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االلساو انصزاػيت ] حمُياث  انكٕزض اخلسيفي /حمٕق االَساٌ / ادلسحهت االٔىل /
  ادلكُُت انصزاػيت [ . االَخاج انُباحي , االَخاج احليٕاَي , انصحت احليٕاَيت ,

دمٛق االٔغبْ , رؼش٠فٙب , ا٘ذافٙب , جزٚس دمٛق االٔغبْ ٚرطٛس٘ب فٟ  ٌٚٝ /اٌّذبظشح األ

  اٌزبس٠خ اٌجششٞ , دمٛق االٔغبْ فٟ اٌؼصٛس اٌمذ٠ّخ ٚاٌّزٛعطخ. 

ثّب١٘خ دمٛق االٔغبْ ِٓ ٚجٙبد ٔظش ػب١ٌّخ ٚأغب١ٔخ ٘ٛ رؼش٠ف اٌطبٌت اٌجبِؼٟ  -: اٌٙذف اٌؼبَ

 ٚػ١ٍّخ ٚد١ٕ٠خ ٚثشىً ِٛظٛػٟ ثؼ١ذاً ػٓ اٌزأث١شاد اٌغ١بع١خ ٚاٌّز٘ج١خ......اٌخ 

رغ١ش فٟ عٍٛن اٌطبٌت ثّب ٠زٛافك ِغ اٌٙذف اٌؼبَ ِٓ خالي رٛج١ٗ  إلدذاس٘ٛ اٌغؼٟ  -: اٌٙذف اٌخبص

 ًْ دمٛق االٔغبْ ٟ٘ ش١ٌّٛخ ٌٚىبفخ االٔزجبٖ اٌٝ اٌمٛاػذ ٚاٌزٟ رّظ د١بح إٌبط أٚ وشاِزُٙ ع١ّب ٚأ

 اٌّجزّؼبد االٔغب١ٔخ. 

فشاد ٠ّٚىٓ رؼش٠ف دمٛق االٔغبْ ] فٟ االغبس اٌؼبٌّٟ [ ٘ٛ ػجبسح ػٓ ظّبٔبد ػب١ٌّخ رذّٟ اال

ٚفٟ اٌىشاِخ االٔغب١ٔخ. أِب اٌذمٛق اٌّعّٛٔخ ٚاٌجّبػبد ِٓ رذخً اٌذىِٛبد فٟ اٌذش٠بد االعبع١خ 

ٌٍجشش ج١ّؼبً فزظُ, دش٠خ االشزشان فٟ اٌجّؼ١بد ٚدش٠خ اٌزؼج١ش ٚاٌزٕمً ٚاٌذك ثبٌذ١بح ٚاٌذش٠خ ِٓ 

ثّذبوّخ ػبدٌخ. ِٚٓ ث١ٓ دمٛق  اٌزؼز٠ت ٚاٌّؼبٍِخ أٚ اٌؼمٛثخ اٌمبع١خ أٚ اٌالإٔغب١ٔخ أٚ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌذك

فٟ اٌزّزغ ثذّب٠خ ِزىبفئخ ِٓ اٌمبْٔٛ ٚاٌذّب٠خ ِٓ  ٚاٌذك االٔغبْ االخشٜ ٔزوش. اٌذش٠خ ِٓ اٌز١١ّض

ٚ اٌّغىٓ ٚاٌذك فٟ اٌجٕغ١خ. وزٌه رعّٓ دمٛق االٔغبْ  ٚ االعش٠خ أ ٟ اٌذ١بح اٌخبصخ أ ٟ ف ً اٌزؼغف اٌزذخ

 اٌذك فٟ اٌؼًّ رذذ ظشٚف ػبدٌخ ِٕٚبعجخ.

اٌزٟ رذسط دمٛق االٔغبْ االعبع١خ ش٠ف لبْٔٛ دمٛق االٔغبْ ثبٔٗ ] ِجّٛػخ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ رؼ

 ٚاٌعشٚس٠خ ثٛصفخ أٔغبٔبً ثغط إٌظش ػٓ اٌذ٠بٔخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاٌّز٘ت ٚاٌجٕظ ٚاٌٍغخ. 

:ٟ   -٠ّٚىٓ رذذ٠ذ أ١ّ٘خ أ٘ذاف دساعخ دمٛق االٔغبْ ػٍٝ إٌذٛ االر

 االٔغبْ ٘ٛ أُ٘ جضء فٟ ٘زا اٌىْٛ ٚ٘ٛ اٌؼمً االعبعٟ ف١ٗ -1

 رأص١ً ِجبدٜ اٌىشاِخ ٚاالٔغب١ٔخ ٚاٌذش٠خ ٚاٌغالَ -2

 ثٕبء ِجزّؼبد إٔغب١ٔخ راد أداساد دشح ِغزمٍخ -3

 ثّّبسعخ دمٛلٗ االعبع١خ فٟ ظً اٌؼذاٌخ ٌإلٔغبْاٌغّبح -4

 عزجذاد اٌغ١بعٟ ٚاٌذ٠ىزبرٛس٠بد.اْ دساعخ دمٛق االٔغبْ ال ٠زشن اٌّجبي ٌٍؼٛدح ٌال-5

 

 اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌذمٛق االٔغبْ 

  -اْ ربس٠خ دمٛق االٔغبْ ٠ذزٛٞ ػٍٝ ِشدٍز١ٓ اعبع١ز١ٓ ٟ٘ :

:ٝ   .دمٛق االٔغبْ فٟ اٌذعبساد ٚاٌّجزّؼبد اٌمذ٠ّخ -اٌّشدٍخ االٌٚ



 

3 

ثذمٛق االٔغبْ فٟ  ا٘زّبِباٌزٟ رؼزجش ِٓ ألذَ اٌذعبساد اٌجشش٠خ ٚأٌٚٙب  دعبسح ٚادٞ اٌشافذ٠ٓ(  1) 

ِخزٍف ػصٛس٘ب اٌزبس٠خ١خ اشٛس٠خ وبٔذ أَ أوذ٠ٗ ثبث١ٍخ أٚ آشٛس٠خ, ٚرُ رجغ١ذ ٚدّب٠خ دمٛق االٔغبْ 

ِٓ خالي ٚظغ لٛاػذ لب١ٔٛٔخ ِىزٛثخ رعّٓ ٌٍّجزّغ اٌؼشالٟ اٌمذ٠ُ اٌذش٠خ ٚاٌّغبٚاح ٚاٌؼذاٌخ 

ٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌّذٚٔخ ِٕٙب:االجزّبػ١خ.  ٛ , ٚلبْٔٛ ٌجذ ػشزبس , ٚلبْٔٛ إشٕٛٔب , ٚلبْٔٛ لبْٔٛ أٚس ّٔ -ِٚ

دّٛساثٟ , ٚاٌمٛا١ٔٓ االشٛس٠خ. ٚوً ٘زٖ اٌمٛا١ٔٓ رؼذ ِٓ أُ٘ إٌزبجبد اٌفىش٠خ ٌذعبسح ٚادٞ اٌشافذ٠ٓ 

وٍٙب ِفشداد أعبع١خ فٟ ٌغخ اٌزٟ وبْ إٌظبَ ٚاالٌزضاَ ٚاٌذمٛق ٚاٌٛاججبد ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌذش٠خ ٚاٌّغبٚاح 

ْ لذِبء اٌؼشال١١ٓ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ ا ُ ٚاٌذ١بح االعبع١خ ف١ٙب. ٚثٙزا ٠ىٛ ُ خصٛصبً ثؼذ رطٛس أٔظّخ اٌذى ٌمذ٠

لذ عجمٛا غ١شُ٘ ِٓ شؼٛة إٌّطمخ ثذٛاٌٟ أٌف عٕٗ فٟ ٚظغ االصالدبد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رذفع ٌٍفشد 

ه اٌذمٛق ( دعبسح ٚادٞ ا١ًٌٕ أٚ ثّب رغّٝ ثّصش اٌفشػ١ٔٛخ اٌزٟ ٌُ رؼشف رٍ 2دش٠خ ٚدش٠خ ٚإِٔٗ. ) 

ٚاٌّّبسعبد االٔغب١ٔخ دزٝ ِٕزصف اٌمشْ اٌخبِظ لجً ا١ٌّالد, إر وبْ فشػْٛ ِصش ٠ؼذ ٔفغٗ إٌٙبً ِطٍمبً 

ِصذس اٌزشش٠غ ٚاٌؼذاٌخ ٠ّٚثً وً اٌغٍطبد االداس٠خ ٚاٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌمعبئ١خ اٌزٟ فٟ اٌذىُ ٚ٘ٛ ٚدذح 

. ففٟ ِجبي االدٛاي اٌشخص١خ وبٔذ ثّٛججٙب عبسد اِٛس اٌزٕظ١ُ اٌغ١بعٟ فٟ اٌّجزّغ اٌفشػٟٛٔ آٔزان

ُ ثّجّٛػخ ِٓ االػشاف ٚاٌزمب١ٌذ ِٕٙب الزصبس اٌضٚاج ػٍٝ صٚجخ ٚادذح, ٚأِب رؼذاد اٌضٚجبد  اٌؼبئٍخ رذى

فىبْ ِمزصشاً ػٍٝ اٌؼبئٍخ اٌّبٌىخ ٚغجمخ االششاف ٚإٌجالء, ٚأِب فٟ ِجبي دفع دمٛق اٌّشأح وبْ رذذ٠ذ 

( اٌذعبساد  4( اٌذعبساد اٌششل١خ إٌٙذ٠خ )  3) شش أٚ اٌثبٌثخ ػشش. عٓ اٌضٚاج ثبٌذذ االدٔٝ اٌثب١ٔخ ػ

ٜ ا٘زّذ ثذمٛق االٔغبْ إر سثطذ ٘زٖ اٌذعبساد ث١ٓ اٌزؼب١ٌُ اٌذ١ٕ٠خ ٚإٌظشح اٌٝ  اٌص١ٕ١خ اٌزٟ ٟ٘ االخش

غٛي ٚث١مبً. ِٚٓ ٘زٖ اٌزؼب١ٌُ ٠مٛي ثٛرا ثأٔٗ ال فشق ث١ٓ جغُ اال١ِش ٚجغُ اٌّز اسرجبغباالٔغبْ ٚدمٛلٗ 

ٟ اٌص١ٓ فمذ اٌفم١ش ٚوزٌه ال فشق ث١ٓ  ٟ ] وٛٔفٛش١ٛط [  اسرجطذسٚد١ّٙب. أِب ف ٗ اٌف١ٍغٛف اٌص١ٕ ثذىّز

ٗ ػٍٝ خذِخ االٔغبْ  ػٍٝ اٌؼذاٌخ  اٌزأو١ذِّٙب وبْ. ففٟ اٌذعبسح ا١ٌٛٔب١ٔخ وبْ  ٌإلٔغبْاٌزٞ اوذ فٟ رؼب١ٌّ

إْ أٚي ِبرُٙ ثٗ دىِٛخ اٌجّٙٛس٠خ ٘ٛ أْ رىًّ اٌغؼبدح  أفالغْٛ,إر ٠شٜ اٌف١ٍغٛف  ٚادزشاَ اٌمبْٔٛ

 ٌٍّذى١ِٛٓ ٚأْ رٙجُٙ اٌصذخ ٚاٌشظٝ.

  دمٛق االٔغبْ فٟ اٌؼصٛس اٌٛعطٝ. -اٌّشدٍخ اٌثب١ٔخ:

ٖ اٌّشدٍخ ِٓ ظٙٛس االعالَ فٟ اٌمشْ اٌخبِظ ا١ٌّالدٞ ٚرٕزٟٙ فٟ اٌمشْ اٌخبِظ ػشش ا١ٌّالدٞ  رجذاً ٘ز

ْ ٌظٙٛس االعالَ فٟ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ, اٌذٚس اٌىج١ش فٟ رٛد١ذ٘ب ثؼذ اْ وبٔذ َ إر وب 1492ٚرذذ٠ذاً ػبَ 

فىبْ االعالَ فبرذبً ٌألد٠بْ ِزفشلخ, ِٚزٕبدشح ٚغبسلخ فٟ اٌجًٙ رذىّٙب اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌمج١ٍخ. 

ٍف اٌغّب٠ٚخ, ٚثٛسح ػٍٝ اٌظٍُ ٚعٍطبْ اٌىٕٙخ ٚشؼٛررُٙ. فجبءد اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ ثأدىبَ رٕظُ ِخز

شؤْٚ اٌذ١بح, ٚرذمك اٌغؼبدح ٌٍجشش, ٚرؼًّ ػٍٝ ثٕبء ِجزّغ لبئُ ػٍٝ اٌزعبِٓ ٚاٌّغبٚاح ث١ٓ ج١ّغ 

ٟ االعالَ ٘ٛ اوشَ ِخٍٛلبد هللا ِٓ خالي اخز١بسٖ ١ٌىْٛ خ١ٍفخ فٟ االسض. وّب  اثٕبء االٔغب١ٔخ. فبإلٔغبْ ف

ٌذفع رٍه اٌّىبٔخ ٚإٌّضٌخ اٌشف١ؼخ وشِخ ثأسعبي اٌشعً ٌزششذٖ اٌٝ غش٠ك اٌغؼبدح فٟ اٌذ١ٔب ٚاالخشح. ٚ

ششع هللا اٌذمٛق ٌإلٔغبْ. فىبْ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٘ٛ االعجك فٟ رمش٠ش دمٛق االٔغبْ, ٌُٚ ٠زشن أِشاً إال 

 رذذس ػٕخ ثبٌٕغجخ ٌذمٛق االٔغبْ اٌزٟ رٕبدٞ ثٙب دعبساد ا١ٌَٛ, ٚ٘ٛ االوثش ادزشاِب ٚػذاٌخ. 

 

ٟ:ٚر١ّضد دمٛق االٔغبْ فٟ االعالَ    -ث١ّّضاد رخزٍف ػّب جبء فٟ إٌظُ اٌٛظؼ١خ ثّب ٠ٍ

أٙب ِٕخ ا١ٌٙخ, ٚ٘زا ِب اوذح االػالْ اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق االٔغبْ فٟ ِمذِخ ثبْ ] دمٛق االٔغبْ فٟ  -اٚالً:

 صبدساً ِٓ عٍطخ ِذ١ٍخ أٚ د١ٌٚخ [.االعالَ ١ٌغذ ِٕذخ ِٓ ٍِه أٚ دبوُ أٚ لشاساً 

ف أٚ اٌزؼط١ً ٚال ٠غّخ ثبالػزذاء ػ١ٍٙب ٚال ٠ّىٓ اٌزٕبصي ػٕٙب ٌىْٛ أٔٙب ٍِضِخ ال رمجً اٌذز -ثب١ٔبً:

ِصذس٘ب إٌٟٙ, ٠ٚجت ادزشاِٙب ِٓ لجً اٌذىبَ ٚاٌّذى١ِٛٓ ِّٙب وبٔذ ِىبٔبرُٙ االجزّبػ١خ وُٛٔٙ 

 ِزغب٠ٚٓ فٟ اٌؼجٛد٠خ هلل. 
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ٓ د٠ٕبً  -ثبٌثبً: َ ٌُ ٠ى ً ٘ٛ ٚجٛد رشاثػ ث١ٓ اٌغٍطز١ٓ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ, الْ االعال ٖ اٌّؼشٚفخ ث فمػ ٌٗ ػمبئذ

] د٠ٓ ٚدٌٚٗ [ ِؼبً ِٓ خالي شٌّٛٗ ٌىً جٛأت اٌذ١بح, ثبإلظبفخ اٌٝ رٕظ١ُ اٌؼاللبد ث١ٓ االٔغبْ ٚخبٌمخ 

 ػٓ ثبلٟ اٌذعبساد األخشٜ.ٚ٘زا ِب ١ّ٠ضٖ 

رأو١ذ االعالَ ػٍٝ ٚدذح االصً االٔغبٟٔ فال ر١ّض ثغجت اٌٍْٛ أٚ اٌجٕظ أٚ اٌؼشق أٚ إٌغت أٚ  -ساثؼبً:

ُ [ ٚوّب لبي اٌشعٛي  ُ ػٓ هللا ارمبو ْ اوشِى ً اٌصبٌخ ػّالً ثمٌٛٗ رؼبٌٝ] ا ششف االثبء, ٚأّب ثبٌزمٜٛ ٚاٌؼّ

                                                   د اال ثبٌزمٜٛ [.    االػظُ ) ص ( ] ال فعً ٌؼشثٟ ػٍٝ اػجّٟ ٚال ال اث١ط ػٍٝ أعٛ

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5 

المحاضرة الثانٌة / حقوق االنسان فً الشرائع السماوٌة , حقوق االنسان فً حضارة وادي 

 .الرافدٌن , دراسة خاصة لحقوق االنسان فً االسالم

  -:حقوق االنسان فً االسالم

ان المقصد الكلً للشرٌعة االسالمٌة هو تحقٌق مصالح العباد فً المعاش, فما من حكم شرعة هللا أمراً كان 

أو نهٌاً إال وهو جالب لمصلحة, أو دارى لمفسدة وهذه المصالح هً جماع حقوق االنسان, التً تختصر 

فً حفظ المصالح الخمس الكبرى, وهً حفظ الدٌن والنفس على اختالؾ مسمٌاتها, وتنوع مقتضٌاتها 

والعقل والنسل والمال, وحفظ ما ٌخدمها وٌكملها من الحاجٌات والتحسٌنات, وهذه الضرورٌات الخمس هً 

المصالح المقصودة للشارع من تشرٌع االحكام, وال ٌخرج عنها اي حكم من أحكام الشرٌعة االسالمٌة أمراً 

ا كان العالم المعاصر ٌتؽنى بحقوق االنسان وحفظ مصالحة, وقد ٌخٌل لكثٌر من الناس أنه كان أو نهٌاً, وإذ

اسعاد  ألجلهذا من مبتدعات العصر ومحاسنة فإن هللا تعالى اخبرنا بانه ؼنما ارسل الرسل وانزل الكتب 

لؽاٌة من ارسال المشروعة, كما قال ربنا سبحانه ارسلنا فبٌن ان ااالنسان وحفظ مصالحة وحماٌة حقوقه 

الرسل وانزال الكتب هو القسط والعدل بٌن الناس, والعدل هو اعطاء كل ذو حقاً حقه, ووضع كل شًء 

موضعه, وبهذا ٌسعد الناس وتحفظ حقوقهم ومصالحهم. ولو كان فً هذه الشرٌعة الؽراء شًء ضد مصلحة 

اك اال رحمة للعالمٌن ]] كما بٌن سبحانه االنسان وحقوقه المشروعة لم تكن الى رحمة للعالمٌن [[ وما ارسلن

فً آٌات كثٌرة ان هذه الشرٌعة المباركة قائمة على العدل والقسط والمصلحة والحكمة, واالحسان والرحمة 

أمناً وأطٌبهم حٌاة وأهنئهم وٌنهاهم عن الظلم والباطل والفحشاء والمنكر ولهذا كان اسعد الناس و أكرثهم 

ٌن هللا والتزاماً بشرعة, وهذا ال ٌتحقق إال بحفظ حقوق هذا االنسان وحماٌة مصالحة, عٌشاً اكثرهم تمسكاً بد

 وقال هللا تعالى [[ فمن تبع هداي فال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون ]] 

  خصائص حقوق االنسان فً االسالم

قة بحقوق تتمٌز حقوق االنسان فً االسالم بخصائص وممٌزات ال توجد فً االتفاقٌات الدولٌة المتعل

 االنسان.

