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ى
 التعريف بحقوق االنسان

 
حيػا  لػؿ الوػ وا والػووؿ وتطو  ػا  مسباتت موضوعًا ي اإلنسافمسألة حقوؽ  أف 

بػػػأفتحؼ حضػػػا اتاا وموال اػػػا الان اتيػػػة وانظمتاػػػا السياسػػػية واةلت ػػػاوية واةاتماعيػػػة  

ذات  اإلنسػػػاف و بحلػػػـ طبي تػػػي وتلوينػػػي  تطبي ػػػة حيػػػا  لػػػؿ انسػػػاف ل ػػػ مػػػسو ػػػس مسػػػألة ت

ال ػػػ ة المجوواػػػة  لونػػػي لاانػػػًا ت ويػػػًا ولاانػػػًا ااتماعيػػػًا تػػػس  ف واحػػػو  ػػػس التػػػس أوت الػػػ  

ات مت ػػوو  ومتلػػ     ولػػو ت ػػاعوت ليػػووعًا لتأػوباتػػت توػػلؿ موضػػ اإلنسػػافظاػػو  حقػػوؽ 

 ػػػذك التأليػػػوات  ال ػػػالمس الاويػػػو  ولػػػو واػػػوت الوضػػػ وتيػػػ    ػػػذك التأليػػػوات مػػػ  ت ػػػاعو 

 ػػوا ا لػػيس تقػػط تػػس لالبيػػة الوسػػاتي  وانمػػا لػػذلؾ تػػس الوصػػااؽ الفا ػػة ع ػػ  ا  ػػ و  

 ال المية واةل يمية والوطنية  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     األولالفصل 
  اإلنسانحقوق التعريف ب

 

 5 

ى
ىالمبحثىاألول

ىاإلنسانهوةىحقوقىما
ى

يقتضػػػس بنػػػا اوًة ت  يػػػؼ م ػػػط    اإلنسػػػافمػػػف أاػػػؿ الت ػػػ ؼ ع ػػػ  ما يػػػة حقػػػوؽ  

ك عػػػف مػػػا يوػػػاباي مػػػف مييػػػج مػػػ  ضػػػ و   ت اإلنسػػػافحقػػػوؽ    صػػػـ بيػػػاف انػػػواعاإلنسػػػافحقػػػوؽ 

    أف ىم ط حات 

 .  اإلنسانتعريف حقوق  ـأواًل:

 .  اإلنسانأنواع حقوق ـ ثانيًا:

 ي. اإلنسانوالقانون الدولي  اإلنسانحقوق  ـثالثًا:
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 اإلنسانتعريف حقوق  ـأواًل:
بػؿ  نػاؾ ال ويػو مػف  اإلنسػافليس  ناؾ ات ػاؽ واحػو بوػأف ت  يػؼ محػوو لحقػوؽ  

الت ا يؼ التس لػو يفت ػؼ م اوماػا مػف ماتمػ  الػ  ماتمػ  أو مػف صقاتػة الػ  صقاتػة افػ ى 
أو نوع  ػذك الحقػوؽ ي تبطػاف با سػاس بالت ػو  الػذي تت ػو   اإلنساف ف م اـو حقوؽ 

   وبال  س ة السياسية ل ماتم ات و ذك تفت ؼ مف ماتم  ال   ف   اإلنسافبي 
 ؽ الػػػ  ماموعػػػة مػػػف الت ػػػا يؼ التػػػس وضػػػ ت لبيػػػاف م ػػػط   لػػػذلؾ سػػػوؼ نتطػػػ 
    اإلنسافحقوؽ 
ماموعػػة الحقػػوؽ والمطالػػا الواابػػة الوتػػار للػػؿ البوػػ   نػػاؾ مػػف ي  تاػػا بأناػػا    

    (1 ((المساوا  وونما تمييج تيما بيناـع   لوـ 
وال  ػػػػػيقة  اإلنسػػػػػافماموعػػػػػة الحقػػػػػوؽ الطبي يػػػػػة التػػػػػس يمت لاػػػػػا وت ػػػػػ ؼ أيضػػػػػًا   

ؾ حتػػػ  ولػػػو   والتػػػس تظػػػؿ مواػػػوو  واف لػػػـ يػػػتـ اةعتػػػ اؼ باػػػا  بػػػؿ ألصػػػ  مػػػف ذلػػػبطبي تػػػي
    (2 ((انتالت مف لبؿ س طة ما
( بأناػػا توػػلؿ مجياػػًا مػػف IMRE ZABOايمػػ  جابػػو لػػا ي  نوي  تاػػا ال قيػػي الا

القػػػانوف الوسػػػتو ي والػػػوولس مامتاػػػا الػػػوتاع ب ػػػو   منتظمػػػة لانونػػػًا عػػػف حقػػػوؽ الوػػػفص 
ت الس طة الوال ة مف أااػج  الوولػة  واف تنمػو ب ػو   متواجنػة م اػا س ضو انح اتااإلنسان

    (3 يةاإلنسانالتنمية المت وو  ا ب او ل وف ية  و ية ل حيا اإلنسانالو وط 
ع ػػػ  افتيػػػا  ت ػػػ تاتي بن سػػػي ومما سػػػة  اإلنسػػػافبأناػػػا لػػػو   و نػػػاؾ مػػػف ي  تاػػػا  

     (4 ة لم  حة الماتم (نواطاتي المفت  ة ووف عوااؽ م  م اعا  القيوو الم  وض
 بأناػػػا  اإلنسػػػاف( تي ػػػ ؼ حقػػوؽ RENE CASSIN  ينيػػي لاسػػػاف  ا سػػػتاذأمػػا 

تػػػ ع فػػػاص مػػػف ال ػػػ وع اةاتماعيػػػة يفػػػتص بو اسػػػة ال حلػػػات بػػػيف النػػػاس اسػػػتناوًا الػػػ   
                                                 

 .  5، ص1997، سنة 616االسالم وحقوق اإلنسان، رللة ادلستقبل العريب، عدد  –زلمد عبد ادللك ادلتوكل  (1) 
 .  9، ص1986، لسنة 1لبنان ، ط –احلريات العامة وحقوق اإلنسان  –زلمد سعيد رلذوب   (6)
 .   16ص – 1981 –دار الرشيد للنشر  –بغداد  –دراسة مقارنة  –حقوق اإلنسان يف فكر احلزب  –باسيل يوسف  (3)
 .  7، ص 1991 –بغداد  جامعة،كلية قانون  ستري ضمانات حقوق اإلنسان، رسالة ماج –جعفر صادق مهدي   (4)
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وتحويػػػػػو الحقػػػػػوؽ والػػػػػ فص الضػػػػػ و ية  جو ػػػػػا  وف ػػػػػية لػػػػػؿ لػػػػػػااف  اإلنسػػػػػافل امػػػػػة 
    (1 (إنسانس

  -م نياف أساسياف: اإلنسافلم اـو حقوؽ  و ناؾ مف ي ى اف
( لػػي حقػػوؽ صابتػػة طبي يػػة  و ػػذك  ػػس  الحقػػوؽ إنسػػاف لماػػ و انػػي  اإلنسػػاف ػػو اف ا وؿ: 
 لؿ لااف بو ي والتس تستاوؼ ضماف ل امتي   إنسانيةمف  لناب ة(  االم نوية

ف القػوانيف سػطبقػًا ل م يػات  أنوػأتنيػة( التػس الم ن  الصانس: تاو الفػاص  بػالحقوؽ القانو 
تس الماتم ات الوطنية والووليػة ع ػ  السػوار  وتسػتنو  ػذك الحقػوؽ الػ   ضػا المحلػوميف 
أي  ضػػػػا أ ػػػػحاا  ػػػػذك الحقػػػػوؽ ولػػػػيس الػػػػ  نظػػػػاـ طبي ػػػػس لمػػػػا  ػػػػو لػػػػااـ تػػػػس الم نػػػػ  

    (2 ا وؿ
ا والتػػػس بػػػووناا ة نسػػػتطي  نػػويػػ ى الػػػب ض بأناػػػا ت ػػؾ الحقػػػوؽ ا  ػػػ ية تػػػس طبي ت 

    (3 ال يش لبو 
ل ػػوـ محامػػة  اإلنسػػافمػػا ميصػػاؽ اةمػػـ المتحػػو  ت ػػـ يحػػوو ويوضػػ  م اػػـو حقػػوؽ أ 

او اج لاامػػة باػػا تػػس الميصػػاؽ  اضػػاتة الػػ  اف مصػػؿ  ػػذا التحويػػو او ال ػػيالة لػػو ة توالػػا 
المستقب ية لاذك الحقوؽ  تقو ت ؾ واض وا الميصاؽ مامة ت  ي اا ل منظمة ذاتاػا   التطو ات

وضػػ  ات ػػاؽ وولػػس مسػػتقؿ باػػا  ولػػو أسػػ  ت الااػػوو الححقػػة واسػػتق  الػػ أي ع ػػ  ضػػ و   
 أحلػػاـ وأضػػحت  (4 ومػػا تب ػػي مػػف ات الػػات اإلنسػػافعػػف  ػػوو  اةعػػحف ال ػػالمس لحقػػوؽ 

                                                 

، القيانون اليدوحل حلقيوق اإلنسيان، مقيال منشيور ) شيارروكيذلك د. عايا اف فيصيل  16ص –مصيدر سياب   –باسييل يوسيف   (1)
 .  16/11/1996( بتاريخ  8154جريدة الثورة (، عدد )

   . 13ص – 1986-القاررة  – العريب دار ادلستقبل – أسئلة وأجوبة –حقوق اإلنسان  –ليفني  الي  (6)
(3)  Human Rights – Questions and Answers – United Nations – New York – 1987 

– p.4. 

 .5ص1988آذار  – 1العدد/ –السنة التاسعة  –االمم ادلتحدة  –رللة حقوق اإلنسان  –وكذلك الوقائع 
جامعية بغيداد  –كليية القيانون   –رسيالة دكتيورا   –وق اإلنسان يف ظل االمم ادلتحيدة إبراريم أمحد السامرائي، احلماية الدولية حلق  (4)

 .  8ص – 1997 –
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مػ  احلػاـ اةعػحف ال ػالمس واةت الػات والمواصيػؽ الووليػة  اإلنسافالميصاؽ المت  قة بحقوؽ 
    اإلنساف  القانوف الوولس لحقوؽ تولؿ تس ماموعاا بما يسم اإلنسافالمت  قة بحقوؽ 

ماموعػة القواعػو والمبػاول المن ػوص ع ياػا تػس ا القانوف بأني  ويملف ت  يؼ  ذ 
عػوو مػف اةعحنػات والم ا ػوات الووليػة التػس تػقمف حقػوؽ وح يػات اةتػ او والوػ وا تػػس 

ة وليػػػ  لاب ػػػة ل تنػػػاجؿ عناػػػا وت ػػػـج الوولػػػ اإلنسػػػافمواااػػػة الوولػػػة و ػػػس حقػػػوؽ م ت ػػػقة ب
    (1 (اةنتااؾو بحمايتاا مف اةعتوار 

ويتض  لنا مف  ذك الت ا يؼ اف  ناؾ ماموعة مف ال  ات والمميجات اةساسػية  
   -تتمصؿ بما ي س: اإلنسافلحقوؽ 

 اناا مضمونة ووليًا  
 محمية لانونًا   أنااػ 
    اإلنسافت لج ع   ل امة  أنااػ 
 تحمس ا ت او والماموعات   أنااػ 
 م جمة ل ووؿ والااات ال اع ة تياا   إنااػ 
 ة يملف التناجؿ عناا   أنااػ 
 متساوية ومت ابطة   أنااػ 
     (2 عالمية أنااػ 
 ا ف ى مف ال  ات و 

تاػػس ليسػػت وليػػو  التطػػو ات  اإلنسػػافا جليػػة : بم نػػ  اف  ػػذك الحقػػوؽ مواػػوو  منػػذ ف ػػؽ 
لػػػوى  م  وتػػػة مػػػصًح لػػػـ تلػػػف  وبيػػػةااةاتماعيػػػة واةحػػػوام ال  ميػػػة  تحمايػػػة حػػػؽ الم ليػػػة 

البػػػوااس  وللناػػػا ع تػػػت عنػػػوما تطػػو ت الماتم ػػػات وظاػػػ ت اةفت اعػػػات ولصػػػ   اإلنسػػاف
 ػذك الحقػوؽ  امػا  وفضػامف ي ػاةنتاج ال ل ي  وا ب  المواطنوف يو  وف بحااة الػ  

                                                 

   مبناسييييييييييييبة  كييييييييييييويا الل نيييييييييييية الوعنييييييييييييية لقييييييييييييانون الييييييييييييدوحل االنسييييييييييييا  . ان يييييييييييير ادلوقييييييييييييع انشييييييييييييراح أمحييييييييييييد سلتييييييييييييار، (  (1
am.net/2003/3/29/area.5.htm1http://www.ray                         

   . 8ي ص 6113ي  شريا الثا  41صوت اإلنسان ي نشرة دورية ي صادرة عا اجلمعية العراقية حلقوق اإلنسان ي العراق ي العدد (2) 

http://www.rayam.net/2003/3/29/area.5.htm1
http://www.rayam.net/2003/3/29/area.5.htm1
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ة  ألياػػابحااػة  إنسػافلػؿ   ف اإلنسػػافاةساسػية تاػػس مواػوو  منػذ ف ػؽ  اإلنسػافحقػوؽ 
 اإلنسػػافو  يسػػتطي  ال ػػيش بػػووناا ت لػػؿ انسػػاف الحػػؽ بالحيػػا   وللػػؿ ل امتػػي  وللػػؿ ح يتػػي

    لتأميف حياتيالبوااس لي حؽ الحيا  ايضًا ولاف ينوو  ذا الحؽ ويس   اليي 
مواوو  حلمًا ة مواا ةل ا  ا مف لبػؿ سػ طة  اإلنسافويق و باا اف حقوؽ اةعحنية: 

ت لػػػطة افػػػ ى  و ػػػذا مػػػا ت  تػػػي اةمػػػـ المتحػػػو  عنػػػوما لاتوػػػ ي ية او وسػػػتو ية او أي سػػػ 
   ولـ تقؿ بال ا   ذك الحقوؽ  اإلنسافل المس لحقوؽ  باإلعحف

: اي اف  ػػذك الحقػػوؽ ليسػػت لا ػػ   ع ػػ  تاػػة م ينػػة مػػف النػػاس او   ػػ ة الوػػموؿ وال مػػـو
ة ع ػػ  بق ػػة واحػػو  مػػف ال ػػالـ وة ع ػػ  جمػػاف محػػوو  واناػػا  ػػس حقػػوؽ مواػػوو  اجليػػة ابويػػ

لػػي أحػػو  وة  اػػانحباػػا أحػػو  ولػػـ يم مػػنف ع يػػيلػػـ ي  محجمػػة لحنسػػاف تػػس لػػؿ جمػػاف وملػػاف
اؿ حمايػة  ػذك الحقػوؽ والػذوو يستطي  أحو حاباا عني وع   لؿ انساف اف يناضؿ مف أ

       (1 عناا
 و محو  الحقوؽ امي ًا وأف  ذك الحقػوؽ  اإلنسافتبيف لنا مف  ذك الت ا يؼ اف ي 

 عومي  كعومًا بواووت تبط واووًا و 
    
 
 

                                                 

  –العييراق العييدد ا ول  –اإلنسييان حقييوق اإلنسييان بييني الواقييع والاموحييات، ايليية العراقييية حلقييوق  –ان يير، سيييد احلديييدي   (1)
 .  53، ص6111 –كانون الثا  
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 ومعيار وآثار التفريق بينهما  اإلنسانانواع حقوق  ـثانيًا:
التنوع تيمػػا بينامػػا  بحيػػم يلػػوف  ػػذا التنػػوع م ػػو  صػػ ار بػػ اإلنسػػافتتميػػج حقػػوؽ  

 تمػناـ مػف  ػن اا م ايي  عويو   اؿ ت ني اا  ت  ونظ ًا ل وو ا اللبي  تقو اتت ض(1 لاا
و ا   أ ػػػ ية   موػػػتقة (  او ت ػػػنؼ ع ػػػ  اسػػػاس حااتاػػػا ل مػػػوا و سػػػوتقػػػًا ل قػػػيـ التػػػس تا

مػػوا و  ولػػيـ أ ػػي ة تحتػػاج الػػ  مػػوا و ولػػيـ ت عيػػة ة  إلػػ حتػػاج ماليػػة   لػػيـ أ ػػي ة ة تال
اني يملػف القػوؿ بػأف ت ػنيؼ حقػوؽ  أة (2  موا و إل ت عية تحتاج  تحتاج ال  موا و  ليـ

 يفت ؼ بأفتحؼ المنظو  الياا   اإلنساف
 مف حيم أ ميتاا تقسـ ال  حقوؽ اساسية ولي  اساسية  ت  1
مػػػػف حيػػػػم موضػػػػوعاا ت ػػػػنؼ الػػػػ  حقػػػػوؽ مونيػػػػة وسياسػػػػية مػػػػف ااػػػػة وحقػػػػػوؽ   6

 الت اوية وااتماعية وصقاتية مف ااة اف ى  

حقػػػػػػوؽ ت ويػػػػػػة وحقػػػػػػوؽ  إلػػػػػػ ؼ ت ػػػػػػن اػػػػػػامػػػػػػف حيػػػػػػم اةوػػػػػػفاص المسػػػػػػت يويف من  3
  (3 اماعية

  ناؾ طاا ة مف الحقوؽ الحويصة أو الاويو     4

 

    الحقوق األساسية وغير األساسية  1
ومت  قػػػػػػة بمقومػػػػػػات  اإلنسػػػػػػافالحقػػػػػػوؽ اةساسػػػػػػية و ػػػػػػس الحقػػػػػػوؽ الحجمػػػػػػة لحيػػػػػػا  

  و ػػس صابتػػة للػػؿ وػػفص بماػػ و واػػووك للونػػي انسػػانًا  وبت بيػػ   فػػ  اف تيوف ػػي
ا ساسػػية ليسػػت اة تطبيقػػًا وان لاسػػًا ل قواعػػو اممػػ   تػػس الماتمػػ   اإلنسػػافحقػػوؽ 
    (4 اةستبواويةوولة تتف   عف  ذك القواعو ت و تس لاامة الووؿ س  ولؿ اإلنسان

                                                 

ص 1993، سيينة 114العييدد  –القيياررة  –رلليية السياسيية الدولييية  –حقييوق اإلنسييان بييني الدةقراعييية والتنمييية  –باييرس يليياحل   (1)
146  . 

