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  البحث:ملخص 

لق القانون في مجال إدماج بعض المبادئ التي تتعفقهاء تواجه السلطات التشريعية و تهدف هذه الدراسة إلى بيان الصعوبات التي

 إلنساناية وبوجه خاص الحقوق التي تتضمنها مواثيق حقوق لدات  الدوهبالحقوق والحريات التي تتقرر بموجب المعا باالعتراف

تعلق مجتمعات في قبول بعض تلك الحريات ألسباب تالحديثة والتي تعرف بحقوق وحريات الجيل الرابع والخامس حيث تتفاوت ال

بالدين أو القيم األخالقية أو بسبب إحالل مفاهيم تتعارض مع مصالح المجتمعات التقليدية فعلى سبيل المثال يصعب علي المجتمعات 

على أن عمل الطفل في مساعدة األسرة مظهر طبيعي من مظاهر  استنادافكرة تجريم عمل األطفال ل الزراعية والرعوية تقب

 قرها الدين. راسخ أنها ممارسة ي اعتقادالحياة وبنفس القدر يصعب على بعض المجتمعات تقبل فكرة تجريم ختان النساء بناء على 

ن يم تبيالمعاصرة وتطورها ث اإلنسانعن مفهوم حقوق  تتضمن خلفيةوالتي  للدراسة النظريتبدأ هذه الدراسة بالتعريف باإلطار 

ل يصمن التف بشيءفي األنظمة الوطنية ثم تتعرض الدراسة  اإلنسانالوسائل واإلجراءات القانونية الالزمة لدمج مبادئ حقوق 

 .الحديثة في التشريعات الوطنية اإلنسانتواجه إدماج حقوق  العملية التيللصعوبات 

ينية عالم الرسمية والمنابر الداإل عبر وسائل المجتمعات وتهيئتها: ضرورة إحداث توعية خلصت الدراسة الى توصيات من بينها

المختارة  والمنتخبة أيكون لألجهزة التشريعية  الجديدة وأنوالواجبات التي تفرضها التشريعات  االلتزاماتواالجتماعية لقبول 

 . اإلنسانحقوق  اتفاقياتنوعية بموجب  التزاماتالحق في إجازة التشريعات التي تفرض  بشكل دستوري وحدها

 .الحق في المعرفة الرحيم، اإلجهاض، القتل الحديثة، حقالحقوق  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:Abdelgadir107@oc.edu.sa


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

       

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                              371  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

Legislative Difficulties in Integrating Modern Human Rights into National Legislations 

Dr. Abdul Gadir Abdul Rahman Abdul Gadir Sharaf Al-Din 

Assistance Professor of Public Law, The Head of law Department, Unaizah Private Colleges - 

Al-Qassim, Saudi Arabia  
Email: Abdelgadir107@oc.edu.sa  

Abstract 

  This study aims to clarify  the difficulties and obstacles  facing the legislative authorities and 

jurists in integrating  some of the principles related to the recognition of the rights and freedoms 

established in accordance with international  treaties, in particular the rights that are included in 

modern human rights charters, which are known as - the rights and freedoms of the fourth and fifth 

generation- where societies are vary in their acceptance of some of these freedoms for reasons 

related to religion or moral values, or because of  replacing of concepts that contradict with the 

interests of traditional societies. For example it is difficult for agricultural and pastoral societies to 

accept the idea of criminalizing child labor, or to accept the idea of criminalizing female genital 

mutilation, basing on a firm belief that it is a religiously approved and allowed. 

This study begins with an introduction to the theoretical framework of the study, which includes a 

background of the concept of contemporary human rights and their development, and then it shows 

the legal necessary means and procedures to integrate the principles of human rights into national 

legislations. The study came up with recommendations, including: the needs to raise awareness of 

societies, and prepare them through the official media and religious and social platforms, so as to 

accept the obligations and duties imposed by the new legislations. And regarding this issue that 

only the constitutionally elected legislative bodies have the right to pass legislations that imposes 

specific obligations under human rights conventions. 

Keywords: Modern rights, the right of abortion, the euthanasia, the right of getting knowledge. 
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 مقدمة:ال. 1

بالمفهوم المعاصر هي إمكانات قانونية واجتماعية وأخالقية تتيح للفرد التمتع بحقه في الحياة واألمن والصحة  اإلنسانحقوق  

والخصوصية كما تؤمن له ممارسة الحريات المتعددة كالتنقل والعمل وحق ممارسة الشعائر الدينية والحق في التعبير ثم تفرعت 

كلت ومعاهدات دولية ش اتفاقيات أجمع العالم كله على وجوب تأطيرها في اسية التياألس في ظل تلك القواعد مجموعة من الحقوق

 شتركاً هماً م مثلكم طبيعة الموضوعات  التي كانت تحوذلك ب القانون النموذجي الذي بات من السهل  تطبيقه في جميع االقطار

 الحياة والحق في الحرية وفي سالمة الجسد والحق في خالف حولها مثل الحق في لكافة البشر لتعلقها بالحقوق األساسية التي ال

 نضوتابخطى متسارعة  اإلنسانوقد تطورت تشريعات حقوق  اإلنسانالتملك والخصوصية وما إلى ذلك من الحقوق اللصيقة ب

ى أنه مع التطور لوحقوق البيئة، ع واالقتصاديةتحت تشريعاتها أنواعاً مستجدة من الحقوق والتي باتت تعرف بالحقوق االجتماعية 

 حتياجاتاظهور مجتمعات جديدة لم تكن معهودة من قبل بدأ الحديث عن تشريع حقوق جديدة تلبي المتسارع في أنشطة البشر و

تنظيماتها وأشكالها المجتمعية وبدأ يطفو على السطح نوع من الصراع حول تنظيم هذه الحقوق أو منعها  اختالفتلك الفئات على 

قانون وإدماجها في ال اإلنسانالصعوبات التي باتت تواجه بعض الدول في المصادقة على بعض تشريعات حقوق ومن هنا بدأت  

 الداخلي. 

  أهداف البحث:. 1.1

لى كثافة الضغوط االجتماعية والسياسية التي تفرض على الدول والحكومات إصدار تشريعات تكفل لهذه الفئات الحقوق بالنظر إ

، وبالنظر إلى التطور العلمي المتسارع الذي بات يحمل جهاض  الذي تنادي به الجماعات النسويةالحق في اإلالمدعى بها مثل 

مما يلزم   وغيره ساخاالستنالناتج العلمي لتلك الكشوفات مثل  االستفادةيسعي القائمين عليها إلى في طياته إنجازات جديدة يقتضي 

قوق وتهدف الدراسة الى الكشف عن أوجه الصعوبات التي تواجه المؤسسات التشريعية الح تلك استخدامجود تشريعات تنظم معه و

 الحديثة في التشريعات الوطنية. اإلنسانفي إدماج حقوق 

 :أهمية البحث. 2.1 

من   هذه الحقوق صبغة العالمية  وصار تمكين األفراد اكتسبتفي العالم المعاصر فقد  اإلنساننظراً لألهمية التي تتسم بها حقوق  

اعدة ق احترامأمراً ضرورياً لكل دولة يقوم نظامها على  اإلنسانمن الحماية الدولية التي توفرها قواعد ومبادئ حقوق  االستفادة

لقيم مع ا اإلنسان قحقوعد ابعض قو اتساقالمشروعية وسيادة حكم القانون  غير أنه على صعيد التطبيق تظهر معضلة عدم 

 حعلى المجتمع مما يحتم التوفيق بين المصال المفروضة  أحكام تلك القواعدالرضى بمجتمع مما يجعل من العسير الالسائدة في 

مناسبة الحلول ال باقتراحفي بيان الحقوق والحريات التي يصعب إدماجها بسهولة والمساهمة أهمية هذه الدراسة  وتكمنالمتعارضة 

 .لها

 :السابقةالدراسات . 3.1 

حلة سواء في مرفي التشريعات الداخلية  اإلنسانومعضالت إدماج قوانين حقوق  اإلنسانتناولت دراسات عديدة قضية حقوق  

 ومن بين تلك الدراسات والبحوث:التشريع أو التطبيق أو من حيث القبول المجتمعي لتاك التشريعات 
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مع  األنظمة السعودية انسجاممدى  عنوان: دراسة تحت، اإلنسانجمعية الوطنية لحقوق ال حجار رئيس بندر، محمد حمزة -

تلك  نسجاماومدى  اإلنسانإليها المملكة في حقوق  انضمتالتي  باالتفاقياتوهي دراسة تهتم  الرئيسية اإلنسانحقوق اتفاقيات 

 تفاقياتاالموضوع ألنظمة ذات الصلة المباشرة مع مع األنظمة السعودية وتتضمن الدراسة توصية بتعديل بعض ا االتفاقيات

   .االجتماعية وغيرها التأميناتالعمل ونظام  أمثلتها نظامالمجازة ومن 

جلة م سلطنة عمان نموذجاً، ،في النظام القانوني الداخلي  اإلنسانسريان اتفاقيات حقوق  :بحث بعنوان -عالم، وائل أحمد عالم  -

في النظام القانوني الداخلي  اإلنسانوتتعرض الدراسة لسريان اتفاقات حقوق  ( 2)  ، العدد(21 د )جامعة الشارقة، المجل

 واالشكاالت المتعلقة به.

