
 

 االنسان لحقوق العالمي االعالن الثالثة الوثيقة

 3قسنطينة جامعة –السنة الثانية كلية العلوم السياسية 

 قــــارة وليـــد أ ،

 

 مقدمة 

/  باريس في شايو قصر في م1948/ديسمبر 10 المتحدة األمم أقرتها دولية يةحقوق وثيقة: اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 امتندا  مدن الدرمم وقتهداعل  المتحددة لألمدم عضدو 56 أصد  مدن صدو  48- اإلجمدا  عليده المتحددة االمم اعتمدته حيث

 األساسددية البشددر حقددوق علدد  فيهددا ونصدد ( 3-د) ألدد  217 العامددة الجمعيددة قددرار بموجدد  التصددوي   عددن دو  ثمدداني

  .والصفاء الصحة لضمان كا  العيش من مستوى في والحق والدين والضمير الفكر وحرية كالمساواة

ة لغا  مختلفدة   أو مدن خدال  يمكن االطال  عل  الوثيقة من خال  موقع األمم المتحدة   حيث يوفر الوثيقة بست: المصدر

 ,A.94.XIV-Vol.1المبيدع رقدم  1993 نيويدورك  المتحدة  األمم األو   المجلد دولية  صكوك مجموعة المرجع : كتا  

Part 1  1 ص. 

 واألفددراد  الحكومددا   لسددلوك المحددك حجددر  وأصددب  2014 عددام حتدد   مختلفددة لغددة 439 إلدد  اإلعددالن هدد ا ُتددرجمكمددا 

    العالم في دولة ك  عليه صادق  وقد. الحكومية مير والمجموعا 

 صدفة يملدك ال اإلعدالن فدان   االسترشدادية المبداد  مدن مجموعدةتتضدمن  قانونية : طبيعة  العالمي اإلعالن وثيقة طبيعة

   عقوبة ترت  ال ك لك مخالفته وان مواده تجاه قانونية مسئولية يرت  ال اإلعالن عل  الدو  توقيع ان أي اإللزامية

 .الناس لجميع المكفولة اإلنسان حقوق بشأن لعامةا الجمعية رأي ويخطط مادة 30 من العالمي اإلعالن يتأل 

   العامة األمانة طر  من اصدر/  المتحدة لالمم العام األمين طر  من تعيينهم تم خبراء طر  من االعالن صيامة تم 

  الدو  من كبيرة أعداد عليه صادق  و

 

  اقتصدادية    ضدمن حقدوق محدددة   تشدم  مصدطلحا  قانونيدة   حقوقيدةحة  تتواضد لغته مباشرة   نصوصده مختصدرة

    حيث ندرك البعض منها كالتالي :مؤسساتية جرائية   انسانية   اجتماعية   مدنية   سياسية   ا

 الحقدوق مدن مجموعة" بمعن  "human rights" وباإلنكليزية "les droits de lhomme" بالفرنسية: اإلنسان حقوق//

 اإلحسداس هد ا ولع . أخيه حقوق اإلنسان بهضم إحساسا هناك أن يعني وه ا! اإلنسان؟ حقوق لحفظ اإلنسان وضعها التي

 لمدا وهدو بدايتده عرفندا بشري  حضاري مشرو  أنه عل  تم فقد" اإلنسان حقوق إعالن" أما. وهابي  قايين زمن إل  يعود

 .كما وال نوعا تحص  ال تكاد البشري االضطهاد أشكا  وتداعيا  تداعياته إنما بعد  ينتهي

 المدنية القوانين مجموعة: يعني" المدني الحق"//

" الحاضدرة" – مدا سياسدية جماعدة مدن فدرد يقدوم أن إمكانية بمعن  civitasالالتينية من اشتق citoyennete :المواطنة//

 .مواطن أنه عل  إليه تعود أنها بما الوطنية قوالحقو الواجبا  بممارسة -حاليا األمة أو الدولة و قديما

 وهدو الددار  المددلو  يعني المصطل  وصار.الفص  أي discriminatio التيني الكلمة أص  discrimination:التمييز//

 التمييدز يقدوم أن ويمكدن. السديئة والمعاملدة ب  الدونية وضع في المجموعة ه ه واضعة أخرى عن اجتماعية جماعة فص 

 .العرقية الساللة السن  الخلقية الجنس  اإلعاقة: معايير عدة عل 

 

 التاريخية الظروف

 لتحررا  و الخو  من التحرر التجمع  حرية التعبير  حرية:  االربعة الحريا  الحلفاء اعتمد الثانية العالمية الحر  أثناء*

 اإلنسدان بحقدوق اإليمدان علد  التأكيدد" المتحددة األمدم ميثاق تضمن الوق  نفس في. الرئيسية الحر  كأهدا  الحاجة  من