 1989، سيينة 96لدوليية، القياررة، العيدد زلمييد السييد سيعيد  قيد  مليف اإلنسييان يف السياسية الدوليية العربيية، رللية السياسيية ا  (6)
 .  61ي56ص

 .  183ص –مصدر ساب   –باسيل يوسف، حقوق اإلنسان يف  اريخ احلزب   (3)
 .  183ادلصدر الساب ، ص  (4)
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ال ػػالمس  واإلعػػحف (1  ولػػو و و ذلػػ   ػػذك الحقػػوؽ تػػس مقومػػة ميصػػاؽ ا مػػـ المتحػػو 
     (2 اإلنسافلحقوؽ 

   -ا ساسية ما ي س: اإلنسافالم ايي  التس يملف اعتماو ا لبياف حقوؽ  ومف
  لقواعو امم   ت تب  حقولًا أساسػية مػصًح  مبػوأ عػوـ التس ت تب  مف ا اإلنسافاف حقوؽ

 التمييج المبنس ع   ال وف والانس او اة ؿ او الويف  
  التس حض ت اةعحنات واةت اليات الوولية المساس باػا او ف لاػا  اإلنسافاف حقوؽ

   (3 حت  تس حاةت الح ا او الطوا ل ت تب  مف الحقوؽ ا ساسية

   -:تتتمصؿ بما ي سيف الحقوؽ ا ساسية وال اوية  صا  الت  يؽ ب أما
 ت تـج باا امي  الووؿ سػوار لانػت منظمػة الػ  ات اليػات  لإلنساف ا ساسيةالحقوؽ  أف

 اـ ة ةناا تولؿ لواعو  م   وولية   اإلنسافحقوؽ 
   ة ياوج ف ؽ  ذك الحقوؽ بأي حاؿ مف ا حواؿ 

  ا ساسػػية ذات الطػػاب   اإلنسػػافؽ ت تبػػ  ب ػػض اةنتاالػػات التػػس تسػػتاوؼ ب ػػض حقػػو
 الاماعس بمصابة اـ  وولس لا يمة اةباو  الاماعية وال  ؿ ال ن  ي  

  ا ساسػػػػية بأتضػػػػ ية عالميػػػػة تػػػػس لواعػػػػو  اإلنسػػػػافتتسػػػػـ اةنتاالػػػػات المناايػػػػة لحقػػػػوؽ
  وتنػػػاؿ الوػػػلاوي المت  قػػػة باػػػذك اةنتاالػػػات أ ميػػػة اإلنسػػػافالحمايػػػة الووليػػػة لحقػػػوؽ 

 1971ل ػػػػػػاـ  1513و  1635عمػػػػػػًح بقػػػػػػ ا يف  اإلنسػػػػػػافحقػػػػػػوؽ عظمػػػػػػ  تػػػػػػس لاػػػػػػاف 
    (4 ال او يف عف الما س اةلت اوي واةاتماعس التاب  لحمـ المتحو 

 مـــن حيــــو الموحـــوع: الحقــــوق المدنيـــة والسياســــية مـــن  هــــة واال ت ــــادية  6
   واال تماعية والثقافية من  هة اخرى

                                                 

أكييدت مقدميية ميثيياق االمييم ادلتحييدة أ ييية وضييرورة رييذ  احلقييوق كمييا يلييي ) االةييان بيياحلقوق االساسييية لالنسييان وبكراميية الفييرد   (1)
 قدر  (.  و 

 ( ما اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان.  66-3جاء  أكيد رذ  احلقوق يف ادلواد )   (2)
 .  184ص –مصدر ساب   –باسيل يوسف   (3)
 .  187-186ص –ادلصدر الساب    (4)
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أعتبػػا ك عضػػوًا تػػس الماتمػػ  وة يملػػف و ػػس الحقػػوؽ الحجمػػة للػػؿ تػػ و ب :الحقــوق المدنيــة

   (1 اةستننار عناا وة تت  ؽ بتسيي  وقوف واوا   الوولة
ي الت مػيـ  بم نػ  اناػا ة تقتضػس اوتتسـ  ذك الحقوؽ بأف لاا طاب ًا س بيًا ع   و  

مف الوولة اف تقـو بأوار م يف  واف ي او باذك الحقوؽ اة حماية مااؿ م يف مػف الح يػة  
مػػف الناحيػػة القانونيػػػة الماػػػاؿ وحمايػػة  ػػذا  لإلنسػػػافع ػػػ  الماػػاؿ الحيػػوي  ف ػػوواوعػػوـ ال

    (2 واةمتناع مف اانا الوولة عف لؿ توفؿ
   -ت ؾ الحقوؽ تيما ي س: تتاسوو 

تػػػس الحيػػػا : ي تبػػػ   ػػػذا الحػػػؽ مػػػف أ ػػػـ الحقػػػوؽ المونيػػػة و ػػػو حػػػؽ  اإلنسػػػافحػػػؽ   -
واػػا لػػانوف  وتػػـ الػػنص طبي ػػس صابػػت تػػح ياػػوج ح مػػاف الوػػفص مػػف حياتػػي اة بم

وال اػػػو الػػػوولس الفػػػاص   اإلنسػػػاف (3 ع ػػػ   ػػػذا الحػػػؽ تػػػس اةعػػػحف ال ػػػالمس لحقػػػوؽ
   (4 بالحقوؽ المونية والسياسية

الػػ   اإلنسػػافتػػس سػػحمة وف ػػي: وم نػػ   ػػذا الحػػؽ عػػوـ ت ػػ يض  اإلنسػػافحػػؽ   -
   (5 الت ذيا او ال قوبات او الم امحت القاسية او الوحوية الماسة بالل امة

الحػؽ تػس ال والػػة والمسػاوا : أي عػوـ التمييػػج بػيف البوػ  بسػػبا الاػنس او ال ػػوف   -
   (6 او الويف او ال نة والمساوا  تس ال اور ال  القضار والقانوف

تػس التنقػؿ مػف ملػػاف الػ   فػ  وافتيػا  محػػؿ  اإلنسػػافالحػؽ تػس التنقػؿ: أي حػؽ   -
اي ب ػػو  فػػ  ولػػي حػػؽ ال ػػوو   الامتػػي وافػػؿ حػػووو الوولػػة لمػػا يملنػػي منػػاو   بػػحوك أو

                                                 

 .  634، ص 6111 – 1999( لسنة  6عمان ) ط –ادلدخل اىل علم القانون  –د. يلالب علي الداودي   (1)
جامعييية  –كلييية احلقيييوق والشييريعة   –دراسييية  –حقيييوق اإلنسييان واالعيييالن العييادلي حلقيييوق اإلنسييان  –عبييد احليييي ح ييازي  د.  (2)

 .  47الكويت، ص
 ان ر ) ادلادة الثالثة ( ما اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان.   (3)
    ان ر ) ادلادة السادسة ( ما العهد الدوحل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية.  (4)
 ان ر ) ادلادة اخلامسة ( ما االعالن العادلي حلقوق اإلنسان.   (5)
 ( ما االعالن.  8و  7و  6و  1ان ر ) ادلواد   (6)
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اليػػي مػػ  م اعػػا  مػػا لػػو ي ػػ ض مػػف التجامػػات او ااػػ ارات مػػف لبػػؿ الوولػػة مػػف ااػػؿ 
   (1 الم  حة ال امة وا مف ال اـ

الحؽ تس ح مة المسلف والم اسحت: ومقتض   ػذا الحػؽ عػوـ التػوفؿ تػس حيػا    -
الب يويػػػػة او  الفا ػػػػة او اسػػػػ تي او مسػػػػلني او م اسػػػػحتي بمفت ػػػػؼ انواعاػػػػا اإلنسػػػػاف

( 2 الاات ية  والقانوف ي وف  ذك الحقوؽ ويحمياا مف اةنتااؾ
 

   :الحقوق السياسية

تتقػػ   ل  ػػ و ب ػػ وع القػػانوف ال ػػاـ  وفا ػػة وتسػػم  ايضػػًا بػػالحقوؽ الوسػػتو ية ةناػػا 
اك الوولػػػة اػػػو ػػػس تحػػػت ظ لحتػػػ او بميػػػجات م ينػػػة ت  (3 اإلوا يالقػػػانوف الوسػػػتو ي والقػػػانوف 

الاماعيػػػػة سػػػػوار تػػػػس انتفػػػػاا مػػػػف يمػػػػص اـ تػػػػس  اإل او ف يو لػػػػالمسػػػػا مة تػػػػس تلاػػػػـ   وتتػػػػي
الما ػػػس النيػػػابس او بت وػػػي  ان سػػػاـ لاػػػذا الما ػػػس ولػػػذلؾ لاػػػـ حػػػؽ اةوػػػت اؾ تػػػس اوا   

    (4 الوقوف ال امة لبحو ـ  والحؽ تس تولس المنا ا والوظااؼ ال امة
 ومف الحقوؽ السياسية ايضًا: 

تياػػػا و ػػػذا مػػػا نػػػص ع يػػػي ال اػػػو الػػػوولس و الموػػػا لة الحػػػؽ تػػػس تلػػػويف النقابػػػات ا -
   (5 الفاص بالحقوؽ المونية والسياسية

الحػػؽ تػػس التامػػ  السػػ مس: أي يػػتملف اةتػػ او تػػس عقػػو اةاتماعػػات السػػ مية تػػس   -
أي ملاف لن ض الت بي  عف   ار ـ بػأي  ػو   وعقػو النػووات مػ  م اعػا  الضػوابط 

يػػي ال اػػػو الػػػوولس الفػػاص بػػػالحقوؽ المونيػػػة التػػس ت  ضػػػاا الوولػػػة  و ػػذا مػػػا نػػػص ع 
   (6 والسياسية

                                                 

 ( ما االعالن.  13ان ر ادلادة )   (1)
 ( ما االعالن العادلي حلقوق اإلنسان.  16ر ادلادة )  ان  (2)
   .636ص –مصدر ساب   –د. يلالب علي الداوودي   (3)
 .  46ص –مصدر ساب   –د. عبد احلي ح ازي   (4)
 ( ما العهد الدوحل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية.  66ان ر ادلادة )   (5)
 ( ما نفد ادلصدر.  61ان ر ادلادة  )   (6)
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ي ػػو عػػويـ   ػػو  ػػذا الحػػؽ مػػف الحقػػوؽ المامػػة  إذيالحػػؽ تػػس التمتػػ  بانسػػية مػػا و   -
الانسػػية تػػس م ظػػـ الحػػاةت اانبيػػًا  ليسػػت لػػي حقػػوؽ وواابػػات المػػواطف  ولػػو اػػار 

    (1 اإلنسافالنص ع    ذا الحؽ تس اةعحف ال المس لحقوؽ 

 

 :  والثقافيةق اال ت ادية واال تماعية الحقو
و ػػس ت ػػؾ الحقػػوؽ التػػس تتط ػػا تػػوفؿ اياػػابس مػػف لبػػؿ الوولػػة مػػف أاػػؿ ل التاػػا   

ومػػف أ ػػـ   (2 وت ػػو بمصابػػة ويػػوف ع ػػ  الوولػػة والتػػس ة يملػػف اف تن ػػذ اة ب ػػو   تو يايػػة
   - ذك الحقوؽ:

حقػػػي تػػػس تػػػس أف ي مػػػؿ مػػػف أاػػػؿ ال ػػػيش  و  اإلنسػػػافالحػػػؽ تػػػس ال مػػػؿ: و ػػػو حػػػؽ  -
افتيا  ال مؿ الذي ي يو  وتس أا  عاوؿ يل ؿ لي و س تي عيوػي  وتػس الحمايػة مػف 

نوػػػأ النقابػػػات لحمايػػػة م ػػػ حتي ولػػػذلؾ الحػػػؽ تػػػس ال احػػػة يالبطالػػػة وتػػػس اف يػػػنظـ و 
اولات ال  اغ وتس تحويو ساعات م قولة ل  مؿ وال احػة  ولػو حظػ  حػؽ ال امػؿ تػس 

  (3 اإلنسافلحقوؽ ال مؿ بأ تماـ اةت اليات الوولية 
الحػػػؽ تػػػس الضػػػماف والتػػػأميف اةاتمػػػاعس: و ػػػو حػػػؽ ال امػػػؿ تػػػس الح ػػػوؿ ع ػػػ    -

التأميف بالنسبة لما لو ي ػيبي تػس اذى ولػذلؾ ح ػولي ع ػ   اتػا تػس حالػة التقاعػو 
 تمػػاـ تػػس اةت اليػػات باةتقػػوي ًا لمػػا بذلػػي مػػف ااػػو تػػس عم ػػي ولػػو حضػػ   ػػذا الحػػؽ 

    (4 اإلنسافالوولية لحقوؽ 

   (5 الحؽ تس التمت  بأع   مستوى مف ال حة البونية وال ق ية  -

                                                 

 ( ما اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان.   15ان ر ادلادة )   (1)
 4رلليد )  –رللية حقيوق اإلنسيان  –والاموحيات  الواقيع –نسان يف اجلامعيات العربيية  دريد حقوق اإل –زلمد يوسف علوان   (6)

 .  41، ص 1991( ، 
 ( ما اال فاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية.    6وكذلك ادلادة )  –(ما اإلعالن العادلي لإلنسان  63ان ر ادلادة )   (3)
 لدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية.  ( ما اال فاقية ا 9ان ر ادلادة )   (4)
 ( نفد ادلصدر.  16ان ر ادلادة )   (5)
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الحػػؽ تػػس الت  ػػيـ: ياػػا اف يلػػوف الت  ػػيـ ماانيػػًا والجاميػػًا ف و ػػًا تػػس الم احػػؿ   -
    (1 وعيةتوال ؼيصقالتاةبتوااية لما لي مف أ مية تس 

 
  الحقوؽ اةلت اوية واةاتماعية تفت ؼ الحقوؽ المونية والسياسية عفو 

ة وة تفت ػػػؼ مػػػف وولػػػة الػػػ  افػػػ ى م المضػػػموف اف الحقػػػوؽ المونيػػػة صابتػػػحيػػػمػػػف ت 
  ية ع   ال لس مف الحقوؽ اةلت اوية تاس متني  اإلنسانةناا ت تبط بال  ة 

 ؽ ولػـ تنوػأ بالقػانوف الوضػ س  ػف الحقوؽ المونية ذات طاب  مطتأمف حيم الطاب : أما 
 ليس اة اوا  لحماية  ذك الحقوؽ  ية واف القانوف اإلنسانانما م و  ا الل امة 

الحقوؽ اةلت اوية تاس ذات طاب  نسبس وتظاػ  بأوػلاؿ مفت  ػة   وتس ما يت  ؽ 
أي اف الحقػػػػػػوؽ المونيػػػػػػة ذات طبي ػػػػػػة اعحنيػػػػػػة امػػػػػػا الحقػػػػػػوؽ اةلت ػػػػػػاوية ذات طبي ػػػػػػة 

