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ٔ------
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المــــــــقدمة
اف موضوع حقوؽ االنساف وحمايتو مف التعسؼ واالضطياد يحتؿ مكانة بارزة في
اء مف حيث التشريعات
سمـ اولويات المجتمع الدولي  ،واصبحت مفاىيـ حقوؽ االنساف سو ً
اـ مف حيث الممارسات الحكومية والفردية احدى ابرز القضايا والمشكالت التي تواجو
الدوؿ ،بؿ اصبحت ىذه القضايا مف البنود االساسية التي تمثؿ المرتبة االولى في كثير مف
االحياف في العالقات بيف الدوؿ واصبحت مف اىـ الشروط الدوؿ المانحة لممساعدات

المالية والفنية وغيرىا مف التسييالت .

وكاف لمتطورات العممية والتكنولوجيا المتمثمة بثورة االتصاالت والمعمومات اث اًر ممحوظاً

تجاه ىذه الحقوؽ وازاء ذلؾ سمحت بانفتاح شعوب العالـ عمى بعضيا واالستفادة مف
منجزات التقدـ الحضاري لترافؽ تعاظـ االحساس ألىمية وضرورة حماية حقوؽ االنساف

وتعميؽ ممارستيا عمى المستوى الدولي والمحمي وايجاد الضمانات الالزمة لصوف ىذه
الحقوؽ والمحافظة عمييا .

ومف اجؿ االحاطة بموضوع حقوؽ االنساف قسمنا ىذا الجزء الى ثالثة فصوؿ  :سنتناوؿ
في الفصؿ االوؿ  :ماىية حقوؽ االنساف  ،وسنتطرؽ في الفصؿ الثاني  :مصادر و
ضمانات حقوؽ االنساف  ،واثر الفساد االداري والمالي عمييا في الفصؿ الثالث .
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الفصل االول
ماىية حقوق االنسان
منذ اف ولد االنساف ولدت معو حقوقو غير اف الوعي بيذه الحقوؽ واالعتراؼ بيا والتمتع
بيا اتخذ مسيرة طويمة  ،وخضعت لظروؼ عدة  ،وظيرت مفاىيـ في التطبيؽ العممي ألوؿ

مرة في تاريخ البشرية عندما الؼ االنساف اخيو االنساف ونبذ العنؼ واتفقوا عمى العيش
لمواجية مشاكؿ الحياة في نطاؽ العائمة ثـ القرية ثـ المدينة والدولة.
وظيرت المطالبة بحماية حقوؽ االنساف مف القير واالستغالؿ فحيث وجد الظمـ وتعالت
االصوات لممطالبة برفعو وتحقيؽ المساواة والحرية ومف ثـ العدالة ،وتعد االدياف السماوية
مف اوائؿ مف منح لألفراد حقوؽ االنساف وذلؾ تكريما لو وآلدميتة ومنعت التجاوز عميو

وعاقبت عمى ذلؾ.
وترتبط حقوؽ االنساف ارتباطاً وثيقاً بطبيعة المجتمع وقيمتو وعادتو وتقاليده ،وفيمو ليذه

الحقوؽ ومدى تقبمو ليا  ،فما يعد حقاً في مجتمع ما يعد واجباً في مجتمع اخر ،كذلؾ فاف

لمعوامؿ التاريخية والدينية والسياسية اثر واضحاً عمييا وذلؾ لتأثير النظاـ السياسي
والقانوني القائـ في الدولة عمييا فما يعد حقاَ في زمف معيف قد ال يعد كذلؾ في زمف اخر

وفي مجتمع اخر.

وترتبط مبادى حقوؽ االنساف مع بعضيا  ،وتعد كؿ منيا مكممة لألخرى فيي نظاـ
متكامؿ الجوانب  ،تعدى حدود الدول واصبح نظاما عالمياً يبيح التدخؿ لمنع االضطياد
والظمـ النتياؾ حقوؽ االنساف مف خالؿ تدخؿ المجتمع الدولي برفع الظمـ عف افراد تمؾ

الدولة وبغض النظر عف سيادة الدولة .
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وألجؿ ذلؾ البد قبؿ الدخوؿ الى مفيوـ حقوؽ االنساف البد مف التعرؼ عمى مصطمح
حقوؽ االنساف وماذا يعني ومف ثـ التطرؽ الى مواضيع ىذا الفصؿ.

ػ ػ ػ تعريف حقوق االنسان
قبؿ اف نصؿ الى تعريؼ حقوؽ االنساف البد مف تحميؿ معنى كممة حقوؽ االنساف فينبغي
اف نرد الكممة الى اصوليا حيث يتكوف مصطمح " حقوق االنسان " مف كممتيف  :ىما

الحق واالنسان

االولى  :تتعمؽ باإلنساف موضوع الحق  ،والثانية  :تتعمؽ بمعنى الحؽ والحرية التي تكوف

ليذا االنساف .

وبالرجوع الى المعنى المغوي ( االصطالحي ) لمفظ " الحق " لغةً  :وجمعو حقوؽ فيو
نقيض الباطؿ  ،وىو اسـ مف اسماء اهلل الحسنى ، ،وىو االمر الثابت والموجود  ،وىو

العدالة واالنصاؼ وال يسوغ انكاره ،واالساس لبناء االنساف الصالح فرداً او جماعة.
ق َك ِ
ون }
وقد جاء لفظ الحؽ بالقراف الكريـ قاؿ تعالى{ َوأَ ْكثَُرُى ْم لِ ْم َح ِّ
ارُى َ

المؤمنوف{ٓ}ٚ

ويعرف الحق في معنى القانوني  :بأنو تمؾ السمطة او الرابطة القانونية اوالمصمحة التي
بمقتضاىا يخوؿ الشخص عمى سبيؿ االنفراد او االستئثار او التسمط عمى شيء او اقتضاء

او اداء معيف مف شخص أخر  ،لتمكينو مف القياـ بأعماؿ معينة تحقيقاً لمصمحة يعترؼ

بو القانوف وتكوف في مواجو الدولة  ،فتصبح بمثابة قيود عمييا يدفع صاحب الحؽ الى
المطالبة بو استناداً الى اسس اخالقية وثقافية مقبولة في المجتمع  ،والحؽ يقرره القانوف او

النظاـ السياسي او العرؼ.

ٍ
ارض وسطيا واطيبيا ،
اما عف معنى " الحرية " لغةً  :فيي كؿ شيء فاخر وحر وكؿ
والحر نقيض العبد.
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وعف عالقة الحرية بالحق  ،فالحرية نابعو مف اصؿ الحؽ  ،والحؽ ىو مف يعطي الرخصة
لمحرية في المطالبة بو ،اي كالً منيما مرتبط باألخر ولوال الحؽ ما كانت الحرية وبالعكس.

وتعرؼ الحرية اصطالحاً :ىي القدرة عمى التصرؼ بممئ االرادة والخيار والتخمص مف

العبودية والتبعية ،اي ىي انعداـ القيود القمعية والزاجرة لكي يقوـ الفرد ببعض االعماؿ
البشرية بدوف ضغط او اكراه  ،ويحؽ لمسمطة العامة الحد منيا ،لكف في حدود القانوف
والنظاـ العاـ والسالمة العامة واالمف الوطني واالداب العامة والصحة العامة

وتعرؼ في المعنى القانوني  :حؽ عاـ او مركز قانوني عاـ يتضمف القدرة عمى ايتاف

اعماؿ وتصرفات معينة يترتب عمى ممارستيا نشؤ حقوؽ خاصة مثؿ حرية التممؾ ،

وحرية التفكير ،حرية العقيدة ،وىي حؽ طبيعي غير قابؿ لمتقادـ اي السقوط ،وىي حؽ
امتناع الغير مف التجاوز عمى حقوؽ الغير ،وبالوقت نفسو ال تسمح بفرض عمؿ عمى
ِ
َِّ
ب َعمَْي ُك ُـ
آمُنوْا ُكت َ
الغير  .وقد جاء لفظيا في القراف الكريـ قاؿ تعالى َ { :يا أَُّييَا الذ َ
يف َ
ِ
اص ِفي اْلقَ ْتمَى اْل ُح ُّر بِاْل ُحِّر َواْل َع ْب ُد بِاْل َع ْب ِد َواألُنثَى بِاألُنثَى }البقرة {}ٔٚٛ
ص ُ
اْلق َ
وتعرؼ الحريو في المعنى القانوني (التعريف العام )  :ىي مجموعة مف القواعد التي
تضعيا السمطة المختصة بالدولة والتي يجب عمى الجميع احتراميا وااللتزاـ بيا والتي تنظـ

سموؾ االشخاص وواجباتيـ ونشاطاتيـ وتقره السمطة التشريعية  ،و(التعريف الخاص)  :ىو

مجموعة مف القواعد التي تنظـ ناحية معينو مف حياة االشخاص ونشاطيـ .

ومما تقدـ فاف مفيوـ " حقوق االنسان " او " الحقوق االنسانية "او الحقوق الشخصية
االنسانية " او الحقوق الطبيعية " باختالؼ مسمياتيا مف حيث مفيوميا مف مجتمع الى

اخر ومف ثقافة الى اخرى ومف نظاـ سياسي الى اخر ومف زماف الى اخر ،كونت " قانوف

حقوؽ االنساف " وىو مجموعة القواعد القانونية والوطنية والدولية والتي تعمؿ عمى تنظيـ
الجوانب المختمفة مف حقوؽ االنساف .
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اما عف معنى كممة " االنسان " في المغة  ، :تقدير انساف مف ِ
فعالف  ،اما عف المعنى
االصطالحي  :ىو كؿ فرد مف افراد الجنس البشري فيو كؿ كائف بشري لممذكر والمؤنث ،

ويتميز بسمو خمقو.

وقد جاء تعريفو في القراف الكريـ واالحاديث النبوية الشريفة  :بأنو مخموؽ مكمّؼ ،والتكميؼ

صفة بارزة مف صفات االنساف تميزه عف الكائنات االخرى بالعقؿ الذي ىو مناط التكميؼ

،واف اهلل سبحانو وتعالى قد خمؽ االنساف في احسف تقويـ مف الناحية التكوينيو والفطرية
س ِن تَ ْق ِويم )) الزيتوف{ٗ} .
نس َ
ان ِفي أ ْ
َح َ
قاؿ تعالى (( لَقَ ْد َخمَ ْق َنا ال َ
ٕ-----------
انواع حقوق االنسان :
 -الحقوق الطبيعية  :تثبت لإلنساف بسبب طبيعتو كانساف  ،فيي فطرية ألنو يولد

متمتعاً بيا وموروثة وال يجوز التنازؿ عنيا او انتزاعيا بالقوة مثؿ الحؽ في الحياة

والحرية  ،وحقو في اكتساب السعادة فيي يجب اف تتوفر لمبشر في كؿ الظروؼ

والحقوؽ عمى نوعييف  :الحقوق الدولية  ،والحقوق الداخمية.
 الحقوق الوضعية  :وىي مكتسبة حيث يقررىا عادة الدستور والقوانيف المكتوبةوالعادات مثؿ حؽ الممكية وحؽ العمؿ وىي قابمة النتزاعيا في اي وقت مف قبؿ

مف منحيا .
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تعريف حقوق االنسان
الرغـ مف التعاريؼ المتعددة لحقوؽ االنساف لـ يتـ التوصؿ الى تعريؼ محدد وشامؿ
وجامع  ،وذلؾ ألنيا في تطور مستمر مع تطور الظروؼ المحيطة بالفرد سواء عمى
الصعيد الدولي اـ االقميمي اـ المحمي ،او عمى المستوى السياسي او القانوني ،وىي

الحقوؽ التي تمثؿ كافة الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية .ومف
التعاريؼ االكثر تعبي اًر عف حقوؽ االنساف ىي :
" تمؾ الحقوؽ التي يتمتع بيا االنساف لمجرد كونو انساناً اي بش اًر وبصرؼ النظر

عف جنسيتو او ديانتو او اصمو العرقي او القومي او وضعو االجتماعي او

االقتصادي ،وىي حقوؽ طبيعية يمتمكيا االنساف حتى قبؿ اف يكوف عضواً في
مجتمع معيف ،فيي حقوؽ تسبؽ الدولة وتسمو عمييا "

كما عرفيا اخروف " ىي مجموعة مف المبادئ والقيـ المعنوية المستمدة مف طبيعة

االنساف والتي تؤكد ضرورة احتراـ ادمية الفرد وسالمة كيانو المادي واالدبي ،وتيدؼ
الى ضماف وحماية معنى االنسانية في مختمؼ المجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية "

في تعريؼ اخر " ىي المعايير االساسية التي ال يمكف لمناس مف دونيا اف يعيشو
بكرامة كبشر،وىي اساس الحرية والعدالة والسالـ  ،واف مف شأف احتراميا اف يتيح
امكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاممة ،وتعد الحرية والمساواة مف اىـ مبادئ حقوؽ

االنساف "
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ماىية حقوق االنسان

البد من التعرف عمى اىمية ،وخصائص  ،ومميزات ،وفئات ،ومعايير ،التي تصنف
من خالليا حقوق االنسان وكما يأتي:

اوالً  :اىمية حقوق االنسان :

ٔ -اخذت بيد المتضرريف في في ايصاؿ اصواتيـ الى كافة المسؤوليف لكي يحصمو
عمى حقوقيـ بالتساوي مع غيرىـ دوف اي تمييز.

ٕ -قيمت حقوؽ االنساف المرأة مكانو ىامو ،كما انيا انقذتيا مف االستغالؿ واالتنياؾ
اال انو تجدر االشارة الى اف الحقوؽ التي منحت لممرأة مف قبؿ المنظمات الدوليو

لـ تكف اكثر عدالً مف تمؾ الحقوؽ التي منحتيا الديانات السماوية .

ٖ -حافظة عمى حياة االطفاؿ حيث سنت القوانيف واالنظمة التي تحد مف استغالليـ
 ،اال انو بالرغـ مف ذلؾ مازالت ىناؾ فئة تعاني مف االستغالؿ واالستبداد.