ان الشرٌعة االسالمٌة لم تحافظ على حقوق االنسان فحسب, بل تجاوزتها الى ما هو اهم واسمى واعظم 

اكراماً لإلنسان واكثر اعزازاً له اال وهو تقدٌر كرامة االنسان وتفضٌله على سائر الحٌوان واسباغ النعم 

شرٌعة مبدأ الكرامة االنسانٌة لكل الناس على علٌة وتسخٌر ما فً السموات واالرض له, لذا قررت ال

والوانهم ولؽاتهم وادٌانهم وبلدانهم وتحرٌم ظلمة وانتهاك حقوقه فهذا من اختالؾ اجناسهم واعراقهم 

مسلمات الشرٌعة وابجدٌاتها وهذا الحق مضمون حتى للبهائم والحٌوانات ولٌس ادل على ذلك من ان تدخل 

تى ماتت, فال هً اطعمتها وال هً تركتها تأكل من حشائش االرض, وفً النار امرأة فً هرة حبستها ح

المقابل ٌؽفر هللا لزانٌة وٌدخلها الجنة بكلب سقته كان ٌلعق الثرى من العطش فإذا كان هذا المستوى قد 

للحٌوان, فإن ما ضمنته الشرٌعة االسالمٌة لإلنسان اشرؾ من هذا واعظم, ان مفهوم التكرٌم لإلنسان ضمن 

ال بأفواههم كسائر الحٌوانات  بأٌدهمدلٌالً على ان هذا التكرٌم شامل لجمٌع افراد بنً ادم, وان تناول الطعام 

دي فً تفسٌره كرم بنً آدم بجمٌع وقال السع وعن الضحاك والنطق وعن عطاء بتعدٌل القامه وامتدادها

وجوه االكرام فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل إنزال الكتب, وجعل منهم األولٌاء فأما منه التكرٌم فهً 

مزٌه خص بها هللا بنً آدم من بٌن سائر المخلوقات األرضٌة وقال ابن عاشور رحمه هللا فً تفسٌر اآلٌة 

فً صورة وال فً حركة مشٌه وفً بشرته فإن جمٌع الحٌوانات وال ذلٌل  جعله كرٌما أي نفٌساً ؼٌر مبذول

ال تعرؾ النظافة وال اللباس وال ترفٌه المضجع والمأكل وال حسن كٌفٌة تناول الطعام والشراب وال 

االستعداد لما ٌنفعه ودفع ما ٌضره وال شعوره بما فً ذاته وعقله من المحاسن فٌستزٌد منها والقبائح 

 وٌدفعها وعن قبول التطور فً اسالٌب حٌاته وحضارته.  فٌسترها

  تكرٌم المرأة
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قال تعالى )) ولهن مثل الذي علٌهن بالمعروؾ (( لقد خص هللا المرأة باعتبارها االساس فً االسرة وفً 

فقد اوجب هللا على المرأة رعاٌة شؤون بناء المجتمع والزواج اساس تكوٌنها وللرجال والنساء حق الزواج 

البٌت واالشرؾ علٌة كما اعطى هللا سبحانه وتعالى القوامة للرجال فً االنفاق واالشراؾ العام وادارة 

شؤون االسرة الخارجٌة لقوله تعالى )) الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض وبما 

 انفقوا من اموالهم (( صدق هللا العلً العظٌم. 

 -إللهً لإلنسان تمٌزاً له عن باقً المخلوقات ما ٌلً:ومن اهم مظاهر التكرٌم ا

 خلقه فً احسن تقوٌم -1

قال تعالى )) ٌا اٌها االنسان ما ؼرك بربك الكرٌم. الذي خلقك فسواك. فً اي صورة ما شاء ركب(( ] 

[ وقال تعالى ))  64[ وقال تعالى )) لقد خلقنا االنسان فً احسن تقوٌم (( ] ؼافر  8 – 6االنفطار 

 وصوركم فاحسن صوركم (( تكرٌماً الى االنسان ان جعله فً اجمل صورة. 

 تزوٌدة بالعلم والعقل -2

لعلكم  قال تعالى )) وهللا اخركم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شٌا وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة

[ وقال تعالى )) وهو الذي انشا لكم السمع واالبصار واالفئدة قلٌال ما  8 – 6تشكرون (( ] النحل 

تشكرون(( وبهذا الفهم ان االنسان مناط التكلٌؾ تمٌزا عن الحٌوان والجمادات واستطاع تسخٌرها لخدمته 

 وقضاء مصالحة. 

 النفخ فٌه من روحه-3

[ وقال تعالى )) ثم سواه  9ت فٌه من روحً فقعوا له سجدٌن (( ] السجدة قال تعالى )) فاذا سوٌته ونفخ

 وتشرٌفاً الٌه. ونفخ فٌه من روحه (( اكراماً ال آدم 

 أمر المالئكة بالسجود آلدم -4

قال هللا تعالى )) وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا ال آدم فسجدوا اال ابلٌس ابى واستكبر وكان من الكفرٌن (( امتن 

 آدم على ذرٌته.بها 

 تعلٌم آدم األسماء كلها -5

)) وعلم آدم االسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال انبوئنً باسماء هوالء ان كنتم صدقٌن, قال تعالى 

[ فهذا ٌدل على مقام ذكر  32 – 31فقالو سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انت العلٌم الحكٌم (( ] البقرة 

 ه وشرؾ آدم على المالئكة دونهم فً كل شً خصة سبحانه وتعالى. هللا تعالى فٌ

 جعل االنسان خلفٌة فً االرض – 6

انً جاعل فً االرض خلٌفة (( لقد خص هللا االنسان بهذه الصفة هو ان قال تعالى )) وإذ قال ربك للمالئكة 

 جعله خلٌفة فً االرض تكرٌما له. 

 له  رزقة من انواع الطٌبات واباحتها– 7

خطوات الشٌطان انه لكم عدو مبٌن  اتتبعو قال تعالى )) ٌا اٌها الناس كلوا مما فً االرض حالال طٌبا وال

 . 168وقال تعالى )) وحملناهم فً البر والبحر ورزقناهم من الطٌبات (( البقرة  70(( االسراء 

 تفضٌل االنسان على كثٌر من المخلوقات -8
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ان بنً آدم فضلهم هللا سبحانه وتعالى  70ثٌر ممن خلقنا تفضٌال (( االسراء قال تعالى )) وفضلناهم على ك

على كثٌر من مخلوقاته والتأكٌد بقوله ] تفضٌال [ ٌدل على عظم هذا التفضٌل وانه بمكان مكٌن, فعلى بنً 

 آدم ان ٌتلقوه بالشكر وٌحذروا من كفرانه. 

 تسخٌر المخلوقات لإلنسان – 9

سخر لكم ما فً السموات وما فً االرض واسبػ علٌكم نعمة ظاهرة وباطنه (( و ان هللا قال تعالى )) الم تر

ان هذا شامل ألجرام السموات واالرض لما اودع هللا فٌهما من الشمس والقمر والكواكب  20لقمان 

ح والثوابت وانواع الحٌوانات واصناؾ االشجار والثمرات واجناس المعادن وؼٌر ذلك مما هو معد لمصال

 بنً آدم وضروراته فً الحٌاة الدنٌا. 

 الٌهم وانزال الكتب السماوٌة علٌهم لتهدٌدهم للتً هً اقوم اكرامهم بأرسال الرسل – 10

قال تعالى )) رسال مبشرٌن ومنذرٌن لئال ٌكون للناس على هللا حجة (( ان مسالة التكرٌم هً المحور التً 

دارت علٌه الشرٌعة االسالمٌة فً جمٌع احكامها وتشرٌعاتها واالساس التً بنٌت علٌه اصولها وفروعها 

ثٌرها ودرء المفاسد وتقلٌلها جاءت لتحصٌل المصالح وتكفً اوامرها ونواهٌها وجد انها انما  تأملومن 

وادراك ان هللا تعالى من كمال لطفة بعبادة وعظٌم فضلة علٌهم جعل انفع االعمال لعبادة واكثرها مصلحة 

حظاها لدٌة وال ادل على ذلك من كثرة ما جاء من النصوص عنده وا لهم هً اعظم الطاعات له وازكاها

وفضل بر الوالدٌن وصلة االرحام واالحسان  الى الخلق الحساناواالحكام الشرعٌة فً فضل حسن الخلق و

الى االصحاب والجٌران وفضل العدل واالنصاؾ والعفو واالحسان وان ذلك كله من افضل االعمال واثقلها 

فً المٌزان وكذلك ما ورد فً فضل الذكر والدعاء وقراءة القرآن لما لها من أثر عظٌم فً تقوٌة اإلٌمان 

                        وحفظ االنسان. نشراح الصدروطمأنٌنة القلب وا
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حمٕق االَساٌ / ادلسحهت االٔىل /انكٕزض اخلسيفي / االلساو انصزاػيت ] حمُياث 
  االَخاج انُباحي , االَخاج احليٕاَي , انصحت احليٕاَيت , ادلكُُت انصزاػيت [ .

المحاضرة الثالثة / حقوق االنسان فً التارٌخ المعاصر والحدٌث , االعتراف الدولً بحقوق 

 . االنسان فً عصبة االمم المتحدة 

  .حقوق االنسان فً التارٌخ المعاصر والحدٌث

  .االعتراف الدولً بحقوق االنسان منذ الحرب العالمٌة األولى وعصبة األمم المتحدة

  .م 1919ٌناٌر من عام  25مشروع مٌثاق عصبة األمم فً              

تعد عصبة االمم من المنظمات الدولٌة التً تم تأسٌسها بعد الحرب العالمٌة االولى والهدؾ من انتشائها هو 

التقلٌل من عملٌة التسلح العالمً وفك النزاعات قبل ان تتطور لتصبح نزاعا مسلحا كما حدث فً الحرب 

العالم ومنعها وقوع الحرب العالمٌة العالمٌة االولى واثبتت المنظمة فشلها فً مواجهة القوى الفاشٌة فً 

بعد الحرب العالمٌة الثانٌة. نشاءة الفكرة اساسا على ٌد الثانٌة مما تطلب استبدالها ) بهٌئة االمم المتحدة ( 

ً ) اٌدورد ( وتبناها بشكل كبٌر الرئٌس االمرٌكً ) وٌلسون ( ادرج نص التأسٌس  وزٌر الخارجٌة البرٌطان

وكانت منظمة عامة ذات مواثٌق توفر ضمانات متبادلة لالستقالل السٌاسً (  1919ٌناٌر  25فً ) 

 1920ٌناٌر  10واحترام وحدة تراب االمم الكبٌرة والصؽٌرة على حد سواء تم عقد اول اجتماع لها فً ) 

 ) 

  .اسباب فشل العصبة

فً عام  الحلفاءها ضعان نجاح هذه العصبة كان مرتبطاً من ناحٌة تنظٌم السلم طبقاً للقواعد التً و-1

  .وعدم االخذ بجدٌة حماٌة حقوق االنسان 1919

  .حق الشعوب فً تقدٌر مصٌرها وعدم احترام حقوق االنسان ادى الى عدم فعالٌة العصبة-2

  .عدم لعبها دوراً فً وضع الدول من االلتجاء الى القوة بدل الحل عن طرٌق العالقات الدولٌة-3

  .المتحدة االمرٌكٌة اضعؾ من العصبة كونها لم تكن لها قوة مسلحةعدم اشتراك الوالٌات -4

  .بدالً من اتباع رائً االؼلبٌة باألجماعاعتماد التصوٌت -5

عدم احتواء العصبة على دول مهمة مثل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وطرد االتحاد السوفٌتً بعد ؼزو -6

 .نٌا لفترة قصٌرةالما وانضمامفلندا وانسحاب اٌطالٌا والٌابان 

ولكون قضٌة حقوق االنسان من اهم القضاٌا التً احتلت الصدارة واالهتمام العالمً والمحلً وذلك مباشرة 

بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة, إذ ظهرت الحاجة للسلم العالمً وضرورة خلق توازن دولً إضافة الى 

بناء الدولٌة الوطنٌة. هذه الدول التً واجهتها عدة سعً عدد من الشعوب لتحقٌق استؽاللها ومشروعها فً 

مشاكل وعقبات مهمة كان على رأسها االختٌارات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالٌدلوجٌة التً تبٌن ان لها عالقة 

 مباشرة بموضوع حقوق االنسان.
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أنه دٌم تحدث بشان حاجة الناس الى نظام عالمً ٌقٌم حٌاتها على العدل واالمن واالخاء والسالم مطلب ق

الفالسفة والمصلحون وتنادي العرب فً جاهلٌتهم الى حلؾ الفضول ٌنصرون به المظلوم وجاء االسالم 

فلبى حاجة فطرة االنسان وحقق للناس احالمهم ووضع لذلك قواعد ومبادى وقٌماً داخل سلوكٌات وادبٌات 

م والعدل وحجب االسالم عن حٌاة الناس والرخاء والسال باألمنوعاش الناس فً ذلك قروناً عدٌدة ٌنعمون 

فكان اضطراب كبٌر فً االرض واشعلت حروباً أكلت االخضر والٌابس مما اضطر صناع القرار ان 

تطورت ٌتنادوا الى نظام ٌجنب البقٌة الباقٌة من االرض وٌالت ما اقترفته اٌدٌهم فكانت عصبة االمم التً 

طار المؤسس للنظام الدولً ٌومئذ على اسس المساواة وحب السالم شأنها الى هٌئة االمم المتحدة لتكون اال

 والعضوٌة المفتوحة للجمٌع.

اال ان انهٌار امبراطورٌة االتحاد السوفٌتً قلب موازٌن القوى الدولٌة واحداث تؽٌرات واسعة فً البنٌة 

 الدولٌة ومعادالتها االقلٌمٌة والدولٌة. 

وعززت حرب الخلٌج الثانٌة بأن الوالٌات المتحدة تسعى الن تكون االقوى فً اتخاذ القرارات الدولٌة وان 

لزعامة القطب الواحد فً العالم واعلن الرئٌس االمرٌكً السابق بوش عن نظام  متهٌئةالظروؾ اصبحت 

والمسلمٌن على انهم العدو  عالمً جدٌد دون تصورات ومفاهٌم وبروز تٌار ثقافً فً الؽرب ٌقدم االسالم

  االخطر على الحضارة الؽربٌة وسٌادتها بعد سقوط المعسكر الشٌوعً.  

كما ان القوة التً تتمتع بها امرٌكا االن قد ساهمت بشكل أو باخر فً خلق االرهاصات التً ادت الى وجود 

          اخرى ؼٌر اسالمٌة.  ظواهر التطرؾ والتنظٌمات المعادٌة ألمرٌكا والتً تضم فً صفوفها جمعٌات 

  النظام العالمً الجدٌد

استخدام مصطلح النظام الدولً الجدٌد عدة مرات فً التارٌخ وكان دائماً ٌطلق من قبل الدول المنتصرة فً 

عند  1917الحروب فقد استخدمه البرٌطانٌون والفرنسٌون كما استخدمه الرئٌس االمرٌكً وٌلسون عام 

طرح مشروعاً للسالم عن طرٌق قٌام عصبة االمم, إذ طالب بعدم فرض سٌاسة دوله على اخرى وعدم 

 والحد من التسلح العسكري.انتهاء حقوق االنسان وضرورة السالم من دون ؼالب أو مؽلوب 

نٌن حقوق م انتصاراً مهماً على صعٌد صٌاؼة قوا 1945وٌمكن اعتبار نشوء منظمة االمم المتحدة فً عام 

االنسان واتفاق الدول على اساس التعاون والترابط بٌنها فٌما ٌخص الوضع الدولً سٌاسٌاً واقتصادٌاً 

وعسكرٌة وبلورة حالة التفاهم بٌن الدول فً اروقة االمم المتحدة ولكن هذا االنتصار لم ٌتمكن من القضاء 

 على محورٌة التحرك الدولً لصالح القوى العظمى. 

طرح الرئٌس االمرٌكً  1991شباط  28وارجاع الكوٌت فً ار الوالٌات المتحدة وحلفائها وبعد انتص

ودعا بوش الرأي العام  1991آذار  5االسبق بوش مصطلح ) النظام العالمً الجدٌد ( امام الكونجرس فً 

ق االنسان العالمً الى السٌر على حل المشاكل بالوسائل السلمٌة واحترام حرٌة الشعوب واراداتها وحقو

والقٌم االخالقٌة االخرى وكذلك ٌركز المٌثاق على عدم استؽالل الدول او ابتزازها اقتصادٌاً والتً ترفض 

العدوان والحروب وتنص على المشاكل بالوسائل السلمٌة واحترام حرٌة الشعوب التً تحقق العدالة فً 

 العالم. 

