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 الفوج ه
.وحقوق االنسان مفهوم الحريات العامة 

د. السطي محمد 
الفقرة األولى: الحريات العامة.

 في القانونية فالنصوص القانونية الناحية من اإلحاطة تصعب " العامة الحريات " مفهوم

 أن كما، محددا تعريفا تعطيه أن دون مضامينها ضمن هذا االصطالح بإيراد تكتفي عمومها

 . اإلجماع يلقى تعريف يتفق على ولم المفهوم هذا حول اختلف القانوني الفقه

في  كبيرا خلطا الخصوص وجه على منها الدستورية القانونية النصوص عززت وقد هذا

 وعديدة متنوعة مصطلحات خالل من إليه باإلشارة المفهوم هذا على تدل التي المصطلحات

 " ،" العامة الحريات " ،" األساسية الحريات " ،"بها دستوريا المعترف الحريات " :أبرزها

 و الحقوق "و ،" دستوريا والحريات المكفولة الحقوق "و ،" دستوريا المضمونة الحريات

 و " والمبادئ الدستورية والحريات الحقوق " أو " الدستورية القيمة ذات األساسية القيم

. اإلنسان حقوق " حتى و " الفردية و الجماعية الحريات"

،  العامة للحريات تشريعيا معلنة قائمة توجد ال فإنه عليه، متفق تعريف وجود لعدم ونظرا

 النظام طبيعة بحسب آخر إلى قانوني نظام من أو أخرى إلى دولة تختلف من القائمة أن كما

 الحريات من مجموعة هناك ذلك ومع الثقافي، والديني االقتصادي السياسي، االجتماعي،

  .الدولية من المواثيق العديد أيضا تتضمنها والتي الدول تشريعات بين المشتركة

 سيكون به لإلحاطة ، والقانوني الفقه في جدل محل يبقي العامة الحريات مفهوم إن الواقع، في

 . منها يتشكل التي المفاهيم العودة إلى من الضروري

 : العامة الحريات تعريف أوال:

 المناسب من وسيكون . عام بشكل الحرية فكرة إلى نعود أن يفترض العامة الحريات مفهوم

 . والحق مفهومي الحرية بين التمييز

 . سياسية أو فلسفية نظر وجهة من الحرية تعريف يمكن : الحرية تعريف -أ
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 تصرفاته في يخضع وال شخص، أي إلى يحتاج ال الذي هو الحر :فلسفية نظر وجهة من •

 حكم إلى يهدف الذي القانون في منه طائل ال النهج هذا ،خارجية ضغوط أو قيود ألية

 . االجتماعية العالقات

 أي ،لمصيرا ذاتية تقرير بسلطة تتميز الحرية أن اعتبار أيضا يمكن الفلسفية الناحية من

  .الشخصي السلوك اختيار على القدرة السلوك، أي أو التصرف

 أساس على ،الحتمية فكرة يتبنى الذي الفلسفي التيار من مرفوض األنطولوجي التعريف هذا

 في في الدخول مرغم ألنه المجتمع في وجوده لحظة في حرا يكون أن يمكن ال الفرد أن

 من يستعار أن تقرير المصير لمفهوم يمكن ذلك معو ،اجتماعية بنية في غيره مع تفاعالت

 .المجتمع في الحرية لتعريف القانونيين طرف

، السلطة و الفرد بين العالقة منظور من الحرية تعريف يمكن:  سياسية نظر وجهة ومن •

 العوائق من يفلت تصرفأ ي   نشاط مجال باعتبارها بالحرية هذا المنظور من األمر يتعلقو

