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ذوز َُئة ا ٔلدم اهلخحست يف حٌلًة حلوق الٕوسان
اصلنخوز/تؼصسوق حاح،خامـة مس خلـامن
ملسمة
إن الاُامتم مبوضوغ حلوق الٕوسان و ذزاس خَ ًـىن تَ ٔبنرث من اًـنل وًُس فلط ؿنل اًلاهون  ،حِر ؾصفت
حلوق الٕوسان تخـازًف خمخَفة حصتط ابًزاوًة اًيت ًيؼص مهنا ذللوق الٕوسان .ففىصت حلوق الٕوسان ػِصث من
ذالل ثعوز يف اًفَسفة واًس َاسة وا ٕلحامتغ  ،وحىت معَؽ اًلصن اًـرشٍن  ،اكن موضوغ حلوق الٕوسان ل
ًححر إل يف إظاز اًلاهون اًوظين ؿىل اؾخحاز مسبٔةل حلوق الٕوسان ثـس من مصمي الادذعاض اصلاذًل
ٌضلوةل ختصح ابًخايل من هعاق اًلاهون اصلويل.
كري ٔبن اهسلغ اذلصة اًـاهلَة ا ٔلوىل و ما ذَفذَ من مبٓيس  ،تس ٔب ا ٕلُامتم اصلويل مبسبٔةل حلوق الٕوسان ؿىل
مجَؽ اهلس خوايث .فاجتَ اولمتؽ اصلويل إىل إجصام تـغ اهلـاُساث اهلخـَلة تحـغ حلوق الٕوسان  ،حِر اكهت
ُشٍ ادلِوذ حمسوذت اًيعاق ؿىل تـغ اهلواضَؽ و ؿىل تـغ اًفئاث من ا ٔلصزاض .و حىت يف ػي ؾعحة
ا ٔلدم مل ثفَح ادلِوذ اصلوًَة يف إظازُا من إجياذ هؼام مذاكمي ذللوق الٕوسان و حصايثَ ا ٔلساس َة .كري ٔبن
إوضاء مٌؼمة ا ٔلدم اهلخحست ثحـِا حتول خشزي يف جمال حلوق الٕوسان.
ومٌَ هدساءل ؾن ما مسى بٔمهَة حلوق الٕوسان يف مٌؼمة ا ٔلدم اهلخحست؟ ً ٕالخاتة ؾن رعل هدٌاول يف اىلوز
ا ٔلول  :حلوق الٕوسان يف هعوض ا ٔلدم اهلخحست  ،تُامن هدٌاول يف اىلوز اًثاين  :حلوق الٕوسان يف معي ا ٔلهجزت
اًصئُس َة ً ٔلدم اهلخحست
اهلححر ا ٔلول :حلوق الٕوسان يف هعوض ا ٔلدم اهلخحست
تـس ذزاسة مذفحعة و مذبٔهَة ٔلسَوة مـادلة كضَة حلوق الٕوسان يف إظاز ا ٔلدم اهلخحست جنس ٔبهنا اثحـت
ٔبسَوة اًخسزح اهللدول يف إكٌاغ اصلول تخخين كضَة حلوق الٕوسان و حٌلٍهتا  ،فلس ٔبصاز مِثاق ا ٔلدم اهلخحست
إىل ٔبن مصاؿات حلوق الٕوسان ٔبمص ل قىن ؾيَ ٌَمحافؼة ؿىل اًسنل و ا ٔلمن اصلوًَّي ،و ثال رعل ظسوز
الٕؿالن اًـاهلي ذللوق الٕوسان  ،و ٔبذريا ذؾت ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست اصلول ا ٔلؾضاء إىل وضؽ اثفاكِة
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خامـة ذللوق الٕوسان جيصي اًخلِس تدٌفِش هعوظِا و وضؽ اًضٌلانث اًالسمة سلاٍهتا مبا يف رعل فصط اًصكاتة
اصلوًَة ؿىل مسى احرتام حلوق الٕوسان(.)1
اهلعَة ا ٔلول :مِثاق ا ٔلدم اهلخحست
ابًصحوغ إىل مِثاق ا ٔلدم اهلخحست جنسٍ كس اُمت مبسبٔةل حلوق الٕوسان  ،يف ؿست مواضؽ من اهلَثاق حِر وزذ
يف اًفلصت ا ٔلوىل من اصلًحاخة ٔبن صـوة ا ٔلدم اهلخحست بًٓت ؿىل هفسِا ٔبن ثيلس ا ٔلحِال اهللدةل من وًالث
اذلصة اًيت خَحت ؿىل اًخرشًة  ،مصثّي ذالل حِي واحس  ،بٓلما ًـجز ؾهنا اًوظف .نٌل وزذ يف اًفلصت
اًثاهَة ٔبن ُشٍ اًضـوة ثؤنس من خسًس إمياهنا ابذللوق ا ٔلساس َة ً ٕالوسان  ،وجىصامة اًاكئن اًخرشي و كميخَ ،
و مبا ٌَصخال و اًًساء و ا ٔلدم هحريُا و ظلريُا من حلوق مدساوًة( .)2مث ثبِٔت اهلاذت ا ٔلوىل اًفلصت اًثاًثة من
مِثاق ا ٔلدم اهلخحست مؤنست ؿىل ٔبن حلوق الٕوسان ثـس ُسفا من ا ٔلُساف اًيت جسـى ا ٔلدم اهلخحست إىل حتلِلِا
ورعل ؾن ظصًق حتلِق اًخـاون اصلويل ًخـزٍز احرتام حلوق الٕوسان واذلصايث ا ٔلساس َة ٌَياش مجَـا و
