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 احملتويات

 "التعرٌؾ بحموق االنسان" الفصل االول

 . أهمٌة دراسة حموق االنسانالمبحث االول : 

 خصائص حموق اإلنسان , مفهوم حموق اإلنسان .المبحث الثانً : 

 "التطور التارٌخً لحموق اإلنسان" الثانًالفصل 

 المرحلة األولى : حموق اإلنسان فً الحضارات والمجتمعات المدٌمة . المبحث االول :

 .االسالم المرحلة الثانٌة : حموق اإلنسان فً المبحث الثانً : 

 .( العصور الوسطى)حموق اإلنسان فً الحضارة األوربٌة  المبحث الثالث :

 : حموق االنسان فً الفكر والثورات والتشرٌعات الحدٌثةالمرحلة الثالثة : المبحث الرابع : 

  الفصل الثالث

 المعاصر بحموق اإلنسان . الدولً األعترافالمبحث االول : 

 . األعتراف األللٌمً المعاصر بحموق اإلنسانالمبحث الثانً : 

 لرابعالفصل اال

 الحكومٌة ودورها فً مٌادٌن حموق االنسان . المنظمات غٌرالمبحث االول :  

 حموق االنسان فً التشرٌعات الوطنٌة .المبحث الثانً : 

 خامسالفصل ال

 اشكال واجٌال حموق االنسان .المبحث االول : 

 حموق االنسان .دراسة مصادر المبحث الثانً : 
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 "حموق اإلنسـان"

 

 أهمٌة دراسة حموق االنسان :

االنسان من المعاٌٌر األساسٌة التً ال ٌمكن للناس ، من دونها أن ٌعٌشوا تعتبر حموق       

 بكرامة كبشر. وتعد حموق االنسان أساس الحرٌة والعدل والمساواة ، واحترام هذه األسس

ٌإدي الى تنمٌة الفرد والمجتمع تنمٌة كاملة . وعبارة االنسان تعنً هو كل فرد من أفراد 

لهذا كان خطاب هللا موجها الى الناس كافة حول إحترام حٌاة  ثى(الجنس البشري ) ذكر أو إن

االنسان وكرامته فً أؼلب الكتب والدٌانات السماوٌة والفلسفات. وٌمكن تشخٌص أهمٌة دراسة 

 حموق االنسان على النحو اآلتً :

 ـ االنسان هو هذا الكون وهو العمل األساسً فٌه .1

 واألنسانٌة والحرٌة والسبلم.الكرامة  ـ تؤصٌل مبادىء2

 ـ بناء مجتمعات إنسانٌة ذات إدارات حرة مستملة بعٌدة عن التعسؾ والظلم واألضطهاد.3

 ـ السماح لبلنسان بممارسة حموله األساسٌة فً ظل العدالة.4

 فهو الشعب.ـ السلطة مصدرها الشعب فبل ٌجوز التنكر لصاحب الحك األصٌل 5

والتثمٌؾ علٌها ٌجعلها من الوضوح بحٌث ال ٌترن المجال للعودة  ـ ان دراسة حموق األنسان6

على  لبلستبداد السٌاسً والدٌكتاتورٌات ، بمدر ما تفسح المجال نحو ممارسة الشفافٌة واألنفتاح

 التطور الحضاري ومواكبة جمٌع الدراسات التً تهتم باالنسان .

 خصائص حموق اإلنسان :

 لتً تتسم بها حموق اإلنسان بما ٌلً :ٌمكن توضٌح أهم الخصائص ا    
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فهً ببساطة ملن الناس ألنهم بشر، فهً  ـ حموق اإلنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث،1

 متؤصلة فً كل فرد .

نس أو الدٌن أو الرأي ـ حموق اإلنسان واحدة لجمٌع البشر بؽض النظر عن العنصر أو الج2

 أو األصل الوطنً أو األجتماعً. ولد ولدنا جمٌعآ أحرارآ ومتساوٌٌن الرأي اآلخر السٌاسً أو

 فحموق اإلنسان ) عالمٌة ( . فً الكرامة والحموق

ـ حموق اإلنسان ال ٌمكن إنتزاعها ، فلٌس من حك أحد أن ٌحرم شخصآ آخر من حمه، 3

 فحموق اإلنسان ثابته وؼٌر لابلة للتصرؾ .

ؤنه ٌحك لهم أن ٌتمتعوا بالحرٌة واألمن وبمستوٌات ـ كً ٌعٌش جمٌع الناس بكرامة ، ف4

 فحموق اإلنسان ؼٌر لابلة للتجزئة . معٌشٌة الئمة ،

عندما تذكر حموق اإلنسان البد من الرجوع الى أهم الوثائك المهمة  مفهوم حموق اإلنسان :

المتحدة  والمعروفة بإسم األعبلن العالمً لحموق اإلنسان والصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم

، وتعد هذه الوثٌمة أو األعبلن المصدر األساسً  1441فً العاشر من كانون األول عام 

، ولهذا جاء مفهوم حموق اإلنسان ألفكار حموق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة فً العصر الحدٌث

 فً أدبٌات األمم المتحدة بؤنهـــــا ) ضمانات لانونٌة عالمٌة تحمً األفراد والمجموعات من

األفعال التً تعٌك التمتع بالحرٌات األساسٌة وكرامة اإلنسان ( . وهذه الضمانات تعالج كل 

 جانب من جوانب حٌاة اإلنسان والتفاعل اإلنسانً، ومن بٌن الحموق المضمونة لجمٌع البشر

 والتً تتضمن ما ٌلً :

إنتمال اإلنسان ـ الحك فً الحٌاة، وٌشمل حك ممارسة بعض الحرٌات الشخصٌة مثل حرٌة 1

 تنظٌم معٌشته . ـكوحك إستخدام مواهبه وحـ

ـ الحك فً عدم التعرض للتعذٌب أو المعاملة السٌئة أو العموبة الماسٌة أو البلنسانٌة أو 2

 المهنٌة .
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 ـ الحك فً محاكمة عادلة.3

 ـ الحك فً التمتع بحماٌة المانون على لدم المساواة مع اآلخرٌن .4

 .باح حرمة حٌاته الخاصة أو إسرته أو مسكنه أو مراسبلتهـ الحك فً إال تست5

 ـ الحك فً الصحة والتعلٌم والملكٌة والتعالد.6

 ـ الحك فً تكوٌن الجمعٌات وحرٌة الكبلم والتعبٌر عن الرأي والمشاركة فً الحٌاة الثمافٌة.7

 ـ حك التصوٌت واألسهام والمشاركة فً الحكم .1

 حاجته من الؽذاء والمؤوى والكساء والضمان االجتماعًـ حك الفرد فً ضمان وتوفٌر 4

 ـ الحك فً التنمٌة والتمتع بثمارها.11

 ـ الحك فً حرٌة الفكر والوجدان والعمائد الدٌنٌة.11

وعلى الرؼم ما تمثله وثٌمة األعبلن العالمً لحموق اإلنسان بؤكبر تحد بخصوص ما       

ة ه األساسٌة فً ولتها ، لكنها بنفس الولت تمثل نهاٌبلؽته البشرٌة بصدد حموق اإلنسان وحرٌات

مما سبمتها من تجارب تارٌخٌة لحضارات لدٌمة وتٌارات فكرٌة وفلسفات ، وأدٌان وشرائع 

سماوٌة وآخرها الشرٌعة األسبلمٌة. ولذلن ٌجب ان نتعرؾ على تارٌخ حموق اإلنسان ونفهم 

 دٌمة والوسطى والحدٌثة .فً العصور الم مراحل تطورها وإن كان بشكل مختصر

كما تضمنت المحاضرة تعريف بعض المفاىيم الخاصة بالموضوع منيا : تعريف حقوق     
 االنسان وتعريف الحريات العامة .

 يعيشوا أن ، دونيا من ، لمناس يمكن ال التي األساسية المعايير ىي : االنسان حقوق      
ن ، والسالم والعدالة الحرية أساس وىي ، كبشر بكرامة  امكانية يتيح ان احتراميا شأن من وا 
 . كاممة تنمية والمجتمع الفرد تنمية
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 أو البشرية طبيعتو بسبب الفرد بيا يتمتع ممكنات او طبيعية حقوق  ىي : العامة الحريات    
 العام الصالح تحقيق في بيا ويسيم الخاص صالحو بيا يحقق بالمجتمع لعضويتو نظرا  

 . االخرين بمصالح أساءت اذا اال منيا تحد أن السمطة عمى ويمتنع لمبمد المشترك

 

 التطور التارٌخً لحموق اإلنسان :

 إن تارٌخ حموق اإلنسان ٌحتوي على ثبلث مراحل أساسٌة هً :

حموق اإلنسان فً الحضارات والمجتمعات المدٌمة ، والمتمثلة بحضارات  المرحلة األولى :

وادي الرافدٌن ، وحضارة وادي  النٌل، وحضارات الهند والصٌن، والحضارتٌن الٌونانٌة 

دٌن التً تعتبر من ألدم الحضارات البشرٌة وأولها والرومانٌة . ففً حضارة وادي الراف

صورها التارٌخٌة سومرٌة كانت أم أكدٌة، بابلٌة أو إهتمامآ بحموق اإلنسان فً مختلؾ ع

آشورٌة ، وتم تجسٌد وحماٌة حموق اإلنسان من خبلل وضع لواعد لانونٌة مكتوبة تضمن 

. وتشٌر المصادر التارٌخٌة بؤن للمجتمع العرالً المدٌم الحرٌة والمساواة والعدالة االجتماعٌة

سومرٌة عرفها العالم المدٌم التً تشٌر الى كلمة حرٌة ) أماركً( لد وردت فً ألدم وثٌمة 

أهمٌة حموق اإلنسان، والتً كانت على شكل مخروط طٌنً مدون باللؽة السومرٌة وبالخط 

على عدد من األصبلحات االجتماعٌة التً وضعها الملن  البسماري واحتوى هذا المخروط

د، واعتبر ألدم إصبلح لبل المٌبل 2375السومري إور كاجٌنا حاكم مدٌنة لكش فً حدود عام 

إجتماعً والتصادي فً التارٌخ ، ومن المبادىء التً جاء بها هذا األصبلح هً تؤكٌده على 

أن فكرة الحرٌة فً حدود المانون، وأن المانون فوق المناصب العلٌا حفاظآ على حموق 

فع ضرٌبة دفن وممتلكات األفراد، ومنع األؼنٌاء والمرابون من إستؽبلل الناس الفمراء، ومنع د

لذلن كان الهدؾ من هذا األصبلح هو إزالة المظالم واألستؽبلل  الموتى ومحاسبة الكهنة علٌها.

 الذي كان ٌمع على الفمراء من األؼنٌاء وأصحاب السلطة ورجال المعبد.
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وعندما أخذت لرى العراق األولى بالنمو والتطور وأصبحت مدن وتعمد فٌها الحٌاة      

الناس فكان البد من تشرٌعات ولوانٌن لحماٌة الفرد فً المجتمع وتنظٌم إمور  وتشابن مصالح

الحٌاة للدولة، والتً تجسدت فً كثٌر من الموانٌن المدونة  منها: لانون إور نمو، ولانون لبت 

وكل هذه الموانٌن تعد من أهم  عشتار ، ولانون إشنونا، ولانون حمورابً، والموانٌن اآلشورٌة.

الفكرٌة لحضارة وادي الرافدٌن التً كان النظام وااللتزام والحموق والواجبات النتاجات 

خصوصا بعد  والعدالة والحرٌة والمساواة كلها مفردات أساسٌة فً لؽة المانون العرالً المدٌم

تطور أنظمة الحكم والحٌاة السٌاسٌة فٌها . وبهذا ٌكون لدماء العرالٌٌن لد سبموا ؼٌرهم من 

ة بحوالً ألؾ سنة فً وضع األصبلحات والموانٌن التً تحفظ للفرد حرٌته شعوب المنطم

 . وحموله وأمنه

أما ما ٌتعلك بحضارة وادي النٌل أو بما تسمى بمصر الفرعونٌة التً لم تعرؾ تلن       

الحموق والممارسات األنسانٌة حتى منتصؾ المرن الخامس لبل المٌبلد ، إذ كان فرعون مصر 

وٌمثل كل السلطات األدارٌة آ مطلمآ فً الحكم وهو وحده مصدر التشرٌع والعدالة ٌعد نفسه إله

والتشرٌعٌة والمضائٌة والتً بموجبها سارت إمور التنظٌم السٌاسً فً المجتمع الفرعونً 

آنذان. كما أن مصر المدٌمة كانت تتمتع بمظاهر التحضر االجتماعً فً كل جوانب الحٌاة، 

خصٌة كانت العائلة تحكم بمجموعة من األعراؾ والتمالٌد منها إلتصار ففً مجال األحوال الش

الزوج على زوجة واحدة، وأما تعدد الزوجات فكان ممتصرآ على العائلة المالكة وطبمة 

ألدنى األشراؾ والنببلء، وأما فً مجال حفظ حموق المرأة كان تحدٌد سن الزواج بالحد ا

 الثانٌة عشرة أو الثالثة عشرة .

