إشكالية العالمية والخصوصية فى حقوق اإلنسان
د .أحمد الرشيدى

*

تمهيد:
الشك فى ان إشكالية العالمية والخصوصية تعد إدد أ رزداال االشدكاالت التدى ت داادا اايدة

دايا

دقوق اإلنيان على الميتويدن النظاأ والتطزيقي معاً  .وما ذلك إلدى عد ا اعتردااات أ يدفتى فدى مقد مت ا

ما دلى:

فأولا  :اناك االعتراا المتم ل فى دقيقة رن الموا دد ال وليدة لدقدوق اإلنيدان – زد ااً مدن اإلعد ن
العد ددالمى لدقد ددوق اإلنيد ددان ومد دداو اًا رالع د د دن ال د د ولددن للدقد ددوق الم نيد ددة والييايد ددية وللدقد ددوق اال تصد ددا ية
واالجتماعية وال قافية وانت اا زرا ى الموا د ال وليدة اخخداأ -نقدو إن مجمدل ادذا الموا دد

د ربد ت رمدا

ال دد م مجدداالً للشددك علددى وجددو ادتداان دد كددل إنيددان فددى ادتداان خصوصدددت ودياتد الخاصددةأ والنظددا

إلى ذلك زوصف من صمين دقوق اإلنيان التى دتعدن على البافة مااعات ا وع ن الندل من ا.

ثانيااا ا  :ان دداك االعتر دداا المتم ددل ف ددى تن ددوم ال قاف ددات وتر ددادن الد دنظن القانوني ددة الت ددى تش ددكل اإلط دداا
القانونى العان الذأ تراشا فى وئ الدقوق المنز قة من اذا ال قافات المتنوعة أ وما د دتفدام عن دا مدن
ين النظان العان واآل اب .
ثالثا :اناك – كذلك – االعتراا المتعل راخت ف دظوظ كل ولة رو كل شدعب فدى مجدا التقد ن

اال تصددا أ والييايددى واالجتمدداعى وال قددافىأ اخمددا الددذأ دتاتددب – والشددك – نتددائأ رو ادتياجددات مختلفددة

دتعدن العمل على إشراع ا رو الوفاا ز ا رطايقة منايرة أ والتى د يكدون مدن زدن دا القزدو – ولدو مق تداً-

رمعاددا مغاداا لدقوق اإلنيان.

ولددذلك أ فق د يكددون مددن المفد د رن نعددا

– انددا – لجانددب مددن االتجااددات العامددة المختلفددة التددى

ت دااا إشكالية العالميدة والخصوصدية فدى دقدوق اإلنيدان أ وذلدك مدن خد
التالية على وج الخصوص.

التاكددال علدى النقدا الائييدية

أولا :إشكاليات دقوق اإلنيان  :م خل عان
ثانيااا ا :الدد د ف ددى الخصوص ددية  :خط ددوا رول ددى عل ددى طايد د االعتد دااف رمزد د ر الخصوصد دية ال قافي ددة
والد ااية فى دقوق اإلنيان.
ثالثا :العالمية والخصوصية فى دقوق اإلنيان :زدن التفدد والمعاا ة.
*

ريددتاذ العلددون الييايددية والقددانون الد ولى العددان  -وكدددل كليددة اال تصددا والعلددون الييايددية لشددئون ال اايددات العليددا

والردوث.

رابعا :رع

النتائأ المتاترة على تاجيح مز ر الخصوصية على مز ر العالمية فى دقوق اإلنيان.

ونعا أ فيما دلىأ ل ذا النقا اخابع أ كل على د ا.
أوالً :إشكاليات حقوق اإلنسان  :مدخل عام
ز ايددة أ يمكددن القددو إن د لدديى مددة شددك فددى دقيقددة رن االع د ن العددالمى لدقددوق اإلنيددان -وعلددى

الاغن من رن لن يفت زج د تماماً على ميدتوأ الفكدا اإلنيدانى عمومداً فدى نظاتد إلدى االنيدان مدن الاويدة
الدقدوق والدايددات التددى دتعدددن االعتدااف لد ز ددا – نقددو إن ادذا االعد ن د شددن ز ايدة مادلددة م مددة فددى
مج ددا إزد دااال وا المجتم ددع الد د ولى ف ددى التوكدد د عل ددى ا ددذا الدق ددوق وتل ددك الداي ددات والعم ددل عل ددى ت ددوفدا

ال مانات ال المة لبفالة التمتع ز ا .
ولعل فى مق مة ما يدم ل ذا اإلع ن أ فى اذا الخصوص أ كوند د ر ددى رم اردة االقدانون –

اإلطاا ا لبل االتفا ات ال وليدة وال يداتدا الوطنيدة التاليدة التدى عا دت لمو دوم دقدوق اإلنيدان وداياتد
اخيايددية  .ولدديى ر

علددى ذلددك مددن رن رجددل د اااات اخمددن المتد د ا – وغدااددا مددن المنظمددات ال وليددة

اخخاأ – الصا اا رشدفن دقدوق اإلنيدان تجد ل االمداً علد دا االيتشد ا رمردا ع ادذا اإلعد ن رو الدالدة إلدى
ردكام راعتراااا امعاددا وليدةا دتعددن االلتدالان ز دا .زدل ودتدى علدى الميدتوأ الدوطنى أ ك دد اًا مدا نجد رن
رع د

االيتق

ال يدداتدا والتش دايعات الوطنيددة كمددا فددى دالددة الع د د مددن ال يدداتدا اإلفايقيددة فددى مادلددة مددا رع د

الوطنى ازتد اا مدن عدان )1960أ د داصدت علدى ت دمدن زيانات دا إشدااات م مدة لمردا ع ادذا

االع ن العالمى.

