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 المحاضرة االولى

 حقوق االنسان والحريات العامة
 مقدمـــــــــة:
من المواضيع التي القت اهتمام المجتمع الدولي واالقليمي ( حقوق االنسان)ان موضوع 

0والمحلي ، لما تمثله من اهمية كبيرة لدى المنظمات الدولية والدول واالشخاص   

اذ غالبا ما تهتم دساتير دول العالم بمبادىء حقوق االنسان وتنص عليها في الدساتير  -
تطبيق ، اذ ان العبرة ليس في تضمين مبادى حقوق االنسان في دون لتبقى حبرا على ورق 

لتلبي احتياجات وطموحات  الدساتير ، بل العبرة في تجسيدها وتفعيلها على ارض الواقع
0االنسان  

واهمية  حقوق االنسان من حيث اعالنها وضرورة حمايتها ودراستها تاتي بسبب الواقع  -
لم ، فقد تعرضت حقوق االنسان الى انتهاكات وخروقات الفعلي الذي يعيشه االنسان في العا  

عدة على مر التاريخ ، بدا من اول جريمة في تاريخ البشرية بمقتل هابيل على يد شقيقه 
قابيل واحد يومنا هذا ، مرورا باالنظمة المستبدة بالعالم التي قامت على اساس مصادرة 

العالن معظم مواثيق حقوق الرئيسي فع حقوق االنسان وحرياته االساسية والتي كانت الدا
0(االعالن العالمي لحقوق االنسان ) االنسان منها   

وبالرغم من االنتصارات التي حققتها الديمقراطية في ارجاء متعددة من العالم المتقدم ما  -
م ما يميز بعض دول العالم زال العنف ومصادرة حقوق االنسان وانتهاك حرياته االساسية اه

( 0اسيا و افريقيا ، وامريكا االتينية ) الثالث مثل   



لذلك فان دراسة  مادة حقوق االنسان ترمي الى تمكين االشخاص من تنمية امكانياتهم  -
وضرورة  والشعور باهميتها ، حقوق االنسان ، مبادىءالى الحد الذي يمكنهم من فهم 

  0احترامها ، والدفاع عنها

 

 

 حقوق االنسان والحريات العامة
 تعريف حقوق االنسان:

مجموعة من المبادىء االنسانية العالميـــة التي ال يمكن : بانها  يمكن تعريف حقوق االنسان
 للناس ان يعيشوا بدونها بكرامــــة كبشر، وهذه المبادىء هي الحـــــرية والعــــــــــدالة والمساواة

 ، وتكفل هذه المبادى ممارسة االنسان لكافة نشاطاته المختلفة دون قيود ، مع مراعـــــــــــاة 

  0المفروضة لمصلحة المجتمعالقيود 

 خصائص حقوق االنسان :

:يمكن ادراج اهم الخصائص التي تتسم بها حقوق االنسان بما يلي   

حقوق االنسان حقوق طبيعية ال تشترى وال تكتسب وال تورث ، فهي ببساطة ملك لكل    1  

0في كل فرد( متأصلة ) الناس النهم بشر ، وحقوق االنسان        

   واحدة لجميـــــع البشر ، بغض النظـــــــــر عن الجنس او  عالمية ، فهي  حقوق االنسان  2

  فقد ولد جميع الناس احرارا  جتماعي ،االصل الوطني او االالدين او الرأي السياسي او     

  0متساوين في الكرامة والحقوق     



انتزاعها ، فليس من حق احد ان يحرم انسان التنازل عنها او  حقوق االنسان ال يمكن  3  

0بلده لو لم تعترف بها قوانين  من حقوقه، حتى      

الناس بحقوقهم ، فانه يجب  جميع  لكي يتمتعان غير قابلة للتجزءة ، فحقوق االنس  4  

0وبمستوى معيشي الئقة وان يعيش بكرامة ية واالمن بالحر  يشعران       

 

 االهداف االساسية من نشر مبادىء حقوق االنسان :

ع مستوى الوعي الشعبي بخصوص كل ما تحتويه حقوق االنسان مــن ـــالسعي الى رف -1  

0حقوق فردية واجتماعية ، من اجل ان يشعر المواطن بحقوقه المنتهكة او المغتصبة       

تسييس مبادى حقوق االنسان في المجتمع ، بهدف جعل القضية وسيلة للضغط على  -2  

  0السلطات الحاكمة    

ة في ــارغــــام السلطة على تطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق االنسان ، للمساهم -3  

0بناء مجتمع مدني على اسس ديمقراطية ووتحقيق العدالة االجتماعية       

السعي لكسب شرعية دولية للقضايا العادلة ، من خالل الجهود االعالميـــة والسياسية ، -4  

بهدف ايجاد جسور مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق االنسان وعلى رأسها منظمة      

0االمم المتحدة      

  وال شك ان هذه االهداف لن تتحقق اال من خالل اسس معينة ينبغي توفرها وهـــــــي :

تأسيس مراكز حكومية وغير حكومية تتولى متابعة مهمة نشر الوعي بخصوص   1  



0حقوق االنسان وفضح انتهاكاتها في المجتمع      

0استخدام وسائل االعالم والتكنولوجيا الحديثة -2  

  0ايجاد اجهزة قضائية لمراقبة القرارات المتعلة بحقوق االمسان -3

0االلتزام بمبدا الفصل بين السلطات  -4  

  0 مبادىء الديمقراطية في المجتمع نشر ودعم -5

 

 فئـــــــــــــات حقــــــوق االنســــــــــان : يمكن تصنيف الحقوق الى ثالثة فئات وكما ياتي : 

 

 1- الحقوق المدنية والسياسية : وهي مرتبطة ) بالحريات ( وتشمل الحقوق التالية :

الحق في الحياة ، الحرية  واالمن ، وعدم التعرض للتعذيب ، والتحرر من العبودية ،       

  والمشاركة السياسية ، وحرية الرأي والتعبير والتفكير ، والدين ، وحرية االشتراك في     

  0الجمعيات والتجمع    

2- الحقوق االقتصادية واالجتماعية :  وهي مرتبطة ) االمـــــــــــــــــن( وتشمل العمل ، والتعليم 

  0والمستوى المعيشي الالئق ، والمأكل والمشرب ، والرعاية الصحية,       

 3- الحقوق البيئية والثقافية : وتشمل حق المعيشة في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير ، 

   0والحق في التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية      

 



 

 

 الحريات العامة وحقوق االنسان في الحضارات القديمة

 أ- حقوق االنسان في حضارة وادي الرافدين :

لقد كانت اقدم محاوالت االنسان في تنظيم اولى المجتمعات المتحضرة قبل اكثر من اربعة ــــ   

0االف سنة في وادي الرافدين      

منذ منتصف االلف الرابع ( حقوق االنسان )ــــــ حيث بدا في وادي الرافدين اهتمامها بمسالة   

م ، فقد بدا تدوين الشؤون االقتصادية ، والحقوق المتعلقة باالفراد والطبقات الحاكمة ، 0ق    

  نشر العدل بين الناس ، ، وال تكاد تخلو سجالت حكامها وملوكها من االشارة الى   

0لهمالضعفاء ، ومنع اضطهاد االقوياء  حماية  و     

ول ـــــــــوقبل ان تظهر الحضارة في وادي الرافدين ، لم تكن القواعد االجتماعية واص ـــــ   

ة احكام ، وانما كانت عادات وتقاليد يجب االمعامالت  بين الناس مــــدـونة على هيئ     

0(بالشــــــــــــرائع ) اتباعها لتنظيم الحياة، وكانت تسمى هذه القواعد واالحكام المدونة      

اور ) وترجع اولى تلك الشرائع والقوانين المدونة التي اهتمت بحقوق االنسان الى عهدـ ــــ  