وبالنسبة للحضارات الشرلٌة الهندٌة والصٌنٌة التً هً األخرى إهتمت بحموق اإلنسان       

والعبللات اإلنسانٌة. حٌث ربطت هذه الحضارات بٌن التعالٌم الدٌنٌة والنظرة الى اإلنسان 

لبل المٌبلد وانتشرت 1311ــ 1511وحموله إرتباطآ وثٌمآ. فالهندوسٌة التً ظهرت فً الفترة 

، والتً إستندت فً لوانٌنها الخاصة بحموق لهند الى مناطك ومجتمعات جنوب شرلً آسٌامن ا

اإلنسان الى بعض النصوص الممدسة وهً النصوص التً نسبت الى ) براهما االله 
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الهندوسً( أو الى أعماله وال سٌما تلن المرتبطة بالخلك. كما إنطلك بوذا من الهند بتعالٌمه 

الٌابان وجنوب شرلً آسٌا حٌث جاء فً تعالٌمه الكثٌر من مبادىء وانتشارها فً الصٌن و

المساواة والحرٌة ونشر العدالة . ومن هذه التعالٌم، ٌمول بوذا بؤنه ال فرق بٌن جسم األمٌر 

فمد إرتبطت بحكمة  وجسم المتسول الفمٌر وكذلن ال فرق بٌن روحٌهما. أما فً الصٌن

أكد فً تعالٌمه على خدمة اإلنسان لئلنسان مهما كان الفٌلسوؾ الصٌنً) كونفوشٌوس( الذي 

ونشر العدل والدعوة الى األخاء العالمً واألمن والسبلم بٌن الناس ،وأن الظلم هو رذٌلة 

 الرذائل.

كما ساهمت الحضارتٌن الٌونانٌة والرومانٌة فً مجال حموق االنسان من خبلل ما جاء       

كان التؤكٌد على العدالة واحترام المانون ، حٌث  الٌونانٌةفً أفكار فبلسفتها . ففً الحضارة 

ٌرى الفٌلسوؾ إفبلطون إن أول ما تهتم به حكومة الجمهورٌة هو أن تكمل السعادة للمحكومٌن 

وأن تهبهم الصحة والرضى. كما إعتبر أن لٌس للمجتمع المدنً من لاعدة سوى العدل وأن أي 

فاسدة معرضة للسموط. والفٌلسوؾ أرسطو أكد أٌضآ دولة ال تعرؾ أن تموم علٌه هً دولة 

على أن المثل العلٌا للدولة هً سٌادة أحكام المانون والعدالة والتعلٌم... وأن الدولة وجدت 

هذا  .لصالح اإلنسان ولم ٌوجد اإلنسان لصالح الدولة، فما ولد اإلنسان إال لٌعٌش حٌاة سعٌدة

لبل المٌبلد( فً مبادئها بالدعوة  211ً أسسها زٌنون)فضبل عما جاءت به الفلسفة الروالٌة الت

الى األخوة األنسانٌة والمواطنة العالمٌة والمساواة بٌن البشر وبتحرر األفراد من الموانٌن 

، وهذه الحموق ٌجب أن ٌتمتع  الوضعٌة ، والتً إطلك علٌها فٌما بعد بمدرسة الحموق الطبٌعٌة

 اواة كمبدأ إنسانً. نتٌجة إنعدام مبدأ المسبها جمٌع البشر ولمجرد كونهم بشرآ 

ما ٌتعلك بالحضارة الرومانٌة التً توصؾ بالحضارة العسكرٌة، وحضارة المانون ا     

الطبٌعً الذي وصفه الفٌلسوؾ الرومانً شٌشرون بؤنه المانون النابع من العناٌة الربانٌة وهو 

وأن األفراد فً ظل هذا المانون  لانون حك وٌنطبك على جمٌع البشر وؼٌر لابل للتؽٌٌر.

متساوون بالحموق المانونٌة وأمام هللا، كون هذا المانون ذو طبٌعة واحدة وٌهدؾ الى تحمٌك 

كما شهدت هذه  العدالة والفضٌلة واعطاء األفراد شٌئآ من الكرامة التً هً أهم حموق اإلنسان.
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التً أكدت على  المسٌح) علٌه السبلم(األمبراطورٌة بزوغ فجر الدٌانة المسٌحٌة بتعالٌم السٌد 

حفظ كرامة اإلنسان ألن هللا هو الذي خلمه ودعت الى المساواة بٌن الجمٌع أمام هللا والى 

 تحرٌر العبٌد . كما أكدت على التسامح واألخاء والمحبة .

 

 :االسالم فً  نالمرحلة الثانٌة : حموق اإلنسا

فً المرن الخامس المٌبلدي وتنتهً بالمرن الخامش  األسبلم تبدأ هذه المرحلة من ظهور     

، الدور م. حٌث كان لظهور األسبلم فً الجزٌرة العربٌة 1442عشر المٌبلدي وتحدٌدا عام 

مالٌد الكبٌر فً توحٌدها بعد أن كانت متفرلة، ومتناحرة وؼارلة فً الجهل تحكمها العادات والت

اوٌة، وثورة على الظلم وسلطان الكهنة وشعوذتهم. ا لبلدٌان السمالمبلٌة. فكان األسبلم خاتم

فجاءت الشرٌعة األسبلمٌة بؤحكام تنظم مختلؾ شإون الحٌاة، وتحمك السعادة للبشر، وتعمل 

 على بناء مجتمع لائم على التضامن والمساواة بٌن جمٌع أبناء األنسانٌة. 

ره لٌكون خلٌفة فً األرض. هو أكرم مخلولات هللا من خبلل إختٌا فاإلنسان فً األسبلم     

كما إختصه بمنزلة عظٌمة ومكانة مرمولة وعلمآ ومعرفة، وكما كرمه بإرسال الرسل لترشده 

الى طرٌك السعادة فً الدنٌا واألخرة. ولحفظ تلن المكانة والمنزلة الرفٌعة شرع هللا الحموق 

، ولم ٌترن أمرآ إال تحدث  لئلنسان. فكان المرآن الكرٌم هو األسبك فً تمرٌر حموق اإلنسان

 عنه بالنسبة لحموق اإلنسان التً تنادي بها حضارات الٌوم ، وهو األكثر إحترامآ وعدالة.

ولهذا تمٌزت حموق اإلنسان فً األسبلم بممٌزات تختلؾ عما جاء فً النظم الوضعٌة، فهً 

ه بؤن) حموق اإلنسان أوآل منح إلهٌة، وهذا ما أكده األعبلن العالمً لحموق اإلنسان فً ممدمت

وثانٌآ فً األسبلم لٌست منحة من ملن أو حاكم أو لرارآ صادرآ من سلطة محلٌة أو دولٌة (.

إذا كان مصدرها إلهً فهذا ٌعنً أنها ملزمة ال تمبل الحذؾ أو التعطٌل وال ٌسمح باألعتداء 

مهما كانت  علٌها وال ٌمكن التنازل عنها ، وٌجب إحترامها من لبل الحكام والمحكومٌن

مكانتهم األجتماعٌة كونهم متساوٌن فً العبودٌة هلل. والمٌزة الثالثة وجود ترابط بٌن السلطتٌن 
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من  الدٌنٌة والدنٌوٌة ،ألن األسبلم لم ٌكن دٌنآ فمط له عمائده المعروفة بل هو دٌن ودولة معآ

ان وخالمه وهذا ما خبلل شموله لكل جوانب الحٌاة، باألضافة الى تنظٌم العبللات بٌن اإلنس

ٌمٌزه عن بالً الحضارات األخرى .أما المٌزة الرابعة فكانت حول تؤكٌده على وحدة األصل 

وانما  واللسان أو شرؾ اآلباء، اإلنسانً فبل تمٌٌز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو النسب،

وكما لال الرسول عمآل بموله تعالى) إن أكرمكم عند هللا أتماكم (،  بالتموى والعمل الصالح

 .  ألبٌض على أسود إال بالتموى ()ص() وال فضل لعربً على أعجمً وال

، أىل بيت النبوة ومعدن الرسالة ) عمييم السالم ( عند تطبيق حقوق األنسان اما بالنسبة      
فقد تمسك االمام عمي بن أبي طالب وأىل البيت ) عمييم السالم ( بإعادة العيد النبوي وتطبيق 

نظومة حقوق األنسان بكل قيميا وتشريعاتيا فكان األمام عمي بن أبي طالب )عميو السالم ( م
الحاكم الوحيد بعد الرسول) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( الذي احترم حرية االنسان المسمم ، فمم يجبر أحدا  عمى بيعتو 

 بقناعتو وارادتو .  ، كما لم يجبر أحدا  عمى الحرب معو ، فكان كل من قاتل معو متطوعا  

ولم يستعمل قانون االحكام العرفية ، وال أي قانون استثنائي ، حتى في حروبو التي       
استوعبت مدة خالفتو كميا ، كما اعطى الحرية لمعارضيو أن يتكمموا ، وكذلك فأنو ساوى بين 

عيا الحكام قبمو ، المسممين في الحقوق المالية ، وألغى االمتيازات وقوانين التمييز التي وض
وبذلك أعاد العيد النبوي في احترام األنسان والمساواة ، وضرب خير مثال عمى ذلك في عيده 
الى مالك بن األشتر النخعي عندما بعثو واليا  عمى مصر وشرح فيو أىداف الحكومة ، ووضع 

رسالة لألمام ىناك كما ان سياستو لمناس وحياتو الشخصية ،  فيو برنامج عمل شامل لمحاكم في
 زين العابدين عمي بن الحسين )ع( في حقوق االنسان وتشتمل عمى خمسين حقا  .

من الحموق األساسٌة التً وردت فً المرآن والسنة النبوٌة الشرٌفة ومنحها األسبلم      

 لئلنسان هً ما ٌؤتً :
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حافظة علٌها، وحرم لمد وهب هللا الحٌاة لئلنسان ولد دعاه الى إحترامها والم حك الحٌاة : ـ0

كونها ممدسة. وٌتبٌن حك الحٌاة فً اإلسبلم  األعتداء علٌها أو تعرٌضها لؤلذى بدون حك

عندما ننظر الى العموبات التً فرضها اإلسبلم تجاه الماتل الذي ٌنهً حٌاة شخص دون حك " 

النفس التً حرم  (،" وال تمتلوا141وال تعتدوا ان هللا ال ٌحب المعتدٌن" ) سورة البمرة: اآلٌة 

. كما أوجب اإلسبلم ( 151هللا إال بالحك ذلكم وصاكم به لعلكم تعملون " )سورة األنعام : اآلٌة 

الدفاع عن النفس لحفظ الحٌاة لال تعالى " فمن إعتدى علٌكم فاعتدوا علٌه بمثل ما اعتدى 

ٌرة التً تحرص (،وؼٌر ذلن من اآلٌات االكرٌمة والكث144علٌكم ") سورة البمرة : اآلٌة 

وجعلها شرط استمرار الجنس البشري الشرٌعة األسبلمٌة من خبللها على حك الحٌاة للبشر

وبمائه واالبتعاد عن أي شكل من أشكال األعتداء الظالم، ألن األسبلم إعتبر اإلنسان مكلفآ 

 ( . 145بالحفاظ على حٌاته " وال تلموا بؤٌدٌكم الى التهلكة " ) سورة البمرة : اآلٌة 

ر الحموق األنسانٌة التً ألرها اإلسبلم لبنً وهً من أكث ـ حرٌة التعبٌر والتفكٌر واألعتماد:8

( 6عمٌدته ودٌنه " لكم دٌنكم ولً دٌنً) سورة الكافرون: اآلٌة  البشر، فاألنسان حر فً إختٌار