 القانوني للواليات المتحدة، جامعة فرحات في النظام اإلنسانحقوق  اتفاقياتتطبيق  بعنوان:سالة ماجستير ر هبة: مهنى هبة، -

ومدى إمكانية استفادة األفراد العاديين من مبادئ حقوق وتتعرض الدراسة للعالقة القانون الدولي  م1020_1002سطيف  -عباس

 في القانون الداخلي. اإلنسان

هيبة عفرون و ية، إعداد:اإلنسانبالكرامة  والمساس اإلنسانعنوان الحقوق الطبية بين تكريس حقوق  ماجستير تحترسالة  -

لطبة التي ا تأثير الحقوقبيان  وتناولت الدراسةكلية الحقوق والعلوم السياسية  ،بجاية ،مان ميرةجامعة عبد الرح وأزفاغ رزيقة.

وكرامته ومدى تأثر الحقوق الدستورية بتلك  اإلنسانالحديث عبر التجارب واألبحاث المعمقة على حقوق علم لتوصل اليها ا

 .القوانين

 اناإلنسوتأثيرها في حقوق مدى قانونية اإلجراءات المتخذة للحفاظ على الصحة العامة  بالطو، أحمد صالح الدين بالطو، -

عة نايف جام ،تجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع جائحة كورونا. بحث منشور بالمجلة العربية للدراسات األمنية

على نا في ظل جائحة كورو اتخذتالتي  االحترازيةجراءات ، عني البحث بدراسة تأثر حقوق االفراد باإلاألمنيةالعربية للعلوم 

 الفردية  الحقوق

 ،1002وجنيف عام في نيو يورك  المتحدة الصادرةاألمم  ،منشورات ،اإلنسانالمعاهدات الدولية األساسية لحقوق  -

وهي عبارة عن مجموعة صكوك عالمية  اإلنسانوالمجموعة الشاملة التي نشرتها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 

 .اإلنسانتهدف إلى التعريف بمبادئ وقواعد ومعاير حقوق 

 :أسئلة البحث. 1.1

تهدف الدراسة على اإلجابة على األسئلة التالية:   

في  اإلنساناتفاقيات حقوق  ماهي الصعوبات التي تواجه السلطات التشريعية عند مباشرتها ادماج الحقوق المقررة في - 

 التشريعات الوطنية؟

تقنين الحقوق الحديثة وإدماجها ضمن أنظمتها الوطنية؟الدول على  تساعدوسائل نظامية  اإلنسانمنظمات حقوق توفر  هل -  

التطبيقات الحديثة على األفراد؟ استخدامفي  االستدالالتطات أجهزة التحقيق وجمع ماهي حدود سل -   
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 :منهج البحث. 5.1

المنهج الوصفي التاريخي المقارن من أحل الكشف عن التطور التاريخي لمفهوم  الدراسة اتبعتفي سبيل اإلجابة على أسئلة  

المنهج الوصفي التحليلي البيان الصعوبات التي تعترض عملية إدماج  واتبعتوتغير وصفها تبعاً لتغير الزمان  اإلنسانحقوق 

 ي األنظمة الداخلية لبعض الدول والمجتمعات.خاصة الحديثة منها ف اإلنسانحقوق 

   :خطة البحث. 1.1

 تتكون هذه الدراسة من ثالثة مباحث:

 الحداثة.وحرياته بين الواقع ومقتضيات  اإلنسانمفهوم حقوق  تغير :األولالمبحث 

 .في األنظمة الوطنية اإلنسانواإلجراءات القانونية الالزمة لدمج مبادئ حقوق  الثاني: الوسائلالمبحث 

 .الحديثة في التشريعات الوطنية اإلنسانصعوبات عملية تواجه إدماج حقوق  :المبحث الثالث

 

 وحرياته بين الواقع ومقتضيات الحداثة. اإلنسانتغير مفهوم حقوق : المبحث األول

تعمل على تثبيت قواعد المعامالت في الحياة  الحديثةهي منظومة من الحقوق المتعارف عليها في المجتمعات  اإلنسانحقوق     

معات المجتوبالنظر إلى تاريخ  ،ية المشتركةاإلنسانعلى وجه يتوافق مع ضرورات العدالة وحاجات المجتمع في رعاية القيم 

قتل إال ب ال تدرككان هدفه السيطرة واإلخضاع وهي غاية  يتبين لنا أن كل نزاع بين مجتمع وآخر على مر العصورية اإلنسان

نطوي والتي قد ت اإلنسانحقوق  انتهاكات وصفوتدمير اآلخر وسلب ماله وتشريد أهله وهي تصرفات تندرج في مجموعها تحت 

ية على تعاقب العصور واألجيال اإلنسانظلت المجتمعات وقد  اإلنسانتمس كرامة  صارخة اعتداءاتفي بعض األحيان على 

الوطني  رالزعماء اإلصالحيين وقادة  التحر ين والفالسفة والمفكرالمتمثلة في  قوي اإلصالح االجتماعي من خالل تصدى لهات

 هاجاتحوتتحقق له فيها  اإلنسانالعصر الحديث قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوصول الى مجتمع تحترم فيه حقوق في 

تلك الحاجات التي أشار إليها )إبرهام ماسلو( في  ،الحرية والحياة الكريمة والجماعات إلى األفرادرأسها أشواق  األساسية وعلى

ى أو الغذاء أو الحاجة إلاألمن ظم وفقاً ألهميتها من حيث تأمين االحتياجات الفردية كالحاجة إلى تتننظرية هرمية الحاجات التي 

هو تحقيق العدالة  اإلنسانفالهدف الذي نشأت من أجله قواعد حقوق  .(24، صـه2340، ناصر، البقمي) االحترام وتقدير الذات

ية بغض النظر عن اختالف األعراق واأللوان واللغات واألديان أو النوع أو اإلنسانوالمساواة والخير المشترك ألفراد الجماعة 

لمساواة والخير المشترك ألفراد الجماعة هو تحقيق العدالة وا اإلنسانالهدف الذي نشأت من أجله قواعد حقوق و يالوضع االجتماع

ل وبناء على ذلك يمكن القو ية بغض النظر عن اختالف األعراق واأللوان واللغات واألديان أو النوع أو الوضع االجتماعياإلنسان

ية تاريخ جهود خالصة عقيدة واحدة، وإنما هي نتاج أوفي مجموعها ال يمكن أن تكون وليدة حقيقة زمنية واحدة  اإلنسانأن حقوق  

القيم الروحية التي جاءت بها  أهمية ذلك الكفاح وزاد فيية اإلنساندأبت على الكفاح من أجل تحقيق الكرامة متعاقبة  ألجيال

رسمت لإلنسانية خارطة  الداعية الي حماية الحقوق وبسط العدالة ومنع العدوان وهي منظومة من القيم التي الديانات السماوية

رام ي نحو تحقيق الكرامة واحتاإلنسانوبذلك تكون مسيرة النضال  اإلنساننحو بناء مجتمعات تقوم على احترام حقوق  الطريق

 (.8، د.ت، صأحمد بلحاج،) أغنت محتواها وحددت معالمهاالذات البشرية قد اكتسبت مصادر جديدة 
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وحرياته العامة فأصبح مصطلحاً قائماً بذاته يدل  اإلنسانطور الذي بات من سمات العصر الحديث تبلور مفهوم حقوق التومع   

ية األخالقية المتعارف عليها بين أهل القانون والسياسية وصارت تجد اإلنسانمن القواعد القانونية والمبادئ  مجموعةعلى 

ة كما ألفراد وواجبات الدولدعائمها في التشريعات الدستورية للمجتمعات الحديثة باعتبارها األطر النظامية التي تحدد حقوق ا

 توفر الضمانات القانونية لممارسة تلك الحقوق.

: هي موضوعات قانونية وسياسية تتعلق بالحقوق الذاتية ألفراد المجتمع ويتولى الدستور والقانون مضمون الحريات العامة    

 الحقوق والحريات. لتلكحمايتها كما تتولى أجهزة تنفيذ القانون توفير الحماية الالزمة 

عندما وقعت الدول األوروبية التي كانت منخرطة في  اإلنسانمفهوم محدد لحقوق  الدولي بصياغة وقد بدأ اهتمام المجتمع   

و لجنسية ام التي تنص على عالج الجرحى بطريقة أساسية دون تمييز بسبب ا2223صراعات مسلحة على اتفاقية جنيف لسنة 

 ت قتاليةايحماية العسكريين العاجزين عن القتال واألشخاص الذين ال يشتركون في عمل االتفاقيةا قررت كم االنتماءالدين أو 

في مؤتمر فرساي بعد انتهاء الحرب العالمية  الدول التي شاركت األمم سارعتبعد قيام عصبة و .(20م، ص2282، جان بكتيه،)

طلب كل دولة ت علىحق األقليات في الحماية ضد التمييز وعدم المساواة في المعاملة وقررت أنه من الواجب  رتقري ى إلىاألول

نشأت أاتفاقيات ومعاهدات إبرام  وتم توجد بينهااالنضمام إلى عضوية عصبة األمم أن تتحمل التزامات حماية األقليات التي 

حسين وت لعمل الرجال والنساء ن تعمل على توفير ظروف عادلة وإنسانيةتحت لواءها أالتزامات تفرض على الدول المنضوية 

