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 المحاضرة االولى

 حقوق االنسان والديمقراطية للمرحلة االولى

 مفهوم حقوق االنسان

حقوق االنسان ىي حقوق متأصمة في جميع البشر, ميما كانت جنسيتيم 
او مكان أقامتيم, او اصميم الوطني او العرقي او الديني, وىذه الحقوق 

 متأصمة ىي وانما ىي عمى قدم المساواة وبدون تميز, وال تعطى وال توىب
وىي نابعة من كيان االنسان نفسو, ويعمن عنيا في  انتزاعيا يمكن ال

ومن خالل ما تقدم يمكن ان نقول ان  الدساتير والعيود والمواثيق الدولية.
 :يمي ما اإلنسان حقوق  خصائص

 من آخر شخصا   يحرم بأن الحق ألحد فميس انتزاعيا إمكانّية عدم[ ٔ]
 بانتياكيا, وتقوم الحقوق  تمك تحترم ال بالده كانت لو حتى اإلنسان حقوق 
 . وثابتة لمتصرف قابمة غير الحقوق  فتمك

 متأصمة فيي ُتورث, وال ُتباع وال ُتشترػ  ال لمبشر ممك اإلنسان حقوق  ]ٕ[
 الالئق بالعيش ينعموا أن لمبشر بدّ  فال لمتجزؼء, قابمة غير. شخص كل في

 . واألمان بالحرية يتمتعوا وأن والكريم

 إلى النظر دون  البشر لجميع متساوية فيي عالمية اإلنسان حقوق  ]ٖ[
 .أجناسيم حتى أو أعراقيم أو أديانيم أو ُأصوليم

 : البشرية تاريخ في وتطورها اإلنسان حقوق  جذور



 واالعتراف الحقوق  بيذه الوعي لكن حقوقو معو ولدت اإلنسان ولد إن منذ
 مسيرة وستظل البشرؼ  التاريخ في طويمة مسيرة أتخذ ىبا التمتع ثم ومن بيا

 الوعي وسيزداد األرض عمى اإلنسان وجد طالما مستمرة اإلنسان حقوق 
 . جديدة حقوق  والدة يعني مما وتوعيتيا بيا واالىتمام اإلنسان بحقوق 

 بتطور األزل ومنذ أرتبط اإلنسان حقوق  موضوع أن القول وخالصة
 حكمتيا التي والمكانية الزمنية بالظروف متأثرا   , البشرية المجتمعات
 ثم تباعا   السماوية بالشرائع أرتبط كما سادت التي والتقاليد الفكرية وبالتيارات

 تم قد الحقوق  ىذه فأن ذلك مع ىذا يومنا حتى التطور ىذا إليو آل ما
 .التاريخ مر عمى إنياكيا

 القديمة العراق حضارات في اإلنسان حقوق 

 ويذكر , اإلنسان بحقوق  اىتماما وأبرزىا البشرية الحضارات ميد العراق يعدّ 
 والحرية والعدالة القانون  وان. سومرية كانت اإلنسان لحقوق  وثيقة أقدم انو
 وردت قد(  أماركي ) حرية كممة وان , القديم العراقي الفكر أساسيات من
 أىمية إلى صراحة تشير القديم العالم عرفيا وثيقة ألقدم سومرؼ  نص في

                   ,ذلك يناقض ما كل وبرفضيا حريتو عمى وتأكيدىا, اإلنسان حقوق 

 أن عمى تؤكد التاريخية الوثائق فأن السياسية بالحقوق  يتعلق وفيما () أ 
 إلى المنسوبة اإلصالحات, و مطمقا يكن لم القديم العراق في الحكم نظام

 ,(م.ق والعشرين الرابع القرن  في لكش حاكم( )اوركاجينا) السومرؼ  العاىل
 اإلنسان, حقوق  أىمية إلى صراحة تشير تاريخية وثيقة أقدم تعد والتي



 لوح عمى العراق جنوب الشطرة مدينة في عثر فقد , حريتو عمى والتأكيد
 التمايز عمى لقضاءا( ٔ), تدعو والتي اإلصالحات ىذه يضم سومرؼ 

 لمشعب توفر التي القوانين وضع والى( ٕ) واألغنياء, الفقراء بين االجتماعي
 والمرابون  والكينة األغنياء ومنع( ٖ) , والمساواة االجتماعية والعدالة الحرية

 عمى الحكام طبقة الستحواذ حدا ووضع (ٗ), الفقراء الناس استغالل من
 معالجة عمى والعمل( ٘) , الحاكمة الطبقة سمطات وتحديد , المعابد أمالك
 . الشخصية باألحوال واالىتمام( ٙ) , الجرائم

 .حمورابي قانون ) ب ( 

 مؤسس وىو بابل, مموك أشير حمورابي الشيير الممك القانون  ىذا وضع
 اإلنسان حقوق  في ميمة قانونية وثيقة رابي حمو شريعة وتعدّ , بابل ساللة

 الجنائي, لمقانون  وضعية مدونة أول مثمت( ٔ) ألنيا األساسية, والحريات
 عن والظمم الحيف يرفع ما وتضمنت واإلنصاف, العدل قواعد حددت(ٕ)

 وضع تحسن (ٖ)رابي حمو عيد وفي. خاص بشكل والمرأة عام بشكل األفراد
 التقاضي حق وليم السيد, عن مستقمة مالية ذمة ليم فأصبحت , العبيد
 القانونية المواد حصر تم وقد.  عميو كمدعى أو كمدعي القضاء أمام

 القوانين احدث (ٗ) تبويب تحاكي رئيسة أبواب بخمسة رابي حمو لشريعة
 والبيوت, األراضي وأحكام الزواج, وأحكام التجارة, أحكام مثل والتشريعات,

 اإليجار وبدل العمل أجور وأحكام والرؼ, والزراعة المين, ذوؼ  وأحكام



 البالد وحدة إليو وصمت ما قمة القوانين ىذه مثمت وقد. الرقيق وأحكام
 والحضارية. السياسية

 حقوق االنسان في االسالم

تميزت حقوق االنسان في االسالم, انيا نابعة من سمطة عالية فيي ذات 
 طابع قدسي, وليا قوة الزام, وهللا تعالى ىو الذؼ صاغ ىذه الحقوق.

