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1. Choose a research topic 
Are civil and political rights of the most important rights as human, they are undoubtedly the main 
concern that attendant as long as alive, so the research and study in these rights will not stop at a 
certain point and remain set up the eyes of interested people and researchers in the field of human 
rights without stopping at a place or time certain , and increasing concern for human rights the 
greater the awareness of man, and knew the importance of rights of all, especially civil and political 
rights, for this was the subject of my research on the ((analyze the effects of laws and international 
conventions and Islamic thought on human rights, civil and political rights in Iraq)) and the 
suffering of the man on the face of the globe from injustice and persecution by the authorities and 
the rulers in most of their countries because of the selfishness and greed and the desire for 
domination and control of others, which dominated the minds of human Vavsdtha and are mocked 
all their strength and their thinking in order to achieve their interests and their personal goals or the 
physical or political at the expense of others, leading to the violation of human freedom and 
overcome his rights approved by God in the true religion, as well as respect and ensure the 
protection of international conventions and declarations are specialized in human rights. 
Are the values of human rights of the most expensive values that are keen on rights and strives to 
protect and defend them, it represents the fruit of the struggle of mankind during the years of its 
history Fezla for it is the real foundation of the communities the ideal modern, so have seen ancient 
and modern times alike struggle supervisor, in order to respect human rights and maintenance of 
freedoms, even the idea won these rights, and weakened to a large extent images of injustice and 
tyranny, and became a human person is the very communities and aim of the activity. 
Witness the current era models flagrant violation of human rights, which is surprising in light of the 
spread of democratic ideas and the emergence of the power of world public opinion, which calls for 
respect for and protection of human rights that need to great efforts by its supporters and its 
supporters on the Elimination of all forms of violations, and ensure the effective enjoyment of of 
those rights at all levels, that the contradiction in today's world about the meaning of human rights, 
and the tragic violations of these rights was the primary motivation behind this thinking in my 
research. 
Linked to the essence of human rights, civil and political endorsed by the religious laws and 
international values of freedom, justice and equality, contributed by various civilizations and 
religions in the formulation and development, as well as that these values stem from human nature 
and human dignity, which is linked to the existence of rights the same since the beginning of 
creation, for this is human rights a cornerstone in the establishment of a civilized society of free 
Respect for human rights and ensure their protection is the duty of the state and its rulers, and the 
maintenance and care of these rights and ensure the basis of just rule in modern societies and the 
only way to create a world free stable security. 
Seemed urgently needed after the end of World War II, to move human rights to the Department of 
International Relations to confirm and strengthen protection, and the motive behind it is what it 
suffered human violations of these rights during the war, which led to these rights of the transition 
to the arena of international law, and change in traditional concepts of this law which is a 
fundamental shift affects the rules of international law system. 
Was preceded by Islamic law, the contents of the laws of contemporary rights, especially civil and 
political rights, and ensuring the freedom of belief and opinion, accommodation, travel, education 
and other rights of other, affording them through a text of the verses of the Koran and the Sunnah, 
and within Islam the right of man to life and security and freedom of religious practice, justice, 
equality and participation in public life and political affairs of his state. 
Islamic thought is the earlier of international declarations and covenants, issued as a result of 
peoples to ensure the revolutions and to ensure these rights, but it was binding and prevail over 
other laws. 
Associated with these rights is closely linked to the political character of the States, to overcome the 
political interests of the humanitarian considerations, so the major powers do not mind sacrificing 
these rights and waste in third world countries as long as it is in their interests, and defending it 



when it conflicts with those interests. 
We conclude that human rights in its inception, the National were not the product of thought or 
culture-specific, but for the convergence of all cultures and religions which, helping to stability in 
the human conscience, but confined to a national scale to make an urgent need to move out into the 
international arena as I mentioned earlier. 
The adoption of human rights and recognition at the national, regional and international levels, 
either by constitutions or domestic legislation, or by international treaties will not achieve its 
effectiveness required, unless there are there guarantees of real work to protect it from tampering 
and erosion, and the first of these guarantees to be the state itself subject to the law and abide by, 
these safeguards is the way appropriate for the protection of the rights and freedoms that assaulted 
them, and they vary depending on the intellectual foundations upon which those rights and 
freedoms. 
Witnessed World War I and II and other wars of the crimes and atrocities committed against 
humanity, as well as crimes of torture and deportation of the population from their homeland has 
become an urgent need to the importance of international protection of human rights outside the 
national scale is reflected in the protection of human life, security and dignity that grace of God to 
all creatures, the motivation to search for an optional in this topic. 
 
2. The importance of research 
That the issue of human rights in all aspects of job and still occupies the minds of intellectuals and 
human rights advocates sincere, and focused on by all humanity in every place and time, and the 
reason for this is that human nature careerist to a free and dignified life, rejecting oppression and 
injustice and oppression, whatever its origin ruling or community or any other due to differences 
unjust rulers and their unbelief Shura and democracy. 
So, most of the disasters suffered by the peoples caused by the absence of social justice and 
oppression of man by man, through the violation of his natural and infringed upon and the denial of 
freedom, security and dignity, that what is happening in the Muslim world in general and the Arab 
world in particular is the result of that, which has a major negative impact to the stability of the the 
economic, political, social and cultural development. 
3. The research problem 
Such as the concept of human rights in its various dimensions, problematic issue between religious 
thought and positive about the two systems Hakoukatin puts us in some respects overlapping and 
contrasting in another object, which requires a subject beyond retail, according to the principles and 
research methodology and the contexts in which control both systems. 
Human exposure to abuse and the confiscation of his rights and freedoms in the past decade by 
tyrants and dictators, causing him to come out of silence and not to give in to these systems, were 
there declarations and conventions, covenants and constitutions that are giving importance to the 
rights and freedoms. 
The importance of this topic, particularly in Iraq and following a period of time painful did not 
know where the human rights and freedoms, civil and political rights, and on behalf of these rights 
was Iraq's military occupation has led to thousands of victims as a result of the bombing of cities, 
which made him think in the search for civil and political rights and ensure the enjoyment. 
 In front of the growing conflicts in today's world and the growing desire on the part of rights in the 
oppression lives of his fellow man led to a surge of views, and calls for the protection and guarantee 
of these rights and the need to maintain it, so is the problem of the study in the fact that human 
rights are the interest based on protection and security, particularly those rights concerning the life 
and privacy and security and human freedom, which is infringed upon and violation of a crime in 
international law, humanitarian law and Islamic law represented by the Holy Quran and Sunnah. 
 
3. Research Objectives: The research aims to the following objectives: 
A - to satisfy their planning recognition and acknowledgment of human rights guarantees and 
protection means in order to achieve justice between members of society, and its positive effects in 
the life of the community of political, social, economic and cultural rights, but has significant 
impact on the functioning of the state at best, result in guaranteed essential in establishing a 



democratic political system derives authority of the people, meaning that the guarantees of human 
rights is the basis for the legitimacy of authority itself. 
B - and based my research in the original to the citation of the standards implementation of the 
rights and protection as contained in most constitutions, especially modern ones, has been assigned 
to some safeguards research and the demands of an independent view of their importance in the 
protection of human rights and fundamental freedoms, and dealt with through that guarantees the 
important aspects of the guarantees of the rights contained in some ads and the major international 
conventions. 
C - included the legislation and the constitutions of many countries these rights and organized 
judiciary has control of, but that does not prevent its wasting these rights either acts of material 
contrary to what has been approved in these rules or by legislation wasted human rights, civil, 
political, and violated, a so-called (violation on behalf of the law) or physical violation of human 
rights by using emergency powers, such as emergency laws and martial law, and leads not to waste 
elimination of the law, which may amount to denial of justice, so the search for approval of 
standards to ensure and protect human rights at the international level is very important. 
D - need to know to determine the content of the rights according to the trends of jurisprudence, 
legislative and judicial branches of civil and political rights guaranteed under international treaties 
and conventions, and on what rights relating to life and person, the thought of man, and 
participation rights in public affairs and political life in the state. 
E - Identify the safeguards to ensure that the Islamic thought on the whole and then consider the 
safeguards that ensure the elimination of the Islamic and judicial organization across the different 
Islamic eras. 
And - consolidate and codify knowledge of these rights and what are the steps to record and 
stipulated in the laws and national constitutions and international conventions and declarations, 
regional. 
G - to identify the mechanisms for the implementation of international standards of global and 
regional human rights guarantees civil, political, and its subsidiary bodies. 
H - to identify the mechanism of application of the rights and guarantees in constitutions and 
national legislation and the judiciary in Iraq, and the role of governmental and non-governmental 
organizations that undertake the implementation of international safeguards for these rights. 
 
