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 جيال )فئات( حقوق االنسانأ

 

تؤشر مسيرة حقوق االنسان في عالمنا المعاصر مرور هذه المسيرة بثالثة مراحل اصطلح 

 وتعبر عن ثالثة حقائق اساسية هي : على تسميتها أجيال حقوق االنسان 

 .يتهامسيرة حقوق االنسان عملية متطورة وتتسم بتحقيق المزيد من المكاسب لصالح قض .1

ثير القوى الفاعلة على المشهد الدولي وعلى اجيال حقوق االنسان تعبر عن مؤشرات تأ .2

 المستوى الرسمي والشعبي .  

لصراع بين اتجاهين في العالم المعاصر االتجاه االول تبين االجيال الثالثة الجدل وا .3

الداعين الى ترجيح الخصوصية في مسائل حقوق االنسان واالتجاه الثاني الداعين على 

 عالمية حقوق االنسان . 

 حقوق االنسان بما يأتي : أجيال وتتمثل 

 

 جيل الحقوق المدنية والسياسية  -الجيل االول  -اوالً 

وهدفها تأمين سالمة الكيان  ويعد جيالً للحقوق الفردية حقوق االنسان والفرد والمواطنهو جيل 

وتشمل حق االنسان في الحياة والحرية واالمن والتنقل واالقامة  لإلنسانالمادي والمعنوي 

اصدار العديد من حرية الفكر والرأي والحياة الخاصة وغيرها، وكان لدول الغرب دور في و

االعالنات والمواثيق الدولية بهذا الجيل وذلك بسبب اهتمام الدول الغربية وتأكيدها على الحقوق 

المدنية والسياسية خاصة والحقوق الفردية عامة كذلك بسبب الدور الذي لعبه الغرب في منظمة 

 . المم المتحدة في المراحل االولى من تأسيسهاا

 

 



 جيل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -الجيل الثاني  -ثانياً 

ً في الحياة االقتصادية واالجتماعية  هو جيل حقوق االنسان الجماعية وهدفها جعل الفرد طرفا

الحق في االضراب والحق في والثقافية وتشمل الحق في العمل والحقوق النقابية بما في ذلك 

مستوى معاشي كاٍف والضمان االجتماعي والحقوق العائلية والتربية والتعليم والثقافة، وتجد 

هذه الحقوق مصدرها في التبعات االجتماعية واآلثار الفكرية التي نتجت عن الثورة الصناعية، 

ر اساسي بإصدار اعالنات وكان لدول العالم الثالث خاصة مدعومة من قبل الدول الشيوعية دو

 ووثائق حقوق االنسان العالمية عن منظمة االمم المتحدة لهذا الجيل .

 جيل حقوق االنسان الجديدة -الجيل الثالث  -ثالثاً 

ويطلق عليه اسم )جيل حقوق التضامن( او )جيل حقوق االنسان الكونية( يهتم بنوعية الحياة 

يد هو ضرورة التضامن بين البشرية جمعاء في مواجهة لإلنسان، يهدف الى التأكيد على بعد جد

التحديات التي تعترضها او تهدد بقائها، وتشمل حق الشعوب في السلم والتنمية والحق في بيئة 

نظيفة ومصونة من التدمير والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشترك بتحقيقه جميع دول العالم 

 والمنظمات الدولية .
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