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:مدخل للمادة  

 سنة الثانية العالمية الحرب بعد حديثا اإلنسان حقوق قضية نشأت ما أول

 أوربا، في الكبرى القوى رواد كبار عليها تواضع وثيقة أهم تعد حيث8491

 الطبيعية؛ وبيئته لإلنسان المدمرة الحرب ويالت من البشرية عانت ما بعد وذلك

 في الوثيقة هذه توظف القوية الدول بينما الضعيفة، للدول ملزنة الوثيقة بنود لكن

 .مصلحة لها يحقق تراه ما تحقيق

 من تكون التي األمور من الكثير نجد فإننا التاريخي الجانب في النظر عند لكن

 -البشر وجود واستمرارية للحياة الضرورية كالحاجيات -اإلنسان، حقوق ضمن

 النصوص وكذلك السماوية واألديان الوضعية األديان مادة عليها نصت لقد

حيث  قامت النظم االجتماعية التي ، التاريخية العصور قدم منذ والقانونية الفلسفية

أساسها ضوابط وقواعد قانونية ادوار وتفاعالت االفراد داخل بوتقة مجتمعهم 

والقواعد القانونية؛ ومنه تبرز وهذا يمثل ضمان حقون المتعاملين بتلك الضوابط 

متالزمة حتمية إذُ يصبح وجود قانون داخل أي جماعة قائم على ضمان حقوق 

 .عناصرها وإال صار ال جدوى من وجوده

اإلنسان بطبعه اجتماعي ألنه ال يمكنه الشعور بقيمة لوجوده إال داخل جماعة 

تكوينها تطلعا  ينتمي إليها؛ حتى ولو فرضنا شخص بال جماعة فإنه يسعى في

وكذا شأن . عناصر مجتمعهإلثبات وجوده وتميزا بصفاته مقارنة بغيره من 

     .    الجماعة، وبهذا تكون حقوق اإلنسان موجودة تبعا لوجوده

من جانب الدراسات المعرفية القائمة على الدالئل العقلية والطبيعية تكون 

ليم اوخاصة الواح القوانين والتعالدراسات االثرية لتتبع أثار الحضارات القديمة 

ومعاينتها واستخراج األحكام الضابطة لحركيات الجماعة وأفرادها في ينية الد
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ضمان حقوق المجتمع والفرد ضمن النظام المميز للمجتمع في بيئته المعاصرة له 

 .أو خالل فترة وجوده عبر بعده الزمني

من  -صحيحة وواضحةكان اقدم اآلثار التي وصلت لدينا بصورة جيدة وفي حالة 

هي الواح طينية مرقومة بها نصوص قانونية مفصلة في  -حضارة وادي الرافدين

صورة مواد مصنفة حسب موضوع الخطاب الموجه لفرد أو شريحة من المجتمع 

 يمة والتوقيت والجهةمن حيث النوعية والقبأداء واجابات أو بيان وتحديد حقوق 

 .المصدرة لذلك الحق

لقد تم إحصاء خمسين مدونة قانونية أحسنها حاال وترتيبا مدونة حمو رابي    

ما كشف بمصر القديمة، ونفس الشأن لألديان بمنطقة أكاد في العراق، وكذا الشأن 

ست وكتبها المقدسة لديها، إال ما جاء في الكتب المقدسة في أديان الهند التي أس

عقائدها على التميز الطبقي الذي جعل في المجتمع شرائح دنيا وظيفتها خدمة 

بنصوص الكتاب المقدس في الديانة غيرها من الطبقات األرقى وراثيا 

    (.كتب الفيدا)الهندوسية

 :الحقوق مفهوم

 المعنوية الرعاية وتشمل ويحسنها اإلنسان لدى الحياة يقوم ما كل هي الحقوق

 ما أي والطبائع؛ كالسجايا الفرد خصائص جميع وحماية الجسد، وصيانة للنفس

 العيش حقه من فيكون" بطبعه اجتماعي اإلنسان" مثل اإلنسان ذات في فطري هو

 عادة الئق هو بما نفسه ومواقع غرائزه وإشباع ، الحرية وكذلك جماعة، ضمن

 بمعنى. معنوية أو مادية كانت سواء ، تصونها أو للحياة مقومة تكون حتى

 المعوقات من سليمة الطبيعية الحياة استمرار يضمن ما كل هي الحقوق

 .الغير من المفروضة



4 
 

الحقوق أنواع :   

 على الحيان سير في ووظيفتها محلها حسب أصناف إلى اإلنسان حقوق قسمت

وحال وجه أليق . 