مؤسس ساللة اور الثالثة ، الذي يعتبر من اقدم المشرعين في التاريخ ، ثم جاء  ،(نمو     

، الذي اهتم بموضوع القوانين التي تؤمن الحياة الكريمة ( لبت عشتار ) شريعة  من بعده     



رائع ، اما اوســـــــع تلك القوانين او الش( اشنونــــــــــــــــة ) لالنسان ، تم من بعدها قوانين      

وهو سادس ملوك الساللة البابلية التي حكمت  0( ي ــــــحمــــــــوراب) فقد كانت قوانين      

وقد دونت مسلته باللغة البابلية من الحجر االسود يبلغ ارتفاعها متــــــرين مدينة بابل ،       

ومن بين ( مادة  282)م ، تتالف مواد المسلة من  1001ونصف ، اكتشفت اواخر عام       

: مودا المسلة تم اختيار ما ياتي       

ا ن اي مواطن يتهم مواطن اخر بجريمة يعاقب عليها باالعدام ثم لم تثبت عليه التهمة  -1  

  0اعدم عوضا عنه     

0اعدام من يقبض عليه متلبسا بالسرقة ، واعدام من ينقص في الميزان  -2  

من حق المحارب الذي الذي يؤسر في بالد االعداء ان يسترد زوجته اذا عاد الى بلده ،  -3  

  0نت قد تزوجت اثناء اسره برجل اخرحتى لو كا    

 ـــــ ولكم الى جانب هذه االحكام المعارضة لحقوق االنسان ، فان مـــــدونــــة حمورابي تحتوي 

    على  بعض االحكام التي تعبر عن احترام هذه الحقوق ، فقد اعتبرت الدولة مسؤولة عن 

:والممتلكات وكما يلتي  االشخاصحماية       

على دفع الديــة الى اذا قتل مواطن ولم يتيسر معرفة قاتله ، تعاونت المدينة وحكامها  -1  

  0اهلـه     

اذا سرق مواطن ولم يتيسر القبض على سارقه واسترجاع المسروقات ، عوضته مدينته  -2  



  0وحكامها عما سرق منه      

 

  ب- حقوق االنسان في الحضارة االغريقية :

المشاركة ) احدى صورها ، وهي ( الحــــــــــــرية ) منذ قيام الحضارة االغريقية ، عرفت ــــ    

اال انه لم يكن يعترف للفرد بحريته  ،(المشاركة في االمور السياسية الحكم اي في        

  0الشخصية     

فقد كانت من العوامل الهامة التي اثرت في حياة ( بحق الملكية ) ـــــ اما فيما يتعلق    

     اليونانيين السياسية وطريقتهم في الحكم ، حيث كانت االرض عندهم جماعيــــة ، ثم 

      تحولت الى ملكية القبائل0 

هي االسلوب االمثل ( الديمقراطية المباشرة )  فقد اعتبرت( الحقوق السياسية ) ــــ اماعن   

    للحكم ، اذ كان الحكم لكل الشعب من المواطنين الحق لهم باالشتراك في الحكم ، وكانت 

تشريعاتهم تقضي باعتبار االنسان هو االصل في كيان الدولة      

قراطية الختيار الحكام ، وكــــــــــــان االختيار يتم وسيلة غير ديم( االنتخابات ) ـــ كما اعتبرت   

وتعد الوسيلة الديمقراطية الصحيحة عندهم لكونها تحقق مبدا المساواة ( بالقرعـــــــة)     

  0للوصول الى اشغال الوظائف العامةوتكافؤ الفرص امام الجميع    

طابعا مميزا للمدن االغريقية ، اذ كان المجتمع ( انعدام التوازن االجتماعي ) كان ــــ ولقد   



وهم الذين حرموا من كل حق ، ( طبقة العبيد ) و( طبقة االحرار : ) يتالف من طبقتين      

:وهنا يمكن القول بان مبدا المساواة كان معدوم ، وكان ينظر للعبد كما يرى ارسطو      

د من صنع الطبيعة التي جعلت العبد من االدوات التي البد منها لتحقيق ان العبي)      

  0(سعادة االسرة اليونانية     

في الشريعة والنظم اليونانية ، فلم تكن اسعد حظا من الرقيق ،( المــــــــراءة ) ـــــ  اما  

ة الرجل ، فنصت قوانينهم على تجريد المراءة من حقوقها المدنية ووضعها تحت سيطر       

وقد استمرت عزلة المراءة عن الحياة العامة ، وعن توليها اي عمل من االعمال ، وهكذا       

  0لم يعرف اليونانييون المساواة كمبدا انساني ، ولم يتحقق منها اي شيىء     

 

 ج-  حقوق االنسان في الحضارة الرومانية :-

اركة في االمور االساسية المش) تعني عند الرومان ( الحـــــــــرية ) ــــ كانت   

  0(حكومة شعبية يشارك فيها جميع االفراد والوصول الى تحقيق   

وهو ان ال يتعدى احد على اخر (قانون الطبيعة) ــــ والعدالة في نظرهم تتمثل في   

اوعلى امواله وال على امالكه ، وعند المخالفة يجب معاقبة المذنب النه خرج    

عن القانون الطبيعي ، ويستطيع المعتدى عليه ان يعاقب المعتدي بنفسه او    



    0باالتفاق مع غيره   

 ـــــ اما بخصوص ) الحقوق والحريات ( عند الرومان ، فقد عرف الرومان ملكية 

    االرض الفردية  و الجماعية0

باالنتهاك ، وحتى بعد فلم يعرفونها ، فكان توجه ( الحـــــرية الدينيــة ) ـــــ اما   

  0المسيحية واجتذابها الناس انتشار    

كان الحاكم يختارونه عن طريق االنتخاب من ( بحق االنتخابات ) ــــ وفيما يتعلق   

  0قبل المجالس الشعبية التي كانت تتكون من االحرار االثرياء    

وكان ( طبقة االشراف و الطبقة العامة ) ـــــ يتكون المجتمع الروماني من طبقتين   

0مجاالت حياة االنسان هناك تمييز بين الطبقات في جميع     

رف للطبقة العامة ـــــ فلم تكن هناك مساواة امام القانون بين الطبقتين ، ولم يعت  

  0المواطنة ، ولم يحق لهم ان يشاركوا في المجالس الشعبية بحق   

منتهكة ، فلم يكن لها حق االنتخاب والترشيح ، ( حقوق المرأة ) وقد كانت  ـــــ  

محرومة من تولي الوظائف العامة ، كما جردت المرأة من حقوقها  وكانت      

السياسية والمدنية ، فمنذ والدتها تكون تحت سيطرة رب االسرة سيطرة مطلقة       



من االسرة ، وحق  على كافة  حقوقها ، كحق الحياة والموت ، وحق الطرد      

  0بيعها كالعبيد      

 موقف الشرائع السماوية من حقوق االنسان 

 1- الديانة المسيحية : 

  ـــــــ كانت الديانة المسيحية دعــــــــوة دينية خالصة ، فلم تهتم بنظام الحكم الذي 

تفضله  ــــــ اكتفت باعالن حرية العقيدة ، والدعوة الى التسامح ، والمساواة ،        

0ومحبة االنسان الخيه االنسان        

 ـــــــ كانت تهدف الى تحقيق مثل اعلى لالنسانية ، معتمدة على اساس المحبة 

  0(التعصب الديني ) ومحاربة     

، وبهذا فقد رسمت  هللا ال يمارسها اال( السلطة المطلقة ) كما انها رات بان  ـــــ  

اعطواما لقيصر لقيصر وما هلل ) فاصلة بين ما هو ديني وما هو دنيوي  حدود     

من ضربك على خدك ( ) الى مبغضكم  احسنو( ) احبو اعداءكم ) ،( هلل        

  0(االيمن فاعرض له خدك االيسر      



ـــــ كما وقفت الديانة المسيحية بشدة ضد عقوبة االعدام ، ودعت الى حماية 

 الضعفاء   ، والمحافظة على حقوق العمال 0

 ــــــ فالمسيحية تنطوي على )مبدا العدل والمساواة( ، اي ان هناك واجب نحو 

  0الدولة هو الواجب المدني وهو الواجب الديني ، وواجب نحو  الكنيسة   

     