اًدضجَؽ ؿىل رعل إظالكا تال متَزي ثسخة ادلًس ٔبو اٌَلة ٔبو اصلٍن ول ثفصًق تّي اًًساء واًصخالٔ .بما اهلاذت
اًثاًثة ؾرشت فذـِس إىل ازلـَة اًـامة مبِمة وضؽ و ثلسمي ثوظَاث تلعس حتلِق ُشٍ ا ٔلُساف وثَزم اهلاذت
ارلامسة و اشلسون اًفلصت (ح) من اًفعي اًخاسؽ تبٔن ثـمي ا ٔلدم اهلخحست من ذالل اولَس الاكذعاذي و
الاحامتؾي ؿىل ٔبن ٌض َؽ يف اًـام احرتام حلوق الٕوسان و حصايثَ ا ٔلساس َة تال متَزي كامئ ؿىل ٔبساش ادلًس
ٔبو اصلٍن....إخل نٌل هعت اهلاذت  56من اهلَثاق ؿىل كِام اصلول ا ٔلؾضاء يف ا ٔلدم اهلخحست مضرتنّي ٔبو مٌفصذٍن
مبـاوهة ا ٔلدم اهلخحست لٕذزاك ا ٔلُساف اهليعوض ؿَهيا يف ُشٍ اهلاذت .و يف اًفعي اًـارش ارلاض ابولَس
الاكذعاذي و الاحامتؾي  ،فإن ُشا اولَس ًلسم ثوظَاثَ فامي خيخط ابٕصاؿة احرتام حلوق الٕوسان و اذلصايث
ا ٔلساس َة و مصاؿاهتا  ،و هل ٔبن ًـس مرشوؿاث اثفاكاث ًخـصط ؿىل ازلـَة اًـامة ؾن ُشٍ اهلسائي ،وهل ٔبن
ًسؾو إىل ؾلس مؤمتصاث ذوًَة صلزاسة ثغل اهلسائي  ،وفلا ٌَلواؿس اًيت ثضـِا ا ٔلدم اهلخحست( .)3من ُشا اًـصط

( :)1ذ .ؿًل ًوسف اًضىصي  ،حلوق الٕوسان يف ػي اًـوهلة  ،إًرتاك ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ  ، 2007 ،ض .91
( :)2ذ .ظالخ ؾحس اًصمحن اذلسًيث و سالفة ظازق اًضـالن  ،حلوق الٕوسان تّي الامذثال والٕهصاٍ يف مٌؼمة ا ٔلدم اهلخحست  ،ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة ،
 ، 2009ض .28
( :)3هلم إحساق ساي  ،اًلاهون اصلويل الٕوساين واًلاهون اصلويل ذللوق الٕوسان  ،ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة  ،الٕسىٌسزًة  ، 2009 ،ض  46و ما ًَهيا
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ًخضح ٔبن ُياك ثوخَ حنو إزساء ذؿامئ حٌلًة حلوق الٕوسان ؿىل اهلس خوى اصلويل ،و ُو نشعل الاؿرتاف
اًصمسي هبشٍ اذللوق  ،و ثبٔهَسُا(.)1
اهلعَة اًثاين :اًرشؾَة اصلوًَة ذللوق الٕوسان
ثدضلك اًرشؾَة اصلوًَة ذللوق الٕوسان من الٕؿالن اًـاهلي ذللوق الٕوسان  ،اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق
ا ٕلكذعاذًة و الاحامتؾَة و اًثلافِة واًربوثوهول ا ٕلدذَازي اهلَحق تَ  ،و اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق اهلسهَة
و اًس َاس َة و اًربوثوهوًّي الادذَازًّي اهلَحلّي تَ.
 -1الٕؿالن اًـاهلي ذللوق الٕوسان
ًـس ُشا الٕؿالن ٔبول الٕؿالانث اًعاذزت ؾن ا ٔلدم اهلخحست اًيت رمسث ًوضؽ اثفاكِاث ذوًَة ذاظة حبلوق
الٕوسان  ،فِو ٌضلك هلعة حتول جتاٍ ادلِوذ اصلوًَة ًخوفري اسلاًة اصلوًَة ذللوق الٕوسان  ،حِر ظسز ؾن
ازلـَة اًـامة يف س ية  .1948إن ُشا الٕؿالن ًحّي ٔبن الاُامتم اصلويل حبلوق الٕوسان ل ًخوكف ؾيس حسوذ
إزساء مداذئ ؿامة يف مِثاق ا ٔلدم اهلخحست تي جية اًـمي ٔبنرث ؿىل ثـزٍز و ثبٔهَس حلوق الٕوسان و الاؿرتاف
هبا.
وًخىون ُشا الٕؿالن من زالزّي ماذت إضافة ذًحاخة  ،حِر خاء يف اهلاذت ا ٔلول مٌَ مجَؽ اًياش ًوصلون
ٔبحصازا و مدساوًّي يف اًىصامة و اذللوق .نٌل هعت اهلاذت اًثاين ؿىل ما ًًل ً :لك إوسان حق اٍمتخؽ جاكفة
اذللوق و اذلصايث وذون متَزي من حِر ادلًس ٔبو اٌَلة ٔبو اصلٍن ٔبو اًص ٔبي اًس َايس ٔبو ٔبي ز ٔبي بٓدص ٔبو
ا ٔلظي اًوظين ٔبو الاحامتؾي ٔبو اًرثوت ٔبو اهلَالذ ٔبو ٔبي وضؽ بٓدص  ،وذون ثفصكة تّي اًصخال و اًًساء.
