
 

 

 حقوق االنسان

 جامعه المعقل االهلٌه

 

 م.م / نشؤت نائل أحمد

 

  مقدمه

 

ٌحظى موضوع حقوق االنسان بؤهمٌة بالغة فً العصر الحاضر وهذا ال ٌعنً عدم االهتمام به 

فً العصور الماضٌة ,اال أن درجة االهمٌة تباٌنت من عصر الى اخر , وذلك ما ٌنطبق على 

, اذ كان مفهوم الحقوق  والحرٌات فً القرون الماضٌة ضٌقآ ال  مفهوم تلك الحقوق اٌضآ

المدنٌة وحقً الحرٌة والملكٌة ولكن كلما تطورت الحٌاة اصبح المفهوم واسعآ ٌتعدى المساواة 

ٌضم صورآ من الحقوق والحرٌات المتعددة وهو فً اتساع مستمر, وهذا ٌعنً ان تلك الحقوق 

ود من حٌث عددها وصورها , با هً متغٌرة ألنها تخضع والحرٌات ال تتسم بالثبات والجم

 للتطور والتحول المستمر , شؤنها فً ذلك شؤن مجاالت الحٌاة وتقدم الحضارة االنسانٌة .

والقول بوجود حقوق وحرٌات متعددة لؤلفراد ال ٌراد به مباشرتها من دون وجود قانون 

وانما هً نسبٌة ٌتمتع الفرد بها من دون ان ٌنظمها وٌبٌن مداها, وال ٌعنً انها حقوق مطلقة , 

 ٌضر بحقوق او حرٌات االخرٌن ,

ان تعدد انواع الحقوق الحرٌات وتقدم الوعً السٌاسً والثقافً وانتشار المبادئ الدٌمقراطٌة ال 

ٌعنً ان حقوق االنسان اصبحت منؤى من تدخل السلطة الذي قد ٌصل الى حد اهدارها ولذلك 

فر الحماٌة الالزمة ومسؤلة من ٌستخف ٌحقوق او حرٌات االفراد ممن ال بد من وسائل تو

 ٌباشرون مظاهر السلطة.



 

 

 الشخصية الطبيعيةمميزات 

ان وجود االنسان بوصفه كائنآ حٌآ ٌعٌش بٌن مجموعة من االفراد ٌستوجب ان 

ممٌزات او ٌتمٌز عن غٌره من افراد المجتمع بجملة من العناصر والتً ٌطلق علٌها 

 محددات الشخصٌة, والتً تتمثل باالتً :

, وهو كلمة تنطق  وتكتب, وهو ما ٌمٌز الشخص عن غٌره اسم الشخص :_ "اوال

األسرة عند والدته,وتسجل له فً سجالت  األحوال المدنٌة. واوجبت الفقرة تختارها 

( من القانون المدنً/ العراقً على ان )ٌكون لكل شخص اسم ٓٗاألولى من المادة )

 لقب ولقب الشخص ٌلحق بحكم القانون اوالده ( . و

موطن الشخص هو المكان الذي ٌقٌم فٌه عادة , وتعٌٌنه ٌتطلب  _ المواطن :  ثانيا"

, وٌعد الشخص توافر عنصرٌن . االول ,مادي وهو االقامة الفعلٌة فً مكان معٌن 

لٌه .واالخر مقٌمآ فعآل فً مكان ما اذا كان ٌستعمل ذلك المكان سكنآ له ٌؤوي ا

معنوي ,وهو نٌة االستقرار فً هذا المكان ,ولذلك فمجرد الوجود المادي فً مكان 

 معٌن ال ٌجعل منه موطنآ اذا انتفت نٌة االستقرار فٌه.

ٌراد بالحالة العائلٌة تحدٌد مركز الشخص بالنسبة  ثالثآ_االسرة او الحالة العائلية:

الى اسرة معٌنة . وتتكون اسرة الشخص )من ذوي قرباه,وٌعد من ذوي القربى من 

وتنشؤ رابطة القرابة ( من القانون المدنً العراقً.  3ٌٖجمعهم اصل مشترك( )م

قرابة اما بٌن األشخاص عن احد طرٌقٌن : النسب او المصاهرة, ووفقآ لما تقدم فال

 نسب اما قرابة مصاهرة.

وهً الرابطة التً تقوم بٌن الشخص ودولة ما تجعله تابعآ لها رابعآ_ الجنسية:

ان ٌكون لكل فرد جنسٌة, وأال ٌنتمً ألكثر من دولة. اال انه من الممكن واألصل: .

عدم تمتع الفرد بؤٌة جنسٌة, فٌكون عدٌم الجنسٌة كحالة فقدان الشخص جنسٌته 

غٌرها. وكذلك قد ٌحدث ان ٌحمل الشخص اكثر من ٌة من دون ان ٌكتسب األصل

قً,وعلى )تعدد الجنسٌة للعرا ٕ٘ٓٓجنسٌة استثناء . وقد اجاز دستور العراق لسنة 

امنٌآ رفٌعآ , التخلً عن اٌة جنسٌة اخرى مكتسبة,  من ٌتولى منصبآ سٌادٌآ او



 

 

الجنسٌة اما بصورة اصلٌة بحكم البند رابعآ, هذا وتكتسب  3ٔوٌنظم ذلك بقانون ( م

 الوالدة , او بصورة استثنائٌة بطرٌق التجنس.

وهً نوعان اهلٌة وجوب واهلٌة اداء, وٌراد باألولى صالحٌة األهلية:  -خامسآ

الشخص ألكتساب الحقوق واأللتزام بالواجبات, اما األخرى فٌراد بها صالحٌة 

جه ٌعتد به من الناحٌة القانونٌة الشخص لمباشرة األعمال والتصرفات بنفسه على و

 وٌتوقف تمٌٌز األنسان على عاملٌن اساسٌٌن هما السن والحالة الصحٌة .

وٌراد بها مجموع ما للشخص وما علٌه من حقوق  الذمة المالية :-سادسآ

والتزامات مالٌة, فهً تتكون من عنصرٌن, عنصر اٌجابً وهو مجموع حقوق 

الشخص, وعنصر سلبً وهو مجموع التزاماته. وال ٌدخل فً الذمة من الحقوق 

ترتبط الذمة واأللتزامات األ ما له قٌمة مالٌة واألصل ان لكل شخص ذمة, بحٌث 

 بالشخصٌة القانونٌة.المالٌة 

 مفهوم حقوق األنسان                           

عرف مصطلح حقوق األنسان فً القرن الثامن عشر, اذ لم ٌتم تداوله قبل ذلك, 

وٌعود الفضل فً ظهوره بشكل واضح وصرٌح الى األعالن الفرنسً لحقوق 

اطاحت بنظام  عقب الثورة الفرنسٌة التً 831ٔاألنسان والمواطن الصادر سنة 

حكم اتسم بالطغٌان واألستبداد. وكان لعبارة حقوق األنسان التً تكرر استخدامها فً 

مما ادى الى تلقفها من الشعوب األخرى, اذ  األعالن اثر عمٌق فً نفوس األفراد,

ذاع صٌتها فً القارة األوربٌة اوآل ومن ثم فً كل قارات العالم األخرى. وقد ارتبط 

نسان فً بادئ األمر بنظرٌة القانون الطبٌعً والتً ٌرى اصحابها مفهوم حقوق األ

ان لؤلنسان حقوقآ ثابتة وطبٌعٌة تثبت له منذ تارٌخ مٌالده وتقرر له لكونه انسانآ 

 وهً قٌمة علٌا تنبع من انسانٌة األنسان وهدفها ضمان كرامته .

 حقوق األنسان في المجتمعات الشرقية             

ت عدة اقامت دول وحضارات فً الشرق لذا سنتناول بؤٌجاز حقوق هناك مجتمعا

 األنسان فً اهم حضارتٌن وهما : حضارة وادي الرافدٌن وحضارة وادي النٌل.



 

 

 حضارة بالد الرافدين -الفرع األول               

كانت بالد ما بٌن النهرٌن مهدآ ألقدم الحضارات والشرائع, وٌمتد التارٌخ المدون 

لبالد الى اكثر من ثالثة االف سنة قبل المٌالد ومع تعدد السالالت البشرٌة لتلك ا

التً اسهمت فً بناء تلك الحضارة, اال ان تارٌخ بالد الرافدٌن ٌجمع بٌن البساطة 

والتنوع. ولذلك ٌستطٌع الباحث ان ٌرى بوضوح المتغٌرات الكبرى فً كل الف 

 األالف الثالثة التً سبقت المٌالد.سنة من 

اما القوة البشرٌة التً تتمثل بالسلطة اي ) الطبقة الحاكمة( وٌقف على رأسها الملك, 

فكانت تستمد شرعٌتها من القوة الروحٌة ) الدٌن( . وٌذكر بعض المإرخٌن ان مدن 

السومرٌٌن كانت تحكم فً األصل , حكمآ دٌنٌآ, وكانت األموال كلها تعد ملكآ لؤلله 

ك الحقٌقً, اما الحاكم فهو خلٌفته على األرض, وهو فً المدٌنة الذي كان هو المل

الوقت نفسه, الكاهن األكبر. وفً العهد األكدي عد الملك نفسه من األلهة, وكان 

اختٌاره ٌنسب الى األلهة, فٌصبح الملك نائبآ عنها امام الناس, وفً الوقت نفسه نائبآ 

لهة لهم من رفاهٌة ورخاء عن الناس امامها. وٌسعى الملك الى تحقٌق ما ترٌده األ

 كما انه مسإول امامها عن اخطائهم .

ومما تقدم ٌجب علٌنا الوقوف عند النظام األجتماعً انذاك. اذ ٌالحظ ان المجتمع 

كان ٌنقسم الى طبقتٌن, هما طبقة الحكام وطبقة المحكومٌن, وتضم األولى ثاللث 

ئة العسكرٌة, اما طبقة المحكومٌن فئات, هً, الفئة الدٌنٌة, والفئة البٌروقراطٌة والف

التً تشمل األشخاص اللذٌن ٌخضعون للقرارات التً تتخذها الطبقة الحاكمة, فان 

افرادها غٌر متساوٌن فً الحقوق والواجبات , وكانت مقسمة الى ثالثة فئات 

 تً . اجتماعٌة , لكل فئة منها حقوق و واجبات خاصة بها , وتتمثل تلك الفئات باال

_ فئة االحرار : وهً الفئة التً تقع فً قمة هرم طبقة المحكومٌن , ولها حقوق ٔ

وامتٌازات وضمانات ال ٌتمتع بها افراد الفئتٌن االخرتٌن , وٌتقلد افرادها الوظائف 

 االدارٌة والعسكرٌة والقضائٌة المهمة . 



