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 اإلهـــــــداء

 لنعمتو شاكرا خاشعا اسجد وحده ولو اعبد وحده البهي بنوره الكون اضاء الذي الخالق باسم
 الجهــد ىذا اتمام في علي وفضلو

 الى...
 البشير النذير وشفيعها المنير االمة وسراج االعلى الفردوس صاحب

 واعتزازا فخرا(  وسلم عليو اهلل صلى)  محمد

 ... الى

 مبالي غير ىمي وحمل...  الموالي سندي وظل...  الغوالي ونسي...  الليالي سهر من

 الغالي والدي...  التمام بدر

 الى ...
 البال وشغلت...  صبرا االيام وجاىدت...  ىما الفؤاد وحملت...  سهرا الجفون اثقلت من

 املً  باهلل وايقنت...  دعاءاً  االيادي ورفعت...  فكراً 

 الغالية العزيزة امي...  االحباب واحب الغوالي اغلى

 الى ...
 والضراء السراء في رافقوني من الى...  الوفاء وينابيع...  المحبة ورود

 واخواتي اخوتي...  االصحاب اصدق الى

 الى ...
 شدتي عند اليها الجأ التي الحصينة القلعة

 اصدقائــــــــــي االعـــــــــــزاء
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 واىرقـــدير اىشنــر

 في قضيناىا اعوام الى نعود وقفة من الجامعية الحياة االخيرة خطواتنا نخطو ونحن لنا البد
 جيل بناء في كبيرة جهوداً  بذلك باذلين الكثير لنا قدموا الذين الكرام اساتذتنا مع الجامعة رحاب

 .. جديد من االمة لتبعث الغد

 الى...  الحياة في رسالة أقدس حملوا الذين الى والمحبة والتقدير واالمتنان الشكر بجزيل اتقدم
 .. االفاضل اساتذتنا جميع الى والمعرفة العلم طريق لنا مهدوا الذين

 والذي البحث ىذا على باألشراف تفضل الذي صـالح رائـــد . د م . . أ والشكر بالتقدير واخص
 ومرشداً  سنداً  كان والذي.  خير الجزاء عني اهلل فجزاه النافع عملو من االستفادة حاولت طالما
  ومشورتو بدعمو تعثراً  اقل دربي وبات البحث لهذا اعدادي فترة طوال لطريقي ومنيراً 

 المساعدة يد لنا ومد العون لنا وقدم البحث ىذا اتمام على ساعدني من كل نشكر وكذلك
 . البحث ىذا ال تمام اللزمة بالمعلومات وزودنا
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 ــرف اقــــرار المشــــــــ

( قد االنسان حقوق حماية في االوروبي االتحاد دورىذا البحث الموسوم ) اشهد ان
جرى تحت اشرافي في كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى وىو جزء من 

 متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون . 

 

 

 

 

 

 

 رائــــــــــد صالح .  دم . .  أالمشرف :                                             

 ع : ـــــــــــالتوقي                                                  

 7105/    /   التاريخ : /                                    
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 ةـــــــــالمقدم

اف النظاـ االوريب حلماية حقوؽ االنساف ىو اكثر االنظمة االقليمية تطورًا يف ميادين حقوؽ االنساف ويعتمد ىذا        
النظاـ على العديد من االتفاقيات وادلواثيق اليت اىتمت منذ هناية االربعينات وبداية اخلمسينات من ىذا القرف 

النظاـ كل من الدولة او الفرد او رلموعة من االفراد او  بتقرير حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية , ومكن ىذا
ادلنظمات غَت احلكومية ولعل ىذا ىو أىم ما ًب ربقيقو من التحكم اىل سلطات قضائية مهمتها مراقبة احًتاـ 

 حقوؽ االنساف والسهر على عدـ انتهاكها او سلالفتها . 

ىذا النظاـ يف القارة االوربية لوجدنا اف ذلك كاف نتيجة ما عاشتو ىذه واذا اردنا نتبع االسباب اليت ادت اىل اعتماد        
القارة يف النصف االوؿ من ىذا القرف من حروب وويالت وما عرفتو بلداهنا من حركات نازية وفاشية وما عاشتو 

دة لشعوب القارة شعوهبا من قتل وزبريب وتشريد , وجاءت هناية احلرب العادلية الثانية لتحمل يف طيأهتا أماؿ جدي
االوربية ولبقية شعوب العامل ببدء عصر جديد تسود فيو مبادئ العدؿ واالنصاؼ وحيل السالـ واالمن العادلُت زلل 

 احلروب والتناحر , وربًـت فيو حقوؽ االنساف وتصاف حرياتو االساسية .

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أىمية البحث        
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ادلوضوع الذي تغطية حيث بات القانوف الدويل حلقوؽ االنساف يشمل مجيع ربتل ىذه الدراسة أمهيتها من خالؿ         
اسية وادلدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتفريعاهتا وتفاصيلها وباتت احكامو سبثل الطموح يجوانب احلياة الس

 القانونية حلقوؽ االنساف . واالمل حلل كافة مشاكل الشعوب واالفراد , كما سبتاز ىذه الدراسة على أليات احلماية

 

 مشكلة البحث 

رباوؿ ىذه الدراسة تصدي االرباد االوريب دلشكلة وجود عدد كبَت من االتفاقيات الدولية واالقليمية يف رلاؿ 
 القانوف الدويل حلقوؽ االنساف 

 فرضية البحث 

 تسعى الدراسة الى تحقيق االىداف التالية 

تتبع تطور حركة القانوف الدويل حلقوؽ االنساف , بالتحليل يف عالقتها مع حركات دور دوؿ االرباد االوريب يف  -1
 اجملتمع الدويل ادلتغَتة .

 الكشف عن أي عوامل اخرى عدا االتفاقيات الدولية وألياهتا ذلا تأثَت على محاية حقوؽ االنساف  -2

 يف محاية حقوؽ االنساف دولياً واقليمياً .تزويد نشطاء حركة حقوؽ االنساف وادلدافعُت عنها بدراسة متخصصة  -3

 

 

 

 

 

 منهجية البحث 
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تعتمد الدراسة يف الوصوؿ اىل نتائجها على ادلنهج الوصفي التحليلي من خالؿ توضيح وربليل اليات دولية واقليمية 
اىل ادلنهج التارخيي من خالؿ تتبع نشأة وتطور االرباد االوريب لقانوف  باإلضافةللقانوف الدويل حلقوؽ االنساف 

 الدويل حلقوؽ االنساف واالليات ادلنظرة ذلا .

