المحاضرة
الرابعة

الفصل الرابع
ضماانت حقوق االنسان

 تتكون ضمانات حقوق االنسان كاألتي :

 - 1ضمانات حقوق
االنسان على
الصعيد الداخلي

 - 3ضمانات حقوق
االنسان على
الصعيد الدولي

 - 2ضمانات حقوق االنسان في
االسالم

املبحث االول
ضماانت حقوق االنسان على الصعيد الداخلي
 تتكون الضمانات على الصعيد الداخلي من :
 -1الضمانات
الدستورية

ضمانات حقوق
االنسان على
الصعيد الداخلي
 -2الضمانات
القضائية

اوال :الضماانت الدستورية
 -1الدستور

 -3مبدأ الفصل
بين السلطات

 -2مبدأ سيادة القانون

اوال :الضماانت الدستورية





تتألف الضمانات الدستورية من :
 -1الدستور  :مجموعة قواعد تبين مصدر السلطة وتنظم ممارستها وانتقالها والعالقة
بين السلطات العامة وكذلك تلك املتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
 -2مبدأ سيادة القانون  :ألتزام جميع افراد الشعب حكاما ومحكومين وسلطات الدولة
على السواء بأحترام القانون كأساس ملشروعية االعمال التي يؤدونها .
( التشريعية
 -3مبدأ الفصل بين السلطات  :عدم تجميع سلطات الدولة الثالثة
والقضائية والتنفيذية) في يد واحدة فأذا ماتجمعت سلطات الدولة بقبضة واحدة فأن
هذا يحول السلطة الى سلطة استبدادية مما يهدد حقوق االفراد وحرياتهم .

اثنيا :الضماانت القضائية
 -1قاعدة
دستورية
القوانين

 -2رقابة
االلغاء

الضمانات
القضائية

 -3رقابة
االمتناع

 -4الرقابة
القضائية على
اعمال االدارة

اثنيا :الضماانت القضائية

 -1 قاعدة دستورية القوانين  :مفادها ان اليصدر أي قانون يخالف احكام الدستور وإال
عد ذلك القانون غير دستوري ويجب على القضاء االمتناع عن تطبيقه او الغائه .
 -2 رقابة االلغاء  :لالفراد او لبعض الهيئات في الدولة حق اقامة دعوى مباشرة امام
محكمة مختصة للمطالبة بألغاء قانون ما بحجة مخالفته ألحكام الدستور فأذا تبين
للمحكمة صحة ذلك سارعت الى الحكم ببطالن هذا القانون والغائه .
 -3 رقابة االمتناع  :مفادها ان هنالك دعوى منظورة اصال امام القضاء ويدعي احد طرفي
القضية بأن القانون املراد تطبيقه في هذه الدعوى غير دستوري فأذا تبين للمحكمة
صحة ذلك اصدرت حكمها باالمتناع عن تطبيقه في الدعوى .

اثنيا :الضماانت القضائية
 -4 الرقابة القضائية على اعمال االدارة وتتكون من نظامين هما :

 - 1نظام القضاء
العادي املوحد

 -2نظام القضاء
االداري او املزدوج

 -4الرقابة القضائية على اعمال االدارة وتتكون من
نظامني مها :
 -1 نظام القضاء العادي املوحد :
 مفاده ان تختص جهة قضائية واحدة للنظر في املنازعات التي تنشأ فيما بين االفراد او
بينهم وبين الجهات االدارية .
 -2 نظام القضاء االداري او املزدوج :
 مفاده ان تختص جهتين قضائيتين بمهمة النظر في املنازعات التي تحصل بين االفراد
انفسهم ويتولى القضاء العادي ذلك او بينهم وبين الجهات االدارية ويتولى القضاء
االداري النظر في مثل هذه القضايا .

