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 حمىق اإلنسانثى
 مفهىما احلك واإلنسان

 مفهوم الحق:

 االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية. : وضع شرعي يجعل للشخصتعرٌفه

 عناصره:

لإلنسان ويسممى الشمخص اليبيعمي  القانونوهو صاحب الحق ومعناه في  الشخص -1

وغير اليبيعي وغير اإلنسان وهو الشمخص المعنموف فمتمى  مان الشمخص ًمادرا  علمى 

 التمتع بالحقوق وتحممل االلتاامماف ف مو يتمتمع بماالعتراا القمانوني بشخصميتي وينب مي

لإلنسممان أن يولممد حيمما خ فالشخصممية القانونيممة تبممدأ بممالوالدا وتنت ممي بالوفمماا ورغمم   لمم  

يعتممرا القممانون للجنممين بشخصممية ًانونيممة محممددا بتممما  والدتممي حيمما  ويقصممد بالشممخص 

 المعنوف الشر اف والجمعياف والموؤسساف والدولة ودوائرها.

 يممان  اتممي منفصممل عممن : الشمميو وهممو  ممل حمماال  يعممد شخصمما  ولممي موضوووا الحووق -2

 اإلنسان سواو  ان ماديا  أ  معنويا .

: أن أساس وجود الحق هو القمانون الال انمي ال يسمنده للشمخص مباشمرا مصدر الحق -3

والنما البد من وجود وًائع ًانونية )هي أعمال يرتب القانون علي ا أثمرا  ًانونيما   شنشماو 

دا نحممو الحممداث ااثممر القممانوني ارحممق أو اوالممي  أو تصممرفاف ًانونيممة )وهممي اتجمماه اإل

 شنشاو حق أو اوالي  فالوًائع والتصرفاف القانونية تممثنن مصمدران مباشمران للحمق 

ان القممانون يعيممي الوًممائع والتصممرفاف أثرهمما فممي الميممدان القممانوني وبالتممالي اليجمماد 

 الحقوق.
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 وفي نياق حقوق اإلنسان فشن صاحب الحق هو اإلنسمان فقمي سمواو  مان   مرا  

خ صم يرا  أ   بيممرا خ أسممودا  أ  أبيضمما خ عماًن  أ  مجنونمما خ عالممما  أ  جمماهن خ بال مما  أ  أ  أن

ًاصمرا خ موجمودا  أ  محتممل الوجمود حيما  وموضمو  حقموق اإلنسمان همو أشمياو معنويممة 

 الحياا والحرية واالعتقاد والعممل تممارس بشنشمية ماديمةخ أمما مصمدر حقموق اإلنسمان 

ا  الال أن القانون يسند ه ه الحقوق لإلنسان مباشرا من دون حاجمة اللمى ف و القانون أيض

القانون لإلنسان بحق ما )من حقوق اإلنسان  يجعلي صماحبا  لمي أف ينشمش الحمق وينسمب 

ًبممل ممارسممة اإلنسممان لمضمممون الحممق وسممبب  لمم  أن همم ه الحقمموق ال تممرتبي بصمممي  

 نشاي اإلنسان فحسب بل ب افة الجسدف والروحي.

 

 هوم اإلنسان:مف

: هممو أد خ بشممرخ وجمعممي نمماس وييلممق علممى المم  ر واانثممىخ أن اإلنسووان ل وو 

خياب القواعد القانونية يتوجي اللمى ااشمخاص دائمما  سمواو  مانوا يبيعيمين أ  معنمويين 

أف أن   يتمتعمون بمالحقوق ويتحملمون االلتاامماف ل من حقموق اإلنسمان ال يتمتمع ب ما الال 

ان حقمموق السمم ن والحيمماا والحريممة الشخصممية واامممن  اإلنسممان )الشممخص اليبيعممي 

والعمل والضمان االجتماعي والصحي والرأف والتعبيمر واالعتقماد والتجممع والترشمي  

والتصويف واالنتخاب مرتبية باإلنسان فقمي سمواو  مان شخصما   ا أهليمة ًانونيمة أ  ال 

وااهليممة والبلممو  )يسممتثنى مممن  لمم  بعمم  الحقمموق السياسممية  بال مما   ممان أ  صمم يرا  

شريان الامان للتمتع بالحقوق بالنسبة للشخص اليبيعي وليسا   ل  بالنسمبة لإلنسمان 

للتمتممع بحقمموق اإلنسممان )محممل الدراسممة خ  ممما أن التعمم يب والنفممي والحجمما دون مبممرر 

ًممانوني ومنممع الحريمماف والحقمموق الممم  ورا عنفمما  ال يقممع الال علممى اإلنسممان انممي الوحيممد 

 وبممارست ا والمتشثر بمعناها. المعني ب ا
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 حقوق اإلنسان مفاهٌم ومبادئ:

 مفهوم حقوق اإلنسان:

الش  في أن اإلنسان يولد معااا  م رما  ال يمتلم  أف بشمر االنتقماص ممن شمشني 

وًدره ومن ال رامة المتشصلة منيخ أن الصفة اإلنسانية فمي بنمي البشمر تقتضمي وجموب 

من أش ال اإلهانة واإل الل والتحقير وتعااها  ون ما  احترا   ل  ال رامة من أف ش ل

تشممم ل أحمممد الضمممماناف للوصمممول اللمممى حالمممة راضمممية ممممن التسمممام  والعدالمممة والسمممل  

الضرورف الستقرار المجتمع وانتماو أفراده الواعي لي ويم ن الحصول علمى مصمادر 

 مة والحديثة.حقوق اإلنسان من الدياناف السماوية والحضاراف القديمة والفلسفة القدي

 

 لماذا حقوق اإلنسان:

ي مممن اإلجابممة علممى همم ا التسمماؤل فممي السممعي الممدائ  اللممى توضممي  ًضممية حقمموق 

اإلنسان في مجتمعنا وال ف يعاني من انت ا اف مشساوية ل  ه الحقوقخ أن أهمية حقموق 

اإلنسان ليس فقي في  ون ما الضممانة فمي شميو  ًمي  التسمام  والعدالمة واحتمرا  الم اف 

شرية بل أن ا تش ل شريا  رئيسيا  لخلق حالة السمن  المداخلي فمي المجتمعمافخ ال  أن الب

ًبول اآلخر وًبول الحق في االختنا وًبول التعدديمة وخلما الضمماناف الفعليمة بحمق 

اافممراد المختلفممين فممي التعبيممر عممن أرائ مم  وصمميانة أمممن   الشخصممي وتعمماا مسمماهمة 

  بحرية  ل  ل  يؤدف حتما  اللى شيو  ًي  التسمام  اافراد وشار    في اختيار ممثلي 

والتي تعني أول ما تعنيي خلق حالة من اامن المداخلي والسمل  الحقيقميخ احتمرا  حقموق 
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اإلنسان ينيوف أساسا  نظمرا  لمما تقمد  يم من الشمرا  اافمراد فمي دائمرا الفعمل السياسمي 

 ية.واالجتماعي خلا أفراد منتمين اللى مجتمع   وخدمة اإلنسان

 اإلنسان:حقوق خصائص 

تتميمما حقمموق اإلنسممان بالعديممد مممن الماايمما المرتبيممة بيبيعممة اإلنسممان مممن ج ممة 

 وب ون ا حقوًا  محدودا من ج ة أخرى ومن أبرا تل  الخصائص:

. الن حقمموق اإلنسممان ال تشممترى وال تبمما  وهممي ليسممف مممن أحممد بممل هممي ملمم  للبشممر 1

  ل النسان ومنا  لي  وني النسان.بصفت   بشرا خ فحقوق اإلنسان متشصلة في 

. الن حقوق اإلنسان هي نفس ا ل ل بني البشر ب   النظر عن اللونخ العرقخ الدينخ 2

الجممنسخ الممرأف السياسمميخ أو ااصممل االجتممماعي وغيرهمما مممن ااسممس الواهيممة التممي 

يجرف التمييا علمى ضموئ ا بمين البشمر والتمي ال عنًمة ل ما باالمتيماااف التمي ي تسمب ا 

نسان ب ده وج ده والتمي تجعلمي متميماا  بمين أفمراد متسماوين فمي حقموً   اليبيعيمة ال  اإل

أننا جميعا  ولدنا أحرارا  ومتساوون في ال رامة والحقوقخ ممن هنما فمشن حقموق اإلنسمان 

 هي عالمية من حيث المحتوى والمضمون.

فمي حرممان  . ال يم ن بشف حال االنتقاص من حقوق اإلنسانخ فشن أحد ال يمل  الحمق3

شممخص عخممر من مما م ممما  انممف ااسممباب وحتممى لممو  انممف القمموانين فممي بلممد ممما يقممو  

بانت ا  اخ فشن  ل  ال يفقدها ًيمت ا وال ين مر تشصمل ا فمي البشمرخ أن انت ما  الحقموق ال 

يعني عد  وجودها ول  ا فشن حقوق اإلنسان غير ًابلة للتصرا ال  ال يحق لإلنسان أن 

و  ممن خ  ممما ال يحممق اف النسممان واف سممبب  ممان أن ينت مم  تلمم  يتنمماال عن مما جمماوا  أ

 الحقوق.

. أن حقوق اإلنسان هي وحدا واحدا غير ًابلة للتجائة فحقموق اإلنسمان سمواو  انمف 4

مدنيممة أو سياسممية أو اًتصممادية أو اجتماعيممة أو ثقافيممة هممي وحممدا واحممدا تنيمموف علممى 
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باختصار شديد تعنمي الحريمة والتحمرر الحرية واافق والمستوى المعيشي النئق أن ا و

 من الخوا والعوا.

. الن حقوق اإلنسان في تيور مستمرخ و ما أن ا مرتبية باإلنسان بصفتي النسمانا  فمشن 5

حاجة اإلنسان وارتفا  مستواه المادف والروحي في حالة تيور مسمتمر يسمتوجب معمي 

 تيوير الحقوق والواجباف وب ل  يصار اللى تصنيا حقوق أخرى.

ال ن فشن لإلنسان حقوًا  أساسية تترتب لي لمجرد  وني النسمانا  وبمدون تمييما بمين 

فرد وعخر فحقوق اإلنسان هي تل  الحقوق المتشصملة فمي يبيعتنما وال يم من بمدون ا أن 

يعيش  بشرخ فالحقوق والحرياف ااساسمية تتمي  لنما أن نلبمي احتياجاتنما ممن أجمل حيماا 

ف مو  ماتيمة ل مل النسمان وممن هنما فمشن ل1ممة والقمي  التضمن االحتمرا  والحمايمة وال را

 حقوق اإلنسان معنيان أساسيان:

وهي حقوق ثابتة ويبيعيمة لمجمرد  ونمي النسمانا  وهمي  . الحقوق المعنوٌ  لإلنسان:1

 نابعة من النسانيتي وتست دا ضمان  رامتي.

رضمما  التممي أنشممئف يبقمما  لعمليمماف سممن القمموانين وتسممتند اللممى . الحقوووق القانونٌوو 2

 المح ومين أصحاب الحقوق.

 

 جذور حقوق اإلنسان وتطورها فً تارٌخ البشرٌ 

من  أن ولد اإلنسان ولدف معي حقوًي ل ن الوعي ب  ه الحقموق واالعتمراا ب ما 

ومممن ثمم  التمتممع ب مما أتخمم  مسمميرا يويلممة فممي التممارير البشممرف وسممتظل مسمميرا حقمموق 

اداد المموعي بحقمموق اإلنسممان يوسمماإلنسممان مسممتمرا يالممما وجممد اإلنسممان علممى اار  

واالهتما  ب ا وتوعيت ا مما يعنمي والدا حقموق جديمدا.  مما يجمب أن نمدر  أن حرممان 

اإلنسان من حقوًي أمر ال يم ن اسمتبعاده يالمما ظمل الظلم  ممن صمفاف بعم  النفموس 

شممرية. غيممر أن مسمميرا حقمموق اإلنسممان فممي تممارير البشممرية حققممف م اسممب  بيممرا. بال
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في  ل  اللى نضال اافراد والشعوب ضد الظل  والي يمان ولقمد سماهمف  ويعود الفضل

الشرائع السماوية والحضاراف القديمة في وضع نواا مسيرا حقموق اإلنسمان منم  اممن 

بعيد. ف ل الشرائع السماوية أولف اإلنسمان وحقوًمي االهتمما  ااول  مما أن سممة جميمع 

 نسان وحريتي.الحضاراف هي االحترا  ال ف توليي ل رامة اإل

وخنصممممة القممممول أن موضممممو  حقمممموق اإلنسممممان أرتممممبي ومنمممم  ااال بتيممممور 

المجتمعمماف البشممريةخ متممشثرا  بممالظروا الامانيممة والم انيممة التممي ح مت مما وبالتيمماراف 

الف ريممة والتقاليممد التممي سممادف  ممما أرتممبي بالشممرائع السممماوية تباعمما  ثمم  ممما عل الليممي همم ا 

 فشن ه ه الحقوق ًد ت  انت ا  ا على مر التارير. التيور حتى يومنا ه ا مع  ل 

 
 حمىق اإلنسان يف احلضارات المدمية

 أوالً: حضارة وادي الرافدٌن:

تعتبر حضاراف وادف الرافدين أًد  الحضاراف البشرية وأول ا اهتماما  بحقموق 

 اإلنسممانخ وأن أًممد  وثيقممة لحقمموق اإلنسممان  انممف سممومريةخ فالقممانون والعدالممة والحريممة

 انمممف أساسمممياف الف مممر العراًمممي القمممدي . ال   مممان العراًيمممون فمممي مختلممما عصممموره  

التاريخيةخ سومرية  انف أ  أ ديمةخ بابليمة أو أشمورية ييمالبون عاهماه  دومما  باعتبماره 

نائبا  لإللي بوضع ًواعد وتيبيق الجراواف تضممن للجميمع الحريمة والعدالمة االجتماعيمة 

ر ي  ًد وردف في نمص سمومرف اًمد  وثيقمة عرف ما والمساوااخ وأن  لمة حرية )أما

العال  القدي  تشير صراحة اللى أهميمة حقموق اإلنسمان وتش يمدها علمى حريتمي وبرفضم ا 

  ل ما يناً   ل .

 ومن أبرا الوثائق والمخيوياف التي عثر علي ا في وادف الرافدين هي:
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)أورو اجينما  حما   دولمة اإلصنحاف االجتماعية التمي وضمع ا العاهمل السمومرف  -1

ق.   للقضاو على المساوئ التي يتم مر من ما شمعب  2335مدينة ل ش في حدود عا  )

تلمم  المدينممةخ بشاالممة المظممال  واالسممت نل المم ف  ممان يقممع علممى الفقممراو مممن ااغنيمماو 

والمتنف ين ورجال المعبد. وًد ورد نص في ه ه الوثيقة يقول )بين الفقير صار بجموار 

ني  داللة على رغبة أورو اجينا في تحقيق المسماواا فمي مجتممع دولمة مدينتمي. بيف ال 

االجتماعية والمسماواا  وًد ًا  بالفعل بوضع القوانين التي توفر للشعب الحرية والعدالة

 مما وضمع هم ا الملمم  السمومرف أيضما  عمدد مممن اإلصمنحاف االجتماعيمة لتنظمي  حيمماا 

 ا واستقنليت ا.ااسرا والمحافظة على م انة المرأ

ق.   جمماو  2262 -2116شممريعة )أورنمممو  مؤسممس سممنلة أور الثالثممة السممومرية ) -

فممي همم ه الشممريعة عممدد مممن المممواد القانونيممة التممي تعممالا حقمموق المممرأا غيممر المتاوجممة 

 والمرأا المتاوجة والمرأا الميلقة.

ثممين مممن ح مممي شممريعة )حمممورابي  العاهممل البممابلي والتممي أصممدرها فممي السممنة الثن -3

ق.   والتي أهتمف بحقوق اإلنسان بعد العادتي توحيمد  1352 -1372ال ف دا  للفترا )

 وادف الرافدين بدولة واحدا.

  ممادا ًانونيمة مدونمة بالل مة البابليمة والخمي 282تتشلا شمريعة حممورابي ممن )

  ممادا ًانونيمة تعمالا شمؤون 32المسمارف. تحتوف شريعة حممورابي علمى أ ثمر ممن )

 المرأا وااسرا من اواج وينق وأرث وتبني.

 ما أحتموف شمريعة حممورابي علمى ًضمايا تتعلمق بالقضماوخ والشم ود والسمرًة 

والن ممب وشممؤون الجمميش والاراعممة والقممرو   ممما أن هنالمم  مممواد أخممرى خاصممة 

 بالعقوباف وال راماف.

 وًد أست ل حممورابي شمريعتي بحرصمي علمى سمعادا المجتممع البمابلي ورفاهيتمي

وسيادا القانون والنظا  وتش يده على النصاا المظلو  وحماية حقوق الضمعيا واايتما  
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واارامل ورعاية اإلجمراو والضمرب علمى أيمدف المسمت لين والمرتشمين ممن المموظفين 

والجبمماا واآلمممرين فممي الجمميش. وأسممتند حمممورابي فممي شممريعتي اللممى ممما  ممان سممائدا  مممن 

انف سمومرية أ  بابليمة الال أنمي عممل علمى جمع ما عراا وًوانين سابقة لاماني سواو  أ

 وتعديل ا وتنقيت ا وتعديل ا لتنئ  مجتمع الدولة الموحدا الجديدا الواسعة اارجاو.

ًانون أشونخ ال ف أ تشا في منتصا القرن الماضي ويظ ر ه ا القمانون التفرًمة  -4

ابليين مؤًتا  أف غالبا  مما بين الرًيق )العبيد  ااجنبي والرًيق البابليخ حيث  ان رق الب

ي ون على شم ل عقوبمة أمما رق ااجانمب ف مو دائم  فمي المجتممع البمابلي الال ال ا أعمتق   

 أسياده .

وب  ا ي ون ًدماو العراًيينخ ًد سبقوا غيره  ممن شمعوب المنيقمة بحموالي ألما سمنةخ 

 في وضع اإلصنحاف والقوانين التي تحفظ للفرد حريتي وحقوًي وأمني.

 

 اً: الحضارة الٌونانٌ  )اإلغرٌقٌ (:ثانٌ

ق.   وهمي حضمارا غنيمة بنتاجماف  1222يعود تارير ه ه الحضارا اللى عا  )

الف ر السياسي والفلسفيخ ال  برا العديمد ممن المف مرين اإلغريمق في ما أمثمال )صمولونخ 

بممر ليسخ أفنيممونخ أرسمميوخ سمموفو ليس  وغيممره . المم ين أهتممموا بموضممو  حقمموق 

  ا .اإلنسان وًف 

: أًامف التشريعاف التي أصدرها صولون نظاما  سياسيا  واًتصاديا  جديمدا . صولون -1

الال أن ا ل  ت يمر ممن خصمائص التر يمب االجتمماعي فقمد أبقمى علمى نظما  اليبقماف. أن 

ًوانين صولون يبقف على جميع الس ان ااحرار بن تمييا فشصمب  ااغنيماو والفقمراو 

يممة التممي تفممر  علممي   عقوبمماف مممن جممنس واحممد. ومممن ًمموانين مقيممدين بالقاعممدا القانون

 صولون:
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أ. لقد أصدر ًانونا  سمي بشسمي )ًانون صمولون  والم ف بموجبمي أعيمى الممرأا واول 

مرا في التمارير البشمرف بعم  الحقموق اارثيمة وأل يمف بموجبمي ًاعمدا حصمر اارث 

 باابن اا بر.

ي ال ا لم  ي من هم ا ااب ًمد علم  أبنمي م نمة. ب. أصدر ًانون يعفي اابن من مساعدا أبي

أن ه ا القانون  ف داللة عميقة بالنسبة لحقوق اإلنسان اني يعني أن )صولون  ل  ي ن 

 يحتقر العمل اليدوف ويحتر  الم نيين.

ج. جعممل أسمماس االشممترا  فممي الح مم  مقممدار الثممروا التممي يمل  مما الفممرد شممريفا  أ  غيممر 

ولون  على احت ار ااشراا للوظائا السياسمية وأبما  شرياخ وب  ا المبدأ ًضى )ص

للعامة االشترا  في السلية على حسب ما يمل ي الفرد من ثروا وما يدفعي للمدينمة ممن 

 ضريبة.

ق.   الم ف نعمف بصماحب الع مد  463أثناو ح   بر ليس عا  ) القائد )بركلٌس(: -2

يعمرا بمما أسمماه بالنظما   ال هبي. وضع دستور الديمقرايية بالمعنى الصحي خ والم ف

الممديمقراييخ والمم ف نممص علممى أن يح مم  الشممعب نفسممي بنفسمميخ دون العبيممدخ فقممد أتمما  

بدستوره ل ل عضو ممن أعضماو الدولمة االشمترا  فمي ااممور السياسمية علمى اخمتنا 

أنواع ما ووضممع جميممع أفمراد الشممعب علممى ًمدر المسمماواا أممما  القمانون و مم ل  الحقمموق 

ة باستثناو العبيد )اارًماو  وااجانمب الم ين ظلموا بعيمدين عمن الحقموق المدنية والسياسي

 السياسية التي اعتبرها الدستور حقا  للمواينين فقي.

 ق.م(: 344 -424أفالطون ) -3

يمممرى أفنيمممون أن أول مممما تعنمممي بمممي ح وممممة الجم وريمممة همممو أن ت ممممل السمممعادا  -أ

 للمح ومين وأن ت ب   الصحة والرضا.

