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اطار  يف معاصرةدراسات 
القانون الدويل حلقوق 

اإلنسان



·^äfi˝]<—Áœ£<Í÷ÊÇ÷]<·Áfi^œ÷]<Ö^õ]<ª<ÏÜë^√⁄<l^â]ÖÅ

2
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^
◊È�ñ�Àǐ
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قدمة م
تث�� دراسات حقوق اإل�سان الكث�� من املشا�ل والyساؤالت، وتyنوع املسارات 

قانونية املعنية بالبحث والتحليل لقضايا مختلفة QR اطار القانون الدوQq &;قوق ال

اإل�سان، وتكشف التطورات الدولية املتالحقة ><م اال=تمام الكب�� من قبل 

ا}<تمع الدوQq باملسائل ا&%اصة ��ذا القانون وما بات يتمتع به من ذاتية واستقالل، 

عددت الدراسات ال�� تحاول أن ^س لط الضوء حول طبيعة =ذا القانون ̂و

وخصائصه ومم��اته ومصادره وأح@امه، واصبح =ناك من ينظر إ�q =ذا القانون 

 ب�ن فروع القانون الدوQq العام، و�yسم =ذا القانون 
ً
بوصفه الصورة األك � تطورا

بانطوائه ع�� مجاالت متعددة من القضايا محل اال=تمام واسyيعابه ملستو�ات 

األح@ام والقواعد القانونية، وقدرته ع�� إيجاد البناء القانو�ي ل�;قوق مختلفة من 

ال�� قد ^ستجد نyيجة لتطور ا&;ياة الدولية وتطور منظومة ا&;قوق وا&;ر�ات، والن 

=ذا القانون له متطلباته QR التطبيق والتنفيذ والسر�ان فان األمر حتما يرتبط 

األمر مع مبدأ السيادة الوطنية ومبدأ عدم بالنظم القانونية الوطنية، و=نا يتداخل 

التدخل QR الشؤون الداخلية للدول، و=نا ثار ا&%الف حول مديات إنفاذ القانون 

الدوQq &;قوق اإل�سان QR النظم القانونية الوطنية، وقد حسم ا&%الف لصا&� 

القانون الدوQq &;قوق اإل�سان عندما تم االع�Yاف باعلو�ته QR التطبيق وسمو 

واعه ع�� القوان�ن الوطنية، والن األمر يتطلب إيجاد اليات للعمل ف@ان ع�� ق

ا}<تمع الدوQq أن يج�د QR توف�� تلك األليات، وmالفعل �انت =ناك اليات دولية ع�� 

املستوى العال�� وأخرى ع�� املستوى اإلقلي�� ^عزز من عمل األليات الوطنية 

ان واإلس]ام QR ^عز�ز=ا، كما أن املسالة تحتاج املعنية بتام�ن ا&;ماية &;قوق اإل�س

إ�q أج]زة مختصة، ف@ان األمر �ستوجب أن يكون =ناك =يئات وأج]زة مختلفة 

اقبة ورصد �افة  داخل املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية ^ع�¹ بدراسة ومر

QR عمل [ش@ل دائم ومستمر  املسائل املتصلة بالقانون الدوQq &;قوق اإل�سان ̂و

اقبة امتثال الدول ألح@امه.   تطو�ر =ذا القانون والعمل ع�� مر

وأل=مية اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان ومركز�ته QR القانون الدوQq &;قوق 

 QR اإل�سان جعلنا من =ذا اإلعالن املدخل ملناقشة القضايا ذات األ=مية ا&<و=ر�ة



                                                      ·^äfi˝]<—Áœ£<Í÷ÊÇ÷]<·Áfi^œ÷]<Ö^õ]<ª<ÏÜë^√⁄<l^â]ÖÅ�

 5 

ألول من =ذا الكتاب، اطار دراسات قانون حقوق اإل�سان، وخصصنا له الفصل ا

فاذا �انت باكورة عمل منظمة األمم  املتحدة QR مجال حقوق اإل�سان =و إصدار 

اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان فان =ذا اإلعالن منذ صدوره وا�q يومنا =ذا جسد 

 من أش@ال التعامل الدوQq مع منظومة ا&;قوق وا&;ر�ات QR اطار 
ً
 أساسيا

ً
شكال

املالحظات واملأخذ والyشكيك من قبل البعض بأ=ميته وقدرته ع�� يكتنفه الكث�� من 

االستمرار ومدى الزام الدول به و=ل �ش@ل =ذا اإلعالن مجرد رمز�ة ش@لية ل]ا 

مظا=ر=ا التار�خية وخلفيا��ا أم انه يyسم باإللزام القانو�ي باملع�¹ املف]وم واملراد 

ال�� يمكن وصف]ا با¢�ا بÁئة تحاول أن من فكرة اإللزام، QR خضم =ذه البÁئة الدولية 

 QR مخرجات =ذا الصك الدوQq أو أن يكون QR منظور الطرف األخر 
ً
^شكك أحيانا

 QR ،مت@امل وتجسيد لقيم إ�سانية ن¨يلة Qqبمثابة وثيقة مقدسة وأنموذج لعمل دو

ءة مثل =ذا التضارب واالنقسام نجد انه من الضروري أن يتم إعادة قراءة امليثاق قرا

اقع الوط�� واإلقلي�� والدوQq، وان تكون تجرmة وضع  جديد QR ضوء تحليالت الو

=ذا اإلعالن محل دراسة فاحصة QR منظور دوQq معاصر تطرح فيه عناصر القوة 

ستhبط  مظا=ر الصالحية للنفاذ واألثار ال�� تhشأ عن اإلقرار بمرجعية  والضعف ̂و

ة واطار االتفاقيات والصكوك الدولية األخرى اإلعالن العال�� QR اطار الشرعة الدولي

 املقررة QR مجال حقوق اإل�سان.

كما اخ�Yنا موضوع ا&;قوق الرقمية ومدى االع�Yاف ��ا كحق مستقل من 

حقوق اإل�سان محور مستقل من دراساتنا املعمقة QR =ذا الكتاب و�ان مدار 

QR ظل التطورات الدولية  الدراسة والنقاش والتحليل QR الفصل الثا�ي منه، اذا انه

املعاصرة QR منظومة القانون الدوQq &;قوق اإل�سان وما برز QR عاملنا اليوم من 

دخول حقوق اإل�سان ل�<يل الرا[ع إ�q ح�� الوجود القانو�ي وال�� أصبحت تتمحور 

QR عدد من ا&;قوق ا&<و=ر�ة وال�� تتمثل با&;ق بالسالم وا&;ق QR نظام ديمقراطي 

الرقمية وا&;ق QR االنتصاف، =ذه ا&;قوق قد أخذت ح��=ا ا&;قيقي QR وا&;قوق 

اطار الوثائق الدولية املعاصرة للمنظمات الدولية، وmدأت تطرح =ذه ا&;قوق ع�� 

مستوى عال�� كحقوق دولية جماعية وكحقوق ال تقل QR أ=مي�ا عن ا&;قوق 

الدولية الناشطة QR ا&%اصة بالبÁئة والتنمية وتقر�ر املص��، وأخذت ال]يئات 



                                                      ·^äfi˝]<—Áœ£<Í÷ÊÇ÷]<·Áfi^œ÷]<Ö^õ]<ª<ÏÜë^√⁄<l^â]ÖÅ�

 6 

س�� من اجل ضمان  مجاالت حقوق اإل�سان تدافع بقوة عن =ذه ا&;قوق ̂و

اح�Yام]ا وكفال�ا وعدم جواز املساس ��ا، من =ذا املنطلق بدأت ج]ود دولية متم��ة 

لعدد من املنظمات الدولية ا&;كومية وغ�� ا&;كومية ^س�� من اجل إقرار ا&;قوق 

 Qqدو Q®لم �عد باإلم@ان االستغناء عنه أو املساس به. ورغم أن الرقمية كحق جما

 QR ت عدة مصط�;اتhمجال بحث =ذه ا&;قوق قد تب QR الدراسات املعاصرة

صياغة مف]وم �ع�� ع½�ا وتوزعت تلك املصط�;ات ما ب�ن "ا&;قوق الرقمية" و" 

إ�q ا&;قوق التكنلوجية"، " وحق اإل�سان باألن�Yنت" و " حق اإل�سان QR الوصول 

تكنلوجيا املعلومات"، و" حق اإل�سان QR الوصول إ�q العالم االف�YاÐ»�" و" ا&;قوق 

اإللك�Yونية"، وغ�� ذلك من املصط�;ات ال�� دأبت عدد من الدراسات ع�� 

استخدام]ا، و=ذه املصط�;ات وان اختلفت QR مدلول]ا فإ¢�ا QR مضمو¢�ا لدى 

�سان QR اإلفادة من ثورة املعلومات املعني�ن ��ذه ا&;قوق ^ش�� إ�q ضمان حق اإل

 �«Ðا�Yنت والعالم االف�Yالتكنلوجية وقدرته ع�� اإلفادة من ا&%دمات ال�� يوفر=ا االن

واالل�Yام ب�يئة املتطلبات األساسية لضمان توف�� البÁئة املناسبة للتمتع ��ذه 

املعنية  ا&;قوق، ومن =ذا املنطلق بدأت ا&;اجة الفعلية تفرض ع�� جميع األطراف

بضمان =ذه ا&;قوق توف�� املتطلبات األساسية بال½�وض ��ا وضمان ا&;د من أي 

 وسيلة من شا¢�ا أن ^عرقل تمتع األفراد ��ا واإلفادة من املنافع ال�� توفر=ا.  

وال �ستطيع أن ننكر حقيقة أن =ناك مظا=رة عدة ل]ذه ا&;قوق وان جانب 

�قرار=ا وتنظي م]ا يتم [ش@ل تدر�\Q وا¢�ا بحاجة إ�q املز�د من كب�� من االع�Yاف ��ا و

التعاون الدوQR Qq مجال صياغة النظام القانو�ي الدوQq ا&;اكم ل]ا، وان =ناك 

اشتغاالت مستمرة من قبل منظمة األمم  املتحدة وو�اال��ا املتخصصة من اجل 

ة ترسيخ =ذه ا&;قوق وضمان ال�Yام الدول باح�Yام]ا ومعامل�ا كحقوق أساسي

 لتطورات ا&;ياة الدولية املعاصرة 
ً
ولÁست مظا=ر ترفية أو حقوق تكميلية، نظرا

وmروز ا&;اجة إ�q اسyيعاب أش@ال جديدة من حقوق اإل�سان واالع�Yاف ��ا 

باعتبار=ا حقوق دولية قائمة بذا��ا ول]ا م��را��ا وثمة حاجة إ�سانية تفرض 

طبيع�ا ومضمو¢�ا وأ=مي�ا. ومن =نا  االع�Yاف ��ا والتعامل مع]ا QR اطار يh¤<م مع
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جاء =ذا الكتاب ليناقش مختلف ا}<االت املتعلقة ��ذه ا&;قوق QR اطار الفصل 

 الثا�ي منه. 

وخصصـــــــنا الفصـــــــل الثالـــــــث مـــــــن الكتـــــــاب لبحـــــــث موضـــــــوع حقـــــــوق الشـــــــعوب 

األصــلية،  إذ بـــدأت قضــايا حقـــوق الشـــعوب األصــلية تطـــرح [شـــ@ل متصــاعد RـــQ أروقـــة 

وليــــــة ا&;كوميــــــة وغ�ــــــ� ا&;كوميــــــة، وأخــــــذت عــــــدة أطــــــراف دوليــــــة بــــــذل املنظمــــــات الد

ج]ود=ـــــا RـــــQ مجـــــال التعر�ـــــف بحقـــــوق =ـــــذه الفئـــــات و�بـــــراز املشـــــكالت ال�ـــــ� تواج]]ـــــا، 

و=كــذا بــدأت األمــم  املتحــدة تبــدي املز�ــد مــن اال=تمــام ��ــذه الفئــات ال¨شــر�ة، وmــدأت 

عـــا&~ العديـــد مـــن القضـــايا املتصـــلة بحقـــوق]م، وأخـــذت ^ ســـتمع إqـــ� جمعيـــات تـــنظم ̂و

ومنظمات تمثل]م وتحيل إ�q ا&<معية العامة لألمم املتحدة أمر البدء بصـياغة قواعـد 

قانونيـــــة دوليـــــة منظمـــــة &;قـــــوق]م وال�ـــــ� أثمـــــرت عـــــن إقـــــرار عـــــدة وثـــــائق دوليـــــة ^عـــــا&~ 

مشــــــكالت تخصــــــ]م ـ�ـــــان مــــــن بــــــ�ن أبرز=ــــــا إقــــــرار إعــــــالن األمــــــم  املتحــــــدة [شــــــان حقــــــوق 

املعتمـــــد مـــــن قبـــــل ا&<معيـــــة العامـــــة بموجـــــب قرار=ـــــا  2007الشـــــعوب األصـــــلية لســـــنة 

 .2007أيلول  13الصادر QR  61/295املرقم 

وـ�ــان لنـــا RـــQ =ـــذا الكتـــاب وقفـــة مـــع ا&;قـــوق األســـر�ة وأليـــات ^عامـــل وثـــائق حقـــوق 

 Qqإطار دراسـات القـانون الـدو QR اإل�سان مع =ذه ا&;قوق، حيث إن التطورات البارزة

ذا القـانون أصـبح يتعامـل مـع عـدد مـن املوضـوعات &;قوق اإل�سان تكشف عن أن =ـ

اقـــــــع ا&;يـــــــاة االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة  الفاعلـــــــة واملتم�ـــــــ�ة واملـــــــؤثرة RـــــــQ و

والفكر�ـــــة، واخـــــذ =ـــــذا القـــــانون يقـــــدم قواعـــــد دوليـــــة ^عـــــا&~ ســـــائر ا&;قـــــوق موضـــــوع 

ا&;مايــــة مــــن منظــــور فكــــري وفلســــفي خــــاص مع�ــــ� عــــن تصــــورات ومن�<يــــات ومــــدارس 

Q غالبي�ــا إqــ� الفقــه الغرlــي، األمــر الــذي جعــل الوثــائق الدوليــة األساســية ذات ترجــع Rــ

الصــلة ��ــذا القــانون تــأ^ي وÉــQ تحمــل بــ�ن طيا��ــا أحـ@ـام قانونيــة وقواعــد دوليــة مع�ــ�ة 

عــــن مدرســــة فكر�ــــة غرmيــــة مؤمنــــة بالديمقراطيــــة اللي��اليــــة ومــــا يــــرتبط ��ــــا مــــن نتــــائج 

�فـرازات، =ــذا مـا د®ــ� الكث�ـ� مــن ا }%تصــ�ن والبـاحث�ن إqــ� ا&;ـديث عــن ا&%صوصــية و

ال�ـــــ� يجــــــب أن تراع¿�ـــــا =ــــــذه الوثـــــائق لســــــائر الشـــــعوب وا}<تمعــــــات ال�ـــــ� تحمــــــل قــــــيم 

وثقافــات وتقاليــد متباينــة. وان ا&<انــب ا&%ــاص بــا&;قوق األســر�ة يمثــل أك ــ� امليــادين 

��ــــــذا االتجــــــاه خاصــــــة وان ا&;قــــــوق محــــــل ا&;مايــــــة RــــــQ إطــــــار منظومــــــة ا&;قــــــو  
ً
ق تــــــأثرا
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األســـر�ة ÉـــQ ع�ـــ� مســـتوى عـــاِل مـــن األ=ميـــة وا&%طـــورة الن التوصـــيف القـــانو�ي ل]ـــذه 

ا&;قوق وفق من�~ مع�ن سيلقي بyبعات طو�لة األمـد ع�ـ� طبيعـة التعامـل مع]ـا وع�ـ� 

 تحديد مضمون تلك ا&;قوق وmيان خصائص]ا وألية التعامل مع]ا. 

الـــدول ال�ـــ� حاولـــت أن ومـــن =نـــا بـــدأت املشـــ@لة الكب�ـــ�ة تظ]ـــر عنـــد عـــدد كب�ـــ� مـــن 

توفـــق بـــ�ن مـــن�~ ^عامـــل الوثـــائق القانونيـــة الدوليـــة مـــع ا&;قـــوق األســـر�ة وmـــ�ن طر�قـــة 

معا&<�ــــــا ل]ــــــذه ا&;قــــــوق RــــــQ ^شــــــرxعا��ا الداخليــــــة وlشــــــ@ل خــــــاص موقــــــف الدســــــات�� 

الوطنيـــة ال�ـــ� ^عYـــ�ف بمراعـــاة االعتبـــارات القيميـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة والعـــادات 

ث الفكـري وا&;ضـاري لشـعب مـن الشـعوب. و�انـت مشـ@لة ا&;ــديث والتقاليـد واملـورو 

عـــــن خصوصـــــية [عـــــض ا}<تمعـــــات وlشـــــ@ل خـــــاص ا}<تمعـــــات اإلســـــالمية و�شـــــ@الية 

افــــق مــــن املنطلقــــات الفكر�ــــة الغرmيــــة إال أ¢�ــــا تتقــــاطع مــــع  فــــرض نمــــاذج ثابتــــة قــــد تتو

 RـQ م
ً
 وكب�ـ�ا

ً
 م]مـا

ً
يـدان الدراسـات مبادئ الشرxعة اإلسالمية، =ذه املش@لة أخذت ح�ـ�ا

ا}%تصــة RــQ القــانون الــدوQq &;قــوق اإل�ســان. فاألســرة و��ــذا التوصــيف ^عت�ــ� مفصــل 

اجتمــا®Q حيــوي وأسا¬ــ»� مــن خاللــه يمكــن أن يــتم تنظــيم مجــاالت كب�ــ�ة مــن ا&;مايــة 

القانونيـة إمـا بطر�قـة تh¤ـ<م وتyناسـق مــع قـيم ا}<تمـع الـوط�� وثقافاتـه أو قـد يكــون 

ا«� ب�ن من�~ التعامـل القي�ـ� والثقـاQR الـذي تقدمـه الوثـائق =ناك انقسام وتقاطع و 

 الدولية مع املستوى املطلوب للتنظيم الدوQq ا&;ما�ي ل�;قوق األسر�ة.

