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آليات حماية حقوؽ اإلنساف في الجزائر : المحور األوؿ

بالنظر في مختمف األعماؿ البحثية التي اىتمت بيذه المسألة وجدت أّف   
:  أغمب الباحثيف قد فّرعوا ىذه اآلليات إلل نوعيف ىما

: ، وآليات إجرائية غير حكومية، وفيما يمي التفصيل1آليات إجرائية حكومية

   :"اآلليات"  التعريف بمصطمح: أوال

 التعريج أكال عمى   -آليات إجرائية حكومية -   رأيت قبل بياف ىذه المسألة
مختمف : "  حيث كجدت العمماء قد عّرفكه بأّنو"اآلليات" إيضاح مفيـك مصطمح 

األنشطة، واألعماؿ الصادرة عف المؤسسات، والمرافق، والييئات الرسمية التي 
أعطاىا الدستور أو القانوف سمطات، ووسائل، وصفة النشاط العاـ في حدود 

 2." تخصصيا الموضوعي والعضوي، والمكاني

 :تتمثل في: اآلليات اإلجرائية الحكومية: ثانيا

  :كتشمل، المؤسساتيةاآلليات - 

كيقصد بيا رقابة المجمس الدستكرؼ ، كرقابة البرلماف، ك رقابة الرقابة، آلية –  أ 
. القضاء

.  التعميـ –ب 

. الحماية الدبموماسية– ج 

                                                           

آلية   سأقتصر في ىذا الجزء مف المذكرة الحديث عف اآللية اإلجرائية الحكومية، وىي– 1
 .الرقابة الدستورية عمل أف أخصص الجزء الثاني للليات األخرر 

المفقود اقع ىرية ًالىستدالحقوؽ اإلنساف في الجزائر بيف  الحقيقة : شطاب كماؿ -  2
.  ـ2005  ، الدار الخمدونية، الجزائر 126
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 في حماية الحقوؽ 3دور المجمس الدستوري  ) الرقابة الدستورية: المطمب األوؿ
 كالحريات ، لحماية الحقكؽ بطريقة غير مباشرةيمكف لو أف يتدخل كلك   :( والحريات

خالؿ حماية إنشاء المؤسسات الدستكرية عف طريق السير عمى صحة  األساسية مف
 كاالستفتاءات، أك حماية استمرارية ىذه المؤسسات أثناء الظركؼ غير ،االنتخابات
. العادية 

طريق  كالحريات األساسية عف ، لحماية الحقكؽ بطريقة مباشرة  كلو أف يتدخل 
 كاألصيل، كلعل ىذا ما ، التي تعتبر اختصاصو األساسيرقابة دستورية القوانيف

 اجتياداتو في مجاؿ نماذج مفنحاكؿ أف نتأكد مف صحتو مف خالؿ استعراض س
 .  في آخر ىذا المبحث كالحريات األساسية،حماية الحقكؽ 

 :التفصيل

  :4 مف خالؿ حماية المؤسسات الدستوريةةآليات التدخل غير المباشر: أ

 إحدػ قد تأتي مف   كالحريات األساسية،إف إمكانية االعتداء عمى الحقكؽ   
 أك، 5الدستكرية  كيككف ىذا إما بمناسبة إنشاء مؤسساتيا،السمطات العامة في الدكلة

                                                           

ىو ىيئة حكومية تضّطمع بالسير عمل حماية حقوؽ اإلنساف مف التعسف مف خالؿ -  3
كتككف قراراتو ممزمة كما أشارت إلى ذلؾ الفقرة الثالثة مف المادة مراقبة مدر دستورية القوانيف ، 

ري، وػتػسدػل اسمػػلمج آراء ا... : " ، كالتي نصت عمى أفّ 2016الكاحدة كالتسعيف مف دستكر 
 . لقضائية، وايةدارإلت ااػطػمػسػل، واةػػيػموػمػعػلت ااػػطػمػسػلايع ػػمػجلة ػمزػمػم، وةػػيػائػيػتو نارارػػقو
: مف أىـ المؤسسات الدستكرية في الدكلة الجزائرية كالتي ينصص عمييا الدستكر الحالي  - 4

المجمس الشعبي الوطني و مجمس )مؤسسة رئاسة الجميوريػػػة، و مؤسسػػة البرلماف بغرفتيو 
 ك كميا تنشأ بآلية االنتخاب، كعميو فإّف مساىمة المجمس الدستكرؼ في حماية الحقكؽ (األمة 

صحة االنتخابات، و السير كالحريات األساسية في ىذا المجاؿ تككف مف خالؿ السير عمى 
. عمل صحة االستفتاءات

 . حق الترشح، و حق االنتخابكيككف االعتداء ىنا بالمساس بحقكؽ أساسية لممكاطف كىي - 5
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إنشػػػاء مؤسسػػػات ال تتوافق مع أحكاـ يككف اعتداء غير مباشر مف خػػالؿ حيف 
النص  والحريات األساسية مف خالؿ، ر الذؼ ىك الحامي األكؿ لمحقػػػػػكؽ الدستو
 . مشروعية إنشاء المؤسسات الدستوريةعمل

 كالحريات أثناء قياـ ىذه المؤسسات ،  ك قد يككف االعتداء عمى الحقكؽ 
 كىذا بمناسبة تعرضيا لظركؼ خاصة كاستثنائية قد تيدد ،الدستكرية بمياميا

وىنا بالتالي تيدد ممارسة الحقكؽ كالحريات األساسية الدستكرية ، ك استمراريتيا
 :يتدخل المجمس الدستوري لحماية استمرارية ىذه المؤسسات 

 يّتفق الفقو عمى تسمية المجمس :6السير عمل صحة االنتخابات آلية  :أوال
صحة االنتخابات الرئاسية أكال  الدستكرؼ بقاضي االنتخابات  لذلؾ فيك يسير عمى

. النتخابات  التشريعية ثانيااك

بالرغـ مف أّف الدستكر كّمف المجمس   :السير عمل صحة االنتخابات الرئاسية  :أ
 االنتخابات،  مف خالؿ قانكف الدستكرؼ بالسير عمى صحة االنتخابات الرئاسية

  :  كىما فقط مستكييف اثنيف عمى يتدخل إال أّنو الدستكرؼ  لممجمس الداخمي كالنظاـ

 كىذا ما أكدتو : الجميورية رئيس النتخاب الترشيحات صحة في الفصل: األكؿ
حيث يراقب مدػ تكفر الشركط  7لإلنتخابات مف القانكف العضكؼ 138لماّدة ا

 مف القانكف العضكؼ 8القانكنية التي أّكدت عمييا المادة السادسة كالثالثيف بعد المائة
                                                           

 رػػيػػسػػػي: "  فإّف المجمس الدستكرؼ 2016 مف دستكر183كفقا لنص الفقرة الثانية مف المادة  -6
، يعيةرلتشت االنتخابا، كاةػػيروػػيػػمػػػجل اسيػػئب راػػخػػػتػػنء، كااػػتػػػفػػتػػالست ااػػيػػػمػػمػػة عػػػحػػمى صػػع
" تلعممياق اذ نتائج ىنيعمك
 ـ 2012 يناير12 ق المكافق ؿ14333 صفر18 في  ِمؤخ01-12رقـ ...  ؽ ع لإل - 7

كالمتعمق بنظاـ االنتخابات  
يتـ التصريح بالترشح لرئاسة الجميكرية بإيداع طمب تسجيل لدػ :" حيث نصت عمى ما يمي-8

 يتضمف طمب الترشح اسـ المعني كلقبو كتكقيعو كمينتو كعنكانو المجمس الدستكرؼ مقابل كصل
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يفصػل المجػمس الدسػتكرؼ فػي صػحة " : في المترشح  كالتي نّصت عمى أّنو 
التػرشيحات لمنصب رئيس الجميكرية بقرار في أجل أقصاه عشرة  أياـ كاممة مف 

يبمغ قرار المجمس الدستكرؼ إلى المعني تمقائيا كفكر  .تاريخ إيداع التصريح بالترشح
  ." صدكره
 قانكنا، المفكضكف  ممثمكىـ أك المترشحكف  يقدميا التي الطعكف  في البت : الثاني
. 9لالنتخاب النيائية النتائج كا عالف

عميو أف يككف حياديا ك  الدستكرؼ  المجمس فإفّ  المراحل ىذه كل مدػ عمى   ك
 .المترشحيف كل عمى اإلجراءات، كالشركط نفس يطبق

                                                                                                                                                                      

شيادة  نسخة كاممة مف شيادة ميالد المعني، : يرفق الطمب بممف يحتكؼ عمى ما يأتي، 
تصريح بالشرؼ بعدـ إحراز المعني جنسية أخرػ غير  الجنسية الجزائرية األصمية لممعني،

صكرة شمسية حديثة   مف صحيفة السكابق القضائية لممعني،3مستخرج رقـ  الجنسية الجزائرية،
طبية لممعني مسممة مف طرؼ أطباء شيادة  شيادة الجنسية الجزائرية لزكج المعني، لممعني،
 لممكلكد قبل أكؿ يكليك سنة 1954شيادة تثبت المشاركة في ثكرة أكؿ نكفمبر سنة  …محمفيف،
 في أعماؿ 1942شيادة تثبت عدـ تكرط أبكؼ المترشح المكلكد بعد أكؿ يكليك سنة  ،1942

احتراـ مبدأ التداكؿ عمى السمطة عف طريق االختيار  … ،1954مناىضة لثكرة أكؿ نكفمبر سنة 
...." الحر لمشعب الجزائرؼ 

 مف ؽ ع لالنتخابات كالتي 166 كيككف ىذا كفقا لإلجراءات التي أشارت إلييا  الماّدة  - 9
لكل مترشح لالنتخابات التشريعية أك حزب سياسي مشارؾ في ىذه : " نصت عمى أنو يحق

االنتخابات، الحق في االعتراض عمى صحة عمميات التصكيت بتقديـ طمب في شكل عريضة 
ساعة  (48)يودعيا لدر كتابة ضبط المجمس الدستوري خالؿ الثماني واألربعيف عادية 

يشعر المجمس الدستكرؼ النائب الذؼ اعترض عمى انتخابو ليقدـ   .الموالية إلعالف النتائج
يفصل المجمس الدستكرؼ   .أياـ ابتداء مف تاريخ التبميغ (4)مالحظات كتابية خالؿ أجل أربعة 

ذا تبيف أف الطعف يستند إلى أساس . أياـ (3)بعد انقضاء ىذا األجل في الطعف خالؿ ثالثة  كا 
فإنو يمكنو أف يصدر قرارا معمال إما بإلغاء االنتخاب المتنازع فيو أك بإعادة صياغة محضر 

يبمغ القرار إلى الكزير المكمف بالداخمية ككذا إلى   .النتائج المعد كا عالف المترشح المنتخب قانكنا
 ."رئيس المجمس الشعبي الكطني
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 يسير المجمس   : آلية السير عمل صحة االنتخابات التشريعية-: ثانيا 
 يقدميا التي الطعكف  أحقية في يبتو التشريعية، االنتخابات صحة عمى الدستكرؼ 
 حسابات يراقب  كما االقتراع نتائج يعمف ك ، 10السياسي الحزب أك المترشح
 . 11الكطني الشعبي لممجمس لممترشحيف االنتخابية الحممة

 الدستكرؼ  لممجمس الدستكر  أعطى: الدستورية المؤسسات استمرارية  حماية:ب
 كالظركؼ الحاالت، ىذه في االستشارية األقل عمى أك الرقابية الصالحيات بعض
 قد طبقا لمدستكر بكظائفيا قياميا كأثناء الشرعية، الدستكرية المؤسسات إقامة بعد

 المجػػػاؿ تفتػػح اضطرابػػات تحػػدث ربمػػا كطارئػػة استثنائيػػة، ظػػركؼ َتْعترضيا
  .كالحريات الحقكؽ، عمى االعتداء كبالتالي الدستكر عمى لالعتداء

 مؤسسة ىي االستثنائية، الظركؼ بيذه تمر قد دستكرية مؤسسة أىـ   كلعل
 كالمرض، األسباب مف لسبب الرئيس منصب يشغر كذلؾ كأف الجميكرية، رئاسة

 .مؤقتة أك دائمة كاالستقالة بصفة كالكفاة،

                                                           

يحق لػكل مػترشػح أف يحتج عػمى نتػائج االقػتراع :  ؽ ع ا  127الماّدة كىذا ما أكدتو  - 10
ساعة التي تمي  (24)بتػػقديـ طػػعف لػدػ كتػابة ضػبط المػجمس الػدستػكرؼ في األربع كالعشريف 