أن ليس لنجتما  المدني من ًاعدا سوى العدل وأن أية دولمة ال تعمرا   ما أعتبر -ب

 أن تقو  عليي هي دولة فاسدا م ددا باالن يار.
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 ق.م(: 322 -384أرسطو ) -4

 لقد أ د أرسيو على أن المثل العليا للدولة هي سيادا أح ا  القانون والعدالة والتعلي . -

د اإلنسان لصال  الدولة فما ولد اإلنسان الال أن الدولة وجدف لصال  اإلنسان ول  يوج -

 ليسعد.

يممرى أن المعجممااف فممي الممدنيا  ثيممرا ول ممن اإلنسممان أعظم مما لمم ل   سوووفوكلٌس: -5

 يجب أن ي ر .

 

 ثالثاً: الحضارة الرومانٌ :

لقد أمتدف ه ه الحضارا لمدا أربعة عشر ًرنا خ من  بناو مدينة روما فمي القمرن  

حتممى القممرن السممادس الممميندف. وهممي حضممارا ال تختلمما فممي الثممامن ًبممل الممميندخ و

بوا يرها عن الحضارا اليونانية )اإلغريقية  سيما وأن ا  انمف ت ضم  العبيمد واليبقماف 

االجتماعية الدنيا حقوً  . وًد وصفف ه ه الحضارا بشن ا )حضارا عس رية  لتوسع ا 

 بالقوا بمرور الامن.

 -والعمماداف–ريع في مما. ف نالمم  العممرا و)حضممارا ًممانون  لتعممدد مصممادر التشمم 

 والقوانين الصادرا عن الدولة واجت اداف القضاو وغيرها.

وًممد جمعممف همم ه المصممادر القانونيممة بمصممنا واحممد الحقمما خ أيلممق عليممي )جممامع  

الحقمموق المدنيممة خ وًممد تممشثرف معظمم  القمموانين ااوربيممة الحديثممة بالتشممريع الروممماني 

ن أش ر القوانين الرومانيمة التمي صمدرف بخصموص تنظمي  أتخ تي أساسا  ل ا. و ان مو

حقوق الشعب ما سمي بـ)ًانون االوا  ااثنمي عشمر  الم ف أًمر المسماواا فمي الحقموق 

بين يبقاف الشعب الروماني ماين  بع  الفروًاف بين الفقمراو وااغنيماو غيمر أن مما 

ق المدين ال ف يعجما عمن واسترًا–أخ  على ه ا القانون هو: أجااتي بيي ااب اوالده 

 دفع ديني.
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وًد ش دف اإلمبرايورية الرومانية ظ ور )الديانة المسيحية  التمي أ مدف علمى  

 رامة اإلنسانخ داعية اللى المساواا وتحرير العبيد غير أن تشثير ه ا الدين على مسيرا 

حقمموق اإلنسممان الروممماني  ممان محممدودا  ال  يتفممق بعمم  المؤرخممون علممى أن ال نممائس 

الرسمية ل  ت من تمدع  حقموق اإلنسمانخ ال  أن العبوديمة لم  تل مىخ والتقسمي  اليبقمي بقمي 

 ًائما  وحرية الرأف ل  يعرف ا رجال ال نيسة ال ين  انوا يحاسبون المخالفين ارائ  .

 
 حمىق اإلنسان يف األديان والشرائع السماوية

هممو المصممدر  أولممف الممدياناف والشممرائع السممماوية التممي تممرتبي بمصممدر واحممد 

المساوف وتتشابي في  ثير من القضايا السيما التوحيد وت اد تت امل لما في ا من اهتمما  

 بالقضايا الدنيوية واآلخرويةخ أولف اإلنسان وحقوًي اهتماما  ااول.

ولما  مان اإلنسمان  عقمل وا  محمور هم ه الرسماالف السمماوية فقمد حفلمف  تب ما  

نسممان واعتبرهما أتباع مما حقموق مممن صمنع الخممالق المقدسمة بحقموق وواجبمماف تخمص اإل

 ف ي مقدسة ال يجوا مس ا.

وهمي ليسممف  الفلسمفة الوضممعية ًابلمة للت يممر فمي جوهرهمما وتبمدل نصوصمم ا أو  

تيويرها متى يشاو اإلنسان وفي أف وًف أراد. ل  ا السبب فقد حفلف ال تمب السمماوية 

 واجباف وما لي من حقوق.المقدسة بقوانين وتشريعاف تبين ما على اإلنسان من 

 

 

 حقوق اإلنسان فً الدٌان  المسٌحٌ :

توج ف الديانة المسميحية فمي خياب ما نحمو النماس المسمحوًين إلنقما ه  ممما هم   

فيممي مممن ضمميا  الحقمموق. وحيممث أن حقمموق اإلنسممان تتممشثر بصممرا  اليبقمماف والتفمماوف 

ف لمعالجمة الفموارق بمين الحاد بين ماخ فقمد تصمدف الديانمة المسميحية ل م ا التفماوف وتنماد
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ال نى والفقمر. أن المبمادئ التمي ًالمف ب ما المسميحية همي فمي الواًمع سمعي للثمورا علمى 

 مجتمع بنيف فيي العنًاف على القوا والتمايا اليبقي.

ومممن جانممب عخممر لمم  نجممد أن المسمميحية ت ممت  بممالح   أ ثممر مممن اهتمام مما بشعممادا  

ام  والعدل والمساواا. ول ا  انمف الرؤيمة للعنًمة البناو االجتماعي استنادا  اللى ًي  التس

 بين الحا   والمح ومين مح ومة بمبدأ )ما لقيصر لقيصرخ وما هلل هلل .

ورغ  الن ارهما للظلم  فمشن المسميحية لم  تسمع إلل ماو يبقمة العبيمدخ ل ن ما بار مف  

عبية أولئ  الم ين يقوممون بخدممة أسمياده  علمى الوجمي اامثمل ولم  تبم ل الجمعيماف الشم

 التي نظم ا المسيحيون أف ج ود ل ر  تحرير العبيد.

وفممي سممياق اهتممما  المسمميحية بممالمرأا فقممد أوجممدف ال نيسممة أعممماال  ل رامممل مممن  

النساو ولعل أه  ما ينب ي اليراده في الموضع هو اهتما  المسيحية بااسرا فقد اعتبرف 

ووأد اايفممال وأنقمم ف رابيممة المماواج رابيممة مقدسممة.  ممما حممر  همم ا الممدين اإلج مما  

ال نيسممة أولئمم  المشممردين مممن اايفممال و انممف توصممي بالعفممة وبقمماو البنمماف أب ممارا  

 واعتبرف  ل  من المثل ااخنًية العليا.

وبتوج ات ا تل خ حاولف المسيحية معالجة الفرا  الخلقي الم ف أشماعتي الوثنيمةخ  

 الجنسية.ومعالجة عال  أن  تي ظواهر الوحشية والظل  والفوضى 

وال ا  انممف المسمميحية فممي بممدايت ا لمم  تعممي اهتماممما  بالسممليةخ فشن مما وفممي مراحممل  

الحقة وبسبب من انتشارها وايادا نفو ها بين الناس أصبحف في تعار  مع السليةخ 

 خ  لممم  أن 311 -64وشممم دف العنًمممة نوعممما  ممممن النممماا  بمممين ال نيسمممة والدولمممة بمممين 

يسمممةخ فلممم  يعمممد اابمممايرا يحتملمممون عمممد  تعظمممي  اابمممايرا أغممماظ   سممملو  رجمممال ال ن

 عبقرياف الدولة. فال نيسة صارف ترف  خضو  الدين للدولة.
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ول ن ال يبدو أن ما تقد  عرضما  تاريخيما  سمريعا  البمد أن نؤ مد أن مبمادئ العمدل  

والمساواا والتسام  وااخوا التي جاوف ب ا المسميحية همي ااسمس التمي ترت ما علي ما 

 إلنسان.ًضية حقوق ا

 

 حقوق اإلنسان فً اإلسالم:

لما  ان اإلسن  هو عخر ااديان السماوية و ان محممد )ص  همو خمات  النبيمينخ  

فشن اإلسن  هو دين للبشرية جمعاو وللتارير  لمي دون االًتصمار علمى شمعب بعينمي أو 

سمان منيقة محددا أو حقبة من التارير. ولقد أًر اإلسن  بشمريعتي السممحاو حقموق اإلن

من  أ ثر من أربعة عشر ًرنا . وهم ه الحقموق ليسمف حقوًما  يبيعيمة بمل همي هبمة الل يمة 

ترت ا اللى مبادئ الشريعة والعقيدا اإلسنمية وه ا ما يضفي على  لم  الحقموق ًدسمية 

 تش ل ضمانا  ضد اعتداو السلية علي ا.

ن والقمرعن ول  يتر  القمرعن ال مري  أممرا  الال تحمدث عنمي بالنسمبة لحقموق اإلنسما 

 ال ري  هو المصدر ااساس للشريعة اإلسنمية.

ووفقا  للقرعن ال ري  وسنة الرسول )ص  فشن اإلسن  نظامما  مت اممل يشممل  مل  

جوانب الحيماا ويضممن حريمة اإلنسمان وحقوًمي فمي اليمار مبمادئ الشمريعة ويسمتند اللمى 

وبممالرغ  مممن أن  التضممامن بممين اافممراد والمجتمممع وفممي اليممار المسممؤولية االجتماعيممة.

القممرعن ال ممري  والسممنة النبويممة الشممريفة تضمممنف المبممادئ ااساسممية التممي تممنظ  حقمموق 

اإلنسان فشن ه ين المصدرين ااساسيين تسمحان ل ل مجتمع بتيبيق ه ه المبادئ وفقما  

 للظروا وأوضا  ه ا المجتمع.

ًمد أعيمى أن استناد حقوق اإلنسان في اإلسن  اللى خمالق اإلنسمان )عما وجمل   

 ه ه الحقوق مميااف م مة من ا:

 . من  ه ه الحقوق ًدسية باعتبار أن هللا هو ال ف صا  ه ه الحقوق.1
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 . أعياها ًوا التاا  يتحمل مسؤولية حمايت ا  ل فرد.2

اليات ما ضمممانا  لقضمية حريممة اإلنسممان ملقمد حفممل اإلسمن  بجملممة حقموق تشمم ل ب  

تممي سممبق ب مما اإلسممن  يروحمماف الف ممر و رامتممي وسمموا نممشتي علممى بعمم  من مما وال

 الوضعي. ومن ه ه الحقوق هي:

: وتنممدرج تحممف همم ا البنممد حريممة االعتقمماد والممدينخ الحقوووق والحرٌوواف الفكرٌوو  -1

وحرية الف ر وحرية الرأس فعلى الرغ  من أن اإلسن  ًد نسر المدياناف السمابقة وًمال 

إلسن  دينا  فلمن يقبمل منمي وهمو فمي بخسارا من ال يعتنقي لقولي تعالى: )ومن يبتغ غير ا

اآلخممرا مممن الخاسممرين . الال أن  لمم  ال يعنممي ممارسممة العنمما واإل ممراه عنممد اآلخممرين 

والجباره  على اعتناق العقيدا الجديدا. فقد ظلف حرية االعتقاد مصانة ومحروسة ضد 

من ال ي  أف من أش ال اإل راه يبقا  لتقرير الل ي هو )ال ال راه في الدين ًد تبين الرشد

نفصا  ل ا وهللا سمميع أفمن ي فر بالياغوف ويؤمن باهلل فقد استمس  بالعروا الوثقى ال 

 علي  . صدق هللا العظي .

ولقد أجمعف  تب التفسير على اعتبار ه ه اآلية ًاعدا  برى في ًواعد اإلسن   

حريماف ان حرية االعتقاد هي أول حقموق اإلنسمان ويعتبرهما مف مروا اإلسمن  أسمبق ال

 العامة ان ا بمثابة القاعدا ااساس وهي من ث  ًضية اختيار.

ومثلما تقرر الشريعة حرية االعتقاد فشن ا ب اف الوًف تعلمنا ممن ا التعبيمر عمن  

 ل  )أد  اللى سبيل رب  بالح مة والموعظة الحسنة وجادل   بالتي هي أحسن . وًولي 

 هي أحسن .سبحاني )وال تجادلوا أهل ال تاب الال بالتي 

وفيما يتعلق بحرية التف ير فقد ن ى اإلسمن  عمن التقليمد بمل حمث علمى ضمرورا 

العمال العقل وما ت رار بع  النصوص القرعنيةخ  قولمي تعمالى )أفمن تم  رون خ )أفمن 

تمم  رون خ أفممن يتممدبرون القممرعن  )أفلمم  يممدبروا القممول  أف يتممشملواخ الال صمميغ تو يديممة 

 عمال العقل.وت  يرية على التف ير وال
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: يرجع تش يد الشريعة اإلسنمية على مبدأ المساواا اللى وحدا ااصل فمي المساواة -2

الخلق من جانب واللى العمق اإلنساني لإلسن  من جانب عخرخ والمسماواا تتجلمى بقولمي 

تعممالى )وممما أرسمملنا  الال  افممة للنمماس  أف دون تمييمما بممين همم ا أو  ا خ فممالت ير المم ف 

 عة ي دا ال ل اللى حد سواو.تتوخاه الشري

وال ا  ان الناس يتفاوتون في ًدرا أداو الواجبافخ أف أن الت ليما حسمب القمدرا  

)ال ي لمما هللا نفسمما  الال وسممع ا  فممشن المسمملمين متسمماوون فممي حقمموً   و لمم  هممو العممدل 

 بعيني.

فالمسممماواا  مبمممدأ فمممي اإلسمممن  ال تقتصمممر فمممي أوجمممي الحيممماا االجتماعيمممة علمممى  

المسلمين دون غيره  بل تشمل الجميع و ل  تش يدا  علمى احتمرا  عدميمة اإلنسمان. لم ل  

نجد ال ثير من شعوب الشرق ااًصى ًد اًبلوا على اعتناق اإلسن  لميس بقموا السميا 

بل بقوا القي  التمي نقل ما المسملمون القمادمون للتجمارا أو لسمواها. فقمد أًبمل النماس علمى 

 يدعو اللى رفع ششن الفرد والمساواا االجتماعية. الدين الجديد باعتباره

: ويقصمد ب م ا الحمق همو أن تحتمر  الحيماا الخاصمة لإلنسمانخ أف حق الخصوصٌ  -3

خصوصياتي وأسراره بحيث ال ت ون عرضمة لتحمرف اآلخمرين علي ما. ومضمامين هم ا 

 الحق تنيوف على االعتباراف التالية:

رمممة يجممب أن تصممانخ سممواو أ ممان  لمم  أ. حر ممة وحمايممة السمم نخ فلسمم ن اإلنسممان ح

الس ن مؤًتا  أو دائما خ مملو ا خ أو مستشجرا . فالس ن هو الم ان ال ف يشوف الليي اإلنسان 

يستتر فيي هو وعائلتيخ وينب ي أن ي ون  ل ما داخل الس ن موضع احتمرا  وبعيمد عمن 

ويجممب  االسممتباحةخ  ممما يحظممر اسممتينو علممى المسمم ن أو تعريضممي للتلمما أو ال ممد خ

 االستئ ان عند دخول المس نخ  ما ويحر  التجسس على الس ن.

 ب. حماية وحرمة االتصاالف والمراسنف الخاصة باإلنسان.
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: الحياا حق وهبة هللا سبحاني وتعالى لإلنسان ال يناعي عني النسان عخمر حق الحٌاة -4

د التممي ًالممف ب مما ب يممر الحممق )وال تقتلمموا الممنفس التممي حممر  هللا الال بممالحق خ أف بالحممدو

فقممد حممر  اإلسممن  الاهمماق ااروا  ًممال تعممالى:  -أف الحممدود–الشممريعة وفممي غيممر  لمم  

)ومن ًتل نفسا  ب ير نفمس أو فسمادا  فمي اار  ف شنمما ًتمل النماس جميعما  وممن أحياهما 

ف شنما أحيا الناس جميعا   ومع عظ  خييئة ًتل النفس ب ير الحقخ فقد  مره هللا سمبحاني 

)ومن قتل مظلومًا فقد  عللندا لول دل ادلًانًا فدف  ادال فد  نلقتدل  ندل          )وتعالى 
 .كان منصواًن((

وه  ا فقد حرمف الشريعة اإلسنمية االنتحار و ل ما من ششني تعري  المنفس 

 ل  ى  المس راف والمخدراف وغيرها.

 لقد أشتمل اإلسن  على أح ا   فلف بموجب ا حق الحياا هي:

وا  ب يممر حممق جريمممة ضممد اإلنسممانية  ل مما. وأن تجنيممب اانفممس أ. اعتبممار الاهمماق اار

 القتل نعمة على اإلنسانية  ل ا.

ب. اعتبممار همم ا الحممق حقمما  مشممتر ا  يتمتممع بممي جميممع النمماس دونممما تمييمما المسممل  وغيممر 

 المسل .

 ج. تحري  ًتل ال ير دون وجي حقخ أف بالحدود.

ًتل أخيي اإلنسان فقد حرمف عليي ًتمل د. مثلما حرمف الشريعة اإلسنمية على المسل  

 نفسي.

: حفمل اإلسمن  باهتمما  منقيمع النظيمر بمالعل  وحمث علمى يلبميخ حق العلم والتعلم -5

فمالعل  ب اتممي أحممد معمايير السمملو  الجيممدخ القموي خ وتعظيممما  اهميممة العلم  فقممد ًممال تعممالى 

ا الرسمول ال مري  محممد )يرفع هللا ال ين أمنوا وال ين أوتوا العل  درجاف .. ولقمد عمر

وا  مممدخل ليلممب العلمم  مممن فصممل الخيمماب ااول )أًممرأ بشسمم  ربمم  ا)ص  أهميممة القممر

ال ف خلقخ خلق اإلنسان من علقخ أًرأ ورب  اا ر خ ال ف عل  بالقل خ عل  اإلنسان ما 
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ل  يعل  . ول ا فقد أمر الرسول ال مري  )ص  بتعلمي  القمراوا وال تابمة وحمث علمى يلمب 

و  ان في  ل  مشقة لما للعل  من فضل. فاعتبر العل  فريضة علمى المسمل   مما العل  ول

 ن ى الرسول )ص  عن  تمان العل  وأ د على أهمية العل  وأجره لإلنسان بعد مماتي.

وال يقتصر يلب العل  في اإلسن  على صنا معينخ أو أني يتوًما علمى علمو   

ير واانساب والح مة واامثال وعل  الشريعة بل تتصرا موضوعاتي اللى الل ة والتار

الفل  والل اف ااجنبية والحساب واليب وغيرهما.. فمالمن ا اإلسمنمي فمي يلمب العلم  

 مت امل.

 وعلى العمو  فشن العل  والمعرفة تبقى من الخصائص المحددا ل وية اامة. 

ي : حظيممف المممرأا بمماحترا  واهتممما  فممائقين فممحووق الموورأة وا سوورة فووً اإلسووالم -6

الشمممر  اإلسمممنمي ان ممما همممي ااصمممل فمممي بنممماو ااسمممرا التمممي همممي أسممماس الت ممموين 

االجتماعي. وجوهر ه ا االهتما  هو أن اإلسن   فل للمرأا المساواا التامة ممع الرجمل 

المنبسمماف المتعلقممة مممن حيممث الحقمموق اإلنسممانية. ولمم  يقممرر التفاضممل الال فممي بعمم  

 يؤثر في حقيقيمة الوضمع الثابمف للجنسمينخ أمما فمي داد أو ااربة أو التبعية مما التعباال

 بين المرأا والرجل.تاليار ال لياف والمبادئ العامة فشن الثابف هو المساواا 

و ممان مممن اهتممما  اإلسممن  بممالمرأا أن الرسممول ال ممري  )ص  أن ممر ًتممل النسمماو  

ن  أهميمة والصبيان في الحرب و ان اإلسن  ًد حر  أصن  وأد البناف. ول  ي فل اإلسم

التعلي  للمرأا فقد أوجب علي ا تعل  العل  وأخيرا  فشن اإلسن  ل  يمنع الممرأا عمن العممل 

 مثلما ل  ين  ا عن الج اد في سبيل هللا.

ولبناو أسرا صحيحة فقمد أوجمب اإلسمن  ياعمة اابنماو لوالمدي   فعيما ياعمة  

  الال تعبممدوا الال اليمماه الوالممدين علممى عبممادا هللا فقممد ًممال سممبحاني وتعممالى )وًضممى ربمم

وبالوالممدين الحسممانا   وألمما  الاوجممة بياعممة اوج مما وألمما  الوالممدين برعايممة أبنائ ممما 
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والحسان تربيت   بدوا  من اختيار االس  الجميل للمولود وتربيتمي وتعليممي بمما يقمود لبنماو 

 أسرا متماس ة ومجتمع واحد وموحد.

لممة العممل واشمتقاًات ا فمي القمرعن : وردف  فل االجتماعًاحق العمل ومبدأ التك -3

. نقيضمي  مرا وفي  ل من ا أما حث على العمل الصمال  أو التحم ير ممن 335ال ري  )

والقممرعن يحممث علممى العمممل بصممي ة اامممر )وًممل أعملمموا فسمميرى هللا عمل مم  ورسممولي 

 والمؤمنون وستردون اللى عال  ال يب والش ادا فينبئ   بما  نت  تعملون .

 سمبحاني الوجمود حمول اإلنسمان لتسم يل عملمي وأضمفى علمى العممل لقد  يا هللا 

 .بالرباصفة القدسية ل ل  ن ى عن االحت ار والتعامل 

ولقد تناولف الشمريعة اإلسمنمية موضموعا  يمرتبي بالعممل  لم  همو الت افمل االجتمماعي 

تعماونوا ال ف يعد من المبادئ ااساسية للتنشئة االجتماعية و ل  تمسم ا  بقولمي تعمالى )و

 على البر والتقوى وال تعاونوا على ااث  والعدوان . 