 256واالنسان حر بفطرته " ال إكراه فً الدٌن لد تبٌن الرشد من الؽً" ) سورة البمرة : اآلٌة 

فالرار األسبلم لحرٌة العمٌدة بؤوسع معانٌها، إذ سمح ألهل الكتاب السٌما المسٌحٌن والٌهود  (

بد وممارسة شعائرهم الدٌنٌة كما عالب على األعتداء وألر المساواة بٌن بناء الكنائس والمعا

المسلمٌن وأهل الكتاب بجمٌع الحموق والواجبات من حٌث تملد المناصب والوظائؾ من 

على المسلم أن  منطلك كل إنسان حرٌته الدٌنٌة ٌعتمد ما ٌشاء وٌتعبد كٌفما ٌشاء، إال أنه حرم

 تماسن المجتمع ووحدة األمة . ٌتخلى عن إسبلمه حفاظآ على

لمد إهتم االسبلم بهذا الحك وأوجبه على كل مسلم ومسلمة من أجل المضاء  ـ حك التعلٌم :3

 على الجهل. ولد عظم المرآن الكرٌم العلم والعلماء فً أكثر من آٌة، فجعل العلماء فً منزلة

وتوا العلم درجات" )سورة المجادلة: المإمنٌن بموله تعالى " ٌرفع هللا الذٌن آمنوا منكم والذٌن إ

( ثم جاء فً الحدٌث الشرٌؾ بمول الرسول)ص(" ومن سلن طرٌما ٌلتمس فٌه علمآ 11اآلٌة 

سهل هللا له به طرٌمآ الى الجنة " فحث األسبلم على طلب العلم والتعلم والسعً الٌه وبذل 
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ث الشرٌؾ " واطلبوا العلم الجهد فً تحصٌله لٌنفع به المسلم نفسه وؼٌره كما جاء فً الحدٌ

اللحد" " لذا فالعلم والتعلم من الحموق واألهداؾ األساسٌة التً أكد علٌها األسبلم  من المهد الى

ولال تعالى " إلرأ بإسم ربن الذي خلك،خلك اإلنسان من علك،إلرأ وربن األكرم الذي علم 

  بالملم، علم اإلنسان ما لم ٌعلم".

العمل وأوجبه كونه السبٌل الوحٌد للكسب والعٌش الكرٌم  حبب األسبلم ـ حك العمل:4

وأثنى علٌهم وذم الكسالى الذٌن ال ٌعملون لال تعالى ) هو الذي جعل  لئلنسان، وبارن العاملٌن

ولال علٌه الصبلة  (،15لكم األرض ذلوآل فإمشوا فً مناكبها وكلوا من رزله () الملن/ 

ٌؤكل من عمل ٌده(. فؤعطى األسبلم لكل فرد فً والسبلم) ما أكل طعامآ لط خٌر من أن 

كما أن الفمه  المجتمع الحك فً ممارسة العمل الذي ٌناسبه وٌبلئمه بما ٌكفل له العٌش الكرٌم.

األسبلمً ٌلزم الدولة بتوفٌر العمل المناسب لآلنسان كما ٌلزم أرباب األعمال برعاٌة العمال 

جورهم كاملة ؼٌر منموصة عمبل بمول الرسول )ص( وتوفٌر اآلالت المناسبة لهم وأن ٌعطوا إ

 " اعطوا األجٌر أجره لبل أن ٌجؾ عرله ".

أكدت الشرٌعة األسبلمٌة حك األمن لبلنسان ، فؤكدت على حرٌة اإلنسان  ـ حك األمن :5

الشخصٌة والتً ٌراد بها) حك الفرد فً الذهاب واالٌاب، والتنمل بحرٌة داخل الببلد والخروج 

أراد. وكذلن حمه فً األمن بمعنى عدم المبض علٌه أو حبسه أو معالبته إال بممتضى  منها إذا

المانون وفً الحدود التً ٌمررها. كما أوجب األسبلم على الدولة حماٌة الفردـ أٌا كان ـ من أي 

حماٌة لكرامته وشرفه وبٌته وحفظ أمنه . ٌمول الرسول )ص(" ظهر المإمن حمى إال  إعتداء

 " . فً حد وحك

لمد ألر األسبلم حك التملن وحرم النهب والسلب واألعتداء على ملن  ـ حك التملن :6

لال تعالى " ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل")  اآلخرٌن، ولد نص على ذلن المرآن الكرٌم

(. والمشرع األسبلمً لٌد الملكٌة الفردٌة بمٌودلؽرض تؤمٌن العدالة األجتماعٌة 24النساء / 

كافل األجتماعً، ومن هذه المٌود ضرٌبة الزكاة وجعلها فرضا واجب على األؼنٌاء، ٌمابله والت
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( . فالملكٌة فً 41حك للفمراء لال تعالى" وفً أموالهم حك للسائل والمحروم" ) الذارٌات/ 

األسبلم هً لتحمٌك المصلحة العامة وٌجب عدم التعسؾ فً إستخدام هذا الحك وأن ٌكون 

.كما أن المالن الحمٌمً هو هللا لال سبحانه وتعالى" وهلل ملن السموات بلالمصدر الملن ح

( أما البشر فهم مستخلفون على األموال أي 11واألرض وما بٌنهما وهلل المصٌر" ) المائدة / 

أن اإلنسان وكٌل هللا فٌها وٌجب علٌه صٌانته وإستخدامه فً الحبلل ورضا هللا لال تعالى " 

(. ونجد أن الرسول)ص( لد جعل الموارد ذات 7كم مستخلفٌن فٌه" ) الحدٌد/ وانفموا مما جعل

 . النفع العام لكامل المجتمع بموله " المسلمون شركاء فً ثبلث: الماء والكؤل والنار

العدل فً المضاء كما أوجب المساواة فً الحموق  أوجب األسبلم ـ حك العدالة والمساواة :7

والواجبات وذكر المرآن الكرٌم فً آٌات كثٌرة تطالب بالامتهما لال تعالى " إن هللا ٌؤمركم 

( ولوله تعالى" ان هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانان الى أهلها واذا 41بالعدل واألحسان " ) النحل/ 

( . لمد ألر األسبلم حك المساواة فً المٌمة 51) النساء /  حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل"

األنسانٌة والمساواة فً الحموق السٌاسٌة والمانونٌة والمضائٌة كذلن المساواة بٌن الرجل 

فمن حك الفرد والمرأة والمساواة أن تكون فً جمٌع الحموق وال تمتصر على حك دون آخر .

 عن حك أي فرد أو جماعة .أن ٌدافع عن نفسه ضد الظلم كما ٌدافع 

فالدٌن األسبلمً نهى عن التعذٌب أو إجبار شخص على  ـ حك الحماٌة من التعذٌب :2

األعتراؾ بجرٌمة لم ٌرتكبها فاإلنسان بكرامته اآلدمٌة واألنسانٌة تبمى مصونة. فالتعذٌب 

ألسبلمً ٌإكد نصرة والمعاملة البلنسانٌة هً من األفعال التً تنافً الكرامة األنسانٌة، فالدٌن ا

المظلومٌن والمستظعفٌن كما لال الرسول األمٌن )ص(" إن هللا ٌعذب الذٌن ٌعذبون الناس فً 

 الدنٌا".

لمد أعطى األسبلم حرٌة الرأي للناس فً المضاٌا  ـ حك حرٌة الرأي والمشاورة والمشاركة:2

ومثال على ذلن لول العامة والمشاركة فٌها مثل البٌعة واألنتخاب وتولً المسإولٌات ، 

الرسول )ص( فً ؼزوة بدر عندما لال " أشٌروا علً أٌها الناس" واستشارته لهم فً الخروج 
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فبل  من المدٌنة فً ؼزوة إحد. وأن حك الرأي ٌجب أن ٌكون مفٌدآ بما ٌخدم الصالح العام

دامة ٌجوز إستخدام هذا الحك باألساءة الى حموق اآلخرٌن وأستخدامه فً بث األفكار اله

واآلراء الملحدة المضللة بما ٌشٌع الفوضى واألساءة الى اآلخرٌن وفضح أسرارهم بفاحش 

  المول من الكبلم .

من حك كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن ٌلجؤ الى مؤمن وهو حك ٌكفله الدٌن  ـ حك اللجوء:01

ومهما تكن جنسٌته أو عمٌدته أو لونه، وعلى كل مسلم واجب توفٌر األمن لبلجًء  األسبلمً

متى لجؤ الٌه كما لال تعالى" وأن أحد من المشركٌن استجارن فؤجره حتى ٌسمع كبلم هللا ثم 

 ( .6لوم ال ٌعلمون " ) التوبة /  أبلؽه مؤمنه ذلن بؤنهم

 

 

 

 :( الوسطىالعصور )حموق اإلنسان فً الحضارة األوربٌة 

كان الحكم المطلك هو السائد فً إوربا وتمدٌس الفكر الكنسً للسلطة المطلمة وواجب      

 1146عام  إطاعتها خاصة بعد سٌطرة البابوات والتحكم فً العالم، ونشوب الحروب الصلٌبٌة

والتً إستمرت لثبلثة لرون وكانت حربآ ضد العرب واألسبلم فانتهكت على أثر ذلن حموق 

نسان وحرٌاته األساسٌة نتٌجة تمٌز إوربا فً هذه الحمبة التارٌخٌة بفمدانها لكل مظاهر اإل

التسامح الدٌنً واتصافها بالتعصب الرهٌب الذي نتج عنه لٌام ما سمً فً ولتها بمحاكم 

التفتٌش المعروفة بتؤرٌخها المظلم والتً إنشئت فً فرنسا أواسط المرن الثانً عشر المٌبلدي ، 

ان على دٌن أو معتمد ؼٌر ما تعتمد به جماعة كانت عبارة عن محكمة ٌحاسب فٌها من كوالتً 

الكاثولٌن، مثل الٌهود وجماعة المفكرٌن والبروتستانٌٌن والمسلمٌن الذٌن كانوا فً إوربا 
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وخاصة فً إسبانٌا عندما خرجوا منها بعد سٌطرة الجٌوش األسبانٌة من خبلل الحمبلت 

 الصلٌبٌة.

الجوانب األٌجابٌة التً ظهرت عند الجانب األوربً فً مسؤلة حموق اإلنسان هو ما  ومن     

واختفائه  جاء على مستوى األفكار والنظرٌات السٌاسٌة المتحررة نسبٌآ عن الفكر الكنسً

تدرٌجٌا ، والتً شكلت بداٌات عصر النهضة األوربٌة واألصبلح الدٌنً ،والهدؾ من كل ذلن 

سان األوربً من سطوة الكنٌسة ولٌودها . إضافة الى دور المفكرٌن تحرٌر العمل واإلن

والفبلسفة فً تنمٌة مشاعر الرفض للحكم المطلك الذي كان سائد فً إوربا وتركٌز األهتمام 

الوثائك المهمة فً مجال ضمان حموق اإلنسان  على كرامة اإلنسان وحموله . ومن أبرز

الؽربً والتً هو ما جاء به مٌثاق العهد األعظم والمعروؾ ب ) الماؼنا كارتا( الذي صدر 

فً مجال حموق اإلنسان منها إستمبلل  ( مادة63م فً إنكلترا واحتوى على )1215عام 

و مصادرة أمبلكه أو نفً المضاء عن العرش الملكً، ومنع تولٌؾ أي مواطن حر أو سجنه أ

أو ٌتعرض الٌذاء جسدي إال بناء على حكم صادر ضده بموجب لانون الببلد. كما منحت 

حرٌة التنمل وحرٌة التجارة وعدم فرض ضرائب بدون موافمة البرلمان، والعمل على مصادرة 

 لصور الملن وأمبلكه إذا خالؾ لواعد المٌثاق ،وؼٌر ذلن من الحموق األخرى .