على رن رالاغن من كل اإلنجاالات التى تدققت كنتدجة لصد وا اإلعد ن العدالمى لدقدوق اإلنيدانأ
إال ان من المرالغة القو رن كل الق ايا ذات الصلة

ديدمت تمامداً  .فدالم د أ رند علدى الداغن مدن

مدداوا اددذا العقددو اليددتة علددى ص د وا اإلع د نأ ف ن د مددا ت د اال اندداك تيدداقالت م مددة ع د ا مطاودددة يدواا

على ميتوأ الردث العلمى رو على ميتوأ الممااية.

ويفتى فى مق مة اذا التياقالت – االشكاليةأ ما دلى:
التيدداق اخو أ ويتماكددال دددو مددا يمكددن رن نيددمي مو ددع دقددوق اإلنيددان فددى إطدداا الع ددة زدددن

القانون ال ولى والقانون الوطنى  .فالوا ع أ رند إذا كدان الخد ف د إدتد ن مندذ إنشداا اخمدن المتدد ا – رو

منذ ص وا اإلع ن العالمى لدقوق اإلنيان تد د اً – دو ما إذا كانت اخموا المتعلقدة ردقدوق اإلنيدان
والدايدات اخيايدية تعتزددا ممدا دند ا – راخيداى –

دمن نطدداق االختصداص الد اخلى لل ولدةأ نقددو إذا

كددان ذلددك د ديددن اآلن لصددالح ع د ن اعتراااددا كددذلك .إال رن الم دد اددو رن اددذا اخمددوا ال د د اال دنظددا

إلد ددا زوصددف ا مددن رب ددا مو ددوعات القددانون ال د ولى إ ددااا للنقددا

الم تمدن رو على ميتوأ ع ات ال و زرع
ويتاكال اذا النقا

ا الرع

اآلخا.

والج د أ ي دواا علددى ميددتوأ الردداد دن

اآلن رصواا ائييية على الميائل التالية  :طزيعة الع دة زددن انت ابدات دقدوق

اإلنيددان وبدددن ددداالت ت د د اليددلن واخمددن ال د ولددنأ وعمددا إذا كانددت اددذا االنت ابددات تزدداا العددو ا – م داا
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رخدداأ – إلعمددا مددا يددمى امز د ر الت د خل اإلنيددانىا رو االت د خل خغ د اا

إنيددانيةا واددل اندداك مددا ييددو

الد د دث عددن دقددوق جمااعيددة رو دقددوق لجماعددات معنيددةأ فددى الو ددت ذات د الددذأ نتد د ث في د عددن دقددوق

اإلنيددان رصددفت فددا اً يعددي
ورددافت اا

فددى إطدداا جماعددة ييايددية منظمددةأ ودتددى ون مددا اعتردداا لاارطددة الجنيددية

رن م ددل اددذا الدد دث جددائالأ ف ددل مددة يددقت معدددن للدقددوق التددى يعتدداف ز ددا ل ددذا الجماعدداتأ

اخ لي ددات مد د ً رو الي ددكان اخص ددلدونأ ...ددن م ددا ا ددى الع ددة – ازتد د اا -ز دددن الدماي ددة ال ولي ددة لدق ددوق
ً
اإلنيددانأ وبدددن مز د ر اليدديا ا الوطنيددة واددل مددة مددا ييددو انون داً خي د ج ددة رو مقييددة خاصددة رو غدددا

دكومية فى اذا ال ولدة رو تلدك أ رن تنت دك – رشدكل يدافا -يديا ا ولدة رخداأ ايدتنا اً إلدى امزد ر عالميدة
دقوق اإلنيانا ...
دية رو إشدكالية التيدديى رو االنددااف راليدلطة رو

التياق ال انىأ ويتعلد رمدا يمكدن رن نيدمي

التوظدت الييايدي فدى تطزيقدات دقدوق اإلنيدانأ لديى علدى الميدتوأ الد ولى فديدب لوانمدا علدى الميدتوأ
الوطنى ري اً.
فال از ددت أ رند د علد دى ال دداغن م ددن رن ظ دداااا التي ددديى تب ددا تب ددون ص ددفة لص دديغة رالقواعد د القانوني ددة

عموماًأ إال رن القانون ال ولى لدقوق اإلنيدان د اصدطر – فدى العقدو اخخدداا -رصدرغة ييايدية غالردة.
ورعرااا رخاأ أ فقد زلغدت اجدة االتوظددت الييايدي لقواعد ادذا القدانونأ ومندذ ز ايدة عقد التيدعدنيات مدن