4. Research Methodology: 
 Followed a scientific approach, analytical and descriptive, through detailed analysis of the 
important aspects that Thoudy specificity of human rights, civil, political, related to the subject of 
the study, especially in Iraq, and the research in this subject from several angles, including the 
relationship of these rights of the person who was honored by God and to make it in the higher 
echelons , came as the Holy Quran and Sunnah, in addition to what mentioned in the charters and 
covenants and declarations by international and national protection of these rights and their 
development as a contract between the systems and people in it. 
Found among the hundreds of books, letters and Alatarih competent human rights in the libraries of 
governmental and non-governmental organizations and found that the mere mention of human 
rights, civil and political rights in constitutions and legislation, regardless of the clarity and 
precision does not constitute a guarantee real protection of human rights and the community, so it 
was there must be no guarantees at all levels and at the international, regional and national protects 
the exercise of those rights and their enforcement in practice. 
So keen to visit the organizations, bodies and institutions concerned with human rights in Iraq and 
other countries including the United Nations mission for human rights in Iraq and the Ministry of 
Human rights in Iraq and civil society institutions and organizations and other bodies for the 
internal regulations, treaties and international declarations and that their content of real guarantees 
of human rights on the international level and to ensure enforcement, and tried to identify who are 
the authorities charged with implementing in order to secure the protection and guarantee of the 
civil and political rights 
In particular, of the right to life, liberty and human dignity and the right to housing, mobility, 
security and personal safety and others. 



I found it appropriate to move the other to look at and check in detail the constitutions of developed 
countries politically, economically and socially, legally and countries with democratic regimes in 
the world, and look at the trends scholars in their definition of the meaning of human rights as well 
as how to include in the constitutions of these countries and their legislation, and what are the 
appropriate safeguards to address the violation of those rights where at the national level (internal) 
and the regional and global levels. 
It was necessary to seek the sources of Islamic law, human rights, civil and political has been 
strengthened I have that man is the highest goal, and honored God, and that the maintenance of his 
life, security and freedom and his abode is important and appropriate in the Islamic rulers and 
officials in the Islamic countries, through a text of the Koran and the Sharia, as well as the presence 
of guarantees real protection and guarantee these rights to ensure that Islam is protected through the 
development of solutions and ideas appropriate and punishment harsh on all those who violate the 
human right and the attack on his person and his freedom in all areas of civil, political, economic 
and social development, was there a lot From the answers to my questions that you search for it in 
the books of Islamic law from the rooting of these rights in the Holy Quran and Sunnah and then 
codified in addition to that seen by in the books of international jurisprudence on human rights, 
civil, political, and when we say that Islam is the religion of God, and prophets God all Muslims on 
the religion of our father Abraham, and that the religion with Allah is Islam, that does not appeal to 
the extremists who do not understand, but a definition of one extreme of the religion, and they can 
not live only in wars and conflicts, religious, sectarian, or Astanson only in the fever controversy 
sectarian and nationalist, far each away from any form of civilized dialogue, or dialogue of 
civilizations. 
 From here we say that the freedoms and human rights are not involved in a range without the other 
and not the prerogative of religion without the other, Justice, honesty, magnanimity, justice and the 
functioning of the secretariat and the freedom of opinion and belief and the like, the whole concept 
stems from human nature of God Almighty, which mushroom upon the people, do not switch to the 
creation of God, etc. religions came all religions except for consolidation and promotion and 
advocacy within the framework of the good word and good advice. 
The research in human rights, civil and political rights, became a common concern for many 
intellectuals and specialists in this field, as experienced by those rights violation and breach by 
Governments, and had to be a means of ensuring effective protection for the protection of those 
rights, and here comes the role of the judiciary as an independent body to ensure that rights, and that 
the individual's right of recourse to him if he was attacked and the violation of human judgment 
before him and he had available to him the right to defend himself, and tried before a fair and 
impartial judiciary, all that should be taught within the judicial guarantees contained in the search. 
Research was divided into an introduction and an introductory chapter, four chapters and a 
conclusion and recommendations as follows: 
The introductory chapter: The definition of human rights, civil and political, through two sections 
first define the meaning of those rights through trends jurisprudential, legislative, legal, and the 
second topic is mentioned human rights, civil and political rights in Islamic thought and 
international conventions and declarations, by rooting these rights in accordance with the provisions 
of the Koran and the Sunnah of the Prophet the noble principles and guarantors have, and 
international conventions and declarations of the International Bill of Human Rights (the Charter of 
the United Nations - Universal Declaration of Human Rights - International Covenant on Human 
Rights Civil and political - and the Protocol thereto). 
Chapter I: The research in this Chapter of rights guaranteed under international treaties and 
conventions by searching in the civil rights and their relevance to human life and personality and 
intellect, and political rights through the participation of man in public affairs and political life and 
to hold office. 
Chapter II: The Search for the international guarantees of public rights of civil and political rights 
through the internationally recognized and codified in the texts, declarations and international 
conventions and addressed to the legal and judicial guarantees of human rights, civil and political 
rights. 
Chapter III: In this chapter were searched in the mechanism of implementation of the standards of 



human rights guarantees civil and political, through two sections, the first implementation of 
international standards global intergovernmental organizations and international agencies, other 
specialized, and the second implementation of international standards relevant regional civil and 
political rights on the system-level European and American African and Arab system. 
 
In the fourth chapter of my research dealt with the protection of human rights, civil and political 
rights in the constitutions and laws of Iraq at the national level, through the two sections, the first 
obligation of international guarantees on human rights, civil and political rights in the legal system 
of the state through the implementation of safeguards at the level of the Constitution and the level 
of national legislation, and in Section the second on those who undertake the implementation of 
these general guarantees of those rights, of government agencies (Ministry of Human Rights - UN 
High Commissioner for Human Rights), and non-state actors (civil society organizations and their 
role in spreading the culture of human rights organizations and unions interested in those rights). 
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 المقدمة
  البحثاختيار موضوع  .1

 الشاغل الذي   الشغل بال شك     فهي , لدى االنسان    الحقوق أهم من    المدنية والسياسية   الحقوق تعد
اة        د حد                   , يالزمه مادام على قيد الحي ن تتوقف عن وق ل ذه الحق ان البحث والدراسة في ه ذا ف ل

د         تظل نصب أعين المهتمين والباحثين في مجال حقو        و معين سان دون التوقف عن ان  ق االن مك
ين ان معين سان,او زم ا زاد وعي االن سان آلم وق االن ام بحق زداد االهتم ة  ,  وي  وعرف أهمي

ؤثرات   ((لهذا جاء موضوع بحثي  حول     , المدنية والسياسية  خاصة  وجميعها  حقوقه   ل م تحلي



سان المد             القوانين و  ر االسالمي حول حقوق االن ة والفك سياسية     االتفاقيات الدولي ة وال في  ني
ل                 )) العراق م واالضطهاد من قب رة األرضية من الظل ى وجه الك ولما يتعرض له االنسان عل

ي   ام ف سلطات والحك م ال م  معظ تحكم      دوله سلط وال ي الت ة ف ع والرغب ة والطم سبب األناني  ب
اآلخرين  ث,ب يطرحي ى ت س ولهم عل سدتها  عق شرية فأف بحو الب سخرواأص واه ون ي ل ق  م آ
ى حساب                م موتفكيره سياسية عل ة او ال دافهم الشخصية أو المادي ن اجل تحقيق مصالحهم وأه

ه           اآلخرين مما يؤدي الى  الى في دين ا اهللا تع ه التي اقره سان وتجاوز حقوق ة  االن انتهاك حري
ة المتخصصة                  , الحنيف ات الدولي ا في المواثيق واإلعالن ا وضمان حمايته فضال عن احترامه

  .حقوق االنسانفي 
ا                   تعد ق  يم التي يحرص عليه ى الق سان من أغل وق اإلن سان يم  حق ا       االن دا لحمايته سعى جاه  وي

ا             , والذود عنها    شرية خالل سنوات تاريخه اح الب رة آف ل ثم ا  فظال عن  فهي تمث  األساس  إنه
ى حد سواء         بحيث,الحقيقي للمجتمعات المثالية الحديثة        ة عل ة والحديث  شهدت العصور القديم

شرفا  ا م ن, آفاح سان م وق االن رام حق ه اجل احت ذه  ,وصيانة حريات رة ه صرت فك ى انت حت
وق  عفتو, الحق تبداد   ض م واالس ور الظل ر ص د آبي ى ح ة  ,  ال و غاي سان ه بح اإلن وأص

. المجتمعات والهدف من نشاطها   
وهو أمر يدعو إلى الدهشة في        , يشهد العصر الراهن نماذج صارخة  النتهاك حقوق االنسان          

