
رانيا فؤاد جادهللا : د

اللجنة الوطنية لحقوق االنسان 

حقوق اإلنسان والقانون الدولي



راألمحواهلاللاإلنسانحلقوقالوطنيةاللجنةبنيالتعاوناتفاقيةمنانطالقا
يقطرعنالطرفني،بنيالشراكةوتعزيزالتعاوندعمإىلتهدفواليتالقطري

جابةاستلتحقيقوتوظيفهالديهمااملتوفرةواإلمكانياتاخلرباتمناالستفادة
اختصاصاتإطاريفواحلقوقيةاإلنسانيةاألنشطةجلميعوفعالةمستدامة
طوخطاإلسرتاتيجياتتطويرحولالتعاونتكثيفإىلتهدفكماالطرفني،

ةواملؤسسيالفنيةاخلرباتمنطرفكلالستفادةباإلضافةطرف،لكلالعمل
.اآلخرللطرف
اإلنسانوق لحقالوطنيةاللجنةمنالدورةهذهتنظيميأتيعليه،وبناء
تنظيمعلىأكدتالتيالجهتينبينالمبرمةالتعاون التفاقيةتنفيذا

حمايةيزتعز مجالفيوالتثقيفالوعيزيادةشأنهامنالتياألنشطة
الجهتينلمنتسبيوخاصةثقافتها،وبناءاإلنسانحقوق 



:أهداف الدورة
:يليفيماالدورةأهدافتتمثلالصددهذاوفي
اإلنسانقوق حواحتراموحمايةتعزيزفيودورهااللجنةباختصاصاتالتعريف✓

.وإعمالها

خاصةو الدولةفيالمختلفةالجهاتبينوالتعاون التنسيقأهميةبيان✓
.المدنيالمجتمعمؤسسات

.المختلفةالجهاتبينالتعاون اتفاقياتأعدادكيفية✓

تعاون اتفاقياتاعدادعلىالتدريب✓



:المحاول
:سوف تتناول الدورة المحاول التالية

ة والنشأة الطبيعة القانوني)التعريف باللجنة الوطنية لحقوق االنسان -1
(واالختصاصات

(بالتفصيل)كيفية اعداد اتفاقيات التعاون المختلفة -2

عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات التعاون -3

وون تدريب عملي على اعداد اتفاقيات تعا-4



مفهوم التنسيق 

التوحيد والتكامل والتزامن لجهود ,التنسيق هو التعاون 

أعضاء المجموعة من أجل توفير وحدة العمل في السعي

.لتحقيق األهداف المشتركة

جهود التنسيق هو ترتيب منظم ل“، ورياليوفقًا لموني 

هداف المجموعة لتوفير وحدة العمل في السعي لتحقيق األ

.  ”المشتركة

التنسيق هو دمج عدة أجزاء في فجوة“وفقًا لتشارلز ورث، 

منظمة لتحقيق هدف الفهم



ية تسعى أي إدارة إلى تحقيق التنسيق من خالل وظائفها األساس

.  للتخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتحكم

ام بين جهود التنسيق ليس وظيفة منفصلة لإلدارة بل هو تحقيق االنسج

األفراد نحو تحقيق األهداف 

. التنسيق هو مفتاح نجاح اإلدارة

التنسيق هو جوهر اإلدارة وهو ضمني ومتأصل في جميع وظائف 

.اإلدارة



أهمية التنسيق 

وحدة االتجاه

.يزيل التنسيق ازدواجية العمل التي تؤدي إلى عمليات فعالة من حيث التكلفة

التمايز الوظيفي

سام إذا كانت جميع األق. كل هذه الوظائف مهمة لتحقيق األهداف العامة للمنظمة. تؤدي وظائف مختلفةكل جهة 

.فلذلك، التنسيق ضروري لدمج الوظائ. تعمل بمعزل عن األقسام األخرى، فقد ال تعمل جنبًا إلى جنب

التوفيق بين األهداف

يساعد التنسيق على التوفيق بين أهداف الجهتين 

التمايز والتكامل

.التنسيق يسهل عملية التكامل العملية

االستخدام األمثل للموارد

ر في الموارد لذلك، هناك قدر أقل من الهد. يضمن التنسيق عدم التكرار ويوفر الموارد البشرية والمادية للمؤسسة

.مما يساعد المنظمة على االستفادة منها على النحو األمثل



لنظر حقوق االنسان هي أمسى ما ترنو إليه نفوس البشر، لذا جيب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف ا-

يعًا عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب غاية يف البساطة وهو أننا مج

