
 

 

 متاصله اصليه حقوقفهي.  احد من والتوهب تمنح وال تعطى الطبيعية حقوق هي االنسان حقوق ان االنسان حقوق فهومم

 االنسان قوقحاوضح ان     كلمهب واالعالنات والمواثيق والعهود الدساتير في عنها اويكشف عنها يعلن االنسان طبيعه في

 صميم من نابعه هي وانما الفرد علىتجود. بها سلطه من تنبع ال اصليه طبيعيه مخلوقات النها لمسمياتا بهذهتخلق ال

 الحق صاحبه انها تدعي ان والنفوذ  التاثير قوه من يكون او الدينيه السلطات والدوله للمجتمع فليس نفسه االنسان الكيان

 مميزاتها مجموعهإجمالها  يمكن االنسان حقوق ان نقول ان لنا يمكن تقدم ما خالل من لالفراد. بمنحها الفضل او

 قوه يلي بما وخصائصها

  التعطي والتمنح والتوهب من احد طبيعيه حقوق هي االنسان طبيعه في متاصلة اصليه حقوق هي االنسان حقوق اوال 

 اواالصل االجتماعي و المعتقداو االصلا الجنس او العنصر عن النظر بغض البشر لجميع واحده حقوق االنسان ثانيا     

  وطنيال

 من قوه اي او الدينيه السلطات الدوله او المجتمعلطةس كانت سواء سلطه اي من انتزاعها اليمكن االنسان حقوق     ثالثا 

  للتصرف قابل غيرهي حقوق فوالنفوذ  التاثير قوه

 

  البشريه تاريخ في وتطورها االنسان حقوق جذور

 

 تاريخ في طويله مسيرة اتخذ بها التمتع ثم ومن بها واالعتراف حقوقال بهذه الوعي لكن حقوقه معه ولد االنسان ولد منذ

 بهذه الوعي وسيزداد االرض هذه على االنسان وجد طالما مستمره االنسان حقوق مسيره وسيبقى البشريه

كما    جديده حقوقوالدة  يعني مما الحقوق هذه ونوعيه الحقوق بهذه االهتمام  وسيتنامى الحقوق بهذه االنسان الحقوق

 لكن البشريه النفوس بعض شيم من الظلم ظل طالما استبعاده يمكن ال حقوقه امر من ان ندرك  حرمان االنسان ينبغي 

 عبر والشعوب االفراد نضال الى ذلك في الفضل ويعود كبيره مكاسب حقق البشريه تاريخ في االنسان حقوق مسيره

 االنسان حقوق مسيره بذور وضع في القديمه والحضارات السماويه الشرائع ساهمت ولقد  والطغيان الظلم ضد التاريخ

  االنسان حقوق مسيره بها مرت التي المراحل  ان نجمل لنا ويمكن  بعيد زمن منذ

 والحريه ةالحيا في الحق تشمل بالحريات مرتبطه وهي  الحقوق من االول تسمى الجيل والسياسيه المدنيه الحقوق   اوال

  والدين والضمير والتعبير الراي وحريه السياسيةة والمشارك العبوديه من والتحرر للتعذيب تعرض عدم واالمن

 المستوى والتعليم العمل تشمل و باالمن مرتبطه الحقوق من الثاني الجيلوتسمى   الحقوق االقتصاديه  واالجتماعيه  ثانيا

  والصناعه والتجاره والتملك الصحيه الرعايه والمشرب والماكل المعيشه من الالئق

 من ومصونة نظيفه بيئه في العيش حق وتشملحقوق من ال الثوتسمى الجيل الثالحقوق البيئة والثقافيه  والتنموية    ثالثا

 ةواالقتصادي ةوالسياسي ةالثقافي التنميه في والحق التدمير

 

  القديمه الحضارات في االنسان حقوق

 حضارة وادي الرافدين

 

 كان االنسان لحقوق  االنسان  فاقدم وثيقة  بحقوق واولها اهتماما البشريه الحضارات اقدم الرافدين وادي حضارات تعتبر 

 وثيقه اقدم نص سومري في وردت اماركي لمةفك القديم العراق اساسيات فكر من كان والحريه العداله قانون نا السومريه

  وبرفضها مايناقض ذلك حريته على وتاكيدها االنسان حقوق اهميه صراحه تشير القديم العالم عرفها

التي ئ واالمس على والقضاء وضعها التي االجتماعيه االصالحات فان لكش مدينه حاكم اوركاجينا السومري العهد اما 

  المظالم وازاله  المدينه دول شعب منها يتذمر    كان

 بجوار صار الفقير بيت يقول وقد ورد نص في الوثيقة المعبد والرجال االغنياء من الفقراء على يقع كان الذي واالستغالل

 الجتماعيهااالصالحات   من عدد ان كما المدينه الدوله المجتمع في المساواه تحقيق في رغبتي على دالله الغني بيت

 سالله مؤسس هو  اورنمو هعشري اما الوثيقه تلك  ا تضمنتهاواستقالليته المرأة مكانه على والمحافظ ة االسرةحيا لتنظيم

 المرأة المتزوجه المرأة و متزوجه الغير المرأة حقوق تعالج التي القانونيه المواد من عدد قدمت  السومريه الثالثه اور



 

 

 مهن و تمارس اعمالهاكانت  حيث العائليه وشؤونها المرأة  قوانين بعده ومن عشتار لبت شريعه تغفل  ولم المطلقه

 على االشراف والحكام المراءا ازواجهن شاركنا السومريه النساء  كانت حيث المختلفه تمارس كانت حيث حيث مختلفه

 ينقسم والذي حكمه من 30 سنه في هارصدا الذي البابلي العهد حمورابي شريعه وتعتبر كاهنات منهن وكان الدوله شؤون

 بوضوح بتلمس شريعته حمورابي بها استهل التي مقدمتها كان حيث والخاتمه والمتن المقدمه في رئيسيه اقسام ثالثه الى

على   بالضرب واالرامل وااليتام الضعيف حقوق وحمايه والنظام القانون سياده و البابلي المجتمع سعاده على حرصة

 االصالحات وضع في   الف سنةبحوالي  المنطقه الشعوب من غيرهم بسبب العراقيين قدماء يكون هذاوب ايدي المرتشين

 وبعد الميالد قبل السادس القرن مطلع حتى ذلك من شيء تعرف لم يرانافشعوب  وامنه حريته للفرد تحفظ التي والقوانين

 منتصف حتى االنسانيه الممارسات الحقوق هذه الفرعونيه مصر تعرف لم كما الرافدين وادي سكانب مباشرالاحتكاكهم 

  والعداله التشريع مصدر حكم إلها مطلقا في نفسه يعد ذلك قبل مصر فرعون كان اذا الميالد قبل الخامس القرن

 من والهنديه الصينيه الشرقيه الحضارات تعتبر الرافدين وادي حضارت جانب الى االخرى القديمه الحضارات

  االنسانيه والعالقات االنسان بحقوق االهتمام الحضارات

 بحقوق الخاصه قوانينها في استندت اسيا شرق جنوب ومجتمعات مناطق الى منها و الهند في انتشرت التي   الهندوسيه

 تلك مع وليس اعماله الى او الهندوسي االله براهما الى نسبه التي وهي بها الخاصه المقدسه النصوص بعض الى االنسان

 بالخالق المرتبطه

 حكومة به تعني ما اول انا الجمهوريه كتابه في اوضح والذي  افالطون مفكرالسهمات  فكان      االغريقي الفكر اما 