 الذي يدعو الى احترام وحماية    فكار الديمقراطية وبروز قوة الرأي العام العالمي        ظل انتشار األ  
ة               التي  , حقوق االنسان    ى آاف دوها للقضاء عل ل أنصارها ومؤي بحاجة الى جهود آبيرة من قب
ى      , اشكال انتهاآها    ة    وضمان التمتع الفعلي بتلك الحقوق عل ستويات  آاف ذي     ان, الم اقض ال  التن
دافع   , واالنتهاآات المفجعة لهذه الحقوق , حقوق اإلنسان  معنى  يوم بشان يشهده العالم ال   ان ال آ

  .  هذااألول وراء التفكير في بحثي 
ا الت                يرتبط سياسية التي أقرته ة وال سان المدني وق االن ة       جوهر حق ة والدولي يم  شريعات الديني بق

ساواة   ة والم ة والعدال ي , الحري ا الت اهمت به ضارات واأل س ف الح ياغتها  د مختل ي ص ان ف ي
ذي    , ن ان هذه القيم تنبع من الطبيعة البشرية والكرامة االنسانية           عفضال  , وتطويرها   األمر ال

ة           ,  ارتبط بوجود االنسان ذاته منذ بداية الخليقة         ة في اقام لهذا تعد حقوق االنسان حجر الزاوي
ا   على  حترام حقوق االنسان وضمان حمايتها واجب        فا المجتمع المتحضر الحر     الدولة وحكامه

سبيل      الحكم العادل في المجتمعا    اساس وضمانها     هذه الحقوق رعاية  و صيانة و  , ة وال ت الحديث
. مستقر  حر أمن عالم الوحيد لخلق   

ة      بعد  بدت الحاجة ملحة     ة الثاني رة            , انتهاء الحرب العالمي ى دائ سان ال وق االن ال بحق ى االنتق ال
ز      ل العالقات الدولية    د وتعزي ا            , ا  حمايته تأآي ك هو م دافع وراء ذل ان ال شرية من      عانوآ ه الب ت

ا وق إب ذه الحق ات له رانتهاآ ذه ال , وبن الح ي أدت به ن والت وق م ساحةحق ال ل انون االنتق  الق
د             في ا تغير  و, الدولي   ذي يع انون  األمر ال يا يمس قواعد        لمفاهيم التقليدية لهذا الق تحوال أساس

. الدولي نظام القانون  
بقت د س ن  لق وانين المعاصرة م ضمنته الق ا ت المية م شريعة االس وق   ال وق  وخاصة الحق  حق

يم             ضمان   ومن ذلك , المدنية والسياسية    ل والتعل ة والتنق رأي واإلقام دة وال ة العقي ا  حري وغيره
ة                 ,من الحقوق األخرى     سنة النبوي ريم وال ران الك ات الق وتكفل بها من خالل النص عليها في آي

ة         االسالم الحق لإلنسان  في الحياة      آما ضمن , الشريفة   شعائر الديني  واألمن وحرية ممارسة ال
.دالة والمساواة والمشارآة في الحياة العامة والشؤون السياسية لدولته والع  

ر الالفك ق  يم االس ات والمواثي ن االعالن بق م ان اس ة  آ ورات  , الدولي ة ث ي صدرت نتيج الت
شعوب  ي ال وق وضمان ف ذه الحق ة ه ا ب, آفال تل انه و علآان ة وتعل ن  ملزم داها م ا ع ى م

  .القوانين الوضعية



ا و  وق ارتباط ذه الحق رتبط ه دول  ت سياسي لل ابع ال ا بالط سياسية ل, ثيق صالح ال ب الم ى  تغل عل
دارها                   , اإلنسانيةاالعتبارات   وق وإه ذه الحق انع في التضحية به رى ال تم لذلك فان الدول الكب

ك يحقق مصالحها     دول العالم الثالث  طالما ا    في ك       , ن ذل دما تتعارض مع تل ا عن دافع عنه وت
  .المصالح

اج              م تكن نت ة ل شأتها الوطني سان في ن وق االن ا   نخلص الى ان حق ا  , فكر او حضارة بعينه وإنم
سماوية  يتالقل ان ال ضارات واألدي ة الح ا آاف ي ال   , فيه تقرارها ف ى اس اعد عل ا س ضمير مم

ساني  ن , االن اق اهاحصرولك ي النط وطني  ف ةل ل الحاج ة لجع الال ملح انتق ال  به ى المج  ال
  .  آما ذآرت سابقاالدولي

دولي سواء عن              اإلنسان حقوق   إقراران    واالعتراف بها على المستوى  الوطني واإلقليمي وال
ة    شريعات الداخلي اتير او الت ق الدس ق ال , طري ن طري داتاو ع ةمعاه ا     الدولي ق له ن يحق  ل

ة  ة المطلوب ا , الفعالي م تم دل ث  وج ن العب ا م ى حمايته ل عل ة تعم مانات حقيقي ك ض  هنال
اص انون    , واالنتق عة للق ا خاض ة ذاته ون الدول ضمانات ان تك ذه ال ه وأول ه زم ب ذه , وتلت وه

ا             الضمانات هي    دى عليه ات من ان يعت وق والحري ة الحق م لحماي وهي تختلف   , الطريق المالئ
.لحقوق والحريات  ا تلكباختالف األسس الفكرية التي تقوم عليها  

 ارتكبت ضد    عائضوفمن جرائم   االولى والثانية والحروب األخرى       ما شهدته الحرب العالمية     
ى               جرائم فضال عن     االنسانية ة   التعذيب وإبعاد السكان عن وطنهم باتت الحاجة ملحة ال   أهمي

وطني    اق ال ارج النط سان خ وق االن ة لحق ة دولي ة حماي ي حماي ى ف اة تتجل سان و حي ه االن أمن
ة ال    وآرامته الذي فضله اهللا تعالى     ات    على آاف دافع ال    , مخلوق اري   آانت ال ذا    ختي للبحث في ه

  . الموضوع
 
 
 
 
 

  البحث  أهمية .2
وق                    أن اة حق رين ودع ال المفك شغل ب ا زال ي ه شغل وم ع جوانب سان بجمي  موضوع حقوق االن

ان وز          , االنسان المخلصين    ان   آما اهتمت به االنسانية جمعاء في آل مك سبب في ذلك      , م وال
 ,االضطهاد   والظلم   لقهر و ارافضا  , ى الحياة الحرة الكريمة     هو ان االنسان بطبيعته متطلع ال     

ا اآم  اي صدره الح ان م ع آ دم     او المجتم ام وع ة للحك ر العادل ات غي ة االختالف ره نتيج او غي
. إيمانهم بالشورى والديمقراطية   

شعو      لذا فان  سان               معظم الكوارث التي تصيب ال م االن ة  وظل ة االجتماعي اب العدال ببها غي ب س
سان  ا وحر     ,  لالن دي عليه ة والتع ه الطبيعي اك حقوق الل انته ن خ ه  م ن حريت ه م ه مان  وأمن
الم الع  ان   , وآرامته ا والع ك      ما يحدث في العالم االسالمي عموم اج ذل , ربي خصوصا هو نت

افي   تصادي والسياسي واالجتماعيجانب االق ال في  الستقرار  آبير تجاه ا  مما له أثر سلبي      والثق
 .  

 مشكلة البحث  .3
ة  اده المختلف سان بأبع وق االن وم حق ل مفه ديني والوضعي , مث ين الفكر ال كاليا ب موضوعا إش

ا  ,يضعنا إزاء منظومتين حقوقيتين متداخلتين في بعض األوجه ومتباينتين في وجوه اخرى              مم
ة       م آال            والبحث وفق ا    , يقتضي تجاوز موضوع التجزئ سياقات التي تحك ة وال ألسس المنهجي

. النظامين  



سان تعرض أن ل اإلن ان  من قب ا مضى من الزم ي م ه ف ه وحريات داء ومصادرة حقوق  لالعت
ستبدين     ه يخرج من صمته         , الطواغيت والم ا جعل ذه     عدم    و مم ة الرضوخ له فكانت  ,  األنظم

.  وحرياته هلحقوقأهمية عطي  والمواثيق والعهود والدساتير التي أصبحت تاإلعالناتك هنا  
ا         رف فيه م يع ة ل ة مؤلم رة زمني ب فت راق وعق ي الع صوصا ف ذا الموضوع وخ ة ه وألهمي

سياسية    ة وال ه المدني ه وحريات سان حقوق تالل    , االن راق الح رض الع وق تع ذه الحق م ه وباس
ه  أدى الى اآلالف الضحايا نتيجة لقصف المدن ، مما جعله يفكر في البحث عن حقو              عسكري   ق

.المدنية والسياسية وضمانها والتمتع بها   
اة                     أمام  بطش بحي سان في ال دة من جانب االن  تزايد الصراعات في عالم اليوم والرغبة المتزاي