 

 

فراد المجتمع _ الفئة الوسطى ) المشكٌنوم ( : وٌمثل افرادها الطبقة العامة من إ

واغلبهم من اصحاب الحرف , وسمٌت بالوسطى النها ادنى درجة من فئة االحرار 

 واعلى من فئة العبٌد . 

_ فئة الرقٌق )العبٌد( : وٌمثل افرادها الطبقة الدنٌا فً المجتمع وكان مركز ٖ

ن الرقٌق القانونً شبٌه بمركز االشٌاء وفقآ لقانون اشتونا , لذلك ٌمكن ألي منهم ا

ألنه عدٌم ٌكون محآل للتصرفات القانونٌة , بدون االخذ بنظر االعتبار رغبته , 

االرادة فً نظر القانون وانسجامآ مع ما تقدم كان الرقٌق ال ٌنسب الى ابٌه وامه بل 

الى سٌده الذي ٌملكه . واذا وقع علٌه ضرر فً جسمه فؤن التعوٌض ٌدفع لمالكه 

 ولٌس له .

أال ان وضع الرقٌق تحسن فً عهد ) حمورابً ( وفً العهد األشوري الحدٌث . اذ 

اصبحت له ذمة مالٌة مستقلة عن ذمة سٌده , واصبح له حق التقاضً امام القضاء 

 كمدعً او مدعً علٌه . 

اما بالنسبة للعقوبات فٌالحظ ان شرٌعة حمورابً مٌزة فً العقوبة التً تفرض على 

راد طبقة االحرار من الطبقتٌن األخرتٌن , اذ تكون العقوبة شدٌدة من ٌعتدي على اف

فً حٌن تكون اخف اذا وقع االعتداء من احد افراد فئة االحرار على احد افراد 

 الفئتٌن االخرتٌن . 

 _حقوق االنسان في بالد وادي النيل الفرع الثاني            

وتعد مصر هبه النٌل كما قال بنى المصرٌون القدماء حضارتهم فً وادي النٌل, 

المإرخ االغرٌقً )هٌرودوت(,وقد قدس المصرٌون القدماء نهر النٌل وعدوه ألهآ 

للخٌر.اذ كانوا ٌتجمعون على مقربة منه, وٌذكر المإرخون ان الحضارة المصرٌة 

سنة قبل المٌالد. وتعاقبت على مصر سالالت متعددة من  ٓٓٓ٘قامت حوالً 

المركز األجتماعً والسٌاسً لؤلفراد, وكان المصرٌون القدماء تباٌن فٌها الحكام, 

ٌنظرون الى ملوكهم نظرة تقدٌس بوصفهم آلهة, اما فٌما ٌتعلق بالنظام األجتماعً 

فٌالحظ ان المجتمع كان منقسمآ الى ثالث طبقات, اذ تقف فً القمة الطبقة 

وهً طبقة الفالحٌن,  األرستقراطٌة, ثم تلٌها الطبقة المتوسطة, ثم الطبقة الدنٌا



 

 

وكانت الطبقة األرستقراطٌة تتكون من افراد األسرة المالكة فضآل عن اسر كبار 

الموظفٌن وكبار رجال الدٌن. وكانت هذه الطبقة تملك األراضً الشاسعة والثروات 

 الطائلة فضآل عن تمتع افرادها بؤكبر قدر من النفوذ. 

واصحاب الحرف المختلفة والتجار  اما الطبقة المتوسطة فتضم صغار الموظفٌن

واما الطبقة الثالثة فكانت العاملٌن فً األرض الذٌن كانوا ٌعانون من الفقر 

واألستغالل والمعاملة القاسٌة, حٌث ٌجبرون على العمل )اسلوب السخرة( فً اقامة 

 السدود وحفر الترع وتطهٌرها.

 فكرة حقوق االنسان في الشريعة االسالمية

ة االسالمٌة فً القرن السابع للمٌالد حٌث بدأت الدعوة االسالمٌة حٌن ظهرت الدٌان

( ٌهدي الناس من ضالل وٌجمعهم من لى هللا علٌه وسلمبعث هللا الرسول محمد )ص

 فرقة .

( وعن واالسالم دٌن ودولة , عقٌدة وشرٌعة , وعبر االسالم عن العقٌدة )باالٌمان

الشرٌعة بالعمل الصالح ,واوجد االسالم نظماً متكاملة لمعالجة شإون الدٌن والدنٌا 

 القرآن والسنة المصدرٌن االساسٌٌن للنظرٌة السٌاسٌة فً االسالم .وٌعد 

وتقوم تلك النظرٌة على مبادئ خمسة هً, العدل, المساواة, الشورى, التعاون بٌن 

 المجتمع وحماٌته من الرذائل.  الحاكم والمحكوم, ومراعاة اصالح

اما حقوق االنسان وحرٌاته فقد حرص االسالم على كفالتها من خالل اقراره 

 للمبادئ االتٌة :

حاطت الشرٌعة االسالمٌة النفس البشرٌة بحصن منٌع ٌحمٌها من الحق في الحياة: ا

لَِك َكَتْبَنا َعلَى  ِمْن أَْجِل َذ  )كقوله تعالى: االعتداء على حٌاتها ,حٌث حرمت قتل النفس 

َما َقَتَل النَّاَس  ِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد ِفً اأْلَْرِض َفَكؤَنَّ ٌْ ُه َمن َقَتَل َنْفًسا بَِغ َبِنً إِْسَرائٌَِل أَنَّ

 .صدق هللا العظٌم (َجِمًٌعا

 .صدق هللا العظٌم (َواَل َتْقُتلُوا أَنفَُسُكْم ۚوحرم هللا االنتحار بقوله )



 

 

مٌز هللا االنسان عن مخلوقات كثرة بملكة العقل واالدراك , لذلك  :حرية العقيدة

دعت الشرٌعة االسالمٌة االنسان الى التفكٌر الحر واالستدالل على الحقائق بوساطة 

العقل واعتماد المنطق السلٌم, ولهذا نرى فً كثٌر من اٌات القرآن تؤكٌد على ذلك 

اِت )كقوله تعالى  ٌَ ْلَنا اآْل ْفَقُهونَ َقْد َفصَّ ٌَ ْعلَُمونَ ( وقوله )لَِقْوٍم  ٌَ َنُه لَِقْوٍم  ٌِّ صدق هللا  (َولُِنَب

 .العظٌم 

دعى األسالم الى حرٌة ابداء الرأي, وجعلها واجباً على الفرد ال حقاً ي: حرية الرأ

اْدُع إِلَى  َسِبٌِل له فحسب, وقد ورد ذلك فً نصوص قرآنٌة كثٌرة منها قوله تعالى )

ًَ أَْحَسُن َۚربَِّك ِبالْ  ( وكذلك قوله تعالى ِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة ۖ َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتً ِه

ْنَهْوَن َعِن اْلُمنكَ ) ٌَ ؤُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو ٌَ ِر َو ٌْ ْدُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ ٌة  نُكْم أُمَّ  ر(.َوْلَتُكن مِّ

الناس, اذ انهم متساوون فً القٌمة اقر االسالم مبدأ المساواة بٌن جمٌع المساواة: 

االنسانٌة المشتركة, وخلقهم هللا من نفس واحدة, االصل واحد واالب واحد, وفً 

ن َذَكٍر َوأُنَثى  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ذلك قال هللا تعالى ) ا َخلَْقَناُكم مِّ َها النَّاُس إِنَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ِ أَْتَقاُكمْ لَِتَعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرمَ   .صدق هللا العظٌم (ُكْم ِعنَد هللاَّ

وكذلك ال ٌوجد امتٌاز فً االسالم لطائفة أو أسرة على اآلخرٌن اذ ال امتٌاز اال 

( لم ٌمٌز من البشر لى هللا علٌه وسلمبالتقوى والعلم والعمل الصالح, وحتى محمد)ص

ْثلُُكمْ ) َما أََنا َبَشٌر مِّ  (.قُْل إِنَّ

اذ ٌسرت الشرٌعة لالنسان سبل التملك أقر االسالم حق الملكٌة وكفله, حق الملكية:

الحصول على المال, وفسحت له مجال المنافسة والعمل والتفوق فً ذلك,اذ ان حب 

االمال فطرة بشرٌة ) ا َجّمً ( وقد ارتبط اقرار االسالم للملكٌة َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحّبً

كاماًونظمه وقد اباح االسالم الطرق المشروعة بؤعترافه بحق األرث, اذ وضع له اح

 كافة ألكتساب المال, وحرم الطرق غٌر شرعٌة للكسب, كالغش والربا واالحتكار.

افرد القرآن مكانة خاصة للعلم والعلماء فً كثٌر من اٌاته, ووردت فً حق التعليم: 

َق اإْلِْنَساَن ِمْن َخلَ  ,ِذي َخلََق اْسِم َربَِّك الَّ اْقَرْأ بِ )كقوله تعالى:اول سورة منه كلمة اقرأ 

ْعلَمْ , الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَمِ ,َرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم اقْ , َعلَقٍ  ٌَ  .صدق هللا العظٌم (َعلََّم اإْلِْنَساَن َما لَْم 



 

 

لقد كفل االسالم حق االنسان فً االمن على النفس واالسرار  الحق في الخصوصية:

ْغَتب بَّْعُضُكم والعورات والبٌوت, وتقرر ذلك فً قوله تعالى ) ٌَ ُسوا َواَل  َواَل َتَجسَّ

ؤُْكلَ  ٌَ ٌُِحبُّ أََحُدُكْم أَن  ًتا َفكَ  َبْعًضا ۚ أَ ٌْ َ ۚ إِنَّ رهْ لَْحَم أَِخٌِه َم قُوا هللاَّ َ  ُتُموهُ ۚ َواتَّ اٌب هللاَّ  َتوَّ

ِحٌمٌ  , ولما كانت البٌوت موضع االسرار ومحل الحٌاة الخاصة صدق هللا العظٌم (رَّ

 لالنسان فال ٌجوز الحد دخول المسكن بغٌر اذن واستئناس.

 خصائص حقوق االنسان في الدين االسالمي:

 حقوق االنسان فً االسالم تنبثق من العقٌدة االسالمٌة:

ان حقوق االنسان فً االسالم تنبع اصآل من العقٌدة, وخاصة عقٌدة التوحٌد, ومبدأ 

التوحٌد القائم على ان ال اله اال هللا هو منطلق كل الحقوق والحرٌات, الن هللا تعالى 

الواحد األحد الفرد الصمد خلق الناس احرارآ, وٌؤمرهم بالمحافظة على الحقوق التً 

تزام بها, ثم كلفهم شرعآ بالجهاد فً سبٌلها والدفاع عنها, شرعها والحرص على األل

ومنع األعتداء علٌها وهذا ما تكرر فً القرآن الكرٌم فً آٌات القتال والجهاد, 

فً األسالم تنبع من التكرٌم اللهً لالنسان بالنصوص الصرٌحة, فحقوق األنسان 

النسان التً فطره هللا وهو جزء من التصور األسالمً والعبودٌة هلل تعالى وفطرة ا

 علٌها.