 الديانـــــــــــــــة االسالميـــــــــــــــــــــة :

 ــــ ان االســــــــــالم جعل االنســــــــان المحور المركزي للمسيرة االنسانية ، الن االنسان هو 

0اكرم ما في الوجود      

، وبين االنحراف واالعتداء ــــ وعليه يجب ان نفرق بين االسالم ومبادئه الصحيحة   

ح غير ــــــــــعلى الحقوق والحريات باستخدام راية االسالم ، لتحقيق اهداف ومصال     

اسالمية ، من خالل استخدام اسم االسالم لتحقيق مصالح شخصية او خاصة،      

جوهر العقيدة االسالمية والمبادى االسالمية في مجال      لكن كل ذلك ال يؤثر على    

0 الحقوق والحريات  

 ــــ ومن المبادى الرئيسية التي دعى اليها االسالم هي:-

كدعامة اساسية ، حيث ( الحرية الفردية ) االسالم  ، فاتخذ( الحرية والمساواة )     



اقرارا منه النسانية االنسان ، بدليل اقراره التمتع  اعتبر االسالم اقراره للحريات     

في ظل الدولة االسالميةالمسلمين الذين كانوا يعيشون  بالحريات للمسلمين ولغير     

 ــــــ كما يدعو االسالم الى ) العــــــــــــــــــــــــدل ( من خالل دستوره القران الكريم  وذلك 

0(وهللا يامر بالعدل واالحسان )  رفعة لكرامة االنسان لقوله تعالى    

 

ـــــ كما اقرت الشريعة االسالمية للمسلمين حقــــــــوق تخصهم كافراد ، وحقوق 

 تخصهم كجماعات  وكما ياتي:

يكفل االسالم ان يكون لكل انسان ماوى او سكن أمن ، ويكون للمسكن حصانة  ،  -1  

وذلك لحرية االنسان وحرمته في مسكنه ، وفي هذا يقول هللا سبحانه وتعالى       

حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها،يا ايها الذين امنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم )      

  لكم ، فيها احدا فال تدخلوها حتى يؤذن ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ، فان لم تجدوا    

0( ا هو ازكى لكم ، وهللا بما تعملون عليموان قيل لكم ارجعوا فارجعو       

، (انما جعل االستئذان من اجل البصر) وقول الرسول صل هللا عليه وسلم       

  0ولحفظ حرمة المنازل    

وال ) خرين، لقوله تعالى وحرم االسالم التجسس والتلصص على بيوت اال -2   

0(كم بعضا وال يغتب بعض تجسسوا       



كونها ضرورة من الضرورات االجتماعية ، ( حــــق الملكية ) كما اقر االسالم  -3   

هو الذي خلق لكم ما في ) ووسيلة الشباع حاجات الناس ، ويقول هللا تعالى       

المسلمون شركاء في ثالث)ويقول الرسول صل هللا عليه وسلم  0(االرض جميعا     

0(الماء والكالء والنار     

0(احل هللا لكم البيع وحرم الربا) لقوله تعالى ( حق التجارة ) كما اقر االسالم  -4   

فاذا قضيت الصالة فانتشروا ) لقوله تعالي (  العمـــــــــــــــــل) يدعو االسالم الى و  -5   

  0(وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ( ) االرض وابتغوا من فضل هللا  في     

وقد كفل االسالم االجر المناسب للعمل ، وعدم التاخير في دفع االجر، لقوله  -6   

0(ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم ال يظلمون ) تعالى         

  0(جير اجره قبل ان يجف عرقه اعطوا اال) صل هللا عليه وسلم ويقول الرسول       

اليميز في الكرامة وفي الحقوق بين انسان واخر وال في ) كما ان االسالم  -7  

ويقول الرسول ( ان اكرمكم عند هللا اتقاكم ) لقوله تعالى ( الجنس وال في النسب         

0 (ال فضل لعربي على اعجمي اال بالتقوى ) الكريم          

حق مقدس ال يجوز الحد االعتداء على حرمة هو ( االنسان الحياة حق ) اما  -8   

من قتل نفس بغير نفس او فسادا ) الحق بالقتل وازهاق الروح ، قوله تعالى  هذا       

  0(االرض فانما قتل الناس جميعا ومن احياها كانما احيا الناس جميعا في      



ان دمائكم واموالكم حرام ) وقد جاء في قول الرسول صل هللا عليه وسلم        

0(عليكم       

حق االنسان في التنقل داخل البلد او ) ومن الحقوق التي اقرها االسالم ايضا -0   

، اال اذا تعارض مع حق غيره او حقوق   (خارج البلد بحرية تامة السفر        

فامشوا في مناكبها  وهو الذي جعل لكم االرض ذلوال) الجماعة لقوله تعالي        

، ومن الضوابط في ممارسة هذه الحرية ما روي ( وكلوا من رزقه واليه النشور       

اذا ظهر الطاعون في بلد وانت فيه فال ) عن الرسول صل هللا عليه وسلم       

0( تخرجو منه ، واذا سمعتم به وانتم خارج البلد فال تدخلوا له       

واوجبه على كل مسلم ومسلمة من اجل القضاء ( بالعــــــــلم ) كما اهتم االسالم  -10   

، ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ) على الجهل، قوله تعالى         

( ) طلب العلم فريضة على كل مسلم) كما قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم         

  0(واطلب العلم من المهد الى اللحد       

ال اكراه ) لقوله تعالى ( حــــريــــة العقيــــــــــدة ) ومن الحقوق التي اقرها االسالم  -11   

  0(في الدين        

حق المساواة ،  والعدالة ، وحق الحماية من التعسف ) كما اقر االسالم  -12   

0(وحق بناء االسرة  والتعذيب،        



 المحاضرة الثانية 

 الحضارة الغربية وحقوق االنسان ) المصادر القانونية لجقوق االنسان في بريطانيا (0

 1- الميثاق االعظم عام 1215م : 

اق ـــــــاالميث) ام في انكلترا سبب لظهور ــــــــكانت نتيجة الصراع الطبقي مع الحك ـــ   

   االعظم ( وهي ) وثيقــــــــة مكتوبة انتزعت من السلطة الحاكمة بعض الحقـــــــــوق 

االساسية ،  ويعتبر هذا الميثاق من اهــــم الوثائق الدستورية في انكلترا ، ويتعلق    

   الميثاق االعظم بشكل خاص بميدان الضرائب وجبايتها (0 

اع الملك الميثاق االعظم هي التي خولت خمسة وعشرين بارونا من اتبمن ( 61)ــــ والمادة 

ان ابتزاز الملك المتكرر)) ذه المادة ومما جاء في ه ،حق تقييد سلطات الملك  

للمال ومخالفته للتقاليد االقطاعية ، اثار عليه باروناته ومن ورائهم االعيان، والفرسان ، 

واهل المدينة ، اضافة الى جماعة كبيرة من رجال الكنيسة ، اذ جابهت الملك قوة متفوقة 

،  10/6/1215اضطر الى التفاوض مع البارونات ووصل الطرفان الى اتفاق في  عليه فقد

هو الميثاق االعظم  اصدره الملك جون على شكل منحة ، في حين انه لم يوقعه ولم يصدره 

0اال خضوعا للطرف االخر وهو الطرف االقوى   

:ومن اهم الحقوق التي تحتويها الوثيقة   



0ت مادية على رجالهم االحرارمنع النبالء من فرض مساعدا -1  

0استقالل القضاء عن العرش  -2  

منع توقيف اي مواطن حر او سجنه او مصادرة امالكه اال بموجب قانون  -3  

0البالد     

0التنقل والتجارة وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان حرية  -4  