 : حموق االنسان فً الفكر والثورات والتشرٌعات الحدٌثة لة الثالثة :المرح

على مستوى األفكار والنظرٌات السٌاسٌة كانت للمفكرٌن والفبلسفة دور اساسً فً تنمٌة      

مشاعر الرفض للحكم المطلك الذي كان سائداً فً اوربا وفً تركٌز االهتمام على كرامة 

 االنسان وحموله:

عن المانون  م ( الفٌلسوؾ األنكلٌزي المعروؾ بدفاعه1674 –م 1511هوبز )توماس  – 1

وٌمول فً كتابه )فً الحكم المدنً( "ٌبدأ الطؽٌان حٌث تنتهً سلطة المانون ونمده للتسلط ، 

ودافع عن حموق الشعب فً مماومة  انزل الضرر باألخرٌن". وكلما هتكت حرمة المانون

المشروعة وحدها ٌجوز دفعها بالموة". وان الشعب  ؽاشمة ؼٌرالطؽٌان حٌث ٌمول "ان الموة ال
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تسنح له لطرح العبء الذي ٌثمل كاهلهم".  الذي اضطهد باطبلً سوؾ ٌهب لدى اول فرصة

حك االنسان بالمحافظة على ملكه  ودافع عن الحرٌة والمساواة الطبٌعٌة بٌن البشر، واكد على

على حرٌة االنسان وعدم خرٌن واذاهم واكد ه ودفع عدوان االاي على حٌاته وحرٌته وارض

 خضوعه ألٌة لوة دون رضاه.

سكٌو: وهو اول عالم اجتماع فً فرنسا والذي درس الجوانب السٌاسٌة وااللتصادٌة تمون – 2

فً حٌاة عصره ووضعها فً كتاب )روح الموانٌن(انتمد فٌها الحكم المطلك وٌعتبر ان العدالة 

فصلهما عن طبٌعة االشٌاء وكان ألفكاره دور فً التمهٌد للثورة  والمانون هما جزء الٌمكن

 م.1741م وكذلن تؤثٌرها فً دستور فرنسا  1714الفرنسٌة عام 

فولتٌر: كان له دور فً نشر افكار الحرٌة ومحاربة التعصب ولد كرس حٌاته ألثبات حك  – 3

د فً كتاباته ان التؤرٌخ كله كل انسان فً الحرٌة الفكرٌة وفً مكافحة الظلم والمتعصبٌن واك

 ٌهدؾ الى تحرٌر البشر ودعا الى التطهر من عار ظلم االنسان ألخٌه األنسان.

م( ٌعد أب الثورة الفرنسٌة فً افكاره عن حموق  1771 –م  1712جان جان روسو  – 4

عمد االنسان وهو الفٌلسوؾ والعالم االجتماعً واحد منظري علم التربٌة فكان اشهر مإلفاته"ال

األجتماعً" وممال فً اصل عدم المساواة دعا فٌها الى الدٌمولراطٌة والحرٌات المدنٌة 

 والمساواة بٌن الناس بؽض النظر عن اصلهم.

( :دافع عن الحرٌات الفكرٌة فً كتابه )الفهم(وكرس فً  1115 – 1737)توماس بن  – 5

عن الجمهورٌة ودعا فً كتابه الفهم كتابه )حموق االنسان( الدفاع عن الثورة الفرنسٌة والدفاع 

االمرٌكان لبلنفصال عن انكلترا وتؤسٌس جمهورٌة بسبب حملته على الملوكٌة ومن عباراته 

 التً ُحكم علٌها)كل حكومة وراثٌة تكون بطبٌعتها ظالمة(( ولكنه نجا لوجوده فً فرنسا.

اثر كبٌر فً انتشار النظرٌة  كان لهإالء المفكرٌن والفبلسفة )فً المرنٌن السابع والثامن عشر(

العملٌة بٌن الطبمات المتعلمة، واحدثوا ثورة فً العمل البشري وحطموا المٌود التً كانت تكبله 

 ولدموا بذلن خدمة كبٌرة لبلنسان وحموله وحرٌته.

 حموق االنسان فً برٌطانٌا:
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ان الحرٌة " ضم 34م" والتً وضعت فً "المادة  1215وبعد صدور مٌثاق "العهد األعظم 

الشخصٌة وبصدوره زاد الضؽط الشعبً الذي ادى الى صدور لانون )الهابٌاس كوربس( من 

م وفرضه على الملن"شارل االول"وهو الحلمة االخٌرة لمجمل  1674لبل البرلمان البرٌطانً 

الموانٌن السابمة وٌمضً هذا المانون على ان: كل شخص اعتمل لشبهة ارتكاب جرٌمة سواء 

تمع او الحكومة له الحك ان ٌطالب الدفاع عن نفسه أمام لاضً لٌمرر ما اذا كانت ضد المج

 هنان ادلة كافٌة للمبض علٌه وسجنه ام التوجد ادلة فؤذا لم تكن هنان ادلة كافٌة ٌطلك سراحه.

وٌمضً هذا المانون:الى منع كل اعتمال تعسفً وان ٌمدم الشخص الممبوض علٌه أمام لاضً 

طة التنفٌذٌة وخبلل ثبلث أٌام.واعتبر هذا المانون )الهابٌاس كوربس( حجر مستمل عن السل

 الزاوٌة للحرٌات والحموق االنسانٌة. 

وعن طرٌك تمٌٌد الملكٌة وتعزٌز الحموق والحرٌات اصدر البرلمان البرٌطانً )شرعة 

حترام الحموق الشهٌرة( التً اشرت النهاٌة الحمٌمٌة للحكم المطلك فً برٌطانٌا وفرضت ا

 المانون والبرلمان على الملكة ماري.

 واهم ماجاء فً هذه الشرعة:

الصبلحٌات التً كانت تتمتع بها الملكة فً تعلٌك وتنفٌذ الموانٌن تعتبر ؼٌر شرعٌة مالم  -أ

 تحصل موافمة

 البرلمان.   

 منحت المواطنٌن حك التظلم لدى الملن. –ب 

نصت هذه الوثٌمة " ان حرٌة الكبلم والمنالشات داخل البرلمان الٌمكن ان تمس او   -ج 

 تخضع للمنالشة فً

أٌة محكمة اال فً البرلمان نفسه ، كما نصت على إنتخابات أعضاء البرلمان ٌجب ان       

 تكون حرة.

 حموق االنسان فً امرٌكا:
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لفترة طوٌلة وأخضعوها لحكمهم بدأ االمرٌكان  اما فً امرٌكا التً سٌطر علٌها األنكلٌز    

التحرن للمطالبة باألستمبلل،وبمواجهة األنكلٌز وثؤروا ضدهم واستمرت حرب االستمبلل من 

م  1711م( ولد اعترفت معاهدة  فرساي  1713- 1775السٌطرة االنكلٌزٌة من عام  )

الحموق التً كانت احد  م أعلنت والٌة فرجٌنٌا وثٌمة 1776بؤستمبلل امرٌكا وفً اٌار 

م ولد صاغ هذه الوثٌمة كل من  1776تموز  4مضامٌن اعبلن االستمبلل االمرٌكً فً 

 )توماس جفرسون( و)بنٌامٌن فرانكلٌن( و)جون ادمز(. وجاء فً وثٌمة االستمبلل هذه:

 اننا نعد الحمائك التالٌة من البدٌهٌات:

لك حموق خاصة الٌمكن انتزاعها ومنها" الحٌاة * ُخلك الناس جمٌعاً متساوون، ولد منحهم الخا

 الحرٌة السعً لنٌل السعادة. –

ولتؤمٌن هذه الحموق تكونت من الناس حكومات تستمد سلطانها العادل من رضى الشعب     

المحكوم ، فؤذا لامت أٌة حكومة لتمضً على هذه الحموق اصبح من حك الشعب ان ٌستبدلها 

س المبادئ واالنظمة التً ٌراها صالحة لصون سبلمة االنسان بحكومة جدٌدة تموم على اسا

 م وضع االمرٌكان فً دستورهم مجمل حموق االنسان اذ جاء فً:1717وسعادته. وفً عام 

الٌجوز للكونكرس االمرٌكً ان ٌسن لانون اللصاء أٌة دٌانة او لتحرٌم الامة  المادة االولى:

 من حركة الكبلم والصحافة. شعائرها بحرٌة تامة او لانون ٌمس او ٌحد

ً فً اشخاصه وبٌوته مالمادة الرابعة: اكدت على عدم انتهان حرٌة الشعب وان ٌكون مؤ ونا

 وتصرفاتها من كل تفتٌش او اعتمال ؼٌر مشروع اال اذا كان هنان سبب معمول.

 ٌسجن احد فً جرٌمة كبٌرة اال بمشهد من المحلفٌن الكبار. المادة الخامسة: ال

 النسان فً فرنسا:حموق ا

كانت هنان حركة التنوٌر والتً شاعت خارج حدود تلن الببلد ودعمها لحركة االستمبلل      

فً امرٌكا الى جانب السخط الشعبً ضد الملكٌة المستبدة على ٌد لوٌس السادس عشر ، وتفالم 

دت ألندالع ل بالمفكرٌن والكتاب كل هذه العوامل مهٌاالزمة المالٌة  وامتبلء سجن الباست

اب  26م وبعد انصار الثورة صدر )اعبلن حموق األنسان فً  1714الثورة الفرنسٌة عام 
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م( بعد الراره من لبل ممثلً الشعب الفرنسً فً الجمعٌة الوطنٌة وتمٌز اعبلن حموق  1714

سماته البرجوازٌة من جهة والعالمٌة من  وبازدواجٌةاالنسان والمواطن فً فرنسا بالوضوح 

اخرى. وهو اعبلن مبادئ تصلح فً كل مكان وكل زمان ، على خبلؾ الوثائك السابمة  جهة

كالعهد األعظم واعبلن االستمبلل االمرٌكً وؼٌرها ، اذ نجح هذا االعبلن فً بث افكار 

واضعٌه من رجال الثورة الفرنسٌة وهذا ما ٌفسر نجاحه وسمعته العالمٌة. اما فً مضمونه 

طبمة الصاعدة اثر الثورة الفرنسٌة وهً الطبمة التً تضم المثمفٌن فؤنه عكس اهتمامات ال

 والتجار والصناعٌٌن.

وٌحتوي اعبلن حموق االنسان والمواطن على سبع عشر مادة تتصدرها دٌباجة تتضمن      

مبررات اصدار هذا االعبلن وتشٌر الدٌباجة الى ان الجهل بحموق االنسان او نسٌانها هً 

 للببلٌا التً تعم ولفساد الحكومات. ومن اهم مواد هذا األعبلن: االسباب الوحٌدة

 المادة االولى:  ٌولد الناس احراراً ومتساوٌٌن فً الحموق وٌبمون كذلن.

المادة الرابعة: حددت التعرٌؾ الدلٌك للحرٌة))ان احترام الحرٌة هو المدرة على المٌام بكل ما 

 ٌلحك ضررا بالؽٌر(( ال

حددت معنى المانون))ان المانون هو التعبٌر عن االرادة العامة وٌجب ان ٌكون المادة السادسة: 

 المانون واحد بالنسبة الى الجمٌع((

 نصت على عدم اتهام اي انسان او المبض علٌه اال فً الحاالت المحددة بمانون. المادة السابعة:

ٌمكن  رجعٌة الموانٌن اي الالمادة الثامنة: تكرٌس مبادئ اساسٌة فً الدٌمولراطٌة وهو عدم 

 معالبة شخص اال وفك احكام لانون صادر فً ولت سابك لولوع الجرٌمة.

 المادة العاشرة والمادة الحادٌة عشرة: كرستا حول حرٌة الرأي والفكر.

جعلت الضرٌبة التً كانت احد اسباب لٌام الثورة الفرنسٌة تفرض على  المادة الثالثة عشرة:

 لتساوي.جمٌع المواطنٌن با

 برت حك الملكٌة للمواطن الفرنسً حك مضمون وممدس.تاع المادة السابعة عشرة:
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م اعبلن اخر لحموق االنسان والمواطن  1743وعلى الرؼم من ان فرنسا لد اصدرت عام 

االخاء ( وكذلن صدور اعبلن  –المساواة  –اكدت فٌه مبادئ الجمهورٌة الثبلث )الحرٌة 

ضل متمٌزاً  1714ولكن اعبلن  حموق االنسان والمواطن عام  1745الحموق والواجبات عام 

 عن ما صدر بعده وتمسكت به الدساتٌر الفرنسٌة فً الجمهورٌة البلحمة.

