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 اِإل�َسان 
ُ
 ُحقوق

 
ام   BCتضمن اح HIة وLسانOالالإ H وملفات 

<Sالما Xة والدول من ظلم  YZ[ال H استخلصتها 
Baال  bCالع  HI سانOإن حقوق اإل

 ضمن ظروف lسمح لهم بتحقيق  
n
وحما~ة ال{رامة والمساواة والح}Xة لجميع الناس، wما تكفل إمtانLة عsش الناس جمLعا

H عام ذاتهم ع� أفضل  
H �شملها اإلعالن العال�H لحقوق اإلOسان المعتمد �>

Baسان الOوجه ممكن. تعد معظم حقوق اإل
H وتعتbC ُملزمة لجميع الدول. �اإلضافة إ� ذلك هناك معاهدات عد~دة   ١٩٤٨

 من القانون الدو�H العر�>
n
H يومنا هذا جزءا

<�
H صادقت عل

Baُملزمة للدول ال bCتعت Hاق القانون الدو�Lس H
يها. تنطلق هذە المعاهدات من المعرفة �أن مجرد الموافقة �>

لLعود هذا   متنوعة   =Cتداب المفاهLم واتخاذ  تجسLد  األمر  يتطلب  و�نما  تطبLقها   لضمان 
n
لsس wافLا اإلOسان  ع� حقوق 

H تعد أ¨C§ عرضة لالنتها¦ات �صورة خاصة وذلك من أجل تح¤Xل شعار "
Baحقوق �الفائدة ع� الفئات من األشخاص ال

  م¬ساوXة للجميع" إ� واقع ملموس. 
  

  H
Baلينة. إذ يتوجب ع� الدول ال  ع� إجراءات تنفLذ~ة 

ّ
غC= أن االتفاقLات الدولLة الخاصة �حقوق اإلOسان ال تنص إ®

H أقرتها لتنفLذ حقوق اإلOسان ع� أرض الواقع. 
Baال =Cة عن التدابXر دورXصادقت ع� هذا الن¤ع من المعاهدات رفع تقار  

H ~طلق عليها اسم  
Baال H

<́ tلت �موجب المعاهدات هذە التقارXرـ �اإلضافة إ� تقارXر المجتمع المد
ُ

H ش
Baستق¶ل الهيئات الl

امات   < BCلالل الفعال  التنفLذ  لمحtمة دولLة تضمن  أن هناك غLاب  إال  التوصLات.  بتقد~م  �دورها  لتقوم  ـ  الظل"  "تقارXر 
H ~مكن لألفراد التوجه إليها لتقد~م الشtاوى. الخاصة �حقوق االOسان المن¹ثقة عن القا

Baوال Hنون الدو�  
  

اماتها الدولLة وتطبيق حقوق اإلOسان �صورة wاملة   < BCال لهذا الس]ب تعد الدول �صورة منفردة HI المسؤولة عن تنفLذ 
  وتوفC= حما~ة فعالة من االنتها¦ات. 

  
. تهتدي هذە الحقوق  و¾اإلضافة إ� المعاهدات الدولLة تضمن الدساتC= الوطنLة  

n
لÀل دولة ع� حدة حقوق االOسان أ~ضا

H الدول الفLدرالLة ع�  
 ما تتخطاها. وعادة ما تنص الدساتC= اإلقلLمLة �>

n
H معظم األحLان �الضمانات الدولLة ول{ن غال¶ا

<�
H القانون الدو�H وال

ط أال تقل عن الضمانات المنصوص عليها �> YZÂ ،
n
دساتC= الوطنLة ول{ن  ضمانات لحقوق اإلOسان أ~ضا

  ~جوز أن تتخطاها. حLث ~مكن للفرد االس¬شهاد �الضمان الذي ~منح مستوى الحما~ة األع�. 
 
  

  . المصطلح والسمات ١
  

H تهدف إ� حما~ة جميع الناس  
Baل الحقوق والمطالب والمقاصد الw سان �مفهومها األوسع ع�Oة حقوق االLسمl طلق

ُ
ت

Xة و�� ض YZ[عتهم الLم طبtتخدم رفاهيتهم. �ح H
Baنهم و�� خلق الظروف الÅاتهم وكراماتهم والمساواة ما بX{مان ح 