ن اٌكنبري فً مجلة قضاٌا خارجٌة االمرٌكٌة فً ماٌو جووٌكشؾ حقٌه النظام العالمً الجدٌد عالم السٌاسة 

م ٌقول ) لٌست القضٌة اٌجاد نظام عالمً جدٌد بل هً قضٌة الحفاظ على الوضع الذي نشا واستقر 1996

 وقؾ التوجه الذي بدأ فً االربعٌنٌات المٌالدٌة (. 
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الجدٌد واثبت التفوق العسكري وبالفعل عززت الوالٌات المتحدة من هٌمنتها من خالل النظام العالمً 

االمرٌكً فً ساحة الحرب ومواقفها القسرٌة فً اروقة االمم المتحدة ان الوالٌات المتحدة ال تسمح ألي قوة 

 دولٌة ان تتحدى او تجابه أو تشاركها فً زعامتها للنظام الدولً الجدٌد.
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المحاضرة الرابعة / االعتراف االقلٌمً بحقوق االنسان , االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان 

 , المنظمات غٌر الحكومٌة وحقوق االنسان . 1969, االتفاقٌة االمرٌكٌة عام  1950عام 

  . 1950نوفبر  4اتفاقٌة حماٌة حقوق االنسان فً نطاق مجلس أوربا روما  -1

لإلعالن العالمً لحقوق االنسان الصادر عن  باعتبارها اعضاء فً مجلس أورباالحكومات الموقعة ادناه 

م إذ ان هذا االعالن العالمً ٌهدؾ الى ضمان العالمٌة 1948دٌسمبر  10الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً 

لى تحقٌق اتحاد أوثق بٌن واالعتراؾ الفعال ورعاٌة الحقوق الموضوعة به إذ ان مجلس أوربا ٌهدؾ ا

أعضائه وأن حماٌة حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة وتحقٌق المزٌد منها أحد وسائل بلوغ هذا الهدؾ, 

وتجدٌداً لتأكٌد اٌمانها العمٌق بهذه الحرٌات االساسٌة التً تعد اساس العدالة والسالم فً العالم وان افضل ما 

عالة ومن ناحٌة اخرى فهم مشترك ٌرعى حقوق االنسان التً ترتكز من ناحٌة دٌمقراطٌة سٌاسة فتصان به 

 تلك الحرٌات علٌها. 

  ونوجز بعض المواد القانونٌة التً ذكرت فً االتفاقٌة.

كل أنسان فً الحٌاة ٌحمٌه القانون وال ٌجوز اعدام كل انسان عمداً اال تنفٌذاً لحكم حق  ( 2/1المادة ) 

 .فٌها القانون بتوقٌع هذه العقوبةقضائً بإدانة فً جرٌمة ٌقضً 

 ( ال ٌجوز اخضاع اي انسان للتعذٌب وال للمعاملة او العقوبة المهٌنة للكرامة. 3المادة ) 

( كل انسان له حق الحرٌة واالمن لشخصه, وال ٌجوز حرمان اي انسان من حرٌته اال فً  1/ 5) المادة 

 االحوال االتٌة: ) أ ( حبس شخص بناء على محاكمة قانونٌة أمام محكمة مختصة. 

( لكل انسان الحق فً حرٌة التفكٌر والضمٌر والعقٌدة هذا الحق ٌشمل حرٌة تؽٌر الدٌن أو  9/1المادة ) 

وحرٌة اعالن الدٌن أو العقٌدة بإقامة الشعائر والتعلٌم والممارسة والرعاٌة سواء على انفراد أو العقٌدة 

 باالجتماع مع آخرٌن بصفة علنٌة أو نطاق خاص. 

( لكل انسان الحق فً حرٌة التعبٌر. هذا الحق ٌشمل حرٌة اعتناق اآلراء وتلقً وتقدٌم  1/ 10المادة ) 

تدخل من السلطة العامة وبصرؾ النظر عن الحدود الدولٌة وذلك دون اخالل بحق المعلومات واالفكار دون 

 الدولة فً تطلب الترخٌص بنشاط مؤسسات اإلذاعة والتلفزٌون والسٌنما.

   .1969االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان لعام -2

  .الموقعة على هذه االتفاقٌة ان الوالٌات االمرٌكٌة

إذ تؤكد من جدٌد عزمها على ان تعزز فً هذه القارة وفً اطار المؤسسات الدٌمقراطٌة نظاماً من الحرٌة 

الشخصٌة والعدالة االجتماعٌة مبنٌا على احترام حقوق االنسان االساسٌة وإذ تقر بأن حقوق االنسان 

ٌزة للشخصٌة البشرٌة وتبرر االساسٌة ال تستمد من كوانه مواطنا فً دولة ما بل تستند الى الصفات المم

وبالتالً حماٌة دولٌة لها فً شكل اتفاقٌة تدعم أو تكمل الحماٌة التً توفرها القوانٌن الداخلٌة للدولة 

االمرٌكٌة. وإذ تعتبر هذه المبادئ قد أقرها مٌثاق منظمة الدول االمرٌكٌة واالعالم االمرٌكً لحقوق 

 فً وثائق دولٌة اخرى على المستوٌٌن العالمً واالقلٌمً.تنقٌحها وواجبات االنسان وانه قد اعٌد تأكٌدها و

وإذ تكرر وفقا لإلعالن العالمً لحقوق االنسان ان مثال االنسان الحر االمن من الخوؾ والفاقة ال ٌمكن ان 

ذلك ٌتحقق اال بتهٌئة الظروؾ التً تسمح لكل انسان بأن ٌتمتع بحقوقه االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وك

بعٌن االعتبار ان المؤتمر االمرٌكً الخاص الثالث ) المنعقد فً بوٌنس  تأخذبحقوقه المدنٌة والسٌاسٌة. وان 

أوسع فٌما ٌتعلق بالحقوق االقتصادٌة ( قد وافق على تضمٌن مٌثاق المنظمة نفسه معاٌٌر 1967إٌرس عام 
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االنسان ٌنبؽً ان تحدد بنٌة أو اختصاص  واالجتماعٌة والتربوٌة وقرر ان اتفاقٌة امرٌكٌة حول اتفاقٌة

 واجراءات الهٌئات المسئولة عن هذه المسائل. 

    ونوجز بعض المواد القانونٌة لالتفاقٌة االمرٌكٌة التً ذكرت فً االتفاقٌة

 ( الحق فً الحٌاة 4/1المادة ) 

فً ان تكون حٌاته محترمة هذا الحق ٌحمٌه القانون وبشكل عام منذ لحظة الحمل وال ٌجوز لكل انسان الحق 

 ان ٌحرم احد من حٌاته بصورة تعسفٌة. 

 ( تحرٌم التعذٌب 5/1المادة ) 

 . لكل انسان الحق ان تكون سالمة الجسدٌة والعقلٌة والمعنوٌة محترمة

 الخصوصٌة حق(  11المادة ) 

  .ان ٌحترم شرفة وتصان كرامة لكل انسان الحق فً-1

ال ٌجوز ان ٌتعرض احد لتدخل اعتباطً او تعسفً فً حٌاته الخاصة أو فً شؤون اسرته أو منزلة أو -2

 مراسالته وال ان ٌعترض العتداءات ؼٌر مشروعة على شرفة أو سمعة.

 أو تلك االعتداءات. لكل انسان الحق فً ان ٌحمٌه القانون من مثل ذلك التدخل -3

 ( حق الجنسٌة  20المادة ) 

 لكل شخص الحق فً جنسٌة ما. -1

  .لكل شخص الحق فً جنسٌة الدولة التً ولد على ارضها ان لم ٌكن له الحق فً اٌة جنسٌة اخرى-2

 .الٌجوز ان ٌحرم احد بصوره تعسفٌة من جنسٌة أو من حقة فً تؽٌرها-3

بشان حرٌة الرأي  ما وردباستثناء  الشأنبجدٌد فً هذا  ًتأتاما بشان الحقوق التً اوردتها االتفاقٌة فهً لم 

. وجعلها تنفرد عن بقٌة االتفاقٌات الدولٌة واالقلٌمٌة فً هذا المجال كما اعترفت هذه والتعبٌر من تفصٌالت

  االتفاقٌة لجمٌع االطفال بالحقوق ذاتها وبحق كل فرد فً جنسٌة الدولة التً ٌولد فٌها. 

  مٌة وحقوق االنسانالمنظمات غٌر الحكو

تلعب المنظمات ؼٌر الحكومٌة دوراً مهماً فً مجال حقوق االنسان من خالل مراقبتها وتوثٌقها لالنتهاكات 

الواقعة على حقوق االنسان ومن خالل المداخالت التً تقوم بها لدى السلطات المعنٌة لدى الرأي العام 

الحارس الؽٌور على حقوق  المحلً والدولً بهدؾ وضع حد لهذه االنتهاكات, فهً تقوم بدور المراقب

المجتمع وأفراده من تصرفات جائرة وهً تبذل اقصى جهودها فً الدفاع عن كل فرد فً المجتمع وفق 

حقوقها المعترؾ بها, هذا إضافة إلى مساهمتها فً النضال من اجل توسٌع دائرة الحقوق المحمٌة وتعرٌفها 

 ارض الواقع ورفع مستوى وعً المجتمع بها. بدقة, ومن اجل وضع االلٌات القانونٌة لضمانها على 

  .التعرٌف بالمنظمات غٌر الحكومٌة وعالقتها بالحكومات

  .المنظمات غٌر الحكومٌة بشقٌها العالمً والمحلً

)) هً عبارة عن جمعٌات ومؤسسات خاصة ٌنصب جل اهتمامها على تعزٌز وتطبٌق وحماٌة مبادى 

حقوق االنسان والقٌم االنسانٌة المتعارؾ علٌها عالمٌا. ومنها ما ٌختص فً المجال القانونً والسٌاسً 
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ٌما ٌتعلق بحقوق واالجتماعً والطبً....الخ ((. فالعالقة بٌن الحكومات وبٌن المنظمات ؼٌر الحكومٌة ف

االنسان هً عالقة ٌشوبها التوتر الن المنظمة ؼٌر الحكومٌة تقؾ بالمرصاد لتصرفات الحكومة وموظفٌها. 

ولكن فً بعض الدول تتعاون المنظمات ؼٌر الحكومٌة لحقوق االنسان مع النظام الحاكم فً بلدها من اجل 

  تعزٌز الحماٌة القانونٌة لحقوق االنسان. 
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حمٕق االَساٌ / ادلسحهت االٔىل /انكٕزض اخلسيفي / االلساو انصزاػيت ] حمُياث 
  االَخاج انُباحي , االَخاج احليٕاَي , انصحت احليٕاَيت , ادلكُُت انصزاػيت [ .

المحاضرة الخامسة / المنظمات الوطنٌة لحقوق االنسان , حقوق االنسان فً الدساتٌر 

 العراقٌة بٌن النظرٌة والواقع. 

  المنظمات الوطنٌة لحقوق االنسان.

تدعم المفوضٌة السامٌة لحقوق االنسان عن طرٌق قسم المؤسسات الوطنٌة وااللٌات االقلٌمٌة إنشاء وتعزٌز 

لتركٌز حقوق االنسان وتعمل على نحو وثٌق مع المؤسسات الوطنٌة لحقوق االنسان المؤسسات الوطنٌة ل

عملها على قضاٌا الحماٌة االساسٌة مثل منع التعذٌب والمعاملة المهٌنة وحاالت االعدام بإجراءات موجزة 

قوق االنسان واالحتجاز واالختفاء التعسفٌٌن, أو حماٌة المدافعٌن عن حقوق االنسان والمؤسسات الوطنٌة لح

ٌمكنها وٌنبؽً لها ان تقوم بدور فً تعزٌز جمٌع جوانب سٌادة القانون بما ٌشمل السلطة القضائٌة واجهزة 

انقاذ القانون ونظام االصالحات وقسم المؤسسات الوطنٌة وااللٌات االقلٌمٌة, ٌمكنه اٌضا االسهام فً الٌقظة 

بوجه ٌع المستوٌات فً مجال حقوق االنسان وكذلك والمتجاوبة ونظام مدرسً ذي برامج تعلٌمٌة على جم

عام فً مجتمع ٌشجع على تحقٌق هدؾ ٌتمثل فً بناء ثقافة عالمٌة لحقوق االنسان. وبالتحدٌد ٌمكن ان 

تكون المؤسسات الوطنٌة لحقوق االنسان المعتمدة فً المركز الؾ إحدى افضل آلٌات المواصلة على 

 ٌٌر الدولٌة لحقوق االنسان. الصعٌد القطري لضمان تطبٌق المعا

  دور المؤسسات الوطنٌة وااللٌات االقلٌمٌة فً عم وتحدٌد حقوق االنسان.

إلى إنشاء المؤسسات الوطنٌة لحقوق االنسان فً جمٌع انحاء العالم مع وعن ( ٌدعم الجهود الرامٌة 1)

 طرٌق موظفً المكتب الجؽرافً والمكاتب المٌدانٌة للمفوضٌة السامٌة لحقوق االنسان. 

( ٌستعرض مشارٌع القوانٌن المتعلقة بالمؤسسات الوطنٌة لحقوق االنسان وٌقدم المشورة بشأن االمتثال 2)

 شارٌع.للبرامج والم

تضع المذكرات االرشادٌة واالدوات المنهجٌة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بسأن المسائل ( 3)

 المتعلقة بالمؤسسات الوطنٌة لحقوق االنسان.

( تقدم الدعم بخدمات االمانة إلى لجنة التنسٌق الدولٌة للمؤسسات الوطنٌة لتعزٌز حقوق االنسان 4)

 نتها الفرعٌة المعنٌة باالعتماد. وحماٌتها, بما فً ذلك لج

 ( تٌسر الشركات الوطنٌة بٌن المؤسسات الوطنٌة لحقوق االنسان واالفرقة القطرٌة التابعة لألمم المتحدة. 5)

تدعم تفاعل المؤسسات الوطنٌة لحقوق االنسان مع النظام الدولً لحقوق االنسان واالستعراض الدوري ( 6)

 الشامل لمجلس حقوق االنسان.

( تدعم الشبكات االقلٌمٌة ودون االقلٌمٌة للمؤسسات الوطنٌة لحقوق االنسان وتتولى صٌاؼة تقارٌر االمن 7)

 العام والمفوضٌة السامٌة إلى الجمعٌة العامة ومجلس حقوق االنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنٌة. 

  حقوق االنسان فً الدساتٌر العراقٌة بٌن النظرٌة والواقع.
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لذي تتباهى كثٌر من دول العالم بدساتٌرها المتضمنة ) المحتوٌة ( لمبادئ حقوق االنسان فً الوقت ا

فان التجربة 1948  العالمً لحقوق االنسان الصادر فً  لإلعالنوالحرٌات العامة وبكونها موافقة 

حرٌاته, بل حقوق االنسان و لمبادئالدستورٌة العراقٌة قد سبقت تلك الدول فً حٌازتها للدستور المتضمن 

وذلك بإصدار أول دستور عراقً عام ان هذه التجربة سبقت حتى صدور االعالن العالمً لحقوق االنسان 

ٌعد تأكٌداً على حقٌقة اساسٌة ٌجب م إذ كان هذا مصدراً للمباهاة لدولتنا العراقٌة فانه من جانب اخر 1925

ان ال نبتعد عنها على ان قضٌة حقوق االنسان والحرٌات العامة هً قضٌة ذات هوٌة انسانٌة عالمٌة قبل ان 

 فأنهاتكون ذات هوٌة سٌاسٌة جؽرافٌة ولذلك نقول ان هذه القضٌة متى ما بقٌت مرتبطة بالجانب االنسانً 

منها وهً مرتبطة باالعتبارات المصلحٌة او السٌاسٌة وهً التً سٌرت  ستكون قضٌة اٌجابٌة واكثر نجاحاً 

م الدستور الوحٌد والٌتٌم رؼم وجود التحفظات والتعدٌالت علٌة 1925وبقى دستور  كل الدساتٌر العراقٌة.

 آنذاك فهو الدستور الذي نشاء عبر جمعٌة منتخبة وجاءت بقٌة الدساتٌر بقٌاسات بالؼٌة وعبارات انشائٌة

[ هو االطار المبنً, اما  constitutionرنانة ولكن من دون ان ٌكون لها حٌز بالتطبٌق. ان الدستور ] 

الضوء على موضوع  ال لقاء[ هو المعنى والروح. هذه الرسالة تأتً constitutionalism الدستورٌة ] 

عراقٌة ما بٌن النظرٌة والتطبٌق وحرٌاته العامة فً الدساتٌر الحسبناه مهماً اال وهو دراسة لحقوق االنسان 

 وذلك من خالل وصؾ مقارنة وتحلٌل النصوص الدستورٌة التً حظً بها العراق. 

  تحاول الدراسة التحقق من عدة فرضٌات منها.

ان التجربة الدستورٌة العراقٌة هً تجربة غنٌة خاصة على مستوى النصوص فالدستور االساسً -1

 م قد سبق االعالن العالمً لحقوق االنسان ال كثر من عقدٌن من الزمان. 1925لسنة 

ان الدساتٌر العراقٌة قد نصت على الكثٌر من الحقوق والحرٌات العامة على اختالف مناشئها وطرٌقة -2

 اصدارها سواء كانت بشكل دٌمقراطً او غٌر دٌمقراطً. 

لها ]] أي المشكلة االساسٌة هً فً جانب التطبٌق ولكن رغم وجود هذه المواد وهً مواد كثٌرة فإن -3

 المشكلة لٌست فً الدستور بل فً الدستورٌة [[. 

لن لً تجربة دستورٌة عراقٌة مستقبلٌة ٌشترط ان تزاوج مبٌن مبدأ الدستور ومبدأ الدستورٌة حتى -4

 تكون هذه التجربة تجربة ناجحة وٌكنب لها االستقرار والدوام. 
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المحاضرة السادسة / العالقة بٌن حقوق االنسان والحرٌات العامة فً االعالن العالمً 

 لحقوق االنسان والمواثٌق االقلٌمٌة والدساتٌر الوطنٌة.

ان لموضوع الحقوق والحرٌات العامة اهمٌة بالؽة تتمثل فً انها من بٌن الركائز التً ٌقوم علٌها النظام 

إذ ان هذه االخٌرة تطورت بتطور االزمان بسبب ثورة الشعوب على استبداد الدٌمقراطً فً العصر الحالً 

الحكام فاعترؾ بالكرامة المتأصلة فً جمٌع اعضاء االسرة البشرٌة وحقوقهم المتساوٌة الثابتة هو اساس 

إذ كان  ال ٌكون اال باعتراؾ وضمان سًء واحد هو ]] الحقوق والحرٌات [[الحرٌة والسالم فً العالم الذي 

فضل سبق فً اعالن وإظهار الحقوق والحرٌات بصفة عامة واعالن مبدا المساوات فً الحقوق  لإلسالم

قرن من الزمن ثم نادت اعالنات ودساتٌر  14والتكالٌؾ العامة فً القرن السابع المٌالدي أي منذ اكثر من 

ٌمكن ان نطرح عدة خالل هذا عدة فً انحاء العالم بالحقوق والحرٌات ودعت الى ضمانها وإقرارها و

  تساؤالت فما هً اهم الحقوق والحرٌات وماهً ضمانات حماٌتها. 