ٔبما ؾن اًلمية اًلاهوهَة ً ٕالؿالن ثفرتق الٓزاء حول إًزامِة ُشا الٕؿالن ،فِياك من ٍصى ٔبن ل ميىن اؾخحاز حزء
من كواؿس اًلاهون اصلويل ٔ ،لن ُشا الٕؿالن ل ٍمتخؽ تبًٔة ظفة إًزامِة  ،فِشا الٕؿالن ل ًـسو هوهَ ثرصحيا ؿاما
خاء حبنك اهلحاذئ اًـامة اًيت هتخسي هبا اصلول يف ٔبهؼمهتا اصلس خوزًة و اًدرشًـَةٔ .بما اًص ٔبي ايلاًف ً ٔلول ٍصى
ٔبن الٕؿالن اًـاهلي ذللوق الٕوسان ٍمتخؽ ابًعفة الًٕزامِة( )2وميىن اصلفاغ ؾن رعل ابًيؼص إًََ نخفسري زمسي و

( :)1خنحة من ٔبساثشت اًلاهون  ،حلوق الٕوسان  ،اهلىذة اًـصيب اذلسًر  ،الٕسىٌسزًة  ، 2008 ،ض .76
( :)2ذ .ظالخ ؾحس اًصمحن اذلسًيث و سالفة ظازق اًضـالن  ،هفس اهلصحؽ اًساتق  ،ض .35
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مـمتس ٌَيعوض ارلاظة حبلوق الٕوسان يف مِثاق ا ٔلدم اهلخحست  ،اطلي ُو ؾحازت ؾن مـاُست ذوًَة مَزمة
ٔلظصافِا  ،و ابًخايل ٔبظحح ُشا الٕؿالن حزءا من اًلاهون اصلويل اًـصيف اهلَزم زلَؽ اصلول(.)1
وٕارا جتاوسان ُشا ارلالف اهلخـَق ابًلمية اًلاهوهَة ًِشا الٕؿالن  ،س يجس ٔبن ُشا الٕؿالن ٌسجي ثعوز حلِلي
يف اُامتم اصلول مبسبٔةل حلوق الٕوسان  ،حِر اس خعاؾت ؾن ظصًق ا ٔلدم اهلخحست ٔبن حتلق إحٌلغ حول
رضوزت حٌلًة حلوق الٕوسان .نٌل ٔبن ُشا الٕؿالن ًـرب ؾن مصحةل متَِسًة ًؼِوز كاهون ذويل ذللوق الٕوسان
ؿىل ٔبساش ٔبن ُشا الٕؿالن ٔبؿَن ؾن ثفعَي حلوق الٕوسان و حصايثَ ا ٔلساس َة هلا ؿرب ؾيَ مِثاق ا ٔلدم
اهلخحست  ،نٌل ٔبن هعوض الٕؿالن ثـرب ؾن مصحةل ٔبوىل مـارصت ًًضوء مفِوم حلوق الٕوسان  ،و يف ا ٔلذري
خاء مبحاذئ و كواؿس مضرتنة حتىض ابًلدول من مجَؽ ٔبؾضاء اولمتؽ اصلويل(.)2
-2اًـِسان اصلوًَان ذللوق الٕوسان ًس ية 1966
مل ثخوكف ادلِوذ اصلوًَة ؾن حسوذ الٕؿالن اًـاهلي ذللوق الٕوسان تي حصنز الاُامتم اصلويل يف مصحةل لحلة
ؿىل وضؽ اثفاكِاث مَزمة ٌضلول ثخضمن مـادلة مفعةل ٌَحلوق واذلصايث .وابًفـي ثوظَت ا ٔلدم اهلخحست يف
س ية  1966إىل اؾامتذ اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق اهلسهَة واًس َاس َة واًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق
الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة واًربوثوهوًّي الادذَازًّي اهلَحلّي ابًـِس ا ٔلول  ،فاًربوثوهول الادذَازي
ا ٔلول ًخـَق تخلسمي اًضاكوى اًفصذًة ٔبما اًربوثوهول الادذَازي اًثاين ًخـَق ابًٕلاء ؾلوتة الٕؿسام .ويف 10
ذٌسمرب س ية  2008مت اظسز اًربوثوهول الادذَازي اهلَحق ابًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق الاكذعاذًة و
الاحامتؾَة واًثلافِة( .)3و ٍصثة اًـِسان اصلوًَان اهلضاز إٍهيٌل اًزتاماث كاهوهَة ؿىل ؿاثق اصلول ا ٔلظصاف ،
حِر ًدسٌلن ابًعاتؽ اًـاهلي و اهلَزم ،و ٌُل هعان بٔساس َان هلا احذواُا من ٔبحاكم ثفعَََة ارلاظة حبٌلًة
حلوق الٕوسان و حصايثَ  ،نشعل ًسذي اًـِسان يف إظاز الثفاكِاث اًـاهلَة اًـامة و ٌُل ٌضالكن حزءا من
اًرشؾَة اصلوًَة اًـامة ذللوق الٕوسان(.)4
(َ :)1لس ًوسف ؿَوان  ،و َلس ذََي اهلوىس  ،اًلاهون اصلويل ذللوق الٕوسان  ،اهلعاذز ووسائي اًصكاتة  ،ذاز اًثلافة ًٌَرش و اًخوسًؽ  ، 2009 ،ض
.108
( :)2ذ .معص سـس ػل  ،حلوق الٕوسان و حلوق اًضـوة  ،اًـالكة و اهلس خجساث اًلاهوهَة  ،ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة .195 ، 1993 ،

( :)3اهؼص اهلوكؽwww.UN.org :
( :)4اهؼص حصَفة اًوكائؽ زمق  )REV.1 ( 2من اهلوكؽwww.UN.org :
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فعحلا ٌَـِسٍن  ،الاؿرتاف اًاكمي حبلوق الٕوسان والاًزتام هبا ًـس اًسخِي ادلوُصي ٍهتَئة اًؼصوف
اًرضوزًة ٍمتىّي لك إوسان من اٍمتخؽ حبلوكَ الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة  ،ابلٕضافة إىل حلوكَ اهلسهَة و
اًس َاس َة .نٌل ًوخَ اًـِسان ارلعاة إىل اًضـوة وازلاؿاث  ،ذما ٌس خوحة ؿىل اولمتؽ اصلويل تـس ثبٔهَسٍ
ؿىل حلوق اًفصذ مس خلال ٔبحضى ًيؼص إًََ يف اًوسط اطلي ًـُش فَِ  ،فىٌل ٔبن اًفصذ جية حٌلًخَ جية
حٌلًة اًوسط اطلي ًـُش فَِ(. )1
وهالحغ من ذالل اًـِسٍن ٔبهَ ل ميىن حٌلًة حلوق الٕوسان اهلسهَة واًس َاس َة مبـزل ؾن اذللوق الاكذعاذًة
والاحامتؾَة واًثلافِة  ،نٌل اٍمتخؽ هبشٍ ا ٔلذريت ًلذيض احرتام اذللوق اهلسهَة واًس َاس َة.