 . االجتماعية

 :الحريات من نوعينبين  تمييزيمكن ال G. Lebreton الفقيه حسب

  . المشاركة  حرية -1

 من سيتخلص المحكوم، بمعنى في الحكم يشاركوا أن في المحكومين قدرة مع تتوافق وهي 

جون جاك  أصل فكر هي الرؤية هذه، والسياسي مصيره سيد ويصبح االجتماعية العوائق

حق من خالل ) الحكم في الفردشاركة وم الديمقراطية إلى يؤدي سبيال يعتبرها الذي روسو

 . )الخ...الترشح في الحق التصويت،

 ة.االستقاللي حرية  -2

 اتخاذ في المشاركة خالل من ليس االجتماعية العوائق من التخلص على القدرة للفرد تعطي 

 أنه حقيقة من هنا الحرية تنشأ، للسلطة يخضع ال نشاط لنطاق رسمه خالل من ولكن القرار

 التنقل، حرية) الذاتي التصرف بحيز يعرف الذي النطاق هذا في تتدخل أن للسلطة يمكن ال

 ) الخ...السالمة في والحق الرأي حرية

 الحكم فكرة يتبنى ال الذي روسو تيار :تيارين بين المعارضة إلى يؤديان المفهومان هذان

 السياسية لليبراليةا وتيار ،يتعلق بامتالك الفرد السلطةولكن حينما  ،اإلرادة سيادة أي الذاتي



 داخل ذلك ومع الدولة خصم هو الفرد السلطة على الذاتي الحكم سيادة فكرة على يرتكز الذي

 .االستقاللية وحرية المشاركة حرية تتعايش الحديثة، الليبرالية الديمقراطيات

 والحريات. الحقوق بين التمييز ب

 ذاته على الفرد يمارسها التي المكنات أو السلطات أي ،للمصير تقرير قدرة دائما هي ةالحري

 .خارجي تدخل دون استقاللية بكل الحريات تمارس وهكذا ،الرأي حرية :مثال

 :الحقائق من مختلفين نوعين إلى الحقوق تشير أخرى، ناحية ومن

 الحرية وبالتالي لمصير،ا تقريرفي حق الفي  يتمثلو الواقع في تجسدالنوع األول يمكن أن ي -

 حقوقا تكون ألن مؤهلة الحريات جميع أن المرجح من ،هذا التصور حسب مترادفان والحق

 .اإلضراب في الحق ستعادل اإلضراب حرية :مثال

 .اآلخرين على بل نفسه على اإلنسان يمارسها ال التي السلطات في تجسدوالنوع الثاني ي -

 إيجابي بشكل التصرف اآلخرين من الفرد يطالب أن على القدرة إلى هنا الحقوق تؤدي

 على تنطوي التي المطالبة حقوق مجال إلى هنا ندخل ،فقط االمتناع مجرد وليس اتجاهه

 التعليم، في الحقمثال:  العامة السلطة عاتق على أو اآلخرين عاتق على يقع باألداء التزام

 باداءات تقوم أن أو منافع توفر أن الخصوص وجه على العامة السلطةوعلى  ،الصحة وفي

 .بحقوقه فعليا الفرد يتمتع حتى

 .المصير تقرير سلطة يساوي التنقل في الحق : مثال

 هو بل المرور، في الشخص قدرة على فقط ينطوي ال المرور حق فإن أخرى، ناحية ومن

 . بالمرور له للسماح الغير على المرء يفرضه الذي الحق

 :الحقو الحرية بين الفوارق بعض

 الدرجة بنفس االستئثار عنصر فيها يبرز وال متساوية مراكز في األفراد تضع الحرية -1

 . الضيق بالمعنى الحقوق الحق في بها يبرز يالت

 . إيجابي الحق بينما وإيجابية سلبية الحرية -2  

 كل تلثبو القانون يقررها التي الشروط من أقل لشروط ممارستها فيع تخض الحريات -3

 . ىحد ى عل حق



 قدم على بها التمتع في لالك فيشترك الحريات أما به الشخص يستأثر محددة ميزة الحق -4

  .المساواة

 الثاني بابال يف الدستوريشرع الم أن نجد 2111مغربي لسنة ال الدستور إلى عدنا إذا

 وقالحق ومصطلح األساسية الحريات مصطلح استعمال بين يتنقل والحريات بالحقوق المتعلق

 على مثال فنص الحرية مصطلح يستخدم وأحيانا قالح مصطلح يستخدم فأحيانا .األساسية

 وكذا والفني والعلمي الفكري االبتكار وحرية التجارة وحرية الرأي وحرية دالمعتق حرية

 .......واالجتماع تالجمعيا ء وإنشا رالتعبي ت حريا على

حق و والجمعيات السياسية األحزاب تأسيس حق على النص أخرى فصول في جاء بينما

 في والحق العمل في والحق النقابي والحق يةالصح والرعاية التعليمالحق في و التنقل

  . الخ...اإلضراب

 في بعض في أمكن وإن والحق الحرية بين قرف ك هنا أن سبق ما ل خال نمه قول يمكن وما

 أو التصرف على الذاتية القدرة (واحدة الغاية كانت إن اآلخر مكان منها كل يحل أن األحيان