ومن تلك  1948/  12/  10مواثٌق حقوق االنسان واهمها االعالن العالمً لحقوق االنسان 

 . الحقوق

 حق الحٌاة وضوابط عقبة االعدام والتعذٌب واالكراه. -1

 ما ٌتنافى معها من القٌض واالٌقاؾ التعسفً.حق الحرٌة والسالمة الشخصٌة و-2

 حق العمل.-3

 حق تكوٌن النقابات والجمعٌات واالحزاب والمشاركة فٌها. -4

 حق التجمع السلمً.-5

 حق الزواج وتكوٌن أسرة وحماٌتها. -6

 الحقوق الصحٌة والثقافٌة وحق التعلٌم.-7

 حقوق االسرة واالمٌة.-8

 وما ٌتناقض مع ذلك من االكراه. حق الفكر والتعبٌر عن الرأي والدٌانة -9

 حق التقاضً وحقوق المتهم فً الدفاع عن نفسة.-10

 حق حماٌة الفرد من التدخل التعسفً فً خصوصٌاته.-11

 الحقوق السٌاسٌة وتشمل حق االنتخاب والمشاركة فً الحٌاة العامة.-12

 ر. حق التنقل واالقامة والسف-13

 حق االقلٌات فً التمتع بثقافتهم وممارسة دٌنهم واستعمال لؽتهم.-14

حقوق االنسان هً من المواد التً لها جذور فً الجامعات الحدٌثة أما مادة  ان مادة الحرٌات العامة

 فإنها من المواد االكثر حداثة وتعقٌد فهً تعود الى المنتصؾ الثانً من القرن العشرٌن وهً معقدة ألنها

ترتبط فً العدٌد من المواد القانونٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ومما ٌزٌد من تعقٌدها هو تداخلها مع مادة 

الحرٌات العامة إذ ان هناك تداخل بٌن مادتٌن الحرٌات العامة وحقوق االنسان فهناك من ٌستعمل لفظ )) 

الحرٌات الفردٌة -ساسٌة للفرد ب الحقوق اال-الحرٌات العامة (( وهناك من ٌستعمل مصطلحات اخرى مثل أ

 حقوق االنسان.-لإلنسان ج 



 

17 

هً سلطة أو إمكانٌة السٌطرة على الذات وبموجبها ٌختار االنسان تصرفاته عوائق أو  تعرٌف الحرٌة

 إكراه.الشخصٌة وٌمارس نشاطاته دون 

 هً تلك الحرٌات التً ال تظهر فً الوجود القانونً إال بتفرعاته ووجوهه العلمٌة  الحرٌات العامة

   االختالف بٌن الحرٌات العامة وحقوق االنسان

 مفهوم الحرٌات العامة ٌتضمن مجموعة من الحرٌات التً اعترؾ بها القانون.

ى من االمن المادي والحماٌة مفهوم حقوق االنسان ٌتضمن كل ما تحتاجه الطبٌعة االنسانٌة كالحد االدن

الصحٌة والتعلٌم وهو بذلك مفهوم قابل للتطور والتوسع, ان مفهوم حقوق االنسان ٌستخدمه فقهاء القانون 

 الدولً العام, أما مفهوم الحقوق والحرٌات العامة فٌستعمله فقهاء القانون الدستوري وعلماء السٌاسة. 

  2005الدستور العراقً لعام 

 من الحقوق التً تناولها الدستور تتمثل باالتً 

 الحق فً الحٌاة واالمن والحرٌة.-1

 حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتٌشها أو التعرض لها اال بقرار قضائً ووفقا للقانون.-2

 منح الجنسٌة العراقٌة لكل عراقً وهً اساس المواطنة.-3

 تطبٌق مبدأ اال عقوبة اال على الفعل الذي ٌعده القانون وقت اقترافه جرٌمة. -4

 حق التقاضً مكفول للجمٌع.-5

 المشاركة فً الشؤون العامة بما فٌها حق التصوٌت واالنتخاب والترشٌح. -6

 حق العمل حق لكل العراقٌٌن بما ٌضمن حٌاة حرة كرٌمة.-7

ً ملكه خاصه ٌتمتع ٌقصد بالحرٌة قدرة ا مفهوم الحرٌة ً أو تركة بإرادته الذاتٌة وه النسان على فعل الش

بها كل انسان عاقل وٌصدر بها أفعاله بعٌداً عن سٌطرة االخرٌن ألنه لٌس مملوكاً الحد ال فً نفسة وال 

 فً بلده وال فً قومه وال فً أمته.

  انواع الحرٌات

هً تلك الحرٌات التً تتعلق بالعالقات بٌن الدولة من جانب وبٌن االفراد من جانب الحرٌات الخاصة -1

 اخر ومنها حرٌة الرأي واالنتقال. 

 اال ان األصل العام فً الفقه ٌرى ان كل الحرٌات عامه.الحرٌات العامة -2

شمل حق الفرد فً وتفرصة المشاركة فً اتخاذ القرارات الحكومٌة  لإلنسانوهً تتٌح الحرٌة السٌاسٌة -3

 ترشٌح نفسه لوظٌفة والحق فً نقد سٌاسٌات الحكومة.

هً حق الناس فً التعبٌر عن آرائهم وافكارهم وحرٌة التعبٌر تعزز الحرٌة السٌاسٌة بلفت حرٌة التعبٌر -3

 انتباه المسؤولٌن الى الرأي العام.

الذاعة والتلفاز واالفالم وكذلك هً حق نشر الحقائق واالفكار واآلراء وٌشمل ذلك احرٌة الصحافة -4

 المواد المطبوعة.
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 تعنً حرٌة االعتقاد وممارسة الشعائر الدٌنٌة التً ٌختارها الفرد لنفسة.الحرٌة الدٌنٌة -5

هً حرٌة الناس فً االجتماع بعضهم مع بعض لمصالح متشابهة اي تعنً اٌضا ٌجوز حرٌة االجتماع -6

 .للناس ان ٌنضموا الى من ٌشاءون

ٌتطلبها المعلمون والدارسون وتشمل حق التعلٌم والبحث والكتابة والنشر بما ٌنمً لحرٌة التعلٌمٌة ا-7

 تطور الفكر ونشر المعرفة.

وهً تعنً مجموعة من الشروط القانونٌة التً ٌجب استٌفاؤها قبل معاقبة المتهم على حرٌة التقاضً -8

 م السجن بدون وجه حق.جرٌمة وٌهدؾ من هذه الحرٌة حماٌة الناس من اٌداعه

وهً تعنً تمكن الناس من ان ٌتخذوا قراراتهم االقتصادٌة بأنفسهم, فالعمال احرار الحرٌة االقتصادٌة -9

 فً اختبار وظائفهم وللناس حرٌة ادخار المال واستثماره بمحض ارادتهم.
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االَساٌ / ادلسحهت االٔىل /انكٕزض اخلسيفي / االلساو انصزاػيت ] حمُياث حمٕق 
  االَخاج انُباحي , االَخاج احليٕاَي , انصحت احليٕاَيت , ادلكُُت انصزاػيت [ .

المحاضرة السابعة / حقوق االنسان الضرورٌة وحقوق االنسان الجماعٌة , حقوق االنسان 

 ة , حقوق االنسان المدنٌة والسٌاسٌة. االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌ

  الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة.

إلى التحدث عن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة كما لو كانت تختلؾ عن  اوجد اتجاه فً الماضً

ان لم ٌمٌز على اي الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة اختالفاً جوهرٌاً. وفً حٌن ان االعالن العالمً لحقوق االنس

نحو بٌن الحقوق فإن التمٌز ظهر فً سٌاق توترات الحرب البارة المتعمقة بٌن الشرق والؽرب فقد مالت 

بٌنما قامت االقتصادات بقدر اكبر على الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  التأكٌداقتصادات السوق فً الؽرب إلى 

المخططة مركزٌاً على اهمٌة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وأدى ذلك إلى التفاوض على عهدٌن 

منفصلٌن فً هذا الصدد واعتمادها عهد بشان الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وآخر بشان الحقوق االقتصادٌة 

رم قد هجر منذ ذلك الحٌن وحدثت عودة الى البٌئة االصلٌة واالجتماعٌة والثقافٌة. بٌد ان هذا الفصل الصا

لإلعالن العالمً لحقوق االنسان وفً العقود االخٌرة دمجت جمٌع الحقوق فً معاهدات حقوق االنسان 

 ذوي االعاقة.المعقودة مثل اتفاقٌة حقوق الطفل أو اتفاقٌة حقوق االشخاص 

 .الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة

تتطلب مستوٌات مرتفعة من االستثمارات بٌنما ٌقال ان الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  هاٌنظر الٌها على ان

تتطلب ببساطة من الدول االمتناع عن التدخل فً الحرٌات الفردٌة. صحٌح ان الكثٌر من الحقوق 

ى سواء االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة تتطلب احٌاناً مستوٌات مرتفعة من االستثمار المالً والبشري عل

لضمان التمتع الكامل بها بٌد ان الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة تتطلب اٌضاً من الدول االمتناع 

أو الحق فً البحث عن عمل ٌختاره المرء بنفسة عن التدخل فً الحرٌات الفردٌة مثل الحرٌات النقابٌة 

ات فردٌة من اجل االعمال الكاملة لها وعلى وبالمثل فإن الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وان كانت تتضمن حرٌ

سبٌل المثال فإن الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة تتطلب هٌاكل اساسٌة مثل شبكة محاكم تؤدي مهامها وسجون 

 تحترم الحد االدنى من االوضاع المعٌشٌة للسجناء وتوفٌر المعونة القانونٌة واجراء انتخابات حرة ونزٌهة. 

 . الى ثالث فئات حسب االعالن العالمً ٌتم تصنٌف حقوق االنسان

ان ٌجدوا عمالً أو ان ٌشاركون ما ٌكون من االصعب على االفراد الذٌن ال ٌستطٌعون القراءة والكتابة  كثٌراً 

فً نشاط سٌاسً او ان ٌمارسوا حرٌتهم فً التعبٌر وبالمثل ٌكون من االقل احتماالً ان تحدث مجاعات 

ان ٌمارسوا حقوقهم السٌاسٌة مثل الحق فً التصوٌت وبناء على ذلك فإن فئات  عندما ٌكون بوسع االفراد

الحقوق مثل ] الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة [ أو ] الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة [ عند تمحٌصها 

ا نشأت بثالث بدقة ال ٌكون لها معنى كبٌر ولهذا السبب فإن من المشارٌع على نحوا متزاٌد اإلشارة إلى أنه

 أجٌال. 
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) حق الحٌاة , الحرٌة , . ) الحقوق المدنٌة والثقافٌة والسٌاسٌة ( وهً مرتبطة بالحرٌات الجٌل األول-1

االمن , وعدم التعرض للتعذٌب , والتحرر من العبودٌة , المشارطة السٌاسٌة , حرٌة الرأي والتعبٌر 

 (. والتفكٌر والضمٌر والدٌن واالشتراك فً الجمعٌات 

. ) الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة ( وهً مرتبطة باألمن ) العمل , التعلٌم , المستوى الجٌل الثانً-2

 الالئق للمعٌشة والمأكل والمأوى والرعاٌة الصحٌة (. 

. ) الحقوق البٌئٌة والتنموٌة ( وتشمل ) حق العٌش فً بٌئة نظٌفة ومصونة من التدمٌر الجٌل الثالث-3

والسٌاسٌة واالقتصادٌة والحق فً السالم العالمً (. وكنموذج على الحقوق والحق فً التنمٌة الثقافٌة 

الكبٌرة والعولمة  الجماعٌة فإن الحق فً التنمٌة ٌحتل اهمٌة كبٌرة ال سٌما وانه فً زمن التؽٌرات الكونٌة

فإن ما نتج وٌنتج عن ذلك من تؽٌرات هٌكلٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة فً دول العالم ٌنطوي على 

تأثٌرات كبٌرة على التمتع بحقوق االنسان جمٌعها فالتنمٌة هً نتٌجة وسبب فً التعاطً مع حقوق االنسان 

ختلؾ اشكالها. بالنظر إلى ان حالة التنمٌة تعنً فً إذ انها تشكل البٌئة الصحٌة الحترام حقوق االنسان بم

فً نهاٌة االمر احترام حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة وتعزٌز مبدأ سٌادة القانون واشرك اكبر للمواطنٌن 

 الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً اي بلد. 

 .  ٌةهل ٌستطٌع كل شخص منا أن ٌطالب بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقاف

تشكل حقا  )) فالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة (( شأنها فً ذلك شأن حقوق االنسان االخرىنعم 

ٌكتسبه كل فرد من افراد البشر عند مولده وٌشكل كل مما ٌلً أمثلة ألفراد ٌحرمون من حقوقهم االقتصادٌة 

. )) المرأة (( االبتدائٌة بسبب الرسوم الدراسٌة المدرسة واالجتماعٌة والثقافٌة )) الطفل (( الذي ٌستبعد من

الذي ٌدفع لها اجر اقل من زمٌلها الذكر على تأدٌة نفس العمل والشخص الجالس على كرسً متحرك ) من 

ذوي االحتٌاجات الخاصة ( وؼٌر القادر على دخول مسرح من المسارح بسبب عدم وجود مدرج لكرسٌه ) 

بسبب عدم قدرتها على الدفع ) والفنان والمرأة الحامل ( التً ٌرفض دخولها الى المستشفى من اجل الوضع 

( الذي ٌجري تؽٌر اعماله او تشوهها او اتالفها عالنٌه ) والرجل ( الذي ٌترك لٌتضرر جوعاً فً الوقت 

ً بسبب عدم قدرتهم   االطفالالذي توجد فً مخزونات اؼذٌة ؼٌر مستعملة. فلمنع حرمان  من التعلٌم االبتدائ

اج الدولة الى انشاء نظام لضمان توفٌر التعلٌم االبتدائً المجانً لجمٌع على دفع الرسوم الدراسٌة تحت

االطفال بٌد ان هذه السمه ال تحول دون مطالبه فرادي وتوجد بعض االستثناءات الهامة للطبٌعة الفردٌة 

العمالٌة (  للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ومما له من اهمٌة ان حقوقاً معٌنه مثل ) حقوق النقابات

              فً انشاء اتحادات وطنٌة وفً العمل بحرٌة هً اساساً حقوق جماعٌة.  

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

المحاضرة الثامنة / حقوق االنسان الحدٌثة , الحق فً التنمٌة , الحق فً البٌئة النظٌفة , 

الصعٌد الحق فً التضامن , الحق فً الدٌن , ضمانات احترام وحماٌة حقوق االنسان على 

 الوطنً , الضمانات فً الدستور والقوانٌن , الضمانات فً مبدأ سٌادة القانون.

 الحق فً التنمٌة. -1  

ان الجمعٌة العامة إذ تضع فً اعتبارها مقاصد ومبادى مٌثاق االمم المتحدة المتصلة بتحقٌق التعاون الدولً 

فً حل المشاكل الدولٌة ذات الطابع االجتماعً واالقتصادي والثقافً واالنسانً وفً تشجٌع احترام حقوق 

 س او اللؽة او الدٌن. االنسان والحرٌات االساسٌة للجمٌع دون تمٌز بسبب العنصر او الجن

فالحق فً التنمٌة هو العملٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة واالساسٌة الشاملة التً تستهدؾ التحسٌن 

 المستمر لرفاهٌة السكان باسرهم واالفراد جمٌعهم على اساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة. 

 .الحق فً البٌئة النظٌفة

اي ذكر لحقوق االنسان فً بٌئة نظٌفة ولم ٌرد  1948لمً لحقوق االنسان لسنة لم ٌرد فً االعالن العا

كذلك النص على هذا الحق فً العهد الدولً الخاص بالحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وهذا ٌدل 

 على امرٌن.

ان الدول لم تنتبه الى هذا الحق فً تلك الفترة ربما بسبب قلة التلوث البٌئً او انكباب االهتمام الدولً  -:اوالً 

واجدر بالمراعاة واكثر مساس بحٌاة االنسان والدول مثل الحقوق المدنٌة على مواضٌع اكثر اهمٌة 

 بحقوق الجٌل الثالث من الحقوق. والسٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وهذا ما ٌبرر تسمٌتها 

ان الدول ارادتان تنظم موضوع البٌئة فً اتفاقات خاصة ومتعددة وذات طبٌعة قانونٌة مرنه وهذا ما  -:ثانٌاً 

حصل بالضبط إذ اسفرت الجهود الدولٌة فً مٌدان البٌئة عن ابرام العدٌد من االتفاقات الدولٌة والتً التزال 

ت معها قانون خاص بها ٌسمى القانون الدولً للبٌئة ٌظم االتفاقات الدولٌة تبرم الى الدرجة التً شكل

لم تحدد اقدم االتفاقٌات التً تناولت مسالة  law softواالقلٌمٌة والتً تمتاز جمٌعها بانها ذات طبٌعة مرنه 

 التلوث. 

االحتباس الحراري  التً تعانً ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن -: 1992اتفاقٌة تغٌر المناخ لسنة 

التً تعتبر من اهم التهدٌدات الخطرة التً تتعرض لها البٌئة العالمٌة ان اي تلوث سٌؤدي حتما الى اضرار 

كان هذا االخالل زٌادة فً نسبة مكون معٌن او نقص بٌئٌة تحدث اخالال بالتوازن البٌئً فً االرض سواء 

لتوازن وعلى تركٌبة الكٌمٌاوي فالبٌئة تمثل وحده واحده ال فً هذه البٌئة الن الؽالؾ الجوي قائم على هذا ا

 تتجزأ ٌرتبط كل عنصر من عناصرها باألخر وصوال الى التوازن البٌئً.

