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  ٌـجٕخ اٌـّٕـبلـشـخ :

سئـ١غب.............................................. ع١ٍّبْ ٌعشٚعٟ -د  
ِـمشسا ٚ ِششفب...............................................  آِبي ث١ذٞ -د   

ِٕبلـشب........................... ..........................اٌمبدس عجذ عجّبط -د  

 
 اٌغٕخ اجلبِع١خ : 2019 – 2020



    ذاءـاإل٘

  :إىل  _عجحبٔٗ ٚتعبىل ٌٛجٙـٗ بجٛ أْ ٠ىْٛ خبٌظٚاٌزٞ أس_أ٘ذٞ ٘زا اٌعًّ ادلتٛاضع 

  .بّثبسن اهلل يف عّش٘ذ٠ٓ اٌٛاٌ -
 .عبسح، فبسٚق، ١ٌٚذ، ط١ٙت ٚ٘ذ٠ً :ء األشمب اإلخٛح -
، األخ٠ٛٓ صثبس  ، خلضش ِذاح ، زلفٛظ سص٠ك ، أِني ثٛدايل ، خبٌذ ثٛطخ ، ع١غبٚٞ زلّذ محٛدٞ زلّذ :ء األطذلب -

،  ذثٛمخبشخ زلّاألة ،  فؤاد، ط١بدٞ  ٚعض٠ض ٚأششف ٚعجذ اٌغبٟٔ طّٛد عجذ ادلبٌهاإلخٛح  اٌعشثٟ ٚثٍمبعُ،
ذٚس ثٍمبمسٟ، ، ل ثٓ ش٠ٛطخ وّبي،  ثٓ عضٚص ثشدا٠خخ١ًٍ سلٍٛف،  ،د١ٍ١٘ظ عٍٟ، لبمسٟ عجذ اٌشمحٓ

 .، ِغعٛد شىبٞ زلّذ زلغٓذ ـص٠، اٌط١ت ٘الي،  ٕٟ صوش٠ب، عجع ٔٛس اٌذ٠ٓـحغبَ ل١جش، غ٠ٛ ، صثبس حغبْ
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عجذ اٌشؤٚف ثٓ شبتٟ، اٌ، زلّذ ثٓ  عجذ اٌمبدس ثٓ عجذ اهلل ، اٌىجري، ثٓ ع١ٍُ ٔٛٞ، عجذ احل١ٍُ طبٌت
 .، ض١ف اهلل ثٓ ع١ذٞ ححذّ 

،  ، ل٠ٛغُ خلضش، ٔٛسٞ عجذ اٌشمحٓ ، ط٠ٛغبد ٔغ١ُ ث١ذٞ آِبي، خ٠ًٛ ثٍخري، ع١ٕخ ادلغعٛد : زحـاألعبت -
،  ، عجّبط محضح اٌع١ذأٟ عٙبَ، حج١ت ١ِٙٛثٟ، ض١فٟ إٌعّبطثشبس سش١ذ ، ،  ، ِشاد صثبس ثغعٛد ح١ٍّخ

 . ، حتحبتٟ زلّذ اٌعبس٠خ ثٌٛشثبح
 .طبٌت عٍُ :إىل وً  -
 

                   

  



    بْٚعشف وٍّخ شىش

ّذ اهلل سة اٌعبدلني محذ عجبدٖ اٌشبوش٠ٓ اٌزاوش٠ٓ ٚطالح ٚعالِب عٍٝ ع١ذٔب زلّذا ٚعٍٝ آٌٗ ٚطحجٗ ِٚٓ عبس ـحن
ٔتمذَ ثشىش خبص ٌذاس ادلٕظِٛخ عٍٝ جٗ إىل ٠َٛ اٌذ٠ٓ، جع ِٕٙبأثشٖ ٚاتّ تٗ ٚالتفٝ عٍٝ دسثٗ ٚعّٓ ثغّٕ 

اٌتٟ ٚ 19-أتشبس ٚثبء وٛف١ذاحلجش اٌظحٟ ثعذ جشاء ثتح١ًّ ادلشاجع اٌع١ٍّخ ٍجبحثني ٚاٌطٍجخ إتبحتٙب ٌ
ششفخ ث١ذٞ ادلٌـجٕخ ادلٕبلشخ زح ، وّب ال ٔفٛد اٌفشطخ ٌشىش األعبتـاعتفذٔب ِٕٙب وثريا يف اجنبص ٘زٖ ادلزوشح

ذ ـع١ـٓ ثـُ ِـب٘ـٓ عـً ِـوإىل ٚٚاٌشئ١ظ األعتبر ٌعشٚعٟ ع١ٍّبْ ٚادلّتحٓ األعتبر عجّبط عجذ اٌمبدس بي ـآِ
   بص ٘زا اٌعًّ.ـاجنت يف ـأٚ لش٠
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     : ِمذِخ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ب 

األكلى كالثانية كالحرب الباردة مسرحا للصراعات العالميتيف شّكلت أكركبا في الحربيف 
كىذا في ظل الفشل الذريع  لحقكؽ اإلنسافصارخة النتيااات لالللحركب ك  ةكاألزمات كبؤر  الدكلية

التي حذت  لعصبة األمـ في السيطرة على ىاتو األزمات، أّما بالنسبة لخليفتيا ىيئة األمـ المتحدة
الضغط التي عادة ما تستخدـ فقد كانت تخضع إلرادات الدكؿ الابرػ ؛ في بعض األزمات حذكىا
أف الشعكب األكركبية لـ تبقى مكتكفة األيدؼ بل غير  ،ىذه الييئة حق الفيتك إلفشاؿ عملك 

التي قد  تطكر ىذه الحركب كاألزماتمف  خرجات تحدّ حلكؿ كمُ سارعت مف أجل السعي إليجاد 
يقـك على الشرعية حد كترسـ نظاـ قانكني إقليمي إال أف تتّ  يافما كاف من، تعصف بيا مرة أخرػ 

ككفق المادة األكلى مف الفصل األكؿ مف الميثاؽ  حدةاألمـ المت لما ينّص عليو ميثاؽ االدكلية كفق
مف الميثاؽ أنشأت  52و 51 فباالعتماد على المادتيف ،التي تتحّدث عف مقاصد األمـ المتحدة

كقد ساىمت ىذه  ،تحمييا على المستكييف اإلقليمي كالدكليالتي  أكركبا مجمكعة مف المنظمات
صكف كحماية حقكؽ اإلنساف كحرّياتو أنشأتيا في المنظمات بفضل االتفاقيات كاآلليات التي 

بما في ذلؾ أمف األشخاص كالفئات األخرػ بشكل خاص كأمف الدكؿ األكركبية بشكل  األساسية
 .عاـ

 أهمية الدراسة :
ؼ على ية، كتظير أىمية ىذا البحث في التعرّ ذك أىما الشؾ فيو أّف أؼ بحث علمي ممّ  

كذلؾ التعّرؼ  كحرّياتو األساسية، حقكؽ اإلنسافكتعزيز كركبا لحماية التي أنشأتيا أ أىـ المنظمات
الحماية آليات ك  الحقكؽ كالحرّياتعلى التي تنّص ك على االتفاقيات التي اعتمدتيا ىذه المنظمات 

، باإلضافة إلى تػتحّرؾ إذا ما تـ انتياؾ ىػذه الحقػكؽ أك خرقيا التيالسياسيػة كالقضائيػة كالعسكريػة 
 عاـ شكلكأيضًا يمكف ألكركبا ب .ت أخرػ مستحدثة لـ تتناكليا بعض الدراسات السابقةآليا
األخذ بعيف  أك خاص االعتماد شكلبالتي تعنى بحماية حقكؽ اإلنساف األمنية  يامنظماتك 

رىا ػ؛ إذ قػد تضيػف على إثػةػة ىذه الدراسػالتي أكردناىا في خاتم كالمقترحات االعتبار التكصيات
 .سافػكؽ اإلنػحقًزا لحماية ػرػ كذلؾ تعزيػآليات أختُػنشأ أك يات ػنص علييا االتفاقت لـ حقػكقاً 

 :الهدف من الدراسة 
 :اكنذكر منيؼ اىداألليذه الدراسة مجمكعة مف إف  

لالتػفاقػيػة  إضافة جديد عػلى بحث سبق دراستو، فعػلى سبيل المثاؿ: تطرقنا في ىذه الدراسة -
  األكركبي لحقكؽ ح، المفكض لة، الميثاؽ االجتماعي األكركبي المنقّ كؽ اإلنساف المعدّ ػقة لحػاألكركبي



 

   ج 

اإلنسػػاف، سياسػػة الضػػغط كككالػػة االتحػػاد األكركبػػي للحقػػكؽ األساسػػية، حلػػف النػػاتك كاتحػػاد أكركبػػا 
 الغربية، في حيف أف بعض الدراسات لـ تتناكؿ ىذه النقاط الميّمة.

تّباع المنيالتقػّيد ك  فية السابق نالمكتسباتاختبار  - التحكـ ك  ة العلمية في انجاز البحكث العلميةجيا 
 األمانة العلمية.كف الدكلي العاـ كااللتزاـ بقكاعد مصطلحات القانفي استعماؿ 

 ختـ المسار الدراسي بمذكرة تخرج كىي بمثابة متطلبات نيل شيادة الماستر.  -
 أسباب اختيار الموضوع :

 :كأخرػ مكضكعية جعلتنا نختار ىذا المكضكعذاتية  ىناؾ أسباب
 :ىكمّما دفعنا الختيار ىذا المكضكع  الذاتية : سباباأل -أ
 أّنو يندرج مف بيف إحدػ المقاييس اليامة التي تُػدّرس في مجاؿ تخّصصنا. -

حب التطّلع كالتساؤؿ عف كيفية نجاح أكركبا في إنشاء نظاـ قانكني إقليمي مقارنة بفشل الدكؿ  -
 .يةعربية كاإلفريقال

 الرغبة في تناكؿ مكضكعات حماية حقكؽ اإلنساف. -

 ب- األسباب الموضوعية : 

 اإلحاطة بمفيكـ الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف على المستكػ اإلقليمي. -

 إثراء القيمة العلمية ليذا المكضكع. -

 اإلشكالية :
المستكييف تحمييا على مف نكعيا  كفريدةامتالؾ أكركبا لمنظكمة قانكنية متااملة  إفّ 

مة ك ككف ىذه المنظك  ،ػ بو في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنسافيحتذاإلقليمي كالدكلي ماىك إال نجاح 
، ففي ظل ىذا التفكؽ التي أثبتت نجاعتيا كاالتفاقيات كاآللياتتحتكؼ على مجمكعة مف المنظمات 

 التالية: العامة طرح اإلشكالية  أىميةالمبير للقارة األكركبية في حماية حقكؽ اإلنساف تظير 

 سيا النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف ؟ماىي اآلليات التي كرّ 
لمية نحاكؿ تندرج ضمف ىذه اإلشكالية العامة تساؤالت فرعية ُتسيـ في تكسيع مجاؿ الرؤية العكما 

 نايا ىذا المكضكع بأاثر كضكح:تفكيكيا كالتشّعب في ث
 ؟ؽ التي نّصت عليياالحقك  كما ؟اإلقليمية األكركبية  المنظمات التي اعتمدتيا اىي االتفاقياتم -

 ؟في إطار النظاـ األكركبي  المنظماتك  االتفاقياتتيا كأنشأتيا التي تبنّ  اآللياتىي  ماك  -
 بع :المنهج المت  



 

   د 

، فككف إّف ما يبّرر اعتماد الباحث على المنيج العلمي ىك محتكػ المكضكع المراد دراستو
مكضكع دراستنا يحتكؼ على مجمكعة مف االتفاقيات كاآلليات التي تتطلب تحليل فحكاىا 

 المنهجفي شرح ىذه االتفاقيات كاآلليات، كما استخدمنا  التحليلي المنهجكمضمكنيا اعتمدنا على 
لتعاكف في التطّرؽ لسابقة نشكء بعض اآلليات مثل: البرلماف األكركبي، منظمة األمف كا التاريخي

 في أكركبا، حلف الناتك، اتحاد أكركبا الغربية. 

 الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع :
فقط منو  ل عاـ كىناؾ مف تناكلت جانب معيفىناؾ دراسات مف تناكلت مكضكعنا بشك

 كنذكر منيا:
، الحقكؽ  اآلليات األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف، مذكرة ماجستير في، معنصري شمس الدين -

 تمحكرت ىذه المذكرة حكؿ حماية حقكؽ اإلنساف داخل إطار القارة األكركبية؛ 2010-2011
منظمات كىي: مجلس  03لت في ػكالتي تمثّ  حماية المؤسساتية كالقضائيةالضماف ف خالؿ كذلؾ م

ائية الحماية القض، باإلضافة إلى أكركبا، االتحاد األكركبي، منظمة األمف كالتعاكف في أكركبا
 اإلنساف في القكانيف الكطنية األكركبية.لحقكؽ 

، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، منشكرات الحلبي الحقكقية، الميداني دمحم أمين -
؛ اشتمل ىذا الاتاب على سبعة فصكؿ تاّلمت عف ميثاؽ كىيئات منظمة مجلس أكركبا، 2009

يالتيا كآلية تطبيق ىذه االتفاقية، الميثاؽ االجتماعي أحكاـ االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كتعد
األكركبي كتعديالتو كبركتكككالتو المضافة كالميثاؽ االجتماعي األكركبي المعّدؿ، االتفاقية اإلطار 

 لحماية األقليات القكمية كاالتفاقية األكركبية لممارسة حقكؽ الطفل.
بعد الحرب الباردة، مذكرة ماجستير في العلـك  لالتحاد األكركبي السياسة الخارجية، غربي رقية -

فصكؿ تناكؿ الفصل األكؿ اإلطاريف  03ىذه الدراسة عبارة عف ؛ 2012-2011السياسية، 
المفاىيمي كالنظرؼ للسياسة الخارجية لالتحاد األكركبي، كالفصليف الثاني كالثالث احتكيا على 

حديات كآفاؽ السياسة الخارجية كاألمنية السياسة الخارجية في المسار التااملي األكركبي كت
ماستريخت كأمسترداـ  ، كمّما تطرقت إليو ىذه الدراسة حكؿ مكضكعنا: معاىدةاألكركبية المشتركة

 كاتفاؽ شنغف، البرلماف األكركبي، محكمة العدؿ األكركبية.

 الصعوبات التي واجهتنا :



 

   ق 

التي تعترؼ الباحث عقبات العكائق ك الال يخلك مف أؼ بحث علمي مف المتعارؼ عليو أّف 
، فمف بيف ىذه العكائق كالعقبات التي كاجيتنا في انجازنا ليذا البحث خالؿ مراحل انجازه لبحثو

 مايلي:
 .العلمية المتخّصصة في مكضكع بحثناقّلة المراجع  -

ـّ ال 19-المكتبات الجامعية كالمكتبات األخرػ جّراء انتشار كباء ككفيدالجامعات ك غلق  - ذؼ أل
 .على المادة العلمية ناحصكلنتج عنو صعكبة  بالعالـ بأاملو

 صعكبة التكاصل بيف أصحاب البحث بسبب تكقف حركة النقل كالمكاصالت. -

 تقديم وتقسيم الموضوع :
لإلجابة على اإلشكالية العامة المطركحة كتساؤالتيا الفرعية كلإلحاطة بكل جكانب 

 ة إلى:المكضكع قسمنا ىذه الدراس
لالتفاقيات المعنية ا تطّرقنا فيو مجلس أكركب إطار فيحقكؽ اإلنساف حماية  الفصل األول :

خالؿ مطلبيو االتفاقيات الرئيسية  ناداخل إطار مجلس أكركبا في المبحث األكؿ كتناكلبالحماية 
ل إطار مجلس داخحقكؽ اإلنساف حماية ا المبحث الثاني بعنكاف آليات كغير الرئيسية المكملة، أمّ 

 اآللية القضائية كالثاني اآلليات األخرػ.أكركبا كتضمف مطلبيف األكؿ 
تاّلمنا فيو في المبحث األكؿ عف  حقكؽ اإلنساف خارج إطار مجلس أكركبا حماية الثاني :الفصل 

األكؿ على  حماية حقكؽ اإلنساف في إطار االتحاد األكركبي مف خالؿ مطلبيف احتكػ المطلب
ركبي، كفي المطلب الثاني آليات االتحاد األك  في إطارحقكؽ اإلنساف حماية المعنية ب المعاىدات
في إطار االتحاد األكركبي، أّما المبحث الثاني فنّص على حماية حقكؽ حقكؽ اإلنساف حماية 

حماية األمني حيث احتكػ المطلب األكؿ على  اإلنساف في إطار المنظمات األكركبية ذات البعد
 الثاني على حماية حقكؽ  كالمطلب، في أكركبا نساف في إطار منظمة األمف كالتعاكف حقكؽ اإل

كفي األخير ختمنا دراستنا بمجمكعة مف ، المنظمات األمنية األكركبية األخرػ  اإلنساف في إطار
 النتائج المستخلصة كبجملة مف التكصيات كالمقترحات.



 
 

 

 
 

 

 

    : األٚي اٌفظً

     ٚثبرلٍظ أٚس إطبس يفْ حمٛق اإلٔغبمحب٠خ 
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 عناية بحماية حقكؽ اإلنسافاثر الدكلية اإلقليمية األ أحد أىـ المنظمات يعد مجلس أكركبا
يف مجلس ػكجب عدـ الخلط بينو كب ، فقبل الحديث عف مجلس أكركبارة األكركبيةعلى مستكػ القا

 ـأىمف  برػيعت الذؼ الكزارؼ بالمجلس بما يسمى أك  اإلتحاد األكركبي التابع لإلتحاد األكركبي
 القرارات داخل اإلتحاد. التخاذ التشريعية األجيزة

ىذا  ألُيػنشِ  أؼ بعد الحرب العالمية الثانية 1949تـ تأسيسو سنة  مجلس أكركبافإذف 
ي ماإلقلي ػ اف على المستك قكؽ اإلنسحة لالقانكنية األاثر فعالية كحماي نظمةأىـ األ أحد المجلس
، يمقراطيةدلحقكؽ اإلنساف كتعزيز ا كاحتراـ ليككف اليدؼ مف تأسيسو ىك حماية ككذلؾ ،كالدكلي

 دكؿ األعضاءػبيف الكتكحيد أكثق كتشجيع التعاكف  يكية الثقافية للمجتمع األكركبيلاكالحفاظ على 
مجمكعة ل -كركباأمجلس -إبرامو كذلؾ مف خالؿ ،الخ...االجتماعيةكالبحث عف الحلكؿ للمشاال 

نشائو آلليات ،التي تعنى بحماية حقكؽ اإلنساف ة )الرئيسية كالمكملة(الميمّ  االتفاقياتمف   كا 
في ، كىذا ما سيأتي معنا بالتفصيل (تنظيمي) سياسي ىك ماىك قضائي كمنيا  امنيا مف مايةالح

 التالييف : المبحثيف

 ادلجحث األٚي : االتفبل١بد ادلع١ٕخ ثـحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ يف إطبس رلٍظ أٚسٚثب.
 ادلجحث اٌثبٟٔ : ا١ٌ٢بد ادلع١ٕخ ثـحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ يف إطبس رلٍظ أٚسٚثب.
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مجلس في إطار  حقكؽ اإلنساف حمايةب المعنية تفاقياتاال المبحث األول :
 أكركبا

، زةخاصػة كمتمّيػلقد حظي مكضكع حماية حقػكؽ اإلنسػاف فػي منظمػة مجلػس أكركبػا برعايػة 
ة ككؾ التػػػي تضػػػمف كتػػػكفر الحمايػػػكالّصػػػ االتفاقيػػػات مجمكعػػػة مػػػفل ي المجلػػػسف خػػػالؿ تبّنػػػمػػػكذلػػػؾ 

ف مػ 03دت عليو المادة ما أاّ كىذا ، األكركبير األكركبي كحتى غيالزمة كالاافية لحقكؽ اإلنساف لا
أ سػيادة القػػانكف بمبػػد يعتػرؼ كػػل عضػك فػي مجلػػس أكركبػااألساسػي لمجلػػس أكركبػا بقكليػػا : النظػاـ 

، 1... حريػػات األساسػػيةلساف كاػع جميػػع األشػػخاص الخاضػػعيف لكاليتػػو بحقػػكؽ اإلنػػكمبػػدأ كجػػكب تمتّػػ
 االجتمػػػاعيثػػػاؽ يالم ،)الميثػػػاؽ العػػػاـ(اتػػػو األساسػػػية كؽ اإلنسػػػاف كحريّ قػػػة لحاألكركبيػػػ االتفاقيػػػة كتعػػػدّ 

مجلػػس  إطػػارداخػػل اإلنسػػاف  المعنيػػة بحمايػػة حقػػكؽ  اإلقليميػػةككؾ الدكليػػة مػػف أىػػـ الّصػػاألكركبػػي 
السػابقة علػى  االتفاقيػاتقل أىميػة عػف ػالمكملػة األخػرػ كالتػي ال تػ االتفاقيػاتباإلضافة إلػى ، أكركبا
 االتفاقيػػػػة، سػػػػانية أك الميينػػػػةالانالمعاملػػػػة أك العقكبػػػػة الك األكركبيػػػػة لمنػػػػع التعػػػػذيب  االتفاقيػػػػةغػػػػرار 

 ..كغيرىا..إلطارية لحماية األقليات القكميةا

 ادلطٍت األٚي : االتفبل١بد اٌشئ١غ١خ ادلع١ٕخ ثـحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ
 ادلطٍت اٌثبٟٔ : االتفبل١بد غري اٌشئ١غ١خ ادلع١ٕخ ثـحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ

 

 
 

 

 

                                                           
 :تاريخ اإلطالع،  :www.coe.int/en/web/portal/homehttps//: طــعلى الرابمف النظاـ األساسي لمجلس أكركبا،  03المادة  -1

 .12:00 :، وقــت الزيارة12/04/2020

https://www.coe.int/en/web/portal/home


 
 9 

 المطلب األول : االتفاقيات الرئيسية المعنية بحماية حقكؽ اإلنساف
مجلػس أكركبػا ككنػو أىػـ  إطػاركية داخػل االرئيسية المعنية بالحماية حجر الزّ  االتفاقياتل تمثّ 

يػػذه االتفاقيػػات الرئيسػػية ف ،القػػارة األكركبيػػةاف فػػي تعنػػى بحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػ إقليميػػةكأقػػدـ منظمػػة 
ف ذاالّلػ كاالقتصادية ماعيةػاالجتكؽ الحقكمنيا ما يضمف ، الحقكؽ المدنية كالسياسيةمنيا ما يضمف 

 االجتماعي. الميثاؽك  اىما كل مف الميثاؽ العاـتبنّ 

 الفرع األول : االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف )الميثاؽ العاـ(

 إبرامػػو، مػػف خػػالؿ لو مجلػػس أكركبػػاأىػػـ نتػػاج شػػكّ  األكركبيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف االتفاقيػػة عتبػػرتُ 
 فػيز التنفيػذ ، كالتػي تػـ العمػل بيػا بعػد دخكليػا حّيػبإيطاليا ركماب ـ04/11/1950في ليذه االتفاقية 

م03/09/1953
، كذلػػؾ ف الػػدكؿ األعضػػاء فػػي المجلػػسػتصػػديق مػػ عشػػرة صػػككؾ إيػػداع أؼ بعػػد ،1

أصػبحت بعػد التعػديل فػي الفقػرة  ، كالتػيقبػل تعػديليا ةاالتفاقيػمف ىذه  66مف المادة  02كفقا للفقرة 
يجػكز  االتفاقيػةالتكقيػع علػى ىػذه  ، كمػا تجػدر اإلشػارة إلػى أفّ 2االتفاقيػة ىذه مف 59مف المادة  03

 3فقط للدكؿ األعضاء في مجلس أكركبا.