 حقوق االنسان في االسالم شاملة كل انواع الحقوق:

من خصائص وممٌزات الحقوق فً االسالم, انها حقوق شاملة لكل انواع الحقوق, 

الحقوق السٌاسٌة او األقتصادٌة او االجتماعٌة او الثقافٌة كما ان هذه الحقوق عامة 

سالمً دون تمٌٌز بٌنهم فً تلك الحقوق بسبب لكل االفراد الخاضعٌن للنظام األ

 اللون او الجنس او اللغة او األنتماء الطبقً.

 حقوق االنسان في االسالم ثابتة وال تقبل االلغاء او التبديل او التعطيل:

من خصائص حقوق االنسان فً االسالم, انها كاملة وغٌر قابلة لاللغاء, ألنها جزء 

ء ان وثائق البشر قابلة للتعدٌل وااللغاء مهما جرى رامن الشرٌعة األسالمٌة الغ

تحصٌنها بالنصوص, والجمود الذي فرضوه على الدساتٌر لم ٌحمها من التعدٌل 



 

 

باألغلبٌة عند التصوٌت علٌها وقضى هللا ان ٌكون دٌنه خاتم األدٌان وان ٌكون 

هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خاتم النبٌٌن,ومن ثم فما جاء فً كتاب 

 رسوله صلى هللا علٌه وآله وسلم, فهو باق ما دامت السماوات واألرض باقٌة .

االسالم, لٌست مطلقة بل مقٌدة بعدم التعارض مع مقاصد حقوق االنسان فً 

الشرٌعة االسالمٌة وبالتالً بعدم األضرار بمصالح الجماعة التً ٌعتبر االنسان فردآ 

 من افرادها.

دف الى هدم هذه و فرد بالقٌام باي نشاط او فعل ٌهو جماعة ا_ ٌجوز ألي دولة ا

شمل حقوق االنسان المنصوص علٌها فً هذا األعالن, وتالحقوق الحرٌات 

األساسٌة والتً وردت فً أالعالن العالمً لحقوق االنسان وبشكل ملخص عن مواد 

 االعالن األصلٌة ما ٌلً:

 كرامة والحقوق._ ٌولد جمٌع الناس احرارآ ومتساوٌن فً الٔ

 الحق فً عدم التمٌز._ ٕ

 _ الحق فً الحرٌة واألمان فً شخصه.ٖ

 _ تحرٌم ومنع العبودٌة والرق.ٗ

 _ تحرٌم التعذٌب والعقاب والمعاملة القاسٌة وغٌر االنسانٌة.٘

 _ لكل انسان الحق باألعتراف له بالشخصٌة القانونٌة .ٙ

 _ حق المساواة امام القانون .8

 للمحاكم الوطنٌة المختصة ألنصافه. _ حق اللجوء3

 _ ال ٌجوز اعتقال اي انسان او حجزه او نفٌه.1

 _ الحق فً المساواة فً محاكمة عادلة ومستقلة ومحاٌدة.ٓٔ

 _ المتهم بريء حتى تثبت ادانته .ٔٔ



 

 

 _ عدم التدخل التعسفً فً الحٌاة الخاصة للفرد او شإون اسرته او مسكنه.ٕٔ

 قامة._ حرٌة التنقل واألٖٔ

 _ حق اللجوء الى بلدان اخرى.ٗٔ

 _ الحق فً الجنسٌة والمواطنة.٘ٔ

 _ الحق فً الزواج وتكوٌن اسرة.ٙٔ

 _ الحق فً الملكٌة.8ٔ

 _ الحق فً حرٌة التفكٌر والضمٌروالمعتقدات والدٌن.3ٔ

 _ الحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر .1ٔ

 _ الحق فً تكوٌن الجمعٌات واألشتراك بها.ٕٓ

 فً االشتراك فً ادارة شإون البلد وتقلد الوظائف العامة.الحق _ ٕٔ

 _ الحق فً الضمان األجتماعً.ٕٕ

 _ الحق فً العمل.ٖٕ

 _ الحق فً الراحة واوقات الفراغ .ٕٗ

 _ الحق فً مستوى معٌشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهٌة له وألسرته.ٕ٘

 _ الحق فً التعلٌم.ٕٙ

 اة الثقافٌة._ الحق فً المشاركة فً الح8ٌٕ

 _ الحق فً التمتع بنظام اجتماعً ودولً ٌحقق له الحقوق والحرٌات العامة.3ٕ

_ لكل فرد واجبات ازاء الجماعة التً هو فٌها وال ٌخضع اال لقٌود القانون الذي 1ٕ

 ٌحمً حقوق اآلخرٌن.



 

 

اي نص ٌجوز تؤوٌله من قبل دولة او جماعة او فرد للقٌام  _ لٌس فً هذا األعالن

 بؤي نشاط ٌهدف الى هدم اي من الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فٌه.

 

 حقوق األنسان وضماناتها في الدستور العراقي:                  

العلٌا من المبادئ المسلم بها فً النظم الدٌمقراطٌة ان ٌمثل الدستور الوثٌقة القانونٌة 

نظام الحكم فً الدولة بحكم انه ٌتضمن األسس القانونٌة التً تحدد شكل الدولة و

ٌمه الختصاصات السلطات العامة فٌها, وتحدٌده لحقوق فٌها, وذلك من حٌث تنظ

وحرٌات األفراد والدستور باالضافة الى تنظٌمه للمواضٌع االساسٌة فً الدولة, فؤنه 

وق والحرٌات الفردٌة سواء كانت هذه الحقوق ٌتولى اٌضآ تنظٌم موضوع الحق

شخصٌة, سٌاسٌة, اجتماعة, اقتصادٌة, فمن اجل احترام هذه الحقوق والحرٌات البد 

من ان ٌتم النص علٌها فً صلب الدساتٌر, فالدستور هو خٌر ضمان لهذه الحقوق 

فً الدولة لهذه النصوص الن النص علٌها ٌضمن عدم تجاوز السلطات الموجودة 

لى اعتبار انها نصوص دستورٌة تتمتع بالسمو والعلو على بقٌة النصوص ع

 القانونٌة االخرى.

 2005الحقوق والحريات في دستور جمهورية العراق عام          

لمسؤلة الحقوق والحرٌات, حٌث قسم هذا الباب  هستور النافذ الباب الثانً مندافرد ال

حقوق بنوعٌها )المدنٌة والسٌاسٌة( من الى فصلٌن, تناول الفصل االول مسؤلة ال

(, هذا فٌما ٌخص الفرع االول, اما الفرع الثانً, فقد اختص بتنظٌم ٕٔ_ٗٔالمادة)

(, اما الفصل ٖٙ_ٕٕمسؤلة )الحقوق األقتصادٌة واألجتماعٌة والثقافٌة(, من المادة)

لحقوق علٌه سنٌٌن ا (ٙٗ_8ٖالثانً فقد تولى تنظٌم موضوع )الحرٌات( من المادة )

 المدنٌة والسٌاسٌة والحرٌات الفكرٌة حسب ما وردت فً الدستور.

 اوالً/ الحقوق المدنية:

(, ان المشرع العراقً جمع بٌن ٘ٔ_ الحق فً الحٌاة واألمن والحرٌة: المادة )

ألمن والحرٌة, اذ نصت المادة المذكورة: )لكل فرد الحق فً الحق فً الحٌاة وا



 

 

الحٌاة واألمن والحرٌة, وال ٌجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقٌٌدها اال وفقاً 

للقانون, وبناء على قرار صادر من جهة قضائٌة مختصة(,وبهذا ٌكون المشرع 

الدستوري العراقً قد حذا حذو المواثٌق االعالنات الدولٌة واألقلٌمٌة المهتمة لحقوق 

 األنسان على تقرٌر هذا الحق.

 خصوصية الشخصية وحرمة المسكن:حق ال

/اوالً وثانٌاً(, من الدستور العراقً, وحرمة المسكن تعنً 8ٔالتً وردت فً المادة)

او تفتٌشه اال وفقاً لالجراءات او األحوال التً ٌنص علٌها  نعدم جواز اقتحام المسك

لمكان دائماً او مإقت وسواء أكان ملك او اٌجار, فهو امسكن الالقانون, سواء أكان 

الطبٌعً الذي ٌشعر به األنسان بالراحة والسكٌنة والطمؤنٌنة وعلٌه فهو ٌبقى بعٌداً 

عن تطفل اآلخرٌن فال ٌجوز دخوله اال بعد األستئذان, لذا فؤن هذا الحق ٌعتبر من 

انسان حٌاته الخاصة التً ٌعٌشها مع افراد اسرته, الجلٌلة لالنسان, فلكل  الحقوق

 لخاص بكل اسرة مما ٌجب حماٌته قانونٌاً.والمسكن هو المكان ا

 حرمة األتصاالت والمرسالت البريدية:

ان األتصاالت والمرسالت البرٌدٌة حالها حال الحقوق الشخصٌة االخرى التً ال 

ٌجوز ألحد األطالع علٌها او مراقبتها او التجسس علٌها, ألنه ٌشكل اعتداء على 

الفكرٌة, ولكن هذا ال ٌعنً انه حق مطلق  حق األفراد فً ملكٌة الخطابات والحرٌة

المصلحة العامة او مصلحة بل هو نسبً, ألن هناك استثناءات ترد علٌه تقتضٌها 

(, من الدستور العراقً التً ٓٗالغٌر او الضرورة وهو ما اكدت علٌه المادة)

ساٌرت فً ذلك األعالنات والمواثٌق الدولٌة التً تنص على حرٌة األتصاالت 

الت البرٌدٌة, فقد نصت المادة المذكورة على أن: )حرٌة األتصاالت والمرس

والمرسالت البرٌدٌة والبرقٌة والهاتفٌة وااللكترونٌة وغٌرها مكفولة, وال ٌجوز 

مراقبتها او التنصت علٌها او الكشف عنها اال لضرورة قانونٌة أو أمنٌة وبقرار 

 قضائً(.