  الحق فً التضامن

هو حق من حقوق االنسان ٌكون بموجبة لكل انسان ولجمٌع الشعوب الحق فً التمتع على قدر المساواة فً 

العدل الفائدة المترتبة على وجود مجتمع دولً منسجم ٌسوده نظام سٌاسً واقتصادي دولً قوامه 

وق االنسان واالنصاؾ وٌمكن فٌه اعمال جمٌع حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة. وقد كلؾ مجلس حق

وطلب مجلس حقوق االنسان فً  2005فً عام التابع الى االمم المتحدة بتعٌن السٌدة )) فرجٌنٌا داندان (( 

      -ما ٌلً: 6/ 17القرار 

تعزٌز اعمال حق الشعوب واالفراد فً التضامن الدولً. التً تتٌح اعمال جمٌع حقوق االنسان اعماالً -أ

 كاملة.
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مات الحكومات ووكاالت االمم المتحدة وؼٌرها من المنظمات الدولٌة والمنظمات ؼٌر التماس اراء ومساه-ب 

آخذا فً حسبانه نتائج جمٌع مؤتمرات القمه الكبرى التً تعقدها االمم  الحكومٌة ذات الصلة فً اداء والٌة

 المتحدة.

الشعوب واالفراد فً التضامن بحث سبل ووسائل التؽلب على العقبات القائمة والناشئة امام اعمال حق -ج 

 الدولً.

تقدٌم توصٌات بشان الخطوات الممكنة بؽرض التوصٌل تدرٌجٌاً الى االعمال الكاملة لحقوق الشعوب -د

 واالفراد فً التضامن الدولً واقتراح سبل التصدي لما ٌواجه التعاون الدولً من تحدٌات متزاٌدة. 

الدولٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وكذلك مع والمنظمات الحكومٌة العمل بالتعاون الوثٌق مع جمٌع الدول -ه 

الجهات االخرى ذات الصلة التً تمثل اوسع نطاق ممكن من المصالح والتجارب, كً تعمم حقوق الشعوب 

 واالفراد فً التضامن الدولً تعمٌماً كامالً فً انشطة االمم المتحدة.

واالنشطة الدولٌة ذات الصلة بهدؾ تعزٌز واعمال حق مواصلة المشاركة والمساهمة فً المؤتمرات -و

 الشعوب واالفراد فً التضامن الدولً.

 المبادئ التوجٌهٌة االساسٌة للتضامن

 االستقالل الوطنً المبنً على حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها.-1

 مبدأ عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول.-2

 ٌة.احترام سٌادة الدول وسالمتها االقلٌم-3

 السٌادة الدائمة لكل امه على ثرواتها ومواردها الطبٌعٌة. -4

حق كل دوله ومسؤولٌتها فً ان تحدد اهدافها المتعلقة بالتنمٌة االجتماعٌة واولوٌاتها وفً القٌام وفقا -5

 لمبادئ مٌثاق االمم المتحدة بتقرٌر وسائل وطرق تحقٌقها دون اي تدخل خارجً.

   الحق فً الدٌن

ٌقصد فً الحق بالدٌن )) اعتناق ما ٌشاء من افكار دٌنٌة او ؼٌر دٌنٌة (( والمعتقد فً اطار منظومة حقوق 

 باألشراؾوهً لجنة تقوم  1993االنسان وحرٌة الفرد وقد قامت اللجنة المعنٌة بحقوق االنسان فً عام 

خبٌرا ٌتم انتخابهم من قبل الدول  18المدنٌة والسٌاسٌة وتتشكل من على تنفٌذ العهد الدولً الخاص بالحقوق 

الى ان المقصود بالدٌن او المعتقد ٌتمثل فً معتقدات فً وجود ) اله ( او فً عدم  باإلشارةاالطراؾ. 

 وجودة او معتقدات ) ملحدة (  بجانب الحق فً عدم ممارسة اي دٌن او معتقد. 

 ل فً قانون حقوق االنسانٌعد موضوع الحق فً الدٌن من المواضٌع المعقدة والمثٌر للجد

ان الكفاح من اجل الحرٌة الدٌنٌة قائم منذ قرون وقد ادى الى كثٌر من الصراعات المفجعة وعلى الرؼم من 

مازالت قائمة اال انه ٌمكن القول بان القرن العشرٌن قد شهد بعض التقدم إذ تم ان مثل هذه الصراعات 

. وقد اعترفت االمم المتحدة بأهمٌة حرٌة ة الدٌانة او المعتقدالمشتركة الخاصة بحرٌ المبادئاالقرار ببعض 

منه على  18إذ تنص المادة  1948الدٌانة او المعتقد فً االعالن العالمً لحقوق االنسان الذي اعتمد عام 

ان لكل انسان حق فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن وٌشمل ذلك حرٌته فً ان ٌدٌن بدٌن ما وحرٌة فً 

اعتناق اي دٌن او معتقد ٌختاره وقد تلى اعتماد هذا االعالن محاوالت عدة لوضع اتفاقٌة خاصة بالحق فً 

  الدٌن والمعتقد اال ان كافة تلك المحاوالت قد باءت بالفشل.حرٌة 
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 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة على اربع بنود بهذا الخصوص. 18تنص المادة 

لكل انسان حق فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن وٌشمل ذلك حرٌة فً ان ٌدٌن بدٌن ما وحرٌة فً اظهار -1

 جماعة وامام المال او على حده.دٌنه او معتقدة بالتعبد واقامة الشعائر والممارسات والتعلٌم بمفردة او مع 

الٌجوز تعرٌض احد إلكراه من شانه ان ٌخل بحرٌته فً ان ٌدٌن بدٌن ما او بحرٌة فً اعتناق اي دٌن -2

 او معتقد ٌختاره.

الٌجوز اخضاع حرٌة االنسان فً اظهار دٌنة او معتقدة اال للقٌود التً ٌفرضها القانون والتً تكون -3

او الصحة العامة او اآلداب العامة او حقوق االخرٌن العامة او النظام العام ضرورٌة لحماٌة السالمة 

 وحرٌاتهم االساسٌة.

تتعهد الدول االطراؾ فً هذا العهد باحترام حرٌة االباء او االوصٌاء عند وجدهم فً تامٌن تربٌة -4

 اوالدهم دٌنٌا وخلقٌا وفقا لقناعتهم الخاصة. 
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حمٕق االَساٌ / ادلسحهت االٔىل /انكٕزض اخلسيفي / االلساو انصزاػيت ] حمُياث 
  االَخاج انُباحي , االَخاج احليٕاَي , انصحت احليٕاَيت , ادلكُُت انصزاػيت [ .

المحاضرة التاسعة / الضمانات فً الرقابة الدستورٌة , فً حرٌة الصحافة والرأي العام , 

على الصعٌد الدولً , دور االمم المتحدة فً توفٌر ضمانات احترام حقوق االنسان 

     الضمانات. 

لما لها من اهمٌة بالؽة  2005تعد الحقوق والحرٌات من اهم المواد التً نص علٌها الدستور العراقً لعام 

لبناء عراق دٌمقراطً ٌؤمن بحقوق وحرٌة االنسان بعد االضطهاد والجور الذي عاناه االنسان العراقً 

طٌلة العقود الماضٌة وفً سبٌل ضمان تلك الحقوق والحرٌات كانت الضمانات الدستورٌة كفٌلة بحفظ 

التً تصدر ومعرفة هذه الضمانات فً حقوق  وضمان هذه الحقوق من خالل مراقبة القوانٌن والتشرٌعات

 االنسان. 

 الضمانات فً الدستور والقوانٌن -أوالً:

هً القواعد التً تمكن الفرد من التمتع بحقوقه المنصوص علٌها فً الدستور وتحمً هذه الحقوق من 

ست مشكلة, انما ضوابط قانونٌة معٌنة. فان مسالة التعرؾ على هذه الحقوق والحرٌات لٌ بإٌجاداالنتهاك 

تكمن المشكلة فً انتهاك هذه الحقوق والحرٌات على ساحة الواقع, مما ٌقتضً االمر اٌجاد الضمانات 

المناسبة لحماٌة لحقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة وضمان عدم انتهاكها. ومن النتائج والمقترحات التً من 

النص على حقوق االنسان فً الدستور ٌعد احد شانها حماٌة حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة ٌالحظ بان 

ان هذه  ٌعنً الوسائل التً تؤدي الى ضمان حقوق االنسان إذ ان النص على هذه الحقوق فً الدستور

السلطات فً الدولة احترامها. وقد جاء النص على حقوق الحقوق مبادى دستورٌة وطنٌة ٌجب على كافة 

تحت عنوان الحقوق  2005ثانً من الدستور العراقً لسنة االنسان وحرٌاته االساسٌة فً الباب ال

ومن هذه الحقوق حق الفرد فً الحٌاة واالمن والحرٌة والحق فً  45 – 14والحرٌات وذلك فً المواد 

الخصوصٌة الشخصٌة وحرمة المساكن وعدم اسقاط الجنسٌة وان المتهم بريء حتى تثبت ادانة ومبدأ ال 

جرٌمة وال جرٌمة وال عقوبة اال بنص فضالً عن الكثٌر من الحقوق والحرٌات التً اشار الٌها الدستور. 

قدم ٌمكن القول بان النص على حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة فً الدستور ٌعد من ومن خالل ما ت

الضمانات المهمة والسبب فً ذلك ٌرجع الى عدم امكانٌة اصدار اي قانون او تعلٌمات تتعارض مع اي حق 

نص إذ  2005فً الدستور, وهذا ما نص علٌة الدستور العراقً لسنة  من حقوق االنسان المنصوص علٌها

 فً المادة ب على ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض مع الحقوق والحرٌات االساسٌة الواردة فً هذا الدستور. 

  الضمانات فً مبدأ سٌادة القانون -ثانٌاً:

سٌادة احكام القانون فوق كل ارادة سواء كانت ارادة الحاكم او المحكوم بصرؾ النظر  المبادئٌعنً هذا 

د الدستور ام قواعد القانون العادي او االنظمة واللوائح والتعلٌمات. فخضوع عن مصدرها سواء كانت قواع

السلطة التشرٌعٌة بمبدأ سٌادة القانون ٌعنً التزامها فً سن التشرٌعات العادٌة بأحكام الدستور الذي ٌعلوا 

ام مطابقة للقوانٌن. على كل القوانٌن والتزام السلطة القضائٌة بمبدأ سٌادة القانون ٌتجلى فٌما تصدره من احك

بان السادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعٌتها ٌمارسها (  5واكد الدستور العراقً فً المادة ) 

باالقتراع السري العام المباشر وعبر المؤسسات الدستورٌة والعبرة فً سٌادة القانون الن قانوناً جائراً ال 
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اء ما بعده شراء ولذلك لن ٌكون لمبداً سٌادة القانون ٌعترؾ بحقوق وحرٌات االخرٌن ستكون سٌادته شر

معنى إذ كان ٌنتهك الحقوق والحرٌات وفً دوله تتركز كل سلطاتها فً ٌد واحده وال توجد لدٌها رقابة 

( من الدستور العراقً حٌنما اشار الى ان )) ال ٌكون ممارسة اي  46قضائٌة فعالة وهو مضمون المادة ) 

بناءاه علٌه, على ان ال ٌمس ذلك التحدٌد من الحقوق والحرٌات الواردة فً هذا الدستور او تحدٌدها او 

 والتقٌٌد جوهر الحق او الحرٌة ((.

 الضمانات فً الرقابة الدستورٌة -ثالثاً:

فً الدستور ٌؤدي الى ضمان حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة, فان  إذ كان النص على حقوق االنسان

الرقابة على دستورٌة القوانٌن هً االخرى تؤدي الى تحقٌق ذات الهدؾ وهو المحافظة على ضمان حقوق 

االنسان وتعمل على عدم انتهاكها والرقابة على دستورٌة القوانٌن قد تكون رقابة قضائٌة وقد تكون رقابة 

الدستور وعدم  ألحكامان الجدٌر بالذكر ان المقصود من دستورٌة القوانٌن هو وجوب مطابقتها  سٌاسٌة,

من ضمانات حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة. تعارضها معه وتعد الرقابة السٌاسٌة على دستورٌة القوانٌن 

ممارسة الرقابة على  ان الرقابة السٌاسٌة قد تكون فً بعض الحاالت رقابة الحقة لصدور قانون من خالل

اعمال االدارة وذلك للحد من انتهاكات السلطة التنفٌذٌة لحقوق وحرٌات االنسان عندما تصدر قرارات 

 فردٌة او تعلٌمات تخالؾ او تتعارض مع حقوق االنسان المنصوص علٌها فً الدستور. 

 الضمانات فً حرٌة الصحافة والرأي العام -رابعاً:

بدأ رئٌسً لكل الشعوب واالفراد دون تفرقة فً ظل دولة القانون والدستور ان الحرٌة حق طبٌعً وم

والمؤسسات وبتطبٌق االلٌات الدٌمقراطٌة السلٌمة التً تكفل لكل مواطن حقة الطبٌعً فً المساواة والعدل 

اهم  أٌه بكل الطرق المشروعة إذن حرٌة واستقالل االعالم وال سٌما الصحافة مناالجتماعً والتعبٌر عن ر

الحقوق السٌاسٌة فً مجتمع ٌتطلع للتعددٌة السٌاسٌة والفكرٌة. ومن حق وسائل االعالم وفً مقدمتها 

الصحافة بكل انتماءاتها القومٌة والدٌنٌة والطائفٌة ممارسة اعمالها فً الحرٌة الكاملة ضمن اطار القانون 

ت او اعتبارات اال قٌود الضمٌر المهنً العادل والنزٌه والعدالة االجتماعٌة دون قٌود او ضؽوط او عقبا

واالنسانً. ان الحرٌة بشكل عام وحرٌة الصحافة واالعالم والرأي والتعبٌر بشكل خاص ال نهم جنود 

والفاع المبدئً عن  الحقٌقًالقومً و الحرٌة , دعاة الدٌمقراطٌة , حماة التقدم , وطالئع االصالح الوطنً 

حقوق الشعوب فً الحرٌة واالستقالل. وٌمكن ان نجمل ضمان الصحافة واالعالم من خالل حقوق الصحفً 

واالعالمً فً مجال االتصال فً عدة نواحً منها االقتصادٌة التً تتعلق بضمان معٌشً الئق به وتنظٌم 

 لإلٌذاءن من قبل االجهزة االمنٌة وحماٌته من التعرض حقوقه المالٌة اوالً وثانٌاً االمنٌة لمنع عن الظلم والؽب

البدنً كالسجن واالعتقال والتعذٌب وؼٌر ذلك وكذلك حماٌته من صاحب العمل ) فً حالة الصحؾ 

 الخاصة (. 

بان تكون كتاباتها عن الدول فهناك التزامات خاصة تتعلق بالصحافة واالعالم بمستوى مهنً واخالقً 

دقٌقة وعادلة وعدم نشر المعلومات المناهضة للمصلحة الوطنٌة او نشر بعض االخبار  ومؤسساتها وهٌئاتها

الزائفة او المؽرضة للدولة وعلٌه الحفاظ على اسرار المهنة وااللتزام بعدم التصرٌح باالطالع على 

                       معلومات معٌنه من اجل منفعة مادٌة. 
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واحترام وحماٌة حقوق االنسان على الصعٌد الدولً , دور المحاضرة العاشرة / ضمانات 

االمم المتحدة فً توفٌر الضمانات لحقوق االنسان , دور الجامعة العربٌة واالتحاد االوربً 

 واالتحاد االفرٌقً ومنظمة اسٌان فً احترام وحماٌة حقوق االنسان.

 ولً.ضمانات واحترام وحماٌة حقوق االنسان على الصعٌد الد -اوالً:

ان االهتمام الدولً بحقوق االنسان هو من المسائل الحدٌثة نسبٌاً فبعد الكوارث والوٌالت التً  من المؤكد

شهدتها االنسانٌة فً خضم الحرب العالمٌة الثانٌة وما نجم عن ذلك من جرائم حرب واباده للجنس البشري 

ه لحقوق االنسان كل هذه االمور جعلت واعدام لألسرى والمدنٌٌن وما ارتكبه الدول من انتهاكات جسٌم

حقوق االنسان فً ؼاٌة االهمٌة لدى اعضاء الجماعة الدولٌة ولمعرفة ضمانات حقوق االنسان على الصعٌد 

 حقوق االنسان على الصعٌد الدولً سنتناول. الدولً ولمعرفة 

 االمم المتحدة فً توفٌر الضمانات لحقوق االنسان. دور -1

 . لألمم المتحدة*الجمعٌة العامة 

الجهاز الرئٌسً والواسع الذي ٌضم جمٌع الدول االعضاء وبشكل متساو  تعد الجمعٌة العامة لألمم المتحدة

مناقشة اي مسالة او امر ٌدخل من حٌث التصوٌت وتجتمع الجمعٌة بانتظام مرة واحدة فً كل عام ولها حق 

لمنصوص علٌها فٌه او بوظائفه ٌضاؾ الى ذلك فً نطاق هذا المٌثاق او ٌتصل بسلطات فرع من الفروع ا

بان لها فٌما عدا ما تنص علٌه المادة ) الثانٌة عشر ( ان توصً اعضاء الهٌئة او مجلس االمن او كلٌهما 

بما تراه من تلك المسائل واالمور. وعلى هذا االساس ٌمكن للجمعٌة العامة لألمم المتحدة ان تمارس دور 

المسائل التً تدخل فً الجهزة وسلطات فروعها ووظائفها ولها ان تناقش جمٌع الرقابة على عمل جمٌع ا

نطاق المٌثاق بما فٌها مسالة حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة وبالتالً فان هذه المادة هً االساس 

الٌم تحت للمناقشات التً اجرتها الجمعٌة العامة للمسائل السٌاسٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة واالقتصادٌة واالق

الوصاٌة وقد استندت الجمعٌة العامة الى هذه المادة بالفعل عندما ناقشت فً دورتها الثالثة مسالة حقوق 

االنسان وحرٌاته االساسٌة فً بلؽارٌا والمجر ومعاداة السكان من اصل هندي فً جنوب افرٌقٌا ومناقشة 

     التفرقة العنصرٌة فٌها.    