 األساسدية والحريدا  اإلنسدان حقدوق ومراعداة العدالمي االحتدرام" تشدجيع علد  األعضاء الدو  جميع به وتلتزم األساسية 

  الحدر  بعدد اتضدح  التدي الندازي الجديش جرائم أن اال"  الدين أو اللغة  أو  الجنس العرق أساس عل  تمييز دون للجميع

 الددولي المجتمدع واهتمدام جاند   مدن وحرياتهدا حقوقهدا أجد  مدن نضدالها واسدتمرار الشدعو  اهتمدام ازدياد ال  أد  2 

 مدن العدالمي واالسدتقرار مالسدل إقدرار وفدي الددولي المجتمدع تماسدك فدي للمسداهمة لهدا  الضدمانا  وتوفير اإلنسان بحقوق

 التدي الحقدوق الكفاية فيه بما يحدد لم حيث الميثاق بقصور الدولي المجتمع داخ  اآلراء في توافق  آخر جان  من و جان 

    األفراد حقوق يحدد ال ي العالمي اإلعالن ظهور ال  الحاجة أدى مما إليها  اشار

 اإلعالن مشرو *



 الدرئيس أرملدة روزفلي  إلينيور السييدة مدرة ألو  ترأسدتها وقدد اإلنسدان  لحقدوق لجندة ءبإنشدا المتحددة األمدم ميثاق قض 

 لجنة قام   (اليونسكو) والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة من مساعدة وعبر. روزفل  ديالنو فرانكلين األميركي

 المتعدددة النظدر وجهدا  فدأد . اإلنسدان حقدوق ل إ والفالسفة والدو   الثقافا   مختل  نظر كيفية بدراسة اإلنسان حقوق

 .عملها من وحّسن  اللجنة مفهوم تعميق إل  ه ه

 أد . المتحدة لألمم العامة الجمعية إل  اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن مسودتها اللجنة أرسل   1948 سبتمبر/أيلو  في-

 كداملتين سدنتين والمصدادقة النقداش اسدتغرق. حولهدا يددمتزا إجمدا  وتأمين المسودة صيغة توضي  إل  الطويلة المناقشا 

  لدك كد  وتتو . تصوي  عملية 1400 وحوالي المسودة  نص عل  تعديالً  168 وإدخا  اجتماعاً  81 عقد خاللهما جرى

 رمدم عليده  دولدة أيدة اعتدراض دون مدن العدالمي اإلعالن العامة الجمعية أقّر  حين 1948 ديسمبر/األو  كانون 10 في

 .1استثنائية لعملية الفتة خاتمة بمثابة  لك جاء. التصوي  عن دو  ثماني تنا ام
 

 االعتماد*

 هي التصوي  عن 8 وامتنا  ضد  0 لصالحه  48 بتصوي  1948 برديسم/  األو  كانون 10 في العامة الجمعية صدق 

 االشددتراكية بيلوروسدديا جمهوريددة السددوفياتية  االشددتراكية أوكرانيددا جمهوريددة السددوفياتية  االشددتراكية الجمهوريددا  اتحدداد

 العربيدة والمملكة فريقياأ جنو  واتحاد الشعبية  بولندا وجمهورية االتحادية  يوموسالفيا جمهورية االشتراكية السوفياتية 

 السعودية

 يقدم لدم اإلعدالن إن: عل  مواقفها في ارتكز  وقد. التصوي  عن الممتنعة الدو  أملبية الشيوعية الدو  شكل    -

 إلد  اإلعدالن تطدرق عددم إلد  اضافة   الرأسمالية الحريا  كفة رج  وإنه المجتمع  نحو الفرد واجبا  بمعالجة

 الدددو  موقد  الشدديوعية الددو  انتقددد  وقدد. الحقددوق هد ه إعمدا  بغيددة اتخا هدا الدددو  لد ع ينبغددي التدي الوسدائ 

 لهدد ه مددانع جددامع تعريدد  وضددع اسددتحالة بحجددة اإلعددالن  فددي بصددراحة الفاشددية ظدداهرة إدانددة لرفضددها الغربيددة

 األمدم تدخ  من  الدو ه ه خشية التبريرا  ه ه وتعكس. الثانية العالمية الحر  اندال  وراء كان  التي الظاهرة

 .اإلنسان حقوق بحجة الداخلية شؤونها في المتحدة

 ال التدي نصوصده بعدض فدي والحريدا  الحقوق من عدداً  اإلعالن تضمين فمرده السعودية امتنا  بخصوص أما -