 ومن ىذه الحقوق 

 :الحياة حق -ٔ

 اإلنسان كيان . وانعمييا يعتدؼ أن ألحد يجوز ال...  مقدسة اإلنسان حياة
 مماتو. وبعد حياتو, في الشريعة تحميو والمعنوؼ, المادؼ

 :الحرية حق -ٕ

 التي األولى الطبيعية الصفة وىي - سواء كحياتو - مقدسة اإلنسان حرية
 وال األفراد, حرية لحماية الكافية الضمانات توفير ويجب اإلنسان, يولد بيا

 حرية عمى يعتدؼ أن لشعب يجوز الكما  .منيا الحد أو تقييدىا يجوز
 وعمى, حريتو ويسترد العدوان, يرد أن عميو المعتدػ ولمشعب آخر, شعب

 حريتو. أجل من يدافع شعب كل مساندة الدولي المجتمع

 :السمطة تعسف من الحماية حق -ٖ



 مطالبتو يجوز وال معو, السمطات تعسف من حمايتو في الحق فرد لكل
 لو اتيام توجيو وال أوضاعو, من وضع أو أعمالو من لعمل تفسير بتقديم

 .إليو يوجو فيما تورطو عمى تدل قوية قرائن عمى بناء إال

 :والتعبير واالعتقاد التفكير حرية حق -ٗ

 أو تدخل دون  ومعتقده, فكره عن ويعبر ويعتقد, يفكر, أن شخص لكل
 عن بحثا - الحر التفكير, و العامة الحدود يمتزم دام ما أحد من مصادرة
 ومن فرد كل حق منو  ,واجب ىو بل فحسب, حق مجرد ليس - الحق
نكاره لمظمم, رفضو يعمن أن: واجبو  مواجية تييب دون  يقاومو, وأن لو, وا 
 نشر عمى حظر ال, و طاغ نظام أو جائر, حاكم أو متعسفة, سمطة

 أمن عمى خطر نشره في يكون  ما إال الصحيحة, والحقائق المعمومات
 أن ألحد يجوز فال الدين, في المخالفين مشاعر احترام, و والدولة المجتمع
 .عميو المجتمع يستعدؼ أن وال غيره, معتقدات من يسخر

 :االقتصادية الحقوق  -٘

 منحيم لمبشر, منو عطاء وىى ,تعالى هلل ممك -جميعا بثرواتيا - الطبيعة
 يعمل أن إنسان لكلو  ,وتدميرىا إفسادىا عمييم وحرم ,بيا االنتفاع حق

 الخاصة الممكية, كما وان المشروعة وجوىو من لمرزق  تحصيال وينتج,
 بجيده اكتسبو ما يقتني أن إنسان ولكل - ومشاركة انفراد عمى - مشروعة
 فال واجب, األمة لمصمحة اإلنتاج ووسائل الثروة, مصادر توظيف, و وعممو
 .تعطيميا وال إىماليا يجوز



 المراة حقوق  -ٙ

لممراة بالشخصية القانونية المستقمة مثل الرجل االسالم اول من اعترف 
فمن  لمزوجة شخصية مستقمة عن الزوج, أنووفقا لمنفعة المجتمع, كما 

, الخمع طريق عن - وديا - الزواج عقد إنياء: زوجيا من تطمب أن حقيا
 وذوؼ  وأوالدىا, أبوييا, من ترث كما زوجيا, من ميراثفي ال حقال كما ليا
 .قرابتيا

 الثانيةمحاضرة 

 الوسطى العصور في االنسان حقوق 

" البريئ"إنوسنت البابا بين الوسطى العصور في الخالفات حصول بعد
 وضع تطّمب. الممك حقوق  حول اإلنجميز والُنبالء جون  والممك الثالث
 ٕ٘ٔٔ عام في مرة وألول صدرت إنجميزية وثيقة وىي كارتا ماغنا ميثاق
 تحكيم إلى قادت والتي الواسعة التاريخية العممية عمى بالغ تأثير ذو وكانت
 القانون  تطور في أثرت أيضا كارتا ماجنا. اليوم الموجود الدستورؼ  القانون 
. الحقوق  وثيقة و المتحدة الواليات كدستور أخرػ  دستورية مستندات و العام

 الممك  يحترمٔ االساسية النقاط بعض عمى يقوم" كارتا ماجنا" وميثاق
إ. بالقانون  مقّيدة سمطتو تكون  بأن ويقبل القانونية اإلجراءات بعض  وأيض 
 أو أحرار كانوا سواء الشعب حقوق  من بعضا   صريح بشكل الميثاق حمى

 والسماح المحكمة, أمام المثول أمر الحقوق  ىذه أبرز ومن - مقّيدين
جن ضد باالستئناف ا كارتا ماجنا ميثاق وتضّمن. القانوني الغير السَّ  أيض 



 من ُيجرَّد أو ُحر, رجل أؼ سجن او ايقاف يمكن ال ٖ الحقوق  ضمان حق
 .لمقانون  وفقا قضائي حكم دون  الفردية, الحّريات أو ممكيتو

 الحديثة والشرعات والثورات الفكر في اإلنسان حقوق 

 عدة عوامل بفضل كبيرة نيضة الحديث العصر في اإلنسان حقوق  شيدت
 أو الفكر مستوػ  عمى سواء   مختمفة مستويات وعمى التطورات من وجممة
 عنيا تمخضت الغربية المجتمعات بعض شيدتيا التي الثورات مستوػ  عمى

 .الحديثة بصيغتيا اإلنسان حقوق  كرست ودساتير شرعات

 السياسية والنظريات األفكار مستوػ  عمى - أ

 السابع القرنين في اوروبا في ظيروا الذين والفالسفة المفكرين من لعدد كان
 الطبقات بين العقمية النظرية انتشار في كبير اثر عشر والثامن عشر

 والمجتمع اإلنسان تيم التي المواضيع كل في وكتبوا وبحثوا... المتعممة
 لقضية خدمة تقديميم خالل من البشرؼ  العقل في ثورة بذلك واحدثوا والحياة
 ..المفكرين ىوالء ومن. وحرياتو وحقوقو اإلنسان

 القانون  عن الدفاع كتابو في كرس الذؼ( ٗٓٚٔ-ٕٖٙٔ) لوك جون ٔ
 لوك اكد كما البشر بين الطبيعية والمساواة الحرية عن والدفاع لمتسمط ونقده
 حر امرغ   كل" بقولو رضاه دون  قوة ألية خضوعو وعدم اإلنسان حرية عمى

 ".موافقتو دون  ليا تسخره أن ارضية قوة أؼ بوسع يكن ولم بالطبع



 حيث( ٘٘ٚٔ-ٜٛٙٔ) مونتسيكيو اإلجتماع عالم افكار كانت فرنسا وفيٕ
 الدستورية الممكية معتبرا   المطمق الحكم بشدة" القوانين روح" كتابو في انتقد

 ٜٛٚٔ عمم الفرنسية لمثورة التمييد في افكاره واثرت الحكم اشكال افضل
 .ٜٔٚٔ عام فرنسا دستور في واثرت

 في الفرنسية الثورة اب يعد والذؼ( ٛٚٚٔ-ٕٔٚٔ) روسو جاك جان اماٖ
 فقد الفرنسية التنوير حركة إطار في برز والذؼ اإلنسان حقوق  عن افكاره
 النظر بصرف الناس بين والمساواة المدنية والحريات الديمقراطية الى دعا
 . اصميم عن

 والشرعات الثورات مستوػ  عمى - ب

 االستعمار ضد ثورة االمريكي الشعب خاض:  االمريكي االستقالل -ٔ
 االمريكية الواليات وبدأت ٖٛٚٔ-٘ٚٚٔ من استمرت حيث االنكميزؼ 
 والتي االنسان لحقوق  وثيقة ووضعوا استقالليا تعمن االخرػ  تمو الواحدة
 ال خاصة حقوقا   الخالق منحيم وقد متساوين, جميعا   الناس ُخمق:  تنص
 من تكونت ذلك ولتأمين. السعادة لنيل والسعي والحرية الحياة منيا ُتنتزع,
 يمغييا أو استبداليا يتم وبخالفو الحقوق  ىذه تكفل التي الحكومات الناس
 .الشعب طموح يمبي الذؼ االفضل واحالل