 واالجتماعً.المجلس االقتصادي *

االقتصادي واالجتماعً من بٌن اجهزة االمم المتحدة التً اولت اهتماما واسعا بحقوق االنسان  المجلس ٌعد

وحرٌاته وقد تجسد ذلك االهتمام بنص المادة ) الثانٌة والستٌن ( من مٌثاق االمم المتحدة التً خولت فً 

دراسات ووضع تقارٌر عن المسائل الدولٌة فً امور فقراتها االولى المجلس االقتصادي واالجتماعً بتقدٌم 

االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعلٌم والصحة وما ٌتصل بها وله ان ٌقدم توصٌاته بشان اٌة مساله من تلك 

والى الوكاالت المتخصصة ذات الشأن وله بموجب المسائل الى الجمعٌة العامة والى اعضاء االمم المتحدة 

ن المادة ذاتها ان ٌقدم توصٌات فٌما ٌخص اشاعة احترام حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة الفقرة الثانٌة م

ومراعاتها. المادة ) الثامنة والستون ( فقد خولت ) المجلس االقتصادي واالجتماعً ( الحق فً انشاء لجان 

ن التً قد ٌحتاج الٌها لشؤون االقتصادٌة واالجتماعٌة ولتعزٌز حقوق االنسان كما ٌنشى ؼٌر ذلك من اللجا

بحق من اهم اللجان التً انشئها المجلس االقتصادي واالجتماعً وظائفه وتعد لجنة حقوق االنسان  لتأدٌة

الفرعٌة لمساعدتها فً اداء وظائفها ومنها اللجنة  الهٌأةوكفالة احترامها وبالفعل انشات هذه اللجنة عددا من 

واللجنة الفرعٌة ) لحرٌة االعالم ( وؼٌرها ومن انشطتها  1947عام  الفرعٌة لمنح التمٌٌز وحماٌة االقلٌات

المتحدة (  لألمماٌضا اعدادها لمشروع ) االعالن العالمً لحقوق االنسان ( الصادرة عن ) الجمعٌة العامة 
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وكذلك االتفاقٌتٌن الدولٌتٌن تخصان الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وكذلك الحقوق االقتصادٌة  1948فً عام 

 .   1966واالجتماعٌة والثقافٌة واللتان صدرتا بالفعل عن الجمعٌة العامة فً عام 

 دور المنظمات االقلٌمٌة ) الجامعة العربٌة , االتحاد االوربً , منظمة اسٌان ( *

 ربٌة. الجامعة الع -اوال:

 ٌدعو المشاركٌن بجامعة الدول العربٌة الى اتخاذ االجراءات الالزمة من اجل تحقٌق االتً : 

تعدٌالت على المٌثاق العربً لحقوق االنسان باالتساق مع توصٌات خبراء حقوق  بإدخالالمطالبة -1

 ٌناٌر / كانون الثانً. 14االنسان العرب المقدمة الى جامعة الدول العربٌة فً 

الحماٌة الخاصة بجامعة الدول العربٌة من خالل تحسٌن سعة المراقبة الخاصة بالجامعة )  توضٌح والٌة-2

توصٌات وقرارات بشان موقؾ حقوق االنسان فً الدول االعضاء, انشاء الٌة خاصة مستقلة لتلقً 

مع المراسالت الفردٌة  المعلومات من اٌة مصادر والتحقق فً االدعاءات, انشاء الٌة شكاوي مستقلة للتعامل

 والجماعٌة التً تصل الى الجامعة بموجب الممارسات التً استقرت علٌها النظم االقلٌمٌة االخرى.

المطالبة على التفاعل مع منظمات المجتمع المدنً المحلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة والتفاعل بٌن مختلؾ -3

بشان منظمات المجتمع المدنً. ولقد اوضح المشاركون انه من اجل حفاظ هٌئات جامعة الدول العربٌة 

هٌئات جامعة الدول العربٌة على مصداقٌتها فعلٌها ان تتعاون مع منظمات المجتمع المدنً المستقلة بشكل 

          حقٌقً دون ؼٌرها. 

 حقوق االنسان. التشجٌع على عالنٌة االجتماعات ال سٌما تلك االجتماعات الخاصة بأوضاع -4

الضمان بان انشاء محكمة عربٌة لحقوق االنسان ال نصاؾ ضحاٌا انتهاكات حقوق االنسان وذلك وفقاً -5

 للمعاٌر الدولٌة.

 االنسانٌة فً االتحاد االوربً ذات االولوٌة. *الحقوق

 عقوبة االعدام -1

 التعذٌب وعقوبات او معامالت اخرى قاسٌة او ؼٌر انسانٌة او مهٌنة-2

 حوارات مع دول العالم الثالث فٌما ٌتعلق بالحقوق االنسانٌة -3

 االطفال والصراعات المسلحة -4

 المدافعون عن حقوق االنسان -5

 تشجٌع وحماٌة حقوق الطفل -6

 العنؾ ضد النساء ومكافحة كافة اشكال التمٌٌز تجاههن -7

 القانون الدولً االنسانً -8

 . المٌثاق االفرٌقً لحقوق االنسان*

ومكافحة جمٌع اشكال العنؾ والتمٌٌز الناتجة  لرفع من المستوى المعٌشً لألفارقهالى ا المٌثاق ٌهدؾ هذا

عن االستعمار الخارجً الذي تستهدفه هذه الوثٌقة بترك المستعمرات وتثبٌت الدٌمقراطٌة فً الدول 
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 ٌنتنص علٌة قواعد وقواناالفرٌقٌة. وكذلك التذكٌر بما ٌنص علٌة االعالن العالمً لحقوق االنسان وما 

 االمم المتحدة بحرٌات الشعوب وحقوق االنسان.

 وتنص المواد القانونٌة فٌه على ما ٌلً. 

للون او الجنس تنص على عدم التمٌٌز على اساس العنصر او العرق او ا 12المادة  -الجزء االول:(  1 )

او اللؽة او الدٌن او الرأي السٌاسً او اي رأي اخر او المنشاء الوطنً او االجتماعً او الثروة او المولد او 

 اي وضع اخر.

 تعرؾ الحقوق الفردٌة والمدنٌة واالجتماعٌة.  1/  18المادة 

فً تعرؾ حقوق الشعوب والمساواة بٌنها الحق فً الوجود , التصرؾ بحرٌة  24الى  19المادة من 

الثروات والموارد الطبٌعٌة لكل بلد , الحق فً التنمٌة والنمو االقتصادي والثقافً واالجتماعً وكذلك الحق 

 فً السالم واالمن , والحق فً بٌئة نظٌفة وآمنة. 

على عاتق كل شخص واجبات تنصان على الواجبات التً تقع  29و  27 المادتٌنالجزء الثانً  ( 2) 

 نحو اسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترؾ بها شرعاً ونحو المجتمع الدولً. 

من المٌثاق ٌحتوي على مواد مختلفة عن العالقات بٌن الدول وشرط التصدٌق الجزء الثالث  ( 3) 

 والتوقٌع والدخول حٌز التنفٌذ واحكام اخرى. 

 *قمة آسٌان تقر مشروع االندماج وحماٌة حقوق االنسان.

هً سلطنة بروناي واندونٌسٌا عشر دول  1967عام  تأسستدول جنوب شرق آسٌا التً  وتظم رابطة

تاٌلند وسنؽافورة ومٌانمار وفٌتنام وكمبودٌا والوس والفلبٌن. حددت رابطة دول جنوب شرق اسٌا ومالٌزٌا و

موعداً لتأسٌس منظمة اندماجٌة على ؼرار االتحاد  2015) آسٌان ( قمتها التً سوؾ تعقده فً تاٌلند عام 

آسٌا الخطة التً  االوربً, واقرت القمة التً عقدت تحت شعار مٌثاق آسٌان من اجل شعوب جنوب شرق

مع  2015وافق علٌها المشاركون لتحوٌل الرابطة الى تكتل اقلٌمً على ؼرار االتحاد االوربً بحلول عام 

 ٌعٌة واالقتصادٌة الخاصة بهذا المشروع.اجراءات االصالحات السٌاسٌة والتشر
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/انكٕزض اخلسيفي / االلساو انصزاػيت ] حمٕق االَساٌ / ادلسحهت االٔىل     
َيت , ادلكُُت انصزاػيت [ .   حمُياث االَخاج انُباحي , االَخاج احليٕاَي , انصحت احليٕا

المحاضرة الحادي عشر / النظرٌة العامة للحرٌات , اصل الحقوق والحرٌات , موقف 

 المشروع فً معظم الدساتٌر من الحقوق والحرٌات المعلنة.

  العامة للحرٌاتالنظرٌة 

( ترابطاً وثٌقاً وتشابهاً فً اصل المعنى ومدلوالت  المساواة,  الحق,  الحرٌةلمعنى مفردات )  ان

المضمون نظرٌاً وعملٌاً على صعٌد السلوك االنسانً, فأي من تلك المفردات انما هً حصٌلة تحقق كالً 

منها فمن تحقق العدل فً اوساط المجتمع البشري تأتً الحرٌات ومن تلك تأتً الحقوق ومن اكتساب 

تتحقق المساواة فً الفرص بٌن سائر االفراد والجماعات والتركٌبات  ل الشاملالحقوق وفقاً لموازٌن العد

العرقٌة والمذهبٌة والطبقٌة للمجتمع االنسانً, فً اي من حدود دوائره االقلٌمٌة او النطاق العالمً ككل. 

م أول من فحقوق االنسان العامة مثالً ترجع فً االساس الى حقٌن رئٌسٌٌن هما المساوات والحرٌة واالسال

اكد هذه الحقٌة االساسٌة فً قصة الحٌاة البشرٌة وقٌمها المعنوٌة والحضارٌة. االنسان بطبٌعة تكوٌنه 

وفطور على الحرٌة. فهً لٌست هبه او مكسباً او مؽنماً وانما هً ضرورة فاإلنسان حر وحرٌة نابعة من 

تؤكد حرٌة االنسان, مستندٌن فً ذلك على التً فطر علٌها فً الحقٌقة ان الوجدان الذات, من اعماق نفسة 

نصوص القران الكرٌم والسنه النبوٌة الشرٌفة )) التكن عبد ؼٌرك وقد جعلك هللا حراً (( و ]] الناس كلهم 

احرار [[ وكال النصٌن ألمٌر المؤمنٌن االمام علً ابن ابً طالب علٌة السالم ومنهما ٌستدل على ان الحرٌة 

 ذاتٌة طبٌعٌة كما انها لٌست إضافة خارجٌة وإنما هً خلق ربانً.  بالنسبة لإلنسان جعلٌه

 أصل الحقوق و مفهوم الحرٌة

الحرٌة حاجة دائمة ومتجدده لكل انسان تهدؾ تخلٌصه من الضؽوط والقٌود والقواهر الخارجٌة التً تحول 

وردت عدة تعرٌفات  ولقددون امانٌه وفوق ذلك عتقه من قٌود السلطة والحكم وصور الظلم واالستبداد. 

)) بانها انعدام القٌود (( اي  السكًلمفهوم الحرٌة او معناها اؼلبها جاءت على لسان الحقوقٌٌن, فعرفها 

بمعنى القدرة على اتساع واختٌار الفرد لطرٌقة حٌاته الخاصة بدون اي ضؽوط وتحرٌمات تفرض علٌه من 

)) معنى الحرٌة  لٌبٌنز)) عنما اقدر على ما ارٌد فهذه حرٌتً (( أما الفٌلسوؾ  فولتٌرخارجه. وعرفها 

بانها عبارة عن قدرة المرء على فعل ما ٌرٌده (( وقد عرفها آخرون بأمور وتعارٌؾ اخرى منها )) الحرٌة 

اً عاماً ومجرداً ذا وكون الحرٌة مفهوماً سٌاسٌاً واقتصادٌاً وفلسفٌاً واخالقٌالقدرة على الفعل واالختٌار (( 

 مدلوالت متعددة ومتشعبة. 

  .موقف المشروع فً معظم الدساتٌر من الحقوق والحرٌات المعلنة

حرص المشروع فً معظم الدساتٌر على تضمٌن القانون االساسً من النصوص الدستورٌة التً تضمن 

لى الحق والحرٌة وعلى عدم الحقوق والحرٌات العامة وبٌنت نطاقها وضرورة احترامها. وعلى االشارة ع

على احد او تفتٌشه او حبسة او تقٌد حرٌة باي قٌد او منعه من التنقل اال بأمر قضائً وفقا القاء القبض 

ألحكام القانون وٌحدد القانون مدة الحبس االحتٌاطً وال ٌجوز الحجز او الحبس فً ؼٌر االماكن الخاضعة 

ق االنسان وحرٌاته االساسٌة لكونها نصوص دستورٌة فان ذلك للقوانٌن الصادرة بتنظٌم السجون. ان حقو

على قمة الهرم التشرٌعً وتسمو بذلك على النصوص التشرٌعٌة االخرى التً تصدر عن السلطة ٌضعها 
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التشرٌعٌة او اي سلطة مختصة اخرى وهذا جوهر السمو الموضعً للدستور وبالتالً ٌتعٌن على كافة 

وتطبٌق تلك النصوص الدستورٌة وقد ذكر فً القانون االساسً كل اعتداء على السلطات االلتزام باحترام 

حرٌة من الحرٌات الشخصٌة او حرٌة الحٌاة الخاصة لإلنسان وؼٌرها من الحقوق العامة التً ٌكفلها القانون 

لة االساسً, كما اوجبت معظم التشرٌعات فً القانون االساسً احترام الحرٌات والحقوق الفردٌة فً حا

لتحقٌق على انه ال ٌجوز فرض قٌود على الحقوق والحرٌات االساسٌة اال بالقدر الضروري  الطوارئ

 الهدؾ المعلن فً مرسوم اعالن حالة الطوارئ.

 ظهور االسالم ومفهوم الحرٌات.

ظهور االسالم وقٌام أول دوله اسالمٌة على ٌد النبً محمد صل هللا علٌة واله وسلم ودستورها كتاب هللا 

المنزل ) القران الكرٌم ( فان ذلك كان بمثابة بداٌة خٌر ورحمة حقٌقٌة للبشرٌة ) وما ارسلناك اال رحمة 

ٌخضع فٌها الحاكم للقانون وٌمارس للعالمٌن ( وبالفعل كانت الجولة االسالمٌة بحق اول دوله قانونٌة 

تقٌده وال ٌستطٌع الخروج علٌها وهً احكام القران الكرٌم والسنه النبوٌة الشرٌفة. سلطاته وفقاً لقواعد علٌا 

وواجباته كانت حماٌة حقوق او حرٌات المواطنٌن ) ابناء االمه المسلمة , وكذلك من ٌعٌش فً كنؾ دولة 

ان والملل ( التً تنص علٌها االسالم وقرر الضمانات التً تكفل حماٌتها من االسالم من اتباع بقٌة االدٌ

اء. كما عرفت الدولة االسالمٌة بداٌات المجتمع المدنً الذي ٌوسع اعتداء الحاكم او المحكومٌن على السو

ة من حقوق المواطنٌن وٌقر حرٌاتهم المشروعة والمتمثلة بتشكٌل وتأسٌس المؤسسات الدٌنٌة والعبادٌ

سالم كرة الحقوق الفردٌة بعشرة قرون قبل ان ٌبشر بها فالسفة العقد والعلمٌة وؼٌرها. كما عرؾ اال

الحرٌة احد اهم قضاٌا الشعوب االجتماعً أمثال هوبز , ولوك , وروسو , كحق الملكٌة وحرٌة العقٌدة 

    وهً من اهم االوتار التً ٌعزف علٌها السٌاسٌون.  

 .اعٌة واالقتصادٌةلظهور الحقوق االجتم

 توفٌر حق العمل لألفراد.-1

 حق العمال فً تكوٌن النقابات العالمٌة واستخدام سالح االضراب. -2

 حق التمتع بالتامٌن الصحً. -3

 الحق فً التأمٌنات االجتماعٌة. -4

 حق مشاركة العمال فً االدارة. -5

 حق التعلٌم المجانً.-6

 الحق فً معٌشة اجتماعٌة كرٌمة. -7
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المحاضرة الثانٌة عشر / القاعدة الشرعٌة لدولة القانون , تنظٌم الحرٌات العامة من قبل 

 السلطات العامة. 

 .القاعدة الشرعٌة لدولة القانون

 . مفهوم الدولة القانونٌة

اصر التً ٌرتبط بمفهوم الدولة القانونٌة لذا ال بد من تحدٌد مفهوم الدولة القانونٌة والعنالمشروعٌة  ان مبدا

 تقوم علٌها قبل التعرض لبٌان ماهٌة مبدأ المشروعٌة. 

 .مفهوم الدولة القانونٌة -أوالً:

ٌقصد بالدولة القانونٌة خضوع الدولة للقانون. وٌتحقق خضوع الدولة للقانون من خالل التزام السلطات 

القانون فالسلطة التشرٌعٌة وهً تضع القواعد القانونٌة ٌنبؽً اال تخالؾ احكام  بأحكامالعامة فً الدولة 

الدستور واال عدت هذه القواعد ؼٌر دستورٌة وٌمكن الطعن فً دستورٌتها امام المحكمة المختصة إذ ٌوجد 

محكمة دستورٌة تختص بالفصل فً دستورٌة  ( 2005فً بعض البلدان ومنها العراق ) دستور عام 

االحكام الصادرة من جهات القضاء التابعة لها متفقة مع  تأتًقوانٌن. وبالنسبة للسلطة القضائٌة ٌتطلب ان ال

احكام القانون وبخالؾ ذلك ٌستطٌع االفراد منازعة صحة هذه االحكام بطرٌق او اكثر من طرق الطعن 

خطراً على حقوق وحرٌات االفراد  المعروفة. واخٌراً بالنسبة للسلطة التنفٌذٌة والتً تعد من اشد السلطات

         واال عدت ؼٌر مشروعة جدٌراً باإللؽاء. القرارات الصادرة منها متفقة مع احكام القانون  تأتًٌنبؽً ان 

 عناصر الدولة القانونٌة. -ثانٌاً:

  -لكً نكون امام دولة القانون البد من تحقٌق مجموعة من العناصر تتمثل بما ٌلً:

 وجود دستور -1

 وجود تنظٌم للرقابة القضائٌة -2

 التدرج القانونً  بمبدأاالخذ -3

 الفصل بٌن السلطات-4

 وجود دستور-1

ٌعد وجود قواعد دستورٌة الركٌزة االساسٌة فً تحقٌق مفهوم الدولة القانونٌة فالدستور ٌهتم بتنظٌم القواعد 

التً تتعلق بشكل الدولة والسلطات العامة فٌها ) التشرٌعٌة , التنفٌذٌة , القضائٌة ( وكٌفٌة ممارستها 

 للسلطات. 