 وإن العدل سوى المدني لالجتماع ليس انه اعتبر كما والرضا الصحه مبهته للمحكومينة السعاد تكمل ان هيةالجمهوري

 ةفاسد دولههي  عليه تقوم ان تعرف ال دوله اي

 يوجد ولم االنسان لصالح وجده الدوله وان والتعليمة والعدال القانون سياده هي العليا المثل ان على اكد فقد  .ارسطو

 ليسعد  اال االنسان ولد فما الدولةاالنسان لصالح 

  الوضعي قانون من واسمى اعلى القانون من وجودها تستمد طبيعية رخصة والحريه اعتبر فقد الرومان    المفكرون اما 

 االنسان  بحقوقةالشعبي االراده احترام دليل  وسينيكا شيشرون افكار وكانت ا

  السماوية والشرائع االديان في االنسان حقوق

 يدتوح السيما القضايا من الكثير في تتشابه  السماوي مصدر هو واحد بمصدر تربط التي السماوية والشرائع االدياناولت 

 كعقل االنسان كان ولما االول اهتمامها حقوقهاالنسان و ةواالخرويةالدنيوي بالقضايا االهتمام من فيها لما تكامل وتكاد

 حقوقه اتباعها واعتبرها االنسان تخص وواجبات بحقوق المقدس كتبها حفلت فقد  السماوية الرساالت هذه محور واعي

 وتبدو جوهرها في للتغيير قابله الوضعيه الفلسفة ليست وهي بها المساس يجوز ال مقدسه هي و الخالق صنع من

 القوانين المقدسة السماويه حفلت الكتبلهذا السبب  اراد وقت اي وفي االنسان يشاء متى تطويرها او نصوصها

 حقوق من لهم وما واجبات من االنسان على ما على تبين والتشريعات

  االسالم في االنسان حقوق 

 جمعاء للبشريه دين االسالم فان النبيين خاتم هو وسلم عليه هللا صلى محمد وكان السماوية االديان اخر االسالم كان لما

  تاريخيه حقبه او محدده منطقه او بعينه شعب علىقتصاراال دون كله والتاريخ

  طبيعية هي ليست حقوق الحقوق وهذه قرنا عشر اربعه من اكثر منذ االنسان حقوق السمحاء الشريعه في االسالم لقد.اقر

  ضد ضمانا تشكل قدسيه الحقوق تلك على يضفي ما وهذا االسالميه والعقيده الشريعه المبادئ الى تركز الهيه هبه هي بل

 المصدر هو  الكريم والقران االنسان لحقوق بالنسبه عنه تحدث اال امر الكريم القران يترك ولم عليها السلطه اعتداء

  االسالميه الشريعه في االساسي

 هي مميزات الحقوق هذه اعطى قد االنسان خلق الى االسالم في االنسان حقوقان اسناد 

 قدسية الحقوق هذه منح  اوال 

 فرد كل حمايتها مسؤولية يتحمل الزام قوه اعطاها  ثانيا 

  الحقوق هذهغ صا الذي هو تعالى هللا ان   ثالثا 

 

 االسالم في لحريته ممارستها واسلوب وواجباته االنسان حقوق داخلها تنتظم التي االساسية القواعد اهم



 

 

 بنص يحرم عندما اال يقف وال الفرد داخلها يتصرف الذي الواسعة المساحة هي و مباح االصل في شيء كل_ .أ

 ةوالسن الكتاب من

  االسالم في ضرار وال ضرر فال اخر فرد وحق  حدود عند تقف هي وحق الفرد حرية حدود_ .ب
 المصلحة العامةض تكون ثما حي و المجتمع ومصلحه الفرد مصلحه بين تقاطع عند ةالعامةالمصلح التزام _ .ت

  هللا شرع يكون

 تجهر وال بالحكمه ويدعو وبالحسن يجادل ان الفعليه والحقوقةالحري ممارسة عند االسالم باخالقيات االلتزام _ .ث

  القلب غليظ فضا يكون ال ان فعليه حكم واذا يعلمون ال ما يقول وال القول من بالسوء
  النقل محاكمة في االولىالمرجعية العقل باعتبار  عقله استخدم  ان _ .ج

  الحكم وفلسفة السلوك كمنهج الشورى في اطارها في والحقوق الحريات لممارسة االساسية القاعدة _ح        

 

 

 

 

  االسالم فيوردت  التي حقوق اهم 

 

 الحياة حق اوال

 مقدسه االنسانة حيا االسالم اعتبر حيث الوضعية الفلسفات في اهمها كونها الى اضافه واالديان العقائد عرض في وذلك 

 دون شخص حياة ينهي الذي  القاتل تجاه االسالم فرضها التي العقوبات في تراه ما وهذا عليها يعتدي ان الحد يجوز ال

وال  حياته على بالحفاظا مكلف االنسان االسالم اعتبر كما 190 االيهةالبقر سوره المعتدين يحب ال هللا ان تعتدوا وال حق

 التهلكة الى ايديكم تلقوا

  والتعبير واالعتقاد التفكيرةحري ثانيا 

 دينكم لكم ودينه عقيدته اختيار في حر البشر لبني قرهاا االسالم في المفكرين شغلت التي االنسانية الحقوق اكثر من وهي 

 الدوله في اموالهم على بالحفاظ واالقليات المسلمين غير حقوق االنسان ويضمن  ٦ االيه الكافرون سوره دين ولي

 درالموا ويستخدمون فيها يرغبون التي واعمالهم ومعتقداتهم الطقوسهم ممارسه في الحق ولهم  عنهم الدفاع عن مسؤول

 بغيرهم اسوة البالد في العامة

 والتعبير الراي حرية االسالم يقر ثالثا_

 النحل سوره الحسنة بالحكمةوالموعظة ربك سبيل الى الكريم ادع القران ايات عليه دلت واضح ونهج مقدس حق وهي 

 ةسور بينهم شورى وامرهم والشورى الحوار على بل قائمة حافلة وسلم عليه هللا صلى الرسول سيرة و 125 االيه

  العامة الحياة في المشاركة في االنسان حقالتي تقرو 38 االيه الشورى

  والثقافية االقتصاديةواالجتماعية الحقوق تعتبر _ رابعا

 الذي ربك باسم اقرا الكريم القران في وردت والعلم بالتعليم الحق االسالم   عليها ركز التية العامةاالنساني الحقوق من

 هذا ان مؤكدهة ومسلم مسلم كل علىة فريض العلم طلب وسلم عليه هللا صلى الرسول .وقال1االية    العلق سوره خلق

 المصدر العمل يعتبر االسالم فية بالنسبه   الحقوق االقتصادي اماةاقتصادي سواء حد على والمرأة للرجل العلم في الحق

 ملكية نزع يجوز اذاال التملك حق 15 االيه الملكةسور النشور واليه رزقه من وكلوا مناكبها في وامشي للملكيه االساسي

 وردت حيث العامل حقوق االسالم وحمى بالباطل بينكم اموالكم تاكلوا والعن كسب الحالل الى لمصلحة عامة نشات 

 حق لالنسان االسالم وضمن االنسانية بالكرامه وتربطه العمل عن تحدث وسلم عليه هللا صلى الرسول عن كثيره احاديث

 السالم اكد و لوداعاة خطب عليكم حرام واموالكم دماءكم انماة الحيا شروط من شرط يفقد ذلك الن الخوف عن بعيد االمان

 خالقه لدي مكرم االنسان في الكرامةالشخصية وحق الصحية والرعاية االسرة بناء حق السكن حرمه على