    (2 إنوااية
 الت  يؽ بيف نوعس الحقوؽ:  أ صا 

واةاتماعيػػػػة ة تتمتػػػ  بػػػػذات و اػػػػة  مػػػف حيػػػػم الحمايػػػػة: اف الحقػػػوؽ اةلت ػػػػاوية -
الحمايػػػة التػػػس تتمتػػػ  باػػػا الحقػػػوؽ المونيػػػة والسياسػػػية  تاػػػذك الحقػػػوؽ ا فيػػػ   يملػػػف 
تحقيقاا عف ط يؽ القانوف  اما الحقوؽ ا ول  تيتولؼ اعمالاا ع ػ  ا ت ػاع مسػتوى 

الصػػ وات تػس الػػبحو  و ػػس ة توػػلؿ سػوى التػػجاـ سياسػػس وأوبػػس اةنتػاج وعوالػػة توجيػػ  
    (3 ع   الوولة بفحؼ الحقوؽ المونية التس ت  ض التجامًا لانونيًا ع ياا

 القيػػاـالوولػػة اة اةلتػػجاـ ب ػػوـ وسػػبا ذلػػؾ اف  ػػذك الحقػػوؽ المونيػػة ة ت ػػ ض ع ػػ  
بأي عمؿ يمن  اةتػ او مػف مما سػتاا او ي يقاػا  وبػالنظ  لمػا تتميػج بػي  ػذك الحقػوؽ 

                                                 

 ( ما اإلعالن العادلي.  66وكذلك ادلادة )  –( نفد ادلصدر  13ان ر ادلادة )   (1)
 .  188ص –باسيل يوسف، حقوق اإلنسان يف  اريخ احلزب، ادلصدر الساب    (2)
 .  41ص – مصدر ساب  –زلمد يوسف علوان   (3)
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ا ت ع ياػػػػا  ػاػػػػ أواعتػػػػوت  إذا مة الوولػػػػة فاػلناـ مػػػػػيمػػػػ ا تػػػػ اوو تػػػػأف ػمػػػػف تحويػػػػ
    (1 ول قضار الحؽ تس الجاماا ب وـ المساس باا او بالت ويض عما ي يباا

مػػف حيػػم  ػػيب التطبيػػؽ: اف الحقػػوؽ المونيػػة نظػػ ًا لطاب اػػا المط ػػؽ تطبػػؽ مباوػػ   ع ػػ  
اميػػػػ  اةوػػػػفاص ووف تمييػػػػج بينمػػػػا تطبػػػػؽ الحقػػػػوؽ اةلت ػػػػاوية واةاتماعيػػػػة والصقاتيػػػػة 

 6   و  ذا تس مقا نة نص المػاو  ومب ماة وع   اوفاص محوويف ويبو و   تو يايةب 
( مػػػػف ات اليػػػػة الحقػػػػوؽ المونيػػػػة والسياسػػػػية مػػػػف ااػػػػة والحقػػػػوؽ اةلت ػػػػاوية واةاتماعيػػػػة 

    (2 أف ىمف ااة  الصقاتيةو 
 مف حيم اةلتجامات التس ت  ض ع   الوولة: 

 ض ت ػػلوولػػة التجامػػات سػػ بية  بينمػػا ا السياسػػية ت ػػ ض ع ػػ ة و اف الحقػػوؽ المونيػػ 
الحقػػػػوؽ اةلت ػػػػاوية واةاتماعيػػػػة ع ياػػػػا التجامػػػػات اياابيػػػػة  ذلػػػػؾ  ف النػػػػوع ا وؿ مػػػػف 
الحقػػوؽ وف و ػػًا الحقػػوؽ المونيػػة والتػػس ت نػػس لػػو   ال ػػ و ع ػػ  الت ػػ ؼ الحػػ  تتحقػػؽ 

ب ػػوـ  بماػػ و اف تلػػؼ الوولػػة يػػو ا عػػف الت ػػ ض لاػػا  اي اناػػا ت ػػ ض ع ػػ  الوولػػة التجامػػاً 
   علس الحقوؽ اةلت اوية التس تقتضس مف الوولة التوفؿ لتحقيقاا لألت او (3 التوفؿ

  
 
 

                                                 

 – 1986 – 1985 –الكويييت  –مييذكرات لالبيية كلييية احلقييوق  –احلقييوق واحلريييات العاميية  –د. عييدنان محييودي جليييل   (1)
 .   113ص

 .  186ص –مصدر ساب   –باسيل يوسف   (2)
 .  114ص –مصدر ساب   –د. عدنان محودي   (3)
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   :الحقوق الفردية والحقوق ال ماعية -3
مػػف اةعتػػوارات  اإلنسػػافالحقػػوؽ ال  ويػػة  ػػس ت  ػػؾ الحقػػوؽ التػػس يػػ او باػػا حمايػػة  

فا ػػة  والحػػؽ تػػس ح يػػة مصػػؿ الحػػؽ تػػس احتػػ اـ الحيػػا  ال  (1 التػػس تقػػ  ع يػػي مػػف الوولػػة
 ال ل  والضمي  والح ية وا ماف  و ذك الحقوؽ ذات طبي ة ت وية  

اما الحقوؽ الاماعية تاس التس يلوف لاػا  ػ ة اماعيػة  أي ة تػتـ مما سػتاا اة  
بوػػلؿ امػػاعس  مصػػؿ حػػؽ الوػػ وا تػػس تق يػػ  م ػػي  ا والحػػؽ تػػس عػػوـ الفضػػوع ل تمييػػج 

ظػة ع ػ  السػمات والف ػااص المميػج  لاػا وتطوي  ػا   وحؽ ا ل يات تس المحات ن  يال
    (2 وعوـ اةنوماج تس ا ل بية

ال  وية والاماعية مبنس ب و    ايسػية ع ػ  تحويػو  اإلنسافالتمييج بيف حقوؽ  أف 
  تظاػػ   صػػا  (3 أفػػ ىالمسػػت يو مػػف  ػػذك الحقػػوؽ مػػف ااػػة واسػػ وا مما سػػتاا مػػف ااػػة 

ولػػة بػػيف  ػػذيف النػػوعيف مػػف الحقػػوؽ سػػوار تػػس تحقيػػؽ الت  يػػؽ بينامػػا تػػس التػػأصي ات المتبا
 أو تس انتاالاا   اإلنسافحقوؽ 
تاناؾ حقوؽ اماعية ت تب  اساسًا لمما سة الحقوؽ ال  وية مصؿ حؽ الوػ وا تػس  -

 تق ي  الم ي   تأنتقار  ذا الحؽ ي نس جواؿ الحقوؽ ال  وية  
ب حلػػة اوليػػة وة و نػػاؾ حقػػوؽ اماعيػػة توػػلؿ ح قػػات مت ػػ ة بػػالحقوؽ ال  ويػػة   -

  *(4 يملف تحقيؽ الحقوؽ ال  وية بووف حقوؽ اماعية

 

  :طائفة الحقوق ال ديدة 4

                                                 

 .  46ص –مصدر ساب   –عبد احلي ح ازي   (1)
 .  41ص –مصدر ساب   –ن زلمد يوسف علوا  (2)
 .  191ص –مصدر ساب   –باسيل يوسف   (3)

* مييثالً حيي  الت مييع السييلمي إذا ه يسييمح بييا  عتييا حقييوق اإلنسييان الفردييية .193ص –مصييدر سيياب   –باسيييل يوسييف   (4) 
   منتهكة.
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و ػػس ت ػػؾ الحقػػوؽ التػػس تقتضػػياا طبي ػػة  (1 وتسػػم   ػػذك الحقػػوؽ بػػالحقوؽ التضػػامنية
الحيػػا  الم ا ػػ    والتػػس واػػوت نتياػػة تطػػو  النظػػاـ الػػوولس واتسػػاع وااػػ   الم  تػػة وصػػو   

تقػػػػوـ التلن ػػػػواس  و ػػػػس ت ػػػػ ض وو ًا اياابيػػػػًا ع ػػػػ  الوػػػػ وا والحلومػػػػات اةت ػػػػاةت وال
والماتم  الوولس لتحقيقاا  ومف  ذك الحقوؽ  الحؽ تػس السػحـ  الحػؽ تػس التنميػة  الحػؽ 
تس بياة نظي ة  الحؽ تس الاوور  الحؽ تس الص وات المواوو  تػس لػاع البحػا   الحػؽ تػس 

    (2 اللوا م اللب ىالمياك ال الحة  الحؽ تس اةلاصة عنو 
 
  ي:اإلنسانوالقانون الدولي  اإلنسانحقوق  ـثالثًا:

  ساإلنسػػػػانوف الػػػػوولس ػوالقانػػػػ اإلنسػػػػافوؽ ػبػػػػيف حقػػػػ يجػمػػػػف الضػػػػ و ي م  تػػػػة التمػػػػ 
فا ػػة واف اللصيػػ  مػػف يف ػػط بػػيف  ػػذيف ال ػػ عيف مػػف القػػانوف وال ػػذاف ي تبػػ اف مػػف أحػػوم 

   (3 ت وع القانوف الوولس ال اـ
  تسػػوؼ نحػػاوؿ  نػػا اعطػػار تلػػ   اإلنسػػافلػػو تط لنػػا الػػ  ت  يػػؼ حقػػوؽ  نػػاأنوبمػػا  

 س؟ اإلنسانس  تما المق وو بالقانوف الوولس اإلنسانمواج  عف القانوف الوولس 
و مػػف حػػالمبػػاول والقواعػػو التػػس تماموعػػة  ػػ ا  ػػذا القػػانوف بأنػػي    يملػػف ت  يػػؼ 

   (4 استفواـ ال نؼ أصنار المناجعات المس حة

                                                 

 .  46ص –مصدر ساب   –زلمد يوسف علوان   (1)
 –م ادلعيايري الدوليية حلقيوق اإلنسيان يف اعيار الدراسيات القانونيية يف التعلييم العياحل آفياق لتعليي –د. اسيامة اابيت ذاكير االلوسيي   (2)

 .  68ص – 14عدد  -بغداد  – 1ت – 6111سنة  -رللة الدراسات الدولية  
 ان ما ارم فروع القانون الدوحل العام ري:   (3)
 وحل للتنمية . القانون الد6. قانون التن يم الدوحل.                           1
                                     . القانون الدوحل اإلنسا .4    . القانون الدوحل حلقوق اإلنسان.               3

 .   41، ص6111 –االردن  – 4ط –د. رشاد عارف يوسف السيد، مبادئ القانون الدوحل العام، كلية احلقوق االردنية 
 – 6113 –جنييف  –ا ميم ادلتحيدة  –( القيانون اإلنسيا  اليدوحل وحقيوق اإلنسيان  13رقيم )  – صيحيفة وقيائع –ادلنشيور   (4)

 .  1ص
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وػػفاص ليػػ  الموػػت ليف ب ػػو   النسػػبة لنايػػات  ػػذا القػػانوف تاػػس  حمايػػة اةب أمػػا 
تػػس ا عمػػػاؿ ال واايػػة أي الا حػػػ   ػػػوا عػػف اةوػػت اؾ ب ػػػو   مباوػػ   ل  أو الػػذيف مباوػػ  

والن لػػ  وأسػػ ى الحػػ ا والمػػونييف  ولػػذلؾ الحػػو مػػف  صػػا  ال نػػؼ اصنػػار القتػػاؿ سػػ يًا الػػ  
     (1 تحقيؽ أ واؼ الح ا

ضػحايا بحمايػة  س المت  قػةاإلنسػانلنوأتي  تناو اف لواعو القػانوف الػوولس وبالنسبة  
 صػػػـ تػػػس ات اليػػػة ة ػػػاي ل ػػػاـ 1864الحػػػ ا  نوػػػأت أ ػػػًح ب ػػػ ؼ وولػػػس تاسػػػو منػػػذ عػػػاـ 

  والب وتولػػوةف 1949صػػـ مػػا ت تاػػا مػػف ات اليػػات انيػػؼ عػػاـ  1917 ولػػذلؾ لسػػنة 1899
   (2  1977اةضاتياف ل اـ 

 ػيالتاا تػس ة ػاي أو تػس    اليػي اف لػوانيف الحػ ا التػس تمػت  ومما تاو  اةوا 
 يةاإلنسانانيؼ أو تس أي ملاف  ف   لانت نتااًا لتسوية وال ية بيف اةعتبا ات 

مػػػف ناحيػػػة  ومتط بػػػات الضػػػ و   ال سػػػل ية مػػػف ناحيػػػة افػػػ ى  والمححػػػظ ع ػػػ  ات اليػػػة  
تػػػس ات اليػػػات ة ػػػاي تأناػػػا ية  امػػػا اإلنسػػػانانيػػػؼ اناػػػا ت لػػػس الميػػػؿ ل ػػػال  اةعتبػػػا ات 

   (3 افذت ب يف اةعتبا  المواجنة بيف مصؿ  ذك اةعتبا ات ومتط بات الض و   ال سل ية
س يصػػػو  التسػػػاقؿ حػػػوؿ مػػػا  ػػػس اإلنسػػػانب ػػػو  ػػػذا ال ػػػ ض المػػػواج ل قػػػانوف الػػػوولس  

س؟ ومػػا  ػػس أواػػي الوػػبي وا فػػتحؼ اإلنسػػانوالقػػانوف الػػوولس  اإلنسػػافال حلػػة بػػيف حقػػوؽ 
 ناا؟ بي

 ي اإلنسانوالقانون الدولي  اإلنسانالعال ة بين حقوق 
والػذي ي اػ   اإلنسػافس سابقًا لظاو  حقػوؽ اإلنسانلقو لاف ظاو  القانوف الوولس  

 1948ال ػاو  عػف الامي ػة ال امػة تػس عػاـ  اإلنسافبوو ك ال  اةعحف ال المس لحقوؽ 

                                                 

 .  6-1ص –ادلصدر الساب    (1)
مركييز االمييارات للدراسييات والبحييوث االسيي ا ي ية،  –سيييادة الييدول يف ضييوء احلماييية الدولييية حلقييوق اإلنسييان  –باسيييل يوسييف   (6)

 .  9ص – 6111 – 1ط
 –( 41رلليييد ) –ايليية العصييرية للقييانون الييدوحل  –رشيياد عييارف السيييد، ن ييرات حيييول حقييوق اإلنسييان يف النييزاع ادلسييلح د.   (3)

 .  86ص – 1985



                                                                                     األولالفصل 
  اإلنسانحقوق التعريف ب

 

 61 

تا يفيػػة وت سػػ ية واحػػو   تلػػؿ  وللػػف النظػػاميف ع ػػ  ال ػػ يو ال لػػ ي ي ػػوواف الػػ  ا ػػوؿ
مػػف لػػوى  اإلنسػػافمنامػػا لػػو ولػػو مػػف احوػػار الظػػ وؼ القاسػػية ومػػف ظػػ و   حمايػػة حقػػوؽ 

الوػػ  التػػس تاػػووك  ومػػ  ذلػػؾ تػػأف  ػػذا الوضػػ  لػػو تمفػػض عػػف ااػػويف متميػػجيف لتف يػػؼ 
    (1 ضو ال ووااية والمجااية اإلنسافويحت الح ا والوتاع عف 

اؾ وػػػبي اسػػػتقحؿ بينامػػػا  اذا لػػػاف الػػػ أي السػػػااو تػػػس لػػػاف  نػػػ تمػػا يححػػػظ  نػػػا أنػػػي 
اةمـ المتحو  اف ما و منالوة لانوف الح ا بيف او اناا سوؼ ياج صقػة ال ػالـ تػس مػوى 

ولػػذلؾ لػػ  ت لانػػة القػػانوف الػػوولس بػػاةمـ المتحػػو  تػػس وو تاػػا   لػػو تاا ع ػػ  ح ػػظ السػػحـ
التػػس سػػوؼ تتناولاػػا  لمػػا    اة تػػو ج لػػانوف الحػػ ا بػػيف الموضػػوعات1949ا ولػػ  عػػاـ 

لـ يو  تس أي نص مف ن و ي ال  مسألة احتػ اـ  اإلنسافاف اةعحف ال المس لحقوؽ 
تس النجاعات المس حة  ومف اانا  فػ  ناػو اف ات اليػات انيػؼ ال ػاو    اإلنسافحقوؽ 
والتػػس تمػػت  ػػيالتاا تػػس ن ػػس الولػػت تق يبػػًا لػػـ تتضػػمف ايػػة اوػػا   لحقػػوؽ  1949عػػاـ 