 بلغا مت  والمرأة للرج  بأن اإلعالن من( 16) المادة في جاء فقد. اإلسالمي المجتمع وخصائص مباد  مع تتفق

  اتهدا المدادة هد ه بموجد  ولهمدا الددين  أو الجنسدية بسدب  قيدد دون أسدرة وتأسديس الزوا  في الحق الزوا  سن

 .وانحالله الزوا  قيام وأثناء الزوا  عند متساوية حقوق

 ضدمن ينددر  هد ا السدعودية فموقد . المعتقدد أو الددين إبددا  حريدة إقدرار اإلعدالن مدن( 18) المادة في جاء كما    -      

 المسدتحي  فمدن لها  تتنكر اإلنسان لحقوق الدولية الصكوك أن يبدو ال مسألة وه ه العالمية /  الخصوصية ليةجد

 الجسددم حرمددة مددن أو الحيدداة فددي اإلنسددان حددق مددن للتحلدد  الخصوصددية أو الثقافيددة النسددبية حجدد  وجاهددة تخيدد 

  .تعسفيينال النفي أو واالعتقا  الرق تحريم من أو والعقلية البدنية والسالمة

 األمدم قبد  مدن تبينهدا تدم والتدي اإلنسدان لحقدوق الرئيسدية الدوليدة الوثدائق بدين من اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن يعتبر*

 المدنيددة بددالحقوق الخدداص الدددولي العهددد وثيقتددي مددع و لددك الدددولي  القددانون فددي هامدداً  موقعدداً  الوثيقددة تلددك ونالدد  المتحدددة 

 وتشدك . 1966 سدنة مدن والثقافيدة واالجتماعيدة االقتصدادية بدالحقوق الخداص الددولي عهددوال  1966 سدنة مدن والسياسية

 كا  عدد قب  من الوثيقتين عل  التصديق تم أن بعد  1976 وفي[. 1"]الدولية الحقوق الئحة" يسم  ما معاً  الثالثة الوثائق

 الدولي القانون قوة الدولية الحقوق الئحة أخ   األمم  من

 

 االشكالية

 سياسي؟ ضغط أداة أم حضارية قيم  أنها على اإلنسان حقوق الى ينظر هل

 

 

 

 

                                                             
1 Read more: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090601165300ssissirdile0.5496485.html#ixzz
46BEojtR3. 



  العرض
 

 االعتددرا  أن إلدد  باإلشددارة و لددك   اإلعددالن هدد ا مثدد  إلصدددار األعضدداء الدددو  دفعدد  التددي األسددبا تضددمن  الديباجددة 

 فدي والسدالمة والعدد  الحريدة أساس هو والثابتة المتساوية وبحقوقهم بشريةال األسرة أعضاء جميع بين المتأصلة بالكرامة

 . العالم

 سدبي  علد  ند كر والغربدي  الماركسدي للمعسدكرين وارتيدا  رضدا مدعاة تشك  التعابير بعض شموليةكما تميز االعالن ب

 كاند  م1948 فشدرعة ل لك باالمتالك  قالح له جماعة إل  منتميا أم كان مستقال إنسان أي أن يؤكد ال ي 17 البند: المثا 

 يطمد  مثدا  هدي المد كورة الحقدوق أن المقدمدة نهايدة فدي جاء فقد سياسيتين  فلسفتين بين التسوية من نو  إقامة إل  تنحو

 أمدا الماركسدي  المد ه  هدو  لدك في المرجع وكان وفعلية  متدرجة إمكانيا  وضمن والتعليم  التربية بفض  إليه اإلنسان

 المتساوية وحقوقهم العائلة أفراد لكافة المالزمة بالكرامة االعترا  أن اعتبار ومع - التالية بالجملة نفسها المقدمة تبدأ حين

 حدو  والفرنسدية الغربيدة التقاليدد إلد  واضدحا تلميحدا إال  لدك يكن فلم -العالم في والمساواة والعدالة الحرية يشك  والثابتة 

 .اإلنسان حقوق
 

 يمكن تلخيصه في النقاط التالية : االعالنبنود  مضمونأما 
 

 الكرامدة ف  تمييز دونما متساويين أحراراً  ولدوا قد الناس جميع أن عل  العالم  اإلعالن من والثانية األول  المادتان تؤكد

 . األساسية لحريا وا اإلنسان بحقوق التمتع ف  التمييز وعدم للمساواة األساسية المباد  المادتان ترس  كما   والحقوق

 الحدق الحقدوق ه ه وتشم  إنسان ك  بها يتمتع أن ينبغ  الت  والسياسية المدنية الحقوق التالية عشرة التسع المواد وتتناو 

