
السادسةالمحاضرة

نسانحقوق بيةالحضارةفياإل :األور

باكانتلقد ضأور يةبينصراعاتخو الكنيسةاإلمبراطور قيامو اإلقطاعنظامو

اسعنطاقعلى ماو طبقةالحكام،طبقةطبقات،إلىالمجتمعانقساممنعنهنتجو و

طبقةاألراضي،مالك مينالفالحينو االذينالمحرو لو قيقإلىتحو كانتاألرضر و

بعالحكامفطبقةدرجات،بعدةتتميزالطبقاتهذهمنطبقةكل قمتهاعلىيتر

ر، يليهاإلمبراطو نالحكامو الحكاماإلقليميو نو .المحليو

قد تو باتميز اتصافهاالدينيالتسامحمظاهرلكلبفقدانهاأور بالتعصبو

فةالتفتيشبمحاكميسمىماقيامعنهنتجالذياألمرالرهيب، يخهاالمعرو بتار

التيالمظلم نسافيأنشتو اسطفر نأو رجالاجتمعإذاالميالدي،عشرالثانيالقر

ليكيةالكنيسة االكاثو قررو دينهفياتهممنكلفيهايحاسبمحكمةإنشاءو

ليكي، ليك،جماعةبهمعتقدأودينعلىكانمنالكاثو دمثلالكاثو جماعةاليهو و

ين تستانت،المفكر البرو المسلمينو االذينو بافيكانو اسبانيا)األندلسبالدأور

تغال البر قد(و جههاالمحاكمهذهبلغتو اسبانياالمسلمينإخالءبعداسبانيافيأو

ذالك شتقدمتعندماو نمملكةمنكلاتحدتالتياالسبانيةالجيو بقيادةأرغو

ناالملك مملكةدوفر كةذالكجاءإيزابيل،الملكةبقيادةقشتالةو الكنيسةبمبار

تها مناصر فتالتياالسبانيةللممالكو يخعر .الصليبيةبالحمالتبالتار

من انبو تالتيااليجابيةالجو بافيظهر قمسالةفيأور هواإلنسانحقو

يطانيةفياألعظمالعهدميثاق فبر تاالماغنا)بالمعرو (Magna Carat-كار

رسبباانجلترا،فيالحاكممعالطبقيالصراعنتيجةكانت ،األعظمالميثاقلظهو

هو ثيقةو بةو قبعضالحاكمةالسلطةمنانتزعتمكتو يعتبراألساسية،الحقو هذاو

ثائقأهممنالميثاق يةالو قدانجلترا،فيالدستور ضتو ثيقةهذهفر يةالو الدستور

نانكلتراملكعلى اجو قيدو هسلطاتهو اجبرو قيعهاعلىو .م1215عامتو

حلة نسانحقوق:الثالثةالمر الحديثالعصرفياإل



رإن قمسألةتحدثهالذيالتطو ياتهاإلنسانحقو حر غهااألساسية،و بلو تبةو مر

اعد يةالقو فالدستور دلتظاهرنتيجةكانفيها،المعتر خاصةاألنظمةجهو السياسية،و

منمنها،الديمقراطية ينالمصلحينبينو تنالفترةتلكفيالبارز مار

ثر كةبارزازعيما،(م1546-1483)لو سساألمانيافياإلصالحلحر مؤ للمذهبو

تستانتي أنكرالبرو ثرو نإنلو سطاءالدينورجالالكنيسةتكو به،اإلنسانبينو ور

أكد فقالاإلنسانإخالصإنو اإلسرارالخيرةاألفعالأداءعلىيتو الغامضةو

س الطقو نماو اإ قفو .لإلنسانالمخلصاإليمانعلىيتو

قد ينمنعددتبعهو الالمفكر اإ ب،فيصالحينو باشهدتالغر خاللأور و

نين السادسعشرالخامسالقر بدايةعشرو نو رعشرالسابعالقر الثورةبظهو

بافيالصناعية ماأور اتساعجغرافي،استكشافمنرافقهاو نموالتجارة،و المدن،و

قد بدااإلقطاعي،النظاماضمحاللبدايةإلىذالكأدىو سطىالطبقةنموو الو

ن رلهاليكو بية،المجتمعاتحياةفيدو هذهاألور قتبنتالتيهيالطبقةو حقو

ياتهاإلنسان حر .و

قشهدت املبفضلكبيرةنهضةالحديثالعصرفياإلنسانحقو منهاكثيرةعو

االقتصاديةالسياسية االجتماعيةو العلميةو تو فيالجديدةاألفكارمنكثيرةفظهر

با،فيالفالسفة اأور استحدثو قالتنميةفيالجديدةاألفكارو الحقو يات،و الحر مثلو

ف ناالنكليزيالفيلسو كجو عندافعالذي"المدنيالحكم"كتابةفيم1704لو

ن، فيالقانو نساو نتسكيوالمفكراشتهرفر هوم1755مو كتبالذياجتماععالمو