وأيضـــا لتصـــاعد دور املنظمـــات الدوليـــة غ�ـــ� ا&;كوميـــة RـــQ مجـــال التعامـــل مـــع 

ذ ^عـد قضايا حقوق األ�سـان �ـان ل]ـا نصـÁب مـن الدراسـات املعمقـة RـQ =ـذا الكتـاب، إ

مــن خــالل مــا تقــوم بــه  الرئÁســية RــQ النظــام الــدوQq األطــرافاملنظمــات الدوليــة إحــدى 

شـــ�� إqـــ� ال]يئـــات ال�ـــ� تمـــارس مـــن م]ـــام وتؤديـــه مـــن أدوار RـــQ شـــ�¹ ا}<ـــاالت الدوليـــة . ̂و

�شـــــاط]ا RـــــQ مجـــــال تنظـــــيم العالقـــــات الدوليـــــة والتhســـــيق بـــــ�ن ســـــلوك الفـــــاعل�ن ع�ـــــ� 

املنظمـات  :أول]مـا ،�ـ� بـ�ن نـوع�ن مـن املنظمـات الدوليـةاملستوى العـال��. و�مكـن التمي

الدوليـــــــــة ا&;كوميــــــــــة، وÉــــــــــ� منظمـــــــــات رســــــــــمية تhشــــــــــأ نyيجـــــــــة اتفــــــــــاق أرادات الــــــــــدول 

املنظمــــات الدوليــــة غ�ــــ� ا&;كوميــــة، وÉــــ�  ،وثان¿�مــــا وا&;كومــــات، مثــــل األمــــم  املتحــــدة 

 QـــR شـــأ عـــن طر�ـــق مبـــادرات أ=ليـــة أو غ�ـــ� حكوميـــة وتمـــارس �شـــاط]اhعـــدد مـــن =يئـــات ت

حقوق اإل�سان  قضايا^عد املادي من وراء �شاط]ا. و  الدول وال ��دف إ�q تحقيق الرmح
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وا&;ر�ــات األساســية مــن األمــور ال�ــ� ^شــغل ا=تمــام العديــد مــن املنظمــات الدوليــة غ�ــ� 

فظ]ــر العديــد وال�ــ� تhشــط RــQ امليــادين ا&;قوقيــة املتصــلة بتلــك ا&;قــوق ، ا&;كوميــة

تلـــــك لوطنيـــــة واإلقليميـــــة والدوليـــــة ال�ـــــ� تركـــــز �شـــــاط]ا ع�ـــــ� مـــــن املنظمـــــات وال�<ـــــان ا

 القضــــايا
ً
الديمقراطيــــة واحYــــ�ام حقــــوق اإل�ســــان  [عــــد إن اعت�ــــ� موضــــوع، وخصوصــــا

، وازديــاد دور =ــذه النظــام الــدوQq ا&<ديــدمرحلــة  RــQجــزءا مــن ثقافــة "العــالم ا&<ديــد" 

ا&;كومـات وع�ـ� الـرأي سياسات قرارات ا}<تمع الدوQq وع�� املنظمات QR التأث�� ع�� 

ســـ]م RـــQ العـــام  وع�ـــ� جميـــع املعطيـــات القانونيـــة ال�ـــ� تـــدعم حركـــة حقـــوق اإل�ســـان ̂و

عز�ز=ا  .تطو�ر=ا ̂و

إن دراســـــة اآلثـــــار ال�ـــــ� ترك�ـــــا املنظمـــــات الدوليـــــة غ�ـــــ� ا&;كوميـــــة ع�ـــــ� ميـــــادين 

حقــــوق اإل�ســــان جــــاءت نyيجــــة عــــدة اعتبــــارات أصــــبحت تحــــتم ع�ــــ� الدارســــ�ن إعــــادة 

مل@انة ال�� تحتل]ا تلك املنظمات QR التعامل مع ملفات م]مـة وحديثـة كملـف النظر QR ا

 QــــR عــــدد =ــــذه املنظمــــات و=نــــاك تنــــوع QــــR حقــــوق اإل�ســــان ، فمــــن ناحيــــة =نــــاك تزايــــد

 ع�ـــــ� صـــــعيد 
ً
 ملموســـــا

ً
ميـــــادين العمـــــل ال�ـــــ� تقـــــوم ��ـــــا وÀـــــ<لت تلـــــك املنظمـــــات تطـــــورا

سسـات الدوليـة املـؤثرة ، ثـم إن =ـذه العالقات الدوليـة ال�ـ� أقام�ـا مـع العديـد مـن املؤ 

 Qqمــــن أنمــــاط التعــــاون ع�ــــ� املســــتوى الــــدو 
ً
 جديــــدا

ً
املنظمــــات أصــــبحت تجســــد شــــكال

يتمثـــل RـــQ بـــروز طـــرف جديــــد �عمـــل بhشـــاط RـــQ مختلــــف ميـــادين ا&;يـــاة الدوليـــة ،=ــــذا 

الطـــرف تمثـــل بـــا}<تمع املـــد�ي الـــذي نËـــ� RـــQ انYـــ�اع اعYـــ�اف األطـــراف الدوليـــة األخـــرى 

دواره وmقدرتــــــه ع�ــــــ� تنفيــــــذ مختلــــــف ال�ــــــ�امج التنمو�ــــــة والتطو�ر�ــــــة . و�انــــــت بأ=ميــــــة أ

 
ً
املنظمـــــات غ�ـــــ� ا&;كوميـــــة احـــــد ابـــــرز الفـــــاعل�ن RـــــQ =ـــــذا امليـــــدان حيـــــث بر=نـــــت تقـــــدما

 ع�ــ� ســـائر األطــراف األخــرى RـــQ التعامــل مــع القضـــايا اإل�ســانية ع�ــ� الصـــعيد 
ً
ملموســا

ل املناسـبة للكث�ـ� مـن املشـكالت ال�ـ� الدوQq ، وتمكنت تلك املنظمات من تقـديم ا&;لـو 

 QـــR شـــ@ل خـــاص تلـــك ال�ـــ� ظ]ـــرتlطاملـــا عانـــت الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة مـــن أثار=ـــا و

مجـال حقــوق اإل�ســان . ومــن ناحيــة أخـرى بــدان الــدول واملنظمــات الدوليــة ا&;كوميــة 

تبحــث عــن طــرف أخــر �عمــل مع]ــا كشــر�ك حقيقــي RــQ مختلــف امليــادين يتمتــع بــبعض 

 مـــن األطـــراف املســـتفيدة مـــن ال�ـــ�امج ال�ـــ� ا&%صـــائص ا
ً
ل�ـــ� تمكنـــه مـــن أن يكـــون قر�بـــا
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 ع�ــــ� التعامــــل [ســــرعة وفاعليــــة مــــع تلــــك ال�ــــ�امج فوجــــدت أن 
ً
تقــــوم ��ــــا و�كــــون قــــادرا

 الطرف األمثل واألقدر ع�� أداء =ذه امل]ام يتمثل باملنظمات الدولية غ�� ا&;كومية .

ت ا}%تلفة ال�� تثار QR إطار لقد تمكنت =ذه املنظمات من التصدي للمشكال 

البحث QR مجال حقوق اإل�سان، وتنوعت ا&<]ود ال�� بذل�ا ،وتنوعت صور �شاط]ا 

QR =ذا ا}<ال، وأصبحت =ذه املنظمات تمارس =ذا الدور ع�� نطاق عال�� يمتد 

لÁشمل جميع دول العالم ، ف�I ^¤<ل �ل التطورات ال�� تطرأ ع�� ا&<]ود الدولية 

إ�q ^عز�ز حقوق اإل�سان وحماي�ا ، وتقدم التقار�ر وlش@ل دوري عن حالة الرامية 

حقوق اإل�سان QR معظم دول العالم ، وتزود املنظمات الدولية ا&;كومية بمعلومات 

Ì<ع اح�Yام الدول ل]ذه  م]مة عن أوضاع حقوق اإل�سان QR =ذا البلد أو ذاك ،̂و

املواثيق الدولية ا&%اصة بحقوق ا&;قوق من خالل حث ا&;كومات ع�� االل�Yام ب

اإل�سان، وتمارس ضغط]ا ع�� ا&;كومات واملنظمات الدولية ا&;كومية من اجل 

حمل]ا ع�� االل�Yام باملبادئ واملثل ال�� تقر=ا =ذه املواثيق . كما ^Ì<ع =ذه 

املنظمات الدراسات والبحوث ال�� تyناول أفضل السبل ال�� من خالل]ا يجري 

 وق.صيانة =ذه ا&;ق

 Qqالقانون الدو QR من ج]ة أخرى يمثل حق تقر�ر املص�� من املبادئ ا&;ديثة

العام، وارتأينا أن يكون أحد موضوعات دراسyنا QR =ذا الكتاب،  ولقد �ان من 

م��رات ظ]ور =ذا ا&;ق تطور املفا=يم اإل�سانية ال�� نظرت إ�q معاناة الشعوب 

جن¨ية واالستعمار واالستغالل ل �وا��ا، وضرورة تخلص]ا من االضط]اد والسيطرة األ 

كما سا=مت QR صياغة =ذا املبدأ الدول االستعمار�ة نفس]ا نyيجة للمناقشات 

ا&;ادة بي½�ا ورغبة �ل م½�ا QR اإلطاحة باألخرى، كما أن بروز الكتلة االش�Yاكية ع�� 

ل من الصعيد الدوQq وظ]ور=ا ع�� مسرح األحداث الدولية QR ¢�اية النصف األو 

 Qqيه ع�� صعيد القانون الدوhترص�ن =ذا املبدأ وتب QR القرن العشر�ن اس]م

ومنظمة األمم  املتحدة، وع�� =ذا األساس صدر عن منظمة األمم  املتحدة عدد من 

اإلعالنات الدولية واالتفاقيات والقرارات تطالب الدول االستعمار�ة بمنح الشعوب 

ة واالنتداب والوصاية حق]ا QR تقر�ر مص��=ا. املوضوعة تحت ا&;ماية االستعمار�

و�نَّ مبدأ تقر�ر املص�� ال �شبه أّي مبدأ دوQّq آخر، وذلك لقّوة معانيه وتحقيق إرادة 
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األفراد QR التحرر من �افة أش@ال االستعمار، فقد جاء القانون الدوQq بما فيه من 

طر األساسية للمحافظة ع
ُ
�� ا&;قوق السياسية، مواثيق وقرارات دولية، ليضع األ

واألمنية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية للدول األعضاء QR منظمة األمم 

املتحدة، فقد اكyسب حق تقر�ر املص�� قوته عند إدراجه QR ميثاق األمم املتحدة، 

ونصَّ ع�� حق الشعوب سواء �انت كب��ة أو صغ��ة QR أن تقرر مص��=ا بيد=ا دون 

�قامة دولة مستقلة محررة من أي استعمار ألراض¿�ا وموارد=ا، تدخالت خارجية ، و

QRدون است§ناء أو تمي�� [س¨ب العرق أو الدين أو اللغة أو املوقع ا&<غراÒ  ولقد �ان

 ينظمه القانون الدوQq، وع�� =ذا األساس ^عددت أنواعه 
ً
 مشروعا

ً
االستعمار عمال

عددت أساليبه ووسائله QR اضط]اد الشعوب، ف ظ]رت أنظمة استعمار�ة متنوعة ̂و

م½�ا نظام التبعية وا&;ماية الدولية وا&;ماية االستعمار�ة والضم. ثم جاءت عصبة 

األمم  بنظام االنتداب وقسمته إ�q ثالث درجات، ثم جاء ميثاق األمم  املتحدة بنظام 

ت الوصاية، ولكن ميثاق األمم  املتحدة �عت�� برأي جانب من الفقه أول وثيقة حرم

[ش@ل قط�Q ما �ان �س�QR ¹ املاÐ»� بحق االحتالل وأصبح حق تقر�ر املص�� أداة 

للتغي�� وأداة قانونية للتحرر من االستعمار. و�ان نyيجة لسيادة =ذه األنماط من 

اقعة تحت  السيطرة االستعمار�ة أن تولت الدول املستعمرة إدارة األقاليم الو

بنفس]ا وعانت شعوب تلك األقاليم من سيطر��ا وحرمان الشعوب من حكم نفس]ا 

عرضت ثروا��ا للسرقة وال½�ب.  االضط]اد وال�مÁش ̂و

محاور أساسية ناقش �ل محور موضوع  تةوملا تقدم تضمن =ذا الكتاب س

جو=ري وجديد من موضوعات القانون الدوQq &;قوق اإل�سان وتوزعت تلك 

 الدراسات ع�� املوضوعات األتية:   

راءات معاصرة QR اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان، "دراسة [عد الفصل األول// ق

 عام ع�� اإلعالن". 70مرور اك � من 

الفصل الثا�ي // ا&;قوق الرقمية وآليات ا&;ماية الدولية املقررة ل]ا QR اطار القانون 

 الدوQq &;قوق اإل�سان

 ة. الفصل الثالث // دور األمم املتحدة QR ^عز�ز حقوق الشعوب األصلي

 الفصل الرا[ع // تنظيم ا&;ماية الدولية &;قوق األســـــــــــرة ب�ن ا&%صوصية والعاملية.
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عز�ز  الفصل ا&%امس// دور املنظمات الدولية غ�� ا&;كومية QR مجال حماية ̂و

 حقوق اإل�سان

الفصل السادس// حق تقر�ر املص�� دراسة QR أح@ام القانون الدوQq &;قوق 

 .اإل�سان
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 قراءات معاصرة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 عام على اإلعالن" 70"دراسة بعد مرور اكثر من 

 ����
��		�����������������!����	���

"���	����������
��������  " �����������	�
�	��
����#$���	��������	������"u

 املستخلص: 
تمثل التطورات ا&;اصلة QR مجال قانون حقوق اإل�سان احد ابرز املعالم 

الدولية املعاصرة ومظ]ر من مظا=ر تطور ا}<تمع الدوQq، واذا �ان اال=تمام بقضايا 

بمس��ة طو�لة من التطور QR مجال ا}<]ودات الدولية  حقوق اإل�سان يرتبط

املبذولة ع�� مستوى املنظمات الدولية ا&;كومية وغ�� ا&;كومية وع�� املستوى 

العال�� واإلقلي�� QR اطار حركة حقوق اإل�سان. فان احد نتاجات =ذه املرحلة ظ]ور 

ال�� تنوعت QR أش@ال]ا عدد كب�� من الوثائق الدولية املعنية بقضايا حقوق اإل�سان و 

ما ب�ن اتفاقيات دولية شارعة واتفاقيات دولية إقليمية وصكوك ومواثيق دولية 

و�عالنات عاملية وقرارات صادرة عن =يئات حقوقية ومقررات ملؤتمرات دولية، واذا 

�ان ما يجمع ب�ن =ذه الوثائق والصكوك QÉ الرغبة QR الزام الدول بأح@ام قانون 

ل احد فروع القانون الدوQq العام و�yسم بطا[عه اإل�سا�ي، حيث اخذ دوQq جديد يمث

=ذا القانون يختط لنفسه ذاتية مستقلة و�ب�¹ له أح@ام خاصة به و=و ما اصبح 

يصط�� ع�� ^سميته QR أدبيات القانون الدوQq املعاصر بالقانون الدوQq &;قوق 

ش�¹ مظا=ر ا&;ماية اإل�سان وما بات يضمه =ذا القانون من تنظيم تفصي�Q ل

الدولية ل�;قوق وا&;ر�ات وmالقدر الذي أصبحت الدول ملزمة باح�Yام قواعده 

 والعمل بموجبه.

 

�

�

�

�
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�مقدمة:

بدأ عصر التنظيم الدوQq يyبلور بوضوح وlش@ل فعال [عد �شأة األمم  املتحدة 

ال�� أصدرت اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان لتعلن اكyساب =ذه  1945عام 
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 للدور الكب�� الذي تلعبه =ذه 
ً
ا&;قوق الطا[ع القانو�ي الدوQq الذي جاء ا�ع@اسا

اإلقليمية QR ا&;ياة الدولية.  و�ان اإلعالن  املنظمة وأج]ز��ا الرئÁسية واملنظمات

 QR انون  10العال�� &;قوق اإل�سان، الذي اعتمدته ا&<معية العامة لألمم املتحدة�

، نyيجة ملا خ��ه العالم QR ا&;رب العاملية الثانية، وlعد ا&;رب العاملية 1948األول 

م السماح ع�� اإلطالق الثانية و��شاء األمم  املتحدة، ^ع]د ا}<تمع الدوQq [عد

بوقوع فظا�ع من =ذا القبيل مرة أخرى، وقد قرر زعماء العالم إكمال ميثاق األمم  

املتحدة بخر�طة طر�ق تضمن حقوق �ل فرد QR أي م@ان أو زمان، والوثيقة ال�� 

توخا=ا =ؤالء الزعماء، وال�� أصبحت فيما [عد "اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان"، 

، ولقد استعرضت 1946ر QR الدورة األو�q ل�<معية العامة QR عام �انت موضع نظ

 �qا&<معية العامة مشروع إعالن حقوق اإل�سان وا&;ر�ات األساسية وأحالته إ

��دف عرضه ع�� &<نة حقوق اإل�سان للنظر فيه " Q®ا}<لس اإلقتصادي و االجتما

ر��ا األو�q، ال�� عقدت لدى إعداد=ا للشرعة الدولية ل�;قوق". وقامت ال�<نة QR دو 

، بتفو�ض أعضاء مكت�Çا لصوغ ما أسمته "مشروع مبد�ي QR1947 أوائل عام 

للشرعة الدولية &;قوق اإل�سان". وlعد ذلك إستؤنف العمل ع�� يد &<نة صياغة 

رسمية تتألف من أعضاء ل�<نة تم اختيار=م من ثما�ي دول QR ضوء املراعاة الواجبة 

.QRع ا&<غراxللتوز 

�مية الدراسة : أه

تكمن أ=مية =ذه الدراسة QR أ¢�ا تحاول أن تجعل من القراءة املعاصرة 

مدخل للتعامل مع املفردات األساسية ل]ذا اإلعالن QR ضوء االطار الفلسفي 

والفكري له وا�ع@اس =ذا االطار ع�� ا&<وانب الصياغية والتنظيمية ا&%اصة به 

ومن خالله يمكن تحديد األثار ال�� تhشأ عن �أحد الوثائق املعنية بحقوق اإل�سان 

 Qqالتاmاطار النظام القانو�ي ا&;اكم &;قوق اإل�سان و QR اف بمركزه ا};وري�Yاالع

 QR يتم تقييم �ل النتائج وتحديد مضامي½�ا األساسية. كما تكمن أ=مية الدراسة

ة QR اطار نقدي ا&;اجة الفعلية إ�q إعادة قراءة العديد من الوثائق الدولية املعاصر 

وتحليل يجري من خالله فحص �ل معطيات تلك الوثائق وتقييم مدى قدر��ا ع�� 
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البقاء وحدود فاعلي�ا QR ا&;ياة الدولية مما �ستوجب إعادة النظر QR [عض النتائج 

 QR ضوء القراءات املعاصرة ل]ا.

 أهداف الدراسة:
الن العال�� &;قوق ¢�دف من =ذه الدراسة أن نقدم رؤ�ة متجددة حول اإلع 

اإل�سان مستمدة من قراءة معمقة وتحليل دقيق ملضامينه وتحديد لألطر الفكر�ة 

 Qqاطار ا}<تمع الدو QR منظور التحوالت ا&<و=ر�ة QR والفلسفية ال�� يجسد=ا

 أ¢�اوالتوجه نحو تب�� ف]م عال�� لبعض املفردات والyسو�ق لقيم ومفا=يم ع�� 

أن يصار إ�q الكشف عن مدى مالئم�ا وا�¤<ام]ا مع مش��Yات عاملية من دون 

 النظم لوطنية وا&%صوصيات الثقافية واالجتماعية للعديد من ا}<تمعات.

 إشكالية الدراسة:
تتمثل اإلش@اليات األساسية املتصلة بإعادة قراءة اإلعالن العال�� &;قوق  

�� مواكبة التطورات اإل�سان QR عدة مجاالت م½�ا ما يتصل بمش@لة قدرة اإلعالن ع

ائمة ب�ن =ذه  الك��ى QR مجال حركة حقوق اإل�سان، وم½�ا ما يتصل QR إم@انية املو

الوثيقة و�mن ا&<وانب ا&%اصة [سيادة الدولة وقدر��ا ع�� إدارة شؤ¢�ا الداخلية 

بحر�ة وما ظلت تمثله فكرة السيادة من قيد يحد من ج]ود ا}<تمع الدوQR Qq فرض 

 إراد��ا والت
ً
حول نحو نظم قانونية اشد الزامية من سابقا��ا وذلك يرتبط أيضا

بإش@الية التوفيق QR اطار =ذا اإلعالن ب�ن مدارس فكر�ة متعددة ل]ا رؤ�ة قد تكون 

متعارضة حول الكث�� من العناصر ا&<و=ر�ة املرتبطة بف]م املوقف من اإل�سان 

 عن اإلش@الية امل
ً
تمثلة بقدرة اإلعالن ع�� طرح وحقوقه وحر�اته األساسية، فضال

 نفسه كمدونة عاملية ل]ا مرجعت¿�ا القانونية QR اطار القانون الدوQq &;قوق اإل�سان.

 
 
 
�

�
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منهجية الدراسة: 
سنعتمد QR =ذه الدراسة ع�� املن�~ القانو�ي التحلي�Q من خالل تحليل االطار 

ه لالستمرار وقدرته ع�� القانو�ي لإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان QR منظور صالحيت

^شكيل مرجعية قانونية قيمية &;قوق اإل�سان وفرص ا};افظة ع�� بقائه QR ظل 

مجتمع دوQq معولم وQR ظل نتاجات القرن ا&;ادي والعشر�ن و=ذا التحليل 

 سÁنصب ع�� النصوص القانونية لإلعالن وع�� ما وراء تلك النصوص.