 



 

 

 حرية التنقل:

دولة او الخروج من الاألنتقال من منطقة الى اخرى فً وٌقصد بها حق الفرد فً 

قانون, ولقد البالد او العودة الٌه دون قٌد ٌحد من هذه الحرٌة اال وفقاً لما ٌقتضٌه ال

الٌه العدٌد من األعالنات والمواثٌق ول هذا الحق واشارت كفلت اغلب دساتٌر الد

باعتباره من الحقوق الشخصٌة الدولٌة المعنٌة بهذا الشؤن, وتؤتً اهمٌة هذا الحق 

اللصٌقة باألنسان, علٌه لم ٌتردد الدستور العراقً فً كفل حق حرٌة التنقل للمواطن 

/ اوالً( : )للعراقً حرٌة ٗٗالعراقً سواء فً داخل العراق او خارجه فً المادة )

فقد , من نفس المادة التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه(, اما الفقرة)ثانٌاً(

اشارت الى انه: )ال ٌجوز نفً العراقً او ابعاده او حرمانه من العودة الى 

الوطن(,وما ٌالحظ على هذه المادة انها جاءت مطلقة بدون قٌد او شرط, اي ان 

للمواطن العراقً حرٌة مطلقة فً السفر والسكن فً اي منطقة داخل العراق او 

حقٌقٌة عاشها العراقٌون فً ضل خارجه, وهذا األطالق جاء انعكاساً لمعاناة 

األنظمة السابقة التً كانت تحظر السفر حتى ألغراض العالج او الدراسة, فً حٌن 

او ابعاده او  ً( من الدستور قد حظرت نفً العراقٗٗنجد ان الفقرة )ثانٌاً من المادة/

حرمانه من العودة الى الوطن, فقد حاول الدستور فً هذه المادة تعوٌض المواطن 

, ألن اي فعل او اي جرم ٌرتكبه العراقً عن كل سنٌن األضطهاد التً كان ٌعٌشها

 فرد ال ٌمكن ان ٌكون سبب فً ابعاده عن بلده.ال

 حق المساواة:

وٌقصد بها حق األفراد فً التمتع بالحقوق والواجبات بشكل متساِو مع اآلخرٌن دون 

 مهنا هً المساواة اما تمٌٌز بسبب الجنس والدٌن واألصل, والمساواة المقصود

القانون, اما فً غٌر ذلك فالبشر مختلفٌن فً مقدرتهم وامكانٌاتهم الجسدٌة والعقلٌة 

(, التً جاء فٌها: ٗٔولقد نص الدستور العراقً على هذا الحق فً المادة)

)العراقٌون متساوون امام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس او العرق او القومٌة او 

ون او الدٌن او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع األقتصادي او األصل او الل

 األجتماعً(.



 

 

 تحريم الرق والعبودية:

هذا الحق اكدت علٌه العدٌد من المواثٌق واالعالنات الدولٌة, حٌث ورد فً المادة 

كما نص علٌه العهد الدولً الخاص  (, من االعالن العالمً لحقوق االنسان,ٗ)

ذه (, ومنه اٌضاً, وعلى الرغم من ان هٗبالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً المادة )

مة الدٌمقراطٌة, مع ذلك الظاهرة اصبحت شبه منقرضة خاصة فً الدول ذات األنظ

استمرت الدول على تضمٌن دساتٌرها نصوص تحرم تجارة الرق,وهو ما فعله 

/ثالثاً(, منه والتً نصت: )ٌحرم العمل 8ًٖ النافذ وتحدٌداً فً المادة)الدستور العراق

القسري )السخرة(, والعبودٌة وتجارة العبٌد, )الرقٌق(, وٌحرم األتجار بالنساء 

 (.واألطفال واألتجار بالجنس

 

 الحقوق السياسية:

ٌقصد بها حق األفراد فً المساهمة فً الحٌاة السٌاسٌة المتمثلة بحقهم فً االنتخاب 

والترشٌح, فقد كلفت االعالنات والوثائق العالمٌة هذا الحق, حٌث ورد مثالً فً 

(, من االعالن العالمً لحقوق االنسان, والتً نصت على انه: )لكل فرد ٕٔالمادة)

الحق فً األشتراك فً ادارة الشإون العامة لبالده اما مباشرة واما بواسطة ممثلٌن 

ٌٌختارون اختٌاراً حراً...( اما الفقرة ثالثاً فقد نصت على ان: ) ارادة الشعب هً 

ادة بانتخابات نزٌهة دورة تجري على مصدر سلطة الحكومة, وٌعبر عن هذه االر

اساس األقتراع السري وعلى قدم المساواة بٌن الجمٌع او حسب اي اجراء مماثل 

ٌضمن حرٌة التصوٌت(, واٌضاً ما ورد فً العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة 

 (.٘والسٌاسٌة, بهذا الشؤن فً المادة)

ة, حق األنتخاب والترشٌح, حق فالحقوق السٌاسٌة: تشمل حق )المواطنة( الجنسٌ

 تولً الوظائف العامة, حق اللجوء السٌاسً.

 _ حق المواطنة )الجنسية( :1



 

 

/ثانٌاً(, 3ٔقد كلفها الدستور العراقً لكل من ولد ألب عراقً او أم عراقٌة, المادة)

المشروع العراقً بعدم قصره اكتساب الجنسٌة العراقٌة على وهنا حسناً فعل 

المولود ألب عراقً وانما جعلها اٌضاً من حق المولود ألم عراقٌة, اٌضاً ٌحمد 

المشرع على المنحى الذي سلكه فً منعه اسقاط الجنسٌة العراقٌة عن العراقً 

الضمانة  /ثالثا(, ولكن ٌالحظ ان3ٔالمولود ألي سبب من األسباب المادة )

الدستورٌة التً كلفها الدستور العراقً المتمثلة فً عدم اسقاط الجنسٌة العراقٌة هً 

مقتصرة فقط على من اكتسب الجنسٌة بالوالدة ألن المشرع اجاز سحب الجنسٌة من 

المتجنس حسب الحاالت التً ٌنص علٌه القانون, كما فً حالة مثالً عدم ثبوت والء 

ة) رابعاً/من نفس المادة السابقة(, فؤن المشرع اجاز تعدد المتجنس, اما فً الفقر

الجنسٌة للعراقً, ولكنه اشترط فٌمن ٌتولى منصباً سٌادٌاً او امنٌاً رفٌعاً ان ٌتخلى 

عن اي جنسٌة اخرى قد اكتسبها, علما ان هذه االجازة فً تعدد الجنسٌة هً اصالً 

تشرٌعات تعدد الجنسٌة لما ٌثٌره محل خالف بٌن الفقه والتشرٌع, اذ تحظر غالبٌة ال

هذا التعدد من خالف بشؤن االختصاص القانونً والقضائً, اما الفقرة)خامسا/المادة 

(, فٌالحظ انها حرمت منح الجنسٌة العراقٌة ألغراض سٌاسٌة كالتوطٌن 3ٔ

 السكانً المخل بالتركٌبة السكانٌة فً العراق.

 

 _ حق االنتخاب والترشيح:2

لعراقً لجمٌع المواطنٌن العراقٌٌن الحق فً االنتخاب والترشٌح, كفل الدستور ا

(, من الدستورعلى أن: )ان للمواطنٌن رجاالً ونساًء, حق ٕٓحٌث نصت المادة)

المشاركة فً الشإون العامة, والتمتع بالحقوق السٌاسٌة بما فٌها التصوٌت 

عٌة فٌتم انتخابهم واالنتخاب والترشٌح(, وٌفهم من هذه المادة ان السلطة التشرٌ

 مباشرة من قبل الشعب بطرٌق األقتراع العام السري.

 

 _ حق تولي الوظائف العامة:3



 

 

كفل المشرع الدستوري العراقً هذا الحق وتمت األشارة الٌه فً العدٌد من المواد, 

(, التً نصت على: )تكافإ الفرص حق مكفول لجمٌع ٙٔمنها ما ورد فً المادة)

الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقٌق ذلك(,كما نصت المادة العراقٌٌن, وتكفل 

 /اوالً(,على ان: )العمل حق لكل العراقٌٌن بما ٌضمن لهم حٌاة كرٌمة(.ٕٕ)

 

 _ حق اللجوء السياسي:4

ٌعتبر هذا الحق من الحقوق الهامة التً تناولها الدستور العراقً, تماشٌاً مع ما نصا 

/اوال(, منه على ان: ٕٔت الدولٌة,حٌث نصت المادة)علٌه فً المواثٌق االتفاقٌا

)ٌحظر تسلٌم العراقً الى الجهات والسلطات األجنبٌة(, اما الفقرة ثانٌا من نفس 

المادة, فقد نصت على ان: )ٌنظم حق اللجوء السٌاسً الى العراق بقانون, وال ٌجوز 

لبلد الذي فر من(, كما تسلٌم الالجئ السٌاسً الى جهة اجنبٌة, او اعادته قسراً الى ا

منع الدستور العراقً فً نفس المادة الفقرة)ثالثاً(, حق اللجوء السٌاسً الى المتهم 

 بارتكاب جرائم دولٌة وارهابٌة اول كل من الحق ضرراً بالعراق.

 

 _الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

 نها:نص الدستور العراقً على هذه الحقوق وهً عدٌدة ومتنوعة م

(, من الدستور فً الفقرة/ اوال على ان: ) الملكٌة ٖٕنصت المادة) _ حق الملكية:1

الخاصة مصونة, وٌحق للمالك األنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها, فً حدود 

القانون, ثانٌاً: ال ٌجوز نزع الملكٌة اال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعوٌض 

للعراقً الحق فً التملك فً اي مكان من  -: أعادل, وٌنظم ذلك بقانون, ثالثاً 

ٌحظر التملك ألغراض التغٌٌر  -العراق,وال ٌجوز لغٌره تملك غٌر المنقول, ب

 السكانً(.