 (.23م، ص2222، علي حسب الرسول حسن،) هظروف العمل وتحديد ساعات

 واإلقليمية سعت إلى تعزيزالوثائق األممية  سلسلة منومن بعده  اإلنسانإلعالن العالمي لحقوق ا م صدر2238وفي العام   

 .اإلنسانعالمية حقوق  كيدتأوبمعايير  االلتزام

قوق بما ال يدع مجال للشك بأن حقد أثبت وحرياته األساسية  اإلنسانحقوق  مواثيقن المجتمع الدولي بتصديقه على اليوم فإو  

حقوقاً يمكن للمجتمع الدولي التقرير بشأنها إذا توافرت وطنية بل أنها باتت ال تخضع للسيادة حقوقا ًحصريةلم تعد  اإلنسان

 تاشتملقد  وما صدر بعدها من معاهدات اإلنسانوتأسيساً على ذلك فإن األحكام الواردة في الميثاق العالمي لحقوق  ،الظروف

، ضعو الحسن النور،) السيادة الوطنية التصرف فيها تحت ستار دعاوى أوإنكارها الدولة الوطنية مكان إعلى حقوق لم يعد ب

فإن مرحلة جديدة في القانون الدولي تكون قد بدأت لتضع  اإلنسانوفقاً لمبدأ عالمية حقوق وتبعاً لهذا النظر و (34م، ص2222

المرجع ) مبدأ سيادة الدولةالتي كانت تمارس فيما مضى في ظل نظرية سيادة الدولة التقليل من سطوة  لفكرة أعمال السيادة و حداً 

 (.السابق

ف إلى فقهية وفلسفية تضي اتجاهاتفقد برزت  اإلنسانبه مبادئ حقوق باتت تحظى ي والقانوني الذي سالدعم السيا في ظل  

باعتباره فرع من العلوم االجتماعي موضوعة دراسة العالقات  اإلنسانمنظومة العلوم االجتماعية علماً جديداً هو علم حقوق 

 سعفان،) يةاإلنسانالكرامة علم  عيار هذا العلم هوية مع تحديد لحقوق الفردية وأن ماإلنسانالقائمة بين األشخاص وبين الكرامة 

 (.100ص ،أحمد

هو دراسة  اإلنسانوحرياته األساسية أن موضوع حقوق  اإلنسان تعريف حقوقفي  Eve Madioاألستاذ إيف ماديو  يقول  

ة وحمايتها ياإلنسانووطنياً والتي في ظل حضارة معينة تضمنت الجمع بين تأكيد الكرامة  الحقوق الشخصية المعترف بها دولياً 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

       

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                              376  

 ISSN: 2706-6495 

 
ن أن يتجاهل البعد دوركز على البعد الوطني والدولي ي فهذا التعريو النظام العام من جهة أخرى والمحافظة على من جهة

 .االجتماعي والتاريخي

ي التحوالت السياسية واالجتماعية التفي إحداث  اإلنسانيتضح بجالء آثار مبادئ حقوق المعاصر  شواهد التاريخ وباستقراء  

ات الوطني في القرن العشرين واضطراد االتفاقي رحركات التحر تأثيرالصحوة السياسية للشعوب تحت أفرزته  جاءت نتاجاً لما

 .ع بأسرهوالمجتم ة الفردفي حيا والتي باتت ذات تأثير عميق من مبادئ دستورية واجبة االحترامواإلقليمية والمعاهدات الدولية 

رهناً بمقدار ما تتقيد به من انضباط في التعامل مع أفراد شعبها فهي لم  وسلطان الدولة الوطنية على األفراد في عالم اليوم بات

لمعايير لسكان أال بالقدر الذي يتناسب مع اوسائل القمع والتعذيب او اإلبادة أو تغيير األوضاع الطبيعية ل استخدامتعد في حل من 

ي شؤون فية التي تستحق التدخل اإلنساناهتمام المجتمع الدولي باالعتبارات  اإلنسانالدولية المتعارف عليها في مجاالت حقوق 

خل ة الدبلوماسية والتدحمايمزيداً من الحماية للحقوق الفردية. ومن أبرز تلك العوامل نظام االمتيازات، وال الدولة الداخلية أفرز

جع المر) في معاهدات واتفاقيات دولية متعددة األهداف مثل تجد سندها النظاميألغراض إنسانية استناداً على آليات قانونية 

التي م، واالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين السياسيين 2212 أيلول 12 الرق الصادرة في(: اتفاقية جنيف حول إلغاء السابق

اتفاقيات الحماية الدبلوماسية التي تتيح للدول أن تمنح حمايتها لشخص طبيعي أو معنوي وم 2222تموز  18جنيف في صدرت 

 بناء على ثالثة شروط أولها:

 تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بجنسية الدولة الحامية./ 2 

 .استنفاذ طرق المراجعة الداخلية من قبل طالب الحماية/ 1

أو بما "الحسنة "النية   ألحكام القانون المحلي إذ يجب أن تتوفر في السلوك شروطوفقاً  سليما سلوك المتضررأن يكون / 4

معاصرة التدخل ألغراض إنسانية وهو اتجاه سياسي وقانوني بدأت تضطرد صار يعرف باسم )نظافة اليد( ومن وسائل الحماية ال

 إلنسانارن الجاري ومن مظاهره تدخل المجتمع الدولي لمنع انتهاكات حقوق تطبيقاته في نهايات القرن العشرين وبدايات الق

جانب  حاليا إلىفي ليبيا وسوريا  لمعالجة األوضاع بعثات األمم المتحدة إرسال أو وقفها مثل  ما حدث في صربيا  والعراق و

 قرار األمم المتحدة رقم) األمنية لضحايا الكوارث الطبيعية، فضالً عن التدخل لفرض اإلنسانالتدخل لتقديم المساعدات 

سبت اكتفقد تبعاً لذلك ، و(ية لضحايا الكوارث الطبيعيةاإلنسانم حول المساعدات 2288كانون األول  8( الصادر في 34/240)

هذه الحقوق طابع الشرعية وتكتسب بموجب نصوصها الملزمة حماية في يسبغ على  طابعاً إنسانياً وأخالقياً  اإلنسانحقوق 

تع من التمرمهم حتأنظمة ولوائح  على استنادا على الدولة الوطنية انتهاك حقوق مواطنيها  يتعذرمواجهة سلطة الدولة بحيث 

ى تأسيساً علو اً للمشروعيةفاقدهذا يعد ميز بينهم بسبب الدين أو األصل أو اللغة أو العرف فإن تشريعاً كتبالحقوق الطبيعية أو 

 :منهابخصائص عدة تتميز عن غيرها من الحقوق بمفهومها المعاصر  اإلنسانيمكن القول أن حقوق ذلك 
)http://www.france24/ar/) 

 ب بالميراث.سإنها حقوق متأصلة للفرد ال تمنح بواسطة سلطة وال تكت .2

 بغض النظر عن االختالفات الفردية بين بني البشر.إنها حقوق ملزمة لجميع البشر على السواء  .1

 رف.صإنها حقوق غير قابلة للنزع فهي ثابتة وغير قابلة للت .4

 للجميع فهي حقوق ال تقبل التجزئة. ةمكفولإنها حقوق  .3
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 على تقسيمات منها: اإلنسانوتأسيساً على ما تقدم فقد جرى تقسيم حقوق 

ق اإلعالنات والمواثيق العالمية التي عنيت بترتيب أوضاع حقو تقسيم مستمد من أحكام هوو :اإلنسانالتقسيم التقليدي لحقوق  .2

 العامة والتي قسمت هذه الحقوق بناء على معايير متنوعة من خالل: وحرياته اإلنسان

 أ/ الحقوق الفردية كالحق في الحياة والصحة واالنتقال والخصوصية.

 وأ األقليات والسكان األصليين وحقوق النساء واألطفال والجماعات التي تخضع للرقب/ الحقوق الجماعية: ومن أمثلتها: حقوق 

 .عديمي الجنسية حقوق

  :إلى قسمين وقد ذهب الفقهاء إلى تقسيمهاث الزمان من حي اإلنسان.  تقسيم حقوق 1

وهي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار  ،ياإلنسانويفصلها القانون الدولي  في زمن الحرب اإلنسان حقوق -

السكان المدنيين واألشخاص الذين لم يعودوا مشاركين فيه والمقاتلين وفرض قيود قانونية على أساليب  المسلح علىالصراع 

كما تبين طرق حماية االسرى والمصابين في العمليات الحربيةالحرب ووسائله  . 