 .إعالف النتائج
يبت المجمس الدستكرؼ في الطعكف في أجل ثالثة :  ؽ ع ا 128الماّدة كىذا ما أكدتو   - 11
 .أياـ كاممة (3)

ما  ذا اعتبر أف الطعف مؤسس يمكنو بمكجب قرار معمل، إما أف يمغي االنتخاب المحتج عميو كا  كا 
في حالة إلغاء االنتخاب مف   .أف يعدؿ محضر النتائج المحرر كأف يعمف نيائيا  الفائز الشرعي

أياـ ابتداء مف تاريخ تبميغ قرار  (8)طرؼ المجمس الدستكرؼ، ينظـ انتخاب آخر في أجل ثمانية 
 .المجمس الدستكرؼ إلى الكزير المكمف بالداخمية
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 استثنائية تضطر ظركؼ تطرأ قد الدستكرية المؤسسات سير أثناء أنو   كما
 كالحريات، بالحقكؽ  كتمس تضيق قد محددة إجراءات اتخاذ الجميكرية إلى  رئيس
 ىذه عمى اإلقداـ قبل الدستكرؼ  المجمس استشارة األخير ىذا عمى الدستكر أكجب لذا

 كالحريات الحقكؽ  كحماية الدستكرية المؤسسات استمرارية حماية أجل مف اإلجراءات
 .العادية  غير الظركؼ أثناء

 رقابة) الدستور سمو مبدأ حماية خالؿ مف المباشر التدخل  آلية :المطمب الثاني
  بيا ككمف القكانيف دستكرية عمى الرقابة مبدأ الدستكرؼ  المؤسس تبّنى  :12(دستورية
 القكانيف مف دستكرية كل مراقبة ميمة لو أككمت حيث ،13الدستكرؼ  المجمس

 مف لكل الداخمي كالمعاىدات كالنظاـ كالتنظيمات، العادية، كالقكانيف العضكية،
 كالتي نصت 2016 مف د 186كىك ما أشارت إليو صراحة المادة  البرلماف، غرفتي

 إياها ػػػيػتػػػلوػػتي خػػلر ارػػألخت ااػاصػصػػتػػالخالل إة ػػافػض باإل:" عمى أّنو 
في أي ربالدستور يفصل المجمس الدستوري في ر رػػخـ أاػػكػحأة ػػحارػص
 ".تيماظلتنيف واناولقالمعاىدات واية روستد

 كالتنفيذية السمطتيف التشريعية، احتراـ مدػ أساسا يراقب اإلطار ىذا في ك  
 لحقكؽ  السمطتيف ىاتيػػػف انتيػػػاؾ كعػػدـ الدستػػكر، حػػدكد فػػي لمجاؿ اختصاصيمػا

 .  كحرياتيـ المكاطنيف،

 بعضيا ك الدستكر، بعضيا حّدد لمرقابة كبإجراءات كاسع مجاؿ لو   كأعطي
 أف حاكؿ كقد معينة آليات يستعمل ذلؾ في كىك ، عممو لقكاعد المحدد النظاـ اآلخر

                                                           

أؼ أنو يضمف مراقبة دستكرية نشاطات السمطتيف التشريعية ك التنفيذية في عممية إعداد  - 12
. النصكص القانكنية الخاصة بيما

رؼ ىستدل اسلمجم ا: "   كالتي نصت عمى أف2016 مف د 182كىذا ما أكدتو المادة  - 13
."  تكمف بالسير عمى احتراـ الدستكرىيئة مستقمة 
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الدستكر، كفي ما يمي تكضيح لمجاالت  سمك حماية في دكره تفعيل في يجتيد
  :14رقابتو

 الرقابة مف النكع ىذا في الدستكرؼ  المجمس تدخل  يككف  : الوجوبية  الرقابة :أوال
 المكمفة الكحيدة الجية ألنو الجميكرية رئيس يخطره أف بعد ذلؾ ك ككجكبيا، إجباريا

 كالتي 2016 مف د 186الكجكبي، كىذا ما أكدتو الفقرة الثانية مف المادة  باإلخطار
 رأيوة يروػػيػمػػجلا سيػئيبدؼ المجمس الدستكرؼ بعد أف يخطره  ر: " نصت عمى أّنو 

في دستكرية القكانيف العضكية بعد أف يصادؽ عمييا  ةيروػػتػػسد في اػبوػجو
 ." البرلماف

 بالرقابة سميت لذلؾ كتطبيقو القانكف  صدكر قبل تتـ الرقابة ىاتو لككف    كنظر
 إذا النص صدكر دكف  الحيمكلة تستيدؼ  فيي الكقائية بالرقابة سميت كما السابقة
. لممجمس الدستكر الكجكبية الدستكرية رقابة ، كمجاالت لمدستكر مخالفتو ثبت

 كالتعديل ، البرلماف لغرفتي الداخمية األنظمة ، العضكية القكانيف ىي الدستكرؼ 
  .الدستكرؼ 

 نتيجة تتـ ألنيا اختيارية رقابة سميت فإنيا سابقا ذكرنا  ككما:االختيارية الرقابة:ثانيا
 كىي إما ذلؾ دستكريا ذلؾ ليا المخكؿ السياسية الييئات إحدػ مف اختيارؼ  إلخطار
 .15األمة  مجمس رئيس الكطني أك الشعبي المجمس أورئيس الجميورية رئيس

                                                           

مجاؿ رقابة كجكبية، ك : ك ىنا يمكننا أف نميز بيف مجاليف لرقابة المجمس الدستكرؼ  - 14
مجاؿ رقابة اختيارية ، ك تتـ ىذه الرقابة بعدما يتـ إخطاره مف طرؼ جيات معينة، كبإجراءات 

.    معينة 
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 سابقة رقابة تككف  قد السابقة، الييئات إحدػ تحركيا قد التي الرقابة ىذه    ك
 . برأيو الدستكرؼ  المجمس يفصل ىنا ك نافذة ، النصكص ىذه تصبح أف قبل أؼ

 المركر مف بد ال الرقابة ىذه تتـ لكي  :الدستوري  المجمس رقابة إجراءات 
 ك الدستكرؼ، المجمس عمل لقكاعد المحدد كالنظاـ الدستكر مف كل حددىا بإجراءات

 وتنفيذ ،فيو والفصل اإلخطار، ودارسة ،اإلخطار تحريؾ   :في اإلجراءات ىذه تتمثل
   .الدستوري  المجمس قرارر

 و الحقوؽ، حماية في الدستوري  المجمس  اجتيادات :الثالث المطمب
  . األساسية الحريات

عمى احتراـ  الديمقراطية المبنية   إيمانا مف المؤسس الدستكرؼ بإقامة الدكلة
، كمختمف 1989 األساسية فإنو قد أعمف مف خالؿ دستكر كحرياتو اإلنساف، حقكؽ 

 .سبقتو، كذلؾ   المرحمة التي مع التعديالت التي أجريت عميو القطيعة

 الدستكر، كعمى احتراـ عمى يسير دستكريا مجمسا  لذلؾ تجده قد استحدث  
 .الدستكر في المحددة األساسية كالحريات الحقكؽ، حماية

 الحقكؽ، جميع إليو تستند الذؼ األساسي المبدأ ىك المساكاة مبدأ أف اعتبار كعمى  
 الحقكؽ  حماية في اجتيد كما المبدأ ىذا تكريس في المجمس اجتيد فقد الحريات، ك
: األساسية، كفي ما يمي إيضاح لبعضيا  الحريات ك

                                                                                                                                                                      

ُيخطر المجمس "   كالتي نصت عمى أنو   2016 مف د 187كىذا ما أكدتو المادة   -   15
أك ني ىطلالشعبي  اسلمجم اسئيأك رة ػألم اس مجمسيػئأك رية رىيػمجل اسيػئالدستكرؼ ر

" كؿ أل اريزىلا
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 خالؿ مف األساسية الحريات و لمحقوؽ، الدستوري  المجمس حماية: الفرع األوؿ
 16المساواة مبدأ

 ك كالحريات الحقكؽ، مف كعريضة طكيمة قائمة الجزائرؼ  الدستكر تضمف   لقد
 مف فيك "المساواة "مبدأ ىك المبادغ ىذه مف مبدأ أىـ كلعل بيا، المتعمقة المبادغ

 تكريس في كالحريات، كفيما يمي أمثمة عف اجتياداتو الحقكؽ  ممارسة ضمانات أىـ
 : المبدأ  ىذا

كما نصت عمل ذلؾ  تشكيل مجموعة برلمانية عمل أسس تمييزية: المثاؿ األوؿ 
  : مف النظاـ الداخمي لممجمس 52المادة 

 مف برلمانية -  لجاف –مجمكعات  تشكيل إمكانية الدستكرؼ  المجمس   ألغى
 المجمس في الممثمة لألحزاب األصمي السياسي االنتماء أساس عمى النكاب قبل

 مف خالؿ ذلؾ  كبيف األشخاص، المساواة   مبدأ لمخالفتيا الكطني الشعبي
 لممجمس الداخمي النظاـ مطابقة بمراقبة كالمتعمق  ،2000  لسنة 10اجتياده رقـ 

  :االجتياد ما يمي حيثيات في كرد حيث الكطني الشعبي

لألحزاب  األصمي السياسي االنتماء أساس  عمى...":األكلى الفقرة شطر بخصكص" 
 لممجمس الداخمي النظاـ مف  52المادة  الكطني، مف الشعبي المجمس في الممثمة
:  الكطني الشعبي

                                                           

كّل المواطنيف : "  حيث نصت عمى أفّ 2016 مف د 32كىذا ما أشارت إليو المادة - 16
وال يمكف أف يتذّرع بأي تمييز يعود سببو إلل المولد، أو العرؽ، أو . سواسية أماـ القانوف 

."  الِجنس، أو الّرأي، أو أّي شرط أو ظرؼ آخر، شخصي أو اجتماعي
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 أعاله المذككرة فقرتو في أقرّ  اإلخطار قد مكضكع الداخمي النظاـ أف كاعتبارا-  
 السياسي االنتماء أساس عمى النكاب قبل مف برلمانية مجمكعات تشكيل إمكانية
 النكاب أف يستنتج مما الكطني الشعبي المجمس في الممثمة لألحزاب األصمي
 برلمانية مجمكعات تشكيل يمكنيـ ال كبالتالي اإلمكانية، ىذه تشمميـ ال اآلخريف

  عددىـ، كاف ميما

 لمنكاب خاصة شركط كضع الكطني الشعبي المجمس يمكف ال أنو بذلؾ كاعتبارا- 
 أحكاـ إلى استنادا كطنية النائب ميمة ككف  األصمي الحزبي انتمائيـ أساس عمى
 7المادة  أحكاـ كبمقتضى الصفة، بيذه جميعا الدستكر كيشارككف   مف105 المادة
 أؼ عف النظر كبغض منتخبيف كممثميف الكطنية  السيادة ممارسة في الدستكر مف

ال آخر اعتبار  مف  29المادة  في المساكاة المقرر  مبدأ مخالفة طائمة تحت كقع كا 
   ىذه ضماف ميمة المؤسسات تككل التي الدستكر مف  31المادة  كأحكاـ الدستكر
 . المساكاة

 عمى يقتصر البرلمانية المجمكعات تشكيل إقرار أف سبق مما يستنتج أنو كاعتبارا- 
 دكف  الكطني الشعبي المجمس في الممثمة السياسية لألحزاب أصال المنتميف النكاب
 النواب بيف المساواة بمبدأ مساسا يعد مما النواب بيف  تمييزا ينشئ سكاىـ،

. "لمدستور مطابقتو بعدـ التصريح بالنتيجة ويستوجب

 األساسية التعكيضية حساب طريقة المتضمف الحكـ ألغى كما: المثاؿ الثاني 
 تعكيضيتيف المتضمف الحكـ كألغى المساكاة، بمبدأ لمساسيا البرلماف لعضك الشيرية

 الكطنية لمجالية الممثل لمنائب لعضك البرلماف، كاألخرػ  إحداىما مختمفتيف أساسيتيف
 .  المساكاة بمبدأ إلخاللو بالخارج
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 أساتذة ككظائف البرلماف، عضكية بيف التنافي عدـ يتضمف حكـ   كألغى
العاـ ؛ ألنيا تنشئ كضعا تمييزيا، كبالتالي فيي  القطاع أطباء ك العالي، التعميـ

  . تخالف مبدأ المساكاة

 مبدأ تكريس ك بحماية، كميا تعمقت التي االجتيادات مف العديد إلى   باإلضافة
. كميا لتعدادىا ىنا المجاؿ يتسع كال المساكاة،