 



 

 

/اوال(, على ان: ) العمل حق ٕٕاورد الدستور العراقً فً المادة ) _حق العمل:2

العالقة بٌن العمال لكل العراقٌٌن بما ٌضمن لهم حٌاة كرٌمة,ثانٌاً/ ٌنظم القانون 

واصحاب العمل على اسس اقتصادٌة, مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعٌة, ثالثاً/ 

تكفل الدولة حق التؤسٌس النقابات واالتحادات المهنٌة او األنضمام الٌها وٌنظم ذلك 

بقانون(, ٌالحظ ان المشرع هنا لم ٌتولى تفصٌل تنظٌم العالقة بٌن العامل ورب 

 ا احال كل ما ٌتعلق ٌشإون العمال واصحاب العمل الى القانون .العمل وانم

 

(, حٌث ٖٓو 1ٕنظم الدستور هذا الحق فً المادتٌن) _الضمان االجتماعي:3

تكفل الدولة حماٌة األمومة والطفولة  -ب-(, على ان: )اوالً 1ٕنصت المادة )

متلكاتهم والشٌخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم ظروف مناسبة لتنمٌة م

لؤلوالد حق على والدٌهم فً التربٌة والرعاٌة والتعلٌم, وللوالدٌن  -وقدراتهم, ثانٌا

حق على اوالدهم فً األحترام والرعاٌة وال سٌما فً حاالت العوز والعجز 

ٌحظر االستغالل االقتصادي لؤلطفال بصورة كاملة وتتخذ الدولة  -والشٌخوخة, ثالثا

تكفل الدولة  -(, فنصت على انه )اوالٖٓهم .اما المادة )االجراءات الكفٌلة بحماٌت

وبخاصة الطفل والمرأة والضمان االجتماعً والصحً, والمقومات –للفرد واألسرة 

األساسٌة للعٌش فً حٌاة حرة كرٌمة, تإمن لهم الدخل المناسب, والسكن المالئم, 

حال الشٌخوخة او تكفل الدولة الضمان االجتماعً والصحً للعراقٌٌن فً  -ثانٌاً 

المرض او العجز عن العمل او التشرد او الٌتم او البطالة, وتعمل على وقاٌتهم من 

الجهل والخوف والفاقة, وتوفر لعم السكن والمناهج الخاصة لتؤهٌلهم والعناٌة بهم 

 وٌنظم ذلك بقانون(.

ج ٌالحظ هنا ان المشرع الدستوري فً تنظٌمه للضمان االجتماعً قد سار على نه

الشرٌعة األسالمٌة كم خالل تؤكٌده على مسؤلة التكافل األسري, فمن واجب الوالدٌن 

تربٌة االوالد ورعاٌتهم وعلى االوالد فً المقابل ان ٌردو جمٌل الوالدٌن من خالل 

 احترام الوالدٌن وتقدٌم كل المساعدة التً ٌحتاجون لها فً حالة العوز والشٌخوخة.



 

 

التعلٌم عامل اساس لتقدم  -( من الدستور,)اوالً ٕٗورد ف المادة ) _ حق التعليم:4

المجتمع وحق تكفله الدولة, وهو الزامً فً المرحلة األبتدائٌة, وتكفل الدولة 

 -التعلٌم المجانً حق لكل العراقٌٌن فً مختلف مراحله, ثالثاً  -مكافحة األمٌة, ثانٌاً 

بما ٌخدم االنسانٌة, وترعى التفوق تشجع الدولة البحث العلمً لؤلغراض السلمٌة 

التعلٌم الخاص واألهلً مكفول,  -واالبداع واألبتكار ومختلف مظاهر النبوغ, رابعاً 

 وٌنظم بقانون(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 حموق االنسان

 جامعه المعمل االهلٌه

 م.م نشأت نائل أحمد

 الحموق السٌاسٌة:

ٌمصد بها حك األفراد فً المساهمة فً الحٌاة السٌاسٌة المتمثلة بحمهم فً االنتخاب 

والترشٌح، فمد كلفت االعالنات والوثائك العالمٌة هذا الحك، حٌث ورد مثالً فً 

(، من االعالن العالمً لحموق االنسان، والتً نصت على انه: )لكل فرد 12المادة)

ون العامة لبالده اما مباشرة واما بواسطة ممثلٌن الحك فً األشتران فً ادارة الشؤ

ٌٌختارون اختٌاراً حراً...( اما الفمرة ثالثاً فمد نصت على ان: ) ارادة الشعب هً 

مصدر سلطة الحكومة، وٌعبر عن هذه االرادة بانتخابات نزٌهة دورة تجري على 

راء مماثل اساس األلتراع السري وعلى لدم المساواة بٌن الجمٌع او حسب اي اج

ٌضمن حرٌة التصوٌت(، واٌضاً ما ورد فً العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة 

 (.4والسٌاسٌة، بهذا الشأن فً المادة)

فالحموق السٌاسٌة: تشمل حك )المواطنة( الجنسٌة، حك األنتخاب والترشٌح، حك 

 تولً الوظائف العامة، حك اللجوء السٌاسً.

 _ حك المواطنة )الجنسٌة( :1

/ثانٌاً(، 27لد كلفها الدستور العرالً لكل من ولد ألب عرالً او أم عرالٌة، المادة)

وهنا حسناً فعل المشروع العرالً بعدم لصره اكتساب الجنسٌة العرالٌة على 

المولود ألب عرالً وانما جعلها اٌضاً من حك المولود ألم عرالٌة، اٌضاً ٌحمد 

اسماط الجنسٌة العرالٌة عن العرالً  المشرع على المنحى الذي سلكه فً منعه

/ثالثا(، ولكن ٌالحظ ان الضمانة 27المولود ألي سبب من األسباب المادة )

الدستورٌة التً كلفها الدستور العرالً المتمثلة فً عدم اسماط الجنسٌة العرالٌة هً 

ممتصرة فمط على من اكتسب الجنسٌة بالوالدة ألن المشرع اجاز سحب الجنسٌة من 



متجنس حسب الحاالت التً ٌنص علٌه المانون، كما فً حالة مثالً عدم ثبوت والء ال

المتجنس، اما فً الفمرة) رابعاً/من نفس المادة السابمة(، فأن المشرع اجاز تعدد 

الجنسٌة للعرالً، ولكنه اشترط فٌمن ٌتولى منصباً سٌادٌاً او امنٌاً رفٌعاً ان ٌتخلى 

ا، علما ان هذه االجازة فً تعدد الجنسٌة هً اصالً عن اي جنسٌة اخرى لد اكتسبه

محل خالف بٌن الفمه والتشرٌع، اذ تحظر غالبٌة التشرٌعات تعدد الجنسٌة لما ٌثٌره 

هذا التعدد من خالف بشأن االختصاص المانونً والمضائً، اما الفمرة)خامسا/المادة 

ة كالتوطٌن (، فٌالحظ انها حرمت منح الجنسٌة العرالٌة ألغراض سٌاس27ٌ

 السكانً المخل بالتركٌبة السكانٌة فً العراق.

 

 _ حك االنتخاب والترشٌح:2

كفل الدستور العرالً لجمٌع المواطنٌن العرالٌٌن الحك فً االنتخاب والترشٌح، 

(، من الدستورعلى أن: )ان للمواطنٌن رجاالً ونساًء، حك 12حٌث نصت المادة)

تع بالحموق السٌاسٌة بما فٌها التصوٌت المشاركة فً الشؤون العامة، والتم

واالنتخاب والترشٌح(، وٌفهم من هذه المادة ان السلطة التشرٌعٌة فٌتم انتخابهم 

 مباشرة من لبل الشعب بطرٌك األلتراع العام السري.

 

 _ حك تولً الوظائف العامة:3

المواد، كفل المشرع الدستوري العرالً هذا الحك وتمت األشارة الٌه فً العدٌد من 

(، التً نصت على: )تكافؤ الفرص حك مكفول لجمٌع 25منها ما ورد فً المادة)

العرالٌٌن، وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحمٌك ذلن(،كما نصت المادة 

 /اوالً(،على ان: )العمل حك لكل العرالٌٌن بما ٌضمن لهم حٌاة كرٌمة(.11)

 

 _ حك اللجوء السٌاسً:4



حك من الحموق الهامة التً تناولها الدستور العرالً، تماشٌاً مع ما نصا ٌعتبر هذا ال

/اوال(، منه على ان: 12علٌه فً المواثٌك االتفالٌات الدولٌة،حٌث نصت المادة)

)ٌحظر تسلٌم العرالً الى الجهات والسلطات األجنبٌة(، اما الفمرة ثانٌا من نفس 

السٌاسً الى العراق بمانون، وال ٌجوز المادة، فمد نصت على ان: )ٌنظم حك اللجوء 

تسلٌم الالجئ السٌاسً الى جهة اجنبٌة، او اعادته لسراً الى البلد الذي فر من(، كما 

منع الدستور العرالً فً نفس المادة الفمرة)ثالثاً(، حك اللجوء السٌاسً الى المتهم 

 بارتكاب جرائم دولٌة وارهابٌة اول كل من الحك ضرراً بالعراق.

 

 الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة:_

 نص الدستور العرالً على هذه الحموق وهً عدٌدة ومتنوعة منها:

(، من الدستور فً الفمرة/ اوال على ان: ) 12نصت المادة) _ حك الملكٌة:1

الملكٌة الخاصة مصونة، وٌحك للمالن األنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها، فً 

انٌاً: ال ٌجوز نزع الملكٌة اال ألغراض المنفعة العامة ممابل تعوٌض حدود المانون، ث

للعرالً الحك فً التملن فً اي مكان من  -عادل، وٌنظم ذلن بمانون، ثالثاً: أ

ٌحظر التملن ألغراض التغٌٌر  -العراق،وال ٌجوز لغٌره تملن غٌر المنمول، ب

 السكانً(.

 

/اوال(، على ان: ) العمل حك 11مادة )اورد الدستور العرالً فً ال _حك العمل:2

لكل العرالٌٌن بما ٌضمن لهم حٌاة كرٌمة،ثانٌاً/ ٌنظم المانون العاللة بٌن العمال 

واصحاب العمل على اسس التصادٌة، مع مراعاة لواعد العدالة االجتماعٌة، ثالثاً/ 

وٌنظم ذلن  تكفل الدولة حك التأسٌس النمابات واالتحادات المهنٌة او األنضمام الٌها

بمانون(، ٌالحظ ان المشرع هنا لم ٌتولى تفصٌل تنظٌم العاللة بٌن العامل ورب 

 العمل وانما احال كل ما ٌتعلك ٌشؤون العمال واصحاب العمل الى المانون .



 

(، حٌث 22و 18نظم الدستور هذا الحك فً المادتٌن) _الضمان االجتماعً:3

كفل الدولة حماٌة األمومة والطفولة ت -ب-(، على ان: )اوالً 18نصت المادة )

والشٌخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم ظروف مناسبة لتنمٌة ممتلكاتهم 

لألوالد حك على والدٌهم فً التربٌة والرعاٌة والتعلٌم، وللوالدٌن  -ولدراتهم، ثانٌا

حك على اوالدهم فً األحترام والرعاٌة وال سٌما فً حاالت العوز والعجز 

ٌحظر االستغالل االلتصادي لألطفال بصورة كاملة وتتخذ الدولة  -وخة، ثالثاوالشٌخ

تكفل الدولة  -(، فنصت على انه )اوال22االجراءات الكفٌلة بحماٌتهم .اما المادة )

وبخاصة الطفل والمرأة والضمان االجتماعً والصحً، والممومات –للفرد واألسرة 

ن لهم الدخل المناسب، والسكن المالئم، األساسٌة للعٌش فً حٌاة حرة كرٌمة، تؤم

تكفل الدولة الضمان االجتماعً والصحً للعرالٌٌن فً حال الشٌخوخة او  -ثانٌاً 

المرض او العجز عن العمل او التشرد او الٌتم او البطالة، وتعمل على ولاٌتهم من 

ة بهم الجهل والخوف والفالة، وتوفر لعم السكن والمناهج الخاصة لتأهٌلهم والعناٌ

 وٌنظم ذلن بمانون(.