  (2 اإلنساف
وللػػف بػػال لـ مػػف  ػػذا اةسػػتقحؿ تقػػو لامػػت بنيػػ  ل ػػو عحلػػة بػػيف  ػػذيف ال ػػ عيف  

 وات اليات انيؼ   اإلنسافات اليات حقوؽ  –مف ت وع القانوف الوولس 
بوػػأف تطبيقاػػا تػػس جمػػف  أحلامػػاؿ متأناػػا توػػ  اإلنسػػافتبالنسػػبة ةت اليػػات حقػػوؽ 

تػس  ي  بأنػ1951وال ػاو   عػاـ  إلنسػافاالح ا  تمصًح تقضس اةت الية اةو وبيػة لحقػوؽ 
ب ػػػػض  أبطػػػاؿ حيػػػا  ا مػػػة يملػػػفجمػػػف الحػػػ ا او حػػػاةت الطػػػوا ل الوػػػام ة التػػػػس تاػػػوو 

  وتواػػو (3 الحقػػوؽ المػػذلو   تػػس اةت اليػػة تيمػػا عػػوا أ ب ػػة حقػػوؽ ة يملػػف الت ػػ ؼ باػػا
ا تػأف مف ال اػو الػوولس الفػاص بػالحقوؽ المونيػة والسياسػية  و لػذ 45أحلاـ مماص ة تس ـ
تطبػػؽ تػػس حالػػة النجاعػػات المسػػ حة اضػػاتة الػػ   أفأيضػػًا  يملػػف اإلنسػػافات اليػػات حقػػوؽ 

                                                 

 .  779ص – 1999 –بريوت  –الدار اجلامعية للاباعة  –الوسيط يف القانون الدوحل العام  –د. زلمد ايذوب   (1)
ال مجة العربية دلقال نشير يف ايلية الدوليية للصيليب  –دولية للصليب ا محر وحقوق اإلنسان الل نة ال –ا ستاذ دي يش شندلر   (2)

 .   7ص – 1979كانون الثا    –ا محر 
 ( ما اال فاقية االوروبية حلقوق اإلنسان.  15ان ر ادلادة )   (3)
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  تانػػػاؾ اتاػػػاك نحػػػو 1949تطبيقاػػػا تػػػس ولػػػت السػػػ ـ  امػػػا بالنسػػػبة ةت اليػػػات انيػػػؼ ل ػػػاـ 
لوناػػا توػػلؿ التجامػػات  إلػػ  إضػػاتة  المحميػػيفاعتبػػا  أحلاماػػا حقولػػًا ت ويػػة لألوػػفاص 

ة  ينػػأت ػػس لػػؿ مػػف اةت اليػػات اة ب ػػة تواػػو مػػاو  تػػنص ع ػػ   ع ػػ  اةطػػ اؼ المت الػػو  
 (1 ياػػوج لألوػػفاص المحميػػيف اف يتنػػاجلوا عػػف الحقػػوؽ المل ولػػة لاػػـ بمواػػا اةت اليػػات

ذلؾ تأف الماو  الصالصة الموت لة بػيف اميػ  اةت اليػات اة ب ػة  ت ػـج اةطػ اؼ  إل  إضاتة
ية تس أي نجاع مس   ليسػت لػي طبي ػة نساناإلالم نية بأف تطبؽ لحو أون  ب ض القواعو 

تاػػػس تتػػوافؿ مػػػ    و لػػذا تاػػػس تحػػوو ال حلػػػات بػػيف الػػووؿ ومواطنياػػػا  وبالتػػالس (2 ووليػػة
    اإلنسافالواا   التق يوية لحقوؽ 

وممػا تاػػو  اةوػػا   اليػي اف  ػػذك ال حلػػة بػيف  ػػذيف القػػانونيف لػـ تحظػػ  باة تمػػاـ 
الػػذي عقوتػػي ا مػػـ المتحػػو  تػػس  اإلنسػػافالػػوولس لحقػػوؽ الوااػػا اة عنػػوما ان قػػو المػػقتم  

( 63بػيف  ػذيف ال ػ عيف مػف القػانوف  ت ػس القػ ا    لذي  بط  سػمياً   وا1968طا اف عاـ 
تػػس النجاعػػات المسػػ حة (  اإلنسػػافب نػػواف   احتػػ اـ حقػػوؽ  1968 يػػا   16ال ػػاو  تػػس 

لمناجعػػات المسػػ حة ا حػػم المػػقتم  ع ػػ  تطبيػػؽ اةت اليػػات القاامػػة ع ػػ  نحػػو أتضػػؿ تػػس
مػػف اةت اليػات  ولػػو أوى  ػػذا القػ ا  الػػ  بوايػة نوػػاط تػس ا مػػـ المتحػػو   وع ػ  ابػػ اـ مجيػو

س  ولانػػت الوت ػػة التػػس تحققػػت تػػس طاػػ اف  ػػس التػػس لػػاوت اإلنسػػانبوػػأف القػػانوف الػػوولس 
  (3 الووؿ ال  النظ  بأياابية تس تطوي  ات اليات انيؼ

 
 ي اإلنسانوالقانون الدولي  اإلنسانقوق أو ه الشبة واالختالف بين ح

 يملف ح   أواي الوبي واةفتحؼ بيف  ذيف ال  عيف تيما ي س:  
ت مػس ذلػؾ  لػفبؽ ب  ة فا ة تس ولػت السػ ـ  ويمتط اإلنسافاف أحلاـ حقوؽ   1

مػػػػف فػػػػحؿ اةطػػػػحع ع ػػػػ  ال قػػػػ   الصانيػػػػة مػػػػف ويبااػػػػة اةعػػػػحف ال ػػػػالمس لحقػػػػوؽ 
                                                 

 ( ما اال فاقية الرابعة.  8دة ) ( ما ا فاقيات جنيف االوىل والثانية والثالثة، وادلا 7ان ر ادلادة )   (1)
 ( ادلش كة بني اال فاقيات االربع.  3ان ر ادلادة )   (2)
 .  8ص –مصدر ساب   –دي يش شندلر   (3)
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و ط لح ظ الس ـ  اة انػي ة  اإلنسافت اـ حقوؽ   حيم تنص ع   اف احاإلنساف
ب ػػػػو   اسػػػػتصنااية تػػػػس حػػػػاةت النػػػػجاع  اإلنسػػػػافيمنػػػػ  مػػػػف سػػػػ ياف أحلػػػػاـ حقػػػػوؽ 

س يطبػػؽ أساسػػًا تػػس حػػاةت النػػجاع اإلنسػػانالمسػػ    بينمػػا ناػػو اف القػػانوف الػػوولس 
   (1 المس   سوار ألاف ووليًا أـ لي  وولياً 

مصػػؿ المبػػاول ال امػػة بو اػػة ألبػػ   بينمػػا يلتسػػا ت اإلنسػػافوي اػػـ مػػف  ػػذا اف حقػػوؽ 
طاب ػػًا فا ػػًا واسػػتصناايًا اذ ة يػػوفؿ تػػس ماػػاؿ التطبيػػؽ اة س اإلنسػػانالقػػانوف الػػوولس 

   (2 تس ال حظة التس تبوأ تياا الح ا
تطبػؽ ع ػ  مسػتوى ا تػ او  بينمػا يطبػؽ القػانوف الػوولس  اإلنسػافحقوؽ  أحلاـ أف  6

ت نػػػػس  اإلنسػػػػافوبم نػػػػ   فػػػػ  اف أحلػػػػاـ حقػػػػوؽ  س ع ػػػػ  مسػػػػتوى الػػػػووؿ اإلنسػػػػان
س اإلنسػانب و    ايسية بال حلات بيف الووؿ و عايا ا  بينما ياتـ القانوف الػوولس 

   (3 بال حلات بيف الووؿ وا ط اؼ المتحا بة و عايا ا
تسػػػػ ي ع ػػػػ  لػػػػؿ ا تػػػػ او ووف أف توػػػػت ط تػػػػياـ  ػػػػ ة  اإلنسػػػػافأحلػػػػاـ حقػػػػوؽ  أف  3

ب ػػػض اةت اليػػػات فا ػػػة ب اػػػات م ينػػػة مصػػػؿ الحااػػػيف ب يناػػػا  واف لانػػػت  نػػػاؾ 
س تيحػػػػوو ال اػػػػات التػػػػس يحمياػػػػا اإلنسػػػػانوالنسػػػػار وا ط ػػػػاؿ  امػػػػا القػػػػانوف الػػػػوولس 

لػػػػػػالا ح  والم ضػػػػػػ  وأسػػػػػػ ى الحػػػػػػ ا  اة اف التطػػػػػػو ات تػػػػػػس القػػػػػػانوف الػػػػػػوولس 
  أي يسػػػ   الػػػ  اإلنسػػػافس تتاػػػي نحػػػو الامػػػة نظػػػاـ مماصػػػؿ لنظػػػاـ حقػػػوؽ اإلنسػػػان

                                                 

 ادلوقع،  ان ر ، حقوق اإلنسان جتارلها الكبار عمدا؟ د. متعب العيثوي  (1)
http://www.alriyadh-.com.sa/contents/14-10-2003/-main page/index. php. 

بينميا يتوقيف فيقول الدكتور رشاد عارف هبذا الصدد، ان القانون الدوحل اإلنسيا  يعتيا امتيداد للقيانون اليدوحل حلقيوق اإلنسيان،   (2)
رذا القانون بسبب ال روف االستثنائية اليت  ن م عا أحوال النزاع ادلسلح دولياً ام داخلياً عا التابي . يدخل القيانون اليدوحل 

 .  46ص –مصدر ساب   –ان ر د. رشاد عارف  –نسا  اىل دائرة العمل على الفور اإل
 –اعيداد  –حبث منشور يف كتاب القانون اليدوحل اإلنسيا   –ا سد ا ولية للقانون اإلنسا  الدوحل  –د. امساعيل عبد الرمحا  (3)

 .    63ص – 6113 –القاررة  – 1ط –دار ادلستقبل العريب للاباعة  –أمحد فتحي سدور 
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ا وػػفاص مػػف ليػػ  المقػػات يف مػػ  المحاتظػػة تػػس الولػػت ن سػػي ع ػػ   حمايػػة لاتػػة
  (1 الاوانا الفا ة التس تقتضياا الظ وؼ التس يس ي تياا  ذا القانوف

 
س  اإلنسػانعف  ليػات تن يػذ القػانوف الػوولس  اإلنسافافتحؼ  ليات تن يذ لانوف حقوؽ  -4

قػػػااؽ باإلضػػػاتة إلػػػ  ولاػػػاف تق ػػػس الح اإلنسػػػافتبينمػػػا توػػػمؿ ا ولػػػ   ياػػػات حقػػػوؽ 
المنضػػػػمات الووليػػػػة واإلل يميػػػػة  توػػػػمؿ الصانيػػػػة الحلومػػػػات ول انػػػػة الووليػػػػة ل  ػػػػ يا 

 ا حم  والووؿ الحامية 
س اإلنسػانوالقانوف الوولس  اإلنسافأما بالنسبة إل  واي التوابي  تناو أف لانوف حقوؽ 

  ومػف  نػػا (2 يواحتػ اـ ل امتػػ اإلنسػافياػوؼ إلػ  تحقيػػؽ لػ ض موػت ؾ يتمصػػؿ تػس حمايػػة 
 ػو محػو  الحمايػة ومح اػا  اإلنسػافتأف نقطة اةلتقار ا ولية بيف القػانونيف تلمػف تػس أف 

وبػػػذلؾ تأنامػػػا يوػػػت لاف تػػػس ال ويػػػو مػػػف المبػػػاول (  3  تلح مػػا ملػػػ س لتحقيػػػؽ  ػػػذك النايػػػة
  ( 4 ومناا
  ت إلنسػػػػاف حػػػػؽ احتػػػػ اـ حياتػػػػي وسػػػػحمتي اإلنسػػػػافمبػػػػوأ  ػػػػيانة ح مػػػػة وػػػػفص  -1

س  ػػػيانة الوػػػفص اإلنسػػػانالم نويػػػة  و ػػػذا ي نػػػس تػػػس القػػػانوف الػػػوولس الاسػػػوية و 
 الذي يسقط تس ميواف القتاؿ أو الح اظ ع   حيا  المقات يف الذيف استس موا 

 عوـ التمييج  بسبا ال  ؽ أو الويف الانس أو ال نة   الخ  -6

مبوأ ا مف  ل   و الحػؽ تػس أمنػي الوف ػس  تيحظػ  ال قػاا الامػاعس وا عمػاؿ  -3
نتقاميػػة واحتاػػاج ال  ػػااف  مػػف اانػػا أفػػ  ياػػا م اعػػا  الضػػمانات القضػػااية اة

                                                 

مليف رقيم  –مليف القيائمني بيالتعليم، الل نية الدوليية للصيليب ا محير  –القانون الدوحل اإلنسا  والل نة الدولية للصليب ا محير  (1)
 .  61ص –جنيف  – 6

ر ي السينة السادسية ي ( جياك ميوران ي الايابع اليذات ادلتقيارب للقيانون اإلنسيا  وقيانون حقيوق اإلنسيان ي ايلية الدوليية للصيليب ا محي6)
 .83ي ص 1993( ي آذار 31العدد )

 .  61( د. إمساعيل عبد الرمحا ي مصدر ساب  ي ص3)

 وما بعدرا. 69ي ص 1997( د. عامر الزماحل، القانون الدوحل اإلنسا  ي منشورات ادلعهد العريب حلقوق اإلنسان ي  وند 4)
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ومبوأ المسقولية ال  وية  وة ياوج أف تلوف  ناؾ استصنارات مػف  ػذك الضػمانات 
أصنػػػار النػػػجاع المسػػػ    وحتػػػ  تػػػس ا ولػػػات اةسػػػتصنااية لاةضػػػط ابات والتػػػوت ات 

 ا مف الواف ية  إذ ياا اتفاذ التوابي  الحجمة لح ظ 

وممػػػػػا تاػػػػػو  اإلوػػػػػا   أليػػػػػي  أف  نػػػػػاؾ حاػػػػػب مفت  ػػػػػة لػػػػػو لي ػػػػػت بوػػػػػأف أواػػػػػي الوػػػػػبي 
واةفتحؼ بيف ال ػ عيف المػذلو يف  تانػاؾ النظ يػة التوحيويػة التػس ت يػو بػأف القػانونيف 
متوػػابلاف ومتحػػواف  و نػػاؾ النظ يػػة اةن  ػػالية التػػس تػػ ى بأنامػػا مفت  ػػاف ومسػػتقحف 

ويبػوو  ( 1 اف وللناما متلامحف ج يموالتس ت يو بأف القانوناف مت وأفي ًا النظ ية التلام ية
 أف التلام ية  س ا تضؿ لياسًا بالنظ يات ا ف ى 

س يمػػػػصحف ت عػػػػاف اإلنسػػػػانوالقػػػػانوف الػػػػوولس  اإلنسػػػػافوأفيػػػػ ًا يملػػػػف القػػػػوؿ بػػػػأف حقػػػػوؽ 
 متمػػايجاف مػػف تػػ وع القػػانوف الػػوولس ال ػػاـ  تامػػا ي ػػباف تػػس تحقيػػؽ  ػػوؼ موػػت ؾ أة

تػػس اميػػ  ا حػػواؿ  لاػػذا ياػػا النظػػ  أليػػي بػػ و  تلام يػػة وع ػػ   اإلنسػػافو ػػو حمايػػة 
لتيػػػي لػػػو أننػػػا أ ونػػػا أف نط ػػػؽ ع يامػػػا اسػػػمًا موػػػت لًا بأسػػػاس ذلػػػؾ يقػػػوؿ ا سػػػتاذ اػػػاف 

واام ًا تاو "القانوف البو ي" والذي يملف ت  ي ي بأني "ماموعػة مػف ا حلػاـ القانونيػة 
   (2 س واجو ا ك اإلنسانال  و والوولية التس تل ؿ احت اـ 

 
 

                                                 

     Geffery Best , war and law since. 1995. cl aredon press. ox ford 1999. op 

930(1   ) 

 .   9ي ص 1984(  جان بكتيا، القانون الدوحل اإلنسا ،  اور  ومبادئا ي معهد رنري دونان، جنيف ي 2)
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ى
ىالمبحثىالثاني

ىاإلنسانالمراحلىالتيىمرتىبهاىحقوقى
 

 و أم ًا ض و يًا لبياف وضػ  حقػوؽ ي  اإلنسافأف و اسة الم احؿ التس م ت باا حقوؽ    

ية  وذلػػؾ أف مػػف المسػػ ـ بػػي  أف حقػػوؽ اإلنسػػانا تػػ او وح يػػاتاـ تػػس مفت ػػؼ الماتم ػػات 