 والحريات الحقوؽ، حماية في الدستوري  المجمس اجتيادات: الفرع الثاني 
  :األساسية

 تعد الدستكرؼ  المجمس حماية مكضكع كانت التي الحريات و الحقوؽ    إف
 فبإجراء الدستكر، تضمنيا التي كالحريات لمحقكؽ، الكبير العدد مع  بالمقارنة قميمة
 الحقكؽ  مف قميل عدد تناكؿ أنو الدستكرؼ نجد المجمس الجتيادات مسح عممية

 .كالثقافية كاالجتماعية، االقتصادية، الحقكؽ  مف بكثير كعدد أقل المدنية ك السياسية
 خالؿ مف الدستكرؼ  المجمس حاكؿ لقد :والمدنية  السياسية، الحقوؽ : األوؿ الفرع
 الحقكؽ  بعض حماية القكانيف دستكرية عمى الرقابة إطار في اجتياداتو بعض

 ىذه لتأكيد تكف االجتيادات لـ ىذه أغمب أف عميو يسجل ما كالمدنية لكف السياسية،
  في المساكاة عمى لمتأكيد كانت مباشرة بل بصفة كحمايتيا كالحريات، الحقكؽ،
 .ممارستيا

 الدستكرؼ  المجمس اجتيادات تناكلتيا التي كالمدنية السياسية الحقكؽ  كمف   
 : نجد ما يمي

، 1997 لسنة01مف  رقـ الرأؼ في نجده إذ : السياسية األحزاب إنشاء حق: أوال 
 باألحزاب المتعمق العضكؼ  القانكف  المتضمف األمر مطابقة بمراقبة كالمتعمق
 عدـ مف األمر،  مف ىذا3المادة تشترطو ما دستورية بعدـ قضل لمدستكر، السياسية
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 وىي الثالثة بأبعادىا الكطنية لميكية األساسية لممككنات السياسي الحزب استعماؿ
؛ ألّنيا متناقضة مع الفقرة الثالثة سياسية ألغراض واألمازيغية والعروبة، اإلسالـ،

 .   1996 مف دستور 42مف المادة 

 لحزب المؤسسيف األعضاء مف األمر نفس مف  03 المادة تشترطو ما   ككذا
 عشر منذ المكتسبة أو األصمية الجزائرية الجنسية عمل حاصميف أف يكونوا سياسي
 منتظمة إقامة مف لمحزب المؤسسيف األعضاء في تشترطو ، كمااألقل عمل سنوات
 تضييق أثرىا فيو يككف  شركطا كضعت قد األحكاـ ىذه الكطني؛ ألف التراب عمى

 األكلى الفقرة في الدستكر كيضمنو بو يعترؼ الذؼ السياسية األحزاب إنشاء عمى حق
 .42 المادة مف

 تضميف اشتراط كىك األمر ىذا  مف14المادة  تضمنتو الذي الحكـ ألغل كما  
 الحزب مؤسس أبوي  تورط عدـ تثبت شيادة سياسي حزب بتأسيس التصريح ممف
 التحريرية؛ الثورة ضد أعماؿ في 1942  سنة جويمية بعد ما مواليد مف كاف إذا

 المكاطنيف كل أفّ  تؤكد التي  1996د  مف 29 المادة بمقتضيات تخل ألنيا
المؤسسات  ىدؼ مف تجعل التي 1996د   مف31 المادة القانكف، ككذا أماـ سكاسية

ضماف مساواة كّل المواطنيف والمواطنات في الحقوؽ والواجبات بإزالة العقبات التي 
تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف، وتحوؿ دوف مشاركة الجميع الفعمّية في الحياة 

المادة   مف األخيرة الفقرة عميو السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية
   .الدستور مف  4217

                                                           

ال يمكف التذّرع بيذا الحق لضرب الحّريات األساسية، والقيـ : " حيث نصت عمى أّنو -  17
والمكونات األساسية لميوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمف التراب الوطني وسالمتو، 

  ".  واستقالؿ البالد، وسيادة الّشعب، وكذا الّطابع الّديمقراطي والجميوري لمّدولة
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ال يجكز تأسيس األحزاب السياسية عمى  كفي ظل احتراـ أحكاـ ىذا الّدستكر
، كىذا ما تعرض  أك جيكؼ ، أك ميني، أك جنسي، أك عرقي، أك لغكؼ ،أساس ديني

 العضكؼ  القانكف  مطابقة بمراقبة ، كالمتعمق2012  لسنة 01رقـ  أريو فيلو 
  . لمدستكر السياسية باألحزاب المتعمق

 مف  29القانكف العضكؼ ألحكاـ المادة   مف8المادة  مطابقة بعدـ حكـ   إذ
 "فئوي "القانوف العضوي أضاؼ كممة   مف8وذلؾ ألّف المشرع في المادة الدستكر، 

 مف الدستكر التي لـ تنص عمى ىذا األساس 29فتناقض بذلؾ مع ركح المادة 
 .الجديد

 المؤسس إرادة إليو انصرفت ما تجاوز قد إذا فالمشرع يكوف بذلؾ  
 تعتبر"  فػئوي   "إضافة كممة فإف ثـ ومف الدستور،  مف29الدستوري في المادة 

.  لمدستور  مطابقة غير

 األصمية الجنسية اشتراط دستورية بعدـ االجتياد نفس في التذكير أعاد كما  
  01 رقـ أريو في المجمس قرره والذي السياسي، لمحزب المؤسسيف األعضاء في

 .العضوي   القانوف  ىذا مف  18 المادة تضمنتو بعدما ،1997لسنة

 خالؿ مف الترشح حق الدستكرؼ  المجمس تناكؿ:  االنتخاب و الترشح حق: ثانيا
 قرر  إذ13 -89رقـ االنتخابات قانكف  دستكرية بمراقبة  كالمتعمق01/1989رقـ قراره
 أف تفرض ألنيا لمدستكر مطابقة غير ، مف القانكف 108 المادة مف الثالثة الفقرة بأف
 ،  لزكجو األصمية الجزائرية الجنسية بشيادة الجميكرية لرئاسة بالترشح التصريح يرفق

 110المادة  مف األكلى الفقرة مف الجممة جزء بأف المجمس قرر القرار نفس في ك -
 الترشيح عمل صراحة الموافقة تتـ أف يجب"  ىكذا المحرر االنتخابات مف قانكف 

 مطابق غير بأنو ،" سياسي طابع ذات جمعيات عدة أو جمعية طرؼ مف وتقدـ
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 ذات الجمعيات عف الخارجيف المترشحيف كل عمميا تبعد الموافقة ىذه لمدستور؛ ألف
المادة  أقرتو حق لممارسة عرقمة عمى ينطكؼ  األمر فإف بالتالي ك السياسي الطابع
 .الترشح الدستكر كىك حق مف  47

 ـ ك01/1997رقـ  االجتياد في المجمس قضى :اإلقامة  موطف اختيار حق: ثالثا
 لمدستكر، السياسية باألحزاب المتعمق العضكؼ  القانكف  األمر مطابقة بمراقبة المتعمق

 األعضاء مف األمر ىذا مف   المتضمف13المادة  تشترطو ما دستكرية بعدـ
  عمى حكمو بنى ك الكطني، التراب عمى منتظمة إقامة مف لمحزب، المؤسسيف

 كل حق تؤكد التي الدستكر  مف44المادة  بمقتضيات يخل الشرط ىذا أف اعتبار
   .إقامتو موطف بحرية يختار أفكالسياسية  المدنية بحقكقو يتمتع مكاطف

 ذكر عمى باقتصاره الدستكرؼ  المؤسس أف المادة ىذه مف يبرز أنو كاعتبارا   
 مف المكاطف تمكيف إلى ييدؼ كاف باإلقميـ ربطو دكف  اإلقامة مكطف اختيار حرية

 اختيار حرية في كالمتمثمة الدستكر في المكرسة األساسية الحريات إحدػ ممارسة
 بالتراب اإلقامة شرط فإف بالتالي والكطني،  التراب خارج أك داخل إقامتو مكطف
. لمدستور مطابق غير السياسي لمحزب المؤسس لمعضو بالنسبة الوطني

 مطابقة بمراقبة  كالمتعمق01/2012رقـ  أريو في أخرػ  مرة االجتياد ىذا كأكد  
 .لمدستكر السياسية باألحزاب المتعمق العضكؼ  القانكف 

 المتعمق العضكؼ  القانكف  مطابقة بمارقة كالمتعمق السنة  لنفس02رقـ أريو كذا ك
.    لمدستكر السياسية باألحزاب

 :حماية حقوؽ اإلنساف في إطار األمـ المّتحدة، وآلياتيا : المحور الثاني
 :  حماية حقوؽ اإلنساف مف خالؿ وثائق األمـ المّتحدة ذات الطابع العاـ -أوال
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الناظر في الكثائق العامة لألمـ المتحدة يظير لو أّنيا نّصت في البعض مف 
 :  نصكصيا عمى كجكب احتراـ حقكؽ اإلنساف، كمف ذلؾ أذكر ما يمي

نّص الميثاؽ في بعض بنكده عمى ضركرة :  18وثيقة ميثاؽ األمـ المتحدة:  أوال 
 : تعزيز، كاحتراـ حقكؽ اإلنساف، كمف ذلؾ ما يمي

 : الفقرة الثالثة مف المادة األولل- 1

تحقيق الدعوة  إلل : " أشارت ىذه الفقرة إلى أّف مف مقاصد األمـ المتحدة 
التعاوف الدولي عمل حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية واإلنسانية وعمل تعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمناس 
 والتشجيع عمل ذلؾ إطالقا بال تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف وال ،جميعا

  . " تفريق بيف الرجاؿ والنساء

 التي بّينت كظائف الجمعية العامة 13كما أشير إلى ىذه الحقكؽ في المادة - 2
إنماء التعاوف الدولي في المياديف : " بالقكؿ " ب "لألمـ المتحدة في الفقرة  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعميمية والصحية، واإلعانة عمل تحقيق حقوؽ 
اإلنساف والحريات األساسية لمناس كافة بال تمييز بينيـ في الجنس أو المغة أو 

.  "الديف وال تفريق بيف الرجاؿ والنساء

بالتعاوف االقتصادي واالجتماعي  الخاص- كفي الفصل التاسع مف الميثاؽ  - 3
 جاء نص المادة الخامسة كالخمسيف مؤكدا عمى حماية ىذا المقصد فنص عمى -

أف يشيع في العالـ احتراـ حقوؽ اإلنساف : " أّف منظمة األمـ المتحدة تعمل عمى 

                                                           

 . 1945 جكاف 26 بمدينة ساف فرانسيسكك في يـك تصدر-   18
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والحريات األساسية لمجميع بال تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف، وال تفريق 
 . " بيف الرجاؿ والنساء، ومراعاة تمؾ الحقوؽ والحريات فعال

يستفاد مف ىذه النصوص أّنيا تيدؼ إلل حماية حقوؽ اإلنساف بشكل 
عاـ، وبيذا تدخل حماية األقميات ضمف ىذا المضموف؛ ألّنيا مف مجموع سكاف 

 .الدولة التي تعيش فييا 

اإلعالن انعانمي نحقوق اإلوسان: ثيقة انثاويةالو
19
  : 

بالنظر في الديباجة، كفي مكاده الثالثيف نجده مثمو مثل ميثاؽ األمـ المتحدة 
نما يفيـ ذلؾ مف نص  لـ يخص األقميات بنص محدد يبّيف فيو حقكقيـ، ككاجباتيـ كا 

لكلِّ إنساف حقُّ التمتُّع بجميع الحقوؽ "   : المادة الثانية التي أّكدت عمى أّنو 
يات المذكورة في ىذا اإلعالف، دونما تمييز مف أيِّ نوع، وال سيما التمييز  والحرِّ

يف، أو الرأي سياسيًّا وغير  بسبب  العنصر، أو الموف، أو الجنس، أو المغة، أو الدِّ
سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع 

  .آخر

 أو القانوني ، أساس الوضع السياسيروفضاًل عف ذلؾ ال يجوز التمييُز عل
 أو ،أو الدولي لمبمد أو اإلقميـ الذي ينتمي إليو الشخص، سواء أكاف مستقالً 

 أـ خاضًعا أليِّ قيد آخر ،موضوًعا تحت الوصاية أو غير متمِتع بالحكـ الذاتي
 "     .عمل سيادتو

 والسياسية،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية: انوثيقة انثانثة 
20: 

                                                           
اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كثيقة  تاريخية ىامة في تاريخ حقكؽ اإلنساف، صاغو -  19