  
المفهوم فإن حقوق اإلOسان HI حقوق األفراد   لهذا   

n
القانونLة �صورة أضيق، ووفقا الناحLة  ُ~فهم من  المصطلح  إال أن 

  H
Baالحقوق ال HIة وLسان الدولOمعاهدات حقوق اال H

H الدستور أو �>
H  المكفولة �>

<́ تضمن الجوانب األساسLة للوجود اإلOسا
 . H

<Sام والحما~ة والضمان وتمنح الفرد حقوق قا�لة للتقا BCلزم الدولة �االح
ُ
H ت

Baك وال BCش المشsة للعLوالقواعد األساس  
  

H �السمات التالLة: 
<́ > حقوق االOسان وفق المفهوم القانو =Cتتم  

  
  

�
ام  : تضمن الدساتC= الوطنLة مكفولة قانون�ا < BCاالل H

واإلقلLمLة وكذلك المعاهدات الدولLة والقانون الدو�H العر�>
  
n
 وأخالقLا

n
رة أدبLا bCلقواعد التعا�ش الم H

<́ H ضمانها القانو
�حقوق اإلOسان وت¬¶اين هذە الدساتC= والمعاهدات �>
 . H

<aقائم ع� التم ÈHÉاLس È =Cأو المن¹ثقة من تفك 
n
  وديLÊا

  
   Hفةالق�م الجوه"!ةتح�Lة للتعا�ش    : إن وظXوضع ضوا�ط ُملزمة تنظم المسائل المحور HI سانOحقوق اإل

ف بها لÀل فرد �ال تحفظ. lشمل القLم  BCأن ~ع H
<́ H ي}Xد المجتمع القانو

Baم الLام وحما~ة الق BCتهدف إ� اح HIو
الحLاة  حق  المثال  سL¹ل  (ع�   H

<́ اإلOسا واألمن  ي  YZ[ال الوجود  اإلOسان  حقوق  تحميها   H
Baال وحق    األساسLة 

ي (ع� سL¹ل المثال ح}Xة   YZ[ائن الÀة التخاذ قرارات حاسمة للX{ة التوصل �حLانtة) و�مLة والعقلLالسالمة ال¶دن
الرأي والتعبC= وح}Xة الد~انة وحق الزواج وتك¤Xن األÏة وح}Xة اختLار المهنة) وحق الفرد �حجب حLاته الخاصة  



 

 

 

 Ïة وLة االتصاالت وحرمة المسكن) وحق التمتع �الحما~ة  عن تدخالت سلطات الدولة (كحق حرمة الخصوصX
> احتLاجاته األساسLة من غذاء ومسكن وتعلLم وصحة وقوت عsش ك}Xم �اإلضافة إ� حق تعامل الدولة   لتأم<=
ها   =Cحالة السجن أو غ H

w Hافة المجاالت و¾صورة خاصة �>
w Hل زمان و�>

مع األفراد ع� أساس المساواة والعدل �>
  لحكومLة.  من التدخالت ا 

  
   وط مس¶قة أصحاب الحقوقهم  األفراد YÏ حقوق يتمتع بها جميع الناس �دون HI سانOمعظم حقوق اإل :

 (ع� سL¹ل المثال ح}Xة  
n
 معينا

n
ط �ل¤غ الفرد عمرا BCالوفاة. ل{ن هناك �عض منها ما �ش Baوذلك منذ الوالدة وح

اإل  المثال  سL¹ل  (ع�  معينة  خاصLة  وجود  تتطلب  أو  (wالحقوق الزواج)  �الجÊسLة  مرت¶طة  إنها  أو  عاقة) 
، إال أنها Zlي   السLاسLة). وع� الرغم من أن حقوق اإلOسان wانت قد وضعت < H األصل لألشخاص الطبLعي<=

<�
 .
n
wات المساهمة أ~ضا YZة والLنفع =Cات والمؤسسات الغLمثل الجمع < =>Xاليوم ع� األشخاص االعت¶ار  

  
   سانOاال للدولةحقوق  الدولة  : فHÔ ُملزمة  رئsس  (أي  مهام حكومLة  تؤدي   H

Baال الفاعلة  األطراف  لزم جميع 
ُ
ت  

طة والسلطات  YZة وجهاز الLات اإلدارة الحكومX¤لمانات والمحا¦م وجميع مست bCذ~ة والLوأعضاء الهيئات التنف
ال أن  إ�  �اإلضافة  مهام حكومLة).  ب¬نفLذ  تقوم   H

