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  03قسنطينة–جامعة صالح بوبنيدر –السياسية العلومكلية -
                

 :ملخص

التحوالت الجديدة في تهدف الورقة البحثية الراهنة لدراسة 
أدتلخلق أطر  الباردة والتيالوضع الدولي لفترة ما بعد الحرب 

معيارية تقوم على مبدأ حقوق اإلنسان والديمقراطية بدال من 
مقدمتها مبدأ  القدم وفياألطر المرجعية التي سادت منذ 

العسكرية في العالقات الدولية، فلم  واستخدام القوةالسيادة 
ية سلطة أن تتعامل مع حقوق اإلنسان يعد مسموحا أل

بصفتها مسألة داخلية صرفة خاصة بعد عجز مؤسسات 
الدولة الوطنية في حماية حقوق اإلنسان ليصبح الدور قائما 

التعاون الدولي واإلقليمي لحميات حقوق  على ضرورة
  .اإلنسان بشتى الطرق

وتركيزنا يكون عل9دراسة و تحليل مكانة حقوق اإلنسان في 
االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان و تطور االتجاهات  ظل

الدولية و اإلقليمية المتعلقة بها، على اعتبار أن البحث عن 
سبل ضمان و حماية هذه الحقوق حتى باستعمال القوة 
العسكرية ، أحد أهم الموضوعات الراهنة في النظام الدولي 
الجديد، وهذا ما بات يعرف بعولمة حقوق اإلنسان التي 
تزامن مع بداية النظام الدولي الجديد ، تكون فيه حقوق 
اإلنسان أحد أولويات المجتمع الدولي للحفاظ عليها وبدأت 
تأخذ خطاها في التداول كإشارة لمسار جديد في العالقات 
الدولية و لدور أممي مؤهل لحماية حقوق اإلنسان من 

  .مختلف االنتهاكات

Abstract: 
This paper aim to study the new changes in 
the international situation for the period 
after the Cold War,which led to creation 
normative frameworks based on the 
principle of human rights and democracy 
instead of frames of reference that has 
prevailed before, particularly the principle 
of sovereignty and the use of military force 
in international relations, is no longer 
permissible for any authority to deal with 
human rights as a purely internal matter, 
especially after the national state 
institutions deficit in the protection of 
human rights to become a role based on 
the need for international and regional 
cooperation to viruses of human rights in 
various ways. 
And our focus is on to study and analysis 
the place of human rights in the light of 
international attention to human rights and 
the development of international trends 
and regional, on the grounds that the 
search for ways to protect these rights even 
using military force, one of the most 
important current themes in the new 
international order, and that's what It has 
become known as the globalization of 
human rights, which coincided with the 
beginning of the new international system, 
where human rights are a priority for the 
international community to preserve it and 
began to take it down in trading as a signal 
for a new path in international relations 
and the role of the UN is qualified to 
protect the human rights of various 
violations 

 



ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
��� وا������������ ا#�)!� ا#)'ا&%$� #!"! م ا

AJHSSN°1, June2017 

 

27 

  :مقدمة

أثار مفهوم حقوق اإلنسـان مجـاال واسـعا مـن االهتمـام الدارسـين سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الـدولي، أيـن عـرف مفهـوم 

حقوق اإلنسان تداوال موسعا يأخذ تارة الطابع الداخلي وتارة أخـرى يفهـم فـي سـياقه الـدولي خاصـة بعـد بـروز النظـام الـدولي 

و األمـــن الـــدوليين و ضـــرورة  تحقيـــق األمـــن اإلنســـاني بـــدال مـــن األخـــذ باالعتبـــارات الجديـــد، حيـــث ظهـــرت الحاجـــة للســـلم 

المادية  و التفكير بالدولة كمرجعية أساسية في العالقات الدولية ، فلـم يعـرف التنظـيم الـدولي تـداوال لمفهـوم حقـوق اإلنسـان 

فكــرة ســيادة الدولـة الوطنيــة و عــدم التــدخل فــي  بالقـدر الــذي يعرفــه الوضــع الـدولي الــراهن نتيجــة للتوجــه الســابق القـائم علــى

  .الشؤون الداخلية للدول

 وتحويـل مختلـففأضحت حقـوق اإلنسـان مسـألة متفـق عليهـا عالميـا، واتجهـت األمـم المتحـدة إلـى تـدويل اإلعـالن العـالمي 

مبادئــه لتضــمينها فــي مختلــف التشــريعات الوطنيــة، وبــات احتــرام حقــوق اإلنســان التزامــا دوليــا علــى عــاتق الــدول ومقياســا 

 1948لشرعية الدولة، وفي هذا السبيل ال بـد االلتـزام بمبـادئ الشـرعة الدوليـة المتضـمنة لإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان 

والثقافيــة واالجتماعيــة بــالحقوق االقتصــادية  والمدنيــة والثــاني الخــاصق السياســية األول المتعلــق بــالحقو  والعهــدان الــدوليان

1966.  

علــى مســتوى المواضــيع و الفواعــل  غيــر أن مختلــف التحــوالت التــي مســت طبيعــة النظــام الــدولي بعــد الحــرب البــاردة وذلــك

قد  مفهـوم حقـوق اإلنسـان بشـكل أوسـع علـى األقـل فـي الجانـب النظـري ، و كـان الحـافز الدولية وكذلك المنـاهج المسـتعملة

األكبــر لتــدويل حقــوق اإلنســان مــرده إلــى فشــل الدولــة صــاحبة الســيادة علــى كفالــة هــذه الحقــوق، وفــي مســتوى آخــر طبيعــة 

ا ســاهم فــي تشــجيع االهتمــام الــدولي التهديــدات األمنيــة الجديــدة فــي النظــام الــدولي الجديــد وتأثيرهــا علــى حقــوق اإلنســان ممــ

لحمايـة هــذه الحقـوق  خاصــة مـن قبــل المنظمـة األمميــة و تأكيــدها علـى دور ومســؤولية المجتمـع الــدولي فـي حمايــة حقــوق 

: اإلنسان من خالل جملة اتفاقيات و معاهدات تطـورت علـى مراحـل فـي النظـام الـدولي، ذلـك مـا يسـتدعي معالجـة للطـرح 

قول أن  التحول على مستوى المواضيع والمناهج والفواعل في العالقات الدولية  و تحـول التفكيـر إلى أي مدى يمكن ال

  بالدولة إلى التفكير بغير الدولة ساهم في تعزيز مكانة حقوق اإلنسان في النظام الدولي الجديد؟ 
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  عالمية حقوق اإلنسان كمقاربة معرفية :أوال