 

 البحث  ىيكلية

 -ًب تقسيم البحث اىل ثالثة مباحث :
 

 : التطور التارخيي دلراحل تأسيس االرباد االوريب المبحث االول
 

 : النظاـ االوريب حلماية حقوؽ االنساف  المبحث الثاني
 

 : مؤسسات االرباد االوريب ادلعنية حلماية حقوؽ االنساف واليات احلماية  المبحث الثالث
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 ث االولـــــمبحـــــال

 يــــــــحاد االوربـــــــل تأسيس االتـــــــخي لمراحـــــــور التاريـــــــــــالتط
 

 االولطلب ــــــالم

ة ــــــــاء الحرب العالمية الثانية والوكاالت االوربيــــلب بعد انتهــــديد الصـــمة الحــــاء منظـــانش
 خصصةــــالم

 

 انيــــــــطلب الثـــــــــالم

 يــــــــــــــاالوربحاد ــــلن االتـــــــوالً الى اعـــــــرك وصـــــــي المشتـــــــوق االوربـــــــلة الســــــــمرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول
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 التطور التاريخي لمراحل نشوء االتحاد االوربي

مشروع  شيءحاولت دوؿ القارة االوربية مرارًا وتكرارًا توحيد الدوؿ االوربية وتعترب الوحدة االوربية اواًل وقبل كل 
, قبل أف يتحوؿ اىل  اجتماعيُتفكري تبلور يف أذىاف مفكرين وحكماء وفالسفة وفقهاء ورجاؿ قانوف ومصلحُت 

مشروع سياسي تسهم يف بنائو مؤسسات ربظى بدعم رؤساء الدوؿ واحلكومات وقطاع كبَت من النخب السياسية 
 .(1)واالقتصادية واالجتماعية يف سلتلف الدوؿ االوربية 

ادلشروع مل يظهر فجأة يف صورة نص متكامل قابل للتطبيق على أرض الواقع وامنا تبلور تدرجييًا وعلى مدى ىذا 
قروف طويلة من خالؿ رؤى فكرية يف البداية , تباينت دوافعها كما تباينت مضامينها وما انطوت عليو من وسائل 

السياسية عندما بدأت الظروؼ  النخبةكلت منو وأليات حلل االشكاليات والعقبات ادلتوقعة على طريق الوحدة وش
 .(2)العادلية واالقليمية واحمللية تنضج 

ولذلك ًب تقسيم ادلبحث اىل مطلبُت ادلطلب االوؿ يتناوؿ : انشاء منظمة احلديد الصلب بعد انتهاء احلرب العادلية 
ؽ االوريب ادلشًتؾ وصواًل اىل اعالف االرباد الثانية والوكاالت االوربية ادلختصة , وادلطلب الثاين يتناوؿ مرحلة السو 

 االوريب 
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 . 85,ص2005, ادلطبعة والوراقة الوطنية , مراكش ,  1بوعبيد عباسي , القانوف اجلماعي االوريب , ط( 1)

 المطلب االول
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 انشاء منظمة الحديد الصلب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والوكاالت االوربية المختصة

 

( بُت كل من 1951اجلماعات االوربية للفحم واحلديد الصلب دبقتضى معاىدة باريس ادلوقعة يف )أبريل أنشاءه  
وديتد سرياهنا اىل مدة  1952فرنسا وادلانيا الغربية وايطاليا وىولندا وبلجيكا , وبدأت سبارس عملية ابتداًء من عاـ 

 .(1)مخسُت عاـ 

تمع ضلو مصَته ادلشًتؾ على اف اجلماعة هتدؼ اىل ادلسامهة والتوسع وربددت قواعد ادلؤسسة اليت تواجو ىذا اجمل
يف الدوؿ االعضاء , وتقـو اجلماعة االوربية للفحم واحلديد  ادلعيشةاالقتصادي وزيادة العمالة وربسُت مستوى 

يف االنشاء  الصلب بأنشاء سوؽ مشًتكة للفحم واحلديد الصلب وادلعادف اخلردة وكلها من السلع ادلهمة االساسية
 .(2)والتعمَت والتقدـ االقتصادي وتكوف التجارة فيو دبٌت عن القيود والتعريفات الكمركيو بُت االعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        

 .113, ص 1986مركز دراسات الوحدة العربية , بَتوت ,  1( عبد ادلنعم سعيد , اجلماعة االوربية ذبربة التكامل والوحدة , ط1)

 . 116, ص 2007, منشورات احلليب , بَتوت ,  1( زلمد رلذوب , التنظيم الدويل , ط2)
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با الغربية اىل ىيئة مستقلة تعرؼ بأسم )السلطة العليا( , و حلديد والفحم الصلب يف اور واستندت عملية انتاج ا
 وارداتوتتكوف من تسعة اعضاء تعينهم الدوؿ الستة , وتوجد اىل جانب السلطة العليا ىيئات خاصة لتنفيذ االتفاؽ 

 .(1)واالشراؼ عليو والتنسيق بُت السياسات ادلختلفة والفصل يف ادلنازعات 

 : (2)وىذه اذليئات 

: ويتكوف من وزير واحد عن كل دولة تعينو حكومتو ويظل مسؤواًل امامها وسبثل مهمة رللس  مجلس الوزراء -1
 الوزراء يف التنسيق بُت عمل السلطة العليا وبُت عمل كل حكومتو من احلكومات الستة .

 ُت عن ادلنتجُت وادلستهلكُت والعماؿ .: وىي ملحقة بالسلطة العليا , وتضم شلثل اللجنة االستشارية -2

: ويتكوف من شلثلُت عن الدوؿ الستة وىو شلثل اذليئة السياسية العليا للجماعة , السلطة  البرلمان االوربي -3
 العليا مسؤولة امامو ال اماـ احلكومات الستة . 

العضاء وتنحصر مهماهتما يف عينوف دبقتضى اتفاقية بُت حكومات الدوؿ ا: من سبعة قضاة ي محكمة العدل -4
 .(3)ضماف احًتاـ احكاـ ادلعاىدات من حيث تفسَتىا وتطبيقها 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .155, س2004( حسن نافعة , االرباد االوريب والروسي ادلستفادة عربياً , مركز دراسات الوحدة العربية , بَتوت , 1)

 .26,ص2009ل اللبناين , بَتوت , ( صداـ مرير اجلميلي , االرباد االوريب ودوره يف النظاـ العادلي اجلديد , دار ادلنه2)

 . 26رير اجلميلي , مصدر سابق , ص ( صداـ م3)
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 ومن الوكاالت االوربية المختصة :
 

وكالة الالمركزية وتساىم ىذه الوكالة يف تنفيذ سياسات االرباد االوريب كما اهنا تدعم التعاوف بُت االرباد  -1
مؤسسات االرباد االوريب  االوريب وبُت احلكومات الوطنية من خالؿ ذبميع اخلربات الفنية وادلختصة سواءاً 

 والسلطات الوطنية .

وادلهاـ العلمية واالدارية  التقنيةادلشًتؾ وسياسة الدفاع وقد ًب تعيُت وكاالت يصل لتنفيذ  لألمنوكاالت تابعة  -2
 .(1)زلددة لغاية يف أطار االمن ادلشًتؾ وسياسة الدفاع يف االرباد االوريب 

االجهزة التنفيذية للحصوؿ على فًتة زلدودة من الزمن من قبل ادلفوضية االوربية  االجهزة التنفيذية : يتم تعيُت -3
 مهاـ زلددة تصل برامج االرباد االوريب . إلدارة

الوكاالت واذليئات للطاقة الذرية : ًب انشاء ىذا لدعم اىداؼ ادلعاىدات االوربية والطاقة الذرية مجاعة  -4
)  . )بوراتـو

منظمات اخرى : وتشمل ادلنظمات االخرى اذليئات اليت انشاءت كجزء من برامج االرباد االوريب والشركات  -5
 . (2)بُت القطاعُت العاـ واخلاص بُت ادلفوضية والصناعة 

 حبيادية تعمل مستقلة االوريب االرباد واجهزة مؤسسات مجيع اف على,  احملور ىذا يف نستنتج تقدـ ما على وبناءاً 
 عاـ منذ االوربية الوحدة صناعة او بناء واف,  ادلوحدة ألوروبا االفضل ادلستقبل اىل الوصوؿ أجل من واستقاللية