Baال الخاصة  wات  YZالعامة وال wات  YZة والLأي المدرس ـ  دولة 
> األفراد �صفتهم الشخصLة (عندما تقوم ع� سL¹ل المثال   ع ـ ُملزمة �ضمان تفعLل حقوق اإلOسان ب<= YZالم
> األفراد �صفتهم الشخصLة، أي عندما تقوم الدولة �ضمان حقوق   �معاق¶ة أعمال القتل وتح�H حق الحLاة ما ب<=

> ضمن العائلة).  م¬ساوXة للرجل والمرأة خالل الزواج فHÔ تكفل حق المسا > الجÊس<=   واة ب<=
  

   حال أمنت H
H الوقت ذاته فإن الحقوق اإلOسانLة لألفراد �صفتهم الشخصLة تتحول إ� واج¶ات إOسانLة فقط �>

<�
H أن أطالب  

<́ ، حLث أن "األثر عامودي" هو القاعدة السارXة: بÕمtا < " من خالل إصدار القوان<= H
B×الدولة "األثر األف

H تجاە األع�،  
Bذ �حقو�Lشأ عند تأد~ة الدولة لواج¶اتها المتعلقة ب¬نفÊفهو ي " H

B×إي تجاە الدولة. أما "األثر األف
> ُ~مكن األفراد �صفة  =Cافحة التميtلم 

n
الحقوق وتقد~م الحما~ة. ع� سL¹ل المثال عندما lستحدث الدولة قانونا

بتقد~م �الغات للفرد �دون وجود قانون كهذا  شخصLة  ~مكن  إلLه. فال  الدول)    lس¬ند  H معظم 
(وهو غائب �>

> ضدە.  =Cالذين ~مارسون التمي < wات التأم<= YÏ ـة العمل أوÙة أو ربÙاتخاذ أي إجراء لمواجهة المؤجر  
  

   وحما~ة فعالة وتطبيق شامل لحقوق H
B×Lام حق BCالمطل¤¾ة من أجل اح =Cسان الدولة اتخاذ التدابOلزم حقوق اال

ُ
ت

Xــــع و  YZ¬ال =Cشمل هذە التدابl .سانOسان وقد �شمل  االOة لحقوق االLالدول =Cتطبيق القانون �التوافق مع المعاي
انLة...الخ.   < =Cتب عليها من قرارات متعلقة �الم BCما ي 

n
  األمر التوجيهات والتدرX¶ات التعلLمLة و¾رامج التوعLة وأ~ضا

  
   ما تكون 

n
رد~ة (أصحاب الحقوق  : فHÔ تكفل أن ~كون لÀل الناس �صورة ف قا2لة للمقاضاة حقوق اإلOسان غال¶ا

اإلOسانLة) استحقاقات ~مكن المطال¶ة بها أمام المحtمة. ~متلك من ~عتقد �أنه ضحLة انتهاك للحقوق األساسLة  
 =Cسان وتوفOث¶ات المحا¦م حدوث انتهاك حقوق اإلÕاوى والحق بtة فعالة لتقد~م الشLالحق �الحصول ع� آل

إ� �عض ينظر  نقLض ذلك  االنتصاف. وع�  لsست سوى حقوق ذات طابع    س¶ل  أنها  اإلOسان ع�  حقوق 
  H

<� تخذ 
ُ
ت أن  ~مكن  ل{ن ال  ورXة،  <Ýال �اإلجراءات  �القLام  الفعالة  الحكومLة  األطراف  لزم 

ُ
ت أنها  ، حLث  H bÞبرنام

القانونLة   األنظمة  من   =Cال{ث ع�  �Zي  األمر  وهذا  القضائLة.  األحtام  إلLه  lس¬ند  الفرد~ة wأساس  الحاالت 
H الصحة.  wالمتعلقة

H المسكن والحق �>
H العمل والحق �>

  منها �الحق �>
  

   سان مصاغة ع� أنهاOما تكون حقوق اإل 
n
ولsست قواعد، فHÔ مفتوحة وغC= محددة وXمكن تكيLفها    م4ادئغال¶ا

من   الشخصLة  الحرمة  المثال ضمان  سL¹ل  ~ح�H ع�  الس]ب  لهذا  تحد~ات جد~دة.  أو  تطورات  أي  لتالئم 
~ H

Baة المخاطر الX{ات الجد~دة لمراق¶ة األفراد وكذلك فإن ضمان حLانtمكن أن يتعرض لها الفرد من خالل اإلم
t� Hل تأ¨Lد لم تخطر ع� �ال أحد خالل إقرار هذا الضمان. وألن  

Baوال 
n
الد~انة �Zي ع� الد~انات الجد~دة أ~ضا

H ظل ظروف معينة. معظم حقوق اإلOسان HI م¶ادئ فHÔ ال تعتbC حقوق مطلقة و�نما ~مكن حÝه
  ا �>

 
  
  
  
  
  



 

 

 

  . الوظائف واالستحقاقات٢
  
  bCوتع (ةLفة الموضوعLالوظ) ة الفعالةLم ُملزمة لجميع األطراف الحكومLسان من جهة عن منظومة قOحقوق اإل bCع
ُ
ت

  من جهة أخرى عن حقوق الفرد (الوظLفة الذاتLة). 
  

