
 

                                                   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة ديالى 

 كلية القانون والعلوم السياسية 

  قسم القانون  

 

 

 

 (  اىل كليت القاوىن صادق حممدعلياء حبث حقدمج به الطالبت ) 
شهادة  جزء مه مخطلباث ويلوهى  والعلىم السياسيت

  ىن ــــــالبكالىريىس يف القاو

 بأشراف

  د. رائد صاحل علً

 م 7182                                هــ                                                         8341



 

 بسم اهلل الرمحه الرحيم    
 

 تَعْجَلْ  وَلَ  الْحَق   الْمَلِك   اللَّه   فَتَعَالَى
رْآنِ 

 إِلَيْكَ  ي قْضَى أَن قَبْلِ  مِه بِالْق 
  (111) عِلْمًا زِدْوِي رَّب   وَق ل وَحْي ه  

 صدق اهلل العظيم
 (111آيت )

 سورة طه



 

 

 االهــــــــداء ....

اهــــــــــــــــدي حبثً املتواضع اىل كل من وقف جبانيب وساندنً يف سنوات 

دراسيت اجلامعية والــــــــى اخً ) حممد ( ومجيع افزاد عائليت واصدقائً 

 واساتذتً االفاضل ...

 

 

 

 

 

 علـــــــــــــــــــــياء    

 



 

 الشكر والتقدير 
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" زائد صاحل علً  " الري تفضل باألشساف على ىرا البحث ًملا 
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 المقدمة 

ظيرت حقوؽ االنساف بظيور البشرية عمى االرض , واف لـ تكف منظمة وفؽ      
قوانيف معينة كما اف القراف الكريـ نص عمى حقوؽ االنساف بما انزلو اهلل مف آيات 

وبراىيف تنص عمى حقوؽ االنساف وضمانات لحمايتيا , كذلؾ ما اورده الرسوؿ      
 (  في سنتو التي نظمت حقوؽ المسمميف ومع مرور الزمف تطورت الحماية )

الخاصة بحقوؽ االنساف اصبحت تنظـ باتفاقيات عالمية ودولية تنص عمى نبذ 
العنؼ وحماية المرأة والطفؿ ووضع عقوبات رادعة عف االخالؿ بحقوؽ االنساف 

اعمة لحماية حقوؽ بوضع قواعد فوتميز االتحاد االوربي عف غيره مف المنظمات 
 االنساف وحرياتو االساسية .

اف ىذا البحث ال  يدعي الكماؿ وارجو اف يكوف البحث قد احاط بجزء يسير      
 مف الموضوع واهلل ولي التوفيؽ .

 اهمية البحث 

يعد موضوع حقوؽ االنساف مف المواضيع اليامة التي تكاد تكوف اكثر      
ذا البحث يتناوؿ حقوؽ االنساف بصورة خاصة في المواضيع اثارة في العالـ , وى

 االتحاد االوربي وحمايتو والضمانات التي يقدميا االتحاد لمفراد .

 مشكمة البحث 

توفير الحماية لبسبب انتياكات حقوؽ االنساف الجسيمة استدعت الضرورة      
الدولية لضماف وقؼ ىذه االنتياكات , ليذا بذلت المنظمات االقميمية الجيود لتوفير 
الحماية واالحتراـ الالـز لحقوؽ االنساف وتجسد ذلؾ في جيود االتحاد االوربي 

 .لحماية حقوؽ االنساف 



 

 الفرضية

اف االىمية التي حظيت بيا حقوؽ االنساف عمى يستند البحث الى فرضية مفادها : 
صعيد العالي مف خالؿ تأكيد ميثاؽ االمـ المتحدة عمى حماية حقوؽ االنساف ال

وصيانتيا , فقد سعى االتحاد االوربي الى توفير الحماية الالزمة بما يكفؿ ىذه 
 الحماية مف خالؿ اليات االجيزة التابعة لالتحاد بشكؿ فاعؿ .

 هيكمية البحث

قسـ كؿ منيا الى ثالث مطالب يتضمف البحث المقدـ مقدمة وثالثة مباحث ي   
يتناوؿ المبحث االوؿ مراحؿ تأسيس االتحاد االوربي والمبحث الثاني مخصص 
لمؤسسات االتحاد االوربي المعنية بحماية حقوؽ االنساف اما المبحث الثالث فيتناوؿ 
اليات الحماية االوربية لحقوؽ االنساف  وينتيي البحث بختمة واستنتاجات وتوصيات 

 في البحث مف معمومات خاصة بموضوع البحث . عما ورد

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث االول

 ية بحماية حقوق االنسان نمؤسسات االتحاد االوربي المع

يعد الييكؿ التنظيمي لالتحاد االوربي االساس في نجاح االتحاد , فاالتحاد     
يتكوف مف مؤسسات متعددة تمثؿ قمب االتحاد تدير كافة الشؤوف االقتصادية 
والسياسية , واالجتماعية , وتتولى تنظيـ عالقاتو الدولية مع الدوؿ االعضاء وغير 

اء نظرة لمتعرؼ عمى ىذه المؤسسات عف االعضاء في االتحاد , لذلؾ البد مف الق
يبحث المطمب كثب , يتناوؿ ىذا المبحث في ثالث مطالب اىـ مؤسسات االتحاد , 

االوؿ في تنظيـ البرلماف االوربي الذي يعد اىـ السمطات التشريعية في العالـ وكيفية 
نساف اال ثاني يتناوؿ المحكمة االوربية لحقوؽادارتو لشؤوف االتحاد , والمطمب ال

وعمميا وموقعيا وتنظيميا وكؿ ما يتعمؽ بحماية حقوؽ االنساف في االتحاد , اما 
حقوؽ االنساف التي تعد حكومة االتحاد الثالث يختص بالمفوضية االوربية لالمطمب 

 االوربي والممثؿ عنو اماـ دوؿ العالـ .

 البرلماف االوربي .المطمب االول : 

 االوربية لحقوؽ االنساف .المحكمة المطمب الثاني : 

 المفوضية االوربية لحقوؽ االنساف . المطمب الثالث :

 

 

 

 



 

 المطمب االول 

 البرلمان االوربي 

يعد البرلماف االوربي مف اىـ المؤسسات في االتحاد االوربي , يمارس       
اعضائو عمميـ باستقالؿ تاـ عف دوليـ وغير ممزميف باي تعميمات تصدر سواء مف 

يـ التي ينتموف الييا او اي دولة اخرى , ويعد مف اقوى الييئات التشريعية في دول
العالـ , يقع مقر امانة البرلماف في لوكسمبورج, ومكاف انعقاده اما في ستراسبوغ , او 

وتكوف مدة العضوية في البرلماف بمجيكا ,  –بروكسؿ  –لوبولد  –في اسباس 
االستقالة او بسقوط العضوية , ويتكوف  االوربي خمس سنوات تنتيي بالوفاة او

المباشر , ويكوف ثمث عضو يتـ انتخابيـ باالقتراع  616 مفاالتحاد االوربي 
في شير سبتمبر ويحدد مدة االعضاء مف االنساف يفتح البرلماف دورتو السنوية 