 ) الخ...المطالبة على

 ومن ودائمة، منظمة وبصورة لممارستها وسيلة الإ الحق وما األصل هي الحرية تعد لذلك

  المختلفة نشاطاته وممارسة تصرفاته اختيار ىعل وقدرته اإلنسان حق هي الحرية فإن هنا

 القانون بها اعترف متى الحريةو للحق تمهيدتعتبر بمثابة  الحريةيمكن القول أن ولهذا  

 .بموجبه محميا حقا صارت

" العامة "صفة فهم ينبغي وال عامة حريات هي بها فتعترو الدولة تكفلها التي الحريات إن

 عامة، حريات بوجود االعتراف تصور الخطأ فمن " الخاصة " لمصطلح معارضة أنها على

 فجميع األفراد بين بالعالقة تتعلق خاصة وحرياتوالدولة  األفراد بين العالقة فقط تخص

 فمن العامة السلطة مواجهة في نافذة العامة الحريات كانت إذا، وعامة حريات هي الحريات

 .األفراد مواجهة في نافذة أنها أولى باب

 السلطة قبل من الدولة إطار في لممارستها التهيئة يتم التي الحريات هي العامة الحريات

 .العامة السلطة دخلت تقتضي ألنها " عامة " فهي وفعلية فعالة ممارستها لجعل السياسية



 تقرير سلطات "هي العامة الحريات ،ليبرتون الفرنسي الفقيه قبل من المقترح للتعريف وفقا

وأن هذه الحرية  ،اإلنسان استقاللية ضمان إلى تهدف التيحرية التصرف  أيالمصير 

 مواجهة في حتى معززة قانونية حماية من تستفيد والتي تشريعية، نصوص ضمن بها معترف

 . " العامة السلطة

 ت،الحريا من نوعان تشمل ةالعام الحريات " : يلي كما عرفها 1947  الفرنسي الدولة مجلس

 جهة ومن، األمنو التنقل كحرية ،الفردي بالمفهوم المرتبطة الكالسيكية الحرية ةجه من

 كحرية واحد بشخص فقط وليس الغير عم بالتعامل تتعلق وهي الكبرى، الحقوق أخرى

 والعقيدة الرأي وحرية الصحافة وحرية والنقابات والجمعيات األحزاب وتأسيس رالتجمه

 . " التعليم في الحقو

 بها، القيام الدولة على يتعين واجبات عليه تترتب عامة بأنها الحريات وصف إن الواقع في

 .إيجابية واجبات تكون وقد سلبية واجبات تكون قد العامة الحريات حيال الدولة توواجبا

 وهناالجسدية والعقلية للمواطن،  سالمةالب المساس عدم مثال الدولة واجب من يكونولذا قد 

 من تمكينهم أو للمواطنين عمل فرص خلق على العمل الدولة واجب يكون وقد سلبي واجبها

 الدولة واجب يكون الحالة هذه ففي للعجزة، مساعدات تقديم أو فراغه بأوقات االستمتاع

 .إيجابي

 .بالعامة الحريات وصف دالالتثانيا: 

 امتيازات هي إنما وأ بعض بعضهم األفراد مواجهة في حقوق مجرد ليست العامة الحريات

 يفهم قد بالعامة الحريات هذه وصف أن المالحظ والشيء ،العامة السلطة مواجهة في لألفراد

 .أيضا منه

 الكفاءة أو السن أو الجنس بسبب تفرقة دون المجتمع أفراد جميع بها يتمتع حريات أنها -1