بٔ -اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق اهلسهَة و اًس َاس َة
يف اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق اهلسهَة واًس َاس َة ثؼِص مجَؽ حلوق الٕوسان اًخلََسًة اًيت مت حىصٌسِا يف
اهلوازَق اًخازخيَة مثي الٕؿالن اًفصويس ذللوق الٕوسان واهلواظن ًس ية  .)2(1789وكس اص متي ُشا اًـِس إىل
خاهة اصلًحاخة ؿىل اذللوق اًخاًَة :اهلاذت ا ٔلوىل مٌَ هعت ؿىل اذلق يف ثلصٍص اهلعري  ،واذلق يف اذلَات (
اهلاذت  ، )6اذلق يف ؿسم ارلضوغ ٌَخـشًة و ل ٌَمـامةل ٔبو اًـلوتة اًلاس َة  ،اًالإوساهَة  ،واذلاظة من
اًىصامة ( اهلاذت  ، )7ؿسم اًـحوذًة و اًـمي اًلرسي والٕحدازي ( اهلاذت  ،)8ثضميت لك من اهلاذت  9و 10
رضوزت اهلـامةل الٕوساهَة ً ٔلصزاض اىلصومّي من حصٍهتم .ؿسم جسن إوسان ؾيس ؿسم كسزثَ ؿىل اًوفاء
ابًزتاماثَ اًخـاكسًة (اهلاذت  ، )11حصًة اًخيلي ( اهلاذت  ، )12ا ٔلخاهة اطلٍن ًُس هلم اذلق الٕكامة ثخوفص هلم
(اذلق يف ثلسمي ا ٔلس حاة ضس إتـاذمه (اهلاذت  ،)13اذلق يف حماهكة ؿاذةل  ،ول حصمية ول ؾلوتة إل تيط
(اهلاذت  ،)14و(اهلاذت  ) 15ؿىل اًخوايل  ،اذلق الاؿرتاف ابًضرعَة اًلاهوهَة  ،واذلق يف اذلَات ارلاظة
(اهلاذت )16و( اهلاذت  )17ؿىل اًخوايل ،اذلق يف حصًة اًفىص واصلٍن ( اهلاذت  ،)18اذلق يف حصًة اًخـحري (
اهلاذت  ،)19حصًة اًخجمؽ اًسَمي (اهلاذت  ،)21حصًة جضىِي ازلـَاث ( اهلاذت  ، )22ثلصز اهلاذاتن  23و 24
ٔبن من حق اًـائةل واًعفي اٍمتخؽ حبٌلًة اولمتؽ واصلوةل  ،حق اهلضازنة يف سري اذلَات اًـامة (اهلاذت  ،)25حق
اهلساوات ٔبمام اًلاهون (اهلاذت  ،)26حق ا ٔلصزاض اطلٍن ًًمتون إىل ٔبكََاث إزدِة ٔبو ذًًِة ٔبو ًلوًة اٍمتخؽ
تثلافهتم ( اهلاذت .)27
( :)1ذ .إجصاُمي ٔبمحس ذََفة  ،الاًزتام اصلويل ابحرتام حلوق الٕوسان و حصايثَ ا ٔلساس َة  ،ذاز ادلامـة ادلسًست  ، 2007 ،ض  46و .47
(politiques : LEGAL.UN.ORG : christian tomschat, pacte international relatif aux droits civils et )2
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ة -اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق الاكذعاذًة و الاحامتؾَة و اًثلافِة
ٌضمي ُشا اًـِس ذًحاخة وٍلوؿة من اذللوق حمتثي يف اذلق يف ثلصٍص معري (اهلاذت ا ٔلوىل)  ،اذلق يف اًـمي (
اهلاذت  ، )6حق اٍمتخؽ ثرشوظ معي ؿاذةل( اهلاذت  ، )7اذلق يف حىوٍن اًيلاابث ويف الاهضٌلم إٍهيا حبصًة و
اذلق يف ا ٕلرضاة ( اهلاذت  ،)8اذلق يف اًضٌلن الاحامتؾي ( اهلاذت  ،)9حق اًـائةل يف اسلاًة ( اهلاذت ،)10
حق لك رسط يف مس خوى مـُيش اكف هل و ٔلزسثَ ( اهلاذت  ، )11حق لك إوسان يف اٍمتخؽ تبٔؿىل مس خوى
من اًعحة ادلسمَة واًـلََة ( اهلاذت  ، )12اذلق يف اًخـَمي (اهلاذاتن  13و  ، )14اذلق يف اهلضازنة يف اذلَات
اًثلافِة ( اهلاذت .)1( )15
اهلححر اًثاين :حلوق الٕوسان يف معي ا ٔلهجزت اًصئُس َة ً ٔلدم اهلخحست
ل ثخوكف هجوذ ا ٔلدم اهلخحست يف جمال ثـزٍز و حٌلًة حلوق الٕوسان ؾيس حسوذ اًيعوض تي جتاوس رعل إىل
إػِاز ٔبمهَة حلوق الٕوسان يف معي ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست  ،اولَس الاكذعاذي والاحامتؾي  ،جمَس
ا ٔلمن اصلويل  ،وا ٔلماهة اًـامة.