   االسالم في المرأة لحقوق بالنسبه_ خامسا 

 االسالم في وللزوجة المجتمع لمنفعةقا وفو رجل مثل مستقلهالة  القانوني الشخصيه للمرأة اعترف من اول االسالم انف

 الغربية المجتمعات في هو كما الزوج اسم الى اسمها تغير تستطيع وال عائلتها باسم في تحتفظ زوجها عن مستقلة شخصية

 ة زوجةخديجة السيد كان التجارة واستعمال واتفاقيات التعاقدات تدخل ان لها وة العام الحياة في المشاركه حق ةأوالمر



 

 

 والعمل والتجارة ميراث من اموالها في مالي استقالل االسالم في والمرأة بنفسها تجارتها تدير وسلم عليه هللا صلى النبي

الشريعه  الىان يتحكم  فرد كل حق من العداله حق االسالم في العداله موضوع اما الزوجه موافقه على ذلك يتوقف لن

خطبه   بالتقوى اال عربي على اعجمي وال اعجمي على لعربي فضل ال عةالشري امام سواسية جميعا والناس المساواه حق

 الوداع

 

  الوسطى العصور في االنسان حقوق 

 ميثاق اهمها من ولعل البشرية تاريخ في االنسان حقوقة. مسير دعم في اسهمت وافكار حداثاا الوسطى العصور شهدت

 حقوق عن الغرب في صدرت اهم الوثائق  التي من 1215 عام    صدر ماغنا كارتا  الذيال والمعروف االعظم العهد

 جاء ما ابرز ومن توقيعيها على واجبروا وقيدواسلطاته جون انجلترا ملك علىة الدستوري الوثيقه هذه فرضت وقد االنسان

  افيه

  نتقاصااي    دون وحرياتها حقوقها بكل تتمتع هرح تكون انكلتراة كنيس إناوال.   

 العام المجلسة موافق دون االموال يجمع ان للملك ان يمكن ال . ثانيا

 لقانون وفقا قضائي حكم دون نفيه او  قانونال خارجه اعتبار او ملكيه انتزاع او انسان اي سجن او ايقاف يمكن ال ثالثا  

 بالد

 المملكه من الخروج في شخص لكل يسمح انه على نصت حينما والتنقل السفر بحريهحت سم     رابعا  

 حدودةم ولمده الحرب فترات عدا   بحرية وبكل امان اليها  والعوده

 واالنجليزي  رستود في العامة القوانين اول انه محلفين نظام و النيابي التمثيل اساس هو الكبير العهد اعتبر الباحثينوقد 

 غنا كارتاما ال وثيقة عدت وبذاك الحرية بناء في الزاوية، حجر وانه الفاسد مكالح ضد بريطانيا تاريخ في احتجاج اول

 وعرفت الوسطى القرونمطلع الغرب  في صدرت التي االنسان حقوق الوثائقالملك  واحدى ى عل رستوالد التفوق رمز

 او االنسان حقوق مجال في مباشر غير او مباشر بشكل تصب  مفكرين  كانت ارائهم وافكارهم القرون الوسطى

  1292 _ 1214 سنه بيكون روجر انجليزي المفكرين هؤالء بين ومن بها االعتراف

 الفكر حولت قد الدوله عنتةنظري فانه فرنسا في درس الذي االيطالي الفيلسوف 1274 _ 1224، االكويني توماس 

 من الناس خدمه في تكون ان يجب والدوله الدول الى بحاجه الناس على ان اكد حين جديد منعطف الى االوروبي السياسي

  مصالحهم  خدمه طريق عن اجتماع عمل كل في االخالقيه مسؤولياتهم لتولي مساعدتهم خالل

 

 مارتن فكان وقيودها الكنيسة سطوة من االوروبي واالنسان العقل للتحرير اوروبا في الديني االصالح حركه وجاءت 

 المانيا في االصالح حركه  نتيالبروتستا  المذهب مؤسس المانيا في االصالح بارزا لحركة زعيم 154٦ _ 1483 لوثر

 كالفن جون بعد ذلك البروتستانتي المذهب مؤسس المانيا في الطقس حاله بارزاني دائما البروتستانتي المذهب مؤسس

 مرسوم ويعد اصطفاه قد هللا ان الشخصية حياته خالل من يثبت ان يستطيع االنسان على اكد حيث 15٦4 _ 1509،

 عصر تؤهل التي الوثائق احد والعباده العقيده حريه ي فرنساف البروتستانت يعطي والذي  1598 عام الصادر نانت

 االنسان حقوق واحترام النهضه

 

 فكر والثورات والشرعات الحديثة في االنسان حقوق

 

 (1704 )_(1٦32 )لوكجون  

 

 الطغيان وحيثيبتدئ   )حيث قال التسلطونقد  قانون عن في دافع المدني الحكم في مقالتين كتاب له انكليزي فيلسوف وهو

  قوه الي خضوع عدم  االنسان ةحري على اكد كما (البشر بين الطبيعية الحريةوالمساواة عن دافع كما انونالق سلطه تنتهي

هذه  حمايه في الحكومه من والغايه والتملك والحريه الحياة في طبيعيه حقوق شخص لكللوك  افترض  ان دون رضاه

 الشعب ان بمعنى بها االطاحهواضدها الثوره للشعب يحق   ها واجبها في فشلت فاذا بينهم الذي العقد طريق عن الحقوق

 الحقيقية والسلطة السيادة صاحب هو



 

 

 فيها انتقد التي افكاره القوانين روح كتاب الوضع لذيا الفرنسي اجتماع عالم وهو     (1755_  1٦89    مونتسيكيو  )

 هما والقانون العداله ان ومونتسكي ويعتبر السلطات بين الفصل نظريه اساس على الحكم اشكال افضل المطلق الحكم بشده

اثرت في دستور فرنسا عام 1789 عام الفرنسيه الثوره مهدت وافكاره التي االشياء طبيعه عن فصلهم يمكن ال جزء جزء

 في تثبيت الحريات االساسية وحقوق االنسان اسهمت  1791

 

 

 

 

 (1778 -1712روسو ) جاك جان

 االجتماعي العقد مؤلفاته اشهر و اجتماع وعالم فيلسوف وهو الفرنسية الثوره اب يعد والذياجتماع  وعالم فيلسوف وهو 

 بين المساواة المدنية والحريات الديمقراطية الى فيهما دعا فقد البشر بين المساواة عدم اصل في مقال كتابه و

 اوضحه ما هذا   مجتمع االحساسات البريئةوالمساواةالبدائي. المجتمع روسو اعتبر وقد اصلهم عن النظر بصرف الناس

 البدائي مجتمعهم عن الناس انفصل لما.  والشقاء سبؤال وبدا الحقوق في متساوين احرارا الناس ولد بقوله كتابه في

 بكامل التمتع في الحق فردفل االثنين بين يربط الذي العقد اساس على قائمه والدوله المواطن بين العالقه االن اعتبر كما

 ان اكد كما الحقوق تلك على الحفاظ واجب عليه السيادة تلك الفرد هاحمن التية. الدول تكون المقابل وفي الطبيعية  حقوقه

  المدني المجتمع في الصحيحه للمواطنه ضروره الدين

 

 

 

 

 الحديثة عات والشر الثورات مستوى على 

 

 

 االنكليزية الوثائق اوال 

 الحريه ضمانات من 39 الماده وضعت والتي(  1215)ام.ع  بريطانيا في اغناكارتاالم االعظم العهد ميثاق صدور بعد 

 الذي المال على موافقه يشترط الذي والبرلمان الملك بين عصرا بعد  1٦28 عام الحقوق عريضه وصدور الشخصية