 . آخر اعتبار أي أو االجتماعية، المراكز أو

ات الحري بعض باستثناء سواء حد على واألجانب المواطنون بها يتمتع حريات أنها -2

 . فقط المواطنين على تقتصر التي السياسية كالحريات

 وقع إذا حمايتها وباألخص الواقعية الناحية من التأكيده ، ضروري أمر الحريات ضمان -3

 .)العامة السلطة قبل من محمية و مكفولة فهي( اعتداء عليها



 وبنص اود وبقيود عامة تتفق مع طبيعتهالحد أضيق في إال العامة الحريات تقيد نال يجب أ

 .العام مالنظا قيد الحديث القانون في القيود هذه أبرزن وم ونالقان

 الدولة سلطات لتقييد وسيلة مجرد تصبح فلم العشرين القرن في الحرية مدلول تطور لقد

 في الدولة تدخل باقتضائها وذلك األفراد وحريات حقوق لكفالة كوسيلة إليها ينظر وإنما

 .تحقيقها على األفراد يعجز التي واالقتصادية االجتماعية النشاطات

 الفقرة الثانية : حقوق االنسان.

 اإلنسان حقوق تعريف -1

ضر عن ي بصرف النيمكن تعريف حقوق االنسان على انها الحقوق اللصيقة بكل كائن انسان

 هذه و أي حالة أخرى، وفي مقدمةمكان اقامته، عرقه، جنسه، لغته، أ، لونه، دينه، جنسيته

اة والحرية وفي األمان على شخصه وكرامته كأدمي كما نسان فرد في الحيالحقوق حق كل إ

تشمل للمواطن باإلضافة لحقوقه كإنسان فرد، حقوق المواطنة المدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية وتعنى أيضا حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والتنمية واالمن 

 والسالم.

تسمى العيش كبشر ووهي الحقوق االصلية في طبيعتها والتي بدونها ال يستطيع االنسان 

 تأصلة في جميع أعضاء االسرةمال بمثابة االعتراف بالكرامةأيضا الحقوق الطبيعية، وهي "

  ". البشرية بحقوقهم المتساوية الثابتة

خاص من القانون لك الجزء الحقوق االنسان بأنها "ذ Piktet janويصف جان بيكتي 

 الدولي الذي شكله اإلحساس باإلنسانية وهدفه حماية الفرد اإلنساني".

ن وجودها متعلق االنسان مرادفة للكائن البشري وأ ن حقوقفيعتبر أ Dupuyأما الفقيه 

ن النسان سواء في القانون القواعد القانونية لحقوق اوأ اإلنسانية،بكونه فردا في االسرة 

و منح هذه الحقوق بل تتمثل وظيفتها فقط ليست بمثابة مصادر لخلق أ الدولي،و الداخلي أ

 .في اعالن وبيان وتعريف هده الحقوق وتأسيس األنظمة القانونية لتعزيزها وحمايتها

 ، المفهوم الذي يتميزاالنسان يتمثل في مفهوم الكرامة بأن مصدر حقوق دوبريويضيف 

موحدا بين ومشتركا مما يؤهله ليكون أساسا ف الثقافات بأنه كوني لدى كل البشر وعند مختل

اإلنسانية، ويعني مفهوم الكرامة قيمة مطلقة ملتصقة بالكيان اإلنساني، وهي صفة ال يمكن 



ى ويقول شاتنر "إنا كرامتنا سابقة عل في نفس الوقت،للفرد فقدها ألنها تهم الجسد والروح 

 .ضميرنا وعلى حريتنا وعلى كل خصالنا"

ي ضمانات عالمية تحمي االفراد والجماعات من اإلجراءات الحكومية التي تمس وه

الحريات األساسية والكرامة اإلنسانية ويتميز قانون حقوق االنسان بتركيزه على الفرد 

وموضع للضمانة الدولية وهي حقوق ال يمكن التنازل  باعتباره محال للحماية القانونية

 متساوية ومترابطة وعالمية.ألنه عنها او انتزاعها 

هذه  1993سنة  ن المؤتمر العالمي لحقوق االنسانولقد عرف اعالن فيينا الصادر ع

ن حمايتها وتعزيزها هما يكتسبها جميع البشر بالوالدة، وأ حقوقالحقوق بأنها" 