,  مورونة تكن مل خربة تضييع على وقدرهتا وحيويتها التجربة ديناميكية واضحة بصورة تعكس,  االف وحىت 1951
 صلاح إلمكانية التشاؤمية النظرة تلك عكست الستينات يف االوروبيُت والكتاب السياسيُت من كثَت تعليقات ولعل
 كاف الصعوبات حجم اف اعتبار على,  االرباد اىل السوؽ مرحلة من وانتقاذلا الداخلية مسَتهتا تطوير يف اوروبا
 . كبَتاً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .196, ص 2009, مطبعة اجلسور , جدة , 1السياسية( ط ادلؤسسات( حبيب أنفاذ , نظاـ االرباد االوريب )1)

 . 12, ص2001, مركز دراسات الوحدة العربية , بَتوت ,  1( زلمد مصطفى كماؿ , وفؤاد هنرا , صنع القرار يف االرباد االوريب , ط2)
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 انيــــــالثلب ــــطـالم

 يـــــلن االتحاد االوربــــي المشترك واعــــــوق االوربــــــة الســـــمرحل
 

, تسرب نوع من  1954على اثر فشل زلاولة احداث اجلماعة االوربية للدفاع ادلشًتؾ بُت الدوؿ االوربية يف عاـ 
اليأس اىل نفوس قادة الدوؿ ادلؤسسة جلماعة الصلب واحلديد والفحم , وقلق البعض االخر منهم على مستقبل 

ـ( سوؼ تعيد 1955وضات ادلباحثات سنة )تلك الوحدة اال اف انطالؽ سلسلة من اف ىدؼ ووظيفة تلك ادلفا
االمل ذلذه الدوؿ اذ أصبح جلياً ىو التخطيط دليالد مجاعيت السوؽ االوربية ادلشًتكة وادلنظمة االوربية للطاقة الذرية 

(1). 

أثر سلسلة من ادلباحثات يف العاصمة البلجيكية بروكسل حيث انطلقت الوزراء  ادلذكورتُتجاء تأسيس اجلماعتُت 
ضمن جلنة من اخلرباء ينتموف اىل الدوؿ الستة االعضاء الذين اعدو تقريراً  1955بادرات االوىل يف شهر يونيو ادل

 .(2) 1956اخلارجية اجملتمعُت يف مدينة البندقية االيطالية يف مايو 

 يف والفحم لبالص منظمة يف االعضاء الستة للدوؿ ادلصغر ادلؤسبر بانعقاد اخلصوص هبذا ادلفاوضات استمرت كما
 واحداث ادلشًتكة االوربية السوؽ تأسيس ادلؤسبر ىذا على أطلق وقد 1956 عاـ يف جديد من بروكسل مدينة

 .(3) الذرية للطاقة االوربية اجلماعة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . 132, ص 1998لالرباد االوريب , ادلنظمة العربية للتنمية االدارية , القاىرة ,  ادلؤسسية( زلمد زلمود االماـ , تطور االطر 1)

ية , جامعة موالي امساعيل , كلية العلـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية , مكناس , السياس( زلمد سليم , دروس يف مادة ادلؤسسات 2)
 . 55, ص 2006بدوف طبعة , 

 القاىرة,  246 العدد,  اسيةيالس للعلـو العربية اجمللة( ,  والتحديات القدرات بُت االوريب االرباد) التنوع يف متحدوف,  نوفل سعيد امحد( 3)
 . 99ص, 2010, 
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 اجلغرايف النطاؽ يف االقتصادي النشاط بتطوير القياـ ادلشًتكة االوربية السوؽ منظمة على يتعُت اخلصوص ىذا ويف
 وتنمية وتوثيق,  االعضاء الدوؿ لساكنة ادلعيشي ادلستوى من برفع ومستدامة متوازنة تنمية اعتماد بفضل للسوؽ

 ذباري فضاء خلق اىل االوربية السوؽ نطاؽ يف ادلتبعة السياسة وترمي ىذا,  االرباد دوؿ بُت التعاوف عالقات
 االمواؿ انتقاؿ وحرية وادلنتجات االشخاص انتقاؿ حرية وىي التجاري احلقل يف هبا عموؿادل االربعة احلريات تسوده

 .(1) االعضاء الدوؿ بُت واخلدمات

 على تعديالت تدخل أف استطاعت فقد,  خارجية أزمات ومن داخلية صعوبات من التأسيس فًتة رافق ما ورغم
 . ـ1992 غضوف يف ادلوحدة الكربى االوربية السوؽ اقامة طموح لبلوغ القائمة الوحدوية ادلؤسسات

 ثاين جليل جديدة أسس يوضح السبعينات مدة بعد االعضاء الدوؿ تقـو أف اذلدؼ ىذا لتحقيق الالـز من فأصبح
 السيادة اختفاء من ادلتوسط ادلدى وعلى تدرجيياً  ستعمل اليت.  اسيةيالس الوحدة صرح واقامة الصلبة اللبنات من

 االندماج ضلو االوربية بالشعوب يؤدي اف ادلنتظر من الذي االمر بو متمسكة االرباد دوؿ فتنت ما اليت الوطنية
 .(2) نطاؽ أوسع أوريب ارباد ظل يف الكلي

 القائمة االوربية ادلؤسسات على جوىرية تعديالت ليدخل االوحد االوريب االتفاؽ جاء الطموح ذلذا واستجابة
 . (3) االوريب النظاـ هتم واليت أخرى ميادين يف اختصاصها رلاالت وتوسيع

 ادلوحد االورويب االتفاؽ أطار يف االوروبية اجلماعة اتفاؽ يف بوضوح ربديد ًب مرة ألوؿ أنو,  ذكره سبق شلا ونستنتج
 1957 لعاـ روما معاىدة مشروعة إلصلاز أوروبية موحدة وسوؽ,  ونقدي اقتصادي أورويب ارباد أسس وضع على

 1992 عاـ من ابتداء نوعية فقرة االورويب االندماج عرؼ ولقد, 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .99ص,  سابق مصدر,  نوفل سعيد امحد( 1)

, مصر, 3العدد,االسالمي العامل مستقبل رللة(,  للوحدة اسيةيالس ادلعوقات يف قراءة) االوروبية اجلماعة,  االزعر خالد زلمد( 2)
 . 11ص,1993

 . 11ص,  سابق مصدر,  االزعر خالد زلمد( 3)



17 
 

 

 

 المبحـــــــــث الثـــــــــــاني

 

 انـــــوق االنســـــــماية حقــــــــي لحــام االوروبـــــــالنظ

 

 المطــــــلب االول

 

 انــــــــوق االنســـــــــة لحماية حقــــــات االوروبيــــــــدات واالتفاقيــــــالمعاى

 

 الثــــــــــانيالمطــــــــلب 

 

 انــــــــوق االنســـــــاية حقـــــــــة لحمـــــــلنات االوروبيـــــــاالع
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 انيــــــــــث الثـــــالمبح

 انـــــــــــوق االنســــــاية حقـــــــــي لحمـــــــــام االوروبــــــــالنظ
 

اف النظاـ االورويب حلماية حقوؽ االنساف ىو من أكثر االنظمة االقليمية تطوراً يف ميداف حقوؽ االنساف , ويعتمد 
ىذا النظاـ على العديد من االتفاقيات وادلواثيق اليت اىتمت منذ هناية االربعينات وبداية اخلمسينات من ىذا القرف 

كل من الدولة أو الفرد أو رلموعة من االفراد أو مكن ىذا النظاـ  , بتقرير حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية , و 
ادلنظمات غَت احلكومية , ولعل ىذا ىو من أىم ما ًب ربقيقو من التحاكم اىل سلطات قضائية مهمتها مراقبة 

 .(1)احًتاـ حقوؽ االنساف والسهر على عدـ انتهاكاً أو سلالفتها 
 

مطلبُت , سيتناوؿ ادلطلب االوؿ : ادلعاىدات واالتفاقيات االوروبية حلماية ولذلك فقد ًب تقسيم ادلبحث اىل 
 حقوؽ االنساف , أما ادلطلب الثاين سيتناوؿ : االعالنات االوروبية حلماية حقوؽ االنساف .