 يد عمى الكبير الظمم الى فرنسا تعرض بعد: فرنسا في التنوير حركة -ٕ
 بالمفكرين السجون  وامتالء المالية االزمة وتفاقم عشر السادس لويس

 الثورة الندالع ميدت عوامل كانت كميا لمتعذيب وتعرضيم والُكتاب



 والمواطن االنسان حقوق  اعالن عنيا صدر والتي ٜٛٚٔ عام الفرنسية
 بعض في تنص والتي مادة ٚٔ من تكون  حيث بالوضوح اتسمت والتي
 مواد ونصت. كذلك ويبقون  الحقوق  في ومتساوين احرارا   الناس يولد: موادىا
 ال ما بكل القيام عمى القدرة ىو الحرية احترام" الحرية تعريف عمى اخرػ 
 والمواطن اإلنسان حقوق  ضمانات وجود الى اضافة بالغير, ضررا   يمحق
 ىذا ظل. الخاصة المنفعة اجل من وليس الجميع لصالح عامة قوة بوجود

 بضمنيا الجميورية الفرنسية الدساتير بو وتمسكت متميزا االعالن
 .ٜٛ٘ٔ لغاية الخامسة الجميورية

 بالحكم لتطيح ٜٚٔٔ عام الثورة ىذه حدثت: روسيا في البمشفية الثورة -ٖ
 والنيج الفكر في جديدا   نموذجا   ولتقدم والكنيسة وباإلقطاع القيصرؼ 
 عمى اكد الذؼ الشيوعي االشتراكي النموذج ىو واالقتصادؼ السياسي
 االجتماعي الضمان وحقوق  العمل كحق واالجتماعية االقتصادية الحقوق 
 .والجنسية القومية عن النظر بغض الحقوق  في والتساوؼ  التعميم وحق

 الدولية المواثيق في االنسان حقوق 

 االنسان لحقوق  العالمي االعالن

 الذؼ المشترك األعمى المثل بوصفو اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن ىذا
 المجتمع أفراد جميع يسعى كما األمم, وكافة الشعوب كافة تبمغو أن ينبغي

 خالل ومن الدوام, عمى أعينيم نصب اإلعالن ىذا واضعين وىيئاتو,



 عمى يقوم وىو والحريات, الحقوق  ىذه احترام توطيد إلى والتربية, التعميم
 .االساسية المحاور من مجموعة

 الحريات محور -ٔ

 العقل وىبوا قد وىم. والحقوق  الكرامة في ومتساوين أحرارا الناس جميع يولد
 حق إنسان ولكل. اإلخاء بروح بعضا بعضيم يعامموا أن وعمييم والوجدان
 من تمييز دونما اإلعالن, ىذا في المذكورة والحريات الحقوق  بجميع التمتع
 وفى والحرية الحياة في حق فرد ولكل. العنصرؼ  التمييز سيما وال نوع, أؼ

 يجوز ال كذلك استعباده, أو أحد استرقاق يجوز وال. شخصو عمى األمان
 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو لممعاممة وال لمتعذيب أحد إخضاع
 . بالكرامة الحاطة

 المساواة محور -ٕ

. القانونية بالشخصية لو يعترف بأن الحق مكان, كل في إنسان, لكل
 بحماية التمتع حق في يتساوون  وىم القانون, أمام سواء جميعا والناس
 تمييز أؼ من بالحماية التمتع حق في يتساوون  كما تمييز, دونما القانون 
 حق ولشخص, التمييز ىذا مثل عمى تحريض أؼ ومن اإلعالن ىذا ينتيك
 تنتيك أعمال أية من الفعمي إلنصافو المختصة الوطنية المحاكم إلى المجوء
 أؼ اعتقال يجوز وال. القانون  أو الدستور إياه يمنحيا التي األساسية الحقوق 
 مع التامة المساواة قدم عمى إنسان, ولكل. تعسفا نفيو أو حجزه أو إنسان



 منصفا نظرا ومحايدة, مستقمة محكمة قضيتو تنظر أن في الحق اآلخرين,
 .إليو توجو جزائية تيمة أية وفى والتزاماتو حقوقو في لمفصل وعمنيا,

 الممكية محور -ٖ

 أسرتو شؤون  في أو الخاصة حياتو في تعسفي لتدخل أحد تعريض يجوز ال
 محل اختيار وفى التنقل حرية في حق فرد ولكل مراسالتو, أو مسكنو أو

 شخص أؼ حرمان تعسفا يجوز وال. خارجيا او الدولة حدود داخل إقامتو
 أو بمفرده التممك, في حق فرد ولكل. تغييرىا في حقو من وال جنسيتو من

 .تعسفا ممكو من أحد تجريد يجوز وال. غيره مع باالشتراك

 الجمعيات وتكوين السياسية والمشاركة الحرية محور -ٗ

 حريتو الحق ىذا ويشمل والدين, والوجدان الفكر حرية في حق شخص لكل
قامة بالتعبد معتقده أو دينو إظيار في وحريتو معتقده, أو دينو تغيير في  وا 

 عمى أو المأل وأمام جماعة, مع أو بمفرده والتعميم, والممارسة الشعائر
 الحق ىذا ويشمل والتعبير, الرأؼ بحرية التمتع حق شخص ولكل. حده

 حرية في حق شخص ولكل. مضايقة دون  اآلراء اعتناق في حريتو
 عمى أحد إرغام يجوز وال. السممية والجمعيات االجتماعات في االشتراك
 .ما جمعية إلى االنتماء

 والتربوية واالقتصادية االجتماعية الحقوق  محور -٘



 المجتمع, في عضوا بوصفو, بمده في العامة الوظائف تقمد حق فرد لكل
 عمى متساو وأجر العمل, حق شخص ولكل االجتماعي, الضمان في وحقو
 ولكل, وألسرتو لو والرفاىة الصحة لضمان يكفى معيشة ومستوػ . العمل

 في األقل عمى مجانا, التعميم يوفر أن ويجب. التعميم في حق شخص
 شخص ولكل. إلزاميا االبتدائي التعميم ويكون . واألساسية االبتدائية مرحمتيو

 أؼ اإلعالن ىذا في ليس, الثقافية المجتمع حياة في الحرة المشاركة حق
 جماعة, أو دولة أية تخويل عمى انطواءه يفيد نحو عمى تأويمو يجوز نص
 أؼ ىدم إلى ييدف فعل بأؼ أو نشاط بأؼ القيام في حق أؼ فرد, أؼ أو
 .فيو عمييا المنصوص والحريات الحقوق  من

