التشريع الدولي لحقوق االنسان :
 -1االعالن العالمي لحقوق االنسان
 -2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
-3العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
 -4البروتوكول االختياري الملحق بالحقوق المنية والسياسية .

االعالن العالمي لحقوق االنسان :
قامت لجنة حقوق األنسان التابعة لألمم المتحدة بوضع هذه الوثيقة عام ()1948
والتي أطلق عليها اسم ( األعالن العالمي لحقوق األنسان ) ويشتمل على مقدمة
وثالثين مادة يمكن تقسيم الحريات الواردة فيها الى :
 الحريات األساسية وتشمل الحرية الشخصية ومنع التعذيب وحرية الفكر والرأيوحرمة الملكية الخاصة وحرمة المنازل والحياة الخاصة .
 الحياة االجتماعية وتشمل عدم التمييز بين البشر بسبب العنصر او اللون او الدين اوالمذهب السياسي وحق الشعب في االشتراك في الحياة العامة .
 وفي نطاق االسرة أقر األعالن حق الزواج وحقوق األمومة والطفولة . وفي العدالة االجتماعية اكد االعالن العالمي على حق العمل والحق في مستوى كافمن المعيشة ومجانية التعليم .

متى ظهر مصطلح حقوق االنسان ؟
فيما يتعلق بتاريخ ظهور اصطالح " حقوق اإلنسان "والمتعارف عليه اليوم
للداللة على " الحقوق األساسية " في الحياة الكريمة للرجال والنساء من
غير تميز ،فأنها ظهرت حديثاً في أوروبا بعد الثورة الفرنسية وفي أواخر
القرن الثامن عشر ،وذلك باعالن الثورة لوثيقة حقوق اإلنسان على لسان
قادتها حينذاك  ،والتي بموجبها تم إلغاء نظام االقطاع الذي كان يسود
حينذاك في أوروبا ،بأستعباده لجميع العاملين في األرض لحساب مالكي
األرض .

ما هي االسباب الكامنة وراء اصدار االعالن العالمي لحقوق االنسان ؟
إن أحد األسباب األساسية الكامنة وراء صدور االعالن العالمي لحقوق
االنسان كانت االنتهاكات النازية األلمانية أبان الحرب العالمية الثانية
وجرائمهم البشعة ضد اسرى الحرب ،ومعاملتهم كأنهم حيوانات تجارب،
اال أن هذه االنتهاكات على بشاعتها ال تختلف كثيراً عن االنتهاكات
المعاصرة على يد سلطات الدول المتمدنة ،وهذا يتطلب حتما إصدار
قرارات جديدة تالئم درجة االنتهاكات واألرهاب الدولي الذي يعيشه األفراد
في ظل السياسات العالمية الجديدة.

مضمون االعالن العالمي لحقوق االنسان :
ويحتوي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على قواعد اساسية اقرتها جميع
الدول الموقعة على ميثاق األمم المتحدة مثل تقرر المصير للشعوب وتحريم
إبادة الجنس البشري واألتجار بالرقيق ،وهو ما يجعل من هذه الوثيقة
اساساً دوليا ال يجوز االتفاق على خالفه  ،ومما يالحظ أن الجرائم التي
ترتكب ضد حقوق االنسان اصبحت جرائم دولية ال تخضع لقاعدة التقادم،
وال تعفي مرتكبيها من المحاكمة والعقاب تبعا لتمتعهم بحصانات معينة .
وهذا النوع من الجرائم يمس المجتمع اإلنساني كله لذلك هناك تشدد دولي
ازاء محاكمة ومعاقبة مرتكبيه وذلك كضمانة لعدم تكرر الويالت التي
شهدتها البشرية اثناء الحرب العالمية االولى والثانية.

العهدين الدوليين الخاصين بحقوق االنسان :
اعتمدت الجمعية العامة لالمم المتحدة في  16/12/1966ثالثة مواثيق
دولية واتاحتها للتوقيع والتصديق واالنضمام وهي :
 -1العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
 -2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
 -3البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية .
وتشكل هذه الوثائق الثالث الى جانب االعالن العالمي لحقوق االنسان
(الشرعة الدولية لحقوق االنسان ).

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية :
ويتكون من ديباجة و ( )53مادة  ،ان المادة( )6منه تنص على الحق في
الحياة  ،والمادة ( )7تنص على عدم اخضاع احد للتعذيب او المعاملة او
العقوبة القاسية  ،والمادة ( )8تنص على عدم جواز استرقاق احد او
اخضاعه للعبودية ،والمادة ( )9عدم جواز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ،
والمادة ( )10تنص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة
انسانية  ،وتنص المادة ( )12على حرية التنقل واختيار مكان االقامة ،
وتنص المادة ( )14على ان الناس سواء امام القضاء  .وغيرها من
النصوص االخرى.

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية :
ويتكون من ديباجة و ( )31مادة  .فالمادة ( )6منه تعترف بالحق بالعمل،
والمادة ( )7بحق كل شخص بالتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ،
والمادة ( )8بحق كل شخص في تكوين النقابات وفي االنضمام الى النقابة
التي يختارها  ،وفي المادة ( )9تعترف الدول االطراف في العهد بحق كل
شخص في الضمان االجتماعي  ،اما المادة ( )10فانها تمنح االسرة اكبر
قدر ممكن من الحماية والمساعدة  ،وفي المادة ( )11تعترف بحق كل
شخص في مستوى معيشي كاف له والسرته  ،وفي المادة ( )12بحق كل
انسان في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية  ،والمادة
( )13بحق كل فرد في التربية والتعليم.

اسئلة :

سؤال  :ما هو التشريع الدولي لحقوق االنسان ؟
سؤال  :متى ظهر مصطلح حقوق االنسان ؟

سؤال  :ماهي األسس التي بني عليها العهديين الدوليين ؟