سان   ة االن صاعد اآلراء اخي ى ت ب  , أدت ال مان  وتطال ة وض ذه البحماي رورة  له وق وض حق
ا ةحافظمال وق اال  ,  عليه ون حق ي آ ة ف شكلة الدراس ن م ذا تكم ة  ل صلحة القائم ي الم سان ه ن

ضمان  ة وال ة بالحماي ة , المعني اة وخصوصية وامن وحري ة بحي وق المتعلق ك الحق وخاصة تل
سان  د الت , االن ي يع ة   الت ا جريم ا وانتهاآه دي عليه يع انون  ف دولي والق انون ال ساني الق   اإلن

. المتمثل بالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة اإلسالميوالشرع   
 

 : يهدف البحث إلى الغايات االتيه  : البحث افأهد .3
 

ة         االصرارعلى   -أ   ا للعدال ا يعني تحقيق سان وحمايته وق االن االعتراف واإلقرار بضمانات حق
ع  راد المجتم ين أف ة     , ب سياسية واالجتماعي ع ال اة المجتم ي حي ة ف ار ايجابي ن أث ا م ا له وم

ة  صادية والثقافي ي أداء ا , واالقت ر ف ر الكبي ه األث ل ل ة ب ه للدول ضل وج ى أف ا عل , وظائفه
بمعنى  , قامة نظام سياسي ديمقراطي  يستمد سلطته من الشعب   في ا ضمانة اساسية   يؤدي ب 

 .ان ضمانات حقوق االنسان تعد أساسا لمشروعية السلطة ذاتها 
ى       -ب  ى االستدالل عل ذا في االصل  ال ايير تنفي   ويرتكز بحثي ه وق ذمع ا   الحق ا وحمايته آم

ا          وردت في اغلب     ة منه اتير وخاصة الحديث ا          ,   الدس بعض الضمانات بحوث ردت ل د أف وق
و تناولت من   , ومطالب مستقلة نظرا ألهميتها في حماية حقوق االنسان وحرياته االساسية           

ات      ي بعض االعالن واردة ف وق ال ضمانات الحق ة ل ب المهم ضمانات الجوان ك ال الل تل خ
 .واالتفاقيات الدولية الرئيسية 

ضمن -ج  شرتت وق   يعات ت ذه الحق دول ه ن ال د م اتير العدي تودس ة ونظم ك الرقاب ضاء يمل  ق
ه        هبإهدار هذعليها اال ان ذلك ال يمنع من قيامها          ا أقرت ة تخالف م ال مادي ا بأفع وق ام  الحق

سياسية   ة وال سان المدني وق االن در حق شريعات ته وانين او من خالل إصدار ت ذه الق ي ه ف
ا ه    , وتنتهكه ق علي ا يطل و م م اال(وه اك باس انون   نته وق   )  الق ادي لحق اك الم او االنته

تثنائية م        سلطات االس ل االنسان باستعمال ال ة          ث ام العرفي وانين الطوارئ واألحك ؤدي  ,  ق وي
انون ضاء للق ضييع الق دم ت ى ع ة   , عل ار العدال د إنك صل لح د ي ذي ق ر ال ان , األم ذلك آ ل

سان                 وق االن ة حق ضمان وحماي ايير ل رار مع دولي أمر في          البحث عن اق ى المستوى ال عل
 .   غاية األهمية 

شريعية      -د  ة والت ات الفقهي ا لالتجاه وق وفق ضمون الحق د م ى تحدي رف عل رورة التع ض
ة       ق الدولي ات والمواثي ب االتفاقي ضمونة بموج سياسية الم ة وال وق المدني ضائية  للحق والق

سان     و, ر االن اة وشخص وفك صلة بحي وق المت ة الحق ى ماهي شارآة ا, عل ي  وم سان ف الن
 . الشؤون العامة والحياة السياسية في الدولة 

ا        التعرف على  -ه  ل به م النظر في             اإلسالمي  الفكر  الضمانات التي تكف ال ث ى وجه اإلجم  عل
ضاء   ا الق ل به ي تكف ضمانات الت الميال ر العصور اإلس ضائي عب يم الق المية والتنظ  اإلس

 . المختلفة 



ا ه          -و  وانين              معرفة  تأصيل وتقنين هذه الحقوق وم ا في الق دوينها والنص عليه ي خطوات  ت
 .والدساتير الوطنية والمواثيق واإلعالنات الدولية واإلقليمية 

وق   -ز  ضمانات حق ة الخاصة ب ة واإلقليمي ة العالمي ايير الدولي ذ المع ات تنفي ى  آلي التعرف عل
 . التابعة لها واألجهزةاالنسان المدنية والسياسية 

ة     -ح  ى آلي رف عل ق الالتع ماناتها تطبي وق وض ة     حق شريعات  الوطني اتير والت ي الدس  ف
ضائية راقوالق ي الع ذ    ,   ف ولى تنفي ي تت ة الت ر الحكومي ة وغي ات الحكومي ودور الجه

  .بهذه الحقوقالضمانات الدولية الخاصة 
 

 :منهجية البحث .4
ة التي تح               , نهجا علميا تحليليا وصفيا    اتبعت م  ل الجوانب المهم ضى من خالل تفصيل وتحلي

سياسية          ة وال سان المدني ة بموضوع      بخصوصية حقوق االن ا عالق وخاصة  , الدراسة  والتي له
وق بشخص                   , في العراق    ذه الحق ة ه ا عالق ا منه وآان البحث في هذا الموضوع من عدة زواي

ي  ه ف ه اهللا وجعل ذي آرم سان ال ااالن اء ب , المراتب العلي ا ج ة القران الآم سنة النبوي ريم وال ك
ود    في  فة لما ذآر  إضا, الشريفة   ذه        المواثيق والعه ة ه ة في حماي ة والوطني ات الدولي واإلعالن

. الحقوق وتطورها  باعتبارها عقد بين االنظمة والشعوب فيها   
ات   ين مئ ن ب دت م ب والرسوج اريح الكت ات  ائل واالط ي المكتب سان ف وق االن صة بحق المخت

اتير   الحكومية وغير الحكومية وجدت ان مجرد ذآر حقوق االنس      ان المدنية والسياسية في الدس
سان                    وق االن ة حق ة لحماي شكل ضمانة حقيقي والتشريعات ومهما بلغت من الوضوح والدقة ال ت
ة         عدة الدولي ستويات واألص ة الم ى آاف مانات عل ود ض ن وج د م ان ال ب ذلك آ ع ، ل والمجتم

   . ليواإلقليمية والوطنية تحمي ممارسة تلك الحقوق وإنفاذها في الواقع العم
 العراق لذلك حرصت على زيارة المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق االنسان في             

سان في                     وق االن راق ووزارة حق سان في الع وبلدان اخرى منها بعثة االمم المتحدة لحقوق االن
ا         ى أنظمته الع عل رى لالط ات األخ ات والهيئ دني والمنظم ع الم سات المجتم راق ومؤس الع

سان    وإن ما المعاهدات واإلعالنات الدولية    الداخلية و  وق االن  ورد فيها من ضمانات حقيقية بحق
ولى    ي تت ات الت ن هي الجه ى م ت التعرف عل ا ، وحاول ة إنفاذه دولي وآفال ستوى ال ى الم عل

مان   ة وض امين حماي ل ت ن اج ذها م وقتنفي ذه الحق سياسية  له ة وال المدني  
ل     المتمثلة بالحق في الحياة وا    ,بشكل خاص  سكن والتنق لحرية والكرامة االنسانية والحق في ال

.واألمن والسالمة الشخصية وغيرها   
دول            اتير ال ة وجدت من المالئم في الخطوة األخرى االطالع والتدقيق بإسهاب على دس  المتقدم

ة           الم   سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا والدول ذات االنظمة الديمقراطي  ، واالطالع    في الع
اتير                على   ة تضمينها في دس اتجاهات الفقهاء في تعريفهم لمعنى حقوق االنسان فضال عن آيفي

ى                     ا عل وق فيه ك الحق اك تل ة انته ة لمواجه ضمانات المالئم اهي ال شريعاتها ، وم دول وت هذه ال
.واإلقليمي والعالمي ) الداخلي(المستوى الوطني   

ة         , آان من الضروري البحث في مصادر الشريعة االسالمية           سان المدني وق االن ة بحق  المتعلق
ة األسمى    و الغاي سان ه دًي ان االن زز ل د تع سياسية وق د اهللا  , وال رم عن وان صيانة , والمك

ام                      ى الحك شريعة االسالمية عل ة في ال ة والواجب حياته وأمنه وحريته ومأواه من األمور المهم
شريعة   في  والمسؤولين في الدول االسالمية ، وذلك من خالل النص عليها           ، القران الكريم وال