 الثالثة المحاضرة

 االنسان وحقوق  الحكومية غير المنظمات

 االحمر لمصميب الدولية المجنة:  اوال

 والكوارث المسمحة والنزاعات الحروب ضحايا إغاثة عمى تعمل دولية منظمة
 الدول تقدميا مساىمات عبر ُتمّول. العالم أنحاء بمختمف الطبيعية
 واليالل لمصميب الوطنية والجمعيات جنيف, اتفاقيات في األعضاء
 .األوروبي كاالتحاد أخرػ  ومنظمات األحمر,

 التأسيس



 راعو الذؼ دونان ىنرؼ  السويسرؼ  من اقتراح عمى بناء المجنة تأسست
 إيطاليا شمالي" سولفرينو" معركة في الجنود من القتمى آالف عشرات منظر
 حممة الثالث نابميون  فرنسا إمبراطور قاد أن بعد ,ٜ٘ٛٔ عام دارت التي

 .النمساوؼ  االحتالل من إيطاليا لتخميص

 والحركة جنيف اتفاقيات عنيا وانبثقت ٖٙٛٔ عام الدولية المجنة أنشأت
 .األحمر واليالل األحمر لمصميب الدولية

 اقتراح تجسد ثم األحمر, لمصميب األول الدولي المؤتمر انعقد ٚٙٛٔ عام
 المتطوعين حماية مقترح أصبح بينما بمدا, ٖٛٔ في وطنية جمعيات إنشاء

 ومن. دولة ٕٜٔ عمييا وقعت التي جنيف التفاقيات األساس لإلغاثة
 :لممنظمة االساسية المبادػ

 .االنسانية مبدأ (ٔ

 .التحيز عدم مبدأ (ٕ

 .الحياد مبدأ (ٖ

 .االستقالل مبدأ (ٗ

 .الطوعية مبدأ (٘

 .الوحدة مبدأ (ٙ

 .العالمية مبدأ (ٚ



 المقر

 .السويسرية جنيف بمدينة المجنة مقر يوجد

 األىداف

 حياة حمايةٔ في اإلنسانية األحمر لمصميب الدولية المجنة ميمة تتمثل
 وتقديمٕ األخرػ, العنف وحاالت المسمحة النزاعات ضحايا وكرامة

 .ليم المساعدة

 مساعدة أجل من العالم بقاع مختمف في مناطق المجنة تدخالت وتغطي
 ىوية عن النظر وبغض تمييز, دون  الداخمي والعنف النزاعات ضحاياٖ

 .والفكرية السياسية وانتماءاتيم ودياناتيم أعراقيم أو الضحايا

 إلى األحمر لمصميب الدولي المجتمع من الممنوح القانوني التفويض ويستند
 عمميات وتنظيم٘ السجناء, بزيارةٗ الدولية لمجنة تعيد التي جنيف اتفاقيات
 إنسانية نشاطات وتوليٚ المشتتة, األسر بين العالقات وا عادةٙ اإلغاثة,
 .المسمحة النزاعات أثناء مماثمة

 الدولية الوكالة بتأسيس المجنة قامتٛ الميدانية, نشاطاتيا إلى وباإلضافة
 .الحرب أسرػ  بأسماء قوائم جمع يتولى ىيكل وىي الحرب ألسرػ 

- بيضاء خمفية عمى" األحمر الصميب" شارة انطالقيا منذ المجنة اعتمدت
 اليالل شعار أضيف ثم مميزة موحدة كشارة -السويسرؼ  العمم مقموب وىو

 واليوم, ثانية مرحمة في الحمراء الكريستالة وشعار أولى مرحمة في األحمر



 ٕٖ تستخدم بينما, األحمر الصميب شعار وطنية جمعية ٔ٘ٔ تستخدم
 .األحمر اليالل جمعية

 الدولية العفو منظمة:  ثانيا

 الحكومات جميع" عن مستقل بشكل وتعمل اإلنسان, بحقوق  تعنى منظمة
 من تجعل". األديان أو االقتصادية المصالح أو السياسية األيديولوجيات أو

 .لوجودىا الرئيسية األىداف والسجناء والمظمومين المرأة حقوق  عن الدفاع

 التأسيس

 البريطاني المحامي -عقود أربعة من أكثر قبل- الدولية العفو منظمة أسس
 طالبين بحق سنوات سبع بالسجن" ظالم" حكم خمفية عمى بينينسون, بيتر

 تنظيم إلى يدعو البريطانية األبزيرفر صحيفة إلى كتب وحينيا. برتغاليين
 دفاعا   باالحتجاجات العالم من مكان كل في السمطات إلحراج عالمية حممة
 ".المنسيين السجناء" عن

 سنة استمرت التي حممتو الصحيفة أطمقت ,ٜٔٙٔ أيار/مايو ٕٛ وفي
 كل في الناس داعية ,″ٜٔٙٔ العفو أجل من مناشدة" عنوان تحت كاممة
 أو السياسية آرائيم بسبب والنساء الرجال حبس ضد االحتجاج إلى مكان

 .الدينية معتقداتيم

 األىداف



 عن والدفاعٕ المرأة, ضد العنف وقفٔ ىي أىدافا لنفسيا المنظمة وضعت
لغاءٖ الفقر, براثن في وقعوا الذين وكرامة حقوق   اإلعدام, عقوبة وا 

طالق٘ العدالة, بتحقيق" اإلرىاب" ومحاربة التعذيب ومعارضةٗ  سراح وا 
 تجارة وتنظيمٚ والمياجرين, الالجئين حقوق  وحمايةٙ الرأؼ, سجناء
 .العالم مستوػ  عمى األسمحة

 انتياكات ضحية وقعوا ومن السجناء من معموماتيا المنظمة فرق  تستقي
 المحامين وكذا عائالتيم, أو ممثمييم أو اإلنسانية لحقوقيم أخرػ 

 في والعاممين الدينية والييئات والدبموماسيين, والالجئين والصحفيين
 .اإلنسان حقوق  عن والمدافعين المحمي, المجتمع

 الرابعة المحاضرة                    

 الواقع النظرية بين العراقي الدستور في االنسان حقوق 

 الى العراقية الدولة تأسيس منذُ  مضى الذؼ العراقي الزمن وصف يمكن
 و االقتصادؼ لمبناء زمنا   منو أكثر السمطة عمى لمصراع زمنا   بأنو ىذا يومنا

 الشديد لألسف فشل حيث البناء ىذا عناصر كل توفر مع االجتماعي
 الجميوريات أو الممكي العيد في سواء السمطة عمى قبضوا الذين جميع

 لجميع ُمَطِمئنة جامعة سياسية منظومة بناء الى التوصل في المتعاقبة
 أسيرة المنظومة ىذه لألسف وبقيت , الصغيرة أو منيا الكبيرة المكونات
 . الشعب مصالح وليدة ال السمطة عمى القابضين مصالح



 الدساتير فأن األساسي القانون  سمي الذؼ ٕٜ٘ٔ دستور استثنيا ما فإذا
 و الدقيق بالمعنى دساتيرا   تكن لم ٕ٘ٓٓ دستور حتى أعقبتوُ  التي المؤقتة