 والتعبير الرأى وحرية   الفكر وحرية واإلقامة التنق  وحرية القضائ  واإلنصا    والمساواة   واألمن والحرية الحياة ف 

 . األخرى لحقوقا من وميرها

 حدق وأنده واألمدن الحريدة فد  إنسدان كد  حدق علد  تدنص الثالثدة المدادة أن نجدد اإلعدالن مدواد أهم عل  الضوء ألقينا وإ ا

 الخامسة المادة حظر  كما   شخص أى استعباد أو استرقاق الرابعة المادة وحظر    األخرى الحقوق بك  للتمتع أساس 

 شخصديته إنسدان لك  وأن   بالكرامة الحاطة أو الوحشية أو القاسية المعامال  أو قوبا وللع   للتع ي  إنسان أى تعريض

 القدانون بحمايدة التمتدع فد  وحقهم القانون أمام جميعاً  الناس مساواة عل  السابعة المادة وأكد   ( السادسة المادة) القانونية

 تنتهدك أعمدا  أية من الفعل  إلنصافه المختصة الوطنية المحاكم إل  اللجوء ف  شخص ك  حق إل  الثامنة المادة وأشار 

 . القانون أو الدستور يمنحها الت  األساسية الحقوق

 قدم عل  – إنسان ك  حق عل  العاشرة المادة وأكد  تعسفاً  نفيه أو حجزه أو إنسان أى إعتقا  التاسعة المادة حظر  ولقد

 حقوقدده فدد  للفصدد  وعلنيدداً  منصددفاً  نظددراً    محايدددة مسددتقلة محكمددة قضدديته تنظددر أن فدد  – اآلخددرين مددع التامددة المسدداواة

 . إليه توجه جزائية تهمة أية وف  والتزاماته

 فيهدا له تؤمن علنية بمحاكمة قانوناً  إدانته تثب  أن إل  البراءة اإلنسان ف  األص  أن مبدأ عل  عشر الحادية المادة وأكد 

 أسدرته حمايدة ف  وحقه إنسان لك  الخاصة الحياة حماية عل  عشر الثانية المادة أكد  كما   للدفا  الضرورية الضمانا 

 . ومراسالته ومسكنه

 فدرد لك  وأن   الدولة حدود داخ  إقامته مح  إختيار وف  التنق  حرية ف  الحق فرد لك  أن عشر الثالثة المادة وأوضح 

 . يشاء وق  أى ف  بلده إل  العودة وف    بلده  لك ف  بما بلد أى مغادرة ف  الحق

 والددين والضدمير التفكيدر فد  وحريته  ( 17 المادة) التملك ف  شخص ك  حق عل  اإلنسان لحقوق العالم  اإلعالن وأكد

 . (19 المادة) والتعبير   الرأى وحرية  (18 المادة)

 النقابدا  إنشداء وحدق العمد  فد  لحدقا مثد  والثقافيدة واإلجتماعيدة اإلقتصدادية الحقدوق فتتناو ( 28 – 22) من المواد أما

 . الحقوق من  لك ومير التعليم وحق والطفولة  األمومة وحماية   العجز أو المرض أو البطالة حالة ف  التأمين وحق

 فدد  الفددرد وأن   الجماعددة إزاء واجبددا  فددرد كدد  علدد  أن والعشددرين التاسددعة المددادة فدد  اإلعددالن أكددد أخددرى ناحيددة ومددن

 وحرياته لحقوقه ممارسته

 . واحترامها اآلخرين وحريا  بحقوق الواج  اإلعترا  ضمان إل  تهد  والت  القانون يقرها الت  للقيود إال يخضع ال

 أو دولدة أيدة تخويد  علد  إنطوائده يفيدد نحو عل  تأويله يجوز نص أى اإلعالن ف  ليس أنه عل  فتؤكد الختامية المادة أما

 اإلعالن ف  عليها المنصوص والحريا  الحقوق من أى هدم إل  يهد  نشاط بأى القيام ف  الحق فرد أو جماعة

 

: قسييمين إلييى بتقسيييمه الييبعض قييام فقييد اإلنسييان لحقييوق العييالمي اإلعييالن فييي المييوكورة والحريييا  الحقييوق إلييى بييالنظر

 واالجتماعيية القتصياديةا والحقيوق ، عشيرة الثيامن القيرن فيي باالزدهيار بدأ  التي التقليدية والسياسية المدنية الحقوق



 التقسييم أميا. مختلفية نظير وجهيا  حسي  بتقسييمها آخيرون وقيام. الحديثية الدسياتير إقيرار محل أصبح  التي والثقافية

 يلي كما فئا  أربع إلى قسمه الوي المجوو  محمد الدكتور به قام ما هو ووضوحاا  وتفصيالا  دقة واألكثر المالئم