القان الما ى تد د اً زلغت د اً كا ت مع رن تفقد ا نتددن مدن اليدمات اخيايدية التدى دلدالن توافاادا ومداً
فى اية اع ا انونيةأ ونعنى ز ما يمتى العموميدة والتجابدة .و د كدان طزيعيداً رن يقدو ذلدك إلدى اانددااف

ظدداااا راليددلطة زددل لوالددى انتقا يددة ش د د ا الو ددوأ فددى مددا دتصددل رفعمددا اددذا القواع د القانونيددة لصددالح

طدداف رو رط دااف وليددة معدنددةأ وعلددى ديدداب طدداف رو رط دااف وليددة رخدداأأ زددل ودتددى علددى ديدداب
التطزد اليلين والتفيدا القانونى الصديح ل ذا القواع ذات ا.
التياق ال الثأ وي وا دو مدا ادى المصدا ا التدى تيدتم من دا القواعد الدابمدة لدقدوق اإلنيدانأ

يددواا مددن ددددث تعايف ددا رو تصددنيفات ا أ رو

ددمانات اأ رو تليددات دمادت دداأ وعمددا إذا كانددت اددذا المصددا ا

تنيب إلى منظومة قافية رو د ااية معدندة رن رن دا تنيدب إلدى مجمدل الدنظن وال قافدات القانونيدة الائييدية

فى العالن زوصف ا ت اا اً مشتاكاً لإلنيانية.
الميلن ر رصفة عامة -فى اذا الخصوص – او رن تطوا االاتمان الدوطنى والد ولى
والوا عأ رن
َّ

رالفا ودقو ودايات اخيايية أ والذأ زل اآلن اجة لن يع اا من زدل أ إنمدا داتد مدن دددث اخصدل
إلددى

ددة رن دوام مددن المصددا ا أ اددى :المصددا ا ال دنيددة أ والمصددا ا المتم لددة فددى نتددا الفكددا اإلنيددانى

وميدداامات الف يددفة والمفكداين الييايددددن و ددين ال ددواات اإلنيددانية البزدداأأ ددن المصددا ا االتفا يددة و وام ددا

االتفا يددات والموا د د واإلع نددات ال وليددة ذات الصددلة ز ددذا الدقددوق أ والتددى تشددكل اآلن – فددى مجمل ددا –
فدداعدن ج د د دن مددن فدداوم القددانون ال د ولى العددانأ ونعنددى ز مددا  :القددانون ال د ولى لدقددوق اإلنيددانأ والقددانون

ال ولى اإلنيانى.

65

التيدداق ال اارددع :ويتعل د رمددا اصددطلح علددى تيددمية إشددكالية الع ددة زدددن المكددون الددوطنى والمكددون

العالمى فى دقوق اإلنيان.

ورياى اذا التياق رو اذا االشكالية مزنى على دقيقدة رن مدة اتجداادن ائيدددن دتناالعدان ر زيدات

دقوق اإلنيان فى ما دتعل راخصل العان ل ذا الدقوق وما دتصل ز ا من دايات ريايية أ واما:

التجاه األول أ والذأ يكا يكون او الااجح ل أ الع د مدن الم تمددن ردقدوق اإلنيدان ونشدطائ اأ

ويددذاب رنصددااا إلددى التوكد د عل ددى المنشددف العددالمى لدقددوق اإلنيددان .ول ددذلك فق د تد د ث اددذا الفاي د م ددن

الراد دن عما يماا ا دقوق اإلنيان العالميةا.

داً لمو دت رصدداب االتجداا اخو يدالت الدذكا.

وأما التجاه اآلخر أ فدتزنى رصددار مو فداً منا
فاخصددل فددى دقددوق اإلنيددان -ل د أ اددذا الفاي د اآلخددا مددن الردداد دن – اددو رن ددا ميددفلة وطنيددة اخليددة .

فطرقاً لارأ اذا الفايد أ ف ند علدى الداغن مدن تعد مظدااا االاتمدان الد ولى ب دقدوق اإلنيدان والدايدات
اخيايدديةأ وخاصددة منددذ ز ايددة النصددت ال ددانى مددن القددان العش داينأ وعلددى الدداغن – كددذلك – مددن التيددلين

رفامية الج و التى زذلت فى إطاا ال دئات والمنظمدات ال وليدة ز د ف تعاليدال ادذا الدقدوق وتلدك الدايدات
أ إال رن ذلك كل ال دخلع عن دقوق اإلنيان منشااا الوطنى رو ال اخلى.

ورمددا التيدداق الخددامى واخخددداأ مددن زدددن التيدداقالت اإلشددكالية التددى ت دااددا دقددوق اإلنيددان علددى

الميتويدن النظاأ والتطزيقىأ ف و ذلدك المتعلد ز شدكالية الخصوصدية والعالميدة رالنيدرة إلدى ادذا الدقدوق
وما دتفا عن ا رو داترط ز ا من دايات ريايية .
وددث إننا ينعو ونتناو اذا اإلشكالية علدى نددو ميدتقل

دمن ادذا الرددثأ لدذلك فيدنكتفى اندا

ز ذا اإلشااا.