نتياء دورتو , لكف لرئيس البرلماف اف يدعو لجمسة استثنائية بناء عمى طمب اغمبية ال
االعضاء , او بطمب مف المفوضية او المجمس, لكف بعد التشاور مع مؤتمر 
الرؤساء , ينتخب اعضاء البرلماف رئيسًا ليـ , اضافة لذلؾ يتـ انتخاب اربع عشر 

عمى تيسير الشؤوف االدارية ليتيـ نائبًا لمرئيس , وخمسة اعضاء تنصب مسؤو 
دة يطبؽ موالمالية , وتكوف مدة تولييـ ليذه المناصب عاميف ونصؼ , وشرط ىذه ال

 .(2)عمى الرئيس وجميع االعضاء المنتخبيف

اىـ اىداؼ البرلماف االوربي , ىي تحديد الفصؿ بيف السمطات , وضماف       
االتحاد االوربي تيتـ بيذه المسائؿ  حقوؽ المواطنيف وحريتيـ , وبعد اف كانت دوؿ

بصورة وطنية , وكؿ دولة داخؿ نظاميا الخاص اصبح البرلماف ييتـ بيذه المسائؿ 
بصورة عامة لكؿ دوؿ االعضاء , خاصة واف المعاىدات االوربية تضمنت قواعد 
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غالبيتيا تؤكد عمى ضمانات حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية , حيث اف نظاـ 
االنساف ىو نظاـ ليبرالي , ييدؼ لحماية الحقوؽ المدنية والسياسية  ضمانة حقوؽ

لمواطني االتحاد , فالحقوؽ المنصوص عمييا لألفراد ىي حقوؽ تمـز السمطة بمنحيا 
 . (2)لألفراد

يمارس البرلماف االوربي اختصاصات عدة , واالختصاص الرئيسي لمبرلماف      
باالتحاد , وقد زادت سمطات البرلماف مف االوربي ىو اصدار التشريعات الخاصة 

, حيث ادخؿ  2986الناحية التشريعية بعد صدور القانوف االوربي الموحد عاـ 
اجراء التعاوف الذي قرر قراءتيف لكؿ اقتراح تشريعي مف جانب البرلماف والمجمس , 
ة اضافة لمشاركة المفوضية مشاركة فعالة في القرارات التشريعية وقد منحت معاىد

الجماعة االوربية سمطات تشريعية اوسع لمبرلماف , واصبح لمبرلماف سمطة استخداـ 
الموائح والتوجييات كما لممجمس تمامًا , ويكوف اتخاذ القرارات مشترؾ بيف البرلماف 

 االوربي والمجمس في عدة امور اىميا :

 .السوؽ الواحدة   -2
 التماسؾ االقتصادي واالجتماعي .  -1
 المجاالت الجديدة التي تغطييا معاىدة االتحاد .البحوث في   -3
 حماية المستيمؾ وتطوير الثقافة والصحة والتعميـ .  -4
 السياسة االجتماعية .  -5

اضافة ليذه االمور نصت معاىدة امسترداـ عمى نقطتيف ىما, التعاوف في      
التمييز  المجاؿ المعموماتية والتوظيؼ وصندوؽ التنمية والمواصالت , والتعاوف بمنع

اختصاصات البرلماف اف يحصؿ المجمس  اساس الجنسية والمواطنة , كذلؾ مفعمى 
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عمى موافقة البرلماف ببعض القرارات اليامة كاالتفاقيات الدولية , واجراءات االنتخاب 
وحؽ االقامة الخاص بمواطني االتحاد االوربي ومياـ البنؾ المركزي االوربي , 

الميزانية , والبرلماف ىو الذي يقرر الميزانية السنوية  ويبحث البرلماف مع المجمس
عضاء المفوضية مبرلماف سمطة اشراؼ عمى تعييف اويقـو بمراقبة تنفيذىا , ول

البرلماف  ا االقتراح بأغمبية الثمثيف ويناقشاالوربية , واقالتيـ باقتراح المـو ويقدـ ىذ
المبادرات المختمفة ليطور  عمؿ المفوضية , ويراقب السياسات االوربية , ويخمؽ

الشكاوى المقدمة مف قبؿ  الوربية , ويشكؿ لجاف تحقيؽ تفحصسياسات الجماعة ا
مقدمة ػػػشكاوى الػػالفػػػػي مواطني االتحاد , ولمبرلماف تعييف محقؽ برلماني يحقؽ 

 . (2)اليو

اف نص معاىدة ماستريخت عمى نظاـ المحقؽ البرلماني يعكس العناية التي       
يبدييا االتحاد االوربي بحقوؽ االنساف , حيث نصت المعاىدة عمى اف البرلماف 
االوربي لو تشكيؿ لجاف تحقيقية لفحص الشكاوى التي تقدـ مف مواطني االتحاد او 

محقػػػؽ البػػرلمانػػي يػػطمع عػػمى الشكاوى الخاصة الييئات , فالػػػبرلماف عػػف طػػػريؽ ال
, وينظر فييا ىذا يثبت المكانة التي يمنحيا االتحاد االوربي لمفرد ومدى  باألفراد

 . (1)اىتماـ االتحاد االوربي بحقوؽ االنساف وحرياتو الخاصة داخؿ االتحاد
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 المطمب الثاني

 المحكمة االوربية لحقوق االنسان 

ومقرىا في ستراسبورغ , وتأسست  2959ت ىذه المحكمة عمميا عاـ بدأ     
, وكاف اليدؼ مف تأسيس 2953وجب اتفاقية االوربية لحقوؽ االنساف لعاـ مب

المحكمة التزاـ الدوؿ االعضاء الموقعيف عمى االتفاقية باحتراـ حقوؽ االنساف في 
فة لذلؾ في عاـ االتحاد , وتخضع كؿ الدوؿ االطراؼ الختصاص المحكمة , اضا

وربية اصبح ألي فرد او ىيئة او مؤسسة غير حكومية التوجو لممحكمة اال 2998
النتياؾ في حقوقو داخؿ االتحاد االوربي , تتألؼ  لحقوؽ االنساف في حاؿ تعرضو

االعضاء قاضي واحد ,  المحكمة مف مجموعة مف القضاة عف كؿ دولة مف الدوؿ
نفس الدولة وتختار القضاة حكومات دوليـ , ود اكثر مف قاضي مف وال يجوز وج

ـ الحقًا لالتحاد االوربي تقوـ كؿ دولة ثالث اشخاص وكؿ دولة تنض حيث تقدـ
بنفس االجراءات , مف حيث ترشيح القضاة لتمثيميا في المحكمة االوربية لحقوؽ 

 ينتخبي االنساف , ويتـ انتخاب القضاة لمدة تسع سنوات قابمة لمتجديد , واي قاض
ي ػيابؽ اذا كاف القاضي السابؽ لـ ينف قاضي اخر يكمؿ والية القاضي السكام

مع جواز اعادة واليتو , كذلؾ تنتخب المحكمة رئيس ونائب لمدة ثالث سنوات 
انتخابيـ مرة اخرى , تتكوف المحكمة مف عدة دوائر كؿ دائرة تتكوف مف سبعة قضاة 