انينروح"سماهكتابا .المطلقالحكمبشدةانتقدالذي"القو

قتفي بعفيالعالمفيهدخلالذيالو نمناألخيرالر الميالديعشرالثامنالقر

بشهدإذ يلفيالكبيراألثرلهماكانحدثينالغر يخمجرىتحو مجالفيالتار

ق لفالحدثاإلنسان،حقو يكيةالشعبثورةبقيامكاناألو المستعمرضداألمر

عالناالنكليزي اإ يكياالستقاللو قيامفهوالثانيالحدثامام،1776عاماألمر

نسيةالثورة عالنالحكم،ضدالفر اإ قو اطناإلنسانحقو المو م،1789عامفيو

كانت االستبدادالظلمضدثورةو تمو قإعالنو اطناإلنسانحقو المو عالنو اإ و



ية)الثالثةاألساسيةالمبادئ اة-الحر تجديد(اإلخاء-المساو عامالمبادئتلكو

.م1793

من زو الداعيناألحرارالمناضلينابر المطالبينألعنفو رو المهاتماهوبالتحر

التيالمدنيبالعصيانقامالذيالهندفي(م1948ت)غاندي استقاللإلىأدتو

أصبحاالنكليزياالحتاللمنالهندبلده ةو كاتمنللكثيرقدو قالداعيةالحر للحقو

يات، الحر رو ظهو تنو ثرمار )أو(عنفال)بناديالذي،(م1968ت)كنجلو

مة دعي،(السلميةبالمقاو قةعدمإلىو دالبيضبينالتفر السو .و

قد بالعالمشهدو لىالعالميةالحر منماليينخلفتالتيم،1914عامفياألو

اءالضحايا اسو ييناوالمدنينمنالجرحىمنأمالقتلىمنكانو بافيالعسكر أور

داتتضمنلمالتيالمتحدةاألممعصبةانبثقتبعدها قبشانبنو .اإلنسانحقو

في بو مام1939عامفيالثانيةالعالميةالحر خرابدمارمنتخللهاو خسارةو و

بتلكضحيةراحتالتيالبشرللماليينالعالم الخسارةعنفضالالحرو األمو

الممتلكات ثو حدو ثةو بم1945عاماليابانفيإنسانيةكار رمدينةبضر يشيماهو

نكزاكي يةبالقنبلةو دالنوو المقصو منظمةأسستبعدهاالشامل،الدمارأسلحةبهاو

التيالمتحدةاألمم فتو ليااعتر قدو نضمنفيأدخلتالتياإلنسانبحقو القانو

لي، دجاءتالتيالدو ليالمجتمعمنفعلكر الماسيالفظائععلىالدو خلفتهاالتيو

بتلك .الحرو

اثيق ليةالمو نسانلحقوقالدو اإل

اثيق:اوآل :العالميةالمو

الذيم1945عامصدرالذيالمتحدةاألممميثاق1- جبةأنشئتو األممبمو

.المتحدة

يماتفاقية2- بجرائمتحر الجرائمالحر تكبةو .م1968عاماإلنسانيةضدالمر

ليالعهد3- قالخاصالدو السياسيةالمدنيةبالحقو بقرارالعهدهذااعتمدو

قعلىاشتملالذيم،1966عامالمتحدةلألممالعامةالجمعية حقو

السياسيةالمدنيةاإلنسان ديةو أنشأالفر قتعنيلجنةو .اإلنسانبحقو



ليالعهد4- قالخاصالدو االجتماعيةاالقتصاديةبالحقو .و

.م1948عامالجماعيةاإلبادةلمنعاتفاقية5-

قاتفاقية6- .م1989عامالطفلحقو

.م1957عامألقسريالعملإلغاءاتفاقية7-

.م1979عامالمرأةضدالتميزإشكالكلإقصاءاتفاقية8-

.م1965عامالعنصريالتميزإشكالكلإقصاءاتفاقية9-

بةالتعذيببشانالمتحدةاألمماتفاقية10- العقو المعاملةو حشيةو عامالو

.م1984

ليةالجنائيةللمحكمةاألساسيالنظام11- .م1998عامالدو

.م1986عامالتنميةفيالحقبشانالمتحدةاألممإعالن12-

لألقطاراالستغاللمنعبشانالمتحدةلألممالعامةالجمعيةقرار13-

ب الشعو .م1960عامالمستعمرةو

ن14- نسانلحقوقالعالمياإلعال اهمم1948عاماإل فيهاجاءماءو

دمن :هيالبنو

لد1- ينأحرارالناسجميعيو ينمتساو ق،الكرامةفيمتساو الحقو قدو او هبو و

ضميراعقال عليهمو .اإلخاءبروحبعضابعضهميعاملإنو

قبجميعالتمتعحقإنسانلكل2- ياتالحقو الحر دةو ار ناإلعالنهذافيالو دو