 وجود تنظٌم للرقابة القضائٌة-2

دولة القانونٌة ال بد من وجود رقابة على اعمال السلطات فً الدولة إذ ال ٌكتفً تكرٌس لكً تكتمل عناصر ال

مفهوم الدولة القانونٌة نظرٌاً ) عن طرٌق النصوص القانونٌة ( وانما ٌتطلب إضافة الى ذلك ان ٌتجسد عمالً 

 رقابة على أعمال السلطات العامة.وواقعاً وٌتحقق عن طرٌق ال
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  تدرج القانونًاالخذ بمبدأ ال-3

من المعروؾ فً كل نظام قانونً انه توجد مجموعة من القواعد القانونٌة وهذه القواعد القانونٌة ال تقؾ فً 

ثم تلٌها القواعد القانونٌة الصادرة من السلطة القواعد الدستورٌة فً قمة الهرم  تأتًمستوى واحد وتبعاً لذلك 

او القرارات التنظٌمٌة التً تصدرها السلطة  الالئحةالقواعد  تأتًالتشرٌعٌة ) التً ٌؤسسها الدستور ( ثم 

 التنفٌذٌة وهكذا. 

 مبداً الفصل بٌن السلطات-4

وٌقصد بالفصل الفصل من الناحٌة  الثالثلوجود دولة القانون البد ان ٌكون هناك فصل بٌن السلطات العامة 

هذا المجال تصور اهمٌة مبداً الفصل بالنسبة الشكلٌة اي ان ٌكون لكل سلطة هٌئات خاصة بها, وٌمكن فً 

للدولة القانونٌة فً افتراض اندماج السلطات او على االقل اثنٌن منها وما ٌترتب على ذلك من نتائج, لو 

قواعد قانونٌة تلبٌة افترضنا دمج السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وجعلها فً ٌد واحد المكن وجود او صدور 

     لمصالح شخصٌة. 

 .تنظٌم الحرٌات العامة من قبل السلطات العامة -ثالثاً:

مبادى الحرٌات العامة من قبل الدولة ال ٌعنً انها تكون مطلقة وال ٌمكن المساس بها وانما هً  عند اقرار

عرضة للتطبٌق واالٌقاؾ بمقتضى االوضاع السائدة فً مجتمع من المجتمعات. ففً الحاالت  باألصح

المساس بالحرٌات اما اذ اقتضت الظروؾ قد ٌوقؾ العمل بها. ففً كل االحوال الطبٌعٌة لٌس هناك ما ٌبرر 

الدولة حتى فً  ) فالحرٌة ؼٌر مطلقة ( وانما ٌتم تنظٌمها بقٌود واجراءات تشكلٌه متفق علٌها من قبل

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة بهذه المهمة. ومن االجراءات المتبعة  بأجهزتهاالحاالت الطبٌعٌة للمجتمع إذ تقوم الدولة 

لمراقبة نشاطات المجتمع االعتٌادٌة من خالل اللجوء فً اتباع اسلوب التدابٌر  لإلدارةالحضور الدائم 

قٌد لحفظ التت الرادعة او اتباع االسلوب العالجً الذي ٌتدخل الوقائٌة كالمنع والسماح والتصرٌح والعقوبا

بالتنظٌمات المعمول بها فً المجتمع. والمعروؾ ان سلطة الحكومة عندما تتوسع فً اعالن حالة الطوارئ 

           -وهذا التوسع ٌمكن ان ٌتخذ االشكال التالٌة.

سلطة العسكرٌة فً ممارسة السلطات العامة للضبط تحوٌل السلطة او انتقالها من السلطة المدنٌة الى ال-1

 فتزداد بذلك السلطة العسكرٌة على حساب السلطة المدنٌة. 

توسٌع سلطات الضبط االعتٌادٌة إذ تباشر السلطة القٌام بإجراءات للحد من الحرٌات العامة كالقٌام -2

 بوتٌة لحاملٌها.بالتفتٌش لٌال ونهارا لبٌوت المواطنٌن والتأكد من صحة االوراق الث

المدنٌٌن اي ان تنظر المحاكم العسكرٌة فً قضاٌا تخص  لألفرادشمول اختصاص المحاكم العسكرٌة -3

نشاطات المدنٌٌن. لذا فان االجراءات تمتد لتشمل المدنٌٌن فً المالحقة والمتابعة للتصرفات اما بالنسبة 

     لألعمال االعتٌادٌة لها فٌكون من خالل المراقبة.    
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المحاضرة الثالثة عشر / التطور التارٌخً لمفهوم المساواة , المساواة بٌن الجنسٌن , 

 . المساواة بٌن االفراد حسب معتقداتهم وعنصرهم

 التطور التارٌخً لمفهوم المساواة. 

الذي شؽل الفكر االنسانً منذ اقدم العصور المساواة القادرة هذا هو السؤال المحوري  المساواةأو  مساواة

 على تحقٌق العدالة بٌن البشر. 

قدر االمكان لقد كانت حركة االنسان عبر التارٌخ موجهه اساسا لسد الفجوة بٌن التفاوتات المختلفة بٌن 

البشر ومحاولة بلوغ المساواة بٌن البشر بشتى الطرق. لذا ٌمكن ان نخلص المسٌرة االنسانٌة فكرا وممارسة 

علٌة لٌس ؼرٌباً ان ٌتجدد الحدٌث عن بانها كانت تعبر عما ٌمكن ان تطلق علٌة جدل المساواة والتفاوت. و

المساواة عقب كل ازمة كونٌة تمس العدل بٌن البشر. وان ٌحتل موضوع المساواة اهتماماً وعناٌة كبٌرة 

عقب االزمة االقتصادٌة الكونٌة االخٌرة وٌعاد طرحة من جدٌد باعتباره ضرورة حتمٌة لمستقبل الجنس 

 البشري. 

المواطنة من خالل عرض الكثٌر من االفكار التً جاءت فً العدٌد من ان قضٌة المساواة من منظور 

  -المساهمات الفكرٌة المعتبرة خاصة الصادرة حدٌثاً. إذ تتناول الموضوعات التالٌة:

 المساواة تارٌخٌاً من حٌث جذورها واالطار العام لمناقشتها.-1

 ظهور مبدا الحق فً المساواة. -2

 التفاوت على ارض الواقع. –تتبع الطور االقتصادي واالجتماعً لجدل المساواة -3

 المواطنة والدعوة للمساواة للجمٌع.-4

 اللٌبرالٌة الجدٌدة وصناعة التفاوت.-5

 الجدل الحالً حول المساواة وتكافؤ الفرص.-6

  الجذور الفكرٌة للمساواة واالطار العام لمناقشتها. -اوالً:

, اي فً القرن الرابع قبل المٌالد فقد ة العدالة اهتماما كبٌرا فً الفكر االنسانً منذ فجر التارٌخاحتلت قضٌ

طرح افالطون فً كتابة الجمهورٌة سؤالً اولٌاً ربما ٌكون صالح للطرح حتى ٌومنا هذا اال وهو هل من 

 توخً العدالة.  الممكن ممارسة الدولة المتحكمة لسٌطرتها بدون العدالة ام انها مضطرة الى

واجابة على هذا السؤال اعتبر ) أفالطون ( العدالة هً الحكمة وعلٌة فان هذه السٌطرة ال تمارس اال 

التً منوط بها بالعدالة وانطالقا من هذه القاعدة انتقل افالطون من خالل محاوراته الى الحدٌث عن الدولة 

ا تظل فضٌلة شخصٌة ٌمكن ان ٌحقق بها بعض االمور ان تحقق هذه العدالة فالفرد مهما اتصؾ بالعدل فأنه

على المستوى الفردي اال انه سٌعجز حتما ان ٌقوم بذلك لباقً افراد المجتمع. وفً ضوء ما سبق ٌعد 

افالطون االحتٌاجات التً على الدولة ان توفرها لمواطنٌها المأكل باعتباره ) االول ( النه شرط الحٌاة 

االحتٌاجات المسكن ) وثالثها ( الملبس وما شابه. وٌتجه الحدٌث منطقٌا عن تنظٌم والوجود ) وثانً ( هذه 

ً ٌضمن للجمٌع  ان ٌكونوا فً رؼد من المجتمع من خالل سٌاسات تتوافق مع اهدفه وعلى قاعدة عمل انتاج

 العٌش.
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 مبداً الحق فً المساواة. -ثانٌاً:

  -فً هذا السٌاق نجد الرابط بٌن العدالة والمساواة والذي تتمثل باالتً:

 طبٌعة الدولة.-1

 البناء االجتماعً القائم.-2

 السٌاسات المتبعة فً شتى المجاالت. -3

 نمط االنتاج والعمالة. -4

االجتماعً واخذ هذا النهج ٌتطور بتطور المجتمع واتبعه كل المفكرٌن والسٌاسٌٌن والممارسٌن للعمل 

 والتنموي الحقاً.

 التطور االجتماعً والحق فً المساواة. -ثالثا:

وسٌاسٌة وثقافٌة اكثر تعقٌداً من  اطلقت مجتمعات العصور الوسطى تبلور وحدات اقتصادٌة واجتماعٌة

 المجتمعات القدٌمة وذلك من رحم النظام االقطاعً. اتسمت هذه الوحدات بانها كانت شبة مستقلة ؼلً على

نشاطها االقتصادي االنتاج الزراعً بقصد االستهالك الذاتً داخل االقطاعٌة, إذ كان السٌد االقطاعً هو 

المالك الحقٌقً لجمٌع االراضً الزراعة وان كان ٌقسمها الى قسمٌن قسم ٌحتفظ به لنفسة وٌلتزم الفالحون 

ة ثم ٌقتطعون جزاء من المحصول بزراعة له بدون اجر والقسم الثانً كان ٌوزعه علٌهم لٌقوموا بزراع

 بان ٌسلموا الٌه باقً المحصول. الستهالكهم الذاتً هم وافراد عائالتهم فً حٌن ٌلتزمون 

   المواطنة والدعوة للمساواة للجمٌع. -رابعاً:

المساواة ( للجمٌع لم تنل االهتمام الكافً خالل هذه الفترة فاقد كان االهتمام االكبر  –ان فكرة ) العدالة 

ٌصب لصالح قضٌة التوفٌق بٌن السلطتٌن السٌاسٌة والدٌنٌة. ولم تنل مشكلة العدل التوزٌعً اي اهتمام. او 

للدخول والثروات وسائر  بعبارة اخرى ما الذي ٌنبؽً ان ٌكون علٌة التوزٌع العادل والمتساوي بٌن االفراد

قد  1948وربا والتً انتهت بمعاهدة وستفالٌا حرب الثالثٌن سنة فً أالمزاٌا واالعباء االجتماعٌة. ولعل 

استطاعت ان تنقل أوربا من اقطاعٌات متنافسة الى دول ذات سٌادة محققة المساواة فٌما بٌنها والتً كانت 

ة على حدة بٌد ان هذه المساواة الداخلٌة بٌن افراد كل دولة على المدخل الى المساواة بٌن البشر فً كل دول

 حده لم تتحقق تلقائٌا وانما بجهد وحركة الناس النضالٌة لتحقٌق المساواة فً الداخل.

 اللٌبرالٌة الجدٌدة وصناعة التفاوت.  -خامساً:

التارٌخٌة انتصاراً باهر  لقد تولدت عالقات اجتماعٌة جدٌدة من ظروؾ مادٌة جدٌدة واعتبرت اللٌبرالٌة

  -النظام االقطاعً وما ٌمثله من:بحسب رمزي زكً علً 

 استبداد-1

 عبودٌة وظلم -2

 قهر حرٌة الفرد وحقوقه-3

ان ادراك الفرد العدٌد من الحقوق لعل فً اولها حقه فً المساواة خاصة  فً ظل النظام الرأسمالً والملكٌة 

 الخاصة وخاصة انه نظر الى ذلك باعتباره بحسب جون لوك حقاً طبٌعٌاً. 
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 .فكرة المساواة وتكافؤ الفرص -سادساً:

بات المجتمع اكثر تركٌبا عقب الثورة الصناعٌة والن المجتمع لم ٌعد هو المجتمع البسٌط االقطاعً وانما 

 وحدوث نقالت علمٌة وتكنلوجٌة مذهلة فلقد ثارت قضاٌا معقدة حول.

 االجر والربح , والعدالة االجتماعٌة , وانظمة الضمان االجتماعً.

من  الذي اعتبره جان جاك روسو شكال مساواةخاصة مع الوضوح التام لظاهرة التفاوت االجتماعً أو الال

اشكال العنؾ واالكراه مها تضرع فً القانون والسنن. وهنا البد من االشارة الى ان مفهوم المساواة فً 

معناه الحدٌث ٌدٌن بالكثٌر الى عصر االنوار من جهة والى روسو من جهة اخرى. فهو ٌحمل المجتمع 

على الدولة بمؤسساتها ان  مسئولٌة وجود الالمساواة فال ٌوجد تفوق طبٌعً للبعض على االخرٌن وٌنبؽً

 .تعتبر جمٌع االفراد سواسٌة منذ والدتهم وعلٌها ان توفر وتضمن عبر القانون المساواة فً الحق
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حمٕق االَساٌ / ادلسحهت االٔىل /انكٕزض اخلسيفي / االلساو انصزاػيت ] حمُياث 
 , ادلكُُت انصزاػيت [ .االَخاج انُباحي , االَخاج احليٕاَي , انصحت احليٕاَيت 

أزشبس اٌّخذساد فٟ اٌؼشاق , ,  اٌّخذساد ِفب١ُ٘ ِٚصطٍذبد اٌّذبظشح اٌشاثؼخ ػشش /

   و١ف١خ اٌذذ ِٓ ِخبسغٙب.أٛاػٙب , اعجبثٙب , ِصبدس٘ب , 
َ اٌّخذساد  . ِفٙٛ

:ٟ  -رؼشف اٌّخذساد دغت االر

ٓ فؼٍخ  -دغت اٌٍغخ اٌؼشث١خ:* ٟ ػ ٛ ِب ٠غىش اٌغٙبص اٌؼقج  ٚٔؾبهٗ اٌّؼزبد.٘

ٟ اٌفمٗ االعالِٟ* ً ) ِٚب اعىش  -:اٌّخذساد ف ٛ ِب غطٟ اٌؼم َ (ِٕٗ اٌفشق فّه ٚ٘  وف ِٕٗ اٌحشا

ٟ ٠ٚحنش رذاٌٚٙب أٚ  -:اٌّخذساد لب١ٔٛٔبً * ٟ رغجت االدِبْ ٚرغُّ اٌغٙبص اٌؼقج ٟ ِغّٛػٗ ِٓ اٌّٛاد اٌز ٘

 ً ٚ فٕؼٙب اال ألغشاك ٠حذد٘ب اٌمبْٔٛ. ٚال رغزؼّ ـ ٌٗ ثزٌه.صساػزٙب أ  اال ثٛاعطخ ِٓ ٠شخ

ٓ االٌُ.  -:اٌّخذساد ػ١ٍّبً * ٟ اٌّقحٛة ثزغى١ ٚ غ١بة اٌٛػ  أٙب ِٛاد رغجت إٌؼبط ٚإٌَٛ أ

ْ اٌّخذساد  ً  2003اٌّخزٍفخ صادد فٟ االٔزؾبس فٟ اٌؼشاق ثؼذ حشة ػبَ  ثأٔٛاػٙبا إر وبْ اٌؼشاق ِٓ ال

ٛ ِؼشفخ  ٟ اٌؼشاق ٘ ً ِٓ ٚعٛد اٌّخذساد ف ٟ رمٍ ٟ أزؾبس اٌّخذساد ِٚٓ اُ٘ االعٍحخ اٌز دٚي إٌّطمخ ف

 ٟ ٟ ا١ّ٘خ ٘زا اٌّٛمٛع ِٓ اٌخطٛسح االعجبة اٌز ٝ ص٠بدح أزؾبس ظب٘شح اٌّخذساد فٟ اٌؼشاق ٚرأر ادد اٌ

ً رٙذ٠ذاً حم ٟ رؾى ٞ ػ١ٍٙب اٌّخذساد ٚاٌز ٟ رٕطٛ ١م١بً ٌّغزّؼٕب اٌؼشالٟ, ٔظشاً العزٙذافٙب الُ٘ ػٕقش فجٗ اٌز

 ٟ ٟ اٌزٞ ٠شرىض ػ١ٍخ اٌّغزّغ اٌؼشالٟ ثغجت اٌحشٚة ٚاالٔفالد االِٕ ْ اٌذػُ االعبع ٓ ٠ّضٍٛ ُ اٌؾجبة اٌٍز٠ ٘

ٝ وً فئبد اٌّغزّغ.   أفجح اٌؼشاق ِشرؼبً ٌؼقبثبد اٌّخذساد فٟ رش٠ٚظ ِخذسارُٙ ٚث١ؼٙب ػٍ

 ٝ   ػذح أٛاع*رصٕف اٌّخذساد اٌ

 ٚفك اٌٍْٛ -اٚالً:

ٓ ٚاٌىٛوبئ١ٓ.-أ ً ا١ٌٙش٠ٚ  ِخذساد ث١نبء ِض

ْ اٌخبَ ٚاٌحؾ١ؼ. -ثـ ً االف١ٛ  ِخذساد عٛداء ِض

 ٚفك دسجخ اٌخطٛسح  -ثب١ٔبً:

ٓ ٚاٌحؾ١ؼ.-أ ٓ ٚا١ٌٙش٠ٚ ْ ٚاٌّٛسف١ٓ ٚاٌىٛوبئ١ ً االف١ٛ  ِخذساد ِٚؤصشاد ػم١ٍخ وجشٜ ِض

ٟ الً-ثـ ً عبٔجبً وج١شاً ِٓ اٌؼمبل١ش  ِخذساد ِٚؤصشاد ػم١ٍخ فغشٜ ٚ٘ خطشاً ػٕذ اعزؼّبٌٙب ٚرّزبص ثبٔٙب رّض

ً االغشاك اٌطج١خ ٚاٌؼ١ٍّخ. ِٚٓ ٘زٖ اٌّٛاد إٌّجٙبد ٚإٌِّٛبد ٚاٌّغىٕبد. ٟ أزغذ ِٓ اع  اٌز
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 ٚفمبً ٌطج١ؼخ اٌزى٠ٛٓ -ثبٌثبً:

ْ اٌّخذساد ٚ اٌّٛاد اٌّخذسح راد اال -اٌّخذساد اٌطج١ؼ١خ:-أ ٟ ِٕز اِذ ٌمذ ػشف االٔغب ً إٌجبر ثؼ١ذ ٚاالْ ف

ْ اٌّٛاد اٌفؼبٌخ رزشوض فٟ عضء  ً ح١ٛأٟ. ٚثبٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ صجزذ ا ٓ ظٙٛس ِٛاد ِخذسح ِٓ اف ٌُ ٔغّغ ػ

 اٚ اعضاء ِٓ إٌجبربد اٌّخذسح ِضً. 

