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طإ ع٢ً ايصعٝد إ ٖرا املؤيف َجٌََّ حًك١ َفص١ًٝ يف ايتُٝٝص بني حكٛم االْ
 ٗا ع٢ً ايصعٝد ايدٚيٞ بايٓطب١ يًكازئ ايعسبٞ.ًٜايداخًٞ ٚتدٚ

This author represents a pivotal link in the distinction 

between human rights at the domestic level and their 

internationalization at the international level for the Arab 

reader. 
إ املكصٛد َٔ حكٛم االْطإ ٖٞ تًو احلكٛم اييت ٜتُتع بٗا االْطإ ٚذيو 

احلكٛم ٜعرتف بٗا يإلْطإ بصسف ايٓظس عٔ جٓط٘ اٚ دٜاْت٘ اٚ  جملسد نْٛ٘ اْطاًْا ٖٚرٙ
اصً٘ ايعسقٞ اٚ ايكَٛٞ، ٖٚٞ حكٛم طبٝع١ٝ ميًهٗا حت٢ قبٌ إ ٜهٕٛ عضًٛا يف جمتُع 

 َعني فٗٞ تطبل ايدٚي١ ٚتطُٛ عًٝٗا.
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 تتُتع ب٘ ٖرٙ احلكٛم اْٗا غري قاب١ً يًتٓاشٍ اٚ ايتخًٞ عٓٗا ٚال ٚميهٔ إ ابسش َا
ميهٔ اضاف١ ا١ٜ  ْٗا الاْٗا غري حمدد٠ ع٢ً ضبٌٝ احلصس ألصاعٗا َٔ ايفسد نُا ميهٔ اْت

 .٣ ايٝٗا تػتل َٔ احلكٛم االضاض١ٝحكٛم اخس
يكد بدأ االٖتُاّ حبكٛم االْطإ يف ايٓظِ ايكا١ْْٝٛ ايداخ١ًٝ ٚذيو َٔ خالٍ ايٓص 

املٛضٛعات اييت  فأْٗا قد اصبحت ايّٝٛ َٔ اِٖ ،عًٝٗا يف ايدضاتري ٚايكٛاْني ايداخ١ًٝ
فبُجسد ايٓص ع٢ً احلكٛم ٚاحلسٜات يف ايدضاتري  ،ٜٛيٝٗا ايكإْٛ ايدٚيٞ جٌ اٖتُاَ٘

ٚٚضع ايضُاْات ملساعا٠ احلكٛم ٚاحلسٜات ال ٜهفٌ ذيو بايضسٚز٠ متتع االْطإ فعًًٝا بٗا 
اٚ َٚٔ ٖٓا بدت ضسٚز٠ ايًج٤ٛ اىل ضُاْات دٚي١ٝ َه١ًُ يًتدابري ايداخ١ًٝ ٚألحتٌ حمًٗا 

َعا ٚتطٓد نٌ ٚاحد٠ تكًٌ َٔ اُٖٝتٗا فاحلُا١ٜ ايدٚي١ٝ ٚايداخ١ًٝ حلكٛم االْطإ تتأشزإ 
 .َُٓٗا االخس٣
فكد ادزى اجملتُع ايدٚيٞ إ االٖتُاّ بكض١ٝ حكٛم االْطإ البد ٚإ ٜعاجل  يريو

إ يريو فكد بدأ ايتفهري يف تدٜٚٔ قٛاعد حكٛم االْط ،َٔ ايٓاحٝتني ايكا١ْْٝٛ ٚايكضا١ٝ٥
ٚافساغٗا يف قايب تػسٜعٞ دٚيٞ ٚإ نإ ايهٌ ٜؤَٔ بإ ٚضع ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚحدٙ غري 
ناف مبٓع خسقٗا ٚيهٔ ال َفس َٔ ايتدٜٚٔ ٚايتػسٜع نأجسا٤ أٚيٞ ٖٚهرا عسف ايعامل عد٠ 
َٛاثٝل ٚعٗٛد دٚي١ٝ عاجلت خمتًف َٛاضٝع حكٛم االْطإ ٚتٛضٝع جماٍ عًُٗا ٚتعدد 