ا                   ل االسالم بحمايته وق التي تكف فضال عن وجود الضمانات الحقيقية لحماية وضمان هذه الحق
سان          ى آل من ينتهك حق االن من خالل وضع الحلول واألفكار المناسبة ثم العقاب القاسي عل

سياسية و        ة وال االت المدني ة المج ي آاف ه وف صه وحريت ى شخ داء عل صادية واالعت االقت



ا في آتب                   واالجتماعية ، فكانت هنالك الكثير من األجوبة على تساؤالتي التي آنت ابحث عنه
م                     شريفة ومن ث ة ال سنة النبوي ريم وال الشريعة االسالمية من تأصيل لهذه الحقوق في القران الك

ا        ى م ه   تقنينها باالضافة ال سان ا               اطلعت علي وق االن دولي الخاص بحق ه ال ة    في آتب الفق لمدني
ن اهللا           , والسياسية   ة            , وحينما نقول إن اإلسالم هو دي ى مل سلمون عل يعهم م اء اهللا جم وان أنبي

ذين ال يفهمون إال               , وان الدين عند اهللا اإلسالم      , أبينا إبراهيم    روق للمتطرفين ال ان ذلك ال ي ف
ة  وال يستطيعون العيش إال في ظل الحروب والصر   , تعريفا واحدا متطرفا  للدين    اعات الديني

بعيدين آل البعد عن أي شكل      , وال يستأنسون إال في حمى الجدل الطائفي والقومي       , والمذهبية  
.أو حوار الحضارات , من إشكال الحوار الحضاري   

ن         ست م رى ولي ة دون األخ ة بطائف ست معني سان لي وق اإلن ات وحق د إن حري ا نؤآ ن هن  م
ر  ن دون أخ ش, اختصاص دي صدق وال دل وال رأي فالع ة ال ة وحري ة وأداء األمان هامة والعدال

اس  اآلها مفاهيم تنطلق من فطرة اهللا  سبحانه وتعالى التي فطر عليه, والمعتقد وأمثال ذلك      الن
ا في             , وال تبديل لخلق اهللا     ,  وما جاءت األديان آل األديان إال لترسيخها وترويجها والدعوة له

. إطار الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة   
ي  وق إن البحث ف سانحق سياسية اإلن ة وال ين   ,  المدني ن المثقف ر م شترك لكثي م الم أصبح اله

ل الحكومات              , والمختصين بهذا المجال      , لما تتعرض له تلك الحقوق من انتهاك وخرق من قب
 القضاء  يأتي دور وهنا  , آان البد من وجود وسائل ضمان وحماية فاعلة لحماية تلك الحقوق            و

وان من حق الفرد اللجوء إليه إذا تعرض العتداء وانتهاك           , لضمان تلك الحقوق  ة  آهيئة مستقل 
ل   م علي    إنساني قب سه            يت   وان    ه الحك دفاع عن نف ه حق ال ام قضاء عادل         , وفر ل اآم ام وان يح

.آل ذلك يجب ان  يدرس ضمن الضمانات القضائية الواردة في البحث, ومحايد   
 تم تقسيم البحث الى مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمه وتوصيات وفق ما يلي: 
د             ين األول تحدي الفصل التمهيدي :  تم  تعريف حقوق االنسان المدنية والسياسية من خالل مبحث

ة                شريعية والقانوني ة والت اني هو      , معنى لتلك الحقوق من خالل االتجاهات الفقهي والمبحث الث
من  ,  ر االسالمي والمواثيق واإلعالنات الدولية  ذآر حقوق االنسان المدنية والسياسية في الفك      

ضامنة                  ادئ ال شريفة والمب خالل تأصيل تلك الحقوق وفق أحكام القران الكريم والسنة النبوية ال
م   ( والمواثيق واإلعالنات الدولية المتمثلة في الشرعة الدولية لحقوق االنسان         ,  لها   اق االم ميث

سياسية        –النسان   االعالن العالمي لحقوق ا    –المتحدة   والعهد الدولي لحقوق االنسان المدنية  وال
) . والبروتوآول الملحق به –  

ات والمواثيق         الفصل األول   :  تم البحث  في هذا الفصل     في  الحقوق المضمونة بموجب االتفاقي
ره ،             الحقوق المدنية الدولية من خالل البحث في         سان وشخصه وفك اة االن صالها بحي  ومدى ات

سياسية               من خالل    السياسيةوالحقوق   اة ال ة والحي شؤون العام سان في ال د    مشارآة االن وفي تقل
.  المناصب  

سياسية من                ة وال سان المدني وق االن ة لحق الفصل الثاني :  تم البحث في   الضمانات الدولية العام
ى خالل االعتراف بها دوليا وتقنينها في النصوص واإلعالنات واالتفاقيات الدولية والتطرق ال            

.الضمانات القانونية والقضائية لحقوق االنسان المدنية والسياسية   
ة              سان المدني وق االن الفصل الثالث : في هذا الفصل     تم  البحث في آلية تنفيذ معايير ضمانات حق

ين    الل مبحث ن خ سياسية م ة    , وال ات الدولي ي المنظم ة ف ة العالمي ايير الدولي ذ المع األول تنفي
والثاني تنفيذ المعايير الدولية اإلقليمية ذات   , دولية المتخصصة األخرى    الحكومية والوآاالت ال  

الصلة بالحقوق المدنية والسياسية على مستوى النظام األوربي واألمريكي واإلفريقي والنظام              
. العربي   

 



 
اتير       سياسية في الدس ة وال سان  المدني وق     اإلن اما في الفصل الرابع من بحثي         تناول حماية   حق

وطني         والتش ى المستوى ال ين     , ريعات العراقية عل زام بالضمانات     , من خالل مبحث األول االلت
ذ                    ق تنفي ة عن طري انوني للدول الدولية الخاصة بحقوق االنسان المدنية والسياسية في النظام الق

ة   شريعات الوطني ستوى الت تور وم ستوى الدس ى م ضمانات عل اني حول , ال ي المبحث الث وف
ول    ذ    الجهات التي تت ك   ى تنفي ضمانات   تل ة ال ة  العام وق      المتعلق ك الحق ة في الجهات      ,  بتل المتمثل

ة  سان  ( الحكومي وق  االن سان    –وزارة حق وق االن ا لحق ية العلي ر  , )  المفوض ات غي والجه
ة  ة     (الحكومي شر ثقاف ي ن ا ف دني ودوره ع الم ات المجتم سان   منظم وق االن ات و حق المنظم

  .)ق  المهتمة في تلك الحقووالنقابات
                                  
  

وفيق                                         العون والتومن اهللا                              
                                                                                          

 
                                                    الباحث                               

                                                                          احمد خنجر الخزاعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التمهيدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التمهيدي
 ن المدنية والسياسية االنسا)1(حقوقمعنى 

د دات         يع ع المعاه ا جمي ت منه ي انطلق ية الت زة األساس سان الرآي وق اإلن المي لحق الن الع  اإلع
سان      وق اإلن دى بعض        ,والمواثيق الدولية التي تخص حق ا ل ارت تحفظ ك المعاهدات أث ا أن تل  وبم

ا         ن اجله عت م ي وض داف الت صداقية واأله ول الم المي ح الم اإلس دى تو,دول الع ا أو  وم افقه
ذا الموضوع              ,تعارضها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ومقاصدها       لذا فان الهدف من البحث في ه

ة                     سان المدني وق اإلن ة الخاصة بحق ات الدولي هو دراسة مدى توافق أو تعارض المواثيق واإلعالن
الصل في    والتي تعتبر ا  والسياسية ومقارنتها مع ما ورد في الشريعة اإلسالمية حول تلك الحقوق            

 . تلك الحقوق



وان هذا  ,   اإلنسان    حقوق  لمعنى  محدد  وتعريف    اتفاق بين الفقهاء والمفكرين على تسمية      لم أجد 
سياسية                    ة  وال سان المدني وق اإلن ق لمعنى حق ى      ,االختالف في إيجاد تعريف محدد ودقي   يرجع إل

وق     ذه الحق ه له نهم في تعريف ه آل م ق من ذي ينطل س ,األساس الفكري ال ية ميتف وق األساس  الحق
سمية         , )2( العامة     أو الحريات الفردية األساسية أو الحريات      ,لإلنسان ستخدم ت اتير من ي ومن الدس

 وتسمية الحقوق والحريات ,1970 آالدستور المؤقت  العراقي لعام     ,الحقوق والواجبات األساسية  
ا     ,1990 آما في مشروع الدستور العراقي لعام        ,وضماناتها وق       ومنها م ات والحق ستخدم الحري ي