 .السمطة عمى القابضين تصرفات يحمي قانونيا   غطاءا   كانت إنما

 اإلنسان بحقوق  الخاصة المبادغ عمى الضوء تسميط المناسب من وجدنا لذا
 .مٕ٘ٓٓدستور وخاصة العراقية الدساتير تضمنتيا التي

 الوطني الصعيد على وحمايتها االنسان حقوق  ضمانات

 إلتي الدستورية الضمانات الى, اإلنسان حقوق  ضمانات مدلول ينصرف
 المنصوص بحقوقو التمتع من اإلنسان تمكن التي الوسائل مجموعة ىي

 االنتياك من الحقوق  ىذه تحمي التي الوسائل وكذلك الدستور في عمييا
 أنواع نتناول سوف وعمية لحمايتيا قانونية ضوابط إيجاد طريق عن

 -: األتي الشكل عمى منيا نوع كل وقيمة الدستورية الضمانات

 ( . األساسية) العامة الدستورية الضمانات – أوال

 أنواع عدة إلى تقسيميا ويمكن

 والحريات الحقوق  يضمن مدون  دستور وجود -ٔ

  القانون  سيادة مبدأ -ٕ

 السمطات بين الفصل -ٖ



 الدستور مفيوم يتجسد. والحريات الحقوق  يضمن مدون  دستور وجود -ٔ
 شكل في المدونة الدستورية المبادغ مجموعة في(  المكتوب)  المدون 

 الدستورؼ  المشرع يصدرىا متعددة وثائق أو,  واحدة وثيقة تحتوييا نصوص
 من وسيمة اعتبارىا إلى يرجع المدونة الدساتير فكرة شيوع في السبب وان

 لمدستور دور ىناك كذلك, وحرياتو اإلنسان حقوق  لضمان الناجحة الوسائل
 األمثمة ومن والحريات الحقوق  ضمان في(  العرفية)  أؼ المدونة غير

 وينتج. البريطاني العرفي الدستور ىو الدساتير من النوع ىذا عمى البارزة
 ..سوال المبدأ ىذا عن

 او مدونة القواعد تكون  ان في يشترط وىل الدستور بسمو المقصود ما/ س
 بالسمو تحظي حتى مكتوبة

 . الدستورية بالضمانات المقصود ما/ س

 في المستقرة المبادغ من القانون  سيادة مبدأ يعد القانون  سيادة مبدأ -ٕ
 أو حكاما الشعب أفراد جميع التزام ومفاده المعاصرة القانونية الدولة

 لمشروعية كأساس القانون  باحترام السواء عمى الدولة وسمطات محكومين
 مظاىر من مظيرا صورىا بجميع المساواة وتعد, يؤيدونيا التي األعمال
)  بأن التأكيد عمى وريةالدست النصوص اغمب حرصت ولذلك القانون  سيادة
 أو األصل أو الجنس بسبب بينيم تمييز ال الحقوق  في متساوون  اإلفراد
 الدولة في السائدة القانونية المبادغ عمى التأكيد ىذا وينعكس....(  المغة

 لجميع المساواة تكفل مجردة عامة بقواعد الحقوق  تنظيم يتم حيث القانونية



 سيادة مبدأ المقصود ما/ س.. سوال المبدأ ىذا عن وينتج. المجتمع أفراد
 القانون 

 يؤكد التي المبدأ اىم من الفصل مبدأ يعتبر السمطات بين الفصل مبدأ-ٖ
(  وقضائية وتنفيذية تشريعية)  الى السمطة تقسم ألنيا الدستور عمييا
 السمطات بين ورقابة تعاون  مع ومنفصمة مستقمة سمطات بذلك وتكون 
 جية بيد السمطة تركيز عدم ىي الغاية. الحكومات استبداد دون  لمحيمولة
 حقوق  تراعي ال دكتاتوريو سمطو الى السمطة ىذه تتحول وبالتالي واحده

 ..سوال المبدأ ىذا عن وينتج. االنسان

 ؟ السمطات بين الفصل بمبدأ المقصود ما/ س 

 ؟ السمطات بين الفصل مبدأ تطبيق من الغاية ماىي -:س

 القضائية اإلنسان حقوق  ضمانات

 . خارجيو واخرػ  داخميو ضمانات -: الضمانات من نوعين ىنالك

 او دستورية ضمانات أكانت سواء اإلنسان لحقوق  الداخمية الضمانات تمثل
 حماية في األساسية الوسائل أحدػ سياسية وضمانات قضائية ضمانات

 .وحرياتو اإلنسان حقوق 

 بين الفصل مبدأ, الدستور -: وتشمل -: الدستورية الضمانات -أوال
 .أنفا الييا التطرق  تم وقد, القانون  سيادة مبدأ,  السمطات

 القضائية الضمانات -: ثانيا



 حماية إلى تؤدؼ التي الداخمية الضمانات من القضائية الضمانات تعد
 المنازعات بفض القضاء قيام خالل من األساسية, وحرياتو اإلنسان حقوق 

رجاع األفراد بين الخاصة  حق إعطائيم خالل من أصحابيا إلى الحقوق  وا 
 خالل من اإلنسان حقوق  حماية في دوره إلى باإلضافة أمامو, التقاضي
 .التنفيذية السمطة أعمال وعمى القوانين دستورية عمى الرقابة

 التقاضي حق: ٔ

 وبعكسو قانونية بأنيا توصف مستقل قضاء فييا التي الدولة بان يالحع
 اإلنسان حقوق  ضمان عمى تعمل ال بوليسية دولة أمام نكون  سوف

 فإن مستقل بقضاء تتمتع قانون  دولة ىناك تكون  وعندما األساسية, وحرياتو
 .وحمايتيا اإلنسان حقوق  ضمان إلى سيؤدؼ األمر ىذا

 القوانين دستورية عمى القضائية الرقابة: ٕ

 إلى تؤدؼ تشريعات الحاالت بعض في تصدر قد التشريعية السمطة إن
 والمبادغ القيم مع يتفق ال وبشكل األساسية وحرياتو اإلنسان حقوق  انتياك

 القوانين دستورية عمى القضائية الرقابة أىمية تظير وىنا الدستورية,
 السمطة قبل من انتياكيا حالة في اإلنسان حقوق  ضمانات من كضمانة
 .التشريعية

 التنفيذية السمطة أعمال عمى الرقابة -: ثالثا



 تؤدؼ التي الوسائل من التنفيذية السمطة أعمال عمى القضائية الرقابة تعد
 تيدف الرقابة ىذه ألن وذلك األساسية, وحرياتو اإلنسان حقوق  حماية إلى
 التنفيذية السمطة من الصادرة والتعميمات الفردية لمقرارات حد وضع إلى

 فالسمطة. اإلنسان لحقوق  األساسية المبادغ انتياك إلى تؤدؼ والتي
نيا واسعة سمطات من تممكو لما نظرا   التنفيذية  احتكاكا غيرىا من أكثر وا 
 تصدره بما األساسية والحريات لمحقوق  انتياكيا إلى يؤدؼ قد فيذا. باألفراد