8- حقوق طبيعية:  وهي الحقوق المنبثقة من البيئة الطبيعية واإلنسانية كالحق في 

 فيها الموجود البيئة في نشاطاته ممارسة من والتمكين والحرية والرعاية الحياة

وجماعة فردا . 

 الفرد، فيها الموجود الجماعة عليها اتفقت التي الحقوق وهي:  مدنية حقوق  -2

 كالحماية فيه يوجد الذي االجتماعي النظام يكفله ما هي أو والتملك، االنتماء كحق

 الخ؟.... واالنتخاب الترشح مثل العامة الحياة شؤون تسيير في والمساهمة

 وهذا التعلم، مستلزمات وكذا جماعة أو فردا كونه من لإلنسان حق فهو والتعليم

 سياسة من االجتماعي النظام فيه يتحكم ما تشمل التي الحقوق من الصنف

 وطبيعية اجتماعية بيئة وإعداد الصحية، الرعاية وتوفير وأمن واجتماع واقتصاد

 المأوى ووجود المجاالت، شتى في والتطوير التنمية وإمكانية ، للعيش صالحة

 .الممارسات لهذه المؤهل

 بها تحدد التي المعيارية حسب تخلف التي المفاهيم بين قائمة إشكالية تبقى لكن

منوالته أو الحق ممارسة تتم بها التي والكيفية والتقييد اإلطالق من الحقوق هذه . 

 تكتسب ال وأنها جماعة، أو فردا اإلنسان وجود بمالزمة الحقوق هذه وتمتاز

. تسقط وال القومية أو الجنس تتبع وال زماني، أو مكاني بموقع تتعلق وال وتورث

 المميز وهي ظرف، في الطبيعي الحق من والجماعة الفرد حرمان يصح وال

الحقوق لهذه مسخرة ألنها الكائنات من غيره عن لإلنسان . 
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   :الحقوق فلسفة مفهوم

 المقصد أي منه يتحقق وما الشيء حقيقة بها يقصد التي الحكمة يعني فلسفة لفظ

 أثره هو ما أو ذلك معرفة من لإلنسان يحقق ما أو الشيء، ماهية به تتعلق الذي

 معرفة بها يقصد كما والسلوك، النظر في الفكري اإلنسان نشاط توجيه على

 لها نريد كما ال عرفها كما نظام أي في له أعطيت أو لإلنسان نسبت التي الحقوق

 وتحديد الحقوق لجوهر كلية معرفة أنها يرى من وهناك. نتصورها أو نفهمها أو

 هو الذي اإلنسان ال النظام تخص بمصالح مقيد الحد وذلك ، نظام لكل خصائصها

 والجماعة الفرد حق يكون ومنه النظام فيه يمارس الذي للمجتمع ينتمي عنصر

 إمكانية هؤالء نظر في ألنه أوال االجتماعي النظام استمرارية أساس على قائم

 النظام وجود في إال يتحقق ال جماعة أو فردا كونه من اإلنسان حقوق حفظ

 الحقوق أن يرون وآخرون. الفرد إليها ينتمي التي للجماعة المميز االجتماعي

 االجتماعي النظام تطور درجة حسب متطورة بل جامدة؛ غير والجماعة للفرد

 وقدرات والسياسية، واالقتصادية البيئية الظروف مواكبة خصائصه من الذي

الخ؟......والطبيعة اإلنسانية تفاعالته في المجتمع  

 ومعرفتها اإلنسان وجود لسر تعود كلية هي الحقوق فلسفة أن إلى آخرون ويذهب

 قبل من إال الحقوق لتلك كفيل ال أن إلى يتوصل منها والتي خلقه لمعرفة مالزمة

 إليه ذهب ما وهذا عليهم أو لهم حق هو بما واألعلم بخلقه األعلم وهو الخالق

 .اإلسالميون

  :الشرعية السياة مفهوم

 وهذا والتأهيل، واإلعداد التدريب، أي والتمهين الترويض معناها السياسة لفظ

 والقائد المدرب أي السائس؛ وهو المروضين ليؤهل بذلك يقوم من إلى يحتاج
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 على اإلشراف االصطالح في السياسة بمعنى ويقصد. واألفراد شؤون يسير الذي