فتحؼ الجمػػاف والملػػاف وتتػػأص  بمفت ػػؼ التيػػا ات ال ل يػػة السػػااو  تػػس تفت ػػؼ بػػا اإلنسػػاف

الماتمػػػ   وع يػػػي تػػػأف البحػػػم تػػػس ت ػػػؾ الم احػػػؿ يسػػػت ـج منػػػا تقسػػػيـ المبحػػػم إلػػػ  صػػػحم 

 م احؿ 

 

 في الع ور القديمة والوسطى اإلنسانأواًل:ـ حقوق 

 في اإلسالم اإلنسانثانيًا:ـ حقوق 

 اإلنسانمي بحقوق ثالثًا:ـ االهتمام الدولي واإل لي
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 في الع ور القديمة والوسطى اإلنسانأواًل:ـ حقوق 
 في الع ور القديمة اإلنسانحقوق -1

لقو لانت ال  و  القويمة تااؿ تل   فضوع الحالـ لقواعو لانونية تقيػو سػ طاتي  
إذ لػػاف الحػػالـ تػػس نظػػ  ا تػػ او بمصابػػة املػػة  ولػػاف الفضػػوع لحلمػػي مػػف لبيػػؿ الفضػػوع 

  ولانت الس طة تتوفؿ تس لػؿ وػسر وتػنظـ لػؿ وػسر (1 ـ الويف واةلتجاـ بت اليمي  حلا
  تنظػػاـ الحلػػـ باإلضػػاتة إلػػ  لونػػي ي تلػػج ع ػػ  (2 تق يبػػًا حتػػ  ب ػػض ا مػػو  الوف ػػية 

أسػاس السػ طة المط قػة ل حلػػاـ تأنػي لػاف نظامػػًا ل يػًا وػامًح يقػـو ع ػػ  أسػاس تب يػة ال ػػ و 
مػػا ولػػو انطباعػػًا عػػف افت ػػار الحقػػوؽ والح يػػات ال امػػة بأوػػلالاا    ػػذا م(3 التامػػة ل وولػػة 

لاتػػة حتػػ  و ػػ ت بأناػػا تػػس حلػػـ ال ػػوـ  وع ػػ  الػػ لـ أف  ػػذا اةنطبػػاع يحتضػػف الحقيقػػة 
  إذ (4 اللصيػ        المبالنػة واإلسػ اؼ تػس التقػوي  الوػسر مػفؿ مػتس اجر مني أة أني يح

تػػس الماتم ػػات القويمػػة  اإلنسػػافا حقػػوؽ  نػػاؾ اللصيػػ  مػػف اةوػػ الات التػػس اسػػتبانت تياػػ
 ذل  مصًح ػنووعت إل  المحاتظة ع ياا ومف  ذك الماتم ات 

 
لانػػػت مػػػف  اإلنسػػػافال ػػػ اؽ: ت ػػػس ال ػػػ اؽ ناػػػو أف تلػػػ   ال والػػػة والقػػػانوف والح يػػػة وحقػػػوؽ 

ا تلػػا  ا ساسػػية تػػس بػػحو واوي ال اتػػويف نظ يػػًا وعم يػػًا  حيػػم ناػػو أف م ػػوؾ ال ػػ اؽ 
بػػػا وف بلػػػوناـ حػػػ اس ال ػػػوؿ والحػػػؽ ومػػػا اإل ػػػححات التػػػس اػػػار باػػػا الم ػػػؾ لػػػانوا يت

تػػس ذلػػؾ الولػػت وتأليػػو ا  اإلنسػػافالسػػوم ي  او لااينػػا( أة وليػػؿ ع ػػ  أ ميػػة حقػػوؽ 
ع ػػ  ح يتػػي  و تضػػاا مػػا يتنػػالض م اػػا  ومػػف ناحيػػة أفػػ ى أف ل مػػة  الح يػػة( التػػس 

ت  وؿ مػػ   تػػس التػػا يخ  ػػس تػػس الولػػت الحاضػػ  أمنيػػة اميػػ  وػػ وا ال ػػالـ لػػو ظاػػ  

                                                 

 .9ي ص 1991(  جعفر صادق مهدي ي ضمانات حقوق اإلنسان ي دراسة دستورية رسالة ماجستري ي بغداد السنة 1)

 ا فراد والعالقة بني اآلباء وا بناء وما إىل ذلك ما ا مور الشخصية.( مثاذلا ي مسائل زواج 2)

 .17ي ص 16( د. زلمد سعيد رلذوب ي احلريات العامة وحقوق اإلنسان مصدر ساب  ص3)

بغيداد ي ( صالح حسا مايرود ي السييادة وقييايا حقيوق اإلنسيان وحريا يا ا ساسيية ي رسيالة دكتيورا  ي كليية العليوم السياسيية ي جامعية 4)
 .59ي ص 1995متوز 
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  أمػػا تػػس (1 البوػػ ي تػػس الوصيقػػة ال  اليػػة التػػس تنقػػؿ لنػػا إ ػػححات الم ػػؾ  او لااينػػا( 
ػ  1796عاو الم ؾ الباب س حمو ابس ت قو وضػ  لانونػي المسػم  بوػ ي ة حمػو ابس تػس 

 اإلنسػػاف( مػػاو  إذ تضػػمف تػػس مػػواوك اللصيػػ  مػػف حقػػوؽ 686ؽ ـ ولػػاف يضػػـ  1751
ؿ المصػاؿ: حقػوؽ المػ أ   إذ التسػبت تػس  ػذا القػانوف وف ػية لانونيػة ومناا ع   سػبي

مستق ة تفولاػا الت ػ تات القانونيػة  ولاػا أموالاػا الفا ػة مسػتق ة عػف أمػواؿ جوااػا  
ولاػػػا أف تت ػػػ ؼ باػػػا ولػػػذلؾ لاػػػا حػػػؽ التقاضػػػس  ومما سػػػة ال مػػػؿ التاػػػا ي  وتػػػولس 

ا أف يتنػاجؿ لاػا عػف ن ػؼ الوظااؼ اإلوا يػة  ولػذلؾ أواػا ع ػ  جوااػا الػذي ط قاػ
(  وأف ي وضػػػاا عػػػف اإلضػػػ ا  التػػػس أ ػػػابتاا 137ص وتػػػي للػػػس تقػػػـو بت بيػػػة أوةوك  ـ

  ولػػػذلؾ ناػػػو تػػػس وػػػ ي ة حمػػػو ابس (2 (138حؽ إذا لػػػـ يلػػػف لاػػػا أوةو  ـبسػػػبا الطػػػ
( التػس تماػؿ المػويف تػس أوار التجامػي تػس حالػة 48أحلامًا فا ة بالمويف وذلؾ تس  ـ

حا ػػ ي بحلػػـ إ او   اإللػػي تأنػػي ة ي ػػـج بتسػػويو وينػػي تػػس ت ػػؾ السػػنة لػػ ؽ حق ػػي وت ػػؼ 
  و ػػو أسػػاس ل قاعػػو  ال قايػػة تػػس الوػػ ي ة اإلسػػحمية  تػػأف لػػاف ذو م سػػ   (3 ل ػػوااف 

تنظ   إل  ميس  ( ولػذلؾ القاعػو  القانونيػة تػس القػانوف الوضػ س  مبػوأ القػو  القػا   (  
قالػًا ل حػؽ وتوطيػوًا ل  ػوؿ وتح يػجًا ل حلػاـ ومما يصبت أف و ي ة حمو ابس لو اارت إح

( مػػف وػػ ي ة حمػػو ابس والتػػس ألػػ ت 63ع ػػ  تطبيػػؽ أحلػػاـ القػػانوف  مػػا اػػارت بػػي  ـ
مبوأ الت ويض ب و   عامة ومػف الضػمانات التػس اػار باػا أيضػًا مػا من ػوص ع يػي 

ت حػػؽ أي   ػػأمػػاـ القضػػار  التػػس ل اإلنسػػاف( الفا ػػة بضػػمانات حقػػوؽ 6ـو5تػػس  ـ
  (4    بالظ ـ أو النبف أف يتظ ـ مباو تًا لوى محلمة الم ؾ حمو ابس وفص يو

                                                 

 .14بغداد ص 1977ي  دار الشؤون الثقافية العامة ي   3( د. فوزي رشيد ي الشرائع العراقية القدةة: ط1)

ي  1998( مصيافى إبيراريم الزدليي ي حقيوق اإلنسيان يف الشيريعة اإلسيالمية والقيانون اليدوحل بييت احلكمية ي العيراق ي بغيداد ي شيباط 2)
 .7ي6ص

ي مابوعييات دار العلمييني ي بغييداد ي  6قر ي مقدميية يف  يياريخ احليييارات القدةيية ي القسييم ا ول ي  يياريخ العييراق القييد  ط( عييا بييا3)
 .696يص695ما ص1955

 .7يص6( مصافى إبراريم الزدلي ي مصدر ساب  ي ص4)
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أمػػا تػػس م ػػ  القويمػػة: تقػػو ظاػػ ت ب ػػض الحقػػوؽ تػػس القػػوانيف التػػس وضػػ اا م ولاػػا 
ومناـ أفناتوت الذي ل   المساوا  بيف الناس تس وقوناـ الونيوية لما لانوا يتساووف تػس 

  (1 وقوناـ الوينية 
  

س: تتا ػػػت  ػػػذك الحقػػػوؽ تػػػس عاػػػو ج واوػػػت الػػػذي لػػػاف يػػػأم  أمػػػا تػػػس بػػػحو تػػػا  
بػػالم  وؼ ويناػػ  عػػف المنلػػ  ويػػوعو إلػػ  ال ػػوؿ بػػيف النػػاس ويضػػ  ال وا ػػؿ بػػيف حقػػوؽ 

   (2 ا ت او ووااباتاـ 
 

أما تس الموف اليونانية: تالتا يخ يحوصنا أف أصينا لومت ل  ػالـ تػس ع ػ  بػ ول يس 
طنػػوف أحػػ ا ًا متسػػاويف  الوػػ ا يمػػا س السػػ طة بن سػػي مػػصًح ل موينػػة التػػس ي ػػيش تياػػا الموا

ووف أف ي اػػػو باػػػا إلػػػ  ممص ػػػيف ولػػػـ يلػػػف إل او  الوػػػ ا مػػػف م قػػػا تػػػس لػػػؿ مػػػا يفػػػص 
الموينػػة  ولػػو سػػم  بػػ ول يس  ػػذا النظػػاـ باسػػـ الويمق اطيػػة  نػػي لمػػا لػػاؿ ة ياػػوؼ إلػػ  

    (3 م  حة ا ل ية بؿ م  حة ألب  عوو مملف 
 

 ـ ع ياا  ذا النظاـ و س:و ناؾ صحم أسس يقو 
 )تساوي امي  المواطنيف تس ح ية اللحـ  اةيجواو يا 
 )المساوا  أماـ القانوف  اةيجونوميا 

 )اةحت اـ حؽ لامي  المواطنيف  اةيجونيميا 

                                                 

ي  1971السيينة  117ييية القيياررة العيدد (  وفيي  علييي وربية ي حقييوق اإلنسيان بييني اإلسيالم واليين م العادلييية ي ماييابع ا ريرام الت ار 1)
 .16ي15ص

 .18( نفد ادلصدر ص2)

 .63ي ص1986( حسني مجيل ي حقوق اإلنسان يف الوعا العريب ي مركز دراسات الوحدة العربية ي بريوت السنة 3)
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  (1 ا ساسية  اإلنسافو س ت بي  تس الولت الحاض  عف حقوؽ 
ظا    مامة لاف لاا أص  ػا اللبيػ   أما بالنسبة لإلمب اطو ية ال ومانية تقو واوت مولو

تػػس نوػػأت الحقػػوؽ والح يػػات ال امػػة و ػػس "تلػػ   القػػانوف الطبي ػػس"  التػػس اػػارت نتػػاج 
وي تبػػ  القػػانوف الطبي ػػس ا سػػاس ال  سػػ س ل لػػ   (2 (عػػف مػػا يسػػم    بقػػانوف الوػػ وا 

لنػاس   إلل ا ك ماموعة مف القواعو ال ق يػة الف قيػة السػامية التػس تطػ  ااإلنسافحقوؽ 
ع ياػػا سػػابقة ع ػػ  لػػؿ لػػانوف وضػػ س يحلػػـ الماتم ػػات البوػػ ية  تمصػػؿ ال ػػوؿ وت بػػ  

 اإلنسػػافعػف القػيـ الف قيػة ال  يػا  و ػس م ػو  الوػ عية تػس الحقػوؽ التػس يطالػا باػا 
 3)    

مػف ال حسػ ة تػس إبػ اج  ػذك  عنػسألصػ  مػف  (4 لقػو لػاف ال قيػي ال ومػانس ويوػ وف 
يػػػ  ع ػػػ  النظ يػػػة السياسػػػية  إذ أحػػػوصت تياػػػا تنيػػػ ًا ب يػػػو ال لػػػ   التػػػس لانػػػت لاػػػا أصػػػ  لب

بالنػػًا تػػس ال لػػ  ا و بػػس  تػػأصي اً  المػػوى لػػـ يسػػبؽ لػػي نظيػػ  منػػذ عاػػو ا سػػطو  لمػػا أصػػ ت
وظ ػػت ل ونػػًا ت  ػػا وو ًا بػػا جًا تػػس مقا عػػة اةسػػتبواو وتػػس الػػوعو  إلػػ  الح يػػة والمسػػاوا  

 5)  
تػس ال  ػو  القويمػة أف  ػذك  نسػافاإلويتبيف لنا مػف ب ػو  ػذا اةسػت  اض لحقػوؽ 

وللف ب و   ضػ ي ة لياسػًا بػالتطو  المتسػا ع مػف  اإلنسافالماتم ات لو ع تت حقوؽ 
وللػػف ممػػا ة يملػػف نل انػػي  أناػػا لػػو  اإلنسػػافلبػػؿ الماتمػػ  الػػوولس تػػس اة تمػػاـ بحقػػوؽ 

سػػػػاعوت تػػػػس وضػػػػ  حاػػػػ  ا سػػػػاس الػػػػذي لػػػػو بنيػػػػت ع يػػػػي اة تمامػػػػات الححقػػػػة باػػػػذك 
  الحقوؽ

                                                 

 .9( د. عبد احلي ح ازي ي حقوق اإلنسان واإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان ي جامعة الكويت ي ص1)

 .7عدنان محودي اجلليل مصدر ساب  ص د. (1)

كليية العليوم السياسيية   –رسيالة دكتيورا  –العياه الثاليث وقييايا حقيوق االنسيان يف ظيل الوضيع اليدوحل اجلدييد  خالد سعيد  وفيي   (6)
 .11ص 6111ايلول  –جامعة بغداد  –

وما الابيعة السليمة ادلش كة للكائنات البشيرية، يتسياوون القانون الابيعي على حد  عبري شيشرون )قانون نابع ما العناية اإلذلية  (3)
 فيها الناس مجيعاً يف معارفهم وملكاهتم العقلية و ركيبتهم النفسية ويف شعوررم بالعدل(

 .8د. عدنان محودي ي مصدر ساب  ص (4)
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 :  في الع ور الوسطى اإلنسانحقوق  -6

تػس ال  ػو  الوسػط  ب ػوو مػف الوصػااؽ والقػوانيف التػس  ػو ت  اإلنسػافتتمصؿ حقػوؽ 
تس عو  ووؿ ل بية حيم لانت الب واف ال  بيػة اإلسػحمية تػ جح تحػت نيػ  اةسػت ما  

 واةنحطاط والتف ؼ 
ل بيػًا ذا أتػاؽ عالميػة ة  منظػا اً ب ػينتاا ال ا نػة ت لػس  اإلنسػافلذلؾ اػارت حقػوؽ 

مػف حيػم اإلطػا   اإلنسػافال  بس واإلسػحمس لحقػوؽ  المنظا يت ا ض مضموناا م  
    (1 وحقولي  اإلنسافال اـ ل يانة ل امة 

 تيما ي س:ػ اإلنسافويملف أي او أ ـ  ذك الوصااؽ عف حقوؽ 
  الوصااؽ ال او   تس ب يطانيا 
  ميصػػاؽ ال اػػو ا عظػػـ أو المالنػػا لا تػػا Magina-Carta 1615( ال ػػاو   عػػاـ 

والذي ت ضي أم ار اإللطاع ع   الم ؾ ااف ل حو مػف سػ طاني  و ػو يحتػوي ع ػ  
أحلاـ أساسية تيما يت  ؽ بحؽ الم لية والتقاضس وضماف الح ية الوف ية  ولقػو 