ٌالحظ هنا ان المشرع الدستوري فً تنظٌمه للضمان االجتماعً لد سار على نهج 

الشرٌعة األسالمٌة كم خالل تأكٌده على مسألة التكافل األسري، فمن واجب الوالدٌن 

تربٌة االوالد ورعاٌتهم وعلى االوالد فً الممابل ان ٌردو جمٌل الوالدٌن من خالل 

 الوالدٌن وتمدٌم كل المساعدة التً ٌحتاجون لها فً حالة العوز والشٌخوخة. احترام

التعلٌم عامل اساس لتمدم  -( من الدستور،)اوالً 13ورد ف المادة ) _ حك التعلٌم:4

، وتكفل الدولة المجتمع وحك تكفله الدولة، وهو الزامً فً المرحلة األبتدائٌة

ً  -مكافحة األمٌة، ثانٌاً   -التعلٌم المجانً حك لكل العرالٌٌن فً مختلف مراحله، ثالثا

تشجع الدولة البحث العلمً لألغراض السلمٌة بما ٌخدم االنسانٌة، وترعى التفوق 

 ً التعلٌم الخاص واألهلً مكفول،  -واالبداع واألبتكار ومختلف مظاهر النبوغ، رابعا

 نون(.وٌنظم بما

 



 اسئلة مادة حموق االنسان.

 س/ ما هً ممٌزات الشخصٌة الطبٌعٌة عددها واشرح واحدة منها؟

االسرة او الحالة  -2الموطن،  -1اسم الشخص، -2ممٌزات الشخصٌة الطبٌعٌة هً: 

 الذمة المالٌة. -5، األهلٌة -4الجنسٌة،  -3العائلٌة، 

الشخص عن غٌره، وهو كلمة تنطك وتكتب، تختارها  اسم الشخص: وهو ماٌمٌز

 األسرة للطفل عند والدته، وتسجل له فً سجالت األحوال المدنٌة.

الموطن: موطن الشخص هو المكان الذي ٌمٌم فٌه عادة، وتعٌٌنه ٌتطلب توافر 

عنصرٌٌن، االول:مادي، وهو االلامة الفعلٌة فً مكان معٌن، والثانً معنوي: وهو 

 تمرار فً هذا المكان.نٌة األس

انظمة الحكم فً الحضارة االغرٌمٌة الٌونانٌة واٌن طبمت الدٌممراطٌة  س/ ما هً

 فً اي مدٌنة ؟

 ردي واالرستمراطً والدٌممراطً.الحكم الف

 وطبمت الدٌممراطٌة فً مدٌنة اثٌنا .

س/ النظام السٌاسً كان لائم فً مدٌنة اثٌنا وكان النظام ٌموم على 

 دستورٌة عدة عددها مع شرح واحدة منها ؟المؤسسات 

 المحاكم. -2_ مجلس الخمسمائة، 1_ الجمعٌة العامة، 2

_الجمعٌة العامة: وتضم كافة المواطنٌن من الذكور االحرار الذٌن بلغوا سن 

العشرٌن، وتعمد اربعٌن  جلسة فً السنة، اال ان الحضور غٌر الزامً، وتعد تلن 

 البالد.الجمعٌة السلطة العلٌا فً 

_مجلس الخمسمائة: ٌعد هذا المجلس بمثابة اللجنة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة، وٌتم 

اختٌار اعضائه باسلوب المرعة من المنظمات المحلٌة فً اثٌنا، وٌموم المجلس 

 باعداد مشروعات الموانٌن والتراح الضرائب المباشرة.



ساس طبمً س/النظام االجتماعً فً الحضارة االغرٌمٌة ٌموم على ا

 عددها واشرح واحدة منها ؟

 _ العبٌد.1_ االحرار، 2ان المجتمع ممسم الى طبمتٌن هما : 

طبمة العبٌد كانت تشكل اغلبٌة السكان، واختلف المؤرخون فً تحدٌد عدد  _العبٌد: 

العبد التصرف فٌه وفماً  ٌعاملون معاملة االشٌاء، اذ ٌحك لمالن افرادها، كانوا

ل ما تمدم ٌبدو لنا ان فكرة حموق االنسان لم تكن معروفة وال لمشٌئته، ومن خال

 مألوفة فً المجتمع الٌونانً.

 النظام السٌاسً فً الدولة االغرٌمٌة هل ٌتفك مع مبادئ الدٌممراطٌة؟س/

ال ٌتفك مع مبادئ الدٌممراطٌة، اذ ان الدٌممراطٌة تموم على اساس العدل والمساواة، 

 فً مجتمع تكون االغلبٌة فٌه عبٌداً. فال وجود لهذٌن المبدأٌن

س/فً الحضارة الرومانٌة ممسم النظام األجتماعً لعدة طبمات عددها 

 واشرح واحدة منها؟

_االحرار:وهؤالء هم المواطنون اللذٌن ٌتمتعون بكمل الحموق السٌاسٌة والوطنٌة 2

 والمدنٌة.

الغٌر حك ملكٌة الرلٌك _األرلاء: الرلٌك هو من كان مملوكاً لغٌره، وٌترتب لهذا 1

 وفماً للمانون، حٌث لم ٌكن للرلٌك شخصٌة لانونٌة.

ال لتحرٌرا_العتماء: هم األفراد الذٌن اصبحوا احراراً بعد ان كانوا ارلاء اال ان 2

 به االحرار األصالء. ٌتمتعٌعنً تمتع العتماء بكل ما 

ً وسط بٌن حالة الحر هم االفراد الذٌن ٌتمتعون بوضع لانون _المشبهون باألرلاء:3

 وضع العبٌد من الناحٌة العلمٌة. وبٌن حالة الرلٌك، وهم الرب الى

 س/ على ماذا ٌموم النظام األلطاعً فً اوربا ؟



_ ٌموم النظام االلطاعً فً اوربا على اساس لٌام صاحب االرض)الشٌخ( بحكم 

ٌموم الفالحون المماطعة التً ٌملكها والدفاع عنا، بوساطة فرق الفرسان، فً حٌن 

لسكان المماطعة كافة،وكانت  والحرفٌون بانتاج ما ٌكفً ألشباع الحاجات المادٌة

عاللة الفالحٌن بااللطاع تمترب من صورة العبودٌة، اذ فً حالة عجزهم  عن 

 الوفاء بالتزاماتهم ٌتعرضون لعموبات عدة كالبٌع او االستبدال او الطرد.

 

 رة حموق االنسان؟س/ماذا امتاز عصر النهضة فً فك

الكنٌسة وااللطاع ولٌام الدولة الملكٌة تمٌز هذا العصر بتراجع وتضاءل سلطة 

الموٌة فً اوربا وازدهار السلطان المطلك للملون،اذ وجدت اتجاهات فكرٌة تناصر 

 سلطة الملون المطلمة، وتنظر لها.

 س/ما هً ممٌزات العصور الوسطى فً فكرة حموق االنسان؟

 تمٌزت هذه العصور بتحول الكنٌسة الى سلطة دنٌوٌة فوق الملون واألمراء مما 

 

ادى الى استبدادها استناداً الى نظرٌة الحك االلهً، اذ ان السلطة وفماً لهذه النظرٌة 

تكون للكنٌسة ممثلة البابا، وٌجب ان ٌخضع جمٌع االفراد لهذه السلطة بما فٌهم 

 عنة السماء.حتى ال تحل علٌهم لاالمبراطور 

 

 س/ ما هً حموق االنسان فً

 الشرٌعة االسالمٌة عددها واشرح واحدة منها ؟ 

 المساواة، -3حرٌة الرأي،  -2حرٌة العمٌدة، -1الحك فً الحٌاة، -2

 الحك فً الخصوصٌة. -6حك التعلٌم،  -5حك الملكٌة،  -4



لى الفرد ال حماً _حرٌة الرأي: دعى االسالم الى حرٌة ابداء الرأي، وجعلها واجباً ع

اْدعُ المرآن الكرٌم منها لوله تعالى ) له فحسب، ولد ورد ذلن فً نصوص كثٌرة فً

ًَ أَْحَسُن ۚ ( صدق هللا إِلَٰى َسبٌِِل َربَِّن بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهم بِالَّتًِ ِه

نكُْم أُمَّ العظٌم ،وكذلن لوله تعالى) ٌِْر َوٌَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوْلتَكُن ّمِ ةٌ ٌَْدعُوَن إِلَى اْلَخ

 (صدق هللا العظٌم.َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ 

 

س/ ماذا نادى افالطون فً اسهامه الفكري فً الحضارة الٌونانٌة 

 المدٌمة؟

نادى افالطون بالربط بٌن السٌاسة واالخالق ربطاً وثٌماً ال انفصام له، وذلن 

 ان ذلن ٌحمك الخٌر للدولة والفرد.العتماده 

 ونادى بفكرة العدالة باعتبارها الوسٌلة التً تعزز الروابط بٌن المجتمع.

 

 فً الحضارة الٌونانٌة؟ س/ ماذا نادى ارسطو

ٌرى ارسطو وجوب ان تموم السلطة على اساس من الفضٌلة وانها تنبع من 

ة، وانما ٌجب مشاركة كل الجماعة، ومن ثم ال ٌجوز ان تستند الر فرد او اللٌ

 الجماعة.

 

س/ بماذا تمٌز شٌثرون وما هً اسهاماته الفكرٌة فً الحضارة 

 الرومانٌة؟

تمٌز شٌثرون عن افالطون وارسطو فً هذا المجال فً ابرازه معنى )الشعب(، 

حٌن عرف الجماعة بأنها كثرة منظمة تخضع لمانون عادل ٌرتضٌه االفراد ابتغاء 

 منفعة مشتركة.