اهلعَة ا ٔلول :ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست
اهعَلت ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست ًالُامتم حبلوق الٕوسان من مِثاق ا ٔلدم اهلخحست .مفن ذالل ُشٍ ازلـَة مت
إظساز اًـسًس من الٕؿالانث والثفاكِاث ارلاظة حبلوق الٕوسان  ،وُشا يف إظاز اًـمي اًدرشًـي ٔ ،بما ؾن
اًـمي اًصكايب فِيي حصاكة مسى اًزتام اصلول ابلثفاكِاث واهلوازَق اصلوًَة اهلخـَلة حبلوق الٕوسان وحصايثَ
ا ٔلساس َة .ومن ٔبصِص الٕؿالانث اًيت ٔبظسزهتا ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست الٕؿالن اًـاهلي ذللوق الٕوسان
ًس ية  1948واهلضاز إًََ ٔبؿالٍ  ،واًـِسٍن اصلوًَّي ًس ية .1966
إىل خاهة رعل ٔبظسزث ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست ؿست إؿالانث واثفاكِاث راث اًعةل حبلوق الٕوسان هشهص
مهنا اثفاكِة مقؽ الاجتاز اب ٔلصزاض واس خلالل تلاء اًلري س ية  ، 1949اثفاكِة اذللوق اًس َاس َة ٌَمص ٔبت س ية
 ، 1952مرشوغ إؿالن حلوق اًعفي س ية  ، 1959إؿالن مٌح الاس خلالل ٌَحضلان واًضـوة اهلس خـمصت
س ية  ، 1960إؿالن ا ٔلدم اهلخحست ٌَلضاء ؿىل اٍمتَزي اًـيرصي جاكفة ٔبصاكهل س ية  ، 1963الثفاكِة اصلوًَة
ٌَلضاء ؿىل مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي اًـيرصي س ية  ، 1965إؿالن اًلضاء ؿىل اٍمتَزي ضس اهلص ٔبت س ية ، 1967
والٕؿالن اهلخـَق ابٌَجوء ا ٕلكَميي س ية  ، 1967إؿالن ثضبٔن حلوق ا ٔلصزاض اهلخزَفّي ؾلََا س ية ، 1971
( :)1اهؼص كصاز ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست زمق ٔ 2200بًف ( ذ )21-اهلؤزد يف  16ذٌسمرب .1966
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الثفاكِة اصلوًَة ًلمؽ حصمية اًفعي اًـيرصي واهلـاكدة ؿَهيا س ية  ، 1973إؿالن حٌلًة اًًساء وا ٔلظفال ٔبزياء
اًعوازئ واهلياسؿاث اهلسَحة س ية  ،1974إؿالن ثضان حلوق اهلـوكّي س ية  ، 1975اثفاكِة اًلضاء ؿىل
مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي ضس اهلص ٔبت س ية  ، 1979إؿالن ثضبٔن مضازنة اهلص ٔبت يف ثـزٍز اًسنل واًخـاون اصلوًَّي س ية
 ، 1982إؿالن ثضان حق اًضـوة يف اًسنل س ية  ، 1984إؿالن اذلق يف اًخمنَة س ية  ، 1986اثفاكِة
حلوق اًعفي س ية  ، 1989الثفاكِة اصلوًَة سلاًة حلوق اًـٌلل اهلِاحصٍن و ٔبفصاذ ٔبزسمه س ية ، 1990
إؿالن ثضبٔن اًلضاء ؿىل اًـيف ضس اهلص ٔبت س ية  ، 1993اثفاكِة حٌلًة و ثـزٍز حلوق ا ٔلصزاض روي الٕؿاكة
وهصامهتم س ية  ، 2006إؿالن ا ٔلدم اهلخحست ثضان حلوق اًضـوة ا ٔلظََة س ية  ،2007إؿالن ا ٔلدم اهلخحست
ٌَخثلِف و اًخسزًة يف مِسان حلوق الٕوسان س ية .)1( 2011
نٌل ٔبهَ ويف إظاز اٌَجان اًصئُس َة(ٌَ )2جمـَة اًـامة ً ٔلدم ثوخس اٌَجية اًصئُس َة الاحامتؾَة والٕوساهَة و
اًثلافِة واًيت ثـِس إٍهيا ازلـَة اًـامة حبر مسائي حلوق الٕوسان مثي كضااي اٍهنوط ابهلص ٔبت  ،حٌلًة ا ٔلظفال
 ،مـامةل اًالحئّي  ،اًلضاء ؿىل اًـيرصًة  ،ا ٔلزست  ،اهلس يّي  ،وروي الٕؿاكة  ،مٌؽ ادلصمية  ،واًـساةل
ادليائَة .إىل خاهة رعل ٔبوضبٔث ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست اًـسًس من ا ٔلهجزت واٌَجان اًفصؾَة جساؿسُا يف
رممهتا يف اًصكاتة ؿىل ثعحَق اثفاكِاث حلوق الٕوسان  ،من تُهنا اٌَجية ارلاظة مباكحفة اًفعي اًـيرصي ،
واٌَجية اهلـيَة ابًخحلِق يف اهلٌلزساث ا ٕلزسائَََة اًيت ثًهتم حلوق اًضـة اًفَسعَينٔ ..بخل( .)3ويف ثعوز
لحق ٔبوضبٔث ازلـَة اًـامة مبوحة كصازُا زمق  60/251يف  15مازش  2006جمَسا ذللوق الٕوسان ًَحي
حمي دلية حلوق الٕوسان اًساتلة اهلًضبٔت ؿام  ، 1946و ًضعَؽ اولَس تخسؾمي و ثـزٍز مجَؽ حلوق الٕوسان
وحٌلٍهتا و ًدٌاول حالث اىهتااكث حلوق الٕوسان .وٕا ص اًخوظَة اهللسمة إىل ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست ذالل
اهلؤمتص اًـاهلي ذللوق الٕوسان يف فِيا  1993ترضوزت إوضاء مٌعة اهلفوط اًسايم ذللوق الٕوسان اختشث
ا ٔلذريت كصازا ابٕوضاء مٌعة اهلفوط اًسايم ذللوق الٕوسان ٔبولكت هل اهلسؤوًَة اًصئُس َة ؾن ٔبوضعة ا ٔلدم

( :)1اهؼص اهلوكؽwww.UN.org :
( :)2ثوخس ست دلان زئُس َة يه  :دلية ىزغ اًسالخ و ا ٔلمن اصلويل ،اٌَجية الاكذعاذًة واهلاًَة  ،اٌَجية الاحامتؾَة و الٕوساهَة واًثلافِة  ،دلية اهلسائي
اًس َاس َة ارلاظة و إهناء الاس خـٌلز  ،دلية اًضؤون الٕذازًة و صؤون اهلزياهَة  ،اٌَجية اًلاهوهَة.