قضايا , والدائرة التي تختص في نزاع , تعمؿ ىذه الدوائر عمى النظر في عدد مف ال
في النزاع , حيث اف  الطرؼقاضي الذي يحمؿ جنسية البمد العضو اليدخؿ فيو 

وجود القاضي المنتمي لتمؾ الدولة يجعمو متابعًا لمجريات القضية , وفي حاؿ عدـ 
وجود قاضي لتمؾ الدولة يجب اف تختار الدولة شخص يدخؿ الدائرة بصفة قاضي , 



 

لنسبة لباقي القضاة فيعينوف بقرعة يجرييا رئيس المحكمة قبؿ اف يبدأ النظر اما با
 . (2)في الدعوى

ولممحكمة اختصاصات عدة تستطيع مف خالليا ممارسة عمميا والفصؿ في       
 القضايا المعروضة اماميا اىـ ىذه االختصاصات :

يخدـ الحقوؽ التي  لممحكمة تغيير وتطبيؽ االتفاقية االوربية لحقوؽ االنساف بما .2
 تحمييا ىذه المحكمة .

اراء استثنائية بناء عمى طمب مف لجنة الوزراء في مجمس اعطاء لممحكمة  .1
 اوروبا .

كذلؾ لممحكمة النظر في القضايا التي بحثتيا المجنة االوربية ولـ تتوصؿ بشأنيا  .3
 لحؿ واحيمت ليا مف قبؿ المجنة .

الثة اشير تحتسب مف تاريخ قياـ المجنة ال يجوز احالة اي قضية اال بعد مرور ث .4
تقدـ تقريرىا الى لجنة الوزراء , فاذا مرت المدة ليا احالتيا الى المحكمة باالوربية 

 االوربية لحقوؽ االنساف .
اصدار قرارات في القضايا المطروحة اماميا بموجب االتفاقية االوربية لحقوؽ  .5

 . (1)االنساف

ات تبدأ اجراءات الدعوى اماـ المحكمة االوربية لحقوؽ االنساف عف طريؽ طمب     
ة في النزاع , ثـ تبدأ مرحمة السرد واالستمتاع مف مكتوبة مف قبؿ االطراؼ الداخم

قبػػؿ الػػمحكمة واطػػػػراؼ الدعػػػػوى , تػبدأ الدعػػػوى مكػتوبة بػداية ثػـ تػبدأ االجػػراءات 
ظر القضايا في الدوائر المحكمة بأشراؼ رئيس المحكمة , ونائب الشفيية , تن
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الرئيس , وقاضي مف الدولة الطرؼ في النزاع , وألي دائرة مف دوائر المحكمة 
لممحكمة , ولممحكمة التنازؿ عف اختصاصيا بالنظر الى القضية المعروضة اماميا 
راءات الدعوى وجمع استخداـ كافة الطرؽ لموصوؿ الى الحقيقة , بعد استكماؿ اج

قضائيًا ويكوف الحكـ  اً ة لقرار بشاف القضية , وتصدر حكمالخيوط تتوصؿ المحكم
غير مخؿ ببنود االتفاقية ومطبقًا لما جاء فييا , والحكـ الذي يصدر عف ىيئة 

ستئناؼ , ويكوف صدور الحكـ بأغمبية حكمة يعد حكمًا باتًا غير قابؿ لالالم
 . (2)ة ممزمًا لكؿ الدوؿاالصوات ويعد حكـ المحكم

اما بشاف التنفيذ فاف لجنة الوزراء ىي الجية المختصة بتنفيذ االحكاـ الصادرة      
عف المحكمة االوربية لحقوؽ االنساف , في حاؿ كاف النزاع بشاف خرؽ في بنود 
االتفاقية فالمحكمة تحكـ بالتعويض فقط لمطرؼ الذي تضرر مف الخرؽ , كذلؾ 

بية لحقوؽ االنساف تمنح القضايا الخاصة بحرية التعبير عف الراي المحكمة االور 
اىمية كبير خاصة حؽ الفرد في التعبير عف رأيو , فتنظر المحكمة في القضايا التي 

ممحكمة لمحصوؿ عمى الييئات او المؤسسات التي تمجأ ل تمس حرية االفراد او
ممحكمة سوابؽ قضائية حقوقيا في حاؿ عجزت عف الحصوؿ عمييا داخؿ دوليا , ول
 . (1)كثيرة بيذا الخصوص منيا قضية الجمعية الثقافية في النمسا

وبالرغـ مما تقدـ لكف المحكمة االوربية لحقوؽ االنساف لـ تسمـ مف االنتقاد ,      
فالمحكمة لـ تكف كما ىي اليوـ , حيث اف االتفاقية االوربية لحقوؽ االنساف لعاـ 

كانت قد نصت عمى تكويف ) المجنة االوربية لحقوؽ االنساف ( , ولكف ىذه  2953
اعماؿ ىذه المجنة  تؽ اضافي لالتفاقية , وتحولبممح 2998المجنة قد الغيت عاـ 

الدولي , لممحكمة االوربية لحقوؽ االنساف التي ليا الحؽ في الرقابة عمى المستوى 
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ؿ الدوؿ , وقراراتيا باتة وممزمة تسـ بالنجاح في عمميا فسمطتيا تشموىذا جعميا ت
قد مف ناحية حماية , وىذه المحكمة تعرضت لمن يةبالنسبة لمدوؿ االعضاء في االتفاق

حقوؽ االفراد , فاف ما اعترفت بو االتفاقية لألفراد مف حماية يعد حماية ضعيفة , 
الف حقو بالمجوء لممحكمة االوربية لحقوؽ االنساف يشترط قبوؿ الدولة المشكو منيا 
اف تكوف قد اعترفت بقضاء المحكمة والزامو , وىذا يجعؿ الفرد مقيدًا برضا 

 .(2)الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 223د. حمٌد حنون خالد ؛ ؛ مصدر سبق ذكرة , ص - 



 

 المطمب الثالث

 المفوضية االوربية لحقوق االنسان 

المفوضية االوربية , ىي احد االجيزة الرئيسية لالتحاد االوربي , ألنيا تمثؿ       
وليا دور فعاؿ في العممية السياسية في الحكومة المركزية في االتحاد االوربي 

عف حكومات الدوؿ االعضاء االتحاد , وتؤدي المفوضية عمميا بشكؿ مستقؿ تمامًا 
جعؿ المفوضية تضع مصمحة ال تأخذ اي تعميمات منيا , وذلؾ يفي االتحاد و 

االتحاد كيدفيا االوؿ واالىـ , تتكوف المفوضية االوربية مف ىيئة مفوضيف ومجالس 
استشارية وسكرتارية عامة وادارات عامة ومفوضيف ادارييف , حيث ىناؾ ىـر 

ىذه الييئات , تتكوف المفوضية وىيئة المفوضيف ىي اىـ لمييئات التي تعمؿ في 
مف عشريف عضوًا , اثناف عف كؿ دولة مف الدوؿ الكبرى في االتحاد , ىذه الييئة 