ة ممػػػادة مقّسػػػ 66األكركبيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف قبػػػل التعػػػديل علػػػى ديباجػػػة ك االتفاقيػػػةنت تضػػػمّ 
 أقسػاـ، 03 مكزعػة علػى مػادة 59ديباجػة كتحتػكؼ علػى  أصػبحت، أمػا بعػد التعػديل أقساـ 05على 
فػػي مجلػػس أكركبػػا اليػػدؼ مػػف اإلعػػالف الػػدكؿ األعضػػاء مراعػػاة كػػل منيمػػا ديباجػػة جػػاء فػػي حيػػث 

 المجلػس اليػدؼ مػف ، ككذلؾبيا كاالعتراؼالعالمي لحقكؽ اإلنساف الذؼ يسعى إلى صكف الحقكؽ 
حقػػػكؽ اإلنسػػػاف لحمايػػػة المػػػف  المزيػػػدتحقيػػػق يقا بيػػػنيـ لػتكحيػػػدا كثػػػ تكحيػػػد الػػػدكؿ األعضػػػاءىػػػك أال ك 
 نيـ.ة بيراث كالتقاليد المشتركفضاًل عف التّ ، األساسيةاتو كحريّ 

                                                           
، جامعة الدكتكر مكالؼ الطاىر، سعيدة، 8كيس نكاؿ، آليات حماية حقكؽ اإلنساف في إطار مجلس أكركبا، مجلة الدراسات الحقكقية، العدد  -1

 .224، ص 2017
 :تاريخ االطالع،  lhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.htmعلى الرابط : نساف غير المعدلة، االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإل -2

 .54، ص  2003رة، ، دار الشركؽ، القاى2بسيكني محمكد شريف ، الكثائق الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف، المجلد  انظر :، 27/04/2020
على الرابط : ، المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، أسئلة كأجكبة -3

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA  ، وقت الزيارة :، 14/04/2020 :تاريخ االطالع 
18:30. 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA
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دكؿ ػّدت الػػػػد أاػػقػة فػيػػياسػة كالسػيػدنػمػكؽ الػف الحقػر عػبّ ػػعي تُ ػكاد كالتػلمػة لػبػػسػػالنػا بػأمّ 
دىـ على ضماف الحقكؽ على تعيّ  على ىذه االتفاقية في المادة األكلى عةكالمكقّ  المتعاقدة راؼػػاألط
 االتفاقية.األكؿ مف ىذه  في القسـ الكاردة اتكالحريّ 

كىػػػػي أىػػػػـ الحقػػػػكؽ التػػػػي ُبنيػػػػت علييػػػػا ىػػػػذه  ،تناكليػػػػا القسػػػػـ األكؿ 18إلػػػػى  02مػػػكاد مػػػػف الك 
ية ػ)الحقػػػػكؽ المدنػػػػ1دت الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ بضػػػػماف حمايتيػػػػا فػػػػي المػػػػادة األكلػػػػىاالتفاقيػػػػة كالتػػػػي تعّيػػػػ

، ككػػذلؾ برؼ ػكالعمػػل الجػػ كاالسػػترقاؽكالسياسػػية( كحػػق اإلنسػػاف فػػي الحيػػاة كعػػدـ خضػػكعو للتعػػذيب 
ـ و فػي احتػرا، كحّقػكعػدـ عقابػو إال بمكجػب قػانكف و فػي محاامػة عادلػة ، كحّقػو في الحرية كاألمػفحقّ 

ة االجتمػػاع كتاػػكيف كحرّيػػ ة التعبيػػرديف كحرّيػػو فػػي الفكػػر كالتّػػ، كحّقػػحياتػػو كحرمتػػو الخاصػػة كالعائليػػة
سػكاء علػى عػدـ تمييػزه ك  القضائياالنتصاؼ  كالحق في، الجمعيات، كالحق في الزكاج كتاكيف أسرة

 يف أك اللغة أك الجنس... أك أؼ كضع آخر.أساس الدّ 

الحمايػة  آليػاتعلػى إنشػاء  لتنّص  االتفاقية تعديلجاءت في القسـ الثاني قبل  19ا المادة أمّ 
، كذلػػؾ لتضػػمف احتػػراـ االلتزامػػات التػػي لحقػػكؽ اإلنسػػافاألكركبيػػة  كىػػي اللجنػػة األكركبيػػة كالمحكمػػة

 2االتفاقية. في طراؼاأل الدكؿ يات بتعيدّ 

كبالنسبة للقسـ الثاني مف االتفاقية بعد التعديل الػذؼ جػاء بعنػكاف المحكمػة األكركبيػة لحقػكؽ 
ركط ممارسػة ػإنشػاء المحكمػة كعػدد قضػاتيا كشػ علػى 51إلػى  19مػف نت المػكاد اإلنسػاف فقػد تضػمّ 

كط شػػػػر  إلػػػػى باإلضػػػػافة، كمػػػػة كاختصاصػػػػياة كاليػػػػتيـ كعػػػػزليـ كىيئػػػػات المحميػػػػاميـ كانتخػػػػابيـ كمػػػػدّ 
 3كامتيازات القضاة كحصاناتيـ.المحكمة كغيرىا مف اإلجراءات... إلىالتماس اللجكء 

علػػى آليػػات  تناكليػػا القسػػـ الثالػػث قبػػل تعػػديل االتفاقيػػة كالتػػي تػػنّص  37 إلػػى 20المػػكاد مػػف 
   4بعمل اللجنة كالمحكمة.المتعلقة  كاإلجراءاتكيفية تشكيليا كتحديد الشركط  الرقابة أؼ

                                                           
، جامعة 18جنيدؼ مبركؾ، المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف كآلية للرقابة على االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، مجلة المفكر، العدد -1

 .168، ص 2019دمحم خيضر، بسكرة، فيفرؼ 
 االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف غير المعدلة. -2
 على، 13-12-7-6-4كالمتممة بالبركتكككؿ اإلضافي كالبركتكككالت  11/14ف المعدلة بالبركتكككليف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنسا -3

 .27/04/2020 تاريخ االطالع :،  https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf: طالراب
 .168نيدؼ مبركؾ، المرجع السابق، ص ج -4

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
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ى ػعل 59ى ػإل 52 ل االتػفاقػيػػة احػتػكػ مػف المػػادةػتعديد ػر بعػث كاألخيػالػػثػـ الػػػسػػقػا الػػأمّ 
 متفرقة كتحقيػقات األميف العاـ كحمايػة حقػكؽ اإلنساف المعتػرؼ بيا كسلطات لجنػة الكزراء اـػكػأح

 إلى باإلضافة، ككذلؾ التطبيق اإلقليمي لالتفاقية اعاتالمعاىدات لتسكية النز عف كالتخػلي 
 1.كدخكليا حيز النفاذ ظات كاالنسحاب مف االتفاقية كالتكقيع كالتصديق عليياالتحفّ 

علػػػى تاػػكيف المحكمػػػة األكركبيػػة كمػػػدة انتخػػػاب  56 إلػػػى 38مػػػف المػػادة  لقسػػـ الرابػػػع نػػّص اك 
ف مػف المػادة تضػمّ  رػكاألخيػ القسػـ الخػامسأمػا  ،2الػة ليػكاختصاصيا كطبيعة المياـ المككّ  أعضائيا

التزامػػػات الػػػدكؿ األطػػػراؼ فييػػػا كقكاعػػػد متعلقػػػة بالتصػػػديق  التػػػي تخػػػّص  األحكػػػاـعلػػػى  66 إلػػػى 57
   3.كالتكقيع

 16مػػػف أجػػػل حمايػػػة أاثػػػر لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف اعتمػػػد المجلػػػس و ك أّنػػػ إليػػػو مػػػا تجػػػدر اإلشػػػارةكم
، فعلػػػى سػػػبيل المثػػػاؿ نػػػذكر البركتككػػػكالت التػػػي ذالنفػػػا زيػػػـ حّيػػػدخلػػػكا كلّ  لالتفاقيػػػةا إضػػػافيً  بركتككػػػكالً 

الػػذؼ  ـ1952 فػػي البركتككػػكؿ اإلضػػافي األكؿ اىتمػػت بإضػػافة حقػػكؽ أخػػرػ لحقػػكؽ اإلنسػػاف نجػػد
، الحػق فػي الػتعلـ، الحػق كىي حماية الملايػة حقكؽ أخرػ  03أضاؼ  ـ1954 يز النفاذ فدخل حيّ 

ض الحقػػكؽ المكملػػة علػػى بعػػ ليػػنّص  (ـ1968-ـ1963) فػيالرابػػع كؿ البركتككػػك  ،ةفػي انتخابػػات حػػرّ 
البركتككػػكؿ ك  ،ل كحظػػر طػػرد المػػكاطنيف كاألجانػػبة التنقػػيف كحرّيػػالسػػجف بسػػبب الػػدّ لالتفاقيػػة كحظػػر 

 فػػػػػيالسػػػػػابع البركتككػػػػػكؿ ، ك قكبة اإلعػػػػػداـػعػػػػػعلػػػػػى إلغػػػػػاء  ليػػػػػنّص  (ـ1985-ـ1983) ادس فػػػػػيالسػػػػ
التقاضػي علػى ائية في حاؿ طػرد األجانػب كالحػق فػي ليضيف الضمانات اإلجر  (ـ1988-ـ1984)

للمحاامػػػة مػػػػرتيف  ق فػػػػي التعػػػكيض فػػػي الخطػػػػأ القضػػػائي كالحػػػػق فػػػي عػػػدـ الخضػػػػكعػدرجتػػػيف كالحػػػ
 ( الػذؼ يػنّص ـ2005-ـ2000، كالبركتككػكؿ الثػاني عشػر فػي )4كالمساكاة بيف الزكجيف في الحقػكؽ 

الػذؼ يضػيف إلغػاء  (م2003-ـ2002ي )كالبركتكككؿ الثالث عشر فػ ،على الحظر الشامل للتمييز
 5عقكبة اإلعداـ في جميع الظركؼ )السلـ كالحرب(.

                                                           
  المعدلة.االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف  -1

 االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف غير المعدلة. -2
 .168جنيدؼ مبركؾ، المرجع السابق، ص  -3
الجلفة،  ،، جامعة زياف عاشكر6اإلنسانية، العدد ة اإلقليمية لحماية حقكؽ اإلنساف، مجلة الحقكؽ كالعلـك ، اآلليات الدكليفريجة دمحم ىشاـ -4

 .172-171، ص ص2010أاتكبر 
  المعدلة.االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف  -5
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 الفرع الثاني : الميثاؽ االجتماعي األكر كبي    

كاالتفاقيػػة األكركبيػػة  باالتفاقيػػة االختياريػػة عػػرؼأك بمػػا يُ  يعتبػػر الميثػػاؽ االجتمػػاعي األكركبػػي
علػػػػى الحقػػػػكؽ المدنيػػػػة  بػػػػار االتفاقيػػػػة األكركبيػػػػة تػػػػنّص ، باعتلحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كجيػػػػاف لعملػػػػة كاحػػػػدة

كالتػي علػى الحقػكؽ االجتماعيػة كاالقتصػادية  األكركبػي يػنّص  االجتمػاعي، ككػكف الميثػاؽ كالسياسية
، كمػا يرجػع سػبب عػدـ كمكملػة للحقػكؽ المدنيػة كالسياسػيةعتبر ىي األخػرػ حقػكؽ أساسػية كميمػة تُ 

فػػي االتفاقيػػة األكركبيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف ىػػك أف تحظػػى ىػػذه  كاالقتصػػادية االجتماعيػػةالحقػػكؽ  إدراج
   .أاثر زةبحماية كافية كمتميّ الحقكؽ 

ز دخػل حّيػػحيػث  ،بتػكراف بإيطاليػا ـ1961أاتػكبر  18اعتمػد مجلػس أكركبػا ىػذا الميثػاؽ فػي 
 فػي ، كىك النصاب القانكني المنصكص عليودكؿ عليو 05بعد تكقيع  ـ1965فيفرؼ  26النفاذ في 
 .في فقرتيا الثانية 35المادة 

 ؛1أقسػػػاـ 05مػػػادة مقسػػػمة علػػػى  38 كاألكركبػػػي ديباجػػػة  االجتمػػػاعيف الميثػػػاؽ كلقػػػد تضػػػمّ 
التػي  جػل تكحيػد األعضػاء كتكثيػق العالقػاتت الديباجػة علػى أف اليػدؼ مػف المجلػس ىػك مػف أنّص 
ات ريّ ػكؽ اإلنسػػػاف كالحػػػػػػػػػػف حقػػػػػفاع عة كالػػػػدػركػػػػادغ المشتػراث كالمبػػػػػاظ علػػػػى التّػػػػػػػػيـ للحفػػػػػط بينػػػػػػػترب
ع بػػالحقكؽ االجتماعيػػة دكف تمييػػز ، كتػػرػ ىػػذه األعضػػاء أنػػو كمػػف الكاجػػب ضػػماف التمتّػػساسػػيةاأل

 .سكاء على أساس الجنس أك اللغة أك اللكف أك أؼ كضع آخر

علػى  ءاألعضػا الػدكؿ قبلػت حيػث كحقػاً  مبػدأً  19سـ األكؿ ػتناكؿ القػأما بالنسبة لألقساـ فقد 
لشػخص فػي كسػب العػيش ؛ كحػق اكالحقػكؽ  ق ىذه المبادغق الظركؼ التي مف شأنيا أف تتحقّ تحقي

ؼ عمػل عادلػة كآمنػػة كعلػى أجػػر حصػػكليـ علػى ظػػرك مػف خػالؿ  العمػػاؿ كؽ ، كحقػمػف خػالؿ العمػػل
يـ كحق أسػرىـ فػي ، كحقّ )حقكؽ نقابية( للمنظمات كعقد االتفاقات االنضماـيـ في ، كذلؾ حقّ عادؿ
فػي الحػق ك ، صػة فػي حالػة األمكمػةفي حمايػة خا ، كأيضا حق النساء العامالتماف االجتماعيالّض 

ع بػػػأعلى مػػػف التمتّػػػ تمّكػػػف إجػػػراءاتبػػػأؼ  ل التػػػدريب المينػػػي كاالنتفػػػاعػالتسػػػييالت المناسػػػبة مػػػف أجػػػ
خػػرػ : )المعػػػكقيف( األباإلضػػافة إلػػى الفئػػات ، ة كاالجتماعيػػػةالصػػحيّ  كاإلعانػػةمسػػتكػ مػػف الصػػحة 

)األسرة( كليا الحػق فػي الحمايػة االجتماعيػة كاالقتصػادية ، االجتماعي االندماجيف ليـ الحق في الذّ 
                                                           

عبد الكىاب، حماية العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مذكرة ماجستير في الحقكؽ، كلية الحقكؽ  محنش -1
 .147، ص 2016-2015، 1اسية، جامعة باتنة كالعلـك السي
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جتماعيػػػة كاالقتصػػػادية يػػػـ فػػػي الحمايػػػة االحقّ كػػػذلؾ )األطفػػػاؿ كالشػػػباب( ، ىػػػاكالقانكنيػػػة لضػػػماف نمكّ 
كالمسػاعدة فػي ة ع بالحمايػفػي التمتّػ الحق يـكل (ريف كرعايا أحد األعضاء، )العماؿ المياجكالقانكنية
   .أؼ دكلة عضك إقليـ

على الحقكؽ كالمبادغ الكاردة في  19إلى  01ت المكاد مف نّص  فقد لقسـ الثانيأما بالنسبة ل
 .كالشرح لالقسـ األكؿ بالتفصي

د بيػا األعضػاء التػي يتعّيػ لتزامػاتاالت علػى نّصػ التػيك  20المػادة ف تضػمّ أما القسػـ الثالػث 
، كىذه المػكاد مكاد مف القسـ الثاني مف الميثاؽ 07مكاد مف  05باختيار  األعضاءكأف تلتـز الدكؿ 

مػػػف المػػػكاد أك الفقػػػرات  إضػػػافيأيضػػػا بعػػػدد  ، كالتػػػزاـ األعضػػػاء19-16-13-12-06-05-01: ىػػػي
ؾ ، كػذلمػةرقّ رة مػػػفق 45كاد أك ػم 10ف ػػي عػل العدد اإلجمالػيق رط أالّ ػ، بشيػـ الثانػف القسػػة مػػمالمرقّ 

-بإخطار األميف العاـ للمجلػس بػالمكاد أك الفقػرات المختػارة كفقػا للفقػرات )ب التزاـ الدكؿ األعضاء
   كثيقة التصديق أك القبكؿ. إيداعج( كذلؾ عند 

بكلة ػاألحكاـ المقػقة بتطبيق التقارير المتعلّ على  29 إلى 21مف المادة  أما القسـ الرابع نّص 
 لمنظمػاتل كالمالحظػات التقػارير نسػخ إرسػاؿ، ككػذلؾ ألميف العاـ للمجلسيا لكغير المقبكلة كتقديم

ء، كمشػاركة منظمػة العمػل ، كالنظر في التقارير مف طػرؼ لجنػة الخبػراالعمل كأرباب الدكلية للعماؿ
تعػػػالج تقػػػارير ك  فػػػي تنظػػػرالتػػػي ة ػة االجتماعيػػػػة للجنػػػػعػػػػة التابػة الفرعيػػػػ، باإلضػػػافة إلػػػى اللجنػػػالدكليػػػة
ة ػاسػػػػتنتاجات لجنػػػػ ياػإليػػػػحػػػػاؿ ة التػػػػي تُ ػة االستشاريػػػػ، كالجمعيػػػػة الخبػػػػراءػكاسػػػػتنتاجات لجنػػػػ عضػػػاءاأل

ة الػػكزراء التػػي تصػػدر ػ، كلجنػػة الػػكزراءػل رأييػػا للجنػػػف العػػاـ للمجلػػس لتنقػػػػػػف طػػرؼ األميػالخبػػراء مػػ
 لال األطراؼ.قرارىا بأف تقدـ تكصيات ضركرية 

ب الحػر  حالػة فػي بالميثػاؽ ديّ ػالتق عدـ حاالت فػتضمّ  38 إلى 30ادة ػف المػمس ػـ الخامػالقس
د ، كتعّيػػػالدكليػػػة كاالتفاقػػػات الػػػداخلي القػػػانكف مػػػع  الميثػػػاؽ أحكػػػاـعػػػدـ تعػػػارض ، ك ـالعػػػا الخطػػػر أك

جػػػراءات اإلقليمػػػي للميثػػػاؽ قػالتطبيػػػ، ك بااللتزامػػػات المقابلػػػة األعضػػػاء كدخػػػكؿ  كالتصػػػديق التكقيػػػع، كا 
جػػػراءات  ،األعضػػػاء التػػػي قػػػد يضػػػيفيا أك يقترحيػػػا التعػػػديالتافة إلػػػى ، باإلضػػػز النفػػػاذالميثػػػاؽ حّيػػػ كا 

 1.الميثاؽ جزءا ال يتجزأ مف عتبريالذؼ  الملحق، كأخيرا االنسحاب مف الميثاؽ
                                                           

list/-https://www.coe.int/fr/web/conventions/full- على الرابط :، 1961الميثاؽ االجتماعي األكركبي لسنة  -1

ms/090000168006b6af/conventions/r  ،: 23:00 وقت الزيارة :، 19/04/2020 تاريخ االطالع. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006b6af
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006b6af
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األكؿ  البركتككػكؿ ؛ كافمضافة كالميثاؽ المعدؿ)المنقح( بركتكككالت 03 كقد ُألحق بالميثاؽ
 10كفقػا للمػادة  كذلػؾ دكؿ عليػو 03بعد تكقيع  تراسبكرغبس (ـ04/09/1992-م05/05/1988)في 
فػػي تاػػاف   العمػػاؿ للميثػػاؽ كىػػي : حػػق أخػػرػ حقػػكؽ الػػذؼ أضػػاؼ ، ف ىػػذا البركتككػػكؿػمػػ 02الفقػػرة 

، العمػل مكػاف الحصػكؿ علػى المعلكمػات كالتشػاكر داخػليػـ فػي ، كحقّ دكف تمييػز الفرص في العمػل
ي الحمايػػػػة ػ، كحػػػػق المسػػػػنيف فػػػػؼ كبيئػػػػة العمػػػػلي تحديػػػػد كتحسػػػػيف ظػػػػرك ي المشػػػػاركة فػػػػػيػػػػـ فػػػػكحقّ 

 1االجتماعية.

جميػػع بتػػكراف بعػػد تكقيػػع  ـ(11/12/1991-م21/10/1991)الثػػاني فػػي  اعُتمػػد البركتككػػكؿك 
تضػّمف تعػديل بعػض أحكػاـ حيػث مف ىػذا البركتككػكؿ،  08قا للمادة ػاألعضاء عليو كذلؾ كفالدكؿ 
 29.2-28-27-25-24-23السيما المكاد  الميثاؽ

بعػػػػد تكقيػػػػع  ـ(01/07/1998-م09/11/1995)ع البركتككػػػػكؿ الثالػػػػث بستراسػػػػبكرغ فػػػػي كقِّػػػػكُ 
 إجػراءالذؼ نػّص علػى إنشػاء  ،مف ىذا البركتكككؿ 01الفقرة  14كفقا للمادة عليو دكؿ أعضاء  05

الشػػػكاكػ الجماعيػػػة بحيػػػث يحػػػق للمنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة كالكطنيػػػة كأربػػػاب العمػػػل كالنقابػػػات فػػػي 
   3تقديـ شكاكؼ تدعي فييا بتطبيق الميثاؽ االجتماعي بصكرة غير مرضية.

-ـ03/05/1996ي )ػاعتماده بستراسبكرغ ف ـّ ػتػح( فػللميثاؽ المعدؿ )المنقّ ة ػبالنسبا أمّ 
 إذ ،ف القسـ السادس مف ىذا الميثاؽؾ( م)دكؿ عليو كفقا للمادة  03بعد تكقيع ( ـ01/07/1999
 1961 االجتماعي األكركبي لسنة ميثاؽال فلياػيك التي الحقكؽ  كاحد صؾ في ؽالميثاىذا  يجمع
 ،األعضاء اعتمدىا التي الجديدة كالتعديالت كؽ ػالحق فع الً فض، 1988 لعاـ ياإلضاف وكلكبركتكك

                                                           
 على الرابط :، 1988البركتكككؿ المضاؼ للميثاؽ االجتماعي األكركبي لسنة  -1

/conventions/rms/090000168007a852-list/-oe.int/fr/web/conventions/fullhttps://www.c  ،: تاريخ االطالع 
 .17:30 وقت الزيارة :، 20/04/2020
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/conventions/rms/090000168007bd30-list/-https://www.coe.int/fr/web/conventions/full ، : تاريخ االطالع 
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1.ـ1961لسنة  األصلي الميثاؽ محل اتدريجيً  حل ىذا الميثاؽ كقد  

 المطلب الثاني : االتفاقيات غير الرئيسية المعنية بحماية حقكؽ اإلنساف
 ؛اإلنسػاف قػكؽ األخرػ كالمعنيػة بحماية حة ػقصد باالتفاقيات غير الرئيسية االتفاقيات المكمليُ 

، الميينػػةأك  الالانسػػانيةالعقكبػػة يب كالمعاملػػة أك يػػة لمنػػع التعػػذاألكركب يػػةاالتفاقائي كقػػمنيػػا مػػاىك ك 
باإلضػػافة إلػػى االتفاقيػػات ، يػػةطػػار لحمايػػة األقليػػات القكمكمنيػػا مػػا يصػػكف فئػػة خاصػػة كاالتفاقيػػة اإل

، ـ1992 غات األقليػاتػغات اإلقليميػة كلػػل: الميثػاؽ األكركبػي لّلػػاألخرػ التي يجب اإلشارة إلييا مث
، ـ1997 كالطػب الحيػكؼ  اإلنسػافحقػكؽ  ، اتفاقيػةـ1996االتفاقية األكركبية لممارسة حقكؽ الطفل 

المػػػرأة  منػػع كمكافحػػة العنػػػف ضػػدّ ل ، االتفاقيػػة األكركبيػػػةـ1997 الجنسػػية بشػػػأفية ػاألكركبػػ يةػاالتفاقػػ
   ف االتفاقيات.ػكغيرىـ م ـ2011 زليػكالعنف المن

 يةػانػػػسػالالانة ػػػػكبػػقػػة أك العػلػػػامػعػالمب ك ػػػػذيػعػع التػمنػػػية لػركبػػاألك  ةػيػػػاقػفػػػاالت : األولفرع ــــال
 الميينة كأ

ىػػذه  جػػب أف نشػػير أكال أفّ ي ،كالتػػي تسػػمى باالتفاقيػػة الكقائيػػة ذه االتفاقيػػةعػػف ىػػقبػػل الحػػديث 
نمػا اليػدؼ منيػا ىػك خلػق آليػة تافل حمايػة حقػكؽ اإلنسػافات أك حريّ  كؽ ة حققّر أيّ االتفاقية لـ تُ  ، كا 
ف ليككف اليػدؼ مػ ؛مف ىذه االتفاقية 01لمادة ل كفقا ا تسمى باللجنةا كقائيً تحمل طابعً غير قضائية 

سػػكاء  ،الميينػػةأك  انيةػعذيب كغيػػره مػػف العقكبػػات غيػػر اإلنسػػػىػػك حمايػػة األشػػخاص مػػف التػػ ائياػنشػػإ
ألمػااف االحتجػاز  ةبزيػارات خاّصػ، ككػذلؾ قياميػا الذيف لدييـ عقكبة سالبة للحريػة أك منيـ األحرار
 لإلطالع كالتفقد.  كالحبس

بستراسبكرغ  ـ26/11/1987اقية في اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أكركبا ىذه االتف
 كذلؾ ،ادكؿ عليي 07بعد تكقيع  م02/01/1989ز النفاذ في كتـ العمل بيا بعد دخكليا حيّ ، بفرنسا

 
                                                           

  على الرابط :، 1996)المعدؿ( لسنة الميثاؽ االجتماعي األكركبي  -1
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 1.مف ىذه االتفاقية 19بمقتضى المادة 

حيػث أشػارت الديباجػة  ،أقساـ 05سمة على ػمق مادة 23كعلى ديباجة  ىذه االتفاقية احتكت
علػػى منػػع التعػػذيب بكػػل  التػػي تػػنّص مػػف االتفاقيػػة األكركبيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف  03دة المػػا محتػػكػ  إلػػى

 .)اللجنة( كأشارت أيضا إلى إنشاء آلية غير قضائية كقائية، أشكالو

 علػػػػى إنشػػػػاء اللجنػػػػة األكركبيػػػػة لمنػػػػع التعػػػػذيب 03ى إلػػػػ 01نػػػػّص القسػػػػـ األكؿ مػػػػف المػػػػادة 
أمػػا القسػػـ الثػػاني فتضػػّمنت مػػكاده مػػف ، يػػاكطبيعػػة ميام يينػػةأك الم الالانسػػانيةالعقكبػػة  كالمعاملػػة أك

لقسػػـ كفيمػػا يخػػص ا، انتخػػابيـ كطريقػػة اجتماعيػػا علػػى تشػػكيلة أعضػػاء اللجنػػة ككيفيػػة 06إلػػى  04
 .14إلى المادة  07كذلؾ مف المادة  عمل اللجنة إجراءات احتكػ على الثالث فقد

إلػػػزاـ مػػف القسػػػـ الرابػػع  17 إلػػػى 15المػػكاد مػػف  أكردتقػػػد كبالنسػػبة للقسػػـ الرابػػػع كالخػػامس ف
ع اللجنة كأعضػائيا كتمتّ ، سلطة المخكلة بِاستالـ اإلخطاراتاألطراؼ بإخطار اللجنة بِاسـ كعنكاف ال

مػػف القسػػـ الخػػامس كاألخيػػر  23إلػػى  18، فيمػػا نّصػػت المػػكاد مػف كاالمتيػػازاتبالحصػػانات  كخبرائيػا
 2ز النفاذ.يع كالتحفع كدخكؿ ىذه االتفاقية حيّ التصديق كالتكق إجراءاتعلى 

 ،بستراسبورغ م04/11/1993في ليف مضافيف اثنيف بركتككك بيذه االتفاقية ق لقد ُألح
عضاء دكؿ غير األػنّص البركتكككؿ األكؿ على السماح لل ؛ـ01/03/2002ز النفاذ في كدخال حيّ 
، كأدخل البركتكككؿ الثاني لتابعة لمجلس أكركبانة الكزراء اليذه االتفاقية مف طرؼ لج لالنضماـ

، كذلؾ بتقسيـ اللجنة إلى مجمكعتيف ة باللجنةطريقة االنتخاب الخاّص  ّص تعديالت تقنية تخ
مرتيف بدال مف مرة  ، كا عادة انتخاب أعضاء اللجنةكل سنتيف أعضائياانتخاب  إعادةلضماف 

ذه ػػزأ مػػف ىػجػػتػزء ال يػػج دػػعػا بػمػيػػا فػحػكالف أصبػككػركتػف البذاػػى أّف ىارة إلػػدر اإلشػجا تػػمػ، كدةػػػكاح
 3التكقيع كالتصديق علييما. إغالؽ، في حيف تـ االتفاقية

                                                           
 .201-199 ، ص ص2009، منشكرات الحلبي الحقكقية، لبناف، 3الميداني دمحم أميف، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، ط -1
  الرابط :على االتفاقية األكركبية لمنع التعذيب كالعقكبة أك المعاملة الالانسانية أك الميينة،  -2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/eutorturecon.html ، : 18:25 وقت الزيارة :، 25/04/2020 تاريخ االطالع. 
: على الرابطالبركتكككالف المضافاف لالتفاقية األكركبية لمنع التعذيب أك العقكبات الالانسانية أك الميينة،  -3
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 الفرع الثاني : االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الكطنية أك القكمية

فاقيػات التفاقيػة اإلطػار مػف أكؿ االتبا ارية لحماية األقليات أك بمػا تعػرؼعتبر االتفاقية اإلطتُ 
دكليػا  اً كتمثػل تشػريع ،اإلقليمي ػ أنيا تحمل طابعًا إلزاميًا على المستك ، بيد الدكلية المتعددة األطراؼ

علػػى ، ككمػػا يػػدؿ عنػػكاف االتفاقيػػة فػػإف اليػػدؼ منيػػا ىػػك حمايػػة األقليػػات القكميػػة المتكاجػػدة ُيأخػػذ بػػو
 1اتيـ.احتراـ حقكقيـ كحريّ ك ، كتعزيز تفاقيةاال ىذه كل دكلة طرؼ في إقليـمستكػ 

، كتػػػـ العمػػػل بيػػػا فػػػي بستراسػػػبكرغ ـ01/02/1995ىػػػذه االتفاقيػػػة فػػػي اعتمػػػد مجلػػػس أكركبػػػا 
 .في فقرتيا األكلى مف ىذه االتفاقية 28ز النفاذ طبًقا للمادة بعد دخكليا حيّ  ـ01/02/1998

جػػػاء فػػػي الديباجػػػة ؛ أقسػػػاـ 05زعػػػة علػػػى مك  مػػػادة 32احتػػػكت االتفاقيػػػة علػػػى ديباجػػػة ككمػػػا 
 ،ي اتحػاد أكثػق بػيف األعضػاء كتعزيػز المبػادغ المشػتركة بيػنيـػاليدؼ مف مجلس أكركبا كالمتمثل فػ

األقليػػات القكميػػة إيمػػاف األعضػػاء بحمايػػة  إلػػى، كأشػػارت اتو األساسػػيةػكؽ اإلنسػػاف كحرّيػػػكحمايػػة حقػػ
، ؽ اإلنسػػػػاف كبركتكككالتيػػػػا الملحقػػػػةحقك ػاألكركبيػػػػة لػػػػية ػي اعتبػػػػارىـ االتفاقػػػػػآخػػػػذيف فػػػػ، يميـػفػػػػي أقالػػػػ

ككػذلؾ عػزميـ علػى ، ، كالمكاثيػق اإلقليميػة األخػرػ لمتحػدة المتعلقػة بحمايػة األقليػاتاتفاقيات األمػـ ا
 كااللتزامات الكاجب احتراميا.تحديد المبادغ 

مبػػػادغ  03د تحديػػػ 03إلػػػى  01فقػػػد تنػػػاكؿ القسػػػـ األكؿ المػػػكاد مػػػف  المػػػكاد أمػػػا فيمػػػا يخػػػّص 
ف الحمايػػة الدكليػػة لحقػػكؽ يتجػػزأ مػػ ل حمايػػة األقليػػات القكميػػة جػػزء ال: تشػػكّ حقػػكؽ األقليػػاتحمايػػة ل

ة اختيػػػارىـ لطريقػػػة المعاملػػػة ككػػػذا ، حرّيػػػة كالتفػػػاىـ كالتعػػػاكف تطبيػػػق االتفاقيػػػة بحسػػػف النّيػػػ، اإلنسػػػاف
 ممارسة حقكقيـ الكاردة في ىذه االتفاقية.