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 18,ص2009, منشورات احلليب , بَتوت ,  3( زلمد أمُت ادليداين , النظاـ االورويب حلماية حقوؽ االنساف , ط1)
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 لب االولـــــــالمط

 انــــــوق االنســــــاية حقـــــــة لحمـــــــــات االوروبيـــــــاالتفاقي
 

حلقوؽ االنساف , واالسم الرمسي ذلذه االتفاقية ىو االتفاقية االوروبية  1950/ديسمرب 10اقرا اجمللس االورويب عاـ 
, حيث تعترب اوؿ  1953ايلوؿ/ 3االتفاقية حلقوؽ االنساف واحلريات السياسية , وقد دخلت حيز التنفيذ يف 

ميثاؽ اقليمي حلقوؽ االنساف ًب ربضَتىا وصياغتها يف رحاب منظمة رللس اوروبا , وقد انشأت ىذه االتفاقية اليت 
ثلت يف كل اللجنة االوروبية واحملكمة االوروبية حلقوؽ االنساف , اقرت االتفاقية االوروبية حلقوؽ االنساف , محاية سب

الضرورة يف رلتمع دديقراطي , حبيث  تفتضيوواف ىذه احلقوؽ واحلريات تتضمن واجبات ومسؤوليات حسب ما 
وعقوبات واوكلت االتفاقية مهمة ضماف  ديكن اخضاع ادلسؤوليات والواجبات لقيود قانونية يف شكل ضوابط

 .(1)احلقوؽ واحلريات ادلنصوص عليها يف االتفاقية 
 

( للبحث يف احلقوؽ واحلريات 14اىل  2خصصت ىذه االتفاقية االوروبية حلقوؽ االنساف جزئها االوؿ )ادلواد من 
 , ولكن نشَت وقبل البدء باستعراض ما تتضمنو . لإلنسافاالساسية 

 ولكن االتفاقية ىذه ومواد اقساـ كل عناوين بوضوح ذبلى الذي,  موادىا وسلتلف االوروبية االتفاقية ىذه ديباجة
 واحًتاـ االتفاقية اعتماد شروط كل على جديدة قانونية اثارة اي والعناوين االضافات ذلذه يكوف اف دوف من

 . لإلنساف االساسية موادىا

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 33د . زلمد امُت ادليداين , مصدر سابق , ص( 1)
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 القسم االول 

 (7) ادةــــــــــــــــالم 

يف  بإدانتوحق كل انساف يف احلياة حيميو القانوف , وال جيوز اعداـ اي انساف عمداً اال تنفيذ احلكم القضائي  -1
 جردية يقضي يف القانوف بتوقيع ىذه العقوبة .

 .(1)ال يعترب القتل سلالفاً حلكم ىذه ادلادة اذا وقع نتيجة استخداـ القوة اليت ال تتجاوز حالة الضرورة  -2

  مشروع غَت عنف ضد شخص أي عن للدفاع -أ

  اذلرب من القانوف ألحكاـ وفقاً  عليو مقبوض شخص دلنع او,  مشروع لقرار تنفيذاً  شخص على القبض القاء -ب

 . (7) ( 1) ادةــــــــــــالم

 . للكرامة ادلهينة العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب انساف اي اخضاع جيوز ال 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

,  2009, دار النهضة العربية , القاىرة ,  2( عبد العزيز سرحاف , االتفاقية االوروبية حلماية حقوؽ االنساف واحلريات االساسية , ط1)
 .44ص

 العامة ادلصرية اذليئة,  واجلماعات للفرد االساسية واحلريات احلقوؽ محاية يف ودورىا االنساف حلقوؽ االوروبية اللجنة,  زلمد اللطيف عبد( 2)
 . 228ص,  1991,  القاىرة,  للكتاب
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 ( 2ادة )ــــــــــــالم

 

 ال جيوز اسًتقاؽ أو تسخَت أي انساف , وال جيوز أف يطلب من اي انساف أداء عمل جرباً أو سخرة . -1
 ال يشمل اصطالح ))جرباً أو سخرة(( يف نطاؽ ىذه ادلادة ما يلي : -2
اي عمل يطلب اصلازه يف الظروؼ ادلعتادة طبقًا لنصوص ادلادة اخلامسة من ىذه ادلعاىدة أو االفراج عنو ربت  -أ

 شرط .
أي خدمة ذلا صفة عسكرية , أو أي خدمة بديلة للخدمة العسكرية بالنسبة دلن يأىب ضمَتىم االشًتاؾ يف  -ب

 احلرب يف الدوؿ اليت تسمح بذلك .
 حالة الطوارئ أو الكوارث اليت هتدد حياة اجملتمع أو رضاءه .اي خدمة تطلب يف  -ج
 أي عمل أو خدمة تتشكل جزءاً من االلتزامات ادلدنية ادلعتادة . -د

 . (1)  (3المادة )
 كل انساف لو حق احلرية واالمن لشخصو   -1
 اليت قبض عليو من أجلها والتهم ادلوجهة اليو  باألسبابكل من يلقى القبض عليو خيطر فوراً وبلغة يفهمها   -2
اي شخص يلقى القبض عليو أو حيجز , يقدـ فوراً اىل القاضي أو أي موظف أخر سلوؿ قانوناً دلمارسة سلطة  -3

 قضائية , ويقدـ للمحاكمة خالؿ فًتة معقولة أو يفرج عنو مع االستمرار يف احملاكمة .
 شرعية مدى بسرعة هبا يتقرر اليت االجراءات ازباذ حق لو حجزه أو عليو بالقبض حريتو من حيـر شخص اي -4

 . مشروعاً  حجزه يكن مل اذا عنو ويفرج,  زلكمة دبعرفة حجزه أو عليو القبض

 . التعريض يف وجويب حق ادلادة ىذه ألحكاـ سلالف حجز أو قبض ضحية كاف من لكل -5

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 229( عبد اللطيف زلمد , مصدر سابق , ص 1) 
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 (1)  (4المادة )

اليو احلق يف مرافعة علنية عادلة  والتزاماتو ,أو يف اهتاـ جنائي موجوادلدنية  حقوقولكل شخص عند الفصل يف  -1
 نوف                  اخالؿ مدة معقولة اماـ زلكمة مستقلة غَت منحازة مشكلة طبقا للق

 طبقا لقانوف. إدانتولكل شخص يتهم يف جردية يعترب بريئأ حىت تثبت  -2

 (5) المادة

 االمتناععن فعل مل يكن يعترب وقت وقوع الفعل أو  االمتناعأو  فعأل ارتكابوإدانة أي شخص بسبب  ال جيوز -1
جيوز توقيع عقوبات أشد من تلك ادلقررة وقت  وال , جردية يف القانوف الوطٍت أو القانوف الوطٍت أو القانوف الدويل

 ارتكاب اجلردية.