 وإزالة العدل بإقامة المجتمع داخل المتعاملين حقوق يضمن الذي النظام حفظ

 وتنظيم التوازن حفظ في فعالة قوة ذات مؤسسات وجود إلى يحتاج وذلك الظلم

 الرعاية الجماعة أمر ولي على وتفرض االجتماعي، والتفاعل التعامل حركيات

 وتوفير واألموال النفوس أمن)  العام األمن مستلزمات توفير في ألفرادها الشاملة

(  المواطن حاجيات لتقريب واألسواق والمأوى، واألدوية كاألغذية الحياة مقومات

الجماعة وجود استمرار حفظ الجماعات قادة على توجب وكذلك . 

 ويحدد وظيفتها يفيد ما جاء وإنما السياسة؛ لفظ القران في يرد لم وعموما

 وسميت وحاجاتها الرعية أمر على والقيام المواطنين حال كإصالح مسئولياتها

 الملك هللا وأتاه جالوت داود وقتل هللا بإذن فهزموهم:"تعالى قال بالملك الكتاب في

168 البقرة")والحكمة ) 

 ما عن الملك وتنزع تشأ من الملك تؤتي الملك مالك اللهم:"تعالى وقوله

16 عمران آل....")تشاء ). 

 عليه هللا صلى قوله في ساس بالفعل السياسة لفظ الشريفة السنة في ورد لكن

 تسوسهم" نبي خلفه نبي هلك كلما األنبياء تسوسهم إسرائيل بنو كانت:" وسلم

 الرعية إصالح في أمرهم وتتولى تقودهم أي وتحكمهم وتقودهم ترودهم بمعنى

 من غيرهم عن يميزهم الذي الجماعة نطام حفظ أي جماعاتهم استمرار وحفظ

 .الجماعات

 على وتقديمها العامة المصالح مراعاة يتطلب ونظامها الجماعة حفظ وفي 

 في حدث ما مثل بالخاصة تضحية ذلك في كان ولو الخاصة والحقوق المصالح

 بن عالط بن السلمي الحجاج بن نصر نفى حينما عنه هللا رضي عمر خالفة عهد
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 الرسول مع وشارك وهو المنورة المدينة سكن - كالب أبا المكنى ثور بن خالد

 عم البن مشابه نفي حدث ثم البصرة، إلى -خيبر غزوة في وسلم عليه هللا صلى

 بأمر المكلف للوالي ويحق. البصرة إلى اآلخر هو نفي وقد ذنب؛ ابو يدعى له

 الشرائح على والظلم والغبن الحيف يقع ال حتى المبيعات تسعير المسلمة الجماعة

أالثمان رفع على التمالوء ويمنع الجماعة طبقات في المتوسطة . 

 وجلب المفاسد لدفع الولي افعال هي الفقهاء عند السياسة أن القول ومجمل

 ذلك يكن لم ما بذلك وقيده الحنبلي عقيل بن إليه ذهب ما على العامة المصالح

 الفقهاء بعض وذهب وسلم علية هللا صلى الرسول عمل أو لقول مناهض الفعل

 والجنايات التعزيرات في التطبيق في الشرعية الحدود حراسة هي السياسة أن إلى

 يستدعي الذي والخارجي الداخلي العام األمن وحفظ والضالالت، البدع أهل كقتال

 حسب المبتكرة الوسائل واستعمال اإلنسان، بجهود البذل في والسعي االجتهاد

 الحاكم من شيء فعل هي السياسة:" القول في هذا ويتلخص المعارف تطور

 مذهب وذلك. بالفعل خاص جزئي دليل ذلك في يرد لم وان يراها لمصلحة

 بتولية أو الحرب أثناء الحد تطبيق عن وسلم عليه هللا صلى الرسول كنهي الحنفية

ما شخص ...." 