( :)3ذ .إجصاُمي ٔبمحس ذََفة  ،الاًزتام اصلويل ابحرتام حلوق الٕوسان وحصايثَ ا ٔلساس َة  ،ذاز ادلامـة ادلسًست  ، 2007 ،ض .104
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اهلخحست يف مِسان حلوق الٕوسان  .وٕارا اكن كصازاث ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست ل ثَزم اصلول كاهوان فإهنا متثي
ز ٔباي ؿاهلَا جتاٍ اًلضااي اصلوًَة اًصئُس َة  ،فضال ؾن هوهنا متثي اًسَعة ا ٔلذتَة ٌَمجمتؽ اصلويل(.)2
اهلعَة اًثاين :اولَس ا ٕلكذعاذي و ا ٕلحامتؾي
مت اًخيعَط ؿىل اولَس الاكذعاذي والاحامتؾي يف اًفعي اًـارش من مِثاق ا ٔلدم اهلخحست  ،حِر دععت
اهلواذ من  62إىل  66من اهلَثاق ٌَوػائف واًسَعاث اًيت ٍمتخؽ هبا ُشا اولَس.
إن ٌَمجَس الاكذعاذي والاحامتؾي ذوز هحري يف جمال حٌلًة حلوق الٕوسان  ،فهل ٔبن ًلوم تسزاساث وًضؽ
ثلازٍص ؾن اهلسائي اصلوًَة اهلخـَلة ابلكذعاذ والاحامتغ واًثلافة واًخـَمي و اًعحة وما ًخعي هبا(.)3
وهل ٔبن ًلسم ثوظَاثَ يف ٔبًة مسبٔةل من ثغل اهلسائي إىل ازلـَة اًـامة وٕاىل ٔبؾضاء ا ٔلدم اهلخحست  ،وهل ٔبن ًلسم
ثوظَاثَ فامي خيخط ابٕصاؿة احرتام حلوق الٕوسان واذلصايث ا ٔلساس َة و مصاؿاهتا .وهل ٔبن ًـس مرشوؿاث
اثفاكاث ًخـصط ؿىل ازلـَة اًـامة ؾن اهلسائي اًيت ثسذي يف ذائصت ادذعاظَ(.)4
نٌل ًلوم ُشا اولَس تسوز اهلًسق ًـسذ من جصامج ا ٔلدم اهلخحست  ،مبا يف رعل جصانمج ا ٔلدم اهلخحست ٌَخمنَة  ،و
ًخَلى ثلازٍص اًواكلث اهلخرععة مثي اًَووسىو ومٌؼمة اًـمي اصلوًَة ومٌؼمة اًعحة اًـاهلَة( .)5وٌساؿس
اولَس الاكذعاذي والاحامتؾي يف ٔبذاء رمامَ دلان فٌَة مهنا دلية اًساكن واًخمنَة  ،دلية اًخمنَة الاحامتؾَة ،
اٌَجية اهلـيَة توضؽ اهلص ٔبت  ،دلية مٌؽ ادلصمية و اًـساةل ادليائَة  ،وذلية اًخمنَة اهلس خسامة(.)6
وؿىل ٕا ص اهـلاذ مؤمتص اًلمة اًـاهلي ؿام  ، 2005فوط زؤساء اصلول واذلىوماث اولَس الاكذعاذي ابٕحصاء
معََاث الاس خـصاط اًوسازي اًس يوي اًِسف مٌَ ُو ثلِمي اًخلسم اىلصس يف حتلِق ا ٔلُساف الٕمنائَة اهلخفق
()1

( :)1كصاز ازلـَة اًـامة ً ٔلدم اهلخحست ابٕوضاء اهلفوط اًسايم ذللوق الٕوسان زمق ً 141/48س ية .1994
( :)2ذ .ظالخ ؾحس اًصمحن اذلسًيث و سالفة ظازق اًضـالن  ،هفس اهلصحؽ اًساتق  ،ض .61
( :)3خنحة من ٔبساثشت اًلاهون  ،حلوق الٕوسان  ،مصحؽ ساتق  ،ض .336
( :)4ذ مععفى ٔبمحس فؤاذ  ،ا ٔلدم اهلخحست و اهليؼٌلث كري اذلىومِة  ،ذاز اًىذة اًلاهوهَة  ، 2004 ،ض .160
(َ :)5لس ًوسف ؿَوان  ،و َلس ذََي اهلوىس  ،هفس اهلصحؽ اًساتق  ،ض .65

( :)6اهؼص اهلوكؽwww.UN.org :
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ؿَهيا ذوًَا اًيامجة ؾن اهلؤمتصاث اًصئُس َة ومؤمتصاث اًلمة .وؾلس مٌخسى اًخـاون الٕمنايئ مصت لك س يدّي ،
حِر هيسف ُشا اهليخسى إىل ثـزٍز اًامتسم واًفـاًَة يف ا ٔلوضعة اًيت ًضعَؽ هبا خمخَف رشاكء اًخمنَة(.)1
-3جمَس ا ٔلمن اصلويل
ؾِس مِثاق ا ٔلدم اهلخحست إىل جمَس ا ٔلمن اًخحـاث اًصئُس َة يف جمال حفغ اًسنل وا ٔلمن اصلوًَّي  ،ول حيق هل
اًخسذي يف اهلسائي ٔبو اذلالث اًيت ثخعي حبلوق الٕوسان ،كري اهلٌلزسة اصلوًَة ٔبػِصث ٔبن مـؼم اًزناؿاث
كري اصلوًَة اكن مًضؤُا اىهتاك حلوق الٕوسان  ،واكن من صبٔن ُشا الاىهتاك إحساج إذالل ابًسنل وا ٔلمن
اصلوًَّي ،وُشا ما ثوظي إًََ جمَس ا ٔلمن يف نثري من كصازاثَ  ،حِر ٔبػِص اًـمي اصلويل ٔبن ُياك ؿالكة
تّي حلوق الٕوسان واًسنل اصلويل  ،وُشٍ اًـالكة انجتة ؾن الاؿرتاف ابحرتام حلوق الٕوسان نلمية مضرتنة
ٌَجٌلؿة اصلوًَة مصثحعة ابهلعَحة اًـََا ٌَمجمتؽ اصلويل  ،وُشا لكَ خيَق مربزا ولَس ا ٔلمن ًححر مسائي
