق الطفل       منتصر -16

 .2007الجامعة الجديدة، الطبعة االولى، مصر،
 عبدالعزيز المدور، الحماية من التعذيب فـي إطـار االتفاقيـات الدوليـة              هبة -17

 .2009 لبنان، –الولى، بيروت واالقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ا
  :الدوريات: ثانياً
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 النجاحـات،   ،التالـدال :  الرشيدي، اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان       احمد. د -1
 لحقـوق   العربية المنظمة قضايا وحقوق اإلنسان، اإلصدار الخامس،       ةاإلخفاقات، مجل 
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