هيكلية الدراسة:
�q ثالثة مباحث أساسية نخصص األول م½�ا ملعا&<ة سنقسم =ذه الدراسة إ 

ا&%لفيات التار�خية والظروف واملال[سات ال�� أحاطت بوضع اإلعالن والتصورات 

ال�� طرحت بخصوصه QR تلك الف�Yة، أما املبحث الثا�ي فسيعا&~ التصورات 

أما املرتبطة با&%صائص والسمات املرتبطة ��ذه الوثيقة QR قراءتنا ا&%اصة ��ا، 

املبحث الثالث فسيكون مخصص لقراءات غ�� تقليدية لبعض املضام�ن املرتبطة 

��ذا اإلعالن.



                                                      ·^äfi˝]<—Áœ£<Í÷ÊÇ÷]<·Áfi^œ÷]<Ö^õ]<ª<ÏÜë^√⁄<l^â]ÖÅ�

 21 

 املبحث األول
 التأصيل الفكري والفلسفي لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ع��ت إرادة ا}<تمع الدوQq عن رغب�ا QR إعادة االعتبار ملف]وم حقوق اإل�سان 

مس��ة منظمة األمم  املتحدة أن تقر وثيقة دولية تكون محل  وحاولت منذ انطالق

 بحقيقة 
ً
اتفاق وقبول وتأييد لغالبية دول العالم، �ان =ذا األمر قد يصطدم أحيانا

أن حقوق اإل�سان QÉ بطبيع�ا وmخصائص]ا وlسما��ا تجسد حالة من التطور 

مل }<موعة كب��ة من الفكري واملعرQR QR ميادين ا&;ياة اإل�سانية وQÉ انص]ار �ا

املدارس الفق]ية واملنطلقات الفلسفية واالتجا=ات املعرفية ممل يوجب علينا أن 

 أما ا&<وانب املتصلة با&%لفيات التار�خية واملرجعيات الفكر�ة واملدراس 
ً
نقف قليال

الفلسفية ال�� أس]مت بمجموع]ا QR صياغة اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان 

وmصياغته ال½�ائية وعليه سوف نقسم =ذا املبحث ا�q ثالث مطالب بصورته ا&;الية 

 وكما يأ^ي:

املطلب األول// اإلعالن العال�� =و نتاج طبي�Q ل�;ركة الفلسفية والفكر�ة &;قوق 

 اإل�سان.

افع إقرار اإلعالن العال�� ومظا=ر اال=تمام العال�� به. Jاملطلب الثا�ي// دو

��J و�ش@اليات املوائمة ب�ن املدارس الفكر�ة.املطلب الثالث// اإلعالن العال
 

�

�

�

�

�

�

�



                                                      ·^äfi˝]<—Áœ£<Í÷ÊÇ÷]<·Áfi^œ÷]<Ö^õ]<ª<ÏÜë^√⁄<l^â]ÖÅ�

 22 

 املطلب األول
 اإلعالن العاملي هو نتاج طبيعي للحركة الفلسفية 

 والفكرية حلقوق اإلنسان
أن فكرة حقوق اإل�سان منذ فجر التار�خ وع�� عصوره ا}%تلفة قد شغلت 

أدوار  –فاوت بي½�ا ع�� ت –عقول الفالسفة واملفكر�ن وقد لعبت املذا=ب الفلسفية 

بارزة من حيث التأكيد ع�� جو=ر حقوق اإل�سان ووجوب حماي�ا إال أن الفالسفة 

اختلفوا فيما بي½�م حول األساس الفلسفي الذي يمكن أن يمثل مظلة &;ماية حقوق 

اإل�سان  و�ان أ=م اتجا=ان =ما نظر�ة القانون الطبي�Q وا&;قوق الطبيعية �أساس 

 �سان.تقليدي &;قوق اإل

وتحاول فلسفة حقوق اإل�سان دراسة األساس ال@امن ملف]وم حقوق اإل�سان 

والنظر [ش@ل حاسم إ�q مضمو¢�ا وم��را��ا. تم تقديم العديد من األساليب النظر�ة 

لشرح كيف وملاذا تطور مف]وم حقوق اإل�سان. وواحدة من أقدم الفلسفات الغرmية 

قانون طبي�Q، يhبع من أسس فلسفية أو ديhية QR مجال حقوق اإل�سان QÉ أ¢�ا نتاج ل

عتقد نظر�ات أخرى أن حقوق اإل�سان تدون السلوك األخالQÆ الذي =و  مختلفة. ̂و

منتج اجتما®Q إ�سا�ي طورته عملية تطور بيولو'Q واجتما®Q. كما توصف حقوق 

 اإل�سان بأ¢�ا نمط اجتما®Q لوضع القواعد (كما QR النظر�ة االجتماعية للقانون)

وتتضمن =ذه األساليب فكرة أن األفراد QR مجتمع ما يقبلون قواعد من السلطة 

الشرعية مقابل األمن وامل��ة االقتصادية، ف�I بمثابة عقد اجتما®Q. والنظر�تان 

اللتان ^سيطران ع�� مناقشة حقوق اإل�سان املعاصرة =ما نظر�ة الفائدة ونظر�ة 

يفة الرئÁسية &;قوق اإل�سان QÉ حماية اإلرادة. وتقول نظر�ة الفائدة إن الوظ

عز�ز [عض املصا&� اإل�سانية األساسية، بÁنما تحاول نظر�ة اإلرادة إثبات 6;ة  ̂و

 حقوق اإل�سان ع�� أساس القدرة ال¨شر�ة الفر�دة لتحقيق ا&;ر�ة.

وتمتد األصول التار�خية والفلسفية &;قوق اإل�سان QR جذور ا&;ضارات 

او�ة وكتابات املفكر�ن والفالسفة، وقد �ان االسyبداد ال¨شر�ة واألديان السم

السيا¬»� واالجتما®Q ا&;افز الرئÁس لظ]ور فكرة حقوق اإل�سان وتطور=ا ع�� مر 
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العصور واستخدام]ا كوسيلة من وسائل مدافعة الظلم ومقاومة الطغيان وتحقيق 

ال��  )�(ا �ارتر"، وقد تج�� ذلك ع�� املستوى الوط�� QR ظ]ور وثيقة "املاكن)�(العدل

لy¤<يل حقوق شعب إن@ل�Yا QR مواج]ة امللك، وملتمس ا&;قوق  1225صدرت عام 

) ووثيقة إعالن االستقالل األمر�@ي QR عام 1687) و�عالن الyسامح QR سنة (1682(

ال�� بدأت من خالل]ا صياغة بصمات الفالسفة األورmي�ن أمثال جون لوك  1776

�=م، وال�� أكدت ع�� أن "الناس خلقوا مyساو�ن وقد وجان جاك روسو وفولت�� وغ�

، ووثيقة حقوق اإل�سان واملواطن ال�� صدرت )�(منح]م خالق]م حق ا&;ياة وا&;ر�ة"

إلثبات بطالن نظر�ة ا&;ق اإلل�I للملوك وحق  )4([عد الثورة الفر�سية 1789عام 

                                           

حقوق اإل�سان ب�ن املبدأ والتطبيق،  –) ينظر: د. مدثر عبد الرحيم الطيب، مف]وم حقوق اإل�سان �(

 .  14-13، ص1968، ب��وت، 1دار الفكر، ط

م واعت��ت رمزا  1215ر=ا ملك إنجل�Yا جون =�Hي الثا�ي عام أصد åæÞÜæJéæÚÕæ) الشرعة العظ�¹ �(

مادة مختلفة لتنظيم العالقات ما ب�ن امللك واإلقطاعي�ن  63لسيادة الدستور ع�� امللك وضمت 

عت�� ا&;ر�ة الÌ%صية وتأم�ن العدالة واستقاللية القضاء من أ=م  وال��ملان واملواطن�ن اإلنجل�� ̂و

ثيقة للشعب فبالرغم من أ¢�ا QR األصل وضعت ل�;د من تدخالت امللك ورجاله ا&;قوق ال�� منح�ا الو 

QR شئون النبالء والبارونات إال أن الشعب استفاد م½�ا كو¢�ا أول وثيقة إنجل��ية تفرض له حقوقا ع�� 

Jا&;اكم. 

ت والقضايا األليا –) ينظر: د. إبرا=يم ع�Q بدوي الشيخ، التطبيق الدوQq التفاقيات حقوق اإل�سان �(

J.  8، ص 2008، القا=رة،1الرئÁسية، دار ال½�ضة العرmية، ط

): و�ختلف =ذا اإلعالن عن �ل الوثائق السابقة انه أول وثيقة ��تم بحقوق اإل�سان وتأخذ البعد 4(

العال�� حيث تجاوز تأث��ه حدود فر�سا وأصبح رك��ة أساسية QR �ل الدسات�� ال�� كت¨ت [عد ذلك 

لوثيقة ع�� أرlعة مبادئ أساسية QÉ مبدأ أن الناس يولدون  أحرارا و�ظلون مyساو��ن QR وقامت =ذه ا

ا&;قوق، ومبدأ اح�Yام حر�ة الرأي والتعب��، ومبدأ االع�Yاف  بحق املواطن�ن QR إدارة بالد=م. والyسليم 

ه الوثيقة سبع بمبدأ التوازن ب�ن حقوق األفراد و�mن مص�;ة ا}<تمع ( املص�;ة العامة ). وضمت =ذ

 من 
ً
عشر مادة باإلضافة إ�q املقدمة  وقد ضمن =ذا اإلعالن QR الدسات�� الفر�سية ال�� تلت صدوره بدأ

واألخ�� زاد ع��  1958م وح�¹ دستور ا&<م]ور�ة ا&%امسة عام 1793دستور ا&<م]ور�ة األو�q عام 

 QÆمن مواد ا&;ر�ات العامة ال�� فرض�ا ظروف الر 
ً
Jوتطور ا}<تمع الفر�E»�.اإلعالن عددا



                                                      ·^äfi˝]<—Áœ£<Í÷ÊÇ÷]<·Áfi^œ÷]<Ö^õ]<ª<ÏÜë^√⁄<l^â]ÖÅ�

 24 

 QR ا&;ر�ة واملساواة و�ان ل]ذه الوثائق اثر وا
ً
«� وكب�� QR التأث�� QR األفراد جميعا

 .)�(صياغة اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان

وع�� =ذا األساس �انت حركة حقوق اإل�سان ع�� املستوى الوط�� من خالل 

إقرار عدد من الوثائق الدستور�ة واإلعالنات الوطنية &;قوق اإل�سان ال�� ^ع�Yف 

م�Q وmذل املز�د من اجل بكرامة اإل�سان وتقر أ=مية تكرxس حقوقه QR امليدان الع

الوصول إ�q االع�Yاف بنظام قانو�ي يكفل ا&;ماية لتك ا&;قوق من ش�¹ مظا=ر 

االن�اك، وال يمكن أن ننكر حقيقة أن �ل ما تحقق =و نyناج نضاالت طو�لة لشعوب 

العالم ومعاناة مستمرة وملس��ة مظلمة مليئة باالضط]اد وا&<ور وا&;رمان ومصادرة 

 أن تكون =ناك ا&;قوق وتكمي
ً
م األفواه وسلب اإلرادات وتقييد ا&;ر�ات، ف@ان لزاما

حركة مضادة ل]ذه املظا=ر ت@للت بانتصار عدد من الثورات ونجاح العديد من 

ا}<تمعات من ان�Yاع حقوق]ا بالقوة من القائم�ن ع�� السلطة، مما جعل تلك 

انية األمر الذي جعل ا&;قوق مم�Yجة بدماء الÂ;ايا وmمعاناة ا}<تمعات اإل�س

�ا يدافعون ع½�ا وmقوة لضمان عدم ان�Yاع]ا من الشعوب أو عدم املساس  مناص̧ر

 QR فلسفة اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سان وتكرس 
ً
 جاء وا«;ا

ً
��ا، و=ذا حتما

 [ش@ل وا«� QR من�<ية ^عاطي اإلعالن مع =ذه ا&;قوق.

�

�

�

�

 

 

 

 

                                           

مدخل إ�q و®Q حقوQÆ، سلسلة الثقافة القومية، مركز دراسات  -) ينظر: أم�� مو¬»¹، حقوق اإل�سان�(

J.  20، ص 1994، ب��وت، 1الوحدة العرmية،ط

و�نظر أيضا: د. وسام �عمت إبرا=يم السعدي ود. محمد يو�س الصا�غ، ا&;ر�ات العامة وضمانات 

 .  2015، اإلسكندر�ة، 1فية تأصيليه مقارنة، مhشأة املعارف، طدراسة فلس -حماي�ا
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�احلقوق الرقمية وآليات احلماية الدولية املقررة هلا 

 يف اطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
�������
!�����
���
��
������������
���������
"��������

#���������
���
��� $�����
��
����$��%
��
������������


&����
!�����
'�$

 املستخلص:  

^ش@ل ا&;قوق الرقمية جزء أسا¬»� وم]م من حقوق اإل�سان وقد نالت =ذه 

��ا، وأبدت العديد من األطراف الدولية املز�د من Qqا&;قوق ا=تمام ا}<تمع الدو 

�فساح ا}<ال &;ر�ة  اال=تمام الدوQR Qq مجال االع�Yاف ��ذه ا&;قوق وتنظيم]ا و

الوصول إ�q االن�Yنت والزام الدول باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتام�ن متطلبات 

ا&;صول ع�� ا&;قوق الرقمية وتوف�� البÁئة املناسبة لتمتع األفراد ��ا، وقد تنوعت 

قرار وثائق دولية ^ع�Yف ��ذه ا&;قوق ، و�ان ملنظمة مظا=ر التعاون الدوQR Qq مجال إ

 من اجل ان�Yاع 
ً
 كب��ا

ً
 دوليا

ً
األمم  املتحدة الدور األبرز QR =ذا ا}<ال، حيث قادت حرا�ا

��ذه ا&;قوق.  Qqاف ا}<تمع الدو�Yاع 
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�املقدمة: 

املعاصرة QR منظومة القانون الدوQq &;قوق QR ظل التطورات الدولية 

اإل�سان وما برز QR عاملنا اليوم من دخول حقوق اإل�سان ل�<يل الرا[ع إ�q ح�� 

الوجود القانو�ي وال�� أصبحت تتمحور QR عدد من ا&;قوق ا&<و=ر�ة وال�� تتمثل 

ف، با&;ق بالسالم وا&;ق QR نظام ديمقراطي وا&;قوق الرقمية وا&;ق QR االنتصا

=ذه ا&;قوق قد أخذت ح��=ا ا&;قيقي QR اطار الوثائق الدولية املعاصرة للمنظمات 

الدولية، وmدأت تطرح =ذه ا&;قوق ع�� مستوى عال�� كحقوق دولية جماعية 

وكحقوق ال تقل QR أ=مي�ا عن ا&;قوق ا&%اصة بالبÁئة والتنمية وتقر�ر املص��، 

ت حقوق اإل�سان تدافع بقوة عن =ذه وأخذت ال]يئات الدولية الناشطة QR مجاال 

س�� من اجل ضمان اح�Yام]ا وكفال�ا وعدم جواز املساس ��ا، من =ذا  ا&;قوق ̂و

املنطلق بدأت ج]ود دولية متم��ة لعدد من املنظمات الدولية ا&;كومية وغ�� 

ا&;كومية ^س�� من اجل إقرار ا&;قوق الرقمية كحق جما®Q دوQq لم �عد باإلم@ان 

 ء عنه أو املساس به.االستغنا

ورغم أن الدراسات املعاصرة QR مجال بحث =ذه ا&;قوق قد تبhت عدة 

مصط�;ات QR صياغة مف]وم �ع�� ع½�ا وتوزعت تلك املصط�;ات ما ب�ن "ا&;قوق 

 QR نت" و " حق اإل�سان�Yالرقمية" و" ا&;قوق التكنلوجية"، " وحق اإل�سان باألن

و" حق اإل�سان QR الوصول إ�q العالم  الوصول إ�q تكنلوجيا املعلومات"،

االف�YاÐ»�" و" ا&;قوق اإللك�Yونية"، وغ�� ذلك من املصط�;ات ال�� دأبت عدد من 

 QR مدلول]ا فإ¢�ا QR الدراسات ع�� استخدام]ا، و=ذه املصط�;ات وان اختلفت

 مضمو¢�ا لدى املعني�ن ��ذه ا&;قوق ^ش�� إ�q ضمان حق اإل�سان QR اإلفادة من ثورة

املعلومات التكنلوجية وقدرته ع�� اإلفادة من ا&%دمات ال�� يوفر=ا االن�Yنت والعالم 

االف�YاÐ»� واالل�Yام ب�يئة املتطلبات األساسية لضمان توف�� البÁئة املناسبة للتمتع 

��ذه ا&;قوق، ومن =ذا املنطلق بدأت ا&;اجة الفعلية تفرض ع�� جميع األطراف 

ق توف�� املتطلبات األساسية بال½�وض ��ا وضمان ا&;د املعنية بضمان =ذه ا&;قو 

 من أي وسيلة من شا¢�ا أن ^عرقل تمتع األفراد ��ا واإلفادة من املنافع ال�� توفر=ا.  
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وال �ستطيع أن ننكر حقيقة أن =ناك مظا=رة عدة ل]ذه ا&;قوق وان جانب 

�قرار=ا وتنظيم]ا يتم [ش@ل تدر�\Q وا¢� ا بحاجة إ�q املز�د من كب�� من االع�Yاف ��ا و

التعاون الدوQR Qq مجال صياغة النظام القانو�ي الدوQq ا&;اكم ل]ا، وان =ناك 

اشتغاالت مستمرة من قبل منظمة األمم  املتحدة وو�اال��ا املتخصصة من اجل 

ترسيخ =ذه ا&;قوق وضمان ال�Yام الدول باح�Yام]ا ومعامل�ا كحقوق أساسية 

 لتطورات ا&;ياة الدولية املعاصرة ولÁست مظا=ر ترفية أو ح
ً
قوق تكميلية، نظرا

وmروز ا&;اجة إ�q اسyيعاب أش@ال جديدة من حقوق اإل�سان واالع�Yاف ��ا 

باعتبار=ا حقوق دولية قائمة بذا��ا ول]ا م��را��ا وثمة حاجة إ�سانية تفرض 

 �ا.االع�Yاف ��ا والتعامل مع]ا QR اطار يh¤<م مع طبيع�ا ومضمو¢�ا وأ=مي

 أهمية البحث:
تكمن أ=مية =ذا البحث QR حداثة التأسÁس والتأصيل القانو�ي ل]ذه 

ا&;قوق، والتطور الكب�� الذي طرأ ع�� حقوق اإل�سان وlش@ل خاص حقوق ا&<يل 

الرا[ع واالع�Yاف ��ذه ا&;قوق باعتبار=ا جزء أصيل من املنظومة القانونية للقانون 

 عن
ً
ا=تمام املنظمات الدولية ��ذا املوضوع ومناقشة  الدوQq &;قوق اإل�سان، فضال

مضامينه QR عدد من الوثائق الدولية، و�رتبط بأ=مية =ذا املوضوع أ=مية 

املناقشات ال�� بدأت تطرح [شأن إم@انية تقييد ا&;قوق الرقمية واألسباب ال�� 

 يمكن مع]ا القبول بمثل =ذا التقييد. 