ثخـَق حبلوق الٕوسان  ،سواء يف إظاز اًفعي اًساذش من مِثاق ا ٔلدم اهلخحست ٔبو يف إظاز اًفعي اًساتؽ
من اهلَثاق  ،وُشا ًـىس مفِوم اًسنل اًضامي يف إظاز هؼام ذويل خسًس حتخي فَِ مسبٔةل حلوق الٕوسان
جحص اًزاوًة  ،ذما اجتَ مـَ جمَس ا ٔلمن اصلويل إىل ثعوٍص وػائفَ اهلصثحعة ابذلفاع ؿىل اًسنل  ،ومٌَ اجتَ يف
إىل فصط اًسنل ؾن ظصًق اس خزسامَ ًسَعاثَ اًلرسًة مبوحة اًفعي اًساتؽ.
يف إظاز اهلفِوم ادلسًس ٌَسنل اصلويل يف إظاز اًفعي اًساذش و اًساتؽ من مِثاق ا ٔلدم اهلخحست ً ،خضح بٔن
ٔبمن اًياش ذاذي اصلول ًـس اُامتما مرشوؿا ً ٔلدم اهلخحست  ،نٌل ٔبن ولًة جمَس ا ٔلمن ؿىل جسوًة اهلياسؿاث
وفلا ٌَفعي اًساذش واًفعي اًساتؽ جضمي اًزناغ اصلويل و اًزناغ اصلاذًل( .)2وابًخايل ٔبظحح جمَس ا ٔلمن
اصلويل ًحسي اُامتما ٔبنرث اب ٔلوضعة اصلوًَة الٕوساهَة  ،مفيش هناًة اذلصة اًحازذت بٔخاس ُشا اولَس ثسذالث
إوساهَة ؿسًست مهنا اًخسذي يف اًعومال س ية  ، 1992واًخسذي يف ًَخِا س ية .2011
نٌل ثواظَت اُامتماث جمَس ا ٔلمن ابهلسائي اهلخـَلة حبلوق الٕوسان ابٕوضائَ يف ؿايم  1993و  1994ثحاؿا
اسدٌاذا إىل ظالحِاثَ اهليعوض ؿَهيا يف اًفعي اًساتؽ من مِثاق ا ٔلدم اهلخحست حموكخّي حٌائَدّي ذوًَخّي
ذاظخّي ابًيؼص يف ادلصامئ اهلصحىدة يف ًوقسالفِا اًساتلة و زواهسا(.)3
( :)1اهؼص اهلوكؽwww.UN.org :
( :)2ذ .معصان ؾحس اًسالم اًعفصاين  ،جمَس ا ٔلمن وحق اًخسذي ًفصط احرتام حلوق الٕوسان  ،خامـة كاز ًووسًَ ،خِا  ، 2008 ،ض  194و ما ًَهيا.
(َ :)3لس ًوسف ؿَوان  ،و َلس ذََي اهلوىس  ،اهلصحؽ اًساتق  ،ض  58و .59
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اهلعَة اًثاًر :ا ٔلماهة اًـامة
وفق ما خاء يف اهلاذت  98من مِثاق ا ٔلدم اهلخحست ًخوىل ا ٔلمّي اًـام ٔبؾٌلهل تعفذَ ُشٍ يف لك احامتؿاث ازلـَة
اًـامة  ،وجمَس ا ٔلمن  ،واولَس ا ٕلكذعاذي وا ٕلحامتؾي  ،وًـس ثلصٍصا س يواي تبٔؾٌلل مٌؼمة ا ٔلدم اهلخحست ًلسم
إىل ازلـَة اًـامة ٌَميؼمةً .حاذز ا ٔلمّي اًـام مبساؾََ اسلَست يف حاةل الاىهتااكث ادلس مية واًواسـة ٔبو ازلاؾَة
ذللوق الٕوسان  ،مثٌَل اس خـمي مساؾََ اسلَست يف حالث نرث مهنا إؿاذت ٔبزسى إىل تالذمه  ،الٕكازة ًالحئّي
يف حاةل اًىوازج ٔبو اًزناؿاث اهلسَحة(. )1
ويف إظاز ادلِوذ اًيت ًحشًِا ا ٔلمّي اًـام يف جمال حلوق الٕوسان ظصخ يف هومفرب " 2013مداذزت حلوق
الٕوسان ٔبول " هتسف إىل حتسّي اًـمي اب ٔلدم اهلخحست سلاًة حلوق الٕوسان يف مجَؽ ٔبحناء اًـامل  ،من ذالل
الاس خجاتة اهلحىصت يف جماهبة اىهتااكث حلوق الٕوسان يف حول ا ٔلسماث الٔنرث ثـلِسا( .)2متازش ا ٔلماهة اًـامة
ٔبكَة ٔبوضعهتا اهلخـَلة حبلوق الٕوسان  ،ابلٕضافة إىل ا ٔلمّي اًـام من ذالل اهلفوط اًسايم ذللوق الٕوسان ،
ومصنز حلوق ا ٕلوسان اطلي ٔبذمج س ية  1997مبىذة اهلفوط اًسايمُ .شا ا ٔلذري ًـمي حتت إمصت و سَعة
ا ٔلمّي اًـام ً ٔلدم اهلخحست  ،وجضمي رممة اهلفوط اًسايم جضجَؽ و حٌلًة حلوق الٕوسان  ،ثلسمي ارلسماث
ا ٕلسدضازًة  ،ثلسمي اهلـوهة اًفٌَة و اهلاًَة يف جمال حلوق الٕوسان  ،وٕاساةل اًـوائق اًيت حتول ذون حتلِق
وثعحَق حلوق الٕوسان  ،وثـَمي حلوق الٕوسان(.)3
ارلامتة
تـس ُشٍ اصلزاسة وس خًذج ٔبن مسبٔةل حلوق الٕوسان دصحت من هعاق الادذعاض اصلاذًل اىلفوع ٌضلول إىل
هعاق اصلويل فال ميىن ٔبن حتخج ٔبًة ذوةل مبحس ٔب ؿسم اًخسذي ٍمتيؽ اولمتؽ اصلويل من الاُامتم حبلوق الٕوسان يف
ُشٍ اصلوةل ٔبو ثغل  ،فالُامتم اصلويل حبلوق الٕوسان تـس إوضاء ا ٔلدم اهلخحست فاق لك اُامتم  ،وجتاوس حسوذ
اصلول .