H �أ¦مله، فHÔ تصدر 
<́ ق وتصيغ النظام القانو BCة تخLأساس =Cة معايLفتها الموضوعLسان من خالل وظOتمثل حقوق اإل

اإلOسان أو  مع حقوق  �أ¦مله   H
<́ القانو النظام  مواءمة  ورة  <Ý� XعLة  YZ¬ال للسلطة  الحكومLة والسLما  للهيئات  ملزمة  امر 

ورXة لتطبيق الحقوق  <á تعد H
Baال =Cها من التداب =Cة وغLان < =Cة والخاصة �المXة واإلدارLعX YZ¬ال =Cافة التدابw ام �اتخاذLوالق

H تؤمن تنفLذها الفعال    ع� أرض الواقع والقLام بOÕشاء جميع
Baالمؤسسات و�عداد المناهج والطرق ال)duty to fulfil  .( إن

لزم الدولة �اس¬نفاذ wل الوسائل المتاحة لديها للعمل �صورة  
ُ
ت ، أي أنها 

n
 تصاعد~ا

n
نامجLة تتخذ منحا bCامات ال < BCهذە االل

. ل{ن ال   Hقها الفع�Lسان وظروف تحقOأوضاع حقوق اإل < H إمtانLة اتخاذ الواج¶ات المنÞ التصاعدي دائمة ع� تحس<=
<aتع

القرارات  العمل و�صدار  اتخاذ إجراءات فورXة إلقرار خطط  تنفLذ واج¶اتها. �ل ~جب عليها   H
Xث �> BCال� للدولة  السماح 

المثال  (ع� سL¹ل  مراحل  للحقوق ع�  الÀامل  التطبيق  تنفLذ  مرغمة ع�  الدولة  H حال wانت 
و�> انLة.  < =Cالم�   المتعلقة 

 و¾النوعLة المطل¤¾ة) فإنه يتوجب عليها العمل دون  
n
> الماء والمسكن والتعلLم والصحة لجميع األفراد فورا الستحالة تأم<=

> وكذلك مراعاة الفئات المستضعفة من األشخاص.  =Cتمي 
  
  

فورXة، wما   �صورة  إنفاذها  ~مكنهم  األفراد  لÀل   
n
حقوقا الذاتLة  وظLفتها  خالل  من  اإلOسان  حقوق  للدوائر  تخلق  تقدم 

  =Cومعاي <  له (مجموعة قوان<=
n
H ~جب أن تتخذ قراراتها ت¶عا

Baار الLـ أي المحا¦م ـ المع < H تتو� تطبيق القوان<=
Baة الLالحكوم

  وأحtام قا�لة للمقاضاة). 
  

> ما ~�H من االستحقاقات القا�لة للمقاضاة:  H إطار الوظLفة الذاتLة ب<=
<� < =Cمكن التمي~  

  
للفرد  ـ استحقاقات الدفاع:   ام حقوق ومجاالت الح}Xة  BCلزم هذە االستحقاقات الدولة �اح
ُ
وXتمتع    )duty to respect(ت

H تضمنها  
Baام الدولة حقوق الفرد ال BCث ~مكنهم المطال¶ة �احLحق الدفاع عن حقوقهم �مواجهة الدولة، ح� < المستحق<=

أو ممارسة ح}Xة ما و¾ــهذا ~مكن للفرد أن ~دافع  حقوق االOسان و¾أن ال تقوم �أي عمل ~حLل أو ُ~صعب من تفعLل حق ما  
  عن حقوقه عندما lسلب الدولة ح}Xته أو تصادر ممتلÀاته أو تعيق إدالئه برأ~ه. 