 

 ما هً اهم سمات عصر النهضة ومتى بدات؟/س

من اهم سمات هذا العصر ضهور حركة األصالح الدٌنً التً سمٌت بالحركة 

البروتستانتٌة، التً سعت الى تخلٌص الناس من استبداد الكنٌسة، وادى نجاح هذه 

الحركة الى اضعاف سلطة الكنٌسة وتموٌة سلطة الحكام ، وبدأت فً منتصف المرن 

 .عشر الخامس 

 

 س/تكلم بشًء للٌل عن نظرٌة هوبز فً العمد االجتماعٌة؟

ٌعد هوبز من المتطرفٌن فً تأٌٌد السلطان المطلك للحكام، وبنى نظرٌته فً العمد 

االجتماعً لتخدم تلن الغاٌة، فاتفك االفراد على الامة الدولة لتخلٌصهم من مساوئ 

المجتمع البدائً، على ان ٌتنازلوا عن حمولهم كافة للحاكم، الذي لم ٌكن طرفاً فً 

العمد، وٌالحظ ان نظرٌة هوبز تتعارض مع فكرة حموق االنسان ومع الفلسفة 

 الخرٌن.التحررٌة ولذلن لم تالق لبوالً من ا

 

 س/تكلم عن نظرٌة لون فً العمد االجتماعً؟

تموم نظرٌة لون فً العمد االجتماعً عكس نظرٌة هوبز اذ ٌرى ان الحٌاة البدائٌة 

كانت تتسم بالخٌر والحرٌة والمساواة، وكان المانون الطبٌعً هو الذي ٌنظم 

 العاللات بٌن االفراد الذٌن كانوا ٌتمتعون بحموق طبٌعٌة.

 

 م عن نظرٌة جان جان روسو فً العمد االجتماعً؟س/ تكل

اما روسو فٌمٌم نظرٌته فً العمد االجتماعً وفماً لرؤٌة تتباٌن مع من سبموه فً 

ذلن، حٌث ٌرى ان االنسان كان ٌعٌش فً حٌاة بدائٌة ٌسود فٌها مبدأ المساواة، 



وكٌل عن االفراد ووفماً لرؤٌة روسو فأن الحاكم لٌس طرفاً فً العمد وانما هو بمثابة 

لهم عزله متى ارادوا ذلن، وٌرى روسو ان خٌر وٌباشر السلطة نٌابة عنهم و

 الجماعة ٌكمن فً الحرٌة والمساواة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 حقوق االنسان

 جامعه المعقل االهلٌه

 م.م نشأت نائل أحمد

 أنتهاكات حقوق االنسان :

وهو مكرم عند هللا تعالى ابتداًء من أدم علٌه السالم والى  االنسان هو اكرم شئ فً الوجود،

بسم هللا الرحمن  قٌام الساعه ، والقراّن الكرٌم ٌنص على كرامة االنسان فً قوله تعالى:

ْمَنا َولََقدْ ) م لرحٌا َباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبر   ِفً َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِنً َكرَّ  ٌ ْلَناُهمْ  الطَّ  َعلَى   َوَفضَّ

نْ  َكِثٌر   رِ  َنْفًسا َقَتلَ  َمن .وقد قرر القرآن الكرٌم أنه ) . .( صدق هللا العظٌم َتْفِضٌاًل  َخلَْقَنا ِممَّ ٌْ  ِبَغ

َما اْْلَْرِض  ِفً َفَساد   أَوْ  َنْفس   اَها َوَمنْ  َجِمًٌعا النَّاسَ  َقَتلَ  َفَكأَنَّ ٌَ َما أَْح ا َفَكأَنَّ ٌَ  (ۚ   َجِمًٌعا النَّاسَ  أَْح

ومن أجل تكرٌم االنسان وقف النبً صلى هللا علٌه واله وصحبه وسلم، لجنازة ٌهودي عندما 

مرت امامه، فقٌل انها جنازة ٌهودي ٌا رسول هللا، فقال الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه واله 

، وقال علٌه الصالة والسالم ) لو ان اهل السموات واْلرض وصحبه وسلم: او لٌست نفساً 

اشتركوا فً دم مؤمن ْلكبهم هللا فً النار(، ثم ٌقول علٌه الصالة والسالم ) لزوال الدنٌا اهون 

 على من قتل رجل مسلم(.

عن القٌم االنسانٌة هو اال انحراف للبشرٌة  ان ما نراه الٌوم من انتهاكات لحقوق االنسان، ما

لفاضلة التً كانت من هدى االنبٌاء والرسل علٌهم السالم، وانتقالها الى المبادئ الظالمة التً ا

 فٌها ظلم لالنسان واهدار لكرامته وانسانٌته، وتتمثل هذه االنتهاكات فً صور كثٌرة منها:

ال واْلختطاف، وتخوٌف الناس وتروٌعهم، وقطع الطرٌق، واالغتٌر حق، القتل العمد بغٌ

والتعذٌب فً السجون، والغاء اْلخر والطائفٌة المقٌتة وما ٌنتج عنها من اثار سٌئة وتقٌٌد 

حرٌة التعبٌر عن الرأي واالعالم والصحافة والفساد االداري والمالً والوقوف بوجه بناء 

 دولة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنً.....الخ.

. )ال ٌعرض اي انسان للتعذٌب وال (5لحقوق االنسان فً ) االعالن العالمً وقد نص

 للعقوبات او المعامالت القاسٌة او الوحشٌة او الحاطة بالكرامة(. 

 لََنْحنُ  َوإِنَّاان الحٌاة منحة هللا تبارك وتعالى لألنسان، ال ٌملك احد انتزاعها بغٌر ارادة هللا: )

ِرُثونَ  َوَنْحنُ  َوُنِمٌتُ  ُنْحِىۦ االفراد   ة منوقد اعطى حق انتزاع الحٌا ( صدق هللا العظٌم،ٱْلَو 

من هذا الجانً  واالنتقام بالقصاص ،تمع كله، وفق قانون الجناٌات لمصلحة المجدولة وحسبلل

حرمة واله وصحبه الكرام، وقد جعل رسول هللا صلى هللا علٌه  ،وذلك احٌاء للمجتمع كله

 ذا اشعار بقداسة حق الحٌاة وكرامة االنسان.المؤمن اعظم من حرمة الكعبة، وه



ان من واجبنا الٌوم تجاه هذه الفتن، ان نفهم االسالم فهماً صحٌحاً ونتعاون جمٌعاً من اجل 

نشر الوعً الصحٌح بٌن الناس وتحرٌرهم من الجهل والخرافة ومن الفقر والعوز وتحرٌرهم 

تمع من بطانة السوء ودعوات التفرقة من الشعارات البراقة وْلفكار الهدامة، وتحرٌر المج

 والطائفٌة والعودة الى اصالة االسالم.

ان الفرق بٌن الدٌن والطائفة هو فرق بٌن العلم نا وننبذ الطائفٌة، نٌعلٌنا الٌوم ان نعتصم بد

رف ولقاء، والجهل، والحق والباطل، والخٌر والشر، واالٌمان والعصٌان، فالدٌن اخاء وتعا

الدٌن حب ورحمة وسالم، والطائفٌة كره وقسوة وخصام، والطائفٌة عداء وتقاطع وجفاء، 

الدٌن هداٌة الرسل الى هللا تعالى وطرٌق الناس الى الجنة والطائفٌة قٌادة االشرار الى الدمار 

 والطرٌق المستقٌم الى النار.

االنسان وحقوقه، وان ال ٌنتهك كل علٌنا ان نحارب دعاة الطائفٌة، وان نحافظ على كرامة 

تستعمل ان بحجة الحرٌة، فالفرق بٌن الحرٌة والفوضى، هو ان الحرٌة منا حق اخٌه فرد 

حقك بحٌث ال ٌطغى على حق االخرٌن، والفوضى هً ان تستعمل حقك بحٌث ٌطغى على 

 حق االخرٌن.

 

 



 

 حقوق االنسان

 جامعه المعقل االهليه

 م.م نشأت نائل أحمد

 

 

 االنسان لحقوق العالمي العالن

 الدٌباجة

 الحرٌة أساس هو الثابتة المتساوٌة وبحقوقهم البشرٌة األسرة أعضاء جمٌع فً المتأصلة بالكرامة االعتراف كان لما

 اإلنسانً، الضمٌر آذت همجٌة أعمال إلى أفضٌا قد زدراؤهاوا اإلنسان حقوق تناسً كان ولما. العالم فً والسالم والعدل

 ولما. والفاقة الفزع من وٌتحرر والعقٌدة القول بحرٌة الفرد فٌه ٌتمتع عالم انبثاق البشر عامة إلٌه ٌرنو ما غاٌة وكان

 االستبداد على التمرد إلى األمر آخر المرء ٌضطر ال لكً اإلنسان حقوق حماٌة القانون ٌتولى أن الضروري من كان

 فً أكدت قد المتحدة األمم شعوب كانت ولما الدول، بٌن الودٌة العالقات تنمٌة تعزٌز الجوهري من كان ولما. والظلم

 وحزمت متساوٌة حقوق من والنساء للرجال وبما وقدره الفرد وبكرامة األساسٌة اإلنسان بحقوق إٌمانها جدٌد من المٌثاق

 األعضاء الدول كانت ولما. أفسح الحرٌة من جو فً الحٌاة مستوى ترفع وأن قدما   االجتماعً بالرقً تدفع أن على أمرها

 .واحترامها األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق مراعاة اطراد ضمان على المتحدة األمم مع بالتعاون تعهدت قد

 .التعهد هذاب التام للوفاء الكبرى األهمٌة والحرٌات الحقوق لهذه العام لإلدراك كان ولما

 كافة تستهدفه أن ٌنبغً الذي المشترك المستوى أنه على اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن بهذا تنادي العامة الجمعٌة فإن

 توطٌد إلى أعٌنهم، نصب اإلعالن هذا الدوام على واضعٌن المجتمع، فً وهٌئة فرد كل ٌسعى حتى واألمم الشعوب

 االعتراف لضمان وعالمٌة، قومٌة مطردة، إجراءات واتخاذ والتربٌة التعلٌم قطرٌ عن والحرٌات الحقوق هذه احترام

 بصورة ومراعاتها بها

 .لسلطانها الخاضعة البقاع وشعوب ذاتها األعضاء الدول بٌن فعالة عالمٌة

 

 

 

 1المادة

ان ٌعاملوا ٌولد جمٌع الناس احرارا  ومتساوٌن بالكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعلٌهم 

 بعضهم بعضا  بروح االخاء.

 2المادة 



لكل انسان حق التمتع بجمٌع الحقوق والحرٌات المذكورة فً هذا االعالن، دونما تمٌٌز من أي نوع، وال 

او الرأي سٌاسٌا  وغٌر سٌاسً، او سٌما التمٌٌز بسبب العنصر، او اللون، او الجنس، او اللغة، او الدٌن، 

جتماعً، او الثروة، او المولد، او أي وضع اخر، وفضال عن ذلك ال ٌجوز التمٌٌز االصل الوطنً او اال

على اساس الوضع السٌاسً او القانونً او الدولً للبلد او االقلٌم الذي ٌنتمً الٌه الشخص، سواء اكان 

 دته.مستقال  او موضوعا  تحت الوصاٌة او غٌر متمتع بالحكم الذاتً ام خاضعا  ألي قٌد اخر على سٌا

 3المادة 

 لكل فرد الحق فً الحٌاة والحرٌة وفً االمان على شخصه.