والمعاييرالدوليةالتيتساعدعل9حمايةجميعبنيالبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمنالتجاوزات تعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حقوقاإلنسانعنتلكالقواعد

الخطيرةضدهمفيالمجاالتالسياسيةوالقانونيةواالجتماعيةواالقتصـــــادية،ومنأبرزهاالحقفيالحياةوفيالحريةوفيعدمالتعذيب،والتيتطورتع

حقـــوق اإلنســـان التـــي تـــرتبط اليـــوم  وال بـــد أ نعلـــم أن فكـــرةذلـــك،وغير برالتاريخحت9وصلتإل9الحقفيبيئةنظيفةوالحقفياألرضوالســـكن

  .والطغيانجاءت لتحمي الشعوب من الظلم  وقوانين قديمة، تعود التفاقيات 1بتطور المجتمعات الغربية

اعتبـــر مفهـــوم حقـــوق اإلنســـان أحـــد الســـمات المميـــزة للنظـــام الـــدولي الـــراهن خاصـــة خـــالل العقـــد األول مـــن القـــرن الحـــادي 

تشــكل البدايــة األولــى لالهتمــام  1215م أو مــا يعــرف بالماغنــا كارتــا الــذي ظهــر فــي ، غيــر أن الميثــاق األعظــوالعشــرين

والحريــــة وحريــــة ومــــن ضــــمنها الحــــق فــــي الحيــــاة  والحريــــات األساســــيةالــــدولي بحقــــوق اإلنســــان، كونهــــا أشــــارت للحقــــوق 

  .المالمح األولى لمفهوم حقوق اإلنسان وبدأت بذلكالقانون،  الفكروالتعبير والمساواة أمام

لإلنسـان كونـه  والتـي يجـبإن مصطلح حقوق اإلنسان يفهم علـى انـه المحـدد للحقـوق غيـر القابلـة للتجزئـة أو المسـاس بهـا 

، وهــو مــا يعنــي أن هــذه 2لتحقيــق كرامــة كــل إنســانا وتشــكل التزامــا قانونيــا والتــي تهــدفإنســانا دون تميــز فــي ســائر البشــر 

  .بمفهوم موحد بين سائر الدول وأن تحظىذات الوقت  والعالمية فيالحقوق يجب أن تتمتع بالفاعلية 

وقــد حقــق مفهــوم حقــوق اإلنســان فــي النصــف األخيــر مــن القــرن الحــادي و العشــرين مكاســب فــي مجــال الحمايــة الدوليــة  

هــا ســواء القانونيــة أو السياســية إال أن واقعهــا فــي المرحلــة الوليــة الراهنــة يظهرهــا علــى أنهــا تمــر بأزمــة وتحــديات  مــن بين

إشكالية تحديـد مفهـوم واضـح ومتفـق عليهـا يأخـذ فـي عـين االعتبـار مختلـف الفروقـات والمسـتويات الموجـودة مـن دولـة إلـى 

أخرى، وتندرج إشكالية مفهوم حقوق اإلنسان في كيفية فهمها سـواء باعتبارهـا مفهـوم عـالمي أو ظـاهرة أو نظـام او واقـع  ، 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــي ق ــــــــــــــــاهيم الت ــــــــــــــــف المف ــــــــــــــــه ، وســــــــــــــــنحاول اإلحاطــــــــــــــــة بمختل ــــــــــــــــف جوانب ــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــان و بمختل دمت لحق

  : لذلكسوفنتطرقإل9مجموعةمنالتعاريفالتيوضعتلبيانمصطلححقوق اإلنسان ومنها 

تعرف حقوق اإلنسان كنظام عالمي فهي تلك الحقوق العالميـة التـي قـدمتها مختلـف الفواعـل الدوليـة و المؤسسـات  -

اآلخــر و الرغبــة فــي األخــذ و العطــاء و الرغبــة فــي باالرتقــاء  االنفتــاح علــىالحكوميــة وغيــر الحكوميــة بوصــفها شــكل مــن 
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بحقــوق اإلنســان مــن الخصوصــية إلــى مســتوى عــالمي، و مــن بــين التعــاريف التــي قــدمت وفقــا لهــذا التصــور نجــدها تعــرف 

 :اإلنسانحقوق 

مـن أجـل الحفـاظ علـى ذلك الحد األدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان أينما وجد بـدون تميـز وهـي الزمـة "

 ".من االعتداء واجب عالمي والحفاظ عليهاجميع بلدان العالم، كما أن صيانتها  واألمن فيالكرامة والحرية 

قابليـة مبادئهـا للتطبيـق أو باألصـح وجـوب تطبيقهـا فـي : " ضـمن نفـس السـياق بأنهـا  رياض عزيـز عبـد الهـاديو يعرفها 

التـي تميـز كـل ... موقعهـا، و أيـًا كانـت التمـايزات االجتماعيـة و االقتصـادية الموجـودةكافة المجتمعات اإلنسانية أيًا كانـت 

، على الرغم أن هذا المفهوم لم يقدم و يحدد بالشـكل الواضـح متغيـر العالميـة لحقـوق اإلنسـان بقـدر مـا 3"مجتمع عن اآلخر

مفهـوم Donnelly and Howard (4 دونلـي و هـوارد(حدد ضرورة حماية حقوق اإلنسان، وفـي نفـس الطـرح قـدم كـل مـن 

  .حقوق اإلنسان الذي ال ينبع حسبهما من الكرامة اإلنسانية بل من الغاية لحماية حقوق اإلنسان

كما يشير مصطلح حقوق اإلنسان إلى تلك الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل البسر بمجـرد أنهـم آدميـون وينطبـق علـيهم 

نحة من الدولة وال تستطيع أن تمنعها، وهـي اسـتحقاقات عالميـة مسـتقرة فـي القـانون الشرط اإلنساني، فهذه الحقوق ليست م

الدولي و الوطني على حد السوء، و تقوم االفتراضات األساسـية للمـدافعين عـن عالميـة مفهـوم حقـوق اإلنسـان علـى أسـاس 

يعبــر عــن اإلرادة المشــتركة لكــل أن هــذه الحقــوق شــاملة و عامــة ويســتفيد منهــا كــل أفــراد المجتمــع الــدولي، ألن مصــدرها 

، وذلــك بشــمل 5الشــعوب بهــدف الحفــاظ عليهــا و التوزيــع العــادل للثروة،وجعــل مــا تســتحوذ عليــه األقليــة فــي متنــاول الجميــع