عية التي الطبي اإلنسانويشتمل على العديد من حقوق  اإلنسانلحقوق القانون الدولي في زمن السلم ويفصلها  اإلنسان حقوق  -

ن والتي برمت في هذا الشأأوقد نصت عليها االتفاقيات والمعاهدات التي  حرمانهم منهايجوز للسلطات  التمتع بها وال لألفراديحق 

نصري اتفاقية القضاء على التميز الع ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،ية والسياسيةتنظم مجموعة من الحقوق مثل الحقوق المدن

 إلخ. ..المرأة والطفل حقوقق واالتفاقيات المتصلة بتنظيم روال

 :تتمثل في أجبالإلى ثالثة  الحقوقعلى تقسيم هذه الفقه  جرى قدو :المعيار التاريخيوفق  اإلنسان. تقسيم حقوق 4

مثل حقه في الحياة والحرية  اإلنسانمن الحقوق والحريات اللصيقة ب: وتشتمل على مجموعة اإلنسانالجيل األول من حقوق  .أ

وحقه في الخصوصية وحق التحرر من العبودية وحقه في المشاركة السياسية وحرية للتعذيب واألمن وحقه في عدم التعرض 

ن بالعراقة واألصالة وتستمد مبادئها من أحكام األدياتتسم  الحقوق يالحظ أن هذهينية والرأي والتعبير وحقه في ممارسة شعائره الد

 .الرفيعةية اإلنسانالسماوية والقيم 

 االعتراف أن هي مجموعة من الحقوق المقررة للفرد في المعاهدات والمواثيق الدولية غير اإلنسانالجيل الثاني من حقوق  .ب

 وبدء تكوين الدولة المعاصرة وتقنين عالقات الحديث ياإلنسانظهورها بتطور المجتمع  اقترنحيث بعض الشيء بها جاء متأخراً 

العمل وبدأت الحاجة إلى وجود أنظمة توفر ضمانات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي وتبعاً لذلك ظهرت المواثيق التي 

المأوى والمأكل والرعاية الصحية، ويشمل  األمن والحق فيتحمي الملكية وتكفل حق التصرف فيه والحق في العمل والتعليم و

الثقافية  كما تشمل الحقوق المهنية، مثل: حق العمل وحق اإلضراب وحق تكوين هذا حق تكوين الجمعيات الثقافية واالجتماعية 

الة الشيخوخة والحماية من البطالعمل وحق الحصول على العناية االجتماعية، وكفالة التأمين في مواجهة العجز و واتحاداتنقابات 

 .وتعرف هذه الحقوق لدى بعض الفقه باسم )حقوق التضامن(

في مجتمع ديمقراطي وتشمل حق  اإلنسانوهي مجموعة من الحقوق المرتبطة بوجود  اإلنسان:حقوق  من أجيالثالث الالجيل  .ج

إلنترنت وحق ا استخداموالحق في االتصال والتواصل ومن وسائله حق تشمل  الثقافية كماحقوق التنمية  ،الحياة في بيئة نظيفة

   .(30م، ص1020 ،سعيفان) جيالحق في االستدامة واالنصاف بين األي والاإلنسانالمشاركة في التراث 
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 مثل: الجيل الرابعلحماية حقوق  تنفيذيةوقد عملت بعض الدول إلى إيجاد آليات  

  في نيوزيلندا. البيئةالمفوض البرلماني لشؤون 

 المجر. القادمة فيض البرلماني لحقوق األجيال المفو 

  لحقوق المستقبل في فلندا. الفنلنديلجنة البرلمان 

  منظمة األمن والتعاون في االتحاد األوروبي.-القومية المفوض السامي لشؤون األقليات 

ي ف العمل السياسي والقانوني في مجاالت تظهرمنظومة الحقوق الحديثة التي باتت  ي: وهاإلنساند/ الجيل الرابع من حقوق 

باعتبارها حقوق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي انتظم العالم وأفرز هذا االنتقال أنواعاً الكثير من الدول 

ي والفقهي من الجدل القانوني والدين اً كثير من الحقوق باتت تثيروشخصيته وهذه الطائفة  اإلنسانجديدة من الحقوق تتصل بكيان 

لتي اوتتعدد الحقوق  .فيه ضوء القيم السائدة آخر علىوهي حقوق يختلف النظر إليها من مجتمع إلى  عاصرةفي المجتمعات الم

اء ي والحق في زراعة األعضاإلنسانحق الموت الرحيم وحق الحفاظ على حياة النوع  اإلنسان:تعد من طائفة الجيل الرابع لحقوق 

 الستفادة مناالبشرية والحق في اإلنجاب بالمساعدة الطبية، والحق في تغيير النوع والحق في االستنساخ البشري، والحق في 

 .منتجات الجسم البشري بالتلقيح الصناعي أو باالستنساخ البشري أو تعديل جينات الوراثة.

 ليس بوسع الباحث ان ينكر التغير  اإلنسانيزيد عن المائة عام من تجربة تطبيق تشريعات ومبادئ حقوق  ما واآلن بعد مرور

ون حقوقاً ان تك ال تعدوونسيجها العضوي فبعد ان كانت تلك الحقوق في بداياتها   اإلنسانالنوعي الذي طرأ علي طبيعة حقوق 

ت ظل تح اإلنسانالتي تعاني نوعا من الظلم االجتماعي  تحولت حقوق ت والجماعاأساسية تتوق إليها أفئدة االفراد والشعوب 

الى حقوق  فئوية تتمسك بها فئات معينة وباتت تعرف على نطاق واسع تحت مسمى حوبات من حق كل فئة أو الحداثة والتطور 

 ي عموما أواإلنسانات المجتمع مع قيم وعاد اتفاقهاتلك الحقوق بغض النظر قيمتها األخالقية أو  النتزاعجماعة ان تناضل 

  .لتعارضها مع قيم مجتمعات معينة
 

 في األنظمة الوطنية:  اإلنسانج مبادئ حقوق الالزمة لدم القانونيةواإلجراءات الوسائل : لمبحث الثانيا

بمفهومها المعاصر مجرد مبادئ عامة ملزمة أو تعاليم تحض عليها األديان السماوية والقيم  اإلنسانلم تعد حقوق 

في  تباينوتيخالفها إلى جزاءات تستمد قوتها من قواعد القانون الدولي عرض من تية، بل تحولت إلى التزامات قانونية اإلنسان

تصادي والذي تتبدى مظاهره في الصراع الدائر حاليا بين روسيا قالحصار اال إلى االقتصادية اطعة  المق إلىاإلدانة  شدتها من

ووفقاً لما يقرره ميثاق الجمعية العامة لألمم المتحدة فإن  من جهة أخرى من جهة والدول الغربية والواليات المتحدة األمريكية

كرية تحت إلى استعمال القوة العسأساليب التدخل وقد تمتد  قد يترتب عليه التدخل الدولي على نحو سافر اإلنسانحقوق  انتهاكات

احترام  برويعت (.م1002السراج، ) األمم المتحدة تحت ذريعة الحماية أو حفظ األمن والسلم الدوليين معاهدةأحكام البند السابع من 

مل بالحكم الرشيد فهي تعتوصف ممارستها للحكم واإلدارة التي  الدولة المعاصرةالتي تميز مؤشرات المن أقوى  اإلنسانحقوق 

وتعزيز المشاركة الفاعلة لقوى المجتمع في عملية الحكم واإلدارة وتطبيق  وبسط سيادة القانون اإلنسانمبادئ حقوق  على تطبيق

هذا الهدف من خالل اعتماد الدولة مجموعة من الوسائل واآلليات  وضمان حرية الرأي والتعبير ويتحقق مبادئ الشفافية والمساءلة

 على مجموعة من األساليب القانونية منها: الغاية باالعتمادتحقيق هذه لتي تساعد على ا
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كل التشريعية باختالف النظام الدستوري لت مؤسساتختلف ال في التشريعات الوطنية: اإلنسانإدماج المبادئ العامة لحقوق  :أوال

دولة وهنالك طريقتان في إدماج المعاهدات واالتفاقيات الدولية في النظام القانوني للدولة أولها اإلدماج المباشر بحيث تكتفي الدولة 

 يصدره فاقية إلى قانونبالتصديق على المعاهدة ونشرها لتصبح جزءاً من قانونها الداخلي وهناك دول تشترط أن يتم تحويل االت

فإن االتفاقية  اإلنسانوفي مجال حقوق  الشرع الوطني حتى يكون ملزماً للدولة وتعرف هذه الطريقة باإلدماج غير المباشر

نص أساسي يلزم الدول األطراف بتنفيذ أحكام االتفاقية في إقليمها باعتبارها جزءاً من النظام القانوني تشتمل على الدولية هي التي 

 الداخلي للدولة.

وفي هذه الحال تكون الدولة ملزمة بأحكام االتفاقية، أما في حالة التحفظ على تحفظ  االتفاقية دونأن تصادق على ويجوز للدولة  

فظ عليها ها مع استبعاد البنود المتحعليبعض نصوص المعاهدة أو االتفاقية فتلتزم الدولة الموقعة بتطبيق األحكام التي صادقت 

كل دولة إال أنه ل حقويترتب على التحفظ تعديل األثر القانوني لبعض النصوص المتحفظ عليها في االتفاقية، ومع أن التحفظ 

 (.144م، ص1022عالم، ) تطبيق االتفاقية وإنفاذها طرقيؤدي بالضرورة إلى تعدد 

في القانون الوطني في المقام األول هو ضمان احترام الدولة لحقوق األفراد وحرياتهم  اإلنسانإن الغاية من إدماج اتفاقيات حقوق   

سلطات العامة أو الغير وتمكين القاضي وإتاحة الفرصة لهم في التمسك بها عند التداعي أمام المحاكم الوطنية في مواجهة ال

  (.هبةمهني ) للكثير منهاالوطني من التعمق في فهم مسائل القانون الدولي والتصدي 

 اإلنسانحقوق  الشرطة بتطبيق معايير بإلزامسلطات تنفيذ القانون: ويأتي ذلك أجهزة ووضع القيود القانونية واإلجرائية على  ثانياً:

 (م1002باس، عفرحات ) بالبنود والمعايير الدولية التي يجب أن تراعى بدقة رمثناء مباشرتها التحقيق الجنائي والتزامها الصاأ

 :اومن أبرز الضمانات التي ينبغي على أجهزة إنفاذ القانون مراعاته

 .الحق في األمن على النفس 

 .الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة 

  عكسإلى أن يثبت ال المفترضةالحق في البراءة. 