 ب- عريضـــــــــة الحقــــــــــوق عام 1628م0

صدرت هذه العريضة في 7 / 6/ 1628 م بعد صراع بين الملك والبرلمان وهي عبارة عن 

0مذكرة تفصيلية تضمنت حقوق وحريات المواطنين   

وقد اشترط الرلمان نظير موافقته على المال الذي طلبه الملك شارل االول للحرب ضد اسبانيا 

:العريضة ومن اهم بنودها  الملك على عريضة الحقوق ، وقد قبل الملك هذهان يوافق   

0ان يكف الملك عن طلب الهبات والقروض االجبارية  -1  

0ال يسجن شخص اال بتهمة حقيقية محددة -2  

0ال تعلن االحكام العرفية وقت السلم  -3  

0احترام الحرية الشخصية  -4  

عدم فرض ضرائب جديدة دون موافقة البرلمان  -5  

حق الملك في فرض )ين الملك والبرلمان بشان غير ان النزاع لم يلب ثان تجدد ب  



، وقد اتهم الملك بارتكاب جريمة الخيانة لحقوق الشعب وحرياته (الرسوم الكمركية   

  0، وصدر الحكم ضده واعدم

 2- اعالن ) حقون االنسان والمواطن الفرنسي( في 26 اب 1780:

في االعالن الفرنسي في مقدمته ، والتي نصت (حقوق االنسان )ـــ جاءت عبارة     

حقوق االنسان هي السبب الوحيد للمصائب  ان تجاهل اونسيان او احتقار) على       

0( العامة ولفساد الحكومات       

  ان غاية كل مجتمع) والتي نصت على ( المادة الثانية )ــــ وفي بعض مواده مثل    
سياسي هي المحافظة على حقوق االنسان الطبيعية ، والتي ال ياتي عليها         
0(الزمن        

،  ولالعالن الفرنسي منطقه  ( مادة  17)ـــــ كما يحتوي االعالن على مقدمة و  
:الخاص ويدور هذا المنطق حول النقاط االتية     
لالنسان حقوق طبيعية مقدسة ال يبدلها زمان وال يمكن التخلص منها وهي  -1  

0(حق الحياة ، وحق الحرية ، وحق المساواة )       

0ان هدف المجتمع السياسي هو الحفاظ على حقوق االنسان  -2  

ال حدود للحرية سوى الحدود الناتجة عن ممارسة الغير حقوقه الطبيعية ، -3  

  يمكنه ان يضع حاجزا اال ازاء االعمال المضرة بالمجتمع وعند والقانون ال    

  0الضرورة     



 المحاضرة الثالثة 
 

 االعتراف الدولي بحقوق االنسان في عهد عصبة االمم وفي
 عصبــــــة االمـــــــم 

 
 كانت عالقة الفرد بالدولة والتي يعتبر من رعاياها وحتى وقت متاخر تقع ضمن اختصاصها 

0(القانون الدولي )المطلق ، ولم تدخل في اطار   

اية ضمانات ( التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق االنسان والحريات العامة)كما لم تقدم 

  0لتجسيد هذه الحقوق 

االولى لم يقر اال اتفاقيات قليلة عن حقوق  ولغاية الحرب العالمية( المجتمع الدولي )كذلك    

دون ( واتفاقية تحريم القرصنة ) ،  (اتفافية تحريم الرق والمتاجرة بالرقيق )االنسان ، مثل 

انشأت عدة مؤسسات ( الدول الكبرى ) بينما0ان تظهر اية خصوصية لحماية حقوق االنسان 

0رى لحماية رعاياها في الدول االخ  

ف بان الويالت والماسي التي اصابت البشرية نتيجة الحربين العالميتين فالبد من االعترا

واالنتهاكات حقوق االنسان التي حدثت فيها ، دفع الـــــــــدول الى ضرورة اعــــادة النظر بهذه 

0الحقوق وااللتزام بها  

:وعليـــــــه يجب ان نميز بين مرحلتين مهمتين في تطور المجتمع الدولي   



 المرحلة االولى : هي الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين االولى والثانية 0

 المرحلة الثانية : هي الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر0

 

 بالنسبة للمرحلة االولى : بعد انتهاء الحرب العالميــــــــــة االولــــــــى جرى تأسيس ) عصبـــــــة 

 االمــــم عام 1010 ( كاول تجمع دولي ، حيث كان االهتمام بحقوق االنسان حينها ضعيفأ 

 ، كما ان ميثاق عصبة االمـــــــم جاء خاليـــــــا من مواد تتعلق بحقوق االنسان ، لكنــــــــه ابتدع

 ) نظــــام االنتداب ( وهو نظام استعماري ارادت عصبة االمـم ان تسبغ عليه الشر عيـة الخاصة،

0حيث اوجدت بعض الضمانات المتواضعة للشعوب التي خضعت له    

كما اوجــــــدت) معاهدت الصلح لعام 1010( ، نظام دولي جديد لحماية حقوق االقليات التي 

اقاليم جديدة تعيش ضمن الدول التي ظهرت بعد الحرب ، والدول التي توسعت بعد ضم 

0اليها  

 

اما المرحلة الثانية : من تطور المجتمع الدولي ، فقد شهد تقدم كبير في االهتمام بحقوق 

دولة 26االنسان خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم انشاء تنظيم عالمي جديد ضم   

والتي اكــــد ميثاقها على االيمان بالحقوق االساسية ( منظمة االمـــم المتحدة ) عرف باسم 

(القانون الدولي الوضعي ) كون قد دخلت حقوق االنسان في دائرة لالنسان وكرامته ، وبهذا ت  



نؤكد ايماننا بالحقوق االساسية  000نحن شعوب االمم المتحدة )) عندما جاء في ميثاقها 

0((لالنسان وبكرامة الفرد، وكما للرجال والنساء واالمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية   

 

0فيها على حقوق االنسان  اضافة الى تاكيد المواد االخرى   

 كذلك تاكد االعتراف بحقوق االنسان عندما انظمت المنظمة الى اتفاقيات ومعاهدات خاصة

  0بحقوق االنسان في المجتمع الدولي

 
ومما تقدم ينين لنا ان االعتراف الدولي بحقوق االنسان ، قد تدرج في خمسة 

 مراحل وهي :

 ـــــ مرحلــــة توضيح الحـــــق:

الحق واعتماده كمبداء في وهي ما يعرضه فقهاء القانون والمفكرين من بيانات لتوضيح    

      0حياة االنسان

 ــــ مرحلـــــــة االعتـــراف : 

المجتمع الدولي بصيغة  وهي تعني االعتراف بالحـــق كمبداء عــام، عن طريق اعالنه في     

0الزامها العموم رغم عــــدم المي لها صفةمعاهدة دولية ،او اعالن ع     

 ـــ مرحلــــــــة االظهـــــار :



مثلما تم في العهدين وهي تعني ان تحدد عموميات الحق في اتفاقيات دولية خاصــــة ،      

، والخاصين بالحقوق المدنيــة والسياسية ، والحقوق  1066الدوليين الصادريين عام       

  0االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 ـــــ مرحلــــة االجراءات التنفيذية : 

االنسان من خالل تشكيل لجان وهي تعني انشاء لجان متابعة لتنفيذ اتفاقيات حقــــــــوق      

تحقيق وتقصي حقائق لتقدم تقارير غالبا ما تكون ذات طبيعة دبلوماسية ، دون ان تقدم       

تتجاهلها، وهو العيب الخطير  التي تخرق حقوق االنسان او المباشر للحكوماتالنقد       

  0والمعوق االول لنجاح هذه المهام    

 ـــ مرحلــــة الحماية الجنائية :

وهي تعني تحريم االنتهاكــــات التي تتعرض لها حقوق االنسان وتحديد العقوبات الالزمة      