 .تعميمات أو قرارات من

 تعد واستقالليا طبيعتيا وبسبب القضائية الرقابة إن بالذكر الجدير ومن
 إلغاء عمى تعمل إذ. األساسية وحرياتو اإلنسان حقوق  لحماية فاعمية أكثر

 وتعمل األفراد, وحريات اإلنسان حقوق  مع تتعارض التي اإلدارية القرارات
 الرقابة ىذه إن كما. القرارات ىذه تسببيا التي األضرار عن تعويضيم عمى
 حدود في بأعماليا القيام عمى اإلدارة حرص إلى أخرػ, جية من تؤدؼ
 .المشروعية مبدأ

 المحاضرة الخامسة

 الحرية

 عمى خارجي ضغط أو شرط أو جبر أؼ دون  الفرد إمكانية ىي الحرية
 يعين الحرية ومفيوم. موجودة إمكانيات عدة من خيار تحديد أو قرار اتخاذ
 التحرر ىي والحرية. ما موضوع معالجة في الذاتي الحكم شرط عام بشكل
نتاجو اإلنسان طاقات تكبل التي القيود من  أو مادية قيودا كانت سواء وا 



 أو جماعة أو لشخص العبودية من التخمص تشمل فيي معنوية, قيودا
 .ما غرض لتنفيذ ما شخص عمى المفروضة الضغوط من والتخمص لمذات,

 وجذورىا العامة الحريات نظرية

 والعبودية, الحرية عن اإلغريقية لألفكار لمحرية الحديث المفيوم أصل يعود
 وأن سّيد, يحكمو أال يجب كان اإلغريق, حسب حرا , المرء يكون  فحتى
 الديموقراطية مفيوم مع وثيق بشكل المفيوم ىذا ويرتبط يريد, كما يعيش
 أرسطو عند

 عمى الديموقراطيين جميع يؤكد التي الحرية سمات أحد ذلك ُيعتبر حيث
 كما يعيش أن لو ينبغي المرء أن إلى باإلضافة دولتيم, مبادغ من كونيا
 الثانية السمة ىذه وُتعتبر العبودية, عمى عالمة فيكون  العكس أما يشاء,

 إن أحد أؼ حكم عن باالستقالل المطالبة تعمو حيث من لمديموقراطية,
ال   أمكن,  في السمة ىذه تساىم وبالتالي بالتناوب, وُيحكم الفرد َيحكم فأن وا 
 .المساواة عمى المبنية الحرية

 العامة الحريات مفيوم

 وىي بوجودىا؛ إالّ  الفرد حياة تستقيم ال حياتّية   وَضرورة   َمطمبا   الُحرّية ُتعدّ 
 من كبيرا   حّيزا   تشغلُ  إّنيا بل أحاديثيم في الّناس يتداوليا كممة مجّرد ليست
 أجميا ومن وُمقدَّسة, نفيسة إنسانّية قيمة ذات فيي وتفكيره؛ اإلنسان عقل
 باختالف تختمف ِعّدة مفاىيم ولمُحرّية. األزمان مرّ  عمى الحروب قامت
 مثال   اإلسالم نظر وجية ففي نفسو؛ الُمصطمح إلى منيا ُينَظر التي الّزاوية



 لدػ الُحرّية تعني فماذا الَغْرب, لدػ مفيوميا عن الحرّية مفيوم يختمف
 عاّمة؟ ِبصفة الُحرّيات أنواع ىي وما, االسالم

 االسالم في الحرية

 تعالى هللا خمق فقد الّتكميف, بمفيوم اإلسالم في الُحرّية مفيوم ارتبط
 والتصرُّف وأقوالو, أعمالو اختيار عمى القادر الواعي بالعقل وَمّيزهُ  اإلنسان
, آن   في ومسؤوال   ُحّرا   اإلنسان هللا وجَعل الكاممة, بإرادتو  رّكز وقد واحد 
 عمى الّتركيز دون  الّتكميف مفيوم عمى الماضي في المسممون  الُعمماء
 أنّ  فاألصل اإلنسانّية؛ الحرّية ُييِمل لم اإلسالم ولكنّ  اإلنسانّية, الُحرّية
 دون  ُمكّمفا   اإلنسان َيكون  أن ُيمِكن فال ومسؤوال , ُمكّمفا   ِليكون  ُحرّ  اإلنسان

 حقوقو, من حقّ  فيي الُحرّية؛ دون  لإلنسان قيمة ال إذا  , ُحّرا   يكون  أنْ 
 الكائن ُتمّيز اّلتي الخاصّية وىي أعمالو, المرء ُيماِرس أنْ  يُمِكن ال ودونيا
 ىَو؛ إرادتو عن تصدر وأفعالو عاقل فيو الكائنات, من غيره عن الّناطق

 تعظيم عمى الّدالئل ومن أسيرا , أو عبدا   يَكن لم من ىو الُحرّ  فاإلنسان
 .تعالى هللا وجود إلدراك السبيل ىو الُحرّ  العقل جعل أّنو لمُحرّية اإلسالم

 المختمفة المذاىب عند الُحرّيات مجال

 وعميو بيا, الُمتعّمقة المذاىب من الكثير عرَفت العامّ  ِبمفيوميا الُحرّية إنّ  
 مدػ معرفة عمى ُيساعدنا ما بمد في الّسائد المذىب طبيعة تحديد فإنّ 

 المذاىب ىذه أىمّ  ومن ضيقو, أو بيا المسموح العاّمة الُحرّيات مجال اّتساع



 وَيعدّ  الفردّية, الُحرّية عمى بدوره المذىب ىذا ُيؤّكد الذؼ: الفردؼّ  المذىب 
مطة الّنظام, في ُعنصر أىمّ  الفرد  تحقيق عن المسؤولة ىي الحاكمة والسُّ

ير عممّية ُينّظم الذؼ المرور ُشرطيّ  وكأنيا األمان,  . السَّ

 إال عنده الفرد وما الجماعة, االشتراكيّ  المذىب ُيقّدس: االشتراكيّ  المذىب
مطة أىداف لتحقيق أداة  .والجماعيّ  الفردؼّ  الّصعيَدين عمى السُّ

 المذىَبين بين ُمعتِدال   موقفا   يأخذ مذىب ىو: الجزئيّ  التدّخل مذىب 
 الّسابَقين

  الُحرّية وجوه

 وعفوّية, باستقاللّية التصرُّف عن ُيعّبر إيجابيّ  وجو: وجوه ثالثة لمحرّية
كراه العبودّية,: مثل البعض, من السمبّية الُمماَرسات َيرُفض سمبيّ  ووجو  وا 
 اإليجابيّ  بين َيجمع نسبيّ  ووجو بيا, يرغبون  ال ِبأعمال القيام عمى األفراد

 ُيريد, بما َيقوم أنْ  عمى قادر اإلنسان أنّ  أساس عمى قاِئم وىو والسمبّي,
 القانون  وفقَ  العاّمة واألنظمة والقوانين, اآلداب, مع ذلك يتعارض أالّ  عمى