  أو المسكن أو االتصاالت والمراسالت. األسرةعدم التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو شؤون 

 .ضمان عدم المساس بالشرف أو السمعة أو الكرامة 

  تجنب ممارسة الضغط الجسدي أو النفسي أو الذهني على المشتبه فيه أو الشهود أو الضحايا من أجل الحصول على

 المعلومات.

 .االمتناع عن ممارسة التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة 

 .ضمان سرية المعلومات الحساسة 

  الشهادة ضد نفسه. أو بالذنبأي فرد على االعتراف عدم جواز إكراه 

  المتهمين.عدم استخدام األساليب التعسفية دون مبرر في مواجهة 

 .عدم جواز حجز الفرد تعسفياً أو حرمانه من حريته إال طبقاً لما يقرره القانون 

 النيابة. سرعة تقديم المتهم إلى القضاء أو 

 .كفالة حق المحتجز في االتصال بمحاميه ووجوب اطالع أسرته على مكان احتجازه 
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 إذا دعت الضرورة. لمحتجزتوفير مترجم ل 

  2238لسنة  اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق ) رسمياً عدم حجز الفرد إال في األماكن المقررة لالحتجاز المعترف بها 

ة إصدار مفوضي اإلنسانوالبروتوكوالت الالحقة له وراجع أيضاً مجموعة المبادئ الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق 

 (.م1002، نيويورك، جنيف، اإلنسانحقوق 

 اة راعكرامتهم واتخاذ التدابير التي تكفل إعادة ادماجهم في المجتمع وم يعززبما  حتجزينوجوب معاملة األطفال الم

 الفضلى.مصالح الطفل 

  ضمان حق المرأة في التمتع بالحقوق األساسية وعدم امتهان كرامتها باتخاذ تدابير ال تراعي خصوصيتها وبوجه عام

اث وفصلهن عن الذكور وتزويد نيتعين أن يكون اإلشراف على المجتمعات بواسطة شرطيات متخصصات وموظفات إ

 زمة.الحوامل واألمهات بالتسهيالت الال

   يجوز ة، كما الاألساسية باستثناء الحقوق السيادي اإلنسانوجوب مراعاة أن يتمتع الالجئين أو األجانب بجميع حقوق 

أن يعاد الالجئ إلى بلد تكون حياته أو حريته فيها مهددة أو أن يعاد إلى بلد ثالث يحتمل أن يعيد الالجئ إلى بلده األصل، 

 .يالوطن صلة باألمناده إال ألسباب تكون ذات كما ال يجوز طرد الالجئ وإبع

 هةجسلطات النيابة العامة في اإلشراف على سير الدعوى الجنائية باعتبارها العمل النظامية التي تحكم  وضع األطر ثالثاً:

 ظفينموالخاصة بقواعد سلوك ال مدونةوفي سبيل تحقيق العدالة الجنائية تنظم ال سير الدعوىالمسئولة قانوناً عن اإلشراف على 

ائل التعذيب أو أي نوع من أنواع الوس العنف أو  استخدامية وتفادي اإلنسانبالعمل على حماية الكرامة  القانونعلى إنفاذ القائمين 

ن ع أعضاء النيابة العامة مناصبية، كما تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة ضرورة فصل اإلنسانغير 

 خضوعهدى م من كدوالتأ التحريالمناصب القضائية وتحديد دورها في المالحقة القضائية المتمثلة في التحقيق واإلشراف على 

 .للقانون واإلشراف على تنفيذ أحكام المحاكم باعتبارها ممثلة المجتمع

لطة وهي حزمة استخدام الس وإساءةبالمبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة  المتصلة: تطبيق التدابير القضائية رابعاً 

إعالن ) والتعويضالمبادئ التي يأتي في مقدمتها تمكين األفراد من الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة وكفالة رد الحقوق 

دول الموقعة على ويتعين على ال .(م2282، ستعمال السلطةبشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة ا

 إدماج مثل هذه المبادئ في تشريعاتها الوطنية. اإلنساناتفاقيات حقوق 

حرية النشر في المسائل ذات الصلة بالدعاوى المنظورة أمام المحاكم: من التدابير ذات األثر اإليجابي في حماية  تقييد خامساً:

التي تحد من حرية وسائل اإلعالم في النشر عن القضايا المنظورة أمام المحاكم مما يعد في  القرارات القضائية اإلنسانحقوق 

وى الحكم على الدع وتأثيراً على حرية القاضي فيالمحكمة   فراد المنظورة دعاواهم أمامغالب األحيان تدخالً في خصوصيات األ

 وعيةالت فإذا كان النشر ضرورياً ألغراض ،ين وعائالتهمعلى المتهم اضرار شر منة أمامه، فضالً عما يسببه ذلك النعروضالم

وبوجه  اياضحالاألثر الضار للنشر على تفادي كل ما من شأنه أن يؤثر على سمعة المتهم أو يحول دون تفادي  فالواجب يقتضي

 الكشف فيها عنيفضي قد  لمنظمة وهي دعاوىواالعتداء على األطفال وقضايا اإلرهاب والجريمة ا يقضايا األذى الجنس خاص

ة  ديلنشر السلبي أو الضار إلى التأثير على عقاخطر على حياتهم، ومن جهة أخرى يمكن أن يؤثر إلى هويات الضحايا والشهود 

 القاضي في الدعوى،
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 لساخرةا الكاريكاتيرية ووسائل اإلعالم أو الصور الصحففي  باستمرارمن أثر ما يطالعه  بحيث ال يستطيع أن يجرد وجدانه 

تنفيذ الحكم ن بأ اإليحاء توقيع العقوبة الرادعة أو بضرورةواألدوات من التهويل أو التهديد أو التلميح  وسائلتلك ال تتضمنهوبما 

الحكم  ىعن اإلدانة إل عدولبالفي ضمير القاضي  اقتناعايه مخاطر على المجتمع بأسره مما يوجد الذي سوف يصدر قد تترتب عل

 .( 22م، ص2221، العطيف) (م2223، حسين. د عبد هللا،). (وما بعدها 283م، ص 1003، د. سعيد قاسم،)بالبراءة 

 

 الحديثة في التشريعات الوطنية اإلنسانإدماج حقوق صعوبات عملية تواجه  :المبحث الثالث

في األنظمة الوطنية بعض المشكالت العملية والقانونية التي ترجع بدورها إلى  اإلنسانتثير عملية إدماج تشريعات حقوق  

وإنفاذها في أنظمتها الوطنية ويرجع ذلك لعدة  اإلنسان وأحكام حقوقمبادئ  اختالف األساليب التي تتبعها الدول في تطبيق

 أسباب منها:

إلعالنات ا ذلك أنالقانونية الملزمة  قوتها في اإلنسانحيث تتباين آليات حقوق  اإلنسانحقوق لالدولي  قانونالطبيعة قواعد أ. 

الدولة  ب علىترتي الملزمة والآليات تفتقر إلى القوة القانونية  تعتبروالقواعد والتوجيهات والتوصيات  اإلنسانومبادئ حقوق 

نفيذ ت أو االمتناع عناحكامها تطبيق في الحق  وللدولة الطرف، وإنما يعترف لها بالقيمة األدبية والمعنوية التزامات أي العضو

 .مقتضاها

لك أن ذفي نظامها القانوني الداخلي   االتفاقيةباختالف سياسة كل دولة في إدماج  أو المعاهدةالقوة اإللزامية لالتفاقية  فختالإ ب.