ثانيا :الحق فى الخصوصية كخطوو عىوى يق وق االعتوقا
حقوق اإلنسان:

مبدودأ الخصوصوية الفقافيوة والحةواى ة فوى

فددى تق د دانا أ إن رأ مداول ددة لإللمددان رو اال ت دااب م ددن مز د ر الخصوصددية ال قافي ددة والد ددااية فددى

دقددوق اإلنيددان مقاانددة رمز د ر العالميددةأ إنمددا تج د منطلق ددا المنطقددى رو اخولددى فددى الددداص علددى التوكد د

على د كل فا فى االعتااف ل زخصوصدت إالاا اآلخاين مدن رفد اا الجماعدة التدى دتعددن فدى كنف دا رو

مددن زنددى وطن د  .لواذا يددلمنا زددذلكأ مددن ددددث المزد ر أ ف ند يكددون مددن ردداب رولددى االعت دااف للجماعددة ككددل
زخصوصد دددت ا ال قافيد ددة والد د دداايةأ التد ددى تيد ددو ل د ددا – والدد ددا كد ددذلك – التميد ددك رمنظومت د ددا القانونيد ددة
والييايية والمجتمعية الخاصة فى المجاالت كافة.

ويعاف الد فى الخصوصيةأ رصفة عامة أ رفن د كل إنيان فى االدتفاظ لنفي ركدل مدا ددااا

شفناً خاصاً د خل فى نطداق دياتد أ ويداأ عد ن جدواال إطد م اآلخداين عليد أ ويدواا كدان ذلدك معلومدات
معدنة عن ريلوب ديات رو عن معتق ات أ رو كان دتعل رع ات االجتماعيةأ...
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والم د أ رن على الاغن من رن اخمن المتد ا لن يق ا ل دا – دتدى اآلن -إصد اا مدا يمكدن رن
نيمي اإع ن عالمى رشفن الد فى الخصوصية اأ إال رن وا ت اإلشااا غدا ماا ل ذا الد فدى الع دد

من اإلع نات والموا د ال ولية لدقوق اإلنيان.

فعل ددى ي ددزدل الم ددا ال الدص دداأ رش دداات الم ددا ا  3م ددن اإلعد د ن الع ددالمى لدق ددوق اإلني ددان للدد د

المددذكوا رقول ددا :ا لبددل فددا الدد فددى الديدداا والدايددة ويد مة شخصدديةاأ كمددا نصددت المددا ا  12مددن ذات
اإلع ن على رن :ا ال يعا

رد لت خل تعيفى فدى دياتد الخاصدة رو ريدات رو ميدكن رو م اايد ت رو

لدمد د ت عل ددى ش دداف وي ددمعت أ ولب ددل ش ددخص الدد د ف ددى دماي ددة الق ددانون م ددن م ددل ا ددذا التد د خل رو تل ددك

الدم تا.

وفى اليياق ذات أ نصت الما ا  1/11من الع د الد ولى للدقدوق اال تصدا ية واالجتماعيدة وال قافيدة

على رن:اتقاا ميتوأ معيشي منايدب لنفيد ولعائلتد أ  ...ورمدا الع د الد ولى للدقدوق الم نيدة والييايديةأ
فق ت دمنت المدا ا  1/17مند إشدااا صدايدة إلدى وجدوب ادتداان الدد فدى الخصوصدية رقول دا:ا الدجدوال

الت خل أ رشكل تعيفى رو غدا انونى أ فى الميائل الخاصة رفدد رو رعائلتد رو زدتد رو م اايد ت  .كمدا
ال دجوال التعا

رشكل غدا انونى فى ما يدى شاف ويمعت ا.

و دذت االتفا يات والموا د ال ولية اإل ليميدة ددذو ادذا االتفا يدات والموا دد ال وليدة ذات الطدارع

العدالمى فددى مدا دتعلد رالتوكدد علددى الدد فددى الخصوصددية .ومددن ذلددكأ مد ً أ مددا نصددت عليد االتفا يددة

اخواوبية لدقوق اإلنيان والدايات اخيايية فى ما ت ا ال امنة من رن :
-1
-2

لبل شخص الد فى رن تدتان ديات الخاصة وديات العائلية وميكن ومااي ت .
ال دج د ددوال للي د ددلطة العام د ددة رن تتع د ددا

لممااي د ددة ا د ددذا الدد د د إال إذا ن د ددص الق د ددانون عل د ددى ا د ددذا

التعا ...
كمدا تزندى إعد ن القداااا ددو دقدوق اإلنيددان فدى اإليد ن الصدا ا فدى عدان  1990إشدااا مما لددةأ
ددث جاا فى الما ا نص مفصل عن الد فى الخصوصية أ مق اا:
ومال .

-1

لبل إنيان الد فى رن يعي

تمناً على نفي و دن ورال وعا

-2

لإلنيددان الد د فددى االيددتق

رشددئون ديات د الخاصددة فددى ميددكن وري دات ومال د واتصدداالت  .وال

-3

للميكن دامت فى كل اخدوا أ وال دجدوال خولد رغددا إذن رالد رو رصدواا غددا مشداوعة .وال

دجوال التجيى رو الا ارة علي أ رو اإليااا إلى يمعت أ ويجب دمادت من كل ت خل تعيفى.