أو امتناعو عن فعل يعترب بغَت وقت فعلو  فعأل ارتكابوشخص بسبب  اي عقوبةو ادلادة دبحاكمة أ ىذهال زبل -2
 وفقأ للمبادئ العامة للقانوف يف األمم ادلتحضرة. جرديةأو االمتناع عن فعلو 

 (2)  (6) المادة

 اخلاصة والعائلية ومسكنو ومراسالتو. حياتولكل انساف حق احًتاـ  -1

للسلطة العامة ات تتعرض دلمارسة ىذا احلق اال وفقًا للقانوف ودبا سبليو الضرورة يف رلتمع دديقراطي ال جيوز  -2
 لصاحل االمن القومي وسالمة اجلمهور أو الرخاء االقتصادي للمجتمع .

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 63, ص 2001, منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ االنساف , تونس ,  1( نزيو كسييب , حقوؽ االنساف , ط1)

 . 335 ص,  سابق مصدر,  ادليداين أمُت زلمد( 2)
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 (0)( 7ادة )ــــــــــالم

لكا انساف احلق يف حرية التفكَت والضمَت والعقيدة , ىذا احلق يشمل حرية تغيَت الدين أو العقيدة , وحرية  -1
 الشعائر والتعليم وادلمارسة والرعاية , سواء على انفراد او باالجتماع مع االخرين . بإقامةاعالف الدين أو العقيدة 

قيود احملددة يف القانوف واليت تكوف ضرورية يف رلتمع ديانتو او عقيدتو فقط للزبضع حرية االنساف يف اعالف  -2
 .  واآلداب والصحةدديقراطي لصاحل امن اجلمهور ومحاية النظاـ العاـ 

 ( 01ة  )الماد 

وتلقي وتقدمي ادلعلومات واالفكار دوف  اآلراءلكل انساف احلق يف حرية التعبَت , ىذا احلق يشمل حرية اعتناؽ  -1
 تدخل من السلطة العليا .

ىذه احلريات تتضمن واجبات ومسؤوليات , لذا جيوز اخضاعها لشكليات اجرائية وشروط وقيود وعقوبات  -2
 الضرورة يف رلتمع دديقراطي . فتضيوتزلدودة يف القانوف حسبما 

  (00)المادة   

 لكل انساف احلق يف حرية االجتماعات السلمية وحرية تكوين اجلمعيات مع اخلرين . -1

الضرورة يف رلتمع  تفتضيوة يف القانوف حسبما ددقيود اخرى غَت تلك احملىذه احلقوؽ ل -شلارسةال زبضع  -2
 .(2)دديقراطي لصاحل االمن القومي 

 (07المادة  )

 للرجل وادلرأة يف سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقاً للقوانُت الوطنية اليت ربكم شلارسة ىذا احلق .

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 65كسييب , مصدر سابق , ص( نزيو  1)

 .66( زلمد أمُت ادليداين , مصدر سابق , ص2)
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 (01ادة  )ـــــــــالم

وسيلة انتصاؼ فعالة اماـ سلطة وطنية ولو   لكل انساف انتهكت حقوقو وحرياتو احملددة يف ىذه ادلعاىدة احلق يف
 كاف ىذا االنتهاؾ قد وقع من اشخاص يعملوف بصفة رمسية .

 (02المادة   )

يكفل التمتع باحلقوؽ واحلريات ادلقررة يف ىذه ادلعاىدة دوف سبييز ايا كاف اساسو كاجلنس او العرؽ او اللوف او اللغة 
 . (1)والعقيدة 

نستنتج شلا تقدـ ونالحظ من قراءة نصوص االتفاقيات االوروبية حبقوؽ االنساف , منها تعًتؼ حبق الزواج التقليدي 
الشعائر الدينية  شلارسةاي الزواج الذي يتم عقده بُت رجل وامرأة , وكذلك حرية الرأي والضمَت الديٍت وحرية 

  .بشكل فردي ويف نطاؽ خاص , وبشكل مجاعي ويف نطاؽ علٍت

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 64( نزيو كسييب , مصدر سابق , ص1)
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 انيـــــــــــلب الثـــــــالمط

 انــــــــــوق االنســــــــاية حقـــــــــــة لحمــــــــات االوروبيـــــاالعلن

لقد اتاحت محاية حقوؽ االنساف يف اوروبا الفرصة لوضع نظاـ متطور يف ىذا اجملاؿ , وبوجو خاص بعد انقال ب 
االوضاع يف اوروبا وخاصة منذ سقوط حائط برلُت واهنيار الشيوعية , اليت ترتبت عنها ربوالت عميقة ترمجت 

وبا الكربى ذات الثقافة الواحدة , ويف ادلقابل تقاليد بتعديالت يف الدليل والنموذج االورويب االساسي , يف اطار اور 
, صحيح اف اوروبا الغربية السياسي واالقتصادي وحىت يف اجملاؿ الديٍت  اجملالُتسلتلفة مضت وال تزاؿ موجودة يف 

وضعت النقاط على احلروؼ وفصلت بشكل هنائي فيما خيص احلقوؽ ادلدنية والسياسية , ويف حُت اف اوروبا 
ية تؤكد اكثر على احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية, لقد بذلت جهود كبَتة لالنتقاؿ حبماية حقوؽ االنساف يف الشرق

اوروبا من الصعيد الوطٍت اىل الصعيد الدويل, وذلك فيما خيص تنوع النصوص من جهة , وانواع احلقوؽ ادلضمونة 
 .(1)من جهة اخرى 

اف يف الدوؿ االوروبية , كما تضمن سلتلف التشريعات الوطنية محاية تضمن العديد من النصوص محاية حقوؽ االنس
 حقيقية للحقوؽ االساسية 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1 ) -Aricle ol ; 22 lasonverainete residedans l,univevsalite 
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الدويل للحقوؽ , والعهد  1948شاهنا شأف بعض العهود الدولية وخباصة االعالف العادلي حلقوؽ االنساف عاـ 
وقد ازبذت العديد من ادلبادرات على ادلستوى االورويب من اجل محاية الكثَت فعالية  1967اسية عاـ يادلدنية والس

حلقوؽ االنساف كما انشئت ورشات سلتلفة ذلذا الغرض وكانت ذات امهية بالغة , لقد كانت االنطالقة االوىل 
جمللس االورويب وذلك بتبٍت االتفاقية االوروبية حلقوؽ االنساف مشغولة حلماية حقوؽ االنساف يف اوروبا يف اطار ا

انضماـ االرباد االورويب اىل االتفاقية , وقد استمرت النقاشات وال زالت متواصلة اىل اليـو بسبب اشكاالت كبَتة 
الوروبيوف باالتفاقية فقط ,  سياسية او قانونية او ايدلوجية فيما خيص طبيعة احلقوؽ اليت تعٍت باحلماية , ومل يكتف ا