 ممثمكف مف مختمف الخمفيات القانكنية كالثقافية مف جميع أنحاء العالـ، كاعتمدتو الجمعية العامة 
بكصفو أنو المعيار المشترؾ الذؼ ينبغي  217القرار   بمكجب1948 ديسمبر 10في باريس في 

أف تستيدفو كافة الشعكب كاألمـ، كىك يحدد ك لممرة األكلى حقكؽ اإلنساف األساسية التي يتعيف 
 .مف لغات العالـ لغة 500 كترجمت تمؾ الحقكؽ إلى. حمايتيا عالميا

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
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ىذا العيد ليس كغيره مف الكثيقتيف السابقتيف ألّنو أشار صراحة إلى ضركرة 
لى تخصيص مادة محددة تدعك  عدـ التمييز بيف الناس في التمتع بالحقكؽ ، كا 

 : صراحة إلى صكف حقكؽ األقميات ، كفي ما يمي بياف ذلؾ

تتعيد كل دكلة طرؼ في ىذا : "  إلى أف دعت الفقرة األولل مف المادة الثانية- أ
العيد باحتراـ الحقكؽ المعترؼ بيا فيو، كبكفالة ىذه الحقكؽ لجميع األفراد المكجكديف 

دوف أي تمييز بسبب العرؽ، أو الموف، أو في إقميميا كالداخميف في كاليتيا، 
الجنس، أو المغة، أو الديف، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي 

"  .أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلؾ مف األسباب

عّضدت مضمكف الفقرة السابقة، كاعتبرت   انسادسة وانعشريه المادةكذلؾ - ب 
 في التمتع بالحقكؽ السياسية كالمدنية دكف اعتبار أّؼ الناس جميعا سكاء أماـ القانكف 

 . لسبب مف أسباب التمييز التي ذكرتيـ المادة 

أف يحظر القانكف أؼ تمييز كأف يكفل لجميع كما نبيت عمى أّنو يجب 
  .األشخاص عمى السكاء حماية فعالة مف التمييز ألؼ سبب مف األسباب

فجاءت صريحة في النص عمى  ككذلؾ عّضدت ىي المضاميف السابقة –ج 
ال يجكز في الدكؿ التي  ضركرة تمتع األقميات بجميع حقكقيـ، كنّبيت عمى أّنو

تكجد فييا أقميات اثنية أك دينية أك لغكية، أف يحـر األشخاص المنتسبكف إلى 
قامة  األقميات المذككرة مف حق التمتع بثقافتيـ الخاصة أك المجاىرة بدينيـ كا 

     .شعائره أك استخداـ لغتيـ، باالشتراؾ مع األعضاء اآلخريف في جماعتيـ

                                                                                                                                                                      
لألمـ المتحدة  اعتمد كعرض لمتكقيع، كالتصديق، كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة-  20

 . 1976 مارس 23، كبدء النفاذ في 1966 ديسمبر16المؤرخ في  (21-د) ألف 2200
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 واالجتماعية ،العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية: الوثيقة الرابعة
  :21والثقافية

كافقت ىذه الكثيقة الكثائق العامة السابقة حينما لـ تخصص لألقمية بندا 
 : تضمف بو حقكقيـ، كفي ما يمي التمثيل 

 أف  الدكؿ األطراؼعمى عمى أنو يجب   الثانية المادةالثانية مف  فقرة اؿ نصت- أ
 في ىذا العيد بأف تضمف جعل ممارسة الحقكؽ المنصكص عمييا في ىذا تتعيد

العرؽ، أك المكف، أك -  مف أسباب التمييز   بسبب  ألؼّ العيد بريئة مف أؼ تمييز
الجنس، أك المغة، أك الديف، أك الرأؼ سياسيا أك غير سياسي، أك األصل القكمي أك 

  ...االجتماعي، أك الثركة، 

  ما جاء في الفقرة السابقة فدعت إلى كجكب أف يتمتع13 كما كافقت المادة –ب 

 ؛ ألّف بيما تتكّطد العالقات اإلنسانية كأكاصر التفاىـ كل فرد بحق التربية كالتعميـ 
كتحتـر الحقكؽ كالحريات، كتدّعـ أعماؿ األمـ المّتحدة الرامية إلى تحقيق السمـ 

 .كاألمف الدكلييف

 :حماية األقميات مف خالؿ وثائق األمـ المّتحدة ذات الطابع الخاص:  -  ثانيا 
نظرا لمكثير مف االنتياكات الجسيمة التي تعرضت ليا األقميات في مختمف 
الدكؿ فإّف األمـ المتحدة قد سّنت الكثير مف الكثائق الدكلية الخاصة التي اىتمت 

 :بضماف حماية حقكؽ األقميات، كالتي منيا ما يمي 
 

 22االتفاقية الخاصة بمنع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا:  الوثيقة األولل : أوال
: 

                                                           
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اعتمد كعرض لمتكقيع -  21

 ديسمبر 16المؤرخ في  (21- د) ألف 2200كالتصديق كاالنضماـ بقرار الجمعية العامة 
 .1976 جانفي 3 ك بدء النفاذ في 1966
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   . ديباجة كتسعة عشر مادة ػ االتفاقية عل ىذهتحتكؼ  

لقانكف الدكلي ا  دكلية يجرميا الجريمة باعتبارىا جريمة فقد أدانتالديباجةفأما 
سواء  كيدينيا العالـ المتحضر ،األمـ المتحدة ميثاؽ  كأىداؼ،تتنافي مع ركح، كالعاـ

 .ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب

 :  إلى قسميف اثنيف كىما وأما موادها فيمكن تقسيم مضمونها

، كىي كاآلتي  تضمف بياف المسائل النظرية: القسـ األوؿ    :المتعمقة بالمفيـك

ىذه الجريمة تقع تحت طائمة القانوف الدولي "  : أفادت المادة األكلى بأفّ : أوال 
ف أطراؼ االتفاقية يتعيدوف بمنعيا أسواء ارتكبت في زمف السمـ أو الحرب ، و

. والعقاب عمييا 

في ىذه االتفاقية،  " :  أفّ  فنصت عمىىذه الجريمةعّرفت المادة الثانية : ثانيا 
تعني اإلبادة الجماعية أيًا مف األفعاؿ التالية المرتكبة عمل قصد التدمير الكمي أو 

  :الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتيا ىذه

  . قتل أعضاء مف الجماعة-أ 

  إلحاؽ أذػ جسدؼ أك ركحي خطير بأعضاء مف الجماعة -ب

  إخضاع الجماعة، عمدًا، لظركؼ معيشية يراد بيا تدميرىا المادؼ كميًا أك  -ج

  دكف إنجاب األطفاؿ داخل الجماعةالحؤكؿ فرض تدابير تستيدؼ  -د

 . نقل أطفاؿ مف الجماعة عنكة إلى جماعة أخرػ  -ىػ

                                                                                                                                                                      
تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة  باإلجماع  اتفاقية حكؿ منع جريمة إبادة الجنس -  22

 يناير 12ـ كقد دخمت ىذه االتفاقية طكر التنفيذ في 1948 سبتمبر عاـ 9كالعقاب عمييا في 
 . دكلة82 / 1977ديسمبر سنة 31ـ ، كقد كصل عدد الدكؿ المنظمة إلييا حتى 1951عاـ 
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 أشنع وأفظع الفعاؿ بيستفاد مف ىذه المادة أّف ىذه الجريمة تعني ارتكا
التي تؤدي إلل القضاء عمل أعّز وأسمل الحقوؽ والتي منيا حق الحياة وحق 

 . اإلنجاب

 مضمكف المادة السابقة كضكحا كجالء حينما أكدت عمى المػػادة الثالثةزادت :  ثالثا 
التحريض ، ك ىاالتآمر عمى ارتكاب ، ك اإلبادة الجماعيةمف يرتكب  أّنو يعاقب

 . ىااالشتراؾ فيك ، ىامحاكلة ارتكابك ، ىاالمباشر كالعمني عمى ارتكاب

يعاقب مرتكبك اإلبادة الجماعية أك  : "  إلى أّنو نبيت فقد المػػادة الرابعةأما : رابعا 
أؼ مف األفعاؿ األخرػ المذككرة في المادة الثالثة، سكاء كانكا حكامًا دستكرييف أك 

  " .مكظفيف عاميف أك أفرادا

صفة الرسمية أو باؿعتداد اال عدـكرست مبدأ  يستفاد مف ىذه المادة أّنيا 
                                                                                                                   .العسكرية في اإلعفاء مف العقوبة لمف ارتكب ىذه الجريمة 

اىتـ ىذا النكع ببياف اإلجراءات الضامنة لمعاقبة المجرميف سكاء في  : القسـ الثاني
 :  الداخل أك في الخارج، كفي ما يمي التمخيص

بأف يتخذوا، كٌل طبقًا لدستوره، التدابير التشريعية " تتعيد الدكؿ المتعاقدة - 
الالزمة لضماف إنفاذ أحكاـ ىذه االتفاقية، وعمل وجو الخصوص النص عمل 

عقوبات جنائية ناجعة تنزؿ بمرتكبي اإلبادة الجماعية أو أي مف األفعاؿ األخرر 
 ( 5ـ  ) .المذكورة في المادة الثالثة

يتحاكـ األشخاص المتيموف بارتكاب اإلبادة الجماعية أو أي " تمتـز الدكؿ بأف - 
مف األفعاؿ األخرر المذكورة في المادة الثالثة أماـ محكمة مختصة مف محاكـ 
الدولة التي ارتكب الفعل عمل أرضيا، أو أماـ محكمة جزائية دو لية تكوف ذات 

 .(  6ـ  ) .اختصاص إزاء مف يكوف مف األطراؼ المتعاقدة قد اعترؼ بواليتيا
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طمب إلى أجيزة األمـ المتحدة المختصة تاألطراؼ المتعاقدة أف ألّؼ مف الدكؿ - 
 كقمع أفعاؿ ، طبقًا لميثاؽ األمـ المتحدة ما تراه مناسبًا مف التدابير لمنع أف تتخذب

 .اإلبادة الجماعية أك أّؼ مف األفعاؿ األخرػ المذككرة في المادة الثالثة

 لعاـ مكافحة التمييز في مجاؿ التعميـب  الدولية الخاصةتفاقيةاال: الوثيقة الثانية 
23 1960 : 

 :يمكف تمخيص أىـ بنودىا في اآلتي 

أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل  :" عرفت التمييز في التعميـ فقالت: أوال 
 عمي أساس العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف، أو الرأي سياسيا وغير
سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الحالة االقتصادية أو المولد، يقصد 

منو أو ينشأ عنو إلغاء المساواة في المعاممة في مجاؿ التعميـ أو اإلخالؿ بيا، 
 :كخاصة ما يمي

حرماف أؼ شخص أك جماعة مف األشخاص مف االلتحاؽ بأؼ نكع مف أنكاع - 
 .التعميـ في أؼ مرحمة

إنشاء أك إبقاء نظـ أك مؤسسات تعميمية منفصمة ألشخاص معينيف أك لجماعات - 
  مف ىذه االتفاقية،2معينة مف األشخاص، غير تمؾ التي تجيزىا أحكاـ المادة 

 أؼ شخص أك جماعة مف ػفرض أكضاع ال تتفق ككرامة اإلنساف عل- 
 .األشخاص

 
 : تحقيقا ألىدافيا فرضت عمل الدوؿ األطراؼ التعيد بالقياـ بما يمي :  ثانيا 
أف تمغي أية أحكاـ تشريعية أك تعميمات إدارية كتكقف العمل بأية إجراءات إدارية - 

 .تنطكؼ عمي تمييز في التعميـ
                                                           

 ديسمبر 14في   اعتمدىا المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة   - 23
 ، 1962 ماؼ 22دء النفاذ  فيبك  ،، في دكرتو الحادية عشرة1960
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 أف تضمف بالتشريع عند الضركرة عدـ كجكد أؼ تمييز في قبكؿ التالميذ - 
 .بالمؤسسات التعميمية

 ػأال تسمح بأؼ اختالؼ في معاممة المكاطنيف مف جانب السمطات العامة إال عل- 
أساس الجدارة أك الحاجة فيما يتعمق بفرض الرسـك المدرسية، أك بإعطاء المنح 
الدراسية أك غيرىا مف أشكاؿ المعكنة التي تقدـ لمتالميذ، أك بإصدار التراخيص 

 .كتقديـ التسييالت الالزمة لمتابعة الدراسة في الخارج
أال تسمح في أؼ صكرة مف صكر المعكنة التي تمنحيا السمطات العامة - 

لممؤسسات التعميمية بفرض أية قيكد أك إجراء أؼ تفضيل يككف أساسو الكحيد انتماء 
 .التالميذ إلي جماعة معينة