صبح َٔ املطًِ ب٘ إ اجملتُع ايدٚيٞ ٜػهٌ عٓصسًا فعااًل يف تطٜٛس َٛاضٝع تداخًٗا ا
 . ًٜعب دٚز احلازع ٚاملؤمتٔ عًٝٗا ٚت١ُٝٓ حكٛم االْطإ ٚاصبح

اند ع٢ً ضسٚز٠ ايتصاّ  8491ٚملا جا٤ االعالٕ ايعاملٞ حلكٛم االْطإ يعاّ 
االعالٕ فإ ق١ُٝ  ايدٍٚ االعضا٤ باحرتاّ حكٛم االْطإ َٚٓر ايتازٜخ ايرٟ صدز فٝ٘ ٖرا

حكٛم االْطإ ازتكت اىل املطت٣ٛ ايدٚيٞ ايٛاقعٞ ٚدخًت دا٥س٠ اٖتُاَات ايكإْٛ ايدٚيٞ 
حبٝح اصبح ٜكاع بٗا تصسفات ايدٍٚ ٚاحلهِ ع٢ً اعُاهلا يٝظ بهْٛٗا فهس٠ جمسد٠ ٚيهٔ 

ز٠ ع٢ً اعتباز َا ٜتُحٛز عٓٗا َٔ قٛاعد قا١ْْٝٛ تعرب يف ايٛاقع عٔ االحتٝاجات املتطٛ
يًجٓظ ايبػسٟ ٚمتظ جٛاْب حٝا٠ االْطإ ناف١ ايطٝاض١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ضٛا٤ 

 .ٌ دٚي١ اٚ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل امجعداخٌ ن
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َٚٔ ثِ تٛاىل بعد ذيو صدٚز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ اييت تهفٌ َساعا٠ حكٛم 
يعاملٞ اٚ االقًُٝٞ ٖٚٞ االْطإ ضٛا٤ ع٢ً غهٌ اعالْات اٚ اتفاقٝات دٚي١ٝ ٚع٢ً ايصعٝد ا

تؤيف يف جمُٛعٗا َا ٜعسف ايّٝٛ بايكإْٛ ايدٚيٞ حلكٛم االْطإ ٖٚٛ جمُٛع١ ايكٛاعد 
دف محا١ٜ حكٛم االْطإ ٚحسٜات٘ االضاض١ٝ يف ٚقت ايطًِ مبا ٜٓطٟٛ ايكا١ْْٝٛ اييت تطتٗ

١ عًٝ٘ ذيو َٔ حتدٜد ٖرٙ احلكٛم ٚاحلسٜات ٚتعسٜفٗا ٚتٛفري ايضُاْات ايدٚي١ٝ ايهفًٝ
 . بصٝاْتٗا َٔ اٟ تعدٟ اٚ اْتٗاى

ٚبايتايٞ فإ َٛضٛع حكٛم االْطإ مل ٜعد حمصٛزًا فكط يف ْطام ايٓظِ 
ٚامنا اصبح َٛضٛعًا عاملًٝا ٜدخٌ يف ْطام ايكِٝ االضاض١ٝ اييت ٜتػٛم ايكا١ْْٝٛ ايٛط١ٝٓ 

ايٝٗا اجملتُع ايدٚيٞ بٌ ٚبات ميجٌ ق١ُٝ َطتٗدف١ يًٓظاّ ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ َجًُا ٖٛ ق١ُٝ 
َطتٗدف١ يف ايٓظِ ايكا١ْْٝٛ ايداخ١ًٝ ٚاصبح َٔ االَٛز ايػا٥ع١ يف تكِٝٝ ضًٛى ايدٍٚ 