دجوال ا م رو مصا ات رو تشاي رال من .
غاية ما تق ن أ رن االتفا يات والموا د واإلع نات ال ولية ذات الصلة ردقوق اإلنيدانأ د رفدا ت
ميادة وايعة للد دث عن الد فى الخصوصيةأ ورما يكفل لبل فدا االدتداان الواجدب لشدئون الخاصدة.

لواذا كان ذلكأ رال يكون منطقياً – ومن راب رولى – رن يفيح المجا ري اً للجماعدات والشدعوب الدتداان
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دقو ددا ودايات ددا الخاص ددةأ رو إن ش ددئت فق ددل م ااع دداا خصوص دديات ا ال قافي ددة والد ددااية أ دت ددى وند ددن

نتد ث عن دقوق اإلنيان والدايات اخيايية

اإلجارة عن اذا اليقا أ تنقلنا إلى النقطة الائييية ال ال ة التى يقون علد ا زناا اذا الردث.
ثالفا ً  :الجدل حول مددأي الخصوصية والعالبية فى حقوق اإلنسان:
ل ددا ر زي ددات دق ددوق

رشد دانا تد دواً إل ددى رن م ددن ز دددن التي دداقالت رو االش ددكاليات الم م ددة الت ددى تع ددا
اإلنيددانأ التيدداق الخدداص رطزيعددة الع ددة زدددن المكددون الددوطنى والمكددون العددالمى فددى دقددوق اإلنيددانأ
وخلصنا إلى القو إن مة اتجاادن ائييددن دتناالعان اذا اخ زيات فى اذا الخصوص:
اتجاه أول :يقو رنصااا رفولوية المكون العالمى.
اتجاه آخر  :دتميك رنصااا – وندن من ن – رمقول إن اخصدل فدى دقدوق اإلنيدان ادو رن دا ذات

منشف وطنى رو اخلى فى المقان اخو .

ويتاتب على اذا القو نتائأ ع ا أ اام ا ما دلى:
.1

رن د مددع تق د دانا لميدداامات الفكددا الييايددي الغابددي فددى كددل مددا دتعل د رالنظايددة العامددة لدقددوق

اإلنيددانأ إال رن ذلددك ال دنرغددى رن يقو نددا إلددى التيددلين رمقول د رن دقددوق اإلنيددان اددذا إنمددا اددى نتددا اددذا
الفكا الغابى ود ا.

.2

رن العمددل مددن رجددل تعاليددال دقددوق اإلنيددان ودمادت ددا أ إنمددا دتعدددن رن يكددون منطلق د اخو اددو

المجتمع الوطنى ذات أ دتى ولو كلت ذلك الم افعدن عن اذا الدقوق الب دا من الج

.3

والمشقة.

ويتصددل رمددا يددز رند الدجددوال – رددفأ دددا – ايددت عاا اخجنزددى علددى الددوطنىأ تدددت رأ مزدداا

كددانأ ذلددك رن الددداص علددى ي د مة الددوطن ورمن د فددى مواج ددة الت د خ ت الخااجيددة دتعدددن رن تبددون ل د

اخولوية المطلقةأ وفى جميع اخدوا .

ورمددا النتدجددة اخولددى – والم مددة ري داً – المتاترددة علددى توكدد نا أ مددع فايد مددن الردداد دن أ علددى
.4
المنش ددف الوطن ددة لدق ددوق اإلني ددان أ فتتعلد د مراشد داا راالش ددكالية الائيي ددية الت ددى ند ددن رصد د ااأ ونعن ددى ز ددا

إشكالية الخصوصية والعالمية فى دقوق اإلنيان.

فرديب إ ناعنا رن التيلين ردقيقة رن دقوق اإلنيان

ر دت اآلن أ ورف دل الت االدد المطدا فدى

اج د ددة االاتم د ددان الد د د ولى ز د ددا -ذات ط د ددارع ع د ددالمىأ إال رن القز د ددو ز د ددذلك أ ال يعن د ددى رال د دداواا نف د ددي

الخصوصيات ال قافية والد ااية لرع

الشعوب.
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فال ازددت أ رن د إذا كددان صددديداً رن مددة ايددماً مشددتاكاً – رو إن شددئت فقددل وايددن مشددتاكة -علددى

ميتوأ رع

المفااين أ فى ما زدن الدنظن وال قافدات القانونيدة والييايدية المختلفدةأ رالنيدرة إلدى مدا دتصدل

رق ددايا دق ددوق اإلني ددان وداياتد د اخياي ددية أ إال رند د ص ددديح ري د داً – ورالقد د ا ذاتد د – رند د توجد د م ددة
خصوصيات ال دنرغى – زل وليى من ال اواأ رو من المصلدة – إغفال ا رو التغا ى عن ا.
واذا الخصوصيات أ

يكون مص ااا القين ال دنية اليائ ا فى مجتمع معدن م ً القصداص فدى

الش دايعة االي د مية علددى يددزدل الم ددا )أ رو النظددان العددان واآل اب الدايددة الجنيددية رو دقددوق الش دواذ رو
الم لددن م ً)أ رو دتى طزيعة المادلة من التطوا والنمو التى يما ز ا مجتمع من المجتمعاتأ...