 إشكالية البحث:
ساسية QR =ذا البحث QR عدة محاور أساسية م½�ا ما تتمثل اإلش@اليات األ 

يتعلق بتحديد املف]وم القانو�ي ل]ذه ا&;قوق وما يرتبط ��ذا املف]وم من عناصر 

وخصائص مم��ة لتلك ا&;قوق، وم½�ا ما يتعلق بإش@الية تحديد الطبيعة القانونية 

تتجسد QR طبيعة ل]ذه ا&;قوق واألساس القانو�ي الذي ^سyند اليه، و=ناك إش@الية 

االل�Yامات الدولية ال�� تقع ع�� عاتق الدول واألليات الدولية لل½�وض بتلك 

االل�Yامات فضًل عن اإلش@اليات ا&%اصة بتقييد تلك ا&;قوق واالطار القانو�ي الذي 

 يجري فيه ذلك التقييد.
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 فرضية البحث:
اتت قادرة ع�� ينطلق =ذا البحث من فرضية جو=ر�ة تقر بان األمم  املتمدنة ب

اقع ا&;ياة اإل�سانية  أن ^ع�Yف لشعو��ا بحقوق أصيلة وحقيقية ^س]م QR االرتقاء بو

للمجتمع ال¨شري بما يكفل توف�� متطلبات ا&;ياة اإل�سانية ا&;رة الكر�مة وmالش@ل 

الذي يقود نحو الزام الدول بتحقيق القدر األمثل &;ياة األفراد QR اطار أنظمة 

عمل ع�� اح�Yام]ا. سياسية تؤمن با  &;قوق وا&;ر�ات ̂و

 منهجية البحث:
 QR والوصفي، ونحاول Qذا البحث ع�� املن�~ القانو�ي التحلي�= QR سنعتمد

��ذه ا&;قوق وتحليل تلك املظا=ر  Qqاف الدو�Yبع مظا=ر االعyت Qاطار املن�~ التحلي�

Ì%يص األثار الناشئة ع½�ا، ثم سhناقش QR اطار املن�~ الوصفي األ[عاد العامة  ̂و

ل]ذه ا&;قوق واملسارات األساسية ل]ا واملضام�ن ال�� تنطوي عل¿�ا، ومظا=ر التعامل 

 مع]ا وما تفرضه من ال�Yامات إيجابيه وسلبية ع�� عاتق الدول.

 هيكلية البحث:
لغرض اإلحاطة بمختلف ا&<وانب القانونية بموضوع بحثنا سنقسم =ذا 

 ي:البحث إ�q ثالث مباحث وكما يأ^

املبحث األول: مف]وم ا&;قوق "الرقمية" وأساس]ا القانو�ي، حيث سhبحث QR  أطاره  

 ^عر�ف =ذه ا&;قوق وا&%صائص األساسية املم��ة ل]ا  وأساس]ا القانو�ي. 

 QR اف با&;قوق الرقمية، ونناقش�Yمجال االع QR Qqاملبحث الثا�ي: دور ا}<تمع الدو

QR وابرز  =ذا املبحث العوامل ال�� أس]مت ،Qqاالطار الدو QR إبراز ا&;قوق الرقمية

 الhشاطات الدولية الرامية لالع�Yاف ��ا.

املبحث الثالث: القيود التنظيمية الواردة ع�� ا&;قوق الرقمية، وف¿�ا نناقش القيود 

املتصلة با&;ق با&%صوصية والقيود املتصلة بمقتضيات األمن الوط�� والقيود 

Yونية.ا&%اصة با&<رائم اإللك� 
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 املبحث األول
 مفهوم احلقوق الرقمية وأساسها القانوني

إن اإلطار املفا=ي�� ل�;قوق الرقمية يرتبط بتحديد التعر�ف القانو�ي ل]ذه 

ا&;قوق والذي يجب أن �ستوعب االطار الك�Q ل]ا وان يتضمن املفاصل األساسية 

املم��ة ل]ذه  ال�� تنطوي عل¿�ا، و�رتبط QR نفس االطار تحديد ابرز ا&%صائص

 مناقشة األساس القانو�ي الذي ^سyند 
ً
ا&;قوق والسمة البارزة ال�� تyسم ��ا وأيضا

اليه تلك ا&;قوق QR اطار الوثائق الدولية املعاصرة، وملا تقدم سوف نقسم =ذا 

 املبحث إ�q ثالث مطالب وكما يأ^ي: 

 سان.املطلب األول// ^عر�ف ا&;قوق الرقمية بوصف]ا حق من حقوق اإل�

 املطلب الثا�ي// خصائص ا&;قوق الرقمية.

 . املطلب الثالث // األساس القانو�ي ل�;قوق الرقمية

�

�املطلب األول

 تعريف احلقوق الرقمية بوصفها حق من حقوق اإلنسان
ا^سمت مس��ة حقوق اإل�سان وع�� العصور املتعاقبة با¢�ا ش]دت تطورات 

@انت املفا=يم التقليدية ال�� طرح]ا كب��ة QR مف]وم]ا وعناصر=ا وأجيال]ا، ف

املفكر�ن والفالسفة حول =ذه ا&;قوق تدور QR اطار يرتبط بالبعد الفكري والفلسفي 

اقع  ل]ذه ا&;قوق، مما جعل]ا اقرب إ�q االف�Yاضات والتصورات النظر�ة م½�ا ا�q الو

Qعية &;ركة حقوق )�(العم�xشرyلكن تطور مدارس القانون وتراكم ا&<]ود ال ، 
                                           

) للمز�د من التفصيل حول دور املدارس الفلسفية QR تحديد مف]وم حقوق اإل�سان ينظر: د. �(

اآلليات والقضايا الرئÁسية،  –إل�سان إبرا=يم ع�Q بدوي الشيخ، التطبيق الدوQq التفاقيات حقوق ا

J.  8، ص 2008، القا=رة، 1دار ال½�ضة العرmية، ط

مدخل إ�q و®Q حقوQÆ، سلسلة الثقافة القومية، مركز الدراسات  -و�نظر: أم�� مو¬»¹، حقوق اإل�سان

 .  20، ص 1994، ب��وت، 1العرmية، ط

: د. وسام �عمت إبرا=يم السعدي ود. محمد ي
ً
و�س الصا�غ، ا&;ر�ات العامة وضمانات و�نظر أيضا

 .  2015، اإلسكندر�ة، 1دراسة فلسفية تأصيليه مقارنة، مhشأة املعارف، ط -حماي�ا
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 )�(دور األمم  املتحدة يف تعزيز حقوق الشعوب األصلية 
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 املستخلص:

ن ا=تماما��ـــــا بقضـــــايا بـــــدأت األمـــــم  املتحـــــدة [شـــــ@ل تـــــدر�\Q توســـــع مـــــن ميـــــادي

حقــــوق اإل�ســــان، وا^ســــعت دائــــرة ا&;قــــوق املعنيــــة با=تمــــام =ــــذه املنظمــــة، وتبايhــــت 

عز�ز�ــــة  أدوار مجــــاالت التعامــــل مــــع =ــــذه ا&;قــــوق وتوزعــــت ا&<]ــــود مــــا بــــ�ن  حمائيــــة ̂و

عــــددت ا&<]ــــات وال]يئــــات ال�ــــ� أو�ــــل إل¿�ــــا أمــــر النظــــر RــــQ ملفــــات ا&;مايــــة  ورقابيــــة، ̂و

ذه املنظمــة، وأصــبحت تلــك ا&<]ــود تكشــف عــن ^غ�ــ�ات =ي@ليــة RــQ والتعز�ــز RــQ إطــار =ــ

إطـــار ج]ـــود األمـــم  املتحـــدة RـــQ التعامـــل مـــع تلـــك املوضـــوعات [شـــ@ل يh¤ـــ<م مـــع تطـــور 

الوظـــــائف األساســـــية ل]ـــــا RـــــQ مجـــــال التعامـــــل مـــــع ملفـــــات حقـــــوق اإل�ســـــان. وقـــــد جـــــاء 

 لال
ً
لYـ�ام الـذي أورده اضطالع =ذه املنظمة بقضايا حقـوق اإل�سـان منـذ �شـأ��ا تنفيـذا

امليثـــاق RـــQ مواضـــع عـــدة، وـ�ــان مـــن بـــ�ن املوضـــوعات البـــارزة ال�ـــ� ا=تمـــت ��ـــا املنظمـــة 

 مــن أ�شــط�ا RــQ =ــذا ا}<ــال، فقــد 
ً
قضــايا الشــعوب األصــلية، حيــث كرســت جــزاًء كب�ــ�ا

عانـــت =ـــذه الشـــعوب مـــن ال�مـــÁش واإل=مـــال ومورســـت بحق]ـــم شـــ�¹ مظـــا=ر اإلســـاءة 

قبــــل حكومــــات الــــدول ال�ــــ� يتواجــــدون ف¿�ــــا، وmاتــــت تلــــك والتجــــاوز ع�ــــ� ا&;قــــوق مــــن 

الشــــعوب م]ــــددة بمخــــاطر كب�ــــ�ة تمــــس كيا¢�ــــا ووجود=ــــا ومنظومــــات القــــيم والســــلوك 

االجتما®Q والثقاQR والقي�ـ� ا&%ـاص ��ـا، األمـر الـذي فـرض ع�ـ� منظمـة األمـم  املتحـدة 

شـــ�¹  واجـــب التحـــرك العاجـــل للبحـــث عـــن آليـــات تكفـــل ^عز�ـــز حقـــوق]م وحمـــاي�م مـــن

 مظا=ر ال�مÁش واالن�اك. 

 
 
 
 

                                           

)Ñ .كة مع املدرس املساعد السيد صفاء سم�� إبرا=يم�Yذه الدراسة مش= :(J
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�املقدمة 
د RـــــــQ أروقـــــــة بـــــــدأت قضـــــــايا حقـــــــوق الشـــــــعوب األصـــــــلية تطـــــــرح [شـــــــ@ل متصـــــــاع

املنظمــــــات الدوليــــــة ا&;كوميــــــة وغ�ــــــ� ا&;كوميــــــة، وأخــــــذت عــــــدة أطــــــراف دوليــــــة بــــــذل 

ج]ود=ـــــا RـــــQ مجـــــال التعر�ـــــف بحقـــــوق =ـــــذه الفئـــــات و�بـــــراز املشـــــكالت ال�ـــــ� تواج]]ـــــا، 

و=كــذا بــدأت األمــم  املتحــدة تبــدي املز�ــد مــن اال=تمــام ��ــذه الفئــات ال¨شــر�ة، وmــدأت 

عـــا&~ العديـــد مـــن القضـــايا ا ملتصـــلة بحقـــوق]م، وأخـــذت ^ســـتمع إqـــ� جمعيـــات تـــنظم ̂و

ومنظمات تمثل]م وتحيل إ�q ا&<معية العامة لألمم املتحدة أمر البدء بصـياغة قواعـد 

قانونيـــــة دوليـــــة منظمـــــة &;قـــــوق]م وال�ـــــ� أثمـــــرت عـــــن إقـــــرار عـــــدة وثـــــائق دوليـــــة ^عـــــا&~ 

مشــــــكالت تخصــــــ]م ـ�ـــــان مــــــن بــــــ�ن أبرز=ــــــا إقــــــرار إعــــــالن األمــــــم  املتحــــــدة [شــــــان حقــــــوق 

املعتمـــــد مـــــن قبـــــل ا&<معيـــــة العامـــــة بموجـــــب قرار=ـــــا  2007لشـــــعوب األصـــــلية لســـــنة ا

 .2007أيلول  13الصادر QR  61/295املرقم 

وقد سبقت منظمة العمل الدولية QR ج]ود=ا الرامية إ�q ^عز�ز وحماية حقوق 

الشــــعوب األصــــلية ج]ــــود منظمــــة األمــــم  املتحــــدة، حيــــث �%صــــت ومنــــذ وقــــت مبكــــر 

ون الـــدوR QqـــQ مجـــال ضـــمان حقـــوق =ـــذه الفئـــات، وقطعـــت منظمـــة ا&;اجـــة إqـــ� التعـــا

 تقــدمت ��ـــا ع�ــ� الكث�ــ� مــن املنظمـــات 
ً
 متقــدما

ً
العمــل الدوليــة RــQ =ــذا ا}<ـــال أشــواطا

 1957لســـنة  107الدوليـــة العامليـــة، حيـــث أصـــدرت اتفاقي�ـــا األوqـــ� ال�ـــ� حملـــت الـــرقم 

 169األصلية والقبلية رقم  امل�;قة ��ا، ثم أقرت اتفاقية الشعوب 104والتوصية رقم 

 املعدلة لالتفاقية السابقة. 1989لسنة 

�أهمية الدراسة:
 
ً
 وم�Yايـدا

ً
 كب�ـ�ا

ً
تكمن أ=مية =ذه الدراسـة RـQ أ¢�ـا تبحـث RـQ موضـوع يحتـل قـدرا

مـــــن األ=ميـــــة نyيجـــــة لتعـــــاظم ا=تمـــــام املنظمـــــات الدوليـــــة وRـــــQ مقـــــدم�ا منظمـــــة األمـــــم  

املثاليـة لضـمان احYـ�ام حقـوق الشـعوب األصـلية املتحدة بالبحث عـن تـأم�ن األوضـاع 

وا&;د من مخـاطر االعتـداء عل¿�ـا أو ان�اك]ـا بـأي شـ@ل مـن األشـ@ال، ثـم أن أ=ميـة =ـذا 

املوضــوع تــرتبط بأ=ميــة اضــطالع األمــم  املتحــدة بمتا[عــة قضــايا حقــوق اإل�ســان ع�ــ� 

ية ال�� تتا[ع]ـا املستوى العال�� و�دراج قضايا الشعوب األصلية ضمن القضايا العامل

س�� إ�q إحراز تقدم ملموس ف¿�ا.   املنظمة ̂و
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 أهداف الدراسة: 
��ــــدف =ـــــذه الدراســــة إqـــــ� تyبــــع تطـــــور ج]ـــــود منظمــــة األمـــــم  املتحــــدة RـــــQ مجـــــال 

صــــياغة القواعــــد القانونيــــة الدوليــــة املناســــبة والضــــامنة &;قــــوق الشــــعوب األصــــلية 

مـل الـدول ع�ـ� إقـرار أنظمـة قانونيـة و�يجاد اآلليات الدولية الكفيلة ال�� مـن شـأ¢�ا ح

ســـ]م RـــQ ^عز�ز=ـــا بمـــا يh¤ـــ<م مـــع تطـــور  مناســـبة تكفـــل احYـــ�ام حقـــوق =ـــذه الفئـــات ̂و

 ا&%طاب الدوQq [شأ¢�ا. 

 إشكالية الدراسة:
^عا&~ =ذه الدراسة مجموعة من اإلش@الية األساسية وال�� يمكن أن نوجز=ا 

 بما يأ^ي:

لشعوب األصلية) وا&%لط الذي ال يزال اإلش@اليات املرتبطة بمدلول مصط�� (ا

 QR مجال تحديد =ذه املف]وم وتمي��ه عن غ��ه من املصط�;ات الدولية ال�� 
ً
قائما

 ^شyبه به.

إش@الية فعالية اآلليات الدولية املقررة من قبل األمم املتحدة QR حل مشكالت  .1

أح@ام ا&;ماية  =ذه الفئات وجدوى ما أقرته =ذه املنظمة QR توف�� ا&;دود الدنيا من

 الدولية املف�Yضة &;قوق الشعوب األصلية.

اإلش@اليات األخرى املرتبطة بالت@املية املف�Yضة ما ب�ن آليات األمم  املتحدة  .2

واملنظمات الدولية العاملية امل]تمة بقضايا الشعوب األصلية ومدى قدرة =ذه 

وا&;مائية املوج]ة  األطراف ع�� إحداث ^غي�� جو=ري QR معالم األدوار التعز�ز�ة

Jلصا&� =ذه الشعوب. 

�فرضية الدراسة:

ننطلــق RـــQ دراســyنا لـــدور األمــم  املتحـــدة RــQ ^عز�ـــز حقــوق الشـــعوب األصــلية مـــن 

فرضية مفاد=ا إن األمم  املتحدة اليوم تملك من اآلليـات ومـن الوسـائل مـا يمك½�ـا مـن 

نتقــال إqــ� ممارســة أدوار أداء املز�ــد مــن األدوار التعز�ز�ــة &;قــوق الشــعوب األصــلية لال 

حمائيــة تكفــل تــوف�� منظومــة قانونيــة مناســـبة تh¤ــ<م مــع طبيعــة املشــكالت املتصـــلة 

��ذه الشعوب وتyسع لتغطي �افة املستجدات ال�� قد تطرأ [شأ¢�م QR املستقبل.  
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 منهجية الدراسة: 
 سنعتمد QR بحثنا ملوضوع دور األمم  املتحدة QR ^عز�ز حقوق الشعوب األصـلية

ع�� املن�~ القانو�ي التحلي�Q القائم ع�� تحليل الوثائق الدولية وتجارب منظمة األمم  

املتحــــدة وســــائر املنظمــــات الدوليــــة العامليــــة ا&;كوميــــة وغ�ــــ� ا&;كوميــــة للوقــــوف ع�ــــ� 

مســـتوى تطـــور وظـــائف األمـــم  املتحـــدة RـــQ مجـــال ^عز�ـــز حقـــوق الشـــعوب األصـــلية ع�ـــ� 

 مستوى العالم. 

 :هيكلية الدراسة
لغــــــرض اإلحاطــــــة بجميــــــع ا&<وانــــــب املتصــــــلة بموضــــــوع دراســــــyنا فقــــــد ارتأينــــــا 

تقســـــيم =ـــــذا البحـــــث إqـــــ� ثـــــالث مباحـــــث، يحـــــاول املبحـــــث األول ^ســـــليط الضـــــوء ع�ـــــ� 

ا&<وانب املتصلة بتحديد مف]ـوم الشـعوب األصـلية وتمي�ـ� =ـذا املصـط�� عمـا �شـyبه 

مــم  املتحــدة RــQ مجــال ^عز�ــز بــه، أمــا املبحــث الثــا�ي فانــه ينــاقش مظــا=ر تطــور �شــاط األ 

حقــــوق =ــــذه الفئــــة، مــــن خــــالل اســــتعراض إقــــرار اإلعــــالن ا&%ــــاص بحقــــوق الشــــعوب 

األصــلية و��شــاء الصــندوق الــدوQq ا&%ــاص بالشــعوب األصــلية، وتyبــع األج]ــزة املعنيــة 

بتعز�ــز حقــوق =ــذه الفئــة واســتعراض أ=ــم املناســبات الدوليــة املقــررة ل]ــا، أمــا املبحــث 

عز�ــــز  حقــــوق الشــــعوب األصــــلية مــــن الثالـــث فانــــه م خصــــص ملناقشــــة آليــــات حمايــــة ̂و

خـــــــالل اســـــــتعراض اآلليـــــــات الyشـــــــرxعية والبحـــــــث RـــــــQ أج]ـــــــزة األمـــــــم  املتحـــــــدة املعنيـــــــة 

 با&;ماية والتعز�ز.
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 املبحث األول
 ماهية الشعوب األصلية

إن الولوج QR دراسة دور األمم  املتحدة QR ^عز�ز حقوق الشعوب األصلية 

¼»� التعر�ف ��ذا املف]وم الذي تناولته الدراسات القانونية واملواثيق الدولية يقت

والوقوف ع�� السمات ال�� حاولت املرجعيات ا}%تصة إبراز=ا من اجل تحديد 

مف]وم وما=ية ا&;قوق ا&%اصة ل]ذه الفئة، وكما =و ا&;ال بالhسبة للكث�� من 

ة، فقد تلت¨س مع ما �شyبه ��ا من املصط�;ات ال�� ا=تمت ��ا الدراسات ذات الصل

مفا=يم أخرى ولكن قد تتم�� ع½�ا من نوا@Q عديدة. عليه سنحدد مف]وم الشعوب 

األصلية QR املطلب األول، وسنخصص املطلب الثا�ي للتم�� فيما بي½�ا و�mن ما �شyبه 

��ا من مفا=يم مصط�;ات. 