 ويرجع سبب تعدد تسميات حقوق اإلنسان إلى        ,1971والواجبات العامة آالدستور المصري عام      
ى إن      وق بمعن سها الحق ي نف ات ه ى الحري ا وان معن ي مفهومه ع ف ور الواس سان يالتط ع اإلن تمت

هناك و , )3(حمية  معترف بها وميته حر حرا من القيود وان   إن يكون اإلنسان  وبحرياته إي حقوقه    
ية       ات األساس ادئ والمقوم ن المب ة م ى مجموع دل عل ر ي و  تعبي سان ه وق اإلن ول إن حق ن يق م

راد والجماعات         ,الخاصة بالعالقة بين اإلنسان والدولة     اة األف سبب ذلك     , والتي ترتكز عليها حي  وب
ستويات    ع الم ة و   اهتمت األمم والشعوب والدول بهذه الحقوق على جمي ة الدالوطني  من خالل   ,ولي

المي     1948 آانون األول عام     10وثائق وإعالنات حقوق اإلنسان والتي توجت في         اإلعالن الع  ب
   : مبحثين بحثه فيألهمية الموضوع يقتضي و, )4(لحقوق اإلنسان

 
 . الحقوق المدنية والسياسية معنى اتجاهات تحديد : المبحث األول    

اني     ث الث ة ل : المبح س العام المي     حقاالس ر اإلس ي الفك سياسية ف ة وال سان المدني   وق اإلن
  . واإلعالنات والمواثيق الدولية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ى       (الن آل ماهو حق هو واجب على أخر          , اآتفينا باستخدام لفظ حقوق ولم نستخدم لفظ واجبات          ) 1( ة عل , الراعي   حق الرعي

 .وبالعكس حق الراعي يساوي واجب على الرعية, )حق الزوجة على الزوج, حق الولد على الوالد
شرقاوي . د ) 2( عاد ال الم المعاص  , س ي الع سياسية ف نظم ال زء األول, رال ة . ,الج ة الثاني ة , الطبع ضة العربي , 1982, دار النه

 . 6ص, 1986, القاهرة,المكتبة القانونية,  والحريات العامةالنظرية العامة للحقوق, محمد عبد العال السنرى. ود, .275ص
ة          , مالحظات حول مفهوم حقوق االنسان    , صالح جواد آاظم  . د ) 3( سان العراقي وق االن ة حق ي جمعي . د, 3ص, 1988, بحث ف

 . 130ص , 1965,  لبنان-بيروت, دار العلم للماليين, الوسيط في القانون الدستوري العام, ادمون رباط
وري   ساجر ن  ) 4( سياسية                  ,اصر حمد الجب نظم ال ي االسالم وال سياسية ف ة وال سان المدني وق االن ة     حق روت , دار الكتب العلمي  -بي

 .9 ص,2005 ,لبنان
 

 المبحث األول
 اتجاهات تحديد معنى الحقوق المدنية والسياسية وأسسها 

 
وق   تعد   سان حق ايير االساسية التي اليمكن لال             اإلن سياسية من المع ة وال شكل خاص     المدني سان ب ن

ا  ن دونه ة م شوا بكرام ة ان يعي ات  عام ة  ,والمجتمع اة والحري اس الحي ي اس وق ه ذه الحق  الن ه
ساواة ة والم ة والعدال ع  ,والكرام رد والمجتم يح للف ا تت ا وحمايته وق وتنميته ذه الحق رام ه  وان احت
ة      ة آامل ديثا ف            ,تنمية إمكانياتهم تنمي ديما وح وق ق ذه الحق ة ه د جذور تنمي ي الصراع من اجل     تمت

 .الحياة والحرية  والكرامة والمساواة  في آل مكان من العالم
ديانات        هي الحقوق    تلك االساس الذي تقوم عليه    ا ال سماوية جميعه    آونها نصت عليه شرائع ال  اوال

 .)1(المواثيق واإلعالنات الدوليةفضال عن 
ا  بالنظ      ا وحمايته ة به وق والمطالب ذه الحق بط الحديث عن ه شأة   ارت ات المطروحة في أصل ن ري

ة ي,الدول سلطة ف ى ال ا بالقابضين عل ا وثيق بط ارتباط وق ارت ذه الحق اك ه نح  وانته ار ان م   باعتب
شتها في              , )2(الدولة   د من مناق ة مطالب  وألجل التوسع في معنى الحقوق المدنية والسياسية الب   ثالث

 : 
 .قا لالتجاهات الفقهية مضمون الحقوق المدنية والسياسية وف:  المطلب األول 



 .  مضمون الحقوق المدنية والسياسية وفقا لالتجاهات التشريعية   :   المطلب الثاني
 . مضمون الحقوق المدنية والسياسية وفقا لالتجاهات القضائية   :  المطلب الثالث

 
 المطلب األول 

 مضمون الحقوق المدنية والسياسية وفقا لالتجاهات الفقهية 
ه جدال آبيرا في وضع تعريف محدد لحقوق االنسان المدنية والسياسية الن وضع تعريف               ساد الفق 

ة ذات معنى  أخالقي   ف  ,محدد لهذه الحقوق  اآتنفه الغموض وعدم الوضوح        ذا   ,الحق آلم  ومن ه
انوني          ا الق ة الحق معناه ين                   فهو ,المعنى أخذت آلم ام رابطة ب ر عن قي ا شخصيا يعب د يكون حق  ق

وق في المجتمع                     ,شخصين او أآثر   ه حق ا ل ا حي سان بوصفه آائن ا بشخصية االن  وقد يكون مرتبط
ه  يش في ذي يع ام   ,ال صالح الع ا بال ون مرتبط د يك سكرية  ,  وق ة الع ضرائب وأداء الخدم دفع ال  ,آ

ر        ة           , واحترام حقوق اآلخرين وعدم اإلساءة الى الغي ياء مادي ا بأش د يكون الحق متعلق ا     ,وق  وهو م
ي الحق العين سمى ب م   ي دد للحق  ت ف مح اء  وضع تعري ل الفقه ن قب ةم صفة عام ن خالل  )3(ب م

 . فيما يلي دراستهااتجاهات معينة
 

 . االتجاه الشخصي : الفرع األول 
 . االتجاه الموضوعي : الفرع الثاني 
  .االتجاه المختلط : الفرع الثالث 
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  . 13 ص,2010 , مطبعة الكتاب, بغداد, حقوق االنسان والديمقراطية والحريات العامة,ماهر صبري آاظم )1(
 . 45ص , 2006,  األردن– عمان , دار أسامة للنشر والتوزيع, حقوق االنسان في ظل العولمة,علي يوسف )2(

 
(3) ,  abed el moneim elbadaoui, lessons on judicial terminology for students of faculty of low  

,Cairo university,1970,pp.5-7. 
  :)1( االتجاه الشخصي:  الفرع األول 

ى صاحبه    ,يعرف انصار هذا االتجاه الحق  رون ان لصاحب الحق إرادة    ,  من خالل النظر ال   في
وم   اق معل ي نط ة ف  مهيمن

ا ا          انون لشخص من األشخاص      فالحق عندهم يعرف بأنه القدرة او السلطة اإلرادية التي يخوله لق
وم اق معل ي نط  ف
دأ سلطان اإلرادة                      ه مب رع عن ا يتف ردي وم ا بالمذهب الف   , ويتصل هذا التعريف للحق اتصاًال وثيق

اه      ,وتلك اإلرادة التي تملك خلق الحقوق وإنشائها آما تملك تغييرها وإنهائها            وقد تعرض هذا االتج
 :ات منها الشخصي في تعريفه للحق للعديد من االنتقاد

د         .1 ن أن لع شريعات م ي الت ستقر ف اهو م ع م افى م ة يتن درة إرادي ق ق أن الح ول ب أن الق
ا     ل منهم ع آ ز اذ يتمت ر الممي صغير غي المجنون وال ا آ ا لحائزيه ا آم ة حقوق ي االهلي يم

وق ه        ,بحق وق دون علم سب الحق شخص ان يكت ن لل ه يمك ا أن د اإلرادة آم ه فاق م أن  رغ
 .آالغائب 

ا .2 ذا االتج وق     أن ه ا حق ت له ة تثب خاص معنوي ود أش ع وج افى م ق يتن ف الح ي تعري ه ف
ق  ود الح ول بوج صلح للق اإلرادة إذن ال ت ة ف خاص الطبيعي د دون ,آاألش و يوج  فه

 . شكل استعمال الحق او مباشرتهي  تكون متطلبة فوجودها وان آانت هذه اإلرادة
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اه الموض   ر االتج رد    عوظه ق آ ف الح ي تعري صي   ي ف اه الشخ ل لالتج  دفق" اإلرادي"فع
و دور      ا ه ًا وإنم يس دورًا جوهري ق ل ي الح اه ان دور اإلرادة ف ذا االتج صار ه ظ ان الح