ومق أ ذلدك أ فدى عردااا رخداأ أ رن ادتداان الخصوصديات رو ال قافدات الخاصدة و دين النظدان العدان
التقالدد ال دنيددة أ لدديى فيد مددا دتعدداا

الزتد –رديددب اردنددا -مددع دقددوق اإلنيددانأ رو دتددى مددع االعتدااف

رعالمدت ا الميتم ا فى المقان اخو من لالومدت ا لبل إنيان أ ردنما وج .
واتيا اً مع اذا اإل ااكأ ف ن يكون من صمين دقدوق اإلنيدان وجواااداأ دد اخفد اا المنتمددن إلدى

جماعددة معدنددة رو إلددى شددعب معدددن فددى رن يشددعاوا زتمدددالان – ولددو فددى د د و معدنددة – عددن غد داان مددن

الجماع ددات رو الش ددعوب اخخ دداأأ وم ددن ون رن يفي ددا ذل ددك عل ددى رند د يعن ددى ي ددمواً لعنص ددا عل ددى دي دداب
عنصا رخا  .رأ ايتنتا زخ ف ذلك أ من شفن رن يصط ن – فدى اردندا -وظداوف الو دع ومقت ديات أ
ناايك عن رند يديقو فدى ن ايدة اخمدا إلدى إتاددة الفاصدة ل يمندة قافدة رو منظومدة دين معدندة علدى ردا ى

ال قافات رو منظومات القين اخخاأ.
غاي ددة الق ددو أ إذن أ رن االعتد دااف رالخصوص دديات ال قافي ددة والد دداايةأ ف ددى م ددا دتص ددل ردق ددوق
اإلنيان ودايات اإلنيانية أ ال دنرغى النظا إلي رفأ دا من اخدوا راعترااا يم ل رمدا منا

داً – مدن

ددددث الجددواا رو الم ددمون – لمزد ر عالميددة اددذا الدقددوقأ واددو المزد ر الددذأ دجددب رن دنصدداف فددواا فددى

اردنا إلى ذلك الق ا المشتاك المتم ل فى وجدو مصدلدة إنيدانية للمجتمدع – شدعوراً وجماعداتأ زدل ودتدى
رف اا اً -فى االاتقاا رالدقوق والدايات العامةأ لوانمدا دنرغدى النظدا إليد زوصدف يم دل -رأ االعتدااف ز دذا
الخصوصددية ال قافيددة الد ددااية – إ ددافة م مددة فددى اددذا الشددفن .كمددا رن د مددن غدددا المقزددو أ منطقي داً أ
افت اا

رن التميك رم ل اذا الخصوصيات ال قافية والد ااية يعندى االنكفداا علدى الدذات واالنعد اال عدن

اآلخاينأ وع ن اإلفا ا من إدجازيات ت اا ن الفكاأ.

وفى و تخا أ إن التوكد على م دل ادذا الخصوصديات وعد ن ايدترعا اا مدن شدفن – وال شدك –

رن يفيددح الطاي د للوصددو ردقددوق اإلنيددان والدايددات اخيايددية –فك د اًا ومماايددة -إلددى اجددة ررع د ممددا

يمكددن رن دتف د علي د رع دداا الجماعددة ال وليددة عموم داً أ والددذدن ال دتفقددون عددا ا إلددى علددى الد د اخ نددى
المشتاك الذأ دجمع زدن ن أ ويعكى التقاا مصالد ن.

وديددزنا أ ف ددى اددذا الخص ددوص أ وتوكد د اً عل ددى ا ددذا االيددتنتا أ رن تش دددا –م د ً -إل ددى المو ددت
القوأ الذأ تزنت االتفا ية اخواوبيدة لدقدوق اإلنيدان والدايدات اخيايدية المزامدة فدى عدان 1950أ فدى مدا
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دتعل د زتعالي ددال ا ددذا الدق ددوق وتلددك الداي ددات ودمادت دداأ مقاان ددة راالتفا يددات والموا دد د واالع ن ددات ال وليددة
اخخدداأ ذات الطددارع العددالمى .فممددا اددو غنددى عددن الزيددان أ رن اددذا االتفا يددة اخواوبيددة د جدداات لتددوفدا

دمايددة ربد د ا لدقددوق اإلنيددان ودايات د اخيايددية أ لوالددى الد د الددذأ دتدديح للفددا المشددمو ز ددذا الدمايددة –
ووفقاً لتاتدرات معدنة – الد فى رن يقت صنواً ل ولت دا افتئات ا على دقو .
والشك فى رن ما تق ن ذكااأ إنما يصد ق ز اجدة ربزدا رالنيدرة إلدى دالدة الشدايعة اإليد مية أ التدى

و عت نظاماً متبام ً لدماية دقوق اإلنيان ال د انية رأ نظان انونى و عى م ما ع فى إنياندت .
فال ازددت أ رن اددذا الش دايعة الغدااا جدداات زنظايددة شدداملة ومتباملددة لدقددوق اإلنيددان تمدددوات دددو

جوانب ائييية

ة:

الجانددب اخو  :واددو الجانددب الددذأ دتعل د رددالنظا إلددى اإلنيددان رصددفت فددا اً تعتدداف ل د الشد دايعة
رمجموعة من الدقوق والدايات ال غنى ل عن اأ والتى دتعدن اإل ااا ز ا فقط ايتنا اً إلى اذا الصفة.
والجانب ال انى :ويم ل فى نظاا الشايعة اإلي مية إلى ما دنرغى رن دتمتدع رد اإلنيدان مدن دقدوق

وداياتأ ليى راعترااا فا اً أ لوانما راعترااا ع واً يعدن فى كشت جماعة ييايية معدنة.
رمددا الجدداني ال الددث  :فدتعل د رالدمايددة الخاصددة التددى كفل ددا االي د ن لددرع
ايتنا اً إلى رع

اخف د اا والجماعددات أ

االعتراات الخاصة.