  
H تحميها حقوق االOسان من التعرض 

Baوعة ال YZلزم هذە االستحقاقات الدولة �حما~ة المصالح الم
ُ
ـ استحقاقات الحما~ة: ت

> حق ع� الدولة  )duty to protect(اعتداءات أفراد أخ}Xن �صفتهم الشخصLة    للمخاطر wال{وارث الطبLعLة أو  . للمستحق<=
  =Cاتخاذ جميع التداب H

�حمايتهم وXمكنهم تقد~م الشtاوى Âشأن تعرض حقوقهم االOسانLة لالنتهاك، إذا ما فشلت الدولة �>
ورXة والممكنة لتجنب تعرض حقوقهم اإلOسانLة للمخاطر   <Ýل المثال أن ~قدم الL¹ان الفرد ع� سtمÕوالتصدي لها. إذ ب

H حال لم تتخذ الدولة إجراءات ضد العنف األÏي رغم معرفتها بوجود أخطار  
ادعاء �انتهاك حقوق الحما~ة الخاصة �ه، �>

م ر¾ة عمل ملموسة أو عندما ال تحول دون مضا~قة طرف ثالث لمظاهرة سلمLة أو عند عدم اتخاذها أ~ة إجراءات ضد قLا
 . H

<aلس]ب انتمائه الدي åًإقالته مثw ،ةXÝعن < =Cقالة موظف ألس¶اب تميÕب  
  

ورXة لضمان حقوق اإلOسان. ~مكن   الخدمات:   ـ استحقاقات <á عد
ُ
H ت

Baلزم هذە االستحقاقات الدولة بتقد~م الخدمات ال
ُ
ت

H تضمنها حقوق اإلOسان ال
Baحال عدم حصوله ع� خدمة من الخدمات ال H

H ~جب أن تقوم  للفرد �>
Baلجوء إ� المحا¦م ال

> حصوله ع� الخدمة المستحقة له. �Zي هذا األمر ع� سL¹ل المثال عندما تقÝ الدولة بتقد~م الرعا~ة   �دورها بتأم<=
> ضمن المÊشæت  =Cة أو ضمان عدم التميLة االبتدائLخالل المرحلة المدرس H

<́ الء السجن أو بتقد~م التعلLم المجا < <Cة لLالصح
  كومLة. الح

  
 
 
 
  



 

 

 

  . أنواع حقوق اإل�سان ٣
  

H القانون الدو�H أو القانون 
> حقوق اإلOسان وتقسLمها وفق معايC= مختلفة، مثåً عما إذا wانت مضمونة �> > ما ب<= =Cمكن التمي~

> والمواطنات وعما إذا wانت من حق األشخاص   ) وعما إذا wانت تح�w Hل الناس أو فقط المواطن<= Hالقانون الداخ�) H
<aالوط

> أو من حق األشخاص االع  وعما إذا wانت متعلقة بنواHç معن¤Xة أم ماد~ة.  الطبLعي<=
n
> أ~ضا =>Xت¶ار  

  
  عندما OشC= إ� غرض الحما~ة نتوصل إ� الفئات التالLة: 

  
  :ـ أو ع� األقل �دون    الح"!ات المدن�ة 

n
ف الح}Xات المدنLة لÀل إOسان �فضاء ح}Xة ال �سمح للدولة بتاتا BCتع

ات) األفراد وتمتنع عن اقتحام  =Cة عندما تتق¶ل أفعال (وتقصLات المدنX{م الدولة الح BCاقه. تح BCرـ �اخ bCوجود م
H تعد أقدم حق من

Baال المدنLة،  الح}Xات  امات    فضاء ح}Xاتها و¾tلمات أخرى فإن  < BCال حقوق اإلOسان، تخلق 
م وتتحمل �أن بÕمtان الناس االدالء برأيهم �ح}Xة والتظاهر وممارسة أو عدم ممارسة  BCة، فع� الدولة أن تحLسلب
بواجب   ام  < BCاالل المدنLة  الح}Xات  بتهد~د  ثالث  طرف  قLام  حال   H

<� عليها  يتوجب  الديLÊة...الخ، wما  الشعائر 
H ومجتمHè ~خلق  الحما~ة و¾ناًء ع� الوظLف

<́ > نظام قانو ة الموضوعLة للح}Xات المدنLة يتوجب ع� الدولة تأم<=
وط المواتLة لتحقيق تمتع جميع األفراد �الح}Xات المدنLة �صورة فعلLة.  YZال  

  
  :ل فرد ع�    الحقوق االجتماع�ةw تخدم حصول HIة وLة وجود دولة رعا~ة اجتماعLتعكس الحقوق االجتماع

 <́ H الخدمات الحكومLة وع� نقLض الح}Xات المدنLة فإن الحقوق االجتماعLة   ضمان للحد األد
من مستحقاته �>