ة ػحمايػضاء بػدات األعػػيّ ػعػت 19ى ػإل 04ف ػكاده مػػػت مػػد أدرجػػقػي فػثانـ الػة للقسػكبالنسب
كتعزيز الظركؼ التي المساكاة أماـ القانكف كحظر التمييز،  مف خالؿكذلؾ القكمية  األقليات كؽ ػحق

التسامح كالحكار بيف  كتشجيع ركح، تيـ كتطكيرىاعناصر األساسية ليكيّ تضمف ليـ الحفاظ على ال
 كتاكيف السلمي عالتجمّ حق في ال، ك تيـيديدات أك أعماؿ عنف بسبب ىكيّ ، كحمايتيـ مف تقافاتالث

                                                           
علـى ، 119، ص 2012، النيكض بحقكؽ األقليات كحمايتيا )دليل للمدافعيف علييػا(، جنيػف كنيكيػكرؾ، المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف -1

ــــرابط ــــاريخ االطــــالع :،  ar-12-PUB-https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_07 :ال ــــت ، 28/04/2020 ت وق
 .15:30 الزيارة :
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ظيار  الفكر ةكحريّ  التعبير ةكحريّ  الجمعيات نشاء منظمات، فالتديّ كا  ر كالرأؼ ة التعبيريّ ػ، كحكا 
ات األلقاب كالالفت كاستخداـ ،لغتيـ بحرّية تالـحق في ال، كذلؾ كاستخداـ كسائط اإلعالـ

نشاء مؤسسات تعليمية  كتعزيز، بلغتيـكالمعلكمات األخرػ  تااف  الفرص للحصكؿ على التعليـ، كا 
االجتماعية كاالقتصادية  الة في الحياة، كضماف مشاركتيـ الفعّ اػغة كالتدريس بيـ اللّ ، كتعلّ ةخاّص 
ص في دكؿ في التكاصل خارج حدكدىـ بأشخا قحال، باإلضافة إلى افية كالشؤكف العامةػكالثق

براـ ، يةػماؿ المنظمات الدكلية كاإلقليمػ، كمشاركتيـ في أعنفس التقاليدأخرػ يشترككف معيـ في  كا 
بحماية كاحتراـ المبادغ كالحقكؽ د األعضاء ػعيّ ػ، كتلضماف حمايتيـ أخرػ معاىدات مع دكؿ 

 الكاردة في ىذه االتفاقية.

ات للقػػانكف احتػػراـ األقليػػ تخػػّص  أحكػػاـتضػػّمف  فقػػد 23إلػػى  20مػػف المػػادة ا القسػػـ الثالػػث أّمػػ
اط يتعػػارض علػػى أنيػػا تضػػمف أؼ نشػػ، كعػػدـ تفسػػير أحكػػاـ ىػػذه االتفاقيػػة الػػكطني كحقػػكؽ اآلخػػريف
 اتو األساسية.، كعلى أنيا تنتيؾ حقكؽ اإلنساف كحريّ كمبادغ القانكف الدكلي

قابػػة علػػى تنفيػػذ ىػػذه االتفاقيػػة ميمػػة الر  إسػػناد ـ عػػفتاّلػػ 26إلػػى  24القسػػـ الرابػػع مػػف المػػادة 
رسػػاؿ األعضػػاء لألمػػيف العػػاـ للػػأكركبػػا علػػى عػػاتق لجنػػة الػػكزراء التابعػػة لمجلػػس مجلس التػػدابير ػ، كا 

، كمػا تتلقػى جنة الكزراءػتنفيذ المبادغ كالحقكؽ الكاردة في االتفاقية الذؼ يحيليا ىك بدكره للػبعة لالمتّ 
خػػػذىا لتقيػػػيـ مػػػدػ كفايػػػة التػػػدابير التػػػي اتّ  ذات كفػػػاءة ةلجنػػػة الػػػكزراء المسػػػاعدة مػػػف لجنػػػة استشػػػاري

 األعضاء.

كقيػػع كدخػػكؿ صػػديق كالتّ التّ  إجػػراءاتقد احتػػكػ علػػى ػالقسػػـ الخػػامس كاألخيػػر فػػكفيمػػا يتعّلػػق ب
خطػػار األمػػيف العػػاـ للمجلػػس للػػدكؿ األعضػػاء بجميػػع ز النفػػاذ كاالنسػػحاب منيػػاذه االتفاقيػػة حّيػػػىػػ ، كا 
 1يقات كالبالغات كبدأ نفاذ ىذه االتفاقية.صدكقيعات كالتّ التّ 
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 المبحث الثاني: اآلليات المعنية بحماية حقكؽ اإلنساف في إطار مجلس أكركبا
كؽ ػراـ حقػػػػزة التػػػي أنشػػػأىا المجلػػػس لضػػػماف احتػػػػػػػػىػػػي األجي حقػػػكؽ اإلنسػػػاف حمايػػػةآليػػػات 
فنجػػد أف االتفاقيػػة األكركبيػػة لػػػحقكؽ ، ي بيػػاػػػػقكالر  تعزيزىػػا السػػير علػػى و األساسػػية ك ػػػػاتاإلنسػػاف كحريّ 
، كميثػاؽ المجلػس المحكمػة األكركبيػة لحقػكؽ اإلنسػافكالمتمثلػة فػي  اآللية القضائيةدرجت أاإلنساف 

 إلػىة ػ، باإلضافػةػة العامػػكاألمانػة ػة البرلمانيػػالجمعيػلجنة الكزراء ك  يةالسياسالذؼ نّص على اآلليات 
 األكركبي لحقكؽ اإلنساف. المفكض ة كىيػة أخرػ مستحدثػػآلي

 المطلب األول : اآللية القضائية
عػػرؼ بأنيػػػا اآلليػػػة كالتػػػي تُ  األكركبيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػافُيقصػػد باآلليػػػة القضػػائية ىػػػي المحكمػػة 

فػػػي ر ػظػػػػك النّ ػة ىػػػػذه المحكمػػػػف ىػػػػرض مػػػػالغػػػ ؛افػكؽ اإلنسػػػػة لحقػػػػة األكركبيػػػػتفاقيػػػة علػػػى االػالرقابيػػػ
ة بانتيػاؾ الحقػكؽ ػ، إذ تاػكف ىػذه الشػكاكػ متعلقػل الػدكؿ كاألفػراديػبماميا مف قُ الشكاكػ المطركحة أ

الػػدكؿ المكقعػػة  طػػرؼف ػمػػ الػػكاردة فػػي االتفاقيػػة األكركبيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف أك بركتكككالتيػػا المضػػافة
ا ، كمما تجدر اإلشارة إليو أف أحكاـ ىذه المحكمة تحمػل طابًعػالمضافة يابركتكككالتك على االتفاقية 

    1إلزاميًا يكجب الخضكع ليا.

 الفرع األول : المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف

ف القضػػػاة يكػػػكف عػػػددىـ نفػػػس عػػػدد الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي ػف المحكمػػػة مػػػف مجمكعػػػة مػػػتتاػػػكّ 
سػنكات قابلػة  09لمػدة  بػكف نتخيُ ، كل قاٍض مف دكلة عضك يككف ف ، شرط أقاضياً  47المجلس أؼ 

مػػنيـ مػػف  02قضػػاة  03يـ مػػف طػػرؼ الػػدكؿ األعضػػاء أؼ كػػل عضػػك يرشػػح يػػتـ ترشػػيحك  ،للتجديػػد
 القضاة بأغلبية األصكات. ىؤالء ، لتنتخب الجمعية البرلمانية علىجنسيتو

؛ قضائيًا عندما تنظر المحكمة في صيف احدىما قضائي كاآلخر استشارؼ للمحكمة اختصا
 د األعضاءػتفسيرىا كالمحالة إلييا سػكاء مف أحالمرتبطة بتطبيق أحكاـ االتفاقية أك  القضايا جػميع
 ا ػيػكالتػككػركتػأك ب ةػػاقيػر االتفػر بتفسيػػق األملّ ػعػتػدما يػًا عنػشاريػ، كاستةػيػة األكركبػنػرؼ اللجػط فػػأك م

                                                           
المؤسسػة الكطنيػة لحقػكؽ اإلنسػاف ، الخطػػكات المنجػزة فػي إنشػاء المحكمػػة العربيػة لحقػكؽ اإلنسػاف، المػػؤتمر الػدكلي حػكؿ المحكمػة العربيػػة  -1

 .5، ص 2014ماؼ  25/26لحقكؽ اإلنساف، البحريف، 
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  1طلب لجنة الكزراء. ، كذلؾ بعدالقانكنية لقضاياا إحدػي ػف المضافة

ة األكركبيػة ػأجيزة رئيسػية أنشػأتيا االتفاقيػ 03ي ػابة محصكرة فػقلرّ لقد كانت آليات الحماية كا
 11، لاػػف بعػػد دخػػكؿ البركتككػػكؿ رقػػـ جنة الػػكزراءػاللجنػػة األكركبيػػة كالمحكمػػة األكركبيػػة كلػػ :يػكىػػ

دكر نقػػص مػػف أنة األكركبيػػة ك ػألغػػى جيػػاز اللجػػ ـ01/11/1998فػػي  ز النفػػاذالمضػػاؼ لالتفاقيػػة حّيػػ
كأبقػى علػى المحكمػة األكركبيػة كجيػاز  ،صػالحياتيا فػي المجػاؿ القضػائي يخػّص  فيما لجنة الكزراء

 بعد أف كاف مقتصرا على الدكؿ فقط. اللجكء للمحكمة دائـ، كمنح لألفراد حقّ 

الػذؼ ك  ـ01/06/2010 ز النفػاذ فػيالػذؼ دخػل حّيػ 14كذلؾ األمر بالنسػبة للبركتككػكؿ رقػـ 
لغائػػو لالختصػػاص شػػبو القضػػائي للجنػػة الػػكزراء كأككػػل ليػػا مػػف خػػالؿ إالمحكمػػة  دكر زيػػعز قػػاـ بت

لغائو للشرط االختيارؼ الخاص بالطلبػات الفرديػك ، ميمة الرقابة على تنفيذ األحكاـ النيائية علػو جَ ة ك ا 
بحيػػث  اإلجػػراءاتز بسػػرعة بحت تتمّيػػي أصػػالتػػحكمػػة م، كتحسػػينو لعمػػل المػػيإلزاعلػػى أسػػاس أنػػو 

صػػدارىادّ ػ، باإلضػػافة إلػػى تقلػػيص مػػبػػاتد كبيػػر مػػف الطلػجعليػػا تعػػالج حػػي  ،2ة البػػت فػػي األحكػػاـ كا 
 3لالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف. كالسماح لإلتحاد األكركبي باالنضماـ

ضماف حماية أاثر لحقكؽ اإلنساف  مف أجلفقد سعى  15رقـ  فيما يتعلق بالبركتكككؿك 
أشير  04للمحكمة إلى يـ الطلبات كااللتماسات ة تقدمف خالؿ تقليصو لمدّ كذلؾ اتو األساسية كحريّ 

 06على مدة  ينّص  11بعد تاريخ صدكر القرار الداخلي النيائي الذؼ كاف في البركتكككؿ رقـ 
 .4أشير

، فقد طّكر ـ01/08/2018ز النفاذ في الذؼ دخل حيّ  16رقـ  أما فيما يخص البركتكككؿ
اح ػ، كالسملمبػدأ التاامل اً ػتطبيقة ػػا الكطنيػمحااـ العليمف عمل المحكمة ليشمل تعزيز تعاكنيا مع ال

 مػف المحػكمة مػف أجػل القضػايػا كالمػسائل الػتػي   للييئات العليا للدكؿ األعضاء بطلب آراء استشارية

                                                           
، ص ص 2014عبد المجيد كأبك شمالة فرج دمحم، حقكؽ اإلنساف كحػرياتو األساسية، دار الخليج للنشر كالتكزيع، األردف، الصرفندؼ طارؽ  -1

84-86 . 
العجالني رياض، تطكر إجراءات النظر في الطلبات الفردية أماـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، مجلة دمشق للعلـك االقتصادية  -2

 .182-166، ص ص 2012 ، جامعة دمشق، سكريا،2، العدد 28د كالقانكنية، المجل
 .235كيس نكاؿ، المرجع السابق، ص  -3
نابي دمحم أميف كمباركة بدرؼ، المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف بيف الفاعلية كالتقصير في حماية حقكؽ اإلنساف، مجلة الدراسات  -4

 .298، ص 2019الؼ الطاىر، سعيدة، ديسمبر ، جامعة الدكتكر مك 2، العدد 6الحقكقية، المجلد 
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 1بتفسير كتطبيق االتفاقية كبركتكككالتيا المضافة. ترتبط

 الفرع الثاني : نماذج مف بعض القضايا المعركضة على المحكمة

 أوالا  :

قضػية اإلسػاءة التػي ُعرضػت علػى المحكمػة األكركبيػة لحقػكؽ اإلنسػاف  مف بيف أىـ القضػايا
أس(  ، )أؼ ػأف امػػرأة تسػػمى بػػػ إلػػى حيػػث تعػػكد مجريػػات القضػػية: _صػػّلى ّ  عليػػو كسػػّلـ_لرسكلنا

 م2008تي ػاإلسػالـ ع سنػ فػقيـ نػدكات كػاف عنكانيػا ع معلكمػات أساسػية عػػنمساكية الجنسية كانت تُػ

ف ػـ فييػػا عػػالتػػي كانػػت تػػتالّ كأكردت فػػي إحػػدػ النػػدكات ، حػػزب الحريػػة اليمينػػي المتطػػرؼل ـ2009ك
كانػػت لديػػو ميػػكالت جنسػػية تجػػاه األطفػػاؿ  دبػػي محّمػػالنّ  أفّ لة بػػػقائػػزكجاتػػو _صػػّلى ّ  عليػػو كسػػّلـ_ 

 .اسعةي سف التّ ػو تزكج عائشة كىي فألنّ 

كرك أ 480بغرامػػة ماليػػة ُقػػّدرت ب  ـ2011ا المحكمػػة النمسػػاكية فػػي سػػنة كقػػد حكمػػت علييػػ
 .ينيةكللمذاىب الدّ  دبي محمّ لنّ بتيمة اإلساءة لاإلضافة إلى مصاريف القضية ب

، حكػػـ المحكمػػة النمسػػاكية المحكمػػة األكركبيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف تدّ ػأيػػ م25/10/2018كفػػي 
دانػة ىػذه المػرأة إ أفّ بػ ائلةػأضػافت قػك ، لتعبيػراة دخل ضػمف حرّيػال تػمحّمػد أف اإلساءة للّنبػي ّرت ػأقك 

 2مف االتفاقية األكركبية. 10يا في حرّية التعبير كال يمثل خرقًا للمادة ا لحقّ انتيااً  ال يعدّ 

 ثانياا :

، حيث تعرضت يا امرأة تدعى طالبيس ضد إيطاليارفعت ـ02/03/2017في القضية الثانية 
للمحكمة األكركبية ا جعليا ترفع قضيتيا مّ م، أكدػ بمقتل ابنيا كمحاكلة قتليا ؼ ألعماؿ عنف أسػر 
في الحياة في مقتل ابف  المتعلقة بالحقّ  02قّر ىذه األخيرة أّنو تـ انتياؾ المادة ، لتُ لحقكؽ اإلنساف

ة نسانيالالا ي تخّص حظر المعامالتػالت 03تياؾ للمادة ػ، كانعيػة طالبيػس كمحاكلػة قتػلياالمدّ 
 كالمييػنػة بسبب تقصيػر الحككمة االيطالػيػة كفػشليػا فػي حمايػة المّدعيػة مػف أعماؿ العػنػف العائػلػي،

                                                           
بػػرابح السػػعيد، اآلليػػات اإلقليميػػة لحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف )التطػػكر كاألىػػداؼ(، أطركحػػة دكتػػكراه فػػي الحقػػكؽ، كليػػة الحقػػكؽ، جامػػػعة اإلخػػكة   -1

 .235-213، ص ص 2017-2016منتكرؼ قسنطينة، 
، ت حريػة تعبيػرمحكمػة أكركبيػة : اإلسػاءة لنبػي اإلسػالـ ليسػ : انظـر،  305-304ص ، المرجع السابق، ص نابي دمحم أميف كمباركة بدرؼ  -2

 .15:29 وقت الزيارة :، 04/05/2020تاريخ االطالع : ،  https://www.aljazeera.net/news/international على الرابط :

https://www.aljazeera.net/news/international


 
 22 

 1ز.ػيػميػػة تػيّ ػكضح رأةػػػة امػيػعمدّ ػكف الػػز كػيػميتّ ػر الػحظػة بػاّص ػالخ 14ادة ػمػاؾ الػيػتػى انػة إلػافػاإلضػب

 ثالثاا  :

، حيػػث أّف ىػػػؤالء ضػػد جميكريػػة التشػػيؾجػػر الغية ػطفػػال مػػف أقّلػػ 18ّص تخ  القضػػية الثالثػػة 
ممػػا ، األقّلػػي ـ فػػي المػػدارس الخاصػػة بسػػبب كضػػعيـاألطفػػاؿ كػػانكا يعػػانكف مػػف صػػعكبات فػػي الػػتعلّ 

 التي تػنّص  14جعل المحكمة تقّر بأّف ىذا النكع مف المعاملة كالعنصرية في المدارس ينتيؾ المادة 
ا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أّنػػو كألكؿ مػػّرة تجػػد المحكمػػة انتيااػػًا لحظػػر التمييػػز ، كمّمػػمييػػزعلػػى حظػػر الت

   2.)المدارس( في أحد مجاالت الحياةالمتعلق بالميز العنصرؼ الممنيج 

 رابعاا  :

د ّضػػ إبراىيميػػافد حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي قضػػية القضػػية الرابعػػة كالتػػي حكمػػت فييػػا المحكمػػة ّضػػ
ف ػالعمػل ُمنعػت مػ إطػار، كفػي رأة مساعدة اجتماعية في المستشفىلم، حيث كانت تعمل ىذه افرنسا

، كبعػػد اسػػػتنفاذىا مثل دينيػػا اإلسػػالميػرعي الػػذؼ يػػػتجديػػد عقػػد العمػػل نتيجػػة ارتػػػدائيا للحجػػاب الّشػػ
ة ػا للمحكمػػػػػكاىػػػػػداع شكػإليػػػػ ـ12/10/2011خ ػة لجػػػػأت بتاريػػػػػـ الفرنسيػػػػػلجميػػػػع الطػػػػرؽ أمػػػػاـ المحااػػػػ

يف المنصػكص عليػو فػي دّ ػي التػػيا فػقّ ػرة دعكاىػا بانتيػاؾ حػد فرنسػا مبػرّ ّضػ افلحقكؽ اإلنسػ األكركبية
رأت المحكمػػة أّنػػو لػػيس ىنػػاؾ انتيػػاؾ  فػػي القضػػية ظػػر، كبعػػد النّ مػػف االتفاقيػػة األكركبيػػة 09المػػادة 
 فّ بير عف دينيػا معتبػرة أػععية في التّ كأكردت قائلًة بأّف الدكلة الفرنسية لـ تنتيؾ حق المدّ  09للمادة 

و ػد عليػػػي الػػذؼ تؤّكػػػع الفرنسػػػي لػػإلدارة فػػي التشريػػػاخلػػاـ الدّ ػني يتعػػارض كالّنظػػػيػػارتػػداء الحجػػاب الدّ 
 3مف الدستكر الفرنسي. 01المادة 

 

 

                                                           
على الرابط : ، 2018، 3ع، المساكاة بيف النساء كالرجاؿ، المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، ص صحيفة كقائ -1

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home  ،: 10:16 وقت الزيارة :،  05/05/2020 تاريخ االطالع. 
على الرابط : الحماية القانكنية لحقكؽ اإلنساف ، بعض الحاالت الرمزية للمحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ،  -2
sright-human-of-protection-https://www.coe.int/ar_JO/web/compass/legal  ،ت ـــوق، 05/05/2020 الع :ـخ االطـــاريـت

 .18:49 الزيارة :
ف، بكجالؿ صالح الديف، اللباس الديني بيف الحرية كالتقييد: قراءة في اجتيادات المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، مجلة الشريعة كالقانك  -3

 .37-36، ص ص 2019، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، اإلمارات، 79العدد 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.coe.int/ar_JO/web/compass/legal-protection-of-human-rights
https://www.coe.int/ar_JO/web/compass/legal-protection-of-human-rights
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 المطلب الثاني : اآلليات األخرػ 
بآليػات  أيضػاً  ، كتسػمى حقكؽ اإلنسػاف حمايةاألخرػ ىي اآلليات السياسية لُيقصد باآلليات 

ة الػػكزراء ػلجنػػ :كىػػـ (10المػػادة )اؽ مجلػػس أكركبػػا فػػي ػػػػيا ميثػ، كقػػد نػػّص عليػػايػػة غيػػر المباشػػرةالحم
 الميثػػاؽعلييػػا  آليػػة جديػػدة لػػـ يػػنّص ، ك رلمانيػػة كيعػػاكنيـ األمانػػة العامػػةة االستشػػارية أك البػكالجمعيػػ

نمػػا اسػػُتحدثت فػػي سػػنة  ى آليػػات ، باإلضػػافة إلػػاإلنسػػافض األكركبػػي لحقػػكؽ المفػػكّ كىػػي  ـ1997كا 
، )الاػكنغرس األكركبػػي( أخػرػ متخصصػة تجػدر اإلشػػارة إلييػا كمػؤتمر السػلطات المحليػػة كاإلقليميػة

ة كعػدـ ػة العنصريػػضػػة لمناىػة األكركبيػ، اللجنة(ػة البندقيػ)لجن ة كالقانكف ػراطيػة للديمقػاللجنة األكركبي
 1ة.ػة غير الحككميػالدكليات ػر المنظمػ، مؤتمادػة الفسػة الدكؿ لمكافحػ، مجمكعالتسامح

 الفرع األول : لجنة الكزراء ك الجمعية البرلمانية

ف ػ، فضػػػاًل عػػػف فػػػي الفصػػػليف الثالػػػث كالرابػػػع منػػػوّص ميثػػػاؽ المجلػػػس علػػػى ىػػػاتيف اآلليتػػػيػنػػػ
 األمانة العامة التي تقـك بمساعدتيـ كالتي سنتاّلـ عنيا في الفرع الثاني مف ىذا المطلب.