 .(1)كما اف ادلؤسبر االمن والتعاوف يف اوروبا دور كبَت يف رلاؿ اعطاء االتفاقية االوروبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1)                                                                P-H.lmbert,de l,adhesion de l,union eurofeene 
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على ذلك  األمثلةومن ادلالحظة اف القانوف االورويب حلقوؽ االنساف انتقل يف سياؽ تطوره من اعالف اىل الزاـ ومن 
 ما يلي :

 قضاء على مجيع اشكاؿ التمييز العنصري .هد االعالف االورويب للم -1

 .هد االعالف محاية مجيع االشخاص من التعرض للتعذيب م -2

 .هد االعالف الغاء التمييز ضد ادلرأة م -3

 .هد االعالف حقوؽ الطفل م -4

 .هد االعالف حقوؽ ادلعوقُت م -5

واستكمل االعالف االورويب حلقوؽ االنساف ما بدأه ادليثاؽ , حيث حدد احلقوؽ الفردية واحلريات العامة فهو بثقة 
دولية تتحدى دلهمة تعطيل وربديد حقوؽ االنساف وتضمن ايضًا احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث 

ف يف حق الشعوب يف تقرير مصَتىا والتصرؼ بثرواهتا زبصص كل منها بطائفة زلددة من احلقوؽ , كما اكد االعال
 .(1)ساعياً بذلك يتجاوز النص يف االعالف يتجاىل ىذا احلق اجلماعي 

تقدـ حرص حكومات اعضاء رللس اوروبا على محاية احلرية الفردية واحلرية السياسية , والعمل على نستنتج شلا 
دديقراطية فعلية على اراضي ىؤالء , شلا دفعهم بالتايل العتماد  ربقيق سيادة القانوف بالشكل الذي يسمح بتطبيق

 اتفاقية اوروبية ربمي حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية .

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 23( زلمد أمُت ادليداين , مصدر سابق , ص1)
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 الثالث المبحث

 الحماية واليات االنسان حقوق لحماية المعينة االوربي االتحاد مؤسسات

 االول المطلب

 االنسان حقوق لحماية المعينة االجهزة

 الثاني المطلب

 االنسان لحقوق االوربية الحماية اليات
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 الثالث المبحث

 الحماية واليات االنسان حقوق لحماية المعينة االوربي االتحاد مؤسسات

 دولة عشرة اثنيت قبل من 1949 عاـ روما اتفاقية دبوجب الثانية العادلية احلرب انتهاء بعد اوروبا رللس تأسس
 ارباد ربقيق هبدؼ اجمللس تشكل وقد,  تقريباً  االوربية الدوؿ مجيع يضم الباردة احلرب انتهاء وبعد,  اليـو واصبح

 بصورة الدوؿ ىذه وحدة وربقيق بو واالرتقاء ادلشًتؾ تراثها تكوف اليت وادلبادئ القيم حلماية اعضاء بُت فعالية اكثر
 ( .1) االماـ اىل واالجتماعي االقتصادي التقدـ ودفع ادلشًتكة والقيم للمبادئ محاية توفَت على والعمل اوثق

 اما,  االنساف حقوؽ حلماية ادلعينة االجهزة:  االوؿ ادلطلب يف سنتناوؿ,  مطلبُت اىل ادلبحث تقسيم ًب ولقد
 . االنساف حلقوؽ االوروبية احلماية اليات:  الثاين ادلطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 7ص,  1995,  القاىرة,  11 العدد,  للقانوف ادلصرية اجمللة,  االنساف حلقوؽ الدولية ادلؤسسة,  كامل حسن (1)
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 االول المطلب

 االنسان حقوق لحماية المعينة االجهزة

 حلقوؽ االورويب العاـ النظاـ ربطو حيث من العامل يف تكامالً  االكثر االنساف حقوؽ حلماية االورويب النظاـ اصبح
 جهازه يف االورويب االرباد يعانيو الذي النقص ايضاً  بذلك وليس الزامي اختصاص لو اورويب بقضاء االنساف
 . (1) االرباد دوؿ يف والقاطنُت االورويب االنساف حقوؽ وصيانة محاية حيث من القضائي

  -: والتعاوف االمن ومنظمة اوروبا رللس ىي االنساف حقوؽ حلماية ادلعينة االجهزة حيث ومن

  اوروبا مجلس:  اوالً 

 االنساف وحقوؽ,  الدديقراطية تعزيز اىل لندف معاىدة دبوجب 1949 عاـ يف تأسس الذي اوروبا رللس يهدؼ
 نوفمرب 4 يف,  اوروبا رللس رعاية وربت اوروبا يف االجتماعية ادلشاكل حلوؿ عن والبحث االوروبية الثقافية واذلواية
 الدولية احلماية من مسبوؽ غَت نظاماً  تضع اليت,  االنساف حلقوؽ االوروبية االتفاقية على روما يف التوقيع ًل 1950
 . (2) االنساف حلقوؽ

 حلقوؽ اوروبية زلكمة انشاء عرب,  حقوقهم ربًـت اف لضماف القضائية الرقابة يف ادلطالبة يف احلق لألفراد يقدـ حيث
 بو تضطلع الذي الدور وخصتو االوروبية االنساف حقوؽ زلكمة قبل من الوطٍت فوؽ الرصد نظاـ وديثل االنساف
 .   (3) العامل مستوى على مسبوقاً  وغَت مزيداً  منوذجاً  احملكمة

 وىي,  اجملاؿ ىذا يف زلدودة باختصاصات اوروبا رللس اطار يف تعمل خاصة امهية ذات اخرى مؤسسة وىناؾ
  لتعزيز بتفويض متحيزة وغَت مستقلة مؤسسة يعترب الذي ادلفوض ويتمتع االنساف حلقوؽ االورويب ادلفوض مؤسسة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .239ص, 2000,  القاىرة,  العربية النهضة دار,  2ط,  االنساف حلقوؽ الدولية احلماية,  الوفا ابو امحد( 1)

 . 240ص,  نفسو ادلصدر,  الوفا ابو امحد( 2)

 .21ص, 1998,  القاىرة,  االكادديية ادلكتبة,  مبارؾ عثماف ترمجة,  والتطبيق النظرية بُت العادلية االنساف حقوؽ,  دونللي جاؾ( 3)
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 السلطات مع دائم حوار خالؿ من اوروبا رللس يف االعضاء واالربعُت السبع الدوؿ يف االنساف حقوؽ احًتاـ
 عاـ منذ االنساف حلقوؽ ادلفوض منصب وتشغل االنساف حقوؽ حلماية الوطنية اذليكل تنمية تعزيز اجل من ادلعينة

2012 (1 ). 