 اإلعالن من الّرابعة الماّدة وفقَ  ِباآلخرين الّضرر ُيمِحق وأالّ  الدستورّؼ,
 اإلنسان ِلحقوق  العالميّ 

 والحقوق  العامة الحريات ضمانات

 وجو عمى الدستورية ومؤسساتو بقواعده الديمقراطي الحكم نظام يعمل لكي
 ىذه وتتمثل والحريات, لمحقوق  أساسية ضمانات وجود ذلك يتطمب سميم,



 وحقوق  حريات تكفل وضمانات الديمقراطي, النظام كفالة في الضمانات,
 .األفراد

 :الديمقراطي النظام تكفل التي الضمانات -أوال  

 الحرية, لمطالب السمطة إذعان تحقيق ىو الضمانات ىذه من اليدف إن
 السياسية الطبيعة ذات القانونية المبادغ بعض في الضمانات ىذه وتتمثل
 إجمال يمكن تقدم ما ضوء وفي. لمسمطة السياسي التنظيم عمى تييمن التي
 :اآلتي في المبادغ ىذه

 :القانون  سيادة مبدأ/ ٔ 

 وغير منيم المنتخبين الدولة, موظفي جميع يعمل بأن المبدأ ىذا يتجسد
 ليم المخولة السمطات أساس عمى والقانون, الدستور إطار في المنتخبين,
 وأفرادىا ىيئاتيا بجميع الدولة خضوع أيضا   ذلك ومعنى. قانونا   والمحددة
 في العامة السمطات فكل. ممزمة مجردة عامة لقواعد ومحكومين حكاما  
 الضيق, بمعناه بالقانون, يقصد وال باحترامو, وتمتزم لمقانون  تخضع الدولة
 بالمعنى القانون  بو يقصد بل فحسب, التشريعية السمطة عن الصادر أؼ

 ويتمثل. الدولة في القائم الوضعي القانون  قواعد كل يشمل الذؼ الواسع
 وحرياتو اإلنسان حقوق  انتياك عدم في القانون  سيادة لمبدأ اآلخر الجانب

 .األساسية

 حكومة خير بأن أرسطو فكرة إلى العصور عبر المبدأ ىذا إرجاع ويمكن
 .األشخاص سيادة ال القانون, سيادة عمى تقوم التي ىي



 الفردية لمحرية الزاوية حجر القانون  سيادة اعتبار ببساطة ويمكن
 لمحقوق  حماية ىناك تكون  أن يمكن ال فبدونيا. السواء عمى ولمديمقراطية

 دستور ىو القانون  مصدر أن وبما. التنفيذية السمطة مواجية في الفردية
 السمطة التزام يكون  أن يجب فإنو منتخبة, تشريعية وىيئة ديمقراطي
 محاوالت أؼ اعتبار ثم من ويجب. الديمقراطية متطمبات أحد بو التنفيذية
 بيد. لمديمقراطية منافية الوطنية, المصمحة بدعوػ  القانونية, القواعد لتجاوز

 مستقمة قضائية ىيئة تكون  ما بقدر إال فعالة تكون  ال القانون  سيادة أن
 .عمييا لمحفاظ

 :السمطات بين الفصل/ ٕ

 والتنفيذية التشريعية وىي الدولة في السمطات بين الجمع عدم يعني والذؼ
 وقد. واحد حاكم أو واحدة, ىيئة في السمطة تركيز عدم أؼ. والقضائية

 الشيير مؤلفو في السمطات بين الفصل مبدأ عن أفكاره" مونتسكيو" عرض
 أن: ىي مونتسكيو عند البدء ونقطة. ٛٗٚٔ سنة الصادر( القوانين روح)

 التي السمطة استعمال إساءة إلى بطبيعتو ميال اإلنسان أن أثبتت التجربة
 المصمحة حساب عمى الذاتية مصالحو تحقيق إلى يسعى وأنو لو, تعطى
 استبدادىا إلى يؤدؼ واحد فرد يد في السمطات وتركيز دمج فأن لذا العامة,
 وتمك الحقوق  ىذه حماية إلى السبيل وأن األفراد, وحريات بحقوق  وتعسفيا
 واحدة كل بقدرة يكون  متعددة, ىيئات بين السمطة توزيع في يكون  الحريات

 .حدودىا عند األخريات توقف أن منيا



 جياز إلى الديمقراطية النظم في الحكم أجيزة تقسم أن تقدم مما لنا يتضح
 وجياز ,(التشريعية السمطة) تشريعي وجياز ,(التنفيذية السمطة) تنفيذؼ
 الثالثة الفروع بين التقسيم ىذا أن تبين وقد ,(القضائية السمطة) قضائي
 لم إذا فالمحاكم. المختمفة المساءلة أشكال لتأمين أساسي بشكل ضرورؼ 

 دون  تعمل أن تستطيع ال والتنفيذية, التشريعية الييئتين عن مستقمة تكن
 أداء في بالقانون  العاممين الموظفين التزام ضمان في مجاممة ودون  خشية

 ذلك فإن الحكومة, أعمال ويحث والضرائب, التشريعات وكذلك عمميم,
 أمام لمحكومة والمالية السياسية المساءلة إمكانات من خطير بشكل سيحد

 سمة والتشريعية التنفيذية الييئتين بين السمطات فصل أن ورغم. الناخبين
 باختالف مختمفة بصور يعامل فأنو الديمقراطية الحكم نظم في مشتركة
 .السياسية النظم

 :مستقمة قضائية ىيئة/ ٖ

 الضمانات وأىم أكبر من يعد واستقالل بحرية وظائفيم بأداء القضاة قيام إن
 يتطمب وىذا. الديمقراطي الحكم نظام في األفراد وحريات حقوق  لحماية
 المادة وتقضي القانون, سيادة عمى لمحفاظ مستقمة قضائية ىيئة وجود
 تكفل بأن القضائية الييئة بشأن المتحدة لألمم األساسية المبادغ من األولى
 الدولة دستور في االستقالل ىذا يدون  وأن القضائية السمطة استقالل الدولة

 التنفيذية السمطة عن القضائية لمييئة استقالل ىو االستقالل وىذا. وقوانينو
 مياميم أداء في القضاة من لكل شخصي استقالل أيضا   وىو وتدخميا,



 أكثر كالىما االستقالل من النوعان ىذان ويتطمب. مجاممة أو خشية دون 
 تعيين طرق  عمى أيضا   ويعتمدان شكمية, دستورية ضمانات مجرد من

 يد في التعيينات تكون  أن يجب فال. بالمنصب االحتفاظ أمن وعمى القضاة
نما التنفيذية, السمطة  كما. القضائية السمطة مسؤولية من تكون  أن يجب وا 
 وما التنفيذية, السمطة قبل من لمعزل قابمين غير القضاة يكون  أن يجب
 عمى ينطبق التنفيذية, السمطة عن القضائية السمطة استقالل عمى ينطبق

 .التشريعية السمطة عن القضائية السمطة استقالل

 :القوانين دستورية عمى قضائية رقابة وجود/ ٗ

 فقد بو, مسمما   أمرا   أصبح لو الدولة وخضوع القانون  سيادة مبدأ كان إذا
 عمى الرقابة من نوع بإقامة ضمانو عمى العمل بضرورة المبدأ ىذا أقترن 