 . ٕ ع٢ً املطتٜٛني ايداخًٞ ٚايدٚيٞكٛم االْطاٚاحلهَٛات مبد٣ احرتاَٗا حل
تٓاٍٚ ايهاتب يف خضِ ٖرا املؤيف مج١ً َٔ املٛضٛعات حاٍٚ َٔ خالهلا اعطا٤ 
َدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ ايدٚيٞ حلكٛم االْطإ ٚذيو بتٓاٚي٘ يف ايباب االٍٚ ايتعسٜف بايكإْٛ 

ف هلرا ايكإْٛ َٚاٖٞ ايدٚيٞ حلكٛم االْطإ ٚذيو عٔ طسٜل اعطا٤ املاّ ناٌَ بتعسٜ
طبٝعت٘ ٚنٝف ميهٔ متٝٝص ٖرا ايكإْٛ عٔ غريٙ َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ االخس٣ نايكإْٛ 
ايدٚيٞ االْطاْٞ َٚا ٖٞ ابسش َصادز ٖرا ايكإْٛ نكٛاعد ايػسع١ ايدٚي١ٝ ٚاملتض١ُٓ يف 

 .  جكاف١١ٝ ٚايايعٗد ايدٚيٞ يًحكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاحلكٛم االقتصاد١ٜ ٚاالجتُاعٝ
ْٕٛ ايدٚيٞ حلكٛم َٚٔ ثِ تٓاٍٚ ايباحح ٚيف حٝجٝات ايفصٌ ايجاْٞ تطٛز ايكا

ٚايدٜاْات ايطُا١ٜٚ نايدٜا١ْ ايٝٗٛد١ٜ ٚاملطٝح١ٝ  ،َٔ احلضازات ايكدمي١ االْطإ ابتدا٤ً
 ٚاالضال١َٝ ٚاعالْات احلكٛم ٚايدضاتري نايتجسب١ االْهًٝص١ٜ ٚايتجسب١ االَسٜه١ٝ ٚايتجسب١

 .١ايفسْطٝ
ٚتٓاٍٚ املؤيف يف ايفصٌ ايجايح االضاع ايفًطفٞ حلُا١ٜ حكٛم االْطإ َٔ 
خالٍ ايتطسم اىل ْظس١ٜ ايكإْٛ ايطبٝعٞ يف املبحح االٍٚ ْٚظس١ٜ ايعكد االجتُاعٞ ٚيف 
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املبحح ايجايح املفّٗٛ ايًٝربايٞ حلكٛم االْطإ اَا يف املبحح ايسابع ٚاالخري فتٓاٍٚ فٝ٘ 
 .حلكٛم االْطإالغرتانٞ املفّٗٛ ا

اَا يف ايباب ايجاْٞ ٖٚٛ باب احلُا١ٜ ايدٚي١ٝ ٚاالق١ًُٝٝ حلكٛم االْطإ فتٓاٍٚ 
املؤيف يف ايفصٌ االٍٚ محا١ٜ حكٛم االْطإ يف ظٌ االَِ املتحد٠ َٔ خالٍ ايتطسم يف 
 املبحح االٍٚ اىل حكٛم االْطإ يف َٝجام االَِ املتحد٠ ٚيف املبحح ايجاْٞ االعالٕ ايعاملٞ

ٚتٓاٍٚ املؤيف يف املبحح  8411حلكٛم االْطإ ٚيف املبحح ايجايح ايعٗدإ ايدٚيٝإ يعاّ 
 .ا١ٜ ايدٚي١ٝ حلكٛم املسأ٠ ٚايطفٌايسابع احلُ

اَا يف ايفصٌ ايجاْٞ فكد تٓاٍٚ ايباحح احلُا١ٜ االق١ًُٝٝ حلكٛم االْطإ ٚذيو َٔ 
حح االٍٚ ٚيف املبحح ايجاْٞ تٓاٍٚ خالٍ تٓاٍٚ االتفاق١ٝ االٚزب١ٝ حلكٛم االْطإ يف املب

 .تفاق١ٝ االَسٜه١ٝ حلكٛم االْطإاال
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