وتعد صمور االنفماق الممالي يبقما  للشمريعة اإلسمنمية التعبيمر ااوفمى عمن نظما   

 الت افل االجتماعي.

 

 حقوق اإلنسان فً العصور الوسطى والحدٌث :

اإلنسمان ش دف العصور الوسيى أحداثا  وأف ارا  أس مف في دع  مسيرا حقوق  

فممي تممارير البشممرية. ويعتبممر ميثمماق الع ممد ااعظمم  والمعممروا )بالماغنمما  ارتمما  المم ف 

من أه  الوثائق التمي صمدرف فمي ال مرب عمن حقموق اإلنسمان. وًمد  1215صدر عا  

ممادا  63فرضف على المل  )مل  الن لتمرا  ًيمود وأجبمر علمى توًيع ما. وأحتموف علمى 

اإلًيمما  فممي وجممي الملمم .  ممما  رسممف  ممان موضمموع ا ااساسممي هممو ضمممان حقمموق 

حرياف ال نيسة وحقوق المدن ضد تعسا الملم . وحقموق النسماو وااراممل والسمييرا 

 على الضرائب من ًبل مجلس العمو .
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  ل  ضماناف ًضائية أصبحف أساسا  لقاعدا )منع االعتقال التعسفي  فيما بعمد  

الن لتمرا سمت ون حمرا وتتمتمع ب مل تشير المادا ااولى من الماغنما  ارتما اللمى أن  نيسمة 

  من مما الال أن ال يم ممن أن 12حقوً مما وحريت مما دون أف انتقمماص.  ممما تشممير المممادا )

 يجمع ااموال دون موافقة المجلس العا .

  من مما فتممنص علممى أنممي ال يم ممن اليقمماا أو سممجن أف النسممان أو 37أممما المممادا ) 

فيممي دون ح مم  ًضممائي وفقمما  لقممانون انتمماا  مل يتممي أو اعتبمماره خارجمما  عممن القممانون أو ن

   بحرية السفر والتنقل.42البند.  ما سمحف المادا )

  والمم ف أعيممى 1578اللممى جانممب  لمم  يعممد المرسممو  )نانممف  الصممادر عمما   

البروتستانف في فرنسا حريمة العقيمدا والعبمادا أحمد الوثمائق التمي تششمر عصمر الن ضمة 

الفتممرا )عصممر الن ضممة  ممما يعممرا  واحتممرا  حقمموق اإلنسممان. حيممث ظ ممر خممنل همم ه

باإلنسممانيين المم ين أ ممدوا علممى ًيمممة الفممرد فممي الحيمماا. وغممدف مقولممة )الن ًيمممة اإلنسممان 

 ت من في  اتي  شعارا  رائجا  ومرغوبا  يالما يؤدف تيبيقي اللى الت ير نحو اافضل.

 

 حقوق اإلنسان فً العصور الحدٌث  والمعاصرة:

لحربين العالميتين من أحموال أنت  مف في ما حقموق الن ما شاهدتي البشرية خنل ا 

 الفرد بش ل  بير وواض .

عاا االتجاه الرامي اللى احتمرا  وحمايمة حقموق اإلنسمان. بعمد الحمرب العالميمة  

ااولمى  انمف اإلشمارا الدالمة علمى االحتمرا  حقموق اإلنسمان الشمارا بسميية خاصمة بعمد 

 تعيش ضمن الدول الجديدا.ظ ور نظا  االنتداب وضمان حقوق ااًلياف التي 

خيموا  لقد بعد الحمرب العالميمة الثانيمة خيما االعتمراا المدولي لحقموق اإلنسمان 

واسعة وهامة بقيا  منظمة اام  المتحدا وبفضمل ميثماق المنظممة الدوليمة دخلمف مسمشلة 

الحقوق اإلنسان دائرا القانون الدولي الموضعي. ًد تضمن الميثاق عدا نصوص بششن 
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سمان. ففمي الممادا ااولمى ممن الميثماق تظ مر عبمارا )احتمرا  وتعايما حقموق حقموق اإلن

اإلنسان وحرياتي ااساسية والمواد ااخرى في ا الشارا اللى حريمة العممل وعمد  التمييما 

 والتش يد المستمر على تعايا حقوق اإلنسان.

 الن اعتراا الدولي المعاصر لحقوق اإلنسان ًد مر بمراحل خمسة هي: 

التعريمما بممالحق بلممورا المف ممو  والنتقائممي وتحديممده  مبممدأ وغالبمما  ممما تممت  مممن مرحلممة  -1

 خنل  تاباف فق او القانون المف رين و  ل  التيوراف اإلًليمية.

مرحلة اإلعنن: الًرار لحق مبدأ عا  معترا بي من ًبل المجتمع الدولي وغالبا  مما  -2

يمة تتسم  بعموميمة وعمد  اإللماا  يشخ  هم ا اإلًمرار بشم ل العمنن عمالمي أو معاهمدا دول

 بش ل  امل.

ختصمة ممرحلة النفا  يت  تحديد عمومياف الحق لتيويرها في ش ل اتفاًيماف دوليمة  -3

 .1766 الع دين الدوليين الصادرين عا  

مرحلممة تشمم يل عليمماف التنفيمم : مممن خممنل النشمماو لجممان لمتابعممة تنفيمم  اتفاًيممة دوليممة  -4

ت موين لجنمة تحقيمق أو تقصمي الحقمائق وتقمو  هم ه اآلليماف مختصة أو تعيمين مقمرر أو 

بشصممدار ًممراراف تتسمم  فممي ال الممب بالدبلوماسممية وعممد  توجيممي نقممد مباشممر للح وممماف 

 المخالفة.

 

مرحلة الحمايمة الجنائيمة: وضمع االنت ا ماف علمى الحمق المعنمي بالحمايمة فمي اليمار  -5

 فاًية مناهضة التع يب.نص تجريمي وفر  العقوباف الرادعة لمرت بيي مثل ات

 

وأخ  االعتراا المعاصر لحقوق اإلنسمان يتعماا منم  الًمرار الجمعيمة العاممة ل مم   -6

  ثمم  الع ممدين الممدوليين  حقمموق 1784المتحممدا اإلعممنن العممالمي لحقمموق اإلنسممان عمما  
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وسممميف همم ه الوثممائق الدوليممة الممثنث بالشممرعية الدوليممة لحقمموق  1766اإلنسممان لعمما  

 اإلنسان.

 

 االعتراف المعاصر لحقوق اإلنسان -

 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان:

ممادا  32يت ون اإلعنن من ديباجة هي انع اس لديباجة ميثماق اامم  المتحمدا و 

تحدد حقوق اإلنسان وحرياتي ااساسية التي ينب ي أن يتمتع ب ا جميمع الرجمال والنسماو 

 في  افة أنحاو العال  بن تمييا.

منممي الحقمموق المدنيممة والسياسممية فممي حممين تتنمماول المممواد  21-3المممواد  وتتنمماول 

من اإلعنن الحقوق االًتصادية واالجتماعية والثقافية وترد في المادا ااولى  23 -22

من اإلعنن المبادئ الفلسفية التي يقو  علي ما اإلعمنن والتمي تمنص علمى مما يلمي يولمد 

راممة والحقموق وهم  ًمد وهبموا العقمل والوجمدان جميع الناس أحرارا  ومتساويين فمي ال 

وعلممي   أن يعمماملوا بعضمم   بعضمما  وبممرو  اإلخمماو وتعممرا المممادا بمم ل  االفتراضممين 

 ااساسيين لإلعنن على النحو التالي:

 

 

 أن الحق في الحرية وفي المساواا هو حق يولد مع الفرد وال يجوا التصرا فيي. -1

قمل ووجمدان فشنمي يختلما عمن بماًي المخلوًماف علمى نظرا  ان اإلنسمان  مائن  و ع -2

 اار  ومن ث  لي حقوق وحرياف ال تتمتع ب ا مخلوًاف أخرى. 

وتنص المادا الثانية علمى المبمدأ ااسماس الخماص بالمسماواا وعمد  التمييما فيمما  

يتعلق بالتمتع بحقوق اإلنسان وبحريماف ااساسمية. وهمي تؤ مد بم ل  ح م  ميثماق اامم  

المم ف يممنص بممشن تعمممل المنظمممة الدوليممة علممى تعايمما مراعمماا تلمم  الحقمموق المتحممدا 
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والحرياف للجميع بن تميا بسبب العنصمر أو الجمنس أو الل مة أو المدين. وتمنص الممادا 

  على أن اإلعنن ينيبق على جميع البلدان وااًمالي  ب م  النظمر 2نفس ا في الفقرا )

 عن مر اها وتعلن المادا.

اسية ومترابية هي الحق في الحياا. والحمق فمي الحريمة والحمق فمي ثنث حقوق أس -3

 أمان الفرد على شخصي. 

مممن  21اللممى  3وتشمممل الحقمموق المدنيممة والسياسممية المعتممرا ب مما فممي المممواد  

اإلعممنن حممق الفممرد فممي الحيمماا والحريممة وفممي اامممان علممى شخصمميخ والتحممرر مممن 

 للمعاملممة والعقوبممة القاسممية أو ال االسممترًاق واالسممتبعاد وعممد  الخضممو  للتعمم يب وال

النسممانية. وحممق اإلنسممان فممي  ممل م ممان فممي أن يعتممرا لممي بالشخصممية القانونيممة )وهممي 

االعتراا بقدرا الشخص على ممارسة بع  الحقوق وأداو بع  الواجباف بنفسي في 

 ظل نظا  ًضائي خاص.

لنيمة. وحق اإلنسان في تنظر ًضيتي مح ممة مسمتقلة ومحايمدا نظمرا منصمفة وع 

والحق في اعتبار  ل شخص برئ حتى تثبف الدانتيخ وعد  جمواا التمدخل التعسمفي فمي 

الحياا اإلنسانية الخاصمة أو فمي شمؤوني أسمرتي أو مسم ني أو مراسمنف وحريمة التنقمل. 

وحممق اللجمموو وحممق الجنسممية حممق المماواج وت مموين أسممرا وحممق التملمم  وحريممة الف ممر 

وحق ت وين جمعياف وعقد اجتماعاف وحمق  مل  ان الدين حرية الرأف والتعبير واوجد

شممخص فممي المشممار ة فممي الدارا الشممؤون العامممة لبلممده وحممق المسمماواا فممي المشممار ة 

 بممارسة الوظائا العامة في الدولة.

أما فيما يتعلق بالحقوق االًتصادية واالجتماعية والثقافية فقمد جماوف ب ما الممواد  

عيخ الحمق فمي العمملخ الحمق فمي الراحمة فتشممل )الحمق فمي الضممان االجتمما 23 -22

وأوًاف الفرا  والحق في مستوى معيشة لضمان الصحة والرفاهية والحمق فمي التعلمي  

 افية....قوالحق في المشار ة في الحياا المجتمع الث
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  بممشن ل ممل فممرد الحممق فممي نظمما  اجتممماعي 32 -28وتعتممرا المممواد الختاميممة ) 

حقوق والحرياف ااساسية بش ل عا  أمما الممادا ودولي يم ن أن تيبق في ظلي جميع ال

فشن ا تؤ د على أن ال يخضع أف الفرد في ممارسة حقوًي وحرياتي الال للقيود التمي  27

ممن أنمي ال يجموا ايمة دولمة أو جماعمة أو أف فمرد  32يقررهما القمانون. وتحم ر الممادا 

ا اللى هد  أف ممن الدعاو أف حق بموجب اإلعنن في القيا  بشف نشاي أو بشف فعل ي د

 الحقوق والحرياف المنصوص على في اإلعنن.

وبقدر ما يعمد اإلعمنن العمالمي لحقموق اإلنسمان أ ثمر القمراراف التمي أصمدرت ا  

اام  المتحدا ش را وأهمية الال أني من أ ثرها الثارا وجدال  بششن مما يتمتمع بمي ممن ًيممة 

حمين يمرى المبع  اآلخمر أنمي يتمتمع  ًانونية ف نا  من يرى أني ال يتمتع بقوا اللاا  فمي

بقوا اللماا  بحمدود معينمة.... ورغم   لم  فمشن اإلعمنن وضمع تفصمين  الحقموق اإلنسمان 

وأصب  مصدرا  يستمد مني اإلنسان لحقوًي ويعتبمر انت ا مي انت ا ما  اللتماا  ًمانوني يقمع 

ويين علممى الدولممة.  ممما أن مضمممون اإلعممنن ًممد تش ممد مممن الناحيممة العمليممة علممى المسممت

والمويني والمدولي. فقمد رددف أغلمب المدول فمي دسماتيرها وتشمريعات ا وعلمى درجمماف 

مختلفة المبادئ والقواعد الخاصة بحقوق اإلنسان المواردا فمي اإلعمنن ممن تلم  المدول 

للحقممموق  2225العممراق حيممث تمم  تخصمميص بمماب  اممممل مممن الدسممتور الجديممد العمما  

قوق والحرياف التي جاو ب ما اإلعمنن العمالمي والحرياف. ت  التش يد في ا على أبرا الح

 لحقوق اإلنسان.

 

 االعتراف اإلقلٌمً المعاصر:

لقمممد رافمممق االعتمممراا واالهتمممما  المممدولي المعاصمممر بحقممموق اإلنسمممان اعتمممراا  

مما  الًليمممي ب ما شمممل جميمع المنظممماف اإلًليميممة التمي نشممشف فمي عالمنمما المعاصممر تواه

 .1745منظمة اام  المتحدا عا  خاصة تل  التي نششف بعد ًيا  
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وتجسد  ل  في المواثيق المنشئة لتل  المنظماف اإلًليمية وفي الوثمائق الخاصمة  

بحقوق اإلنسان الصادرا عن تل  المنظمافخ وفي النشاو عدد من ااج اا التي تشمرا 

علممى تيبيممق اتفاًيمماف حقمموق اإلنسممان الصممادرا عن مما والتممي يم ممن أن ت ممون الممدول 

 في ه ه المنظماف أيرافا  في ا. ااعضاو 

 

 . على الصعٌد ا وربً:1

بعد سنواف ًليلة من انت ماو الحمرب العالميمة الثانيمة بمدأف أوربما سمعي ا للقضماو  

على الحروب واالهتما  بوضع أسمس ودعمائ  حمايمة حقموق اإلنسمان وأنشمشف المجلمس 

ة ممن ديباجتمي علمى فمي الفقمرا الثالثم 5/5/1747ف نص نظامي الموًع فمي  ااوربي ال

أن مبادئ الحرية الفردية والسياسية وسميادا القمانون تشم ل الديمقراييمة الحقيقيمة..  مما 

  من النظا  الدول الموًعة علييخ باإلًرار بسيادا القانون ال ف يمارس 3ألامف المادا )

 بموجبي  ل شخص خاضع للوالية القضائية حقوق اإلنسان والحرياف العامة.

دولمممة أوربيمممة ووًعممموا علمممى  15أجتممممع واراو خارجيمممة  4/11/1752وفمممي  

وأنشمئف  3/7/1752االتفاًية ااوربيمة لحقموق اإلنسمان والتمي دخلمف حيما التنفيم  فمي 

وربيمة لحقموق اإلنسمان. وتقتصمر بموجب ا اللجنة ااوربية لحقوق اإلنسان والمح مة اا

فمي حمين يمنص الميثماق االجتمماعي  االتفاًية ااوربية على الحقوق المدنيمة والسياسميةخ

علممى الحقمموق االًتصممادية.. وتعتممرا االتفاًيممة ااوربيممة لعممما   1761وربممي لعمما  اا

ل ممل النسممان يخضممع لواليممة الممدول واايممراا بممالحقوق والحريمماف المحممددا فممي  1752

االتفاًيمممة وًمممد أ ملمممف االتفاًيمممة بعمممدد ممممن البروتو ممموالف التمممي توسمممع ًائممممة الحقممموق 

 ا.  ما أنششف االتفاًية ااوربية لحقوق اإلنسان لجنة للتفتيش على السمجون المعترا ب

ااوربية تصدر تقارير عن حالة السجون ومعاملة السجناو في ا لم ل  اعتبمر أن أصمالة 
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االتفاًيممة ااوربيممة لحقمموق اإلنسممان ال ت مممن فممي الحقمموق التممي ت رسمم ا بممل فممي نظمما  

 قوق في الدول اايراا..اإلشراا على التمتع الفعلي ب  ه الح

 . على الصعٌد ا مٌركً:2

نصوصما   1748 رس ميثاق منظمة الدول اامري ية الصادر فمي بوغوتما عما   

خاصة بحقوق اإلنسان حيث أشار في ديباجتي )الفقرا الرابعة  اللمى أن المعنمى الحقيقمي 

ييممة للتضممامن وحسممن الجمموار ال يم ممن ترسمميخي الال ضمممن اليممار المؤسسمماف الديمقرا

من المادا الثالثة من ميثماق المنظممة  -ف–واحترا  حقوق اإلنسان..  ما جاو في الفقرا 

 الم  ورا الًرار الدول اامري ية بالحقوق ااساسية للشخص اإلنساني دون أف تمييا.

وًد صدر عمن المنظممة اامري يمة اإلعمنن العمالمي لحقموق وواجبماف اإلنسمان  

..  مما ًمررف المنظممة النشماو اللجنمة اامري يمة 1748ر في بوغوتا ) ولومبيا  فمي أيما

ضمن مؤسساف وهيئاف منظمة الدول اامري ية..  1762أيار  25لحقوق اإلنسان في 

تشمرين  22وتوجف ه ه الج ود بتبني المنظمة لنتفاًية اامري ية لحقموق اإلنسمان فمي 

استخدمف االتفاًيمة في دورت ا المعقودا في سان خوايي في  وستاري ا و 1767الثاني 

ااوربيمممة لحقممموق اإلنسمممان  نممممو ج لنتفاًيمممة اامري يمممة.. وًمممد دخلمممف هممم ه االتفاًيمممة 

 ..18/3/1738اامري ية لحقوق اإلنسان حيا التنفي  في 

وتوض  مقدمة االتفاًية اامري ية لحقوق اإلنسمان أن حقموق اإلنسمان ااساسمية  

 ونمي مواينما  فمي دولمة معينمة وتعتمرا  تثبف لي لمجرد  وني النسانا  وليس علمى أسماس

االتفاًية بعدد من الحقوق التي لم  يمرد ل ما   مر فمي االتفاًيمة ااوربيمة والبروتو موالف 

الملحقة ب ا ه ا وًد أنششف منظمة الدولة اامري ية المح مة اامري ية لحقوق اإلنسمان 

 ي ا..على غرار المح مة ااوربية لحقوق اإلنسان التي سبق اإلشارا الل
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 . على الصعٌد ا فرٌقً:3

فممي أديممس أبابمما والتممي  22/5/1763عنممد النشمماو منظمممة الوحممدا اافريقيممة فممي  

جسدف عمال الشعوب اافريقية في الحرية والمساواا نص ميثاً ا فمي ديباجتمي علمى أن 

 المنظمة على اًتنا  تا  بميثاق اام  المتحدا واإلعمنن العمالمي لحقموق اإلنسمان..  مما

من المادا الثانيمة ممن الميثماق بمشن أهمداا المنظممة تعايما التعماون  -5-ورد في الفقرا 

المممدولي ممممع ااخممم  بعمممين االعتبمممار ميثممماق اامممم  المتحمممدا واإلعمممنن العمممالمي لحقممموق 

 اإلنسان..

وأصدرف منظمة الوحدا اافريقية في ًمت ا المنعقدا في نيروبي ) ينيا  بتمارير  

اافريقمي لحقموق اإلنسمان والشمعوب والم ف دخمل حيما التنفيم   الميثماق 1781حايران 

 63بعمد مصمادًة غالبيمة المدول اافريقيمة عليمي عممن  بالممادا  1786في تشمرين ااول 

مممن الميثمماق.. وخنفمما  للمواثيممق الدوليممة ااخممرى لحقمموق اإلنسممان يخصممص الميثمماق 

ا جماعيمة وعلمى مسمتوى اافريقي عددا  ممن بنموده لحقموق ال يم من تحقيق ما الال بصمور

 الشعب بشسره وهو ن ا اعتادف عليي دول العال  الثالث خنل فترا الحرب الباردا.

اللجنة اافريقية لحقموق  1781 ما أنششف منظمة الوحدا اافريقية في حايران  

اإلنسممان والشممعوب بموجممب الميثمماق اافريقممي لحقمموق اإلنسممان والشممعوب.. وفممي عمما  

وحممدا اافريقيممة بشصممدار بروتو ممول خمماص بالميثمماق اافريقممي ًامممف منظمممة ال 1773

بشنشاو المح مة اافريقية لحقموق اإلنسمان والشمعوب ل من هم ه المح ممة لم  تمر النمور.. 

تمم  اعتممماد المرسممو  الدسممتورف لنتحمماد اافريقممي وًممد دخممل همم ا  2222وفممي عمما  

اافريقي ال ف حل محل معلنا  النشاو االتحاد  2221مايس  26المرسو  حيا التنفي  في 

  ممن المرسمو  الدسمتورف 1  فقمرا )18منظمة الوحدا اافريقيمة.. وًمد نصمف الممادا )

 لنتحاد اافريقي على النشاو مح مة للعدل.
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 . على الصعٌد اإلسالمً:4

أثمر العمدوان الصم يوني علمى  1732ت  النشماو منظممة الممؤتمر اإلسمنمي عما   

وجب ًمرار ممؤتمر واراو خارجيمة المدول اإلسمنمية المقدساف اإلسنمية في القدس بم

ال ف عقد في جدا في العما  المم  ور.. والمنظممة تنظمي  الًليممي يضم  المدول اإلسمنمية 

 في مختلا ًاراف العال  والتي ي ون أغلبية س ان ا من المسلمين..