انوي اه           ,ث ذا االتج صار ه ب ان ذلك تجن ق ول تعمال الح ه اس رد توجي ي مج صر ف ار ظأ  ينح  ه
ق  ريفهم للح ي تع شروعة  ,اإلرادة ف صلحة م ه م وه بأن انون    وعرف ا الق  ,)2( يحميه

 :واستلزموا بذالك لوجود الحق في عنصرين
 .عنصر المصلحة:   األول 
 .عنصر الحماية القانونية:  والثاني 

نرغمال وب ادات  م ن االنتق د م ه للعدي ي تعريف اه ف ذا االتج رض ه د تع ك فق لها     ذال  ,حاص
ص  صر الم ق    لأن عن ود الح صدرا  لوج ا م يس دائم ة ,حة ل ن    وان الحماي ست م ة لي القانوني

 .عناصره بل انها تالية لنشأته ونتيجة للتسليم به 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .436 ص,,1970 ,  االسكندرية,  منشأة المعارف, المدخل الى القانون,حسن آيره.د )1(

 . 19 ص,1980 ,  المنصورة, مكتبة الجالء الجديدة, نظرية الحق,عبد المنعم البد راوي.د: ينظر
 . 19ص,,1973  ,القاهرة,  دار النهضة العربية,  د روس في أصول القانون,جميل الشرقاوي.د: ينظر
 . 275. ص,1965 ,  القاهرة,دار النهضة العربية,   أصول القانون,عبد المنعم فرج ألصده.د:ينظر
 . 19 ص,1973 ,دار النهضة العربية ,  القاهرة,  نظرية الحق,نعمان جمعة.د: ينظر

 . 433 ص , مصدر سابق, المدخل الى القانون,آيرهحسن .  د )2(
   .35 ص ,  مصدر سابق, نظرية  الحق,نعمان جمعة. ينظر د

 
 
 

 :االتجاه المختلط : االتجاه الثالث 
اء  ق بعض الفقه م يتف د  )1(ل و ولي اه ثالث ه الوا باتج ي تعريف الحق وق سابقين ف اهين ال ع االتج  م

دهم هو إرادة ومصلحة     , ن خالل صاحبه وموضوعه مقفعرفوا الح, االتجاهين السابقين  الحق عن ف
ين اإلرادة والمصلحة                , في آن واحد   وا ب د جمع د  , واذا آان انصار هذا االتجاه في تعريفهم للحق ق فق

ضل                ى اآلخر ويف ى دور         , هاختلفوا في أي من العنصرين يتغلب عل فيغلب بعضهم دور اإلرادة عل
 .ةلحة على دورا إلرادالمصلحة ويقدم البعض األخر دور المص

سابقة  اريف ال ين التع ي تعريف الحق من ب د ف ه ,نؤي ل بأن اه القائ انون( االتج ا الق  )مصلحة يحميه
رى أ وهريين  نون صرين ج ى عن وم عل ق تق رة الح صلحة ,  فك صر الم ا عن ة ,هم صر الحماي  وعن

ة  ضيل دون ,القانوني ود اتف صرين لوج ال العن ضرورة آ را ل ر نظ ى اآلخ صر عل ق  ألي عن لح
 .واستعماله 

ة  سان عام وق االن ى حق ق عل ة ح الق لفظ أر إط ه,اث ي الفق را ف دال آبي دولي ج ي  , ال ل ه فه
ق  ي للح المعنى الطبيع وق ب وق   ,حق واع الحق ين أن عها ب ا موض ذلك فم ي آ ت ه  واذا آان

ة سم الفقه,المختلف د ق دة اال ان اء لق واع عدي سام وأن ى أق وق ال م الحق ى معظمه تقر عل  اس
سيمها ال ية تق ة وسياس وق مدني م ,ى حق سموا ث ة  ق ة وخاص وق عام ى حق ة ال وق المدني  , الحق

سم ة واوق وق مالي رة وحق وق أس ى حق ة ال وق الخاص ى  , الحق ة ال وق المالي سيم الحق م تق م ت  ث
ة  صية وذهني ة وشخ وق عيني ر ,)2(حق رى غي ة وأخ وق دولي ى حق وق ال سم الحق ن ق اك م  وهن

ة ي تل    ,دولي ة ه وق الدولي ال ان الحق ه     وق دولي ألشخاص انون ال ا الق ي يقره وق  ,ك الت ا الحق  ام
 : هي  )3(غير الدولية فهي على ثالث أقسام

 . الحقوق السياسية  .1
 . الحقوق العامة او الحريات العامة  .2
 . الحقوق المدنية وهي المقررة لألشخاص  .3



اء   ن الفقه ر م سم أخ رى ق وق  ,وي سابق للحق سيم ال ايرا للتق سيما مغ ى تق , تق ب ال د ذه سيم  فق
عية     وق وض سانية وحق وق ان ى حق وق ال وق  , الحق وا الحق سانيةوعرف وق   االن ك الحق ي تل  ه

سان     ه ان رد آون سان لمج ا لالن راف به ين االعت ي يتع ة    ,الت وافر الحماي تراط ت دم اش ن ع  لك
ا  ة به ة للمطالب عية ,القانوني وق الوض ا الحق ن     , ام ا م ستمد وجوده ي ت وق الت ك الحق ي تل  فه
ا شرع به راف الم ل  ,اعت ي تكف ة الت ائل القانوني ة بالوس ت مقرون د اال إذا آان ي ال توج  وه

 .   )4(لحاملها المطالبة بها وحمايتها
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 . 310 ص,مصدر سابق , نظرية الحق,يعبد المنعم البد راو. د )1(
شرقاوي. د )2( ل ال ق,جمي ة الح صدر , نظري ابقم د راو.  د, 21 ص, س نعم الب د الم ق يعب ة الح ابق,نظري صدر س ص , م

312 . 
ان  . د )3( ت عثم د رأف الم    ,محم ي االس ة ف ات الدولي ات والعالق وق والواجب ة, الحق سعادة         مطبع اهرة , ال  ,1975, الق

  .  29-26ص 
 . 215 ص,1984 , الزقازيق, مكتبة التكامل, النظم القانونية,ماهر عبد الهادي. د )4(
 
 

 المطلب الثاني
 مضمون الحقوق المدنية والسياسية وفقا لالتجاهات التشريعية

 ,في آثير من تشريعات الدول المعاصرة1948 منذ عام  صيتها فكرة حقوق االنسان وذاع      ظهرت
دول       ,بغض النظر عن اتجاهها الفلسفي او الديني       ة      سارت في    غير ان هذه ال د  اتجاهات مختلف  عن

دلوجي              ,قوقتطبيقها لهذه الح   ة من فكر أي ذه        , تتفق مع ما تتبعه آل دول ين ه اع ب ان اإلجم ذلك آ  ل
شعوب راد وال ا لالف سياسية وآفالته ة وال سان المدني وق االن راف بحق ى االعت دول عل  اال ان ,ال

ان مصدرها                   ا وبي ر وجوده وق وتبري  )1(التطبيق يحكمه فلسفات ومذاهب عديدة لتأصيل هذه الحق
 :  هي  واإلنسانرية والفلسفية لحقوق من خالل األسس الفك

 . القانون الطبيعي اساس لحقوق االنسان المدنية والسياسية: الفرع األول 
 .حقوق اإلنســــــان ونظريــــــــــــة الحقوق الفرديـــــــــــة:  الفرع الثاني

 . انـــــــــــــــــالمفهــــــــــــوم الدولـــــــــي لحقوق اإلنس:  الفرع الثالث 
 :)2(القانون الطبيعي اساس لحقوق االنسان المدنية والسياسية : الفرع األول 

وانين الوضعية          ان                ,ان فكرة وجود قانون مهم من الق ان ومك ر يصلح لكل زم انون ثابت ال يتغي  ق
ال           انون سماه الفالسفة با     ,نابع من طبيعة األشياء واتفاقه مع نزعة االنسان الى الكم ذا الق انون   ه لق

ة          , )3(الطبيعي   ل والعدال ادئ العق انون مب ذا الق ع             ,يتضمن ه سبة للجمي ة بالن ة عام ادئ أبدي  فهي مب
انون الطبيعي                  ة الق ا نظري وم عليه ة الوضعية وتق انون      , ومنها تنبثق القواعد القانوني ذا الق سمو ه ي

ل وجود الد               سان قب ة على آل القوانين الوضعية ويتضمن حقوق وحريات طبيعية لالن ذه    ,ول  وان ه
 . )4(الحقوق ملزمة للدولة النها ثابتة وأبدية 