وتضــمين المبــادئ التــي تعرفهــا مختلــف األمــم فــي مجــال حمايــة حقــوق اإلنســان و الحريــات األساســية و هــي بشــكل عــام 

  .1948عبر عنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة الحقوق الو حريات التي 

التصـور ألن مفهـوم حقـوق اإلنسـان أسـمى مـن  وتعريفها وفقا لهذاغير أن هناك من يعارض مفهوم عالمية حقوق اإلنسان  -

بأنـه لـو سـلمنا بـأن مفهـوم حقـوق اإلنسـان  Joseph Razراز  ويجـادل جوزيـفأن يكون غاية قـد تخـدم أغـرا غيـر إنسـانية 

 :عالمي سيقترنبمشكلتينيأخذ بعدا 

 بالمصلحة الخاصة؟ وحقيقة تنتميكيف يمكن الجمع بين حقيقة كونية  •
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الطــرح الثـــاني مـــرتبط بالتشــكيك فـــي شـــرعية األســس العالميـــة المقدمـــة لحمايــة حقـــوق اإلنسان؟خاصـــة فــي طريقـــة مواجهـــة  •

، فمختلـف التغيـرات العميقـة فـي النظـام الـدولي تجعـل مفهـوم عالميـة حقـوق 6دوليـة تعتبـر فوضـويةالحدود العالمية في بيئـة 

 .اإلنسان أقل قبوال لدى الكثيرين

ونتيجة لعدم قبول فكرة عالمية حقوق اإلنسان ظهرت العديد من المفاهيم التـي تؤكـد أن مفهـوم حقـوق اإلنسـان يبقـى ضـمن 

و الخــاص كــذلك بجماعــات معينــة، وتبــرز خصوصــية ونســبية حقــوق اإلنســان لســبب  إطــاره المحلــي و اإلقليمــي و الــدولي

، كمــا أن لكــل ثقافــة فهمهــا الخــاص و 7عــدم وجــود فهــم وتأويــل موحــد لعالميــة حقــوق اإلنســان ومبادئهــا وكــذلك االلتــزام بهــا

أنهـا ملزمــة للدولـة ومجتمــع بشـكل مغـاير لمــا هـو شــائع فـي الثقافــات األخـرى وأن فكــرة الحقـوق الواجبـة احترامهــا مـن حيــث 

ميعن قد ال تكون مقبولة في المجتمعات التقليدية، ألن طبيعة هذه المجتمعات تكو منشغلة أكثر بالتكافل االجتمـاعي أكثـر 

  .من انشغالهم بحقوق األفراد و نفاذ تلك الحقوق في مواجهة الدولة و المجتمع

" ج مـــن التفاعــل الحضـــاري للمفــاهيم اإلنســـانية عبــر العصـــورمــزي:" فيــرى كمــال ســـعدي بــأن مفهـــوم حقــوق اإلنســـان يعنــي

، أي أن حقـوق اإلنسـان تفهـم فـي ظـل "ببعض القيم و األفكار التـي تحتويهـا االدعاءلكل مجموعة الحق في :" مضيفا بأن 

ية تعنـي التميز و االخـتالف فـي المعتقـدات و القـيم التـي تميـز كـل فـرد عـن اآلخـر، فالخصوصـية او مـا يطلـق عليـا بالنسـب

ــذين قــدموا تفســير Herskovits، و هرســكوفيتسWhorf، ورف Kuhnكــون : حســب بعــض روادهــا علــى غــرار  ، وكــل ال

للنســبية أنهــا تــرتبط بالفئــة المعرفيــة و التــي بــدورها تــرتبط بالشــروط التــي تميــز ممارســات المجتمــع عــن غيــره وفقــا للتنــوع 

  .على حدا الن لكل أمة فهمها الخاص والمتباين أحيانا أخرى، لذلك تفهم حقوق اإلنسان في ظل كل بيئة 8الثقافي

بنفسهوممارسةنشـــــاطاته هقدرةاإلنسانعل9اختيارتصرفاتعلـــــى بأنهاومهمـــــا اختلفـــــت مـــــدلوالت حقـــــوق اإلنســـــان إال أنهـــــا تعـــــرف 

 :وهناكمنير9انلمفهومحقوقاإلنسانمعنيانأساسيان، المختلفةدونعوائقمعمراعاةالقيودالمفروضةلمصلحةالمجتمع

 .هواناإلنسانلمجردانهإنسانلهحقوقثابتةطبيعية،وهذههيالحقوقالمعنويةالنابعةمنإنسانيةكلكائنبشريوالتيتستهدفضمانكرامته :األول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالمعنى  :الث

،وتستندهذهالحقوقال9رضـــاالمحكومي9فهوالخاصبالحقوقالقانونيةالتيأنشأتطبًقالعملياتسنالقوانينفيالمجتمعاتالوطنيةوالدوليةعل9الســواء

 .أيرضاأصحابهذهالحقوق وليسال9نظامطبيعيكماهوقائمفيالمعن9األول، ن



ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
��� وا������������ ا#�)!� ا#)'ا&%$� #!"! م ا

AJHSSN°1, June2017 

 

31 

فرعخاصمنفروعالعلوماالجتماعية،يختصبدراســــــــــــــة العالقاتبينالنــــــــــــــاس،   ":بأنهــــــــــــــا رينيهكاســــــــــــــانوعرفهــــــــــــــا

 ."استناداإل9كرامةاإلنسان،بتحديدالحقوقوالرخصالضروريةالزدهارشخصيةكلكائنإنساني

 " :المتحدةلشموليتهوهومســـــــــــــــــتمدمنتعريفاألمما نظر يمكنإعطاءتعريفمحددلحقوقاإلنســـــــــــــــــان

حقوقاإلنسانهيتلكالحقوقالمتأصلةفيطبيعتهاوالتيتكرسمبادئوقيمالعدالةوالحريةوالمساواة،والتيتهدفإل9ترقيةوتنميةاإلنســــــانوتكريمه،والت

  ".يبدونهااليمكنأنيعيشكإنسان

  

  .حقوق اإلنسان من االختصاص الداخلي للدولة إلى االختصاص الدولي :ثانيا

يعد مفهوم حقوق اإلنسان من أبرز القضايا المعاصرة التي أعادت تكيف المفهـوم التقليـدي للسـيادة ليسـتجد مـع التطـورات التـي 

حقـوق اإلنسـان مجـاال محفـوظ للدولـة، شهدتها اإلنسانية في هذا المجال، فإلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية كانت قضـية 