نأوالعنصربسببكالتميزتميز،أي أوالدينأواللغةأوالجنسأواللو

.السياسيالرأي

دلكل3- يةالحياةفيالحقفر الحر سالمةو .شخصهو

زال4- قاقيجو يحظرشخص،أياستعبادأواستر قاقو تجاراالستر قيقو الر

.كافّةبإشكالها

زال5- .تعسفانفيهأوحجزهأوإنسانأيعلىالقبضيجو

دلكل6- زوالما،بجنسيةالتمتعحقفر مانيجو تعسفاجنسيتهمنشخصحر

.تغيرهافيحقهإنكارأو



المرأةللرجل7- اجسنبلغامتىو تأسيسالتزوجحقالزو ناسرةو قيدأيدو

لهما قو يةحقو اج،عندمتساو موالالزو اجعقديبر ضاإلىالزو فينبر الطر

اجفيالراغبين .الزو

دهالتملكحقشخصلكل8- زوالغيره،معباالشتراكاوبمفر يديجو احدتجر

.تعسفاملكهمن

فاهيةالصحةلضمانيكفيمعيشةمستوىفيحقشخصلكل9- الر واللهو

ته خاصةسر الملبسالمأكلصعيدعلىو العنايةو .الطبيةو

ءحقشخصلكل10- طنيةالمحاكمالىاللجو إلنصافهالمختصةالو

قتنتهكإعمالأيمنالفعلي نإياهيمنحهاالتياألساسيةالحقو .القانو

اثيق:ثانيا نسانلحقوقاإلقليميةالمو :اإل

بيةاالتفاقية1- قاألور هياإلنسانلحقو بيالمجلسعنالصادرةو الذياألور

.م1949عامنشا

يكيةاالتفاقية2- قاألمر .اإلنسانلحقو

يقيالميثاق3- قاإلفر .اإلنسانلحقو

بيالميثاقمشروع4- قالعر .اإلنسانلحقو

ميةغيرالمنظمات:ثالثا نسانحقوقعنالمدافعةالحكو :اإل

ليةالعفومنظمة1- .الدو

ليةاللجنة2- .األحمرللصليبالدو

بيةالمنظمة3- قالعر .اإلنسانلحقو

ثمنظمة4- ضية)لالجئينغو نالمتحدةاألمممفو (.الالجئينلشؤو

:الطفلحقوق

لةمرحلةإن التياإلنسانفيهاينشاالتيالمراحلأهممنهيالطفو تحددو

اءبالطفلاالهتمامإنلذالكشخصية اهتمامأخذتحمايتهاورعايتهحيثمنسو

لي فيردو .عامبشكللألطفالاألساسيةالخدماتلتو



اإلخطاركلمنبحمايتهللطفلأهميةأعطتالمعاصرةالمجتمعاتغالبيةإن

تالطفل،تصيبقدالتيالخارجية ظهر اإلشكالياتمنالعديدالحديثالعصرفيو

ل هوللنفس،قتلفاإلجهاضاإلجهاض،منهااألطفالحو مو األديانكلفيمحر

ية، ممنيبدأاألطفالفحقالسماو لاليو حضانةرعايةمنللوالدة،األو تعليمو و

محبة الحنانو ين،قبلمنو فيراالجتماعيالتقديرمعاألبو تو .األمنو

ت ئحةأصدر جبالطفلبحقوقال فيالمتحدةلألممالعامةالجمعيةقراربمو

منم1989عام دهاأهمو :هيبنو

لتتخذ1- .الخارجإلىاألطفالنقللمكافحةتدابيراإلطرافالدو

لتتعهد2- .الجنسياالستغاللمنالطفلبحمايةاإلطرافالدو

لتتخذ3- بيعاواختطافلمنعالمالئمةالتدابيراإلطرافالدو

.األطفال

ف4- لتعتر االستغاللمنحمايتهفيالطفلبحقاإلطرافالدو

.االقتصادي

لتتخذ5- قايةالمناسبةالتدابيرجميعاإلطرافالدو ادمنالطفللو المو

ادالمخدرة، المو ثرةو .العقلفيالمؤ

ف6- لتعتر تحقيقاالتعليمفيالطفلبحقاإلطرافالدو لإلعمالو

علىالحقلهذاالكاملة صتكافؤأساسو .الفر

ف7- لتعتر مالئممعيشيمستوىفيطفلكلبحقاإلطرافالدو

ه العقليالبدنيلنمو حيو الرو المعنويو .و

ف8- لتعتر صحيمستوىبأعلىالتمتعفيالطفلبحقاإلطرافالدو

غه،يمكن بحقهبلو عادةالعالجفيو اإ .الصحيالتأهيلو

ف9- لتعتر باإلطرافالدو جو جسدياأوعقلياالمعاقالطفلتمتعبو

يمةكاملةبحياة كر .و

لتتعهد10- حكامهااالتفاقيةمبادئتنشرباناإلطرافالدو اإ علىو

اسعنطاق األطفالالكباربينو اءعلىو .السو