وفي  لها فال يكون للمعاهدة أن تخالف الدستور مساويةأو بعض الدول تضع االتفاقية الدولية في مرتبة أعلى من القوانين الوطنية 

خالف االتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الدولة، ومن أمثلتها: الدستور الجزائري يأن أو الئحة الوقت ذاته ال يجوز ألي قانون 

وهناك  (143(، ص2العدد ) 21المجلدمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، ) م2228 الفرنسيم، والدستور 1008

دساتير تجعل االتفاقيات الدولية في وضع مساٍو للقوانين العادية فتكون المعاهدة أو االتفاقية في مرتبة أدنى من الدستور ومن ثم 

م، 1001حرين م، دستور الب2221تكون المعاهدة أو االتفاقية في مرتبة القوانين العادية ومن أمثلة هذه الحالة دستور الكويت 

لقبول أو الوثائق أو با بتبادلبأحكام المعاهدة أو االتفاقية الدولية، أما بالتوقيع عليها أو  الدولةوينشأ التزام  .م1003دستور قطر 

دماج الدولة في تنظيم إ بحقوالثابت عمالً أنه مع التسليم  (من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 22المادة  ) الموافقة على االنضمام

نفاذ إ في أنظمتها الداخلية وفقاً لدستورها إال أن التزام الدولة بتعهداتها يظل قائماً وليس لها أن تتهرب من اإلنسانحقوق  معاهدات

لتوقيع على ا قبل للدولة الحق ومن جهة أخرى السيادة أو عدم التدخل في شئونها الداخلية،  بذريعة  تلك المعاهدة القانونية قتضىم

والمبادئ األساسية المنصوص عليها في  رض مع القيماالتحفظ على األحكام وااللتزامات التي تتع االتفاقية او المعاهدة

االتفاقيات والمعاهدات  إبرام العديد مناألخيرة العقود جرى في  (.م2280من إنفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام 22المادة )الدستور

 .جديدة وضمان ممارستها بواسطة األفراد والجماعات التي تطالب بتلك الحقوق حقوق عنى بتقريرالدولية التي ت

تعارض  منها المشكالت الوطنية بعض بإدماج االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في تشريعاتهاواجه الدول عند قيامها وت

 إدماجها ضمن قواعد القانون الوطنيإمكانية ية مع دستور الدولة الرسمي أو األعراف السائدة فيها مما يجعل أحكام االتفاقية الدول

 عدم ى التحفظعل بحق الدولة في التحفظ على بعض األحكام االتفاقية ويترتأمراً مشوباً ببعض التعقيدات، ومن هنا تنشأ مسألة 

 استبعاد آثارها القانونية الملزمة. نفاذ أحكام الجزئيات المتحفظ عليها أو
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فإنه يجب على الدولة أن تقوم  (،م2280من إنفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام 22المادة ) التفاقية فيينا لقانون المعاهدات اً فقفو  

لداخلية ال تدخل في شؤونها ابتنفيذ التزاماتها التعاقدية بحسن نية مما يدل على أن تمسك الدولة بذريعة السيادة الوطنية أو عدم ال

 ينهض لوحده سبباً المتناع الدولة عن الوفاء بأحكام االتفاقية.

الحظ من الجيل األول والثاني والثالث ن اإلنسانها اتفاقيات حقوق رسلسلة الحقوق والحريات التي تقرإمكانية إدماج  وبالنظر إلى

الواردة فيها وما يتعارض منها مع مصلحة الدولة تستطيع حريات الحقوق ولمن تقنين االدول  تمنعصعوبات ذات بال  توجدال  أنه

عقيدا ن األمر يصير اكثر تأغير دستورها  مع  فق اتوت ما يرد فيها واالخذ منها باألحكام التيالتحفظ على  الدولة صاحبة الشأن

الظروف بلرابع وما بعده العتبارات تتعلق نها من حريات الجيل اأدماج بعض الحقوق والحريات التي تصنف على إعند محاولة 

ية التي لتقبلها المجتمعات المحلية سباب عقائدية أو عرف االعتراف ببعض الحقوق الدولة على حمل ي تالت واالجتماعية السياسية

 :مثلأو سياسية 

يقصد منه إنهاء مدة الحمل وقد يكون عمالً طبيعياً أو عمدياً يقوم به شخص غير مختص  اإلجهاض هو عمل :/ حق اإلجهاض2

اإلجهاض القانوني وهو  فباستثناء من أكثر الموضوعات إثارة للجدلللمرأة  موضوع اإلجهاض باعتباره حقأو غير مختص و

بر حاجة من حاجات الرعاية األساسية للمرأة الحامل، الذي يعتواإلجراء الذي تفرضه الضرورة الملحة إلنقاذ حياة األم أو الطفل 

فإن كثيراً من التشريعات تجرم اإلجهاض باعتباره عمالً غير قانوني ينافي القيم الدينية واألخالق ومع ذلك فإن لجنة سيداو أو 

 ديسمبر 28 الصادرة في /ه، من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة22 /و1،22 المواد)معاهدة حقوق المرأة

 .اإلنساناإلجهاض حق من حقوق  الحصول على تقرر أن  (2232

يالحظ أن كثير من التشريعات الداخلية تحظر اإلجهاض أو إسقاط الحمل  بي تنظم اإلجهاضالتشريعات ال وباستعراضعلى أنه 

 13/280المرأة، الجمعية العامة لألمم القرار رقم  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد ) وتعد الفعل في خانة الجرائم

السليم على أنه يالحظ أيضاً ي اإلنسانوالوجدان ويتفق هذا االتجاه مع مقتضيات الضمير  (22م، المادة/2232سبتمبر  4وتاريخ 

 نياالثفي فرنسا يسمح باإلجهاض خالل فتتفاوت من دولة ألخرى ومن مجتمع آلخر،  وفق شروط  تسمح بهأن بعض الدول  

عشر أسبوعاً األولى من بدء الحمل وجرت محاوالت تشريعية الحقة إلطالة مدة الحق في اإلجهاض إلى أربعة عشر أسبوعاً 

ضرر خطير  وثقررت لجنة طبية من طبيبين بأن اإلجهاض ضروري لمنع حدبعدها ممنوعاً إال إذا بحيث ويكون اإلجهاض 

أما الواليات المتحدة فقد ظل اإلجهاض  من مرض خطير غير قابل للشفاء يعانيجسدية لألم أو أن الطفل سوف بالصحة  ال

م والذي اعترف 2234مسموحاً به منذ خمسين عاماً عبر قرار المحكمة العليا األمريكية في الدعوى )رد ضد وايد( الصادر عام 

قررت المحكمة العليا األمريكية إلغاء الحق الدستوري في  1011 يونيو 13للمرأة بالحق الدستوري في اإلجهاض غير أنه في 

المادة ) ية للنساءاإلنسانحقوق لة لعإن قرار المحكمة يشكل ضربة موج اإلنسانالمفوضية السامية لحقوق  اعتبرتوقد  اإلجهاض

وبناء  .(http://www.france24.com( من القانوني الجنائي 242/212/248( من قانون العقوبات المصري والمواد )120)

والية الى اصدار قوانين تحظر اإلجهاض فيما ذهبت واليات اخرى الى تشريع اإلجهاض وفق قيود  24على هذا الحكم سارعت 

على النساء  عسيراً  مراً أجعل هذا الحكم ممارسة اإلجهاض وبصفة عامة فقد  .تحدد شرعية اإلجهاض في كل حالة على حدة

howhttps://arabic.euronews.com/2022/0/6/24- )وعلى بعض المؤسسات الطبية التي تتأثر مصالحها بمثل هذا القرار

politic-american-in-contention-of-issue-an-into-turn-abortion-to-right-the-did. 
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ياة وضع حد لح ( تثور هذه المسألة عندما يطلب المريض أو ذويه  او األطباء القتل الرحيم) / الحق في القتل بدافع الرحمة: 1

ؤوس حقاً للمريض المي باعتبارههذا الموضوع  ويثير يستطيع تحملهاوالذي يعاني آالماً مبرحة ال  الميؤوس من شفاءه المريض 

حترام االدين واألخالق من جهة والجماعات الحقوقية التي ترى من جانبها لزوم االعتراف بالقتل الرحيم  قواعد جدال بينمن شفائه 

مة االعتماد على سال ال يمكنبأنه  اآلخرمبرحة التي يعانيها يرى البعض ال اآلالميرغب في التخلص من  المريض الذي اإلرادة

 يذهب اتهذوفي الوقت  عودته إلى الحياة الطبيعية على نحو قاطع  احتمالنفي  إرادة المريض وحسن تقديره وأنه ليس بوسع أحد

 الحق بوجه خاص من قبل الورثة الطامعينهذا  استخدام إساءة البعض الحتمال على هذا النوع من القتل االعتراضإلى ن أخرو

 لقراناعلى أدلة قتل النفس الواردة في  وتعتبره قتال باالستناد وتحرم الشريعة اإلسالمية هذا النوع من الممارسة .في الميراث

 43آلية لقمان اسورة )تدري نفس بأي أرض تموت(   سبحانه وتعالى)وماختص به هللايشأن  اإلنسانموت  نأ اعتبارعلى  الكريم

بعدم جواز قتل الشيخ محمد سيد طنطاوي  األزهرالشريف تحريم هذا النوع من القتل ويقول شيخ  األزهروفي ذلك يرى ( 

سريري من ذلك حاالت الموت ال واستثنىبسبب رغبته في التخلص من اآلالم المبرحة التي يعانيها  من شفائه الميؤوسالمريض 

عندها فقط يجوز لألطباء  لعودته الى الحياة إمكانيةر عبر لجنة من أطباء موت الدماغ وعدم وجود يتقر عندما  )موت الدماغ(

مع الفقه مج قرار) فيهاضمن شروط طبية قانونية ال لبس  وهو إجراء يتم. تبقي قلبه نابضا الطبية التي األجهزة تقرير نزع

 https://www.alwatan.co 12-20-1011أكتوبر  12لكترونية وراجع ايضاً: الوطن اإل م.2282عمان،  اإلسالمي،

m.sa/article/1040361.) 