0(اتنفاقية مناهضة التعذيب) ل في ينتهكها ، كما هو الحالمن       

 

ولقد تعــزز االعتراف الدولي المعاصر بحقوق االنسان عندما اقرت الجمعية العامـــــــــة الالمم 

، ورغم ان نصوص االعالن العالمي 1084المتحدة ، االعالن العالمي لحقوق االنسان سنة   

ملزمـــــة ، اال انها اعلنت في الكثير من لحقوق االنسان كانت ذات قيمة ادبيــــه وليست 

 دساتير الدول، تعبيرا عن التزامهم باهداف المنظمة الدولية ، والتي من ضمنها احترام حقوق 



0االنسان  

كما ظهرت اتفاقيات جديدة لتنظيم حقوق االنسان ، اهمها العهدين الدوليين لعام 1066 

االول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني خاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية واللذين اصبحا نافذين عام 1076 ، اضافة الى اتفاقيات اخرى 0

  

 المحاضرة الرابعة 
  منظمة االمــــم المتحدة 

 
االمــــم المتحــــــدة :  منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريبا ، 

في مدينة سان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا  1045منظمة االمم المتحدة سنة تأسست 
0االمريكية   

 
كان يوجد منظمة شبيهة بمنظمة االمم المتحدة  1045الى  1010وحيث ان الفترة من سنة

تدعى عصبة االمم اال انها فشلت في مهمتها خصوصا بعد قيام الحرب العالمية الثانية ، مما 
0سيس منظمة االمم المتحدة والغاء عصبة االمم ادى الى تا  

 
وعضوية االمم المتحدة مفتوحة امام كل الدول المحبة للســــالم، والتي تقبل بالتزامـــات ميثاق 

دولة كاعضاء 101كان هناك  2003وفي بداية سبتمبر من العام  0االمم المتحدة وحكمها   
  0في المنظمة  
 



تي قامت من اجلها االمم المتحدة هي سعيها لحماية حقوق االنسان ،كما ان احد اهم االسباب ال  
اذ ان االعمال الوحشية واالبادة الجماعية التي حدثت في الحرب العالمية الثانية ادت الى اجماع 

0عام على ان تعمل االمم المتحدة ما بوسعها لمنع مثل هكذا ماسي في المستقبل  
 

كما ان ميثاق االمم المتحدة يلزم كل الدول االعضاء)) االحترام العالمي لحقوق االنسان (( من 
0خالل القيام باالعمال التعاونية لتحقيق ذالك الهدف   

 

 

ورغم ان االعالن العالمي لحقوق االنسان ليس ملزما قانونيا ، اال ان) الجمعية العامة( لالمم 
0النسانية جمعاءكهدف مشترك يلبي طموحات ا 1048المتحدة قد تبنته في عام   

ان نظام االمم المتحدة مبني على ستة اجهزة رئيسية ، وهي تسمى بمجموعها )) منظمة االمم 
:المتحدة وهي   

 
 )) الجمعية العامة ، االمانة العامة ، مجلس االمن ، مجلس الوصاية ، المجلس االقتصادي  

    واالجتماعي ، محكمة العدل الدولية (( 0
 

مؤسسي االمم المتحدة امال كبيرة في منع النزاعات بين الدول وجعل الحروب حيث كان عند 
 1047المستقبلية مستحيلة الحدوث ، ولكن من الواضح ان تلك االمال لم تدرك بعد ، فمنذ عام 

وانقسام العالم الى معسكرات عدائية اثناء الحرب الباردة جعل هذه االمـــــــال  1001عام  الى
د انتهاء الحرب الباردة كانت هناك عدة دعوات لمنظمة االمم المتحدة لتصبح وبع 0 مستحيلة  

ولكم هيمنت الواليات المتحدة االمريكية عالميا في  0( الوكالة العالمية للسلم والتعاون العالمي ) 
0السنوات االخيرة اثار الشكوك حول دور وتاثير االمم المتحدة   

 



 
 
 

 اجهـــــزة االمم المتحــــدة 
 

   اوال ـــ الجمعيـــــــة العامـــــــة :
وتضطلع بالمهام جميع الدول االعضاء في االمم المتحدة ، ولكل دولة صوت واحد ،  وهي تضم

:االتية   

 ــــ تناقش المشكالت الدولية ، واوجه التعاون الدولي

      ـــ تعتمد ميزانية االمم المتحدة
0قبول االعضاء الجدد  تقررـــ   

0ـــ تعين امين العام واعضاء االجهزة االخرى   

 
 ثانيا ـــ االمانـــــة العامـــــة لالمم المتحدة:

وهي جهاز يتالف من موظفين دوليين يعملون في مقــــر االمم المتحدة في نيويورك وفي جميع 
، الذي تعينه الجمعية العامـــــــة بناء على (االمين العـــــام )انحاء العالم ، ويرأس االمانة العامة 

تضطلع بها  قابلة للتجديد، وتتنوع المهام التي( خمس سنوات)توصية من مجلس االمن، لفترة 
0تنوع المشاكل التي تعالجها االمم المتحدة االمانة العامة بمثل   

 
    0ــــ متخصص باالعمال اليومية المتنوعة للمنظمة 



0ــــ تقوم االمانة العامة كذلك بخدمة اجهــــزة االمم المتحدة الرئيسية   

  0ــــ ادارة البرامج والسياسات التي تضعها

0ظ السالم ـــ ادارة عمليات حف  

0ــــ التوسط لتسوية المنازعات الدولية   

0ـــ تقصي االتجاهات والمشاكل االقتصادية واالجتماعية   

0ـــ اعداد الدراسات عن حقوق االنسان والتنمية المستدامة   

0ـــ توعية وسائل االتصال في العالم باعمال االمم المتحدة وتعريفهم بها  

  0بشأن المسائل التي تهم العالم اجمعـــ تنظيم المؤتمرات الدولية 

 ـــ رصد مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات االمم المتحدة 

0ـــ الترجمة الشفوية للخطب والترجمة التحريرية للوثائق الى اللغات الرسمية للمنظمة  

 
 ثالثا: مجلس االمــــــــن :

ر المسؤول عن حفظ السالم واالمن الدوليين ، هو اقــــوى واهــــــم اجهزة االمم المتحدة ، ويعتب

على حكومات (سلطة قانونية )طبقا للفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة ، ولمجلس االمن   

 الدول االعضاء ، لذلك تعتبر قراراتــــــــه ملزمــــــــة للدول االعضــــــاء 0 

 ويتكون المجلس مـــــــن )15 عضــــــــوا ( منهم خمســــــة اعضاء دائميين ) لهم حق الفيتو ( 

: وهـــــم كل من  



 روسيـــــــــــــا ، الصيـــــــن ، فرنســـــــــــــــــــا ، المملكـــــة المتحــــــدة ، والواليات المتحدة االمريكيـــــا

  0ولكل عضو من اعضاء المجلس صــــــــوت واحد 

ــــ وتتخذ القرارات بشأن المسائل االجرائيــــــــة بموافقة تسعــــــــة اعضاء  على االقل من اعضاء 

ال )15( ، كذلك تتطلب القرارات المتعلقــــة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعــــــــــــــة اصوات من 

اجماع الدول )) بينها اصوات كافة االعضاء الخمسة الدائميين ، وهذه القاعدة تسمى قاعدة 

وبموجب ميثاق االمم المتحدة يوافقة جميع  ((حق الفيتو)) التي كثيرا ما تسمى بـ (( الكبرى 

  0اعضاء االمــــم المتحدة على قبول قرارات مجلس االمن وتنفيذها 

   

ومجلس االمن هو الجهاز الوحيد التابع لالمم المتحدة الذي يتمتع يسلطة اتخـــــــــــاذ قرارات  ــــ

   تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق ، اما االجهزة االخرى فانها تقدم التوصيات فقط

      0الى الحكومــــــــــات  

ــــ ومجلس االمن منظــــــم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع ، ويجب ان يكون ممثـــــل عن 

  0كل واحد من اعضائه موجودا في مقر االمم المتحدة طول الوقت

االخرون تنتخبهم الجمعيـــــة العامــــــة ليكونوا اعضاء غير دائميين في ( واالعضاء العشرة) 

 المجلس لفترات مـــــــدة كل منها سنتان 0   

 



 
 
 

 رابعا: مجلس الوصاية :
نظام الوصاية اوجــــــده ميثاق االمــــــم المتحــــــدة ، وذلك الدارة طائفة معينة من االقاليم غير 

0المتمتعة بالحكم الذاتي   

على ان يطبق نظام الوصاية على االقاليم الداخلة ( 771)حيث نص الميثاق حسب المادة  

:فئات التاليــــــة في ال  

0ــــ االقاليم المشغولــــــــة االن باالنتداب   

0ــــ االقاليم التي تقتطع من دول االعداء نتيجة الحرب العالمية الثانيــــــة   

  0ــــ االقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها 

اما تحديد اي االقاليم من الفئات سالفة الذكر توضع تحت نظام الوصاية وطبقا الي شروط 
  0فذلك حسب ما يعقد من اتفاقــــــات

 
 خامسا : المجلس االقتصادي واالجتماعي :

دولة عضو ، تنتخبهم الجمعية (  54)هو احد مجالس االمـــــم المتحــــــدة ، ويتكون مـــــن  

، ويجتمع المجلس مرتين في السنة ، االولى في نيويورك والثانية ( سنوات  3)لمدة  العامـــــة

  0في جنيف 



:اما عن اختصاصات المجلس فهي كما يلي  

   0ـــــ يكون مسؤوال عن نشاطات االمـــــم المتحدة االقتصاديــــة واالجتماعيــــــة 

  0ـــــ يعما على زيـــــــــادة االحترام الالزم لحقـــــوق االنسان وحرياته االساسية

0ـــــ يتشاور مع المنظمات الغير حكومية التي تعتني بالمسائل التي تهم المجلس  

 
 سادسا: محكمة العدل الدولية :

ة الهـــاي في هي الذراع القضائي االساسي لمنظمة االمم المتحدة ، ويقع مقرها في مدين
0( هولندا)  

، ولمحكمة العدل الدولية نشاط  1046، وبدأت اعمالها في العام  1045ام تأسست ع
:قضائي واسع وهي كما يلي  

0ــــ تنظـــــــرفي القضايا التي تضعها الدول امامهــــا   
  0ــــ تقدم االستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك

 
االحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبيأ ، ولكنها شهدت بعض النشاطات ابتداء من كما ان 

0مطلع الثمانينات   
 تتألف المحكمة من )15 قاضـــي ( تنتخبهم الجمعية العامة لالمم المتحدة ومجلس االمـــــن 

ضــــــــاء كل ، ويمكن اعادة انتخاب االعضاء ، يتـــــــــم انتخاب ثلث االع( سنوات   0)لمدة 
  0( سنوات 3)
 

 واليسمح بتواجد قاضيين يحمالن نفس الجنسية ، وفي حال توفي احد القضاة االعضاء ،



يتم اعادة انتخاب قاضي بديل يحمل نفس جنسية المتوفي ، فيشغل كرسيه حتى نهايـــــة 
:ويشترط في القاضي مايلي 0فترته  

0عن جنسيتهــــ  ان يتمتع بحس اخالقي عال بغض النظر   
0ـــ  ان يكون مؤهال باعلى المؤهالت في بلده   

 ـــ وان تعرف عنه الكفاءة العالية فيما يخص القانون 
 

0ويمكن عزل القاضي عن عمله فقط بموجب تصويت سري يجريه اعضائ المحكمة   
، عندما ادعت انها (نيكاراغوا )وقد شككت الواليات المتحدة بنزاهة القضاة ، ابان قضية 

تمتنع عن تقديم ادلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون الى دول الكتلة 
0الشرقية   

ان يقدموا حكما مشتركا او احكاما مستقلة حسب اراء كل منهم ، وتؤخذ ( للقضاة) ويجوز
، وفي حال تساوي االصوات ، يعتبر صوت ( نظام االغلبية) القرارات وتقدم االستشارات وفق

0ة مرجحــــــأرئيس المحكم  
 
 
 
 
 
 
 
 



     المحاضرة الخامسة 

 االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 1048

 
 المادة االولى:

يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقال وضمير ، وعليهم ان  
  0يعامل بعضهم بعضا بروح االخاء

 

 المادة الثانية :

لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا االعالن ، دون تمييز بسسب  
اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او االصل الوطني او االجتماعي او اي 

  0وضع اخر ودون اي تفرقة بين الرجال والنساء

 

 المادة الثالثة :

  0لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه

 

 المادة الرابعة:

  0االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعهما اد اي شخص ويحظربعاليجوز است

 



 

 المادة الخامسة:

ال يتعرض اي انسان للتعذيب وال للعقوبات او المعامالت القاسية او الوحشية او الحاطة 
0بالكرامة   

 المادة السادسة:

0لكل انسان اينما وجد الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية   

 المادة السابعة :

 0كل الناس سواسية امام القانون ، ولهم الحق بالتمتع بحماية متكافئة منه دون اي تفرقه
كما ان لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز يخل بهذا االعالن وضد اي 

  0تحريض على تمييز

 

 المادة الثامنة:

لكل شخص الحق فيان يلجأ الى المحاكم الوطنية النصافه من اعمال فيها اعتداء على 
0الحقوق االساسية التي يمنحها له القانون   

 المادة التاسعة:

  0اليجوز القبض على اي انسان او حجزه اونفيه تعسفا  

 المادة العاشرة :

لكل انسان الحق على قدم المساواة مع االخرين في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة 
0ونزيه نظرة عادلة علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه اليه   



 

 المادة الحادية عشر:

 كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له
0فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه   

 المادة الثانية عشرة:

اليتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسالته او لحمالت 
على شرفه وسمعته ، ولكل شخص حق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك 

0الحمالت  

 المادة الثالثة عشر:

التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة ، ويحق لكل فرد ان يغادر اي لكل فرد حرية 
0بالد في ذلك بلده كما يحق له العودة اليه  

 المادة الرابعة عشر:

لكل فرد الحق في ان يلجاء الى بالد اخرى او يحاول االلتجاء اليها هربا من االضطهاد ، وال 
ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية او ال عمال تناقض اغراض االمم 

0المتحدة ومبادئها   

 المادة الخامسة عشر:

ن جنسيته تعسفا او انكار حقه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ، وال يجوز حرمان شخص م
0في تغييرها   

 المادة السادسة عشر : 



س اسرة دون اي قيد بسبب الجنس  رجل والمراة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتاسيلل -
       0انحاللهالدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند  او    

0ال يبرم عقد الزواج اال برضى الطرفين الراغبين فب الزواج رضى كامأل ال اكراه فيه -   

  0ق التمتع بحماية المجتمع والدولةاالسرة هي الوحدة الطبيعية االساسية للمجتمع ولها ح -
 المادة السابعة عشر :

0بمفرده او باالشتراك مع غيره لكل شخص حق التملك  -  
  0احد من ملكه تعسفأال يجوز تجريد   -
 
 

 المادة الثامنة عشر:  
كل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ل  -  

، وحرية االعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها او عقيدته ديانته      
  0ذلك سرأ ام مع الجماعة سواء اكان    

 المادة التاسعة عشر :
الحق حرية اعتناق االراء دون  لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، وتشمل هذا  -  

تدخل ، واستقاء االنباء واالفكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود  اي     
الجغرافية      