 أوالا : لجنة الك زراء

ـ ػكّكل ليا العمل باسة المُ ػة الكزراء ىي الييئػاؽ المجلس أّف لجنػف ميثػػم 13عتبر المادة تَ 
، حيث تتشّكل ىذه اللجنة مف كزراء خارجية الدكؿ األعضاء في 16ك15المجلس كفقًا للمادتيف 

، كفي حالة كاحدل لو صكت ليف عف دكليـ ككل ممثّ كزيرًا يككنكف ممثّ  47البالغ عددىـ ك المجلس 
 .شرط أف يككف مف حككمة بالدهمكانو ُيندب عضك ألحد الممّثليف مف الحضكر حصكؿ مانع 

الثالث كذلؾ مف ك  الثاني اللجنة كمياميا في الفصل ىذه اتتناكؿ ميثاؽ المجلس اختصاص
لتي مف ف فحص الكسائل الافيلة اػإذ تمّكنيا ىذه االختصاصات كالمياـ م( 21إلى  02المادة )

ف الجمعية ػأك بتكصية م مف تلقاء نفسياشأنيا أف تتحقق أىداؼ المجلس المتعارؼ علييا كذلؾ 
 03السماح ليا بدعكة كل الدكؿ األكركبية التي ليا القدرة على تنفيذ أحكاـ المادة ، ك البرلمانية

 03ـ المادة تدعك العضك الذؼ ال يراعي أحكا، كما لتصبح عضكًا أك عضكًا مشاركًا في المجلس
 يلتػـزو إذا لـ ػر شطبقرّ ا أف تُ ػكز ليػ، كيج07ي المادة ػا فػركط المنصكص علييػًا للشػكفق باالنسحاب

                                                           
كحػػػقكؽ اإلنسػػػاف، المركػػز العربػػػي للتربيػػة علػػى القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني عػػاـ احتفػػاالت المنظمػػات األكركبيػػة،  2019الميػػداني دمحم أمػػيف،  -1

 . https://acihl.org/articles.htm  : انظر الرابط، 02-01 ص ص، 2019ستراسبكرغ، 

https://acihl.org/articles.htm
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و فػػػػي التمثيػػػػل فػػػػي اللجنػػػػة كالجمعيػػػػة البرلمانيػػػػة فػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ قيامػػػػو ، كتسػػػػلب حّقػػػػبتلبيػػػػة الػػػػدعكة
 1.بااللتزامات المالية

فإنيػػػا تعمػػػل كآليػػػة  االتفاقيػػػة األكركبيػػػة إطػػػارفػػػي  راءجنػػػة الػػػكز ل ختصػػػاصاا فيمػػػا يتعّلػػػق بػأّمػػػ
كتقػػـك بتكجيػػو تكصػػيات للػػدكؿ ، ف المحكمػػة األكركبيػػةػللرقابػػة علػػى تنفيػػذ الػػدكؿ لألحكػػاـ الصػػادرة مػػ

، كتسػػػّلط كتسػػػجّليـ فػػػي جػػػدكؿ أعماليػػػا كتخطػػػرىـ بػػػاإلجراءات المتخػػػذة التػػػي تنتيػػػؾ أحكػػػاـ االتفاقيػػػة
 إنيائيا.علييـ عقكبات كتكقيف العضكية أك 

ـ عػرض النػزاع علػى المحكمػة ُتعيد بو في حالة عػدكما أّف ليذه اللجنة اختصاص احتياطي 
حيػػث تجتمػػع لتقػػّرر إف كػػاف ىنػػاؾ خػػرؽ أك انتيػػاؾ ، ة القانكنيػػة المسػػمكح بيػػاخػػالؿ المػػدّ للفصػػل فيػػو 

ارات تتضػػّمف مػػا قػػر  بأغلبيػػة ثلثػػي األعضػػاء صػػدر فػػي األخيػػرلتُ  ،الـ للحقػػكؽ الػػكاردة فػػي االتفاقيػػة أ
 2يجب اّتخاذه ضد الدكؿ المنتيكة ألحكاـ االتفاقية.

؛ اعتمادىػا لالتفاقيػة األكركبيػة بشػػأف ممارسػة حقػكؽ الطفػل فػػي لجنػة الػػكزراءككنمػكذج لعمػل 
فػػت لجنػػة حيػػث كلّ  ـ1990لسػػنة  1121اسػػتجابًة لتكصػػية الجمعيػػة البرلمانيػػة رقػػـ  ـ25/01/1996

دة ػة األمػػـ المتحػػػالتػػي لػػـ تػػرد فػػي اتفاقيػػكؽ الطفػػل ػة حقػػػاء صػػؾ لحمايػػػشػػُسػػبل إني ػخبػػراء للبحػػث فػػ
 3.لحقكؽ الطفل

 ثانـياا  : الجمعية االستشارية أك البرلمانية

ناكؿ ميثػاؽ المجلػس ميػاـ كاختصػاص الجمعيػة البرلمانيػة فػي الفصػل الرابػع منػو كذلػؾ مػف ت
أّف ك  ىػػي آليػػة المداكلػػة داخػػل المجلػػس جمعيػػةالأّف  (22)المػػادة  قػػّرتحيػػث أ (،34إلػػى  22المػػادة )

ي اختصاصػػػيا كتقػػػديـ تكصػػػيات للجنػػػة ػا ىػػػي مناقشػػػة المسػػػائل التػػػي تػػػدخل فػػػميػػػاـ التػػػي ُتعتػػػد بيػػػال
 ء.الكزرا

                                                           
، ص 1951، الجمعية المصرية للقانكف الدكلي، القاىرة، 7المجلة المصرية للقانكف الدكلي، المجلد ، ىيئة التحرير، ميثاؽ مجلس أكركبا -1

 .101-100ص 
لحقكؽ مجدكليف سعادة سعادة، تطكر اآلليات اإلقليمية لحماية حقكؽ اإلنساف : دراسة مقارنة في نظاـ مجلس أكركبا كالنظاـ األمريكي  -2

 .71-70، ص ص 2016اإلنساف، مذكرة ماجستير في القانكف العاـ، كلية الحقكؽ، جامعة الشرؽ األكسط، 
معنصرؼ شمس الديف، اآلليات األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف، مذكرة ماجستير في الحقكؽ، كلية الحقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة دمحم  -3

 .51، ص 2011-2010خيضر، بسكرة، 



 
 25 

 ـ كفػًقػاػ، تعّيػنيـ حككمتيةػف نفس الجنسيػك كمػلال عضف ػممثليف ػة مػل الجمعيػتتشكّ 
كما تتاّكف مف ، 1منتسب في الجمعية كلجنة الكزراء معاً  ثلككف الممنة كبشرط أاّل يمعيّ  إلجراءات

كىذا راجع للاثافة  عدد كبير مف األعضاء بحيث أّف تكزيع المقاعد يختلف مف عضك آلخر
ع ػا يشار إليو أفَّ القرارات التي تصدرىا ىذه الجمعية ال تحمل طابمّ ػ، كمللدكؿ األعضاءالسكانية 

، ا المجلسػدىػات التي يعتمػز االتفاقيػل تعزيػف أجػػمات ػرحػتػرض مقػعا أف تػكز ليػ، كما يجزاـػاإلل
، 2كيمكنيا إنشاء لجاف متخصصة تعمل تحت سلطتيا مثل : لجنة الرقابة كلجنة الشؤكف القانكنية

، باإلضافة إلى أّنيا 3كغيرىاحقكؽ اإلنساف بالقضايا السياسية كاالقتصادية ك خاصة رػ ػأخكلجاف 
، كتعقد سنكيًا لتي تتعّلق بغرض المجلس كاختصاصوي جميع المسائل اػتكصيات فتتداكؿ كتصدر 

فقت الجمعية كلجنة إال إذا اتّ  )عامة كفػي مقر المجلس(دكرات عادية ال تتجاكز مّدتيا الشير
ف لجنة الكزراء بتعييف األميف العاـ ػ، زيادة على ذلؾ تقـك تكصيًة مالكزراء على خالؼ ذلؾ

، كيجكز ليا بالشركط المنصكص علييا في المساعد التابعيف آللية األمانة العامةكاألميف العاـ 
 4.المجلس ميثاؽاء أف تقكماف بتعديالت على كللجنة الكزر  23المادة 

ي ػفػػػ 1307للقػػػرار رقػػػـ  إصػػػدارىاالمجلػػػس  إطػػػاربرلمانيػػػة داخػػػل ككمثػػػاؿ لجيػػػكد الجمعيػػػة ال
، كدعكتيػػا للػػدكؿ األعضػػاء غالؿ الجنسػػي لألطفػػاؿمػػف االسػػت الػػذؼ يقضػػي بالحػػدّ  ـ27/09/2002

، كا عطػاء األطفػاؿ كالعقػاب مػف الجػزاء اإلفػالت فػتمنػع مرتابػي مثػل ىػذه الجػرائـ مػبكضع سياسات 
التفاقيػة األكركبيػة لدىػا اعتمكػذلؾ ا ، 5ف االستغالؿ األكلكية فػي الحقػكؽ كالتعبيػرػضحية ىذا النكع م

التػػػػي سػػػػبق كأف  ـ26/11/1987ي ػالالانسػػػػانية أك الميينػػػػة فػػػػلمنػػػػع التعػػػػذيب كالعقكبػػػػة أك المعاملػػػػة 
 ي المبحث األكؿ.ػثنا عنيا فتحدّ 

 
 

 
                                                           

 .102، ص ىيئة التحرير، ميثاؽ مجلس أكركبا، المرجع السابق -1
 .69-68مجدكليف سعادة سعادة، المرجع السابق، ص ص  -2
 .18معنصرؼ شمس الديف، المرجع السابق، ص  -3
 .105-102ىيئة التحرير، المرجع السابق، ص ص  -4
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 الفرع الثاني: األمانة العامة ك مفكّ ض أكركبا لحقكؽ اإلنساف

ض حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف تعتبػػػػر ىػػػػاتيف اآلليتػػػػيف اسػػػػتنباطًا كتاريسػػػػًا آلليتػػػػي األمػػػػيف العػػػػاـ كمفػػػػكّ 
 ة.ديف لمنظمة األمـ المتحتالتابع

 أوالا  : األمانة العامة

، كألّف األمػػػيف العػػػاـ لمنظمػػػة لمجلػػػسالحمايػػػة التابعػػػة ل ـ آليػػػاتػمػػػف أىػػػاألمانػػػة العامػػػة عتبػػر تُ 
اـ ػف العػػػػقس علػػػى ذلػػػؾ دكر األميػػػػ، فػػػـػق بقضػػػايا العالػػػػمػػػا يتعّلػػػ ي كػػػلّ ػف دكره فػػػػدة يكمػػػػحػػػاألمػػػـ المتّ 

ة ػيػػة كأىمػدؿ علػى مكانػػما يػيء فإنّ ػذا إف دّؿ على شػػكى ،ةػارة األكركبيػالق ما يخّص ػيػلمجلس أكركبا ف
 1.لمجلس أكركبا ىا ىذا األميف العاـالمسؤكلية الابيرة التي يتكالّ 

، كقػػد 37ك 36نػػاكؿ ميثػػاؽ المجلػػس آليػػة األمانػػة فػػي الفصػػل الخػػامس مػػف خػػالؿ المػػادتيف ت
تتاػػّكف مػػف األمػػيف العػػاـ كاألمػػيف العػػاـ  كالتػػياألمانػػة  ةعلػػى تشػػكيل 36نّصػػت الفقػػرة )أ( مػػف المػػادة 

ف ِقبػػػل ػد مػػػػاـ المساعػػػػف العػػػػاـ كاألميػػػػف العػػػػف األميػػػػتعييػػػ ـّ ػ، يتػػػةػف الضركريػػػػة المكظفيػػػػالمسػػػاعد كىيئػػػ
ا بقيػػة األعضػػاء اآلخػػريف )ىيئػػة ، أّمػػف لجنػػة الػػكزراء طبقػػًا للفقػػرة )ب(الجمعيػػة البرلمانيػػة بتكصػػية مػػػ
كمػػا ، إداريػة كذلػػؾ اسػتنادًا للفقػرة )ج(ييػػنيـ األمػيف العػاـ كفقػػًا لالئحػة المػكظفيف الضػركرية( يقػـك بتع
كال  فػػة ذات راتػػب فػػي أّيػػة حككمػػةالفقػػرة )د( أاّل يزاكلػػكف كظي حسػػب يجػػب علػػى كػػل أعضػػاء األمانػػة

 ػ.أخر  كطنية أعضاء الجمعية أك أّية ىيئة نيابية ينتمكف إلى

ة ػلجنػػات أمػػاـ ػو بالكاجبػػػو كتفانيػػػف بإخالصػػػد اليميػػػساعػػاـ المػف العػػػاـ كاألميػػػف العػػػيػؤدؼ األميػػ
ا بالنسػػبة لبقيػػة ، أّمػػالمعيػػكدة إليػػو الميػػاـد تاػػكف خػارج الػكزراء كيؤكػػد عػػدـ خضػػكعو ألؼ تعليمػػات قػػ

كف ػيتمّتعػػػ ـػأّنيػػػ ةػأعضػػػاء األمانػػػو ػا يحضػػػكف بػػػكمّمػػػ، ف العػػػاـػاـ األميػػػػف أمػػػػكف باليميػػػػاألعضػػػاء فيلقػػػ
 ـ.ػيامػة ميػات كاالمتيازات التي تسمح ليـ بممارسبالحصانباالحتراـ ك 

ات ػكزراء طلبػة الػيعرض على لجن وػأنّ اؽ المجلس ػي ميثػدة فالمحدّ اـ ػف العػف مياـ األميػم
اؿ ػمػة ألعػيػزانػي الميػرة فرّ ػالمقادات ػمػعتاالادة على ػزي رػ ػأخف ػػّص مصاريػة التي تخػيػعػالجم

ع الدكؿ األعضاء ػخطر جميمحددة كيُ  قًا لشركطػميزانية المجلس كف كل سنة عرض، كما يَ الجمعية
قتو ػػكيرسل مكاف ،ة الكزراءػ، كيككف مسؤكاًل عف نشاط األمانة أماـ لجنًا بنصيب كل عضكسنكيّ 

                                                           
1
 .41السابق، ص الميداني دمحم أميف، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، المرجع  - 
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كذلؾ مف مياـ األمانة العامة أيضًا ، 41نيا أحكاـ المادة لألعضاء على التعديالت التي تتضمّ 
ػة الػكزراء ف طرؼ لجنػكاء مػػس راراتػػف قػػػم اذهػخػاتّ  ػػـيت اػمػاء فيػا للدكؿ األعضػيػراراتػل قػرسا تُ ػيػأنّ 
 1.الجمعية أك

ع ػػػػو جميػع لديػػاـ تػػكدّ ػف العػػػفػػإّف األميػػة ػاألكركبيػػة ػاالتفاقيػػ ارػإطػػ يػػػػف وػق بميامػػػّلػػػعػما يتػا فيػػػأّمػػ
مف الدكؿ األعضػاء فػي  إخطاراتكيتلّقى ، 2رىا المجلسػقّ ػتي يُ قة بحقكؽ اإلنساف الػاالتفاقيات المتعلّ 

 أملتيػػادابير المّتخػػذة كالػػدكافع التػػي جميػػع التّػػركؼ الطارئػػة بحالػػة حػػق الخػػركج عػػف االتفاقيػػة فػػي الّظػػ
ي ػػػػل الػػدكؿ األعضػػاء فػو ُسبػػػو بطلػػب منػػػـ اطالعػػػ، كمػػا يتػػ3ف ىػػذا الحػػقػخ تكقػػػكتاريػػ ركؼىػػذه الّظػػ

األخػػرػ الػػكاردة  الميػػاـمػػف كغيرىػػا ، 4فػػي قكانينيػػا الداخليػػة ةػاألكركبيػػ االتفاقيػػة ضػػماف تطبيػػق أحكػػاـ
 تة أك البركتككػػكالػكؿ االتفاقيػػػكإبالغػػو للػػدكؿ األعضػػاء بدخػػ المضػػافة ة كالبركتككػػكالتػي االتفاقيػػػفػػ

شػػعارىـ بالتّ حّيػػالمضػػافة  يػػداعات صػػككؾ التّ ز النفػػاذ كا  رسػػالو لبكؿػق أك القػػػصديػػكقيعػػات كا  لػػدكؿ ، كا 
 5.تي تـ اعتمادىاالاالتفاقيات كالبركتكككالت عف نسخ ء األعضا

 ثانـياا : مفكض أكركبا لحقكؽ اإلنساف

، حيػث كرد الػّنص عليػو إلنساف مػف اآلليػات الحديثػة العيػدالمفكض األكركبي لحقكؽ ا عتبريُ 
ـّ تاريرؤسػاء الػدكؿ كالحككمػات األكركبيػةفػي اجتمػاع قمػة  ـ1997في سػنة  سػو كبػدأ عملػو فػي ، كتػ
 سنكات. 06لعيدة كاحدة مدتيا  6، كما تنتخبو الجمعية البرلمانيةـ1999سنة 

عتبر ي، بل كال تشريعياً  ياً قضائة ال تحمل طابعًا آلي لحقكؽ اإلنساف يعتبر المفكض األكركبي
، فؽ اإلنساتعنى بحماية حقك يا كالتي ػأف تحّدثنا عنك سبق ي لة التالمكمّ السياسية ف اآلليات ػم

 ةػضكيػػػعرط ػو شػيػر فػتكفب أف يُ ػا يجػ، كممّ 7ادػحيالك  ةػباالستقاللي زػػالتي تتميّ  وػميام ىػإلة ػباإلضاف

                                                           
 .105-101ىيئة التحرير، المرجع السابق، ص ص  -1
 .68مجدكليف سعادة سعادة، المرجع السابق، ص  -2
 المعدلة.مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف  15المادة  -3
 .42النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، المرجع السابق، ص ، الميداني دمحم أميف -4
 األكركبية لحقكؽ اإلنساف المعدلة. االتفاقية -5
 .71مجدكليف سعادة سعادة، المرجع السابق، ص  -6
 على الرابط :الحماية القانكنية لحقكؽ اإلنساف، مفكضية مجلس أكركبا لحقكؽ اإلنساف،  -7

rights-human-of-protection-www.coe.int/ar_JO/web/compass/legalhttps://  ،ت ـوق، 14/05/2020 الع :ـخ االطـتـاري
 .22:47الزيارة : 
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يمكػف أف نشػير  ي مجػاؿ حقػكؽ اإلنسػاف، كمػاػبالده في المجلس كشػرط المػؤىالت كالخبػرة الاافيػة فػ
بيػػة كال يتػػدّخل بػػأؼ حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ إليػػو أف ىػػذا المفػػكض ال يتلقػػى الشػػكاكػ مثػػل المحكمػػة األكرك 

 1في الشكاكػ التي ُتعرض سكاء على المحااـ الكطنية أك الدكلية.

ليػذا المفػكض أّنػو يقػـك بعمػل تػكجييي فػي كػل مػا يتعّلػق بقضػايا  إسػنادىامف المياـ التي تـ 
ت الاّلزمػػة االمعلكمػػالمشػػكرة ك لػػدكؿ األعضػػاء فػػي المجلػػس مػػف خػػالؿ تقديمػػو لكذلػػؾ حقػػكؽ اإلنسػػاف 

شرافػػػػػ، كتنظيمػػػػةػكالاافيػػػػ ف ػاء بمكاطػػػػػده للػػػػدكؿ األعضػػػػػكتحديػػػػ، ات العمػػػػلػو علػػػػى النػػػػدكات ككرشػػػػػو كا 
رؽ ػاء لخػػػد األعضػػػا أحػػػّليػػػككؾ كالتػػي رّبمػػا قػػد يستغف كالّصػػػالعيػػكب كالخلػػل التػػي قػػد تػػرد فػػي القكانيػػ

عكنػػة بػػيف اآلليػػات الكطنيػػة لتاػػاثف الجيػػكد كالم، فضػػاًل عػػف تشػػجيعو كانتيػػاؾ الحقػػكؽ الػػكاردة فييػػا
در علػػى شػػػكل آراء ػو تصػػػ، كمػػا أّف قراراتػػجلػػسالم ارػإطػػاف داخػػل ػكؽ اإلنسػػػف أجػػل حقػػػة مػػػكالدكليػػ

 2.كتكصيات

ف ػمػػ 13ادة ػكؽ اإلنسػػاف سػػمحت المػػػة حقػػػكض فػػي مجػػاؿ حمايػػػز دكر المفػػػف أجػػل تعزيػػػكمػػ
ُتعػػرض علػػى  القضػػايا التػػي اتجلسػػ فػػيو مشػػاركت3المضػػاؼ لالتفاقيػػة األكركبيػػة 14البركتككػكؿ رقػػـ 

عػػكد إشػػراؾ آليػػة المفػػكض فػػي تدخلػػو كطػػرؼ كي، كتقديمػػو لمالحظػػات كتابيػػةالػػدائرة كالػػدائرة الابػػرػ 
 4االتفاقية األكركبية. تيا الكاردة فيإلى ضماف احتراـ الدكؿ األعضاء اللتزاماثالث 
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       :خالطخ اٌفظً األٚي
أكركبية تعنى بحماية حقكؽ اإلنساف كحرّياتو األساسية على يعّد مجلس أكركبا أكؿ منظمة 

المستكػ اإلقليمي، فنشكءىا عّبر عف تأسيس نظاـ قانكني كفيل بضماف الحقكؽ المدنية كالسياسية 
كالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كحماية األقليات كالنص على عدـ التعذيب بشتى أشكالو 

كمف جية  ،كىذا مف جية النساء كاألطفاؿ كغيرىـ :مثل باإلضافة إلى حماية تخص فئات أخرػ 
مجلس أكركبا كضع آليات سياسية كقضائية إلضفاء طابع رقابي على ىذه الحقكؽ  مقابلة فإف
 حمايتيا.  لضماف  كالحرّيات

  



 

 

 

 

 

 

 

   : اٌثبٟٔ اٌفظً         

ب    أٚسٚثرلٍظ  إطبسمحب٠خ حمٛق اإلٔغبْ خبسج   
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 األمف منظمةي ك ػة االتحاد األكركبػمنظممثل  دكلية ذات الطابع األمنيالمنظمات التعتبر 
 ف أىـ المنظماتػمكاتحاد أكركبا الغربية  كالتعاكف في أكركبا كمنظمة حلف الشماؿ األطلسي

ل ا ساىـ كبشكػ، فكل منيممجلس أكركبا إطارخارج حماية حقكؽ اإلنساف التي تعنى ب اإلقليمية
ا جعل مػف القارة مّ م، ةػكتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرّياتو األساسية الاامل اشر فػي صكف ػمب

حقكؽ اإلنساف حماية ي مجاؿ ػبو ف أخذيُ كنظاـ قانكني  ةمتاامل تعّبر عف حماية إقليميةاألكركبية 
كذلؾ يضمف مف حماية  كماات ف حريّ ػر مػقّ ػا يػكؽ كمػف حقػف مػتضمّ ًة لما يػ، كىذا نتيجـػفي العال

ية ػالقضائة ػحقكؽ اإلنساف كآليات الحمايحماية ة بػقككؾ المتعلّ الّص  اده علىػاعتم قػف طريػع
ا ػذا مػ، كىاػاايػيػتػػأك ان اتػكالحريّ  كؽ ػاس بالحقػـ المسػإذا تؾ حرّ ػتػالتي ت كالعسكرية كالسياسية

 :ػػفالييػف التػي المبحثيػاكلو فػنػتػسن

 ادلجحث األٚي : محب٠خ حمٛق اإلٔغبْ يف إطبس االحتبد األٚسٚثٟ.
 ادلجحث اٌثبٟٔ : محب٠خ حمٛق اإلٔغبْ يف إطبس ادلٕظّبد األٚسٚث١خ راد اٌجعذ األِٕٟ.
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 المبحث األول : حماية حقكؽ اإلنساف في إطار االتحاد األكركبي
العػالـ ة على مستكػ قارة أكركبػا كعلػى الدكلية اإلقليميشكل االتحاد األكركبي أحد التاتالت يُ 
؛ كالتػػي تمثػػل حقػػكؽ اإلنسػػاف كاحتراميػػا كتعزيزىػػابحمايػػة  كاسػػع، إذ تبػػرز مكانتػػو فػػي اىتمامػػو الككػػل

، كمػػا أّنػػو غالبػػًا مػػا يلجػػأ لسياسػػة ى الكسػػائل كاآلليػػاتاليػػدؼ األسػػمى التػػي يسػػعى إلػػى تحقيقػػو بشػػتّ 
 غط لتحقيق ىذه الحماية.الّض 

بتكقيػػػع معاىػػػدة ركمػػػا التػػػي أطلقػػػت عليػػػو تسػػػمية  ـ27/03/1957االتحػػػاد فػػػي س ىػػػذا أّسػػػت
دة ماسػتريخت المكقعػة ػي فػػي معاىػػو إلى االتحاد األكركبػػ، تغّيرت تسميت1ة المشتركةػالسكؽ األكركبي

 أمسػػترداـ، كمػػا نّصػػت اتفاقيػػة ـ01/11/1993ز النفػػاذ فػػػي التػػي دخلػػت حّيػػك  ـ07/02/1992فػػػي 
ة ػالسياسيػ وادئػمبعلى  م01/05/1999-ـ02/10/1997 يػدة فػالمعتمماستريخت ك  دةػالمعدلة لمعاى

يا بعػػد دخكليػػا ػالتػػي تػػـ العمػػل بػػ ـ2007لسػػنة  3معاىػػدة لشػػبكنةباإلضػػافة إلػػى ، 2للسياسػػة الخارجيػػة
 .اإلتحاد على طريقة عمل تنّص ل ـ01/12/2009ي ػفاذ فحّيز النّ 

ي ػفػػ4اػة قبػػل خػػركج بريطانيػػػدكلػػ 28و ػاف عػػدد أعضائػػكػػ ة بعػػدماػدكلػػ 27االتحػػاد حاليػػًا  يضػػـّ 
 .ـ31/01/2020

 ادلطٍت األٚي : ادلعب٘ذاد ادلع١ٕخ ثـحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ يف إطبس االحتبد األٚسٚثٟ
 ادلطٍت اٌثبٟٔ : ا١ٌ٢بد ادلع١ٕخ ثـحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ يف إطبس اإلحتبد األٚسٚثٟ

 
 

 

 

                                                           
 .تسمية المجمكعة االقتصادية األكركبيةكتسمى أيضًا ب -1
 .السياسة الخارجية األمنية المشتركةكتعرؼ أيضًا باسـ  -2
 جاءت لتعديل معاىدة ماستريخت. -3
 ُعرفت باسـ البريكست. -4
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االتحاد  إطارفي حقكؽ اإلنساف حماية بالمعاىدات المعنية  : المطلب األول
 األكركبي

 رداـ باإلضافة إلى ميثاؽ الحقكؽ األساسيةمثل اتفاؽ شنغف كمعاىدتي ماستريخت كأمستي
فضاًل عف معاىدتي ، ي مجاؿ حقكؽ اإلنسافػفحجر أساس االتحاد األكركبي  كمعاىدة لشبكنة

يجب اإلشارة  الّلتاف المعاىدة الدستكرية() م2004ركما ك )اإلصالحات المؤسساتية(  ـ2001نيس 
 .حيث عمل كل كاحد منيـ على كضع أحكاـ ساىمت في تطكير طبيعة كمياـ االتحاد، امإليي

 الفرع األول :  اتفاؽ شنغف ك معاىدات االتحاد

ىػذا كذلػؾ للػدكؿ المكقعػة علػى  االتحػاد إطػارل األفػراد داخػل ػة تنقػيتضػمف اتفػاؽ شػنغف حرّيػ
 ، أما بالنسبة لمعاىدات االتحاد فإّنيما لتأسيسو كتطكير عملو. االتفاؽ

 أوالا : اتفاؽ شنغف1

 ارػإطػل ػكسػفر األفػراد داخػل ػتنقػة ػو بحرّيػػة عليػػماح للدكؿ المكقعاتفاؽ شنغف على الس ينّص 
ـ حاليػًا ي منطقػة شػنغف التػي تضػػكذلػؾ فػكدكف تقديـ تأشيرة  يشػة كالتفتػاالتحاد دكف الخضكع للرقاب

 .3أشير 03ة ال تزيد عف لمدّ ك 2دكلة عضك في اإلتحاد 22دكلة منيا  26

 ،دكؿ أعضػػػػاء فػػػػي االتحػػػػاد )بلجيكػػػػا 05بػػػػيف  ـ14/06/1985ي ػـ تكقيػػػػع ىػػػػذا االتفػػػػاؽ فػػػػػتػػػػ
.م26/03/1995كدخل حّيز النفاذ في ، ليتكسع فيما بعد ، ألمانيا(ىكلندا لككسمبكرغ، فرنسا

4
 

ف أجػػل الػػدخكؿ لمنطقػػة شػػنغف كجػػب تقػػديـ طلػػب للحصػػكؿ ػو مػػنشػػير إليػػو أّنػػأف  يجػػبا كمّمػػ
ق علػى ػصديػ، فعنػد الػدخكؿ يػتـ التّ 5ايػالمػراد الػذىاب إلي دكلػةف سػفارة الػعلى تأشيرة خاصة ُتطلب م

                                                           
 اؽ.: مدينة صغيرة تقع في لككسمبكرغ تـ فييا تكقيع ىذا االتف شنغف -1

، األااديميػة األكركبيػة شػماؿ الػرايف 1مف يفعل مػاذا فػي أكركبػا االتحػاد األكركبػي كمجلػس أكركبػا، ط!  ريتشارد شتكؾ، مرحبًا بكـ في أكركبا -2
 .18، ص 2016كاستفاليا، بكف، 

ت ـوقــ، 25/05/2020 تــاريخ االطــالع :،  ttps://www.dw.comh علــى الــرابط :إجػػراءات جديػػدة للحصػػكؿ علػػى تأشػػيرة ع شػػنغفع ،  -3
 .16:44 :الزيارة

، علػػػػى الػػػػرابط: 23/02/2018ضػػػػكا ريػػػػـ، مػػػػاىي اتفاقيػػػػة شػػػػنغف؟ كىػػػػل يتمتػػػػع الالجئػػػػكف بحريػػػػة التنقػػػػل فػػػػي أكركبػػػػا؟ ، و دككػػػػرؼ  كيسػػػػلي -4
https://www.dw.com  ، : 12:40 وقت الزيارة :، 62/05/2020تاريخ االطالع. 