لوا ددافة إل ددى م ددا تقد د ن أ ن دداأ رن م ددن ز دددن المي دداامات الدقيقي ددة والم م ددة للشد دايعة اإليد د مية –
زوصف ا تعزد اًا عن منظومة ين قافية ود ااية معدنة – فى مجا دقوق اإلنيان أ تلدك المردا ع العامدة
زل والدابمة للتعامل االي مى مع

ايا دقوق اإلنيانأ واى المرا ع التى يفتى فى مق مت ا ما دلى:

-1روالً أ ي د رن القاع ا اخيايية التى تيتن إلد ا النظاية االي مية فدى دقدوق اإلنيدانأ إنمدا

تنطل من اكدالا م مة مق ااا رن اإلنيان ادو المخلدوق الدذأ كامد المدولى تردااك وتعدالىأ وف دل ردالعلن

داا علددى ذلددك أ ف د ن دقددوق اإلنيددان -وفق داً
والعقددل علددى يددائا المخلو ددات أ واي دتخلف رعمددااا اخا  .وبند ً
ل ذا النظاية االي مية -إنما اى مقااا ز اا ا الخدال عدال وجدل أ ورالتدالى ف دى لييدت مندد مدن الددابن

اا خاوائ أ رأ رن ا – فدى دو تخدا – افداائ
دتدكن فد ا كدت يشاا وفقاً لمشدئت لواا ً
شاعيةا.

إل يدة وواجردات

 -2إن الش دايعة االيد د مية ف ددى تناول ددا لدق ددوق اإلني ددانأ لددن ت ددع ف ددى تص ددوااا اإلني ددان المي ددلن

ود د اأ زددل رن ددا اكددالت علددى دمايددة اإلنيددان عموم داً أ ون اعتردداا للددون رو العدداق رو دتددى ال د دنأ رو رأ

يزب تخا.

-3لذلك أ ف ن من زددن المردا ع التدى دكمدت نظداا الشدايعة فدى تناول دا لدقدوق اإلنيدان والدايدات
اخيايية أ رن ا – رأ الشايعة-

نظات إلى الد زوصف ذا صرغة اجتماعية فدى المقدان اخو  .ف دى

ل ددن تنظ ددا إل ددى الف ددا ون النظ ددا إل ددى الجماع ددة ومص ددالد اأ معتزد داا رن اعاي ددة مص ددلدة الف ددا ومص ددلدة
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الجماعددة إنمددا تشددكل جددواا الش دايعة واود ددا .ومددن ددنأ ف د مجددا  -فددى نظددا الش دايعة -إلا د اا رأ مددن
ااتدن المصلدتدن لدياب اخخداأأ دددث رن فدى ذلدك إنكدا اًا لمقت ديات الفطدااأ وتجداا ً لمدا ادو موجدو

فى عالن الوا ع.

 -4وتاتدر داً علددى مددا تق د ن أ ف د ن اخصددل فددى الدقددوق عموم داً – طرق داً لل يددتوا االي د مى ورديددب
ا تناعنددا – اددو التقندددن – ال اإلط د ق  .ومددن اندداأ تختلددت النظايددة االي د مية فددى دقددوق اإلنيددان عددن
النظايدات الو ددعيةأ وخاصددة النظايددة الفا يددة التددى ذازددت إلدى القددو إن للفددا دقو داً طزيعيددة ميددتم ا مددن
ذات او راعترااا إنياناً .لوان اذا الدقوق تع من زدل االمتياالات الطزيعية المطلقة.
 -5ورخد اًا أ وليى تخ اًا أ تج ا اإلشااا إلدى دقيقدة رن دقدوق اإلنيدان فدى نظدا الشدايعة الغدااا –
ال دجددب النظددا إلد ددا راعتراااددا مجددا دقددوق أ لوانمددا اددى تا ددى مددن ددددث رامدت ددا ولالومدت ددا إلددى ماترددة
ال دداواات التددى ال ييددتطيع الفددا االيددتغناا عن ددا رددفأ دددا مددن اخد دوا  .واددى

دداواات واجرددة ل ددذا

اإلنيانأ علي االلتالان رمماايت ا أ وعلى اخمة ورولى اخما العمل على توفدااا ل وتمكدن من ا.