 وخضوعيا احتراميا يضمن وبما ألنشطتيا ممارستيا عند العامة السمطات
 القضائية, الرقابة أؼ الرقابة من النوع ىذا ففي. المشروعية لمبدأ والتزاميا

 لروح ومطابقتو القانون  مالئمة مدػ في تنظر قضائية ىيئة إيجاد إلى مرده
. الدستور عموية عمى لممحافظة وذلك لمدستور, مخالفتو عدم أؼ الدستور

 غير القانون  تقرير حالة في أؼ عمميا, مزاولة عمى المترتب األثر أما
 غير القانون  تطبيق عن باالمتناع القضائية الييئة أؼ– تقوم فأنيا دستورؼ,
 بإلغاء بالحكم أيضا   وقياميا االمتناع, برقابة يسمى ما وىو الدستورؼ,

 .لمدستور المخالف القانون 



 حكم نظام فكل الديمقراطي بالنظام يرتبط ومبدأ عالمة أصبحت الرقابة ىذه
 عندما الرقابة ىذه فاعمية وتزداد الرقابة من النوع ىذا إلى بحاجة ديمقراطي

 .واالستقرار االستقالل الدولة نظام ليا يكفل

 :العامة والحريات الحقوق  تكفل ضمانات: ثانيا  

 عمى الحقوق  بعض ممارسة عمى قيود بفرض تسمح الدولية المعايير إن
 القومي واألمن العامة واآلداب العام النظام مثل معينة اعتبارات أساس
 .النحو ىذا عمى تقييدىا يجوز ال معينة حقوقا   ىناك أن غير. الغير وحقوق 

 :العامة والحريات الحقوق  بعض تقييد جواز عدم/ ٔ

 يجوز ال عامة وحقوق  حريات عمى الدولية والمواثيق الدساتير معظم تنص
 وحرية لمتعذيب, التعرض عدم مثل لمفرد األساسية الضمانات أن تقييدىا,
 .ديمقراطي مجتمع في سحبيا مطمقا   يجوز ال لمتمييز التعرض وعدم الفكر

 :العامة والحريات الحقوق  بعض تقييد جواز/  ٕ

 الحقوق  من لحق الدولة تقييد أو تدخل بتبرير المتعمقة المبادغ حددت لقد
 التقييد يكون  أن شريطة الدول, دساتير وفي الدولي الفقو في واضحا   تحديدا  

 بعبارة ذلك ويعني مشروعا , ىدفو يكون  وأن الدستور, في عميو منصوصا  
 تكون  وأن الدولية, المعايير بو تسمح التقييد من الغرض يكون  أن أخرػ 

 وىذا. الديمقراطي المجتمع لمفيوم وفقا   مبررة التقييد أو التدخل ضرورة
 أو حق تقييد في تصرفاتيا أن تبين أن الدولة عمى أن الممارسة في يعني



 حزب حل تبرير مطمقا   يمكن ال وىكذا. فييا مغالى وليست متناسبة حرية
 منافية أعمال في متورطا   أصبح الحزب أن تام بوضوح ثبت إذا إال سياسي,
 .والقانون  لمدستور

 :طوارغ  حالة في اإلنسان حقوق  ممارسة إيقاف عدم/ ٖ

 الحقوق  ممارسة تضييق إلى اإلنسان لحقوق  الدولية المعايير تسمح
 استثنائية, ظروف في ممارستيا عمى القيود بعض وفرض العامة والحريات

 إعالنيا ويتم األمة, حياة تيدد عامة طوارغ  حالة ظروف في تسمى كما أو
 مؤسسات فييا تصبح التي الحالة بأنيا االستثنائية بالظروف ويقصد. رسميا  
 توسيع عميو يترتب مما خطيرة, بصورة ميددة أراضييا وسالمة الدولة

 العمل ووقف األمن, وسمطات الحكومة, أؼ التنفيذية السمطة صالحيات
 الحاالت أكثر في الحكومات إليو تستند الذؼ التبرير أن. العادية بالقوانين

 عرقي أو سياسي داخمي صراع وجود ىو الطوارغ  سمطات إلى المجوء في
 سمطات إلى ديمقراطي مجتمع يمجأ ولن. واإلرىاب العنف شكل يتخذ

 في الخاصة السمطات ممارسة مبدأ وسيطبق مضض, عمى إال الطوارغ 
 اإلجراءات كافة اتخاذ مع زمنية فترة وألقصر الضرورية الحدود أضيق
 .استخداميا إساءة لمنع الوقائية

 بقانون  العرفية األحكام عن اإلعالن مسألة تنظيم يكون  أن ويجب ىذا
 السمطة تممك التي السمطات بموجبو تحدد التشريعية السمطة عن يصدر
 دساتير بعض تنص كما. ممارستيا العرفية األحكام إجراء عمى القائمة



 ليقرر البرلمان عمى العرفية األحكام إعالن عرض وجوب عمى الدول
 حالة إنياء يقرر أن وقت أؼ في ولمبرلمان. إلغاءىا أو تقييدىا أو استمرارىا

 .منيا الحد أو الحكم ىذا سمطات ببعض العمل وقف أو العرفي الحكم

 يقيد التي والحريات الحقوق  عمى الحصر, سبيل عمى الدساتير وتنص ىذا
 يجوز ال حقوق  ىناك أن إال العرفية, األحكام إعالن حالة في بيا العمل
 وحرية الحياة, في الحق المثال سبيل عمى ومنيا منيا, االنتقاص أو إيقافيا
 فإن إليو اإلشارة يجب ومما. لمتعذيب التعرض وعدم والضمير الفكر

 مناطق في تعمن قد أو الدولة أرجاء كافة في تعمن قد العرفية األحكام
 ممارسة عمى المترتبة المسؤولية من اإلعفاء يجوز ال أنو كما معينة,
 .العرفية األحكام قانون  يخوليا التي السمطة

 :ديمقراطي نظام ظل في األقميات حقوق  حماية/ ٗ

 سواء لألقمية, معينة ضمانات توفر اإلنسان لحقوق  الدولية المعايير إن
 الحق األقميات فميذه. لغوية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية كانت
 ىويتيا تحمي أن في وأيضا   بل بوجودىا, الدولة تعترف أن في فقط ليس

 في بما السياسية, الحقوق  كامل األقميات ليذه يكون  أن ويجب. الخاصة
 لمدولة العامة الشؤون  في اآلخرين مع المساواة قدم عمى المشاركة حق ذلك

 أو خاص بشكل األقميات تمس التي القرارات اتخاذ في المشاركة وكذلك
 .فييا يعيشون  التي المناطق



 األشخاص حقوق  بشأن المتحدة األمم إعالن في المبادغ ىذه حددت وقد
 العامة الجمعية اعتمدتو الذؼ دينية, أو عرقية أو قومية أقميات إلى المنتمين

 .مٕٜٜٔ األول كانون / ديسمبر في المتحدة لألمم