ٗ -حافظت حقوؽ االنساف كرامة االنساف بمختمؼ احوالو مف خالؿ سف القوانيف
لذلؾ .

٘ -ابرزت حقوؽ االنساف الجرائـ التي ترتكب بحؽ البشريو بشكؿ جمي .

ثانياً :خصائص حقوق االنسان :

ٔ -حقوؽ االنساف التورث وال تكتسب والتشترى فيي ممؾ لالفراد كونيـ بش اًر كونيا
ٕ-

متأصمو بكؿ فرد.

حقوؽ االنساف واحدة لكافة البشر بصرؼ النظر عف الجنس او العنصر ،او

النظاـ السياسي  ،او الديف ،اواالصؿ االجتماعي ،او االصؿ الوطني ،فقدولدو
جميع االفراد اح ار اًر ومتساوييف مع بعضيـ في الحقوؽ والكرامة وىذا ما يعني
عالمية حقوق االنسان.
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ٖ-

حقوؽ االنساف اليمكف انتزاعيا  ،فميس مف حؽ فرد او احد ما يحرـ فرداً اخر

مف ىذه الحقوؽ ،ولو لـ يتـ االعتراؼ بيا مف قبؿ قوانيف بمده  ،او في حاؿ تـ
انتياكيا فحقوؽ االنساف حقوقاً تبقى ثابتو اليمكف التصرؼ بيا.

ٗ -تقتضى ىذه الحقوؽ اف يتمتع االفراد باالمف والحريو وبمستويات معيشيو مناسبو
ليـ ،واف يعيش كافة االفراد بكرامة ،فذلؾ يعيني انو اليمكف تجزئو حقوؽ
االنساف.

٘ -حقوؽ االنساف في تطور وتجدد مستمر فيي تمثؿ قيمو عميا ييدؼ جميع االفراد
الوصوؿ الييا ،وليس ذلؾ فحسب انما الحصوؿ عمى اقصى درجات الحماية

لحقوؽ االنساف .

ثالثاً  :مميزات حقوق االنسان :
ٔ -حقوق مطمقو :

تعد الحقوؽ مطمقة  ،واليوجد اي مبرر لسمبيا وانتياكيا وتعد

ىذه الحقوؽ ٍ
قيدا عمى السمطة والمسؤوليف مف ارتكاب الجرائـ والعقوبات المنافيو

لالنساية كاالبادة الجماعيو واالعداـ والتعذيب والتمييز العنصري ،اضافة الى منح
االفراد الحريو الكاممو في التفكير والديف والمعتقدات الخاصو.

ٕ -حقوق متساويو وغيرتميزيو :

مف المبادى االساسية والشاممو ىي عدـ

التمييز بيف االفراد سواء كاف ذلؾ بسبب العرؽ او الجنس اواالعاقات الفرديو.

رابعاً  :فئات حقوق االنسان:
ٔ-

حقوق السالمة الشخصيو  :وىي الحقوؽ التي تحافظو عمى حريات االنساف

وأمنو ومنع استبعاده وتعذيبو .

ٕ -حقوق اجتماعيو و اقتصاديو :

وتتمثؿ ىذه الحقوؽ بكؿ ما يحؽ لالنساف

الحصوؿ عميو مف حاجات اساسيو  ،كما تمنحو حقو في العيش مستوى مف

الرفاىيو والرقي االجتماعي وتتكفؿ لو الرفاىيو الخاصة في جميع االصعدة .
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ٖ-------------

خامساً :معايير تصنيف حقوق االنسان
تصنف حقوق االنسان وفقاً لمعايير مختمفة ومنيا :

اوالً :معيار الزمن :وتصنؼ الى نوعييف :

النوع االول :الحقوؽ التي يتمتع بيا االفراد في وقت السمـ ويطمؽ عمييا القانوف الدولي

لحقوؽ االنساف .

النوع الثاني  :مجموعة الحقوؽ التي يجب اف تمنح لألفراد في وقت الحرب ويطمؽ
عمييا القانوف الدولي االنساني.

ثانياً  :معيار تطور حقوق االنسان
وتصنف الى ثالثة انواع :

النوع االول  :حقوق الجيل االول  :وىي مجموعة الحقوق المدنية والسياسية والتي
ظيرت في القرنيف السابع عشر والثامف عشر وتتمثؿ  :بالحؽ في الحريو والحياة
والتحرر مف العبوديو وعدـ التعرض لمتنكيؿ والتعذيب  ،وحريو الرأي والمشاركو السياسيو

وحرية التعبير والديف والتفكي وحرية االشتراؾ في الجمعات والتجمعات.
النوع الثاني :حقوق الجيل الثاني  :وىي مجموعة الحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية والتي ظيرت في القرف التاسع عشروتتمثؿ  :باالمف والتعميـ والعمؿ والمأوى
والمأكؿ والرعايو الصحيو والمستوى المعيشي الالئؽ .

النوع الثالث  :حقوق الجيل الثالث  :وتسمى الحقوق الثقافيو والبيئيو والتضامنيو

وتتمثؿ  :بحؽ العيش في بيئو نظيفو  ،وحؽ العيش في بيئو مصونو مف التدمير والحؽ

في التنمية السياسيو واالقتصاديو والثقافيو  ،وتقريرالمصير ،السالـ ،البيئة النظيفو.
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المبحث االول
مراحل تطور حقوق االنسان التاريخية
نشأة فكرة حقوؽ االنساف عندما بدأ االفراد يعيشوف حياة مشتركة  ،حيث اف االنساف كائف
اجتماعي بطبعو وال يمكف اف يعيش منفردا او معزوالً ،لذا فاف فكرة حقوؽ االنساف قديمة
قدـ الحياة البشرية ذاتيا.

وتعد الشرائع السماوية اوؿ مف اسيـ في ترسيخ حقوؽ االنساف وشؤوف المجتمع ،وجعمت
ّ
مراعاتو واجباً دنيوياً ودينياً في آف واحد ،ثـ اعقبتيا ثورات الشعوب أمكف استخالص حقوؽ
االنساف واقرارىا مف قبؿ السمطات العامة بعد اف كاف يخضع لمجماعة في كؿ شي دوف
حدود او قيود اذا كانت سمطة الدولة مطمقة في التدخؿ في شؤوف االفراد وحقوقيـ وحرياتيـ

لذا فاف تقنيف حقوؽ االنساف جاء لمتوفيؽ بيف حرية الفرد مف جية وسمطة المجتمع ممثال
مر بمراحؿ الى اف وصؿ الى المرحمة الحالية :
بالدولة مف جية اخرى  ،وقد ّ
اوالً :مرحمة حقوق االنسان بالعصور القديمة  :وكانت مف خالؿ المدونات القانونية

الشرقية والغربية :

آ -مرحمة تشريعات حمورابي لمفترة مف (ٕ )ٔٚ٘ٓ- ٜٔٚؽ .ـ :وتعد مف اوائؿ
التشريعات التي قننت حقوؽ االنساف .
ب -مدونة قانوف مانو في اليند لمفترة مف ( القرف الثاني عشر –الثالث عشر ) ؽ .ـ
ج -مدونة قانوف صولوف في سنة (ٗ )ٜ٘ؽ.ـ .في عيد الحضارة اليونانية وفييا الغى
صولوف الرؽ والعبودية ووضع نظاـ لمشراكة في المجتمع.

11

ٔ -المدونات القانونية الغربيو :
د -الحضارة االغريقية وتتمثؿ في حكـ اثينا لمفترة مف ( )ٗٗٗ-ٕٜٗؽ.ـ في عيد حكـ
الحاكـ بركميس .
ىػ -ومف ثـ ارسطو في عاـ (ٕٕٖ) ؽ.ـ الذي نادى صراحة بالحرية في الحقوؽ السياسية
و المشاركة في الحياة العامة
و -افالطوف لمفترة مف ( )ٖٗٚ -ٕٗٚؽ.ـ الذي نادى باألخوة االنسانية والمواطنة العالية
والمساواة بيف الناس والتحرر مف القيود التي تعمؽ وتقيد حقوؽ وحريات البشر .

ز -الحضارة الرومانية التي قامت في روما عمى العادات المرعية في قانوف االلواح االثني
عاـ (ٓ٘ٗ) ؽ.ـ عمى اثر الصراع بيف طبقة العواـ واالشراؼ وذلؾ لممساوة بيف الجميع .

ثانياً  :مرحمة الشرائع والديان السماوية :
والمتمثمة بالديانو الييودية التي نادت بالتسامح واالخوة االنسانية والخمؽ القويـ.
(عميو السالم )

ىي حدا فاصال بيف عيد قديـ

تعد رسالة سيدنا المسيح
والديانة المسيحية إذ ّ
تميز بظمـ االنسانية وعيد يمجد االنساف وىو في المرتبة االولى ،فيي تيتـ باعالف حرية
العقيدة والتسامح والمساواة ومحبة االنساف ألخيو االنساف واكدت عمى فصؿ الديف الديف

عف الدولة  ،وحررت االنساف مف عقيدة الحاكـ وديانتو وميزة بيف االنساف كمواطف يخضع

لمدولة وقوانينيا وبيف االنساف بأعتباره فرداً لو ارادة مستقمة حره .
اما الشريعة االسالمية فتمثمت في دعوة االنبياء والرسؿ لمبشر بوحدانية اهلل (عزوجؿ)

الخمؽ القويـ واالخالؽ العالية وتكريـ النفس البشرية واالنسانية واآلداب الفاضمة
ودعوة ُ
ومحاربة الطغياف سواء طغياف النفس االمارة بالسوء وكذلؾ طغياف السمطة

الحاكمة(.وسنتناوؿ ذلؾ بشكؿ مفصؿ في الفصوؿ القادمة ).
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ٗ--------------
ثالثاً :مرحمة اعالنات حقوق االنسان:
وفييا ظيرت محاوالت التوفيؽ بيف فردية االنساف وجماعيتو  ،اي التوفيؽ بيف الحرية
والسمطة في اطار الدولة  ،وكانت بداياتيا في ىذه الدوؿ :

آ:

في الواليات المتحدة االمريكية :

ٔ -في عاـ ( )ٔٚٚٙاعمف اوؿ استقالؿ في والية فرجينيا في الويات المتحدة االمريكية

،واعمف عمى اثر ذلؾ اف جميع االفراد متساووف ومستقموف وليـ حقوؽ اصيمة ومنيا حؽ
الحياة وحؽ الحرية والممكية  ،وحتى السعي الى تحقيؽ السعادة  ،وىذه الحقوؽ ال يجوز

التنازؿ عنيا.

ٕ -في عاـ ( )ٔٚٛٚصدر الدستور االمريكي والذي اعمف فيو نوعاً مف الحقوؽ ،ثـ

اعقبو دستور عاـ ( )ٜٔٛٔبالتعديالت العشرة الذي حدد فيو الئحة الحقوؽ االمريكية  ،وقد
تضمنت التعديالت (االولى والرابعة ) اعمف فيو حظر حؽ عدـ ممارسة المعتقد الديني

بحرية  ،وحرية التعبير والصحافة  ،والحؽ في االجتماع والمحاكمة العمنية وعدـ التمييز
بسبب الجنس او الموف  .اما (التعديل الثاني عشر) فقد حظر العقوبات القاسية وغير

المألوفة والتناسب بيف العقوبة والحرية  ،وحرـ الرؽ والسخرة والعمؿ االجباري  ،واعطى
(التعديؿ الرابع عشر) المساواة في الحقوؽ وتمتع الجميع بمحاكمة عادلة .
ب :في فرنساً :
 اعمف عف حقوؽ االنساف والمواطف الفرنسي لعاـ  ٜٔٚٛالذي اصدرتو الجمعيةالتأسيسية والذي يقوـ عمى دعامتيف اساسيتيف  :االولى  :اف الدولة اقيمت مف اجؿ
الفرد وليس العكس ،والثانية  :اف عمى الدولة اف تدع الفرد يطور امكانياتو وينمييا
بشكؿ كامؿ واف االعتراؼ بحقوؽ االنساف ىي حقوؽ طبيعية.
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ج :في انكمت ار :

ٔ -في عاـ ( )ٔ٘ٛٛدعى الفيمسوؼ االنكميزي ىوبز الى الحكـ المطمؽ  ،وكذلؾ دعى
الفيمسوؼ االنكميزي جون لوك في رسالتو الشييرة الى اف الحالة المدنية (السياسية ) ىي
افضؿ مف الحالة الطبيعية النيا تحقؽ العدالة لمفرد ،وىو اساس المجتمع السياسي وفيو
يتنازؿ الفرد عف جزء مف حرياتو وليس جميعيا.
ٕ -في عاـ (ٕٔ )ٔٚاعمف جاف جاؾ روسو في كتابو الشيير العقد االجتماعي اف

التوفيؽ بيف السمطة والحرية يكوف عف طريؽ العقد االجتماعي وىو ما يعرؼ بالحكـ عف

ارادة االغمبية (الحكـ الديمقراطي )  ،واف حرية االفراد تكوف عف ضمف طاعة القانوف .

ٖ -في عاـ ( )ٔٚٗٛاعمف الفيمسوؼ مونتسكيو في كتابو روح القوانين عف عدـ ثقتو

بالسمطة ،الف كؿ شخص صاحب سمطة يميؿ الى التعسؼ في استخداميا ومف اجؿ

كفالة الحريات وضماف ذلؾ اف تقؼ كؿ سمطة عند حدود معينة وىو مايسمى بالفصؿ
بيف السمطات الثالثة ( التشريعية  ،التنفيذية ،والقضائية ) .
خامساً :مرحمة المعاىدات واالعالنات الدولية :
ٔ -معاىدة فرساي :وفييا دعى الرئيس االمريكي (روز فمت ) الى حرية الراي والديانة
سنة .ٜٜٔٔ

ٕ -صدر العيدان الدوليان لحقوق االنسان  ،العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية

والسياسية  ،والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ستة ٔ.ٜٔٙ

ٖ -اصدار منظمة الدوؿ االمريكية عاـ  ٜٔٗٛاالتفاقية االمريكية لحقوؽ االنساف ،
وصدر فيما بعد االعالف العالمي لحقوؽ االنساف عاـ  ٜٔٗٛودعى الى الحرية والمساواة
وعدـ التمييز.