 .14:07 وقت الزيارة :، 25/05/2020 تاريخ االطالع :إجراءات جديدة للحصكؿ على تأشيرة عشنغفع ، المرجع السابق،  -5
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 رةػػػػػذه التأشيػل ىػػػػة ُيسػػػمح لحامػػػػذه الحالػػػػ، كفػػػي ىػػػاػـ الػػػدخكؿ إلييػػػػة التػػػي تػػػػر بخػػػتـ الدكلػػػػجػػػكاز السفػػػ
كاز ػق علػى جػػػػصديػق كدكف التّ ػػػائػـ كثػػػيش أك تقديػػػتػفػف دكف تػػػغػة شنػػػطقػي دكؿ منػػػر فػل كالسفػػقػنػبالتّ 
 1.ختمو أك رػالسف

ر لحقكؽ اإلنساف بشكل خاص كأمف القارة األكركبية بشكل عاـ كمف أجل تكفير حماية أاث
 2مراقبة الحدكدالتي تعمل على  ؛ـ26/10/2004 في عفركنتيكسعأنشأ االتحاد الككالة األكركبية 

3ر.ػارة البشػة كتجػرعير الشّ ػرة غيػة كاليجػة الجريمػف كمكافحػكؿ اإلرىابييػدخف ػػما ػكحمايتي
 

 ثانياا : معػاىدات االتحػاد 

على أساس أنو سػكؽ أكركبيػة  ـ1957ي ػل معاىدة ماستريخت ميالد االتحاد الذؼ نشأ فػمثّ ت
 ةػة الخارجيػػػػلسياسػػتضػػع اة ماسػػتريخت ك ػػػػػد جػػاءت لتعػػديل اتفاقيفقػػ ترداـػأمسػػػدة ا معاىػػ، أّمػػةػمشتركػػ

 التحاد.ل

 1- معاىدة ماستريخت :

ذا ػس ىػػػكء كتأسيػػػلنشػػ ةً ػعتبػػر بدايػػي تُ ػي كالتػػػكركبػػاد األػدة االتحػػػة بمعاىػػػو االتفاقيػػػى ىاتػػػمػػػست
 .في شكلو الجديد االتحاد

ت ػخػػػػريػاستػبم ـ10/12/1991ك 09ي ػػػػػدة فػذه المعاىػػػػاد ىػػػػالتحػػػي لػد المجلػػػس األكركبػػػػتمػػػػاع
 .ـ01/11/1993لتدخل حّيز النفاذ في  ـ07/02/1992، حيث تـ فتح التكقيع علييا في بيكلندا

ب ػانػػػػي الجػفػػػػت ػث عملػػػػ، حيػػػيػاسػػػػادؼ كسيػاد اقتصػػػػشاء اتحػػػػة بإنػػػػذه االتفاقيػػػػػػػػت ىػّمػػػػد اىتػلقػػػ
س األكركبػػػي فػػػي ػاد للمجلػػػػة االتحػػػػة سياسػػػػت ميمػػػػ، كأككلػػػة )األكرك(ػالعملػػػ دػاالقتصػػػادؼ علػػػى تكحيػػػ
فػػي ىػػذه المعاىػػدة ىػػك اىتماميػػا نػػا لاػػف مػػا ييمّ  ،االىتمامػػات األخػػرػ كغيرىػػا مػػف الجانػػب السياسػػي 

ف المبػػادغ التػػي ػمنيػػا علػػى مجمكعػػة مػػ 06؛ حيػػث أكردت المػػادة اتػػو األساسػػيةبحقػػكؽ اإلنسػػاف كحريّ 
كؽ ػحقػػػة كمبػػػدأ احتػػػراـ ػة كالديمقراطيػػػػكمبػػػدأ الحرّيػػػكؽ اإلنسػػػاف ػي مجػػػاؿ حقػػػػاد فػػػػالتحػػػد علييػػػا اػتمػػػػيع

                                                           
 .14:25 وقت الزيارة :، 26/05/2020تاريخ االطالع : ، 23/02/2018ضكا ريـ، المرجع السابق، و كيسلي دككرؼ  -1
 :وقـــت الزيـــارة ، 26/05/2020 تـــاريخ االطـــالع :، https://www.aljazeera.net  ،11/08/2011 علـــى الـــرابط : معاىػػػدة شػػػنغف، -2

15:33. 
 .15:35 وقت الزيارة :، 26/05/2020 يخ االطالع :تار ، https://www.aljazeera.net  ،27/11/2014 على الرابط :، فركنتيكس -3
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األكركبيػػػة ، كمبػػػدأ احتػػػراـ االتحػػػاد ألحكػػػاـ االتفاقيػػػة اتػػػو األساسػػػية كمبػػػدأ دكلػػػة القػػػانكف اإلنسػػػاف كحريّ 
ركط ف بػػيف شػػ، كمػػا أّنػػو مػػكؽ األساسػػية )المدنيػػة كالسياسػػية(علػػى الحقػػ ي تػػنّص لحقػػكؽ اإلنسػػاف التّػػ

مػػف ىػػذه المعاىػػدة  49كنّصػػت عليػػو المػػادة يعتبػػر شػػرطًا جكىريػػًا االنضػػماـ لعضػػكية اإلتحػػاد كالػػذؼ 
 06.1المادة مف  01الفقرة يحتـر العضك الذؼ يريد االنضماـ أحكاـ ىك أف 

بأّف االتحاد يقـك علػى قػيـ  قضكا ف ىذه االتفاقية _ماستريخت_ػم 03ك 02 كادأّف الم كأيضاً 
، ي ذلػػؾ األقليػػاتػا فػػػالارامػػة اإلنسػػانية كالمسػػاكاة كسػػيادة القػػانكف كاحتػػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف بمػػاحتػػراـ 

كالقضػػاء علػػى الفقػػر كمراعػػاة حقػػكؽ ـ األكركبيػػة كرفاىيػػة مكاطنيػػو ػكييػػدؼ إلػػى تعزيػػز السػػالـ كالقيػػ
 2اإلنساف كاحتراـ ميثاؽ األمـ المتحدة.

 2- اتفاقية أمسترداـ :

حيػػث دخلػػت ، ـ02/10/1997اليكلنديػػة فػػي  أمسػػترداـمعاىػػدة فػػي مدينػػة ـ اعتمػػاد ىػػذه التػػ
عتبر امتداد كتعديل التفاقية ماسػتريخت السػابقة كالمعاىػدات كالتي تُ  ـ01/05/1999فاذ فػي حّيز النّ 

 نا.ييمّ  ، باإلضافة إلى نّصيا على حقكؽ اإلنساف كىذا ماألخرػ المنشئة للجماعة األكركبيةا

زة كذلػؾ مػػف خػالؿ ػمتمّيػة ك ػكفيلػة ػدة بحمايػػذه المعاىػػىػ إطػاري ػكؽ اإلنساف فػقح تػد حظيػلق
 ةػكؽ األساسيػػػز مفيػػـك الحقػػػتعزيػػك؛ المكحػػدة كاإلسػػتراتيجيات اإلجػػراءاتة مػػف ػمجمكعػػ ا علػػىػنّصيػػ

 بيػػاالمسػػاس أك  و الحقػػكؽ ػـ انتيػػاؾ ىاتػػػإذا مػػا تػػدـ التمييػػز كتبّنييػػا لاػػل التػػدابير العقابيػػة ػكمفيػػـك عػػ
 كاسػػتحداث مػػادة جديػػدة تتعلػػق بتأشػػيرة الػػدخكؿ ،الػػدكؿ األعضػػاء فػػي االتحػػادف ػدكلػػة مػػا مػػف قبػػل ػمػػ

فػي  ، باإلضػافة إلػى المسػاكاة بػيف الجنسػيفدكاليجرة كاللجكء ككضع سياسة متعلقة بحرية تنقل األفػرا
يجػػاد فػػرص عمػػل كالقك اؽ شػػنغف لالتحػػاد ػدمج اتفػػالشػػركط الخاصػػة بػػك ، الحقػػكؽ كاألجػػر ضػػاء علػػى ا 

ر ػػػػل علػػى تكفيػة كالعمػػػة نظيفػػػع ببيئػػي التمتّػػػ، ككػػذلؾ حػػق اإلنسػػاف فػػةػكالمشػػاال االجتماعيػػة ػالبطالػػ
كؽ ػد تمػػس أك تنتيػػؾ حقػػػر التػػي قػػػع التدابيػػػع جميػػػكالحػػرص علػػى منػػ، اػة كتحسينيػػػالخػػدمات الصحيػػ

بػػي كجميػػع الحقػػكؽ المدنيػػة األكرك يـك معنػػى المػػكاطف ػكأيضػػًا تكسػػيع مفػػ، األساسػػية اتوػكحرّيػػ اإلنسػاف
دارةق بالتطبيػق الفّعػاؿ لميػاـ بطرسػبرغ التػي تتعّلػكالػّنص علػى ، بيػاالتي يتمتػع   اإلنسػانية كالسػالـ كا 

                                                           
 منػػزر رابػػح، االتحػػاد األكركبػػي كحقػػكؽ اإلنسػػاف، مػػذكرة ماجسػػتير فػػي القػػانكف الػػدكلي كالعالقػػات الدكليػػة، جامعػػة أدمحم بػػكقرة، كليػػة الحقػػكؽ، -1

 .52-50، ص ص 2013-2012بكمرداس، 
 .16:19 وقت الزيارة :، 27/05/2020 تاريخ االطالع :،  https://ar.wikipedia.org : الرابط علىمعاىدات االتحاد األكركبي،  -2
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ق ػتحقيػػ إطػػارا االتحػػاد فػػي ػأبػػرز السياسػػات التػػي ينتيجيػػمػػف  اـػىػػذه الميػػ رػتعتبػػ؛ ك اذػكاإلنقػػ1األزمػػات
 .2األمنية منيا كالعسكرية الخارجيةسياستو 

ي ػانب األمنػػػػػػفػػػػػي الجػػػػػة ػة االتحػػػػػاد الخارجيػػػػػػل سياسػػػػػػو لتمثيػػػػػػر إليػػػػػو أّنػػػػػػيجػػػػػب أف نشيػػػػػ اّمػػػػكم
الخارجيػة للشػؤكف  أك الممثل السػامي ي المفكض األكركبيػذه المعاىدة منصبػاستحدثت ىاسي ػسيكال

 ؿاألك  ؛ حيػػػث يعمػػػلكالمفػػػكض األكركبػػػي للشػػػؤكف السياسػػػية كالعالقػػػات الخارجيػػػةاألمنيػػػة كالسياسػػػة 
، 3فػللمنّظمتيػػ يػق البعػػد األمنػػػلتحقيػػ كػػػػحلػػف الناتك  ادػة بػػيف االتحػػػات الدكليػػػالحفػػاظ علػػى العالقػػ علػػى
و ػ، كقيامػػةػبتنفيػػذ كتنسػػيق السياسػػة الخارجيػػة األمنيػػة كترأسػػو لمجلػػس الشػػؤكف الخارجيػػ ـك ػليقػػي ػكالثانػػ

اد ػات االتحػػػعالقػػللبحػػث فػػي  ادػي االتحػػػة فػػػػػػا عضكيػيػػارات للػػدكؿ التػػي ليسػػت ليػػف الزّ ػة مػػػبمجمكعػػ
 4ذه الدكؿ.ػبي

 الفرع الثاني : ميثاؽ الحقكؽ األساسية

ا ػكؾ التػي كّقعيػػػكػـ الّص ػف أىػػمػ5سػة معاىػدة نيػػو بتسميػػػق عليػػطلػأك بمػا يُ اؽ ػعتبػر ىػذا الميثػيُ 
كركبػي ، حيػث اعتمػد المجلػس األكؽ اإلنسػاف كحرّياتػو األساسػيةػف أجػل تعزيػز كحمايػة حقػػاالتحاد مػ

و بعػد ػـ العمػل بػػكتػ ـ2001ي ػع عليػو فػػ، ليتـ التكقيػـ07/12/2000ي ػىػذا الميثاؽ فالتابع لالتحاد 
.م2003دخكلو حّيز النفاذ في 

6 

ة علػى ػ؛ نّصػت الديباجػفصػكؿ 07ة علػى ػمػمػادة مقسّ  54وة ػاؽ على ديباجػػاحتكػ ىذا الميث
الركحػي  األسػس المكحػدة كالقيػػـ المشػتركة كالتػراثعلى إنشاء أكركبا قائمة علػى عـز شعكب أكركبا 

                                                           
قسػػـ حقػػكؽ اإلنسػػاف،  ،02العػػدد  طػػالبي سػػركر، حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي إطػػار المعاىػػدات األكركبيػػة التأسيسػػية، مجلػػة الجنػػاف لحقػػكؽ اإلنسػػاف، -1

 .19-17، ص ص 2011جامعة الجناف، لبناف، 
، مؤسسػة الينػداكؼ للتعلػيـ كالثقافػة، مصػر، 1جكف بيندر كسايمكف أشرككد، االتحاد األكركبي)مقدمة قصيرة جدا(، تر: خالد غريب علػي، ط -2

 .169، ص 2015
تاريخ ،  https://www.europarabct.comعلى الرابط : ، 18/06/2019ىل يبقى االتحاد األكركبي متماسكا؟ معاىدة أمسترداـ،  -3

 .19:46 وقت الزيارة :، 29/05/2020االطالع : 
، 29/05/2020 :تاريخ االطالع،  https://euromedrights.org/ar: على الـرابـطالممثل األعلى لالتػحػاد األكركبػي للشؤكف الخارجيػة،  -4

 .18:54 :وقت الزيارة
 المتعلقة بإصالحات مؤسسات االتحاد األكركبي. 2001يجب عدـ الخلط بيف ىذه المعاىدة كمعاىدة نيس  -5
قسػػـ حقػػكؽ اإلنسػػاف، جامعػػة ، 02سػػمير أحمػػد، لمػػاذا ميثػػاؽ الحقػػكؽ األساسػػية لالتحػػاد األكركبػػي ؟ ، مجلػػة الجنػػاف لحقػػكؽ اإلنسػػاف، العػػدد  -6

 .20، ص 2011ف، لبناف، الجنا
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القكميػة كذلػؾ  ، كالسعي مف أجل تنمية ىذه القيـ كاحتراـ تنػكع الثقافػات كالتقاليػد كاليكيػاتكاألخالقي
 مف خالؿ ضركرة تعزيز حماية الحقكؽ األساسية.

ي ػفػة ػالارامػ مبػدأ نػاكؿت الفصػل األكؿف ؛ف المبػادغػة مػػػت مجمكعأّما بالنسبة للمكاد فقد تناكل
 ا.ػا كحمايتيػمياة ككجكب احتر ػة اإلنسانيػة الارامػحيث نّصت على قداس 01 مادةال

ي ػفػػ اإلنسػػاف كؽ كالحرّيػػات كحػػقػالحقػػعلػػى  19إلػػى  02ف ػػػػتضػػّمنت مػػكاده مي ػالفصػػل الثانػػ
ة كاألمػػف ي الحرّيػػ، الحػػق فػػػب كاالسػػترقاؽ كاإلاػػراه علػػى العمػػل، حظػػر التعػػذيجسػػدالحيػػاة كسػػالمة ال

، الحػق رةػف أسػػي الزكاج كتاكيػ، الحق فةػة البيانات الشخصيػ، حمايةػة كالعائليػكاحتراـ الحياة الخاّص 
كالبحػث  ة الفنػكف ػ، حرّيػف اتحػاداتػة التعبيػر كالتجّمػع كتاكيػػ، حرّيػرػف كالضميػػة الفكػر كالتدّيػػفػي حريّ 

، ، الحػػق فػػي الملايػػة، الحػػق فػػي إدارة عمػػل تجػػارؼ لحرّيػػة اختيػػار العمػػ، العلمػػي كالحػػق فػػي التعلػػيـ
يقف التّػػ تػػـّ  ـ لدكلػػة مػػا إذاأك تسػػليمي ـأك تػػرحيلي ـفصػػليكعػػدـ األشػػخاص حمايػػة الحػػق فػػي اللجػػكء، 

 و.نكاعضكا لإلعداـ أك التعذيب بشتى أأّنيـ قد يتعرّ 

دت بػو المسػاكاة كالتػي قصػمبدأ المسػاكاة أدرجت مكاده  26إلى  20 المادة فػمالفصل الثالث 
اكاة ػ، كالمسػػكؼ ػ، كاحتػػراـ االخػػتالؼ الثقػػػافي كالػػّديني كاللغػػوػة أشكالػػػأمػػػاـ القػػانكف كحظػػر التمييػػز بكػاّفػػ

، كحقػكؽ األطفػاؿ فػي الحمايػة كالرعايػة كحرّيػة التعبيػر عػف رجاؿ كالّنساء فػي جميػع المجػاالتبيف ال
ة ػػػػاة االجتماعيػي الحيػػػػػػـ فػكمشاركتيػػة ػكمستقلػػ ةػاة كريمػػػي حيػػػف فػػار الّسػػػق كبػػػ، كحػػـػػػػرىػكجيػػات نظ
 .ةػاة االجتماعيػـ فػي الحيػة كاندماجيػكؽ ذكؼ اإلعػاقػحق، ةػػكالثقافي

حيػػث  38إلػى  27 المػػادة فػمػف ػمبػدأ التضامػػاكلت مػػكاده ػتنػ دػالفصػػل الرابػع فقػػ ّص ػكفيمػا يخػ
بػػػػراـ االتفاقػػػػػات  حػػػػػق العمػػػػاؿ فػػػػي التشػػػػاكر كالحصػػػػكؿ علػػػػى المعلكمػػػػات :نػػػػّص علػػػػى كالتفػػػػاكض كا 
، ف العمػػػلػي مػػػػة فػػػي حػػػاؿ الفصػػػل التعسفػػػػ، كالحمايػػػفػات التكظيػػػػكؿ علػػػى خدمػػػػكالحصػػػالجماعيػػػة 
قانكنيػػة كاالقتصػػادية ع األسػػرة بالحمايػػة ال، كحظػػر تشػػغيل األطفػػاؿ كتمتّػػي ظػػركؼ عادلػػةػكالعمػػل فػػ
، ة كالعػالجػة الصحّيػػتمػاعي كالرعايػاف االجػة كا عانات الضمػ، كالحق فػي الُعطل المرضيكاالجتماعية

 ة المستيلؾ.ػ، حمايةػة البيئيػ، الحمايةػة العامػة االقتصاديػالحصكؿ على خدمات المنفع

كحّقيػـ فػػي  46إلػػى  39ف مػػػف المػادة ػكؽ المكاطنيػػة للفصػل الخػػامس فقػد أكرد حقػػػأّمػا بالنسبػػ
ع بخػدمات ، كحّقيػـ فػي التمتّػنتخابػات البلديػةاف األكركبػي كاالالتصكيت كالترشح في انتخابات البرلمػ



 
 38 

ـ التماسػػات ػـ فػػي تقديػػػ، كحّقيػػق الشػػكاكػ ػّدـ إلػػى محقػػػػػػإداريػػة جّيػػدة كالحصػػكؿ علػػى المسػػتندات كالتق
 ة.ػة كالقنصليػة الدبلكماسيػة كالحمايػة كاإلقامػة في الحركػ، كالحريّ يػاف األكركبػللبرلم

ف خػالؿ الػّنص ػة كذلػؾ مػػمبػدأ العدالػ علػى 50إلػى  47ف مػػ نت مكادهػادس تضمّ ػالفصل الس
فػي حّقػو كذلؾ ، تو كحّقو في الدفاعءبراكاحتماؿ على حق اإلنساف في كسائل فّعالة لمحاامة عادلة 

و ػتػػػعلػػى جػػـر تػػـ تبرئ فػو مرتيػػػدـ محاامتػػػكعػػ ـ كالعقكبػػاتػناسب الجرائػػػة كمبػػدأ تػػػدأ الشرعيػػػمبػػ قػتطبيػػ
 و.ػو بػأك إدانت

كت مػػكاده علػػى ػد احتػػػفقػػ 54إلػػى  51ادة ػف المػػػمػػر ػع كاألخيػػػلفصػػل السابػػق باػا يتعّلػػػا فيمػػػأّمػػ
، وػػػػفي اد كالػػدكؿ األعضػػاءػػػػات االتحػات كمؤسسػػػإلػػى ىيئػػاؽ ػو أحكػػاـ ىػػذا الميثػػػة كتكجيػػػػػػامّ ػأحكػػاـ ع
قييػػد حقػػكؽ اإلنسػػاف ـك بتػعلػػى أّنيػػا تقػػير أحكػػاـ ىػػذا الميثػػاؽ ػ، كعػػدـ تفسػػكؽ المكفكلػػةػاؽ الحقػػػكنطػػ
 1.ة إلى حظر إساءة استخداـ الحقكؽ ػ، باإلضافةػو األساسيػكحرّيات

 ـ01/12/2009حّيػز النفػاذ فػي 2، لاػف بعػد دخػكؿ معاىػدة لشػبكنةاً ف ىذا الميثاؽ ملزمػلـ يك
عملػػت ىػػذه المعاىػػدة علػػى تضػػميف  ، كمػػاميػػة مثلػػو مثػػل الصػػككؾ األخػػػرػ ح يحمػػل صػػفة اإللزاػأصبػػ

تحػاد الػّنص علػى أْف يكػكف االك ، كمػنح حقػكؽ أاثػر لألكركبيػيف3األكركبػي الدستكر يثاؽ فيكدمج الم
، كديمقراطيػػًة كانفتاحػػًا مػػف خػػالؿ لجريمػػة كاإلرىػػاب كالتجػػارة بالبشػػرمحاربػػة امػػف خػػالؿ  أاثػػر فعاليػػةً 

 راراتػػػػػف كالقػكانيػػػػػالقر علػػػى ػػػػػأثيػالت يػـ فػػػػػػػػىذة كدكر ػرارات المّتخػػػػؼ علػػػى القػػػرّ ػػػػػعػالت قّ ػػػػػراد حػػػػػح األفػمنػػػ
ي ػػػػػل السامػػػػػب الممثػداث منصػػػػ، كاستحػػػة(ػرارات المقترحػػػػف كالقػػػػي القكانيػػػػراد فػػػػ)إشػػػراؾ األفػػػ4المقترحػػػة

 ..كغيرىا..5للشؤكف الخارجية

 

                                                           
 .182-170، ص ص 2003، دار الشركؽ، القاىرة، 2محمكد شريف، الكثائق الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف، المجلد  بسيكني -1
 .13/12/2007تـ التكقيع على ىذه االتفاقية في  -2
 .67-66منزر رابح، المرجع السابق، ص ص  -3
 :تاريخ االطالع،  http://www.eeas.europa.euعلى الرابط : ىدة لشبكنة حّيز التنفيذ، المفكضية األكركبية ترحب بدخكؿ معا -4

 .01:07 :وقت الزيارة ،02/06/2020
راه في القانكف الدكلي العاـ حطاب فؤاد، شرط احتراـ حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية في إطار االتفاقيات مع االتحاد األكركبي، رسالة دكتك  -5

 .29، ص 2015-2014، 1كالعالقات الدكلية، كلية الحقكؽ، جامعة الجزائر 
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اإلتحاد  إطارفي حقكؽ اإلنساف  حمايةالمعنية بليات اآل :المطلب الثاني
 األكركبي

؛ سياسػػاتو األمنيػػة ف أىػػـعتبػػر مػػالتػػي تُ يػػات لحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف لالتحػػاد األكركبػػي عػػّدة آل
، كأخػرػ لعقكبػات الذكّيػةاكسياسة الضػغط أك بمػا تسػمى ب كالبرلماف األكركبي :فيناؾ آليات سياسية

كؽ ة االتحػاد األكركبػي للحقػالػككآليػة أخػرػ: ، باإلضػافة إلػى ةدؿ األكركبيػ: محكمة العػلقضائية مث
، مجلػس الػكزراء، المفكضية األكركبية، المجلػس األكركبػيدكر نسى ػن ، دكف أفة المستحدثةاألساسي
 ـ.ػيػاإلشارة إلي درجتالتي ة ػة األكركبيػ، اللجني، اليكركبكؿػـ األكركبػف المظالػأمي