 املطلب األول
 مفهوم الشعوب األصلية

QR ذلك املرجعيات القانونية الدولية QR تحديد املصط�� اختلف الفقه وتبعه 

املناسب الدال ع�� الفئة املشمولة بالدراسة فشاع استخدام الكث�� من املسميات 

واستعمال]ا كمرادفات للمع�¹ املراد م½�ا، مما يقت¼»� توحيد املصط�;ات والوقوف 

تعار�ف ا&%اصة ع�� مصط�� محدد ثابت، و�ج�د الباحثون QR طرح العديد من ال

بالشعوب األصلية كما أدلت الوثائق الدولية بدلو=ا QR =ذا األمر وطرحت من جان�Çا 

 QR ناولyفرع�ن ن �qاغلب سما��ا، عليه سنقسم =ذا املطلب إ QR مفا=يم ت@اد تتفق

الفرع األول ا&%الف حول املصط�� املناسب للفئة محل الدراسة، ونركز QR الفرع 

 �ف ا}%تلفة ال�� قيلت [شأ¢�ا.الثا�ي ع�� التعار 
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 تنظيم احلماية الدولية حلقوق األســـــــــــرة 
 بني اخلصوصية والعاملية 

E�����!����	�����	����	�
������
	��	�
��
�����������	�u
F�	�������������������
����

 

 لص: املستخ
إن التطورات البارزة QR إطار دراسات القانون الدوQq &;قـوق اإل�سـان تكشـف عـن 

 QــR أن =ــذا القــانون أصــبح يتعامــل مــع عــدد مــن املوضــوعات الفاعلــة واملتم�ــ�ة واملــؤثرة

اقع ا&;يـاة االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والفكر�ـة، واخـذ =ـذا القـانون يقـدم  و

;قـوق موضـوع ا&;مايـة مـن منظـور فكـري وفلسـفي خـاص قواعد دوليـة ^عـا&~ سـائر ا&

مع�� عن تصورات ومن�<يـات ومـدارس ترجـع RـQ غالبي�ـا إqـ� الفقـه الغرlـي، األمـر الـذي 

جعـل الوثـائق الدوليـة األساســية ذات الصـلة ��ـذا القـانون تــأ^ي وÉـQ تحمـل بـ�ن طيا��ــا 

ة بالديمقراطيـــة أحـ@ــام قانونيـــة وقواعـــد دوليـــة مع�ـــ�ة عـــن مدرســـة فكر�ـــة غرmيـــة مؤمنـــ

�فـــــرازات، =ـــــذا مـــــا د®ـــــ� الكث�ـــــ� مـــــن ا}%تصـــــ�ن  اللي��اليـــــة ومـــــا يـــــرتبط ��ـــــا مـــــن نتـــــائج و

والبــــاحث�ن إqــــ� ا&;ــــديث عــــن ا&%صوصــــية ال�ــــ� يجــــب أن تراع¿�ــــا =ــــذه الوثــــائق لســــائر 

 الشعوب وا}<تمعات ال�� تحمل قيم وثقافات وتقاليد متباينة.
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 قدمة امل
��ـذا االتجـاه خاصـة  إن 

ً
ا&<انب ا&%اص بـا&;قوق األسـر�ة يمثـل أك ـ� امليـادين تـأثرا

وان ا&;قـــوق محـــل ا&;مايـــة RـــQ إطـــار منظومـــة ا&;قـــوق األســـر�ة ÉـــQ ع�ـــ� مســـتوى عـــاِل 

من األ=مية وا&%طورة الن التوصيف القانو�ي ل]ـذه ا&;قـوق وفـق مـن�~ معـ�ن سـيلقي 

لتعامـــل مع]ـــا وع�ـــ� تحديـــد مضـــمون تلـــك ا&;قـــوق بyبعـــات طو�لـــة األمـــد ع�ـــ� طبيعـــة ا

 وmيان خصائص]ا وألية التعامل مع]ا. 

ومـــن =نـــا بـــدأت املشـــ@لة الكب�ـــ�ة تظ]ـــر عنـــد عـــدد كب�ـــ� مـــن الـــدول ال�ـــ� حاولـــت أن 

توفـــق بـــ�ن مـــن�~ ^عامـــل الوثـــائق القانونيـــة الدوليـــة مـــع ا&;قـــوق األســـر�ة وmـــ�ن طر�قـــة 

داخليــــــة وlشــــــ@ل خــــــاص موقــــــف الدســــــات�� معا&<�ــــــا ل]ــــــذه ا&;قــــــوق RــــــQ ^شــــــرxعا��ا ال

الوطنيـــة ال�ـــ� ^عYـــ�ف بمراعـــاة االعتبـــارات القيميـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة والعـــادات 

 والتقاليد واملوروث الفكري وا&;ضاري لشعب من الشعوب.

و�انـــــــــت مشـــــــــ@لة ا&;ـــــــــديث عـــــــــن خصوصـــــــــية [عـــــــــض ا}<تمعـــــــــات وlشـــــــــ@ل خـــــــــاص 

افق من املنطلقات الفكر�ـة  ا}<تمعات اإلسالمية و�ش@الية فرض نماذج ثابتة قد تتو

 
ً
 م]مـا

ً
الغرmية إال أ¢�ا تتقاطع مع مبـادئ الشـرxعة اإلسـالمية، =ـذه املشـ@لة أخـذت ح�ـ�ا

 QR ميدان الدراسات ا}%تصة QR القانون الدوQq &;قوق اإل�سان.
ً
 وكب��ا

فاألسـرة و��ـذا التوصـيف ^عت�ــ� مفصـل اجتمـا®Q حيـوي وأسا¬ــ»� مـن خاللـه يمكــن 

ظــيم مجــاالت كب�ــ�ة مــن ا&;مايــة القانونيــة إمــا بطر�قــة تh¤ــ<م وتyناســق مــع أن يــتم تن

قـــيم ا}<تمـــع الـــوط�� وثقافاتـــه أو قـــد يكـــون =نـــاك انقســـام وتقـــاطع وا«ـــ� بـــ�ن مـــن�~ 

التعامل القي�ـ� والثقـاQR الـذي تقدمـه الوثـائق الدوليـة مـع املسـتوى املطلـوب للتنظـيم 

 الدوQq ا&;ما�ي ل�;قوق األسر�ة.

 راسة:أهمية الد
تكمن أ=مية =ذه الدراسة QR كو¢�ا ^عا&~ مجموعة كب��ة من املشكالت ال�� ال 

تزال تطرح ح�¹ يومنا =ذا ع�� صعيد القانون الدوQq &;قوق اإل�سان واملرتبطة 

بمش@لة التوفيق والتhسيق ب�ن املدارس الفلسفية الفكر�ة وا�ع@اسا��ا ع�� ا&;ياة 

ع�� ا&;قوق األسرة QR منظور القانون الدوQq،  االجتماعية وlش@ل خاص ا�ع@اسا��ا

 ع�� 
ً
اقف عدد من الدول والتحفظ أحيانا فاالنقسامات الفق]ية والتباين QR مو
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اتفاقيات حقوق اإل�سان تقف ورائه مش@لة عدم التجا�س اال�¤<ام ما ب�ن 

 التنظيم الدوQq ل�;قوق و�mن التنظيم الوط�� ل]ا.

 إشكالية الدراسة:
 لدراسة أن ^عرض إلش@اليات متعددة وأساسية أ=م]ا:تحاول =ذه ا

إش@الية الرؤ�ة القانونية لدى واض�Q القاعدة القانونية الدولية املنظمة &;قوق 

األسرة والت��يرات ال�� تقف وراء إقرار نصوص ا&;ماية والنظرة إ�q ا&;ق محل 

 ا&;ماية.

تبط بذلك من مش@لة إش@الية التباين QR ف]م النصوص الدولية وتطبيق]ا وما ير  .1

 التفس�� والتأو�ل والتطبيق األمثل للنصوص املنظمة &;قوق األسرة.

�قلي��  .2 إش@الية تقسيم التنظيم الدوQq ل�;قوق األسر�ة ع�� مستوى عال�� و

 ووط�� و�م@انية التوفيق وmناء التجا�س QR =ذا اإلطار.

�منهجية الدراسة:
تحلي�ـــQ القـــائم ع�ـــ� تحليـــل القواعـــد ســـنعتمد RـــQ دراســـyنا ع�ـــ� املـــن�~ القـــانو�ي ال

القانونيــــة الدوليــــة االتفاقيــــة والعرفيــــة املنظمــــة &;قــــوق األســــرة والكشــــف عــــن مــــدى 

Jمالئم�ا للتطبيق QR مجتمعات ذات قيم وثقافات مختلفة ومتباينة.

 فرضية الدراسة:
تنطلــــق دراســــyنا مــــن فرضــــية أساســــية مفاد=ــــا إن أي ^عامــــل ســــليم مــــع ا&;قــــوق 

رة يجــــب أن ال ¸�مـــل ا&%صوصـــيات الثقافيــــة واالجتماعيـــة وا&%لفيــــات ا&%اصـــة باألســـ

الفكر�ـــــة والقيميـــــة }<تمـــــع مـــــن ا}<تمعـــــات األمـــــر الـــــذي يجـــــب معـــــه أن تكـــــون =نـــــاك 

مســــاحة مــــن ا&;ر�ــــة للمشــــرع الــــوط�� RــــQ تطبيــــق القواعــــد الدوليــــة RــــQ حــــدود وأ[عــــاد 

 تh¤<م مع =ذه املعطيات.

 هيكلية الدراسة:
املوضوع مـن خـالل تقسـيمه إqـ� ثـالث مباحـث أساسـية  سوف نتو�q دراسة =ذا

�عــا&~ املبحــث األول ^عر�ــف ا&;مايــة الدوليــة &;قــوق األســرة، أمــا املبحــث الثــا�ي فانــه 
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�عــــا&~ حقــــوق األســــرة RــــQ القــــانون الــــدوR QqــــQ اإلطــــار العــــال��، RــــQ حــــ�ن يyنــــاول املبحــــث 

 -الثالث ا&;قوق األسر�ة ومش@لة ا&%صوصية وكما يأ^ي:
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 املبحث األول
�التعريف باحلماية الدولية لألسرة وتطورها 

لم تكن األسرة بمعزل عن دراسات القانون الدوQq العام وأبحاثه، بل أ¢�ا لم 

تكن QR أي وقت من األوقات خارج إطار قواعده وأح@امه، بل نالت األسرة QR =ذا 

 
ً
و�حسب عل¿�ا QR أحيان أخرى، و�انت  القانون من األوضاع ما يحسب ل]ا أحيانا

=ناك مشكالت تقف أمام ج]ود الدول واملنظمات الدولية QR مجال إقرار قواعد 

 QR � عا&~ مشكال��ا، و=نا �انت ا&<]ود تتع دولية جامعة تنظم ميادين األسرة ̂و

مجاالت و�كتب ل]ا النجاح QR مجاالت أخرى وlش@ل خاص QR مجال تام�ن معا&<ات 

 ملظا=ر معينة من التنظيم القانو�ي لشؤون األسرة وقضايا=ا.جزئية 

ولقد أدركت الدول أ=مية إدماج حقوق األسرة QR إطار منظومة حقوق اإل�سان 

وأخذت تبحث عن آليات تكفل ا&;ماية الدولية الناجعة ل]ا، وأخذت تضع 

لدى  االتفاقيات الدولية واإلعالنات ا&%اصة ��ذا املوضوع، وتبايhت القناعات

ا}%تص�ن حول جدوى تلك اآلليات املقررة ل�;ماية خاصة وان [عض ا&;قوق ال�� 

تم االع�Yاف ��ا لألسرة QR إطار تلك االتفاقيات ال تh¤<م مع قيم وتقاليد الكث�� من 

ا}<تمعات، األمر الذي أثار تخوف الكث��ين حول اآلثار السلبية الناجمة عن اعتماد 

 قد �غفل ا&%صوصيات االجتماعية  منظومة حقوق دولية تكرس
ً
 عامليا

ً
خطابا

 والثقافية والفكر�ة والديhية القيمية للكث�� من الشعوب وا&<ماعات.

وQR جميع األحوال �سلم بان =ناك تطور حقيقي قد طرأ QR مجال التعامل مع 

قضايا األسرة QR إطار الوثائق الدولية وان =ذا التطور �ان حصيلة ج]ود بذلت من 

منظمات دولية حكومية وغ�� حكومية ومن قبل أطراف م]تمة بقضايا األسرة قبل 

 &;قوق 
ً
 قانونيا

ً
ع�� صعيد القانون الدوQq ف@انت ا};صلة أن برز إ�q الوجود تنظيما

 األسرة فيه من اإليجابيات ما فيه وعليه من املأخذ ما عليه.

الدولية &;قوق ومن =ذا املنطلق سنحاول QR =ذا املبحث أن نناقش ا&;ماية 

األسرة من ناحية التعر�ف ��ذه ا&;ماية وتحديد مصادر ا&;ماية املقررة ومتا[عة 

  -حركة تطور=ا ع�� املستوى الدوQq و=ذا ما سنعا&<ه QR املطالب الثالث اآلتية:
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 دور املنظمات الدولية غري احلكومية 
قوق اإلنسانيف جمال محاية وتعزيز ح u
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 املستخلص: 

مــن خــالل  الرئÁســية RــQ النظــام الــدوQq األطــراف^عت�ــ� املنظمــات الدوليــة إحــدى 

شـ�� إqـ� ال]يئـات ال�ـ� ت الدوليـةما تقوم به من م]ام وتؤديه من أدوار QR ش�¹ ا}<اال  . ̂و

تمارس �شاط]ا QR مجال تنظيم العالقات الدولية والتhسيق ب�ن سلوك الفـاعل�ن ع�ـ� 

املنظمـات  :أول]مـا ،املستوى العـال��. و�مكـن التمي�ـ� بـ�ن نـوع�ن مـن املنظمـات الدوليـة

الدوليـــــــــة ا&;كوميــــــــــة، وÉــــــــــ� منظمـــــــــات رســــــــــمية تhشــــــــــأ نyيجـــــــــة اتفــــــــــاق أرادات الــــــــــدول 

املنظمــــات الدوليــــة غ�ــــ� ا&;كوميــــة، وÉــــ�  ،وثان¿�مــــا ;كومــــات، مثــــل األمــــم  املتحــــدة وا&

=يئـــات تhشـــأ عـــن طر�ـــق مبـــادرات أ=ليـــة أو غ�ـــ� حكوميـــة وتمـــارس �شـــاط]ا RـــQ عـــدد مـــن 

 املادي من وراء �شاط]ا . الدول وال ��دف إ�q تحقيق الرmح

� ^شـــــغل حقـــــوق اإل�ســـــان وا&;ر�ـــــات األساســـــية مـــــن األمـــــور ال�ـــــ قضـــــايا^عت�ـــــ� و 

وال�ـــــــ� تhشـــــــط RـــــــQ امليـــــــادين  ا=تمـــــــام العديـــــــد مـــــــن املنظمـــــــات الدوليـــــــة غ�ـــــــ� ا&;كوميـــــــة

فظ]ـــــر العديـــــد مـــــن املنظمـــــات وال�<ـــــان الوطنيـــــة ا&;قوقيـــــة املتصـــــلة بتلـــــك ا&;قـــــوق ،

 تلـــك القضـــاياواإلقليميـــة والدوليـــة ال�ـــ� تركـــز �شـــاط]ا ع�ـــ� 
ً
[عـــد إن اعت�ـــ� ، وخصوصـــا

�ســـان جــزءا مـــن ثقافـــة "العــالم ا&<ديـــد" RـــQ ضــوع الديمقراطيـــة واحYــ�ام حقـــوق اإلمو 

قـــــرارات ، وازديـــــاد دور =ـــــذه املنظمـــــات RـــــQ التـــــأث�� ع�ـــــ� النظـــــام الـــــدوQq ا&<ديـــــدمرحلـــــة 

وع�ـــ� جميـــع املعطيـــات سياســـات ا&;كومـــات وع�ـــ� الـــرأي العـــام ا}<تمـــع الـــدوQq وع�ـــ� 

عز�ز=ا س]م QR تطو�ر=ا ̂و  .القانونية ال�� تدعم حركة حقوق اإل�سان ̂و

�

�

�

�
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�املقدمة:
إن دراســـــة اآلثـــــار ال�ـــــ� ترك�ـــــا املنظمـــــات الدوليـــــة غ�ـــــ� ا&;كوميـــــة ع�ـــــ� ميـــــادين 

حقــــوق اإل�ســــان جــــاءت نyيجــــة عــــدة اعتبــــارات أصــــبحت تحــــتم ع�ــــ� الدارســــ�ن إعــــادة 

]ا تلك املنظمات QR التعامل مع ملفات م]مـة وحديثـة كملـف النظر QR امل@انة ال�� تحتل

 QــــR عــــدد =ــــذه املنظمــــات و=نــــاك تنــــوع QــــR حقــــوق اإل�ســــان ، فمــــن ناحيــــة =نــــاك تزايــــد

 ع�ـــــ� صـــــعيد 
ً
 ملموســـــا

ً
ميـــــادين العمـــــل ال�ـــــ� تقـــــوم ��ـــــا وÀـــــ<لت تلـــــك املنظمـــــات تطـــــورا

ؤثرة ، ثـم إن =ـذه العالقات الدوليـة ال�ـ� أقام�ـا مـع العديـد مـن املؤسسـات الدوليـة املـ

 Qqمــــن أنمــــاط التعــــاون ع�ــــ� املســــتوى الــــدو 
ً
 جديــــدا

ً
املنظمــــات أصــــبحت تجســــد شــــكال

يتمثـــل RـــQ بـــروز طـــرف جديــــد �عمـــل بhشـــاط RـــQ مختلــــف ميـــادين ا&;يـــاة الدوليـــة ،=ــــذا 

الطـــرف تمثـــل بـــا}<تمع املـــد�ي الـــذي نËـــ� RـــQ انYـــ�اع اعYـــ�اف األطـــراف الدوليـــة األخـــرى 

 � تنفيذ مختلف ال��امج التنمو�ة والتطو�ر�ة .بأ=مية أدواره وmقدرته ع�

و�انـــــت املنظمـــــات غ�ـــــ� ا&;كوميـــــة احـــــد ابـــــرز الفـــــاعل�ن RـــــQ =ـــــذا امليـــــدان حيـــــث  

 ع�ــ� ســائر األطــراف األخــرى RــQ التعامــل مــع القضــايا اإل�ســانية 
ً
 ملموســا

ً
بر=نــت تقــدما

�ــ� مــن ع�ــ� الصــعيد الــدوQq ، وتمكنــت تلــك املنظمــات مــن تقــديم ا&;لــول املناســبة للكث

املشـــكالت ال�ـــ� طاملـــا عانـــت الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة مـــن أثار=ـــا وlشـــ@ل خـــاص تلـــك 

ال�ــــ� ظ]ــــرت RــــQ مجــــال حقــــوق اإل�ســــان . ومــــن ناحيــــة أخــــرى بــــدان الــــدول واملنظمــــات 

الدوليــــة ا&;كوميــــة تبحــــث عــــن طــــرف أخــــر �عمــــل مع]ــــا كشــــر�ك حقيقــــي RــــQ مختلــــف 

 مــــــن األطــــــراف  امليــــــادين يتمتــــــع بــــــبعض ا&%صــــــائص ال�ــــــ� تمكنــــــه مــــــن أن
ً
يكــــــون قر�بــــــا

 ع�ـــ� التعامـــل [ســـرعة وفاعليـــة مـــع 
ً
املســـتفيدة مـــن ال�ـــ�امج ال�ـــ� تقـــوم ��ـــا و�كـــون قـــادرا

تلك ال��امج فوجدت أن الطـرف األمثـل واألقـدر ع�ـ� أداء =ـذه امل]ـام يتمثـل باملنظمـات 

 الدولية غ�� ا&;كومية .

� تثار QR إطار لقد تمكنت =ذه املنظمات من التصدي للمشكالت ا}%تلفة ال�

البحث QR مجال حقوق اإل�سان، وتنوعت ا&<]ود ال�� بذل�ا ،وتنوعت صور �شاط]ا 

QR =ذا ا}<ال، وأصبحت =ذه املنظمات تمارس =ذا الدور ع�� نطاق عال�� يمتد 

لÁشمل جميع دول العالم ، ف�I ^¤<ل �ل التطورات ال�� تطرأ ع�� ا&<]ود الدولية 

اإل�سان وحماي�ا ، وتقدم التقار�ر وlش@ل دوري عن حالة الرامية إ�q ^عز�ز حقوق 
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حقوق اإل�سان QR معظم دول العالم ،وتزود املنظمات الدولية ا&;كومية بمعلومات 

Ì<ع اح�Yام الدول ل]ذه  م]مة عن أوضاع حقوق اإل�سان QR =ذا البلد أو ذاك ،̂و

ا&%اصة بحقوق  ا&;قوق من خالل حث ا&;كومات ع�� االل�Yام باملواثيق الدولية

اإل�سان، وتمارس ضغط]ا ع�� ا&;كومات واملنظمات الدولية ا&;كومية من اجل 

حمل]ا ع�� االل�Yام باملبادئ واملثل ال�� تقر=ا =ذه املواثيق . كما ^Ì<ع =ذه 

املنظمات الدراسات والبحوث ال�� تyناول أفضل السبل ال�� من خالل]ا يجري 

 صيانة =ذه ا&;قوق.