ٗ -صدر االتحاد األفريقي الميثاؽ االفريقي لحقوؽ االنساف والشعوب في عاـ ٔ.ٜٔٛ
٘ -اخي اًر اصدرت جامعة الدوؿ العربية الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف عاـ .ٕٜٓٓ
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وتعد ىذه الوثائق الدولية لحقوق االنسان ىي االساس بما يجعميا انموذجاً لمدونة

عالمية حقوق االنسان .

وفيما بعد ظيرت االتفاقيات الدولية الممّزمة لمدول وىي -ٔ :االتفاقية الدولية
إل زالة كل اشكال التمييز العنصري  -ٕ ،االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب ،

ٖ -االتفاقية الدولية لمنع االتجار بالبشر .

سادساً  :مرحمة ظيور المنظمات الدولية غير الحكومية المتخصصة لحماية حقوق
االنسان :

ومنيـ  -ٔ :منظمة الصميب االحمر الدولية ومقرىا جنيؼ في سويسرا -ٕ ،منظمة
ىيومن رايتس الدولية ومقرىا واشنطف في الواليات المتحدة االمريكية  -ٖ ،منظمة العفو

الدولية ومقرىا لندف في المممكة المتحدة  -ٗ ،المنظمة العربية لحقوق االنسان ومقرىا
القاىرة في مصر .

 -سابعاً  :احكام البند السابع من ميثاق االمم المتحدة :

مف كؿ ما تقدـ يتضح اف حماية حقوؽ االنساف ىي مف اىـ ما توصؿ اليو النضاؿ

لمشعوب في جميع المراحؿ الزمنية السابؽ ذكرىا ،واف المحافظة عمى حقوؽ االنساف
مف االنتياكات ىي مف اىـ واجبات الممقاة عمى عاتؽ الدوؿ واف اي انتياؾ ليا يتـ
التدخؿ في تمؾ الدولة لحماية حقوؽ االنساف  ،وىو ماجا في احكاـ الفصؿ السابع
مف ميثاؽ االمـ المتحدة  ،حيث يجيز ومف باب المحافظة عمى السمم واالمن
الدوليين وحماية حقوؽ االنساف مف االنتياؾ اوعمى وشؾ التعرض النتياؾ
وخصوصاً ما يتعمؽ بحؽ السالمة وحؽ الحياة  ،التدخل االنساني الدولي لحماية

حقوؽ االنساف وذلؾ لكوف تمؾ االنتياكات تعد اخالالً بالسمـ واالمف الدولييف وبغض

النظر عف السيادة الوطنية لمدولة والمحافظة عمى سيادتيا ،وذلؾ لعده ام اًر مشروعاً

في ظؿ احكاـ القانوف الدولي العاـ .خالفاً لممبدأ العاـ لميثاؽ االمـ المتحدة الذي ال
يجيز التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدولة وبعده استثناءاً مف ىذا المبدأ ،ويتمثؿ ىذا
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التدخل االنساني :باالحتجاج الدبموماسي  ،او فرض الحصاراالقتصادي  ،او

استخدام القوة المسمحة .
٘-------

المطمب الثاني
حقوق االنسان في االسالم
معنى حقوق االنسان باالسالم :
تعرف حقوق االنسان في االسالم  :ىي المعايير االساسية التي اليمكف لمناس مف دونيا
اف يعيشو بكرامة كبشر  ،فيي اساس الحريو والعدالو والسالـ ومف شأف احتراـ حقوؽ

االنساف اف يتيح امكانيو تنميو الفرد والمجتمع تنميو كاممو .
وقد عرفيا الدكتور محمد الزحيمي ىي ( منح اليبو مف اهلل الخالؽ البارئ لالنساف
بمقتضى فطرتو التي فطره اهلل عمييا ،ليكوف خميفو منو في االرض ويمارس جميع ما وىبو
اهلل لو في الحياة الدنيا وينعـ بجميع المصالح التي تعود عميو بالخير والنفع وتدفع عنو

الشرور والسوء فيي حقوؽ شخصيو لالنساف ومطمب مصوف ومقدس لمناس جميعاً عمى
مستوى االفراد والجماعات)

اذف فحقوؽ االنساف باالسالـ تقوـ عمى مبدأ وحدة الجنس البشري فال فضؿ لعربي عمى
اعجمي اال بالتقوى  ،وكذلؾ يقوـ مفيوـ االنساف في االسالـ عمى اساس فمسفي اال وىو

تكريـ االنساف .

اىم الحقوق التي كفميا االسالم لالنسان في االسالم :
ٔ .حق الحياة  :عندما خمؽ اهلل عزوجؿ االنساف وىبو حؽ الحياة  ،وىو اوؿ حؽ
يضمف كرامتو وعمى جميع المسمميف الحفاظ عمى ىذا الحؽ الف االسالـ اعطاه ىذا
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الحؽ لمجميع  ،اي ليس مقتص اًر عمى المسمـ بؿ لمجميع وبال شروط وقد قاؿ تعالى

(( والتقتمو النفس التي حرـ اهلل اال بالحؽ )) فينا حرـ التجاوز عمى الروح البشرية.

ٕ .حق الكرامة  :لالنساف حؽ الكرامة كما قاؿ تعالى (( ولقد كرمنا بني اداـ وحممناىـ
بالبر والبحر ورزقناىـ مف الطيبات وفضمناىـ عمى كثير مما خمقنا تفضيال ))  ،فال

يرضى االسالـ اذالؿ االنساف ابداً  ،وبغض النظر عف اي نسب او مكانو

اجتماعيو ،وبال شروط  ،فنبذ الذؿ والقيرواالىانو .

ٖ .حق الحريو  ( :متى استعبتـ الناس وقد ولدتيـ امياتيـ اح ار اًر ) ىذا ما قالو عمر بف
الخطاب عندما خميفو لممسمميف لنصرة القبطي وتانيباً ألبنو حاكـ مصر  ،فاالسالـ

وىبو الحريو لالفراد عمى اختالفيـ  ،فمو الحؽ في االختيار لما يمس حياتو الخاصو
واليجوز اف يرغـ عمى شي الف لو الحؽ في الحريو .

ٗ .حق التعميم  :لقد رغب االسالـ في التعميـ وقد جاء في القراف الكريـ والسنة النبوية

الشريفو  ،فقد قاؿ تعالى (( وما كاف المومنوف لينفرو كافو فموال نفر مف كؿ فرقو
منيـ طائفة ليثقفوا في الديف ولينذرو قوميـ اذا رجعوا الييـ لعميـ يحذروف ))  ،كذلؾ
حض الرسوؿ الكريـ (صمى اهلل عميو وسمـ ) عمى اف يعمـ المشركيف المسمميف

الكتابو يوـ معركة بدر ،لذلؾ خص االسالـ المسمميف بالتعمـ والمعرفو اذ خصص
االسالـ اوقات محددة لتعمـ كما في خطبة الجمعة والخطب باالعياد ومواسـ الحج.

اضافة لذلؾ حرـ كتـ العمـ وقد جاء في االيو الكريمة (( اف الذيف يكتموف ما انزلنا

مف البينات واليدى مف بعد ما بيناه لمناس في الكتاب اولئؾ يمعنيـ اهلل ويمعنيـ
والالعنوف )).
٘ .حق التممك والتصرف  :اثبت االسالـ حؽ التممؾ لمفرد وىذه غريزه بشريو  ،فكؿ
انساف يرغب بالتممؾ الشباع غريزتو واشباع ىذا الحؽ يدفع بالفرد لمتممؾ

واالجتيادوزيادة االنتاجيو  ،وتعد ىذه اىـ القواعد االقتصاديو االسالميو  ،كذلؾ نظـ
االسالـ حرية التصرؼ ووضع اسساً لتناقؿ االمالؾ وحرية التصرؼ عف طريؽ البيع
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والشراء واالجارة والرىف واليبة والوصيو ومنع التعامالت التي مف شأنياتحريـ

المعمالت واالعتداء عمى حقوؽ االخريف كالربا ،والغش  ،واالحتكاروالرشوة .

 .ٙحق العمل  :يعد العمؿ حؽ مف حقوؽ االنساف وعززه االسالـ كما في قولو تعالى
((مف عمؿ صالحاًمف ذكرٍ وانثى وىو مؤمف فمنحيُنو حياة طيبة ولنجزينيـ اجرىـ
بأحسف ما كانو يعمموف ))  ،فقد عمؿ االنبياء في مختمؼ الميف  ،فعمؿ اداـ في

الزراعة  ،ونوح بالنجارة  ،وداؤود بالحداده ،وموسى في الرعي وىذه المينة بالذات

كانت مينة كؿ االنبياء ،والرسوؿ ( صمى اهلل عميو وسمـ ) عمؿ في الزراعة والتجارة

لذلؾ حث االسالـ عمى العمؿ  ،بؿ ونيى عف ترؾ العمؿ مف اجؿ العباده .
-------ٙ
المبحث الثاني
خصائص حقوق االنسان االساسيو ( الحرية والمساواة)
تعد الحقوؽ والحريات امتيازات(حؽ) لألفراد في مواجية السمطات العامة وىي تتسـ بصفة
العمومية ،اي اف جميع االفراد يتمتعوف بيا عمى قدـ المساواة دوف تمييز بيف المواطنيف،
وتعد الحريو والمساواة الحجر االساس لمحقوؽ االصمية .
وفيما يمي سنتناوؿ خصائص حقوؽ االنساف االساسيو ضمف المبادئ االساسيو ليا ىي
الحرية في المطمب االوؿ  ،ومبدأ المساواة في المطمب الثاني .
المطمب االول
خصائص حقوق االنسان في حق الحرية
الحرية ىي حؽ طبيعي وغير خاضع لمتقادـ غير اف الحقوؽ ليست كميا حريات  ،فالحرية

في الواقع ىي حؽ امتناع الغير مف التجاوز عمى بعض الحقوؽ  ،وفي الوقت نفسو ال

تسمح بفرض التزاـ عمى الغير ،وبالتالي فاف القانوف يحدد ما يجوز او ما يمنع مف حقوؽ
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وحريات لألفراد ،اي اف ينظـ تمؾ النشاطات التي يمكف القياـ بيا او التي يمنع القياـ بيا ،

وىذ يوضح سبب ارتباط الحرية بالديمقراطية والتي تعني المساواة في استخداـ الحقوؽ

وممارسة الحريات ،بحيث يمكف القوؿ انو ال حرية دوف ديمقراطية والديمقراطية دوف حرية ،
الف الحرية ىي اليدؼ والديمقراطية ىي وسيمة تحقيؽ ىذا اليدؼ ،وتتميز الديمقراطية
باالعتراؼ بمبدأ الخضوع لمقانوف ألنو ال توجد حريات اال في الدوؿ القانونية.

وىناؾ سمات مشتركة اتفؽ عمييا غالبية الفقياء واقرتيا المواثيؽ الدولية والعالمية ودساتير
الدوؿ وىي :

اوالً  :حقوق االنسان شاممة :
تشمؿ حقوؽ اإلنساف بداية مف والدتو وتنتيي بحقو في مدفنو وىناؾ رأي يذىب الى اف
حقوؽ اإلنساف تبدأ بحياتو لكنا نختمؼ معو في انتيائيا بمدفنو عمى أساس أف حقوؽ
اإلنساف تمتد إلى ما بعد الموت وعمى ىذا األساس تمتد حماية حقوؽ اإلنساف لإلنساف بعد

دفنو لتكوف شاممة.

ثانياً _:حقوق اإلنسان مجردة:
حيث أف ىذه الحقوؽ مقررة لمناس كافة بغير تفرقة بيف وطني وأجنبي أو بيف ابيض واسود
أو بيف ديانة دوف اخرى بؿ سارية عمى الجميع والكؿ فييا سواء .إذ يفرض عمى الجميع

التزاماً بضرورة احتراـ ىذه الحقوؽ وفي المقابؿ الوفاء بيا تجاه كؿ فرد .
ثالثا _:حقوق اإلنسان متشابكة ومتداخمة:

قد يظير ىذا التشابؾ واضحا وجميا وخاصة في الحريات العامة مف خالؿ عدـ السماح
لإلنساف صاحب ىذه الحريات مف االستمتاع بيا أو ببعضيا إال عف طريؽ استعمالو إحدى

الحريات األخرى.
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--------ٚ
رابعا :حقوق اإلنسان غير قابمة لمتنازل عنيا أو الحجز عمييا :
تعد حقوؽ االنساف مف الحقوؽ التي ال يجوز التنازؿ عنيا تحت أي ظرؼ مف الظروؼ
وألي سبب كاف واف حصؿ ىذا التنازؿ فانو يعد معدوما وكأنو لـ يكف الف ىذه الحقوؽ
ليست قابمة لمحجز عمييا بسبب طبيعتيا ألنيا ليست ممؾ فرد أو جماعة بؿ ىي ممؾ اهلل

عز وجؿ  ،قاؿ تعالى (( فسبحاف الذي بيده ممكوت كؿ شيء واليو ترجعوف )).
خامسا _:حقوق اإلنسان لتسقط بالتقادم :

ىذه الحقوؽ غير قابمة لمسقوط بالتقادـ نظ اًر لسمو ىذه الحقوؽ عمى غيرىا فيي مف نوع

خاص ليست مثؿ األخرى (العينية أو القابمة لمبيع والشراء) فاف االعتداء عمى ىذه الحقوؽ
يعد جريمة لو الحؽ المطالبو بيا ال تسقط بالتقادـ ميما طاؿ عمييا الزمف لما ليا مف سمو

ورفعة.
سادساً _:حقوق اإلنسان نسبية:
ىذه الحقوؽ نسبية ويظير ىذا التناسب مف خالؿ األنظمة السياسية المختمفة في دوؿ

العالـ أو في دولة واحدة مف وقت ألخر  .وقد نجد البعض يعد الحؽ في األمف يأتي عمى
قمة الحريات بينما يعد البعض األخر كالعامميف في مجاؿ التجارة واالستثمار أف حرية
التنقؿ والحركة والمرور لو األىمية األولى بينما يجد الكتاب والباحثيف والمؤلفيف أف حرية

الرأي والتعبير ليا أولية اكبر مف غيرىا.