 عقلية؛ وسياسة شرعية سياسة نوعان السياسة أن إلى العلماء بعض ذهب

 من سواها لما قيد وهي الديني الشريعة أحكام تطبيق مراعاة هي فالشرعية

 االصالح ذلك يكون أن فيلزم االصالح على تقوم التي العقلية كالسياسة السياسات

 وبذلك شرعيا تكليفا يسقط وال حالال يحرم وال محرما يستحل ال بالشريعة مقيدا

 هي بل سياسة؛ كونها من الديني بالشرع المقيدة غير السياسات جميع تخرج

 الحياة في الضنك إلى بالناس أدى المعيش الواقع ألن باطل أساسها أعمال
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 بالشريعة للتقيد المخالفة الحكام أهواء اتبعوا لما واالقتصادية االجتماعية

 .اإلسالمية

وهناك أمور قد يظهر فيها خالف بين الوالة أو بين التطبيقات لألحكام يعود ذلك 

إلى فهم النص ومراد الخطاب وتحديد الموانع والشروط الالزمة في التطبيقات 

بزمن؛ أي تغير الحكم ووجهه، والتمييز بين االطالق والتقييد بعلة أو بصفة أو 

 . الجماعة بتغير الزمن والمحل المكاني حال

مثل حكم عثمان رضي هللا عنه في مسك ضوال االبل بعد ما تغير حال 

الجماعات وقلت األمانة وكثرت السباع في أماكن لم تكن فيها، وذلك أنه لم 

ما لك ولها معها )سئل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن إمساك االبل فقال : " يخالف الحديث

داللة نص (" يلقاها ربها غذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الشجر حتى

تطلق االبل شريطة تور الماء والكأل واألمان في البيئة من الناس الحديث 

 .والحيوانات المفترسة 

أما المخالفات الحاضرة التعد اجتهادا بلهي اتباع للهوى وألهل الضالل والعداوة 

آلة اتباع اإلنسانية وجعله  الحمية لدين هللا، ولنشر الرذائل وطمس الفضائل، وقتل

 .تحقق عبادة الشيطان

ألن المالحظ اآلن في السياسة المنتشرة في العالم يجدها تفرض فروضا من    

شخصيات طبيعية أو مؤسسات ال تهتم بحق اإلنسان فردا وجماعة بل تسخره 

وإن كان أصحاب هذه السياسات . مآالتها والمقاصد منهالتحقيق مآرب ال يعلم 

ل على أنهما أعظم حق لإلنسان؛ لكنهم يرسمون لعمل حدا يتشدقون بالحرية والعد

ومضمونا خارج عن إرادة اإلنسان، وذلك بتجنيد مأل غرس في البابهم أنها مبادئ 

 .تحقق وجودهم 
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  :مفهوم الحرية

لفظ يفيد االطالق وعدم القيد بقيد يعيق تنفيذ االختيار ويشترط وجود االختيار   

ن القدوة يكبح ممارسة المختار، وبالتالي ال تكون والقدوة على تنفيذه ألن فقدا

ومنه تكون الحرية فكرة ثم عمل تطبيقي لسلوك محدد برز نتيجة . هناك حرية

قدرة شخص حر على تنفيذ الوجه الذي اختاره بتجرد من جميع الموجهات؛ أي 

 اإلكراهات التي تلزم الشخص في اتباع مسلك دون غيره وهنا يكون اجبار وهو

 . للحريةمناف 

ال توجد حرية مطلقة مجردة من الجبر الذي يلزم االنسان بالخضوع قهرا ال 

اختيارا في تحقيق ما يريده؛ بل كل ما هناك أن اعمال االنسان كلها مقاربات 

ومن ثم فهي تحتاج لضوابط تحدد . والخيرة في القرار والتنفيذنسبية بين االكراه 

 .ولية التابعة لها مما يتطلب مؤهالت لذلكمفهوم الحرية واإلرادة وتحمل المسؤ

إلى الحرية الفردية والجماعية لتكون اساسا  لقد أشارت جميع النظم االجتماعية  

والسائد على أفرادها قائما على المفضل لدى الجماعة ومبدأ لحفظ تعاليم النظام 

بوجود  والسعي في استمرارية تلقائية مرتبطة. المراقبة الذاتية للفرد والجماعة

واستمرار العنصر البشري الذي تتركب منه الجماعة التي يميزها نظامها عن 

 .غيرها

وهي الحق المقدم عن  مادة األديان أن الحرية حق لإلنسانلقد جاء في نصوص 

غيره إلثبات شخصية العنصر وانتمائه، ومقدار سلوكه المادي الحسي والمعنوي 

ة للتدين بالدين المختار في ذات الفرد الذي من خالله يتصور الوجهة التطبيقي

 .والجماعة
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}  :وقال (81 البلد سورة){  النَّْجَدْين   َوَهَدْينَاهُ }  :" قال تعالىفي الدين اإلسالمي 