وىذه الدوؿ ىي كؿ مف بريطانية , المانيا , فرنسا , اسبانيا , والدوؿ االخرى , 
السياسي في يمثميا مفوض واحد عف كؿ منيا , وىيئو المفوضيف تعد الجياز 

المفوضية ويقع عمى عاتقيا مسؤولية قيادة وتوجيو المفوضية االوربية واالتحاد 
االوربي , ويتـ اختيار المفوضيف مف بيف السياسييف السابقيف , وتكوف مدة العضوية 
خمس سنوات , مع جواز اعادة تعيف المفوض مرة اخرى , وتختار الييئة رئيسًا ليا 

عضاء بعد استشارة البرلماف االوربي ومدة الرئاسة خمس الدوؿ اال رؤساءمف قبؿ 
سنوات كذلؾ , ىناؾ مجالس استشارية في المفوضية تتكوف مف موظفيف مف االتحاد 
االوربي , وكؿ مجمس يتكوف مف ستة او ثمانية اعضاء مف كبار المفوضيف اضافة 

الثقافية , لمساعديف وموظفيف ىذه المجالس اقؿ درجة مف الموظفيف مف الناحية 
واالعضاء في المجالس االستشارية يحتفظوف بوظائفيـ برغبتيـ الخاصة , اما فترة 
بقائيـ فأنيا غير مضمونة , وتعتبر ىذه المجالس حمقة وصؿ بيف الدوؿ االعضاء 



 

في االتحاد وبيف حكومة االتحاد وليذه المجالس مياـ عدة منيا مساعدة المفوض في 
سياسة , مساعدة المفوض في مسؤولياتو السياسية , تقديـ صورتو العامة عف ال

 . (2)تنسيؽ االداري واالتصاؿ مع الدوؿ االعضاء , انشاء سكرتارية خاصةالو 

اما السكرتارية العامة لممفوضية , فيي الدائرة المسؤولة عف ترتيب جدوؿ       
 المفوضية (رير لرئيس المفوضية وتسمى عادة ) ذاكرة ااعماؿ المفوضية وارساؿ التق

حؽ لموظفي ورؤساء اقساـ وال ي, تتكوف السكرتارية مف سكرتير عاـ ومعاوف 
السكرتارية المشاركة مف اجتماعات المفوضية الرسمية , عدا السكرتير العاـ ونائبو 
وتجتمع السكرتارية كؿ يـو اثنيف وخميس , كذلؾ لمسكرتير العاـ حضور اجتماعات 

صة في اجتماع البرلماف االوربي , وىناؾ ايضًا المجالس مع رئيس المفوضية خا
الموظفيف االدارييف وىـ موظفيف مف جنسيات مختمفة , يعمؿ ىؤالء عمى تحقيؽ 
اىداؼ ذات طابع دولي , وليـ مخصصات مالية مقابؿ ما يقدموف مف خدمات 

% مف اجمالي انفاؽ االتحاد , 3لالتحاد , يكمؼ ىؤالء الموظفيف االتحاد االوربي 
عظـ الموظفيف االدارييف متركزيف في بروكسؿ ولوكسمبورج , اما موظفي االبحاث وم

منتشروف في خمس مراكز, ويقسـ ىؤالء الموظفيف الى موظفيف دائميف يحافظوف 
حدد عقودىـ بسنتيف وقد يتحوؿ فيف مؤقتيف تعمى وظائفيـ حتى سف الستيف , وموظ

 .  (1)الموظؼ المؤقت الى موظؼ دائـ

السمطة التشريعية لممفوضية , فتتمتع المفوضية االوربية بسمطة تشريعية اما      
إلصدار القرارات والقوانيف الخاصة باالتحاد االوربي , حيث ليا اف تصدر اقتراحات 
قد تكوف خارج نطاؽ المعاىدة المنشئة لالتحاد االوربي , لكف المفوضية ال تستطيع 

يف الدائميف , وال تستطيع اقتراحو دوف طرح اي اقتراح دوف مشاورة لجنة الممثم
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مناقشة المجمس االوربي , وقد نصت معاىدة ماستريخت عمى اف تتـ الموافقة عمى 
 78ف اصؿ صوت م 61االقتراح المقدـ مف المفوضية بأغمبية موصوفة تقدر بػػػػ

ذلؾ خولت المعاىدات الخاصة باالتحاد االوربي صوت ىي اصوات المجمس , ك
قواعد الجماعة االوربية وقد تكوف ىذه لسمطات التنفيذية , منيا تنفيذ المفوضية با

السمطات مطمقة في بعض المجاالت , خاصة في مسائؿ االندماجات , وكذلؾ مف 
الموائح الداخمية , وليا سمطة اصدار قواعد عامة , ضمف سمطتيا التنفيذية اعداد 

رارات ذات االىمية االقتصادية وتقوـ بأعداد القرارات االدارية اليومية وبعض الق
والسياسية , وتشرؼ ايضًا عمى ىيئات الجماعة وتراقب عمميا , مثؿ ىيئات 
الجمارؾ والزراعة والتفتيش , لكف ىذا الدور تتعاوف بو المفوضية مع الييئات 

صدر القرارات الخاصة باالتحاد وتالوطنية , وتدير المفوضية الميزانية الخاصة 
عمى تنفيذ الدفوعات وتعمؿ عمى استرداد االمواؿ كعقوبة في  باإلنفاؽ وتشرؼ 

 . (2)حاالت معينة

اماـ المحكمة االوربية لحقوؽ  المفوضية االوربية ليا رفع دعاوى كذلؾ       
االنساف ضد اي دولة مف الدوؿ االعضاء , او اي فرد او شركة حالة عدـ التزاميـ 
بالمعاىدة , وبالعكس ليؤالء االشخاص اقامة دعوى ضد المفوضية في حالة 
خروجيما عف بنود االتفاقيات , والمفوضية ليا القياـ , بمراقبة طرؽ الطعف وليا 

وطمب رأي  ة سابقة لمراقبة تطابؽ االتفاقات مع نصوص المعاىدة ,القياـ برقاب
يذا الشأف , وليا كذلؾ اف تجعؿ الرقابة الحقة عمى اعماؿ محكمة العدؿ االوربية ب

يا الطعف بإلغاء , االحالة و الييئات االخرى عف طريؽ عدة طعوف منالمجالس ا
 . (1)االولية لممحكمة , الدفع بعدـ المشروعية
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الحظت اف ىناؾ ما  اف تقدـ طعنًا بالتقصير , في حاؿكذلؾ المفوضية       
يخالؼ نصوص المعاىدات المبرمة , وىذه الطعوف تقدـ تجاه اي كاف سواء افراد او 
شركات او ىيئات لضماف استقرار االوضاع السياسية واالقتصادية داخؿ االتحاد 

 . (2)ؼ المفوضية االوربيةاالوربي , والحفاظ عمى حسف تطبيؽ المعاىدات بأشرا

المبادرة , ثـ مرحمة ستة مراحؿ تبدأ بمرحمة , ويمر اعداد القرار المفوضية ب    
لس اات بيف موظفي المجيدات , ثـ تنسيؽ العمؿ بيف االدارات واالتفاقاالعداد المسو 