سابعا _:حقوق اإلنسان قابمة لمتحديث والتطوير:
تتميز ىذه الحقوؽ انيا مرنة وقابمة لمتحديث والتطوير إذ تتوقؼ عمى درجة التطور العممي
والتقني في المجتمعات وبتطور التقنيات العممية والتقنية تتطور وتتحدث حقوؽ اإلنساف،

وليذا تتميز حقوؽ االنساف بأنيا مرنة وغير جامدة ويمكف استحداث العديد مف الحقوؽ مثؿ
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حؽ االنساف في بيئة نظيفة التي تعد عمى رأس الحقوؽ في القوت الحاضر خاصة مع

التقدـ العممي والتقني في جميع مجاالت الحياة .

ثامنا _:حقوق اإلنسان تتمتع بقوة إلزامية وتمثل قيدا عمى سيادة الدولة :
تعد حقوؽ اإلنساف قيدا عمى سيادة الدولة إذ انيا تكبؿ يدىا في تنظيـ شؤونيا الداخمية
الخاصة بسيادتيا فيي تمنح لألفراد بصرؼ النظر عف رغبة السمطة العامة في الدولة ،

مثال في بعض الدوؿ يستطيع الفرد المتضرر مف الوقوؼ بوجو السمطة العامة لمدولة

لضماف حقو مف خالؿ الدعاوى القانونية التي تقاـ ضد الدولة ومؤسساتيا او حتى ضد
الدوؿ كما ىو الحاؿ في المحكمة الجنائية الدولية والمحاكـ المتخصصة في نطاؽ الدولة

كالدوؿ األوربية .وليذا فاف حقوؽ اإلنساف تتمتع بطابع إلزامي أي انيا ممزمة لكافة الدوؿ
ويجب عمى الدوؿ وسمطاتو احتراميا وااللتزاـ بيا.
------ٜ
المطمب الثاني
خصائص حقوق االنسان في حق المساواة

إذا كانت الحرية مف الناحية التاريخية وليدة لفكرة المساواة فأف مبدأ المساواة يعد االساس
الذي تستند عميو جميع الحقوؽ والحريات  ،فالبد مف معرفة مفيوـ المبدأ وأساسو ومحتواه
وأنواعو وىذا ما سيتـ عرضو مف خالؿ الفقرات اآلتية:
أوال :مفيوم حق المساواة :
أف مبدأ المساواة بيف األفراد بمفيومو المطمؽ ىو مف أكثر المفاىيـ الدستورية المتفؽ عمييا
إذ ال نجد دستو ار في دوؿ العالـ يخمو مف النص عميو .
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اما المقصود بمبدأ المساواة  :أف االفراد سواء اماـ القانوف دوف تمييز بينيـ بسبب االصؿ
او الجنس او الديف او المغة او المركز االجتماعي وتشمؿ المساواة اكتساب الحقوؽ

وممارستيا والعمؿ بااللتزامات وادائيا.
لذا أف مبدأ المساواة ىو مفيوـ نسبي ويتطمب اضافة الى المساواة بيف مراكز االفراد ،
حسف تطبيقو أف يتعامؿ األفراد الذيف يحمموف نفس المراكز القانونية بنفس المعاممة القانونية

المتساوية.اي العمومية في تطبيقو عمى جميع االفراد دوف تمييز.
والمساواة في القانوف ىي مساواة موضوعية ( مثؿ شغؿ مناصب معينة ممف يحمموف
مميزات معينة) وليست مساواة حسابية أو شخصية  ،وىنا تسمى مساواة قانونية وىي

ليست مساواة اجتماعية أو اقتصادية  ،مثؿ اعادة توزيع الثروات  ،فال يجب اف تكوف
لصالح فئة عمى حساب االخرى  ،فالقانوف يجب اف يكوف واحداً بالنسبة لمجميع ،لذلؾ

ظيرت فكرة العدالة االجتماعية .
ثانياً :أنواع حق المساواة:

المفيوـ العاـ لممساواة ىو إخضاع جميع األفراد الذيف يتمتعوف بمركز قانوني متشابو إلى
نظاـ قانوني موحد وبذلؾ نقوؿ أف أنواع أو أشكاؿ المساواة تقسـ إلى قسميف القسـ األوؿ

المساواة في الحقوؽ والقسـ الثاني المساواة في الواجبات  ،وىذا ما سيتـ عرضو في
المحوريف اآلتييف_:
المحور الول  :المساواة في الحقوق (المساواة امام القانون)
ىنا تتعدد المساواة وأىميا المساواة أماـ القانوف الذي تكرسو معظـ دساتير العالـ ومف
خالؿ تمؾ المساواة (المساواة أماـ القانوف) تتفرع بقية الحقوؽ والتي مف أىميا المساواة أماـ

القضاء والمساواة في الحقوؽ السياسية والمساواة في تولي الوظائؼ العامة والمساواة في
االنتفاع مف الخدمات التي تقدميا الدولة.
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المحور الثاني :المساواة في الواجبات:
اف مبدأ المساواة ال يقتصر عمى الحقوؽ التي يتمتع بيا االفراد بؿ يتضمف االعباء
والتكاليؼ المتوجبة عمييـ  ،فكؿ حؽ يقابمو واجب واف مبدأ المساواة يقضي باف أف يتمتع
األفراد بحقوؽ باإلضافة إلى المساواة في الواجبات والتي مف أىميا دفع الضريبة ،اداء
الخدمة االلزاميو .

المبحث الثالث
الواجبات المفروضة عمى ممارسة حقوق اإلنسان والقيود الواردة عمييا
اف احتراـ حقوؽ االنساف ىو مف اىـ واجبات الدوؿ ويأتي في المقاـ االوؿ باعتبارىا
صاحبة السمطة والمحتكرة لمقوة في مواجية الفرد ،فالتجارب اثبتت اف الحكومات ىي

المتيمة في اساءة استخداـ السمطة وانتياؾ حقوؽ االفراد وحرياتيـ ،لذا فأف الدساتير

الوطنية والمواثيؽ الدولية توجو خطابيا الى الحكومات الحتراـ حقوؽ االنساف وحرياتيـ
االساسية وعدـ االعتداء عمييا ،بؿ تدعو الى معاقبة المعتدى عمييـ سواء اكاف مف االفراد

اـ مف السمطة .

لذلؾ فأف حقوؽ االنساف في المجتمع ال تتوقؼ عمى الدولة فقط ،وانما تحتاج الى جيود
مشتركة بيف االفراد والحكومات  ،فمثمما لمفرد حقوؽ  ،فإنما عميو واجبات ازاء االخريف
وحرياتيـ ،وىذا مايسمى ب (الشرعية الدولية ) تعطي لمفرد حقوقاً اساسية باعتباره انساناً،

فتمقي عميو واجبات ايضاً بصفتو االنسانية باحتراـ حقوؽ وحريات االخريف .

ومف اجؿ البحث في الواجبات والقيود نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف االوؿ يتناوؿ الواجبات
المطموب مف األفراد أدائيا في حيف يتناوؿ المطمب الثاني القيود التي ترد عمى ممارسة

اإلنساف لحقوقو.
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ٓٔ-----
المطمب االول
الواجبات المطموب من الفراد أدائيا
مف اجؿ تناوؿ الواجبات التي يتطمب مف األفراد أدائيا نقسـ المبحث إلى عدة فقرات
كاالتي_:
ٔ  :واجب احترام كرامة اآلخرين :
نصت ديباجة اإلعالف العالمي والعيديف الدولييف بذكر ما لكرامة اإلنساف مف قيمة عظمى
كأساس لسيادة الحرية والعدؿ والسالـ ،ولف تسود ىذه المفاىيـ في المجتمع إال اذا كانت
القيمة االنسانية لكرامة الفرد مدركة تماماً وىذا يكوف مف خالؿ وعي افراد المجتمع
باالحتراـ المتبادؿ فيما بينيـ ،وبغض النظر عف التمييز بيف االصؿ او الجنس او الديف او
النسب او الثروة .
ٕ :واجب تقديس حياة اآلخرين وأمنيم وسالمتيم:
فاالعتداء عمى حياة اإلنساف واإلخالؿ بأمنو الشخصي والمساس بسالمتو الجسدية

والمعنوية ال يقع فقط مف جانب السمطات وانما قد يقع أيضا مف جانب األفراد والجماعات
داخؿ الدولة .
والحؽ في الحياة حؽ مالزـ لكؿ إنساف لذلؾ وعمى القانوف أف يحمي ذات الحؽ وال يجوز
حرماف احد مف حياتو تعسفا وىذا ما نصت عميو المادة السادسة مف العيد الدولي لمحقوؽ

المدنية والسياسية : ،عمى االفراد القياـ بواجباتيـ تجاه الجماعة  ،ومثمما حدد القانوف حقوؽ
االفراد ايضاً عمييـ اال التزاـ بواجباتيـ المحددة بنص القانوف .
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ٖ :واجب االمتناع من الدعوة إلى الفتنة الطائفية أو العنصرية:
أف حقوؽ اإلنساف وحرياتو الفكرية والعقائدية ال تبيح لو إساءة استخداـ ىذه الحريات بشف
حمالت كراىية عنصرية ودينية تثير الفتف داخؿ المجتمع الذي مف المستحيؿ أف يتكوف مف
طائفة أو قومية أو جنس أو لوف واحد ،لذلؾ فاف تماسؾ ابناء المجتمع فيما بينيـ وتألفيـ
وعيشيـ بأماف وانسجاـ اجتماعي ىي قيـ تمنع استخداـ الفرد لحرياتو بدوف حدود  ،لذلؾ

فاف الشرعية الدولية تقيد االفراد بقيود يقرىا القانوف مف اجؿ المحافظة عمى االمف والنظاـ
العاـ ورفاىية المجتمع في مجتمع ديمقراطي .

ٗ :واجب احترام القانون:
الفرد أوؿ المستفيديف مف احتراـ القانوف ويكوف مف خالؿ عمو الدستور وسموه النو يكفؿ
احتراـ الحقوؽ وحريات اإلنساف ،لذلؾ فاف احتراـ القانوف مف قبؿ الفرد ىو واجب اساسي

لسيادة احتراـ حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية بالتقيد بالقوانيف واحتراـ وتنفيذ االلتزامات
الدستورية لكي يشيع في البالد الشرعية .
٘ :واجب ممارسة الحقوق السياسية :
أف نصوص الدساتير والشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف تتضمف حؽ الترشيح وحؽ

االنتخابات ووضع الحجر األساس لحكـ البالد  ،فالحؽ في االنتخاب والحؽ في الترشح
حقاف عظيماف يتعمقاف بمصير المجتمع الذي يتشكؿ وفقا لسياسية الحكومات .فعمى الفرد
اف يؤدي واجبو في االسياـ بدوره في تقرير مصير مجتمعة مف خالؿ صوتو االنتخابي او

مف خالؿ الترشيح.

 :ٙواجب الدفاع عن حقوق اإلنسان:
تحتاج سيادة حقوؽ اإلنساف في المجتمع إلى تضافر جيود أبنائو في الدفاع عف المظموميف
والمنتيكة حقوقيـ بصفة عامة .فالدفاع عف حقوؽ االنساف رسالة الصفوة المثقفة في البالد
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وواجبيـ االساسي يكوف مف خالؿ جمعيات حقوؽ االنساف او الندوات والحاضرات لثقيؼ

افراد المجتمع بحقوقيـ وبغض النظر عف الفئة العمرية ،كما في الجامعات والمدارس.

المطمب الثاني
القيود التي ترد عمى ممارسة االنسان لحقوقو
األصؿ أف اإلنساف يمارس حقوقو بشكؿ توافقي مع حقوؽ وحريات المجتمع الذي يعيش فيو

إذ تتداخؿ حقوؽ اإلنساف وحرياتو مع حقوؽ وحريات المجتمع الذي يعيش فيو ،وأثناء

ممارسة اإلنساف لحقوقو وحرياتو ىناؾ قيود تيدؼ إلى إقامة توازف معقوؿ بيف حقوؽ الفرد
وحرياتو وحقوؽ الجماعة ومصالحيا ،ولكف التخوؼ مف تعسؼ السمطة جعؿ دعاة حقوؽ
االنساف يحيطوف ىذه القيود بشروط مف اجؿ عدـ انتياؾ حقوؽ االنساف.