H �الحصول ع� الخدمات اإل~جابLة. و¾ما أن فرض تنفLذ الحقوق االجتماعLة ال  
<Sتمنح للفرد حق قا�ل للتقا

  H
<Sس¶ة للمحا¦م يتم �صورة منتظمة تحد~د مضمونها القا�ل للتقاÊال� åًسه 

n
بنطاق ضيق للغا~ة، فHÔ  ~عد أمرا

H حاالت الطوارئ. �اإلضافة إ� ذلك  
H والرعا~ة الصحLة والمساعدة �>

é́ تضم حق الحصول ع� التعلLم االبتدا
 �الÊس¶ة للح}Xات االجتماعLة. 

n
ا =Cكب 

n
H دورا bÞنام bCذات الطابع ال =Cام والمعايtواألح <   تلعب مجموعة القوان<=

  
  :تتمثل �حصولهم  تحفظ ضمانات    ضمانات س�ادة القانون H

<Sادة القانون لألفراد استحقاقات قا�لة للتقاLس
H جميع االوقات  

> وXمكن التÊبوء بها وعادلة وغC= تعسفLة من ق¶ل الدولة وذلك �> =Cع� معاملة ال يوجد فيها تمي
H صLاغة نظام سLا

لزم ضمانات سLادة القانون الدولة الضل¤ع �دور Oشط �>
ُ
H جميع مناHç الحLاة. حLث ت

دة  و�>
القانون حق الحصول   القانون والتحرر من االس¬¶داد، wما lشمل ضمانات سLادة  قانون ~ضمن المساواة أمام 

  ع� إمtانLات فعالة لتقد~م الشtاوى أمام محا¦م مستقلة. 
  

  :شمل حق    الحقوق الس�اس�ةl HIو Hêات اتخاذ القرار الحكوLة مساهمة األفراد �عملLاسLتضمن الحقوق الس
> �ح}Xة، wما lشمل حق التص¤Xت  المساهمة  > منتخب<= ة أو من خالل ممثل<= YÏالشؤون العامة �صورة م¶ا =Cب¬سي

H انتخا�ات حقLقLة ومتكررة وعامة ومتماثلة وXÏة. lشمل الحقوق السLاسLة حق المساواة والعدل 
شيح �> BCوال

الحقوق االنتخابLة HI �صورة  فLما ~خص إمtانLة تقلد المناصب العامة. الحقوق السLاسLة وع� وجه التحد~د  
H ومواطنات ال¶الد. 

<aعامة مقصورة ع� مواط  
 
  

  . القيود ٤
  

H وجه مصالح عامة وخاصة سائدة لذلك فإن معظم حقوق  
<� 

n
�ما أن تطبيق حقوق اإلOسان �الÊس¶ة لألفراد قد ~قف عائقا

. فإذا ما قامت   االOسان ال Zlي �صورة مطلقة. ل{ن ال �سمح �فرض قيود ع� حقوق االOسان إال 
n
H ظروف محددة جدا

<�
المساواة   تراHë م¶دأ  تدابC= ال  أو تتخذ  ما  �اقتحام فضاء ح}Xة شخص   åًتقوم مث H (عندما 

<́ إOسا �المساس �حق  الدولة 
> الحما~ة أو توفC= الخدمات) ~ط}ح السؤال نفسه عما إذا ما wان   اماتها المتعلقة بتأم<= < BCذ الLوالعدل أو عندما تفشل ب¬نف

، فإن  عد
n
را bCسان مOحقوق اإل H

H حال wان التدخل �>
ر، ف×> bCة هو أمر مLة ع� الحقوق األساسLÊة االستحقاقات المبLم تلب

Xر فLمثل التدخل �حقوق اإلOسان   bCاب التLحال غ H
األمر يتعلق بتدخل متوافق مع المعايC= الدولLة لحقوق االOسان، أما �>

 ل
n
 غC= قانونLا

n
H هذە الحالة انتها¦ا

اماتها �التع¤Xض.  �> < BCالدولة �ال H
  حقوق اإلOسان �ستدHë أن تو�>

  
 : H�~ ماLوط المذكورة ف YZافة الw فاءL¬رة فقط عندما اس bCسان مOحقوق اال H

  تعد التدخالت �>



 

 

 

  
H متعلق �ضمان حقوق جوه}Xة  

<́ ط عندما ~كون الحق اإلOسا YZُي¹يح التدخل. ال يتوفر هذا ال H
<́ H حال wان الحق اإلOسا