 الفرع األول : البرلماف األكركبي كآلية سياسة الضغط 
ي دكؿ ػمثلػػػدد مػف عػػل مػػ، حيػث يتشّكػػ االتحػادك ػة علػى مستػػػػػة التشريعيػاف اآلليػػر البرلمػػعتبػيُ 

ي ػل فػػػػدّخػػػػ، كمػػػا يتاػػػػػاف أك انتياايػكؽ اإلنسػػػػـ المسػػػاس بحقػػػػرؾ إذا تػػػػ، كيتحػػػادػي االتحػػػػػػػػاألعضػػػاء ف
ط التػػي ػغػػة الّض ػ، أمػػا بالنسػػبة لسياسػػي مجػػاؿ حقػػكؽ اإلنسػػافػفػػة ػخاصػػـر ػبػػاالتفاقيػػات التػػي تُ جميػػع 

اؾ ػنتيػػاؿ خذ فػػي حػػاػتّػػػتُ ك  ةػة أك سياسيػػػد تاػػكف اقتصاديػػػقػػ عػػف عقكبػػات ارةػي عبػػػيػػػيمارسػػيا االتحػػاد ف
 و.ػجاد أك خار ػاالتح ارػإطل ػاف داخػكؽ اإلنسػحق

 أوالا : البرلماف األكركبي
ي ػػػػكف األكركبػانػػػالقاد ػػػاعتمة ػػػبمناسب ـ1986ة ػػػسني ػػػف ة إالّ ػذه التسميػػيػػاف بػمػػرؼ البرلػعػـ يُ ػل
للجماعػػػػات ف جمعيػػػػة استشػػػػارية ػعبػػػػارة عػػػػ ـ1951أؼ فػػػػػي سػػػػنة  قػػػػد كػػػػاف بػػػػادغ األمػػػػر؛ فالمكحػػػػد

ي ػيعتمػد علييػا االتحػاد فػة ػة ِجّد بالغػػة ذات أىميػة تشريعيػى آليػإل ركّ ػليتط ،األكركبية للفحـ كالصلب
 1ة.ػو األمنيػتكجيو سياسات

نسػػا للػدكرات العامػة، كالثانػي فػي مقػػّرات رئيسيػة؛ األكؿ فػي ستػراسبػكرغ بفر  03للبرلمػاف 
 برككسل ببلجيكا الجتماعات العمل، أّما الثالث بلاسمبكرغ كالذؼ يعّد مقر الييػئة اإلدارية كاألمانة

 ، كفيما يتعّلػق بعدد نكاب البرلماف فقد نّصت معاىػدة لشبكنػة على أف يككف عددىػـ2العامة للبرلماف

                                                           
جامعة العربي  ،16بكعجيلة نبيل، مكانة كدكر البرلماف األكركبي فػي ظل معاىدة لشبكنة، مجلػة العلـك االجتماعية كاإلنسانية، العدد  -1

 .476، ص 2018التبسي، تبسة، ديسمبر 
، مداح دمحم الصحراكؼ، البرلماف األكركبي المكحد: األىداؼ كاآلفاؽ، رسالة ماجستير، كلية الحقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة قاصدؼ مرباح -2

 .28، ص 2015كرقلة، 
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ر إلػػى ػالنظػػ ّض ػكبغػػة ػـ السياسيػػػتليـ كتكجياتيػػكف ُكػػػيمثلػػ 1س(ػ+الرئيػػاً ػنائب 750ا )ػائبػػكًا نػعضػػ 751
ب عػدد ػذا حسػػكىػًا ػػػعضػكًا نائب 96إلػى  6ف ػمػة ػاء كػل دكلػػدد أعضػػػ عػدّ ػث ال يتعػػ؛ بحيـػػجنسياتي
نائبػًا  73بخػركج بريطانيػا مػف االتحػاد سػيفقد البرلمػاف أّنػو  ىتجدر اإلشارة إلػكما ، لال دكلة السكاف
 .اً عضك 

ف إرادات ػركف عػػو ليعّبػػٌل حسػب انتمائػػة كػػزاب سياسيػػل أحػػاء البرلماف علػى شكػػل أعضػػيتاتّ 
 .اػـك علييػي يقػاد التػادغ االتحػـ لمبػركرة احتراميػع ضػاد مػاالتحدكؿ ي ػجميع مكاطن

لكزراء اشترااو مع مجلس ا سبيل المثاؿ :على كنذكر  لصالحياتلبرلماف مجمكعة مف ال
اد لاي ػو على الصككؾ التي يعتمدىا االتحػو كمكافقتػكب مصادقتػ، ككجاتػصدار التشريعإفػي 

ة كمجلس ػة األكركبيػة للجنػة كالشفييػة الاتابيػو األسئلػي في تكجيػكدكره الرقاب، اذػتدخل حّيز النف
لكسيط برلماني في الشكاكػ ، تعيينو األكركبية الكزراء كتكجيو اللـك كسحب الثقة مػف أعضاء اللجنة

كؽ ػة لحقػ، أّما بالنسب2اـػرىا مف الميػد...كغية الخاصة باالتحاػلمشركع الميزاني إقراره، وػّدـ إليػالتي ُتق
ة ػػلالئح إصدارهف خالؿ ػا كذلؾ مػزىػا كتعزيػيػا في حمايتػػاف دكرًا أساسيً ػب البرلمػد لعػػاف فقػاإلنس
ة ػاسػاج سيػة النتيػات األكركبيػاعػا الجمػفيي اػدعي ػالت ـ1983ة ػػسن عـػي العالػاف فػكؽ اإلنسػػحقع

نشائ3فػي الدكؿ األخرػ  اىتماما بحقكؽ اإلنساف أاثرة ػخارجي ة ػة للديمقراطيػللمبادرة األكركبي وػ، كا 
م1994ة ػكحقكؽ اإلنساف سن

كؽ اإلنساف ػعحكؿ أكضاع حق ةػالئح ح على غرارػللكائ إقرارهكذلؾ ، 4
ة ػق بحقكؽ اإلنساف كالديمقراطيػعالشرط المتعلّ ة ػالئحع ك ـ1996ة السند في بااستاف سنة ػفي مقاطع

راح ػس الؽػإطف أجل ػو مػػالتة إلى تدخػباإلضاف، عـ2006ة ػي سنػاد األكركبػات االتحػي اتفاقيػػف
ل ػو للكسائػ، كاستخدامفػات للمكاطنيكؽ كالحريّ ػف الحقػد مػو للدكؿ بإقرار المزيػدعكتف ك ػالمعتقلي

أك  : اعتماده للقرارو ػالت، ككمثاؿ عف تدخ  5كؽ اإلنسافػف حقػيػـ بتحسػع الدكؿ لدعكتيػة مػالدبلكماسي
: االذؼ طالب فيي ي الجزائرػكؽ اإلنساف فبكضعية حق ةقالمتعلّ  2927/2019: رقػـ الالئحة

دانتةػػينيكؽ األقليات الدّ ػحق ف انتياااتػ، كالتكقف عكدػف دكف قيػبإطالؽ سراح المعتقلي و ػ، كا 
، كدعكتو عف حقكؽ اإلنسافكالمدافعيف  كالمحاميفالصحفييف كالطلبة  ة ضدّ ػفيلالعتقاالت التعسّ 

                                                           
 عدد أعضاء البرلماف غير مستقر. -1
 .495-479بكعجيلة نبيل، المرجع السابق، ص ص  -2
 .17 حطاب فؤاد، المرجع السابق، ص -3
 .70منزر رابح، المرجع السابق، ص  -4
 .18-17حطاب فؤاد، المرجع السابق، ص ص  -5
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، ةػة كالسياسيػكؽ المدنيػللحقي ػد الدكلػا العيػعليي ّص ػة التي ينػة كالسياسيػكؽ المدنيػالحتراـ الحق
 1.ف المطالباتػكغيرىا م ي لألزمةػكصل لحل سلمالدعكة إلى التّ ، ك ة الّتعبير كالمعتقدػكضماف حريّ 

 ثانياا : آلية سياسة الضغط

ة حقػكؽ ػل صكف كحمايػػف أجػيا االتحاد على الدكؿ مػملية التي يُ ػط ىي السياسػة الضغػسياس
تكقيػع  في أّيػة البدءؿ تعامالتيا معو كيككف ذلؾ بفرض مبادغ حقكؽ اإلنساف قبل ف خالػاإلنساف م

فػرض مػػف معاىػدة االتحػػاد  31ك30ف ػا للمادتيػػً ة كطبقػػاد بيذه السياسػيمكف لالتحا ػ، كم2اتدػمعاىال
: حظػر لػة مثػػذه العقكبات سياسيػ، يمكف أف تاكف ىكؽ اإلنسافػات على الدكؿ التي تنتيؾ حقػعقكب

د األمػكاؿ كحظػر ػكالػنفط كتجميػ3، كقػد تاػكف اقتصػادية مثػل : حظػر الصػادراتكمنػع السػفر لألسلحة
ر ذلػػػؾ مػػػف االسػػػتيراد كتجميػػػد أصػػػكؿ البنػػػكؾ المركزيػػػة كفػػػرض قيػػػكد علػػػى االسػػػتثمارات...إلى غيػػػ

 العقكبات.

علػػى  ـ2019سػػنة  فػػيالتػػي فرضػػيا الُحزمػػة تلػػؾ االتحػػاد  ّرىاػالتػػي أقػػة العقكبػػات ف أمثلػػػكمػػ
 : حيث قاـ بػ يـ بقمع المدنييفالمتّ اـ السكرؼ النظ

علػػى ، فػػرض قيػػكد ًا علػػى الػػنفط، حظػػر ف دخػػكؿ االتحػػادػميػػد أمػػكاؿ بعػػض الشخصػػيات كمػػنعيـ مػػتج
سػػتيراد اال، حظػػر فػػي أكركبػػاالسػػكرؼ د أصػػكؿ المصػػرؼ المركػػزؼ ػ، تجميػػبعػػض أنػػكاع االسػػتثمارات

   4.فػالمدنيي معػي قُ ػات التي ُتستعمل فػكنكلكجيػكالتّ  اتالمعدّ كد على ػرض قيػكف

 

 
 

                                                           
على الرابط : ، 28/11/2019فريق التحرير اللترا الجزائر، النص الاامل للقرار األكركبي المقترح بخصكص الجزائر،  -1
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 .72-71معنصرؼ شمس الديف ، المرجع السابق ، ص ص  -2
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 الفرع الثاني : محكمة العدؿ األكركبية كككالة االتحاد للحقكؽ األساسية

ىي اآللية القضائية التي تقـك بالفصل في النزاعات التػي تنشػب فػي العدؿ األكركبية حكمة م
تقػّرر بعػض الحقػكؽ أك تؤكػد  االتفاقيػات كأف إبػراـ فػي، كمػا يجػكز ليػا أف تبػدؼ رأييػا االتحػاد إطار
ػاث ػػػػػػػبحاألاـ بػالقيػػػػػػا ػتيػػػػػػميمّ ة ػة سياسيػػػػػػػي آليػػػػػػػة فيػػػػػػػة األكركبيػػػػػػػكالػػػػػػما يخػػػػػػّص الك ػ، أمػػػػػػا فيػػػػػػعلييػػػػػػا

صدار ت كاالستطالعات  كؽ اإلنساف في أكركبا.ػكؿ كضعيات حقػحقارير كا 

 أوالا : محكمة العدؿ األكركبية

ىا فػي رّ ػيقػع مقػ ؛الجماعة األكركبيػة للفحػـ كالصػلبكاف أكؿ ظيكر ليذه المحكمة في اتفاقية 
 27حاليػًا عػددىـ مساٍك لعدد الدكؿ األعضاء في االتحػاد كالتػي  ُقضاة ف عددػتتشّكل م، 1لاسمبكرغ

، فػف المساعديػػػكالمكظفيػػب المحكمػػة اػف ككتّػػػف العاّميػػػف المحاميػػػػػػف مػدد معيػػػة إلػػى عػػػ، باإلضافػػةػدكلػػ
أك مػف طػرؼ  يػًا بإجمػاع المجلػس األكركبػػر طبعػػت يتغّيػػر ثابػػو غيػػكف أنّ ػـ كػال يمكف حصر عددى

 اةػضػػقُ ف ػػػػـ علػػى تعييػا بينيػػػاد فيمػػػػػػاء االتحػق دكؿ أعضػػػػػػفػػكيتّ ، 2ـ طلػػبػبعػػد تقديػػ ةػاء المحكمػػػأعضػػ
 3مكف تجديدىا.سنكات يُ  06ة لمدّ  المحكمة

دة ػـ معاىػػنّصػت علييػحيػث ا ػاـ بعمليػػػػي القيػا فػػة تساعدىػػة فرعيػزة قضائيػأجي 03ة ػللمحكم
ي القضػػايا المتعلقػػة بػػاألفراد الطبيعيػػكف فػػ بػػالنظر كتخػػتّص  :المحكمػػة العامػػة :ـىػػك   ـ2007لشػػبكنة 

ي النزاعػػات التػػي تنشػػأ ػفػػالتػػي يػػرتبط اختصاصػػيا  :، كمحكمػػة الخدمػػة المدنيػػةكاألشػػخاص المعنكيػػة
كز تأسيسػيا بعػػد ػ: كالتػي يجػػصػػةة أك المتخّص ػ، كالمحكمػػة الخاّصػ4ف االتحػاد كبػػيف آلياتػوػبػيف مكظفيػػ
المفكضػػية كبعػػد خضػػكعيا إلجػػراءات ك ة ػدؿ األكركبيػػف محكمػػة العػػػكػػل مػػ يػػارأيتبػػدؼ أك  ايػػحأف تقتر 

  5التشريع مف ِقبل البرلماف كالمجلس الكزارؼ.

                                                           
، كلية 01صباح رمضاف ياسيف، مؤسسات االتحاد األكركبي كاختصاصاتيا، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانكنية كالسياسية، العدد  -1

 .19، ص 2016الحقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة دمحم بكضياؼ، المسيلة، مارس 
ميق الكحدة األكركبية، رسالة دكتكراه في العلـك السياسية كالعالقات بف زايد أدمحم، سياسات التنمية في االتحاد األكركبي كدكرىا في تع -2

 .132، ص 2018-2017، 03الدكلية، قسـ الدراسات الدكلية، كلية العلـك السياسية كالعالقات الدكلية، جامعة الجزائر 
 .19صباح رمضاف ياسيف، المرجع السابق، ص  -3
 .57، ص جكف بيندر كسايمكف أشرككد، المرجع السابق -4
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 .92، ص 2012-2011جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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، التػي يعتمػدىا االتحػادالصػككؾ كاالتفاقيػات  بتفسػيرق ػي القضايا التي تتعّلػػفالمحكمة تنظر 
كبػػيف آليػػات االتحػػاد فيمػػا  ،التحػػاد كبػػيف أعضػػائوتنظػػر كػػذلؾ فػػي النزاعػػات التػػي تنُشػػب بػػيف آليػػات ا

ـ ػات المحااػػػػػة إلػػػػى استئنافػػػػػ، باإلضافػػػػادػاء االتحػػػػػراد كأعضػػػػػػػػػػكاألف ،اتػراد كالشركػػػػػف األفػػػػػ، كبيػػػػبينيػػػػا
 1ب األخذ بيا.الكطنية التي ُترفع إلييا مػف أجل تفسير القكانيف الكاج

تػي تضػمف للصككؾ مف أىػـ االختصاصػات ال اد االتحادػاعتمي ػة فػعتبر تدخل المحكميُ كما 
الّ احتػراـ حقػػكؽ اإلنسػاف بيػد أّنيػا تشػترط  ؛حمايًة لحقػكؽ اإلنسػاف  قبػل تكقيػع أؼ صػؾ أك معاىػدة كا 

ذا ػكؼ علػػػى ىػػػػدة ال تحتػػػػ، كأّف أؼ معاىػػػنةػركط معّيػػػػع لشػػػػكتخضػػػذة ػر نافػػػػدة غيػػػػذه المعاىػػػػُتصػػػبح ىػػػ
 2ذه المعاىدة.ػاه ىالشرط فإف المحكمة تبدؼ رأييا السلبي تج

ة ػق بحمايػػػف المبػػادغ التػػي تتعّلػػػمػػ ةػة تقػػـك علػػى مجمكعػػػو أّف المحكمػػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػػكمّمػ
 3ة.ػة كالعنايػ، كمبادغ اإلدارة الحسنيػف القانكنػة كمبدأ األمػة الشرعيػكمبدأ الثق حقكؽ اإلنساف

ف أجػػل حمايػػػة ػكذلػػؾ مػػ ـ2019ي سػػبتمبر ػمػػػؤخرًا فػػالمحكمػػة  أقّرتيػػامػػف بػػيف الحقػػكؽ التػػي 
ف ػالعمػػل ضمػػ فػالعمػػاؿ فػػي احتسػػاب كقػػت الػػذىاب كالعػػكدة مػػ قّ ػا نّصػػت علػػى حػػػاؿ أّنيػػػحقػػكؽ العمػػ

 4علييا. كف ؤجر ػالرسمية التي يُ  ساعات العمل

 ثانياا : ككالة االتحاد للحقكؽ األساسية

ىا ، يقع مقرّ  168/2007ـ ػة رقبالالئح ـ2007فيفرؼ  15ي ػأنشأ االتحاد ىذه الككالة ف
كما ، 6انبػة األجػة ككراىيػي لرصد العنصريػز األكركبػف المركػػل عػتأسست كبدي ،5اػبفيينا بالنمس
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 .135-133، ص ص 2007-2006بف يكسف بف خدة، بف عكنكف، 
لى العمل ضمف ساعات العمل، المحكمة  -4 :  الرابط على،  28/09/2019األكركبية تقرر احتساب كقت الذىاب مف كا 

https://arabic.euronews.com  ،: 50:15 وقت الزيارة :، 14/06/2020 تاريخ االطالع. 
 تاريخ االطالع :،  https://alkompis.seعلى الرابط : ، 19/05/2012آغا محمكد ، حقكؽ اإلنساف في االتحاد األكركبي،  -5

 .17:35 وقت الزيارة :، 16/06/2020
: على الرابط، 06/06/2008، يطػالب بزيػادة الصالحيػات لمؤسستػو ةػكؽ األساسيػي للحقػة االتحاد األكركبػمدير ككال -6

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1914584&language=ar  ،: وقت ، 16/06/2020 تاريخ االطالع
 .20:55الزيارة : 

https://arabic.euronews.com/
https://arabic.euronews.com/
https://alkompis.se/
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1914584&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1914584&language=ar


 
 44 

رشاد الكعػر كاألبحػا للتقاريػف خالؿ تقديميػفي مساعدة االتحاد م اػرز مياميػتب  ي العاـ حكؿػاث كا 
 .ف كحرّياتو األساسيةحقكؽ اإلنساالمساس بب تعّلقالمسائل التي ت

كؽ ػات حقػػكؿ كضعيػػات حػػة مف التقارير كاالستطالعػا بمجمكعػة منذ نشأتيػقامت ىذه الككال
ة حػكؿ ػة بحثيػػبدراسػ ـ2009: قياميػا فػي سػنة اؿػ؛ نػذكر علػى سػبيل المثػادػاالتحػ إطػارفػي اإلنسػاف 
ث تعػػّرض ػر ىػػذا البحػػػثبػػت تقريػػ، حيػػث أةػدكؿ أكركبيػػ 10ات كالميػػاجريف فػػي حػػدكد ػة األقليػػػكضعيػػ
 ز.ػف التمييػة مػاليػات عػرط كبمستكيػل مفػز العنصرؼ بشكػف للميػاجريػات كالميػف األقليػكل م

 ، كقػدكؿ تعػّرض الّنسػاء للعنػفد حػدكؿ االتحػاأجػرت بحثػًا فػػي جميػع  م2014كذلؾ في سنة       
 :أّاد التقرير أف

 لجنسي في سف الخامسة عشر.مف الّنساء تعّرضف للعنف الجسدؼ كا 33% -

. %22كما تعّرضف  -  منُيّف للعنف الجسدؼ كالجنسي مف ِقبل أزكاجيفَّ

 .%5ُكّف ُعرضة لالغتصاب كاغُتصبف بنسبة  أيضاً  -

 .%33كذلؾ تعر ضيّف للعنف الجسدؼ كالجنسي في مرحلة الطفكلة بنسبة  -

 إطػار إنشػاءعلػى  لذؼ ينّص ا 252/2013ـ : ػت الككالة بمكجب قرار مجلس االتحاد رقحددّ       
ة ػق العدالػػػ: تحقيػػ ػق بػػػػػػي تتعلّ ػع التػػػمجػػاالت المكاضيػػ ـ2017ك م2013ي ػف سنتػػػكات بيػػػدد السنػػػػػػمتع

دمػػاج أقلّيػػ ،ف مجتمػػع المعلكمػػاتػكالحػػذر مػػ ،ـػدة ضػػحايا الجرائػػػكمساعػػ ، ي المجتمػػعػر فػػػات الغجػػػكا 
، ي المجتمػػػػعػف فػػػػػإدمػػػػاج المياجريػػػػ، زػمييػػػػة التػ، مكافحػػػػفلػكؽ الطػػػػػ، ضػػػػماف حقػػػػيػاكف القضائػػػػػالتعػػػػ

 .انبػة األجػة ككراىيػة العنصريػكمحارب

ل فػي الحػاالت التػي تمػس الفػرد فػي حػّد ذاتػو ال تتػدخّ كمّما تجب اإلشارة إليػو أّف ىػذه الككالػة       
نمّ   1.اتػراد كالمجتمعػاألف ي تمّس ػالت ةػي القضايا العامػا فػكا 

 
 

 

                                                           
 .29:16:  الزيارة وقت، 22/06/2020:  عاالطال تاريخ،  https://ar.wikipedia.org:  الرابط علىككالة حقكؽ اإلنساف األساسية،  -1

https://ar.wikipedia.org/


 
 45 

 تت األكركبية ذاامنظمال إطاركؽ اإلنساف في حماية حق:  المبحث الثاني
 ياألمن البعد

ا ػأك بمػػة حلػػف النػػاتك ػمنظمػػبػػا ك ف كالتعػػاكف فػػي أكرك ػة األمػػػمنظمػػ تمثّػػل ىػػذه المنظمػػات فػػيتك 
 تحمػلالتػي ة ػاألكركبيػ المنظمػاتف أبػرز ػمػ افدّ ػ؛ إذ ُتعػ(أكتػاف)ف الشػماؿ األطلسػي ػـ حلػرؼ باسػُيع

 اً لديمقراطية كفرضػًا لارج نطاقيا اإلقليمي كذلؾ حمايًة لحقكؽ اإلنساف كتعزيز ػلى خُبعدًا أمنيًا يصل إ
 .عليو كالتعرؼإليو ألمف الجماعي، باإلضافة إلى اتحاد أكركبا الغربية التي تجدر اإلشارة ل

األمػػف كالتعػػاكف فػػي  منظمػػة إطػػارحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي  : المطلــب األول
 أكركبا

الف ػي إعػػػذ فػػػخػػػا الػػذؼ ات  ػي أكركبػػػاكف فػػػف كالتعػػػر األمػػػف مؤتمػػػارة عػػػة عبػػػػػػمنظمذه الػانت ىػػػكػػ
، منظمػػة األمػػف كالتعػػاكف فػػي أكركبػػا إلػػى ـ1995ليتحػػّكؿ فػػي سػػنة  ـ1975لسػػنة  ىلسػػنكي الختػػامي
: األكركبيػػػة كأمريكػػػا قػػػارات 03مػػػف 1ةػدكلػػػ 57فػػػي عضػػػكيتيا  بالنمسػػػا كتضػػػـّ  فيينػػػايقػػػع مقّرىػػػا فػػػي 

مػف قػارة إفريقيػا كآسػيا  التعػاكف  مػف أجػلشػريؾ  عضػك دكلػة 12 باإلضافة إلى ،2ة كاألسيكيةػالشمالي
، كمػػا تعمػػل ةػز الديمقراطيػػػرار كالسػػالـ كتعزيػػػق االستقػػػتحقيػػي ػفػػة ػىػػذه المنظمػػيبػػرز دكر ، 3كأسػػتراليا

دارة األزمػػػػات كمنػػػع نشكبيػػػػعلػػػى حػػػل النزاعػػػ ، اءػؿ األعضػػػف الػػػدك ػة كالتعػػػاكف بيػػػػقػػػ، كتاػػػكيف الثّ اتػا كا 
، كتسػير فػي كػل مػا يتعّلػق بالشػؤكف األمنيػةالسياسػي  نقػاش كالتشػاكرصػرحًا لل دّ ػُتعػفضاًل على أّنيا 

، كتسػػػػعى لبنػػػػاء مجتمػػػػع أاثػػػػر بالبشػػػػر كغيرىػػػػا كاالتجػػػػارعلػػػػى حمايػػػػة أكركبػػػػا مػػػػف جػػػػرائـ اإلرىػػػػاب 
 4تيـ.اإلعالـ كحماي الحرّيات كالحقكؽ لألقليات ككسائلديمقراطيًة كا عطاء دفع مف 

ـ ي تحكالت رضع المبادغ العشك  ـ1975ا الشؾ فيو أّف اتفاؽ ىلسنكي الختامي لعاـ مّ م
 الً ػأص رػبػتػعػتُ  يػكؽ التػقػحػراـ الػتػى: احػلػّص عػث نػيػة؛ حػظمػذه المنػي ىػاء فػضػالدكؿ األع اتػالقػع

                                                           
 .54، ص 2007ثركت دمحم، مفاىيـ عصرية، الدار الثقافية للنشر،  -1
 .19:38:  الزيارة وقت، 11/07/2020: االطالع تاريخ،  https://www.osce.org:  الرابط علىنحف ؟ ،  مف -2
،  https://www.researchgate.net/profile/Noha_Bakr:  الـــرابط علــىظمػػة األمػػف كالتعػػاكف فػػي أكركبػػا، نيػػي بكػػر، مسػػتقبل من -3

 .14:57:  الزيارة وقت، 21/07/2020: االطالع تاريخ
4- Organization for Security and Co-operation in Europe, Factsheet: What is the OSCE? , 05/12/2019, p02, 

Voir le lien: https://www.osce.org/whatistheosce/factsheet , Date de vue: 28/07/2020, heure de visite : 

20:00. 
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 دكؿػة الػ، سالمدكدػاس بالحدـ المسػػ، عػاد بيػػتيديػك الكة أػػداـ القػخػدـ استػػ، عاػيػاكاتػسػادة كمػيػللس 

