
 الفصل الثالث 

 تطور فكرة حماية حقوق االنسان في العصر الحديث

تحولت فكرة حقوق البشر وضرورة شرحها والدفاع عنها تدريجيًا الى قواعد مكتوبة، وهناك العديد من 
المحطات حتى وصلت الى هذه الدرجة، ففي المملكة المتحدة كانت هناك وثيقة العهد األعظم او الشرعة 

، والتي أصدرها ملك انكلترا جون وأقرت العديد من الحقوق للشعب، وعريضة 1215الماجناكارتا( العظمى )
لتأكيد حماية المواطنين  1679والتي نصت على حقوق جديدة، ومذكرة )الهايبس كوربس(  1628الحقوق 

 التي أعطت مزيدًا من الحقوق للمواطنين. 1789من تعسف السلطة، وشرعة الحقوق 

الذي دخل فيه العالم في الربع االخير من القرن الثامن عشر الميالدي، شهد الغرب  وفي الوقت
حدثين كان لهما االثر االكبر في تحويل مجرى التأريخ في مجال حقوق االنسان، االول الثورة الفرنسية 

اتين الثورتين ضد الحكم االمبراطوري، والثاني ثورة الشعوب االمريكية ضد المستعمر اإلنجليزي، وعلى أثر ه
ومع دخول القرن التاسع عشر الميالدي، بدأ اهتمام المجتمع الدولي بحقوق االنسان وتدرج هذا االهتمام 
عبر عدة مراحل الى الحد الذي أصبح فيه مفهوم الحماية القانونية لحقوق االنسان يتسم بالطابع الدولي 

 أكثر من الطابع المحلي.

 والعالمية:  اوال: مرحلة االعالنات الدولية

تعد مرحلة االعالنات من مراحل التطور الهامة في تأريخ حقوق االنسان، ذلك انه في هذه المرحلة 
قد دخلت حقوق االنسان عهدا جديدا، فبعد ان كانت في العالم الغربي مجرد مبادئ فكرية ومثالية، اصبحت 

 في وثائق اهمها: امام قواعد قانونية الزامية تضمن حمايتها. وهذه القواعد ترسخت

 :1776اعالن االستقالل االمريكي عام  -أ

ما يعرف اليوم بالواليات المتحدة االمريكية كانت مستعمرة انكليزية، فقد كان لإلمبراطورية البريطانية 
قامت تلك المستعمرات  1775ثالث عشر مستعمرة، في النصف الجنوبي من امريكا الشمالية وفي عام 

لها النجاح وبعد عام من ذلك صدر اعالن استقالل تلك الواليات عن التاج البريطاني، بحرب استقالل كتب 
وبعد اعالن االستقالل أصبح لكل والية من الواليات المستقلة دستورها الخاص، والذي يحتوي مقدمة على 

متحدة توحدت الواليات المستقلة وعرفت باسم الواليات ال 1787شكل اعالن لحقوق االنسان. وفي عام 
انتخاب اول مجلس للكونغرس، وفي  1789األمريكية وبعد ذلك تم اقرار دستور جديد لها تم بموجبه عام 

اول اجتماع للمجلس المنتخب اقترحت بعض الواليات اضافة الئحة حقوق االنسان الى الدستور الجديد 



عد بشرعة الحقوق األمريكية، وتمت الموافقة على هذا المقترح الذي عد بمثابة اعالن للحقوق سمي فيما ب
ثم جرى بعد ذلك عدة تعديالت اخرى للدستور سمح بموجبها لجميع المواطنين باالنتخاب بغض النظر عن 

 الجنس واللون.

 االعالن الفرنسي لحقوق االنسان والمواطن:  -ب

نواع السلطات كان نظام الحكم في فرنسا ملكيا يستحوذ فيه الملك على كل امور الدولة ويتمتع بجميع ا
قامت ثورة شعبيه ضد طغيان الملك، وتحولت جمعية  1789التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي عام 

الطبقات العامة المكونة من طبقة النبالء ومن الطبقة الوسطى المتمثلة بالتجار والصناعيين واصحاب 
كوين لجنة من اعضاءها عملت المهن الحرة الى جمعية وطنيه عملت على وضع نظام اساسي، فقامت بت

على وضع وثيقة الشرعة الخاصة بحقوق االنسان والمواطن، وفي شهر اب من نفس العام صوتت الجمعية 
، واطلق على تلك 1791على تلك الوثيقة والتي اصبحت مقدمة للدستور الفرنسي االول الصادر عام 

مواطن وقد ضم هذا االعالن فئتين من االحكام، الوثيقة فيما بعد اسم االعالن الفرنسي لحقوق االنسان وال
االولى خاصة بالحقوق االساسية التي يتمتع بها االنسان كالمساواة والحرية وغيرها، والثانية خاصة بممارسة 
الحكم وبالمبادئ التي يقوم عليها وهي سيادة االمه ومبدا الفصل بين السلطات هذا ويرى كثير من رجال 

الفرنسي اهمية خاصة في تاريخ الحقوق السياسية حيث سادت مبادئ هذا االعالن القانون ان لإلعالن 
 الدساتير الفرنسية التالية وكثير من دساتير اوربا الغربية ودول افريقيا.

 ميثاق هيئة االمم المتحدة:  -ج

الجماعية  ةيعد ميثاق األمم المتحدة األول من نوعه الذي يهتم بحقوق االنسان، اذ يعد المعاهدة الدولي
اهتمام المنظمة  ، وتدل نصوص الميثاق داللة واضحة علىراً مباشًا األولى التي تهتم بهذا الموضوع اهتمام

التي تكلف اجهزتها  المهام بحقوق االنسان وعدها من بين المقاصد التي تهدف الى تحقيقها وجعلها من بين
 .بالقيام بموجب أحكام ميثاقها

كرد فعل من  1945مم المتحدة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام لقد جاء انشاء هيئة اال 
المجتمع الدولي على الفظائع والماسي التي خلفتها تلك الحرب، وصدر ميثاق هيئة االمم المتحدة عام 

في مدينة سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة االمريكية، والذي يعد في نظر اهل القانون معاهدة  1945
توافقت فيها ارادة الدول االعضاء من اجل تحديد قواعد القانون الدولي التي تحكم العالقات بين  جماعية

الدول وتقر السالم والعدل والتي تفرض على االطراف المتعاقدة االلتزام بهذه القواعد، وتحتم سيادتها على 
 قواعد القانون الوطني ألية دولة متعاقدة بما في ذلك دستورها الداخلي.



وقد اعطى ميثاق االمم المتحدة عناية خاصة بحقوق االنسان تجسدت في ديباجته وفي مواقع مختلفة 
من مواده، ولم تقف االمم المتحدة جامدة امام نصوص ميثاقها الخاصة بحقوق االنسان، فقد انشات قسما 

سم بإعداد وتجميع خاصا بحقوق االنسان داخل االمانة العامة يرأسه موظف بدرجة مدير، ويقوم هذا الق
الوثائق والبحوث والدراسات لألجهزة التابعة لألمم المتحدة ولجانها المعنية بحقوق االنسان كما يتابع هذا 

 الموضوع على مستوى العالم.

من ميثاقها لجنة  88وأنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة وبمقتضى المادة 
سان ومنحها صالحيات واسعة في هذا الصدد فقد قامت بوضع العديد من مشاريع االمم المتحدة لحقوق االن

االعالنات واالتفاقات في مجال حقوق االنسان واليها تحال الشكاوى العديدة التي تتلقاها االمانة العامة 
 لألمم المتحدة عن انتهاكات حقوق االنسان في شتى البلدان.

 

 

 

 

 

 

 

 