مم املتحدة أصبحت تذكر وlش@ل مستمر الدور الذي تقوم به إن منظمة األ 

=ذه املنظمات QR املساعدة ع�� تحقيق ا&;قوق اإل�سانية ل�<ميع و QÉ مدينة ل]ا 

بالكث�� ل]ذا الدور الذي تضطلع به من اجل تأكيد ا&;قوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية وغ��=ا. 

ت QR مجال حقوق اإل�سان يمكن أن و�مكننا القول إن ج]ود =ذه املنظما 

 QR مجال 
ً
تظ]ر QR أش@ال عدة لعل من أ=م]ا إن =ذه املنظمات تمارس دورا

الyشرxعات ا&%اصة حقوق اإل�سان ف�I تنقل املعاي�� من معاي�� عاملية إ�q معاي�� 

إقليمية أو محلية ، وقد ^س]م QR صنع املعاي�� الدولية مثل الدور الذي تقوم به 

 لعفو الدولية QR اتفاقيات حقوق اإل�سان داخل منظمة األمم  املتحدة .منظمة ا

إن =ذه املنظمات ^ش�Yك مع الدول QR حركة الرصد الدوQq حقوق اإل�سان من خالل 

اآلليات املعتمدة لدى املنظمات الدولية وال�� ^سمح ل]ذه املنظمات تقديم تقار�ر 

 تفاقيات الدولية حقوق اإل�سان.تكشف ف¿�ا مدى ال�Yام =ذه الدول بتطبيق اال

كما ^س]م =ذه املنظمات بقدر ما QR حماية حقوق اإل�سان و=ذا ا&;ق يتأ^ى من  

خالل ما سمحت به مواثيق دولية عديدة عندما أعطت =ذه املنظمات ا&;ق QR أن 

ترفع شكوى أمام ال�<ان املعنية بحماية حقوق اإل�سان و=ذا االتجاه وا«� QR إطار 

 عمل �ل م
ً
ن امليثاق األورlي &;قوق اإل�سان وامليثاق األمر�@ي &;قوق اإل�سان .وأخ��ا

 QR مجال �شر ثقافة حقوق اإل�سان والتوعية ��ذه 
ً
 م]ما

ً
تمارس =ذه املنظمات دورا

 ا&;قوق والس�Q من اجل ^عز�ز=ا . 
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إن البحـــث RـــQ دور املنظمـــات الدوليـــة غ�ـــ� ا&;كوميـــة RـــQ مجـــال حقـــوق اإل�ســـان 

 وmيـان آليـات التحـرك يقت¼»� من
ً
ا تحديـد مف]ـوم املنظمـات الدوليـة غ�ـ� ا&;كوميـة أوال

 وتحديــــد  ابــــرز الhشــــاطات ال�ــــ� تقــــوم ��ــــا تلــــك 
ً
للعمــــل RــــQ مجــــال حقــــوق اإل�ســــان ثانيــــا

 QــR وعالقــة =ــذه املنظمــات بــاألج]زة الفاعلــة 
ً
املنظمــات RــQ مجــال حقــوق اإل�ســان ثالثــا

�ـــــ� [عـــــض التطبيقـــــات ل]ـــــذه املنظمـــــات مجـــــال حقـــــوق اإل�ســـــان را[عـــــا ًثـــــم التعـــــرض ع

، وعليه سنyناول بحث املوضوع QR خمسة مباحث وع�� النحو اال^ي: 
ً
Jخامسا

 املبحث األول: مف]وم منظمات حقوق اإل�سان غ�� ا&;كومية.  

 املبحث الثا�ي: آليات عمل املنظمات غ�� ا&;كومية QR مجال حقوق اإل�سان.

 لية غ�� ا&;كومية QR مجال حقوق اإل�سان.املبحث الثالث: �شاط املنظمات الدو 

 املبحث الرا[ع :عالقة املنظمات غ�� ا&;كومية باألج]زة الفاعلة QR األمم املتحدة

 املبحث ا&%امس: تطبيقات لhشاط [عض املنظمات الدولية غ�� ا&;كومية. 
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�املبحث األول

 مفهوم منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية
ام بمف]وم املنظمـات غ�ـ� ا&;كوميـة العاملـة RـQ ميـادين حقـوق اإل�سـان إن اإلمل

 
ً
 مف]ــــوم املنظمــــة الدوليــــة غ�ــــ� ا&;كوميــــة وان نحــــدد ثانيــــا

ً
�ســــتوجب منــــا أن نحــــدد أوال

 �سـتطيع أن نحـدد وmدقـة 
ً
مف]وم حقوق اإل�سان وفق املنظـور القـانو�ي البحـت وأخ�ـ�ا

  مف]وم منظمات حقوق اإل�سان غ�� ا&;كومية .  

 املطلب األول 
 مفهوم املنظمة الدولية غري احلكومية 

 مـن تحديـد 
ً
قبل الدخول QR ^عر�ف "املنظمة الدولية غ�ـ� ا&;كوميـة " ال بـد أوال

مف]ـــوم "املنظمـــة غ�ـــ� ا&;كوميـــة " [شـــ@ل عـــام ،الن الوقـــوف ع�ـــ� مف]ـــوم املنظمـــة غ�ـــ� 

ة غ�ــ� ا&;كوميــة ا&;كوميـة ســوف �ســاعدنا [شـ@ل كب�ــ� RــQ ف]ـم ^عر�ــف املنظمــة الدوليـ

ع�ــ� اعتبــار أ¢�ــا احــد أنــواع املنظمــات غ�ــ� ا&;كوميــة وال�ــ� قــد تكــون وطنيــة أو إقليميــة 

 وقد تكون دولية وكما يأ^ي :  

إن من ابرز املصط�;ات ال�� تث�� ^ساؤالت عدة حول مضمو¢�ا ،وال�� أصـبحت 

نية وع�ــ� ^ع�ــ� عــن اتجا=ــات معاصــرة ذات تــأث�� ظــا=ر RــQ مختلــف أوجــه ا&;يــاة اإل�ســا

�افــة املســتو�ات ، مصــط�� "املنظمــات غ�ــ� ا&;كوميــة " . =ــذا املصــط�� يجــري ترديــده 

ع�ــ� املســتوى ا};�ــR QــQ [عــض البلــدان عنــد ا&;ــديث عــن �شــاطات مختلفــة ذات صــلة 

وثيقــة بالسياســات االجتماعيــة وتصــدي العديــد مــن =ــذه املنظمــات لرســم خطوا��ــا ، 

 عــــن كمــــا أن أطيــــاف =ــــذا املصــــط�� تلــــوح ع�ــــ
ً
� املســــتوى اإلقلي�ــــ� عنــــد ا&;ــــديث مــــثال

 QـR ب�ن [عض البلدان ، واضطالع العديـد مـن املنظمـات غ�ـ� ا&;كوميـة QRالتعاون الثقا

مباشرة آلياته ، وتزداد أ=مية =ذا املصط�� عندما يثار البحث QR أ[عاده ع�� املستوى 

 إqـــــ� التوقيــــع ع�ــــ� " عقـــــد عــــال�� ج
ً
ديــــد " يتضـــــمن العــــال�� ،وذلــــك عنـــــد العــــودة مــــثال
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 حق تقرير املصري 
�دراسة يف أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان

���������	
������

����������������	����������������	���������
��

����������

 املستخلص: 
إن ا&;ق QR تقر�ر املص�� يجسد احد ا&;قوق الدولية ا&<و=ر�ة ال�� تكفل 

ل@ل الشعوب حق قانو�ي QR أن يكون =و صاحب القرار ا&;قيقي QR �ل ما يتعلق 

اقعه، وmالتاQq يملك ذلك الشعب �امل التخو�ل القانو�ي QR أن يقرر  بمستقبله وو

حر�ة تامة ومطلقة ليحدد مسار حياته االقتصادية واالجتماعية والثقافية مص��ه ب

وليكون سيدا ع�� موارده الطبيعية وصاحب القرار QR تحديد اليات التحكم باملوارد 

وال �وات وصاحب القرار QR اختيار النظام السيا¬»� الذي يناسبه والذي �ع�� عن 

عب من منطلق فكرة اإلرادة إرادة ذلك الشعب، و=و حق طبي�Q �ستمده الش

الشعبية ا&;رة ال�� QÉ ا�ع@اس حقيقي لفكرة أن الشعب مصدر السلطات و=و 

 -املشتقة من إرادة الشعب -ا&<]ة املرجعية ال�� ^ستمد م½�ا اإلرادات األخرى 

وجود=ا وشرعي�ا وقدر��ا ع�� اتخاذ التصرفات واألفعال املناسبة ال�� تh¤<م مع 

 ق رغباته ومتطلباته.إرادة الشعب وتحق
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�املقدمة : 
حق تقر�ر املص�� من املبادئ ا&;ديثة QR القانون الدوQq العام، ولقد �ان من 

ل�� نظرت إ�q معاناة الشعوب م��رات ظ]ور =ذا ا&;ق تطور املفا=يم اإل�سانية ا

وضرورة تخلص]ا من االضط]اد والسيطرة األجن¨ية واالستعمار واالستغالل ل �وا��ا، 

كما سا=مت QR صياغة =ذا املبدأ الدول االستعمار�ة نفس]ا نyيجة للمناقشات 

ا&;ادة بي½�ا ورغبة �ل م½�ا QR اإلطاحة باألخرى، كما أن بروز الكتلة االش�Yاكية ع�� 

صعيد الدوQq وظ]ور=ا ع�� مسرح األحداث الدولية QR ¢�اية النصف األول من ال

 Qqيه ع�� صعيد القانون الدوhترص�ن =ذا املبدأ وتب QR القرن العشر�ن اس]م

ومنظمة األمم  املتحدة، وع�� =ذا األساس صدر عن منظمة األمم  املتحدة عدد من 

لب الدول االستعمار�ة بمنح الشعوب اإلعالنات الدولية واالتفاقيات والقرارات تطا

 )�(املوضوعة تحت ا&;ماية االستعمار�ة واالنتداب والوصاية حق]ا QR تقر�ر مص��=ا.

و�نَّ مبدأ تقر�ر املص�� ال �شبه أّي مبدأ دوQّq آخر، وذلك لقّوة معانيه وتحقيق 

Qq بما فيه إرادة األفراد QR التحرر من �افة أش@ال االستعمار، فقد جاء القانون الدو 

طر األساسية للمحافظة ع�� ا&;قوق 
ُ
من مواثيق وقرارات دولية، ليضع األ

 QR السياسية، واألمنية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية للدول األعضاء

منظمة األمم املتحدة، فقد اكyسب حق تقر�ر املص�� قوته عند إدراجه QR ميثاق األمم 

سواء �انت كب��ة أو صغ��ة QR أن تقرر مص��=ا  املتحدة، ونصَّ ع�� حق الشعوب

�قامة دولة مستقلة محررة من أي استعمار ألراض¿�ا  بيد=ا دون تدخالت خارجية، و

QRوموارد=ا، دون است§ناء أو تمي�� [س¨ب العرق أو الدين أو اللغة أو املوقع ا&<غراÒ 

 ينظمه القانون الدوQq، وع��
ً
 مشروعا

ً
=ذا األساس  ولقد �ان االستعمار عمال

عددت أساليبه ووسائله QR اضط]اد الشعوب، فظ]رت أنظمة  ^عددت أنواعه ̂و

استعمار�ة متنوعة م½�ا نظام التبعية وا&;ماية الدولية وا&;ماية االستعمار�ة 

                                           

تغ��ات الدولية، مجلة ) ينظر: د. س]يل حس�ن الفتالوي، حق تقر�ر املص�� ب�ن املبادئ اإل�سانية وامل�(

العلوم السياسية، مجلة علمية محكمة تصدر عن �لية العلوم السياسية /جامعة [غداد، السنة 

J.   92، [غداد، ص2001، �انون الثا�ي،  22الثانية عشر، العدد 
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، ثم جاء )�(ثم جاءت عصبة األمم  بنظام االنتداب وقسمته إ�q ثالث درجات )�(والضم.

، ولكن ميثاق األمم  املتحدة �عت�� برأي جانب )�(الوصايةميثاق األمم  املتحدة بنظام 

من الفقه أول وثيقة حرمت [ش@ل قط�Q ما �ان �س�QR ¹ املاÐ»� بحق االحتالل 

. و�ان )4(وأصبح حق تقر�ر املص�� أداة للتغي�� وأداة قانونية للتحرر من االستعمار

الدول املستعمرة  نyيجة لسيادة =ذه األنماط من السيطرة االستعمار�ة أن تولت

اقعة تحت سيطر��ا وحرمان الشعوب من حكم نفس]ا بنفس]ا  إدارة األقاليم الو

عرضت ثروا��ا للسرقة  وعانت شعوب تلك األقاليم من االضط]اد وال�مÁش ̂و

 وال½�ب.

                                           

،  1) ينظر: شارل روسو، القانون الدوQq العام، ^عر�ب شكر هللا خليفة، دار األ=لية للطباعة،ط�(

J.�142وت، صب�

. املستعمرات ال�� ترتب ع�� 1بما يأ^ي: ( 1919) من ع]د العصبة لعام 22) حيث تق¼»� املادة (�(

ا&;رب األخ��ة أ¢�ا لم ^عد تخضع لسيادة الدول ال�� �انت تحكم]ا وال�� تقط½�ا شعوب غ�� قادرة ع�� 

القاÐ»� بان رفا=ية =ذه  الوقوف وحد=ا QR األحوال القاسية للعالم ا&;ديث، يطبق عل¿�ا املبدأ

الشعوب وتقدم]ا إنما =و أمانة مقدسة QR عنق املدنية وmأن �شتمل الع]د الضمانات الكفيلة 

Jباالضطالع ��ذه األمانة. 

. إن أفضل وسيلة لوضع =ذا املبدأ موضع التطبيق العم�Q =و أن �ع]د بالقوامة ع�� =ذه الشعوب 2

رد=ا وتجار��ا وموقع]ا ا&<غراQR ،QR مركز �سمح باالضطالع ��ذه إ�q األمم املتقدمة، ال�� QÉ بحكم موا

املسؤولية، وال�� QÉ راغبة QR قبول]ا، وان تزاول =ذه القوامة بواسط�م بوصف]م سلطات قائمة 

 باالنتداب وذلك بالنيابة عن العصبة.

قليم وأحواله . يتع�ن أن يتفاوت طا[ع االنتداب بحسب مرحلة تقدم الشعب، املوقع ا&<غراQR لإل3

 االقتصادية واألحوال املشا��ة األخرى). 

تنظيم األح@ام القانونية  1945) وقد تكفل الفصل الثا�ي عشر من ميثاق األمم املتحدة لعام �(

) من امليثاق ع�� ما يأ^ي: ( تh-»+ األمم املتحدة تحت 75ا&%اصة بنظام الوصاية، حيث تق¼»� املادة (

 لل
ً
 دوليا

ً
اف]ا نظاما وصاية وذلك إلدارة األقاليم ال�� قد تخضع ل]ذا النظام بمقت¼»¹ اتفاقيات إشر

فردية الحقة لإلشراف عل¿�ا، و�طبق ع�� =ذه األقاليم فيما ي�Q من األح@ام اسم األقاليم املشمولة 

Jبالوصاية). 

)4 ( úJóôÔåØÙÙØÔÚßJ�ÔÜëÚÔæñJ×çÜØNñÔßJ�ñåæÜØÕ�JÔÕJáçñûÔÚæØÜÔÕ�÷ßJýæJä�éçñûÔÚÕÔßJîæÚØ÷ßJ

Ñ���ßêÒï�ÒJ
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 اخلامتة 
تتمثل النتائج ال�� ان�ت ال¿�ا دراسyنا للقراءة املعاصرة لإلعالن العال�� &;قوق 

ق اإل�سان وال�� �انت محور البحث QR الفصل األول بان اإلعالن العال�� &;قو 

اإل�سان يجسد  خارطة طر�ق حقيقية ملس��ة تطور قانون حقوق اإل�سان واحد ا=م 

املؤشرات األساسية ع�� تبلور فكرة القانون الدوQq &;قوق اإل�سان واطار عام 

ل�;قوق وا&;ر�ات يyسم بالعاملية واألصالة وxعكس إصرار ا}<تمع الدوQq ع�� الس�� 

 باتجاه إقرار وثائق دولية تن
ً
س]م QR صياغة نظام قدما اقش قضايا حقوق اإل�سان ̂و

قانو�ي ملزم للدول من اجل تفادي حدوث االن�ا�ات والعمل من اجل إرساء دعائم 

=ذه ا&;قوق وتكرxس]ا والyسليم ��ا كجزء من املتطلبات األساسية لº;ة وسالمة 

 أي نظام قانو�ي QR الدولة املعاصرة. 

ن يمثل نقطة الشروع من قبل الدول باتجاه و�ن اإلعالن العال�� &;قوق اإل�سا

تب�� املعاي�� الدولية املقررة QR مجال ضمان اح�Yام حقوق اإل�سان وضمان كفال�ا 

و=و يل�Î بطبيعة ا&;ال جزء م]م من احتياجات ا}<تمع الدوQq من املبادئ 

شر التوج¿�ية ا&;اكمة QR مجال تقييم مدى ال�Yام الدول بقانون حقوق اإل�سان و�ؤ 

ملدى مراعاة =ذه ا&;قوق، وان تبhيه من قبل الyشرxعات الوطنية يكشف عن إدماج 

تلك ا&;قوق QR النظام القانو�ي الوط�� و�نفاذ=ا فيه. و�ن التطورات الدولية 

املعاصرة ال�� �ش]د=ا القانون الدوQq &;قوق اإل�سان تكشف عن أن الرؤ�ة 

 املنفتحة لإلعالن قد جاءت بمحل]ا وان املر 
ً
ونة ال�� ا^سم ��ا قد جعلته صا&;ا

للتطبيق لعمر اف�YاÐ»� يفوق العمر الذي قدر له، كما انه يكشف عن أن =ذه 

الوثيقة الدولية نالت من اال=تمام وال�Yك�� والشرح والتأو�ل ما لم تنله أي وثيقة 

دولية أخرى QR اطار قانون حقوق اإل�سان. لكن ما تقدم ال ينفي حقيقة أن اإلعالن 

العال�� لم يرا®Q جانب كب�� من ا&%صوصيات الثقافية والديhية للعديد من 

ا}<تمعات ولم يل�Î [عض التطلعات ال�� �انت ترنو نحو إقرار وثيقة دولية عاملية 

 ع�� أن ينفي عن نفسه اال��امات ال�� وج]ت اليه بت¨نيه 
ً
ملزمة، كما انه لم يكن قادرا

ة و�تعاطف به مع املذ=ب الفردي دونما أن يقيم من�~ يكرس فيه املدرسة الرأسمالي

Jأي اعتبار للمدارس الفكر�ة األخرى.
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أما عن النتائج ال�� توصلنا ال¿�ا QR الفصل الثا�ي الذي أفردناه ملناقشة ا&;قوق 

 
ً
 بارزا

ً
الرقمية كحق من حقوق اإل�سان، فتتمثل بان ا&;قوق الرقمية تجسد مظ]را

QR االطار الدوQq وجزء من قدرة القانون الدوQq من مظا=ر تطور حقوق اإل�سان 

&;قوق اإل�سان ع�� التطور واالستجابة ل@ل مظا=ر ا&;قوق ا&;ديثة و�م@انية 

اسyيعا��ا واحتوا©�ا وتوف�� النصوص الدولية الكفيلة بحماي�ا والزام الدول باتخاذ 

&;قوقية ما يلزم من إجراءات تكفل التطبيق السليم ل]ا. ورغم أن الدراسات ا

 ل�;قوق الرقمية إال أن =ذه الدراسات تؤكد 
ً
 محددا

ً
املعاصرة لم تحدد ^عر�فا

 QR QÉذه ا&;قوق كجزء من منظومة حقوق اإل�سان األساسية و��حقيقة االع�Yاف 

الوقت نفسه تنظر إ�q ا&;قوق الرقمية بوصف]ا حقوق جو=ر�ة QR العصر الرق�� 

مما يجعل األمر يق�Yب QR طبيعته من حقوق وان طائفة م½�ا قد يمثل حر�ات رقمية 

 QRخصوصية ا&;قوق الرقمية و QR االطار التقليدي مع تباين QR اإل�سان وحر�اته

طبيع�ا وQR مضمو¢�ا وأدوات التعب�� ع½�ا، إال أ¢�ا ^ش@ل نموذج متطور ومتقدم من 

 حقوق اإل�سان. 