أف تتيح لألجانب المقيميف في أراضييا نفس فرص االلتحاؽ بالتعميـ التي تتيحيا - 
 .لمكاطنييا

أف تضع كتطكر كتطبق سياسة كطنية تستيدؼ عف طريق أساليب مالئمة  -
لمظركؼ كالعرؼ السائد في البالد دعـ تكافؤ الفرص كالمساكاة في المعاممة في أمكر 

 :التعميـ، كالسيما
جباريا، كجعل التعميـ الثانكؼ بشتى أشكالو متكفرا -  جعل التعميـ االبتدائي مجانيا كا 

 ػكسيل المناؿ بصفة عامة لمجميع، كجعل التعميـ العالي كذلؾ متاحا لمجميع عل
أساس القدرات الفردية، كضماف التزاـ الجميع بما يفرضو القانكف مف االنتظاـ 

  .بالمدرسة
 ضماف تكافؤ مستكيات التعميـ في كافة المؤسسات التعميمية العامة في نفس - 

 .المرحمة، كتعادؿ الظركؼ المتصمة بجكدة التعميـ المقدـ كنكعيتو
 القياـ بالكسائل المناسبة بتشجيع كدعـ تعميـ األشخاص الذيف لـ يتمقكا أؼ تعميـ -

ابتدائي أك لـ يتمكا الدراسة في المرحمة االبتدائية حتى نيايتيا، كتكفير الفرص أماميـ 
 . أساس قدراتيـ الفرديةػلمكاصمة التعمـ عل

 . تكفير التدريب لجميع المشتغميف بمينة التعميـ دكنما تمييز- 
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االتفاقية اندونية نهقضاء عهي جميع أشكال انتمييز انعىصري : ثيقة انثانثةالو
24 : 

 يتمخص موضوع ىذه االتفاقية في أّنيا تمنع مف االعتداء عمل حق 
 .  في أّؼ دكلة ة بيف األقميات، كاألشخاص اآلخريف الذيف يمثمكف األكثرؼ المساواة

حيث أشارت في الديباجة إلى أّف ميثاؽ المـ المتحدة، كاإلعالف العالمي 
 .لحقكؽ اإلنساف يقكماف عمى مبدأؼ الكرامة، كالتساكؼ األصيميف في جميع البشر

"   فقد أكضحت مفيـك مصطمح في الفقرة األولل مف المادة األوللأما 
التمييز "في ىذه االتفاقية، يقصد بتعبير : "  فقالت بأّنو" التمييز العنصري 

أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوـ عمي أساس العرؽ أو " العنصري 
الموف أو النسب أو األصل القومي أو االثني ويستيدؼ أو يستتبع تعطيل أو 

عرقمة االعتراؼ بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية أو التمتع بيا أو ممارستيا، 
عمي قدـ المساواة، في الميداف السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي 

 " .أو في أي ميداف آخر مف مياديف الحياة العامة

 فقد أكدت االّتفاقية عمى أّف جميع الثانية والثالثة والرابعةكأمّا في المكاد 
 .الدكؿ األطراؼ تشجب ىذا الفعل كتحاربو بكل الكسائل المتاحة

 فقد أعادت التذكير بحظر فعل التمييز العنصرؼ، المادة الخامسةكأما 
 : كالتأكيد عمى ضماف أف يتمتع كل إنساف بجممة مف الحقكؽ، كالتي مف أىميا 

 قدـ المساكاة أماـ المحاكـ كجميع الييئات األخرػ التي ػ الحق في معاممة عل-أ
 .تتكلى إقامة العدؿ

 شخصو كفي حماية الدكلة لو مف أؼ عنف أك أذػ بدني ػ الحق في األمف عل-ب
 .يصدر سكاء عف مكظفيف رسمييف أك عف أية جماعة أك مؤسسة

اقتراعا -لحقكؽ السياسية، كال سيما حق االشتراؾ في االنتخابات با التمتع - ج
                                                           

اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديق كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  - 24
 يناير 4   كبدء النفاذ  في 1965ديسمبر / كانكف األكؿ21المؤرخ في  (20-د) ألف 2106
1969 . 
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عمي أساس االقتراع العاـ المتساكؼ، كاإلسياـ في الحكـ كفي إدارة الشؤكف - كترشيحا
 العامة عمي جميع المستكيات، كتكلي الكظائف العامة عمي قدـ المساكاة،

  :لحقكؽ المدنية األخرػ، كال سيمابا التمتع-د
الحق في مغادرة أؼ بمد، بما  كالحق في حرية الحركة كاإلقامة داخل حدكد الدكلة، 

حق التزكج كاختيار  ك الحق في الجنسية،، كفي ذلؾ بمده، كفي العكدة إلي بمده
الحق في حرية ك حق اإلرث، كحق التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع آخريف،ك الزكج،

الحق في حرية االجتماع  كالحق في حرية الرأؼ كالتعبير، كالفكر كالعقيدة كالديف،
 .السممي كتككيف الجمعيات السممية أك االنتماء إلييا

الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كال سيما الحقكؽ ب الحق في التمتع - ىػ
 :التالية

الحق في العمل، كفي حرية اختيار نكع العمل، كفي شركط عمل عادلة مرضية،  -
كفي الحماية مف البطالة، كفي تقاضي أجر متساك عف العمل المتساكؼ، كفي نيل 

 الحق في السكف، حق تككيف النقابات كاالنتماء إلييا، مكافأة عادلة مرضية،
حق التمتع بخدمات الصحة العامة كالرعاية الطبية كالضماف االجتماعي كالخدمات 

حق اإلسياـ عمي قدـ المساكاة في النشاطات  الحق في التعميـ كالتدريب، االجتماعية،
 .الثقافية

 الحق في دخكؿ أؼ مكاف أك مرفق مخصص النتفاع سكاد الجميكر، مثل  -ك
  .كسائل النقل كالفنادؽ كالمطاعـ كالمقاىي كالمسارح كالحدائق العامة

 ضماف 25السادسة وفي حاؿ االعتداء عمل حق مف ىذه الحقوؽ كفمت المادة-  
 .رفع الظمـ كالحيف أماـ المحاكـ الكطنية

                                                           
تكفل الدكؿ األطراؼ لكل إنساف داخل في كاليتيا حق الرجكع إلي المحاكـ : "  كنصيا  - 25

الكطنية كغيرىا مف مؤسسات الدكلة المختصة لحمايتو كرفع الحيف عنو عمي نحك فعاؿ بصدد 
أؼ عمل مف أعماؿ التمييز العنصرؼ يككف انتياكا لما لو مف حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية 
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وتدعيما ليذا المبدأ، ومنعا مف ممارسة التمييز العنصري ضد األقميات أوصت - 
 . بضرورة إنشاء آلية تدعل بمجنة القضاء عمل التمييز العنصري 26المادة الثامنة

االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة :  ثيقة انرابعةالو
 :        27عمييا

تعد ىذه االتفاقية مكممة لالتفاقية السابقة ، كذلؾ ألّنيا زادت مف كضكح ىذه  
الجريمة مف خالؿ بياف المسائل الخطرة التالية التي غفمت عنيا االتفاقية السابقة،  

 :  كفي ما يمي إيضاح ألىميا 

، ألّنو ينتيؾ جريمة ضد اإلنسانيةاعتبرت في المادة األكلى الفصل العنصرؼ : أوال 
 وىو مبدأ المساواة ، ويعّرض األمف والسمـ أىـّ مبدأ مف مبادغ ميثاؽ األمـ المتحدة

 .الدولييف لمخطر

كلذلؾ فعمى جميع الدكؿ األعضاء تجريـ أفعاؿ األشخاص كالمنظمات 
 . كالمؤسسات التي ترتكب مثل ىذه الجرائـ 

                                                                                                                                                                      

كيتنافى مع ىذه االتفاقية، ككذلؾ حق الرجكع إلي المحاكـ المذككرة التماسا لتعكيض عادؿ 
 ."  مناسب أك ترضية عادلة مناسبة عف أؼ ضرر لحقو كنتيجة ليذا التمييز

كيشار إلييا فيما يمي )تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء عمي التمييز العنصرؼ : " كنصيا  -  26
، تككف مؤلفة مف ثمانية عشر خبيرا مف ذكؼ الخصاؿ الخمقية الرفيعة المشيكد ليـ ("المجنة"باسـ 

بالتجرد كالنزاىة، تنتخبيـ الدكؿ األطراؼ مف بيف مكاطنييا كيخدمكف بصفتيـ الشخصية، كيراعي 
في تأليف المجنة تأميف التكزيع الجغرافي العادؿ كتمثيل األلكاف الحضارية المختمفة كالنظـ 

 .القانكنية الرئيسية
  اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديق كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة-  27

 يكليو 18ك بدء النفاذ في  ،1973 نكفمبر 30المؤرخ في  (28-د) 3068لألمـ المتحدة 
1976.  
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 ممارساتاؿوتمؾ السياسات  عّرفت ىذه الجريمة في المادة الثانية فقالت بأّنيا : ثانيا 
دامة ىيمنة فئة  بغرض  العزؿ والتمييز العنصرييفالتي تعتمد عمل إقامة وا 

 مف البشر واضطيادىا إياىا ر أية فئة عنصرية أخررعنصرية ما مف البشر عل
 : مف خالؿ أحد العماؿ التالية بصورة منيجية

 كالحرية ،حرماف عضك أك أعضاء في فئة أك فئات عنصرية مف الحق في الحياة-أ 
بإلحاؽ أذػ خطير، بدني أك   أكقتل أعضاء مف فئة أك فئات عنصرية،ب الشخصية

 بأعضاء في فئة أك فئات عنصرية، أك بالتعدؼ عمي حريتيـ أك كرامتيـ،  أكعقمي،
أك بإخضاعيـ لمتعذيب أك لممعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الحاطة 

 .تكقيف أعضاء فئة أك فئات عنصرية تعسفا كسجنيـ بصكرة ال قانكنيةأك   بالكرامة،
 إخضاع فئة أك فئات عنصرية، عمدا لظركؼ معيشية يقصد منيا أف تفضي  -ب

 . اليالؾ الجسدؼ كميا أك جزئياػبيا إؿ
اتخاذ أية تدابير تشريعية كغير تشريعية يقصد بيا منع فئة أك فئات عنصرية  -  ج

مف المشاركة في الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لمبمد، كتعمد خمق 
وخاصة بحرماف أعضاء فئة أو ظركؼ تحكؿ دكف النماء التاـ ليذه الفئة أك الفئات، 

بما في ذلؾ الحق في فئات عنصرية مف حريات اإلنساف وحقوقو األساسية، 
العمل، كالحق في تشكيل نقابات معترؼ بيا، كالحق في التعميـ، كالحق في مغادرة 

 كاإلقامة، ،الكطف كالعكدة إليو، كالحق في حمل الجنسية، كالحق في حرية التنقل
 كالتعبير، كالحق في حرية االجتماع كتشكيل الجمعيات ،كالحق في حرية الرأؼ

 .سمميا
 تقسيـ السكاف كفق ػتيدؼ إؿالتي  اتخاذ أية تدابير بما فييا التدابير التشريعية  -د

معايير عنصرية بخمق محتجزات كمعازؿ مفصكلة ألعضاء فئة أك فئات عنصرية، 
 فئات عنصرية مختمفة، كنزع ػكبحظر التزاكج فيما بيف األشخاص المنتسبيف إؿ
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 .ممكية العقارات المممككة لفئة أك فئات عنصرية أك ألفراد منيا
  استغالؿ عمل أعضاء فئة أك فئات عنصرية ال سيما بإخضاعيـ لمعمل القسرؼ،-ىػ
 اضطياد المنظمات كاألشخاص بحرمانيـ مف الحقكؽ كالحريات األساسية، -ك

  .لمعارضتيـ لمفصل العنصرؼ 
  لكل مف يقترؼ ىذه الجريمة سكاء كانكا أفرادا أـ الجنائيةةحّددت المسؤولي: ثالثا

سكاء كانكا مقيميف في إقميـ ك كالمؤسسات كممثمي الدكلة، ،أعضاء المنظماتأكانكا 
 :الدكلة التي ترتكب فييا األعماؿ أك في إقميـ دكلة أخرؼ 

 إذا قاموا بارتكاب األفعاؿ المبينة في المادة الثانية مف ىذه االتفاقية، أو -أ
  .ا، أو بالتواطؤ عميواباالشتراؾ فييا، أو بالتحريض مباشرة عميو