 الملك قبل وقد الحقوق عريضة على الملك يوافق ضد اسبانيا.ان ربحلل 1٦49 الى 1٦25 عام االول شارل الملك  طلبه

 بنوده اهم ومن العريضه هذه

 

 االجبارية والقروضت الهبا طلب عن الملك يكف ان  اوال 

  محدده حقيقيه بتهمه اال الشخص يسجن الا.   ثاني 

 السلم وقت في العرفيه االحكام تعلن ال   ثالثا

  الشخصية الحريه احترام    رابعا 

 البرلمان موافقه دون جديده ضرائب فرض عدم   خامسا

 

 بارتكاب الملك اتهم وقد مركيةجال الرسوم فرض في الملك حق بشان والبرلمان الملك بين تجد ان يلبث لمغير النزاع  

   حكم ضده  واعدم الر وصد وحرياته الشعب لحقوق الخيانة جريمه



 

 

 

 

 ارتكاب   لشبه اعتقل شخص لكل قانون هذاي.قضوي السابقه القوانين لمجمل االخير الحلقه وهو شارل الملك على وفرضه

 ادله هناك هل يقرر القاضي امام الحال في نفسه عن الدفاع يطلب ان في الحق الحكومه او المجتمع سواءضد جريمه

 حجر التيني مصطلح وهو الهايباس كوريس اعتبر لقد عنه جفرا الكافيه االدله تكن لم اذا و وسجنه عليه القبض من كافيه

 راصد والحريات الحقوق وتعزيز الملكيه التقيد الطريق وعلى 1٦89 عامةاالنسانيةواالنساني والحقوق للحريات الزاويه

 بريطانيا في المطلق الملكي للحكم الحقيقيه النهائيه الوثيقه هذه اشرت وقد  الشهيره الحقوق ه شرعب البريطاني البرلمان

 تعليق في الملكه بها تتمتع كانت التي صالحيه ان فيها جاء اهم و ماري الملكه على والبرلمان القانون احترام  وفرض

 مانالبرل موافقه دون شرعيه غير واعتبارا قوانين وتنفيذ

 

 

 

 

  الفرنسيه الثوره 

 

 الى المتحده الواليات استقالل الحرب فرنسا ودعم البالد تلك حدود خارج  شعث هالتي و فرنسا في التنوير حركه كانت

 وامتالء الماليه االزمه وتفاقم عشر السادس لويس يد على فيها مداه الظلم بلغ مستبدةالشعب.على. ملكيه   السخط جانب

 الندالع مهدت عوامل كلها والتنكيل التعذيب انواع القسى االحرار السجناء وخضوع والكتاب المفكرين الباستيل سجن

  1789 عام الفرنسيه الثوره

 اعالن العداد الثوره من يومين اي بعد 1789 عام تموز من عشر السادس في _183٦ 1748 سيس فوض االب ولقد

 الماده الوطنيه الجمعيه في  الفرنسي الشعب ممثلي مناقرار بعد 1789 اب 2٦ في والصادره والمواطن االنسان حقوق

 الماده كذلك ويكون الحقوق في متساوين احرارا الناس يولد ان على تنص فهي شهره االكثر هي االعالن من االولى

 الضرربلغير يلحق ال ما بكل القيام على القدره الحرية االحترام على بنصها للحريه الدقيق التعريف حدد قد الرابعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثورة.الروسية

 

 الفكر في جديدا نموذجا ويتقدم والكنيسةوباالقطاع   القيصري لتطيح. بالحكم 1917 عام البلشفية الثورة حدثت روسيا في

 1918 عام صدرت التي السوفيتي االتحاد الدساتير وحاول الشيوعي االشتراكي النموذج هو واالقتصادي السياسي والنهج

 ان.تترجم 1991 عام اواخر السوفيتي االتحاد تفكك حتى النافذه االيطالي 1977 عام دستور و 193٦ عام 1924 عام

 وغير المكاتبات وسريه حريه على النص السوفيتيه الدساتير والرومان والواجبات الحقوق في الماركسيه النظريه مضمون

 اصرالمع التاريخ في االنسان حقوقوالسياسيمن الحقوق المدنية  ذلك



 

 

 المتحده االمم عصبه و االولى العالميه الحرب منذ االنسان لحقوق الدولي عترافاال

 االنسان بحقوق تتعلق بنود او احكام اية صبةعال ميثاق يتضمن لم االمم عصبه انبثاقو االولى العالميه الحرب انتهاء بعد 

 الضمانات بعض واوجد دوليه شرعيه عليهاي فيض االنتداب اراد استعماري نظام هو االنتداب نظام ابتدع الذي العهد لكن

 دوليا نظام مره الول 1919 لعام الصلح معاهدات المتضمنه االستعماريه الهيمنه خضعت التي للشعوب المتواضعه

 منذ يتعزعز االنسان لحقوق المعاصر الدولي االعتراف واخذالجديدهاالقليات  التي تعيش ضمن الدول ق حقو لحمايه

 الدوليين العهدين 1948 عام االول كانون 10 في االنسان لحقوق العالمي االعالن المتحده لالمم العامه جمعيه اقرار

 المعاصر الدولي االعتراف االنسان لحقوق الدوليه الشرعه الثالثه الدوليه الوثائق وسميتها 19٦٦ عام االنسان لحقوق

 في ذلك فان شك بدون االنسان حقوق مسائل في واسعه خطوات وخطا كبيره مكاسب حقققد  االنسان لحقوق

 حقوق االنسان  المسائل

 

 

 

 

  االنسان لحقوق العالمي االعالن

 

 النص واصدرت االنسان لحقوق العالمي االعالن المتحدة لالمم العامة الجمعيه اعتمدت 1948 عام االول كانون 10 في

 لي تدعوا ان كافه االعضاء البلدان من العامه الجمعيه طلبت التاريخي الحدث هذا بعد التاليه الصفحات في لالعالن الكامل

  وشرحها والقراءه وتوزيعه نشره على تعمل وان االعالن نص

 اساس هو الثابته المتساوي بحقوق البشرية االسر االعضاء جميع في المتاصله بالكرامة االعتراف كان لما الديباجه

 الضمير يههمج اعمالهم الى افضى وقد وازدهارها االنسان حقوق تناسى كان ولما العالم في والسالم والعدل الحريه

 بحقوق ايمانها جديد من ميثاق في اكد قد المتحده االمم شعوب كانت ولما البشر عامه  اليه يرنو ما غايه وكان االنساني

 بالرقي تدفع ان على امرها وحزمه متساويه حقوق من والنساء للرجال وبما وقدره الفرد وبكرامه االساسيه االنسان

 االمم مع بالتعاون تعهد قد االعضاء الدول كان ولما حريه من الجو في الحياة مستوى ترفع وان قدما االجتماعي

 االنسان حقوق مراعاه اطراد ضمان على المتحده االمم مع بالتعاون تعهدت قد االعضاء الدول كانت ولما المتحده

 فين التعهد بهذا التام الوفاء الكبرى االهميه والحريات الحقوق لهذه العام لالدراك كان ولما واحترامها االساسيه والحريات

 كافه تستهدفه ان ينبغي الذي المشترك المستوى انه على االنسان لحقوق العالمي االعالن بهذه تنادي العامه الجمعيه

 اعينهم نصب االعالن هذا الدوام على واضعين المجتمع في وهيئه فرد كل يسعى حتى واالمم الشعوب