.ننتمي للجنس البشرى

كبشتريبكرامتةيحييتايأنمنتايإنستانيكت يمتكتنيالت ياألساسيةاالحتياجاتمنجمموعةهياالنسانحقوق❖

.فيهاملتأصلنيوقدرهكرامتهعلىحيافظأنمناك ومتكن،الفاقةمنومتحررًااخلوفمنمتحررًا

يالقاااا    ❖ ي المبااااا   الق اعاااا مجم عااااا هاااا الااااا      
صأشااااا  بااااا   يالعالقاااا  تحكااااا الاااا  

يالمجتمع يالق    ت سع ق ،ال     ي تفاع الا     ي    القا،أهمها يأفاع عا  إ   الا    

ي الق    ،الع م ي الق    ،اإلنس  لحق قال      
ياإلنس ن  .ئجي   يالالي ق    ،ال    



فة  أضحت حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أحد أهم املوضوعات الرئيسية، على كا

األصعدة الدولية واإلقليمية واحمللية، وذلك الرتباطها باإلنسان ذاته،

، وال شك أن موضوع حقوق اإلنسان من املوضوعات بالغة احلساسية الرتباطهاا باإلنساان ذاتاه   •

والسلطة، وتنظم العالقة بني احلكام واحملكومني

:اإلنسانحقوق مصطلح:أوال•
وثيقةأولهو1789الفرنسيةالثورةعنالصادرواملواطناإلنسانحقوقإعالنبأنالقولميكن•

واملساواة،احلريةيفإنسانك حققرروالذياإلنسانحقوقاصطالحتستخدم

كاسانرينيهالفقيهاألستاذعرفهافقدعديدةتعريفاتاإلنسانحلقوق:اإلنسانحقوق تعريف:ثانيا  •

هارالزدالضروريةوالرخصاحلقوقبتحديدخيتصاالجتماعيةالعلومفروعمنخاصفرع"بأنها

."اإلنسانيةكرامتهإىلاستناداإنساني،كائنك 



العوامل الكامنة وراء ظهور -

مفهوم حقوق اإلنسان

أسباب االهتمام العالمي -

:بحقوق اإلنسان



.خصائص حقوق اإلنسان

قوقحبالدولياالهتماممظاهرتعددمنالرغمفعلىاإلنسان،حلقوقالداخليةأوالوطنيةالنشأة1.

الرغموعلىالعشرين،القرنمنالثانيالنصفبدايةمنذوخاصةاألساسية،واحلرياتاإلنسان

نعخيلعالكلهذلكأنإالاملتحدة،األممإطاريفوخاصةالدوليةاجلهودأهميةمنتكذلكت

.الداخليأوالوطينمنشأهااإلنسانحقوق

.اإلنسانيالكائنكرامةعلىترتكزقانونيةحبمايةتتمتعأيدوليًامكفولةأنها2.

تهمبصفللبشرملكهيب أحدمنمنحةليستوهيتباعوالتشرتىالاإلنسانحقوقإن3.

.إنسانًاكونهلهومالزمةإنسانك يفمتأصلةاإلنسانفحقوقبشر،

أيمنمجاعةوك فردك محايةإىلتهدفاإلنسانفحقوقواجلماعات،األفرادحتمي4.

.احلقوقتطويرمعهيستوجبمستمرتطورحالةيفوالروحيدي.عليهمتقعقدانتهاكات



أوقحتنتهكأنهاصراحًةتعلنأندولةأليميكنفالاحلكومينيوالفاعلنيالدولتلزم5.

.حرية

ةمدنيكانتسواءاإلنسانفحقوقللتجزئةقابلةوغريواحدةوحدةهياإلنسانحقوقإن6.

منواألاحلريةعلىتنطويواحدةوحدةهيثقافية،أوواجتماعيةاقتصاديةأوسياسيةأو

أولالنقساماقابليتهوعدمترابطها،هواإلنسانحقوقيففاألص الالئق،املعيشيواملستوى

.التجزئة

أنهاوكمادومًاومتجددةحركيةطبيعةوذاتمستمر،تطورحالةيفاإلنسانحقوقإن7.