 .األولى الملقاة على عاتق الحكومات" المسؤولية

 ة التي تحمي حقا من حقوقوالقواعد العرفين النصوص القانونية ويرى بعض الفقهاء أ

و نظر عن مصدرها الدولي أ، تعتبر جزءا من قانون حقوق االنسان بصرف الاالنسان

 و الديني.الوطني أ

يمكن القول ان حقوق االنسان هي فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة  

اية حقوق االنسان ورفاهيته في وقت من قواعد قانونية مكتوبة او غير مكتوبة، يروم حم

السلم ، أي ان هذا القانون له صبغة دولية وموضوعاته محورها االنسان ، ويهدف الى 

حماية حقوقه وازدهاره ورفاهيته، في حين ان القانون الدولي اإلنساني يهتم بحقوق االنسان 

قوق االنسان بهذه زمن الحرب  ويهدف الى حماية رعايا العدو، يختص القانون الدولي لح

الحقوق زمن السلم  ويروم حماية األشخاص ضد تجاوزات الدولة التي هي من رعاياها 

اإلنساني، ولهذا فهما كقاعدة، اال انهما يشتركان في االهتمام بصفة أساسية  بالشخص 

 يرتبطان بروابط عميقة وقوية في اطار القانون الدولي العام.

الدولي لحقوق االنسان يحمي حقوق االنسان وحرياته  وعليه يمكن القول بأن القانون

األساسية في وقت السلم بحيث انه يضم مجموعة القواعد القانونية التي تفرض العديد من 

االلتزامات القانونية على السلطات العامة الداخلية في مختلف الدول لصالح االنسان، وهذه 

حقوق المدنية والسياسية وكذا بمجموعة القواعد تمكن االنسان من التمتع بمجموعة من ال

 من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مواجهة تلك السلطات.



اما القانون الدولي اإلنساني فهو يتضمن القواعد القانونية التي تطبق لصالح ضحايا 

النزاعات المسلحة لحماية حقوق االنسان فيها، ويستخدم البعض مصطلحات أخرى مثل 

 و حقوق االنسان في النزاعات المسلحة.و قانون "جنيف" أنون الحرب أقا

 تصنيفات حقوق االنسان. -2

 و أجيال.أ يصنف فقهاء القانون الدولي العام حقوق االنسان الى ثالث فئات

 و الجيل األول من الحقوق.الحقوق المدنية والسياسية أ -أ

حرية واالمن وعدم التعرض والهذه الحقوق مرتبطة بالحريات وتشمل الحق في الحياة 

والضمير  التعبير والتفكيروالتحرر من العبودية والمشاركة السياسية، وحرية الرأي و للتعذيب

والدين، وحرية االشتراك في الجمعيات والتجمعات، وهي حقوق في مواجهة الدولة، وتوصف 

متناع ى اإلعلي لها، سو" بمعنى انه ال يتعين على الدولة ضمانا لالمتثال الفحقوق سلبيةبأنها "

عن التدخل في ممارسة االفراد واألشخاص لها، فهي حريات مدنية وسياسية ال يتطلب من 

 الدولة اال أن ترفع يدها عنها وان تترك األشخاص ينتفعون بها.

ولقد تزامن تاريخ االعتراف بالحقوق المدنية والسياسية مع مفهوم الدولة الحارسة حيث لم 

اتق الدولة في مجال حقوق االنسان سوى حراسة التمتع بالحقوق والحريات يكن يلقى على ع

 وعدم التدخل بها.

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو الجيل الثاني من الحقوق. –ب 

االقتصادي واالجتماعي كالحق في العمل والتعليم والمستوى  باألمنهذه الحقوق مرتبطة 

وهي حقوق توجد على ذمة الدولة  الالئق للمعيشة، وفي المأكل والمأوى والرعاية الصحية.