  االنسان لحقوق العالمي االعالن تحتضنها التي المحاور اهم 

  الحريات محور اوال

 او القبض اعالن منع وقد غيره الغير مع والكرامة الحقوق في متساوين حرا يولد االنسان ان على االعالن اكد حيث

 فيها له تؤمن نزيهه نيه على المحكمه في ادانته تثبت لم ما البراءة االنسان في االصل في التعسفيه النفي او الحجز

 وال جريمه فال المالئمه اويحدد العقوبة ارتكاب وقت يجرم قانون ولد اذا اال عليه يحكم ان يمكن ال و الدفاع ضمانات

  بنص اال عقوبه

 او العنصر بسبب بينهم التمييز ورفض الناس بين والحقوق الكرامة في المساواه على االعالن اكده المساواة.  محور ثانيا

 الميالد او الثروه او االجتماعي او الوطني االصل او اخر راي اي او السياسي الراي او الدين او اللغه او الجنس او اللون

 يؤكد فانه الزواج طريق عنالسرةا التاسيس حق على ينص العالن كان واذا والنساء الرجال بين التفرقه بدون بدون

 وا انحاللها عند او اثناءها او العالقه القيام عند وكان الكراها وانعدام المساوات على العالقة هذه تقوم ان وجوب

  الملكيه المحور

 حدودا التملك حق له يعرف ال االعالن كان واذا الغير مع باالشتراك او منفردا التملك في االنسان حقوق على االعالن 

  تعسفا  الملكه من الشخص تجريد جواز عدم على النص

 



 

 

 

 الجمعيات وتكوين واالداريه السياسيه المشاركه محور رابعا

 

 يتم ممثلين بواسطه او نفسه المواطن من مباشره للبالد العامة الشؤون اداره في االشتراك حريه تاكيد الى االعالن يذهب 

 فيها يشترك والسريه نزيهه انتخابات ان تجريب يج الحكومه السلطه هي الشعب اراده تكون ولكي بحريه اختيارهم

 المساواه قدم على المواطنون

 

  والتربوية واالقتصادية االجتماعية الحقوق محور الخامسه 

 

 االنسان لكرامه عنهاغنى ال الحقوق هذه لهاان اهال المجتمع في اوان بوصفه عضوا شخص كل يعتبر التي الحقوق هيو

 والحق فراغ اوقات راحه في الحق العمل في الحق االجتماعي الضمان في حق وتشمل حريته في شخصيته من ولتنامي

 والرفاهيه الصحه للضمان المعيشه مستوى في

 

 

 االنسان بحقوق االقليمي االعتراف ثانيا 

 

 

 المنظمات جميع شمل بهذه االقليمي اهتمام و اعترافا االنسان بحقوق لمعاصرا الدولي واالهتمام االعتراف رافق لقد 

  1945 المتحده االمم منظمه قيام بعد نشات التي تلك خاصه المعاصر عالمنا في نشات التي االقليميه

 

 

  االوروبي صعيد على والا

 

 ودعائم اسس بوضع واالهتمام حروب على القضاء سعيها اوروبا بدات الثانية العالمية الحرب انتهاء من قليله سنوات بعد

 على ديباجته في الثالثه الفقره في (1949 5/5)الموقع نظامه نص الذي االوروبي المجلس انشات االنسان حقوق حمايه

 وزراء اجتمع 1950 عام11/ 4) في الحقيقيه الديمقراطيه شكل القانون وسياده والسياسيه الفرديه الحريه مبادئ ان

  وانشئت 1952 عام 39 في التنفيذ حيز دخلت او االنسان لحقوق االوروبيه اتفاقيه على موقع اوروبيه دوله 15 خارجيه

 على الحقوق السياسية والمدنيه االوروبيه االتفاقيه وتقتصر االنسان لحقوق االوروبيه اللجنة و

 

  

 

  االمريكي صعيد على ثانيا

 

 في اشار حيث االنسان بحقوق خاصه نصوص 1948 عامتا بوغا في الصادر االمريكيه الدول منظمه ميثاقكرس 

 واحترام الديمقراطيه المؤسسات اطار ضمن اال ترسيخها يمكن ال جوار وحسن للتضامن الحقيقي المعنى ان ديباجته

 اللجنه انشاء منظمه قررت كما تمييز اي دون االنساني للشخص االساسيه الحقوق  الى اقراره اضافه االنسان حقوق

 بتبني  الجهود هذه متوجهه االمريكيه الدول منظمه من وهيئات مؤسسات من 19٦0 عام ايار 25 في لحقوق االمريكيه



 

 

 . االتفاقياتويستخدم كوستاريكا في وزيهخ سان فيدالمعقو دوراتها في19٦9ت   22 في االنسان حقوق االتفاق منظمه

 االمريكيه االتفاقات كنموذج االنسان لحقوق االوروبيه

 

 

  

 

 

 االفريقي عيدص علي ثالثا

 

 الحريه في االفريقيه الشعوب امال جسدت والتي ابابا اديس في 19٦3 عام 22/5 في اإلفريقية الوحدة منظمه انشاء عند 

 لحقوق العالمي واالعالن المتحده االمم االقتناع. التام بميثاق المنظمه ان على ديباجته في اى ميثاقهنص والمساواة

 االفريقي الميثاق 1981 حزيران بتاريخ كينيا نيروبي في المنعقده قيمتها في االفريقيه الوحدة منظمها صدرت  لقد االنسان

 الدول غالبيه المصادقه بعد 198٦ عام االول تشرين في التنفيذ حيز دخل والذي والشعوب االنسان لحقوق

 يمكن ال الحقوق هي بنود من عدد  االفريقي الميثاق يخصص االنسان لحقوق االخرى الدوليه المواثيق وخالفا 

 عام حزيران في االفريقيه الوحده منظمهت. نشأا كما باسره الشعب مستوى وعلى جماعيه بصوره اال  تحقيقها

 االنسان لحقوق االفريقيه المحكمه بانشاء قامت 1997 عام وفي والشعوب االنسان لحقوق االفريقيه اللجنه 1981

  النور ترى لم المحكمه هذه لكن والشعوب

 نصت وقد االفريقيه الوحده منظمه محل حل الذي االفريقي اتحاد رئيس اعلن هو من مارس 2٦ وفي 2001 عام وفي 

  العدل محكمه انشاء عن االفريقي االتحاد الدستورى المرسوم من 18 الماده

 

 

 االسالمي ى صعيدعل 

 قرار بموجب القدس في االسالميه المقدسات على الصهيوني العدوان اثر االسالمي المؤتمر منظمه انشاء تم 

 في ميثاقها ويشير 1972 عام اذار 14 شباط 29 من لفتره جده في عقد الذي االسالميه الدول خارجيه وزراء المؤتمر

 مبادئها تعتبر التي االساسيه االنسان لحقوق المتحده االمم ميثاق هم بتقيده التاكيد على ينص االنسان حقوق الى ديباجته

 القائمه والروحيه االخويه الصداقه اواصر توثيق على المتابعه ينص كما الشعوب جميع بين المستمر التعاون من اساسا

  التمييز وعدم والتسامح العدل مبدا على المبنيه المشترك حضارتها والتراث حريتها وحمايتها اهالشعوب بين

 

 

 

 

 العربي صعيد على خامسا 

 

 في دلم يرو اشهر ثالثهب المتحده االمم ميثاق صدور قبل اي 1945 عام 3/ 22 في العربيه الدول جامعه ميثاق صدر 

 العربيه اللجنه من 19٦8 عام3/9 في قرارها اصدرت العربيه الجامعه لكن  االنسان حقوق على نص اي الجامعه ميثاق