ـ �>
H  أو  

Baال ~جوز المساس بها وال H
Baشمل هذە الضمانات الl .حاالت الطوارئ H

<� Baضمان حقوق تمتع �حما~ة مطلقة ح
الد~انة وكذلك   التعذ~ب وح}Xة  اإلOسان وحظر  ها كرامة  �انته̈ا H ال lسمح تحت أي ظروف 

Baي �صورة مطلقة والZl
  ضمانات الحقوق القائمة ع� م¶دأ سLادة القانون.  

  
w حال H

Â Hس]ب وجود مصلحة عامة سائدة أو لغرض حما~ة حقوق إOسانLة ـ �>
<́ H الحق اإلOسا

ورة للتدخل �> <á ان هناك
النظام   العام والمحافظة ع�  H حق من حقوق اإلOسان األمن 

التدخل �> ر  bCت  H
Baال العامة  المصالح  لطرف ثالث. lشمل 

  وكذلك تجنب حدوث الجرائم أو المعاق¶ة عليها. 
  

H حال wان التد
 ع�  ـ �>

n
H مبLÊا

<́ H الحق اإلOسا
. ~جوز تقيLد حقوق اإلOسان فقط عندما تنص أحtام  قاعدة قانون�ةخل �>

H حقوق اإلOسان أع� wلما زادت  
Hë �صورة wافLة ع� هذا التقيLد. wلما wانت درجة التدخل �> YÏ لtشÂ ة صادرةLقانون

H ~جب أن تلبيها القاعدة القانونLة. وهكذا ال  
Baوط ال YZان هناك قانون ينص  الw إال إذا 

n
Xر عق¤¾ة السجن مس¶قا bCمكن ت~

وط السجن �دقة (وال   YÏمات) و�ذا حدد هذا القانون متطل¶ات وLأن تنص عليها مجرد أوامر أو تعل H
ع� ذلك (وال ~ك×>

H ال تحدد  
Baأو "األخالق العامة" أو تلك ال " Hêمحددة مثل "تهد~د األمن القو =Cمدة السجن). �ستخدم بنود مبهمة وغ

> القرارات Âشأن تقيLد حقوق اإلOسان �صورة   ط القاعدة القانونLة من جهة إمtانLة اتخاذ المواطنات والمواطن<= YÏ كفل~
عLة الد~مقراطLة) ومن جهة أخر YZة أو من خالل ممثليهم (ال YÏبؤ بها م¶اÊمكن الت~ 

n
وقائمة ع� أساس المساواة   قيودا

عLة القائم YZحال وجود خطر جدي  أمام القانون (ال H
H حقوق اإلOسان �>

ة ع� سLادة القانون). ~حق للدولة التدخل �>
وط   YZفاء جميع الL¬ط اس BCـ ول{ن هذا �ش طة  YZقانون ال  H

العام �> البند   ع� 
n
 وذلك اس¬ندا

n
وم¶اYÏ وغC= متوقع حÝا

  المت¶قLة. 
  

H حقوق اإلOسان  
H حال wان التدخل �>

H ال تمس المضمون الجوهري للحق  متناسب  ـ �>
Baمع الهدف، فالسماح للتدخالت ال

وط بتطبLقها وفق م¶دأ التناسب. وال   YZم 
n
 هو أ~ضا

n
H وتخدم بوض¤ح حما~ة المصالح العامة والمنصوصة قانونLا

<́ اإلOسا
H تحقيق األهداف  ~كون هناك تناسب إال عندما ~كون اإلجراء الذي تت

<� 
n
ا =Cكب 

n
 ع� اإلسهام إسهاما

n
خذە الدولة قادر فعلLا

لمعالجته من هذا   المناسب   هو اإلجراء 
n
إدمانLا  

n
H مرضا

<́ ~عا إذا wان سجن شخص  ال¬ساؤل مثåً عما  المÊشودة (فLمكن 
 
n
). ثانLا < > الجÊس<= H تحقيق المساواة ب<=

قع �ساهم �> bCان حظر ارتداء الw ة أن ~كون اإلجراء    المرض أو عما إذاL¹ط التناس BCشl
يتم  الجائز أن   =Cشود (و¾ــهذا فإنه من غÊالم الهدف  للوصول إ�   íًاعتدا  §C¨لة األLالوس ~مثل  ، أي أن 

n
ورXا <á Hêالحكو

H الستعادة األمن العام، wما أنه من غC= الجائز أن ~منع إجراء 
  اعتقال شخصا ما، عندما ~كون حظر ارتLاد المtان إجراء wا�>