نْ  اْلَحق   َوقُل   نْ  َشاءَ  فََمنْ  َرب  ُكمْ  م   "(14 الكهف سورة){  فَْليَْكفُرْ  َشاءَ  َوَمنْ  فَْليُْؤم 

جعل الخالق لإلنسان حرية االختيار بين وجهين متباينين وقرن ذلك بتحمله نتيجة 

 .على المصير مسؤوليةالالخيار مع عدم الزامه في الخيار وحتمية 

حرية  -1. حرية الفكر والرأي -8: لقد وضعت لكل اختيار ضوابط ومستويات

ع مراعاة عدم م .حرية تنجيز األعمال والمكاسب منها -3. االنتماء والتبني

التداخل بين حريات اآلخرين أو التضارب مع أعمالهم، وااللتزام بالقدرة على 

في البيئة والعقل والمجتمع وإال كان  واألخطاء تطبيق الخيار وتجنب المفاسد

 .انحرافا وهذا مساس بحق الغير

العدل في اللغة هو التسوية أي المعادلة وهي المساواة بين  لفظ :مفهوم العدل

امرين أو أكثر ويصطلح عليه أنه مراعاة ضمان الحق ضد الظلم والحيف، أو 

والتسوية  القصد وهو الجور والظلم، خالفوهذا  عليه من غير صاحبه التسلط

ن وهو مستقيم، أنه النفوس في قام وما األمور، في                 والعدالة في. م 

، وعدم نقصانه أو زيادته على طاء الحق ألهله وافيًا غير منقوصإع هي اإلسالم

 . عدم االنحياز لطرف دون غيره أي ؛بالحق الحكم وهو. ... الغير حساب

ويعيد تحتاج إقامة العدل لسلطان بيده قوة تفرض توقيع الحكم الذي يرفع الظلم    

وهذا يجعل الفرد والجماعة تنضوي تحت النظام االجتماعي الذي . الحق لصاحبه

ضمان الحقوق تكون بنية الجماعة متينة يتحقق فيها تمثله السلطة تطبيقيا، وبذلك 

 .داخل الجماعة وخارجها

للجماعة في حفظ النظام المميز لها يبرز في ضمان حقوق والسلطة الممثلة   

، أدنى ما يتحقق من ذلك انتمائه النظر عن د داخل المجتمع بغضاالنسان الموجو
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داخل جماعة ال ينتمي إليها مدعما  أن يصبح هذا الغريب الذي ضمن حقة

ومناصرا لنظام هذه الجماعة؛ ولم تتطبق هذه الصورة بمثالية سوى النظام 

النظر تعاليمه دون ألن اكبر مقصد من اتباع النظام االسالمي تطبيق ، اإلسالمي

 .إلى تحقيق مصلحة دنيوية

 :حقوق االنسان في النظام اإلسالمي   

والشرعية في الدين اإلسالمي أنها قائمة على أساس حفظ  ةتمتاز المنظومة العقدي

تحقيق جميع المصالح برعاية والفكري، وذلك ذات اإلنسان بشقيها الحيوي 

وضمان جميع الحقوق المادية بتوفير مقومات الحياة من غذاء ومأوى وملبس 

المنتوجات المادية والفكرية، وعدم االكراه وحق التملك وحماية الملكية وجميع 

مطلقا، ونفي جميع انواع التمييز والمحابات وذلك بإقامة العدل، واحترام الحرية 

كما يوجد أحكام خاصة . ترب فسادا وأريات الغير، خل مع حامطلقا ما لم تد

الخاصة والعامة ولهم الحق لرعاية األقليات غير المسلمة وضمان جميع حقوقهم 

 .في أغلب النشاطات المختلفة

ولألقليات الحق في حفظ نظامهم االجتماعي داخل النظام اإلسالمي العام مثل 

 الخ؟  ....سهمإقامة محاكمهم للتقاضي إليها ومعابدهم ومدار

    :حقوق اإلنسان في النظم الوضعية

النظم الوضعية هي المنظومات القانونية للدول الغربية وتوابعها من الدول      

أسست الدول الكبرى منظمة األمم المتحدة  ، وبعد الحرب العالمية الثانيةاألخرى

  لمنظمةل العامة الجمعية عن اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالنب قامت هذه المنظمة