يف , وبعد وضلس االستشارية , اتفاؽ ىيئة المفا, واتفاؽ رؤساء المج ةاالستشاري
اء بمرحمة او المجمس االوربي او مجمس الوزر مف قبؿ المفوضية القرار المقترح  رمرو 

 ألعداديف بأعداد مسودة القرار , ثـ يتـ التنسيؽ بيف االدارات المبادرة , يبدأ المفوض
يجب مراعاة الشكمية ,  المفوضيفالمسودة قبؿ اف يعرض االقتراح عمى ىيئة 

مسؤولية االدارة  ات اما اعداد النص فيو مفف الشكميوالسكرتارية ىي المسؤولة ع
يئة لينت القرار ومسؤولية المفوض الذي اقترحو , يعقد اجتماع التي تب العامة

 ممفوضيةتـ االتفاؽ تنتقؿ المسودة الى المفوضية لالمفوضيف لمناقشة النص واذا 
 خارج, ويكوف التصويت بشكؿ سري اي ال يتـ الرفض او الموافقة عمى االقتراح

مداوالت المفوضية , ويتـ تسجيؿ االصوات المعارضة او المؤيدة في محضر خاص 
دي وال يقبؿ التصويت بالتوكيؿ بؿ فوضية , ويتـ  التصويت برفع االيباعماؿ الم

يجب حضور عضو المفوضية بنفسو لمتصويت , ويمكف لمعضو الغائب اف يصوت 
, لكف ليس لعضو المجمس مكانو احد اعضاء مجمسيـ االستشاري التابع لدولتو 

االستشاري المناقشة او التصويت , وفي حاؿ كانت الجمسة تتعمؽ بمسائؿ خاصة 
وعمى درجة عالية مف االىمية فال يجوز الحضور اال مف قبؿ المفوضيف انفسيـ , 
وتتمتع المفوضية بعدد مف الصالحيات , مثؿ تطبيؽ المعاىدة بصورة صحيحة , 
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لمحكمة العدؿ االوربية اذا خالفت نظاـ المعاىدة , عضاء حيث ليا احالة الدوؿ اال
وليا الحؽ في صياغة المقترحات والتوصيات وابداء اآلراء حوؿ ما يخص المعاىدة 

الحؽ في صياغة  امف قضايا , وليا سمطتيا الخاصة في اتخاذ القرارات ولي
, ونصت االجراءات التي يتخذىا كؿ مف المجمس االوربي او البرلماف االوربي 

نفيذ المياـ بشكؿ ػػػػتماعة االوربية و حكمة لمجمكالمعاىدة عمى دور المفوضية 
اف المفوضية تخضع لمرقابة  غـ مف ىذه االختصاصات الواسعة االتشريعي , وبالر 

 .  (2)مف مؤسسات االتحاد , برغـ كونيا تمتمؾ سمطات تشريعية وتنفيذية وقضائية

 

 المبحث الثاني

 آليات الحماية االوربية لحقوق االنسان

سنتناوؿ في ىذا المبحث اآلليات الخاصة بحماية حقوؽ االنساف في االتحاد       
االوربي فيضـ المبحث االوؿ طرؽ تقديـ الشكوى مف قبؿ االفراد في االتحاد االوربي 
والمجاف والييئات المختصة بحماية ىذه الحقوؽ , وكذلؾ بياف الوسائؿ التي تساعد 

 . الفرد في تقديـ شكواه ومراجعتيا

لعدؿ االوربية والتعريؼ اما المبحث الثاني فيتناوؿ كيفية التقاضي اماـ محكمة ا     
ئات , او االفراد , تيا , والتقاضي اماميا سواء مف قبؿ المؤسسات او الييبيا وبييأ

ة في قضاياىـ ظر االخير ا حؽ التقاضي اماـ المحكمة , وتنئات ليفجميع ىذه الف
ءات الالزمة وفؽ بنود االتفاقيات االوربية الخاصة بحقوؽ روضة , وتتخذ االجراالمع

في االتحاد االوربي , اما المبحث الثالث فيتناوؿ  داالنساف وحمايتو وحماية حرية الفر 
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ر االنظمة العالمية بنصوص االتفاقيات ف االتحاد االوربي ومميزاتو وتأثتكامؿ قانو 
 االوربية الخاصة بحماية حقوؽ االنساف .

 : تقديـ الشكوى مف قبؿ االفراد . االول المطمب

 : التقاضي اماـ محكمة العدؿ االوربية .المطمب الثاني 

 تكامؿ القوانيف االوربية لحقوؽ االنساف .المطمب الثالث : 

 

 

 

 المطمب االول

 تقديم الشكوى من قبل االفراد

في الحؽ بمحاكمة ية فعمية ئمنحت االتفاقية االوربية لحقوؽ االنساف حماية قضا     
في االجراءات القضائية , سواء  مدة معقولة , لكف ذلؾ ال يعني االبطأعادلة خالؿ 

في المحاكـ الوطنية , او محكمة العدؿ االوربية ويجب اف تعمف المحكمة موقفيا 
دوف تأخير , وبشكؿ مستقؿ , ومتجرد , وطبقا لمقانوف وضمف بنود االتفاقية 

 . (2)ونصوصيا

ى مباشرة اماـ محكمة العدؿ االوربية الى دعاو تقسـ الدعاوى المعروضة و       
ما يسمى بالقرارات التمييدية لممحكمة , والدعوى المباشرة  ودعاوى غير مباشرة , او
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ىي الدعوى التي ترفع مباشرة اماـ محكمة العدؿ االوربية , وترفع ىذه الدعوى مف 
مف قبؿ المفوضية , اما بالنسبة لمقضايا قبؿ اجيزة االتحاد او الدوؿ االعضاء او 

التي يرفعيا االفراد او الشركات , فترفع اماـ المحكمة االبتدائية لكف يجب اف تكوف 
الدولة التي ينتمي ليا الفرد قد اعمنت انيا معترفة بالمجنة التي ترفع الدعوى لدييا , 

وى لمجنة ىذه الشك وتنظر المجنة المختصة بالشكوى المقدمة مف الفرد بعد اف تحاؿ
وىناؾ شروط يجب توفرىا في المجنة الشكوى ىي اف وكؿ لجنة حسب اختصاصيا, 

, تكوف السبؿ الداخمية قد استنفذت ال تكوف ىناؾ سبؿ داخمية اخرى لحؿ النزاع حيث
كوف الشكوى مقدمة مف وية عمى اسـ المشتكي واف ال تتواف تكوف الشكوى مح

تكوف ال غير مقدمة سابقًا اماـ المحكمة , واف  واف تكوف الشكوىشخص المجيوؿ 
مستندة ألساس قد عرضت اماـ ىيثة دولة مف قبؿ , ويجباف تكوف ىذه الشكوى 