وميثاق منظمة المؤتمر اإلسنمي ال ف صدر عن مؤتمر واراو خارجية الدول  

يشمير فمي ديباجتمي  1732ع ار  4 –شمباي  27مية ال ف عقد في جدا للفتمرا ممن اإلسن

اللى حقوق اإلنسان ال  ينص على التش يد بتقيده  بميثماق اامم  المتحمدا وحقموق اإلنسمان 

ااساسية التي تعتبر أغراض ا ومبادئ ا أساسا  لتعاون مستمر بين جميع الشعوب..  مما 

اصر الصداًة ااخوية والروحية القائمة بمين شمعوب ا ينص الميثاق أيضا  على توثيق أو

وحماية حريت ما وتمراث حضمارت ا المشمتر  المبنيمة علمى مبمدأ العمدل والتسمام  وعمد  

  علممى العمممل علممى محممو التفرًممة العنصممرية 3التمييمما. وأ ممد فممي مادتممي الثانيممة الفقممرا )

لممؤتمر اإلسمنمي والقضاو على االستعمار بجميع أش الي.. ه ا وًمد أصمدرف منظممة ا

مممادا أ ممدف علممى  25تضمممن  1772العننمما  م ممما  لحقمموق اإلنسممان فممي اإلسممن  عمما  

الحريممة وااسممرا وحقمموق المممرأا واليفممل وحممق التعلممي  وحريممة التنقممل وحقمموق العمممل 

والتمل  والحق في اامان وحرمة المس ن والمساواا أما  القضاو وحرية التعبير وحمق 

 ؤون العامة.االشترا  في الدارا الش

 

 . على الصعٌد العربً:5

أف ًبل صدور ميثماق المم   22/3/1745صدر ميثاق جامعة الدول العربية في  

المتحدا بثنثة أش ر ولم  يمرد فمي ميثماق الجامعمة أف نمص علمى حقموق اإلنسمان.. ل من 

بشنشمار لجنمة عربيمة دائممة لحقمموق  3/7/1768الجامعمة العربيمة أصمدرف ًرارهما فمي 
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 15/7/1732ي نياق الجامعة العربية.. ث  ًرر مجلس الجامعة العربيمة فمي اإلنسان ف

تشمم يل لجنممة مممن الخبممراو إلعممداد مشممرو  العممنن عربممي لحقمموق اإلنسممان.. ويبممدو أن 

المشرو  أصب  يي النسيان ول  يعد يبحث فمي الجامعمة العربيمة.. ثم  تجمددف الج مود 

ثاق عربمي لحقموق اإلنسمان اسمت رًف في بداية الثمانيناف من القرن الماضي إلعداد مي

وجماو اعتمماد الميثماق بعمد أ ثمر ممن  1774 -1782مناًشتي من ًبمل الجامعمة العربيمة 

.. وتم  الًمرار 1731تمموا  12ثنثة وعشرين عاما  من العداد أول مشرو  للميثاق في 

 وتحفظف على بع  بنوده سبع دول عربية.. 15/7/1774الميثاق في 

بممي لحقمموق اإلنسممان فممي ديباجتممي اللممى مبممادئ ميثمماق ااممم  ويشممير الميثمماق العر 

المتحدا واإلعنن العالمي لحقوق اإلنسان وأح ا  الع دين الدوليين ل م  المتحدا بشمشن 

الحقوق المدنيمة السياسمية والحقموق االًتصمادية واالجتماعيمة والثقافيمة والعمنن القماهرا 

  مممادا وينشممش فممي المممادا 43ى )حممول حقمموق اإلنسممان فممي اإلسممن  ويحمموف الميثمماق علمم

   مني لجنة خبراو حقوق اإلنسان.42)

الال أن هم ا  1774وبالرغ  من الصدار الميثاق العربي لحقوق اإلنسان من  عما   

الميثاق ل  ينشمش بعمد عمليما  ااداا التنفي يمة الناممة لمي علمى غمرار ال ثيمر ممن المواثيمق 

اق لم  يعمي لمي االهتمما  المناسمب ممن جانمب الدولية واإلًليميمة فضمن  عمن أن هم ا الميثم

 الدول العربية..

 

 نشوء المنظماف غٌر الحكومٌ  ودورها فً مٌادٌن حقوق اإلنسان:

أن نشمموو المنظممماف غيممر الح وميممة المنيممة بالقممانون الممدولي اإلنسمماني وحقمموق  

اإلنسممان يعممد ب اتممي جمماوا  مممن االعتمممراا العممالمي واإلًليمممي والممويني بشهميممة هممم ه 

لمنظماف ودورها في مجال االعتراا وتعايا حقوق اإلنسان..  مما لعبمف بعم  ممن ا

ه ه المنظماف دورا  هاما  فمي االعتمراا بحقموق اإلنسمان وتبنمي العديمد ممن اإلعننماف 
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 1745والمواثيمممق الدوليمممة واإلًليميمممة.. فشثنممماو انعقممماد ممممؤتمر سمممان فرانسيسممم و عممما  

عمم  الممدول مممن أمري مما النتينيممة بممدعوا مممن لصممياغة ميثمماق ااممم  المتحممدا اًترحممف ب

يرا المنظماف غير الح ومية أن يتضمن الميثاق ملحقا  لحقوق اإلنسان أف ًائمة ممن 

الحقوق تتع د الدول باحترام ا ومؤسساف تعمل في اليار اامم  المتحمدا م لفمة بالسم ر 

 على تنفي  تل  التع داف.

ن النماس ي تسمبون عمادا مايمدا  لقد أصب  من المعترا بي في القمرن العشمرين أ

من الفوائد وه  في تجمعاف أ ثر من وضع   وه  أفمراد.. والمنظمماف غيمر الح وميمة 

هي واحدا من تل  القنواف التي يتجمع في ا اافراد للدفا  عن أهداا وًي  نبيلمة.. وال ا 

 ًمد سمبقف فمي نشمشت ا منظممة اامم  المتحمدا ح وميمة انف بع  ه ه المنظماف غيمر ال

فشن ا أخ ف بش ل متنما  تلعمب دورا  هامما  فمي ميمادين حقموق اإلنسمان والقمانون المدولي 

اإلنساني وأصبحف تش ل ًوا دولية ضاغية.. وه ه المنظماف متنوعمة يم من أن ينشمش 

ًس  من ا لتعايا المصال  الخاصة أو للقيما  بم ما  ال تسمتييع الح ومماف القيما  ب ما أو 

ياسية واجتماعية. وأصب  المدور والم انمة اللتمان أخم ت ما أن ا تعبر عن مصال  ًوى س

الفعاليمماف العالميممة للمنظممماف غيممر الح وميممة يع سممان التحممول العميممق فممي المجتمممع 

المممدولي.. ال  لممم  تعمممد العنًممماف الدوليمممة مسمممرحا  بعيمممدا  عمممن الشمممعوب.. بمممل أصمممبحف 

فللدبلوماسممية غيممر  الدبلوماسممية الشممعبية نميمما  جديممدا  ومتيممورا  فممي عصممرنا الحاضممر..

الح وميمممة التمممي تمارسممم ا المنظمممماف غيمممر الح وميمممة دور أساسمممي وم مممان بمممارا فمممي 

 العنًاف الدولية المعاصرا.

ويجب أن ندر  بمشن مصميل  المنظمماف غيمر الح وميمة ي يمي مف ومما  واسمعا  

مما لل اية يبدأ من المنظماف المحلية ويصل اللى االتحاداف الوينية والشب اف الدولية.  

أن القضممايا والمسممائل التممي ت ممت  ب مما همم ه المنظممماف متعممددا ومتنوعممة وهممي محليممة 
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والًليميممة وعالميممة الت مموين وتنقسمم  اللممى منظممماف غيممر ح وميممة متخصصممة فممي مسممائل 

 معينة وأخرى عامة ت ت  بمسائل عديدا.

 ا ومن البدي ي أن المنظماف غير الح ومية متفاوتة التشثير والفعالية تبعا  لقمدرات

والم انيات مما ولظممروا عمل مما السياسممية واالجتماعيممة.. ف ممي فممي البلممدان المتقدمممة بفعممل 

حرية الرأف والتعبير أ بر تشثيرا  من ا في البلدان والمجتمعاف النامية. والمنظماف غير 

الح ومية هي بااصل ظماهرا أوربيمة انتشمرف فمي بماًي بقما  العمال  بشم ل تمدريجي.. 

اف غير الح ومية ًد م د لي ابتداوا  من فترا عصمبة اامم  الال أن وال ا  ان لدور المنظم

ًيا  منظمة اام  المتحدا ًد أعيى دفعة م ممة لمدور هم ه المنظمماف.. وًمد تمرج   لم  

  ممن الميثماق علمى  أن للمجلمس 31في ميثاق اام  المتحدا نفسي حيمث نصمف الممادا )

بة للتشممماور ممممع ال يئممماف غيمممر االًتصمممادف واالجتمممماعي أن يجمممرف الترتيبممماف المناسممم

 الح ومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصي .

وبالنظر لصعوبة دراسة  افة المنظماف غير الح ومية التي أصبحف اليمو  تعمد 

بمماآلالا وفممي  ممل بقمما  دول العممال  فشننمما سممندرس بعضمما  مممن أهمم  همم ه المنظممماف غيممر 

 اإلنساني وحقوق اإلنسان.الح ومية المعنية بالقانون الدولي 

 

 . اللجن  الدولٌ  للصلٌب ا حمر:1

وتنسممب المبممادرا فممي النشممائ ا اللممى السويسممرف هنممرف دونممان المم ف تممشثر أممما  

ااعداد ال ائلة من الجرحى ال ين تر وا دون رعاية في ميدان معر ة  سولفرينو  بمين 

مممع الشخصممياف ًمما  دونممان مممع عممدد  1863.. وفممي عمما  1857فرنسمما والنمسمما عمما  

السويسرية بشنشاو لجنة هي ااساس للجنمة الدوليمة للصمليب ااحممر التمي ظ مرف عما  

وضم  ممثلمي أربمع  1863عقمد فمي تشمرين ااول  . وفي المؤتمر العالمي الم ف1882

عشممرا دولممة فممي جنيمما تمم  تحديممد المبممادئ ااساسممية للجنممة الدوليممة للصممليب ااحمممر.. 
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سويسرية ممن حيمث الجموهر رغم  مما ل ما ممن نشماياف  وه ه ااخيرا شخصية ًانونية

النسانية على الصعيد الدولي.. وأنشئف تدريجيا  جمعياف وينية عديدا في العال  أتخم ف 

شعار الصليب ااحممر نفسمي وفمي البلمدان العربيمة واإلسمنمية شمعار ال منل ااحممر.. 

الدولي.. وأنششف عما  يار لوائ  الصليب ااحمر الوتحتفظ  ل جمعية باستقنل تا  في 

رابية لجمعياف الصمليب ااحممر فمي بماريس ثم  أنتقمل مقرهما اللمى جنيما عما   1717

 والرابية منظمة دولية اللى جانب اللجنة الدولية للصليب ااحمر. 1737

أن مؤتمراف الصليب ااحممر الدوليمة التمي تعقمد  مل أربمع سمنواف وتمثمل في ما 

ااحمر والح وماف والدول اايراا في اتفاًيماف الجمعياف الوينية للصليب وال نل 

جنيمما اللممى جانممب اللجنممة الدوليممة للصممليب الحمممر ورابيممة جمعيمماف الصممليب وال ممنل 

ااحمرخ أنما تتي  ل ل ه ه العناصمر الدوليمة من ما والوينيمة فرصمة للتعبيمر عمن رأي ما 

 بششن جميع المشا ل التي تواج  ا الحر ة..

احمممممر هممممي اإلنسممممانية وعممممد  التحيمممما والحيمممماد ومبممممادئ الصممممليب وال ممممنل ا

واالستقنل اليابع اليوعي والوحدا العالمية.. وي لب على هم ه المنظمماف والجمعيماف 

اليممابع االجتممماعي وتحممتفظ باسممتقنل ا عممن أيممة سمملية ح وميممة وال تسممعى وراو أف 

لوهما م سب وال يجوا أن ي ون ل ا سوى جمعية واحدا فمي  مل بلمد وال ا مما أجتممع ممث

 فشن ل ل بلد حق متساٍو في التمثيل مع البلدان ااخرى..

والصليب ااحمر ال ي مت  علمى اإليمنق بمعرفمة أف ممن أيمراا النماا  محمق 

ي ما ضحية العمدوان. ف م ه المسمائل تنظمر في ما أما مخيئ وال أف من ما المعتدف ووالي 

متحدا وال يرى الصمليب الج اف المختصة مثل مجلس اامن أو الجمعية العامة ل م  ال

 ااحمر في أف يرا  ان سوى اإلنسان ال ف يتشل  ويحتاج اللى معونة وغوث..

وجممدير بالمم  ر أنممي تمم  توًيممع أول ميثمماق لجنيمما حممول حمايممة الجرحممى أثنمماو 

تم  اسمت مل باتفاًيماف جديمدا حمول الجرحمى لجيموش البحمر  1864عب  24الحرب في 
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ًية جنيا )الجديدا  لتحسين حالمة الجرحمى صدرف اتفا 1726.. وفي عا  1877عا  

اتفاًيمة الهماف للحمرب فمي  1723والمرضى في القواف المسلحة في الميدان وفي عا  

ثم  اتفاًيماف جنيما ااربمع الصمادرا  1727البحار وحول مصمير أسمرى الحمرب عما  

بروتو ممموالن  1733المتعلقمممة بحمايمممة ضمممحايا الحمممرب.. وأخيمممرا  عممما   1747عممما  

أول ما يتناول حمايمة ضمحايا المنااعماف الدوليمة  1747تفاًياف جنيا لعا  الضافيان ال

 المسلحة وثاني ما يتناول المنااعاف المسلحة غير الدولية.

لقد ًامف اللجنة الدولية للصليب ااحمر بج ود  بيرا خنل الحربين العمالميتين 

. وبالتالي فشن هم ه لتشمل أوًاف السل . 1718ع نشايات ا اعتبارا  من عا  توسوأخ ف 

المنظمممة ًممد أرسممف ًواعممد القممانون الممدولي اإلنسمماني بج ودهمما ونشممايات ا وبسلسمملة 

االتفاًياف الدولية التي  ان ل ا الفضل في الصدارها السيما وأن ما منظممة غيمر سياسمية 

 محايدا منفتحة دون تمييا على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

 

 :Amnesty International. منظم  العفو الدولٌ  2

وهممي منظمممة متخصصممة بالممدفا  عممن حقمموق السممجناو والسياسمميين تشسسممف فممي 

 حر ة تيوعية عالمية تعمل من أجمل حقموق اإلنسمان وهمي تقمد   1761برييانيا عا  

نفس ا  منظمة غير ح ومية مستقلة عن جميع الح وماف والمعتقداف السياسية وهمي ال 

تممي تسممعى لحمايممة حقمموً  .. وهممي ليسممف معنيممة الال تؤيممد أو تعممار  عراو الضممحايا ال

 بحماية حقوق اإلنسان دون تحيا.

وهممدا المنظمممة حسممب ممما ورد فممي القممانون ااساسممي ل مما ويبقمما  للتعممديل المم ف 

 1/7/1785 -23/8أدخل عليي من ًبل المجلس الدولي المنعقد في هلنس ي بفلنمدا ممن 

المي لحقوق اإلنسمان فمي جميمع أنحماو هو العمل على ضمان مراعاا أح ا  اإلعنن الع

العممال  نظممرا  اللممى أن  ممل شممخص رجممن   ممان أو امممرأا لممي ميلممق الحريممة فممي التمسمم  
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بمعتقداتي والتعبير عن ما وأن  مل شمخص ملما  بمشن ي يمئ ل يمره ممن ااشمخاص حريمة 

 مماثلة.

 وتسعى منظمة العفو الدولية اللى تحقيق ما يلي:

سمجنون أو يعتقلمون أو تقيمد حريمات   بشم ل أو بم خرخ أ. اافراج عن ااشخاص ال ين ي

و ل  بسبب معتقمدات   السياسمية أو الدينيمة وغيمر  لم  ممن المواًما التمي تملي ما علي ما 

ضمائره  أو بسبب انتممائ   العرًمي أو جنسم   أو لمون   أو ل مت   وتقمدي  المعونمة ل م  

 شري أن ال ي ونوا ًد لجشوا اللى العنا.

سممائل المناسممبة علممى مقاومممة احتجمماا سممجناو الممرأف أو أف سممجناو ب. العمممل ب ممل الو

سياسمميين دون تقممديم   للمحا مممة خممنل فتممرا معقولممة ومقاومممة أيممة الجممراواف محا مممة 

 تتعلق ب ؤالو السجناو ال تخضع للقواعد المعترا ب ا دوليا .

لتعم يب العمل ب ل الوسائل المناسبة على مقاومة فمر  وتنفيم  عقوبمة اإلعمدا  أو ا -ج

أو غيرهمما مممن المعممامنف أو العقوبمماف القاسممية أو النالنسممانية أو الم نيممة للسممجناو أو 

غيره  من ااشخاص المعتقلين أو الم ين تقيمد حريمات   ب م  النظمر عمما ال ا  مانوا ًمد 

 استخدموا العنا أو أدعوا اللى استخدامي.

 د. وضع حد لعملياف القتل السياسي وحوادث االختفاو.

 ش د من امتنا  الح وماف عن القتل غير القانوني في النااعاف المسلحة.هـ. الت

 142ولدى منظمة العفو الدولية أ ثمر ممن مليمون عضمو مشمتر  فمي أ ثمر ممن  

مجموعمة فمي  3522دولة ومنيقة وينتظ  أعضاو المنظمة في مجموعاف حيث هنال  

لجميممع فممرو  دولممة ومنيقممة.. ويتممولى مجلممس دولممي مؤلمما مممن ممثلممين  122حمموالي 

المنظمممة م مممة اتخمما  القممراراف المتعلقممة بالسياسمماف العامممة للمنظمممة.. وينتخممب همم ا 

المجلس لجنة تنفي ية دولية تتولى تنفي  ًراراتي  ما ينتخمب ااممين العما  للمنظممة الم ف 

 يتولى أيضا  رئاسة اامانة الدولية.
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 :Human Rights Watch. منظم  مراقب  حقوق اإلنسان 3

و انف تسمى أنم ا   1738أف منظمة مراًبة حقوق اإلنسان نشاي ا في عا  بد 

باس   منظممة هلسمن ي لمراًبمة حقموق اإلنسمان  و انمف م مت ما رصمد أوضما  حقموق 

اإلنسان فمي دول ال تلمة السموفيتية وفقما  ل ح ما  المتعلقمة بحقموق اإلنسمان فمي اتفاًيماف 

  النشماو لجنمة مراًبمة ااممري يتين لبيمان يناف من القرن الماضي تنهلسن ي.. وفي الثما

انت ا اف حقوق اإلنسان التي يقترف ا حلفاو الوالياف المتحدا في أمير ا الوسيى.. وت  

 ليصب  أسم ا منظمة مراًبة حقوق اإلنسان. 1788توحيد  ل لجان المراًبة في عا  

سمان ويقع مقر المنظمة في نيويور  ول ا م اتب في  ل ممن برو سمل ولنمدن و 

فرانسيس و وريودف جانيرو ودوشنبي وهونغ  ونغ ولوس أنجلوس وواشنين. وأصمب  

 ل ا اليو  أًسا  ت يي أفريقيا واامري يتين وعسيا والشرق ااوسي.

وتشمل المنظمة ثنثة أًسا  تتعلق بنقل ااسلحة وحقوق اليفل وحقوق الممرأا.. 

راد والمؤسسماف الخاصمة فمي وهي منظمة غير ح ومية مستقلة تدعم ا مسماهماف اافم

شمتى أنحماو العمال  وال تقبممل المنظممة أف أمموال ممن الح وممماف سمواو بشم ل مباشممر أو 

 غير مباشر  ما تشير اللى  ل  المعلوماف الصادرا عن ا.

وللمنظمممة مممدير تنفيمم ف ول مما مممدراو الًليميممون ولجممان استشممارية اًسممام ا فممي 

 منايق العال  المختلفة.

اللى منع انت ا اف حقوق اإلنسان بما تنشمره ممن معلومماف ممما وتسعى المنظمة 

جعل ما مصممدرا  أساسميا  للمعلوممماف للمعنيمين بحقمموق اإلنسمان.. وتقممو  بمشجراو تحقيقمماف 

لتقصي الحقائق حول انت ا اف حقوق اإلنسان في  ل منايق العال  ث  تنشمر نتمائا تلم  

د عنمي ت ييمة واسمعة فمي ااعمن  التحقيقماف فمي  تمب وتقمارير سمنويا  ااممر الم ف يتولم

وتحرج الح وماف التي ت در حقوق اإلنسان.. وتلتقي المنظمة مع مسمؤولي الح ومماف 
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لحث   على الجراو ت يير في سياسات   وممارسات   من خمنل اامم  المتحمدا أو االتحماد 

ااوربي أو في واشنين وغيرها من عواص  العال .. وتدعو المنظمة اللى سحب المدع  

لعس رف أو االًتصمادف ممن الح ومماف التمي تنت م  حقموق اإلنسمان وتقمد  فمي أوًماف ا

ااامممة أحممدث المعلوممماف عممن الصممراعاف..  ممما تممدعو المنظمممة ح ومممة الواليمماف 

المتحدا اللى دع  حقوق اإلنسان فمي مجمال سياسمت ا الخارجيمة ول ن ما أيضما  تشمير اللمى 

دا من ًبيل أوضا  السمجون واالنت ا ماف انت ا اف حقوق اإلنسان داخل الوالياف المتح

 التي ترت ب ا الشرية واعتقال الم اجرين وعقوبة اإلعدا ..