عـــرف التنظــيم الــدولي إعــادة ترتيـــب  1945إذ لــم تكــن هــذه المســألة مبـــدئيا منظمــة مــن قبــل القـــانون الــدولي، لكــن فيمــا بعــد 

،  فأصــبحت 10للمفـاهيم و المواضـيع فـي العالقـات الدوليـة ومـن بينهـا مفهــوم حقـوق اإلنسـان و الـذي ارتـبط بالسـيادة فيمـا سـبق

قيــدا فــي كثيــر مــن المســتويات بمعــايير دوليــة و إقليميــة و وطنيــة، و يظهــر تطــور مفهــوم حقــوق اإلنســان  فــي النظــام أكثــر ت

  :الدولي من خالل مرحلتين بارزتين في تحول النظام الدولي و تتمثل في 

 :للدولةحقوق اإلنسان كاختصاص داخلي  .1

هيئــة  ومــع قيــامبشــكل فعلــي خاصـة بعــد نهايــة الحــرب العالميـة الثانيــة  وتبلــور المفهــوميظهـر االهتمــام الــدولي بحقــوق اإلنسـان 

تطبيقـات  والثانيـة فـيفي الفترة ما بين الحـربين األولـى  جذورا لهاألمم المتحدة، إال أن الثابت في المسألة إن هذا االهتمام يجد 

  .وصور متعددة

التــي تعــود  1648ســابقا، و بدايــة بمعاهــدة واســتفاليا ففكــرة حقــوق اإلنســان ظهــرت ضــمن المنظومــة األوروبيــة  و األطلســية 

أهميتها التاريخية أنها أرست أسس المنظومة الحديثة للدول األوروبية ضمن القيود التي حددت بموجبها الحقـوق السياسـية عـن 

كمـا يظهـر نظـام طريق ضمان حقوق األفراد من خالل التسامح الديني، فالواضح أن القـانون التقليـدي عـرف حمايـة لألقليـات، 

الحمايــة الدوليــة لطوائــف معينــة مــن األفــراد، كالحمايــة الدوليــة للعمــال و المــواطنين األجانــب فــي إطــار منظمــة العمــل الدوليــة 
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، باإلضافة إلى نظام الحماية الدبلوماسية الذي يتيح للدول الحق في التدخل القـانوني دفاعـا عـن مصـالح رعاياهـا الـذي 1919

قــات الجنســية، و وفقــا آلليــات و شــروط معينــة، باإلضــافة إلــى صــور التــدخل الــدولي الــذي عرفــه المجتمــع ينتمــون إليهــا بعال

  .الدولي فيما بعد كأحد وسائل الرقابة على حقوق األفراد

مـن بالرغم من ذلك فإن مفهوم حقوق اإلنسان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيـة ارتـبط فـي أغلبـه بالشـأن الـداخلي للدولـة و 

وقــد كــان صــميم اختصاصــها الــداخلي وهــو مــا ينســجم مــع فقــه القــانون الــدولي التقليــدي آنــذاك والــذي ارتــبط بمفهــوم الســيادة،  

لالتفاقات الدولية الدور الرئيسي في عدم تدخل هذه الدولة في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، كما لها دور فـي بسـط سـلطة 

ســيادة هــي اســتقاللية القــرار الــوطني، ممــا جعــل فكــرة الســيادة تحتــل مكــان الصــادرة، نتيجــة الدولــة علــى المجتمــع،أو بــاألحرى ال

   .، و سد حاجاتها دون أن تخضع ألي قيد على حريتها في التصرف11كل دولة في تنظيم أمورها استقالللقيامها على مبدأ 

 والـتالحم حقيقةوضـرورة قصـوىالتكامـل  وبـه أمـسالمتالحق للحياة الدولية أدى إلـى تطـوير العالقـات بـين الـدول  ولكن التطور

ميثاق األمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة األول9على أن تقوم الهيئة على أسـاس مبـدأ المسـاواة فـي  وقد نص .ال يمكن إنكارها

مـؤتمر سـان  وا فـيواعتبـر يبين أن التنظـيم الـدولي يقـوم علـى أسـاس الدولـة ذات السـيادة  وهو نصالسيادة بين جميع أعضائها 

احتـرام  وأنـه يجـبفرنسيسكو أن هذه الفقرة تعني مسـاواة دول األعضـاء وتمتـع كـل دولـة بكامـل الحقـوق المتفرعـة عـن السـيادة، 

  .سيادة الدول، وشخصيتها، وسالمة أراضيها، واستقاللها السياسي

جــراءات التــي اتخــذتها الــدول للحــد مــن نتيجــة لــذلك اعتبــرت حقــوق اإلنســان ضــمن نطــاق الدولــة الســيادي، غيــر أن بعــض اإل

نفوذها في حماية مصالح معينة لألفـراد، وضـعت كشـكل آخـر تتعامـل معـه الـدول باعتبـاره  والتزامها باستخدامسلطتها السيادية 

جزءا من تشريعها المحلي ليصبح موضع الرقابة الدولية، لذلك لم يعد مفهوم حقـوق اإلنسـان يقتصـر علـى دور الدولـة صـاحبة 

  لسيادة على احترامه  ا

 Sovereignty as"وآخـرون فــي كتــابهم المعنــون  "Franscis H. Deng" وقـد ظهـر اتجـاه فقهـي جديـد تزعمـه األسـتاذ

Responsibility" 12 إذ يعدون أن السيادة التي تحظى بها الدولـة يجـب عـدم النظــر إليهــا كامتيـاز مطلـق، وٕانمـا يمكـن تعليقـه

فللحصـول علـى امتيـازات السـيادة، يتعـين علـى الـدول أن تحـافظ  .اجباتهـا ومسـؤولياتها تجـاه مواطنيهـاإذا مـا أخفقـت فـي أداء و 

ـــك فعليهـــا أن تـــدعو أو ترحـــب  ـــوطني وأن تهــــتم برفاهيـــة مواطنيهـــا وحمـــايتهم، أمـــا إذا عجـــزت عـــن ذل علـــى الســـالم واألمـــن ال
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بـذلك، بـل يــرى أن السـيادة يجــب أن  Deng يكتفـيبالمسـاعدة الخارجيـة، وٕاال فســتتعرض لـرد فعـل وضــغوطات خارجيـة، وال 

تتضمن واجبًا خارجيًا يفضي بالتدخل عسكريًا إن لزم األمر إذا أخفقت الـدول األخـرى فـي تحمـل مسـؤولياتها، إال أن مثـل هـذه 