  والتعاون االمن منظمة:  ثانياً 

 الدديقراطية وبسط االنساف حبقوؽ ادلتعلقة القضايا رلموع اي,  االنساين البعد اكتسب,  االخَتة السنوات خالؿ
 الرئيسية االداة وتتمثل,  اوروبا يف والتعاوف االمن منظمة انشطة يف ايضا االمهية متنامياً  دوراً ,  القانوف وسيادة

 . (2) اورسو يف ومقره,  االنساف وحقوؽ الدديقراطية ادلؤسسات مكتب يف ادلنظمة تلك داخل التوجو ىذا لتشجيع

 يف الدستورية القانونية واالستشارات االنتخابات ومراقبة االنساف حقوؽ محاية دعم اعماؿ تطور اجملاؿ ىذا ويف
 القومية االقليات لشؤوف السامي ادلفوض بو يقـو الذي الدور امهية ىذا عن يقل وال انتقالية دبرحلة سبر اليت البداف
 يف والعاملُت للصحفيُت واستقالالً  حرية عن الدفاع تنسيق عن ادلسؤوؿ,  االعالـ وسائل حرية عن ادلسؤوؿ وادلمثل
 . (3) ادلنظمة منطقة يف االعالـ وسائل

  االوروبية العدل محكمة – االوروبية المحكمة:  ثالثاً 

 والربوتو اتفاقية احكاـ تفسَت هبدؼ,  واالقليمي الدويل ادلستوى على تشكلت زلكمة اوؿ االوروبية احملكمة تعترب
 حلقوؽ االوروبية احملكمة وتشكل االتفاقية ألحكاـ ادلخالفة االنتهاكات ضحايا انصاؼ ويف,  هبا ادللحقة كدالت
 واحًتاـ تعزيز على للعمل االتفاقية انشاتو الذي القضائي اجلهاز باعتبارىا االتفاقية صرح يف الزاوية حجر االنساف
 اف جيوز وال اوروبا رللس اعضاء عدد يساوي القضاة من عدد من احملكمة تتكوف,  االورويب االنساف حقوؽ

 يف االعضاء الدوؿ لعدد مساوي احملكمة قضاة فعد االتفاقية من 38 ادلادة وحسب واحدة جنسية من قاضيُت
  . (4) بينها ادلساواة اساس على يقـو احملكمة ىيئة يف الدوؿ سبثيل اف يالحظ كما,  اجمللس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 53ص,  2001,  القاىرة,  االنساف حقوؽ الدراسات ىرةالقا مركز,  االقليمي ادلستوى على,  االنساف حقوؽ ضمانات,  الغفار عبد مصطفى( 1)

 . 107ص, 1999,  السادس العدد,  تونس,  االنساف حلقوؽ العربية اجمللة,  االنساف حلقوؽ العريب ادليثاؽ,  ذياب بو نزيهة( 2)

 . 254ص,  ذكره سبق مصدر,  دونللي جاؾ( 3)

 http://kalema.larab.net-//t55-topjc ادلوقع على منشوره مقاؿ,  االنساف حلقوؽ االوروبية احملكمة,  عبد مجعة زلمد حملاميا (4)
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 وبعد االنساف حلقوؽ االوروبية االتفاقية يف الرقابة اليات اىم احد باهنا االنساف حلقوؽ االوروبية احملكمة تصنف
 يف االنساف حقوؽ قالع احدى باهنا كثَتين قبل من توصف اهنا الباحثُت احد يرى تشكيلها على نصف مرور
 اورويب انساف مليوف 800 االساسية واحلريات االنساف حلقوؽ االوروبية احملكمة محاية تشمل,  احلي وضمَتىا اوروبا
 ال تقتصر الشكاوي نظر يف احملكمة والية اف خاصة,  فيها والالجئُت اوروبا يف ادلقيمُت االجانب ماليُت اىل اضافة
 اصبح احملكمة بوجود,  احملكمة ىذه للتوجو الدولة ىذه للسكاف ايضاً  اجملاؿ تفتح باؿ االتفاقية يف االطراؼ مواطٍت
 االنساف حبقوؽ االورويب العاـ النظاـ ربطو حيث من العامل يف تكامل االكثر االنساف حقوؽ حلماية االورويب النظاـ
 من القضائي جهازه يف االورويب االرباد يعانيو الذي النقص ايضاً  بذلك وليسد الزامي اختصاص لو اورويب بقضاء
 . (1) االورويب االنساف حقوؽ وصيانة محاية حيث

  االنسان حقوق لحماية االوروبية المفوضية:  رابعاً 

 حق ولو وقوانُت قرارات من عنها يصدر ما تنفيذ يف االوروبية اجلماعة شؤوف تفسَت يف رئيسي جهاز ادلفوضية تعد
 ادلؤسسة ىذه اف حيث,  الفطرية االرادات عن ادلعربة السلطة ديثل الذي اجمللس مقاضاة حق ديلك كذلك ادلبادرة
 وواجبات وحقوؽ االنساف حقوؽ محاية خالؿ من االورويب االرباد يف القرار صنع لعملية الرئيسي اجلهاز تشكل
 .  (2) االوروبية ادلفوضية يف العضو الدولة

 اللجنة اصبحت فقد التوسع عملية بسبب كبَت تطور ادلفوضية على طراءة حيث,  155/163 ادلادة نصت كما
 لدولةا نظر جهة عن االورويب االرباد عن اجمللس فيو يعرب الذي الوقت ويف, 1995 عاـ عضو عشرين من تتكوف

 مصلحة وذبسيد  ككل االوروبية اجلماعة مصلحة بدورىا وذبسد سبثل ادلفوضية فاف,  االرباد االعضاء االوروبية
 من قيقهارب يوجب اليت االوروبية ادلفوضية خالؿ من الفرد على تفرض اليت والواجبات احلقوؽ من العضو دولة افراد
 . ( 3) العفو دولة افراد قبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  109ص,  ذكره سبق مصدر,  بوذياب نزيهة( 1)

 .140-139, ص  2012, االكاددييوف للنشر والتوزيع , عماف ,  1, االرباد االورويب , ط سللد عبيد ادلبيصُت (2)

 .  141ادلبيصُت , مصدر نفسو , ص عبيد سللد( 3)
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 الثاني المطلب

 االنسان لحقوق االوروبية الحماية اليات

 تشكلت فقد,  االنساف حلقوؽ االوروبية االتفاقية لتنفيذ اذلامة االليات احد االنساف حلقوؽ االوروبية اللجنة كانت
 والرقايب االشرايف دورىا اللجنة سبارس,  االتفاقية من( أ( )9) ادلادة نص دبوجب االنساف حلقوؽ االوروبية اللجنة
 . (1) -: التالية اآلليات على باالستناد االتفاقية ألحكاـ االطراؼ الدوؿ احًتاـ حوؿ

  الشكاوي تلقي:  اوالً 

  -: ومها الشكاوي من تتلقى االنساف حلقوؽ االوروبية اللجنة كانت

  الدول من المقدمة الشكاوي -0

 اي يرتكبها سلالفات ايو عن اوروبا جمللس العاـ السكرتَت عرب,  االطراؼ الدوؿ من ادلقدمة الشكاوي اللجنة تتلقى
 لتصريح حاجة دوف,  الشكاوي من النوع ىذا اللجنة وتنظر,  24 للمادة وفقاً  االتفاقية احكاـ ضد متعاقد طرؼ
 على توقيعها دبجرد طرؼ دولة اي ضد ادلقدمة الشكاوي بنظر ينعقد اللجنة فاختصاص,  اختصاصها بقبوؿ خاص

 .  (2) االتفاقية

  الحكومية غير والمنظمات االفراد من المقدمة الشكاوي -7

 باهنم ويدعوف,  االفراد من رلموعة او احلكومية غَت وادلنظمات االفراد يقدمها اليت الشكاوي تنظر اللجنة كانت
 . (3) للجنة الرئيسية ادلهمة سبثل وىي ادلتعاقدة السامية االطراؼ من االتفاقية يف الواردة للحقوؽ انتهاكات ضحايا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 51ص,  2003,  القاىرة, للنشر الشروؽ دار,  2 ط,  االنساف حبقوؽ ادلعينة الدولية الوثائق,  بسيوين شريف زلمود( 1)