 . (2)ؽػػى التعسؼ باستعماؿ الحػػػتكوف قائمة عم ال قانوني واف

نصت االتفاقية االوربية لحماية حقوؽ االنساف والحريات االساسية, عمى اف       
لصاحب العالقة في الشكوى اف يكوف عمى عمـ بالطعوف المقدمة خالؿ مدة معقولة 
ولو كذلؾ الحؽ في اف يتمقى المساعدة المجانية مف محامي , ولو كذلؾ حؽ 

نصت االتفاقية كذلؾ اف لكؿ متيـ االستجواب والعمؿ عمى استجواب الشيود , وقد 
اف يممؾ الوقت والتسييالت الخاصة بو ليحضر دفاعو ,  في القضية , الحؽ في

ويقـو باإلجراءات الضرورية لمواجية خصومة , ولو ايضًا اف يدافع عف نفسو بنفسو 
, او يطمب المساعدة مف  دوف مساعدة احد , , او اف يختار شخص لمدفاع عنو

ب محاميًا لو كذلؾ لممتيـ اف يطمب استجواب شيود االثبات وشيود دتتنالمحكمة ل
النفي , وتطبؽ الشروط الخاصة بشيود االثبات نفسيا عمى شيود النفي ويكوف 
االستدعاء بنفس الطريقة لطرفي الشيود , ولممتيـ ايضًا اف يتمقى المساعدة مف 
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تدار بيا جمسة  لتيالمغة امترجـ بصورة مجانية في حاؿ لـ يكف يتكمـ او يفيـ 
 . (2)المحكمة

الدعوى فيي المحكمة االبتدائية , التي  ما بالنسبة لممحكمة التي تقاـ امامياا      
ة العدؿ االوربية تخفيؼ الضغط عف محكم 2989كاف الغرض مف انشائيا عاـ 

القانوف  ليكوف اىتماـ محكمة العدؿ وتركيزىا اكبر عمى ميمتيا االساسية وىي تفسير
لدعوى المرفوعة مف قبؿ موحد لالتحاد االوربي , وتنظر المحكمة االبتدائية باال

الدعاوى التي تقاـ ضد مؤسسات االتحاد , تتكوف  ةالشركات , خاص االفراد و
اتفاؽ حكومات الدوؿ االعضاء وتكوف بعشر قاضيًا يتـ تعينيـ  ةالمحكمة مف خمس

محكمة االبتدائية بجميع قضايا وتختص ال يف ست سنوات قابمة لمتجديديمدة التع
كذلؾ تختص بالدعاوى التي يرفعيا االشخاص بطاؿ والتقصير في اداء الواجب اال

والقضايا المرفوعة مف قبؿ عمى الجماعة بسبب االضرار  المعنويوفالطبيعيوف او 
المنشآت عمى المفوضية االوربية بموجب , معاىدة الفحـ والصمب , واخيرًا الخالفات 

 . (1)الناشئة بيف الجماعة العامميف فييا
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 المطمب الثاني 

 التقاضي امام محكمة العدل االوربية 

تعد محكمة العدؿ االوربية ومقرىا ستراسبورغ الجياز القضائي لالتحاد االوربي ,     
وتتمتع المحكمة بصالحيات قانونية وقضائية واسعة , وتغيرت المحكمة مف حيث 
التشكيؿ بعد تغير عدد الدوؿ االعضاء , حيث اف لكؿ دولة في االتحاد اف ترشح 

عشر قاضيًا ,  ةية , تتكوف المحكمة مف خمسيمثميا في محكمة العدؿ االورب اضياً ق
تسعة محامييف عمومييف يتـ تعينيـ بالتراضي قضاًة ومحاميف , بقرار جماعي مف و 

المجمس االوربي لمدة ست سنوات قابمة لمتجديد , اف تعيف القضاة في محكمة العدؿ 
رة مستقمة القياـ بأعماليـ بصو ع ضمانات كاممة , ليتمكف القضاة مف االوربية يأتي م

وحياد تاـ , ويختار القضاة رئيسًا مف بينيـ كؿ ثالث سنوات , وتنتيي وضيفة 
القاضي اما باالستقالة , او طوعًا او يفصؿ مف الوظيفة باإلكراه , وصالحية عزؿ 

يجب اف يجمع القضاة عمى و القضاة مف اختصاص محكمة العدؿ االوربية حصرًا , 



 

مييف العموميف فعددىـ تسعة , لذلؾ يمثؿ خمسة منيـ قرار العزؿ , اما بالنسبة لممحا
مف الدوؿ الكبرى في االتحاد لكؿ دولة محامي , اما االربعة المتبقيف فيكونوف 

نفس الجنسية,  جوز اختيار اكثر مف محامي واحد مفجنسيات مختمفة بالتناوب وال ي
 . (2)والمحكمة تحدد كؿ عاـ واحد مف ىؤالء المحاميف ليكوف محامي العاـ االوؿ

االوربية في والية الزامية , وقراراتيا الزامية  ؿاما بالنسبة لوالية محكمة العد     
وغير قابمة لمطعف , والدوؿ االعضاء ال تبدي اي اعتراض عمى قراراتيا , والمحكمة 

ر المعاىدات , وقضايا التعويض التي تقاـ بسبب اضرار االجيزة مختصة بتفسي
االوربية باألفراد او الشركات , وتعتبر المحكمة ىي المحكمة االستئنافية لمحكمة 
الدرجة االولى التي تفصؿ في قضايا المنازعات المتعمقة بالموظفيف في االتحاد 

 . (1)االوربي

صؿ في منازعات التي تثور بيف دوؿ تختص محكمة العدؿ االوربية بالف      
االتحاد االوربي , وتقوـ بتفسير المعاىدات والقوانيف الخاصة بذلؾ , كذلؾ تفصؿ 

االعضاء , وما بالمنازعات والخالفات بيف مؤسسات االتحاد فيما بينيا , وبيف الدوؿ 
يقوـ مف نزاعات بيف دوؿ االعضاء والمؤسسات ,ايضًا تقوـ المحكمة بالفصؿ في 
المنازعات القائمة بيف االفراد والشركات , وبيف الشركات والدوؿ االعضاء , وتفصؿ 

حدد القوانيف الواجبة التطبيؽ , وتفسر المرفوعة مف المحاكـ الوطنية , وتفي المسائؿ 
المعاىدات الدولية المبرمة مف قبؿ االتحاد االوربي , و لمدوؿ المجوء لمحكمة العدؿ 

رية قوانيف مؤسسات الجماعة االوربية , اما االفراد والجماعات بدستو  فاالوربية لمطع
فيمكف القياـ بذلؾ لكف بعد المرور بإجراءات معقدة , خاصة اذا كانت طمبات االفراد 
تتعمؽ بمقاضاة دولة مف الدوؿ االعضاء في حاؿ خرؽ الدوؿ التزاماتيا بموجب 
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ماستريخت عمى توقيع  المعاىدات االوربية سارية المفعوؿ , وقد نصت معاىدة
غرامات مالية عمى الدوؿ المخالفة وحرمانيا مف بعض الحقوؽ واالمتيازات , 

ة يا تبذؿ قصارى جيدىا لحسـ القضايا المعروضومحكمة العدؿ االوربية مف جانب
 353بػػػػ 1333تراكـ القضايا حيث نظرت عاـ  اماميا عمى وجو السرعة , لتفادي