 حموق االنسان فً روسٌا:

م لتطٌح بالحكم المٌصري واأللطاع والكنٌسة ولتمدم  1417حدثت الثورة البلشفٌة عام      

 والنهج السٌاسً وهو النموذج االشتراكً الشٌوعً.نموذجاً جدٌداً فً الفكر 

م  1477 – 1436 – 1424 – 1411ولمد حاولت الدساتٌر السوفٌتٌة التً صدرت فً      

م حاولت ان تترجم مضمون  1441التً ظلت نافذة حتى انهٌار االتحاد السوفٌتً عام 

من الحموق المدنٌة اال ان سٌة فً الحموق والواجبات ، كما اكدت على الحرٌة وؼٌرها المارك

كفت المٌزان كانت ترجح الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة كحك العمل وحموق الضمان 

االجتماعً وحك التعلٌم والتساوي فً الحموق ولد انعكس ذلن على موالؾ االتحاد السوفٌتً 

ة بعكس الدول والدول الشٌوعٌة فً المحافل الدولٌة والتً تمثل الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌ

 الؽربٌة التً ترجح الحموق المدنٌة والسٌاسٌة والحموق الفردٌة.

 

 

 المعاصر بحموق اإلنسان :الدولً األعتراف 

إتخذ األعتراؾ المعاصر بحموق اإلنسان منذ الحرب العالمٌة األولى وحتى ٌومنا هذا      

األللٌمً والمستوى المتعلك الدولً والمستوى  إتجاهات ومستوٌات متعددة وهً : المستوى

 ً األنسانً وحموق اإلنسان . بالمنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالمانون الدول

ففً جانب األعتراؾ الدولً بحموق اإلنسان التً توضحت جوانبه منذ تشكٌل منظمة األمم     

لس . فبعد تشكٌل المجالمتحدة ووضع مٌثالها الذي تضمن عدة نصوص بشؤن حموق اإلنسان
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االلتصادي واالجتماعً الذي إنبثمت من خبلله خمسة لجان فنٌة وفً ممدمتها لجنة حموق 

، وتختص هذه اللجنة بوضع المعاٌٌر الدولٌة 1446/ 16/2بتارٌخ  االنسان والتً إنشئت

وتمدٌم التوصٌات ورصد األنتهاكات والتحمٌك فٌها وتمدٌم العون الفنً للحكومات لحماٌة 

فً  نسان. ولد لامت هذه اللجنة بصٌاؼة األعبلن العالمً لحموق اإلنسانوتطوٌر حموق اال

وإعتبر المصدر الرئٌسً ألفكار حموق اإلنسان فً العالم  1441العاشر من كانون األول عام 

الحدٌث والمعاصر لما تضمنه من حموق مدنٌة وسٌاسٌة والتصادٌة واجتماعٌة وثمافٌة ، وهذه 

 ن من الحموق :بعض ما جاء فً هذا األعبل

وعلٌهم  ـ ٌولد جمٌع الناس أحرارا متساوٌن فً الكرامة والحموق ولد وهبوا عمبل وضمٌرا1

 أن ٌعامل بعضهم بعضآ بروح األخاء.

دون أي تمٌٌز  ـ لكل إنسان حك التمتع بجمٌع الحموق والحرٌات الواردة فً هذا األعبلن2

 بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو الرأي السٌاسً ...

 ـ لكل فرد الحك فً الحٌاة والحرٌة وسبلمة شخصه .3

 وٌمنع األسترلاق وتجارة الرلٌك بؤشكالها كافة . ـ ال ٌجوز إسترلاق أو إستعباد أي شخص،4

 نفٌه تعسفآ .ـ ال ٌجوز المبض على أي إنسان أو حجزه أو 5

ـ لكل فرد حك التمتع بجنسٌة ما، وال ٌجوز حرمان شخص من جنسٌته تعسفآ أو إنكار حمه 6

 فً تؽٌرها .

ـ للرجل والمرأة متى بلؽا سن الزواج حك التزوج وتؤسٌس إسرة دون أي لٌد، ولهما حموق  7

إال برضا الطرفٌن  متساوٌة عند الزواج فً أثناء لٌامه أو عند إنحبلله، وال ٌبرم عمد الزواج

 الراؼبٌن فً الزواج .
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التملن بمفرده أو باألشتران مع ؼٌره،وال ٌجوز تجرٌد أحد من ملكه  ـ لكل شخص حك1

 تعسفآ .

ـ لكل شخص حك فً مستوى معٌشة ٌكفً لضمان الصحة والرفاهٌة له وألسرته وال سٌما 4

 على صعٌد المؤكل والملبس والعناٌة الطبٌة .

ك فً أن ٌلجؤ الى المحاكم الوطنٌة ألنصافه من أعمال فٌها إعتداء على ـ لكل شخص الح11

 الحموق األساسٌة التً ٌمنحها له المانون .

 دٌمتصر نشاط لجنة حموق االنسان العاملة ضمن إطار األمم المتحدة وضمن حدو ولم     

إتفالٌة أو عبلن العالمً لحموق اإلنسان ، بل أصبحت هنان لناعة عامة بضرورة وضع األ

مٌثاق ملزم بدآل من األعبلن كونه ؼٌر ملزم أو أنه ٌفتمر الى األلزام المانونً. فتم األتفاق فً 

.  على وضع وثٌمتٌن دولٌتٌن ٌترن للدول حرٌة األنضمام لكلٌهما أو ألحدهما 1466عام 

المفعول فً وأطلك على الوثٌمة األولى بالعهد الدولً للحموق المدنٌة والسٌاسٌة وأصبح نافذ 

، وتضمن هذا العهد آلٌة محددة لمرالبة إلتزام الدول بنصوص العهد، وإنشاء  1476/ 23/3

( عضوا ٌتم إنتخابهم لمدة 11لجنة سمٌت ) اللجنة المعنٌة بحموق اإلنسان( مكونة من )

(سنوات من بٌن الدول األطراؾ، وتتعهد تلن الدول بتمدٌم تمرٌر الى اللجنة خبلل سنة من 4)

 . دأ نفاذ العهد ٌتضمن التدابٌر التً إتخذتها الدول إعماال بحموق اإلنسانب

أما الوثٌمة الثانٌة سمٌت بالعهد الدولً للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة وأصبح      

، ولد نص هذا العهد على جملة من الحموق الهامة منها ما  1476/ 3/1نافذ المفعول فً 

وب منها حك تمرٌر المصٌر باعتباره حمآ سٌاسٌا وحك التصرؾ الحر فً ٌتعلك بحموق الشع

الثروات والموارد الطبٌعٌة ومنع حرمان أي شعب من أسباب عٌشه الخاصة والتعهد بعدم 

إهدار الحموق والحرٌات. أما ما ٌتعلك بحموق األفراد فلهم الحك فً العمل وتؤمٌن المستوى 

والترمل، وحك التعلم  والمرض والعجز والشٌخوخة المعٌشً البلئك فً حاالت البطالة

وتؤسٌس النمابات واألنضمام الٌها وؼٌر ذلن من الحموق والحرٌات . وفً ضوء األهمٌة التً 
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وبالشكل الذي أدى  إكتسبها العهدٌن الدولٌٌن باألضافة الى األعبلن العالمً لحموق اإلنسان،

 إضافة لكل ما ذكر عة الدولٌة لحموق االنسان.الى تسمٌة هذه الوثائك الدولٌة الثبلث بالشر

متعددة ٌمكن فهنان وثائك واعبلنات واتفالٌات إخرى فً مجال حموق اإلنسان وبجوانب 

 ذكرها بما ٌلــــً :

 . 1441ـ إتفالٌة لمنع األبادة الجماعٌة عام 1

 .1465ـ إتفالٌة المضاء على التمٌٌز العنصري بكافة أشكاله عام 2

 .1157إلؽاء العمل المسري عام  ـ إتفالٌة3

 .1467ـ إعبلن األمم المتحدة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة عام 4

 .1461ـ إعبلن منح األستمبلل للبلدان والشعوب المستعمرة عام 5

 .1416ـ إعبلن الحك فً التنمٌة عام 6

 .1414ـ إتفالٌة حموق الطفل عام 7

 .1441العمال المهاجرٌن وأفراد إسرهم عام ـ األتفالٌة الدولٌة لحماٌة حموق جمٌع 1

 .1442ـ إعبلن حموق األللٌات عام 4

ن حك ومسإولٌة األفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدنً لتعزٌز وحماٌة ـ إعبل11

 . 1441حموق اإلنسان والحرٌات المعترؾ بها عالمٌآ عام 

ان نتٌجة ما ٌتضمنه من األهداؾ ولعل ما ٌمٌز األعتراؾ الدولى المعاصر بحموق اإلنس     

التً إنشئت من أجلها منظمات ومفوضٌات تعمل فً إطار األمم المتحدة  اإلنسانٌة واألجتماعٌة

بهدؾ توفٌر الحماٌة الدولٌة تحت  1451، منها مفوضٌة األمم المتحدة لشإون البلجئٌن عام 

أن وجود منظمة العمل  رعاٌة األمم المتحدة لبلجئٌن الذٌن ٌدخلون فً إختصاصها . كما
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الذي ٌعترؾ دستورها بؤن العمل لٌس سلعة ، وانما من حك جمٌع البشر بصرؾ النظر  الدولٌة

كما الؽرض من عن العرق او العمٌدة او الجنس بالسعً نحو رفاهٌتهم المادٌة وتكافإ الفرص. 

اهمتها فً تحمٌك وجود منظمة الٌونسكو) منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثمافة( ومس

السلم واألمن عن طرٌك التربٌة والعلم والثمافة، وكذلن توثٌك آفاق التعاون بٌن األمم لضمان 

األحترام الشامل للعدالة والمانون وحموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة وفك ما جاء بمٌثاق األمم 

ؾ منها ضمان تحرر المتحدة . وهنان أٌضا منظمة األمم المتحدة لؤلؼذٌة والزراعة ،والهد

اإلنسانٌة من الجوع فً ظل إلتصاد عالمً موسع .وأخٌرا وجود منظمة الصحة العالمٌة التً 

جاء فً دٌباجة دستورها: أن التمتع بالصحة على أعلى مستوى ٌمكن تحمٌمه هو حك أساسً 

شعوبها من خبلل توفٌر التدابٌر  لكل إنسان، وأن على الحكومات مسإولٌة ضمان صحة

حٌة واالجتماعٌة الكافٌة . إذن فاألعتراؾ المعاصر بحموق اإلنسان وبمجاالته وجوانبه الص

التً تم ذكرها هوببلشن لم ٌكن ٌتحمك دون نضال وتضحٌات األفراد والشعوب من أجل 

الحموق والحرٌات ، فضبل عن األسهامات الكبرى للشرائع السماوٌة والفلسفات والحركات 

ضع إسس ودعائم ثمافة حموق اإلنسان وحماٌتها على إمتداد التارٌخ واالجتماعٌة والسٌاسٌة ب

                                                                                              البشري .

 

 

 األعتراف األللٌمً المعاصر بحموق اإلنسان :

الدولً المعاصر بحموق اإلنسان إعتراؾ واهتمام إللٌمً  لمد رافك األعتراؾ واألهتمام     

األوربٌة منها واألمرٌكٌة واألفرٌمٌة واألسبلمٌة بها من خبلل إنشاء المنظمات األللٌمٌة 

والعربٌة. كما عملت هذه المنظمات على إنشاء عدد من األجهزة التً تشرؾ على تطبٌك 

كن أن تكون الدول األعضاء فً هذه المنظمات إتفالٌات حموق اإلنسان الصادرة عنها والتً ٌم

 أطرافآ فٌها .
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من  1451فعلى الصعٌد األوربً تم التولٌع على األتفالٌة األوربٌة لحموق اإلنسان عام      

دولة .وجاء فً  36، وٌبلػ عدد الدول األعضاء فً مجلس إوربا حالٌآ دولة إوربٌة 15لبل 

وذات مٌراث مشترن من  ألوربٌة التً تتماثل فً التفكٌر،ان حكومات الدول ا"دٌباجة األتفالٌة 

لررت أن تتخذ الخطوات األولى  ،العلٌا، والحرٌة وسٌادة المانون التمالٌد السٌاسٌة والمثل

منها الحموق  للتنفٌذ الجماعً لحموق معٌنة ممررة فً األعبلن العالمً لحموق اإلنسان،

وحرٌة  فً الحٌاة ، والحك فً محاكمة عادلة، والحرٌات الشخصٌة لآلنسان مثل حك االنسان

. كما عملت على ضمان "وؼٌرها من الحموق الفكر والعمٌدة والدٌن وحرٌة الرأي واألجتماع

وحماٌة هذه الحموق بإنشاء جهازٌن هما اللجنة األوربٌة لحموق اإلنسان مهمتها مرالبة إحترام 

حترام المحاكم الوطنٌة لدى الدول المتعالدة التشرٌعات الوطنٌة فً الدول األطراؾ ، ومرالبة إ

 وبذلن فمد إعطٌت للدول حك المماضاة أمام اللجنة سواء كان المتضرر ألحكام األتفالٌة نفسها،

الثانً سمً  والجهاز من رعاٌاها أو من ؼٌر رعاٌاها وؼٌرها من األجراءات األخرى .