ومن تمك القيود ما نصت عميو المواد القانونية ىي :
ٔ -تنص (المادة  ) ٜٔمف العيد الدولي عف حقوؽ اإلنساف عمى حرية التعبير والف ىذا

الحؽ مؤثر في الرأي العاـ أو في سمعة اآلخريف لذلؾ نجد (الفقرة ٖ ) وضعت قيدا عمى
ىذا الحؽ إذ نصت عمى (انو يجوز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود بشرط أف تكوف
ىذه القيود محددة بنص القانوف واف تكوف ضرورية الحتراـ حقوؽ اآلخريف أو سمعتيـ أو

لحماية األمف القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة ) .
ٕ -تجيز (المادة ٕٔ ) الخاصة بالتجمع السممي وضع قيود عمى ىذه الحرية بشرط أف

تكوف ضرورية طبقا لمفيوـ المجتمع الديمقراطي إذ تنص (الفقرة ٕ ) عمى أف (( ال يجوز
أف يوضع مف القيود عمى ممارسة ىذا الحؽ إال تمؾ التي ينص عمييا القانوف وتشكؿ

تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمف القومي أو السالمة العامة أو النظاـ

العاـ أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ)).
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وىناك شروط لفرض القيود عمى حقوق اإلنسان وىي كاالتي:
ٔ_أف تكوف تمؾ القيود مفروضة بالقانوف وطبقا لو.
ٕ_ أف تكوف ضرورية في مجتمع ديمقراطي وىو يرفض التعسؼ أو انتياؾ لحقوؽ
اإلنساف.
ٖ_ أف تكوف القيود الزمة وضرورية لصيانة األمف القومي أو السالمة العامة أو النظاـ
العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ.
وطالما كانت ىذه القيود مفروضة بالقانوف وبشروط عامة فأف أي تجاوز ليا يعد انتياكاً

لحقوؽ االنساف .
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ٔٔ-----

الفصل الثاني
مصادر وانواع حقوق االنسان وضماناتيا
تتعدد وتتنوع مصادر حقوؽ اإلنساف منيا دينية ومنيا وطنية ومنيا دولية كما تتفرع إلى
عدة أقساـ منيا شخصية وأخرى فكرية وثالثة اقتصادية أو اجتماعية  ،ومف اجؿ تناوؿ ىذا
الفصؿ نقسمو إلى مبحثيف يتناوؿ المبحث األوؿ مصادر وأنواع حقوؽ اإلنساف بينما يبحث
الثاني ضمانات حقوؽ اإلنساف.

المبحث االول
مصادر حقوق اإلنسان
اختمؼ الفقياء في تحديد ىذه المصادر فمنيـ مف رجعيا إلى القانوف الطبيعي ومنيـ مف
يرجعيا إلى الديانات القديمة وثالث يقوؿ انيا صفة تمتصؽ باإلنساف منذ والدتو.
ومف الثابت أف تمؾ المصادر تتوزع إلى ثالثة مستويات األوؿ ديني والثاني وطني والثالث
دولي  ،فعند انتياؾ حؽ مف حقوقو(حقوؽ اإلنساف) يتجو الضحية أو محاميو بالبحث عف
وسائؿ حماية حقو في القانوف الداخمي(القانوف الوطني) اوالً الذي يتمثؿ خط الدفاع األوؿ
عف حقوؽ اإلنساف سواء كاف دستو ار أو تشريعا عاديا أو عرفا ممزما فيو القانوف الواجب
التطبيؽ أوال وقبؿ المجوء إلى أي مصدر دولي لحماية حقوؽ اإلنساف ،الف المصدر
الوطني لحقوؽ االنساف ىو المصدر االوؿ ويقد بو  :ىو النصوص القانونية التي تتعمؽ
بحقوؽ االنساف التي ترد في الدستور والتشريع والعرؼ فضال عف احكاـ المحاكـ الدولية ،
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ومف اجؿ البحث في مصادر حقوؽ اإلنساف نقسـ المبحث إلى ثالثة فروع يتناوؿ الفرع
األوؿ المصدر الديني بينما يتناوؿ الفرع الثاني المصدر الوطني(الداخمي) ويخصص الفرع
الثالث لمبحث في المصدر الدولي .

المطمب االول  :المصدر الديني
إذا كانت حقوؽ اإلنساف قد نشط ظيورىا في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي توجت
بإصدار اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ  ٜٔٗٛبعد صراعات ومجازر الحرب
العالمية الثانية وما رافقيا مف اعتداءات جسيمة عمى االنساف وكرامتو ونضاؿ ما يقارب
نصؼ قرف  ،ومف بعدىا صدرت العديد مف الوثائؽ الدولية إال أف تمؾ الوثائؽ واالتفاقيات
لـ تظير فجأة الف المصدر الديني المتمثؿ بالشرائع السماوية قد اقرت تمؾ الحقوؽ منذ
قروف  ،كما في الشريعة االسالمية التي اقرت بأىمية حقوؽ االنساف منذ اربعة عشر قرناً .
ويتمثؿ المصدر الديني لحقوؽ اإلنساف بالمصدر الرئيسي والمباشر في الدوؿ اإلسالمية
التي تستند إلى القراف الكريـ والسنة النبوية بوصفيا مصد ار دستوريا وتشريعا مباش ار كما في
المممكة العربية السعودية التي ال يوجد لدييا دستور مكتوب ولذلؾ فاف قانوف حقوؽ
اإلنساف الوطني يجد مصدره اإللزامي المباشر في القراف الكريـ والسنة النبوية الشريفة ،
وىناؾ مبادئ وأسس تقوـ عمييا حقوؽ اإلنساف في ظؿ الشريعة اإلسالمية باإلضافة إلى
األسس الضامنة لصالحية المجتمع وألجؿ عرضيا نتناوليا في محوريف يخصص األوؿ
لممبادئ حقوؽ اإلنساف في حيف يكرس الثاني لألسس الضامنة لحقوؽ اإلنساف_:
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المحور الول _:أن المبادئ الساسية لمحقوق المشتركة لمشعوب والفراد التي أقرتيا
الشريعة اإلسالمية تتمثل باالتي _:
أوال  _:الحرية _:
أف الحرية ىي حؽ مف حقوؽ الشعوب واألفراد معا وىي تعتبر أيضا أساسا ليذه الحقوؽ
فمثال نجد قولو تعالى (( ال أكراه في الديف )) .
ثانيا _:الشورى _:
أف مبدأ الشورى يخوؿ الشعوب واألفراد الحؽ في استشارتيـ في كؿ ما يتعمؽ بشؤوف
حياتيـ أو شؤوف وطنيـ فميـ الحؽ في إبداء أرائيـ في مختمؼ أمورىـ وشؤنيـ المعيشية أو
العامة ومف ذلؾ قولو تعالى (( وشاروىـ في االمر فإذا عزمت فتوكؿ عمى اهلل أف اهلل يحب
المتوكميف ))  .أف إتباع الشورى في الحكـ يجعؿ ق اررات الحاكـ أكثر عدالة ويساىـ في
إحقاؽ الحؽ واالبتعاد عف الظمـ والتعسؼ .
ثالثا _:العدل _:
العدؿ احد المبادئ األساسية التي ترتكز عميو حقوؽ اإلنساف فمف خالؿ العدؿ يحصؿ كؿ
إنساف عمى حقوقو ويعرؼ حدود حقوقو لذلؾ نجد أف الشريعة اإلسالمية قد أعطت اإلنساف
العدؿ مف اجؿ معرفة حقوقو فحيث يكوف العدؿ يكوف إحقاؽ لمحؽ وازىاؽ لمباطؿ والقضاء
عمى الظمـ والفساد .فالعدؿ ىو حؽ مف حقوؽ األفراد والشعوب ويساىـ في إرساء دعائـ
السالـ واألماف في المجتمع ويبعد الحقد والطمع واألنانية عف النفوس البشرية وذلؾ لقولو
تعالى (( واذا حكمتـ بيف الناس أف تحكموا بالعدؿ )) .
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رابعا -:المساواة _:
أقرت الشريعة اإلسالمية المساواة بيف جميع الناس دوف أي تمييز بينيـ إال بالتقوى وساوت
في الحقوؽ المدنية بيف المسمميف وغير المسمميف فقررت أف الذمييف (اي مف اىؿ الذمة
مف غير المسمميف ) والمعاىديف ( المرتبطيف بمعاىدة مع الدولة) في بمد إسالمي ليـ ما
لممسمميف مف حقوؽ وتطبؽ عمييـ القوانيف ذاتيا التي تطبؽ عمى المسمميف وعدلت أيضا
في الحقوؽ المدنية بيف الرجؿ والمرأة واعترفت لمنساء بإنسانيتيا وكرامتيا كاممة .فالمساواة
ىي إحدى األسس الجوىرية لحقوؽ اإلنساف في االسالـ وىي تعني عدـ التميز بيف شخص
أو أخر مف أي نوع كاف سواء لموف أو الجنس أو المغة أو األصؿ أو العرؽ أو المعتقد.
خامسا _:التكافل أو التضامن (الضمان االجتماعي)_:
أقرت الشريعة اإلسالمية نظاـ التكافؿ االجتماعي كنظاـ أساسي لو عدة وجوه كاالتي :
 الوجو االول يكوف عمى نطاؽ االسرة ويتمثؿ في االنفاؽ عمى االسرة ومف ذلؾقولو تعالى (( واتوا ذو القربى حقو)).
 الوجو الثاني يتمثؿ في نطاؽ اوسع قميال ويتمثؿ في الحفاظ عمى الجيرة فقد اوصىالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بالجار .
 الوجو الثالث يطبؽ فيو التكافؿ االجتماعي عمى نطاؽ واسع جدا ويتمثؿ فيالصدقة والزكاة "خذ مف امواليـ صدقة تطيرىـ وتزكييـ " وقولو تعالى " وفي
امواليـ حؽ لمسائؿ والمحروـ ".
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ٕٔ----------
المحور الثاني _:السس الضامنة لصالحية المجتمع في حق الشعوب والفراد_:
تضمنت الشريعة اإلسالمية قواعد أساسية لحفظ حقوؽ الشعوب واألفراد وضماف صالحية
المجتمع ومف أىـ تمؾ القواعد أو المبادئ التي تؤسس عمييا ىذه الحقوؽ التصالح والتعاوف
والتسامح واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر واألخالؽ الكريمة والمعاممة الحسنة واإليفاد
بالعيد ،وىذا ما سيتـ عرضو باختصار وكاالتي_:
أوال  _:التصالح أو اإلصالح _:
أف الخالفات التي تنشئ بيف الشعوب أو األمـ أو الدوؿ أو األفراد أيا كانت أسبابيا يمكف
حميا بالطرؽ السممية عف طريؽ اإلصالح فيما بينيما بشكؿ عادؿ وضامف لحقوؽ جميع
األطراؼ  .ومف ذلؾ قولو تعالى ((فأصمحوا بيف أخويكـ)).
ثانياً _:التعاون والتسامح_:
أقرت الشريعة اإلسالمية مبدأي التعاوف والتسامح كقاعدتيف اساتيتيف لحقوؽ الشعوب
واألفراد وذلؾ ألجؿ ضماف تحقيؽ اإلنساف والمجتمع بأكممو الف ذلؾ االمر يساىـ إلى حد
كبير في تحقيؽ العدالة االجتماعية كما أف التسامح فيما بينيـ يؤدي إلى إرساء دعائـ
السالـ واألمف فيما بينيـ وبالتالي يؤدي إلى إرساء دعائـ السمـ واألمف واالستقرار في
المجتمعات البشرية .ومف ذلؾ قولو تعالى (( وتعانوا عمى البر والتقوى وال تعانوا عمى اإلثـ
والعدواف)).
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ثالثاً _:االمر بالمعروف والنيي عن المنكر _:
أف قاعدة االمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ىي مف القواعد األساسية في االسالـ وىي
تتضمف صالحية اإلنساف والمجتمع  .ومف ذلؾ قولو تعالى كنتـ خير امة تأمروف
بالمعروؼ وتنيوف عف المنكر)).
رابعاً _:الخالق الكريمة والمعاممة الحسنة _:
تعد األخالؽ الكريمة والمعاممة الحسنة مف أىـ القواعد األساسية في االسالـ التي تؤسس
عمييا حقوؽ اإلنساف .ومف ذلؾ قولو تعالى (( وانؾ لعمى خمؽ عظيـ)) .
خامسا _:اإليفاد بالعيود أو العقود _:
أقرت الشريعة اإلسالمية مبدأ الوفاء بالعيود كقاعدة أساسية لحقوؽ الشعوب واألفراد وسواء
كاف ىذا العيد شفييا وخطيا موثقا بالعقود (عف طريؽ التوثيؽ الكتابي) .ومف ذلؾ قولو
تعالى (( وأوفوا بالعيد أف العيد كاف مسئوال)).