 من لجنه تشكيل 1970 /15/9في  العربيه الجامعه مجلس قرار ثم العربيه الجامعه نطاق في االنسان لحقوق الدائمه

 االنسان لحقوق عربي اعالن مشروع العداد الخبراء

 



 

 

  االنسان لحقوق حكوميه غير منظمات 

 

  منها االنساني وحقوق االنساني الدولي قانون في المعنيه الحكوميه غير المنظمات هذه اهم من

 

 االحمر للصليب الدوليه اللجنه اوال

 دون تركوا الذين الجرحى من الهائله االعداد امام تاثر الذي دونان هنري السويسري الى انشائها في المبادر وتنسب

 الشخصيات من مع عددن  دونا قام 18٦3 عام وفي 1859 عام والنمسا فرنسا نبي ينوسولفر  معركه ميدان في الرعايه

 1880 عام ظهرت التي االحمر للصليب الدوليه للجنه االساس في اللجنه بانشاء السويسريه

 جنيف في دوله 14 ممثلي وضع 18٦3 عام االول تشرين في عقد الذي العالمي المؤتمر

 هي االحمر للصليب الدوليه للجنه االساسيه المبادئ تحديد تم 

 االنسانية مبدا اوال 

 التحيز عدم مبدا ثانيا  

 الحياد مبدا  ثالثا 

 االستقالل مبدا  ارابع

 ةوعيطال مبداا. خامس 

 الوحده مبدا سادسا.

 العالميه المبداسابعا.    

 للصليب الدوليه اللجنه ان لها راعيا اللجنه وبقيت 19٦5 عام فيينا في عقد الذي العشرين المؤتمر اقرها والتي 

 وانشات تدريجي الدولي صعيد على انيةانس نشاطات من لها ما الجوهر حيث من سويسرية قانونيه شخصيه هي االحمر

 الهالل شعار واالسالميه العربيه البلدان وفي نفسه االحمر الصليب شعارتخذ. ا العالم في عديده وطنيه جمعيات

 والجمعيات المنظمات هذه على ويغلب الدولي االحمر الصليب لوائح اطار في تام باستقالل كل جمعيةوتحتفظ  االحمر

 واحده جمعيه سوى لها يجوز وال مكسب اي وراء تسعي وال حكوميه سلطه اي عن باستقاللها وتحتفظ االجتماعي الطابع

 بلد كل في

 التاليه الحاالت في اعمالها اللجنه تمارس االحمر للصليب الدوليه اللجنه عمل 

 الدولية المسلحه النزاعات اوال

 ةالدولي غير المسلحه النزاعات ثانيا

 الداخلية االضطرابات  ثالثا

 مايلي في بالتحديد عملها يتمثل و الضحايا ومساعده حمايه الى عملها خالل من اللجنه وترمي 

 امنيه السباب والمعتقلين المدنيون والمحتجزين اسرالحرب) حرياتهم من حرموا الذين االشخاص زيارة . اوال 

 (والمعسكرات والسجون االعتقال مراكز وتزور

 التاهيل ومراكز المستشفيات وانشاء الطبي العالج الطبيعي العالج تقديم طبيه مساعداتمنحهم  ب الضحايا اغاثة  ثانيا 

 فقدوا بلغوا الذين او اهلهم عن اخبارهم انقطعت الذين االشخاص عن البحث ثالثا

 مقطوعه العاديه االتصاالت وسائل تكون عندما العائلية المراسالت نقل رابعا.  ا 

  اوطانهم الى االشخاص وعاده العائالت شمل جمع تنظيم جميع تنظيم  خامسا 

 العالم مناطق مختلف في الحرب بسبب المقعدين غاثةا  سادس



 

 

 

 في 19٦1 عام بريطانيا في تاسست السياسيين السجناء حقوق عن بالدفاع متخصصة منظمة وهي الدوليه العفو منظمه 

 الحكومات جميع عن حكوميه غير منظمه نفسها تقدم هي و االنسان حقوق اجل من تعمل عالميه تطوعيه حركه

 الى الدولية العفو منظمة وتسعى حقوقهم لحماية تسعى التي الضحايا اراء تعارض او تؤيد ال وهي السياسية والمعتقدات

  ياتي ما تحقيق

 اخر او بشكل حرياتهم تقييد او يعتقلون او يسجنون الذين االشخاص عن االفراج   اوال

 غيرها او التعذيب او االعدام عقوبه تنفيذ فرض مقاومه على المناسبه الوسائل بكل العمل   ثانيا 

 خاللةللمحاكم تقديمهم دون سياسيين سجناء اي او الراي سجناء احتجاز مقاومه علىةالمناسب الوسائل بكل العمل . ثالثا 

  سجناءهؤالء ب بها تتعلق محاكمة اجراء اي ومقاومه معقوله فتره

  االختفاء حوادث و السياسي القاتل لعمليه حد وضع ارابع 

 في   النزاعات المسلحة القانوني غير قتل عن الحكومات امتناع من خامسا. التاكد

 

 االنسان حقوق مراقبه نظمهم 

 

 حقوق لمراقبه هلسنكي منظمة  باسم انذاك تسمى وكانت 1978 عام في نشاطها االنسان حقوق مراقبه منظمه بدات

 في االنسان بحقوق المتعلقه لالحكام وفقا االسوفيتيه الكتله في االنسان حقوق اوضاع رصد مهمتها وكانت  االنسان

 حلفاء يقترفها  االنسان حقوق انتهاكات لبيان االمريكتين مراقبه لجنه انشاء تم القرن من الثمانينات وفي هلسنكي اتفاقيات

 حقوق مراقبه منظمه اسمها بحليص 1988 عام في مراقبه لجان كل التوحيد وتم الوسطى امريكا في المتحده الواليات

  االنسان

 

  االنسان لحقوق العربيه لمنظمها

 االول كانون في تاسست القاهره في الرئيسي ومقرها العربي الوطن في االنسان حقوق عن للدفاع حكوميه غير منظمه

  كبير من.الشخصيات المعنيه بحقوق االنسان. في قبرص بحضور عدد   عقد اجتماع في 1983 عام من

 

 

  الوطنيه التشريعات في االنسان حقوق

 

 ادراج في لذلك القانونيه نظمتهاال الهرمي التسلسل قمة. وقاعده للدول االساسيه القوانين هي واحكامها الدساتير تعتبر 

 لها يمكن ال المكتوبه الدساتير ان وحيث الضمانه االحترام من  كبيره قدر يعطيها الوطنيه الدساتير في االنسان حقوق

 حق وجود عدم يعني ال الدساتير في االنسان حقوق بعض ذكر فان لذا االنسان حقوق ضمان في التفاصيل كل استيفاء

 مختلف على سمو من الدستور به يتمتع لما عليها رفيعه مكانه اضافه يعني الدساتير في الحقوق على النص لكن خارجها

  الوطنيه التشريعات

 

  

 

 والواقع النظرية بين العراقية الدسا تير في االنسان حقوق 

 



 

 

 هو و 1925 عام العراقي االساسي القانون الى للعوده يقودنا العراقيه الدساتير في االنسان حقوق موضوع دراسة ان 

 يتعلق ما في العراق في جمهوري دستور اول هو ما 1958 عام تموز 27 دستور الى الحديثه العراقيه الدوله دستور اول

 العراقيه الوطنيه التشريعات في االنسان بحقوق

  الباب الثاني وهو الشعب وقحق عنوان تحت االنسان لحقوق مستقال بابا العراق في 1925 عام دستور افرد فقد