  (2 لاف ل مالنا لا تا أص  ا الب يو تس انل ت ا وساا  أو با 

   ػػػو ت تػػػس ع ػػػ  الم ػػػؾ وػػػا ؿ ا وؿ مػػػف أؿ  ( التػػػس1668ع يضػػػة الحقػػػوؽ 
سػػػػػتيو ت  وتضػػػػػمنت بيانػػػػػًا م  ػػػػػًح لحقػػػػػوؽ الب لمػػػػػاف التا يفيػػػػػة وتػػػػػذلي ًا بحقػػػػػوؽ 

 المواطنيف التق يوية التس ل  تاا الو ع القويمة 

ومػػػػف بػػػػيف الحقػػػػوؽ التػػػػس ن ػػػػت ع ياػػػػا  ػػػػذك ال  يضػػػػة بػػػػ ج حقػػػػاف  ايسػػػػياف مػػػػا جاؿ 
الاػػػو  يف ال ػػػذيف ت تلػػػج أليامػػػا سػػػاا  الحقػػػوؽ  يفالمبػػػوأي تب  مػػػا اإلنل يػػػج أنامػػػا يقل ػػػاف  

ال  ويػػة والح يػػات ال امػػة تػػس إنل تػػ ا و مػػا الح يػػة الوف ػػية التػػس يحػػـ  القػػانوف بمواباػػا 

                                                 

 .  14ي ص 1988ي السنة باسيل يوسف يف سبيل حقوق اإلنسان ي دار الشؤون الثقافية للاباعة ي العراق ي بغداد  (1)

 .7ي وكذلك زلمد يوسف علوان ي مذكرات مقرر حقوق اإلنسان ص 7مصافى إبراريم الزدلي ي مصدر ساب  ي ص (6)
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التوليػػؼ اللي ػػس بػػووف محالمػػة  وتحػػ يـ إنوػػار الضػػ ااا وت ضػػاا بػػووف مواتقػػة الب لمػػاف 
  (1 ع ياا 
 صػػانس مػػف أؿ سػػتيو ت تػػس عػػاـ لػػانوف تح يػػ  الاسو:ػػػ الػػذي أ ػػو ك الم ػػؾ اػػاف ال

 1816وبموابػػػي منػػػ  حػػػبس ا تػػػ او أة الػػػويف أو تامػػػة اناايػػػة وتػػػس عػػػاـ  1679
ألنس الحبس مف أاؿ الويف والت   ع   الا ااـ الانااية  ولذلؾ أواا اإلسػ اع 

   (2 تس بياف سبا اةعتقاؿ 
  و ػػػػػس تحضػػػػػ  ع ػػػػػ  الم ػػػػػؾ إنوػػػػػار محػػػػػالـ  1688ةاحػػػػػة الحقولػػػػػػ  ػػػػػو ت عػػػػػاـ

اية وتنص ع   المحالمة بط يؽ المح  يف  وعوـ منػاة  المحػالـ تػس ط ػا استصنا
  (3 الل اةت وت ض الن امات أو الحلـ ب قوبات لاسية لي  مألوتة 

   وتػػػػػس الوةيػػػػػات المتحػػػػػو  ا م يليػػػػػة:  ػػػػػو ت وصيقػػػػػة اسػػػػػتقحؿ الوةيػػػػػات المتحػػػػػو
 اإلنسػػػافوتضػػػمنت ويبااتاػػػا إوػػػا ات واضػػػحة لحقػػػوؽ  1776ا م يليػػػة تػػػس عػػػاـ 

وح ياتي ا ساسية باإلضاتة إل  المواو ا ف ى تياا ولو اار تس الويبااة أننػا ن ػو 
الحقػػااؽ امتيػػة مػػف البػػويايات  ف ػػؽ النػػاس امي ػػًا متسػػاويف  ولػػو مػػنحاـ الفػػالؽ 

  (4 حقوؽ فا ة ة تنتجع 

  والمواطف: اإلنسافاإلعحف ال  نسس لحقوؽ 

 المػػواطف( الحػػويم إذ أ ػػب  ل  ػػ و مولػػ  اويػػو  ي ػػو  ػػذا اإلعػػحف بمصابػػة وصيقػػة مػػيحو
تػػس الحيػػا  السياسػػية  ب ػػو أف تػػـ إلنػػار النظػػاـ الم لػػس  ولػػو تػػـ الت ػػويت ع يػػي مػػف لبػػؿ 

واعتمػػػو تيمػػػا ب ػػػو لمقومػػػة ل وسػػػتو  ال  نسػػػس ا وؿ  1789 ا 66الام يػػػة الوطنيػػػة تػػػس 
س ويبااػػة   وممػػا اػػار تػػ(5 و ػػو يتضػػمف مقومػػة وسػػب  عوػػ   مػػاو   1791ال ػػاو  عػػاـ 

                                                 

 .  38د. زلمد سعيد رلذوب ي احلريات العامة وحقوق اإلنسان ي مصدر ساب  ص (3)

 .7( مصافى إبراريم الزدلي ي مصدر ساب  ص2)

 .7رات يف مقرر حقوق اإلنسان ي مصدر ساب  ص( زلمد يوسف علوان ي مذك3)

 .51ي49( صالح حسا الربيعي ي السيادة وحقوق اإلنسان وحريا ا ا ساسية مصدر ساب  ص4)

 .45( زلمد سعيد رلذوب ي مصدر ساب  ص5)
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اإلعحف "أف ممص س الو ا ال  نسس ولو تلونوا تس ام ية وطنية" ي وف أف إل اؿ حقػوؽ 
مػة وتسػاو الحلومػات اوتناسياا أو اجو اااا  ػس ا سػباا الوحيػو  تػس اللػوا م ال  اإلنساف

الطبي يػػػة ال اسػػػفة المقوسػػػة  اإلنسػػػافولػػذا تقػػػو عقػػػووا ال ػػػـج ع ػػػ  أف ي  نػػػوا  سػػػميًا حقػػػوؽ 
تػػس إعػػحف  ػػذك الحقػػوؽ ع ػػ  ا تػػ او أو الاياػػة اةاتماعيػػة لاتػػة مػػا يػػذل  ـ  حتػػ  يلػػوف

  (1 واامًا بحقولاـ ووااباتاـ 
ولػػػاف أ ػػػـ مػػػا تضػػػمني اإلعػػػحف مػػػف مبػػػاول تق يػػػ ك ل مسػػػاوا  إذ نػػػص ع ػػػ  أف النػػػاس 

ة ال ػػػ و وسػػػحمتي  وح مػػػة ػيانة ح يػػػػ  و ػػػ(2  ا ًا ومتسػػػاووف تػػػس الحقػػػوؽ  ػيولػػػووف أحػػػ
 ؽ الو ا تس مقاومة الظ ـ واةستبواو الم لية  وح

وي ػػو  ػػذا اإلعػػحف مػػف الوصػػااؽ الوطنيػػػة المامػػة تػػس تػػا يخ البوػػ ية الفا ػػة بحقػػػوؽ 
 حت  ع  نا الحاض   اإلنساف

 
 في اإلسالم اإلنسانثانيًا:ـ حقوق 

تػػس ألمػػؿ  ػػو    اإلنسػػافحقػػوؽ بأف اإلسػػحـ  ػػو أوؿ مػػف لػػ   المبػػاول الفا ػػة 
ة اإلسػحمية  تػس عاػو ال سػوؿ  ص( والف  ػار ال اوػويف مػف ب ػوك وأوس  نطػاؽ  وأف ا مػ

  لػػذلؾ ت ػػو الوػػ ي ة اإلسػػحمية مػػف الناحيػػة  (3 لانػػت مػػف أسػػبؽ ا مػػـ تػػس السػػي  ع يػػي 
تػػس  اإلنسػػافية  وحقػػوؽ ػوح ياتػػي ا ساسػػ اإلنسػػافالتا يفيػػة م ػػو ًا  ايسػػيًا ومامػػًا لحقػػوؽ 

يػػو  و ػػو طػػاب  ي تلػػج ع ػػ  ضػػماف م نػػ  اإلسػػحـ لاػػا طػػاب  الضػػ و   المقسػػس ع ػػ  ال ق
ية  والمبػػاول التػػس ح  ػػت الوػػ ي ة اإلسػػحمية ع ػػ  احت اماػػا يملػػف تطوي  ػػا تػػس اإلنسػػان

التطبيػػػؽ ال م ػػػس للػػػس توااػػػي وتوػػػمؿ لػػػؿ التطػػػو ات التػػػس تسػػػ   عناػػػا ا بحػػػام ال  ميػػػة 

                                                 

 .  18ي17( د. عبد احلي ح ازي ي مصدر ساب  ص1)

 دلواعا.( يف اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان وا1( أن ر ادلادة )2)

 .  7ص 1984لسنة  3( زلمد الغزاحل ي حقوق اإلنسان بني  عاليم اإلسالم وإعالن ا مم ادلتحدة ط3)
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س تػػػػ اإلنسػػػػاف  وت تبػػػػ  "حقػػػػوؽ (1 الحويصػػػػة ومتط بػػػػات الحضػػػػا   تػػػػس م اح اػػػػا المفت  ػػػػة 
اإلسػػػػحـ حقػػػػوؽ م جمػػػػة بحلػػػػـ م ػػػػو  ا اإللاػػػػس ة تقبػػػػؿ الحػػػػذؼ وة الت طيػػػػؿ وة يسػػػػم  

 اإلنسػاف  أف اإلسػحـ ا ػؿ مػف تق يػ  حقػوؽ (2 باةعتوار ع ياا وة ياوج التناجؿ عناا"  
وتضػػ ي ع ػػ   اإلنسػػافاػػجًر مػػف عقيػػو  سػػماوية و سػػالة وػػام ة  ت قػػو أ ػػتـ اإلسػػحـ بل امػػة 

 نا ـ تس البػ  والبحػ  حمذلؾ بقولي ت ال   ولقو ل منا بنس أوـ و  ساا  المف ولات  وتا  
 (   3 و جلنا ـ مف الطيبات وتض نا ـ ع   لصي  ممف ف قنا ت ضيًح(

 ووض  ا سس الل ي ة بحمايتاا  اإلنسافولقو أل  اإلسحـ لاتة حقوؽ 
ة  ػذا تس الحيا  إذ تووو الوا ع تس حماي اإلنسافومف الحقوؽ التس نص ع ياا  حؽ 

الحؽ وتتمصؿ تس نػوع ال قوبػة التػس تولػ  ع ػ  مػف يتطػاوؿ ع ػ   ػذا الحػؽ بػأف ا  ػي 
مف لتؿ ن سػًا بنيػ  ن ػس او تسػاو الق اص وا ؿ الحيا  م تبطة باحت اـ  ذا الاجار  

  (4 ( تس اة ض تلأنما لتؿ الناس امي اً 
س أنػا ف قنػالـ مػف وحؽ المساوا  بيف البو   ويتا    ذا تس لولي ت ال   يػا أياػا النػا

  (  5 ذل  وأنص  وا  نالـ و وبًا ولبااؿ لت ا توا أف أل ملـ عنو اهلل اتقالـ( 
ولػػػاؿ ال سػػػوؿ اللػػػ يـ  ص( "أف النػػػاس سواسػػػية لأسػػػناف الموػػػط" ولػػػاؿ ال سػػػوؿ  ص(    

  وأ تـ اإلسحـ بالقضار وبال وؿ تس لولي ت ػال   وأف (6 أيضًا  ل لـ موـ و وـ مف ت اا 
  وحؽ ال  و تس حماية ع ضي وسػم تي تػس (7 يناـ بما أنجؿ اهلل وة تتب  أ وار ـ( أحلـ ب

                                                 

( د. عبيد العزيييز زلمييد سيرحان ي ادلييدخل لدراسية حقييوق اإلنسييان يف القييانون اليدوحل ي دراسيية مقارنية بالشييريعة اإلسييالمية والدسييا ري 1)
 .  46ص 1981العربية ي القاررة ي 

ان زيادة ي اإلسالميون وحقوق اإلنسان ي كتاب حقوق اإلنسان العريب ي مركيز دراسيات الوحيدة العربيية ي سلسيلة كتيب ادلسيتقبل رضو  (1)
 .  141ي ص 6116ي السنة  17العريب ي العدد /

 (.71سورة اإلسراء )اآلية  (6)

 (.36)اآلية  ادلائدةسورة  (3)

 (.13سورة احل رات )اآلية  (4)

 الوداع. ما خابة ح ة (5)

 (.49سورة ادلائدة )اآلية  (6)
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  ولػػػاؿ ال سػػػوؿ  ص(  أف (1 تػػػس لولػػػي ت ػػػال   وة تتاسسػػػوا وة ينتػػػا ب ضػػػلـ ب ضػػػًا( 
ومارلـ وأمواللـ وأع اضلـ بينلـ ح اـ لح مة يوملـ  ذا تػس وػا لـ  ػذا تػس ب ػولـ  ػذا( 

ولي ت ال   وأف أحو مف الموػ ليف أسػتاا ؾ تػأا   حتػ    ول ؿ اإلسحـ حؽ ال اور بق(2 
  ول ػػػؿ اإلسػػػحـ أيضػػػًا حقػػػوؽ ا ل يػػػات سػػػوار مػػػف (3 يسػػػم  لػػػحـ اهلل صػػػـ أب نػػػي مأمنػػػي( 

   أما بالنسبة لألوضاع المونية ت اػـ(4 الناحية الوينية تس لولي ت ال   ة أل اك تس الويف( 
موا إلػػػ  الوػػػ ي ة اإلسػػػحمية تػػػس لولػػػي أف يتحػػػالموا إلػػػ  وػػػ اا اـ إذا لػػػـ يتحػػػال مػػػصحً  ت اػػػـ

  ول ػػػؿ اإلسػػػحـ حػػػؽ الموػػػا لة تػػػس (5 ت ػػػال   ولػػػيحلـ أ ػػػؿ اإلنايػػػؿ بمػػػا أنػػػجؿ اهلل تيػػػي( 
الحيػػا  ال امػػة  تمػػف حػػؽ لػػؿ تػػ و تػػس ا مػػة أف ي  ػػـ بمػػا ياػػ ي تػػس حياتاػػا  مػػف وػػقوف 

وا بػػػي تت ػػػؿ بالم ػػػ حة ال امػػػة ل اماعػػػة  وأف يسػػػا ـ تياػػػا بقػػػو  مػػػا تتػػػي  لػػػي لو اتػػػي وم
  ونص أيضًا ع   حػؽ حمايػة الم ليػة تػس (6 أعماًة لمبوأ الوو ى  وأم  ـ وو ى بيناـ( 

  ولي  ا مف الحقوؽ ا فػ ى التػس ة (7 تس لولي ت ال   وة تأل وا أمواللـ بينلـ بالباطؿ( 
 ة مااؿ لذل  ا 

 سػتي ووااباتػي وأسػ وا مما اإلنسػافلقو وض  اإلسحـ لواعو أساسية تنتظـ واف اا حقوؽ 
 لح ياتي ال امة ومف  ذك القواعو:ػ

  لػؿ وػسر تػػس ا  ػؿ ػ مبػا  و ػػس المسػاحة الواسػػ ة التػس يت ػػ ؼ واف اػا ال ػػ و
 المس ـ وة يقؼ أة عنوما حـ  بنص مف اللتاا والسنة 

  حووو ح ية ال  و وحقػي تقػؼ أيضػًا عنػو حػووو  وحػؽ تػ و  فػ  تطبيقػًا ل قاعػو   ة
 ض   وة ض ا  تس اإلسحـ( 

                                                 

 (.16سورة احل رات )اآلية  (7)

 ( ما خابة ح ة الوداع.2)

 (.  6( سورة التوبة )اآلية 3)
 (.656( سورة البقرة )اآلية 4)

 (.47( سورة ادلائدة )اآلية 5)

 (.38( سورة الشورى )اآلية 6)

 (.188( سورة البقرة )اآلية 7)
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 ةلتجاـ بالم  حة ال امة عنو التقاط  بيف م  حة ال  و وم  حة الماتم  ا 

  1 اةلتجاـ بأفحليات اإلسحـ عنو مما سة الح يات والحقوؽ)  

 اإلنسػػػػػافويظاػػػػػ  أف الوػػػػػ ي ة اإلسػػػػػحمية لػػػػػو وضػػػػػ ت نظامػػػػػًا وليقػػػػػًا لحمايػػػػػة حقػػػػػوؽ 
البيانػػػػات ومما سػػػػتاا  ممػػػػا لػػػػاف لػػػػي ا صػػػػ  اللبيػػػػ  تػػػػس  ػػػػوو  عػػػػوو مػػػػف المواصيػػػػؽ و 