بالمحكمة األوربٌة لحموق اإلنسان مهمتها النظر فً المضاٌا المحالة الٌها من لبل اللجنة 

األوربٌة، وكذلن تعوٌض الطرؾ المتضرر، واحترام أحكام هذه المحكمة من لبل الدول 

لة فً المجلس األطراؾ عندما تكون نهائٌة وبعكسه من حك لجنة الوزراء تجمٌد عضوٌة الدو

 وربً أو فصلها .األ

ما على الصعٌد األمرٌكً فمد تم عمد االتفالٌة األمرٌكٌة لحموق اإلنسان فً مإتمر أ     

ودخلت حٌز التنفٌذ عام  1464للحكومات األمرٌكٌة فً سان خوسه عاصمة كوستارٌكا عام 

 واستخدمت األتفالٌة األوربٌة كنموذج لها من حٌث إنشاء أجهزتها الممثلة باللجنة1471

األمرٌكٌة والمحكمة األمرٌكٌة لحموق اإلنسان. كما أوضحت ممدمة هذه األتفالٌة بؤن حموق 

فً دولة معٌنة،  اإلنسان األساسٌة تثبت له لمجرد كونه إنسانآ ولٌس على أساس كونه مواطنآ

واعترفت هذه األتفالٌة بعدد من الحموق التً لم ٌرد لها ذكر فً التفالٌة األوربٌة على سبٌل 

لمثال نجد أن حرٌة الرأي والتعبٌر فً هذه األتفالٌة تضمنت تفاصٌل أكثر من أي إتفالٌة دولٌة ا

أو إللٌمٌة إخرى . حٌث أشارت الى حرٌة األعبلم، وحرٌة نشاطات األذاعة والتلفزٌون 
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والسٌنما، وحرٌة تلمً المعلومات واألفكار ونملها واذاعتها دون التمٌد بالحدود ، وٌعتبر جرٌمة 

أي عمل ؼٌر لانونً ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص مهما كان سببه بما فً ذلن سبب 

كما تمٌزت هذه األتفالٌة باألعتراؾ بجمٌع  العرق أو اللون أو الدٌن أو اللؽة أو األصل .

األطفال بمن فٌهم الذٌن ٌولدون خارج الرابطة الزوجٌة بذات الحموق ، وبحك كل فرد فً 

ولد فٌها إذا لم ٌكن له الحك فً جنسٌة إخرى، واألعتراؾ أٌضآ لؤلجنبً جنسٌة الدولة التً ٌ

 األبعاد وتمنع األبعاد الجماعً .بالحك عدم 

حٌث أصدرت  1463وما ٌتعلك بالمجال األفرٌمً فبعد إنشاء منظمة الوحدة األفرٌمٌة عام      

والذي دخل حٌز  إلنسانالمٌثاق األفرٌمً لحموق ا 1411هذه المنظمة فً لمتها المنعمدة عام 

بعد مصادلة ؼالبٌة الدول األفرٌمٌة علٌه، كما أنشؤت هذه المنظمة اللجنة  1416التنفٌذ عام 

لامت هذه المنظمة أٌضآ بإنشاء  1447األفرٌمٌة لحموق اإلنسان بموجب المٌثاق، وفً عام 

 2111.. وفً عام المحكمة األفرٌمٌة لحموق اإلنساة والشعوب لكن هذه المحمة لم ترى النور 

معلنا إنشاء  2111تم إعتماد المرسوم الدستوري لؤلتحاد األفرٌمً ولد دخل حٌز التنفٌذ عام 

فمرة واحد من  11.. ولد نصت المادة األتحاد األفرٌمً الذي حل محل منظمة الوحدة األفرٌمٌة

ٌة نجد أن المٌثاق المرسوم الدستوري لؤلتحاد على إنشاء محكمة العدل . وخبلفا للمواثٌك الدول

األفرٌمً لحموق اإلنسان لد ترن مجاآل واسعآ للدول األعضاء لتحدٌد ولتضٌٌك النطاق الذي 

تمارس فٌه تلن الحموق ، بمعنى أن عدد من بنود المٌثاق فً مجال الحموق ال ٌمكن تحمٌمها إال 

لثالث خبلل بصورة جماعٌة وعلى مستوى الشعب بؤسره وهو نهج إعتادت علٌه دول العالم ا

 فترة الحرب الباردة .

 1472وعلى الصعٌد األسبلمً فوجود منظمة المإتمر األسبلمً التً تم إنشائها عام       

وهً تنظٌم إللٌمً ٌضم الدول األسبلمٌة فً مختلؾ لارات العالم والتً ٌكون أؼلبٌة سكانها 

موق اإلنسان من خبلل التؤكٌد من المسلمٌن ، ومٌثاق هذه المنظمة الذي ٌشٌر فً دٌباجته الى ح

أؼراضها ومبادئها  التً تعتبر على األلتزام بمٌثاق األمم المتحدة وحموق اإلنسان األساسٌة

أساسآ لتعاون مستمر بٌن جمٌع الشعوب .كما أصدرت هذه المنظمة إعبلنآ مهما لحموق 
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وحموق المرأة مادة أكدت على الحرٌة واألسرة  25تضمن  1441االنسان فً االسبلم عام 

والطفل وحك التعلٌم وحرٌة التنمل وحموق العمل والتملن والحك فً األمان وحرمة المسكن 

 شتران فً ادارة الشإون العامة .وحرٌة التعبٌر وحك اال والمساواة أمام المضاء

ه أي نص لم ٌرد فٌ 1445على الصعٌد العربً فعندما صدر مٌثاق الجامعة العربٌة عام و     

حٌث لامت الجامعة العربٌة فً هذا العام باصدار لرارها  1461موق اإلنسان حتى عام على ح

حول إنشاء لجنة عربٌة دائمة لحموق اإلنسان فً نطاق هذه الجامعة، ولامت هذه اللجنة باعداد 

مشروع المٌثاق العربً لحموق اإلنسان منذ بداٌة الثمانٌنٌات من المرن العشرٌن والذي لم 

وجاء فً دٌباجة هذا المٌثاق إٌمان  1444بل مجلس الجامعة العربٌة إال فً عام ٌعتمد من ل

والشرعة الدولٌة لحموق  مٌثاق األمم المتحدة، الوطن العربً بوحدته والتؤكٌد على مبادىء

حٌث ركز هذا المٌثاق على الحموق المدنٌة والسٌاسٌة على ؼرار ما ورد فً العهدٌن  اإلنسان،

ومكافحة التعذٌب بكافة أشكاله  االنسان، كما تطرق الى ماهٌة عموبة األعدامالدولٌٌن لحموق 

والى الحك فً محاكمة عادلة واالهتمام بحماٌة الحٌاة الخاصة لؤلنسان العربً وضمان حرٌة 

ربة على حك اللجوء السٌاسً للمواطن العربً ومحا والتؤكٌد العمٌدة والعمل والحك فً التعلٌم،

 ٌز العنصري .العنصرٌة والتمٌ

وفً اآلونة األخٌرة أخذت دول عدم األنحٌاز تركز إهتمامها فً مجال حموق اإلنسان        

وعمد مإتمرات خاصة بهذه الحموق ومنها ماجاء فً البٌان الختامً ألجتماعات 

حٌث تطرق هذا البٌان الى عدة مجاالت مهمة  2114(لدول عدم األنحٌاز عام 15الممة)

منها ما ٌتعلك بحموق االنسان والحرٌات األساسٌة حٌث أكد من خبللها على لحموق اإلنسان 

وتبٌان األثر السلبً للعموبات األلتصادٌة  عدم حرمان الناس من ممومات حٌاتهم وسبل تنمٌتها،

 والخاصة بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة،  ومخالفتها للتعهدات والمواثٌك الدولٌة

،وإعطاء األهتمام الكافً  على التسامح بٌن األدٌان ونبذ الكراهٌة والعنصرٌة وكذلن التؤكٌد

والتخلؾ والتهمٌش وعدم االستمرار واألحتبلل األجنبً، والتؤكٌد على  لمضاٌا الفمر

على الصعٌدٌن الدولً والوطنً ومكافحة الفمر المدلع  الدٌممراطٌة والحكم الرشٌد والتنمٌة
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 المرأة وتعزٌز مشاركتها على لدم المساواة فً النظم السٌاسٌة،وضمان حموق  ، والجوع

 وادانة جمٌع األعمال واالسالٌب األرهابٌة، وحك الشعوب فً التحرر وتمرٌر المصٌر،

والترحٌب بدخول إتفالٌة حموق األشخاص ذوي األعالة وبروتوكولها األختٌاري حٌز النفاذ فً 

الجماعات  نسان فً مجال الهجرة الدولٌة وحماٌةكما ركز البٌان حول حموق اإل، 2111عام 

وكره األجانب وعدم  العنصرٌة والتمٌٌز العنصري والرق وكذلن إدانة جمٌع أشكال واألفراد،

التسامح والتمٌٌز على أساس الدٌن أو المعتمدات أو إختبلؾ النظم وتعزٌز التسامح بٌن 

ؤكٌد على حظر إستهداؾ المدنٌٌن فً األللٌات.وفً مجال المانون الدولً األنسانً تم الت

ثة ووسائل نمل الصراعات المسلحة الدولٌة بما فٌها المشآت المدنٌة والمستشفٌات ومواد األؼا

 والحفاظ على أمن وسبلمة العاملٌن فً مجال المساعدات األنسانٌة ،وتوزٌع هذه المواد

مساعدة األنسانٌة وضرورة وضمان احترام العاملٌن فً المنظمات األنسانٌة، وعدم تسٌٌس ال

إحترام سٌادة الدول وسبلمة أراضٌها ووحدتها الوطنٌة طبما لمٌثاق األمم المتحدة. وتؤكٌد 

حركة عدم األنحٌاز رفضها لما ٌعرؾ ب) حك التدخل األنسانً والذي الٌوجد أساس له فً 

ٌن . كما أعربت مٌثاق األمم المتحدة(، والعمل على التخفٌؾ من حدة الكوارث وإؼاثة النازح

الحركة عن الملك المتزاٌد فً مجال األتجار بالبشر الذي أصبح آفة عالمٌة تمس كافة دول 

،والعمل على محاربة ومكافحة هذه اآلفة الخطٌرة التً أصبحت تمس خاصة النساء العالم

ة واألطفال من خبلل تعزٌز التشرٌعات الدولٌة والوطنٌة ،ومناهظة الجرٌمة المنظمة العابر

للحدود،وتشجٌع الجهود الوطنٌة التً تبذل لمحاربة األتجار بالبشر والعمل والتعاون معا فً 

 إطار إللٌمً ودولً دون فرض متطلبات إحادٌة الجانب على دول إخرى .