  .األفكار تلقى رفض من أغلب الدول التي ترى أنها ستخسر كل شيء دون أن تستفيد كثيرًا من نسق كهذا

  

 : قوق اإلنسان من الشأن الداخلي إلى االختصاص الدوليانتقال ح .2

أصبح مفهوم حقوق اإلنسان يأخذ بعدا دوليا ويخرج من نطاق سـيدة الدولـة الوطنيـة إلـى النظـام الـدولي مـع الممارسـات الدوليـة 

أو وثيقـة دوليـة  للمنظمات المهنية منها منظمة المحامين التي شكلت ضغطا دوليا ودعـت إلـى إصـدار إعـالن لحقـوق اإلنسـان

كيـان دولـي يملـك األهليـة لفـرض معـاير حقـوق اإلنسـان  وكـذلك تأسـيسللحقوق تكون كأحد ترتيبات فترة ما بعد الحرب الباردة 

كمصــدر آخــر لإلعــالن العــالمي  والــذي أفــاد 1941مشــروع معهــد حقــوق اإلنســان األمريكــي ســنة  :ذلــكعلــى الحكومــات مثــال 

  .لحقوق اإلنسان

اإلعــالن العــالمي  وبعــده صــدورالخــاص بحقــوق اإلنســان  وميثاقهــا 1945ليكــون بعــد ذلــك إنشــاء منظمــة األمــم المتحــدة ســنة 

موضــوعات تهــتم بحقــوق  العالميــة علــىالصــفة  وفــي إضــفاءالبدايــة األساســية لحقــوق اإلنســان  1948لحقــوق اإلنســان ســنة 

  .ذرج ضمن المواضيع التي يهتم بها المجتمع الدولياإلنسان تعاقب منتهكي هذه الحقوق في مختلف الدول لت

رغـم األهميـة التـي أخــذها مفهـوم حقـوق اإلنســان  و تأكيـد ميثـاق األمـم المتحــدة علـى ضـرورة ضــمان هـذه الحقـوق و كفالتهــا ، 

مــع حقــوق اختلفــت التوجهــات الدوليــة فــي تبنــي الميثــاق األممــي و الــدعوة لحمايــة هــذه الحقــوق فــال تــزال بعــض الــدول تتعامــل 

اإلنسان كشأن داخلي ال يحق للدول األخرى التدخل فيه، رغم أن الكثير من الـدول أكـدت فـي تشـريعاتها الوطنيـة و مصـادقتها 

ــه مــن  علــى المواثيــق العالميــة و اإلقليميــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان، ذلــك مــا يظهــر أن تطــور مفهــوم حقــوق اإلنســان و تحول

ولي ارتبط بشكل كبير بالجانب التشريعي و القانوني خاصـة مـن قبـل األمـم المتحـدة التـي المجال السيادي إلى االختصاص الد

ـــدول  ـــزم المنظمـــة ال ـــة و التـــي تل ـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي ميثاقهـــا خـــالل صـــياغاتها الالحق ـــد مـــن اإلشـــارات ألهمي أضـــيفت العدي

  ).55المادة (ة األعضاء فيها بالتعاون من أجل احترام و تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسي



ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
��� وا������������ ا#�)!� ا#)'ا&%$� #!"! م ا

AJHSSN°1, June2017 

 

34 

بيد أن مختلف البنود و المواثيق فصـلت فـي مفهـوم وأهميـة حقـوق اإلنسـان ولـم تـولي اهتمامـا بمحتـوى الطـرق والخطـوات التـي 

يمكــن لهيئــة األمــم المتحــدة أن تتخــذها فــي حالــة إســاءة االســتعمال، وبــدال مــن ذلــك فــوض الميثــاق أمــر حقــوق اإلنســان علــى 

و كلـف بحمايــة حقـوق اإلنسـان، و األهــم 13) 68-62المـواد (المجلـس االقتصـادي و االجتمــاعي اللجنـة العامـة المسـئولة عــن 

من ذلك أن أنشطة األمم المتحدة لتعزيز حقوق اإلنسان تستند في حد ذاتها إلى مادة أخرى مـن الميثـاق تـرفض سـلطة التـدخل 

  ).7 - 2المادة ( 14في أمر تدخل جوهريا في اختصاص التشريع المحلي ألي دولة

وتزامن طرح األمم المتحدة الخاص بحماية حقوق اإلنسان من جهـة و احتـرام سـيادة الدولـة مـن جهـة أخـرى وضـع دولـي تعمـه 

الحــروب و النزاعــات بــين الــدول، ففــي وقــت يســعى المجتمــع الــدولي الحتــرام حقــوق اإلنســان نتيجــة لالختراقــات الكبيــرة لحقــوق 

و الــدفاع عنهــا بحجــة أن األمــن يبقــى فــي صــميم الشــأن الــداخلي باإلضــافة إلــى  اإلنســان يجــد صــعوبة فــي كفالــة هــذه الحقــوق

تجاوزات الدول الكبرى في موضوع حقوق اإلنسان، فكيف يمكن حماية حقوق اإلنسان و الدعوة للتعاون الدولي في وقـت تقـوم 

خـاص لكــل دولـة حصــرا ، جعـل مــن الـدول الكبــرى بحـروب تنتهــك فيهـا مختلــف الحقـوق، ولعــل اإلقـرار بــأن التشـريع المحلــي ال

الســوفيتي ســابقا إلــى قبــول  االتحــادالــدول و الحكومــات ومــن بينهــا الــدول الكــرى مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة و بريطانيــا و 

  .التزام األمم المتحدة بالعمل على تقديم حقوق اإلنسان

ن أولى اهتماما خاصا بالتشريع لحمايـة حقـوق اإلنسـان يظهر هذا الطرح أن ميثاق األمم المتحدة الخاص بحماية حقوق اإلنسا

، لكن هـذا التعـداد لـم يحـدد بعـد الحقـوق محـل الحمايـة الدوليـة ولـم يبـين اآلليـة الكفيلـة لحمايـة حقـوق اإلنسـان، مـا والدعوة لذلك

الميثـاق إلزامـي  وحقيقـة أني األمم والسياسية لنصوصومواد الميثاقآثار النقاش في األوساط األكاديمية حول الطبيعة القانونية 

  .من عدمه

غير أن التصديق على الميثاق من قبل المجتمـع الـدولي يعنـي القبـول إلزاميـة قواعـده علـى األقـل مـن قبـل دول العـالم الثالـث،  