 عضممو مؤسممس للحملممة الدوليممة لحظممر اسممتخدا  اال مما  اارضممية فقممد فممااف 

منظمممة مراًبممة حقمموق اإلنسممان والمنظممماف الشممري ة ل مما بجممائاا نوبممل للسممن  عمما  

ر الدوليمة لحقموق اإلنسمان تنيبمق علمى  مل البشمر . وتؤمن المنظممة بمشن المعمايي1773

على حد سواو وأن اليقظة ال املة واالحتجاج في الوًف المناسب يم ن أن يمنعما ت مرر 

 الم سي التي ش دها القرن العشرون.

 

 . المنظم  العربٌ  لحقوق اإلنسان:4

منظمممة غيممر ح وميممة للممدفا  عممن حقمموق اإلنسممان فممي المموين العربممي ومقرهمما 

فمي اجتمما  عقمد فمي  1783سي فمي القماهرا. تشسسمف فمي  مانون ااول ممن عما  الرئي

ًبرص حضره عدد  بير من الشخصياف المعنية بحقوق اإلنسان و ان فتحي رضموان 

 الشخصية المصرية أول رئيس ل ا.

حصلف المنظمة على الصفة االستشارية فمي المجلمس االًتصمادف واالجتمماعي 

لنظمما  ااساسممي للمنظمممة أهممداف ا فممي العمممل علممى احتممرا  التممابع ل ممم  المتحممدا وحممدد ا

وتعايمما حقمموق اإلنسممان والحريمماف ااساسممية فممي المموين العربممي يبقمما  لممما تضمممني 

 اإلعنن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية ااخرى..
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ال تنحاا المنظمة وفقا  لنظام ا اللى أف نظا  عربي أو ضده وال تضع نفس ا في 

معارضة اية ح ومة عربية وال موًع التحمالا ممع أيمة معارضمة عربيمة وهمي موًع ال

ليسممف ضممد الح وممماف بقممدر ممما تمممارس مممن انت ا مماف لحقمموق اإلنسممان وليسممف مممع 

 المعارضة الال بقدر ما تنت   حقوً ا..

عضوية المنظمة مفتوحة لجميع موايني ااًيار العربية بعمد اًتنماع   بشهمداا 

 اف وتبرعاف ااعضاو وال تقبل أف دع  ممالي امويل ا على اشترالمنظمة وتعتمد في ت

 من الح وماف أو ال يئاف  اف اليابع الح ومي..

وللمنظمممة العربيممة لحقمموق اإلنسممان فممرو  فممي عممدد مممن الممدول العربيممة وفممي 

خارج مما. أممما هيئمماف المنظمممة ف ممي: مجلممس اامنمماو المم ف يخممتص برسمم  السياسمماف 

ي ية التي تختص بتنفي  السياساف التفصيلية ث  ال يئة العليما وهمي التفصيلية واللجنة التنف

السلية العمومية في المنظمة. وبتولي اامين العا  للمنظمة تسيير أمورها بشم ل فعلمي 

 اللى جانب رئيس المنظمة.

 

 

 

 

 مصادر حمىق اإلنسان يف العراق:
دسمتورية م توبمة الن القواعد التي تضمن حقوق اإلنسان في العراق همي ًواعمد 

تتضمن ا دساتير الدولة العراًية من  البداية تشسيس ا اللى الوًف الحاضمرخ وجماوف هم ه 

القواعممد تحممف تسمممياف مختلفممة من مما حقمموق تبعممة للدولممة العثمانيممة العامممة فممي القممانون 

وحقممموق الشمممعب فمممي القمممانون ااساسمممي العراًمممي  1728خ 1836ااساسمممي العثمممماني 

اللى  1758باف العامة في دساتير الجم ورية العراًية من عا  والحقوق والواج 1725
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 1772والحقمموق والحريمماف فممي مشممرو  دسممتور جم وريممة العممراق لعمما   2223عمما  

 .2225ودستور جم ورية العراق 

وًممد نظمممف القمموانين  يفيممة ممارسممة الحقمموق و افلممة حمايت مما والمعاًبممة علممى 

فممرعين يتنمماول الفممر  ااول الحقمموق خرً مما وللتعممرا علممى همم ه الحقمموق ندرسمم ا فممي 

 ويعر  الفر  الثاني الحرياف.

 
 ىقــاحلم

علممى خمسممة أنمموا  مممن الحقمموق  2225يممنص دسممتور جم وريممة العممراق لعمما   

 ندرس ا في خمسة مقاصد.

 
 احلمىق املدنية

الن أه  الحقوق المدنية التي نصف علي ا الدساتير هي حق المساواا وحق الحياا  

 ة الشخصية وحرية المس ن والحق بالجنسية.والحق في الحري

 

 

 أوالً: حق المساواة:

ال يم ن الن ار االختنفاف اليبيعية بين اافراد ان م  غيمر متسماوين فمي القمدرا  

العقلية والنوعية والجسمانية  الش ل واللون واليول.... الر ل ن ه ا ال يمنمع ممن تمتمع 

بالواجبمماف والسممبب فممي  لمم  أن القاعممدا القانونيممة اافممراد جممميع   بممالحقوق والتمماام   

عامممة أف يمنممع مممن تيبممق علممي   حقوًمما  متسمماوية وتحمممل مممن تيبممق علممي   واجبمماف 

من الدستور العراًي على أن )العراًيون متساوون أمما   14متساوية وًد نصف المادا 
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أو المدين أو  القانون دون تمييا بسبب الجنس أو العمرق أو القوميمة أو ااصمل أو اللمون

الممممم هب أو المعتقممممد أو الممممرأف أو الوضممممع االًتصممممادف أو االجتممممماعي  فممممالعراًيون 

يخضممعون للقممانون بدرجممة واحممدا وال تعيممى احممده  ميمماا علممى اآلخممرين فممي تيبيممق 

القانون وبشم ان الدولة أن تمن  من تشاو امتياااف خاصة والينا في  ل  حق المسماواا 

من أعييف ل   تل  االمتياااف الخاصمة متسماوين فمي التمتمع  أما  القانون ما دا  جميع

 ب ا.

ومممن مظمماهر المسمماواا هممي المسمماواا أممما  القضمماو فالمحمما   تنظممر منااعمماف  

اافراد المدنيمة والجنائيمة دون تميما بمين يرفمي النماا  والمسماواا فمي تمولي الوظمائا 

داو الضمرائب والمسماواا فمي العامة والمساواا في ااعباو العامة  الخدممة العسم رية وا

المشممار ة فممي الشممؤون العامممة  ممارسممة االنتخمماب والترشممي  والمسمماواا االًتصممادية 

بشفسا  المجال للجميع وبصورا متساوية للنجا  مثن  العياو أجر متساو للعممل الواحمد 

إلاالمممة الفممموارق بمممين اليبقممماف ومنمممع االسمممت نل اليبقمممي وتحقيمممق مجتممممع العدالمممة 

 .االًتصادية

 

 

 

 ثانٌاً: حق الحٌاة:

الن أهمم  الحقمموق التممي يتمتممع ب مما الفممرد هممو صممفة فممي الحيمماا ان التمتممع ببقيممة  

الحقوق يتوًا على ه ا الحق بل ال توجد ًيمة أو فائدا ترجى من بقية الحقوق فيما لمو 

 ممان الفممرد ال يتمتممع بحقممي فممي الحيمماا وأن الممدول م ممما  انممف بدائيممة فممي تنظيم مما فشن مما 

من السنمة الشخصية لموايني ما ويترتمب علمى  لم  حمايمة حيماا اافمراد  ًسيا  تضمن 

من ااخيمار عمن يريمق القموانين والمحما   ورجمال ااممن أو عمن يريمق المدفا  عمن 



 مدرسة املادة:  بامسة  علي إحسان
 حقوق اإلنسان    

 

 39 

من ًمانون العقوبماف  42النفس في الحاالف الضرورا المحددا في القانون  نص المادا 

 العراًي.

 

 مسأل  اإلعدام:

رو  فمي هم ه المسمشلة حمول مما ال ا  مان حمق الحيماا يشممل  مل الن التساؤل المي 

اافراد وبصورا ميلقة؟ ف نا  أفراد يقدمون اللى القضاو ويح   علي   بعقوبة اإلعمدا  

الرت اب   جرائ   القتل أو التجسمس أو الخيانمةخ ف مل مسمشلة اإلعمدا  تخمرق حمق الفمرد 

التسماؤل باعتبمار أن هم ه العقوبمة  في الحياا؟ لقد ير  أنصار الل او عقوبة اإلعدا  هم ا

منافية لحق الفرد في الحياا وأن ا عقوبة ال يم ن الصن  الخيش في تنفيم ها ل من العديمد 

مممن دول العممال  ممما االممف تيبممق همم ه العقوبممة علممى الجممرائ  الخيممرا باعتبممار أن وجممود 

 هؤالو المجرمين يش ل خيرا  على بقية أبناو المجتمع.

عقوبة اإلعدا  ناف ا وتيبق في عدد من الجرائ  المنصموص أما في العراق فشن  

 ون العقوباف.ًانعلي ا في 

 

 

 

 مسأل  االنتحار:

 ال ا  ان حق الشخص االحتفاظ بحياتي ف ل من حقي أيضا  تدميرها؟ 

الن ًتل اإلنسان نفسي يعني وضع حمد ل افمة حقوًمي وفمي هم ا ااممر تنماً  ممع  

يقضمي بمشن  مل الحقموق مرت ماا علمى حمق اإلنسمان  المبدأ العا  للحقموق الفرديمة الم ف

باالحتفاظ بحياتمي ولم ل  ال يعتبمر االنتحمار حقما  ممن تلم  الحقموق ولمو شمعر الفمرد بشنمي 

غير  ف ًيمة في المجتمع وال فائمدا ممن وجموده فمن يعنمي  لم  العيماؤه الحمق بشاهماق 
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لقيما  بتقمدي  خدماتمي روحي ان الفرد ًد ي ون  ا نفع للمجتممع ال ا مما أفسم  المجمال لمي ل

 االجتماعية فسيشعر عندئ  بشن حياتي ليسف بتل  التفاه  التي  ان يقدرها هو.

نظ  التشريع العراًي ه ه المسشلة انينًا  من مبادئ السنمية تحر  ًتل اإلنسان  

نفسي فقد عاًب الشر  من حر  شخصما  أو سماعده بشيمة وسميلة علمى االنتحمار ال ا تم  

عقوباف  ويرتبي ب  ا الحمق )حمق الحيماا  حقمان  428/1لى  ل  )مادا االنتحار بناو ع

عخران همما الحمق فمي اار  والحمق فمي السمنمة البدنيمة ال  أن ممن حمق  مل فمرد فمي 

المجتمع أن ي ون ميمئنا  على نفسي من أف انت ا  أو تعمد علمى شخصمي و رامتمي وًمد 

لحق في الحياا وااممن والحريمة مني بالقول )ل ل فرد ا 15 فل الدستور  ل  في المادا 

وال يجوا الحرمان من ه ه الحقوق أو تقييدها الال وفقا  للقانون وبنماو علمى ًمرار صمدر 

 من ج ة ًضائية مختصة.

 ما  فل الدستور السنمة البدنية للفرد عندما حر  جميع أنوا  التعم يب النفسمي  

ا بممشف اعتممراا انتمما  والجسممدف والمعاملممة غيممر اإلنسممانية وفضممن  عممن  لمم  ال عبممر

باإل راه أو الت ديد أو التع يب وللمتضرر حق الميالبة بالتعوي  عن الضمرر الممادف 

 ج من الدستور العراًي . -/ أوال  35والمعنوف ال ف أصابي )مادا 

 

 

 ثالثاً: الحق فً الحرٌ  الشخصٌ : 

نون ويقصد ب  ا الحق هو أن يتصمرا الفمرد بحياتمي  يفمما يشماو فمي حمدود القما 

وسنمة المجتمع وه ا الحق مرتبي ارتبايا  وثيقا  بحق الحيااخ ال  أن حياا اإلنسان تقمدر 

أهميت ا بقدر ما يتمتع صاحب ا من حرياف ل ل  البد لإلنسان أن ي مون حمرا  وهم ا حمق 

لي وأن ال ينت   هم ا الحمق أو يقيمد الال بموجمب ًمانون وًمرار ًضمائي وبنماو علمى  لم  

ًمي المرق والعبوديمة وتجمارا الرًيمق لمما في ما ممن سملب ل م ا الحمق حر  الدسمتور العرا
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وحر  العممل القسمرف )السمخرا  ان في ما انت ما  لحمق الحريمة  مما حمر  أفعمال تمؤ ف 

/ ثالثا   ومن أجمل 35اليبيعة اإلنسانية  اإلتجار بالنساو واايفال واإلتجار بالجنس )  

مممن الضممماناف التممي تعتبممر وسممائل  حمايممة همم ه الحقمموق وضممع الدسممتور العراًممي عممددا  

 حماية الحياا وأمن وحرية الفرد وهي معددا  اآلتي: 

 . مبدأ الشرعية )ال جريمة وال عقوبة الال بنص .1

 . المت   برفو حتى تثبف أدانتي في محا مة ًانونية عادلة.2

 . العقوبة الشخصية. 3

 الال ال ا  ان أصل  للحق.  . ليس للقوانين أثر رجعي وليس للقانون الجنائي أثر رجعي4

. حظر الحجا وال يجوا الحبس أو التوًيا في غير اامما ن المخصصمة لم ل  وفقما  5

 للقانون.

. عممر  أوراق التحقيممق االبتممدائي علممى القاضممي المخممتص خممنل مممدا ال تتجمماوا 6

 ساعة من حين القب . 247)

مراحمل التحقيمق  . حق التقاضي م فول للجميع وحق الدفا  مقدس وم فول في جميع3

 ل ل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة أثناو التحقيق.

 

 رابعاً: حرم  المساكن والخصوصٌ  الشخصٌ : 

: هو م ان يشوف الليي اإلنسان لحماية نفسمي وتموفير اليمشنينمة لمي والم ف المسكن 

م  فمن يقي  فيي الًامة دائمية أو مؤًتة  المس ن المستشجر أو المش ول علمى سمبيل التسما

يجوا دخول المس ن دون أ ن صماحبي المالم  أو المسمتشجر أو المنتفمع وتعنمي الحرممة 

بارتباي مما بحيمماا الحممائا وتممدخل فممي نيمماق حممق الخصوصممية الشخصمميةخ وًممد نممص 

/أوال : ل ممل فممرد الحممق فممي الخصوصممية 13الدسممتور العراًممي علممى  لمم  فممي المممادا )
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داب العامممة. ثانيمما : حرمممة المسمما ن الشخصممية ممما ال يتنممافى مممع حقمموق اآلخممرين واآل

 مصونة وال يجوا دخول ا أو تفتيش ا أو التعر  ل ا الال بقرار ًضائي ووفقا  للقانون .

وًد وضع ًانون العقوباف العراًي ثنث صمور بحريمة انت ما  حرممة المسما ن  

   مني وهي: 428ومل  ال ير في المادا )

 غير مشروعة. . دخول بيف مس ون أو معد للس نى بيريقة1

 . دخول شخص في محل مس ون أو معد للس نى متخفيا  من ااعين.2

 . دخول محل مس ون أو معد للس نى واالمتنا  عن الخروج. 3

  ًواعمد 1731وًد حدد ًانون أصول المحا ماف الجاائية العراًي الناف  لعما  ) 

   مني. 86خ 62وأصوال  إلجراو التفتيش من المادا )

 

 حق بجنسٌ : خامساً: ال

الجنسممية هممي رابيممة ًانونيممة سياسممية تممربي شخصمما  بدولممة ي تسممب ا الفممرد عنممد  

والدتي استنادا  اللى حق الد خ أو حق ااًلي خ أو الحقين معا خ وتختلما المدول فمي اعتمماد 

 أحد ه ه الحقوق تبعا  لسياست ا الس انية. 

همم ا الحممق دسممتور فل ممل النسممان الحممق بجنسممية تربيممي بدولممة معينممة وًممد أ ممد  

  مني: )أوال : العراًي هو  ل من ولمد اب 187  في المادا )2225جم ورية العراق )

عراًي أو ا  عراًية. ثانيا : الجنسية العراًية حق ل ل عراًي وهي أساس مواينتمي. خ 

  مممن اإلعممنن 15وال يجمموا حرمممان الشممخص مممن جنسمميتي تعسممفا خ ال  ًضممف المممادا )

سان على الن )ل ل فرد الحق بجنسية وال يم ن أن يحر  أحد تح ما  القاضي لحقوق اإلن

 من جنسيتي وال من حقي ت ييرها دون مسو  ًانوني .

وًد فرق الدستور العراًمي بمين حالمة العراًمي المتمتمع بالجنسمية ااصملية وبمين  

اًيما  العراًي المتمتع بالجنسية الم تسبة فااول ال يجوا السقاي الجنسية عني ال ا  ان عر
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بممالوالدا اف سممبب مممن ااسممباب أممما الثمماني فتسممحب منممي الجنسممية فممي حمماالف عممددها 

ًممانون الجنسممية ولمم  يمنممع الدسممتور تعممدد الجنسممياف انممي أمممر ًممد يقممع صممدفة  ممالعراًي 

المولممود فممي البراايممل فيمممن  الجنسممية العراًيممة سممبب نسممبي ويمممن  الجنسممية البراايليممة 

ايل ويستثنى من  لم  العراًمي الم ف يتمولى منصمبا  سمياديا  سبب والدتي على الًلي  البرا

أو أمنيا  رفيعا  فيجب عليي التخلي عن أف جنسية أخرى م تسبة وًد أ د العراًي ًاعمدا 

فمر  الجنسمية العراًيمة ااصملية علمى اسمماس حمق المد  بمنمع ممن  الجنسمية اغممرا  

ًمانون الجنسمية العراًيمة رًم  سياسة التويين الس اني وًد نظ  أح ا  الجنسية العراًيمة 

 .1763لسنة  43
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 احلمىق السياسية
 هل أن الحقوق السٌاسٌ  من حقوق اإلنسان أم المواطن؟ ما الفرق؟ 

حقوق اإلنسان ليسف مشروية بينما حقموق الممواين مشمروية بالجنسمية ال  أن  

ن يم من   تحديد جنسية المواين يعني تحديد فئمة الممواينين فمي الدولمة أف اافمراد الم ي

ممارسممة الحقممموق السياسمممية ال ا مممن ييالمممب بمممالتمتع بممالحقوق السياسمممية والمممتم ن ممممن 

المشار ة في الدارا وح   الدولمة البمد أن يحممل صمفة الممواين ان الحقموق المم  ورا 

يقصر التمتع ب ا علمى المويني دون ااجنبمي فالدولمة تت مون ممن الممواينين وتقمو  ممن 

  فممي جماعت مما التمتممع بممالحقوق السياسممية وتسممتييع أجل مم  وتضمممن ل ممؤالو عضممويت 

الدولممة أن تحممر  ااجنبممي مممن التمتممع بممالحقوق السياسممية ل ن مما ال تسممتييع الجبمماره علممى 

التمتممع ب مم ه الحقمموق ان ااجنبممي لمميس عضمموا  فممي الجماعممة السياسممية وال يحممق لممي 

الجماعممة االشممترا  والمسمماهمة فممي الح مم  والدارا همم ه الماعممة ف ممو عضممو رسمممي فممي 

السياسية للدولة التي يتمتع بجنسميت ا ل من بعم  المدول تسماوف بمين ااجنبمي والمويني 

في التمتع بالحقوق السياسية من خنل النص القانوني الداخلي أو العممل بشح ما  اتفاًيمة 

دوليممة ومثممال  لمم خ ممما ًامممف بممي دول وسممي وجنمموب أمري مما الجنوبيممة أن همم ا المنممع ال 

فقي بل علمى المتجسمس أيضما  ولفتمرا ممن المامن للتش مد ممن لمدى  يقتصر على ااجنبي

الخنصي وصدق والئي نحو الجماعة السياسمية للدولمة مانحمة الجنسميةخ أمما فمي العمراق 

فن يتمتع ااجنبي بالحقوق السياسية وال حتى المتجنس بالجنسية العراًيمة ف مو محمرو  

خمس سنواف من تمارير حصمولي من ممارسة الحقوق الخاصة بالعراًيين مثل انقضاو 

على الجنسية العراًيمة وال يجموا انتخابمي أو تعيينمي فمي هيئمة نيابيمة ًبمل انقضماو عشمر 

سنواف من تارير حصولي على الجنسية العراًية ولواير الداخلية استثناو بعم  أفمراد 

 اامة العربية.
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ال  أخيمممرا  أن التمييممما المبنمممي علمممى الجنسمممية فمممي موضمممو  الحقممموق السياسمممية 

يتعار  مع مبادئ حقوق اإلنسان وان الحقوق السياسمية تمنج  عمن المواينمة وهم ا مما 

/ ثانيما  بمشن )الجنسمية 18فمي نمص الممادا  2225أخ  بي دستور جم ورية العمراق لعما  

التممي تمممنص  32العراًيممة حممق ل ممل عراًممي وهممي أسممماس مواينتممي  ثمم  نممص المممادا 

الشمؤون العاممة والتمتمع بمالحقوق السياسمية  )للمواينين رجاال  ونساو حق المشار ة في

بما في ا حق التصويف واالنتخاب والترشي   ونمدرس النموا  الثنثمة للحقموق السياسمية 

 بالش ل اآلتي:

 أوالً: حق االنتخاب:

تعريا االنتخاب: هو م نة الممواينين الم ين تتموفر فمي   الشمروي القانونيمة ممن  

ممما يرونممي صممالحا  لمم ل  يعممرا الحممق بح ومممة المسمماهمة فممي اختيممار الح مما  وفقمما  ل

ديمقرايية بشنمي الحمق فمي انتخابماف حمرا وهمو الحمق الفمردف الوحيمد المعتمرا بمي فمي 

 النصوص الدولية ويتعلق بش ل الح ومة.