 آزروا أو ىا إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع عمي ارتكاب-ب
 .مباشرة في ارتكابيا
إلل أقميات قومية أو  بشأف حقوؽ األشخاص المنتميف إعالف : الوثيقة الخامسة

لل أقميات دينية ولغوية   : 28إثنية وا 
يعد ىذا اإلعالف مف الكثائق الدكلية الخاصة التي اىتمت بحقكؽ مختمف 

 :  األقميات كذلؾ مف خالؿ بياف المسائل الميمة التالية
مما يالحع عميو أّنو قبل التطرؽ إلى تفصيل حقكؽ مختمف األقميات أّكد في  : أوال

 حماية كجكد األقميات كىكيتيا  بضمافأف تقـك الدكؿالمادة األكلى عمى كجكب 
القكمية أك اإلثنية، كىكيتيا الثقافية كالدينية كالمغكية، كبتييئة الظركؼ الكفيمة بتعزيز 

  .  التدابير التشريعية كالتدابير األخرػ المالئمة لتحقيق تمؾ الغايات، كاّتخاذىذه اليكية

                                                           
 اعتمد كنشر عمى المأل بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة-  28

 . 1992ديسمبر18المؤرخ في  47/135  
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ببياف حقوؽ جديدة ف كما ىك كاضح مف خالؿ عنكانو اختص ىذا اإلعال :ثانيا
إلى الحقكؽ الكاردة في المادة السابعة كالعشريف مف العيد كالتي يجب أف تنضاؼ 

 : في    الثانية تنحصرةكىي كما نصت عمييا الماد، تتمتع بيا مختمف أنكاع األقميات
كاستخداـ  كا عالف كممارسة دينيـ الخاص، الحق في التمتع بثقافتيـ الخاصة،-  

، كذلؾ بحرية كدكف تدخل أك أّؼ شكل مف أشكاؿ سرا وعالنيةلغتيـ الخاصة، 
  .التمييز

 ، كاالجتماعية، كالدينية، في الحياة الثقافية الفعميةالحق في المشاركة  -
 .كاالقتصادية

لة عمى الصعيد الكطني، ككذلؾ عمى الصعيد اإلقميمي االحق في المشاركة الفعّ  - 
حيثما كاف ذلؾ مالئما في القرارات الخاصة باألقمية التي ينتمكف إلييا أك بالمناطق 

التي يعيشكف فييا، عمى أف تككف ىذه المشاركة بصكرة ال تتعارض مع التشريع 
 .الكطني

  . استمرارىاػ كالحفاظ عل،بيـ الخاصة-  الجمعيات –الحق في إنشاء الرابطات - 
 كسممية مع سائر أفراد ،الحق في أف يقيمكا كيحافظكا عمى استمرار اتصاالت حرة- 

 . كمع األشخاص المنتميف إلى أقميات أخرػ ،جماعتيـ
لحدكد مع مكاطني الدكؿ ؿ عابرةاتصاالت  الحق في إقامة عالقات، ك ككذلؾ-

 كصالت دينية أك لغكية دكف أؼ ، أك إثنية،األخرػ الذيف تربطيـ بيـ صالت قكمية
 .تمييز
 أشارت حيث الثالثةالمادة  نصت  وىو ما بّيف شكل ممارسة ىذه الحقوؽ ::ثالثا
 : أّنو إلل 
يجكز لألشخاص المنتميف إلى أقميات ممارسة حقكقيـ، بما فييا تمؾ المبينة في   -

 ، كدكف أؼ تمييزباالشتراؾ مع سائر أفراد جماعتيـأوبصفة فردية ىذا اإلعالف، 
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 ينتج عف ممارسة الحقكؽ المبينة في ىذا اإلعالف أك عدـ ممارستيا  الأفشرط 
 .إلحاؽ أية أضرار باألشخاص المنتميف إلى أقميات

الرابعة المادة ىذه الحقكؽ، كىك ما بّينتو التدابير الضامنة لممارسة  أوضح:  رابعا 
 :  نّصت عمى أّنو يجبالتي 

عمى الدكؿ أف تتخذ حيثما دعت الحاؿ تدابير تضمف أف يتسنى لألشخاص -
المنتميف إلى أقميات ممارسة جميع حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية الخاصة بيـ 

   .ممارسة تامة كفعالة دكف أؼ تمييز كفي مساكاة تامة أماـ القانكف 
 ػعمى الدكؿ اتخاذ تدابير لتييئة الظركؼ المكاتية لتمكيف األشخاص المنتميف إؿ- 

أقميات مف التعبير عف خصائصيـ كمف تطكير ثقافتيـ كلغتيـ كدينيـ كتقاليدىـ 
كعاداتيـ إال في الحاالت التي تككف فييا ممارسات معينة منتيكة لمقانكف الكطني 

  . كمخالفة لممعايير الدكلية
ينبغي لمدكؿ أف تتخذ تدابير مالئمة كي تضمف حيثما أمكف ذلؾ حصكؿ - 

األشخاص المنتميف إلى أقميات عمى فرص كافية لتعمـ لغتيـ األـ أك لتمقى دركس 
 .بمغتيـ األـ

ينبغي لمدكؿ أف تتخذ حيثما كاف ذلؾ مالئما تدابير في حقل التعميـ مف أجل - 
 ، كلغتيا،كبتقاليدىا، تشجيع المعرفة بتاريخ األقميات المكجكدة داخل أراضييا

 كينبغي أف تتاح لألشخاص المنتميف إلى أقميات فرص مالئمة لمتعرؼ عمى ،كثقافتيا
 . المجتمع في مجمكعو

ينبغي لمدكؿ أف تنظر في اتخاذ التدابير المالئمة التي تكفل لألشخاص المنتميف - 
 . كالتنمية في بمدىـ،إلى أقميات أف يشارككا مشاركة كاممة في التقدـ االقتصادؼ
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 :29ي بباريس  إعالف بشأف العنصر والتحيز العنصر : السادسةالوثيقة 

 ما تضمنتو االتفاقيتيف السابقتيف حيث رفض التمايز بيف عّضد ىذا اإلعالف
 :المبادئ التالية جميع البشر  كذلؾ مف خالؿ 

   :أّكدت المادة األولل في فقراتيا األربعة عمل :  أوال

 كىـ ، إلي نكع كاحد كينحدركف مف أصل مشترؾ كاحدكف ينتـ أّف البشر جميعا -
 .ف في الكرامة كالحقكؽ كيشكمكف جميعا جزءا ال يتجزأ مف اإلنسانيةككيكلدكف متسا

ال يمكف أف تتخذ مسألة االختالؼ في المكف أك الديف أك المغة حجة أك ذريعة - 
 .لمتمييز العنصرؼ 

في ككف البشر يستطيعكف كما ال يجكز أف تؤثر كحدة األصل عمى أّؼ كجو - 
كيحق ليـ أف يتغايركا في أساليب العيش، كما ال تحكؿ دكف كجكد فركؽ بينيـ 
عمى مصدرىا تنكع الثقافات كالظركؼ البيئية كالتاريخية، كال دكف حقيـ في الحفاظ 

 .ىكيتيـ الثقافية
مستكيات  ػ بمكغ أعلػبقدرات متساكية علكل شعكب العالـ ليـ الحق في التمتع - 

 . كالتقني كاالجتماعي كاالقتصادؼ كالثقافي كالسياسي،النمك الفكرؼ 
 نظرية تتأسس عمى الزعـ بأّف جماعة أرقى مف جماعة كما اعتبر كل: - ثانيا 
 ػ مف تفترضيـ أدفػ حق التسمط أك القضاء علىا، مكحية بأف ذلؾ يمنحأخرػ 

ىي نظرية ال أساس ليا  أؼ تغاير عنصرؼ، ػمنزلة، أك تؤسس أحكاما قيمية عل
 . واألخالقية لإلنسانية، ومناقضة لممبادئ األدبية،مف العمـ

 حرية االتصاؿ فيما ػ حرية البشر في االزدىار الكامل كعلػكل قيد عل: ثالثا 

                                                           
 اعتمده كأصدره المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة - 29

 .1978نكفمبر / تشريف الثاني27في دكرتو العشريف، يـك 
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 اعتبارات عنصرية، أك يناقض مبدأ المساكاة في الكرامة ػبينيـ، يككف قائما عل
  .قكالحقكؽ ال يمكف قبكؿ

 جميع ػالدكؿ كفقا لممبادغ كاإلجراءات الدستكرية لكل منيا ككذلؾ علػ عل - رابعا 
 جعل المكارد ػالسمطات المختصة كجميع العامميف في التعميـ، مسؤكلية السير عل

 .  التربكية لجميع البمداف تستخدـ في مكافحة العنصرية
 الجماىير كالمييمنيف كالعامميف في خدمتيا ككذلؾ  إعالـعالـاإلكسائل عمى  -   

مع المراعاة التامة  - العمل ػجميع الفئات المنظمة داخل المجتمعات الكطنية، عل
لممبادئ التي ينص عمييا اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وال سيما مبدأ حرية 

 روعل تعزيز التفاىـ كالتسامح كالكد فيما بيف األفراد كالجماعات، ػ عل-التعبير
اإلسياـ في استئصاؿ العنصرية والتمييز والتحيز العنصرييف وخصوصا باالمتناع 
عف تقديـ صورة لألفراد أو لبعض الجماعات البشرية نمطية القالب أو مغرضة أو 

.  أحادية الجانب أو متحيزة
كيتحتـ أف يككف االتصاؿ بيف الجماعات العنصرية كاإلثنية عممية متبادلة 
. تمكنيا مف التعبير عف ذاتيا كمف إسماع صكتيا عمي أكمل كجو كبمطمق الحرية

كمف ثـ ينبغي لكسائل إعالـ الجماىير أف تفسح مجاال حرا لما يقدمو األفراد 
 .كالجماعات مف أفكار تيسر ىذا الضرب مف االتصاؿ

 عف كفالة حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ػتتحمل الدكلة المسؤكلية األكؿ:  خامسا
 . قدـ المساكاة التامة في الكرامة كفي الحقكؽ ػلجميع األفراد كجميع الفئات، عل

لدكلة أف تتخذ جميع التدابير، كال سيما التدابير التشريعية، ا  عمىينبغي :سادسا
المناسبة لمنع كتحريـ كاستئصاؿ العنصرية كالدعاية العنصرية كالعزؿ العنصرؼ 

كالفصل العنصرؼ، كلتشجيع نشر المعارؼ كثمرات ما يجرؼ مف بحكث مناسبة في 
العمـك الطبيعية كاالجتماعية حكؿ أسباب التحيز العنصرؼ كالمكاقف العنصرية، مع 
المراعاة الالزمة لممبادغ المجسدة في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كفي العيد 

 .الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية
كاجبات تجاه أقرانيـ كتجاه المجتمع الذؼ يعيشكف فيو  عمى المجمكعة األقمية : ثامنا

كتجاه الجماعة الدكلية كىذا يفرض عمييـ كاجب العمل عمي تحقيق االنسجاـ فيما 
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بيف الشعكب، ككاجب مكافحة العنصرية كالتحيز العنصرؼ كالمؤازرة بكل الكسائل 
 .المتاحة ليـ في استئصاؿ التمييز العنصرؼ بكافة أشكالو

إف أؼ شكل مف أشكاؿ التمييز العنصرؼ الذؼ تمارسو دكلة ما يشكل : تاسعا 
 .انتياكا لمقانكف الدكلي يستتبع مسؤكليتيا الدكلية

ينبغي ايالء عناية خاصة لمجماعات العنصرية أك اإلثنية المتحفيو :   عاشرا 
 قدـ المساكاة الكمية مع غيرىا مف ػاجتماعيا أك اقتصاديا بحيث تكفل ليا عل

الجماعات كدكنما تمييز أك تقييد، حماية القكانيف كاألنظمة كاالنتفاع بمزايا التدابير 
االجتماعية النافذة، كال سيما في مجاالت اإلسكاف كالعمالة كالصحة، كبحيث تحتـر 
أصالة ثقافتيا كقيميا، كبحيث تيسر ليا سبل الترقي االجتماعي كالميني كخصكصا 

 .عف طريق التعميـ
 آليات حماية حقوؽ : المحور الثاني 

 .اإلنساف في األمـ المتحدة 

بالنظر في مختمف كثائق األمـ المتحدة نجد بأّنيا قد سّنت العديد مف اآلليات 
 التي تضمف إلزاـ الدكؿ بالكفاء بتعيداتيا، كبمعاقبتيا حيف اإلخالؿ – الكسائل –

 :  بيا، كفي ما يمي ذكر لبعضيا

 :    المجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية األقميات: المجنة األولل 