(َ :)1لس ًوسف ؿَوان  ،و َلس ذََي اهلوىس  ،اهلصحؽ اًساتق  ،ض  .72و ما ًَهيا.

( :)2اهؼص اهلوكؽwww.UN.org/ar/sg :
(َ :)3لس ًوسف ؿَوان  ،و َلس ذََي اهلوىس  ،اهلصحؽ اًساتق  ،ض  72و ما ًَهيا.
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نٌل ٔبن اُامتم حبلوق الٕوسان سامه يف ثسوًي حلوق الٕوسان و مت الاهخلال من مدس ٔب ؿسم اًخسذي إىل مدسبٔ
اًخسذي اصلويل الٕوساين  ،من مدس ٔب اًس َاذت وحق إىل مدس ٔب اًس َاذت هكسؤوًَة  ،وا ٔلمن الٕوساين ملاتي ا ٔلمن
اًوظين  ،وثسؾمي ٔبوًوًة اًلاهون اصلويل ؿىل اًلاهون اًوظين وؿَوٍ ؿَََ.
نٌل سامه اُامتم ا ٔلدم اهلخحست حبلوق الٕوسان حٌلًة اًفصذ من سَعة ذوًخَ  ،حِر ثخـز ُشٍ اسلاًة من ذالل
فصط زكاتة ذامئة و مس متصت من ظصف ا ٔلدم اهلخحست ؿىل مسى حصكِة وحٌلًة حلوق الٕوسان يف لك اًـامل .ذما
زثة كِوذا ؿىل سَعان اصلوةل  ،ومزًسا من الاًزتاماث ؿىل ؿاثلِا .
ومن هخاجئ ُشا الاُامتم اؾامتذ دعط اهلساؿست واًيت حمتثي ٔبساسا يف مساؿست اصلول اًيت ؿاهت من اًزناؿاث
اهلسَحة اصلاذََة واذلفاع ؿىل اًسنل ؿىل ٔبساش ٔبن احرتام حلوق الٕوسان ٍصحىز ؿىل اس خدداة اًسنل و
ا ٔلمن .
كامئة اهلصاحؽ :
 ؿًل ًوسف اًضىصي  ،حلوق الٕوسان يف ػي اًـوهلة  ،إًرتاك ٌَعحاؿة واًًرش و اًخوسًؽ . 2007 ،
 ظالخ ؾحس اًصمحن اذلسًيث و سالفة ظازق اًضـالن  ،حلوق الٕوسان تّي الامذثال و الٕهصاٍ يف
مٌؼمة ا ٔلدم اهلخحست  ،ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة .2009 ،
 هلم إحساق ساي  ،اًلاهون اصلويل الٕوساين واًلاهون اصلويل ذللوق الٕوسان  ،ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة ،
الٕسىٌسزًة . 2009 ،
 خنحة من ٔبساثشت اًلاهون  ،حلوق الٕوسان  ،اهلىذة اًـصيب اذلسًر  ،الٕسىٌسزًة . 2008 ،
َ لس ًوسف ؿَوان  ،و َلس ذََي اهلوىس  ،اًلاهون اصلويل ذللوق الٕوسان  ،اهلعاذز و وسائي اًصكاتة
 ،ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ . 2009 ،
 معص سـس ػل  ،حلوق الٕوسان وحلوق اًضـوة  ،اًـالكة واهلس خجساث اًلاهوهَة  ،ذًوان اهلعحوؿاث
ادلامـَة .1993 ،
 إجصاُمي ٔبمحس ذََفة  ،الاًزتام اصلويل ابحرتام حلوق الٕوسان وحصايثَ ا ٔلساس َة  ،ذاز ادلامـة ادلسًست ،
. 2007
 مععفى ٔبمحس فؤاذ  ،ا ٔلدم اهلخحست و اهليؼٌلث كري اذلىومِة  ،ذاز اًىذة اًلاهوهَة . 2004 ،
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 معصان ؾحس اًسالم اًعفصاين  ،جمَس ا ٔلمن و حق اًخسذي ًفصط احرتام حلوق الٕوسان  ،خامـة
كازًووس ًَ ،خِا . 2008 ،
 Christian Tomschat , pacte international relatif aux droits civils et politiques
:LEGAL.UN.ORG
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