لمدنية الحقوق اتاريخيا بعد  وقد ظهرتو " الحقوق الديون " "دين على الدولة" أ وأ

إيجابيا  ن تتدخلن اعمالها يتطلب من الدولة أأل وتسمى أيضا "بالحقوق اإليجابية" والسياسية

بصورة حسية ومادية. بمعنى اخر هذا النوع من  موضع التنفيذ وتمكين التمتع بها لوضعها

 .الحقوق هو بمثابة التزامات يتوجب على الدولة توفيرها لصاح المنتفعين بها

تلبية الحقوق االقتصادية  على خالف الحقوق  نأ  Rivero ريفيروفي هذا السياق يقول الفقيه 

موضوع  نلدولة سلطة تقديرية واسعة بحيث  أالخاصة بالحريات المدنية والسياسية تترك ل

الحق يبقى غير معروف  حتى يقوم المشرع باالختيارات الالزمة، أما الحريات فتتطلب من 



 يل الحقوق االقتصادية تفرضالدولة واجبات بسيطة ومحددة تتعلق باالمتناع، كما أن تفع

لحقوق ، ونستنتج ان تفعيل اوجود موارد كافية لالستجابة لها مستوى معينا من النمو في الدولة

 الخاصة بالحريات والحقوق "الديون" يستلزم تقنيات قانونية متباينة.

ق في قوهذه الحتترتب  ة دوال متباينة في مستوى التنمية ولهذا التخاطب الحقوق االقتصادي

ابة ديون مثلتزاما بتحقيق نتيجة، فهي بزام بعناية على عاتق الدول وليس إمعظمها سوى الت

ن تنفذ في معظمها فورا بل بصورة تدريجية كمال تنص على ذلك على المجتمع ال يمكن أ

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 2المادة 

 الجيل الثالث من الحقوق. حقوق التضامن أو -ج

تشمل هذه الحقوق الحق في السلم في بيئة نظيفة في التنمية، في االستفادة من التراث المشترك 

للبشرية أو في حق تقرير المصير أو التحرر، وترتبط هذه الحقوق باهتمامات الحقبة 

 .فهوما معينا للحياة داخل الجماعةالمعاصرة وهي تعكس بالتالي م

من الدارسين في الطبيعة القانونية لهذا النوع من الحقوق وأنكروا أي وجود مستقل  وشكك عدد

لها بمعزل عن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واستندوا 

ن هذه الحقوق تفتقد ألركان الحق بالمعنى القانوني للكلمة سواء لجهة اشخاصها ي ذلك على أف

  و مضمونها او االلتزامات الناشئة عنها.ها أو محلأ

فبالنسبة لجهة اشخاصها يجد الباحث اضطرابا واضحا في الصكوك الدولية حول تحديد 

اشخاص حقوق التضامن والمنتفعين بها، فمثال اعالن الحق في التنمية الصادر عن الجمعية 

ب والكائنات البشرية بينما جعل هذا الحق ممنوح للشعو 1991العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

هو الحق  ولعل الحق في البيئة فقط.منح الميثاق االفريقي لحقوق االنسان نفس الحق للشعوب 

الوحيد من بين هذه الحقوق الذي ينطبق عليه وصف حقوق االنسان بالمعنى القانوني الدقيق، 

جملة من  فهو يتمتع بمضمون قانوني محدد ومنفصل عن الحق في الصحة، وهو يفرض

الحقوق أهمها الحق في االعالم بمشاريع القرارات التي ستصدر عن السلطة العامة ومن 

أو مقاضاة مناسب أمام جهاز محلي، يضاف بالبيئة، والحق في سبيل انصاف شأنها االضرار 

داخل الدولة وقابل الن يكون موضوع بالغ  السلطات العامة نه حجة في مواجهاتالى هذا أ

 مام هيئات الرقابة االتفاقية. أو شكوى أ



اما بخصوص موضوع هذه الحقوق أو مضمونها فإنه جد واسع وليس محدد تحديدا دقيقا 

 واجب اتخاذها من طرففالصكوك المتعلقة بمثل هذه الحقوق ال تحدد التدابير واإلجراءات ال

 هداف واسعة وعامة.الى أعمال هذه الحقوق بل تكتفي باإلشارة الدول بغية أ

أما على صعيد االلتزامات الناشئة عن حقوق التضامن هذه، فيالحظ ان المدين بها ليس 

معروفا على وجه التحديد فمن المتعذر على سبيل المثال معرفة الملزم بالحق في التنمية فهل 

 هي الدولة أم المجموعة الدولية أم هي الدول المتقدمة والغنية فقط.