أنشأت ىذه المجنة بناء عمى أخذ المجمس االقتصادؼ، كاالجتماعي بالرخصة 
التي منحتيا إياه المادة الثامنة كالستيف مف الميثاؽ، كالتي تجيز لو إنشاء المجاف التي 

.  تعزز حقكؽ اإلنساف

كفعال قاـ ىذا المجمس بإنشاء لجنة حقكؽ اإلنساف، كخكؿ ليا  صالحية  
  . إنشاء األجيزة  الالزمة لمساعدتيا في عمميا
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ت عدة لجاف، ككانت غ ـ أنش1947 كخالؿ الدكرة األكلى النعقادىا سنة لؾلذ  
 ىك تيديد حقكؽ األقميات إلنشائياينيا  ىذه المجنة، كقد كاف السبب الرئيسي بمف 

. السكفيتي كاإلتحاد أمريكالمخطر مف خالؿ الحرب الباردة التي نشبت بيف 

لجنة حقكؽ  ةطسكاب ـ ىرختياإ ـيتىذا كتتألف مف اثنتي عشر عضكا 
 .اإلنساف بالتشاكر مع األميف العاـ لألمـ المتحدة 

كقد اىتمت منذ إنشائيا بحماية األقميات العرقية، كالدينية كالمغكية، كسعت 
 .جاىدة إلى أف تقـك بالدكر المنكط بيا عمى أكمل كجو 

 كؽ لحق لعالميا فإلعالا دادعإ في كتيارمشا كى ليا ـسياإ أكؿ فكاك 
 . زالتمييمنع ب لمتعمقةا كادلما دادعإ عمى رؼلمشا دكر نحيث كاف لياإلنساا

 رلكثيا ضعك ـث ،تألقمياا حماية محطمص ؼيرتع كضع كما كاف ليا شرؼ
  . تصياكلتف ام

 : عمميا ودورىا في حماية األقميات

بحث الترتيبات : " دكرىا عمى النحك التاليلقد حّددت لجنة حقكؽ اإلنساف 
الواجب اتخاذىا بشأف تحديد المبادئ التي يمكف تطبيقيا في مجاؿ مكافحة التمييز 

عمل أساس العرؽ أو المغة أوالّديف، وكذلؾ في مجاؿ حماية األقميات، وتقديـ 
  " .التوصيات إلل المجنة بخصوص المشاكل المّمحة في ىذا المجاؿ

ىذا كقد تـ حصر دكرىا الرقابي في القياـ بأّؼ ميمة يعيد بيا إلييا المجمس 
 .االقتصادؼ، كاالجتماعي، أكلجنة حقكؽ اإلنساف 

 : ثـ بعد ذلؾ استقر األمر عمى القياـ بعدة كظائف نذكر منيا ما يمي 

 :  تسادارلا دادع إ :الأو



 35 

 تعاركمش دادعإ في ركبي دكرب تم قا لمجنةا أّف ىذه لىإ ىنا رةإلشاا درتج
الدكلية العميا، كالتي كاف  زةجياأل بمط عمى ءبنا زالتمييمنع ب ؽتتعم مجراب أك ؽثائك

 :منيا 

 ذؼلا رؼ لعنصا زلتمييا ؿشكاأ كافة ظرح التفاقية دؼتميي ركعمش دادعإ - 
 . كؽ حق لجنة  عمى تضرع

 :النظر في الشكاور  : ثانيا

دؼ، كاالجتماعي في دكرتو قتصااإل سلمجما درص ـ  أ06/06/1967في 
 لمجنة  كالذؼ جاء في الفقرة الثانية منو اإلذف  1235الثانية كاألربعيف القرار رقـ 

لجسيمة ا تباالنتياكا لمتعمقةا تماكلمعما صبفح عيةرلفا لجنةلكا فإلنساا كؽ حق
 . دافلبما جميع في ألساسيةا تيارلحكا فإلنسالحقكؽ ا

 سةدار راءبإج فإلنساا كؽ حق لمجنة سلمجما سمح رارلقا فم لثالثةا رةلفقا فيك 
ػ لإ فلشأا ذايب تصياكتك ريرتق ـيدتقك كؼ بالشكا كاردةلا تماكلممعم مستفيضة

 . دؼ، كاالجتماعيالقتصاس امجماؿ

 رارلقا فبعيرألكا لثامنةا تودكر في  أصدر المجمس 1970  ماؼ 27في  ك     
 متضمنا إذنا لّمجنة باستالـ كفحص جميع البالغات التي ترد إلييا مف 1503  ـقر

 عمى تياميمك في ما يمي تمخيص ؿ األفراد أك مف الجماعات أك مف المنظمات،
 : التالي  كلنحا

 يعكزلتا مراعاة مع صشخاأ خمسة فم ؿعم عةكلمجم كػ لشكاا رزف عممية دتعي -1
  . الجغرافي

 جمسة في  ـياأ رةعش كزتتجا ال دةلم سنة ؿك دةحكا رةم عةكلمجما هذى تجتمع   -2
 . يةدلعاا عيةرلفا لمجنةا دكرة دنعقاا ؿقب مغمقة

 تجابابإ عةكمشف كػ لشكاا هذبي عيةرلفا لمجنةا راطبإخ ؿلعما عةكمجم دـتق  -3
 رةيطخ تنتياكاا كدجك عمى ؿليد فكا متىك ؾ،لذ رألما قتضىا متى كماتلحكا
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 صلالختصا لخاضعةا ت األساسيةيارلحكا فإلنساا كؽ لحق  رةمستمك
  .لّمجنة عيكضكلما
 تثاب طنم فع ؼتكش لتيا تبالحاال فإلنساا كؽ حق لجنة عيةرلفا لمجنةا ط تحي -4

 دـتق أف فسااإلف  كؽ حق كلمجنة ،ألساسيةا تيارلحكا فإلنساا كؽ حق ؾالنتيا
 . تالنتياكاا هذى كصبخص الجتماعيكا دؼالقتصاا سلممجم تصياكت
 كؿقب لةأمس ظرلمالئمة لنا راءاتإلجا ضعكب عيةرلفا لمجنةا رارلقا ؼكم    -5

  1/24ـ قر ىارارق لمجنةا درتصريف ألعشكا بعةرالا تيادكر ؿخالك كػ لشكاا
  .ؿسائرلكا كػ لشكاكؿ اقب ركطش فلمتضمكا 1971 طسغسا 14 في درلصاا

 ركطلش لجميع فيةكمست كػ لشكا كعضكم لمتضمنةا سالةرلا تكان ذاإ    أما   
د تأك ما ذاإك ،فييا كاردةلا فإلنساا كؽ حق تنتياكاا ثببح ـكتق عيةرلفا لمجنةا إفف

 كػ لشكا فعرت فإنيا ألساسيةا تيارلحكا فإلنساا كؽ حق ؾالنتيا تثاب طنم كدجك  ليا

 دؼالقتصاا سلمجما لىإ تصياكت ـيدبتق ـكتق ىادكرب لتيا تألقمياا كؽ حق لجنة لىإ
 .ت النتياكاا هذى كصبخص الجتماعيكا

 ( 48د ) 1503ـ قرار رلقا في واردلا راءإلجا فم تألقمياا رادفأ ديستفيو
 وامديتق ـ أفليوز يج عميوت، ولجماعاوا رادألفا جميع أفش ؾلذ في ـنيشأ

 ألساسيةا ـياتيرحو ـقيولحق تثاب ؾنتياا ودجو حالة في لمجنةإلل ا وييـبشكا
 سليو  ف،إلنساا وؽ لحق  الجسيمة تالنتياكاا مع ؿيتعام رارلقا أفّ  رعتباا عمل
 . األقمية وؽ لحق  ؾنتياا وعقو ردمج

 :ري لعنصا زلتمييا عمل ءلقضاا لجنة: ثانيا 

 زلتمييؿ اشكاأجميع  ء عمىلمقضا ليةدكلف االتفاقية ام لثامنةا دةفقا لمماك
 فم لفةؤم  "ري لعنصا زلتمييا عمل ءلقضاا لجنة "تسمى لجنة تنشئأ دفق رؼ،لعنصا

 ـھتنتخب ةھزالنكا ردبالتج ـھل كدھلمشا فيعةرلا لخمقيةا ؿلخصاا ذكؼ  فم راخبي 18
  كات،سن بعأر دةلم  لشخصيةا ـھبصفت كف مديخك ،اھنيكاطم فبي فم طراؼألا دكؿلا
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 يةرلحضاا كافأللا ؿتمثيك دؿلعاا فيرالجغالتكزيع ا لمجنةا ؿتشكي في عيرايك
 . ئيسة رلا نيةكلقانا ظـلنكا لمختمفةا

يتأسس عمميا كدكرىا في حماية األقميات عمى ثالثة أسس،  :عمميا، ودورىا 
  :كىي

 11يتـ ىذا األمر كفقا لنص المادة : البالغات المقدمة مف الدوؿ األطراؼ : األوؿ 
 :مف االتفاقية بحسب الخطكات التالية 

 ال تضع أحكاـ ىذه االتفاقية مكضع ػ أخرفاإذا اعتبرت دكلة طرؼ أف دكلة طر- 
وتقـو المجنة حينئذ بإحالة رسالة  ، ذلؾرأف تمفت نظر المجنة إؿالتنفيذ كاف ليا 
 كتقـك الدكلة المرسل إلييا بمكافاة المجنة ، الدولة الطرؼ المعنيةرلفت النظر إؿ

كتابيا في غضكف ثالثة أشير باإليضاحات أك البيانات الالزمة لجالء المسألة مع 
 . األمر اإلشارة عند االقتضاء إلي أية تدابير ربما تككف قد اتخذتيا لتدارؾ 

عند تعذر تسكية المسألة تسكية مرضية لكال الطرفيف إما عف طريق المفاكضات ك- 
ما بأؼ إجراء آخر متاح ليما خالؿ ستة أشير مف بعد تمقي الدكلة المرسل  الثنائية كا 

 إلي المجنة ػ يككف ألؼ مف الدكلتيف حق إحالة المسألة مرة أخرلىإلييا لمرسالة األك
  . الدكلة األخرػ ػبإشعار ترسمو إلييا كما ترسمو إؿ

جميع ػ بعد حصكليا عل - 12بحسب نص المادة  - يقـك رئيس المجنة- 
  ىيئة توفيق خاصةقياميا بتدقيقيا كمقارنتيا بتعييف بعد المعمكمات التي تراىا الزمة ك

 ،تتألف مف خمسة أشخاص يجكز أف يككنكا مف أعضاء المجنة أك مف غير أعضائيا
فادة مف ست بمكافقة طرفي النزاع باإلجماع، كتتاح لمدكلتيف المعنيتيف اإلىـكيتـ تعييف

 أساس احتراـ ىذه ػ حل كدؼ لممسألة علػإؿ مساعييا الحميدة بغية الكصكؿ
 . االتفاقية
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 رئيس المجنة ػ استنفدت الييئة النظر في المسألة تقـك بإعداد تقرير تقدمو إؿػمتك- 
المتصمة بالنزاع بيف كالكقائع يتضمف النتائج التي تكصمت إلييا بشأف جميع المسائل 

 .الطرفيف، كيضـ التكصيات التي تراىا مالئمة لحل النزاع حال كديا

 كل دكلة مف الدكلتيف الطرفيف في ػيقـك رئيس المجنة بإرساؿ تقرير الييئة إؿ-  
 كتقـك كل منيما في غضكف ثالثة أشير بإعالـ رئيس المجنة بقبكليا أك عدـ  النزاع

 .قبكليا لمتكصيات الكاردة في تقرير الييئة

 مف ىذه 2يقـك رئيس المجنة، بعد انقضاء الفترة المنصكص عمييا في الفقرة - 
المادة، بإرساؿ تقرير الييئة كبياني الدكلتيف الطرفيف المعنيتيف إلي سائر الدكؿ 

 .األطراؼ األخرػ في ىذه االتفاقية

 ألف ؾلذ اآللية، و ذهھ مف ت يمكف أف تستفيدألقميايّتضح مّما تقدـ أّف ا
 في ألقميةا رادفأ دض تاكاھنتا ودجوب عيةدلما لمشتكيةا لةدولا فم دـلمقا غلبالا
 .يعد بمثابة دفاع حقيقي عنيالثانية ا لةدولا

بينيا  فيما تفض أف دوؿلا يعطتست اآللية ذهبفضم ھ كما يمكف القوؿ بأنو
 . تألقمياا دض زتميي ودجوب لمتعمقةا النزاعات