نســان فضـال علــى أن الميثــاق كــان األســاس الـذي انبثقــت منــه العديــد مــن االتفاقيـات العالميــة  اإلقليميــة ذات الصــلة بحقــوق اإل

، إلـى العهـدين الخاصـين بـالحقوق 194815وجعلت منها ذات بعـد عـالمي و مـن بينهـا اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان سـنة 

 1977وبروتوكـولي سـنة   1949، إلى ما شكلته اتفاقيات جنيف األربعة سـنة 1966االقتصادية و االجتماعية  الثقافية سنة 

غيــر الدوليــة، باإلضــافة إلــى جملــة مــن اإلعالنــات المهتمــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان و الخاصــان بالنزاعــات الدوليــة و النزاعــات 
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، واإلعــالن الخــاص بالقضــاء علــى  كــل أشــكال التميــز ضــد المــرأة و غيرهــا مــن 1959منهــا الخــاص بحمايــة األطفــال ســنة 

  .اإلعالنات والمواثيق

ة وصــوال إلـى الحــرب البـاردة ومــا تالهـا مــن تحـوالت فــي لتصـبح بـذلك حقــوق اإلنسـان خاصــة بعـد نهايــة الحـرب العالميــة الثانيـ

طبيعـة النظــام الــدولي تهــتم بمســألة حقــوق اإلنســان و يظهــر ذلــك فــي تطــور اآلليــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة هــذه الحقــوق ولــم 

دولــة تعــد مســألة الســيادة مطروحــة علــى األقــل لــدى بعــض الــدول التــي تعــرف تجــاوزات واضــحة لحقــوق اإلنســان فــإن كانــت ال

تتمتع بالسيادة المسؤولة والمتضمنة احتراما لحقوق اإلنسان و تعزيـز الديمقراطيـة  سـاهم ذلـك بتعزيـز حقـوق اإلنسـان مـن جهـة 

و عــدم تــدخل الــدول و الهيئــات الحكوميــة و غيــر الحكوميــة فــي اختصاصــها الــداخلي، علــى اعتبــار أن حقــوق اإلنســان فــي 

  .االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان المرحلة الدولية الراهنة تدخل في مجال

  

  :الجديدبحقوق اإلنسان في النظام الدولي  االهتمام الدوليمظاهر  :ثالثا

شــهد المجتمــع الــدولي المعاصــر وتحديــدا منــذ قيــام األمــم المتحــدة تطــورا واســعا فــي مجــال تــوفير الحمايــة الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان، فبعــد أن كانــت مســألة حقــوق اإلنســان علــى اخــتالف تصــنيفاتها تقــع فــي نطــاق االختصــاص الــداخلي لكــل دولــة 

رات مرتبطـــة بطبيعـــة النظـــام الـــدولي الســـائد، موقـــع اهتمـــام أصـــبحت فـــي ظـــل النظـــام الـــدولي الجديـــد وبفعـــل عوامـــل ومتغيـــ

المجتمع الدولي، بل أصبحت معظم الدول تخضع للعديد من االلتزامات القانونية سواء فيمـا يتصـل بعالقاتهـا بمواطنيهـا أو 

ي بحقـوق اإلنسـان حتى بالنسبة لعالقاتها بالمقيمين على أراضـيها مـن المغتـربين و األجانـب ، وقـد انعكسـت االهتمـام الـدول

  : بالعديد من المظاهر تتجلي بشكل كبير في

  

 :واالتفاقيات الدوليةواإلقليميةاالهتمام المتزايد بحقوق اإلنسان في المؤتمرات  .1

العالمية لترقية حقوق اإلنسان وخلـق اآلليـات  االستراتيجيةانعكس االهتمام المتزايد بحقوق اإلنسان بإدراج  هذا المفهوم في 

لذلك، وجعل منهـا عنصـرا بـارزا فـي مختلـف االجتماعـات أو بـين لقـاءات الرؤسـاء و حكومـات الـدول، ويظهـر ذلـك  الكفيلة

في اللقاءات التي عقدت بعد سقوط االتحاد السوفيتي والتـي أبـدت فـي مجملهـا اهتمـام واضـحا لحقـوق اإلنسـان ومنهـا القمـة 
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رؤسـاء الـدول كبدايـة الهتمـام فعلـي بحقـوق اإلنسـان، والقمـة  والتـي عرفـت مشـاركة واسـعة مـن1990العالمية للطفولة سـنة 

، و المــــؤتمر العــــالمي لمكافحــــة 1995، والمــــؤتمر العــــالمي الرابــــع للمــــرأة ســــنة 1995العالميــــة للتنميــــة االجتماعيــــة ســــنة 

 .2000العنصرية في جنيف سنة 

ة فـي مجـال العالقـات الدوليـة مـن خـالل يظهر هـذا االهتمـام بجـالء أن حقـوق اإلنسـان أصـبحت مـن بـين المعـايير المعتمـد

كـذلك فرضـها كشـرط النضـمام الـدول إلـى المنظمـات الدوليـة و اإلقليميـة، وكـذلك اشـتراط حمايـة حقـوق اإلنسـان و تعزيزهـا 

من قبل االتحاد األوروبي في تعاملـه مـع دولـة السـودان إذ  199016كأساس لتقديم المساعدات الدولية، وهو ما حدث سنة 

مليـون إيكـو بسـبب تقـيم حالـة حقـوق اإلنسـان بالدولـة و انتهاكهـا لهـذه  300منعت عنها اإلعانات الماديـة و التـي قـدرت ب

لـى اعتبـار أن ع) A.C.P(األوروبي مع الدول التسـعة و السـتون المنتمـين إلـى  االتحادالحقوق، ونفس التوجه اتخذته دول 

بـين المجمـوعتين، قـد احتـوت علـى نصـوص صـريحة بوقـف التمويـل و اشـتراط  2000و 1990اتفاقية لومي الرابعـة لسـنة 

  .تقديم المساعدات المالية على مدى التطور الديمقراطي  احترام حقوق اإلنسان

ـــة  ـــات الدولي ـــة حقـــوق  يظهـــر كـــذلك االهتمـــام الـــدولي بحقـــوق اإلنســـان فـــي العديـــد مـــن االتفاقي و اإلقليميـــة المهتمـــة بحماي

، 171948اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان الصـادر سـنة اإلنسان، كانت البداية مع االتفاقيات المعروفة سابقا على غرار 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، كما طالبت الجمعيـة العامـة مـن لجنـة حقـوق اإلنسـان 