فاالنتخاب حق أف أن ل مل فمرد فمي المجتممع حمق االنتخماب ويترتمب علمى  لم   

راد المجتمممع البممال ين وبممما أنممي حممق تيبيممق مبممدأ االًتممرا  العمما  أف مسمماهمة جميممع أفمم

شخصممي فممن يترتممب عليممي أف اللمماا  فممالفرد لممي أن يمممارس همم ا الحممق أو يمتنممع عممن 

ممارستي وال يجوا تقييد ه ا الحق بشف ش ل من ااش ال وأن التمتع ب  ا الحق يتيلب 

مممن الشممخص الجممدارا وااهليممة التممي تؤهلممي لممارسممة الحممق ان ممارسممة المسممؤولياف 

مة رسمية أ  غير رسمية م مة شماًة وتتيلمب أن يمن   بشعبائ ما ممن تموفرف فيمي العا

المواهب وال فاواف الضرورية ل ل  البد ممن تموفر شمروي محمددا فمي الشمخص الم ف 

 يمارس ه ا الحق وهي:
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 . العمر: 1

عندما يبلغ الشخص سن الرشد السياسي يحق لي ممارسة االنتخاب وفي السمابق 

يختلمما عممن سممن الرشممد المممدني فممشن  ممان سممن الرشممد السياسممي مرتفعمما   ممان همم ا السممن 

تقلصف هيئة الناخبين وًلف ممارسة ه ا الحق وأن  ان سن الرشمد السياسمي منخفضما  

اادادف هيئة الناخبين واادادف ممارسة حق االنتخاب وفي العراق يتساوى سن الرشد 

ممن ًمانون  1عشمرا )الممادا  السياسي ممع سمن الرشمد الممدني وهمو بلمو  السمنة الثامنمة

  .2225االنتخاباف العراًي لعا  

 . الجنسٌ :2

 وًد شر  ه ا الشري أنفا . 

 . ا هلٌ  العقلٌ :3

تشممتري جميممع ًمموانين االنتخمماب أن ي ممون الناخممب متمتعمما  بااهليممة ال املممة مممثن   

ضموية ثانيا  ممن الدسمتور العراًمي يقضمي بشنمي )يشمتري فمي المرشم  لع 43نص المادا 

مجلس النواب أن ي ون عراًيما   اممل ااهليمة  وعموار  ااهليمة همي الجنمون والسمفي 

والعتي وال فلة والجنون بعد  ااهلية أما ااخرياف فينقص ااهلية ل ل  يحمر  المجنمون 

من ممارسة حق االنتخاب أما المعتوه و و ال فلة والسفيي فتقرن ممارسمت   للحمق بعمد  

 لحجر علي   وهو ما تقتضي بي بع  الدول.صدور ًرار ًضائي با

 أما الشروي المتعلقة بالعملية االنتخابية ف ي: 

 . أن ت ون االنتخاباف حرا وناي ة.1

 . أن ت ون االنتخاباف دورية.2

الن هنمما  حقوًمما  سياسممية مرتبيممة بحممق االنتخمماب وهممي حممق التصممويف وحممق  

 الترشي .
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 أوالً: حق التصوٌف:

الدالو صمموتي فممي العمليممة االنتخابيممة ويشممار الليممي بحممق  وهممو حممق المممواين فممي 

االًترا  العا  ويمارس بيريقتين يمارس الناخب باليريقمة ااولمى حقمي فمي التصمويف 

النتخاب من يمثلي في مجلس النواب )البرلمان  وتسمى ه ه اليريقة االنتخاب المباشر 

نتخمماب ناخممب عخممر يتممولى )االًتممرا  المباشممر  أممما اليريقممة الثانيممة فيتممولى الناخممب ا

انتخمماب عضممو البرمممان وتسمممى همم ه اليريقممة االنتخمماب غيممر المباشممر )االًتممرا  غيممر 

  من ًانون االنتخاباف العراًي بشن ل ل ناخب صوف واحمد 4المباشر  وأ دف المادا )

ويضر على الناخب اإلدالو بصوتي ا ثر ممن ممرا وأهم  مما يشمتري فمي التصمويف أن 

بممالقول  5نيمما  ونممص دسممتور جم وريممة العممراق علممى  لمم  فممي المممادا ي ممون سممريا  ال عل

)السيادا للقانون والشعب مصدر السلياف وشرعيت ا يمارسم ا بماالًترا  السمرف العما  

  ممن ًمانون االنتخابماف فقمد نصمف 6المباشر وعبمر مؤسسماتي الدسمتورية  أمما الممادا )

خممنل انتخابمماف سممرية  عضمموا  ينتمممون مممن 235علممى أن )يت ممون مجلممس النممواب مممن 

 وعامة ومباشرا .

 

 حق الترشٌح:

تقتضممي القاعممدا العامممة بممشن الفممرد المم ف يصممل  إلعيمماو صمموتي فممي االنتخابمماف  

العامممة يم ممن أن يصممل  مرشممحا  فممي تلمم  االنتخابمماف ل ممن بعمم  الممدول تضممع أنواعمما  

ومثمال  لم  خاصة من القيود أما  اافراد حتى ال ي مون بشم مان   الترشمي  لننتخابماف 

سمنة ممن  32رفع السن الميلوبة لممارسة حمق الترشمي  ال  يشمتري فمي المرشم  بلمو  

العمممر فضممن  عممن شممروي أخممرى م مممة تتناسممب مممع ًممدر الم مممة المو لممة الليممي ومن مما 

مستوى التعلي  )مثال ا في العراق  أن ي ون حامن  للش ادا الثانويمة أو مما يعادل ما علمى 

 را الحسنة وعد  الح   عليي بجريمة مخلة بالشرا.ااًل ومن ا أيضا  السي
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 ثانٌاً: حق انتقاد الحكوم :

يمممارس همم ا الحممق جميممع المممواينين مممن خممنل حممريت   فممي ال ممن  والتعبيممر  

والتجمع  ما أن الح وممة يجمب أن ت مون علمى اتصمال دائم  بمالرأف العما  وتيلمع علمى 

 خدمتي.رغباف واتجاهاف أفراد المجتمع حتى تتم ن من 

 

 ثالثاً: حق اللجوء السٌاسً:

نششف ظاهرا اللجموو نتيجمة الن مار حقموق اافمراد والجماعماف وأن العممل علمى  

 االحترا  الواسع لحقوق اإلنسان المدنية والسياسية يضيق من انتشار ه ه الظاهرا.

تعريمما النجممئ: هممو شممخص أبتعممد عممن وينممي القممدي  انممي يخشممى االضممي اد  

لعنصممر أو الممدين أو الجنسممية أو الممرأف السياسممي أو االنتممماو اللممى فئممة اسممباب تتعلممق با

 اجتماعية معينة وال يستييع وال يريد أن يضع نفسي تحف حماية بلده ااصلي.

اهتمامما   بيمرا  لنجمئ  1751لقد وج ف االتفاًية الخاصة بوضع النجئين عما   

ق المواينممة ممما عممدا الحقمموق ومنحتممي أبعممادا  النسممانية ال  أصممب  النجممئ يتمتممع ب ممل حقممو

 السياسية في الدولة الموًعة على ه ه االتفاًية.

وتحدد الح وماف عادا الجراواف تقريمر الوضمع القمانوني للشمخص حتمى يتحمدد  

/ ثانيا  من الدستور على 21مر اه القانوني وتحديد حقوًي والتااماتي وًد نصف المادا 

قانون  وًد نظ  ًمانون النجئمين السياسميين أن )ينظ  حق اللجوو السياسي اللى العراق ب

منمي شمروي ممن   3ألاممف هم ا الحمق وحمدد فمي الممادا  1731لسمنة  51العراًي رً  

اللجوو وهي التثبيف من حسمن نيمة النجمئ والال ي مون ًصمده ممن اللجموو اليجماد وسميلة 

 لل سب والتعيش وعد  وجود مح ور أو ش  في يلبي.

ة المقمررا لمنجو السياسمي ال ا  مان ًمرار ت سمب  ما ال يتمتمع الشمخص بالحمايم 

جريمة ممن جمرائ  الحمرب أو جريممة ضمد اإلنسمانية أو جمرائ  اإلبمادا الجماعيمة أو أف 
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/ ثالثما   دسمتور أن 21جريمة جسمية ترت ب خارج بلد الملجمش وًبمل دخولمي العمراق )  

ماعيمة والمدنيمة ل ل الجئ الحق في الملجش عممن  مما يتمتمع بمالحقوق االًتصمادية واالجت

نفس ا التي يتمتع ب ا الويني ل ن الدول وفي ظروا معينة ًد تجد نفس ا مضيرا اللمى 

تقييممد بعمم  همم ه الحقمموق وفضممن  عممن  لمم  يسممتثنى النجممئ مممن أح مما  ًممانون الًامممة 

 ااجانب.

ولضمممان حقمموق النجممئ يمنممع تسمملي  النجممئ السياسممي اللممى أيممة ج ممة أجنبيممة أو  

 / ثانيا  دستور .21لبلد ال ف فرضي )  العادتي ًسما  اللى ا

أممما بالنسممبة اللتااممماف النجممئ تجمماه بلممد الماجممش ف ممي خضمموعي لقمموانين البلممد  

 وأنظمتي والتدابير المتخ ا للمحافظة على النظا  العا .

 
 احلمىق االلتصادية

توصا ثنثة أنوا  من الحقوق بالصفة االًتصادية عادا وهي حق العمل وحق  

 وًانونية فر  الضرائي والرسو .المل ية 

 أوالً: حق العمل:

جاو تثبيف هم ا الحمق فمي الدسماتير الوينيمة واإلعمنن العمالمي لحقموق اإلنسمان  

ضمممن الحقمموق االًتصممادية لتحقيممق الديمقراييممة االجتماعيممة و لمم  مممن خممنل حمايممة 

ل ما العدالمة اليبقاف الضعيفة والفقيرا في المجتمع لدع  مر اها وايمادا ًوت ما وتحقمق 

االجتماعية وأن اعتراا الدول ب  ا الحق يحرر الضعفاو والفقراو ممن الم ل والعبوديمة 

وتشمين حيات   ضد البيالمة والج مل والممر  ورفمع االسمت نل اليبقمي وت يئمة العممل 

النئممق ورفممع مسممتوى الجماعممة والعمممل علممى المممادا المرا ممة اإلنسممانية للضممعفاو فممراد 

: )أوال : حمق ل مل العمراًيين بمما 22ر العراًي على  ل  فمي الممادا الشعب وأ د الدستو
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يضمن ل   حياا  ريمةخ ثانيا : ينظ  القانون العنًمة بمين العممال وأصمحاب العممل علمى 

 أسس اًتصادية مع مراعاا العدالة االجتماعية .

وال يقتصر مف مو  حمق العممل علمى اليجماد فرصمة ل سمب العميش والنمما يتضممن  

ستلاماف تحقق ال اية من االعتراا بالحق وضمانة وهمي حمق الشمخص بمشن حقوًا  وم

يختممار ويقبممل العمممل بحريممة وفممق شممروي عادلممة مرضممية وحممق الحمايممة ضممد البيالممة 

والحممق فممي أجممر متسمماو فممي العمممل الواحممد والحممق فممي أجممر عممادل ومممر  ي فممل لممي 

لفممرا  وتحديممد واسممرتي عيشمما  يليممق ب رامتممي  شنسممان والحممق فممي االرحممة فممي أوًمماف ا

ساعاف العمل بما ال يايد عن ثمان ساعاف في اليمو  وتحديمد عيمنف دوريمة وبمشجرخ 

وًد ثبتف ه ه الحقوق جميع ا في منظمة العمل الدولية  ما ثبتف في ًموانين العممل فمي 

جميع الدول التي صادًف على دستور منظمة العممل الدوليمة وًمد تضممن ًمانون العممل 

هم ه الحقموق جميع ما وعنمد خمرق أو تقييمد أو االنتقماص  1783 لسنة 31العراًي رً  

اف حق من الحقوق الم  ورا أنفا  يتقد  العامل اللى محا   العممل فمي منااعماف العممل 

التممي تقممع علممى عمماتق الدولممة تممشمين فممرص العمممل وم افحممة البيالممة ورفممع المسممتوى 

العمال وأصحاب العممل ال ا  المعاشي ومراًبة التواان االًتصادف للعنًاف العقدية بين

 انف ه ه الحقوق يتمتع ب ا العامل أو ممن يريمد العممل فمشن هنما  ماايما يتمتمع ب ما فئمة 

مممن العمممال ووجممدف الماايمما لحمممايت   وهممي فئممة النسمماو وااحممداث فالرجممل واالمممرأا 

متساوياف في ممارسمة العممل ل ن مما يختلفمان فمي نمو  العممل ووًتمي  مما أن واالممرأا 

ع بشجااا اامومة والجااا الوالدا بشجر تا  أما ااحداث فقد منعف القوانين تشم يل   تتمت

 لو  انوا دون سن الثانية عشرا وفرضف ًيودا  على تش يل   ال ا  انوا دون سن الرشد.

 هل يجوا التش يل اإللاامي؟ 

 ال يجوا التش يل اإللاامي الال في حالتين: 

 وًف الحروب أو ال وارث اليبيعية.: حالة الظروا اليارئة أف ا ولى
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: الح   القضائي بالقيا  بعمل معين  مالح   القضمائي علمى العاممل إلنجماا عملمي الثانٌ 

عنمدما يخمل بعقمد العممل أو الح م  علمى السمجين بشعبماو عممل ممن نمو  معمين فمي فتمرا 

 محددا.

ل الن تنظي  شمؤون العممل والعممال ال يقتصمر علمى الدولمة فقمي بمل يعيمى العمما 

الحق في ممارسة بع  الصمنحياف واليجماد أنموا  خاصمة ممن التنظيمماف التمي تمدافع 

عن حقوً   و يان   ومثال  ل  حق العمال في تش يل النقاباف التمي تشخم  علمى عاتق ما 

م مة الدفا  عن مصال  اليبقاف العاملمة والرًابمة علمى شمروي العممل وًوانينمي وحمق 

 مد حريمة العممل ويمنمع أن ي مون العاممل مجمرد العمال في اإلضراب ان اإلضراب يؤ

سممملعة تبممما  وتشمممترى ويمثمممل اإلضمممراب أيضممما  الوًممموا أمممما  محممماوالف االسمممت نل 

 لمج ودات   من ًبل اليبقة الرأسمالية.

 

 ثانٌاً: حق الملكٌ :

حمممق المل يمممة همممو حمممق عينمممي يخمممول صممماحبي التصمممرا بالشممميو المملمممو  لمممي  

المل ية في ميدان الحقوق االًتصادية لإلنسمان ًمدرا  واالنتفا  بي واست نلي ويراد بحق

الفمرد علمى أن يصمب  مال ما  وأن تصمان مل يتممي ممن االعتمداو علي ما وأن ي مون لمي حممق 

/ أوال  23التصمرا في مما وفيممما تنتجممي وًمد أ ممد الدسممتور العراًممي علمى  لمم  فممي المممادا 

والتصرا ب ا في حمدود )المل ية الخاصة مصونة ويحق لمال  االنتفا  ب ا واست نل ا 

القممانون والشمميو هممو محممل المل يممة والشممياو ت ممون منقولممة وغيممر منقولممة )العقمماراف  

ويشتري في ا أن ال يخرج عن التعامل بيبيعت ا ل ا ل  يستييع أحد أن يستشثر بحياات ما 

وتخرج عن التعامل بح   القانون ال ا حر  القانون التعامل ب ا والمل ية ت ون فرديمة أن 

نف تعود لشخص واحد وت ون مشاعة أن  انف تعود ا ثر من شخصخ أن اعتراا  ا

الدساتير الوينية والقوانين المدنية بحق المل ية وتنظيم ا الياه عاا بحماية حمق المل يمة 
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من االعتداو عليي من خنل التعموي  عمن الضمرر غيمر المتعممد وممن خمنل المعاًبمة 

 على انت ا  الحق واإلضرار العمد.

 ل حق المل ية حق مقدس أ  وظيفة اجتماعية )حق اًتصادف ؟ه 

لقد أدى التامف بالميالبة بحقوق اإلنسان وحرياتي اللى اعتبار حمق المل يمة حقما   

مقدسا  ال يم ن المساس بي وهو ما أ ده العنن حقوق اإلنسان والمواين الفرنسمي لعما  

لمى ًموانين بعم  المدول أخضمع ل ن ت ير المفاهي  الف رية وتشثير االشترا ية ع 1387

المل يممة الفرديممة لقرابممة الدولممة وأن السممبب وراو فممر  القيممود  والرًابممة علممى شممؤون 

المل ية الفرديمة همو رغبمة المدول فمي تحقيمق العدالمة االجتماعيمة لشمعوب ا ويصمب  حمق 

المل يممة الفرديممة موج مما  لخدمممة االًتصمماد القممومي حتممى ال يسمماو اسممتخدا  تلمم  الحقمموق 

اجتماعية معينة أو يبقمة خاصمة ممن يبقماف المجممو  لم ل  أن المل يمة الفرديمة  لخدمة

اليو  هي وظيفة اجتماعية ي ون ال دا من ا خدمة الصال  العا  للجماعمة أ ثمر ممن أن 

 ت ون حقوًا  فردية خاصة ل ل  سميف حقوًا  اًتصادية.

  يا يت  تجريد المال  من مل ي دون خرق حقرق اإلنسان؟ 

البدو ال يم ن تجريد المال  من مل مي تعسمفا  والنمما تنتما  المل يمة اغمرا  في  

المنفعة العامة فقي وهو ما أ دتي الدساتير والقوانين المدنية وًد وضعف ًوانين خاصمة 

لتنظي  ه ه الحالة المسماا باالشترا  ال  تنتا  المل ية من الفمرد لصمال  الدولمة لتحقيمق 

ل تعوي  عادل ومسبق أما المصمادرا ف مي عقوبمة تمنص منفعة عامة وي ون  ل  مقاب

علي مما ًمموانين العقوبمماف وتوجممي بح مم  ًضممائي عنممد ارت مماب جممرائ  محممددا ومثممال  لمم  

مصممادرا أدواف الجريمممة أو ااشممياو الممنممو  حياات مما أو التعامممل ب مما ويحممدد القممانون 

لشميو اسمتعماال  يضمر الحاالف التي يتقيد في ا حق المل ية  شن يمنمع القمانون اسمتعمال ا

بال ير أو است نلي ل ر  غير مشمرو  وًمد يقصمر القمانون التمتمع بحمق المل يمة علمى 

المواينين فقي وأمثال  ل  أن تمل  العقمار ي مون للعمراًيين دون غيمره  أمما االسمتثناو 
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ف و نص القانون على توفر شروي محددا للتمتع باالستثناو وًد أجاا الدستور العراًي 

للعراًي بشن يمتل  العقار في أف م ان في العراق الال أني حظر التملم  اغمرا   الناف 

 / ثالثا  .23الت يير الس اني )  

 

 ثالثاً: قانونٌ  فرض الضرائً والرسوم:

الن ًيد ًانونية ااعباو المالية العامة على اافراد هو من أهم  القيمود التمي سمعف  

دون استبداد السلية في جباية ااموال من أفراد  الشعوب اللى الًرارها وتثبيت ا للحيلولة

الشممعب بشمم ل عشمموائي همموائي متفممرد وظممال  لمم ل  أعتبممر همم ا القيممد حقمما  مممن حقمموق 

اإلنسان اني يرتبي بمعيشتي ووضعي االجتمماعي و رامتمي واسمتقراره وهمو سمبب   مر 

اًمي النافم  الم ف مبدأ ًانونية الت ماليا الماليمة العاممة فمي الدسماتير ومن ما الدسمتور العر

منمي علمى أن )أوال : ال تفمر  الضملرائب والرسمو  وال تعمدل وال  28نمص فمي الممادا 

تجبى وال يعفى عن ا الال باًنونخ ثانيا : يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضمرائب 

 بما ي فل عد  المساس بالحد اادنى النا  للمعيشة وينظ   ل  بقانون .

غ من المال تستحصلي الدولة أو أحمدى هيئات ما العاممة التابعمة : هي مبلوالضرٌب        

ل ا دون مقابل معين أو محدد أو معلو  وبفر  بقانون ويستخد  للتمشثير فمي ااوضما  

 االًتصادية واالجتماعية والسياسية.

: هو مبلغ من المال تستحصلي الدولة أو احمدى هيئات ما العاممة التابعمة الرسمأما  

 معين ويفر  بقانون.ل ا مقابل عمل 

وسبب فر  الضرائب والرسمو  فضمن  عمن  ون ما اليمراداف عاممة همو تحقيمق  

العدالة المالية أو االًتصادية أو االجتماعية في الًامة المسمتوى المعاشمي المتمواان بمين 

المممواينين مممن خممنل ت ييف مما ايممادا أو نقصممانا  علممى الم لفممين ب مما وًممد نظمممف ًمموانين 

الوينية ًواعد فر  الضمرائب وجبايت ما واإلعفماو من ما وأنواع ما الضرائب والرسو  
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ومقمدارها ونسمبت ا وحماالف التنايمل والسمما  مممن ًيمت ما وأهم  القواعمد العاممة المتبعممة 

 دوليا  في فر  الضرائب هي:

 : أف أن الم لفين متساوون بدفع ا وبافجراواف الخاصة ب ا.قاعدة المساواة. 1

 ممل الضممرائب يجممب أن ت ممون واضممحة وتفصمميلية وتضمممن  : أف انقاعوودة الٌقووٌن. 2

 حقوق الناس.

: أف مراعاا الدولة لظمروا وحالمة ومر ما الم لما بالضمريبة عنمد قاعدة المالئم . 3

 فرض ا عليي.