والتػػس تسػػتمو م ا يتاػػا مػػف القػػ  ف اللػػ يـ والسػػنة  اإلنسػػافاإلسػػحمية الفا ػػة بحقػػوؽ 
 النبوية وال قي اإلسحمس  ومف أ ـ  ذك المواصيؽ التس  و ت:ػ

  ووااباتػػي تػس اإلسػحـ ال ػاو  عػػف  ابطػة ال ػالـ اإلسػػحمس  اإلنسػافإعػحف حقػوؽ
  1979تس عاـ 

 عػف الما ػػس اإلسػحمس ا و بػػس تػس لنػػوف عػػاـ البيػاف اإلسػػحمس ال ػالمس ال ػػاو  
1981  

 تػػػس اإلسػػػحـ ال ػػػاو  عػػػف الما ػػػس ن سػػػي عػػػاـ  اإلنسػػػافلحقػػػوؽ  ال ػػػالمس البيػػػاف
1981  

  تػػس اإلسػػحـ ال ػػاو  عػػف مػػقتم  ال ػػالـ اإلسػػحمس  اإلنسػػافإعػػحف القػػا    لحقػػوؽ
    (2    الذي تمت المواتقة ع يي بالتواتؽ( 1991عاـ 

  اإلسػػحـ الػػذي لػػوـ إلػػ  مػػقتم  القمػػة لمنظمػػة المػػقتم  تػػس  افاإلنسػػحقػػوؽ موػػ وع
  1981اإلسحمس تس الطااؼ تس لانوف الصانس 

  تػػػػس اإلسػػػػحـ الػػػػذي لػػػػوـ إلػػػػ  المػػػػقتم  الفػػػػامس لحقػػػػوؽ  اإلنسػػػػافموػػػػ وع حقػػػػوؽ
  (3  1989تس طا اف تس لانوف ا وؿ  اإلنساف

وػػػل ت الػػػوعو  ا ولػػػ   وبػػػذلؾ يتبػػػيف لنػػػا أف الوػػػ ي ة اإلسػػػحمية بمباوااػػػا السػػػمحة لػػػو
  سابقة بذلؾ اةت اليات والمواصيؽ الووليػة واإلعحنػات اإلنسافوال بنة ا ساسية لحقوؽ 

                                                 

 .6ي ص 1997السنة  616كل ي اإلسالم وحقوق اإلسالم وحقوق اإلنسان ي رللة ادلستقبل العريب عدد ( زلمد عبد ادللك متو 1)

 .8ص 1999لسنة  645( زلمد فائ  ي حقوق اإلنسان بني اخلصوصية والعادلية ي رللة ادلستقبل العريب ي العدد 2)
ريب ي مركيز دراسيات الوحيدة العربيية ي سلسيلة كتيب ادلسيتقبل ( رضوان زيادة ي اإلسالميون وحقوق اإلنسان ي كتاب حقوق اإلنسان الع3)

 .  141ي  139ص 6116سنة  17ادلستقبل العريب ي 
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ال ػػػػػاو   عػػػػػف المنظمػػػػػات الووليػػػػػة بف ػػػػػوص تػػػػػوتي  وتق يػػػػػ  وتنظػػػػػيـ ت ػػػػػؾ الحقػػػػػوؽ 
وحمايتاا  وأف ما تت ػاف  بػي الػويمق اطيات الحويصػة مػف مبػاول ولواعػو تػس  ػذا الوػأف 

  (1 إل  الو ي ة اإلسحمية ت ا  أ ولي 
 

 اإلنسانثالثًا:ـ االهتمام الدولي واإل ليمي بحقوق 
ي  ؼ القانوف الػوولس ال ػاـ بأنػي  ماموعػة القواعػو القانونيػة التػس تحلػـ ال حلػات بػيف 

  (2 أوفاص القانوف الوولس ال اـ وتحوو افت ا ات والتجامات لؿ مناا( 
ت او تػػالوال  أف  ػػذا اة تمػػاـ ت عػػس وموػػتؽ   ف ماـ مػػف لب ػػي بػػا ػتػػاذا لػػاف  نػػاؾ ا تػػ

ا  ؿ تس القانوف الوولس  و تنظػيـ ال حلػة بػيف الػووؿ و ػس ع ػ  لػوـ المسػاوا  تيمػا 
سػػػػبا تػػػػأصي ات الحػػػػ وا ولتطػػػػو  ببيناػػػػا بمواػػػػا مبػػػػوأ السػػػػياو  للػػػػؿ منامػػػػا  أة أنػػػػي 

  نتياػػة (3  اإلنسػػافالمقسسػػات الووليػػة تقػػو ظاػػ  مػػا يسػػم  بالقػػانوف الػػوولس لحقػػوؽ 
ل وـ تحمؿ الماتم  الوولس ع   ما ي تلا مف ا ااـ وف ؽ تاضػ  ومسػتم  مػف لبػؿ 

نسانيتي    ال ويو مف الووؿ ضو ال  و وا 
واونا مف ال قاار مف يقوؿ  بأف ال  و ػ يتمتػ  بوف ػية  الق ف الماضستمنذ بواية 

الػػػووؿ وة ػ ع ػػػ  لػػػؿ حػػػاؿ ػ  ػػػو لايػػػة لػػػؿ ا نظمػػػة ومػػػا واػػػوت  اإلنسػػػافووليػػػة  ف 
الماتم ػػات وة المنظمػػات أة لتحقػػؽ لػػي إنسػػانيتي  أو لتل ػػؿ لػػي أحسػػف سػػبؿ ال ػػيش  وأنػػي 

   (4 ياا أف تت ؽ لؿ القواعو القانونية م  الطبي ة ال ال ة لإلنساف( 

                                                 

 .13ي ص 1991جعفر صادق مهدي ي ضمانات اإلنسان الدستورية ي رسالة ماجستري ي كلية القانون ي بغداد السنة  (1)

 .16ص ي بغداد ي 6111ي لسنة  6د. عصام العاية ي القانون الدول العام ط (6)
سيعد عيدنان عبيد الكير  اذلنيداوي ي رقابية اذليئيات ادلسيتقلة لييمان حقيوق ا فيراد ي رسيالة دكتيورا  ي كليية القيانون ي جامعية بغيداد ي  (3)

 .  14ص1999السنة 

اإلنسيان يف  د. جعفر عبد السالم علي ي  اور الن ام القيانو  حلقيوق اإلنسيان يف ناياق القيانون اليدوحل العيام ي كتياب أزمية حقيوق (4)
 .635ص 1989الوعا العريب ي مركز احتاد احملامني العرب للبحوث والدراسات القانونية ي لسنة 
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ولقػػػػو واتػػػػ  عػػػػف وااػػػػة النظػػػػ  ت ػػػػؾ المػػػػوا س الموضػػػػوعية بوػػػػلؿ عػػػػاـ والمو سػػػػة 
ماعػػة الووليػػة ليسػػت تػػس الناايػػة أة اماعػػة اةاتماعيػػة بوػػلؿ فػػاص والتػػس تػػ ى أف الا

  (1 بو ية تت لا مف ا ت او 
ب ػو   تو يايػة مػف فػحؿ  اإلنسػافلذلؾ بوأ ع   المستوى الػوولس اة تمػاـ بحقػوؽ 

 اإلنسػػاف( لػػاف اة تمػػاـ بحقػػوؽ 1919ألامػػة تنظيمػػات عالميػػة  ت ػػس عاػػو ع ػػبة ا مػػـ  
يػػػػ  ال ػػػػ ة الووليػػػػة لحمايػػػػة حقػػػػوؽ ضػػػػايًح إذ لػػػػـ يتضػػػػمف ال اػػػػو ن و ػػػػًا فا ػػػػة بتق  

  وذلؾ إذا ما استصنينا ما اار تػس ال اػو  مػف التػجاـ أعضػار ال  ػبة بػأف ي ػام وا اإلنساف
ب و   عاولة الوػ وا التػس تقطػف اإلل ػيـ الفاضػ ة إلوا تاػـ  وأيضػًا الػنص ع ػ  احتػ اـ 

يوػػػاو   ولػػػـ (2 حقػػػوؽ الوػػػ وا التػػػس تسػػػلف اإلل ػػػيـ التػػػس وضػػػ ت تحػػػت نظػػػاـ اةنتػػػواا 
الماتمػػ  الػػوولس أة عػػووًا ضػػايًح مػػف الم ا ػػوات واةت اليػػات التػػس أن ػػت ع ػػ  ملاتحػػة 

 بال ؽ واةتاا  بال ليؽ   والمتمص ة اإلنسافاةنتاالات ال اضحة لحقوؽ 
بموضػػوع حقػػوؽ  1945أمػػا تػػس عاػػو ا مػػـ المتحػػو  تقػػو ا تمػػت منػػذ تأسيسػػاا عػػاـ 

ا يمػػػػاف مػػػػف اويػػػػو  ع ػػػػ  تأليػػػػو    عناػػػػا  حيػػػػم ن ػػػػت ويبااػػػػة الميصػػػػاؽ ال ػػػػاواإلنسػػػػاف
بػػالحقوؽ ا ساسػػية لإلنسػػاف وبل امػػة ال ػػ و ولػػو ك  باإلضػػاتة إلػػ  ال قػػ ات الفا ػػة بحقػػوؽ 

  (3 تس الميصاؽ  اإلنساف
إ وا  اإلعػحف ال ػالمس لحقػوؽ  اإلنسافولاف مف ااوو المنظمة تس مااؿ حقوؽ 

نمػػػا ا ػػػتـ تػػػس الػػػذي لػػػـ يتحػػػوو تػػػس إلػػػ ا ك ل حقػػػوؽ  1948عػػػاـ  اإلنسػػػاف ال  ويػػػة تحسػػػا وا 
 تو التسػػبػية مقلػػوًا الاوانػػا ال وحيػػة والماويػػة م ػػًا  ولػػاإلنسػػانالتوسػػ  بحقػػوؽ الماػػامي  

المنوػػأ  ل حقػػوؽ والح يػػات ال امػػة  عنػػوما أفػػذت باػػا الوسػػاتي   القانونيػػة  و ي ال ػػ ةػنػػ
و  اةت اليػة  ولػذلؾ  ػو(4 والقوانيف الوض ية ل ػووؿ المنضػوية تحػت لػوار ا مػـ المتحػو  

                                                 

 .635( د. جعفر عبد السالم علي ي مصدر ساب  ص1)

 .  74ص 1981( 1( د. عبد العزيز زلمد سرحان ي ادلدخل لدراسة حقوق اإلنسان يف القانون الدوحل ي القاررة )ط ي2)

 (  ما ميثاق ا مم ادلتحدة.76،  68،  66،  55،  13،  8،  1نص )( أن ر 3)

 .15( سعد عدنان عبد الكر  ي مصدر ساب  ي ص4)
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ولي  ػػا مػػف اةت اليػػػات  1966الفا ػػة بػػالحقوؽ اةلت ػػػاوية واةاتماعيػػة والصقاتيػػة عػػػاـ 
  اإلنسافالفا ة بحقوؽ 

نوػػار لانػػة فا ػػة لحقػػوؽ  والت  يػػؼ  اإلنسػػاف  مامتاػػا حمايػػة حقػػوؽ (1  اإلنسػػافوا 
  (2  اإلنسافينة مف حقوؽ ػاف فا ة بمااةت م ػباا باإلضاتة إل  لا

ع ػػػ   ػػػ يو اميػػػ   اإلنسػػػافالمسػػػتوى اإلل يمػػػس تقػػػو بػػػوأ اة تمػػػاـ بحقػػػوؽ أمػػػا ع ػػػ  
 القا ات 
لانػػة حقػػوؽ  اإلنسػػافت  ػػ  المسػػتوى ا و بػػس عنػػوما ألػػاـ الما ػػس ا و بػػس لحقػػوؽ  
أعضار ووؿ الما س  ومف مااماػا التحػ ي والبحػم تػس وػلاوي  و  أعضاااا ب واإلنساف

 عضػػػار تػػػس الما ػػػس  وال مػػػؿ ع ػػػ  ح اػػػا   بالنسػػػبة ل ػػػووؿ ااإلنسػػػافوانتاالػػػات حقػػػوؽ 
بوػػػلؿ ووي تضػػػًح عمػػػا تمت لػػػي مػػػف إاػػػ ارات تملناػػػا مػػػف تقػػػويـ الوػػػلاوي إلػػػ  المحلمػػػة 

  (3  اإلنسافا و بية لحقوؽ 
إذ يمتػػػػػو  اإلنسػػػػػافوع ػػػػ  المسػػػػػتوى ا م يلػػػػػس تػػػػػـ أنوػػػػػار ال انػػػػة ا م يليػػػػػة لحقػػػػػوؽ 

مػػػػػف اانػػػػػا  إلنسػػػػػافاافت ا ػػػػػاا إلػػػػػ  ال لابػػػػػة وا وػػػػػ اؼ ع ػػػػػ  مػػػػػوى احتػػػػػ اـ حقػػػػػوؽ 
نوار محلمة أم يلية لحقوؽ    (4 لحمايتاا  اإلنسافالحلومات  وا 

مػػػة الوحػػػو  ا ت يقيػػػة: تقػػػو  ػػػو  الميصػػػاؽ  ت يقػػػس لحقػػػوؽ ظأمػػػا ع ػػػ  المسػػػتوى من
مف أاػؿ حمايػة  ػذك  اإلنسافوتـ أنوار ال انة ا ت يقية لحقوؽ  1981والو وا  اإلنساف

 الحقوؽ والسا  ع   احت اماا 
 ع   مستويف: اإلنسافاة تماـ بحقوؽ  ا   المستوى ال  بس: تقو أن أما ع

                                                 

 .16/6/1946( بتاريخ 5( قرار ايلد االقتصادي واالجتماعي رقم )1)

الييت  يؤار عليى حقيوق اإلنسيان لسيكان  ( مثاذلا الل نة اخلاصة لتصفية االستعمار، والل نة اخلاصة بيالتحقي  بالتصيرفات اإلسيرائيلية2)
 ا راضي احملتلة ي وكذلك جلنة مركز ادلرأة، والل نة الفرعية دلنع التميز ومحاية ا قليات.

( أعيداد زلميود شيريف بسييو  6( د. الشيافعي زلميد بشيري ي قيانون حقيوق اإلنسيان ي ذا يتيا ومصيادرة ي رلليد حقيوق اإلنسيان رلليد )3)
 .34يص 1989السنة  1للماليني للاباعة ي بريوت ي طوآخرون ي دار العلم 

( د. يوليانا كوكوت ي الن ام ا مريكي الدوحل حلماية حقوق اإلنسان ي رللد حقوق اإلنسان رللد الثا  أعيداد زلميود شيريف بسييو  4)
 .375ي ص 1989السنة  1وآخرون ي دار العلم للماليني للاباعة ي بريوت ي لبنان ي ط
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 ال  بيػػة  ت ػػس أطػػا  الااػػوو الحلوميػػة ال سػػمية لػػو  الػػووؿ  سػػمس تػػس أطػػا  اام ػػة
ال  بيػػة  الػػووؿ حسػػا لػػ ا  اام ػػة اإلنسػػافتوػػل ت ال انػػة ال  بيػػة الواامػػة لحقػػوؽ 

  13/9/1968تس 
  1979أيػػا   61ػ  18  ل  تػػ   مػػف الااػػوو ليػػ  الحلوميػػة  تمص ػػت تػػس عقػػو نػػوو 

  وانبصقػػػت عػػػف النػػػوو   ال انػػػة اإلنسػػػاف ػػو  عناػػػا موػػػ وع ات اليػػػة ع بيػػػة لحقػػوؽ 
  (1 والح يات ا ساسية تس الوطف ال  بس  اإلنسافالواامة ل وتاع عف حقوؽ 

  الػذي اإلنسػافجايو مػف لبػؿ الماتمػ  الػوولس بحقػوؽ ػوـ اة تمػاـ المتػػيظا  لنا مما تقػ
حت اماا وحمايتاا مظا ًا مف مظا   التقػوـ وال لػس تػس الماتم ػات  ومػا جالػت أ ب  ا

 تبـ  ال ويو مف اةت اليات الوولية تس  ذا المضما  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
                                                 

 .15ان عبد الكر  ي مصدر ساب  ي ص سعد عدن (1)
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ىالمبحثىالثالث
ىاإلنسانمصادرىحقـوقى

 
أف ل مة الم و  لاا ال ويو مػف الم ػانس  ومػف ألصػ  الم ػانس وػيوعًا أناػا ت نػس منبػ  

سػػاس المنوػػأ أو القػػو  الفالقػػة  وباػػذا الم نػػ  تقػػوؿ أف اهلل سػػبحاني وت ػػال  الوػػسر وا 
  (1   و م و  الحيا ( 

أما الم ن  ا ف  تت نس ل مة الم و   الوليؿ المصبت أو المحقػؽ وباػذا الق ػو نقػوؿ 
  (2 أف الق ا م و  الحيا ( 