 المادة العشرون :
0الجمعيات والجماعات السلمية لكل شخص الحق في حرية االشترال في   -  
  0ال يجوز ارغام احد على االنضمام الى جمعية ما  -

 المادة واحد وعشرون :



كل فرد الحق في االشتراك في ادارة الشؤون العامة لبالده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين ل  -
  0اختيارا حرأ يختارون     

0الوظائف العامة في البالد كل شخص  نفس الحق الذي لغيره في تقلد ل  -  
ة ـــــــــــان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه االرادة باالنتخابات نزيه  -
دورية تجري على اساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب اي       

  0اجراء مماثل يضمن حرية التصويت     
 المادة الثانية والعشرون :

ن االجتماعي وفي ان تحقق كل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمال  -  
  ان ـــالمجهود الوطني والتعاون الدولي ونما يتفق ونظم كل دولة ومواردها ، لضم بواسطة     

االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر  الحقوق   
0لشخصيته  

 المادة الثالثة والعشرون :
 ق ـــبشروط عادلة مرضية ، كما ان له ح كل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختيارهل  -
  0الحماية من البطالة     

0لكل فرد دون اي تمييز الحق في اجر متساوي للعمل -  
لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له والسرته عيشة الئقة بكرامة  -  

  0ان تضاف اليه ، عند اللزوم ، وسائل اخرى للحماية االجتماعيةـــــــاالنس   
 المادة الرابعة والعشرون :

لكل شخص الحق في الراحة ، وفي اوقات الفراغ ، وال سيما في تحديد معقول لساعات  -  
  0وفي عطالت دورية بأجر العمل    

 المادة الخامسة والعشرون :



ه ـــلكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له والسرت -   
، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن والعناية الطبيـــــة ، وكذلك الخدمات االجتماعيــــــة      
الالزمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل       

0ة وغير ذلك  من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادتهـــــوالشيخوخ      
ةـــلالمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين ، وينعم كل االطفال بنفس الحماي -  

  0ن رباط شرعي او بطريقة غير شرعيةاالجتماعية سواء اكانت والدتهم ناتجة ع   
 

 المادة السادسة والعشرون : 
لكل شخص الحق في التعلم، ويجب ان يكون التعلم في مراحله االولى واالساسية على االقل  -   
بالمجان ، وان يكون التعليم االولي الزاميا وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني ، وان ييسر       

0القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفاءة      
يجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية االنسان انماء كامال ، والى تعزيز احترام االنسان -   
والحريات االساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات       

   0والعنصرية او الدينية والى زيادة مجهود االمم المتحدة لحفظ السالم      
0لالباء الحق االول في اختيار نوع تربية اوالدهم -    

 
 المادة السابعة والعشرون :

لكل فرد الحق في ان يشترك اشتراكا حرا في الحياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون  -  
0والمساهمات  في  التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه      
الحق في حماية المصالح االدبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي او االدبي او لكل فرد   -  

0الفني       



 المادة الثامنة والعشرون :
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص  -

  0عليها في هذا االعالن تحققا تاما
 

 المادة التاسعة والعشرون :
0على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته ان تنمو نموا حرا كامال      
ون فقط ، لضمان ـــــــــيخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القان     
بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة  االعتراف     
0في مجتمع ديمقراطي  واالخالق العامة     
هذه الحقوق ممارسات تتناقض مع اغراض االمم  ال يصح بحال من االحوال ان تمارس     
0المتحدة ومبادئها      
 

 المادة الثالثــــون : 
ليس في هذا االعالن نص يجوز تاويله على انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في  

  0القيام بنشاط او تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
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 ضمانات الحقوق والحريات 
 

ليست العبرة في تاكيد حقوق االنسان والحريات ان يتم ادراجها قي دساتير الدول ، وال فيما 

، او في منهاج المنطمات غير الحكومية وانظمتها ، وانما يصدر من وثائق دولية واقليمية 

بايجاد الوسائل والضمانات الكفيلة في العبرة تاتي من تاكيد اظهارها الى حيز التنفيذ ، وذلك 

تفعيلها وتجسيدها حقا وصدقا ، الى الحد الذي يستطيع االفراد كافة ان يتمتعوا بها والتزام 

  0السلطات المختلفة في اي دولة بنصوصها والعمل على نقلها الى الواقع العملي

 
العدم وكانها لم تكن وال  وبخالف ما تقدم فان هذه الحقوق والحريات االساسية تعتبر في حكم

وعليه فان توفير وسائل دولية واقليمية ووطنية فاعلة  0يرجى من وراء صدور قواعدها نفع 

0لحريات االساسيةامـــر البد من العمل عليه بجدية تعزيزا لحقوق االمسان وا  

 



ولغرض بيان ضمانات احترام وحماية حقوق االنسان والحريات االساسية ، سنبين انـــــــــــواع 

الضمانات وتشمل : )الضمانات الدستورية والقضائية(، )والضمانات السياسية والدولية( ، 

:وكاالتي ( والضمانات االقتصادية واالجتماعية والثقافية )  

 
 1- الضمانات الدستورية والقضائية:

 أ- الضمانات الدستورية :
وكما  ،ان الدستور يمثل فلسفة النظام السياسي ، وهو منهاج عمل للحاضر والمستقبل      

وتاتي اهمية النص على الحقوق والحريات هو ان  0يبين الحقوق والحريات االساسية       

الدستور يعد القانون االعلى في البالد ، وبالتالي فان قواعده تتمتع بالعلوية والسمو على       

0يره من القواعد غ      

    وانعدام حقوقا  ايراد حقوق االنسان في الدستور بشكل محدد اليعني حصرها كما ان     

  0اخرى خارج الوثيقة الدستورية     

وعليه يتضح ان وجود الدستور يعتبر ضمانة اساسية لقيام الدولة القانونية ، وذلك من  

صحيـــــــــــح انه ليس كل دستور يعتبر ، والخالل خضوع كافة السلطات للقواعد القانونية 

ضمانة من ضمانات الدولة القانونية ، الن الدستور الذي يرقى لهذه الصفة هو الدستور 

الذي يكون مصدره الشعب ةليس الحاكم ، والذي تحدد فيه حقوق وحريات االفراد ، وكذلك 

  0حمايتها 



 ب- الضمانات القضائية  :
تعد الضمانات القضائية من اهم الضمانات لحماية حقوق االنسان وحرياته االساسية ،       
بل واالكثر فاعلية من غيرها من الضمانات ، على الرغم من توفر رقابات اخرى غير       
، الرقابة االقضائية ، مثل الرقابة البرلمانية ، والرقابة االدارية اال انها ال يمكن عدها كافية      

اذ ان رقابة البرلمان هي هي رقابة سياسية يتحكم فيها في العادة حزب االغلبية والرقابة       
اذ تكون االدارة هي الخصم والحكم في االدارية فانها تجعل االفراد تحت رحمت االدارة ،       
0الوقت نفسه       

اما الرقابة القضائية فانها تشكل وحدها الضمانة الحقيقية لالفراد اذ يستطيعون االلتجاء الى 
 جهة مستقلة تتمتع بضمانات اكيدة بسبب استقالل القضاء ، وتمكنه من الغاء القانون ، 

ة وكذلك الغاء القرارات االدارية او تعديلها والتعويض عن االجراءات التي اتخذتها السلطة العام
0خالفا  للقواعد القانونية المقررة او خالفا لقواعد الدستور   

0وفي ذلك ضمان اكيد ومهم لحماية حقوق االنسان والحريات االساسية    
 

 2- الضمانات السياسية والدولية :
 

 أ- الضمانات السياسية : 
رد في الدستور من ضمانات في اما ي يؤكد ا نان المستفيد من تجارب الدول المختلفة      