: أف يجممب أن ي ممون فممر  الضممرائب بشمم ل اًتصممادف وتجنممب قاعوودة االقتصوواد. 4

 راي في ت ليا الم لفين ان  ل  يسبب الرهاً  .فاإل

. ًاعدا العدالة: أف يجب على الدولة أن تراعمي مسمتوى الفمرد عنمد فمر  الضمريبة 5

 ان في الفراد ال نياو والضعفاو ال ين يختلفون في مقدار ما يجب أن ي لفوا بدفعي.

ال ا ال تستييع الدولة أو أف سملية ممن سمليات ا فمر  أو تعمديل أو العفماو أو جبايمة أو 

ب والرسو  ما ل  ينص القانون على  ل  صمراحة وأن الل او أف نو  من أنوا  الضرائ

 مخالفة مبدأ القانونية المالية هو خرق لحق من حقوق اإلنسان الدستورية.
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 احلمىق االجتماعية 
تعتبر الحقوق االجتماعيمة ممن حقموق اإلنسمان الضمرورية ان ما تمرتبي بمعيشمة  

اإلنسممان االجتماعيممة اإلنسممان واسممتقراره  فممرد فممي المجتمممع ف ممل ممما يتعلممق بظممروا 

 العائلة والعنًاف العائلية والموممة واليفولمة والشميخوخة وضممان حمايت ما ممن الفقمر 

والعجمما والمممر  والتلمموث البيئممي يسممتحق االعتممراا ب مما  حقمموق لإلنسممان وتمموفير 

الحماية لعد  التجاوا علي ا وندرس الحقوق االجتماعية بشنواع ما الثنثمة المتمثلمة بحمق 

 سرا وحق الضمان االجتماعي والرعاية الصحية والحق في بيئة نظيفة.ت وين اا

 أوالً: حق تكوٌن ا سرة:

ااسممرا وحممدا اجتماعيممة ضممرورية لحيمماا أف النسممان وشممري ضممرورف لحياتممي  

ال ريمممة فممالفرد ال يعمميش بمفممرده بممل أنممي يولممد اب وأ  ويعمميش مع ممما ومممع أخوتممي 

المعروفمة  مالاواج واابموا والبنموا والنسمب ويرتبيون مع بعض   بالعنًاف ااسمرية 

وأن حمايممة العائلممة يعنممي حمايممة جميممع همم ه العنًمماف وتنظيم مما تنظيممما  دًيقمما  وبتعبيممر 

بسمميي أن حمايممة الشممعب تممشتي مممن حمايممة الوحممداف االجتماعيممة التممي يت ممون من مما وأن 

سممتقرار الحفمماظ علممى تماسمم  ااسممرا يعنممي الحفمماظ علممى تماسمم  المجتمممع ومممن ثمم  اال

 االجتماعي وه ا ااخير هو ال دا من الحق محل النقاش.

ولتعايمما أهميممة الحممق نصممف عليممي الدسمماتير الوينيممة ومن مما الدسممتور العراًممي  

ااسمرا أسماس المجتممع وتحمافظ الدولمة علمى  -: أأوالً مني بالقول ) 27الناف ا في المادا 

ل الدولممة حمايممة المومممة واليفولممة ت فمم - يان مما وًيم مما الدينيممة وااخنًيممة والوينيممةخ ب

والشمميخوخة وترعممى النشممئ والشممباب وتمموفر ل مم  الظممروا المناسممبة لتنحيممة مل ممات   

 وًدرات  .

: لمم والد حممق علممى والممدي   فممي التربيممة والرعايممة والتعلممي  وللوالممدين حممق ثانٌوواً 

 والشيخوخة .على أوالده  في االحترا  والرعاية والسيما في حاالف العوا والعجا 
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ويرتبي بحق ت وين ااسرا حقوق أخرى  حق الاواج وحق الدفا  عن العنًمة  

الاوجية وحق الفرد في الحصول على حياا  ريمة لعائلتي وحقموق اابموين تجماه أبنائمي 

وحقوق اابناو على اآلبماو وحمق اإلرث وحمق الن ماو العنًمة الاوجيمة الن هم ه الحقموق 

سرا ليسف ميلقة فالدولة ل ا سلية الرًابة واإلشرا  على المتفرعة عن حق ت وين اا

 يفيممة ممارسممة اافممراد ل مم ه الحقمموق الممنوحممة ل مم خ وهممي )أف الدولممة  تسممم  ل فممراد 

بممارسممت ا يالممما بقيممف تمممارس بصممورا يبيعيممة مممن دون الخممروج عممن النظمما  العمما  

 والقوانين االعتيادية.

عني شق اليريمق أمما  التشمريعاف للسمير الن االعتراا ب  ا الحق في الدستور ي 

ب مم ا االتجمماه وًممد وضممعف بالفعممل ًمموانين متعممددا تتعلممق بممااحوال الشخصممية  ممالاواج 

واليممنق والبنممموا والنفقمممة والواليمممة والوصممماية واإلرث والعنًممماف العائليمممة  الرعايمممة 

اليفممل والتربيممة مممن اآلبمماو علممى أبنممائ   والقواعممد التممي تميمما وضممع اا  االجتممماعي و

و بار السن في ًوانين العمل والوظيفة العامة والتقاعد وًوانين رعاية الشباب ودعم   

 ف ريا  وماديا .

 

 ثانٌاً: حق الضمان االجتماعً وحق الرعاٌ  االجتماعٌ :

الن أساس وجمود حمق الضممان االجتمماعي والرعايمة الصمحية همو تموفير الحيماا  

رد مممن حيممث ال مم او وال سمماو والخممدماف ال ريمممة ومسممتوى محترممما  مممن العمميش للفمم

الصحية وحمايتي من العوا والمر  والعجما والتشمرد التيمت  لم ل  الن الضممان التمتمع 

ب مم ا الحممق بممدع  التمتممع بممالحقوق المدنيممة والسياسممية واالًتصممادية وهمم ا التممرابي بممين 

وق الحقمموق تممرابي واضمم  و ا تممشثير متبممادل فممي ميممدان التمتممع أو عممد  التمتممع بممالحق

المدروسة ورغ  أن المقصود بالشخص ال ف يتمتع ب  ا الحق همو اإلنسمان ل من وجمود 

الحق يعتمد على ظرا محدد يمر بي اإلنسمان حتمى ي مون للحمق نفعما  فمي ت ييمر مسمار 
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الظروا مثن خ القواعد القانونية التي تضممن الرعايمة االجتماعيمة ل فمراد توجمي بشم ل 

قمدان المعيمل احمدهما أو  لي مما يفمر  علمى الدولمة خاص اللمى اليفمل واالممرأا ان ف

/ أوال  علمى 32واجبا  برعايت ما وحمايت ما وًد نص الدستور العراًي النافم  فمي الممادا 

 ل  )ت فل الدولة للفرد ل سرا وخاصة اليفمل والممرأا الضممان االجتمماعي والصمحي 

خل المناسمب والمسم ن والمعوًاف ااساسية للعيش في حياا حرا  ريممة تمؤمن ل م  المد

 المنئ  .

ولمميس اليفممل والمممرأا الوحيممدين اللمم ين يسممتحقان الحممق الممم  ور والنممما هنمما   

الشيوخ والمرضى والمعاًين والعجماا واايتما  والمشمردين والعمايلين عمن العممل وًمد 

نظمف القوانين الوينية  يفية رعاية ه ه الفئاف  ما  فل الدستور العراًي حقوً ما في 

/ ثانيممما  )ت فمممل الدولمممة الضممممان االجتمممماعي والصمممحي للعمممراًيين فمممي حمممال 32دا المممما

الشيخوخة أو المر  أو العجا عمن العممل أو التشمرد أو اليمت  أو البيالمة وتعممل علمى 

وًايت   من والخوا والفاًة وتوفر ل   الس ن والمناها الخاصمة لتمشهيل   والعنايمة ب م  

 وينظ   ل  بقانون .

علمممى أن )ترعمممى الدولمممة المعممماًين و وف االحتياجممماف  32دا  مممما نصمممف المممما 

الخاصممةخ وت فممل تمماهيل   ب يممة دمج مم  فممي المجتمممع ويممنظ   لمم  بقممانون  والرعايممة 

الصحية هي الشق الثاني من ه ا الحق االجتماعي فالصحة همي السمعادا الحقيقيمة التمي 

ة دائمما  ومما االمف يريد اإلنسان الحصول علي ما لم ل  عملمف المدول والمنظمماف الدوليم

تعمل باهتما   بير من أجل الصحة العامة والوًاية الصحية ورعايمة المرضمى وتموفير 

اادوية ل   لمعالجت   وشفائ    ما تقو  الدولة بالحمنف الموسمية للحمث علمى التلقمي  

مممن اامممرا  الخييممرا والنشمماو المستشممفياف والمستوصممفاف ودور الرعايممة الصممحية 

بمشن:  31ية وال وادر اليبية وًد أ د الدستور على ه ا الحمق فمي الممادا ودعم ا باادو
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)أوال : ل ممل عراًممي الحممق فممي الرعايممة الصممحية وتعنممى الدولممة بالصممحة العامممة وت فممل 

 وسائل الوًاية والعنج بشنشاو مختلا أنوا  المستشفياف والمؤسساف الصحية .

هممو تقصممير تجمماه حممق مممن الن تقصممير الممدول تجمماه االلتمماا  بضمممان همم ا الحممق  

حقوق اإلنسان الم مة وأن أف ت اون بظروا اإلنسان المعاشية والصحية يتنماً  ممع 

 مبرراف وجود الدولة والقانون.

 

 ثالثاً: الحق فً بٌئ  نظٌف :

 هل تولد البيئة النظيفة حقا  ييالب بي؟ و يا أرتبي ه ا الحق بحقوق اإلنسان؟ 

يممع اإلنسممان ويسممتخدمي فممي مظمماهر حياتممي البيئممة: هممي المحمميي المم ف يعمميش ف 

المختلفة فاإلنسمان يش مل ممن اار  ويممارس مسماحتي الحيماتي اليمومي فموق مسماحت ا 

ويشرب من الماو ويصياد مني ويستخدمي في أنشيتي الحيويمة اليوميمة ويتمنفس ال مواو 

لحفماظ ويعيش تحف السماو يتشثر بت يراف المنماخ فبقماو الم ونماف البيئيمة سمليمة يعنمي ا

علممى حيمماا وصممحة اإلنسممان وأف أثممر يصمميب اف عنصممر بيئممي يممنع س علممى اإلنسممان 

بش ل مباشر وليسف الحياا والصحة هما الوحيدان الل ان يتشثران بمالت يراف البيئيمة بمل 

أن العمممل والنشمماي االًتصممادف واالجتممماعي والعممائلي والف ممرف يتممشثر بمم ل  أيضمما  ال ا 

وبقاؤهما  م ل  حقما  لإلنسمان ولتموفر العناصمر التمي تصب  سنمة البيئمة ممن أف ضمرر 

تمتاا ب ا حقوق اإلنسمان فمي هم ا الحمق ف مو يمدخل ضممن ا بالتش يمد وًمد ثبمف الدسمتور 

/ أوال   لمم  بممالنص )ل ممل فممرد حممق العمميش فممي 33العراًممي النافمم  همم ا الحممق فممي المممادا 

ممن معرفمة ظروا بيئية سليمة  وللتصمرا علمى مضممون الحمق فمي بيئمة نظيفمة البمد 

 مظاهر ااضرار البيئية وسبب وجودها والمعالجاف المم نة ل ا.

 

 مظاهر ا ضرار البٌئٌ :
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يشمممل الضممرر البيئممي علممى سممبيل المثممال تلمموث اان ممار والبحيممراف والبحممار 

والمحييممماف )النممماتا ممممن تسمممرب المممنفي ممممن نممماًنف المممنفي وتفريمممغ النفايممماف السمممامة 

الضممباب السمما  اختفمماو مظمماهر الحيمماا البريممة اسممتنفاد يبقممة ال يميائيممة والمشممعة في مما  

ااواون انقممرا  الييممور الم مماجرا وأصممناف ا ااضممرار بالمم اف المشممتر  لإلنسممانية 

)ممموارد ًمما  البحممار والمحييمماف غيممر الخاضممعة لسمميادا أيممة سمملية  ظمماهرا التصممحر 

مناخ انقمرا  اانموا  اادياد ظاهرا الدفيئة العالمية ظاهرا االحتباس الحرارف ت ير ال

 الحية )التنو  اإلحيائي النباتي والحيواني  والضوضاو.

 

 سبب وجود ا ضرار البٌئٌ :

ًد ت ون اليبيعة سببا  من ااسباب التي تؤدف اللى ت ير حرارا الجو ممما يمؤدف  

اللى انقرا  أنوا  أحيائية وظ ور أنموا  جديمدا وهم ا مما يسممى بتمواان اليبيعمة ل من 

بيعي يمتد عبر منيين السمنين أو علمى ااًمل عالا السمنين وممن غيمر المم من ااثر الي

منحظتي خنل فترا حياا جيمل واحمد الال نمادرا  ل من السمبب المرئيس فمي التلموث البيئمي 

هو التدخل اإلنساني نتيجة التيور االًتصادف في تيور الصناعاف وما ينمتا من ما ممن 

وممما يسممبب مممن عثممار بيئيممة سمملبية رغمم  منفعممة مخلفمماف ضممارا بالبيئممة والتيممور العلمممي 

 التجارب النووية ويرق الصيد الحديثة وًد ينتا الضرر البيئي بواسية اإلنسمان عمن 

 1786يريق الحوادث الصناعية الخارجة عن الرادتي  انفجار مفاعل تشرن ويل عما  

شمعة وبالتمالي وانفجار المصانع ال يميائية التي تنتا تلموث فمي الميماه والجمو بمالمواد الم

ااثممر ال ممارثي علممى ال ائنمماف الحيممة وفممي مقممدمت ا اإلنسممان وأمممرا  السممريان التممي 

 تنتشر بعد الحوادث في س ان تل  المنايق خير دليل على  ل .

 معالج  الضرر البٌئً:
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ًد تعالا ااضرار البيئية بوسائل مباشرا وغيمر مباشمرا معما  ويقصمد بالمعالجمة  

ي والتخفيمما مممن أثممره ال ا وًممع ال يم ممن الاالتممي أبممدا  وت مممن منممع وًممو  الضممرر البيئمم

الوسائل المباشرا للمعالجة في البرا  اتفاًياف دولية تتناول موضوعاف بيئيمة  التصمحر 

وت ير المناخ والتنو  ااحيائي وحماية الييمور وااسمما  وال ابماف وااسملحة النوويمة 

ى بالبيئمة فتحمده نمو  التلموث ويريقمة وغيرها  ثير والصدار القوانين الوينية التمي تعنم

المعالجممة المسممبقة والمسممؤولية عممن الحممداث الضممرر البيئممي والعقوبمماف الرادعممة عممن 

مخالفة نصوص القانون البيئي وممن المعالجماف المباشمرا أيضما  الًاممة وتشسميس هيئماف 

 ومؤسساف الدارية تعنى بالبيئة المحلية والدولية.

 مما أنشمشف  1773مايمة وتحسمين البيئمة لعما  وفي العمراق فشنمي يوجمد ًمانون لح 

/ ثانيا  )ت فل الدولة حمايمة البيئمة والتنمو  33وًد ا دف المادا  2224واارا البيئة عا  

اإلحيائي والحفاظ علي ما  وتتعلق المعالجاف غير المباشمرا ل ضمرار البيئيمة بمواج مة 

و تقلممل مممن احتمممال احتممماالف وًممو  أضممرار مسممتقبلية واتخمما  الوسممائل التممي ت فممل أ

وًوع ا أو ضررها مثمال  لم  القواعمد المنحيمة التمي تتضممن تمدريب منحمي السمفينة 

لتجنممب الحمموادث البحريممة التممي ًممد تسممبب  وارثمما  بيئيممة )انقممنب خمماان الممنفي  وأيضمما  

القواعممد الخاصممة بوضممع مقمماييس المحر مماف تممؤدف اللممى تقليممل ضوضمماو المحر مماف 

 وانبعاث ال اااف الضارا.
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 احلمىق الثمافية
ويقصممد بممالحقوق الثقافيممة بشمم ل أساسممي الحممق فممي التعلممي  والممتعل  وتبممدو أهميممة  

الموضممو  وصمملتي بحقمموق اإلنسممان عنممد التعممرا علممى المقصممود بحممق التعلممي  والممتعل  

وال دا مني ومما يتضممني ممن مسمتلاماف لتحقيقمي فمي البمدو ان ممن القمول بمشن حاجمة 

ف رف المعاصر واالادهار العلمي يجب تلبيت ا وأن ضرورا اإلنسان للرًي والتيور ال

أوالً: علوى / 34الحاجة هي التي ولدف الحق في ا وبشباحت ا للجميع ل ل  نصف الممادا 

 أن )التعلٌم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدول (.

ويقصد بحق التعلي  والتعل  همو حمق الفمرد فمي تعلمي  غيمره  مما يشماو وبصمورا  

نية وحق الفرد في تلقي المعلوماف ممن يشاو ويمثمل هم ا الحمق مظ مرا  ممن مظماهر عل

 حرية الرأف.

وال ممدا مممن التمسمم  بممالحق وممارسممتي هممو تنميممة شخصممية اإلنسممان وتعايمما  

احترا  حقموق اإلنسمان وتعايما التفماه  والتسمام  والصمداًة بمين جميمع اامم  وضممان 

ع بمنمافع التقمد  العلممي أن اآلبماو ل م  ااولويمة فمي حصة الفرد في الحياا الثقافية والتمت

حمق اختيمار نمو  التعلمي  الم ف يعيمى اوالدهم  وًمد أعيمف القموانين للعائلمة أ بمر ًممدر 

مم ن ممن الحريمة لتصمريا أمورهما الداخليمة ب مل سم ولة وايمئنمان ول من أهميمة هم ا 

ال تنحممرا الحممق جعممل الدولممة تتممدخل لتنظيمممي وتفممر  القيممود علممى ممارسممتي حتممى 

ممارسة الحق عن ال اية مني فتضمر بمالمجمو  ول م ا السمبب فمشن بعم  المدول تعيمي 

لنفسم ا الحممق فممي انتمماا  اايفمال مممن والممدي   ال ا ممما أثبمف أن مم  )الوالممدين  ال يقومممون 

بتربيت   بصورا صحيحة  شن يخلمو بالتربيمة البدنيمة أو الخلقيمة ابنمائ   ويتضممن حمق 

من الحقوق والمستلاماف التي يجب توفيرها لضمان التمتمع بمالحق  التعلي  والتعل  عددا  

 ومن ا:
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م افحمممة ااميمممة وجعمممل التعلمممي  اللااميممما  وبشممم ل خممماص فمممي مراحلمممي ااولمممى  

)االبتدائية  والتعلي  المجاني لجميع المراحل وًد ثبف الدسمتور العراًمي النافم   لم  فمي 

لمجتمع وحا ت فلي الدولة وهو اللاامي فمي / أوال  )التعلي  عامل أساس لتقد  ا34المادا 

/ ثانيما  )التعلمي  34مرحلة االبتدائية وت فمل الدولمة ل مل فئماف المجتممع و لم  فمي الممادا 

 المجاني حق ل ل العراًيين في مختلا مراحلي .

ويجمممب م افحمممة التمييممما فمممي التعلمممي  فمممالتعلي  حمممق م فمممول للمممويني وااجنبمممي  

متيمماا المجانيممة محصممور بممالوينيين ومممن لممواا  وبفممرص متسمماوية رغمم  أن شممري وا

الحق في التعلي  تشجيع الدولة للبحث العلمي و فالمة التعلمي  العمالي عنمد تموفر الشمروي 

النا  توفرها فيمن يرو  االلتحاق بي ورعاية الدولمة للمتفموًين والمبمدعين وًمد نصمف 

ا  السملمية بمما يخمد  خ ثالثا  على  لم  )تشمجع الدولمة البحمث العلممي ل غمر34المادا 

 اإلنسانية وترعى التفوق واإلبدا  واالبت ار ومختلا مظاهر النبو  .

وال يتعار  التعلي  ااهلي غير المجماني ممع مبمدأ مجانيمة التعلمي  ان الدسمتور  

/ رابعما   وًمد صمدر فمي جم وريمة 34احتر  التعلي  الخاص وااهلي ونظمي بقانون )  

ين المنظمة لمسمائل التربيمة والتعلمي  من ما ًمانون واارا التربيمة العراق العديد من القوان

وًانون واارا التعلي  العمالي والبحمث العلممي وًمانون الخدممة الجامعيمة وًمانون رعايمة 

العلمماو وًممانون رعايممة أصمحاب ال فمماواف وتعليممماف الدراسماف المسممائية للحفمماظ علممى 

ق بمما ال يخمل بثوابمف النظما  العما  المسيرا الف ريمة فمي المجتممع وتنظمي  ممارسمة الحم

 والعاداف والتقاليد االجتماعية والدينية.
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 رابعاً: ضماناف حقوق اإلنسان وحماٌتها:

  . ضماناف حقوق اإلنسان وحمايت ا على الصعيد الويني: 1

ومن ا الضماناف الدستورية القضائية السياسية الضافة اللى وجود منظمماف غيمر  

 ح ومية فاعلة توفر حقوق اإلنسان حماية مناسبة على الصعيد الويني: 

 . الضماناف الدستورٌ :1

أ. تتضمن بالنص على حقوق اإلنسان في الدساتير وتوفير حمايت ا ب لياف مناسمبة وفقما  

حقموق اإلنسمان فمي الدسمتور  بيمرا ان الدسمتور همو القمانون ل ل  وأهمية النص علمى 

ااعلممى المم ف يبممين القواعممد ااساسممية شمم ل الدولممة ونظمما  الح مم  في مما ويممنظ  السمملياف 

العامممة مممن حيممث الت مموين واالختصمماص والعنًمماف بممين السمملياف وحممدد  ممل سمملية 

 ممما باتجممماه والواجبممماف والحقممموق ااساسمممية ل فمممراد والجماعممماف ويضمممع الضمممماناف ل

 السلية.