إلجاماػا أو  وتت ػوو سػوار مػف حيػم لػو  اإلنسػافومف الطبي س أف تنػوع م ػاو  حقػوؽ 
أو مف حيػم نوػأتاا  وب ػو   عامػة يملػف القػوؿ بػأف  اإلنسافمف حيم حماية حقوؽ 

 وم ايي  ا مستمو  مف الم او  التالية  اإلنسافحقوؽ 
 

 أواًل:ـ الم ادر الدولية
قسػػـ بػػوو ك إلػػ  ي  و اإلنسػػافإذ ي تبػػ   ػػذا الم ػػو  ألػػج  الم ػػاو  القانونيػػة لحقػػوؽ  

 والقانوف الوولس ا ت الس   "القانوف الوولس ال  تس"
  القػػػػانوف الػػػػوولس ال  تػػػػس:  أو ال ػػػػ ؼ( ويق ػػػػو بػػػػي تلػػػػ ا  ا عمػػػػاؿ المتماص ػػػػة تػػػػس

ت  ؼ الووؿ تس أمو  م ينة م  و و   ذك الووؿ بأف  ذك الت  تات التس تقػـو 
  (3 باا أو تطبقاا  س م جمة لاا لانونًا 

مف بط يقػػة م ينػة  ناػا تػػ ى وب بػا   أفػ ى إذا ت ػ تت الػػووؿ ع ػ  مػوى تتػػ   مػف الػج 
أناػػا مطالبػػة ل قيػػاـ بػػذلؾ تػػأف  ػػذا السػػ وؾ ي ػػب  سػػ ولًا م ت تػػًا بػػي لمبػػوأ مػػف مبػػاول 
                                                 

 .161ص 1973( زلمد علعت الغنيمي ي الغنيمي يف قانون السالم ي اإلسكندرية ي منشأة ادلعارف 1)

 .161( ادلصدر الساب  ص2)

 .16( عصام العاية ي ادلصدر الساب  ص3)
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 ػػاؽ م ػػيف  و لػػذا تػػاف تالقػػانوف الػػوولس الم جمػػة ل ػػووؿ حتػػ  وأف لػػـ يلػػف ملتوبػػًا تػػس أ
  مصح ليس م ا و  م جمة تػس حػو ذاتاػا وللػف ب ػض اإلنسافاإلعحف ال المس لحقوؽ 

  (1 لامي ت تب  أحلاما تلتسا طاب  القانوف الوولس ال  تس أح
  المن ػوص ع يػي اإلنسػافالقانوف الوولس اةت الس:  و الذي يوػمؿ لػانوف حقػوؽ  

تػػس ال ويػػو مػػف اةت اليػػات الووليػػة  الم ا ػػوات واةت اليػػات( التػػس وضػػ تاا الػػووؿ 
 ػػت و ػػولت ع ياػػا اماعيػػا  أمػػا صناايػػًا أو ب ػػو   اماعيػػة مت ػػوو  ا طػػ اؼ( وول

   ومف أمص تاا (2 

  1949  ات اليات انيؼ ا  ب  ال اـ 
  1965ي لسنة امي  أولالب التمييج ال ن  ي   اةت الية الوولية ل قضار ع  

  1966لسنة    ال او الوولس الفاص بالحقوؽ المونية والسياسية
  1966لسنة    ال او الوولس الفاص بحقوؽ اةلت اوية واةاتماعية والصقاتية

  1966لسنة    اةت الية الفا ة بوض  الحاايف  وب وتولولاا(
  الم حقيف بات اليات انيؼ 1977  ب تولوة عاـ 

  1979لسنة    ات الية من  ا يمة ا باو  الاماعية والم البة ع ياا
  1989لسنة    ات الية حقوؽ الط ؿ

 
 ثانيًا:ـ الم ادر الوطنية

 :ق و بالم ػو  الػوطنس مػا يػ و مػف ن ػوص مت  قػة بحقػوؽ وي الم ادر الوطنية
  (3 تس الوستو  والتو ي  وال  ؼ تضًح عف أحلاـ المحالـ الوطنية  اإلنساف

 
                                                 

 .68ي ص 6111ي جنيف ي  دليل التدريب ادلهين يف رلال حقوق اإلنسان ي نشرة دورية ي ا مم ادلتحدة (1)

 .69دليل التدريب ادلهين يف رلال حقوق اإلنسان ي مصدر ساب  ي ص (6)
د. الشيافعي زلمييد بشييري ي قيانون حقييوق اإلنسييان ذا يتييا ومصييادر  وحقييوق اإلنسيان ي ايلييد الثييا  ي أعييداد زلمييد شييريف بسيييو   (3)

 .37وآخرون ص
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وي تب  م و ًا  امًا إذ لي ا ولوية ع ػ  الم ػو  الػوولس تػس الحمايػة الوطنيػة لحقػوؽ 
محاميػػة بالبحػػم ية يتواػػي الضػػحية أو اإلنسػػان  ت نػػو حػػووم انتاػػاؾ ل حقػػوؽ اإلنسػػاف

عػػػف وسػػػااؿ الحمايػػػة تػػػس القػػػانوف الػػػواف س الػػػذي يمصػػػؿ فػػػط الػػػوتاع ا وؿ عػػػف  ػػػذك 
الحقوؽ  تاو القانوف الوااا التطبيؽ أوًة لبؿ ال اػور إلػ  أي م ػو  وولػس ل حمايػة  

   (1  اإلنسافو ذا ما توت طي المواصيؽ والق ا ات الوولية الم نية بحقوؽ 
 ما ي س: اإلنسافحقوؽ ومف أ ـ الم او  الوطنية ل

( أو الوػػ ط اللبيػػ  ولػػو Magine.Cartaوصيقػة ال اػػو ا عظػػـ أو المالنػػا لا تػا    -1
ولانػػت مػػف صمػػا  صػػو   النػػبحر ع ػػ  الم ػػؾ الػػذي  1615 ػػو ت تػػس إنل تػػ ا عػػاـ 

 وو م الحاـ بطنياني  إذ اارت  ذك الوصيقة ل حو مف س طاف الم ؾ اػاف و ػس 
يت  ػػػػػؽ بػػػػػالتجاـ النجا ػػػػػة وال والػػػػػة تػػػػػس اإلوا    تحتػػػػػوي ع ػػػػػ  أحلػػػػػاـ أساسػػػػػية تيمػػػػػا

لنػػػػار الضػػػػ ااا اةسػػػػتصنااية   والقضػػػػار  وضػػػػماف الح يػػػػة الوف ػػػػية للػػػػؿ تػػػػ و  وا 
  ولقػػو اسػػتطاع الوػػ ا اإلنل يػػجي أف يسػػت يو مناػػا (2 و ػػيانة حقػػوؽ اإللطاعيػػة 

ب ػػو   ت  يػػة ب ػػو أف لانػػت تػػس فومػػة أمػػ ار اإللطػػاع  عػػف ط يػػؽ تقػػويـ ع يضػػة 
  و مػذل   1698تس اوػتا ت بم ػتمس الحقػوؽ أو موػ وع الحقػوؽ عػاـ الحقوؽ ال

1711الفحتة الم لية 
  وبال لـ مف  ذا لقو لاف ل مالنا لا تا أص  ػا الب يػو تػس (3 

إنل ت ا وساا  أنحار أو با اإللطاعية ولو أضحت م  ما حاط باا مف وػ ع أفػ ى 
مػػػػف القواعػػػػو الضػػػػامنة لاػػػػذك مػػػػواًح ل ح يػػػػات اإلنل يجيػػػػة التق يويػػػػة وم ػػػػو ًا ل ػػػػوو 

  (4 الح يات 

                                                 

 .36( د. الشافعي زلمد بشري ي مصدر ساب  ص1)

 .37( زلمد سعيد رلذوب ي احلريات العامة وحقوق اإلنسان ي مصدر ساب  ص2)

 .49( صالح حسا الربيعي ي السيادة وحقوق اإلنسان وحريا ا ا ساسية مصدر ساب  ص3)

ن ي وكيذلك د. وحييد رأفيت ي القيانون اليدوحل وحقيوق اإلنسيان ي ايلية العصيرية للقيانو  38( زلميد سيعيد رليذوب ي مصيدر سياب  ص4)
 .41ي ص 1977ي  33الدوحل ي رللد ي 
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ولػو تضػمنت  ػذك  1776تموج  14وصيقة استقحؿ الوةيات المتحو  ا م يلية تس  -6
وح ياتػػي ا ساسػػية  و الػػنص ع ػػ  مبػػوأ  اإلنسػػافالوصيقػػة أوػػا ات واضػػحة لحقػػوؽ 

أسػػػػاس و ػػػػو أف البوػػػػ   ػػػػـ بطبي ػػػػتاـ متسػػػػاووف تػػػػس الح يػػػػة واةسػػػػتقحؿ وبػػػػأناـ 
    (1 تقتضياا الطبي ة البو ية  يتمت وف بحقوؽ

ولػو  لػج صانيػًا ع ػ  ألامػة  1791ولو أعقا ذلػؾ  ػوو  الوسػتو  اةتحػاوي تػس عػاـ 
ال والة وضماف الح ية  والتس باػا فطػت الوةيػات المتحػو  فطػوات واسػ ة تػس ماػاؿ 

  (2 وح ياتي الواف ية ع   ال  يو الواف س  اإلنسافحقوؽ 
 والو وا: سافاإلناإلعحف ال  نسس لحقوؽ  -3

عقا الصو   ال  نسية  ولػو أ او  1789 ا  66ولقو وض  مف لبؿ نواا الو ا تس 
  (3 واض وك أف يمحوا تس لؿ ماو  مف مواوك سياة مف سياات نظاـ ما لبؿ الصو   

و  متػػػأص ًا امػػػ 17والمػػػواطف والملػػػوف مػػػف  اإلنسػػػافواػػػار اإلعػػػحف ال  نسػػػس لحقػػػوؽ 
   ال  نسػػػية ةسػػػيما أتلػػػا  اػػػاف اػػػاؾ  وسػػػو تػػػس لتابػػػة بنظ يػػػات وت سػػػ ات مػػػا لبػػػؿ الصػػػو 
متػأص ًا لػذلؾ ب ػو   واضػحة    و(Le Controct socialالم ػ وؼ بال قػو اةاتمػاعس  

  إذ يقػ   مص ػي أف 1776يوليػو  4باعحف اةستقحؿ ا م يلس ال ػاو  لب ػي بسػنوات تػس 
اتمػػػ  سياسػػػس  ػػػو النػػػاس ولػػػووا أحػػػ ا ًا ومتسػػػاويف تػػػس الحقػػػوؽ  وأف النػػػ ض مػػػف لػػػؿ م

الح ػػاظ ع ػػ  الحقػػػوؽ الطبي يػػة لإلنسػػاف والتػػػس ة تقبػػؿ التنػػاجؿ عناػػػا  أة و ػػس المسػػػاوا  
والح يػة والم ليػػة وا مػػاف ومقاومػة الظ ػػـ  وأف ل مػػواطنيف الحػػؽ تػس موػػا لة الحلومػػة تػػس 
سػػػػف القػػػػوانيف وتػػػػس تق يػػػػ  الضػػػػ ااا  وأف السػػػػ طة ال  يػػػػا تػػػػس الػػػػبحو  أو مػػػػا ي بػػػػ  عنػػػػي 

  (4  (  س لألمة وليس  حو أف يما ساا أة طبقًا إل او  ا مة بالسياو

                                                 

 .   41( زلمد سعيد رلذوب ي مصدر ساب  ص1)

 .51( صالح حسا ي السيادة وحقوق اإلنسان وحريا ا ا ساسية ي مصدر ساب  ي ص2)

 .8 ي 7ص 1998( مصافى إبراريم الزدلي ي حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدوحل ي بغداد ي بيت احلكمة ي 3)

 .18ي ص 1977( ي33( وحيد رأفت ي القانون الدوحل وحقوق اإلنسان ي ايلة العصرية للقانون الدوحل ي رللد )4)
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   (1 ومف مميجات اإلعحف ال  نسس ما ي س 
 أف ال  و  و  احا الحقوؽ ا ساسية ػ الطاب  ال  وي  بم ن  

لػونس ا ب ػاو  ػال  للػؿ  اإلنسػافبم نػ  أف إعػحف حقػوؽ  ا ب او اللونيػة لإلعػحفػ 
 جماف وملاف 

 عحف لاو ًا لاذك الحقوؽ وليس منواًا لاا ػ طاب  اإل
ػػػػػػ الطػػػػػاب  الب اػػػػػواجي لإلعػػػػػحف   ف ألص يػػػػػة الام يػػػػػة الوطنيػػػػػة لانػػػػػت مػػػػػف الطبقػػػػػة 

 الب اواجية  وبالتالس علست مطالباـ الطبي ة الب اواجية ع   اإلعحف 
وبػػذلؾ ي ػػو اإلعػػحف ال  نسػػس مػػف أوػػا  الوصػػااؽ الوطنيػػة والتا يفيػػة المت  قػػة بحقػػوؽ 

  نسافاإل
 

 ثالثًا:ـ الم ادر الدينية
   المساوا  بيف امي  الناس  ولػو ػوع اإلنساف لجت الويانة المسيحية ع   ل امة 

  ويتواػػا اإلنسػػافوضػػ ت حاػػ  ا سػػاس لتقييػػو السػػ طة  ذلػػؾ أف السػػ طة تتقػػ   لفومػػة 
ع ياػػػا بالتػػػالس احت امػػػي  وة ياػػػوج ل سػػػ طة الجمنيػػػة أف تتاػػػاوج افت ا ػػػاا تتتػػػوفؿ تػػػس 

  (2 ا مو  الوينية وأة تت ب  مقاومتاا أم ًا مو وعًا 
أمػػا تػػس الوػػ ي ة اإلسػػحمية تن تب  ػػا الوػػ ي ة الوحيػػو  مػػف بػػيف الوػػ اا  السػػماوية 

بلام اػػا  ووضػػ ت لاػػا تطبيقػػًا عم يػػًا وع تػػت باػػا  اإلنسػػافوالوضػػ ية التػػس أع نػػت حقػػوؽ 
 الحالـ والمحلـو 

لنايػة المص ػ  تػس تأسػيس حضػا   تقػـو ع ػ  تس الوػ ي ة اإلسػحمية  ػو ا اإلنسافت
    (3 حـ عنايتي أليي تقومي مف فحؿ طبي تي ػحـ  ومف أاؿ ذلؾ واي اإلسػالفي  والس

                                                 

 .54ي53( د. زلمد سعيد رلذوب ي مصدر ساب  ي ص 1)

 .11( زلمد يوسف علوان ي مذكرات يف مقرر حقوق اإلنسان ي مصدر ساب  ي الكويت ص2)

 .45ص  1968ي بريوت ي  1ي حقوق اإلنسان يف ن ر الشريعة اإلسالمية ط ( د. عبد السالم ال مانيين3)
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أف الو ي ة اإلسحمية لو أل ت  ذك الحقوؽ منذ أ ب ة عو  ل نًا  وتػس ذلػؾ يقػوؿ 
ت لل امػة الاػنس ية مف لواعو وضمانااإلنسانا ماـ محمو النجالس  أف  ف  ما أم ت تيي 

ت ويػػو  اإلنسػػافالبوػػ ي لػػاف مػػف أباػػويات اإلسػػحـ وأف إعػػحف ا مػػـ المتحػػو  عػػف حقػػوؽ 
اللبي  وال سوؿ الل يـ محمو بػف  اإلنسافعاوي ل و ايا النبي ة التس ت قا ا المس موف عف 

  (1 عبواهلل  ص( 
ميػػػات ومػػف ألصػػ  ا اإلنسػػافو نػػاؾ اللصيػػ  مػػف اميػػػات الق  نيػػة التػػس تقػػ   حقػػػوؽ 

يػا أياػا النػاس أنػا ف قنػالـ مػف ذلػ  وأنصػ   اميػة الل يمػة  اإلنسػافتأليوًا تس تق يػ  حقػوؽ 
  *(2 وا  نالـ و وبًا ولبااؿ لت ا توا أف أل ملـ عنو اهلل اتقالـ( 

        
        
 
  
 
    

                                                 

 .44( د. الشافعي زلمد بشري ي مصدر ساب  ص1)
 (.13( سورة احل رات اآلية )6)
ق للمزييد مييا التفاصيييل أن يير د. أمحييد اليوائلي ي حقييوق اإلنسيان بييني الشييريعني الييديين والوضييعي ي فكييرة مييوجزة ي ايليية العراقييية حلقييو  *

 .6116ي  متوز  6اإلنسان ي عدد