وط خاصة �المtان والزمان).  YÏ تج عنها من خالل فرضÊل من الخطر الذي قد يLان من الممكن التقلw مظاهرة ما، إن
الذي سوف   الفرد  ~كون  أن  لضمان  الفرد~ة  �الحالة  المحLطة  الظروف  مراعاة جميع  ط  BCالتناسب �ش م¶دأ  فإن   

n
ا =Cوأخ

ءات. حLث يتوجب ع� ألهه العدل "جس¬س" ال{فLفة ال¶Ý  يتعرض لمساس �حقوقه االOسانLة قادر ع� تحمل اإلجرا 
> االعت¶ار مثل ضعف الشخص   نîع العصا�ة عن عيÊيها عند تقدير مدى معقولLة اإلجراءات واخذ wافة الظروف الهامة �ع<=

  وشدة تأثرە.  
 
  

K تقتضيها مواجهة انتهاGات حقوق اإل�سان ٥
LMال NOالتداب .  

  
�أنه وقع ضحLة النته �التحقق من صحة هذا  wل من ~ظن  تقوم محtمة مستقلة  �أن  الحق  لد~ه  اإلOسان،  اك حقوق 

( H
<́ لتقد~م ادعاء انتهاك   االدعاء.  ~جب أن توضع إمtانLات فعالة لتقد~م الشtاوى تحت تÝف أي فرد (صاحب حق اOسا

االOسان   اإلجراءات  ).  right to remedy(حقوق  �اتخاذ wافة  ُملزمة  الدولة  الحق وïشمل هذا  تعد  لتفعLل هذا  ورXة  <Ýال
H حال خلصت  

التعامل الحرص مع البLانات واألدلة وحما~ة الضحا~ا والشهود و�جراء تحقLقات XÏعة وجد~ة ...الخ. و�>
H الحصول ع� تع¤Xض. 

<aسان ~حق للشخص المعOمة إ� حدوث انتهاك لحقوق اإلtالمح  
  

H تقتضيها مواجهة انتها¦ات 
Baات الLشمل اآللl :سانOحقوق اإل 

 



 

 

 

  :انت ستكون    استعاد الحقوقw H
Baسان، إعادة بناء الحالة الOتعد أول خطوة تقتضيها معالجة انتهاك حقوق اال

الملك   و�رجاع  وع  YZم  =Cالغ السجن  من  الشخص  إطالق Ïاح  (يتم  وع  YZم  =Cالغ اإلجراء  ُيتخذ  لم  لو  قائمة 
 المحجوز وترخLص المÊشورات أو السماح �التظاهر). 

  
 ر): ال TUال VOض (ج!Yل المثال عند    تعL¹الممكن إعادة الوضع إ� حالته السا�قة (ع� س =Cأنه من غ� 

n
انطالقا

H حال سلب الح}Xة �صورة  
<� åًاملة (مثw سان �صورةOآثار انتهاك حقوق اإل HÞأو تعذ~ب) وم H

<́ ر جسما <á وجود
الدولة ع�  الضحLة.  بتع¤Xض  ملزمة  تكون  الدولة  فإن  وعة)  YZم  =Cار    غ <áاأل جميع  تغطLة  ء  H

YÉ ق¶ل wل 
H لحقت �الضحLة (كتtالLف التدفئة) وتقد~م تع¤Xض للظلم الذي عانت منه الضحLة وخاصة  

Baاالقتصاد~ة ال
H أو YZO قرار الحtم). 

<ñX¤ل المثال من خالل دفع م¶لغ تعL¹ر السمعة (ع� س <Ýة أو تLالمعاناة النفس 
  

  :إن من حق الشخص الذي    ضمان عدم التكرار  H
Baال ، =Cتخذ جميع التداب

ُ
وقع ضحLة النتهاك حقوق االOسان أن ت

H ضد  
é́ جنا (كتحقيق  الفرد~ة  �الحالة  الخاصة  اإلجراءات   =Cالتداب هذە  وlشمل  عاناە  الذي  الظلم  تكرار  تمنع 

 =Cة) وكذلك اإلجراءات العامة (مثل التغLجنائ =Cة وتدابL¹إجراءات تأدي ، H
<́ Hò الذي قام بتÝف غC= قانو YZات  ال

> الرقا�ة).    القانونLة، برامج تأهLل وتوعLة وتحس<=
 
 

  -النها~ة  -
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

 