اارعاً  :النتائأ المتاترة على تاجيح مزد ر الخصوصدية ال قافيدة والد دااية فدى دقدوق اإلنيدان علدى
مز ر عالمية اذا الدقوق:
ز ايد ددةأ وكمد ددا توج ند ددا أ ف ن د د دتعد دددن اإلشد ددااا إلد ددى الدقيقد ددة رن زولند ددا رمز د د ر الخصوص د دية ال قافيد ددة

والد دااية فدى ميدائل دقدوق اإلنيدانأ ال دجدب رن يفيدا علدى رند يم دل اف داً مطلقداً لمزد ر عالميدة ادذا
الدقددوق فددى د د و معدنددة  .فكمددا يددلت القددو أ ف د ن مددة وايددن مشددتاكة ع د ا زدددن زنددى الرشددا أ توجددب
التعامل مع ن ومع

اياان المشتاكة رمعاددا واد ا رو متقاابة.

فالند دداى جميع د داً متيد دداوون فد ددى القيمد ددة اإلنيد ددانية  .لد ددذلكأ ف د د ن رع د د

اخيايية واالنت ابات التى

تتعا

دقد ددوق اإلنيد ددان والدايد ددات

ل ا ال يكا دختلت مف وم ا من مجتمع إلدى مجتمدع تخدام فمد ً :

ال خد د ف عل ددى رن القت ددل زوص ددف عمد د ً غد ددا مش دداوعاً يي ددت ف دد د اإلني ددان ف ددى الدي ددااأ ال دختل ددت
م ددمون فددى مددا زدددن المجتمعددات أ وكددذلك المددا رالنيددرة إلددى رفعددا رخدداأ م ددل التعددذدب رو اخعمددا
الخاصة رالباامة أ رو اإلبااا الز نىأ....
ولذلك أ ف ن ما انت ى إلي مقتما فددنا العالمى لدقوق اإلنيان المنعق فدى عدان 1993أ إنمدا جداا

ليم د ددل ميد ددادة ويد ددطا زد دددن الم د د افعدن عد ددن مز د د ر عالمي د دة دقد ددوق اإلنيد ددان والمتميد ددكة رطزيعت د ددا النيد ددزية
وخصوصدددت ا ال قافيددة والد ددااية .فق د ددداص المددقتما المددذكوا علددى التوفدد – فددى مددا صد ا عن د مددن

إع ن -زدن مز ردن م مدنأ فى اذا الخصوص:

المزد ر اخو أ ومددق اا رن المعدداددا التددى تعاافددت علد ددا الد و عمومداً للدقددوق والدايددات أ إنمددا اددى

معاددا عالمية أ ويجب رن د فع المجتمع ال ولى ز ا ماً لتصرح رب ا عالميدةأ ممدا يعندى
على ان مان المالي من ال و ل تفا يات ال ولية المت منة ل ذا المعاددا.
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داواا العمدل

ورما المز ر ال انىأ فمفا ا رن االعتااف زدرع
لرع

الد و رو

الخصوصديات ال قافيدة والد دااية لدرع

المجموعات مدن الد و  -ايدتنا اً إلدى خلفيدات تاايخيدة ود دااية و قافيدة – إنمدا ادو رمدا الزد ورن

دقخددذ رعدددن االعتردداا ونعددو اآلن إلددى طدداأ الي دقا التددالى :مددا النتددائأ المتاترددة علددى التيددلين رم ددل اددذا

الخصوصيات ال قافية والد ااية لرع

ال و رو الشعوب أ فيما دتعل رق ايا دقوق اإلنيان

وا ع اخما أ رن مة نتائأ ع ا تتاتب على ذلك أ من ا على يزدل الم ا ما دلى:
 -1رن الميددئولية اخصددلية فددى مجددا ال د فام عددن دقددوق اإلنيددانأ

د رأ انت ابددات تتعددا

ل دداأ

إنمددا تقددع علددى عددات المجتمددع الددوطنى أ ورن ميددئولية المجتمددع ال د ولى – فددى اددذا الخصددوص – ال تع د

لواال رن تبون ميئولية ادتياطية.

 -2رن د مددن المتصددواأ عم د ً أ رن نتد د ث عددن رولويددات فددى مجددا دقددوق اإلنيددانأ وذلددك رديددب

طدداوف كددل مجتمددع ودظ د مددن التق د ن اال تصددا أ والييايددي واالجتمدداعى .كمددا رن د يكددون مددن المتصددوا

ري داً – والدددا كددذلك -القزددو ز مكددان تجالئددة دقددوق اإلنيددانأ متددى عجددال المجتمدع الددوطنى عددن توفدااددا
جميعاً.

 -3إن التيلين ز ذا الخصوصديات ال قافيدة والد دااية مدن شدفن رن ددق ا علدى يدلوك الد و المعنيدة

دا تق م ا للتو يع رو التص د رو االن مان رو القزو راالتفا يات ال ولية لدقوق اإلنيدانأ دددث رن ل دا

رن تز أ ما

تااا منايراً من تدفظات ترغى من خ ل ا تدقد ندوم مدن االتيداق زددن مجمدل ردكدان ادذا

االتفا ية ال ولية رو تلك وبدن يم ا ال قافيدة والد دااية وال دنيدة  .ولعدل رصد ق م دا يمكدن رن نشددا إليد

للتد لدل علددى ذلدك أ اددو دالددة الد و العابيددة وااليد مية أ ددددث إن ددا اجدت علددى إدد اا رعد

العامة على اتفا يات دقوق اإلنيان ال ولية ت فياً خأ اصط ان مع ردكان الشاعية االي مية.
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