مصط�� ا&;قوق  وقد بدأت الدراسات ا&;قوقية املعاصرة تتداول [ش@ل واسع

وا&;ر�ات الرقمية وأخذت الوثائق الصادرة عن املنظمات الدولية ��تم ��ذه ا&;قوق 

[ش@ل واسع واصبح صدى =ذه ا&;قوق يتخطى حدود ال]يئات واملنظمات ا&;قوقية 

امل]تمة واملعنية ��ذه ا&;قوق إ�q منظمات دولية عاملية كمنظمة األمم  املتحدة 

اولت تلك املنظمات أن تخصص جزء م]م من أ�شط�ا وو�اال��ا املتخصصة، وح

اقع  لدعم تلك ا&;قوق واالع�Yاف بأ=مي�ا واإلقرار ��ا بوصف]ا جزء أصيل من و

مادي ملموس QR امليدان و أحد متطلبات س�� ا&;ياة اإل�سانية QR ا}<تمع املعاصر. 

QR ت;Ëالوقت ا&;اضر ون QR سب  ولقد تطورت ا&;قوق الرقمية بصورة كب��ةyأن تك

��ا وان تفرض نفس]ا باعتبار=ا ضرورات م�;ة ومتطلبات  Qqاف ا}<تمع الدو�Yاع

أساسية وحقوق ال غ�¹ ع½�ا، وQÉ حقوق قائمة بذا��ا وxع�Yف بوجود=ا بمعزل عن 

غ��=ا من حقوق اإل�سان ودون النظر عن كو¢�ا تدعم حق أخر أو ^س]م QR إرساء 

د=ا من ذاتي�ا وخصائص]ا التكو�hية، وQÉ حقوق أخرى، بل QÉ حقوق ^ستمد وجو 

مظ]ر متطور من مظا=ر حقوق اإل�سان ل�<يل الرا[ع.
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J الفصل الثالث [عد االن�اء من بحث حقوق QR أما عن النتائج ال�� خلصنا ال¿�ا

الشعوب األصلية ودور األمم املتحدة QR ^عز�ز=ا، فإ¢�ا تتجسد QR أن قضايا الشعوب 

من ب�ن ابرز القضايا العاملية ال�� أخذت تنال املز�د من األصلية تمثل واحدة 

اال=تمام الدوQq من قبل ال]يئات واملنظمات الدولية وأخذت قضايا=م تطرح [ش@ل 

اإلقليمية والعاملية، وأصبحت محل ا=تمام العديد  -واسع وع�� مختلف األصعدة

��ا الدولية من األطراف الدولية الفاعلة وlش@ل خاص األمم  املتحدة وو�اال

املتخصصة. ورغم أن الوثائق الدولية لم ^ستقر ع�� تب�� ^عر�ف ما�ع جامع شامل 

�غطي �ل ا&<وانب املتصلة بمصط�� (الشعوب األصلية)، إال أن تلك الوثائق 

نË;ت QR إقرار مجموعة من العناصر املم��ة ل]ذه املصط�� وال�� يمكن QR ضو©�ا 

بÁنه و�mن مجموعة أخرى من املصط�;ات ال�� قد  إزالة الل¨س وا&%لط الذي قد يقع

^شyبه به. و�ن األمم املتحدة أقرت مجموعة من القواعد املنظمة &;قوق الشعوب 

األصلية، =ذه القواعد ^Ì%ص &<انب أسا¬»� من ا&;قوق ال�� أقر��ا الدول 

افقت ع�� تضمي½�ا QR وثيقة دولية صادرة ع½�ا، وان �انت =ذه املعا&<ات اتخذت  وو

ش@ل إعالن عال�� خاص بالشعوب األصلية. إال أن =ذا اإلعالن ال يمكن القول بأنه 

أخر املطاف QR مسا®Q =ذه املنظمة بل أن املنظمة أخذت تز�د من ا=تمام]ا بقضايا 

=ذه الشعوب وlش@ل خاص [عد إ�شاء ا}<لس الدوQq &;قوق اإل�سان و�حالة ملف 

��م.=ذه الشعوب إ�q املنتدى الدوQq املع� �J

  QR كما إن وجود عدة أج]زة دولية تمارس اليوم من خالل األمم  املتحدة أدوار=ا

 Qqآليات التعامل الدو QR 
ً
 كب��ا

ً
مجال ا&;ماية والتعز�ز يكشف حقيقة أن =ناك تطورا

 من قبل منظمة األمم  املتحدة QR إدارة 
ً
مع قضايا الشعوب األصلية وان =ناك نجاحا

عاطف من قبل منظمات حقوق =ذا امللف ، �ساعد= ا QR ذلك وجود ^عاون دوQq ̂و

اإل�سان مع قضايا الشعوب األصلية QR العالم. و�ن الوثائق الدولية الصادرة عن 

األمم  املتحدة املعنية بمعا&<ة حقوق الشعوب األصلية QÉ وثائق غ�� ملزمة، وتتخذ 

أمس ا&;اجة إ�q صفة قواعد عامة اس�Yشادية، األمر الذي يجعل =ذه الشعوب ب

قواعد دولية اتفاقية ملزمة تنظم أح@ام ا&;ماية الدولية ا&%اصة ��م وتفرض ع�� 

الدول واجب اح�Yام]ا. وmالرغم من التقدم ا};رز من قبل األمم  املتحدة QR مجال 
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^عز�ز حقوق الشعوب األصلية ع�� أج]ز��ا العادية، لكن برامج =ذه املنظمة ال تزال 

الدراسات واألبحاث و�شر املعلومات فقط، دون إقرار آليات أك � تركز ع�� جانب 

 QR مجال ا&;ماية والتعز�ز. و=ناك صعوmات حقيقية QR مجال عرض 
ً
فاعلية وتأث��ا

مشا�ل الشعوب األصلية وطرح]ا أمام ال]يئات واملنظمات الدولية املعنية، وذلك 

 لبعض املعوقات الفنية أو الب��وقراطية وغ��=ا 
ً
�اش�Yاط تمتع منظمات نظرا

 .Q®شاري لدى ا}<لس االقتصادي واالجتماyالشعوب األصلية بمركز اسJ

أمــا عــن النتـــائج الفصــل الرا[ـــع مــن =ــذا الكتـــاب وlعــد مناقشـــة موضــوع ا&;قـــوق  

إن موضـوع تنظــيم ا&;مايــة األسـر�ة بــ�ن ا&%صوصـية والعامليــة فإ¢�ــا تتمثـل RــQ حقيقــة 

من املشكالت ال�� تطرح QR اإلطار�ن النظري والعم�ـQ الدولية لألسرة ينطوي ع�� كث�� 

QR ذات الوقت، وlعد =ذا االستعراض ملظا=ر الصراع مـا بـ�ن فلسـفات عامليـة لتنظـيم 

األســــرة وأخــــرى ترا®ــــQ ا&%صوصــــيات االجتماعيــــة والثقافيــــة والفكر�ــــة والقيميــــة ل@ــــل 

ر بمراحل مختلفـة مجتمع من ا}<تمعات، ه و إن تنظيم ا&;ماية الدولية لألسرة قد م

مـــــن التطـــــور، وقـــــد اعتمـــــد =ـــــذا التنظـــــيم ع�ـــــ� سلســـــلة مـــــن الوثـــــائق الدوليـــــة املنظمـــــة 

لقواعـد قانونيــة دوليــة ^عــا&~ جوانــب مختلفـة مــن ا&;مايــة املتصــورة لألســرة باعتبــاره 

مكــون مســ�دف با&;مايــة ع�ــ� تلــك القواعــد، وان =ــذا التطــور ارتــبط [عوامــل مختلفــة 

القــانون الــدوQq &;قــوق اإل�ســان وت@امــل موضــوعاته، وتزايــد يقــف RــQ مقــدم�ا تنــامي 

اال=تمام الدوQq بقضايا حقوق اإل�سان إ�q ا&;د الـذي وصـل معـه ا}<تمـع الـدوQq إqـ� 

تدو�ل قضايا حقوق اإل�سان و�خراج موضوع حقـوق اإل�سـان مـن دائـرة املسـائل ال�ـ� 

J^عد من صميم االختصاص الداخ�Q للدولة.

لدولية الرامية إ�q حماية حقوق األسرة مـن شـ�¹ مظـا=ر االعتـداء كما إن ا&<]ود ا 

عل¿�ــــا أو اإلســــاءة إل¿�ــــا انطلقــــت مــــن أســــس قانونيــــة مســــتمدة مــــن خلفيــــات اجتماعيــــة 

وفكر�ة وقيمية متباينة ومختلفة وقد طغت ع�� الكث�� من نصوص ا&;ماية فلسـفات 

;ــل مشــكالت مجتمعــات املــذ=ب الرأســماQq والفكــر ا&;ــر RــQ إطــار نمــوذج قــد يyناســب &

[عي½�ـــــا ولكـــــن مـــــن دون أن يكـــــون =نـــــاك أي إم@انيـــــة لتعمـــــيم =ـــــذه النصـــــوص والقـــــول 

بصـــالحي�ا للتطبيـــق بالhســـبة }<تمعـــات أخـــرى. و�ن العامليـــة قـــد أدمجـــت مع]ـــا [عـــض 

مظـــا=ر العوملـــة وأخـــذت األمـــم  املتحـــدة RـــQ أعقـــاب الyســـعينات تر®ـــ� مـــؤتمرات عامليـــة 
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ملناقشة قضايا األسـرة ومشـكال��ا ومكونا��ـا وlشـ@ل &;قوق اإل�سان خصص [عض]ا 

خــاص املــرأة والطفــل، وقــد ان�ــت تلــك املــؤتمرات إqــ� صــياغة وثــائق دوليــة جــاءت ع�ــ� 

 لقواعـــــد قانونيـــــة 
ً
 واحـــــدا

ً
مســـــتوى عـــــال مـــــن املغـــــاالة RـــــQ الطـــــرح الـــــذي يكـــــرس نموذجـــــا

طبيق]ـا RــQ صـيغت لتطبـق ع�ـ� دول العـالم بأســر=ا مـع أ¢�ـا تفتقـر إqــ� ا[سـط مقومـات ت

أفـــــق عـــــال�� كو¢�ـــــا لـــــم ترا®ـــــQ ا&%صوصـــــيات واالختالفـــــات ا&<و=ر�ـــــة ع�ـــــ� املســـــتو�ات 

 الثقافية واالجتماعية ب�ن مجتمعات الدول.

�ن مؤ�ــدي التنظـــيم العــال�� &;قـــوق األســرة رغـــم وجا=ــة امل�ـــ�رات ال�ــ� يقـــدمو¢�ا و  

اإل�سـان  من خالل رmط]م ب�ن حقوق األسرة والتطور ا&;اصـل RـQ مجـال تنظـيم حقـوق 

وان العامليـــة وســـيلة ل�;ـــد مـــن خــــرق أحـ@ــام ا&;مايـــة خشـــية اســـتغالل ا&%صوصــــيات 

كســـتار الن�ـــاك ا&;قـــوق، واالســـتدالل بـــان ا}<تمـــع الـــدوQq قـــد غـــادر موضـــوع مناقشـــة 

عاملية حقوق اإل�سان من ال�;ظة ال�ـ� اقـر ف¿�ـا اإلعـالن العـال�� &;قـوق اإل�سـان ومـا 

ه امل�ــ�رات ورغــم أ¢�ــا تح¼ــ»¹ بتأييــد الكث�ــ�ين إال أ¢�ــا ال تــاله مــن وثــائق دوليــة أخــرى، =ــذ

 Q®ا&;فـاظ ع�ـ� البنـاء االجتمـا QـR يمكن أن ^ستخدم كوسيلة لتجر�د الدول من حق]ـا

والثقــــاQR واألخالÆــــQ }<تمعا��ــــا بالشــــ@ل الــــذي يh¤ــــ<م مــــع منظومــــة القــــيم والتقاليــــد 

� عــــــن املعطيــــــات واألعــــــراف ومنظومــــــة الــــــدين، خاصــــــة RــــــQ ا}<تمعــــــات ال�ــــــ� لــــــم تتخ�ــــــ

الســـابقة وال تـــزال ^عمـــل مـــن اجـــل ا&;فـــاظ ع�ـــ� ال]و�ـــة ا&%اصـــة ��ـــا خشـــية أن تخYـــ�ق 

و�صي�Çا من التفكك واالنحـراف مـا أصـاب ا}<تمعـات الغرmيـة [سـ¨ب سـيادة منظومـة 

 
ً
مـــن القـــيم ال�ـــ� ال ترا®ـــQ حمايـــة األســـرة بالشـــ@ل األمثـــل وmمـــا يكفـــل تحصـــي½�ا أخالقيـــا

 و�[عاد=ــــا عــــن 
ً
أي مظ]ــــر مــــن مظــــا=ر التفكــــك أو ال�مــــÁش، و�ال فــــان ا&;مايــــة وثقافيــــا

 ستكون ش@لية وان الغايات األساسية من ا&;ماية لن تتحقق.

و�ن اإلســالم قــد وضــع لألســرة منظومــة حمائيـــة مت@املــة تحــيط ��ــا مــن �ــل جانـــب  

ستمر مع]ا QR �ل الظروف وتن¨ثق من الفطرة اإل�سانية السليمة ومن ^عظيم مل@انـة  ̂و

ســرة وحــرص حقيقــي ع�ــ� ا&;فــاظ عل¿�ــا وصــو¢�ا مــن أي مظ]ــر مــن مظــا=ر االعتــداء األ 

عل¿�ا، وان اإلسالم يضع آليات وقائية وأليات عالجية &;ماية األسـرة وان =ـذه اآلليـات 

QÉ أك � نجاعة وأك � فاعلية من أي آلية ^شرxعية وطنية أو دولية توصل إل¿�ـا ا}<تمـع 

ة، و��ـــــــذا التصـــــــور يطـــــــرح اإلســـــــالم ع�ـــــــ� ا&<ميـــــــع الـــــــدوQq تحمـــــــل شـــــــعار حمايـــــــة األســـــــر 
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خصوصـياته ال�ـ� �ســتطيع أن يواجـه ��ــا أي تحـدي حقيقـي يواجــه األسـرة أو أي مكــون 

 أخر �ع�Yف له بحق من ا&;قوق.  

كمــا إن ا&%صوصــية ال�ــ� ينــادي ��ــا الكث�ــ�ون RــQ مجــال تنظــيم ا&;مايــة القانونيــة  

نــات، =ــذه ا&%صوصــية يجــب أن تكــون ا&%اصــة باألســرة ومــا ينــدرج RــQ إطار=ــا مــن مكو 

حقيقيـــة RـــQ مجـــال التعب�ـــ� عـــن قـــيم وخصـــائص ثقافيـــة نا[عـــة مـــن املـــوروث ا&;ضـــاري 

واالجتمــا®Q والــدي�� للمجتمــع بمــا يكفــل تماســك األســرة وصــيان�ا وا&;فــاظ عل¿�ــا مــن 

أي مخـــــاطر قـــــد ��ـــــدد=ا. و�ن املـــــرأة وحقوق]ـــــا �انـــــت محـــــور خالفـــــات كب�ـــــ�ة بـــــ�ن أنصـــــار 

�ــا، وقــد نالــت قضــايا املــرأة RــQ إطــار العامليــة و  معارضــ¿�ا وmــ�ن دعــاة ا&%صوصــية ومنك̧ر

ا&;ــــــديث عــــــن حقــــــوق األســــــرة مســــــاحات واســــــعة مــــــن ا&%ــــــالف RــــــQ األوســــــاط الدوليــــــة 

ا}%تلفـــة فمـــا بـــ�ن الـــدعوة إqـــ� الyســـليم بـــالنموذج املقـــرر RـــQ إطـــار االتفاقيـــات الدوليـــة 

ا بــــ�ن منكــــر [شــــ@ل ك�ــــQ ل]ــــذه وlشــــ@ل خــــاص اتفاقيــــة منا=ضــــة التمي�ــــ� ضــــد املــــرأة ومــــ

االتفاقيــة وأمثال]ــا ومعــارض ألح@ام]ــا، و�قــف بــ�ن الطــرف�ن اتجــاه ثالــث تــوفيقي يــؤمن 

بإم@انيـــــــة اعتمـــــــاد ا&%طـــــــاب العـــــــال�� RـــــــQ إطـــــــار يحـــــــافظ ع�ـــــــ� ا&%صوصـــــــية الثقافيـــــــة 

 تحـافظ ع�ـ� مقاصـد العامليـة ومتطلبـات 
ً
واالجتماعية بحيث يحقق =ذا الوضـع مزايـا

بالشـــــ@ل الـــــذي يكفـــــل لألســـــرة وللمـــــرأة �أحـــــد عناصـــــر=ا حمايـــــة إعمـــــال ا&%صوصـــــية 

قانونيــــــة أفضــــــل. و�ن مســــــؤولية تــــــام�ن ا&;مايــــــة الدوليــــــة لألســــــرة ال تقــــــع ع�ــــــ� عــــــاتق 

املنظمات الدولية العامليـة بـل إن املنظمـات الدوليـة اإلقليميـة يمكـن أن تمـارس دور=ـا 

=ذه املنظمات يمكـن أن  QR مجال كفالة ا&;ماية القانونية املناسبة لألسرة خاصة أن

^ســ]م RــQ صــياغة قواعــد قانونيــة تــنظم جوانــب مختلفــة ل�;مايــة تyناســب مــع أوضــاع 

وظـــروف وقـــيم وتقاليـــد ا}<تمعـــات للـــدول األعضـــاء ف¿�ـــا فتكـــون =نـــاك مســـاحة أوســـع 

لتلــك املنظمــات RــQ مراعــاة ا&%صوصــية و�عمال]ــا أك ــ� ممــا لــو تــرك األمــر ملنظمــة دوليــة 

Jعاملية. 

ن إغفـــال الـــدور الـــذي تمارســـه املنظمـــات الدوليـــة غ�ـــ� ا&;كوميـــة RـــQ مجـــال وال يمكـــ 

^عز�ـز ا&;مايــة القانونيــة لألســرة مــن خــالل آليا��ـا ال�ــ� تمتــاز بالقــدرة ع�ــ� الوصــول إqــ� 

الفئـــــات املشـــــمولة با&;مايـــــة وmطر�قـــــة تyناســـــب مـــــع ظـــــروف تلـــــك الفئـــــات وأوضـــــاع]ا 

املنظمــات الدوليــة ا&;كوميــة ال�ــ� وmالتــاQq ســتكون اقــدر ع�ــ� مراعــاة ا&%صوصــية مــن 
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 قـــد ال ^ســـمح ل]ـــا باالتصـــال املباشـــر مـــع الفئـــات 
ً
تخضـــع إلجـــراءات وأليـــات أك ـــ� ^عقيـــدا

محـــل ا&;مايـــة والوقـــوف ع�ـــ� أوضـــاع]م والتأكـــد مـــن الYـــ�ام األطـــراف املو�ـــل إل¿�ـــا أمـــر 

Jحماي�ا بأداء تلك االل�Yامات وعدم وجود ان�ا�ات أو خروقات ل]ا. 