املبحث الثاين
ضماانت حقوق االنسان يف االسالم
 - 1مبدأ ثنائية
املسؤولية في املجتمع
االسالمي

 - 2الصفة الدينية
للقانون االسالمي

 - 3االنظمة االسالمية
املصلحة للفرد والجماعة
والسلطات الحاكمة

املبحث الثاين
ضماانت حقوق االنسان يف االسالم










 -1مبدأ ثنائية املسؤولية في املجتمع االسالمي :
مفاده ان االفراد والسلطة مسؤولون عن تنفيذ القانون االسالمي على انفسهم وحمل
غيرهم على تنفيذه.
 -2الصفة الدينية للقانون االسالمي :
أ -تتصف الحقوق والحريات في االسالم بالكمال والشمول
ب -ليست هبة من حاكم اوسلطة بل هي منح الهية كجزء من نعم هللا على خلقه وتتسم
بالعمومية لجميع البشر وليست حكرا على فئة من الناس
ج -تتصف بالدوام اليجوز ألحد تعطيلها او التنازل عنها او الغائها
د -التحتاج الى تعديل او تغيير كونها مستندة الى املصدران االساسيان للقوانين
االسالمية ( القران الكريم والسنة النبوية املطهرة ) .

املبحث الثاين
ضماانت حقوق االنسان يف االسالم
 -3 االنظمة االسالمية املصلحة للفرد والجماعة والسلطات الحاكمة

 - 1نظام
العقيدة
االسالمية

 - 3النظام
االخالقي
االسالمي

 - 2نظام العبادات
االسالمية

املبحث الثالث
ضماانت حقوق االنسان على الصعيد الدويل
 -1ميثاق االمم
املتحدة
 -3املجلس
االقتصادي
واالجتماعي

 -2الجمعية العامة
لالمم املتحدة

 -4مجلس
حقوق االنسان

املبحث الثالث
ضماانت حقوق االنسان على الصعيد الدويل





 -1ميثاق االمم املتحدة :
أ -يعد امليثاق اول معاهدة دولية متعددة االطراف في تاريخ العالقات الدولية تقر مبدأ
احترام حقوق االنسان وحرياته .
ب -نص امليثاق على تعزيز احترام حقوق االنسان للجميع بالتمييز بسبب العنصر او
الجنس او اللغة او الدين .
ج -نقل امليثاق مسألة حقوق االنسان من الصعيد الوطني الى الصعيد الدولي من خالل
الربط الواضح والصريح مابين حقوق االنسان والحفاظ على السلم واالمن الدولي .

املبحث الثالث
ضماانت حقوق االنسان على الصعيد الدويل
 -2 الجمعية العامة لالمم املتحدة :
 أ -تعد الجمعية العامة لالمم املتحدة الجهاز الرئيس ي الذي يضم جميع الدول االعضاء
وبشكل متساوي من حيث التصويت .
 ب -تقوم الجمعية العامة بتقديم دراسات وتوصيات الهدف منها زيادة التعاون الدولي في
كافة مجاالت حقوق االنسان وتحقيقها لجميع الناس دون تمييز .


املبحث الثالث
ضماانت حقوق االنسان على الصعيد الدويل





 -3املجلس االقتصادي واالجتماعي :
أ -يعد املجلس من اجهزة االمم املتحدة التي اولت اهتمام واسع بحقوق االنسان وحرياته
.
ب -واجبات املجلس تقديم دراسات ورفع تقارير عن قضايا حقوق االنسان الى االمم
املتحدة ووكاالتها املتخصصة
ج -يؤخذ على عمل املجلس عدم امتالكه أي سلطة في اتخاذ أي عمل بخصوص احترام
حقوق االنسان في أي نزاع دولي او أي شكوى ترد بهذا الخصوص .

املبحث الثالث
ضماانت حقوق االنسان على الصعيد الدويل










 -4مجلس حقوق االنسان :
تم انشاء مجلس حقوق االنسان من قبل منظمة االمم املتحدة عام  2006ومقره جنيف
.
اهم واجباته :
 -1النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق االنسان
 -2تقديم توصيات الى االمم املتحدة بهدف تطوير القانون الدولي االنساني
 -3تشجيع الدول االعضاء على تنفيذ التزاماتها بالكامل في مجال حقوق االنسان
 -4اجراء استعراض دوري شامل ملدى وفاء كل دولة بألتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق
االنسان .

املبحث الثالث
ضماانت حقوق االنسان على الصعيد الدويل
 -5 تقديم توصيات تتعلق بتعزيز حقوق االنسان
 -6 تقديم تقرير سنوي الى االمم املتحدة