 

 المنظمات غٌر الحكومٌة ودورها فً مٌادٌن حموق االنسان :ـ

ان نشوء المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالمانون الدولً االنسانً وحموق االنسان ٌعد      

بذاته جزءآ من األعتراؾ العالمً واألللٌمً والوطنً بؤهمٌة هذه المنظمات ودورها فً مجال 
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األعتراؾ وتعزٌز حموق االنسان . واذا كانت بعض هذه المنظمات ؼٌر الحكومٌة لد سبمت 

ظمة األمم المتحدة فؤنها أخذت تلعب دورآ هامآ وأصبحت تشكل لوة دولٌة فً نشؤتها من

ومتفاوتة التؤثٌر والفعالٌة تبعا  ضاؼطة بالدفاع عن حموق االنسان . وهذه المنظمات متنوعة

لمدراتها وامكانٌاتها ولظروؾ عملها السٌاسٌة واالجتماعٌة ، فهً فً البلدان المتمدمة وبفعل 

ر أكبر تؤثٌرآ منها فً البلدان والمجتمعات النامٌة .والمنظمات ؼٌر حرٌة الرأي والتعبٌ

الحكومٌة إنتشرت بداٌة فً البلدان األوربٌة ومن ثم إنتملت تدرٌجٌا الى بالً دول العالم 

كافة المنظمات ؼٌر الحكومٌة المنتشره فً العالم لكثرتها وتعددها  .ونظرآ لصعوبة دراسة

راسة أهم هذه المنظمات والمعنٌة بالمانون الدولً وحموق االنسان الواسع،فسٌتم التركٌز على د

 وكما ٌلً :ـ

وهً عبارة عن حركة  1461نشؤت هذه المنظمة فً لندن عام  أوالـ منظمة العفو الدولٌة :

األساسٌة التً ترتكبها الحكومات ،وهً حموق االنسان  تطوعٌة عالمٌة تسعى لمنع إنتهاكات

كما أنها ال تإٌد وال  كافة الحكومات والمعتمدات السٌاسٌة والدٌنٌة،أٌضا منظمة مستملة عن 

تعارض أي حكومة أو نظام سٌاسً فهً تموم بحماٌة حموق االنسان فً أي لضٌة تتوالها 

وتعارض  مهما كانت أٌدٌولوجٌة الحكومة المعنٌة أو لوات المعارضة أو معتمدات الضحاٌا.

ها جماعات المعارضة مثل أخذ الرهائن وتعذٌب السجناء هذه المنظمة األنتهاكات التً ترتكب

وتسعى منظمة العفو الدولٌة  وكذلن مسؤلة األختفاء والعنؾ الذي ٌمارس ضد النساء. ولتلهم،

 الى تحمٌك أهدافها والتً تتضمن ما ٌلً :ـ

فً أي مكان بسبب معتمداتهم السٌاسٌة أو الدٌنٌة أو  ـ تحرٌر سجناء الرأي الذٌن إعتملوا1

بسبب إنتمائهم العرلً أو جنسهم أو لونهم أو لؽتهم وتمدٌم المعونة لهم شرط أن ال ٌكونوا لد 

 ا العنؾ أو الدعوة الى إستخدامه . إستخدمو

 ضمان محاكمة عادلة للسجناء واالسراع فً إجراءات المحاكمة.ـ 2

 عموبة األعدام والتعذٌب وأٌة عموبة ال إنسانٌة .ـ العمل على إلؽاء 3
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ـ وضع حد لعملٌات األعدام خارج نطاق المضاء، أي وضع حد لعملٌات المتل السٌاسً 4

 وحوادث األختفاء.

 ـ التؤكد من إمتناع الحكومات عن المتل ؼٌر المانونً فً النزاعات المسلحة.5

مإسسات المجتمع المدنً على إعتناق األفكار ـ تشجٌع المواطنٌن العادٌٌن ولادة الحكومات و6

 واتباع السلوكٌات والسٌاسات الكفٌلة بحماٌة جمٌع حموق االنسان فً جمٌع أنحاء العالم.

وهً من ألدم المنظمات ؼٌر الحكومٌة وظهرت فً  ثانٌآ ـ اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر :

رٌة رؼم ما تموم به من وممرها جنٌؾ وهً باألساس شخصٌة لانونٌة سوٌس 1111عام 

نشاطات على الصعٌد الدولً. وانشئت تدرٌجٌا جمعٌات وطنٌة عدٌدة فً العالم إتخذت شعار 

ومن مبادىء الصلٌب  الصلٌب األحمر، وفً البلدان العربٌة واألسبلمٌة شعار الهبلل األحمر.

لطوعً والوحدة والهبلل األحمرهً األنسانٌة وعدم التحٌز والحٌاد واالستمبللٌة والطابع ا

العالمٌة. كما ٌؽلب على هذه المنظمات والجمعٌات الطابع األجتماعً وتحتفظ بؤستمبللها عن 

وتمارس اللجنة عملها فً الحاالت الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولٌة أٌة سلطة حكومٌة.

ساعدة وؼٌر الدولٌة واالضطرابات الداخلٌة مما ٌدفعها عملها فً هذه الحاالت الى حماٌة وم

   الضحاٌا وبالتحدٌد كما ٌلً :ـ

ـ زٌارة األشخاص الذٌن حرموا من حرٌتهم ) أسرى الحرب والمحتجزون المدنٌون 1

والمعتملون ألسباب أمنٌة كما تزور مراكز األعتمال كالسجون والمعسكرات للتؤكد من ظروؾ 

 األعتمال وطبٌعة المعاملة والجوانب المادٌة والنفسٌة .

 حاٌا بمنحهم المساعدات الطبٌة وانشاء المستشفٌات ومراكز التؤهٌل.ـ إؼاثة الض2

 ـ تتدخل اللجنة أٌضآ بواسطة الوكاالت المركزٌة للبحث عن المفمودٌن على النحو اآلتً :3

 البحث عن األشخاص الذٌن إنمطعت أخبارهم عن أهلهم أو الذٌن بلػ عنهم بؤنهم فمدوا.أـ 
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 ب ـ نمل الرسائل العائلٌة عندما تكون وسائل األتصاالت العادٌة ممطوعة.

 ج ـ العمل على جمع شمل العائبلت واعادة األشخاص الى أوطانهم.

د ـ زٌارة المعتملٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن داخل المعسكرات والسجون والمستشفٌات فً بلدان 

 الداخلٌة .عدٌدة على أثر النزاعات المسلحة أو األضطرابات 

 ه ـ إؼاثة الممعدٌن بسبب الحرب فً مختلؾ مناطك العالم .

إضافة لما تمدم هنان مبادىء أساسٌة لهذه اللجنة ألجل المحافظة الدائمة على مبادىء      

( مبدأ الحٌاد 3( مبدأ عدم التحٌز )2( مبدأ األنسانٌة )1)وهً الصلٌب األحمر والهبلل األحمر

وجدٌر بالذكر أن اللجنة (مبدأ العالمٌة .7(مبدأ الوحدة)6(مبدأ الطوعٌة )5(مبدأ األستمبلل )4)

الدولٌة للصلٌب األحمر لامت بجهود كبٌرة خبلل الحربٌن العالمٌتٌن وأخذت توسع نشاطاتها 

لتشمل أولات السلم .كما ساهمت فً إرساء لواعد المانون الدولً  1411إعتبارا من عام 

المتعلمة بضحاٌا وأسرى  وجهودها فً إتفالٌات جنٌؾ الدولٌة األنسانً من خبلل نشاطاتها

وجرحى الحروب وحماٌتهم سواء كانت المنازعات دولٌة أو ؼٌر دولٌة باعتبار أنها منظمة 

 ؼٌر سٌاسٌة محاٌدة منفتحة دون تمٌٌز على أساس الجنس أو العرق أو الدٌن .

وكانت تدعى 1471بدأت هذه المنظمة نشاطها فً عام  منظمة مرالبة حموق االنسان: ثالثا:

وكانت مهمتها رصد حموق االنسان  فً ولت إنشائها بمنظمة هلسنكً لمرالبة حموق االنسان،

فً دول الكتلة السوفٌتٌة وفما لؤلحكام المتعلمة بحموق االنسان فً إتفالٌات هلسنكً. وفً 

األمرٌكٌتٌن لبٌان إنتهاكات حموق االنسان التً  لجنة مرالبة تم إنشاء ثمانٌنٌات المرن العشرٌن

تم توحٌد كل لجان  1411وفً عام  ٌرتكبها حلفاء الوالٌات المتحدة فً أمٌركا الوسطى.

وممرها فً نٌوٌورن ولها مكاتب فً كل  المرالبة لٌصبح إسمها منظمة مرالبة حموق االنسان،

نن كونن ولوس أنجلوس من بروكسل ولندن وسان فرانسٌسكو ورٌودي جانٌرو وهو

وتشمل  وواشنطن. وأصبح لها الٌوم ألسام تؽطً أفرٌمٌا واألمرٌكٌتٌن وآسٌا والشرق األوسط.

وهً منظمة ؼٌر  المنظمة ثبلث ألسام تتعلك بنمل األسلحة وحموق الطفل وحموق المرأة ،
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وال تمبل حكومٌة مستملة تدعمها مساهمات األفراد والمإسسات الخاصة فً شتى بماع العالم 

 سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر.  المنظمة أي أموال من الحكومات

تسعى المنظمة الى منع إنتهاكات حموق االنسان بما تنشره من معلومات مما جعلها كما      

حٌث أن هذه المنظمة تموم بإجراء تحمٌمات  .مصدرا أساسٌآ لمعلومات المعنٌٌن بحموق االنسان

إنتهاكات حموق االنسان فً كل مناطك العالم ثم تنشر نتائج تلن لتمصً الحمائك حول 

عنه تؽطٌة واسعة فً األعبلم وتحرج  الذي ٌتولد سنوٌا األمر التحمٌمات فً كتب وتمارٌر

كما تدعو هذه المنظمة الى سحب الدعم العسكري أو  الحكومات التً تنتهن حموق االنسان.

ق االنسان وتمدم فً أولات األزمات أحدث االلتصادي من الحكومات التً تنتهن حمو

 تؽٌٌر وتلتمً المنظمة مع مسإولً الحكومات لحثهم على إجراء المعلومات عن الصراعات.

فً سٌاساتهم وممارساتهم من خبلل األمم المتحدة أو األتحاد األوربً أو فً واشنطن وؼٌرها 

لى دعم حموق االنسان فً مجال المنظمة حكومة الوالٌات المتحدة ا وتدعو من عواصم العالم.

 الى إنتهاكات حموق االنسان داخل الوالٌات المتحدة ولكنها أٌضا تشٌر سٌاستها الخارجٌة،

كون  كؤوضاع السجون واألنتهاكات التً ترتكبها الشرطة واعتمال المهاجرٌن وعموبة األعدام.

 على كل البشر على حد سواءإٌمان هذه المنظمة بالمعاٌٌر الدولٌة لحموق االنسان وانطبالها 

وان الٌمظة الكاملة واألحتجاج فً الولت المناسب ٌمكن أن ٌمنعا تكرر المآسً التً شهدها 

نظمة واعتبارها كعضو مإسس للحملة الدولٌة لحظر موأخٌرا فؤن هذه ال المرن العشرٌن.

 .1447سبلم عام إستخدام األلؽام األرضٌة لد فازت مع المنظمات الشرٌكة لها بجائزة نوبل لل

تؤسست فً كانون األول  وهً منظمة ؼٌر حكومٌة رابعآ : المنظمة العربٌة لحموق االنسان :

بسبب رفض الحكومات العربٌة  التؤسٌسً األول فً لبرص بعد عمد مإتمرها 1413من عام 

. ورؼم التطور فً أي عاصمة عربٌة ،واتخاذها من الماهرة ممرآ لها من عمد هذا المإتمر

بطًء إستطاعت هذه المنظمة من تؤسٌس فروع لها فً عدة بلدان عربٌة وأجنبٌة، والتزمت ال

بالمٌم واألخبلق التً وردت فً الدٌانات السماوٌة وبالمبادىء األساسٌة التً تضمنها مٌثاق 

 األمم المتحدة واألعبلن العالمً لحموق االنسان وكافة األتفالٌات والمواثٌك الدولٌة واألللٌمٌة .
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من  وعمل هذه المنظمة رؼم صعوبة التعامل مع الحكومات العربٌة التً ولفت بالضد منها

المٌام بحماٌة حموق جمٌع األتجاهات السٌاسٌة والفكرٌة والدفاع عنها، وكذلن العمل بالوسائل 

المتاحة بالدفاع عن األشخاص الذٌن ٌمتلون أو ٌحتجزون أو تمٌد حرٌتهم بسبب آرائهم 

السٌاسٌة والدٌنٌة وؼٌر ذلن. كما وافمت لجنة األمم المتحدة للمنظمات ؼٌر ومعتمداتهم 

الحكومٌة باألؼلبٌة على حصول المنظمة العربٌة لحموق االنسان على الصفة األستشارٌة عام 

وأخذت هذه المنظمة تخطو خطوات نحو  من دون معارضة من أٌة حكومة عربٌة.1414

ل أنظمة دٌممراطٌة حمٌمٌة شعارها النضال من أجل تعزٌز وصٌانة حموق االنسان من خبل

حموق االنسان لجمٌع فئات المجتمع العربً كٌفما كانت أفكارها ومناهظة األنتهاكات بتجرد 

 ونزاهة إعتمادآ على المٌم والمعاٌٌر الدولٌة وعلى ممومات الحضارة العربٌة األسبلمٌة .