ئج الفصــــــــل ا&%ــــــــامس [عــــــــد دراســــــــة دور املنظمــــــــات الدوليــــــــة غ�ــــــــ� أمــــــــا عــــــــن نتــــــــا

ا&;كوميــة RــQ مجــال حقــوق اإل�ســان فإ¢�ــا تتمثــل بحقيقــة انــه وع�ــ� سلســلة التطــورات 

الكب�ـــ�ة ال�ـــ� مـــرت ��ـــا حركـــة حقـــوق اإل�ســـان ع�ـــ� املســـتوى العـــال��  ـ�ــان الـــدور األك�ـــ� 

�ســــان ومــــع املشــــكالت واألثــــر األبــــرز RــــQ =ــــذا التحــــول RــــQ التعــــاطي مــــع قضــــايا حقــــوق اإل

القانونية ال�� تطرح]ا تلك القضايا �عود إ�q املنظمات الدوليـة غ�ـ� ا&;كوميـة ، وال�ـ� 

عيـــــد االعتبـــــار للعديـــــد مـــــن املفـــــا=يم  بـــــرزت كقـــــوة ال يمكـــــن تجا=ل]ـــــا، لتفعـــــل وتطـــــور ̂و

الراÀــــــ%ة RــــــQ ميــــــدان حقــــــوق اإل�ســــــان. ولقــــــد ـ�ـــــان ل]ــــــذه املنظمــــــات أثر=ــــــا RــــــQ تطــــــو�ر 

نونيـة الدوليـة والوطنيـة ال�ـ� تصـدت ملعا&<ـة تلـك ا&;قـوق، و�انـت RـQ الyشرxعات القا

[عـــض املراحـــل جـــزًء مـــن عمليـــة إنتـــاج النصـــوص القانونيـــة الدوليـــة بـــدخول]ا ا&<ـــريء 

واملتم�ــ� إqــ� امليــادين الدوليــة وأخــذ=ا زمــام املبــادرة و�صــرار=ا ع�ــ� إقــرار العشــرات مــن 

قبـل ا}<تمـع الـدوQq تحـت ا&;مـالت ال�ـ� املشـارxع القانونيـة ال�ـ� اعتمـدت بالفعـل مـن 

Jت¨ن�ا وتحت الضغوط ومحاوالت التأث�� ال�� مارس�ا. 

لقـــد أصـــلت تلـــك املنظمـــات الكث�ـــ� مـــن ا&;قـــوق وأوجـــدت ل]ـــا منظومـــة قانونيـــة   

جيدة تكفل ل]ا ا&;ماية واالح�Yام ، وتمكنـت مـن تفسـ�� الوثـائق القانونيـة ال�ـ� تناولـت 

ر وأثبyــت فاعلي�ـا RـQ =ــذا ا}<ـال [ســ¨ب حيادي�ـا وحرفي�ــا تلـك ا&;قـوق [شــ@ل أو بـأخ

وقدر��ا ع�� ا&<مع ما ب�ن ا&<وانب العلمية والعملية مـن خـالل الكـوادر العلميـة ال�ـ� 

تضــم]ا ومــن خــالل ا&%�ــ�ات امل�Yاكمــة ال�ــ� تــوفرت لــد¸�ا. وكمــا تمــارس =ــذه املنظمــات 

 ال حصر ل]ـا RـQ ميـدان الـدفاع عـن حقـوق اإل�
ً
سـان مـن خـالل توظيـف الكث�ـ� مـن أدوارا

ا&<]ود ال�� تبذل من اجل منا=ضـة شـ�¹ أشـ@ال االن�ا�ـات ال�ـ� تصـÁب تلـك ا&;قـوق 

ومن خالل نجاح]ا RـQ إقامـة الشـرا�ات مـع األطـراف الفاعلـة RـQ مجـال حقـوق اإل�سـان 

وفÂــ� جميــع ا&%روقــات واالن�اـ�ـات ال�ــ� تصــÁب [عــض ا&;قــوق ا&<و=ر�ــة لإل�ســان، 

ت�ـــــ� دور=ـــــا RـــــQ التو�ـــــل ا}<ـــــا�ي RـــــQ الـــــدفاع عـــــن «ـــــ;ايا ان�اـ�ــــات حقـــــوق و�مكـــــن أن �ع
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اإل�ســـان والســــماح ل]ـــا بتحر�ــــك الشــــ@اوى أمـــام ا};ــــاكم الدوليــــة وفـــق آليــــات محــــددة 

 مقررة QR مواثيق العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية.

 وال ينكـــر دور تلـــك املنظمـــات RـــQ �شـــر ثقافـــة حقـــوق اإل�ســـان ع�ـــ� التوعيـــة بتلـــك

عميق الف]م الº;يح والتأكيد ع�� أ=ميـة تلـك ا&;قـوق . و=كـذا فـان =ـذه  ا&;قوق ̂و

املنظمــات تركــت بصــمات وا«ــ;ة RــQ شــ�¹ امليــادين اإل�ســانية وأصــبحت ^ســتحوذ ع�ــ� 

ملفـات حقــوق اإل�ســان بأسـر=ا ح�ــ¹ أن =ــذه املنظمـات أصــبحت صــاحبة االختصــاص 

ف RـــQ القيـــام باألعبـــاء القانونيـــة األول RـــQ =ـــذا امليـــدان وأصـــبحت تنـــافس جميـــع األطـــرا

ا&%اصـــــــــة بحقـــــــــوق اإل�ســـــــــان وأصـــــــــبحت تلـــــــــك ا&;قـــــــــوق ال تـــــــــذكر مـــــــــن دون أن يكـــــــــون 

 ـ�ــــان للمنظمـــــات 
ً
 وكب�ـــــ�ا.  وأخ�ـــــ�ا

ً
 واســـــعا

ً
للمنظمـــــات الدوليـــــة غ�ـــــ� ا&;كوميـــــة حضـــــورا

الدوليـــة غ�ـــ� ا&;كوميـــة دور=ـــا املتم�ـــ� RـــQ مجـــال رصـــد وتوثيـــق االن�اـ�ــات ال�ـــ� تطـــال أي 

اإل�ســــان وان تمــــارس =ــــذا األمــــر وفــــق اآلليــــات القانونيــــة املعتمــــدة RــــQ حــــق مــــن حقــــوق 

 اك�ـــ� داخـــل أروقـــة األمـــم 
ً
مجـــال الرصـــد والتوثيـــق و=ـــذا مـــا أعطـــى ل]ـــذه املنظمـــات دورا

املتحــــــدة مــــــن خــــــالل مناقشــــــة االن�اـ�ـــــات ال�ــــــ� تhســــــب إqــــــ� دولــــــة مــــــا وتقــــــديم التقــــــار�ر 

� تـدين ا&;كومـات بارت@ـاب ان�اـ�ـات التفصـيلية ال�ـ� تو«ـ� تلـك االن�ا�ـات واألدلـة ال�ـ

&;ـــــــق مـــــــن ا&;قـــــــوق ، وأصـــــــبحت تلـــــــك التقـــــــار�ر تنـــــــال قبـــــــول جميـــــــع األطـــــــراف [ســـــــ¨ب 

اســyناد=ا إqــ� األدلــة القانونيـــة ال@افيــة ال�ــ� تث¨ــت ضـــلوع إحــدى ا&;كومــات بان�اـ�ــات 

مختلفـــــــــة &;قـــــــــوق اإل�ســـــــــان ، وأصـــــــــبحت تلـــــــــك التقـــــــــار�ر تح¼ـــــــــ»¹ بـــــــــاع�Yاف ال�<ـــــــــان 

 مم املتحدة بان ل]ا قيمة حقوقية ال يمكن إن@ار=ا.املتخصصة التا[عة لأل 

و�انــت ابــرز النتــائج ال�ــ� تمخضــت ع½�ــا دراســة ا&;ــق RــQ تقر�ــر املصــ�� RــQ الفصــل 

الســــادس فإ¢�ــــا تتجســــد RــــQ إن القــــانون الــــدوQq &;قــــوق اإل�ســــان قــــد ^عامــــل مــــع حــــق 

ذا ا&;ـق الشعوب QR تقر�ر مص��=ا باطـار منضـبط وازن مـا بـ�ن املعطيـات األساسـية ل]ـ

ومـــــا بـــــ�ن الضـــــرورات ا&<و=ر�ـــــة ا&%اصـــــة بحمايـــــة ســـــيادة الدولـــــة واســـــتقالل]ا ووحـــــدة 

أراضـــ¿�ا وســـالم�ا اإلقليميـــة، ومـــن =نـــا �انـــت الوثـــائق الدوليـــة ال�ـــ� ^عYـــ�ف ��ـــذا ا&;ـــق 

حر�صـــة ع�ـــ� أن ال يـــتم اســـتغالل معطياتـــه ومظـــا=ره مـــن قبـــل الـــبعض ليكـــون مـــدخال 

ول إqـــ� اقتتـــال أو حـــروب داخليـــة، بالتـــاQq ^عكـــس لالنقســـام والتقســـيم وســـ¨با &<ـــر الـــد

الوثــائق الدوليـــة من�<يـــة القــانون الـــدوQq التعاقـــدي RــQ =ـــذا االطـــار مــن حيـــث مراعاتـــه 
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إلرادات ورغبـــــات الـــــدول RـــــQ أن تبقـــــى محتفظـــــة بحق]ـــــا RـــــQ تكييـــــف األوضـــــاع الداخليـــــة 

نفصــال وعـدم الســماح ألي مجموعـة أو فئــة RــQ اسـتغالل حــق تقر�ــر املصـ�� كمــدخل لال 

أو االســتقالل عـــن الدولـــة األم. و�ن مـــا قامـــت بـــه األمــم املتحـــدة مـــن مج]ـــودات RـــQ دعـــم 

م]ام إ¢�اء االستعمار وتصفيته وما بذلته الدول QR =ذا االطار �ان بحق تمثيـل حقيقـي 

&;ــــق الشــــعوب RــــQ تقر�ــــر املصــــ��، ونجــــاح الــــدول RــــQ أن تنــــال اســــتقالل]ا وخالصــــ]ا مــــن 

ضـمام]ا إqـ� ا}<تمـع الـدوQq وتمتع]ـا بـا&;قوق الدوليـة ال�ـ� السيطرة االسـتعمار�ة وان

تث¨ــت &<ميــع الــدول وانصــ]ار=ا RــQ اطــار األســرة الدوليــة، جعــل مــن تطبيــق "حــق تقر�ــر 

 يحسـب ملنظمــة األمــم املتحـدة وقبل]ــا يحســب 
ً
 كب�ــ�ا

ً
 وج]ــدا

ً
 ومم�ـ�ا

ً
املصـ��" امــر حقيقيــا

خــــاض معظم]ــــا حــــروب تحر�ــــر  للشــــعوب ال�ــــ� اختــــارت قــــرار التحــــرر واالســــتقالل وال�ــــ�

 طو�لة ت@للت QR نيل]ا استقالل]ا وتحرر=ا من =يمنة القوى االستعمار�ة آنذاك.  

كمـــا إن ا&;ـــق RـــQ تقر�ـــر املصـــ�� شـــ]د تطـــور كب�ـــ� RـــQ مضـــمونه ومـــداه وعناصـــره، 

واصــــبح االطــــار التقليــــدي للتعامــــل مــــع =ــــذا ا&;ــــق ال �ســــتوعب التطــــورات ال�ــــ� طــــرأت 

<تمــع الــدوQq إن مــن حـــق �ــل دولــة أن تختــار نظام]ــا السيا¬ـــ»� عليــه، فعنــدما ادرك ا}

الـــذي �ع�ــــ� عــــن إرادة الشــــعب بحر�ــــة ـ�ـــان =نـــاك ا&;ــــديث عــــن تقر�ــــر املصــــ�� بمف]ومــــه 

الــــداخ�Q، وال�ـــــ� ^عطــــي للشـــــعب ا&;ـــــق RــــQ أن يثـــــور ع�ـــــ� النظــــام السيا¬ـــــ»� املســـــyبد أو 

ن إرادتــه و�مثــل الــدكتاتوري وان يقــوم الشــعب بإزاحتــه واختيــار نظــام سيا¬ــ»� �ع�ــ� عــ

�ـة، وmالتـاQq فـان حـق تقر�ـر املصـ�� بـات �شـمل  رغباته وطموحاته ع�� انتخابـات حـرة ن̧ز

املسائل ال�� تدخل ضمن ما �س�¹ بالتدخل إلحـالل الديمقراطيـة، و=نـا ثـار الكث�ـ� مـن 

ا&%ـــــالف حــــــول =ـــــذا املصــــــط��، وتبايhــــــت اآلراء حـــــول مشــــــروعية =ـــــذا التــــــدخل واثــــــره 

 وأساسه القانو�ي. 

و�ن مـــن متطلبــــات التطبيـــق ا&;قيقــــي ملبــــدأ حـــق تقر�ــــر املصـــ�� إن يكــــون =نــــاك 

احYــــ�ام لســــيادة الدولــــة واســــتقالل]ا وmالتــــاQq عنــــدما تكــــون الدولــــة عرضــــة للتــــدخالت 

ا&%ارجيـــــة وال تكـــــون قـــــادرة ع�ـــــ� اتخـــــاذ قرار��ـــــا بحر�ـــــة [ســـــ¨ب ال]يمنـــــة ع�ـــــ� القـــــرارات 

حــق شــعب تلــك الدولــة RــQ تقر�ــر السياســية واالقتصــادية فــان ذلــك حتمــا يمــس جــو=ر 

املصـــــــ��، حيـــــــث يكـــــــون =نـــــــاك إضـــــــعاف ملضـــــــمون اإلرادة الشـــــــعبية ومســـــــاس بحقـــــــوق 

الشـــعب، وmالتـــاQq فـــان الســـيادة الوطنيـــة عنصـــر معـــزز &;ـــق تقر�ـــر املصـــ��، الن الدولـــة 
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ال�ــــ� تكــــون قــــادرة ع�ــــ� التعب�ــــ� عــــن مظــــا=ر ســــياد��ا الداخليــــة وا&%ارجيــــة تكــــون اك ــــ� 

ق تقر�ـــــر املصـــــ��، أل¢�ـــــا ســـــyتخذ القـــــرارات ال�ـــــ� تخـــــدم املصـــــ�;ة تحقيقـــــا ملتطلبـــــات حـــــ

 QــR تحقيــق التنميــة واالزد=ــار QــR الوطنيــة للبلــد وال�ــ� ^ع�ــ� عــن إرادة الشــعب وتطلعاتــه

 مختلف مجاالت ا&;ياة اإل�سانية. 

وحـــق تقر�ـــر املصـــ�� أيضـــا يh¤ـــ<م مـــع مفـــا=يم الديمقراطيـــة وحقـــوق اإل�ســـان، 

لـــديمقراطي واحـــد ا�ع@اســـات حكـــم الشـــعب وتجســـيد و�جســـد احـــد تطبيقـــات الفكـــر ا

اقبــــة ســــ�� عمــــل األج]ــــزة ا}%تلفــــة  لـــإلرادة الشــــعبية القــــادرة ع�ــــ� اتخــــاذ القـــرارات ومر

وتقيــيم أدا©�ــا، و=ــو حــق يث¨ــت &<ميــع الشــعوب بــدون اســت§ناء و�مــنح الشــعوب ا&;ــق 

ســـ¨با املطلـــق RـــQ مقاومـــة الطغيـــان أو رفـــض أي ^ســـلط أو اســـyبداد أو اســـتعباد و�كـــون 

لشــرعية مــا تقــوم بــه تلــك الشــعوب مـــن ثــورات أو حرـ�ـات تحــرر لـ@ـي ^عمــل ذلــك ا&;ـــق. 

والع]ـدين الـدولي�ن  1945و�ن الوثائق الدولية وع�� راس]ا ميثاق األمم املتحـدة لسـنة 

تكـــرس  1966ل�;قـــوق السياســـية واملدنيـــة ول�;قـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة لســـنة 

&;ــــق وتجســــد االعYــــ�اف بــــه والتعامــــل معــــه كحقــــوق البنــــاء القــــانو�ي األسا¬ــــ»� ل]ــــذا ا

أساســـــية جو=ر�ـــــة جماعيـــــة وتطلـــــق العنـــــان للمنظمـــــات الدوليـــــة أن ^عمـــــل بمختلـــــف 

اليا��ا وأدوا��ا من اجـل ضـمان التطبيـق السـليم ل]ـذا ا&;ـق، وان ^¤ـ%ر �ـل إم@انيا��ـا 

ان من اجل مساعدة الشعوب املضط]دة لتحقيـق رغبا��ـا RـQ نيـل حر��ـا واسـتقالل]ا و 

تكــــون RــــQ مصــــاف الشــــعوب ا&;ــــرة القــــادرة ع�ــــ� أن تتخــــذ قرارا��ــــا بنفســــ]ا وmمــــا �عــــزز 

حقوق]ـــــا املشـــــروعة و�كفـــــل ل]ـــــا احYـــــ�ام كرام�ـــــا واســـــتقالل]ا السيا¬ـــــ»� واالقتصـــــادي 

.Q®واالجتما 
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الفصل ا&%امس : دور املنظمات الدولية غ�� ا&;كومية QR مجال حماية 

عز�ز حقوق اإل�سان Ĵو

252

258ا&;كومية املبحث األول :  مف]وم منظمات حقوق اإل�سان غ�� 

258املطلب األول:  مف]وم املنظمة الدولية غ�� ا&;كومية

263مف]وم حقوق اإل�ساناملطلب الثا�ي: 

268^عر�ف منظمات حقوق اإل�سان غ�� ا&;كوميةاملطلب الثالث : 

املبحث الثا�ي : آليات عمل املنظمات الدولية غ�� ا&;كومية QR مجال 

Jحقوق اإل�سان

269

270ب األول : التعاون مع املنظمات الدولية املعنية بحقوق اإل�ساناملطل

املطلب الثا�ي : ^عاون املنظمات الدولية غ�� ا&;كومية مع مؤسسات 

Jحقوق اإل�سان الوطنية

293

املبحث الثالث : �شاط املنظمات الدولية غ�� ا&;كومية QR مجال 

Jحقوق اإل�سان

299

مجال تطو�ر القانون الدوQq &;قوق �شاط]ا  QR املطلب األول : 

Jاإل�سان

300

�305شاط]ا QR مجال  تفعيل  حماية حقوق  اإل�ساناملطلب الثا�ي: 
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اقبة اح�Yام حقوق اإل�ساناملطلب الثالث :  �J307Jشاط]ا QR مجال مر

�J312Jشاط]ا QR مجال ^عليم حقوق اإل�ساناملطلب الرا[ع : 

غ�� ا&;كومية باألج]زة الفاعلة QR  املبحث الرا[ع : عالقة املنظمات

Jاألمم املتحدة

319J

املطلب األول : عالقة املنظمات غ�� ا&;كومية باملفوضية السامية 

J&;قوق اإل�سان

319J

عالقة املنظمات الدولية غ�� ا&;كومية بمجلس حقوق املطلب الثا�ي: 

Jاإل�سان

331J

ة غ�� املبحث ا&%امس: تطبيقات لhشاط [عض املنظمات الدولي

Jا&;كومية  

354J

J354Jاملطلب األول: منظمة العفو الدولية

J360Jمنظمة املدافع�ن عن حقوق اإل�سان (ا&%ط األمام)املطلب الثا�ي: 

J367Jاملع]د العرlي &;قوق اإل�ساناملطلب الثالث : 

J371Jاملنظمة العرmية &;قوق اإل�ساناملطلب الرا[ع : 

دراسة QR أح@ام القانون الدوQq  - الفصل السادس: حق تقر�ر املص�� 

J&;قوق اإل�سان

382J

J389Jاملبحث األول :  مف]وم مبدأ حق تقر�ر املص�� وا&%الف حول طبيعته
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390املطلب األول:  التعر�ف بحق تقر�ر املص��

412ا&%الف حول طبيعة حق تقر�ر املص��املطلب الثا�ي: 

413نظمة األمم  املتحدة منهاملبحث الثا�ي : حق تقر�ر املص�� وموقف م

416املطلب األول: موقف ميثاق األمم املتحدة من حق تقر�ر املص��

420موقف ا&<معية العامة من =ذا ا&;قاملطلب الثا�ي: 

 ألح@ام املطلب الثالث : 
ً
الوسائل الشرعية إلعمال =ذا املبدأ وفقا

Jميثاق األمم املتحدة

438

ا&<و=ر�ة QR إطار حق تقر�ر املص�� وصور  املبحث الثالث: التغي��ات

Jاالنحراف QR تطبيقه

443

445املطلب األول : التغ��ات ا&<و=ر�ة QR إطار =ذا ا&;ق

447االنحراف QR تطبيق حق تقر�ر املص��املطلب الثا�ي: 

449ا&%اتمة 