المطمب الثاني
المصدر الوطني لحقوق االنسان وانواعيا
يقصد بالمصدر الوطني لحقوؽ االنساف ما يرد مف نصوص متعمقة بيذه الحقوؽ في
الدستور والقوانيف العادية والعرؼ فضال عف احكاـ المحاكـ الوطنية  .واف ىذا المصدر
مف مصادر حقوؽ االنساف اما اف يكوف وطني النشأة اي انو يأتي ابتداءا في قوانيف الدولة
او انو يكوف محموال مف المصدر الدولي لحقوؽ االنساف اي مأخوذ مف المواثيؽ والعيود
الدولية واىميا االعالف العالمي لحقوؽ االنساف والعيديف الدولييف  ،وىو يمثؿ المصدر
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االوؿ لحماية حقوؽ االنساف اذ انو يتـ المجوء اليو اوال وقبؿ اي مصدر دولي في حالة
حدوث انتياؾ ليذه الحقوؽ وىذا االمر تشترطو المواثيؽ والق اررات الدولية المعنية بحقوؽ
االنساف التي تتطمب مف الدولة او الفرد الذي يشكو االعتداء عمى حقوقو االنسانية المجوء
الى وسائؿ الدفاع المحمية واستنفاذىا قبؿ المجوء الى وسائؿ الدفاع الدولية .
وبصورة عامة اف مجموعة الحقوؽ االنسانية التي تشكؿ المصدر الوطني في كؿ دولة
يتـ تقصييا بالرجوع الى الدستور والتشريع والعرؼ في تمؾ الدولة اضافة الى احكاـ
محاكميا الوطنية وما تأخذ بو مف حقوؽ نص عمييا االعالف العالمي لحقوؽ االنساف
والعيديف الدولييف  ،ونظ ار ألىمية الدستور كونو الوثيقة االسمى في الدولة فانو يمكف االخذ
بو كمثاؿ عف المصدر الوطني لحقوؽ االنساف في اية دولة  ،وفيما يمي نتناوؿ ىذا
المصدر ضمف الدستور العراقي لسنة ٕ٘ٓٓ مبينيف انواع الحقوؽ والحريات التي تضمنيا:
ٖٔ-----
الدستور العراقي لسنة ٕ٘ٓٓ المصدر الوطني لحقوق االنسان في العراق
افرد الدستور العراقي الدائـ لسنة ٕ٘ٓٓ الباب الثاني منو لمتنظيـ لحقوؽ االنساف
وحرياتو العامة في العراؽ وقد قسـ ىذا الباب الى فصميف تعمؽ الفصؿ االوؿ بالحقوؽ
المدنية والسياسية التي جاءت في المواد مف ٗٔ ٕٔ -اما الفصؿ الثاني فقد خصصو
لمحريات العامة وفيما يمي نوضح ىذه الحقوؽ والحريات :
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اوال  :الحقوق المدنية وىي تشمل الحقوق االتية :
ٔ -الحق في الحياة واالمن والحرية (ـ٘ٔ) مف الدستور العراقي الذي اقر بيذه الحقوؽ
طبقا لما اخذت بو المواثيؽ واالعالنات الدولية ولـ يجز الحرماف مف ىذه الحقوؽ
وتقييدىا اال بحكـ القانوف او ق اررات القضاء المختص .
ٕ -حق الخصوصية الشخصية وحرمة المسكن (ـ )ٔٚحيث كفؿ الدستور العراقي لكؿ
انساف حياتو الخاصة التي يعيشيا مع افراد اسرتو ولـ يجز اقتحاـ مسكنو او تفتيشو
اال وفقا لإلجراءات التي ينص عمييا القانوف ومع ال تتعارض مع حقوؽ االخريف
واآلداب العامة .
ٖ -حرية االتصاالت والمراسالت البريدية (ـٓٗ) اف ىذا الحؽ ىو مف الحقوؽ
الشخصية التي ال يجوز الحد االطالع عمييا او مراقبتيا او التجسس عمييا النو
يشكؿ اعتداء عمى حؽ االفراد في ممكية الخطابات والحرية الفكرية .
ٗ -حرية التنقل (ـٗٗ)  :ىذا الحؽ ىو مف الحقوؽ المصيقة بالشخصية ويعني حرية
الفرد في االنتقاؿ مف منطقة الى اخرى في الدولة والخروج مف البالد والعودة الييا
دوف قيد يحد مف ذلؾ اال وفقا لما يقتضيو القانوف  ،وقد كفؿ الدستور العراقي حرية
التنقؿ والسفر داخؿ وخارج العراؽ كما لـ يجز نفي العراقي او ابعاده او حرمانو مف
العودة الى الوطف .
٘ -حق المساواة (ـٗٔ) اي التمتع بالحقوؽ والواجبات اماـ القانوف بشكؿ متساو مع
االخريف وقد كفؿ الدستور العراقي ىذا الحؽ لكؿ العراقييف بدوف تمييز بسبب الجنس
او العرؽ او القومية او االصؿ او الموف او الديف او المذىب او الوضع االقتصادي
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 -ٙتحريم الرق والعبودية (ـ )ٖٚجاء ىذا الحؽ في الدستور العراقي ماخوذا مف
المواثيؽ واالعالنات الدولية مثؿ االعالف العالمي لحقوؽ االنساف والعيديف الدولييف
رغـ انو شبو منقرض في الوقت الحاضر اال اف المشرع العراقي سار فيو عمى نيج
دساتير الدوؿ االخرى حيث حرـ العمؿ القسري (السخرة ) والعبودية وتجارة الرؽ
واالتجار بالنساء .
ثانيا :الحقوق السياسية  :وىي التي تقوـ عمى حؽ االفراد في المساىمة في الحياة
السياسية واف ىذه الحقوؽ ىي مف الحقوؽ المكفولة بالمواثيؽ واالعالنات العالمية لحقوؽ
االنساف وتشمؿ :
ٔ -حق المواطنة (الجنسية ) كفؿ الدستور العراقي وقد نظمو ىذا الحؽ في المادة ٔٛ
ٕ -حق االنتخاب والترشيح  :كفؿ الدستور العراقي لجميع المواطنيف العراقييف الحؽ في
االنتخاب والترشيح (ـٕٓ) حيث اجاز لممواطنيف رجاال ونساءاً حؽ المشاركة في الشؤوف
العامة والتمتع بالحقوؽ السياسية بما فييا حؽ التصويت واالنتخاب والترشيح وقد تبنى
الدستور العراقي اسموب االنتخاب في انتخاب رئيس الجميورية واعضاء السمطة التشريعية
حيث يتـ انتخابيـ مف الشعب عف طريؽ االقتراع العاـ السري ،وقد اعترؼ الدستور
العراقي لممرأة بحقيا في ممارسة الحياة السياسية اسوة بالرجؿ وكفؿ ليا ىذه المشاركة
بتمثيؿ خاص في مجمس النواب حيث حدد نسبة مشاركتيا بما ال يقؿ عف الربع مف عدد
اعضاء مجمس النواب.
ٖ -حق تولي الوظائف العامة كفؿ الدستور العراقي ىذا الحؽ في العديد مف المواد
حيث اشار الى تكافؤ الفرص لجميع العراقييف كما كفؿ ليـ الحؽ في العمؿ بما يضمف
الحياة الكريمة (ـٕٕ. )ٔٙ،
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ٗ -حق المجوء السياسي(ـٕٔ)  :اخذ الدستور العراقي بيذا الحؽ تماشيا مع ما تنص
عميو المواثيؽ واالتفاقيات الدولية حيث حظر تسميـ العراقي الى السمطات االجنبية كما لـ
يجز تسم يـ الالجئ السياسي الى جية اجنبية او اعادتو قس ار الى البمد الذي يفر منو الى
العراؽ كما منع منح حؽ المجوء السياسي لمف ارتكب جرائـ دولية او ارىابية او الحؽ ضر ار
بالعراؽ .
ٗٔ-------
ثالثا  :الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية  :كفؿ الدستور العراقي ىذه الحقوؽ وىي
عديدة ومتنوعة واىميا -:
ٔ -حق الممكية  :حيث كفؿ الدستور العراقي الممكية الخاصة ولـ يجز نزعيا اال ألغراض
المنفعة العامة ومقابؿ تعويض عادؿ  ،كما لـ يجز التممؾ ألغراض التغيير السكاني ولـ
يجز تمميؾ غير العراقي اال استثناءاً .
ٕ -حق العمل ( :ـٕٕ) كفمو الدستور العراقي عندما منح حؽ العمؿ لكؿ العراقييف بما
يضمف ليـ حياة حرة كريمة كما اجاز تأسيس النقابات واالتحادات المينية او االنضماـ
الييا بموجب القانوف .
ٖ -حق الضمان االجتماعي (المواد :) ٖٓ -ٕٜسار الدستور العراقي في تنظيمو ليذا
الحؽ عمى نيج الشريعة االسالمية مف خالؿ تأكيده عمى التكافؿ االسري اذ اف مف واجب
الوالديف تربية االوالد ورعايتيـ وعمى االوالد في المقابؿ اف يردوا الجميؿ الوالديف مف خالؿ
احتراـ الوالديف وتقديـ كؿ المساعدة التي يحتاجوف ليا في حالة العوز والشيخوخة .
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ٗ -حق التعميم  :تكفؿ الدستور العراقي بضماف ىذا الحؽ عندما اعتبر اف التعميـ
المجاني حؽ لكؿ العراقييف في مختمؼ مراحمو حيث كفؿ الزامية التعميـ في المرحمة
االبتدائية ومكافحة االمية  ،كما نص عمى اف الدولة تشجع البحث العممي لألغراض
السممية وبما يخدـ االنسانية وترعى التفوؽ واالبداع واالبتكار ومختمؼ مظاىر النبوغ كما
كفؿ التعميـ االىمي والخاص .
رابعا :الحقوق والحريات الفكرية وىي تشمل ثالثة انواع اساسية ىي :
ٔ -حرية العقيدة والديانة (ـٕٗ)  :فمف حؽ كؿ شخص اف يعتنؽ الديف او المذىب الذي
يريده ومف حقو ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بدوف تدخؿ مف احد طالما كانت ال تمحؽ
الضرر باالخريف .
ٕ -حرية الراي والتعبير (ـ :)ٖٛحيث كفؿ الدستور العراقي حرية التعبير عف الراي بكؿ
الوسائؿ الممكنة لكنو اشترط فييا اف ال تخؿ بالنظاـ العاـ او االداب العامة .
ٖ -حرية االجتماع وتاليف الجمعيات (ـ :)ٖٜ-ٖٛاعطى الدستور العراقي الحرية في
تنظيـ االجتماعات والتظاىرات السممية عمى اف يتـ ذلؾ وفؽ الشكؿ والصورة التي يحددىا
القانوف كما انو لـ يجز اجبار احد عمى االنضماـ الى اي حزب او جمعية او جية
سياسية او اجبار احد عمى االستمرار في عضويتيا .
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٘ٔ----
المطمب الثالث
المصدر الدولي
مف الواضح أف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف قد احتؿ مكاف الصدارة خاصة بعد الحرب
العالمتيف وما اعقبيما  ،الف لحقوؽ االنساف اىميتيا البالغة لمبشرية جمعاء ،واف التمييز
ألسباب الجنس او الديف او الوضع االجتماعي ىو وصمة عار لـ يعد العالـ يطيقيا واف
االستعمار والسيطرة الخارجية امور عفى عمييا الزمف ،إذ تعد (مدونة السموك الدولية)
التي يقاس بييا األداء فيما يتعمؽ بتقرير حقوؽ اإلنساف وحمايتيا وىو الضوء الذي ينير
حياة الكثيريف وقد جاء النص عمى حقوؽ اإلنساف عمى الصعيد الدولي في ميثاؽ األمـ
المتحدة واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية
والسياسية.
وألجؿ ذلؾ سنتناوؿ حقوؽ اإلنساف في الصكوؾ الدولية مف خالؿ ثالثة فروع يتناوؿ الفرع
األوؿ ميثاؽ األمـ المتحدة ويكرس الثاني لمحديث عف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف
ويخصص الثالث لمعيديف الدولييف .

الفرع االول _ ميثاق المم المتحدة_:
ما مف قضية تكرس االمـ المتحدة نفسيا لخدمتيا بتمؾ الدرجة مف الحرص كما تكرميا
لحقوؽ االنساف  ،فاالنشغاؿ بمسألة الكرامة االنسانية ىو مف ضمف اولويات ميثاقيا
ومؤسس في الييكؿ التنظيمي لممنظمة ،وىذا ما أكده الميثاؽ بعبارات واضحة في ديباجتو
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عمى أف (( نحف شعوب األمـ المتحدة وقد ألينا عمى أنفسنا أف نؤكد مف جديد إيمانا
بالحقوؽ األساسية لإلنساف وبكرامة الفرد وقدره وبما لمرجاؿ والنساء مف حقوؽ متساوية )).
وتمزـ المادة الخامسة والخمسون الفقرة ج (( األمـ المتحدة تشيع في العالـ احتراـ حقوؽ
اإلنساف والحريات األساسية لمجميع)).

الفرع الثاني  :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان_:
لقد احتؿ االعالف العالمي لحقوؽ االنساف مكانة الصدارة بوصفة مدونة السموك الدولية
التي يقاس بيا االداء فيما يتعمق بتقرير حقوق االنسان وحمايتيا ،فبنوده تمقي الضوء
عمى حاؿ البشر ليظير لنا كما ينبغي اف يكوف مكاناً لإلنسانية والحرية واكتساب المعرفة
ويعد االعالف ىو بداية مرحمة جديدة في تاريخ العدالة واالنسانية  ،إذ اتفقت ألوؿ مرة
حكومات العالـ عمى اعتماد االعالف باالعتراؼ بالحقوؽ االنسانية ومراعاتيا ،كالحؽ في
الحياة والحرية وسالمة الشخص والمساواة اماـ القانوف ،وحرية التفكير والضمير والديف
والحؽ في الرفاىية والحياة الثقافية  .....،الخ واصبح معيا اًر دولياً يقاس بو سموؾ الدوؿ
ويجري االستشياد بيا في الجمعية العامة ،ومجمس االمف الدولي ،ومحكمة العدؿ الدولية .
ولتحقيؽ حماية ايجابية لحقوؽ اإلنساف فقد عيد المجمس االقتصادي واالجتماعي إلى لجنة
حقوؽ اإلنساف بإعداد معاىدة دولية لحقوؽ اإلنساف وقد نص اإلعالف العالمي لحقوؽ
اإلنساف لعاـ ٜٔٗٛعمى ما يأتي مف الحقوؽ _:
ٔ -الحياة والحرية واألماف الشخصي .
ٕ_ الحرية مف العبودية والرؽ.
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ٖ_ عدـ الخضوع لمتعذيب وال لممعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أواالطاحة
بالكرامة.
ٗ_ االعتراؼ لكؿ إنساف بالشخصية القانونية و الناس جميعا سواء أماـ القانوف.
٘_ المجوء إلى المحاكـ الوطنية لإلنصاؼ مف أية أعماؿ تنتيؾ حقوؽ اإلنساف.
 _ٙحرية الفكر والضمير والديف .
 _ٚحؽ التممؾ
 -ٛوحرية الرأي
 -ٜوالتعبير
ٓٔ -حؽ التعميـ.

الفرع الثالث  :العيدان الدوليان الخاصان بحقوق اإلنسان
ظير ما عرؼ باتفاقيات حقوؽ اإلنساف التي اعتمدتيا األمـ المتحدة ومف تمؾ العيود أو
االتفاقيات ىما العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  ٜٔٙٙوالعيد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ،ٜٔٙٙوقد اعتمدت
االمـ المتحدة ىذيف العيديف ،واصبحت معظـ الدوؿ االعضاء في االمـ المتحدة اطرافاً في
ىذيف العيديف وىو مايمزميا لحماية حقوؽ االنساف المتعمقة بشعوبيا ،وقد اعتمدت االمـ
المتحدة اكثر مف خمسيف مف الصكوؾ الدولية القانونية المتعمقة بحقوؽ االنساف ومف بيف
ىذه الصكوؾ اعالنات واتفاقيات بشأف ابادة الجنس البشري والرؽ والتعذيب ،والتمييز
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العنصري وحماية الالجئيف واالطفاؿ والتمييز ضد المرأة  ،والبد مف عرضيما بشي مف
اإليجاز _:
اوالً :العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام : ٜٔٙٙ
يتضمف ىذا العيد ٔ -الحقوؽ المدنية والسياسية ٕ -الحرية الدينية واالجتماعات السممية
ٖ-حرية التنقؿ ٗ-منع المعاممة غير اإلنسانية ٘-منع االعتقاؿ والتوقيؼ وفؽ القانوف
 -ٙالحؽ في الحياة  -ٚالحؽ في محاكمة عادلة.
ثانياً  :العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام :ٜٔٙٙ
والذي اقر عدة حقوؽ منيا ٔ -حؽ العمؿ ٕ-حؽ التعميـ ٖ-العناية الطبيةٗ-الفوائد
االقتصادية.