 

 حموق االنسان فً التشرٌعات الوطنٌة :ـ

تعتبر الدساتٌر وأحكامها هً الموانٌن األساسٌة للدول وتكون ملزمة لجمٌع السلطات من       

تشرٌعٌة وتنفٌذٌة ولضائٌة وتستوجب األحترام من لبل الجمٌع بما فً ذلن المشرع والماضً 

.كما أن إدراج حموق االنسان فً الدساتٌر الوطنٌة للدول ٌعطٌها لدرا والحكومة على حد سواء

كل  الوطنٌة المكتوبة ال ٌمكن لها استٌفاء األحترام والضمانة. وحٌث أن الدساتٌركبٌرا من 

التفاصٌل فً ضمان حموق االنسان، ولما كانت هذه الحموق حمولا طبٌعٌة أصٌلة فً االنسان 

بمدر ما ٌعلن عنها فمط.ألن لائمة الحموق التً ٌتمتع بها االنسان فً بلد ما  ال ٌنشئها الدستور

ولعل ذكر بعض حموق االنسان فً الدساتٌر ال ٌعنً عدم  ن التً نص علٌها الدستور.تتعدى تل

مكانة رفٌعة  ٌعنً إضفاء وجود حموق خارجها . لكن النص على حموق االنسان فً الدساتٌر

ٌتمتع به الدستور من سمو على مختلؾ التشرٌعات الوطنٌة األخرى كالموانٌن  علٌها لما

حموق االنسان أصبحت بطبٌعتها فً نظر المجتمع الدولً حمولا وحٌث أن بعض  واألنظمة.

ؼٌر لابلة للتمٌٌد وٌتمتع بها االنسان على الرؼم من التضٌٌك علٌها فً الدستور. ومع ذلن فؤن 
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واحترامها ،ومن ثم إنضمام الدول الى إتفالٌات  تضمٌن حموق االنسان فً الدساتٌر الوطنٌة

ٌة ٌعد أحد العوامل األساسٌة فً تموٌم مدى إنسجام التشرٌعات حموق االنسان الدولٌة واألللٌم

الوطنٌة مع األتفالٌات والمبادىء والمعاٌٌر الواردة فٌها،وهو ما أكد علٌه المإتمر العالمً 

حٌث جاء نص فً أحد فمرات 1443لحموق االنسان الذي عمدته األمم المتحدة فً فٌنا عام 

حث المإتمر العالمً لحموق االنسان الحكومات على أن إعبلنه وبرنامج عمله ما ٌلً ... ٌ

تدرج فً لوانٌنها المحلٌة المعاٌٌر الواردة فً الصكون الدولٌة لحموق االنسان. وهذه الصكون 

هو أن  لكن تبمى المسؤلة األكثر أهمٌة هً بمثابة إعبلنات واتفالٌات إللٌمٌة التً سبك ذكرها.

ال ٌرتبط فمط بوجودها فً دساتٌر وتشرٌعات الدول وحجم األعتراؾ واأللرار بحموق االنسان 

نصوصها ، وانما فً تطبٌمها على أرض الوالع بشكل فعلً .فعلى صعٌد العراق مثبل ٌمكن 

وٌعتبر أول دستور للدولة العرالٌة 1425لعام  األشارة ما جاء فً المانون األساسً العرالً

ل دستور جمهوري فً العراق فٌما ٌتعلك وهو أو1451تموز 27وكذلن الى دستور  الحدٌثة،

وضع بابا مستمبل 1425ففً دستور عام  بحموق االنسان فً التشرٌعات الوطنٌة العرالٌة.

لحموق االنسان تحت عنوان ) حموق الشعب(وهو الباب الثانً.. ففً مجال حك المساواة 

( وأمام الوظائؾ 4مادة )( وأمام المضاء فً ال6المدنٌة وردت المساواة أمام المانون المادة )

( 7صلة بالحالة المعنوٌة فمد أكدت المادة )أما بالنسبة لحموق األفراد المت (.11العامة المادة )

( التعذٌب ونفً العرالٌٌن وضمنت 7على أن الحرٌة الشخصٌة مضمونة فً منعت المادة )

وتؤلٌؾ لؤلفراد حرمة مساكنهم. كما ألر حرٌة إبداء الرأي والنشر واالجتماع  (1المادة )

( ضمنت حرٌة المراسبلت البرٌدٌة 5(. والمادة)12الجمعٌات واألنضمام الٌها بموجب المادة)

( أكدت على حرٌة التعلٌم 16ومنع إجراء أي مرالبة أو تولٌؾ إال وفك المانون، والمادة )

 (. 13ة لجمٌع ساكنً الببلد فً المادة)وحرٌة االعتماد التام

أٌضا أشار فً الباب الثانً منه بالنص على بعض الحموق  1451أما دستور عام       

المواطنٌن بموجب  ( على أن الشعب مصدر السلطات واعتبر7والحرٌات.. حٌث نصت المادة)

التمٌٌز بٌنهم بسبب  ( سواسٌة أمام المانون فً الحموق والواجبات العامة وال ٌجوز4المادة)
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لد ساوى وألول مرة  الجنس أو األصل أو اللؽة أو الدٌن او العمٌدة. وبذلن ٌكون هذا الدستور

(فؤنها 11وأما المادة ) .فً تارٌخ العراق المعاصر بٌن الرجل والمرأة فً الحموق السٌاسٌة

الحرٌة الشخصٌة ضمنت حرٌة االعتماد والتعبٌر وتنظم بمانون. كما تناول الدستور موضوع 

وكما جاء فً  وحرمة المنازل وال ٌجوز التجاوز علٌهما اال حسب ما تمتضٌه السبلمة العامة،

( بالنص على حك الملكٌة الخاصة وانها مكفولة وتنظم بمانون ألداء وظٌفتها 13المادة)

 . االجتماعٌة وال تإخذ إال للمنفعة العامة ممابل تعوٌض عادل وفما للمانون

 اجٌال حموق االنسان:اشكال و

 حموق االنسان الفردٌة وحموق االنسان الجماعٌة. اشكال حموق االنسان: – 1

لمد اكدت االعبلنات والمواثٌك الدولٌة عمب الحرب العالمٌة الثانٌة وفً اطار االمم      

على حموق االفراد وحدها وان النظرة  المتحدة والمواثٌك االللٌمٌة ان حموق االنسان التمتصر

 االكثر صواباً تمتضً االنتمال من 

حموق االفراد أٌاً كانت طبٌعتها الى الرار حموق الشعوب والجماعات. فحموق االفراد التصان 

بدون مجتمع ٌحمٌها وحك الجماعة الٌتجسد بدون كفالة حموق اعضائها الفردٌٌن وٌتكامل 

 .الجانبان فً منظومة واحدة

 الحموق الفردٌة: -أ

هً حموق ٌتمتع الفرد بذاته كحمه فً محاكمة عادلة وحمه فً الشخصٌة المانونٌة وحمه فً 

العمل والتعلٌم  وفً االنتماء الى الجمعٌات والمشاركة فً الشإون العامة وحمه فً الجنسٌة 

ً لحموق وحموله فً حرٌة الرأي والتعبٌر وحموق عدٌدة اخرى وردت فً االعبلن العالم

 االنسان.

 الحموق الجماعٌة: –ب 

ً جماعٌة وهً تلن الحموق التً  تضمنت المواثٌك الدولٌة االللٌمٌة والتشرٌعات الوطنٌة حمولا

 تثبت لمجموع االفراد ككل فهً لٌست حماً شخصٌاً لفرد بعٌنه وانما هً حموق تثبت للجماعة.

 لم وحك الشعوب فً التنمٌة.وهذه الحموق هً حك تمرٌر المصٌر وحك الشعوب فً الس
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ً تمتزج فٌها الجوانب الفردٌة والجوانب الجماعٌة اي ان  وٌنبؽً االشارة الى ان هنان حمولا

للفرد حك التمتع بها كؤنسان وٌمكنه التمتع بها فً اطار الجماعة ومن هذه الحموق الثمافة فً 

 فً.مجاالت التربٌة والتعلٌم ومكافحة التمٌٌز فٌها والتنوع الثما

 أجٌال حموق االنسان: – 2

وهو جٌل حموق االنسان )الفرد والمواطن( . جٌل الحموق المدنٌة والسٌاسٌة الجٌل االول: –أ 

وهً تشمل حك االنسان فً  وهدؾ هذه الحموق تؤمٌن سبلمة الكٌان المادي والمعنوي لبلنسان

الحٌاة وفً االعتراؾ له بالشخصٌة المانونٌة وعدم الخضوع للتعذٌب والحك فً االمان وعدم 

رجعٌة الموانٌن وحرمة الحٌاة الخاصة وحرٌة الحٌاة الخاصة وحرٌة التنمل وااللامة وحك 

لملكٌة وحرمة اللجإ وحرٌة الفكر والضمٌر والتعبٌر والرأي وحرٌة تكوٌن الجمعٌات وحك ا

 الحٌاة الخاصة.

جٌل الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة وهً تشمل الحك فً العمل  الجٌل الثانً: –ب 

والحموق النمابٌة بما فً ذلن الحك فً االضراب والحك فً مستوى المعٌشة الذي ٌكفٌه. 

 مة والطفولة(.)حموق العائلة واالمو والحك فً الضمان االجتماعً  والحموق العائلٌة

والحك فً الصحة والحك فً التربٌة والتعلٌم والحموق الثمافٌة بما فٌها الحك فً المشاركة فً 

حٌاة المجتمع الثمافٌة والمساواة فً التمتع بالحموق االجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة. وهذا 

 الجٌل ٌعد جٌبلً لحموق االنسان الجماعٌة.

وٌطلك على هذا الجٌل اسم جٌل حموق  االنسان الجدٌدة: جٌل حموق الجٌل الثالث: –ج 

التضامن بٌن البشرٌة جمعاء فً مواجهة التحدٌات التً تعترضها وٌمكن ان تهدد بمائها وهو 

جٌل من الحموق ٌعنى بنوعٌة الحٌاة ذاتها... ومن امثلة حموق هذا الجٌل ، حك الشعوب فً 

 والحك فً بٌئة نظٌفة. 1416مة لبلمم عام السلم الذي صدر فٌه اعبلن من الجمعٌة العا
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 حموق االنسان :دراسة مصادر 

 المرآن الكرٌم . -اوالً 

 .  , والتوراة( كـاإلنجٌل)الشرائع الدٌنٌة السماوٌة االخرى  –ثانٌاً 

 ً فً العصر التارٌخٌة( الخاصة بحموق االنسان  –المنموشات والمخطوطات )االثارٌة  –ثالثا

 . )كـمانون اور نمو وشرٌعة حمورابً , والماكنا كارتا(والوسٌط المدٌم 

 ً ، اضافة الى سٌر ائمة  )كـؤلوال النبً دمحم "ص" وافعاله وكل اثاره(السنة النبوٌة  –رابعا

الى والٌه )مالن االمام علً ابن ابً طالب  عهدـكاهل البٌت "علٌهم السبلم" وآثارهم الفكرٌة 

 .لؤلمام زٌن العادٌن علً ابن الحسٌن )ع(  رسالة الحموقاالشتر( على مصر  و

الفبلطون ،  المدٌنة الفاضلةمثل )كتاب أثار ومإلفات المفكرٌن والفبلسفة االوربٌٌن  –خامساً 

 لتوماس بن( . حموق االنسانلمونتسكٌو وكتاب  روح الموانٌنو

 :الوثائك المعاصر  –سادساً 

 1425مثبل فً العراق لدٌنا )دستور المملكة العرالٌة  الدساتٌر()التشرٌعات الوطنٌة كـأ ـ 

 .( 2115و 1471و 1451ودساتٌر الجمهورٌة العرالٌة لسنة 

 .االتفالٌات الدولٌة واالللٌمٌة الخاصة بالمانون الدولً االنسانً وحموق االنسان ب ـ 

 ً دلٌل الطالب ،  الفخري عونرنده )الدراسات الحدٌثة الخاصة بحموق االنسان مثل  –سابعا

 حموق االنسان( و)بالر المرٌشً ، حموق االنسان فً االسبلم( .إلى 