 والتعيوي  اليرق وتحريم القانون أمام ومساواته وكرامته وحريته اإلنسان حياة تتضمن يالت الشخصية الحقوق فئة    -1

 .(13 إلى 3) المواد عليها نص  التي واالضطهاد

 اليزوا  وحيق الجنسيية كحيق الدولية ميع عالقياتهم فيي لألفيراد العائيدة الحقيوق تشيمل التيي االجتماعية الحقوق فئة   -2

  .(17 إلى 14) المواد عليها نص  الوي اللجوء وحق الملكية وحق

 والحيق الجمعييا  وتكيوين واالنتخيا  واالجتميا  والتعبيير المعتقيد بحريية المتمثلية والسياسيية العامة الحريا  فئة    -3

 .(21 إلى 18) المواد عليها نص  التي العامة الشؤون إدارة في واالشتراك العامة الوظائف بتقليد

 والحيق البطالية مين والحمايية العميل فيي والحيق االجتمياعي الضيمان فيي كيالحق والثقافية ةاالقتصادي الحقوق فئة    -4

 فيي وحقيه ورفاهيتيه صيحته عليى للمحافظية كياف   المعيشية مين مسيتو  فيي وحقيه والثقافيية النقابيية والحريا  بالراحة

 تحققياا  اإلعيالن فيي عليهيا نصيو الم والحرييا  الحقوق بمقتضاه تتحقق دولي اجتماعي بنظام التمتع في والحق التعليم

 (.30-22) المواد عليها نص  والتي. المجتمع حيال الفرد عاتق على تقع التي والتبعا  الواجبا  تبرز كما. تاماا 

 

 

 مد  تنفيد بنوده على ارض الواقعمعرفة  الدولية و المقارنة بالوثائق 

 ميثاق االمم المتحدةيمكن مقارنته أساسا بوثيقة *

نص    فقد   إنشائها بميثاق ورد لما طبقاً  للمنظمة الرئيسية والمقاصد األهدا  بين من اإلنسان حقوق حماية كرس  حيث-

 للرجدا  وبمدا وقددره  لفدردا وبكرامدة   لإلنسدان األساسدية بدالحقوق إيمانها تؤكد المتحدة األمم شعو  أن"  الميثاق يباجةد

 " متساوية حقوق من والنساء

 بتعزيدز أطرافده واللتدزام   ةالمتحدد األمم ميثاق لمقدمة إنعكاساً  تعد اإلنسان لحقوق العالم  اإلعالن ديباجة نجد بان كما -

 المتحدة األمم مع بالتعاون اإلنسان حقوق وحماية

 حقدوق لمضدمون تعريد  أى مدن المتحددة األمدم ميثداق لخلدو كنتيجدة حتميدة  االنسدان و قد جاء االعدالن العدالمي لحقدوق-

 األساسية وحرياته اإلنسان

 األطرا  الدو  بموجبه تلتزم قانونياً  أساساً  جملتها ف  تشك  المتحدة األمم ميثاق ف  الواردة المواد أن البعض يرىحيث -

 حقدوق يحددد لدم الميثداق أن يدرى الد ى الفقده مدن آخدر جاند  مدن معارضدة يجدد الرأى ه ا لكنو   اإلنسان حقوق باحترام

 التد  الميثداق مدن( 2/7) المدادة مدع  لدك تعدارض عدن فضدالً    الحمايدة ه ه سب  ينظم لم وأنه كما   الحماية مح  اإلنسان

 تعد اإلنسان حقوق وأن   دولة ألية داخل ال اإلختصاص صميم من تعد الت  المسائ  ف  المتحدة األمم منظمة تدخ  تحظر

   الدو  مختل  ف  الحكم وأنظمة الدساتير تتناولها الت  الداخل  اإلختصاص صميم من

 1966لعام مع العهدين الدوليين *

و الحريدا  عبدر انحداء  الحقدوق  حقوقيدة أتد  بعدده لحمايدة كما شك  االعالن العالمي لحقوق االنسان قاعددة لسدن اتفاقيدا

ي للحقددوق المدنيددة و السياسددية و العهددد الدددول لي للحقددوقمهمتددين تكمالندده همددا العهددد الدددويقتددين قددد دوندد  وثالعددالم   و 

تضدمن  تشكالن معه ما يسم  بالشرعة الدولية لحقوق االنسان      حيث  1966االجتماعية و الثقافية و االقتصادية لعام 

 شرحا مفصال لبنود االعالن الثالثين و صنف  الحقوق حس  مجاال  عدة .