، دخل في الشؤكف الداخلية للدكؿػعدـ التّ ، حل النزاعات بالطرؽ السلمية، التيديدات األمنية فػم
، ػف كالمعتقػد دكف تمييػزر كالّديػر كالّضميالفكاحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرّياتو األساسية السيما حرّية 

، الكفاء ع المجاالتالتعاكف بيف الدكؿ في جمي، كب كفي تقرير مصيرىاي حػقكؽ الشعالمساكاة ف
 لقكاعد القانكف الدكلي. بااللتزامات كفًقػا

، اعتمدت ىػذه ـ1975فمف خالؿ المبادغ العشر الُمدرجة في البياف الختامي ىلسنكي لسنة 
كنػذكر منيػا علػى سػبيل دغ التي تجسد مػا كرد فػي تلػؾ المبػاالمنظمة مجمكعة مف الكثائق االتفاقية 

، اجتمػػاع المتابعػػة الثػػاني لمػػؤتمر ىلسػػنكي كػكىػػ ـ1983د ػالختاميػػة الجتمػػاع مدريػػكثيقػػة الالمثػػاؿ : 
، قػػة كاألمػػف كنػػزع السػػالح فػػي أكركبػػاحػػكؿ إجػػراءات بنػػاء الث ـ1986أيضػػًا كثيقػػػة مػػؤتمر سػػتككيكلـ 

، يػر ىلسنكػػػػث لمؤتمػػػػة الثالػػػػاع المتابعػػػػاجتمػػػ دػعػػػػالػػػذؼ تُ  ـ1989 اػينػػػػاع فيػة الجتمػػػػاميػػػػة الختػيقػػػػكالكث
، ككثيقػة ككبنيػاغف للمػؤتمر ـ1990كف للتعاكف االقتصادؼ في أكركبػا ب مؤتمركثيقة ى لافة إضباإل

بػػراء بشػػأف ، كتقريػػر اجتمػػاع جنيػػف للخاالمعنػػي بالبعػػد اإلنسػػاني لمػػؤتمر األمػػف كالتعػػاكف فػػي أكركبػػ
قمػػة ، ـ1991تمر المعنػػي بالبعػػد اإلنسػػاني ع مكسػػكك للمػػؤ ، ككثيقػػة اجتمػػاـ1991األقليػػات القكميػػة 

للمجلػػس الػػػكزارؼ للمنظمػػػة  26 االجتمػػاع، 1دػة فػػي عيػػد جديػػػة حقيقيػػػنحػػك شرااػػ ـ1994بكدابسػػت 
 كغيرىا....2براتيسالفا ـ2019ديسمبر في 

اف ػاإلنس كؽ ػقػحى ػعلد ػد أاّ ػفقػ ـ1990 دةػػا جديػكركبألس اريػاؽ بػثػمية لػسبػأّمػا بالن
  على : مف خالؿ تعّيدات الدكؿ األعضاء في المنظمة كذلؾ؛ ة كسيادة القانكف ػقراطيػكالديم

 التخلػي عنيا.حقػكؽ مكتسبػة ال يجػكز يا ساف كالحرّيات األساسيػة كصكنيا ككنكؽ اإلنحماية حق -
ي تعّبػػػػر عػػػػف المسػػاكاة كحرّيػػػة الديمقراطيػػػة الحّقػػػة تامػػػف نتيجػػػًة النتخابػػػات حػػػػّرة كشّفػػافػػػة كىػػػي التػػػ -

 التعبير كالتسامح بيف شرائح المجتمع.
 أّف حرّيػة الفكػر كالكجػداف كالّديػف كالمعتػقػد كحرّيػة التعبيػر كتاػكيػف الجمعيػات كالتجمػع السلمػي -

 آخػر. راد دكف تمييػز بسبب الجنس أك الّديػف أك أؼ كضػعػّقػػل ىػي مػف حقكؽ كل األفػكحرّيػة التن
                                                           

كؽ اإلنساف، التزامات البعد اإلنساني لمنظمة األمف كالتعاكف في أكركبا، تر : نيى كماؿ الػديف أبػك اليزيػد مكتب المؤسسات الديمقراطية كحق -1
 .129-7، ص ص 2008،  2، ط 2كخالد الشيارؼ، المجلد 

    ط :ـعلى الراب، 04/12/2019الفركؼ يحضر اجتماع مجلس كزراء خارجيػة منظمػة األمػف كالتعػاكف فػي أكركبػا،  -2
  islworld.ru/ar-https://russia  ،: 16:22 وقت الزيارة :، 10/08/2020 تاريخ االطالع. 
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غيػػره مػف المعػامالت التػػي تػػػكصف لعػػدـ خضػػكع األشػخاص لالعتقػػاالت التعسفيػػة كللتعذيػػػب أك  -
 بالالانسانية أك الميينػة.

ات كحصػكليػػػـ علػػػى محاامػػػة حقػػػكؽ األفػػػراد فػػي التعػػػرؼ علػػى حقكقػيػػػـ كمشاركتيػػػـ فػػػي االنتخابػػػ -
عيـ بػػػالحقكؽ االقتصػػػادية ضػػػافة إلػػػى تمػػػتّ باإل ،، كحػػػق التمّلػػػؾ كمزاكلػػػة األنشػػػطة التجاريػػػةعادلػػػة

   كالثقافية كاالجتماعية.
التأايػػػد علػػػى تعزيػػػز كحمايػػػة ىكّيػػػات األقليػػػات القكميػػػة العرقيػػػة كالثقافيػػػة كاللغكيػػػة كالدينيػػػة كحّقيػػػـ  -

 في حرّيػة التعبير.
سػػاف فػػي حالػػة أف يلجػػأ كػػل األشػػخاص لاليػػات اإلقليميػػة كالدكليػػة التػػي تعنػػى بحمايػػة حقػػكؽ اإلن -

 أك المساس بيا. يـحقكق اؾانتي

قػػػي يعتمػػػد علػػػػى الحرّيػػػة االقتصػػػػادية أّف ُسػػػبل تحقيػػػق االزدىػػػػار كالرّ درج ىػػػذا الميثػػػػاؽ كمػػػا أ
أشػار إلػى فضػاًل علػى أّنػو ، ية كمسؤكلية المحافظػة علػى البيئػةدية السياسكالعدالة االجتماعية كالتعدّ 

 1.ـ1975 الختامي نّص علييا اتفاؽ ىلسنكيالتزاـ الدكؿ بالمبادغ العشر الذؼ ي

التػػي تػػكلي أىميػػة بالغػػة مػػف أجػػل  ليػػاتػف اآلة مػػػي أكركبػػا مجمكعػػػف كالتعػػاكف فػػػة األمػػػلمنظمػػ
 :ل فيػاف كحرّياتو األساسية كتتمثّ ػة حقكؽ اإلنسػحمايصكف ك 

تمد علييا ُيعتبر مف أىـ اآلليات التي تع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان : -
؛ كيبرز ذلؾ مف خالؿ إشرافو على ديمقراطية كالّرقي بحقكؽ اإلنسافالمنظمة في تحقيق ال

، أّما فيما المنظمة إطاراالنتخابات كمراقبتيا كتنظيميا كالسعي مف أجل شفافيتيا كنزاىتيا داخل 
 ىلكسائل علكبشّتى افيحرص ىذا المكتب كالدفاع عف حقكؽ اإلنساف  ةالديمقراطي مجاؿيتعّلق ب

، فضال عف إنشائو لمركز عضاء في المنظمةاألألنظمة الحكـ الديمقراطية للدكؿ تقديـ العكف 
، كاعتماده على ـ2007ت الكطنية لحقكؽ اإلنساف في المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كالمؤسسا

سعى إجراء التربصات التاكينية كالمؤتمرات لرفع مستكػ المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كالتي ت
لتاكيف المدافعيف عف حقكؽ صت ّص : الدكرة التي خُ كمثاؿ ذلؾ ،لإلحاطة بمفيـك حقكؽ اإلنساف

 ،"المعايير الدكلية لحماية الحق في االجتماع كالتجمع"بػ  بمكلدكفيا كالمتعلقة ـ2007اإلنساف في 
 ة ػمػظػنػمػي الػاء فػألعضدكؿ اػات الػزامػاف كالتػكؽ اإلنسػات حقػق بكضعيػتعلّ ػات تػكذلؾ تبّنيو الجتماع

                                                           

 .72-71 ص ، صؤسسات الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابقمكتب الم 1-
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 1ر.ػػاريػػقػػتػف الػػة مػػكعػػمػجػمػات بػاعػمػػػتػذه االجػػف ىػركج مػخػـ الػػتػا يػادة مػي عػتػػلكا كؽ ػقػذه الحػػك ىػػنح
ــة : - ــات القومي ــل باألقلي  اجتمػػاعفػػي  المنظمػػة ىػػذا المفػػكض تاسػػتحدث المفــوا الســامي المكل

، كمػػا كتصػعيدىا عة مػػف أجػل كقػف كردع حػػدكث النزاعػاتعلػػى كجػو السػر ل عمػلي ـ1992ىلسػنكي 
تػػػي تتعػػػّرض ليػػػا حػػػكؿ التيديػػػدات األمنيػػػة ال إخطػػػار الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي المنظمػػػةحػػػرص علػػػى ي

لتقػػّرر ىػػذه الػػدكؿ مػػا يجػػب  مناسػػب إذا مػػا تفاقمػػت ىػػذه التيديػػداتحػػّذرىـ فػػي الكقػػت الاألقليػػات، كي
مػػا يقػػـك باالسػتعالمات عػػف طريػػق ، ك2كاألزمػات اّتخػاذه مػػف إجػراءات لتجنػػب الكقػػكع فػي الصػػراعات

كمثػػاؿ ذلػػؾ: اىتمامػػو 3جمػػع المعلكمػػات كتكاصػػلو بالػػدكؿ األعضػػاء للتقّصػػي عػػف كضػػعية األقليػػات
 4ا.األقليات عددًا في أكركب الّلذاف يعتبراف مف أابر بأقليات الركما كالسنتي

 الػكزارؼ السػادس تمػاع المجلػستـ تعيينو فػي اج ة وسائل اإلعالم :حري  الممثل الخاص المكلل ب -
حيػث منحػو مجمكعػة مػف الصػالحيات  193بقرار المجلس الػدائـ رقػـ  ـ1997ككبنياغف ب للمنظمة

ُيقػػػدـ علػػػى  :الػػػذؼ يقػػػـك بيػػػا مػػػف أجػػػل حرّيػػػة التعبيػػػر كحرّيػػػة كسػػػائل اإلعػػػالـ؛ فعلػػػى سػػػبيل المثػػػاؿ
تعّيػػداتيا مػػف القيػػاـ بنظمػػة مػػف ُتمّكػػف الػػدكؿ األعضػػاء فػػي المي التػػكالتشػػجيعية المبػػادرات التعاكنيػػة 

   مػػػع باإلضػػػافة إلػػػى تعاملػػػوكالكقػػػكؼ علػػػى تطكراتيػػػا،  سػػػائل اإلعػػػالـكك حرّيػػػة التعبيػػػر قػػػي بأجػػػل الرّ 
، كمػا يتحػّرؾ إذا ض كػل مػف الصػحافة ككسػائل اإلعػالـتػر تعالتػي كظركؼ العمػل كالعقبات العكائق 

التػي تػنّص علػى ىاتػو  المنظمػة كتعيػّداتياتـ المساس بحّرية التعبير كحرّية كسائل اإلعالـ كبمبادغ 
، ككمثػػاؿ عػػف تدخلػػو فػػي المسػػائل التػػي تمػػس حرّيػػة التعبيػػر األخػػرػ ...كغيرىػػا مػػف الميػػاـ 5الحرّيػػات

ييئػة المككلػة باإلذاعػة كالتلفزيػكف عف قلقو إزاء الحظر الذؼ فرضػتو ال كحرّية كسائل اإلعالـ: إعرابو
، حيػػث اعتبػػػر ىػػػذا النػػكع مػػػف العػقػػػكبات علػػػى ـ05/05/2020فػػػي تركيػػا ضػػّد كسػػائل اإلعػػالـ فػػػي 

 6كسيلة مف كسائل الّضغط التي تقّيد عمل الصحافة.ا أّنػي

                                                           

 .91-86 ص ، صمعنصرؼ شمس الديف، المرجع السابق 1-
  على الرابط:، ةلسامي لمنظمة األمف كالتعاكف في أكركبا المعني باألقليات القكميالمفكض ا -2

OHCHR2.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR  ،: 00:00 وقت الزيارة :، 12/08/2020 تاريخ االطالع. 
 .73لديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، المرجع السابق، ص المؤسسات ا مكتب -3
 .142المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف، المرجع السابق، ص -4
يػد مكتب المؤسسات الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، التزامات البعد اإلنساني لمنظمة األمف كالتعاكف في أكركبػا، تػر: نيػى كمػاؿ الػديف أبػك اليز  -5

 .79-78، ص ص 2008، 2، ط 1رؼ، المجلد كفادؼ حمكد كخالد الشيا
:  على الرابط، 05/05/2020منظمة األمف كالتعاكف األكركبي تنتقد انتيااات تركيا لحرّية الصحافة كاإلعالـ،  -6

https://www.youm7.com/home/index  ،18:28:  الزيارةوقت ، 13/08/2020:  تاريخ اإلطالع. 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR2.html
https://www.youm7.com/home/index
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 المنظمات األمنية األكركبية إطارحماية حقكؽ اإلنساف في  المطلب الثاني :
 األخرػ 

 منظمة حلف الناتك الفرع األول :

العسكرؼ المنظمات اإلقليمية ذات البعد  أحد أبرزمنظمة حلف الشماؿ األطلسي تعّد 
لتيديدات األمنية كحمايتيـ مف ا افاع عف أعضائيالد اعلى عاتقي كاألمني كاإلنساني؛ حيث تُػلقي

التي تحيط بيـ كأيًضا للحفاظ على السلـ كاألمف الدكلييف كذلؾ في إطار ما ُيعرؼ بإجراءات 
 .جماعي التي يقـك بيا مجلس األمفاألمف ال

شػّكلت الحػػرب البػػاردة حتميػة إنشػػاء ىػػذا الحلػف كخاّصػػة بعػػد اتسػاع نفػػكذ االتحػػاد السػػكفياتي 
حلػػف دفػػاعي يحمػػييـ مػػف فػػي  دكؿ أكركبػػا الغربيػػة تفكػػر مػػف ا جعػػلالػػذؼ ااتسػػح أكركبػػا آنػػذاؾ، مّمػػ

ككنػػػػػدا كالػػػػػك.ـ.أ الدفاعيػػػػػة ؛ حيػػػػػث اجتمػػػػػع سػػػػػفراء دكؿ معاىػػػػػدة برككسػػػػػل تيديػػػػػدات المػػػػػد الشػػػػػيكعي
ليتّػػػػػػػـ تأسيسػػػػػػو فػػػػػػي  ،بكاشػػػػػػنطف لإلعػػػػػػالف عػػػػػػف ظيػػػػػػكر الحلػػػػػػف ـ10/12/1948 يفػػػػػػللمفاكضػػػػػػات 

للػدكؿ كتجيػز سػمح ي تتػمػف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ال 51لمػادة ا كفق ما تنّص عليو ـ04/04/1949
 1حق الدفاع عف نفسيا فرادػ أك جماعات.

دكلػة مػف  30فػي عضػكيتو  يضػـّ يقع المقر السياسي الرئيسػي للحلػف فػي برككسػل ببلجيكػا ك 
كمقػدكنيا  ـ2017فػي )مػكنتينيغرك( الجبػل األسػكد يف المنظّمػ كاف آخر ،قارة أكركبا كأمريكا الشمالية

 ؾ تعػػاكف بعػض الػػدكؿ معػػو كشػركاء مثػػل: دكؿ شػػركاء السػػالـ، زيػػادة علػى ذلػػـ2020الشػمالية فػػي 
(، الشػػػػركاء دكؿ 4دكؿ(، دكؿ مبػػػػادرة اسػػػػطنبكؿ للتعػػػػاكف ) 7دكلػػػػة(، دكؿ الحػػػػكار المتكسػػػػطي) 21)

 2دكؿ(. 9الدكلييف )

يثػػػػاؽ الحلػػػػف، غيػػػػر أّف طبيعػػػػة مػػػػف م 06و 05لقػػػػد كانػػػػت ميػػػػاـ الحلػػػػف مرتبطػػػػة بالمػػػػادة 
ّيػر مػف مفاىيمػو التػي تأّسسػت الدكلية التػي جػرت بعػد الحػرب البػاردة جعلتػو يغرات كالتطكّ رات المتغيّ 
ح اليـك حلف عسػكرؼ ذك ؛ فبعد أف كاف حلف عسكرؼ ييدؼ للدفاع عف أعضائو أصبـ1949في 

                                                           
، مركز 4، العدد 2البياتي أحمد باسل، مكقف جميكرية ركسيا االتحادية مف تكسيع حلف الشماؿ األطلسي، مجلة دراسات إقليمية، السنة  -1

 .28-27، ص ص 2005الدراسات اإلقليمية، جامعة المكصل، العراؽ، 
،  https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82686.htm: على الرابط، 2019ماىي منظمة حلف الشماؿ األطلسي،  -2

 .20:33: وقت الزيارة، 20/08/2020: اإلطالع تاريخ

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82686.htm
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 لاػػف لػػـ يػػأتي ىػػذا التحػػكؿ مػػف فػػػراغ صػػل بػػو الحػػاؿ ليقػػـك بمسػػاعدات إنسػػانية،ك إلػػى أف ، أمنػػي عػػدبُ 
ّنػػػػما جػػػاء بعػػػد علػػػى نيجيػػػا ككفػػػق ر لمجمكعػػػة مػػػف المفػػػاىيـ اإلسػػػتراتيجية التػػػي يسػػػي فػّني الحلػػػػتبػػػ كا 

 : بعد الحرب الباردة مامرحلة 

 نّص على اإلبقاء على مياـ الحلف الدفاعية :م1991ل لعام المفهوم اإلستراتيجي الجديد األو -
، كما تضّمف في جانب التكسع اإلقليمي في جانب التكسع األمني كالعسكرؼ  األمف الجماعيعف 

ابق أعضاء في حلف كارسك قبكؿ فكرة انضماـ دكؿ شرؽ ككسط أكركبا الذيف كانكا في الس
 .كتجنب النزاعات كالحل السلمي لياالتشاكر كالتعاكف  ،كبناء الثقة بينيـ كبيف دكؿ الحلف المعادؼ

دارة  : م1999 المفهوم اإلستراتيجي الجديد الثاني لعام - أكرد مياـ جديدة للحلف كحفع السالـ كا 
 دكؿالة التي تشّكل خطًرا على أمف بعض التيديدات األمنيل كذكرهاألزمات خارج نطاقو اإلقليمي، 

ليجرة السرية، الجريمة المنظمة، فضاًل عف التكسع العسكرؼ الحلف: اإلرىاب، افي  األعضاء
 في المساعدات اإلنسانية. وللحلف ليشمل تدخل

إقػػرار ميّمػػات الػػدفاع تضػػّمف ىػػذا المفيػػـك  : م2212المفهــوم اإلســتراتيجي الجديــد الثالــث لعــام  -
كليػة كالتعامػل معيػا كذلػؾ لمكاابػة المتغّيػرات الد ؛الجماعي، إدارة األزمػات، كالتعػاكف األمنػي للحلػف

 1.كقكعيا نزاعات كأثنائيا كبعدالقبل نشكب ككف أّف للحلف قكة عسكرية كسياسية تتيح لو التدخل ك 

كحل النزاعات، فتدخلو في ىذه األزمات  إدارة األزمات لحلف الناتك األثر البارز فيكاف 
التي قػد تيػدد أمػف أعػضائػو،  ةػيػت األمنداػة التيديػكاجيػكر لمػي تطػكر كمازاؿ فػتط اػو لحّليػكمحاكلت

كذلؾ حماية لحقكؽ اإلنساف كحفاًظا على السلـ  كمف أمثلة النزاعات التي تدخل الحلف لحّليا
 ك،بككسكف KFOR عمليةكاليرسؾ،  بالبكسنةSFOR ك  IFORعملية..."كاألمف الدكلييف: 

ة ػ، عمليايػتدريبا ػعً ػت طابػسػتػااالتي  راؽػبالع NTM.1ةػعملي ،انستافػبأفغ ISAFة ػعملي
Operation Allied Harmony عملية ،بمقدكنيا Active Endeavour األبيض بالبحر 

إلى جانب الدكر  Unified Protectorفي ليبيا في إطار عملية  العسكرؼ  التدخل ثـ ،المتكسط
 عف استعداده للتدخل، فضاًل 2..."كبااستاف دارفكر مثل ساني المتزايد في عدد مف المناطقاإلن
 ة التي ػكريػة السػكت على الحدكد التركيػف نكع باتريػخ مػو لصكاريػد كضعػكرؼ كذلؾ بعػي النزاع السػف

                                                           
، 9الجزائرية لألمف كالتنمية، المجلد كفاء، منطقة جنكب البحر المتكسط في المفيـك االستراتيجي لحلف الشماؿ األطلسي، المجلة  بكراس -1

 .317-315، ص ص 2020، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، جانفي 16العدد 
 . 3، ص11/02/2013اسعيدؼ إبراىيـ، الناتك كحسابات التدخل العسكرؼ في سكريا، مركز الجزيرة للدراسات، الدكحة،  -2
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 1.الشرقية ف الناحية الجنكبيةل االمتداد اإلقليمي للحلف متمثّ 

رف الماضػي التي لحقت بأكركبا فػي القػ قبإثر األزمات كالحمّما تجدر اإلشارة إليو أّنو على 
يػػػة فػػػي كتزايػػػد نفػػػكذ الييمنػػػة األمريككفشػػػل الػػػدكؿ األكركبيػػػة مػػػف احتػػػكاء ىػػػذه األزمػػػات كالػػػتحكـ بيػػػا 

 ك.ـ.ألػػلحلػػف النػػاتك كلتبعيػػة الللػػتخلص مػػف  الػػدكؿ األكركبيػػةسػػعت  السػػيطرة علػػى ىاتػػو األزمػػات،
 : مف خالؿ مجمكعة مف المحاكالت كذلؾ 2كبناء اليكية األمنية األكركبية

منظمػػػة األمػػػف كالتعػػػاكف فػػػي أكركبػػػا كذلػػػؾ بمنحيػػػا اختصاصػػػات جديػػػدة كتطػػػكير آليػػػات تطػػػكير  -
 )المياـ أك البعثات، العمليات، كالفرؽ المدنية للتدخل السريع(.

 لتمّثل القكة الدفاعية خارج إطار الحلف. ـ1999إنشاء القكة األكركبية للتدخل السريع  -
سػػػتراتيجية الجديػػػدة لألمػػػف األكركبػػػي )أمػػػف اإلك  ـ2003الػػػنص علػػػى اإلتحػػػاد الػػػدفاعي األكركبػػػي  -

 .ـ2003أكركبا في عالـ أفضل( 
 مطالبات الدكؿ األكركبية بإنشاء الجيش األكركبي المكحد. -
 ... كغيرىا مف المحاكالت.3تطكير منظمة اتحاد أكركبا الغربية -

 اتحاد أكركبا الغربية الفرع الثاني :

كػاف أكؿ كالدفاعي،  األكركبية ذات البعد األمنيظمات المناتحاد أكركبا الغربية مف أحد أىـ 
يقػع مقػّره ، 4في إطػار مػا يسػمى بالمعاىػدة الدفاعيػة ـ1948في اتفاقية برككسل  ذا االتحادظيكر لي

ـّ فػػي عضػػكيتو فػػي برككسػػل ببلجيكػػا ك  دكؿ  05دكؿ مػػف اإلتحػػاد األكركبػػي، باإلضػػافة إلػػى  10يضػػ
 .دكؿ أعضاء متضامنيف 03نيف، كدكؿ شركاء متضام 10وبصفتيـ مراقبيف، 

أجيػػزة رئيسػػية : مجلػػس الػػكزراء الػػذؼ يتػػكلى عقػػد الجلسػػات مػػرتيف أك أاثػػر فػػي  03لالتحػػاد 
 ، كالجمعية البرلمانية.السنة، المجلس الدائـ لممثلي البلداف المنظّمة لالتحاد

                                                           
 .6اسعيدؼ إبراىيـ، المرجع السابق، ص  -1
اـ، تعزيز التاامل األكركبي على ضكء السياسة األمنية كالدفاعية المشتركة لإلتحاد األكركبي، مجلة القانكف،المجتمع كالسلطة، بف حداد ىش -2

 .249، ص 2018، مخبر كلية الحقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة السانية دمحم بف أحمد ، كىراف، 2، العدد7المجلد 
ريكي في إطار حلف الشماؿ األطلسي بعد الحرب الباردة، مذكرة ماجستير في العلـك السياسية قصدؼ أماؿ، أبعاد الخالؼ األكرك_أم -3

 .154-134، ص ص 2014-2013، 3كالعالقات الدكلية، كلية العلـك السياسية كالعالقات الدكلية، جامعة الجزائر 
ة لالتحاد األكركبي، مذكرة ماجستير في العلـك السياسية، كلية في السياسة األمني 2008بعلي باية، أثر األزمة االقتصادية العالمية لعاـ  -4

 .73، ص 2016-2015الحقكؽ كالعلـك السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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دفاع األكركبيػة األخػرػ آليػات الػكفقًا لمعاىدة ماستريخت فإف ىػذا االتحػاد جػزء ال يتجػزأ مػف 
على غرار حلف الناتك كمنظمة األمف كالتعاكف فػي أكركبػا، كمػا ُأسػندت لػو مجمكعػة مػف الميػاـ ذك 

 ـ19/06/1992مجلػػس الػػكزراء فػػي كذلػػؾ فػػي 1طػػابع عسػػكرؼ كحفػػع السػػالـ كالتػػدخالت اإلنسػػانية
 .كيككف بيذه المياـ سالح االتحاد األكركبي بكف  ببطرسبرغ

ّنص على إنشاء كحدات عسكرية تعمل تحػت قيػادة ىػذا االتحػاد فػي اجتمػاع لشػبكنة لقد تـ ال
االجتمػاع ىػذا حيػث خُلػص  ـ1995دكؿ ايطاليا،فرنسا،اسبانيا،البرتغاؿ في مػاؼ  04الذؼ كاف بيف 
كركبيػػػة األقػػكة الاألكركفػػػكر كىػػي كيعتمػػد علػػى:  األكركفػػػكرس االتفػػػاؽ علػػى تشػػكيل إلػػىفػػي األخيػػر 
 2.ع، كاألكركمارفكر كىي القكة البحرية األكركبيةلالنتشار السري

