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 : أهداف اندزس 2
 

ييدف الدرس إلى النظر في حقوق اإلنسان وتبين أىّم العوامل التاريخّية التي مّيدت لإلعالن العالمي 
 ثم نتعّرض لتطورات حقوق اإلنسان وكيفّية تفعيل احترام بنود حقوق اإلنسان 1948لحقوق اإلنسان سنة 

لزام الدول باالتفاقيات المبرمة، كما أنّنا نيدف في ىذا الدرس إلى تبّين إشكاالت ترتبط أساسا بالطابع  وا 
العالمي لحقوق اإلنسان وىو ما أثار إشكاالت متعّددة تتعّمق أساسا بالتفرقة بين الكونية والخصوصّية، كما 
أّننا سنأتي في ىذا الدرس عمى ذكر أىّم األحداث التاريخّية وصوال إلى تأسيس المحكمة الدولّية الجنائية 

واليدف من ذلك تعريف الطمبة . ،  ونعرض دور عديد الجمعيات المدافعة عن حقوق اإلنسان1998عام 
ما ليذه الجمعيات من دور يساىم في الدفاع عن حقوق اإلنسان وبذلك الحّد من االنتياكات التي يتعرض 

 . ليا اإلنسان

 

 : مهخص اندزس3



سنعمل في ىذا الدرس عمى  تبّين ما تحظى أىم األحداث التاريخية التي مّيدت لإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان إذ ال يخفى اصطدام البشرّية بحجم القتل الذي شيده العالم أثناء الحرب العالمّية األولى وازدادت 
الصدمة إثر االنتياكات التي شيدىا العالم في الحرب العالمّية الثانية عمى جميع المستويات سواء أكان 

لقد مّثمت ىذه الحرب أحد أىّم  .من جية أعداد القتمى المرّوع أو من آثار الدمار التي خمفتو الحرب
أسباب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فبعد مرور ثالث سنوات عمى انتياء الحرب العالمّية الثانّية وكرّد 

 إعالنا تضّمن حقوق اإلنسان األساسّية والعالمّية 1948فعل عمى أىواليا أصدر مفكرون وحقوقيون عام 
 .  والتي اعتبروىا حقوقا شاممة وكّمية ال تتجّزأ

رغم أىّمية ىذا اإلعالن، فإّنو لم يسمم من بعض االنتقادات التي شممتو من الناحية الشمولّية، إذ 
يرى البعض أّنو غير قابل لمتجزئة وىو ما يثير إشكاال يتعّمق في التفرقة بين الخصوصّية والكونّية، ىذا 

إضافة إلى إشكال آخر ال يقّل تعقيدا عن سابقو ويتمّثل في قدرة الدول عمى االلتزام ببنود اإلعالن العالمي 
كما يتطّمب ىذا األمر تدعيم . لحقوق اإلنسان ومدى قدرة الدول عمى تطبيقو والتزام الدول األعضاء بو

 . قدرة الدول عمى ضمان احترام قواعد حقوق اإلنسان

ال تخمو ىذه المسألة من إشكاالت عديدة سنعمل في ىذا الدرس عمى إثارة بعضيا، من ذلك نورد 
ن سممنا بكمّية : عمى سبيل الذكر ال الحصر عن أّي إنسان يتحّدث اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟ وا 

ىذه الحقوق أال يمكن أن يفضي ذلك إلى انتفاء الخصوصّية ؟ ثم ما ىي اإلجراءات تطبيق ىذه الحقوق؟ 
 وكيف يمكن إلزام الدول بيا؟ أال يمكن أن تنتيك حقوق اإلنسان نفسيا باسم حقوق اإلنسان؟

 

 

 :  تخطيط اندزس4

 حقوق اإلنسان 
 مقدمة

I - 1948أىّم المراحل التاريخّية لنشأة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة : 
 دور اإلعالن الفرنسي في اإلعالن العالمي- 1
 صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان- 2
 تطورات حقوق اإلنسان- 3
 شمولّية حقوق اإلنسان- 4
 عالمّية حقوق اإلنسان- 5



 إشكاالت الكونّية والخصوصّية- 6
II - 1998أىّم األحداث التاريخّية وصوال إلى تأسيس المحكمة الدولّية الجنائّية عام 
 المحكمة الجنائّية الدولّية  - 1
 المنظمات غير الحكومّية- 2
III -إجراءات تطبيق حقوق اإلنسان 
 1965االتفاقّية الدولّية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري - 1
اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الاّلإنسانّية أو الميينة - 2

1984 

 (2006)االتفاقّية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري - 3
 اتفاقّية حقوق الطفل- 4
 2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - 5

IV -تحديات تواجو حقوق اإلنسان 
  

 

  :  نوعيت االمتحان5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  

 

 

 

 : بيبهيوغسافيا موجزة 6 

 

 فبسايس 421بيتز، فكسة حقوق اإلنسان، تسجمت شوقي جالل، عانم انمعسفت، . تشازنز آز ،

2015. 

  ،البل فرنسا مجمة إعالمية تصدر عن وزارة  ،"حقوق اإلنسان بال حدود"أحمد ولد عبد اهلل
 .1998، ديسمبر 34عدد الخارجّية الفرنسّية، 

  ،إيمانويل ديكوهEmmanuel Decaux ،"البل فرنسا مجمة  ،"إعالن تقوم عميو الجماعة الدولّية
 .1998، ديسمبر 34عدد إعالمية تصدر عن وزارة الخارجّية الفرنسّية، 



  ،نيويورك 1التنقيح / 30، صحيفة وقائع رقم نظام معاىدات حقوق اإلنساناألمم المتحدة ،
 .2012وجنيف، 

  ،1990، نيويورك، التعذيب: تجريم شر قديماألمم المتحدة. 

  بيار سانيوPierre Sané ،"البل فرنسا مجمة إعالمية تصدر  ،"التحديات الجديدة لعدم المساواة
 .1998، ديسمبر 34عدد عن وزارة الخارجّية الفرنسّية، 

  بيتر لوبرشتPeter Leuprecht ،"البل فرنسا  ،"حقوق مضمونة جيدا: المؤسسات الدولّية
 .1998، ديسمبر 34عدد مجمة إعالمية تصدر عن وزارة الخارجّية الفرنسّية، 

  روبير بادينترRobert Badinter ،" حديث مع روبير بادينتر، حاوره آن رابانAnne Rapin ،

 .1998، ديسمبر 34عدد البل فرنسا مجمة إعالمية تصدر عن وزارة الخارجّية الفرنسّية، 

  ،تأنيف مازك آجي ،"أحد آباء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"رينيو كاسان Marc Agi ، البل
 .1998، ديسمبر 34عدد فرنسا مجمة إعالمية تصدر عن وزارة الخارجّية الفرنسّية، 

 مارتي -ميراي ديمماسMireille Delmas-Marty ،"البل  ،"حقوق اإلنسان مثل أعمى لمشمول
 .1998، ديسمبر 34عدد فرنسا مجمة إعالمية تصدر عن وزارة الخارجّية الفرنسّية، 

 Droits de l’Homme Questions et Réponses, 4eme edition, UNESCO. 

 European Convention on Human Rights, Collected Texts, Martinus Nijhoff 

Publishers , 1987. 
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 تحديد المصطمحات 

 .مقارنة المصطمحات بعضيا ببعض خاصة أننا أمام مصدرين أحدىما حقوقي واآلخر فمسفي
 

 

 
 

 

 



 