مبكرة , وتدؿ ىذه االرقاـ عمى اف  في مراحؿدعوى   114في دعوى وفصمت 
وقد نصت معاىدة  . (2)تعمؿ بنشاط مستمر ودوف توقؼمحكمة العدؿ االوربية 

ر شؤوف االتحاد يسيعدؿ االوربية ودورىا الفعاؿ في تماستريخت عمى اىمية محكمة ال
بتنفيذ االوربي , حيث قررت االتفاقية الزاـ الدوؿ االعضاء في االتحاد االوربي 

احكاـ المحكمة حتى لو عدلت الدولة مف تشريعاتيا الداخمية , في حاؿ تعارض نص 
في التشريع مع قرارات المحكمة , ونصت المعاىدة عمى اف لممفوضية االوربية 
فرض عقوبات عمى الدوؿ التي تخالؼ احكاـ المحكمة , او تمتنع عف تنفيذ احكاميا 

غرامات مالية وحرماف الدولة مف بعض المزايا بصورة جزئية او كمية , فمممفوضية 
 . (1)الخاصة بيا

اف محكمة العدؿ االوربية ليست المحكمة الوحيدة في االتحاد عمى الرغـ مف      
كونيا الييئة القضائية العميا , فيناؾ محاكـ اخرى تـ انشائيا لمساعدة محكمة العدؿ 

حيث ساعدت ىذه ,  2989أت عاـ في اعماليا , منيا المحكمة االبتدائية التي انش
المحكمة في النظر بقضايا االفراد والشركات ومالحظتيا قبؿ اف تنظر فييا محكمة 

يف دورًا ىامًا في االتحاد ة ليذه المحكمة تمعب محكمة المحاسبالعدؿ االوربية , اضاف
يرادات االوربي فيذه المحكمة ىي المسؤولة عف ميزانية االتحاد , ومتابعة النفقات واال

يف  تسمى محكمة اال , وعمى الرغـ مف اف محكمة المحاسب , وتيتـ بالشؤوف المالية
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وتعد مف االجيزة  2975انيا ال تممؾ سمطة قضائية , وقد انشأت ىذه المحكمة عاـ 
االساسية في االتحاد االوربي بموجب معاىدة ماستريخت , كذلؾ ورد انشاء ىذه 

مف خمسة عشر عضوًا عضو واحد عف كؿ دولة  المحكمة في معاىدة روما وتتكوف
مف دوؿ االتحاد , ومدة العضوية فييا ست سنوات وتتـ اقالة عضو بقرار مف 
محكمة العدؿ االوربية في حاؿ اخاللو بواجباتو الوظيفية الموكمة اليو , وتختص ىذه 

 . (2)المحكمة بمراقبة االمور المالية في االتحاد

يف بمحكمة المراجعيف فمف ضمف اختصاصاتيا اسبوقد سميت محكمة المح     
مراجعة ميزانية االتحاد , وتراقب الموارد الخاصة باالتحاد , وتطابؽ الميزانية مف 
حيث االيراد واالنفاؽ , ومراجعة ادراج الموارد ووصوليا لمجيات المعينة , كذلؾ 

فة العمميات تنظر في ما اذا كاف االنفاؽ قد تـ عمى ما خصص لو والتدقيؽ في كا
 . (1)الخاصة بالميزانية
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 المطمب الثالث

 االعالنات واالتفاقيات االوربية الخاصة بحماية حقوق االنسان 

االتفاقية االوربية لحماية حقوؽ االنساف والحريات االساسية , ىي معاىدة      
, ودخمت  2953دولية خاصة بحماية حقوؽ االنساف تـ التوقيع عمييا في روما عاـ 

وتأسست وفؽ ىذه االتفاقية المحكمة االوربية  2953سبتمبر  3حيز النفاذ في 
لحقوؽ االنساف في ستراسبوغ في فرنسا , نصت ىذه االتفاقية عمى انشاء المجنة 
االوربية , والمحكمة االوربية لحقوؽ االنساف حماية لمتعيدات التي وقعتيا دوؿ 

قية اف عمى كؿ دولة مف الدوؿ االطراؼ في االتفاقيات االتفاقية , كذلؾ نصت االتفا
عمييا اف تقدـ ايضاحات عف الطرؽ التي تطبؽ بيا االتفاقية , وتقدـ ىذه 

. اف اتفاقية روما لـ تكف  (2)االيضاحات لألميف العاـ لمجمس اوروبا بناء عمى طمبو
دة بروتوكوالت الوثيقة الوحيدة التي نصت عمى حقوؽ االنساف بؿ جاء ممحقًا بيا ع

مارس  13اكدت عمى ما ورد في االتفاقية واىـ البروتوكوالت , ممحؽ باريس في 
اكد ىذا الممحؽ عمى حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية , واشار لحؽ الممكية  2951

والحؽ في ممارسة الحقوؽ السياسية وحؽ التعميـ , جاء بعده بروتوكوؿ باريس في 
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تفاقية روما , الخاص بحماية حقوؽ االنساف وحرياتو الممحؽ با 2963سبتمبر  26
االساسية وضماف حريات معينة اضافة لما جاء في االتفاقية , حيث نص 
البروتوكوؿ عمى حرية التنقؿ , وحظر طرد المواطنيف وتحريـ السجف بسبب الديف , 

لغاء الممحؽ باالتفاقية روما بشاف ا 2983ابريؿ  18ايضًا بروتوكوؿ ستراسبورغ في 
عقوبة االعداـ , واف ال تنفذ ىذه العقوبة اال في حاالت قياـ الحرب , واف كانت 
الحرب عمى وشؾ اف تقـو , واذا تـ تطبيؽ عقوبة االعداـ فال يجوز اف تطبؽ اال 
بالقانوف وال توجد استثناءات وال تحفظات عمى احكاـ البروتوكوؿ , ثـ جاء 

ونص ىذا البروتوكوؿ عمى بعض  2984نوفمبر  11البروتوكوؿ ستراسبورغ في 
االجراءات الخاصة باألجانب المقيميف وطردىـ , كذلؾ ناقش مسالة حؽ االستئناؼ 
في الشؤوف الجنائية فنص عمى اف لمفرد الحؽ باف يقدـ طمبًا ليعاد النظر في التيـ 

 4ي الموجية اليو , وحؽ االستثناء الجرائـ االدنى خطورة , اخيرًا بروتوكوؿ روما ف
الذي نص عمى الحظر العاـ لمتمييز العنصري سواء عمى اساس  1333نوفمبر 

 .  (2)الجنس او الموف او المغة او الديف

لـ تكف اتفاقية روما الخاصة بحماية حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية وما لحقيا      
 مف بروتوكوالت ىي الضمانات الوحيدة , لحقوؽ االنساف بؿ صدرت عف االتحاد

االوربي عدة مواثيؽ منيا , ميثاؽ االتحاد االوربي لمحقوؽ االساسية , واتفاقية العمؿ 
لمكافحة االتجار بالبشر , الميثاؽ االوربي لمغات االقميمية ولغات االقميات , الميثاؽ 
االوربي لحماية حقوؽ االنساف , االتفاقية االوربية لمنع التعذيب والمعاممة او العقوبة 