يفوحيوالراملاديمستواهوارتفاعاإلنسانحاجةفإنإنسانًا،بصفتهباإلنسانمرتبطة

.احلقوقتطويرمعهيستوجبمستمرتطورحالة



تقسيمات حقوق اإلنسان والحريات األساسية

ي السي سي الم  ي الحق ق•  
:قالحق يمناأل لالجيلتسىم ال  

ي تسىم الثق في  االئجتم عي االقتص  ي الحق ق•
 
يالجيل"أيض   

:"الحق قنمالث ن 

:(التض منحق قأ يالجم عي الحق ق)الحق قمنالث لثالجيل•



:معرفتهايجبمصطلحات

:اإلعالن•

عليها،التوافقيتمالتيالعامةوالمبادئوالقيماألفكارمنمجموعة"هو-

لعدمانونيةالقاإللزاميةالصفةإلىافتقدتوإنومعنويةأدبيةبقيمةتحظىوالتي

كامه،أحلتنفيذمعينةآليةوجودعدمعنفضالا أحكامه،مخالفةعلىجزاءوجود

."األولالمقامفيأخالقيالتزامهوبهفااللتزام

وافرتتالتيكتلكالقانونياإللزامصفةلهليستاإلعالنأناألصلكانوإذا-

عندرةالصااإلعالناتسيماوال-يشكلماكثيراا أنهإالواالتفاقيات،للمعاهدات

النلإلعالواردةاألحكامفتصبحالدوليللعرفالرئيسالمصدر-المتحدةاألمم

ا  ا عرفا كقاعدةعندئذالقانونياإللزاملهيتوافرثمومنبه،العمليتواطأدوليا

.دوليةعرفية



العهـــد

لى وهو نوع من االتفاقيات الدولية التي يتوافق أطرافها ع-
تسميتها بذلك بغرض إضافة شي من االلتزام األدبي 

امه بتنفيذ أحك-عن االلتزام القانونيفضالا –واألخالقي 
.استناداا لمبدأ الوفاء بالعهد



:االتفاقية

الذي يتم بين شخصين أو أكثر من أشخاصاالتفاقويقصد بها •
و أي بين دولتين أ-وهي الدول والمنظمات الدولية–القانون الدولي 

مجموعة من الدول أو بين الدول والمنظمات الدولية، بهدف االتفاق 
و على تنظيم بعض األحكام المتعلقة بأي من الموضوعات على نح

هواالتفاقية على هذا النحو بمثابة عقد ملزم ألطرافملزم ألطرافها 



:المعاهدة

تي تنظم هي نوع من االتفاقيات الدولية التي يطلق عادة على االتفاقيات ال-

موضوعات ذات أهمية خاصة تتسم بالطابع السياسي في الغالب 



:الميثاق

ء من ويطلق على االتفاقيات الدولية التي يراد إضفاء شي-

ن الجالل لها بالنظر لكونها تعبر عن إرادة مجموعة كبيرة م

لحال كما هو ا-كاالتفاقيات المنشئة للمنظمات الدولية-الدول 

، بشأن ميثاق األمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية

.وميثاق منظمة اليونسكو



:البروتوكول

سألة ملتنظيم االتفاق الذي يلحق باتفاقية دوليةويطلق على -

، وهو يعد تتعلق بأحد الموضوعات الواردة باالتفاقيةتبعية معينة

ا اللتزام الدول األطراف في هذه االتفاقية بم سألة إجراء تكميليا

ذا النحو على ه" البروتوكول"تتصل بموضوع االتفاقية، ويعتبر 

بمثابة اتفاقية ملزمة ألطرافها كما أنه يمر بذات اإلجراءات 

قيع أو الالزمة إلبرام ونفاذ أحكام االتفاقيات الدولية من حيث التو

.االنضمام أو التصديق



:الديباجة

وهي المقدمة الخاصة بالمعاهدة أو االتفاقية وتتضمن في الغالب•

قية الظروف واألسباب والدوافع التي دعت إلى إبرام المعاهدة أو االتفا

فاقية والقيم والمعتقدات المشتركة لدى أطرافها التي بنيت عليها االت

.واألهداف والمقاصد التي تهدف إلى تحقيقها



الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان•

الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية•

الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية•

ية البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدن•
(1966( )الشكاوى الفردية)والسياسية 

ية البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدن•
.والسياسية



المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان
1966عام ( ICCPR)العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ▪
1966عام (ICESCR)العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ▪
1965عام ( CERD)اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ▪
1979عام ( CEDAW)اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة ▪
1984عام ( CAT)اتفاقية مناهضة التعذيب ▪
1989عام ( CRC)اتفاقية حقوق الطفل ▪
1990عام ( CMW)اتفاقية حقوق العمال المهاجرين ▪
2006عام ( ICRPD)اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ▪
عام ( ICPED)االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ▪

2006.