لذا يستنتج بعض الدارسين الى ان حقوق التضامن ليست حقوقا ثابتة، وإنما هي مجرد اماني 

وتطلعات وال تعدوا أن تكون تعبيرا عن حاجيات الشعوب وهموم الدول الفقيرة )السلم، نزع 

 ليست اكثر من مقاصد وأهدافالسالح، التنمية( أو كما عرفها الفقيه كريستيان توموشات، "

 .المجتمع الدولي بمتابعتها"  مقبولة يعد

 قوق االنسان الى حقوق فردية وجماعية:هناك من يصنف حوالى جانب تصنيف األجيال 

الحرية  ن يمارسها بمفرده كالحق فيالحقوق التي تثبت للفرد ويستطيع أفالحقوق الفردية هي 

لفكر وحرمة الحياة الخاصة والحق في حرية ا وحرية التنقل وحرمة المسكنواألمان 

 والضمير.

فهي تثبت للفرد أيضا واشخاصا هم االفراد ولكن التمتع بها وممارستها اما الحقوق الجماعية 

غلبها الحقوق أال من خالل وسط جماعي أو عبر مجموعة من االفراد وهي في يتيسران إ ال

ات ياالقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل الحق في عمل مأجور والضمان االجتماعي والحر

 النقابية والحق في االضراب والحق في التعليم والحق في الصحة.

 حقوق االنسان. تاريخ-د

 اإلنسان حقوق إعالن مع الوضعي القانون في 1789 عام في اإلنسان حقوق مفهوم ظهرو

 واالتفاقية 1948 لعام اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن الفكرة هذه تناول ثم)فرنسا (والمواطن

 النصوص من العديد وتلتها 1950 لعام األساسية والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية

 . والدولية الوطنية القانونية



وبصدور العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية 

االنسان تكتسي ومصادقة معظم الدول في العالم عليها، غدت حقوق  1911والثقافية لسنة 

 الصفة اإللزامية طبقا لقواعد القانون الدولي االتفاقي.

ن  المرجعية الفكرية لكل من الثورة اإلنجليزية والثورة االمريكية والثورة وترجع اإلشارة الى أ

الفرنسية  كانت مستمدة من القانون الطبيعي ومفهوم الحقوق الطبيعية، ويقصد بهذه الحقوق 

مفهوم الطبيعة اإلنسانية وعلى المعايير الكونية للعقل كما نصادفها  لدى تلك المبنية على 

 االنسان في حالة الطبيعة على عكس القانون الوضعي الذي تؤسسه السلطة القانونية.

 الطبيعة من تأتي الحقوق هذه أن المفترض من ألن لإلنسان طبيعية حقوق عن هنا نتحدث

 وضعه عن النظر بغض للجميع، مالزمة بالتالي ستكون وأنها له، مالزمة أنها أي البشرية

 .آخر اعتبار أي أولتي يحملها ا  الجنسية أو الديني أو العرقي االنتماء أو ي االجتماع

 تستند ةقانوني معايير عن موضوعي بحث أي إلى الطبيعي القانون يشير الواسع، بالمعنى

 المجتمعات في بالفعل السارية القانون مفاهيم عن النظر بصرف ،اإلنسان خصائص إلى فقط

 .البشرية

 هذا يفترض) األشياء أو اإلنسان (لطبيعة مطابقة قاعدة هو الطبيعي القانونيعتبر  قانونيا،و

 طريقة فيها توجد ال التي واألوقات األماكن في حتى عالميا صالح الطبيعي القانون أن األمر

 مالزمة كونها من اإللزامية قوتها تستمد الطبيعية الحقوق المفهوم هذا حسب ،إلنفاذه ملموسة

 .يكفلها أو بها يقر وضعي قانون وجود بالضرورة تستوجب وال لإلنسان

 ظل في خاصة جدا مبسط مفهوم هو ال أم الفقه في أغلبية يشكل كونه عن بعيدا المفهوم هذا