 مع الواقع

 حمايدة طريدق عدن و لك  ملموسا  تقدماً  حقق  الت  االتجاها  أبرز من يعد اإلنسان حقوق تدوي  أن العمل  الواقع يؤكد-

 تحقيق ف  ساهم ولقد   دولة أية مواجهة ف  اإلنسان حقوق وحماية إحترام لضمان الدول  شرا اإل خال  من الحقوق تلك

 الدولية والمنظما  الدو  مث   لك ف  مثله الدول  القانون أشخاص أحد أصب  اإلنسان أن  لك

لما لموضو  حقوق االنسان من أهمية ،  إعالنه منو العالم دول من عديد باهتمام اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن حظي -

 التفكير وأسلو    الدولية لإلدارة الحديثة األنظمة وعم  وتشكي  بنية ف  محدود مير تأثير لها كامنة ثورة يشك بالغة  اد 

.الدولية الجماعة منها تتشك  الت  الدو  بين واإلجتماعية واإلقتصادية السياسية العالقا  وعل  المنظما   مع والتعام    

   اإلنسدان حقدوق مجداال  مدن بعينده مجدا  أو شق متابعة منها ك  يتول  الت  اللجان من العديد المتحدة باألمم يوجدكما -

 جني  ومقرها اإلنسان حقوق لجنة ف  كلها وتص 

سواء استجابة لضغوط دولية أو قرارا  أممية أو رمبة في    اإلنسان حقوق بتعليم األخر  الدول من اهتمام العديد-

. اإلنسان لحقوق المخصصة النسبة اختال  إل  أدى الدو  تلك ظرو  اختال  أن إال   تعليم المواطنة    



-العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان- عم  العديد من المنظما  الحقوقية الدولية الحكومية او مير الحكومية   و حت  

منظما  المجتمع المدني في أمل  دو  العالم عل  حماية حقوق االنسان   حيث يؤدي في كثير من األحيان ال  تبني 

ما يتوافق و اقرار حقوق االنسان .الدولة آراءهم و أهدافهم   فنجد دوال تعم  عل  تعدي  منظومتها التشريعية ب  

 العيام حتيى دولية( 192) إلى وصل إو هوا، يومنا حتى 1948 عام منو تضاعف قد المتحدة األمم في الدول عدد أن رغم-

 اليدول أسيهم  بيالعك  بيل اإلعالن، على اعتراضاا  تبد   لم العالمية المنظمة إلى انضم  التي الدول من أياا  أن إال. 2013

 . أثراا  وأبعد تحديداا  أكثر أخر  بوثائق وتعزيزه اإلعالن هوا لتوطيد المبوولة الجهود في مختلفة، مراحل في الجديدة

 

هددا انتهدداك حقددوق االنسددان و الحريددا  العامددة سددواء مددن طددر  في أندده يجدد  االشددارة الدد  الحددال  العديدددة التددي يددتم اال -

  فنجدد الميليشيا  المسدلحة فواع  أخرى في المجتمع الدولي مث  االشخاص أو المنظما  الدولية و حت  الدو    و كدلك 

و مختلد   مكرسدة بموجد  االعدالناتها   بموجد  دسداتيرها و تشدريعتعمد  علد  انتهداك جدزء مدن الحقدوق بعض الدو  

و االنسدان فدي تلدك    حيث نجد منظما  حقوقية تصددر تقدارير دوريدة تصد  حداال  حقدوقالمواثيق الحقوقوية االخرى 

أو مدن خدال   الدو  و تعم  عل  اخضاعها ألحكام و بنود المواثيق الدولية سواء من خال  العم  الدبلوماسدي أو السياسدي

  كما نجد عدة انتهاكا  تمارس من طر  الدو  في مجا  ضمان الحريا  العامة   و أكثدر مدن  استصدار قرارا  أممية

  حيدث تعمد  بعدض المنظمدا  الحقوقيدة علد  مدن طدر  القدوا  المتنازعدة الحدرو  تنتهدك أملد  الحقدوق في زمندلك 

ضمان أدن  تلك الحقوق من خال  التنسيق مع تلك القوا    أو بموجد  قدرارا  أمميدة * حيدث يعمد  مجلدس االمدن علد  

   دس و الفص  السابع من ميثاق األمم المتحدة .ضمان الحقوق باستعما  الفص  السا

 االيجابي التقييم

 االنتشار الواسعة والمعتقدا  الممارسا  من عديدة قروناً  واجه-

 التحتيدة والبند  واألراضدي  الشدعو   دمدر  التي الفظيعة لألحداث استجابة بمثابة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن جاء-

 . باالستقال  والمطالبا  األجنبي الحكم ضد القومية الحركا  فع  لردا  كنتيجة و .الثانية العالمية الحر  خال 