عند تأسيس القانون األساسي لهذه و ،8491 الثاني كانون/  ديسمبر 81 في

المنظمة رعيت فيه تحقيق المصالح الخاصة بهذه الدول المؤسسة؛ كإقامة 
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منظمة الصحة العالمية مثل : مؤسسات ومنظمات متخصصة في قضايا محددة

بالصحة في مناطق خاصة، التي تتكفل بنشاطات المنظمات اإلقليمية الخاصة 

 لخ؟.....كمكافحة األوبئة، وعمليات التلقيح

منظمة التربس والويبو هذه متخصصة في حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل   

 .أو المؤسسات في شتى المجاالت االبتكارات الخاصة باألشخاص

منظمة اليونيسكو المتخصصة بدراسة المناطق األثرية، والمؤلفات الفكرية 

 الخ؟.....لميةوالع

م وتتلقى دعمها 1691عام  تأسست حركة دولية    :ُمنظمة العفو الدولية  

ة، وتسعى  المتطوعين المادي من حول العالم وليست من جهات حكومية مختصَّ

، والد  فاع عن المهاجرين حقوق اإلنسان إلى اإلفراج عن الُسجناء السياسيين وَدعم

  .يَّةوالالجئين حول العالم والسَّعي نحو العدالة والُحر

 منظمة حماية حقوق اإلنسان وتطورها

م، وكانت عبارة عن مجموعة من المنظمات 1691تأس ست المنظمة عام 
الصغيرة التي نشأت في دول االتحاد السوفيتي لمراقبة تطبيق األحكام والقوانين 
ى بلجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي،  المتعل قة بحقوق اإلنسان، والتي كانت تسم 

أمريكا الشمالية، : نشأت لجان تابعة للمنظمة في مناطق أخرى مثلوبعدها 
والجنوبية، وسرعان ما انتشرت فروع المنظمة لتشمل مناطق أكبر من العالم، 

دت جميعها فيما يعرف بمنظمة حماية حقوق اإلنسان عام   .م1611وتوح 

مكتب في  يوجد للمنظمة الكثير من المكاتب في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد لها
العاصمة الروسية موسكو، وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، وفي العاصمة 

البريطانية لندن، وفي الصين في مدينة هونغ كونغ، وكذلك في الواليات المتحدة 
األمريكية في كل من سان فرانسيسكو، وواشنطن، ولوس أنجلوس، ويقع مقرها 

ضافة إلى امتالكها للعديد من في مدينة نيويورك في الواليات المتحدة، باإل
 .المكاتب غير الثابتة التي تقيمها في الحاالت الطارئة، والضرورية

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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وقد اعلنت عن أهداف هذه المنظمة لها مفهوم ظاهري جميل لكن عمليا لها 

 .مفهوما يشتق من القانون المحلي

العمل على بناء مجتمع مدني قوي، من خالل السعي إلقامة العدل والمساواة 

 .لجميع األفراد أمام القانون

العمل على كسب تأييد المجتمع الدولي، والرأي العام العالمي، من أجل ضمان 

حصول جميع األفراد على الحقوق اإلنسانية، كما تعمل على خلق رأي عام 

عالمي تجاه الحروب في العالم، من خالل شهادات الالجئين، والناجين من 

 .الحروب

 .وهذا حسب مقتض الحال حقوق الفرد الفكرية، وضمان حقه في التعبير صون

تهتم المنظمة بقضايا العدالة الدولية، والحرية العلمية، واألكاديمية، والتزامات 

الشركات العالمية تجاه الفرد والمجتمع، كما تهتم بقضايا الالجئين وأوضاع 

 .السجون في كل دولة

متعلقة بحقوق اإلنسان، التي تقترفها حكومات رصد الجرائم، واالنتهاكات ال

 .الدول، والعمل على محاسبتها

لكن هذه األهداف تستخدمها الدول الكبرى حسب ما يحقق مصالحها، قد تستعمل   

هذه المنظمة وأهدافها للتدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة تحاول استقاللية 

 الخ؟  ...عي، أو التطور العليقرارها في عالقاتها الدولية، أو التطور الصنا

 

      