 

 4المادة 

 ال ٌجوز استرقاق احد او استعباده، وٌحظر الرق واالتجار بالرقٌق بجمٌع صورها.

 

 5المادة 

 ال ٌجوز اخضاع احد للتعذٌب وال للمعاملة او العقوبة القاسٌة او الالانسانٌة او الحاطة بالكرامة.

 

 6مادة ال

 لكل انسان، فً كل مكان، الحق بأن ٌعترف له بالشخصٌة القانونٌة.

 

 7المادة 

الناس جمٌعا سواء امام القانون، وهم ٌتساوون فً حق التمتع بحماٌة القانون دونما تمٌٌز، كما ٌتساوون 

 ز.فً حق التمتع بالحماٌة من أي تممٌز ٌنتهك هذا االعالن من أي تحرٌض على مثل هذا التمٌٌ

 

 8المادة 

لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنٌة المختصة النصافه الفعلً من اٌة اعمال تنتهك الحقوق 

 السٌاسٌة التً ٌمنحها اٌاه الدستور او القانون.

 

 9المادة 



 ال ٌجوز اعتقال أي انسان او حجزه او نفٌه تعسفا .

 

 11المادة 

تنظر قضٌته محكمة مستقلة ومحاٌدة، خرٌن، الحق فً ان لكل انسان، على قدم المساواة التامة مع اال

 نظرا منصفا وعلنٌا، للفصل فً حقوقه والتزاماته وفً اٌة تهمة جزائٌة توجه الٌه.

 

 

 11المادة 

( لكل شخص متهم بجرٌمة ٌعتبر برٌئا الى ان ٌثبت ارتكابه لها قانونا فً محاكمة علنٌة تكون قد 1_ )

 زمة للدفاع عن نفسه. وفرت له جمٌع الضمانات الال

( ال ٌدان أي شخص بجرٌمة بسبب أي عمل او امتناع عن عمل لم ٌكن فً حٌنه ٌشكل جرما 2_ )

بمقتضى القانون الوطنً او الدولً، كما ال توقع علٌه اٌة عقوبة اشد من تلك التً كانت سارٌة فً الوقت 

 الذي ارتكب فٌه الفعل الجرمً.

 

 12المادة 

د لتدخل تعسفً فً حٌاته الخاصة او فً شؤون اسرته او مسكنه او مراسالته، وال ال ٌجوز تعرٌض اح

لحمالت تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق فً ان ٌحمٌه القانون من مثل ذلك التخل او تلك 

 الحمالت.

 

 13المادة 

 ( لكل فرد حق فً حرٌة التنقل وفً اختٌار محل اقامته داخل حدود الدولة.1_ )

 رد حق فً مغادرة أي بلد، بما فً ذلك بلده، وفً العودة الى بلده.( لكل ف2_ )

 

 14المادة 

 ( لكل فرد حق التماس ملجأ فً بلدان اخرى والتمتع به خالصا  من االضطهاد.1_ )



( ال ٌمكن التذرع بهذا الحق اذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جرٌمة غٌر سٌاسٌة او عن 2_)

 ألمم المتحدة ومبادئها.اعمال تناقض مقاصد ا

 

  15المادة 

 ( لكل فرد حق التمتع بجنسٌة ما.1_)

 ( ال ٌجوز، تعسفا ، حرمان أي شخص من جنسٌته وال من حقه فً تغٌٌر جنسٌته.2_)

 

 

 16المادة 

( للرجل والمرأة، متى ادركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسٌس اسرة، دون أي قٌد بسبب العراق او 1_)

 الجنسٌة او الدٌن، وهما متساوٌان فً الحقوق لدى التزوج وخالل قٌام الزواج لدى انحالله.

 ( ال ٌعقد الزواج اال برضا الطرفٌن المزمع زواجهما رضاء كامل ال اكراه فٌه.2_)

 السرة هً الخلٌة الطبٌعٌة واالساسٌة فً المجتمع، ولها حق التمتع بحماٌة المجتمع والدولة.( ا3_)

 

 17المادة 

 ( لكل فرد حق فً التملك، بمفرده او األشتراك مع غٌره.1_)

 ( ال ٌجوز تجرٌد احد من ملكه تعسفا .2_)

 

 18المادة 

حق حرٌته فً تغٌٌر دٌنه او معتقده، لكل شخص حق فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن، وٌشمل هذا ال

وحرٌته فً اظهار دٌنه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعلٌم، بمفرده او مع جماعة، وامام 

 المأل او على حدة.

 

  19المادة 

لكل شخص حق التمتع بحرٌة الرأي والتعبٌر، وٌشمل هذا الحق حرٌته فً اعتناق اآلراء دون مضاٌقة، 

 ً التماس األنباء واألفكار وتلقٌها ونقلها الى االخرٌن، بأٌة وسٌلة ودونما اعتبار للحدود.وف



 

 21المادة 

 ( لكل شخص حق فً حرٌة االشتراك فً األجتماعات والجمعٌات السلمٌة.1_)

 ( ال ٌجوز ارغام احد على األنتماء الى جمعٌة ما.2_)

 

 21المادة 

رة الشؤون العامة لبلده، اما مباشرة واما بواسطة ممثلٌن ٌختارون ( لكل شخص حق المشاركة فً ادا1_)

 فً حرٌة.

 ( لكل شخص، بالتساوي مع االخرٌن، حق تقلد الوظائف العامة فً بلده.2_)

( ارادة الشعب هً مناط سلطة الحكم، وٌجب ان تتجلى هذه األرادة من خالل انتخابات نزٌهة تجري 3_)

قدم المساواة بٌن الناخبٌن بالتصوٌت السري او اجراء مكافئ من حٌث ضمان  دورٌا  باالقتراع العام وعلى

 حرٌة التصوٌت.

 

 22المادة 

لكل شخص، بوصفه عضوا  فً المجتمع، حق فً الضمان االجتماعً، ومن حقه ان توفر له، من خالل 

قتصادٌة المجهود القومً والتعاون الدولً، وبما ٌتفق مع هٌكل كل دولة ومواردها، الحقوق اال

 واالجتماعٌة والثقافٌة التً ال غنى عنها لكرامته ولتنامً شخصٌته فً حرٌة. 

 

 23المادة 

( لكل شخص حق العمل، وفً حرٌة اختٌار عمله، وفً شروط عمل عادلة ومرضٌة، وفً الحماٌة 1_)

 من البطالة.

 ي.العمل المتساو تمٌٌز، الحق فً اجر متساو على( لجمٌع الفراد، دون أي 2_)

ٌعمل حق فً مكافأة عادلة ومرٌضة تكفل له وألسرته عٌشة الئقة بالكرامة البشرٌة، ( لكل فرد 3_)

 وتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل اخرى للحماٌة االجتماعٌة.

 ( لكل شخص حق انشاء النقابات مع اخرٌن واالنضمام الٌها من اجل حماٌة مصالحه.4_)

 



 24المادة 

واوقات الفراغ، وخصوصا  فً تحدٌد معقول لساعات العمل وفً اجازات لكل شخص حق فً الراحة 

 دورٌة مأجورة.

 

 25المادة 

( لكل شخص فً مستوى معٌشة ٌكفً لضمان الصحة والرفاهٌة له وألسرته، وخاصة على صعٌد 1_)

ا ٌأمن ق فً مجتماعٌة الضرورٌة، وله الحالمأكل والملبس والمسكن والعناٌة الطبٌة وصعٌد الخدمات اال

به الغوائل من حاالت البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشٌخوخة او غٌر ذلك من الظروف 

 الخارجة عن ارادته والتً تفقده اسباب عٌشه.

( لألمومة والطفولة حق فً رعاٌة ومساعدة خاصتٌن، ولجمٌع االطفال حق التمتع بذات الحماٌة 2_)

 الزواج او خارج هذا االطار.االجتماعٌة سواء ولدوا فً اطار 

 

 26المادة 

( لكل شخص حق فً التعلٌم، وٌجب ان ٌوفر التعلٌم مجانا، على االقل فً مرحلتٌه االبتدائٌة 1_)

واالساسٌة، وٌكون التعلٌم االبتدائً الزامٌا، وٌكون التعلٌم الفنً والمهنً متاحا للعموم، وٌكون التعلٌم 

 تهم.العالً متاحا للجمٌع تبعا لكفاء

( ٌجب ان ٌستهدف التعلٌم التنمٌة الكاملة لشخصٌة االنسان وتعزٌز االحترام حقوق االنسان 2_)

والحرٌات االساسٌة، كما ٌجب ان ٌعزز التفاهم والتسامح والصداقة بٌن جمٌع االمم وجمٌع الفئات 

 الم.العتصرٌة او الدٌنٌة، وان ٌؤٌد االنشطة التً تضطلع بها االمم المتحدة لحفظ الس

 ( لالباء، على سبٌل االولوٌة، حق اختٌار نوع التعلٌم الذي ٌعطى الوالدهم.3_)

 

 27المادة 

المجتمع الثقافٌة، وفً االستمتاع بالفنون، واالسهام فً  ( لكل شخص حق المشاركة الحرة فً حٌاة1_)

 التقم العلمً وفً الفوائد التً تنجم عنه.

لمعنوٌة والمادٌة والمترتبة على أي انتاج علمً او ادبً او ( لكل شخص حق فً حماٌة المصالح ا2_)

 فنً من صنعه.

 

 28المادة 



لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعً ودولً ٌمكن ان تتحقق فً ظله الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها 

 فً هذا االعالن تحققا تاما .

 

 29المادة 

 حدها ٌمكن ان تنمو شخصٌته النمو الحر الكامل.( على كل فرد واجبات ازاء الجماعة، التً فٌها و1_)

( ال ٌخضع أي فرد، فً ممارسة حقوقه وحرٌاته، اال للقٌود التً ٌقررها القانون مستهدفا منها، 2_)

حصرا ، ضمان االعتراف الواجب بحقوق وحرٌات االخرٌن واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضٌات 

 فً مجتمع دٌمقراطً. الفضٌلة والنظام العام ورفاه الجمٌع

 ( ال ٌجوز فً أي حال ان تمارس هذه الحقوق على نحو ٌناقض مقاصد االمم المتحدة ومبادئها.3_)

 

                                         .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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