  األسـاسية وحرياته اإلنسان حقوق وحماية تعزيز أج  من والدولية الوطنية الجهود يلهم أساسياً  مصدراً  يشك -

 أيضاً  تناو  وإنما فقط  والسياسية المدنية الحقوق عل  يقتصر لم إ . متكاملة بصورة األساسية اإلنسان حقوق كافة يعال 

.والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق  

.كله العالم مستوى وعل  ومبسطة واضحة بصورة واحدة وثيقة في تم قد وحرياته اإلنسان حقوق تدوين-  

 الددوام علد  المتطدورة األفكدار مدن مجموعدة الوق  نفس في يقدم كما ليةالحا للنشاطا  اإلرشادا  العالمي اإلعالن يوفر-

  القومي المستوى عل  المستقب  في لتنفي ها

 .الحكومية مير والمجموعا  واألفراد  الحكوما   لسلوك المحك حجر أصب -

  نساناإل حقوق حو  أخرى أساسية اتفاقيا  ولعدة الدولي  الحقوق قانونل يعتبر قاعدة أي أرضية  -

  مث  األخرى الدولية االتفاقيا  من مجموعة لنصوص اأسس اإلعالن وّفرفقد 

 1965 العنصري التمييز إللغاء الدولية المعاهدة*

 1966 والثقافية واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق الدولية المعاهدة*

حيث شكل  األخيدرة مدع التدي سدبقتها الد  جاند   1966 والسياسية المدنية للحقوق الدولية المعاهدة *

 االعالن العالمي لحقوق االنسان ما يسم  بالشرعة الدولية لحقوق االنسان .

 

 التمدايزا  علد  تسدمو إنسدانية تطلعدا  عن تعبر عالمية وثيقة منه مما جع  : لإلعالن والواسع الشام  اإلنساني الطابع -

 سن  بلغة مباشرة ألهم  ماليين البشر . األخرى والفروقا 

 الحقدوقكما تضدمن  فرد  لك  العامة الحريا و تناو   الحكوما  من األفراد تحمي التي والسياسية المدنية الحقوق تناو -

 .والثقافية  تماعية واالج االقتصادية 

 اإلعدالن علد  توقدع التدي الددو  فمواطندو. قانونيدة مسدؤولية بد لك تتحمد  فإنهدا دوليدة اتفاقيدة عل  دولة أيعند مصادقة -

 و لدك السدابق  يفد بالكامد  بهدا متمتعدين يكوندون ال قدد لحقدوق مدالكين يصبحون عنه  يتولد وما اإلنسان  لحقوق العالمي

 يصب  اإلنسان بحقوق متعلقة معاهدا  عدة عل  الموقعة فالدو . باحترامها والتعّهد الحقوق بتلك حكومتهم اعترا  نتيجة

 إلدد  التقددارير هدد ه جميددع ُترسدد . مواطنوهددا بهددا يتمتددع التددي الحريددا  حددو  منتظمددة تقددارير وتقددديم إعددداد واجبهددا مددن

 .يلزم ما حسبما حولها تغييرا  بإجراء ويوصون بعناية يدرسونها  ينال المتحدة األمم في اختصاصيين

 االنسدان لحقدوق العدالمي اإلعدالن صداحب  التدي والشدعبي الرسدمي المسدتويين علدي المسبوقة مير وليالد االجما  حالة -

 . القانوني اإللزام فكرة علي تسمو أدبية وقيمة سياسيا ثقال اكسبته



 

  النقد

 يأخد  وال لزاميدةإ صفة بأية يتص  ال اإلعالن بأن يقو  الفقهاء من راي فهناك للوثيقة القانونية القيمة حو  التوافق عدم -

 الشدارعة المعاهددا  قبيد  من هو وال ي المتحدة األمم ميثاق مع مقارنة. واضحة قانونية بالتزاما  المحددة المعاهدة صفة

 التدي  اتهدا القانونيدة القيمدة لإلعدالن بدأن بدان يقدو  رأي هنداك و بنصوصدها االلتزام المتعاقدة األطرا  عل  تفرض التي

 للميثاق

 العالمي اإلعالن تسمية في" عالمي" عبارة حو  أي اإلعالن شمولية أو" عالمية" حو  النقاش يثير زا  ال افيالثق التمايز-

 اإلنسان لحقوق

 قوا  تملك ال المتحدة فاألمم". التقليدية" القسرية الوسائ  بواسطة فرضه يمكن ال اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن تطبيق-

 بها خاصة مسلحة

 قبد  اإلنسدان حقدوق   االشتراكية الدو  اعتبر     االنسان حقوق مضمون  حو  الراسمالية و الماركسية بين االختال -