ادراج  حقوق االنسان من نصوص او في ايجاد الرقابة القضائية ، قد ال تقدم ما يكفي من      

0الضمانات لتامين الحماية الالومة لحقوق االنسان والحريات االساسية      



ان حقوق االنساذ يستلزم اضافة الى ذلك توفر االرادة السياسية المؤمنة حقا وصدقا باقرار    

0والحريات االساسية وتطبيقها       

االسبق لالمم المتحدة من خالل الخطالب الذي االمين العام ( بطرس غالي  )ويرى الدكتور

في فينا ، ان حقوق االنسان والحريات  1003القاه في المؤتمر العالمي لحقوق االنسان عام 

لمطلق في بلد ما ومدى ايمان الحكام االساسية وحمايتها يرتبط اساسا في اسلوب الحكم ا

0بمبداء الديمقراطية كاطار سياسي ال يقف عند بلد ما او شعب ما   

مما تقدم نجد ان الحكومات الديمقراطية هي الضمان االقوى لحقوق االنسان والحريات 

0االساسية وحمايتها   

 
 ب- الضمانات الدولية :

ال خالف ان منظمة االمم المتحدة هي الجهاز االساس واالول وهي المجال االوسع في   

تعزيز وحماية حقوق االنسان والحريات االساسية ، من خالل اجهزتها المتعدد التي تهتم بهذه 

ءا  بالجمعية العامة لالمم المتحدة ، وكذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي الحقوق ، وذلك بد

د جهاز اساسي في االمم المتحدة يرتبط بالجمعية العامة ، ولهذا المجلس دورا كبيرا الذي يع

0في انشاء لجان لحقوق االنسان   



والمجتمع الدولي قد بداء توجها لتحقيق ضمانات اكيدة لحماية حقوق االنسان والحريات  

النظر عن  االساسية وتعزيزها وتقوية سلطة الرقابة والتدخل كلما دعت الضرورة ، بغض

السيادة الوطنية وما يتسبب هذا التدخل من انتهاك لها لدى البعض ، وكذلك العمل على 

0التثقيف والتوعية بمبادئها وان تتظافر الجهود المخلصة لتوفير الضمانات لها   
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 3- الضمانات االقتصادية واالجتماعية والثقافية :
المتحدة في تعزيز قوق االنسان والحريات االساسية في توفير بعد ان تقدم دور االمم 

الضمانات والحماية لها ، ظهرت هنالك ايضا وكاالت متخصصة في المنظمة الدولية على 

ماعية والثقافية ، والتي تعمل كلها في مجال اختصاصها  لتعزيز المستويات االقتصادية واالجت

0ل اجهزة االمم المتحدة حقوق االنسان ، وتعد ايضا مكملة  العما  

منظمة العمل الدولية ، منظمة اليونسكو ، منظمة الصحة العالمية ، ) وهذه الوكاالت مثل 

0(ومنظمة االمم المتحدة لالغذية والزراعة   



ايار  10الصادر في  1070/ 1وقد طلب المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب القرار رقم 

، من تلك الوكاالت ان تقدم لالمم المتحدة دراسات موجزة توضح نشاطها وبرامجها في  1070

0مجال حقوق االنسان   

 
: (I.L.O ) اوال : منظمة العمل الدولية 

لية بوصفها مؤسسة مستقلـــــــــــــة ترتبط بعصبة االمــــــــــــم في انشأت منظمــــــــــــــة العمل الدو   

ال سبيل الى اقامت سالم عالمي ودائم اال اذا ) ، وقد ورد في ديباجتها انه  11/4/1010

0(بنية على اساس من العدالة االحتماعية   

: وتتولى منظمة العمل الدولية بموجب دستورها ، الدفاع عن حقوق العمال مثل   

0حق العمل  -1  

0الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومالئمة  -2  

0الحق في تشكيل النقابات واالنظمام اليها  -3  
0الحق في الضمان االجتماعي  -4  
ية والسياسية ، كحرية التعبير ، الحق في مستوى مالئم للمعيشة الى جانب الحقوق المدن -5  

  0والحق في االجتماع السلمي     
 

 :(F.A.O( ثانيا  : منظمة االمم المتحدة لالغذية والزراعة  
وذلك في هي اول وكالة متخصصة لمنظومة االمم المتحدة أنشات بعد الحرب العالمية الثانية ـــــ   



ي ــــــــــاالمريكية ، بعد دعوة الرئيس االمريكقي والية فرجينا ( هوت سبرنجر) مؤتمر      

على العمل ( دولة 44)ان ذاك الى هذا المؤتمر ، حيث انفقت فيه ( روز فلت )      

0سوية لمكافحة المجاعة ووضع نظام زراعي عالمي مستقر       

، وقد  16/11/1045ظهرت هذه المنظمة الى حيز الوجود بعد التوقيع على دستورها في ـــــ   

: بينت ديباجة الدستور الغرض من انشاءها والذي تمثل في        

0رفع مستوى التغذية والمعيشة للشعوب في االقطار التي تقبل شعوبها هذا الدستور  -1  

0راعية وتوزيع المنتجات الغذائية والز اج ضمان العمل على تحسين كفاءة انت -2  

0تحسين االوضاع في المناطق الريفية  -3  

0في ايجاد اقتصاد عالمي شامل لتحرير االنسان من الجوع االسهام  -4  

 

 :(UNESCO(ثالثا  : منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  
 ولقد ، 4/11/1046لالمم المتحدة في عة انشأت منظمة التربية والعلوم والثقافة التاب ــــ  

0 الن فرنسا هي التي اقترحت انشاءها( باريس  )جعل مقرها في     

لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ، ففي عقولهم : ) ولقد ورد في الميثاق ما ياتي  ـــــ  

0( يجب ان تبنى حصون السالم      

   المساهمة في صون : ) تسعى منظمة اليونسكو بموجب المادة االولى من ميثاقها الى  ـــــ



السلم واالمن بالعمل عن طريق التربية والعلوم والثقافة ، وتوثيق اواصر التعاون بين االمم      

0(المتحدة لجميع الشعوب      

من خالل التربية واالعلوم  ـــــ  واسهاما من منظمة اليونسكو في توطيد التعاون بين الدول   

والثقافة بهدف تعزيز االحترام الشامل للعدالة وضمان سيادة القانون ، والحقوق والحريات       

العامة لشعوب العالم كافة ، فانها اعتمدت في ذلك العديد من نصوص الدولية التي تضع      

فاقية الخاصة بمكافحة حقوق االنسان في الواقع العملي ، ومن جملة هذه النصوص االت    

0 1060/ 14/12التميز في مجال التعليم واالتي اعتمدة في      

 ــــ اضافة الى ذلك تتولى اليونسكو جمع ونشر المعلومات التي تحقق رفع المستوى التربوي 

  0والعلمي والثقافي   

تشارات والعون الفني النشاء المؤسسات االكاديمة المختلفة ــ وتقدم اليونسكو المزيد من االســ  

افية ، وتقدم االعانات الماليةواللقاءات الدراسية ، والندوات الثق ،  الى جانب المؤتمرات     

   0للمنظمات غير الحكومية    

: (w.h.o( رابعا  : منظمة الصحة العالمية  
  7/4/1048ــــ ظهرت منظمة الصحة العالمية الى حيز الوجود وبشكل رسمي في 

  0دولة( 166)ويشارك في عضوية هذه المنظمة االن اكثر من   

بلوغ جميع الشعوب اعلى مستوى ممكن من ) ــــ وتهدف منظمة الصحة العالمية الى   



0(الصحة      

لم تعتمد بنود دولية معينة ، ال انها ــــ وعلى الرغم من ان منظمة الصحة العالمية   

، اسهمت وبشكل فاعل في ترسيخ مبادى واداب الطب ودور الموظفين الصحيين      

وخاصة االطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب ومن مختلف اشكال      

  0العقوبات اال انسانية او المهنية     

 