-------ٔٙ

المبحث الثاني
ضمانات حقوق اإلنسان العامة
تتنوع االشكاؿ التي تظير بيا حقوؽ االنساف وىذا التنوع يأتي مف تنوع االحتياجات
االنسانية والمطاليب الجوىرية لإلنساف والتي تأتي لكؿ الحقوؽ إلشباعيا  ،وتتعدد وتتنوع
صور حقوؽ االنساف وضمانتيا فيناؾ الحقوؽ المتعمقة بجسـ اإلنساف وىناؾ الحقوؽ
المدنية والسياسية وأخرى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وظير ما يعرؼ
بالحقوؽ الجديدة او الحقوؽ الجماعية لإلنساف.
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المطمب االول
الحقوق المتعمقة بجسم اإلنسان( الحقوق المدنية والسياسية لإلنسان)
والتي يقصد بيا تمؾ الحقوؽ التي تمس جسـ اإلنساف المادي والتي تتضمف إنياء حياتو أو
االعتداء عميو أو القبض عميو أو استعباده بصفتو رقيؽ ومنيا _:
يقصد بيا مجموعة الحقوؽ التي تثبت لإلنساف بصفتو فردا يعيش في جماعة منظمة
وتشمؿ الحقوؽ المدنية ما يأتي _:

الفرع االول  :الحقوق المدنية
اوالً :الحق في الحياة
أولى الحقوؽ التي يتمتع بيا اإلنساف ىي الحؽ في الحياة فال يجوز احد إف يحرمو مف حقو
في الحياة بشكؿ تعسفي إال طبقا لما يقضيو القانوف والمصمحة العامة وىذا الحؽ مكفوؿ
لمجميع دوف تميز ،
كما تضمف القانوف الدولي حؽ اإلنساف في الحياة وتضمف القانوف الوطني الحؽ في الحياة

لكؿ إنساف بغض النظر عف جنسو أو دينو أو انتمائو..الخ ،ويعد مف الحقوؽ المصيقة
بالشخص والتي ال يجوز التنازؿ عنيا ألي سبب كاف وال يجوز المساس بيذا الحؽ .
وىناؾ استثناءات ترد عمى ىذا الحؽ  :مثؿ حالة ارتكاب جريمة تكوف عقوبتيا االعداـ
،أوحالو ابادة الجنس البشري  ،او حالة استخداـ حؽ الدفاع الشرعي .
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ثانياً  :الحق في ممارسة الحرية الدينية و حرية الرأي والتعبير
أي أف لكؿ شخص الحرية في اعتناؽ الديف او المذىب الذي يريده ولو الحرية في ممارسة
شعائره الدنية س ار وعمنا وال يجوز فرض عميو ديف معيف او مذىب معيف وقد نص االعالف
العالمي لحقوؽ االنساف عمى حرية ممارسة المعتقد الديني .
اما فيما يتعمؽ بحرية الراي والتعبير  :أي أف يتمتع الفرد بحرية في ممارسة التعبير عف
رايو بالقوؿ او الكتابة عف طريؽ الصحافة او وسائؿ االعالـ االخرى ،ويقيد ىذا الحؽ ما
يعد ضر ار بالنظاـ العاـ او االداب العامة او مقيدا بنص القانوف.
ثالثاً _ حرية االجتماع والتجمع _:
ويقصد بو حؽ االفراد في التجمع في أي زماف ومكاف لمتعبير عف ارائيـ سواء عف طريؽ
الندوات او المؤتمرات او المحاضرات .
رابعاً  :الحق في حماية الحرية الشخصية _:
فالحؽ في احتراـ الحياة الخاصة لكؿ فرد تتمثؿ بحرية المسكف وحرمتو فال يجوز اقتحاـ
المسكف او تفتيشو اال وفقا لألحواؿ التي نص عمييا القانوف سواء كاف ىذا المنزؿ دائمي او
مؤقت ممؾ او ايجار الف المنزؿ ىو المكاف الطبيعي الذي يشعر فيو االنساف بالراحة
واليدوء والسكينة والطمأنينة فال يجوز الحد دخولو اال بعد االستئذاف فضال عف حرمة
االتصاالت والمراسالت البريدية والنصية فال يجوز كشفيا او االطالع عمى سريتيا اال في
االحواؿ التي ينص عمييا القانوف او مصمحة الغير او المصمحة العامة او مصمحة الغير
او حالة الضرورة.
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--------ٔٚ
خامساً  :الحق في التنقل واختيار محل االقامة_:
أي أف لمفرد حؽ االنتقاؿ واالقامة داخميا او خارجيا مف منطقة إلى اخرى أي حرية الخروج
مف البالد والعودة الييا دوف قيد اال وفقا لما يقرره القانوف وقد اكدت الوثائؽ الدولية عمى
حؽ الفرد في االنتقاؿ واليجرة والعودة إلى دولتو متى شاء وىذا ما اقره االعالف العالمي
لحقوؽ االنساف عاـ .ٜٔٗٛ
سادساً  :الحق في تحريم التعذيب والمعاممة او العقوبة القاسية او غير االنسانية او
الميينة.
الفرع الثاني  :الحقوق السياسية فتشمل _:
اوالً :حق االنتخاب والترشيح  _:وىذه الحقوؽ تتعمؽ بحؽ االفراد في المساىمة في

حكـ الدولة وحقيـ باالنتخاب والترشح لتولي الوظائؼ العامة في الدولة .ويعد مف الحقوؽ

الخطيرة لإلنساف والشعوب ومف خاللو تستطيع الشعوب أف تقرر مصيرىا داخميا دوف أف

يفرض عمييا نظاـ حكـ معيف  .ويعبر عنيا مف خالؿ صناديؽ االقتراع في االنتخابات
الحرة النزيية وىي وسيمة لترجمة حؽ الشعب في تقرير المصير .ونصت (المادة ٕ٘ ) مف
العيد الدولي لمحقوؽ السياسية والمدنية عمى _:

" اف لكؿ مواطف دوف أي تميز الحؽ في اف يشارؾ في إدارة الشؤوف العامة أما مباشرة
أو بواسطة ممثميف يختاروف بحرية .و يحؽ لو أو يقرر لو حؽ االنتخاب و حؽ الترشيح .

وحرية الرأي والتعبير واإلعالـ و حرية التجـ عو حرية تكويف الجمعيات.
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ثانياً  :الحق في المشاركة في ادارة الشؤون العامة لمدولة وتولي الوظائف العامة _:
نص االعالف العالمي لحقوؽ االنساف عمى كؿ فرد الحؽ في ادارة الشؤوف العامة لبمده اما
مباشرة اوعف طريؽ ممثميف يتـ اختيارىـ اختيا ار ح ار عف طريؽ االنتخابات الحرة النزيية.
ثالثاً :الحق في الجنسية  :الجنسية يقصد بيا رابطة قانونية سياسية تربط الفرد

بالدولة وتعد الجنسية مف الحقوؽ السياسية التي يتمتع بيا الفرد .وحؽ الجنسية ىو أساس
التمتع بالحقوؽ الوطنية في البالد فمف يحمؿ جنسية الدولة يحمؿ معو سمة الحقوؽ الوطنية

كالحؽ في اإلقامة وتولي الوظائؼ العامة والمشاركة في العمؿ السياسي والحؽ في اإلدالء
باألصوات في االنتخابات العامة  .وكذلؾ تمتعو بكؿ حقوؽ المواطف األخرى غير السياسية
كالحؽ في العمؿ والتعميـ المجاني والضماف االجتماعي وىي حقوؽ ضرورية لممعيشة

داخؿ حدود الدولة.

وقد اىتـ اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف بموضوع الجنسية ونص في المادة( ٜ٘ٔ/
)عمى  ":اف لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسيتو  ،وال يجوز تعسفا حرماف أي شخص مف جنسيتو

المطمب الثاني
_ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية_:
وىي تمؾ الحقوؽ التي تتعمؽ بالجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية لحياة االنساف وقد
ظيرت نتيجة الحركات االجتماعية والتيارات الفكرية االصالحية التي تشدد عمى احتراـ
كرامة االنساف وقد نص عميا العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والزـ احتراميا احتراماً كامالً ألنيا مرتبطة بعممية التنمية التي ترمي الى اكماؿ
طاقات االنساف بشؿ متجانس مع مجتمعة ومنيا _:
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الفرع االول  :الحقوق االقتصادية واالجتماعية :
اوالً _حق الممكية _:ويقصد بو حؽ الفرد في تممؾ االمواؿ سواء كانت عقارية او منقوالت
وحرية التصرؼ بيا دوف قيد وىنا نفرؽ بيف الحؽ الطبيعي لمفرد وبيف الحؽ المكتسب
فالحؽ الطبيعي ىو ذلؾ الحؽ الذي يولد مع اإلنساف وييبو لو اهلل والذي ال يمكف إف يسمبو
إال اهلل .اما الحؽ المكتسب ىو الحؽ الذي يمنح لإلنساف مف مصدر ما قد يكوف القانوف
أو العرؼ أو األفكار الفمسفية  ،وطالما إف الحؽ المكتسب ممنوح فيجوز لمانحو سمبو متى
شاء وبأي كيفية أراد.
ثانياً_ حق العمل _:ويعتبر مف الحقوؽ االقتصادية التي يتمتع بيا الفرد ويعني حؽ
اإلنساف الفرد في اختيار نوع العمؿ الذي يرغب إف يعمؿ بو ،إذ اقر القانوف الدولي حؽ
العمؿ لكؿ إنساف  .وقد اقر ىذا الحؽ االتفاقية الدولية لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية لعاـ
 ٜٔٙٙإذ تضمنت شروط قانونية عادلة لمتعييف والحماية مف البطالة وكذلؾ حددت
ساعات العمؿ واعطت الحؽ لكؿ عامؿ في االجور عادلة وحياة كريمة لو ولعائمتو وحقو
في الترفيو  ،وحددت شروط عمؿ النساء تقؿ ساعاتيا عف ساعات عمؿ الرجاؿ وكذلؾ
اعطت التاميف الصحي لمعامؿ .واعت الحؽ في تكويف النقابات العمالية او االنضماـ الى
تمؾ الجمعيات او النقابات مف اجؿ التعبير عف ارائيـ .
ثالثاً _ حق االضراب _:اكد قانوف العمؿ والضماف االجتماعي عمى حؽ العماؿ في
االضراب عف العمؿ مف اجؿ المطالبة ببعض الحقوؽ التي يشعر العامؿ بانيا ضائعة اال
انو ىذا الحؽ يجب اف يكوف طبقا لقواعد قانوف العمؿ واف اليضر بالمصمحة العامة
لمدولة.
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رابعاً _ الحق في الضمان االجتماعي _:وىو مف الحقوؽ الميمة التي يجب عمى الدولة اف
توفرىا لإلنساف حيث يتمتع الفرد بمستوى معاشي مناسب لو وألفراد اسرتو ويتمثؿ ذلؾ مف
خالؿ قانوف الضماف االجتماعي والتاميف الصحي والرعاية االجتماعية التي تسعى الدولة
جاىدة لتوفيرىا لمطبقات الفقيرة في المجتمع.
خامساً _ الحق في الرعاية الخاصة لممرأة والطفل _:وىذا الحؽ مف الحقوؽ االجتماعية
التي أقرتيا القوانيف وبشكؿ خاص لممرأة ذلؾ المخموؽ الضعيؼ التي يقع عمى عاتقيا
تنشئة جيؿ في المجتمع وانجاب األطفاؿ وتربيتيـ لذلؾ أقرت القوانيف حؽ المرأة العاممة في
إجازة األمومة .
سادساً _الحق في التعميم والتعمم _:يعد حؽ التعميـ مف الحقوؽ الثقافية المقررة لكؿ إنساف
فال يجوز حرماف احد مف حؽ التعميـ لذلؾ تجعمو معظـ الدوؿ إلزامي وخاصة في المراحؿ
الدراسية األولى االبتدائية ،كما أكد القانوف الدولي عمى حؽ التعميـ والزاميتو في المراحؿ
االبتدائية األولى.
سابعاً _ تحريم التميز الي سبب كان او حق المساواة  :يعني إف جميع األفراد متساووف
في الحقوؽ والواجبات والمقصود بالمساواة ىنا المساواة أماـ القانوف أما المساواة الفعمية
فيي غير موجودة الف الناس يختمفوف في اإلمكانيات والقدرات ،
ثامناً _ الحق في الحماية من الرق والعبودية _:الرؽ يقصد بو (( حالة الشخص الذي
يكوف في خدمة أخر وتمارس عميو كافة أو كؿ الحقوؽ)).
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-------ٔٛ
الفرع الثاني  :الحقوق الثقافية او (الجماعية لإلنسان )
وىي الحقوؽ الجديدة التي جاءت بيا التطورات الراىنة نتيجة التطورات التكنموجية

والمعموماتية التي شيده العالـ في العقود األخيرة حيث ظيرت حقوؽ جديدة لـ تكف معروفة
حتى الماضي القريب ومف ىذه الحقوؽ:
اوالً  _:الحق في السالم _:
ويقصد بو أف الشعوب جميعيا يجب أف تتاح ليا الفرصة الكاممة لمعيش معا في سالـ
وحسف جوار وقد ظير ىذا الحؽ نتيجة تزايد الصراعات سواء في اطار العالقات بيف الدوؿ