ع عهـــدين يختصـــان فـــي حقـــوق اإلنســـان يشـــتمل أولهـــا علـــى الحقـــوق المدنيـــة و السياســـية وثانيهـــا علـــى الحقـــوق أن تضـــ

فـي فتـرات مختلفـة، باإلضـافة إلـى االتفاقيـة األوروبيـة  سـنة  1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتم إقرارها ككـل سـنة 

، كأحـــــد الواجبـــــات األساســـــية للـــــدول "رام حقـــــوق اإلنســـــاناحتـــــ:" ، وميثــــاق منظمـــــة الـــــدول األمريكيـــــة و الـــــذي أقـــــر1948

، وتالهمــا الميثــاق اإلفريقــي الخــاص بحمايــة حقــوق اإلنســان والــذي تــزامن مــع فتــرة حصــول العديــد مــن الــدول 18األعضــاء

قـي أهميـة اإلفريقية على استقاللها وجاء لتعزيز حقـوق اإلنسـان فـي القـارة األفريقيـة، رغـم ان الميثـاق لـم يعـر اإلنسـان األفري

قصـوى، لكـن يبقـى للميثــاق أهميـة خاصـة علـى المســتوى اإلفريقـي ممـا عليـه الحــال علـى المسـتويين األوروبـي و األمريكــي 

  .نظرا للنقص الكبير الذي عليها الميثاق اإلفريقي اآللية الوحيدة القائمة على حماية حقوق اإلنسان
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ي الجديــد بــروز العديــد مــن االتفاقيــات اإلقليميــة و الدوليــة الجديــدة  وعــزز االهتمــام الــدولي بحقــوق اإلنســان فــي النظــام الــدول

ـــــا ســـــنة  ـــــوق اإلنســـــان و أهمهـــــا مـــــؤتمر فيين ـــــة حق ـــــي مجملهـــــا لترقي ـــــة حقـــــوق اإلنســـــان جـــــاءت ف   1993الخاصـــــة بحماي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأهمماركزعليهإعالنفييناكانأولويةالتشجيععل9حقوقاإلنســــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ننابعةكلهامنالكرامة وحمايتهابالنسبةللمجتمعالدولي،مؤكداأنحقوقاإلنســـــــــــــــــــــــــ

إعـــالن تـــونس مـــن أجـــل التنميـــة المتأصلةفيالفرد،وأنالفردهوالموضوعالرئيسيلحقوقاإلنســـانوالحريات األساســـية،  كمـــا تـــم تبنـــي 

المقدم من قبل الدول اإلفريقية كتأكيد على التزام الـدول اإلفريقيـة علـى المسـعى الـدولي لحمايـة حقـوق اإلنسـان  1992سنة 

ــــانكوك ويعتبــــر المــــؤتمر 19 1992ءفيالمؤتمرالتحضيرياآلســــيويفيبانكوكفي أفريــــلكماجاو تطويرها، ــــذي صــــدرعنهإعالن ب وال

األهــــــــــم فــــــــــي آســــــــــيا الخــــــــــاص بحمايــــــــــة حقــــــــــوق اإلنســــــــــان، رغــــــــــم الحرصاآلسيويعل9التذكيرباحترامالخصوصــــــــــياتالوطنية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،وذلكرغماإلقرارفي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واإلقليمية،والخلفياتالتاريخيةوالثقافيةوالدينيةالمختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبداي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديةواالجتماعية  20ةبعالميةحقوقاإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،وعدمقابليةتجزئتهابينالحقوقاالقتصـــــــ

  .والثقافيةوالدينيةوالسياسية،فضالعنالحقوقفيالتنمية

  

 :الجديدارتباط حقوق اإلنسان بالسلم العالمي في النظام الدولي  .2

فقد جاء في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي على أهمية حقوق اإلنسان كأحد مميزات السالم العـالمي، علـى اعتبـار 

أن حمايــة حقــوق اإلنســان داخــل الدولــة واحتــرام األقليــات تمنــع نشــوء النزاعــات و الصــراعات الداخليــة، اذ اعتبــرت األمــم 

الال بالســلم و األمــن الــدوليين و تهديــدا لهمــا، لــذلك عملــت األمــم المتحــدة مــن المتحــدة أن انتهــاك حقــوق اإلنســان يعتبــر إخــ

ـــالعراق  688خـــالل القـــرار  و  1970و القـــرار  7/1992الخـــاص بالصـــومال فـــي 21 767و القـــرار  5/4/94/الخـــاص ب

ي تـدخال و كلها قرارات ذات طابع إنسـاني ارتبطـت بمجملهـا بتجـاوزات علـى حقـوق اإلنسـان و تسـتدع 2011سنة  1973

 .دوليا و أنها تجاوزت ذلك لتصبح تهديدا لألمن و السلم الدوليين

كمـا يظهـر ارتبـاط حقــوق اإلنسـان فـي الفتــرة الدوليـة الراهنـة بالسـالم العــالمي مـن خـالل دور األمــم المتحـدة بتعزيـز وحمايــة 

سانية رغم أن في البدايـة اقتصـر عملهـا هذه الحقوق بعمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة ، وقد عهدت إليها مهمة إن
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علــى أعمــال المراقبــة و اإلشــراف علــى وقــف إطــالق النــار و الفصــل بــين القــوات المتنازعــة، غيــر أن تطــورا قــد طــرأ علــى 

حيث أوكلت لهذه القـوات مهمـات إنسـانية وفقـا ألحكـام الفصـل السـابع مـن  1992طبيعة عمل هذه القوات اعتبارا من سنة 

المتحدة ومنها ضرورة الفصل بين االطراف المتنازعة حتى تتطور األوضاع لنزاعات داخليـة تهـدد اإلنسـانية ، ميثاق األمم 

كما يعتبر إدخال أنشطة متعلقة  بحقوق اإلنسان في المهمات التي تنجزها قـوات حفـظ السـالم يظهـر العالقـة مـا بـين حفـظ 

ق و ضـــمان تعزيزهـــا و احترامهـــا داخـــل الـــدول فـــي توطيـــد الســـالم وكفالـــة حقـــوق اإلنســـان و يكشـــف عـــن  دور هـــذه الحقـــو 

  .السالم

  

 :  القانوني للفرد وتعزيز المركز 1998إعالن روما  .3

للخطـر حتــى  وتعــريض السـلمواألمن الـدوليينجـاء تشـكيل المحكمـة الجنائيــة لمعاقبـة مرتكبـي جـرائم مــن شـأنها إبـادة األفـراد 

محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة أحــد أبــرز  ويعتبــر إنشــاءتكــون محاســبة دوليــة لكــل مــن يرتكــب تجــاوزات فــي حــق اإلنســانية، 

العمل الدبلوماسي المتعدد األطراف أهم اآلليات الجديدة لحمايـة حقـوق اإلنسـان فـي نهايـة القـرن العشـرين، ومـن المفـروض 

ة لـردع انتهاكـات حقـوق اإلنسـان والتـي عانـت منهـا البشـرية فـي الحـربيين العـالميتين مـن أن تعمل هذه اآللية الدولية الجديـد

 .وٕابادة جماعيةتعذيب 

وكان ال بد من قيام آلية للمحاسبة الدولية متمثال في إعالن رومـا وجسـد فـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة مـن طـرف  

ــ22 1998جويليــة 17األمــم المتحــدة بتــاريخ  ، والــذي خــول للمحكمــة 2002ســبتمبر  1ذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي برومــا وال

من النظام األساسي بمعاقبة األشخاص المرتكبين للجرائم ضـد اإلنسـانية و جـرائم الحـرب و جـرائم اإلبـادة  5بموجب المادة 

تعـديل النظـام الـذي عـرف  و23 2010و العدوان وتم تطوير هذا المبدأ من خالل المؤتمر االستعراضـي بكمبـاال فـي جـوان 

األساســي للمحكمــة، ورغــم العديــد مــن العقبــات التــي اعترضــت مســألة تحديــد أركــان جريمــة العــدوان فــي مــؤتمر رومــا ورغــم 

التطــورات التــي قــدمت لمعاقبــة منتهكــي حقــوق اإلنســان وتطــوير المركــز القــانوني للفــرد مــن خــالل إعطــاء أهميــة للحقــوق 

الحقـوق، إال أن المحكمـة ظلـت تتعامـل بانتقائيـة واقتصـر موضـوع المحاسـبة علـى الممنوحة له ومعاقبة كل فرد ينتهك هذه 

األطــراف الخاســرة فــي الحــرب و إن كانــت هنــاك أطــراف أخــرى قــد خلقــت انتهاكــات واســعة لحقــوق اإلنســان، مــا يعنــي أن 
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و تـردع مـن يفكـر فـي إنشاء مثـل هـذه المحكمـة يمثـل خطـوة إلقامـة عدالـة جنائيـة دوليـة تعاقـب مـن ينتهـك حقـوق اإلنسـان 

  .ذلك رغم المآخذ التي تعرفها هذه اآللية الدولية

  

  :الخاتمة

يبدي التعامل الدولي مع قضايا حقوق اإلنسان على المستوى الفكري أو التطبيقي فـي الظـرف الـدولي الـراهن اهتمامـا كبيـرا 

لعالقـات الدوليـة وذلـك مـا يظهـر مـن لمفهوم حقوق اإلنسان خاصة في ظل تراجع مفهوم الدولة كفال أساسـي ومحـور فـي ا

خــالل مختلــف اآلليــات األمميــة الفاعلــة فــي مجــال حمايــة حقــوق اإلنســان أو التعــاون الــدولي مــن قبــل الهيئــات القضــائية 

خـــالل التأكيــد علـــى دور المؤسســـات الداخليــة للدولـــة فـــي حمايــة حقـــوق اإلنســـان  وكــذلك مـــنالحكوميـــة،  والمنظمــات غيـــر

  .خاصة في أوقات األزمات الداخلية

ـــإذا كـــان  تعـــرض مـــواطني  ـــة حقـــوق اإلنســـان بـــذاتها ، ف ـــا جوهريـــا حـــول كيفيـــة حماي ـــد أن الواقـــع الـــدولي يظهـــر اختالف بي

طهيرالعرقيأمراواردابلومشاهدافيالواقعالدولي،ويطرحتســـــاؤالحولموقفالمجدولةماالنتهاكاتمنقبلحكومتهمأوللمجاعةوالحرباألهليةأوالت

االتفاقعل9طبيعةالحقوقالمنتهكة،والطريقةفانعدمتمعالدوليإزاءمايحدثمنانتهاكاتلحقوقاإلنسانفيدوللمتعدقادرةأوراغبةفيحمايةشـــــعوبها،

وليـة لحمايـة حقـوق اإلنسـان عرفـت جملـة مـن ، كمـا أن اآلليـات الداألنجعلمواجهةهذهاالنتهاكات،يطرحهواآلخرٕاشكاالجوهريا

القيود نظرا للمبادئ األساسية التي قامت عليها و أكدتها المواثيق األممية والدولية كمبدأ حظر اسـتخدام القـوة فـي العالقـات 

  .نالدولية ومبدأي السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومن هذه الشؤون الداخلية مسألة حقوق اإلنسا

  

  :العربيةقائمة المراجع باللغة 

  :العربيةالكتب 

مكتبة : ، الرياض1ط(، بالقانون الدولي والمسيحية واإلسالم مقارنةحقوق اإلنسان في اليهودية خالد بن محمد الشنيبر، 
  ).2009الملك فهد الوطنية، 

  ).2009لون،  مطبعة: ، المغرب5ط(عالء شلبي،: ، ترجمة أسئلةوأجوبة – ،حقوقاإلنسانلياليفين
  ).2003دار الشروق، : ، القاهرة1، ط1المجلد(، اإلنسانالوثائق الدولية المعنية بحقوق محمود شريف بسيوني، 
مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق : ، القــاهرة1ط(، ضــمانات حقــوق اإلنســان علــى المســتوى اإلقليمــيمصــطفى عبــد الغفــار، 

  ).2003اإلنسان، 
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جامعـة صـالح الـدين، : ، أربيـل1ط(، )دراسـة تحليليـة( حقوق اإلنسان علـى مبـدأ السـيادةأثر عولمة هيقى أمجد حسن، 
2005.(  

مركـز الدراسـات : ، الريـاض1ط(، دراسة مقارنـة: حقوق اإلنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائيياسر حسن كلـزي، 
  ).2007، والبحوث

  :العلميةالمقاالت 

  ).2010( ، العدد الثاني، مجلة الباحث، "العولمة و تقويض مبدأ السيادة"زديك طاهر و العربي رزق اهللا بن مهيدي، 
خــالل المــؤتمر االستعراضــي  الدوليــة مــنالنظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة  العــدوان فــيأركــان جريمــة " شــبل بــدر الــدين،
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