 والمجموعة اإلنسان عن المنفص  األناني اإلنسان   البورجوازي المجتمع عضو حقوق هي االعالن اقرار

 السياسية مصالحه تخدم بطريقة عالميال اإلعالن توظي  الغر  محاوال  خال  من لالعالن االخالقية المصداقية ضر -

 وجده فدي عنده النظدر ويغدض دو   وجده فدي كسدال  فيشهر واالقتصادي  السياسي للضغط أداة إل  وتحويله واالقتصادية

 األخدرى والمجتمعدا  الددو  وتعامد  تقبد  طريقدة علد  واضدحا تدأثيرا تدرك ال ي األمر   المصال  لنظام تبعا أخرى دو 

 اإلعالن ه ا مع األوروبية مير

 الحقوق ه ه إعما  بغية اتخا ها الدو  عل  ينبغي التي الوسائ  إل  اإلعالن تطرق عدم-

 الشيوعية للدو  ارضاء االضرا  في الحق عل  ينص لم حيث للجد  المثيرة القضايا االعالن يعال  لم-

 دون واألسدس العامدة بداد الم  علد  ندص حيدث النصدوص بعدض فدي الشدك  فدي الفرنسدي الدنه  اندته  االعالن ان نجد-

 فيه المدرجة النصوص معظم في ومضمونه الحق وحيثيا  تفاصي  في الخوض

د ب  فقط الحق ب كر يكت  لم إ   كسونيسلواألنج بالنه  أخ  الحاال  بعض في و-  ومن. التفصي  من بشيء مضمونه حدَّ

 المتعلقة( 18) والمادة. التمييز وعدم بالمساواة ةوالمتعلق( 2) المادة نص هو األسلو  ه ا انتهج  التي النصوص ه ه بين

 .والدين والضمير التفكير بحرية

 

  الخاتمة

 يدرى اآلخدر والدبعض   عهددا لديس ألنده   للددو  ملزمدة ميدر توصديا  مجرد العالمي اإلعالن تعتبر اآلراء من مجموعة

 إطدار في يدخ  ألنه ملزما تجعله المواصفا  من مجموعة ويحدد   باألملبية عليه المصادقة تم  أن مند ملزم أنه العكس

 . الدولي القانوني العر 

 دولي  إجما  عليه وقع نص أو  لكونه والقانونية المعنوية بقيمته اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن يحتفظ   االنتقادا  رمم

 قواعدد فهدي وبالتدالي العرفدي  الددولي القدانون مدن كجدزء علدهج قواعدد  مدن فيه ورد ما اعتماد عل  الدو  اعتياد وبالتالي

 ملزمة

 عصرنا تحديا  إل  االستجابة عل  قادر طمو  وهو اإلنسان وحقوق اإلنسانية الكرامة حماية تكريس ال  االعالن يهد 

 مدن قبد  مدن أو حكامنا   قب من المباد  ه ه احترام يتم وأن مباشرة  المعنيين إل  مبادئها تص  أن إال يبق ولم. األساسية

 اإلنسدان بدين والكراهيدة التعصد  علد  الباعثدة واأليدديولوجيا  الضديقة األطروحدا  تسدقط فقدط عندها   للحكم نفسه يعد

 . اإلنسان وأخيه

 الخبددراءجدو  اتجداه بو ن   يمكدن أن نوصديخطيدرة لحقدوق االنسددا و بدالنظر الد  العدالم اليدوم و مدا نشددهده مدن انتهاكدا 

ي االلتدزام ايجاد طر  معين يلزم فعليا ك  الددو  متسداوية فدما بتعديلها أو   ا الحماية آليا  في النظر اعادة ال  الحقوقيين

  .بمنع تلك االنتهاكا  

يدة أو يؤدي الد  اضدرابا  داخل جا  تطبيق ك  الحقوق جملة   حيثي مية بعض المجتمعا  فرمم التأكيد عل  خصوص-

 تهديم البن  االجتماعية لتلك الدو  .

لشدن  كدريعدة  حمايدة حقدوق االنسدانالعم  عل  الحد من اتخاد بعض الددو  الكبدرى لموضدو  كما نؤكد عل  ضرورة  -

قدرار األمدن و السددلم را  أمميدة   قدد يكددون الهدد  الظداهر مدن تلددك الحمدال  متمدثال فددي اجد  قددراحمدال  عسدكرية بمو

الكبدرى التدي تدؤثر علد   الددو تلدك تعارض سياسدا  أو مصدال   لكن باطنها يتجه ال  تدمير بعض الدو  التي الدوليين  

  . )األمم المتحدة (ية حقوق االنسان ة في مجا  حماعاملالمنظما  الدولية الأكبر 

 