 :ت لجماعاا و رادألفا فم مةدلمقور الشكاا : ثانيا

 ألية دكلة طرؼ أف تعمف في أؼ حيف أنيا  مف االتفاقية14أباحت المادة  
تعترؼ باختصاص المجنة في استالـ كدراسة الرسائل المقدمة مف األفراد أك مف 

جماعات األفراد الداخميف في كالية ىذه الدكلة الطرؼ كالذيف يّدعكف أنيـ ضحايا أؼ 
انتياؾ مف جانبيا ألؼ حق مف الحقكؽ المقررة في ىذه االتفاقية، كال يجكز لّمجنة 

  .قبكؿ استالـ أية رسالة تتعمق بأية دكلة طرؼ لـ تصدر مثل ىذا اإلعالف

  : طراؼألدوؿ الا فم مةدلمقا ريرلتقاا: ثالثا 
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 زلتمييا عمى ءلمقضا ليةدكلا  التفاقيةا فم لتاسعةا دةلمما لمفقرة األكلى مففقا ك
 األميف العاـ لألمـ ػتتعيد كل دكلة مف الدكؿ األطراؼ بأف تقدـ إؿ رؼ لعنصا

 تقريرا عف التدابير التشريعية أك القضائية أك اإلدارية أك التدابير األخرػ  المتحدة
 ، كبأف تفعل  التي اتخذتيا كالتي تمثل إعماال ألحكاـ ىذه االتفاقية لتنظر فيو الّمجنة

   .في غضكف سنة مف بعد بدء نفاذ االتفاقية  ذلؾ
 كلّمجنة أف تطمب مزيدا ،ثـ مرة كل سنتيف، ككذلؾ كمما طمبت إلييا المجنة ذلؾ     

 .مف المعمكمات مف الدكؿ األطراؼ

عمميا يشبو عمل المجنة :  فإلنساا وؽ بحق لمعنيةا لمجنةا: المجنة الثالثة 
:  السابقة حيث تعتمد عمى 

تقدـ التقارير إلى األميف العاـ لألمـ : التقارير المقدمة مف الدوؿ األطراؼ
. المتحدة كىك بدكره يقدميا إلى المجنة لمّنظر فييا

ىذا كيجب أف يتضمف التقرير اإلجراءات التشريعية كالتنفيذية كاإلدارية التي 
اتخذتيا الدكؿ لكي تضع التدابير التي نصت عمييا المادة السابعة كالعشريف مكضع 

. التنفيذ

كذلؾ يجب أف يتضمف التقرير بيانا عف التقدـ المحرز في تمتع األفراد المنتميف 
ال طمبت المجنة  لألقميات بحقكقيـ، كيشترط فيو أف يككف متضمنا لمعمكمات كافية كا 

 .مف الدكلة مقدمة التقرير تقديـ معمكمات إضافية 

 نصت الفقرة األكلى مف المادة الكاحدة كاألربعيف مف :البالغات المقدمة مف الدوؿ 
لكل دولة طرؼ في ىذا العيد أف تعمف في  : "أّنو العيد الدكلي لمحقكؽ ـ ك س عمى

أي حيف بمقتضل أحكاـ ىذه المادة أنيا تعترؼ باختصاص المجنة في استالـ 
ودراسة بالغات تنطوي عمل ادعاء دولة طرؼ بأف دولة طرفا أخرر ال تفي 

 ".بااللتزامات التي يرتبيا عمييا ىذا العيد
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صدر بركتكككؿ اختيارؼ ألحق : الشكاور المقدمة مف طرؼ األفراد : ثالثا 
باالتفاقية يخير الدكؿ األطراؼ فييا باالنضماـ إليو كالتصديق عميو، كمف ثـ تقبل 

 .شكاكػ األشخاص المضّطيديف ضد دكليـ أماـ الّمجنة 

كبعد فراغيا مف النظر في الشككػ تبعث بكجيات نظرىا إلى كل منيما، كما تضمف 
المجنة تقريرىا السنكؼ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة مكجزا عف نشاطيا بمكجب 

 .ىذا البركتكككؿ اإلضافي

  : 30  آلية التدخل الدولي المشروع

 منو قد أباح الفصل السابعبالنظر في نصكص ميثاؽ األمـ المتحد نجد بأّف  
 في حاؿ   أك األقميةةحقكؽ اإلنساف سكاء تمق األمر باألكثرؼ  حماية 31فألم المجمس

الدكؿ األطراؼ، كفي ما يمي تكضيح ليذه  مف قبل تعرضيا لالنتياؾ، كاالعتداء
 :    المسألة الميمة 

 :مشروعية التدخل في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة : أوال 

                                                           
التيديد باستخداـ القكة أك االستخداـ الفعمي ليا : "   بأّنو san mirfiعّرفو ساف ميرفي  - 30

بكاسطة دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ أك منظمة دكلية بغرض حماية مكاطني الدكلة المستيدفة مف 
. " الحرماف الكاسع لحقكؽ اإلنساف المعركفة دكليا

يتألف مف خمسة عشر عضكا، خمسة منيـ دائميف، كيتحمل المسؤكلية الرئيسة في صكف -  31
- كالسمـ الدكلييف - األمف كالسمـ الدكلييف، ك عميو يمكف أف ينعقد في أّؼ كقت كمما تعرضا 

  .لمخطر، كلذلؾ فجميع الدكؿ ممزمة بتنفيذ قراراتو،التي تصدر بأغمبية تسعة مف أعضائو

غير أنو ال تتخذ القرارات إذا ناقضيا أحد ىؤالء األعضاء الدائميف، كىذا ىك النقص 
.  األعظـ الذؼ يشكبو، كيحكؿ دكف تحقيق أىدافو، كأغراض ميثاؽ األمـ المتحدة
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 مف الفصل السابع مف الميثاؽ نجدىا قد نصت عمى 39بالنظر في المادة 
أك كاف ما كقع عمال مف أعماؿ إذا تعرض أك كقع تيديد لألمف كالسمـ الدكلييف أّنو  

يقدـ في ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير طبقا ألحكاـ أف العدكاف، 
  .ا إلى نصابوـ أك إعادتويف لحفع السمـ كاألمف الدكلي42 ك 41المادتيف 

يفيـ مف ىذه المادة أنو في حاؿ ما إذا تعرضت األقميات إلى تعسف أك 
عدكاف عمى حقكقيا فممجمس األمف اتخاذ التدابير غير العسكرية، كالعسكرؼ ضد 

 : الطرؼ المنتيؾ أك المعتدؼ، كفي ما يمي التفصيل 

 فإّف 32بحسب نص المادة الكاحدة كاألربعيف :  التدابير غير العسكرية–أ 
 :التدابير غير العسكرية تتمثل في اآلتي 

كقف الصالت االقتصادية كالمكاصالت الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية - 
  .كالبرقية كالالسمكية كغيرىا مف كسائل المكاصالت كقفا جزئيا أك كميا

  .قطع العالقات الدبمكماسية- 

                                                           

لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب : "   نصت عمى أّنو -  32
تطبيق ىذه " األمـ المتحدة"استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ قراراتو، كلو أف يطمب إلى أعضاء 

التدابير، كيجكز أف يككف مف بينيا كقف الصالت االقتصادية كالمكاصالت الحديدية كالبحرية 
كالجكية كالبريدية كالبرقية كالالسمكية كغيرىا مف كسائل المكاصالت كقفا جزئيا أك كميا كقطع 

 .العالقات الدبمكماسية
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 :  التدابير الردعية أو العسكرية –ب 

الكاحدة في حاؿ ما إذا لـ تحقق التدابير المنصكص عمييا في المادة 
 33كاألربعيف أغراضيا، كأىدافيا فممجمس األمف بحسب نص المادة الثانية كاألربعيف

 لمقياـ "األمـ المتحدة"القكات الجكية كالبحرية كالبرية التابعة ألعضاء استخداـ 
  :التالية األعماؿ ب

  حيث1990كما حدث في العراؽ عاـ  :  ر والعمميات األخرر االحصفرض - 1

 عمى التدابير مف عريضة طائفة  1990/ 66القرار رقـ  بمكجب المجمس فرض
 كدكف  الفكر عمى قكاتو جميع بسحب المجمس  لمطالبة امتثالو كفالة بغية العراؽ
لمككيت كشممت تمؾ  الشرعية الحككمة سمطة الككيت كا عادة أرض مف شركط

 بيد الدولية، التجارة أوجو جميع عمل حظر فرض الخصكص، التدابير عمى كجو
 والمواد بالصحة، المتعمقة واإلمدادات األدوية مف الواردات إعفاء توخ أنيا

 الظروؼ برصد مكمفة لجنة نفسو، القرار بموجب المجمس، وأنشأ  في الغذائية،
 التدابير تمؾ تنفيذ اإلنسانية

القتاؿ فييا  أعماؿ األسمحة كما حدث مع يكغكسالفيا عقب اندالع تكريد حظر -2 
  “أف الميثاؽ مف السابع الفصل بمكجب المجمس قرر ضد األقمية المسممة حيث

                                                           
 ال 41إذا رأػ مجمس األمف أف التدابير المنصكص عمييا في المادة  : "نصت عمى أّنو  - 33

تفي بالغرض أك ثبت أنيا لـ تف بو، جاز لو أف يتخذ بطريق القكات الجكية كالبحرية كالبرية مف 
كيجكز أف تتناكؿ ىذه . األعماؿ ما يمـز لحفع السمـ كاألمف الدكلي أك إلعادتو إلى نصابو

األعماؿ المظاىرات كالحصر كالعمميات األخرػ بطريق القكات الجكية أك البحرية أك البرية 
 ".األمـ المتحدة"التابعة ألعضاء 
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 حظراً  السالـ كاالستقرار في يكغكسالفيا إقرار ألغراض الفكر عمى الدكؿ جميع تنفذ
 يقرر حتى ليكغكسالفيا عسكرية معدات أك أسمحة أية تسميـ عمى ككامال عاماً 

 كحككمة العاـ بيف األميف التشاكر بعد ذلؾ غير ، بعد ذلؾ غير المجمس
 .يكغكسالفيا

 اإلمدادات“الدكلية، باستثناء  كالمالية التجارية المعامالت جميع حظر -3
 .  الغذائية  كالمكاد الطبية لألغراض بالتحديد المخصصة

 .  البحرية الشحنات جميع إيقاؼ - 4

 بعد اتخاذ ىذه التدابير قرر المجمس إيقاؼ االنتياكات ضد األقمية المسممة – 5
 الذؼ يبيح استخداـ القكة العسكرية ابتداء مف 1992 سنة 757فأصدر القرار رقـ

لى غاية 1993عاـ    .1995 كا 

 :مبررات التدخل اإلنساني

 : المبرر األوؿ- 
         إف التدخل اإلنساني قد جاء كجانب مف جكانب الدفاع عف النفس ك ىذا 

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة باعتبارىا ال تبيح فقط المجكء 51المادة باالستناد إلى نص 
 ك إنما تسمح لدكلة مف الدكؿ التذرع بنظرية الدفاع مسمحإلى القكة في حالة عدكاف 

  .عف النفس لحماية مكاطنييا في الخارج
  :لمبرر الثانيا-  

 عف قكاعد القانكف الدكلي ك ىذا        إف التدخل اإلنساني ييدؼ إلل الدفاع
بحماية المدنييف مف االنتياكات التي قد تقع في حالة الحركب األىمية ك الثكرات 

 .التمردية الداخمية
و         ك قد أباح الفقياء التدخل ألسباب إنسانية مف أجل حماية األقميات، 
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كضعكا شركطا ليذا التدخل مانعيف بذلؾ التدخل في شؤكف الدكلة ألسباب إنسانية 
 .:إال في حاالت محدكدة ىي

  .عندما تعتدؼ دكلة ضد دكلة أخرػ   -
عند اغتصاب أجيزة الدكلة لمحقكؽ أك التيديد بذلؾ مما ينذر بحرب أىمية أك  -

  .بنشكبيا فعميا لتصبح حربا دكلية
عند انتياؾ الدكلة لمحقكؽ اإلنسانية لألقميات المكجكدة عمى ترابيا كاإلبادة  -

  .الجماعية ليا مثال
   :منضبطا بالضوابط التالية كما اشترطوا أف يكوف التدخل 

 .النية الحسنة النقاذ األقميات مف ظمـ الغير  -
 – استنفاذ كل الخيارات السممية –الحل األخير  -
 . تناسب الكسائل -
أف يككف التدخل مف أجل تنفيذ التزامات تقع عمى الدكؿ بمكجب أحكاـ القانكف  -

 .الدكلي
 .أف يككف التدخل عف طريق مف منظمة األمـ المتحدة  -
 .عدـ مخالفة أحكاـ القانكف الدكلي -