 . 39ص,  2001,  عماف,  والتوزيع للنشر الشروؽ دار,  1ط,  االساسية وحرياتو االنساف حقوؽ,  سليماف ىاين( 2)

 .  153ص,  1997 عماف’  والتوزيع للنشر,  الثقافة دار مكتبة,  2 ط,  االنساف حقوؽ,  علواف الكرمي عبد( 3)
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 اعًتافها اعلنت قد الشكوى ضدىا قدمت اليت الدولة تكوف اف,  الشكاوي من النوع ىذا يف ادلطلوبة الشروط ومن
 . (1) الشكاوي يتلقى اللجنة باختصاص

 اىل يتعدىا بل فقط االعضاء الدوؿ رعايا على يقتصر ال هبا التقدـ يف احلق اف االلية ذلذه االجيابية ادلميزات ومن
 تقـو فهي اللجنة من الشكوى فحص اجراءات خبصوص اما االعضاء الدوؿ جنسية حيملوف ال الذين االجانب
 التسهيالت بتقدمي االطراؼ الدوؿ,  وتلتـز,  الشكوى حوؿ ربقيقاً  ذبري اف وذلا االطراؼ شلثلي مع بفحصها

 .  (2) اللجنة مع النظر وجهات تبادؿ بعد الالزمة

  التسوية:  ثانياً  

 االنساف حقوؽ احًتاـ اساس على ودية تسوية اىل الوصوؿ هبدؼ,  ادلعينة االطراؼ خدمة يف نفسها اللجنة تضع
 حيث,  ادلعنية واحلكومة االطراؼ بُت بالتوفيق تقـو اللجنة كانت,  ب( 8) للمادة وفقاً ,  االتفاقية تقرر حسبما
 . ( 3) تعويض على حيصل اف احلالة ىذه يف احلق صاحب يستطيع

 جمللس العاـ السكرتَت اىل وكذلك الوزراء وجلنة ادلعنية الدوؿ اىل يرسل تقريراً  تعد ودية تسوية اىل توصلها حالة ويف
 حالة يف اما,  30 وفقاً ,  اليو التوصل ًب الذي واحلل للوقائع موجز بياف على يقتصر التقرير ىذا,  للنشر اوروبا
,  لالتفاقية سلالفة عن تتنبئ الوقائع كانت اذا فيما برايها مشفوعاً  تقريراً  اللجنة تقدـ,  التسوية صلاح عدـ حاؿ
 واذا,  االتفاقية من( 31) ادلادة حسب مناسبة تراىا اليت االقًتاحات ابداء جواز مع,  الوزراء جلنة اىل التقرير وربيل
 اف االتفاقية على صدقت اليت الدوؿ من اخرى دولة اي تستطيع والتسوية التوفيق يف وفشلت الشكوى اللجنة قبلت
 .  (4) االنساف حلقوؽ االوروبية احملكمة اماـ عليها ادلشكو الدولة وتقاضي القضية تنبئ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . االنساف حلقوؽ االوروبية االتفاقية من( 25) ادلادة( 1)

 .  االنساف حلقوؽ االوروبية االتفاقية من(  أ ) 8 ادلادة( 2)

 .  50ص,  ذكره سبق مصدر,  بسيوين شريف زلمود( 3)

 . 82ص,  2007 عماف,  والتوزيع للنشر الثقافة دار,  1ط,  االنساف حقوؽ,  الفتالوي حسُت سهيل( 4)
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 قرارىا تصدر اف,  ذلا التقرير احالة من اشهر ثالثة خالؿ احملكمة اىل ادلوضوع بإحالة الوزراء جلنة تقم مل اذا اما
 . (1) للمعاىدة انتهاؾ ىناؾ كاف اذا فيما اللجنة ىذه حضور حق اصحاب ثلثي بأغلبية

 ادلطلوبة التدابَت خالذلا تتخذ اف ادلتعاقدة السامية االطراؼ على يتعُت مرحلة فيو ربدد اجيابياً  اللجنة قرار كاف اذا
,  التقرير وتنشر الثلثُت بأغلبية قرارىا الوزراء جلنة تصدر ادلهلة خالؿ مرضية تدابَت الدولة تتخذ مل واذا,  القرار يف

 . (2)( 32) للمادة وفقاً  الوزراء جلنة تتخذه قرار باي تلتـز باف االطراؼ وتتعهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 85ص,  ذكره سبق مصدر,  ادليداين امُت زلمد( 1)

 . االنساف حلقوؽ االوروبية االتفاقية من( 32) ادلادة( 2)
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 الخاتمة

 -: التالية والتوصيات النتائج اىل التوصل ًب البحث كتابة من االنتهاء بعد

  النتائج:  اوالً 

 وحرياتو االنساف حقوؽ لتقرير االىتماـ من الصورة ىذه على ىو االنساف حقوؽ حلماية االورويب النظاـ كاف اذا
 اىل وصوالً  اللجاف من بدأ ومتنوعة عديدة اليات خالؿ من واحًتامها تطبيقاهتا حسن على والسهر االساسية
 النظاـ ىذا من جعلت اليت االسباب عن الوقت نفس يف نسأؿ اف لنا حيق افال االنساف حلقوؽ االوروبية احملكمة

  -: االسباب ىذه ومن,  احلماية ىذه رلاؿ يف تطوراً  واالقليمية العادلية االنظمة اكثر

 اتفاقيات باعتمادىا االنساف حقوؽ حلماية االورويب نظامها صرح تشييد سبيل يف اوروبا رللس خطوات بدئت -1
 . وحرياتو االنساف حقوؽ محاية

 رحاب يف واالجتماعية االقتصادية احلقوؽ محاية يف النقص ليتفادى االورويب االجتماعي ادليثاؽ اعتماد ًب -2
 . اوروبا رللس منظمة

 االنسانية غَت ادلعامالت او والعقوبات التعذيب من للوقاية االوروبية االتفاقيات اوروبا رللس منظمة اعتمدت -3
 . وادلهنية

 .  اوروبا رللس رحاب يف يعمل والذي االنساف حقوؽ مفوض منصب اىل نشيد اف يفوتنا وال -4

 احلديث االورويب النظاـ ويعتمد االنساف حقوؽ محاية رلاؿ يف االقليمية االنظمة اقدـ من االورويب النظاـ يعترب -5
 . االنساف حلقوؽ االوروبية احملكمة وىي واحدة الية على االنساف حقوؽ محاية يف
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  التوصيات:  ثانياً 

 سلطة واعطائها ادلتخصصة الوكاالت تنظمها اليت االتفاقيات على للرقابة ادلشكلة اللجاف اختصاصات توسيع -1
 . ادللزمة القرارات ازباذ

 مواجهة يف عاجلة تدابَت ازباذ يف السلطة واعطائها واوسع اكرب دور واعطائها التعاقدية اللجاف سلطة توسيع -2
 . االنتهاكات

 اجلماعي ادليثاؽ بأحكاـ ادلتعلقة الشكاوي يف للنظر االنساف حلقوؽ االوروبية احملكمة صالحيات توسع -3
 . الضحايا من ادلقدمة الشكاوي لقبوؿ الشكلية واالشًتاطات ادلتطلبات حدة من والتخفيف االورويب
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