   

وانما  السبعين مواده من  ماده اي في السياسيه واالحزاب حقوق الى يشير فلم 1970 عاملالموقت   العراقي الدستور 

 للبيان الدستوري الفراغ هذا يكون وقد القانون حسب والجمعيات االحزاب تشكيل في البحريه عرضا 2٦ الماده في خص 

 العاديه التشريعات تتولها عنهااالعلي القواعد في النظر صرف هو سببه السياسيه االحزاب من الدولة موقف هم هو مكانه

 يفرد ان تستدعي االحزاب  مكان في الراي يعزز نفسه الوقت في ولكن مقبول االولى للوهلة يبدا امر وهوحكراحصراو

 عليها االستناد العادي للمشروع يتسنى حتى لها ومفصله موضحة الدستوريه النصوص في لها

 

 الوطني الصعيد على وحمايتها االنسان حقوق ضمانات 

 ةالدستوري الضمانات اوال 

 النص اهميه و لذلكوفقا  مناسبه باليات حمايتها وتوفير الدساتير في االنسان حقوق على الضمانات.بالنصهذه  ويتمثل

 ونظام الدوله لشكل االساسيه القواعد يبين الذي االعلى القانون هو الدستور كبيرالن الدستور في االنسان حقوق على

 سلطهكل  وحدود السلطات هذه بين والعالقه واالختصاصات التكوين حيث من العامه السلطات ينظم و فيها الحكم

  وواجباتها

 حقوق لحمايه والمبدئية االولى الضمانات احد يعتبر القانون سياده مبدا بين االنسان حقوق تضمين جانب الى   ثانيا

 الشرعية باحترام اال تتحقق ال القانون سياده و له المحكومين خضوع للقانون الدوله في الحاكم سلطه حيث يخضع االنسان

 ا هما مركزين الى المبدا وهذا ومقتضياته الجنائية

 والعقاب للتجريم الوحيد المصدر هو فالتشريع نص بدون عقوبه وال جريمه ال اوال 

 القضاء باستقالل ترتبط القانون سياده ان كما للقانون وفقا المختصه المحكمه عن صادر قضائي حكم بدون عقوبه ال ثانيا. 

 رقابه ضد التنفيذيه المنازعات في الفصل عند واحترامه القانون بسياده القضائيه السلطه التزام يتضمن وذلك وسيادته

 صورها الجميع القضاء

 

  

 

ة. االدار اعمال علىة القضائي الرقابهو القوانين دستوريه على الرقابه من بكل تتمثل االنسان لحقوق القضائيه لضماناتا

 هذه على يضفي الذي وهو والحريات الحقوق نطاق ومضمون بالفرد السلطة عالقه يحدد الذي هو الدستور ان باعتبار

 تتوفر ان يجب وهل العاديه القوانين على بالسمو تتمتع ان يجب الدستوريه القاعده لذا. خاصه اهميه والحريات الحقوق

 يةالدستور للنصوص وامثالها مطابقتها مدى من للتحقق التشريعيه السلطه عن الصادره على قضائيه رقابه وجود

 

 

 المختصه القضائيه والجهات العمل القانون صدور على الحقه رقابه هي و القوانين دستوريه على القضائيه الرقابه اما

 الطريقتين باحدى

 المحكمه خالل من معين القانون دستوريه في الطعن لالفراد حق   القانون الغاء طلب االصليه الدعوى طريق اوال 

  بالغائه حكمك قانون هذا دستوريه عدم لها تبين فاذا المختصه

 قضية في  تطبيق المراد القانون دستوريه بعدم الدفع االسلوب هذا ويفترض القانون دستوريه بعدم الدفع طريقه ثانيا 

 عن تطيقةا المحكمه ليمتنع  تطبيق بعدم مطالبا القانون هذا دستوريه بعدم يحتج ان له المعني الفردف محكمه امام منظوره



 

 

 الطلب صحيحاذالك اذا رات 

 االداره اعمال على القضائيه للرقابه نسبهلبا 

 غيرها من اكثر انها حيث عامه التنفيذيه والسلطه خاصه اداره عمل طبيعه االدارة الى على القضائيه الرقابه اهميه ترجع 

 انتهاك يدفعها مام بالناس االحتكاك اتصال اكثر وانها واسعه سلطات من تملكه بما القانون والمخالفه لالنحراف معرضة

  والحريات الحقوق

 وهما االداره على القضائيه الرقابه لممارسه نظاما هناك

 الموحد القضاء نظام    ال او 

 وبين بينهم او االفراد بين المنازعات في النظر محاكمها اختالف على العادي وقضاء واحده قضايا جههوهو ان تختص  

  بعضها مع االداريه الجهات بين او االداره

 والثانيه العادي قضائيه جهه االولى مستقلتان قضائيتان جهتان القضائيه الرقابه تتولى ان وهو مزدوج قضاء نظام  ثانيه

  سلطة عامة بصفاتها واداره االفراد بين منازعات في الفصل وتتولى اداري قضاء جهه

 

 

  السياسيه الضمانات

 بين الترابط االنسان حقوق ممارسه واالنسب االمثل االطار هي الديمقراطيه ان اليوم نا عالم في عليه المتفق من

 قوثي ترابط االنسان وحقوق الديمقراطيه

  

 وهي المتحده لالمم التابعه الهيئات المساعي 

  العامة الجمعيه اول 

 واالجتماعي االقتصادي المجلس ثانيا

 العامة االمانه ثالثا 

  الدولية العدل محكمه رابعا 

 العامة الجمعيه

 االقتصاديه المجاالت في الدولي التعاون تعزيز بهدف توصيات وتقديم دراسات باجراء المضمار هذا في تختص فهي 

 بسبب تفرقه دون الناس لجميع االساسيه والحريات االنسان بحقوق التمتع تحقيق في والمساعده والثقافيه واالجتماعيه

  الدين او اللغه او الجنس او العنصر

  االجتماعي االقتصادي المجلس ثانيا

 وحرياته الناس حقوق احترام واشاعة تستهدف توصيات منم يقد مابقدر االنسان حقوق حمايه مجال في يختص وهو

 ان بل االنسان حقوق تعزيز  واالجتماعيه االقتصاديه شؤونلل لجان بانشاء المجلس ويلتزم مراعاتها وضرورة االساسيه

  194٦ عام منذ للمنظمه التابعه االنسان حقوق لجنه تشكيل موضوع تبني المجلس

 

 

 المتحدة لالمم العامه االمانه 

 لحقوق المتصله الميثاق بنود تطبيق في المساعده بسويسرا جنيف في مقرها االنسان لحقوق خاصه شعبه انشاء فقد تم 

 المستمره المسؤوليه المتحده لالمم العامه االمانه فروع من فرعا بصفتها الشعبه هذه وتتحمل  االساسية وحرياته االنسان

  وهي به تشيع الثالثه االقسام خالل من االنسان بحقوق المتعلقه المسائل عن



 

 

  واالجراءات الدوليه الوثائق قسم اوال

 التمييز ومنع والدراسات البحوث قسم ثانيا 

  والمطبوعات االستشاريه الخدمات قسم ثالثا

 

 باختصاصات باختصاصات بالمحكمه وتتمتع الدوليه لمنظمه الرئيسيه االجهزه من واحده هي و   الدوليه العدل محكمه 

  

 اوال.قضائي

  افتائي ثانيا.  