أو في داخؿ الدولة الواحدة وماتسببو مف مخاطر بالنسبة لالفراد ،ونجد جوىر ىذا الحؽ في
العديد مف االتفاقيات الدولية وخاصة تمؾ المنشئة لممنظمات الدولية كميثاؽ االمـ المتحدة
الذي نص صراحة عمى عدـ جواز المجوء إلى القوة المسمحة في نطاؽ العالقات المتبادلة
والمجوء إلى الوسائؿ السممية المختمفة المتعارؼ عمييا لحؿ المنازعات التي تنشأ بيف الدوؿ

مثؿ المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة والتوفيؽ والتحكيـ .
ثانياً  :الحق في بيئة نظيفة _:
ظير ىذا الحؽ مع تنامي ظاىرة الخروج عمى قوانيف البيئة واإلخالؿ بالتوازف البيئي ذلؾ
يعني الحاؽ الضرر بحياة األفراد وصحتيـ وسبؿ معيشتيـ وىو يأتي مواكبا لمتطورات

العممية والتكنموجية اليائمة التي شيدىا العالـ والتي ادت إلى جانب نتائجيا االيجابية إلى
نتائج سمبية في مقدمتيا التموث البيئي ذلؾ دفع انصار حماية البيئة إلى الدفاع عف ىذا
الحؽ .وتزامف ىذا الحؽ مع التطورات العممية والتكنولوجيا اليائمة بحيث أصبح مف
الضروري التصدي لكؿ ما يموث البيئة وضرورة إقامة توازف بيف البيئية واإلنساف والقضاء
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عمى مصادر تيديد البيئة مف ماء وىواء وتراب وخاصة محركات السيارات والمولدات

التي تعمؿ في العراؽ وضررىا عمى حياة اإلنساف وحقو في العيش في بيئة نظيفة.
ثالثاً _:الحق في التنمية_:

ويعرؼ بانو الحؽ في االرتقاء بالمستوى االقتصادي والمعاشي والعممي لالفراد ،عمى اساس
مف التوازف بيف الموارد الطبيعية والصناعية والكثافة البشرية حيث تمارس الشعوب حقيا

الكامؿ في ممارسة السيادة عمى جميع ىذه الموارد والثروات  ،ويجد ىذا الحؽ سنده في
العديد مف االحكاـ والقواعد التي تضمنتيا المواثيؽ الدولية ومنيا العيد الدولي لمحقوؽ
المدنية والسياسية عاـ  .ٜٔٙٙوالغاية مف ىذا الحؽ إف يتاح لكؿ شعب الفرص الممكنة
لتحقيؽ التنمية الشاممة وىو حؽ ذو طابع جماعي أيضا أقرتو المواثيؽ والقوانيف والصكوؾ

الدولية .وذلؾ بوضع سياسات اغاثية وطنية مالئمة لرفاىية الفرد والمشاركة اليادفة في

التنمية وفي التوزيع العادؿ لمفوائد الناجمة عنو ألنيا مسؤولية يتحمميا االفراد والجماعات
ويكوف ذلؾ مف خالؿ النظاـ السياسي واالقتصادي.
رابعاً  :الحق في تداول المعمومات_:
ويقصد بيذا الحؽ عدـ جواز اخفاء اي معمومات عف الفرد حيث يحؽ لمجميع تداوليا مف
مصادرىا المختمفة اال ما قد يمس بشكؿ مباشر المصالح االمنية العميا لمدولة والمجتمع وقد
ادى ظيور ىذا الحؽ ثورة المعمومات اليائمة والتي جعمت العالـ بمثابة قرية صغيرة.

وظير ىذا الحؽ نتيجة الثورة المعموماتية اليائمة ومعناه الحؽ في الحصوؿ عمى
المعرفة وتداوؿ المعمومات مف مصادرىا المختمفة لمجميع وعدـ إخفاء أي معمومات ألي
فرد إال إذا كاف ذلؾ اإلخفاء ضروري وتقتضيو المصمحة العامة ،وىو حؽ جماعي أيضا

مكفوؿ لمجميع.
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-----ٜٔ
المبحث الثالث
_ ضمانات حماية حقوق االنسان _
اف تسطير حقوؽ االنساف وحرياتو في الوثائؽ الوطنية والدولية ال يعد ذو تاثير ما لـ يقترف
بضمانات لحماية ىذه الحقوؽ وكفالتيا وتتعدد ضمانات حقوؽ االنساف وحرياتو وىي اما
اف تكوف عمى مستوى الدولة او دولية  ،وسنتناوؿ ذلؾ مف خالؿ المطمبيف التالييف،

المطمب االول
ضمانات حقوق االنسان في القانون الوطني
وتتمثؿ الضمانات عمى مستوى الدولة في ثالث وسائؿ اوليا مبدأ المشروعية وثانييما مبدأ
الفصؿ بيف السمطات والثالث الحماية القضائية.
الفرع االول  :مبدأ المشروعية ( مبدا سيادة القانون )
يقصد بمبدأ المشروعية خضوع الدولة بكافة سمطاتيا التشريعية والقضائية والتنفيذية لمقانوف
 ،ويطمؽ بعض الفقياء عمى مبدأ المشروعية مبدأ سيادة القانوف وىواىـ الضمانات لحماية
الحقوؽ والحريات العامة  ،ويمثؿ مبدا المشروعية قمة الضمانات القانونية لحماية حقوؽ
االفراد وحرياتيـ االساسية بؿ انو يعد االساس في اكتساب السمطة السياسية في الدولة
شرعيتيا والعامؿ االىـ في استقرارىا ،فييا مساس بيذه الحقوؽ والحريات لعمميا باف ىذه
القوانيف تخضع لمرقابة والحتماؿ ابطاليا مف قبمو في حالة ثبوت مخالفتيا لممبادئ
الدستورية .
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الفرع الثاني  :مبدأ الفصل بين السمطات_:
ويقصد بالسمطات "المؤسسات والييئات العامة الحاكمة في الدولة " والسمطة تعني" القوة او
القدرة التي يمنحيا المشرع لممسؤوؿ ال داء العمؿ المطموب منو " والسمطات في الدولة
تتعدد وتختص كؿ منيا بوظيفة محددة وىي تقسـ إلى السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية
والسمطة القضائية .
أ_ السمطة التشريعية:
وىي التي تتولى وضع القواعد القانونية العامة والمجردة أي تمؾ التي تطبؽ عمى جميع
االفراد او مجموعة منيـ تتميز بخصائص معينة وىي تمارس سمطة تشريع القوانيف وفقا
الحكاـ الدستور واقرار الموزانو العامة لمدولة ومراقبة اعماؿ السمطة التفيذية.
ب _:السمطة التنفيذية:
وىي السمطة المكمفة بتسير امور الدولة في حدود القوانيف التي تصدر عف السمطة
التشريعية مف خالؿ الق اررات االدارية والتشريعات الفرعية المتمثمة باالنظمة والتعميمات مثؿ
انظمة الضبط االداري التي تيدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره الثالثة األمف
العاـ والصحة العامة والسكينة العامة.
ج :السمطة القضائية :
وىي السمطة المكمفة بمنع تعدي االفراد عمى القوانيف او الفصؿ في النزاعات الناشبة بينيـ
واالختصاص االىـ ليا ىو ممارسة الرقابة عمى السمطة التشريعية والتنفيذية حيث:
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ٔ_ تراقب اعماؿ السمطة التشريعية .
ٕ_ تراقب اعماؿ السمطة التفيذية.
ويعني مبدأ الفصؿ بيف السمطات عدـ تركيز وظائؼ الدولة الثالث التشريعية والتنفيذية
والقضائية في يد واحدة وانما يجب توزيعيا عمى ىيئات متعددة ،وىو الفصؿ المتوازف بيف
السمطات العامة الثالث في الدولة مع قياـ قدرمف التعاوف والتوازف فيما بينيا لتنفيذ وظائؼ
الدولة في توافؽ وانسجاـ ووجود رقابة متبادلة لضماف وقوؼ كؿ سمطة عند حدىا دوف أف
تتجاوز عمى السمطات االخرى.

الفرع الثالث  :الحماية القضائية :
والقضاء بمعناه االصطالحي :يعني الفصؿ بيف الناس في الخصومات عمى سبيؿ االلزاـ

وىو فرض مف فروض الكفاية ووجوده في المجتمع يعد ضرورة النصاؼ المظموميف.
والقضاء ىو الوسيمة التي ترد بيا الحقوؽ إلى اصحابيا وتصاف بيا الحريات واالعراض
واالمواؿ ذلؾ اف السمطة التنفيذية بما تممكو مف صالحيات واسعة لتنظيـ حقوؽ االفراد
وحرياتيـ قد تنتيؾ ىذه الحقوؽ والحريات بما تصدره مف تعميمات واوامر وما تتخذه مف
اجراءات ولذلؾ بات مف الضروري حماية الحقوؽ والحريات عف طريؽ القضاء ويرتكز
مفيوـ ىذه الحماية الى مراقبة اعماؿ الحكومة واالدارة .
ويتمثؿ دور القضاء كضمانة لمحقوؽ والحريات العامة ب _:
ٔ_ فض المنازعات الخاصة بيف االفراد او بينيـ وبيف االدارة .
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ٕ_ اعطاء المواطنيف في الدولة حؽ التقاضي والذي تعد قواعده قواعد امرة ال يجوز
االتفاؽ عمى مخالفتيا  ،حيث يكوف لكؿ مواطف اذا تـ االعتداء عميو فردا او سمطة مقاضاة
تمؾ السمطة او مقاضاة ذلؾ الفرد اماـ المحاكـ المختصة فيحصؿ عمى ما فاتو مف حقوؽ
وفي الوقت الحاضر تنص معظـ دساتير العمـ عمى ىذا الحؽ بؿ تعتبر القواعد القانونية
التي تنظـ ىذا الحؽ مف النظاـ العاـ فال يجوز االتفاؽ عمى ما يخالفيا النيا قواعد امرة .
الضمانات الدستورية لمحقوق والحريات في الدستور العراقي الدائم لسنة ٕ٘ٓٓ
خير ضامف لحقوؽ االفراد وحرياتيـ ىو الدستور وما يتضمنو مف نصوص تؤكد عمى
ىذه الحقوؽ مف خالؿ اتباع مجموعة مف المبادئ الدستورية التي عمى الدولة القانونية
االلتزاـ بيا ،وبالتالي مف اجؿ ضماف احتراـ الدستور البد مف توافر مجموعة مف الضمانات
المتمثمة بمجموعة مف الضوابط القانونية الحامية لمنصوص الدستورية مف االنتياؾ.
 ،حيث تبرز في العراؽ ضمانات حقوؽ االنساف وحرياتو العامة كاالتي :
ٔ -مبدأ سيادة القانوف.
ٕ -مبدأ الفصؿ بيف السمطات.
ٖ-الحماية القضائية
ٗ-مؤسسات المجتمع المدني
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المطمب الثاني
ضمانات احترام حقوق اإلنسان عمى الصعيد الدولي
قد تتعرض حقوؽ اإلنساف إلى انتياؾ مف قبؿ السمطة الوطنية مما يؤدي إلى التدخؿ
الدولي ويتـ ذلؾ كما يأتي_:

الفرع االول  :عمى صعيد تدخل مجمس المن الدولي _:
في حالة عدـ كؼ السمطة الوطنية عف ممارسة انتياكات حقوؽ اإلنساف اجاز القانوف
الدولي لمجمس األمف الدولي التصرؼ واتخاذ قرار ممزـ لمسمطة الوطنية باحتراـ حقوؽ
اإلنساف وفؽ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة وىذا ماحدث في العراؽ عاـ ٜٜٓٔ
بموجب القرار  ٙٛٛلحماية حقوؽ األكراد في شماؿ العراؽ.

الفرع الثاني  :المحكمة الجنائية الدولية_:
قد تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرار مف اجؿ حماية حقوؽ اإلنساف في جرائـ محددة عمى
سبيؿ الحصر وتمؾ الجرائـ ىي _:
ٔ_ جرائـ اإلبادة الجماعية .
ٕ_ الجرائـ ضد اإلنسانية.
ٖ_ جرائـ الحرب.
ٗ_ جرائـ العدواف.
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الفرع الثالث  :عمى صعيد منظمات المجتمع المدني_:
يعد مصطمح المجتمع المدني مف المصطمحات الحديثة التي ظيرت مع ظيور اتجاىات
معاصرة ذات تاثير في مختمؼ اوجو الحياة االنسانية وعمى كافة المستويات  ،وتعرؼ
المنظمة غير الحكومية بانيا :
" منظمات تطوعية ال تسعى الى تحقيؽ الربح  ،ليا ادارة ذاتية مستقمة وليا ىيكؿ منظـ
وىي مستقمة عف الحكومات وىي منظمات غير سياسية اي ال تخضع في انشطتيا لجية
سياسية معينة لكنيا قد تتبنى بعض االىداؼ السياسية مثؿ الديمقراطية وحقوؽ االنساف "
ويبمغ عدد منظمات المجتمع المدني(ٓٗ ) منظمة مدنية تعنى بالمسائؿ التي تتعمؽ
بحقوؽ اإلنساف وفي حالة انتياكات حقوؽ اإلنساف تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار
مف اجؿ حماية حقوؽ اإلنساف في البمد الذي تعمؿ بو  ،ومارست ادوار ال حصر ليا في
ميداف الدفاع عف حقوؽ االنساف مف خالؿ توظيؼ الجيود لمناىضة شتى اشكاؿ
االنتياكات التي تصيب حقوؽ االنساف ونشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالحريات العامة .

انتيى بعون اهلل تعالى الجزء االول من مادة حقوق االنسان.
تمنياتي لمجميع بالنجاح والتوفيق.
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