ٟ اٌضّشح غ١ش إٌبمغخ. -1 ْ ) اٌخؾخبػ ( رزشوض اٌّٛاد اٌفؼبٌخ ف  ٔجبد االف١ٛ

ٟ االٚساق.اٌمبد رزشوض اٌّٛاد ا-2  ٌفؼبٌخ ف

 اٌمٕت رزشوض اٌّٛاد اٌفؼبٌخ فٟ االٚساق ٚاٌمُّ إٌب١ِخ.-3

 اٌىٛوب رزشوض اٌّٛاد اٌفؼبٌخ فٟ االٚساق -4

ٟ اٌجزٚس.-5  عٛصح اٌط١ت رزشوض اٌّبدح اٌفؼبٌخ ف

ٖ اٌؼ١ٍّخ ال ٠حذس ٌٍّبدح اٌّخذسح  ٠ّٚىٓ اعزخالؿ اٌّٛاد اٌفؼبٌخ ِٓ اعضاء إٌجبد ثّز٠جبد ػن٠ٛخ ٚفٟ ٘ز

ٞ رفبػالد و١ّ١بئ١خ.   ا

ٗ:-ثـ ٟ ِٛاد ِغزخٍقخ  -ِخذساد ٔصف رخٍم١ ٘ٚ ٞ ٚ ِحنشح ِٓ إٌجبربد رحزٛ ٚ ِّضٚعخ اٚ ِنبفخ ا ا

ٝ ػٕبفش ِخذسح فؼبٌخ ِضً.  ػٍ

ٗ ثؼؾشح امؼبف. اٌّٛسف١ٓ ٠غزخشط ِٓ اال-1 ٖ الٜٛ ِٕ ْ ٚرأص١ش       ف١ٛ

ً وٍٛس٠ذ ( -2  ٓ ِغ ِبدح و١ّ١بئ١خ ) اعز١ ٓ اٌزٞ ٠ٕزظ ِٓ ِبدح اٌّٛسف١ ٓ مؼف. رأص١شٖا١ٌٙش٠ٚ ٗ ثضالص١  الٜٛ ِٕ

ٗ:-رـ ٝ ؽىً -ِخذساد رخٍم١ ٟ رؤخز ػٍ ٟ اٌز ٚ ال ٚ٘ ٚ وجغٛالد ٚرٕزظ ٘زٖ اٌّٛاد ِٓ حجٛة ا شاؿ ا

ً ِغىٕبد االٌُ.  ٓ اٌّشوجبد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّخزٍفخ ِض  رفبػالد و١ّبئ١خ ِؼمذح ث١

 *اعجبة أزشبس اٌّخذساد 

ٟ ؽ١ٛع اٌظب٘شح  -االعجبة االجزّبػ١خ: -اٚالً: ٟ رغُٙ ف ُ اٌؼٛاًِ اٌز رؼذ االعجبة االعزّبػ١خ ِٓ ا٘

ً ػبَ. فبٌفشد  ٟ ٠ؼ١ؼ فٟ وٕفٙب  صش٠زأاالعشا١ِخ ثؾى ٗ ثذء ِٓ االعشح اٌز ً وج١ش ثبٌّح١و اٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ ثؾى

ٝ سفمبء اٌغٛء.   اٌ

ً االلزقبد٠خ -االعجبة االلزصبد٠خ: -*ثب١ٔبً: ٟ ظب٘شح رؼبهٟ اٌّخذساد ٠ٚمغ  رٍؼت اٌؼٛاِ ٟ رفؾ دٚساً ِّٙبً ف

 فٟ ِمذِخ رٍه االعجبة أزؾبس اٌجطبٌخ ٚلٍخ فشؿ اٌؼًّ. ِّب ٠ٕؼىظ عٍجبً ػٍٝ ٔفغ١خ اٌفشد.

ٟ رغُٙ فٟ اٌحذ ِٓ  رؼذ االعشاءاد اٌٛلبئ١خ فٟ ِمذِخ -ظؼف االجشاءاد اٌٛلبئ١خ: -*ثبٌثبً: ً اٌز اٌٛعبئ

ُ رؼبهٟ اٌّخذساد  ٚاالرغبس ثٙب. فىٍّب وبٔذ االعشاءاد ِٕظّخ ٚفؼبٌخ رٕزظ ػٕٙب أخفبك ثٕغجخ أزؾبس عشائ

ْ مؼف اعشاءاد االداسح اٌٛلبئ١خ ٚخبفخ فٟ ِغبي اٌشلبثخ رغجت فٟ  ٝ ػىظ رٌه فب رؼبهٟ اٌّخذساد ٚػٍ

ٝ آفخ خط١شح رٙذد ح١بد اٌّغزّغ.  ً عشائُ اٌّخذساد اٌ  رح٠ٛ

ُ رؼبهٟ اٌّخذساد فٟ ٞ وبٔذ  ِٚب ٠ؤوذ رٌه اْ عشائ ٟ اٌٛلذ اٌز ٝ اٌزغؼ١ٕ١بد ف اٌؼشاق ٌُ رىٓ رزوش حز

ْ ػذد عشائُ اٌّخذساد اٌّغغٍخ فٟ اٌذٚي  1993ِٕزؾشح فٟ دٚي اخشٜ, فمذ ظٙشد دساعخ أعش٠ذ ػبَ  ا

 ٝ ً رٌه ٠ؼٛد اٌ ً اٌؼشاق عٛاء لن١خ ٚاحذح ِٕٙب, ٌٚؼ ٓ ٌُ ٠غغ اٌؼشث١خ رغبٚصد عزبً ٚػؾشْٚ ثبٌّبئخ فٟ ح١

ٓ لجنخ ا١ِٕخ ٚاعب١ٌت ثطؼ ؽذح االعشاءاد اٌ ٗ إٌظبَ اٌغبثك ِ شلبث١خ اٌّؼزّذح فٟ رٌه اٌٛلذ. ِٚب ٠ّزٍى

 ٝ ْ اٌؼشاق وبْ فٟ رٌه اٌٛلذ ِّشاً ٌزٙش٠ت اٌّخذساد اٌ ٝ اٌشغُ ِٓ ا اعّٙذ فٟ اٌحذ ِٓ اٌغش٠ّخ ػٍ

 اٌذٚي اٌّغبٚسح. 
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 -*ٌٚغشض اٌغ١طشح ػٍٝ أزشبس اٌّخذساد ٠جت اجشاء اٌزبٌٟ:

ً هٛي اٌؾش٠و اٌحذٚدٞ. رغ١ش دٚس٠بد-1 ٟ ِخزٍف االٚلبد ػ  ِٓ حشط اٌحذٚد ف

ْ فٟ اٌزغًٍ.-2 ٚ ٠ؾشػٛ ْ ػجش اٌحذٚد أ ٓ ٠زغٍٍٛ  مجو ع١ّغ االفشاد اٌٍز٠

ً اٌحذ٠ضخ.-3 ً إٌم ٓ رض٠ٚذ٘ب ثٛعبئ ً اٌزم١ٕخ اٌّزطٛسح فنالً ػ ٖ اٌمٛاد ثبٌٛعبئ  مشٚسح دػُ ٘ز

ً ِٓ اٌحذٚد ِّب ٠ّىٕٙب ِٓ ِجبؽشح -4 رزّزغ لٛاد اٌحذٚد ثقفخ اٌنجط١خ اٌمنبئ١خ فٟ ِب ٠زؼٍك ثأِٛس اٌزغٍ

 ِٙبِٙب وبٌم١ل ٚاٌزفز١ؼ ٚخبفخ ف١ّب ٠زؼٍك ثمنب٠ب مجو اٌّخذساد. 

 

ظب٘شح رؼبغٟ اٌّخذساد ٚرأث١ش٘ب ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّجزّغ , ٔجزح ػٓ اٌّذبظشح اٌخبِغخ ػشش/ 

, دٚس اٌٛػٟ االعشٞ ٚاٌزشث١خ فٟ  2017ٌغٕخ  50ٚاٌّؤثشاد اٌؼم١ٍخ سلُ  لبْٔٛ اٌّخذساد

  اٌذذ ِٓ ظب٘شح رؼبغٟ اٌّخذساد ث١ٓ اٌشجبة ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙب.

 .*اٌّخذساد ٚرأث١ش٘ب ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّجزّغ

ٓ اثش  -ٟ:ص اظشاس اٌّخذساد ػٍٝ اٌفشد ِب ٠أر*ِ

 اٌطؼبَ.رغجت امشاس ػن٠ٛخ ثح١ش ٠فمذ اٌّزؼبهٟ ؽ١ٙخ ٌزٕبٚي -1

ٜ اٌّزؼبهٟ ِٛاد وشث١ٔٛخ رزشعت فٟ اٌؾؼت اٌٙٛائ١خ ف١قبة ثز١ٙظ ِٛمؼٟ ثبٌؾؼت اٌٙٛائ١خ -2 رزىْٛ ٌذ

 ٚاالغؾ١خ اٌّخبه١خ.

ٟ اٌغٙبص اٌٙنّٟ ٚرغجت عٛ اٌٙنُ. -3  رحذس امطشاثبد ف

ً خال٠ب اٌىجذ ٚص٠بدح ِؼذي رشو١ض اٌغىش ف١خ.-4  رزٍف اٌىجذ ٔز١غخ رحٍ

 فٟ اٌّخ ِّب رغجت اٌٍٙٛعخ ٚفمذاْ اٌزاوشح. ربوً اٌخال٠ب اٌؼقج١خ-5

 رغجت اٌؼ١ٛة اٌخٍم١خ ٚرؾٛ٘بد االعٕخ.-6

 رؤدٞ اٌٝ االفبثخ ثأِشاك ٔفغ١خ حبدح.-7

 .*ِٓ اثشص اظشاس اٌّخذساد ػٍٝ اٌّجزّغ

 ِبي اٌذٌٚخ ِٓ خالي ِىبفحخ االدِبْ ٚػالعٗ. رذ٘ٛس-1

ٟ ا٢فبد اٌخط١شح -2 ٝ ٚاٌفغبد ٚرفؾ  ٚاالٚثئخ.رغجت أزؾبس اٌفٛم

ً أزبط اٌّغزّغ االلزقبدٞ.-3 ٟ ٠م  رنؼف ِٓ أزبط اٌفشد اٌّزؼبهٟ ٚثبٌزبٌ

ْ غ١ش ِذسن ٌٍزقشفبد ف١شرىت اٌغشائُ ثال ٚػٟ. -4 ُ اٌّزؼذدح فبٌّزؼبهٟ ٠ىٛ  رغُٙ فٟ أزؾبس اٌغشائ
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 ٌّىبفذخ اٌّخذساد. 2017ٌغٕخ  50*لبْٔٛ سلُ 

 *٠ٙذف ٘زا اٌمبْٔٛ اٌٝ ِب ٠أرٟ. 

ٚ عٛ اعزؼّبٌٙب. -اٚالً:  رط٠ٛش اعٙضح اٌذٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثّىبفحخ اٌّخذساد ٚاٌّؤصشاد اٌفؼ١ٍخ ا

 اعشاءاد ِىبفحخ اٌّخذساد ٚاٌّؤصشاد اٌفؼ١ٍخ ٚاٌحذ ِٓ أزؾبس٘ب. رىض١ف  -ثب١ٔب:

ً اٌفؼبي ٌٍّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ راد اٌقٍخ ثبٌّخذساد ٚاٌّؤصشاد اٌفؼ -ثبٌثبً: ػ١ٍٙب اٚ ١ٍخ اٌّقبدق مّبْ اٌزفؼ١

 ٙب عّٙٛس٠خ اٌؼشاق. إٌّظّخ ا١ٌ

ً ثبٌّخذساد ٚاٌّؤصشاد اٌفؼ١ٍخ ٌألغشاك اٌطج١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚ اٌقٕبػ١خ. -ساثؼبً:  رب١ِٓ عالِخ اٌزؼبِ

ٟ  اٌٛلب٠خ ِٓ االدِبْ ػٍٝ اٌّخذساد -خبِغبً: اٚ اٌّؤصشاد اٌؼم١ٍخ ٚعٛ اعزؼّبٌٙب ِٚؼبٌغخ اٌّذ١ِٕٓ ف

 اٌّغزؾف١بد اٌّؤٍ٘خ ٌٍؼالط. 

 رؼبغٟ اٌّخذساد. اٌذذ ِٓ *دٚس االعشح ٚاٌزشث١خ فٟ

ْ اثٕبئٙب.  ٝ ادِب ٞ اٌ  *االعجبة االعش٠خ اٌزٟ رؤد

ٟ اٌّخذساد ٚرمق١ش االعشح فٟ اٌزحز٠ش ِٕٙب.-1 ٟ االعشح ثخطٛسح رؼبه  ػذَ ٚػ

 ٚعٛد االخزالفبد اٌؼبئ١ٍخ ٚاٌزفىه االعشٞ.-2

 أؾغبي االة ثأػّبي وض١شح خبسط إٌّضي ٌٚفزشاد ه٠ٍٛخ.-3 

 اسرجبه االَ ثبٌؼًّ خبسط إٌّضي ٌٚفزشاد ه٠ٍٛخ.-4 

 رؼبهٟ االث٠ٛٓ اٚ احذّ٘ب ٌٍّخذساد اٚ اٌّٛاد اٌّٙذئخ.-5

 لقٛس اٌزشث١خ االعش٠خ ٚاٌذٚس اٌزشثٛٞ.-6

 اٌّجبؽش ػٍٝ االثٓ. ػذَ ل١بَ االعشح ثذٚس اٌشل١ت-7

 اٌخذَ غ١ش اٌٍّزض١ِٓ فٟ اٌج١ٛد.اعزخذاَ -8

 رىبعً االعشح فٟ رأد٠خ دٚس٘ب ٔحٛ االثٓ ثبٌّٛاظجخ ػٍٝ فؼً اٌخ١ش.-9

 اعزخذاَ االفالَ اٌزٟ رذػٛ ٌم١ُ خج١ضخ.-11
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متت  اخلا

ًيت اكثس بخطٕز ٌ يٕضٕع احلمٕق يٕضٕع ْاو ٔلد بسشث اْ إذ َادث اػالَاث  اجملاالث احلياة يف خمخهف ا
داً  ب الل ي ٍ خ ٓا ي خ ج اىل كفانت محاي ٔدػ ٕق  َٔالشج يٕضٕع احلم ٔاحلسياث ػايت  ثرية ٔدساحري باحلمٕق  ك

: ٓا ً ح اْ خائ دة َ م اىل ػ ٕص خ ُا ان خ الل دزاس ٍ خ ُا ي . ٔحأن دلسأاة   -ا

ٕق ٔحت-1 رِ احلم م ْ يت حكف َٕ لاَ م دٔنت  يف ظ ٕو اال  ٍ ذلا اٌ حم سياث ال ميك ٕق ٔاحل .اٌ احلم ٓا ي ً 

ٌ انؼًٕييت -2 ٌ احلمٕق ٔاحلسياث حؼخصو بُاء يؤسساث دسخٕزيت اساسٓا يشازكت كم االفساد يف حسيري انشؤٔ ا
. سد م ف سيت نك ًاٌ احل دلسأاة ٔض يت ٔا ًاػ خ دانت االخ يك انؼ ى حتم ه دزة ػ  ٔانم

يف االخري خري يا خنخى بّ حبثا ادلخٕاضغ لٕنّ خم خالنّ ٔػظًج لدزة ال لهيالًٔيا احيخى يٍ انؼ ) ٔ  هى ا
  . .صدق اهلل انؼهي انؼظيى . . ) 

ٕفيك نخ ا ٔ داذ  نُ نكى با ي  متُياح غ   ي
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 2018 – 2019مصادر محاضرات مادة حقوق االنسان للعام 

 اسم الكتاب العلمً اسم مؤلف الكتاب للمادة العلمٌة  ت

  القران الكرٌم واحادٌث السنة النبوٌة  1

الرزاق محمد  د.ماهر صالح عالوي د.عبد 2
  رٌاض عزٌز هادي د.رعد ناجً الجدة د.

حقوق االنسان والطفل 
 والدٌمقراطٌة 

ر.قسم القانون كلٌة القانون /  –د.محمد ثامر  3
 جامعة ذي قار 

 حقوق االنسان المبادئ العامة
 حقوق االنسان المدنٌة 

الحقوق والحرٌات ودستور عام  علً عواد الكردي  4

2005  . 

الحقوق والحرٌات العامة  عصام رفعت خلف  5

 والمواطنة

الشرٌعة االسالمٌة وحقوق  د. محمد الزحٌلً  6
 االنسان 

االعالن العالمً لحقوق االنسان  ملفات االمم المتحدة /ادارة شؤن االعالم   7
 1948/ دٌسمبر  10الصادر فً 

حرٌة الدٌن الحوار المتمدن  مركز حقوق االنسان فً جامعة منٌسوتا 8

 والمعتقد

الحماٌة القانونٌة والدستورٌة  د.محمد الشاللده جامعة االستقالل فلسطٌن   9

 للحقوق والحرٌات االساسٌة 

بحث فً حقوق االنسان لمٌثاق  د.خلٌل حسٌن  10
 االمم المتحدة واالتفاقٌات الدولٌة 

 حرٌة التملٌك فً االسالم  د.راغب الرجانً  11

دشر/جامعة كٌب تاون ودٌفٌد لٌتل د.دٌفد شٌ 12
 كلٌة هارفود / الوالٌات المتحدة   

محاضرات فً حرٌة الدٌن 
 والمعتقد 

 الحرٌات وحقوق االنسان  مهدي البغدادي  13

جامعة الدول العربٌة المبادى  محمد عبد العاطً 14
 واالهداف 

جذور حقوق االنسان فً حضارة  ٌاسٌن محمد حسٌن/جامعة بغداد/كلٌة العلوم  15

 وادي الرافدٌن 

 حقوق االنسان فً العراق  حامد الالمً  16

التطور التارٌخً لمفهوم حقوق  د.عدنان محمد قاسم  17

 االنسان 

طبٌعة وخصائص النظام السٌاسً  علً هادي حمٌد الشكراوي 18
 العراقً 
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دور المنظمات غٌر الحكومٌة فً  ماجد أحمد الزاملً  19
 ترسٌخ مبادى حقوق االنسان 

حقوق االنسان فً ظل النظام  د.عبد الحفٌظ عبد الرحٌم محبوب  20

 العالمً الجدٌد  

 

 

 

 

 

 

 

 