 اللجوء قح مثل االنسان بحقوق متعلقه مسائل على تشتمل قضايا محكمة عالجت 194٦ عاممنذ    نشاتها

 االنسان لحقوق االقليميه الحمايه السياسي

  االنسان حقوقلة االوروبي االقليميه الحمايه اوال 

 و االوروبيه اللجنه انشاء 1953 عام لي نافذه اصبحت والتي 1950 لعام االنسان لحقوق االوروبيه االتفاقيه تضمنت

 لحقوق االوروبيه اللجنه اتفاق في نفسها على الدول قطعتها التي التعهدات حمايه لكفالةاالنسان  لحقوق االوروبيه المحكمه

 االمين الى موجه بطلب وذلك باحكامها الخاللها  اتفاقيه في الطرف الدوله ضد المقدمه الشكاوى بتلقي تختص االنسان

 اعتدى افراد مجموعه او فرد من الشكاوي تقديم يجوز و االطراف الدول اهل من الطلب يقدم ما اوروبا لمجلس العام

 في مناظر اللجنه باختصاص اعترافها اعلنت قد ومنها المشكو الدول تكون ان بشرط لكن حكوميه غير منظمه او عليهم

 الناس من عاد في هذه شكاوى

 

 االنسان لحقوق االفريقيه االقليميه الحمايه

 عشره احدى من تتكون والشعوب االنسان لحقوق افريقيه لجنه والشعوب االنسان لحقوق االفريقي الميثاق انشا

 االنسان بحقوق للنهوض اللجنه وتختص الشخصيه بصفتهم انتخابهم ويتم الميثاق في االطراف الدول من ترشحهم عضوا

 االنسان حقوق حمايه ضمان على اللجنه تعمل والقواعد المبادئ وضع وصياغة الدراسات واجراء والشعوب

 

 الحماية االقليمية العربية

 

 طويل مخاض بعد 1994 عام العربيه الدول الجامعه  العربيه الدول جامعه اقرته الذي االنسان الميثاق العربي لحقوق

 فانه الدوليه االليات من اكثر متطور عاليه او جديدا حقا اال يقر وال العربيه االنسان حقوق حركه طموحات يلبي ال يالذو

 ترشحهم المرشحين بين من ينتخبهم اعضاء سبعه من خبراء لجنه بل اكتفى انشاء االنسان حقوقل عربيه محكمه ينشئ ال

 تقارير بتقديم االطراف الدول تقوم االنسان حقوق مجال في والكفاءه الخبره ذوي من ثاق المي اطراف االعضاء الدول

 تقريرا وترفع التقارير هذه واالخير وتدرس اللجنه من استفسارات تتضمن اخرىو اللجنه  الى سنوات ثالثه كل دوريه

 ا العربيه الجامعه االنسان لحقوق الدائمه اللجنه الى مالحظاتهاو الدول باراء

 

 للمشرع المحدده االعتبارات 

 الن االعتباريه القيمه ليمنحها القانونية  يضفي  عليها السمة الذي.  هو فالمشرع بالقانون العامة للحريات معنى ال 

  عليها والحفاظ وموضوعاتها العامه بالحريات تمسكها لتبدي المشرع  عمل من النصوص هذه الى بحاجه المحاكم القضاء

 



 

 

 فرديه نزعه هناك في بالضرورة متوافقه غير عقائديه او فلسفيه اعتبارات قيمه المجتمعات تسود الفلسفيه االعتبارات اوال 

 ان المالحظه في االتجاهات او النزعات هذه نتبع فرادلال العامه الحريات من الموقف يتحدد عندما التقدميه جماعيه او

  الفرديه للحريات واضح اعتراف جانبه من يؤكد  النقل يؤكد الوضعي قانون

 

النظام    خالل مايتبعه من نظامه   في   قائمه المؤسسات نوعيه مراعاه ة       تتعين على. المشرعالبنيوي االعتبارات

 والتنفيذيه والقضائيه التشريعيه الثالث السلطات بين الفصل ظريهن

  

 

  االقتصاديه االعتبارات 

 قلت ما كل اجتماعيا االقتصادي المستوى تدني فكلما المتقدم للمجتمع االقتصاديه مستوى يكون وتترعرع  الحريه تنشأ

 بعض عمل صحيح والعكس اياقتصاد والتوجيه لتخطيط العمل على الدول بعض عملت لقد بالحريات تتمتع ان امكانية

  السياسية بالحريات التمتع الحقا المجال تفسح حتى اقتصاديا مجتمعاتها مستوى رفع اقتصادها والتوجيه للتخطيط  الدول

 

  العامه الحريات ضمانات

 بموجب ضده صدر حكم او قرار في طعن له ويؤمن للمواطن يحق ما حين العامة الحريات ضمانهال تتوافر

 في عليه المتعارف من نوعين هناك ذلك يثبت ما حين عليه الواقع الغبن رفع يتمو   الوضعي القانون الدستوراو

  هما الطعن حق الحق هذا  توفير

   الالقضائي التظلم اوال

 قضائي تظلم ثانيه

 نوعين الى التظلم من النوع هذا وينقسم التظلم  الالقضائي.  

 السلطة جانب الى المظالم ديوان وجد االسالم في مثل المحاكم غير قضائيه غير جهه الى الذي يعهد به  التظلمهو .  اوال 

  الدوله في الشرطه االداريه.و االمور رقابه يتولى الحسبهوجد دائرة العزيز عبد بن عمر بن عمر حكم فتره خالل القضاء

 

  االولى االنسان حقوق فاعالنات اليها موجهه انها رغم االدارات خالل من يتم الذي وهو   الوالئي الالقضائي التظلم 

 في اعلى اداريه جهه للتظلم امكانيه الى اشاره والثانيه اعلى  اداريةامكانية التظلم الى جهة  يعني اشارت الى الى والثانية

 ضد تصرف صدر من شخص.موظف غير.حسنعن.تقديم شكوى  المسؤوليه

 

 القضائي التظلم 

 الوضعيه والقوانين الدستور بموجبه عن الحيف رفع بهدف المحاكم قضائيه جهه الى الفرد به يتوجه الذي هو التظلم  

 بين الفصل مبدا الدول هذه االعتماد من بسبب الجامد الدساتير دول في فاعال يكون التظلم من النوع هذا مثل االخرى

 المختلفه شئونها في ادارة الدستوريه والرقابه السلطات

 الدستوريه الرقابه بسبب البسيطه الدول من اكثر الفيدراليه الدول في وكذلك 

 

 مجاميع بثالثه حددها والتي  العامه الحريات تصنيف 

 االساسيه الفرديه الحريات االول 

 الفكريه الحريات ثانيه 

 واالقتصاديه االجتماعيه الحريات.ثالثا. 



 

 

 

 

 انواع الحريات الفكرية

 _حرية الرأي1

 _حرية المعتقد2

 _حرية الصحافة3

 حرية التعليم_4

 _حرية التجمع5

 

 

 

 الحريات الفردية او الحريات االساسية وتقسم الى

 

 

  باالطمئنان والشعور االمن حريه اوال

 

  واالياب الذهاب حريه ثانيا 

 السكن هحري ثالثا

  

  االتصال حريهرابعا 

 

 

  االجتماعي االقتصاد مضمون ذات لحريها 

 العمل الحريه اوال 

  التملك حريه ثانيا 

  والصناعه التجاره حريه ثالثا

 

  امور ثالثه التعليم الحريه نظام التعليم حريه

  التعليم على قدرة الفرد يتلقى ان يلتقي ان في اوال

 مهيعل من اختيار حق ثانيا

 لالخرين العلم يلقن ان في الحق ثالثا 