الصػػالحيات  جميػػع مػػف اتفاقيػػة أمسػػترداـ علػػى مػػنح الثالثػػة فػػي فقرتيػػا 17كمػػا نّصػػت المػػادة 
بكضػع ىػذا األخيػر التحاد أكركبػا الغربيػة حيػث يقػـك فيما يتعّلق بالجانب األمني كالدفاعي المشترؾ 

 3.قرارات االتحاد األكركبي كتطبيقيا

المياـ التي قاـ بيا ىذا االتحاد: مشاركتو مع حلف الناتك في فرض الحظر البحػرؼ مف بيف 
نقػػػػل ا تجػػػػب اإلشػػػػارة إليػػػػو أّنػػػػو تػػػػـ حػػػػل ىػػػػذه المنظمػػػػة ك كمّمػػػػ، 4فػػػػي األدرياتيػػػػؾ فػػػػي حػػػػرب البكسػػػػنة

 5.ـ2000التحاد األكركبي في نكفمبر صالحياتيا ل

 

                                                           
 .166-165، ص ص 2015البياتي شاار محمكد كىيب كالعقابي على عبد الحسيف عبد هللا، دليل الدبلكماسي، دار الاتب العلمية،  -1
، تدخل حلف الشماؿ األطلسي في النزاعات الداخلية)دراسة مقارنة بيف حالتي ككسكفك كليبيا(، مركز الاتاب األااديمي، تمرابط إيماف -2

 .85، ص 2017
 . 253بف حداد ىشاـ، المرجع السابق، ص  -3
 .75بعلي باية، المرجع السابق، ص  -4
(، 2012-2004كتأثيراتيا على منطقة جنكب غرب المتكسط )األبعاد األمنية للسياسية األكركبية للجكار بف حسيف سليمة،  -5

 . 29، ص 2013، 3مذكرة ماجستير في العلـك السياسية كالعالقات الدكلية، كلية العلـك السياسية كاإلعالـ، جامعة الجزائر 



 

 
 
 
 

 خالطخ اٌفظً اٌثبٟٔ:                      
بحماية حقكؽ اإلنساف مجلس أكركبا فإف ىناؾ أيضا منظمات أخرػ تعنى  فضال عف منظمة     

كتتحّرؾ إذا ما تـ المساس بيذه الحقكؽ أك انتياايا؛ فمنظمة األمف كالتعاكف في أكركبا كاالتحاد 
األكركبي كحلف الناتك مف أبرز ىذه المنظمات التي تعتمد على اآلليات السياسية كالقضائية 

نساف كتطبيقا عزيزا للديمقراطية كدكلة القانكف كفرضا كضغطا لحماية حقكؽ اإلكالعسكرية، كذلؾ ت
 .  لألمف الجماعي
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تعلمنا بمشقة في "يقكؿ خافيير سكالنا الممثل السامي للسياسة كاألمف األكركبي سابقا: 
يتطلباف تعاكًنا كتااماًل إقليمييف، فإدارة األزمات ليس كإقامة أكركبا أّف السالـ كاألمف المستداميف 

كبعد إحاطتنا بو مف كل ليذا المكضكع  فمف ىذا المنطلق كمف خالؿ تطّرقنا، "كتحقيق األمف
 خُلصنا إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات:كل نقطة فيو ب الجكانب كما أصعب التعّمق

 النتائج : -أ
أكركبا في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف كحرّياتو األساسية  التي أقامتيا انكنيةإّف المنظكمة الق

فبعد  ،ميثاؽ األمـ المتحدةكفقا لما ينّص عليو ك نتاج لتأسيس حماية إقليمية متااملة  ماىي إالّ 
أنشأت يا في القرف الماضي خالؿ األزمات التي لحقت بفشل المنظمة األممية مف حمايتيا 

منو؛ فمجلس  52ك 51المادتيف إقليمية مستندة على ميثاؽ األمـ المتحدة كالسيما منظمات أكركبا 
)الميثاؽ العاـ كالميثاؽ االجتماعي كاالتفاقية التي اعتمدت اتفاقيات أكركبا مف أكؿ ىذه المنظمات 

اإلطار كاتفاقية منع التعذيب بكل أشكالو(، إذ تّقر ىذه االتفاقيات الحقكؽ المدنية كالسياسية 
كالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كحماية األقليات كمنع التعذيب بشتى أنكاعو، كنّصو على اآلليات 

)المحكمة األكركبية، مجلس الكزراء،  القضائية كالسياسية التي تعنى بحماية حقكؽ اإلنساف
 .(الجمعية البرلمانية، األمانة العامة كمفكض حقكؽ اإلنساف

 أمسترداـ ،فقد أكردت اتفاقياتيا )شنغف، ماستريخت ؛التحاد األكركبيأّما بالنسبة لمنظمة ا
حرّية التنقل، كالّنص على مبادغ الحرّية كالديمقراطية، احتراـ حقكؽ ( كميثاؽ الحقكؽ األساسية

اإلنساف كحرّياتو األساسية، دكلة القانكف، كاحتراـ أحكاـ الميثاؽ العاـ الذؼ ينّص على الحقكؽ 
كالحق في البيئة كالرعاية ، باإلضافة إلى تعزيز مفيـك الحقكؽ األساسية، اسيةالمدنية كالسي
كأيضا إدراج مبادغ: الارامة، الحقكؽ كالحرّيات، المساكاة كالتضامف، حقكؽ المكاطنيف، الصحّية، 
المتمثلة في القضائية(، كما أنشأت ىذه المنظمة آليات الحماية السياسية كالقضائية  كالعدالة
 ماف كمحكمة العدؿ كككالة االتحاد للحقكؽ األساسية كسياسة الضغط(.)البرل

)منظمة األمف كالتعاكف في أكركبا،  األخرػ ذات البعد األمني المنظماتكفيما يتعّلق ب
 حلف الناتك كاتحاد أكركبا الغربية(:

كف في أكركبا على ذاف اعتمدتيما منظمة األمف كالتعااللّ كميثاؽ باريس ىلسنكي  ياتفاق افقد نّص  
مف بيف ىذه ك المبادغ أك الكصايا العشر التي تحكـ العالقات بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة 

يف كالمعتقد دكف حرّية الفكر كالضمير كالدّ  ،احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرّياتو األساسية)المبادغ: 
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كل أشكالو، كحق دـ خضكعو للتعذيب بػالتعّيد على صكف حماية حقكؽ اإلنساف كعتمييز(، 
حماية األقليات، كحق اللجكء لاليات التي تعنى  المشاركة في االنتخابات كالممارسات التجارية،

مكتب المؤسسات الديمقراطية )ليات ىذه المنظمة فتتمثل في: بالنسبة آلأّما قكؽ اإلنساف، بحماية ح
باألقليات القكمية، الممثل مفكض السامي المكلف ال ،الذؼ يشرؼ على االنتخابات كحقكؽ اإلنساف
 بحرّية كسائل اإلعالـ(. الخاص المكّلف

أّما األمر بالنسبة لحلف الناتك كاتحاد أكركبا الغربية؛ فإّف حلف الناتك نشأ على أساس أّنو 
حلف عسكرؼ ميمتو الدفاع عف الدكؿ األعضاء بما فييـ دكؿ أكركبا الغربية، ليتحكؿ بعد الحرب 

ف أمني ييدؼ إلى تطبيق األمف الجماعي خارج نطاقو اإلقليمي، ليصل بو األمر الباردة إلى حل
كذلؾ عف طريق انتياجو لمجمكعة مف المفاىيـ اإلستراتيجية، كفيما  إلى تقديـ مساعدات إنسانية

يتعّلق باتحاد أكركبا الغربية فقد كاف جزء مف اآلليات األمنية الدفاعية كسالح االتحاد األكركبي 
 طبق قراراتو إلى أف تـ حلو كضـ صالحياتو لالتحاد األكركبي. الذؼ ي

 التوصيات: -ب
 :قترحات التي نكصي بيايف الممف ب
استحداث منظمة العفك األكركبية لتعمل على مستكػ القارة األكركبية مثل بإمكاف أكركبا  وأنّ  -

لية أكركبية جديدة على آ على المستكػ الدكلي، كأيضا الّنص نظيرتيا منظمة العفك الدكلية
ف ىذه حيث تتضمّ الذؼ يقـك بيا مجلس حقكؽ اإلنساف؛  استنباطا بآلية االستعراض الدكرؼ الشامل
 حكؿ التزاـ ىذه الدكؿ بتعيداتيا في حماية حقكؽ اإلنساف. اآللية دراسة تقارير عف الدكؿ األكركبية

اإلنساف كلـ تتناكلو المنظمات  إّف ما يمكف إضافتو مف حقكؽ للحماية األكركبية لحقكؽ كأيضا  -
األكركبية التي ُتعنى بحقكؽ اإلنساف مايلي: الحق في التصحيح، الحق في االعتراض، الحق في 

الحق في حماية البيانات الشخصية، الحق في جكدة الحياة، الحق بالنسياف الرقمي أك بما يسمى 
حكؿ مشكلة  ـ1984تركيا كالعراؽ في  بيفأكال التي جرت  فبعد األزماتفي المياه )األمف المائي( 

أصبح اآلف  )سد النيضة( بيف مصر كأثيكبيا كالسكدافخاّصة األخيرة )مشركع غاب( ك المياه 
 .مف أجل المياه 21حركب القرف براء أنو ستاكف يرػ الخ حيث ىذا الحق ضركرة حتمية

ككف أحكاميا نيائية، كفي األخير نكصي باستحداث محكمة أكركبية استئنافية لحقكؽ اإلنساف  -
، فضال عف مبدأ الكقاية الذؼ يعّد كىكذا ليتسنى لألشخاص الطعف في األحكاـ كا عادة النظر فييا

 لرد االنتيااات التي تطاؿ حقكؽ اإلنساف. مف اآلليات الجديدة لحماية حقكؽ اإلنساف
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 .2011جامعة الجناف، لبناف، قسـ حقكؽ اإلنساف، 

صباح رمضاف ياسيف، مؤسسات االتحاد األكركبي كاختصاصػاتيا، مجلػة األسػتاذ الباحػث للدراسػات القانكنيػة  -9
 .2016مارس  حقكؽ كالعلكـ السياسية، جامعة دمحم بكضياؼ، المسيلة،كلية ال ،01كالسياسية، العدد 

طػػالبي سػػركر، حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي إطػػار المعاىػػدات األكركبيػػة التأسيسػػية، مجلػػة الجنػػاف لحقػػكؽ اإلنسػػاف،  -10
 .2011لبناف، جامعة الجناف،  قسـ حقكؽ اإلنساف، ،02العدد 

لفردية أماـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، مجلة العجالني رياض، تطكر إجراءات النظر في الطلبات ا -11
 .2012جامعة دمشق، سكريا، ، 2، العدد 28دمشق للعلـك االقتصادية كالقانكنية، المجلد 

، 6مجلة الحقكؽ كالعلكـ اإلنسانية، العدد فريجة دمحم ىشاـ، اآلليات الدكلية اإلقليمية لحماية حقكؽ اإلنساف،  -12
 .2010لفة، أاتكبر جامعة زياف عاشكر، الج

مقلػػد حسػػيف طػػالؿ، البعػػد األكركبػػي فػػي السياسػػات الخارجيػػة للػػدكؿ األعضػػاء فػػي االتحػػاد األكركبػػي، مجلػػة  -13
 .2018، كلية الحقكؽ كالعلكـ السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، جكاف 17المفكر، العدد 
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االسػػتغالؿ كاالعتػػداء الجنسػػي، المجلػػة  الميػػداني دمحم أمػػيف، اتفاقيػػة مجلػػس أكركبػػا بشػػأف حمايػػة األطفػػاؿ مػػف -14
للتربيػة علػى القػانكف الػدكلي اإلنسػاني  المركػز العربػي ،1العربية للقانكف الدكلي اإلنساني كحقػكؽ اإلنسػاف، العػدد 

 .2018ديسمبر ستراسبكرغ،  ،كحقكؽ اإلنساف

تربيػة علػى القػانكف الػدكلي المركػز العربػي للعاـ احتفاالت المنظمػات األكركبيػة،  2019الميداني دمحم أميف،  -15
 .2019 فرنسا، اإلنساني كحقكؽ اإلنساف،

نابي دمحم أميف كمباركة بدرؼ، المحكمة األكركبية لحقػكؽ اإلنسػاف بػيف الفاعليػة كالتقصػير فػي حمايػة حقػكؽ  -16
 .2019ديسمبر  جامعة الدكتكر مكالؼ الطاىر، سعيدة، ،2، العدد 6اإلنساف، مجلة الدراسات الحقكقية، المجلد 

الجمعيػة المصػرية للقػانكف  ،7ىيئة التحرير، ميثاؽ مجلس أكركبا، المجلة المصرية للقػانكف الػدكلي، المجلػد  -17
 .1951 الدكلي، القاىرة،

 ،8الػعػػدد  كيػس نػػػكاؿ، آلػيػات حػمايػػة حػقػكؽ اإلنػسػاف فػي إطػار مػجػلس أكركبػا، مػجػلػة الػدراسػػات الحػقػكقيػػة، -18
 .2017ر مكالؼ الطاىر، سعيدة، جامعة الدكتك 

 3- األطشٚحبد ٚاٌشعبئً اجلبِع١خ :

بػػرابح السػػعيد، اآلليػػات اإلقليميػػة لحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف )التطػػكر كاألىػػداؼ(، أطركحػػة دكتػػكراه فػػي الحقػػكؽ،  -1
 .2017-2016جامعة اإلخكة منتكرؼ قسنطينة، 

 

السياسػػػة األمنيػػػة لالتحػػػاد األكركبػػػي، مػػػذكرة  فػػػي 2008بعلػػػي بايػػػة، أثػػػر األزمػػػة االقتصػػػادية العالميػػػة لعػػػاـ  -2
 .2016-2015ماجستير في العلكـ السياسية، كلية الحقكؽ كالعلكـ السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

 

بػػف حسػػيف سػػليمة، األبعػػاد األمنيػػة للسياسػػية األكركبيػػة للجػػكار كتأثيراتيػػا علػػى منطقػػة جنػػكب غػػرب المتكسػػط  -3
ر في العلكـ السياسية كالعالقات الدكلية، كلية العلـك السياسية كاإلعالـ، جامعة (، مذكرة ماجستي2004-2012)

 .2013، 3الجزائر 
 
بف زايػد أدمحم، سياسػات التنميػة فػي االتحػاد األكركبػي كدكرىػا فػي تعميػق الكحػدة األكركبيػة، رسػالة دكتػكراه فػػي  -4

ليػػػػة العلػػػـك السياسػػػية كالعالقػػػات الدكليػػػة، جامعػػػة العلػػػـك السياسػػػية كالعالقػػػات الدكليػػػة، قسػػػـ الدراسػػػات الدكليػػػة، ك
 .2018-2017، 03الجزائر

 

حطػػاب فػػؤاد، شػػرط احتػػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف كالديمقراطيػػة فػػػي إطػػار االتفاقيػػات مػػع االتحػػاد األكركبػػي، رسػػالة  -5
 .2015-2014، 1دكتكراه في القانكف الدكلي العاـ كالعالقات الدكلية، كلية الحقكؽ، جامعة الجزائر
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غربػػي رقيػػة، السياسػػة الخارجيػػة لالتحػػاد األكركبػػي بعػػد الحػػرب البػػاردة، مػػذكرة ماجسػػتير فػػي العلػػـك السياسػػية،  -6
 .2012-2011كلية الحقكؽ كالعلكـ السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

 

قصػػدؼ أمػػاؿ، أبعػػاد الخػػالؼ األكرك_أمريكػػي فػػي إطػػار حلػػف الشػػماؿ األطلسػػي بعػػد الحػػرب البػػاردة، مػػذكرة  -7
، 3، جامعػػة الجزائػػر كالعالقػػات الدكليػػة العلػػـك السياسػػيةكالعالقػػات الدكليػػة، كليػػة ماجسػػتير فػػي العلػػـك السياسػػية 

2013-2014. 
 

: دراسة مقارنة في نظاـ مجلػس أكركبػا ت اإلقليمية لحماية حقكؽ اإلنسافمجدكليف سعادة سعادة، تطكر اآلليا -8
تير فػػػي القػػانكف العػػاـ، كليػػة الحقػػػكؽ، جامعػػة الشػػرؽ األكسػػػط، كالنظػػاـ األمريكػػي لحقػػكؽ اإلنسػػػاف، مػػذكرة ماجسػػ

2016. 
 

، مػػػذكرة نسػػػاف، حمايػػػة العمػػػاؿ الميػػػاجريف كأفػػػراد أسػػػرىـ فػػػي القػػػانكف الػػػدكلي لحقػػػكؽ اإلالكىػػػابعبػػػد  محػػػنش -9
 .2016-2015، 1، جامعة باتنة ماجستير في الحقكؽ، كلية الحقكؽ كالعلكـ السياسية

 
لماف األكركبي المكحد : األىداؼ كاآلفاؽ، رسػالة ماجسػتير، كليػة الحقػكؽ كالعلػكـ مداح دمحم الصحراكؼ، البر  -10

 .2015، ، كرقلةالسياسية، جامعة قاصدؼ مرباح
 

معمػػػاش صػػػالح الػػػديف، القػػػانكف األكركبػػػي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػق، مػػػذكرة ماجسػػػتير فػػػي  -11
 .2007-2006ة، بف عكنكف، القانكف، كلية الحقكؽ، جامعة الجزائر بف يكسف بف خد

 

قكؽ اإلنساف، مذكرة ماجستير فػي الحقػكؽ، كليػة الحقػكؽ ، اآلليات األكركبية لحماية حمعنصرؼ شمس الديف-12
 .2011-2010، كالعلـك السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة

 
 ،ات الدكليػػػةمنػػػزر رابػػػح، االتحػػػاد األكركبػػػي كحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، مػػػذكرة ماجسػػػتير فػػػي القػػػانكف الػػػدكلي كالعالقػػػ -13

 .2013-2012، بكقرة، كلية الحقكؽ، بكمرداس أدمحمجامعة 

 4- االتفبل١بد ٚاٌربٚتٛوٛالد :

 اسي لمجلس أكركبا.النظاـ األس -1

 .ةلفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف غير المعداالت -2
ي ػضافػاإلكؿ ػتككة بالبرك ػكالمتمم 14-11ف ػة بالبركتكككليػاف المعدلػة لحقكؽ اإلنسػة األكركبيػاالتفاقي -3

 .13-12-7-6-4كالت ػكالبركتكك
 .1961ة ػي لسنػي األكركبػاؽ االجتماعػالميث -4
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 .1996ة ػي )المعدؿ( لسنػي األكركبػاعػاؽ االجتمػالميث -5
 .ةػأك الميين الالانسانيةة ػأك المعاملة ػب كالعقكبػة لمنع التعذيػة األكركبيػاالتفاقي -6
 .1988ة ػي لسنػي األكركبػالجتماعاؽ اػكؿ المضاؼ للميثػالبركتكك -7
 .1991ة ػي لسنػاعي األكركبػاؽ االجتمػكؿ المضاؼ للميثػالبركتكك -8
 .1995ة ػي لسنػي األكركبػاعػاؽ االجتمػكؿ المضاؼ للميثػالبركتكك -9

 عقكبات الالانسانية أك الميينة.ة لمنع التعذيب أك الػة األكركبيػكالف المضافاف لالتفاقيػالبركتكك -10

 .األقليات القكميةتفاقية اإلطارية لحماية اال -11

 

 5- ادلشاجع اإلٌىرت١ٔٚخ :

: على الرابط، المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، أسئلة كأجكبة -1
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA ، 14/04/2020 :تاريخ االطالع. 

 ، على2018، 3، ص المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، صحيفة كقائع، المساكاة بيف النساء كالرجاؿ -2
 .05/05/2020 :، تاريخ االطالع https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home :الرابط

 :علػػػػػى الػػػػػرابط ،للمحكمػػػػػة األكركبيػػػػػة لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، بعػػػػػض الحػػػػػاالت الرمزيػػػػػة حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف المحليػػػػػة -3
tsrigh-human-of-protection-https://www.coe.int/ar_JO/web/compass/legal50/05/2020 :، تاريخ االطالع. 

: ، تػػػػاريخ االطػػػػالع https://www.dw.com :، علػػػػى الػػػػرابطجديػػػػدة للحصػػػػكؿ علػػػػى تأشػػػػيرة ع شػػػػنغفعإجػػػػراءات  -4
25/05/2020. 

 ، ؟ا، مػػػػاىي اتفاقيػػػػة شػػػػنغف ؟ كىػػػػل يتمتػػػػع الالجئػػػػكف بحريػػػػة التنقػػػػل فػػػػي أكركبػػػػضػػػػكا ريػػػػـويسللللوك يوولللل   و -5
 .26/05/2020 :، تاريخ االطالع https://www.dw.com :، على الرابط23/02/2018

 .26/05/2020 :تاريخ االطالع ،https://www.aljazeera.net  ،11/08/2011 :، على الرابطمعاىدة شنغف -6

 .26/05/2020 :، تاريخ االطالعhttps://www.aljazeera.net  ،27/11/2014 :ى الرابط، علفركنتيكس -7

 .27/05/2002 :، تاريخ االطالع https://ar.wikipedia.org :طػػ، على الرابيػحاد األكركبػدات االتػػاىػعػم -8

: ، علػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػرابط18/06/2019، أمسػػػػػػػػػػػػترداـىػػػػػػػػػػػػل يبقػػػػػػػػػػػػى االتحػػػػػػػػػػػػاد األكركبػػػػػػػػػػػػي متماسػػػػػػػػػػػػكا؟ معاىػػػػػػػػػػػػدة  -9
https://www.europarabct.com 29/05/2020 :، تاريخ االطالع. 

 ، تػػػاريخ https://euromedrights.org/ar :، علػػػى الػػػرابطالتحػػػاد األكركبػػػي للشػػػؤكف الخارجيػػػةالممثػػػل األعلػػػى ل -10
 .29/05/2020 :االطالع

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.coe.int/ar_JO/web/compass/legal-protection-of-human-rights
https://www.coe.int/ar_JO/web/compass/legal-protection-of-human-rights
https://www.dw.com/
https://www.dw.com/
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://ar.wikipedia.org/
https://www.europarabct.com/
https://www.europarabct.com/
https://euromedrights.org/ar
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، http://www.eeas.europa.eu: طػ، علػى الرابػذػة حّيػز التنفيػػدة لشبكنػرحب بدخكؿ معاىة تُ ػالمفكضية األكركبي -11
 .02/06/2020 :تاريخ االطالع

، 28/11/2019رح بخصػكص الجزائػر، ػي المقتػػرار األكركبػػل للقػػص الاامػػ، النّ رػرا الجزائػر اللتػق التحريػفري -12
 .07/06/2020 :، تاريخ االطالع https://ultraalgeria.ultrasawt.com: على الرابط

      : طػ، على الراب17/05/2019، كرؼ ػة على النظاـ السػبات األكركبيك ػف العقػر مػعاـ آخ -13
online.com-east-https://middle 07/06/2020 :، تاريخ االطالع. 

لػػى العمػػل ضػػمف سػػاعات  -14  ،28/09/2019 العمػػل،المحكمػػة األكركبيػػة تقػػرر احتسػػاب كقػػت الػػذىاب مػػف كا 
 .14/06/2020 :، تاريخ االطالع https://arabic.euronews.com :الرابطعلى 

 ،https://alkompis.se: ، علػػػى الػػػرابط19/05/2012، قػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي االتحػػػاد األكركبػػػي، حآغػػػا محمػػػكد -15
 .16/06/2020 :تاريخ االطالع

 .22/06/2020 :، تاريخ االطالع https://ar.wikipedia.org :الرابطعلى ، حقكؽ اإلنساف األساسيةككالة  -16

 .11/07/2020 :، تاريخ االطالع https://www.osce.org :، على الرابطمف نحف؟ -17

: ، على الرابطمنظمة األمف كالتعاكف في أكركبا ، مستقبلنيي بكر -18
https://www.researchgate.net/profile/Noha_Bakr 21/07/2020 :، تاريخ االطالع. 

علػػى  ،04/12/2019لتعػػاكف فػػي أكركبػػا، منظمػػة األمػػف كا الفػػركؼ يحضػػر اجتمػػاع مجلػػس كزراء خارجيػػة -19
 .10/08/2020: طالع، تاريخ اال islworld.ru/ar-https://russia: الرابط

 ، على الرابط:المفكض السامي لمنظمة األمف كالتعاكف في أكركبا المعني باألقليات القكمية -20

OHCHR2.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR  ،12/08/2020 :تاريخ االطالع. 
 

 ، على05/05/2020منظمة األمف كالتعاكف األكركبي تنتقد انتيااات تركيا لحرّية الصحافة كاإلعالـ،  -21
 .13/08/2020: ، تاريخ اإلطالع https://www.youm7.com/home/index: الرابط

الرابط:  ، على2019ماىي منظمة حلف الشماؿ األطلسي،  -22
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82686.htm 20/08/2020ع: اإلطال ، تاريخ. 
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 ادلٍخض ثبٌٍغخ اٌعشث١خ:
مجلس أكركبا كلمية الثانية مف منظمات إقليمية إّف ما أسستو أكركبا بعد الحرب العا
نظاـ امتالؾ  جعليا تحكز علىكحلف الناتك  في أكركبا كاالتحاد األكركبي كمنظمة األمف كالتعاكف 

السياسية كالقضائية كالعسكرية  كاآللياتقانكني إقليمي متاامل قائـ على مجمكعة مف االتفاقيات 
ؾ إذا ما تـ كالتحرّ  ى ضماف احتراميا كصكنيا كتعزيزىاكعل على الحقكؽ كالحرّيات التي تنّص 

االتفاقية األكركبية لحقكؽ : كاآلليات ، فمف بيف ىذه االتفاقياتأك انتياايا المساس بيذه الحقكؽ 
المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالبرلماف األكركبي يثاؽ االجتماعي األكركبي، اإلنساف كالم

إذ تضمف ىذه االتفاقيات كاآلليات الحماية اإلقليمية على  ف الناتك؛كحل كمحكمة العدؿ األكركبية
 مستكػ القارة األكركبية ك الحماية الدكلية على مستكػ العالـ. 

Abstract : 

The creation by Europe of regional organizations after World War II, 

such as the Council of Europe, the European Union, the Organization for 

Security and Cooperation in Europe (OSCE), and NATO  has led it to have 

an integrated regional legal system based on a set of political, judicial and 

military conventions and mechanisms that provide for, guarantee, preserve 

and promote rights and freedoms and act if these rights are violated, 

Among these are: the European Convention on Human Rights and the 

European Social Charter, the European Court of Human Rights, the 

European Parliament, the European Court of Justice and NATO, these 

conventions and mechanisms guarantee regional protection on the 

European continent and international protection at the global level. 