ية الميينة , الميثاؽ االجتماعي االوربي والميثاؽ االجتماعي المعدؿ , كذلؾ الالإنسان
االتفاقية االطارية المتعمقة بحماية االقميات القومية , يضاؼ ليا الميثاؽ االوربي 

,  1333ايار  8لحقوؽ االنساف في المدينة الذي تبنتو دوؿ االتحاد االوربي في 
                                                           

 . 232, ص 2002-2001سعد سالم جوٌلً ؛ المدخل لدراسة القانون الدولً االنسانً , دار النهضة , القاهرة ,  د. - 1



 

الثقافية والمغوية و الدينية , والسعي لحماية واكد ىذا الميثاؽ الحؽ في الحرية 
المواطنيف االكثر ضعفًا , ويشجع عمى التعاوف الدولي مع الجماعات في البمداف 
النامية , كذلؾ نص عمى حؽ المشاركة السياسية لألجانب المقيميف , وحؽ تأسيس 

ـ الجمعيات وحؽ الحصوؿ عمى المعمومات , وحماية الحياة العائمية , واحترا
الشخصية في المواضيع السياسية , الدينية , التربوية واالقتصادية , وتناوؿ كذلؾ 

 . (2)حؽ االنساف في مجاؿ التعميـ والصحة والبيئة

اضافة لما ذكر مف اتفاقيات ومواثيؽ تبرز اىميتو معاىدتيف مف معاىدات      
االتحاد االوربي , ىما معاىدة ماستريخت ومعاىدة امسترداـ , المتاف نصتا بصورة 
صريحة عمى ضمانات واىداؼ الغاية منيا حماية حقوؽ االنساف , بالنسبة لمعاىدة 

معاىدة , ودخمت حيز النفاذ في       وقعت ىذه ال 2991فبراير  7ماستريخت في 
وكانت ىذه المعاىدة ىي المعاىدة المنشأة لالتحاد االوربي ,  2993تشريف الثاني  8

ونصت عمى تغييرات اساسية اىميا اف الجماعة االقتصادية االوربية تغير اسميا 
ف ليا الى ) الجماعة االوربية ( , اصبحت اىدافيا ابعد مف االىداؼ االقتصادية لتكو 

اىداؼ اوسع نطاقًا مف االقتصاد , مثؿ ىدؼ حماية البيئة وتطوير الصحة والتعميـ 
والسياحة , وىدؼ تطوير التكنولوجية والطاقة , ونصت المعاىدة عمى اف كؿ مواطف 
مف االتحاد االوربي يكوف متمتعًا بكافة الحقوؽ المنصوص عمييا في المعاىدة , 

ني الذي يجوز بمقتضاه اف يقدـ االفراد او الييئات ونصت عمى نظاـ المحقؽ البرلما
وشكواىـ لممحقؽ الذي يحقؽ في تمؾ الشكوى , ونصت عمى انشاء نظاـ اوربي 
لمبنوؾ المركزية , ووضعت جدوؿ زمني لموحدة االقتصادية , وانشاء عممة موحدة 

 2997اكتوبر  1, اما معاىدة امسترداـ , وقعت ىذه االتفاقية في  2999في عاـ 

                                                           
العام وعلم السٌاسة , العدد الثانً ,  كرٌستوف شاٌرو , المٌثاق االوربً لحقوق االنسان فً المدٌنة , مجلة القانون - 1

 . 353, ص 2002بٌروت , 



 

وقد اجرت ىذه المعاىدة تعديالت في المعاىدات التي سبقتيا منيا اتفاقية االتحاد 
االوربي واالتفاقيات التي سبقتيا , خاصة المنشأة لمجماعة االوربية , ونصت 
المعاىدة عمى تنسيؽ السياسات الوطنية لمدوؿ االعضاء في االتحاد االوربي خاصة 

حماية الحقوؽ االساسية ومحاربة التميز , في مجاؿ التوظيؼ , وكذلؾ نصت عمى 
وحماية المستيمؾ والحرص عمى ارساء االمف والعدالة , وتقوية النظاـ القضائي , 
ومراقبة الحدود , وتوسيع سمطات البرلماف االوربي خاصة السمطات التشريعية , 

وؿ وتقوية سمطات رئيس المفوضية االوربية , ايضًا نصت عمى مشاركة برلمانات الد
االعضاء في اعماؿ االتحاد ولـ تدخؿ معاىدة امسترداـ حيز النفاذ حتى االف , الف 

 . (2)ىناؾ دواًل لـ تصادؽ عمييا حتى المحظة
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 الخاتمة 

يعد االتحاد االوربي بال شؾ مف افضؿ المنظمات التي تعنى بحقوؽ االنساف       
او مف حيث توفر سبؿ العيش الجيدة , واالىـ اف مف حيث الحماية القانونية , 
لحرية االنساف ؼ ي كؿ جوانب الحياة , منيا حرية االتحاد االوربي يوفر حماية 

الرأي والمعتقد والديف والحؽ في الحياة , وحماية خصوصية االسرة , فالمعاىدات 
االوربية تنص عمى الكثير مف الضمانات الخاصة بحماية حقوؽ االنساف منذ معاىدة 

النساف روما حتى اخر المعاىدات وال زاؿ االتحاد االوربي يركز عمى حقوؽ ا
 وحرياتو االساسية بصورة خاصة ومكثفة حتى االف .

 

 االستنتاجات 

اف الوحدة االوربية وحفاظ الدوؿ عمييا حتى اليـو يعكس الوعي السياسي المتقدـ  .2
الذي جعؿ الدوؿ االوربية تضع نصب عينييا التطور في كافة المجاالت بعيدًا عف 

 الخالفات السياسية والحروب .
تقسيـ االداري والجغرافي بيف دوؿ االتحاد في المناصب والوظائؼ اف العدالة في  .1

 جعمت االتحاد ينعـ باالستقرار السياسي الدائـ .
اف االتحاد االوربي مف المنظمات السباقة باالىتماـ بحقوؽ االنساف بما يوفره مف  .3

 ضمانات خاصة بحماية حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية .

 

 



 

 التوصيات

تجربة االتحاد االوربي في نبذ الخالفات والتركيز عمى تطوير دوؿ  االستفادة مف .2
 االتحاد .

السير عمى خطى االتحاد في العالـ العربي وتأسيس سوؽ عربية مشتركة  .1
 واالستفادة مف موارد الوطف العربي .

تطبيؽ القوانيف والنصوص الدستورية المنادية بحقوؽ االنساف في الوطف العربي  .3
 بدؿ مف تجميدىا وبقائيا حبرًا عمى ورؽ . عمى ارض الواقع

انشاء محكمة عدؿ عربية لمحاكمة المتيميف بجرائـ ضد االنسانية بدؿ الممارسات  .4
الوحشية مف اعدامات بال محاكمة تعكس صورة سمبية عف العالـ العربي بصورة 

 عامة والعالـ االسالمي بصورة خاصة .
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