خالل  من رحيمضرورة السماح بالقتل الالتي ترتفع فيها أصوات تنادي ب تزداد أعداد الدولفي الدول األوربية واألمريكية و

سمح ييث حمثل كندا ونيوزيلندا وكولومبيا وبعض الواليات األمريكية دول  المدني فيمن منظمات المجتمع  تي تصدرالضغوط ال

 .تمرةماً مبرحة ومسالآمعاناته برغم المريض وتأكيد طبي بأن ال أمل من شفاء المريض  وافقةوفقاً لقوانين صارمة تتضمن مبه 

وناً يبيح العمليات المنهية للحق في الحياة م قان1002وتعتبر هولندا أول دولة تستخدم الحق في الموت الرحيم إذ أصدرت في العام 

م وفي فرنسا يجيز النظام قتل الرحمة السلبي الذي يخول الطبيب منح المريض 1001بدعوى القتل الرحيم تليها بلجيكا في العام 

 دها القانونحدويتم كل ذلك وفق الشروط التي ي إمكانية الموت بتكريس حق المريض في االمتناع عن العالج من شفائهالميؤوس 

ومن جهة أخرى فإن األديان السماوية وفي مقدمتها الدين اإلسالمي تحرم المساس بحياة  (..421م، ص1023، .ليلى.ياجي)

مهما كان الباعث لذا نجد معظم التشريعات الجنائية في العالم اإلسالمي تحرم اللجوء إلى القتل الرحيم وال تعتبره حقاً في  اإلنسان

 األساس.

سة األحياء يأتي استجابة لتحريم الممار بينإن تحريم نقل األعضاء البشرية  الحق في نقل األعضاء البشرية بين األحياء:/ 4

بمختلف صورها، وتبعاً لذلك تحرم األنظمة ممارسات نقل األعضاء البشرية البشرية  التي تتم تحت عنوان اإلتجار باألعضاء

 :لخص فيتتبين األحياء إال وفق شروط 

 أن يكون العضو المنقول قابالً للنقل وأال تكون حياة المنقول منه متوقفة على هذا العضو مثل القلب أو الدماغ. .2

 أن يكون النقل عالجياً إلنقاذ حياة مريض يحتاج لهذا العضو. .1

 عدم تعريض المتبرع للخطر. .4

 مراعاة الشروط المتعلقة بأهلية المتبرع. .3

http://www.ajrsp.com/
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بعيداً عن أي شكل من أشكال المؤثرات أو  رضاء المتبرعرضا صادراً عن رضاء المتبرع إذ يجب أن يكون ال .2

 للعضو.المتلقي التحقق من رضا العوارض النفسية كما يتعين 

 مصدراً للتجارة والربح. اإلنسانتكون أعضاء  وأال اإلنسانمجانية التبرع ويأتي هذا القيد لتأكيد احترام كيان  .2

طر المحتملة التي قد تنجم من العملية في الحال أو المستقبل ويقع هذا العبء على بجميع المخا والمتلقي علم المتبرع .3

 الطبيب المختص.

 يلزم أن يتقرر النقل أو الزرع بقرار لجنة فنية مختصة وأن يتم ذلك في مستشفيات مرخصة من الجهات المختصة .8

 (.422 :ليلى. مرجع سابق، ياجي)

والمشرعين ورجال القانون تحديات معاصرة تبدو مظاهرها في  األطباءيواجه   :حق الفرد في التصرف في أعضاء جسمه/ 3 

لبعض إلي القيام بإجراء عمليات طبية على أنفسهم بدعوى الحق والحرية في تصرف الفرد في نفسه على الوجه الذي يريد ا لجوء

منع االعتراف تالتي  األخالقية والقانونية  تحدياتالر وفيما يبدو االعتراف بهذه الممارسة ممكناً وجائزة قانوناً في بعض الدول تظه

أنظمتها  ه فينتضميمكن لها أن  ا  حقتلك الممارسات  اعتبارعن بها باعتبارها حقاً يمكن للفرد ممارسته كما تمتنع بعض الدول 

سي تغيير الجنس ففي حين يذهب جانب من الفقه القانوني الفرنتي تفضي إلى ا عمليات الطبيةومن شاكلة تلك الحقوق ال  الداخلية

الحظ يوإلى تقرير مشروعية مثل هذه العمليات استناداً على نظرية الضرورة وسارت على ذلك النهج العديد من الدول األوروبية 

ألعضاء االشخص  في كأن تتوافر هذه الممارسة ما لم تتوافر لها شروط خاصة يجرمأن الفقه والقضاء في غالبية الدول العربية 

اعة كشف عن تلك األعضاء وليس زر مجرد جراحية التي سوف تتمالتناسلية للجنس الذي سيتم التحول إليه لتكون العملية ال

والثابت أن العلم الحديث جعل الكثير من الغايات التي كانت مستحيلة في الماضي ممكنة الحدوث في وقتنا الحاضر  أعضاء جديدة

يحها اال أن االستفادة التي يت اإلنسانحقاً من حقوق  باعتبارهامر الذي أتاح مجاالت أرحب للتجريب العلمي والتمتع بثمراته اال

عض األحيان  أوفي بالعلم تصطدم في بعض األحيان بأحكام الدين والقيم األخالقية السائدة بحيث يمتنع على بعض الدول قبولها 

 .التحفظات التي تراها مالئمةالمصادقة عليها مع 

هر ذه الفئة بدأت تجاالمثليين وهبجماعات حديثة الظهور وبوجه خاص في المجتمعات الغربية  مثل جماعات الحقوق الخاصة -2

ذه الفئة ه ويبدو أن الحقوق التي تعمل التمييزبالعديد من الحقوق مثل الحق في الزواج وتكوين أسرة والحق في عدم بالمطالبة 

  باوبما في ذلك الجماعات المحافظة في اور لى تقنينها في مجتمعاتها تتصادم مع العديد من العقائد وقيم المجتمعات المحافظةع

أنه )أنه ال يوجد حق في زواج المثليين ( ومضت المحكمة إلى االوربية في ستراسبورغ بفرنسا  اإلنسانففي حكم لمحكمة حقوق 

فرض ولكن أيًضا أنه ال ينبغي أن ي   ،أي اتحاد الرجل والمرأة" ،يفكر فقط في "المفهوم التقليدي للزواجأن مفهوم األسرة ال  :القول

 cour-presse.info/la-http://www.medias-.)على الحكومات "التزاًما بـ"  زواج مفتوح ألشخاص من نفس الجنس.

-mariage-au-droit-de-labsence-lunanimite-a-confirme-lhomme-de-droits-des-europeenne

homosexual/56049/ )  الدعوى التي رفعها أحد  فض هذا المنحى حين حكمت بر اإلنسانوقد نحت المحكمة االوربية لحقوق

 الشمالية إيرلندة مخبز في ىوهي دعوى قضائية رفعها المدعو لي غاريت علدعاة المثلية فيما عرفت بقضية )كعكة المثليين( 

 ن،يحيوالتي يديرها مس "آشرز بيكيري" رفضت شركة و قد " يينادعموا زواج المثل" لرفضه صنع كعكة مزينة بشعار 

http://www.ajrsp.com/
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ة الطلب، برفضه تلبي وقال لي إن المخبز قد مارس.. حابها الدينيةأصإن الشعار يتعارض مع معتقدات  :طلب صنع الكعكة قائلة 

 حرية وحمايةالوغني عن القول بأن هذه المزاعم المرفوعة تحت ستار  .التمييز ضده على أساس ميوله الجنسية ومعتقداته السياسية

باتت تجابه في مواطنها بمعارضة سياسية وإعالمية قوية فيما تظل المجتمعات الشرقية واإلسالمية تحارب بقوة  اإلنسانحقوق 

 )هذه المفاهيم الدخيلة على مجتمعاتها مما يجعل من إمكانية إدماجها في األنظمة الداخلية أمراً عسيراً ومحفوفاً بالمخاطر.
https://arabic.rt.com/russia/ ) 

عى دوهو أتجاه يهدف الى اغراق الشباب في الشهوات الجنسية من خالل برامج ي :الترويج لحق األطفال في الثقافة الجنسية – 2

يات باعتبارها الواق استخدامتحت شعار  الوقاية من فيروس االيدز  وكلك نشر ثقافة  بانها تعمل على التوعية الجنسية في المدارس

من الوسائل التي تقي من االمراض المنقولة جنسيا هذا الى جانب الترويج  الستخدام موانع العمل  للتخلص من الحمل غير 

لى كل ذلك حث الدول ع استدعىوللتحكم  في عدد أطفال االسرة تحت مسمى تنظيم االسرة او الصحة اإلنجابية   المرغوب فيه 

   أةحقوق المر من اتباعتبار ان تلك الممارستقننن هذه الحقوق إلحداث تشريعات 

ملخص منشور بعنوان: أفريقيا المستهدفة االستعمار األيديولوجي في القرن الحادي والعشرين. تأليف: )يأتي  الحق في المعرفة: .3

ذكر الحق في المعرفة في سياق االنتهاكات الصارخة لحقوق ( م21/21/1012 .عبد الرازقأوبيانوجا أيكيوتشا.  ترجمة أسماء 

ي وبوجه خاص في حاالت األشخاص ضحايا االعدام خارج نطاق القضاء اإلنسانوالتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي  اإلنسان

تعتبر ها على األفراد والجسيمة التي تقع من أجهزة الدولة ومنسوبي واالنتهاكاتالقسري واألشخاص المفقودون  االختفاءوحاالت 

ول ليشمل حق الفرد في امتالك وسائل الحصفي المعرفة نطاق مفهوم الحق  اتسع على أنه في اآلونة األخيرة من قبيل جرائم الدولة