ممع التعمماون ورًابممة  ممل سمملية علممى أخمرى بحيممث يتحقممق التممواان في مما. ومنممع  

 االنفراد بالسلية من ًبل شخص أو مجموعة دون أخرى.

. الضممماناف القضممائية: وتتمثممل بالرًابممة القضممائية علممى دسممتورية القمموانين والرًابممة 2

 القضائية على أعمال اادارا.

على دستورية القوانين تنقسم  علمى نموعين ال ا  انمف سمابقة للقمانون  أ. الرًابة القضائية

الصادر من البرلمان فشن ا تسمى بالرًابة السياسمية أمما ال ا جماوف بعمد صمدور القمانون 

فشن ا تسمى بالرًابة القضائية وتتخم  يمريقتين ااولمى يريقمة المدعوى ااصملية )يلمب 

اليعمن فمي دسمتورية القمانون الصمادر ممن  الل او القانون  حيث يحق ل فراد أو ال يئاف

خممنل اليلممب مممن مح مممة مختصممة الل مماوه عممن يريممق الًامممة دعمموى مباشممرا فممش ا بممين 

 للمح مة عد  دستورية يم ن ا الل اوه.
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الثانيممة: يريممق الممدفع بعممد  دسممتورية القممانون: وهمم ا ينيبممق علممى ًممانون متخمم  لقضممية 

ورية القمانون ويحمتا علمى تيبيقمي محددا ويحق للفرد صماحب القضمية المدفع بعمد  دسمت

 وال ا بين للمح مة صحة دفعي يم ن ا االمتنا  عن تيبيقي.

ب. الرًابة القضمائية: علمى أعممال اإلدارا: وهمي تتضممن الرًابمة علمى أعممال اإلدارا 

التمي ممن شمشن ا أن تممس حقموق اإلنسممان بشم ل غيمر مشمرو  وهنما  نظامماف للرًابممة 

 على أعمال اإلدارا:

القضاو الموحد: وهو أن ينظر القضاو العادف في المنااعاف  افة بين اافراد . نظا  1

 أو بين اافراد واإلدارا أو الج اف اإلدارية مع بعض ا البع . 

. نظمما  القضمماو المممادوج: وهممو أن تتممولى الرًابممة ج تممان ًضممائيتان ااولممى القضمماو 2

 واإلدارا بصفت ا شخصا  معنويا .العادف تنظر بالمنااعاف بين اافراد أنفس   أو بين   

والثانية القضاو اإلدارف تنظر بالمنااعاف بمين اافمراد واإلدارا بصمفت ا سملية 

 عامة أو منااعاف وضع ا القانون ضمن اختصاص ا.

. الضممماناف السياسممية: أثبممف تجممارب ااممم  والشممعوب والممدول أن تمموفر الضممماناف 3

لحماية حقوق اإلنسان في بلد معين دون وجمود الدستورية والقضائية ًد ال ي في لوحده 

 الرادا سياسية ونظا  سياسي مؤمن بحقوق اإلنسان وحرياتي ااساسية.

وه  ا أصب  في عالمنا اليمو  النظما  المديمقرايي همو اإليمار اامثمل واانسمب  

لممارسممة حقمموق اإلنسممان انممي نظمما  سياسممي واجتممماعي واًتصممادف يقممو  علممى ثنثممة 

 أر ان:

 وق اإلنسان في الحرية والمساواا وما يتفر  عن ا  الحق في ت افؤ الفرص.. حق1

. دولة المؤسساف هي التي تقو  على المؤسساف السياسية والمدنية تعلو على اافراد 2

 م ما  انف انتمائات   العرًية والدينية والحابية.
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و ل  علمى أسماس . تداول السلية داخل ه ه المؤسساف بين القوى السياسية المتعددا 3

 ح   ااغلبية مع الحفاظ على حقوق ااًلياف.

 الن من أبرا الضماناف السياسية لحقوق اإلنسان في النظا  الديمقرايي وهي: 

 أ. الرًابة البرلمانية والرًابة الرأف العا .

أ. الرًابة البرلمانية: وهي م مة البرلمان بعد التشريع وتتخ  أربمع أشم ال تجماه أعممال 

 مة )السلية التنفي ية  وه ه ااش ال هي:الح و

 . المسؤولية السياسية4. التحقيق 3. االستجواب 2. السؤال 1

ه ه ااش ال ًد ت ون فرديمة لمواير معمين أو جماعيمة للمواارا ب امل ما ويتوًما علي ما 

أمور  ثيرا من ابراها ًمد تصمل لسمحب الثقمة ممن المواارا. وهم ه الرًابمة تشممل  افمة 

 مة من ضمن ا احترا  حقوق اإلنسان.أعمال الح و

ب. رًابة الرأف العا : يمارس الرأف العا  دورا  بماراا  فمي تموفير الضمماناف السياسمية 

لحقممموق اإلنسمممان فمممي النظممممة الديمقراييمممة ال  أنمممي يممممارس دور الرًابمممة علمممى سياسمممة 

راو الح ومة.  ما يسعى أعضاو البرلممان اللمى االهتمما  بمما ييرحمع المرأف العما  ممن ع

وأف ار بششن ًضايا حقوق اإلنسمان وتعتبمر وسمائل اإلعمن  أ ثمر العواممل الممؤثرا فمي 

 الرأف العا  بشري أن تتوفر ل ا الحرية.

الضافة اللى الس ا  وسائل اإلعن  في تش يل الرأف العا  وتمؤدف الصمحافة دورا   

لية م ممما  فممي ميممدان حمايممة حقمموق اإلنسممان وحرياتممي مممن خممنل مراًبممة أعمممال السمم

التنفي يممة والسمملية التشممريعية وتتممي  للممرأف العمما  اإليممن  علممى همم ه ااعمممال ونقممدها. 

وعممر  أراو ومشمما ل المممواينين.  ممما تقممو  ااحممااب السياسممية فممي اليممار النظمما  

 الديمقرايي التعددف بدور سياسي في توجيي الرأف العا  والتعبير عني.

تعدد ااحااب يضمن وجمود معارضمة السيما أن النظا  الديمقرايي القائ  على  

علنية تراًب سياسة الح ومة وتجبرها على احترا  حقموق اإلنسمان وحرياتمي.  مما أن ما 
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تمموفر البممديل للح ومممة وفقمما  آلليممة تممداول السمملية سمملميا  وهممي أحممدى مرت ممااف النظمما  

 الديمقرايي. 

 

 دور المنظماف الوطنٌ  غٌر الحكومٌ :

ظمممماف غيمممر الح وميمممة داخمممل دول العمممال  لتشممممل تتنممو  ميمممادين نشممماياف المن 

مجمماالف عديممدا  قمموق اإلنسممان والبيئممة والمممرأا واليفولممة. ويتوًمما دور ونشمماي همم ه 

 المنظماف على الصعيد الويني على جملة أمور ومستلاماف:

أ. ممممدى اسمممتقنليت ا ممممن الناحيمممة الماليمممة ال  تتضممممن ل ممما هممم ه االسمممتقنلية المصمممداًية 

خضوع ا للح وماف أو الج اف التي تحاول الض ي علي ما أو توجي  ما  والفعالية وعد 

 اتجاها  معينا  من خنل تمويل ا.

ب. أن ت ون ه ه المنظمماف غيمر رسممية وغيمر خاضمعة للح ومماف وأن يمت  تاسيسم ا 

بحرية ومبادراف  اتية مما يضفي علي ا بش ل حقيقمي صمفة المنظمماف غيمر الح وميمة 

 حر ت ا ومواًف ا ونشايات ا. ويعاا استقنليت ا في

ج. الصفة التيوعية وغير المدفوعمة ماديما  للعماملين في ما و لم  يمدع  دورهما اإلنسماني 

 والخدمي ويعاا الثقة بالمنظماف نفس ا وبالناشيين في ا.

د. الن دور المنظماف غير الح ومية على الصعيد الدولي يواجي مش لة يبيعة المجتممع 

للممدول المم ف يبقممى عائقمما  أممما  حر ت مما رغمم  التيممور المم ف شمم ده الممدولي ومبممدأ السمميادا 

مف مو  السمميادا فمي حممين دورهما علممى الصممعيد المويني يممرتبي بيبيعمة النظمما  السياسممي 

ومدى احترامي لمؤسسماف المجتممع الممدني عاممة والمنظمماف المعنيمة بحقموق اإلنسمان 

 خاصة.

اإلنسمان وحمايت ما ال يتحقمق واستنادا  اللى ما تقد  فمشن تموفير الضمماناف لحقموق  

بوجود ضماناف دستورية وًضائية وسياسية فحسب بل بوجود منظمماف غيمر ح وميمة 
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نشيية وفاعلة في الدفا  عن حقموق اإلنسمان والعممل علمى حمايت ما فضمن  عمن دورهما 

في نشر الوعي بثقافة وًي  حقوق اإلنسان وحرياتي ااساسمية. اجمل  لم  تسمتخد  هم ه 

 ئل عدا لتحقيق أهداف ا تتمثل بما يلي:المنظماف وسا

 : المراقب . 1

الن م مممة الرًابممة علممى سياسمماف الح ومممة فممي مجممال حقمموق اإلنسممان ورصممد 

االنت ا مماف فممي همم ا الميممدان أصممبحف اليممو  م مممة فاعلممة ومعتممرا ب مما فممي العديممد مممن 

ول ن ما الدول وأن تعثرف لفتمراف يويلمة علمى صمعيد العملمي فمي المدول العمال  الثالمث 

ت يرف خصوصا  بعمد لجموو تلم  المدول اللمى الديمقراييمة التعدديمة وتخلي ما عمن أنظممة 

نظمة الد تاتورية في ا. وأصبحف تل  المنظمماف تشم ل ًموى الحاب الواحد وان يار اا

عنيمة رها المضادا لتقمارير الح ومماف المضاغية على الح وماف من خنل تقدي  تقاري

ن في المحافل الدولية  لجنة حقوق اإلنسان في الم  المتحدا حول اتفاًياف حقوق اإلنسا

 واللجنة الفرعية لتعايا وحماية حقوق اإلنسان.

 حماٌ  وتعزٌز حقوق اإلنسان:. 2

الن بشم ان المنظماف الوينية غير الح ومية أن تساه  بالج ود لت يئة الظمروا 

ا مد  لم  الممؤتمر العمالمي المواتية لضمان التمتع ال افي والفعلمي بحقموق اإلنسمان وًمد 

  .1773لحقوق اإلنسان ال ف عقد في فينا عا  

الن االعتممراا بممدور المنظممماف غيممر الح وميممة فممي الممدفا  عممن حقمموق اإلنسممان  

وحمايت ا ل  يتحقق بس ولة فالتضحياف التي ب ل ا الناشيون فمي مجمال حقموق اإلنسمان 

او الم اسمب التمي حققت ما تلم  من العاملين في ه ه المنظماف غيمر الح وميمة  انمف ور

المنظممماف ومممن خممنل تلمم  التضممحياف فممي مجممال حقمموق اإلنسممان مممما أ سممب همم ه 

المنظماف م انة مرموًة. ومن هم ا المنيلمق يم من اعتبمار رسمالة هم ه المنظمماف خمي 

 الدفا  ااخير عن حقوق اإلنسان المتعلقة باافراد والشعوب.
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 . المشارك : 3

ن مرت ااف النظا  الديمقرايي التعمددف والمشمار ة هم ه تعد المشار ة واحدا م

ال تقتصر على ًيا  المواينين باإلدالو بشصوات   النتخماب ممن يممثل   فمي البرلممان أو 

ما تقو  بي ااحااب السياسية من وظائا داخل السلية أو فمي صمفوا المعارضمة بمل 

اف المجتمممع هممي تشمممل أيضمما  مشممار ة المنظممماف غيممر الح وميممة  جمماو مممن مؤسسمم

 المدني في العملية السياسية الديمقرايية.

والمنظمممماف الح وميمممة تمثمممل مؤسسممماف وسممميية بمممين الفمممرد والدولمممة أف بمممين  

المجتمممع المممدني واإليممار المؤسسممي الح ممومي ب ممدا جعممل دولممة القممانون حقيقممة مممن 

اسمية أو حقائق الحياا اليومية للمواينين سواو  ان  ل  في مجال الحقوق المدنيمة والسي

 في مجال الحقوق االًتصادية واالجتماعية والثقافية.

الن ه ه المنظمماف أثبمف ًمدرت ا علمى الظ مار نمما ج ًائممة للمشمار ة ممما جعمل 

الح وماف في شتى بقا  العال  تدر  ًيمت ما وتولي ما االهتمما  ولمو بنسمب متفاوتمة وفقما  

اف هممو دليممل واضمم  علممى ليبيعممة النظمما  السياسممي.  ممما أن تاايممد أعممداد همم ه المنظممم

ميالبة الناس والًبال   على مشار ة أ بمر فمي اليمار مؤسسماف المجتممع الممدني الضمافة 

اللى تنامي الوعي بشهمية ًضية حقوق اإلنسان. ث  أن دور ه ه المنظماف على الصمعيد 

الممويني يتوًمما علممى مممدى تمتممع العمماملين فممي همم ه المنظممماف بحمايممة القممانون الممويني 

 ق وبحرية في تنفي  أنشيت ا الخاصة بحقوق اإلنسان.وتمتعي بالحقو

 

 ضماناف حقوق اإلنسان وحماٌتها على المستوى الدولً: ثانٌاً:

. دور اام  المتحدا: تعتبر اام  المتحدا اليو  بمثابة اإليار الدولي الال وسمع لتعايما 1

إلنسمان تبمدأ وحماية حقوق اإلنسان. وت ت  العديمد ممن اج ماا المنظممة الدوليمة بحقموق ا
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من مجلس اامن الدولي ال ف ي ت  بحقوق اإلنسان ممن ااويمة ارتباي ما بالسمل  وااممن 

 الدوليين.

. الضممافة اللممى الجمعيممة العامممة ل ممم  المتحممدا والتممي تنمماًش التقممارير التممي يرفع مما ل مما 2

المجلس االًتصادف واالجتماعي واامين العا  ل م  المتحدا وث  يحيمل المواضميع اللمى 

 لجنة الشؤون االجتماعية واإلنسانية والثقافية.

وأنشش المجلس االًتصادف واالجتماعي التابع ل م  المتحدا لجنة حقوق اإلنسان  

دولمة مواعمة علمى أسماس ج رافمي ومنتخبمة  43  وتت ون ه ه اللجنمة ممن 1746عا  

 سنواف. 3من ًبل المجلس لمدا 

وتعايما حقموق اإلنسمان وتت مون  وتنبثق عن اللجنة لجنمة أخمرى فرعيمة لحمايمة 

 سنواف. 4عضو تنتخب   لجنة حقوق اإلنسان لمدا  26من 

وتيورف علية حماية وتعايا حقوق اإلنسان على الصعيد المدولي داخمل اللجمان  

 الخاصة بحقوق اإلنسان بعد أن مرف بخمس مراحل وهي:

  1763ى عما    اللم1747وتبدأ من  نشمشا لجنمة حقموق اإلنسمان عما   المرحل  ا ولى:

حيث خنل ه ه المرحلة ال تمتلم  لجنمة حقموق اإلنسمان أف صمنحياف تم  ر ولم  تقمو  

 بشية معالجاف لمسشلة االنت ا اف المستمرا لحقوق اإلنسان. 

 

حيث اتسعف صنحياف لجنة حقوق اإلنسمان  1768وب أف من  عا   المرحل  الثانٌ :

ت مما معالجممة االنت ا مماف فممي مجممال خصوصمما  فممي البلممدان المسممتمرا ومممن أبممرا الجراوا

سياسة التمييا العنصرف والفصل العنصرف في جميع البلدان ومن أبراها البلدان التي 

  انف تحف االستعمار.
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وفي ه ه المرحلة بدأف بدراسة الش اوى والرسائل التمي تصمل اللي ما  المرحل  الثالث :

ممممن المجلمممس االًتصمممادف واالجتمممماعي. والممم ف يحصمممل علي ممما ممممن المنظمممماف غيمممر 

 الح ومية خاصة في الدول التي تستشثر باهتما  الرأف العا . 

 

فممي همم ه المرحلممة تمم  تيبيممق الجممراواف حمايممة حقمموق اإلنسممان فممي  المرحلوو  الرابعوو :

دول المستقلة واستعف بشم ل أفقمي وعممودف اهتمامماف لجنمة حقموق اإلنسمان لتوسميع ال

مبمممدأ الحمايمممة بحيمممث أصمممبحف تسمممتشثر باهتمممما  المممدول والمنظمممماف غيمممر الح وميمممة 

 واإلعن .

 

عنمممدما أتخممم ف لجنمممة حقممموق اإلنسمممان  1782وبمممدأف منممم  عممما   المرحلووو  الخامسووو :

وحرياتممي ااساسممية. مممن خممنل التبمما  اإلجممراواف الموضمموعية لحمايممة حقمموق اإلنسممان 

مممن ا لحمايممة حممق محممدد مممن حقمموق اإلنسممان واسممتعف فيممما بعممد لتشمممل  افممة حقمموق 

 اإلنسان.

المفوضممية السممامية لحقمموق  1773الضممافة اللممى  لمم  أنشممشف ااممم  المتحممدا عمما   

اإلنسممان وأنشممشف  مم ل  منصممب المفممو  السممامي لحقمموق اإلنسممان ومممن أهمم  واجبمماف 

 ي لحقوق اإلنسان هي:المفو  السام

. تعايممممما وحمايمممممة حقممممموق اإلنسمممممان المدنيمممممة والسياسمممممية واالًتصمممممادية والثقافيمممممة 1

 واالجتماعية.

. تنفي  الم ا  التي تو ل ا الليمي ال يئماف الخاصمة فمي اامم  المتحمدا وتقمدي  التوصمياف 2

 اللى ال يئاف الخاصة ب ية تحسين وتعايا حقوق اإلنسان.

الحممق فممي التنميممة وايممادا الممدع  المقممد  ل مم ا ال ممر  مممن . تعايمما وحمايممة أعمممال 3

 ال يئاف الخاصة في اام  المتحدا.
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 . توفير الخدماف االستثمارية والمساعدا التقنية والمالية بناوا  على يلب الدول.4

 . تنسيق براما اام  المتحدا التقنية واإلعنمية في مجال حقوق اإلنسان.5

العقبمماف الراهنممة والتصممدف للتحممدياف فممي مجممال حقمموق  . أداو دور فممي مجممال الاالممة6

 اإلنسان والحيلولة دون استمرار االنت ا اف.

 . الجراو حوار مع الح وماف في مجال تشمين االحترا  لحقوق اإلنسان.3

 . ايادا التعاون الدولي في مجال تعايا وحماية حقوق اإلنسان.8

وق اإلنسممان داخممل أج مماا الممم  . تنسمميق اانشممية الراميممة اللممى تعايمما وحمايممة حقمم7

 المتحدا. وتيوير وتقوية تل  الج اا وتحسين  فاوت ا وفعاليت ا.

 . اإلشراا بش ل عا  على مر ا حقوق اإلنسان.12
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 املصادر

. د. فيصل ينيماوفخ حقموق اإلنسمان والقمانون المدولي اإلنسمانيخ دار الحاممد للنشمر 1

 .2221والتوايعخ 

لي غالب العانيخ اانظمة السياسميةخ ميبعمة دار الح ممةخ . صال  جواد ال اظ خ د. ع2

 .1771ب دادخ 

مر مما دراسمماف الوحممدا العربيممةخ بيممروفخ –. حقمموق اإلنسممان فممي المموين العربممي 3

1777. 

. د. رعمممد نممماجي الجمممداخ التيممموراف الدسمممتورية فمممي العمممراقخ بمممين الح ممممةخ ب مممدادخ 4

2224. 

ق اإلنسمانخ سلسملة عفماقخ دار الشمؤون . د. ريا  عايا هادفخ العمال  الثالمث وحقمو5

 .2222الثقافيةخ ب دادخ 

. د. محمممد عابممد الجممابرفخ الديمقراييممة وحقمموق اإلنسممانخ مر مما دراسمماف الوحممدا 6

 .1774العربيةخ بيروفخ 

 .2224. محمد بشير الشافعيخ ًانون حقوق اإلنسانخ منششا المعاراخ اإلس ندريةخ 3

 .2223حقوق اإلنسانخ الم تبة القانونيةخ ب دادخ . عامر حسن فيا خ الرأف العا  و8

 .2225. دستور جم ورية العراق 7

 . رعد الجداخ التشريعاف الدستورية في العراق.12

 . هشا  الشاوفخ مقدمة في عل  السياسة.11

 . لؤف بحرفخ مبادئ عل  السياسة.12

القمممانوني . غالمممب علمممي المممداوودفخ القمممانون المممدولي الخممماصخ الجنسمممية والمر ممما 13

 ل جانب في القانون العراًي.
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. د. عمماف سممعد السمميد البرعمميخ حمايممة حقمموق اإلنسممان فممي ظممل التنظممي  الممدولي 14

 .1785اإلًليميخ القاهراخ 

 .1775. عبد ال ادف عباسخ حقوق اإلنسانخ دمشقخ دار الفاضلخ 15

ارخ دار . د. غااف الصابرينيخ الوجيا في حقوق اإلنسمان وحرياتمي ااساسميةخ عمم16

 .  1778الثقافة والنشرخ 

       