 اإلنسان حقوق، والراهن الوقت في اإلنسان حقوق كفالة ضمانات عرفتها التي التطورات

 من بدال الواقع، في ودولية وطنية موضوعية قانونية نصوص أنها على تماما تفهم أن يمكن

 المفهومين هذين بينهما، الترابط عن نتحدث أن يجب المفهومين، هذين بين التمييز عن الحديث

 . البعض بعضها مع يتماشيان ولكن متعارضين، ليس

وقد ارتبط القانون الطبيعي أيضا بمفهوم التعاقد الذي طرحه فالسفة قرون االنوار 

 (.1512-1599( وروسو )1199-1511كمونتسكيو)



 ديباجة من جزءا يشكل والذي ، 1789 لعام الفرنسي والمواطن اإلنسان حقوق إعالن إن

 للتصرف بلةالقا وغير الطبيعية الحقوق" على رسميا ينص ، 1958 عام فرنسا دستور

 " لإلنسان والمقدسة

 الحقوق في ومتساوون أحرارا ويظلون األشخاص يولد " اإلعالن، هذا من 1 للمادة وفقا -

  " العام الصالح إلى إال االجتماعيةوارق الف تستند أن يمكن وال

 على الحفاظ هو سياسية جمعية أي من الهدف " أن على اإلعالن هذا من 2 المادة وتنص -

 والسالمة الملكية و الحرية هي الحقوق هذه ،للتصرف القابلة وغير ةالطبيعي اإلنسان حقوق

 . " القمع ومقاومة

 يضر ال شيء أي فعل على القدرة هي الحرية " أن على اإلعالن هذا من 4 المادة وتنص -

 الطبيعية الحقوق ممارسة فإن وبالتالي، القانون بموجب إال الحريات تقييد يمكن وال ،باآلخرين

  " نفسها بالحقوق التمتع اآلخرين المجتمع ألفراد تكفل التي تلك إال حدود لها ليس إنسان لكل

 لحقوق العالمي اإلعالن في السيما كبيرا، توسعا اإلنسان حقوق نطاق توسع الحين، ذلك ومنذ

 القانون حدود مشكلة مباشر غير بشكل أثار مما ،العشرين للقرن الوطنية والدساتير اإلنسان

 . الطبيعي

 :اإلنسان حقوق بإقرار عنيت التي الدولية النصوص ألهم قائمة وأقدم

 .1948 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن -

 .1966 السياسية المدنية للحقوق الدولي العهد -

 .1986 والثقافية واالقتصادية االجتماعية للحقوق الدولي العهد -

 ..1968 طهران إعالن  -

  .اإلنسان حقوق حول م 1993 لسنة نايفي إعالن -

  :والحريات الحقوق لبعض خاصة حماية تتضمن التي الدولية النصوص

 .م 1948 الجماعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية -

 . م 1958 التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية  -

 بالرق الشبيهة والممارسات واألعراف الرقيق وتجارة الرق إلبطال التكميلية االتفاقية -

 .م 1956



  1949 باألشخاص االتجار حظر اتفاقية -

 .1911نسان اال ق حقو لحماية األوروبية التفاقيةا -

 القضائية وحتى القانونية اآلليات من حقيقية بترسانة اليوم تتمتع اإلنسان حقوق الواقع في

 نص وهي (1950 لعام اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية المثال سبيل على، ولضمانها

 الرقابة آلية اليوم تكفل كما ،احترامها اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة تكفل ،)ملزم قانوني

 . الوطنية التشريعات بموجب اإلنسان حقوق احترام القوانين دستورية على

 الترابط عن نتحدث أن يجب ،العامة والحريات اإلنسان حقوق مفهوم بين التمييز عن الحديثو

 نصوص بمقتضى مكفولة اليوم اإلنسان حقوق ،البعض بعضها مع يتماشيان فهما ،بينهما

 .أخرى وضعية حقوق إلى الطبيعية الحقوق من نطاقها اتساع إلى اإلشارة مع ،قانونية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