جعل مصادر المعرفة ووسائلها على المعلومات والمعارف واالطالع على معارف االخرين وتجاربهم كما يشمل التزام السلطات ب

وعليه فقد ذهب الفقه الحديث في في الدول الغربية متاحة للجميع دون قيد أو شرط ويعد هذا الحق من مرتكزات الديمقراطية 

رق جميع مؤسسات الدولة التي تتمثل في ط عنفي معرفة كافة المعلومات والبيانات  حق المواطن  :بأنه ةريف الحق في المعرفعت

نات وأهداف كل مؤسسة في الدولة وسياساتها المتبعة لتحقيق أهدافها باستثناء يالتعي شروطاذ القرارات السياسية والمالية واتخ

وكما  (م1023، ، الحق في المعرفةاإلنسان( من اإلعالن العالمي لحقوق 22المادة )) للدولة باألمن القوميبعض البيانات المتعلقة 

األفراد حق و تيح للمؤسساتتوفرت الشفافية واألنظمة والقوانين التي ت ه إال إذامحاربة الفساد والكشف عن يمكن هو معلوم فإنه ال

 والمؤسسات حق الحصول على المعلومات لألفرادتتيح  أنالتمتع بالحق في المعرفة الحصول على المعلومات الالزمة ويتطلب 

 نترنتاإل حجب أوف ووسائل اإلعالم حفي حجب الصسلطاتها عن استخدام وحق التعبير عنها عبر الوسائل المتاحة وأن تمتنع 

كما تفعل بعض الدول عند ما تحدث فيها اضطرابات سياسية ومع ذلك فإن بعض الدول تلجأ الى حرمان مواطنها هذا الحق أو 

آذار/  13ي يحتفل العالم ف )تقييده ويعتبر هذا الحق من أكثر الحقوق عرضة لالنتهاك بواسطة الحكومات العسكرية والدكتاتورية

 . (وكرامة الضحايا اإلنسانلحق في معرفة الحقيقة بشأن االنتهاكات  الجسيمة لحقوق مارس من كل عام باليوم الدولي ل

اسع من مجاالت الحياة الخاضعة للتطوير مثل مجاالت البيئة واالقتصاد جانب و الحق في التنمية: يغطي هذا الحق  .8

ين تمكإلى  اإلنسانفيها المؤتمر العالمي لحقوق  دعولحقوق السياسية واالجتماعية وتعتبر من المجاالت التي ياوممارسة 

 ذمن القيام بدور رئيس في إجراءات التنفي اإلنسانفي مجال التنمية وحقوق  طةالمنظمات غير الحقوقية واألجهزة الشعبية النش

ترنت عن الجمهور م قرار بقطع خدمة اإلن12/20/1012اتخذت السلطات الحكومية في السودان في ) المتعلقة بالحق في التنمية

ن راجع أيضا: إعال وتلجأ بعض الدول العربية إلى قطع خدمة اإلنترنت العام أثناء امتحانات البكالوريا منعاً للغش الجماعي،
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أن يكون نصاً  ال يعدوابالتنمية المتوازنة في بعض المجتمعات  المطالبةعلى أن  (34-22م، المواد 2224 اإلنسانفيينا، لحقوق 

لتعرض االي  مدخللمطالبة بهذا الحق ليكون التصدي رض الواقع بل أيكون له انعكاس على  صوريا يجمل بعض الدساتير فال

اثر معارضة  )و االنفصالأالمطالبة بنيل الحكم الذاتي بسبب بعض المطالب التي تصل إلى درجة التهام بالمعارضة السياسية ل

الحق في المشاركة السياسية ورفض التهميش انتهت الى مفاوضات سياسية نتج عنها االعتراف لشعب  سياسية قامت على قاعدة

 جنوب السودان بحق تقرير المصير تم تنظيم  استفتاء على انفصال جنوب السودان تحت اشراف األمم المتحدة  وقد تم ذلك

 م1022 يوليو 2 االنفصال فيمن السكان على االنفصال وتم  %22تصويت لصالح االنفصال بأغلبية 

 era-new-rights-https://www.ohchr.org/ar/statements/2018/11/human 

 التطبيقات الحديثة في التحقيق وجمع المعلومات: استخدامصة في تحق السلطات المخ  .2

لقد تم تطوير مجموعة واسعة من التطبيقات تساعد المحقّقين على التأّكد من أّن المعلومات التي يجمعونها صحيحة ودقيقة. كما 

يساهم العديد من هذه األدوات في حفظ المواد األساسية وتخزينها ونقلها إلى مخازن بيانات آمنة، بهدف استخدامها المحتمل في 

أو مالحقتهم قضائيًّا، ومن جهة أخرى فقد ساهم هذا النوع من العمل في معرفة ما  اإلنسانات حقوق التحقيق مع مرتكبي انتهاك

حدث لألشخاص المفقودين؛ وفي التعرف على ضحايا عمليّات القتل الجماعّي أو الضحايا المدفونين في مقابر جماعيّة؛ كما تقّدم 

ت في مواقع محددة، ففي كوسوفو وفي البوسنة والهرسك مثاًل، قامت اللجنة معلومات عن أنماط التعذيب أو انتهاكات أخرى ارت ِكب  

الدوليّة المعنيّة باألشخاص المفقودين بتخزين األدلّة الجنائيّة من رفات الموتى لمطابقتها مع أفراد أسر المفقودين للمساعدة في 

ئل في تلك الوسا خدامتاسإساءة  باستحالةالعسير القول  على أنه من جهة أخرى من .تحديد المفقودين وإعادة بناء مسارح الجريمة

وات المراقبة أد استخدامفي ظروف معينة وتبعاً لذاك تبدو بعض مخاطر تتلك التطبيقات عندما تلجأ الحكومات إلى  مواجهة األفراد

 لمنتقدين بمن فيهم المحامونواألشخاص الذين ي عت ب رون من ا اإلنسانالرقميّة لغرض تعقّب معارضيها والمدافعين عن حقوق 

والصحفيّون والناشطون في مجال حقوق األرض أو البيئة، واألشخاص الذين يدعمون المساواة ألعضاء مجتمع المثليّين 

 العتراضاومن هذه التحفظات تنبع مواقف  (جديدفي عصر  اإلنسانمقال بعنوان حقوق  )والناشطون في مجال الحقوق السياسية.

الصلة سلطات واسعة في توظيف مثل تلك الوسائل لجمع  والجهات ذاتعلى مشروعات القوانين التي تمنح أجهزة التحقيق 

التطبيقات الحديثة يمثل طفرة في وسائل  استخداموحيث أن  .األفرادمواجهة في  ألغراض التحقيق استخدامهاالمعلومات أو 

بضوابط القانون تماماً كما هو الحال في التفتيش المأذون وصرورة  استخدامهايقيد  التحقيق الجنائي إال انها صالحية ينبغي ان

 موافقة قضائية لنبش المقبرة للوقوف على أسباب الوفاة. استصدار

 الخاتمة:. 3

 ة في عدد من النقاط أهمها:ستتحصل أهم نتائج هذه الدرا

  لم يعد هو نفسه ذات المفهوم الذي كان ينعقد حوله االجماع العالمي عند تأسيس  اإلنسانأن المفهوم المعاصر لحقوق

وأن المواثيق التي باتت تشرعن  2232الصادر سنه  اإلنسانبموجب اإلعالن العالمي لحقوق  اإلنسانمنظومة حقوق 

 .العديد من المجتمعات المحافظة فيالحقوق الحديثة تتصادم مع القيم األخالقية السائدة 

  ك توفر الحماية الكافية لمن يتمسك بممارسة تل ال اإلنسانأن بعض المواثيق والمعاهدات الدولية التي تقرر بعض حقوق

 حرية التعبير أو حرية الصحافة. الحقوق والحريات مثل
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 قوق حيوجد قدر كبير من التأثير السياسي يمارس على الدول للتوقيع على اتفاقيات تشرعن السماح بممارسة بعض ال

والسماح بتعليم الثقافة الجنسية في مؤسسات التعليم واباحة  للمرأةلفئات معينة مثل كفالة حرية اإلجهاض  والحريات

 .استخدام موانع الحمل والعوازل كلها حريات تتصادم مع القيم المجتمعية والدينية

 :التوصيات. 1

  تلك لشرعنهأن وجود مطالب لفئة معينة داخل المجتمع ترغب في ممارسة حريات معينة ال يعد لوحده مبرا كافية 

 الحريات طالما أنها تتصادم مع القيم االجتماعية السائدة.

  يد دكل مجتمع عبر االجهزة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً لنها األقدر على تح والحريات فييجب ان تتقرر الحقوق

 مصالح المجتمع.

  ى تحوز عل ثوابت المجتمع وال خالفية تمسوسلطات األمر الواقع عدم إجازة تشريعات  المؤقتةيجب على الحكومات

 شعال جذوة الصراع بين المجتمعات واالجيال.إاالجماع الوطني الن ذلك من شانه زيادة االنقسامات في بناء المجتمع 

  من األفضل ان يسبق إجازة أي تشريع يمنح حقوق او يسمح بممارسة حريات تتصادم مع القيم المجتمعية دراسات او

أن القرار السليم بش اتخاذمما يساعد على  او الرفضاستبانات يمكن من خاللها قراءة اتجاهات المجتمع سواء بالقبول 

 تشريع تلك الحقوق.
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