شر         سابع ع رنيين ال سياسي للق الفكر ال ة ب صادرها الحديث ن م ي م انون الطبيع رة الق تمدت فك اس
انون الطبيعي   وزعيم وتقوم نظرية القانون الطبيعي عند مؤسس ,والثامن عشر  انون   مدرسة الق  وق

ة     ة الحديث شعوب في األزمن ام      )Grosius()5(يوس جروســ  ال ل في  االهتم اط  تتمث ى ثالث نق  عل
بالفرد وضرورة تلبية متطلباته وان الدولة ما هي اال مجتمع ابدي دائم النها وليدة قرار إرادي من         

راد رى ,األف انون        )(Grosius وي ي الق سياسة ف الق وال ن األخ ستقل ع ي م انون الطبيع   ان الق
ستمد مصدره من الطب       , الوضعي ة ألنه ي ذ                 , يع ه ينف ذه ألن ر جزاءات لتنفي ى تقري اج ال ه ال يحت وان
ة               ,تلقائيا ود قانوني ة قي ى              ,)6( وال يرد على سلطان الدول انون الطبيعي يفرض عل ان الق ذلك ف   وب

 : القانون الخاص التزام القواعد التالية 
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نة صنع    , آلية القانون , جامعة عين شمس  , رسالة دآتوراه ,الجوانب الدستورية لحقوق االنسان   , محي شوقي احمد   )1( ص , دون س
60. 

(2) JAIUS,Ezejiofor,protection of Human right under the law,London,1964,pp3-12.  
ان   , ولكنها تظهر بين فترة وأخرى بصيغة جديدة,  هذاان فكرة القانون الطبيعي موجودة منذ قديم الزمان والى عصرنا     )3( د آ فق

 . وسياسة في العصور الحديثة , ودينا في القرون الوسطى, وقانونا عند الرومان, القانون الطبيعي فلسفة عند اليونان
 . 62ص , المصدر السابق, محي شوقي احمد )4(
دول               ,1625الذي أصدره سنة     )قانون الحرب والسلم  (صاحب الكتاب الشهير     )5( ي شؤون ال دخل ف  وآان أول آاتب عارض الت

ادل    ساني            , األخرى إّال إذا آان مستندا على سبب ع دخل اإلن دون شرعية الت ذين يؤي اب ال ين الكت ان من ب ة أخرى آ , من جه
 .53ص,1975بغداد , مطبعة العاني,الطبعة االولى , فلسفة القانون, حسن علي ذنون. ينظر د

  64ص , لسابق المصدر ا, محي شوقي احمد )6(
 . االعتراف بالملكية باعتبارها حقا طبيعيا ال يجوز المساس به  .1
 . احترام العقود  .2
 . غير الذي أصابه الضررالالتزام المتسبب في الضرر بتعويض  .3

 : ه النظرية الى عدة انتقاداتتعرضت هذ
ضيها     ال اذ يتعذر التعرف على القواعد العليا التي يوصي بها        , الغموض وعدم التحديد   .1 ل وتقت عق

ة ة المطلق انون الطبيعي, العدال ا الق ي يتكون منه د ال وب,والت ة آقي ذه النظري الي ال تصلح ه ت
 . على سلطان الدولة 

ر       .2 ا وان                  , ال يوجد قانون خالد ال يتغي د ان يتطور بتطوره ابع من الجماعة وال ب انون ن الن الق
 . الف الشعوب لكل شعب قانونه الخاص به وتحكمه عوامل عديدة تختلف باخت

ة ال   ان القواعد  .3 ة اال إذا اقترنت             االجتماعي ادي يضمن       تكتسب صفة القواعد القانوني  بجزاء م
القوة ذها ب انون  , تنفي ن الق ك س ي تمل ي الت ة ه د ,وان الدول صدره الوحي ي م ان , وه ا آ  ولم

ة      ى الدول ة التي ي     ,القانون الطبيعي سابقا في وجوده عل القوة التنفيذي ع ب ا    فهو ال يتمت ع به تمت
ة          لذلك فان قواعد القانون الطبيعي ال تر       ,القانون الوضعي  ود قانوني ة قي , د على سلطان الدول

 . بل مجرد قيود أدبية وسياسية 
انون الطبيعي                    رة الق د  والمعارض لفك ا         ,)1(وبعيدا عن الخالف الفقهي المؤي تج عنه د ن ه ق ار فان  آث

ان من      ,مطلق في أواخر القرن الثامن عشر     هامه تمثلت في الثورات التي قامت ضد الحكم ال          التي آ
سا           واطن في فرن اني دستور             ,أهم انجازاتها إعالن حقوق االنسان والم ى أساسها وضع ث  والتي عل

 . مكتوب في التاريخ 
د وضعه                        ا عن يس طليق ه ل بناء على ما تقدم فان الشرع في النظم السياسية ال يملك الحرية التامة وان

ادئ   ,ي تقدير ماهو عدال وما يعد ظلما لالنسان  ف ,للقانون الوضعي  ى مب  وإنما يتحتم عليه الرجوع ال
ي انون الطبيع م  ,الق ادى الظل صواب ويتف ة وال ا العدال ستلهم منه ق  , ي ضمن الح ستطيع ان ي ى ي  حت
  . )2(والسالمة لالنسان

ا    تمكن من تحقيق التوازن االجتماعي الذي يعتبر شرطًا أس         يان القانون الطبيعي حتى      يا جوهري اس
ستواها  ا والنهوض بم ا من أداء وظائفه ا وتمكنه ي ربوعه تقرار ف ة االس ادئ شان , لكفال يوع مب

ل حاجزًا   ىاعلالقانون الطبيعي على هذا الوضع أي باعتباره مثال           للعدل إنما هو مطلوب ألنه يمث
ة                 ه فالدول شعب او بأغلبيت شيئة ال  ليست حرة في       ضد تحكم القوانين حتى لو آانت محمولة على م

ل              ذي يستخلصه العق وضع القواعد القانونية على هواها والقانون الطبيعي هو ذلك المثل األعلى ال
يادة        ى س سيادة حت د ال د ويقي ذلك يوج و ل م وه ن الظل دل م ًا الع سان مبين ة االن ن طبيع ويم م والتق

 .)3(الشعب 
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 . 224 -220ص , 1971, القاهرة, دار الفكر العربي,  النظم السياسية للدولة والحكومة, محمد آامل ليلة.  د )1(
 . 28ص, 1979دون دار نشر ,  القاهرة, األيدلوجيات وأثارها في االنظمة السياسية المعاصرة, محمد رمزي الشاعر. د: ينظر
 . 86-83ص ,  1975, القاهرة,  العصريةومكتبة اال نجل, مبادئ التنظيم السياسي,  احمدعبد الكريم. د:  ينظر
  .25ص , 73, القاهرة, دار النهضة العربية, مبدأ المشروعية وخضوع الدولة للقانون, طعيمه الجرف. د: ينظر



ة دار النهضة ا   , السلطة السياسية في نظرية الدولة    , ماهر مصطفى عبد الهادي   . د: ينظر اهرة , لعربي  176 -173 ص   1984, الق
. 
 . 51-49   ص1973, القاهرة, العدد الثالث, , مجلة الحقوق, نظرية القانون الطبيعي, نذار بقدونس: ينظر

ام      . د )2( توري الع انون الدس ي الق يط ف اط ، الوس ون رب ين  , ادم م للمالي روت ، , دار العل   15- 1ص, 1968بي
 . التاريخ عرض لمراحل القانون الطبيعي فيت حيث

 .20-11 ص ,دون سنة طبع, القاهرة, صريةم الوآال نجلمكتبة ماهر نسيم ، الحرية واألخالق والقانون،  )3(
  :)1( حقوق اإلنسان ونظرية الحقوق الفردية: الفرع الثاني  

 

دأ    يتعتبر نظرية الحقوق الفردية من أهم النظر       ر مب ة وتقري ات وأبرزها في تقديس الحريات الفردي
ة                          المساو ذه النظري وم ه ا وتق سان وعدم المساس به وق االن ة حق ة بحماي زام الدول اس وإل اة بين الن

ه    ,اهاعلى فكرة رئيسية مؤد   ازع في حيات  للفرد حقوقا معينة تنشأ له منذ ميالده ويتمتع بها دون من
سياسية    ة ال شأة الجماع ى ن سابقة عل ة ال ة    الفطري وي  )2(المنظم ي تط راد ف ة األف ن رغب ر  ، ولك

ك إال بوجود                 أتى ذل ن يت ا ول اظ عليه وق والحف ذه الحق حياتهم قد فطنوا الى ضرورة دعم وجود ه
ا                    ,سلطة ة وأجهزته ى ان الدول ة ال وق الفردي ة الحق  تقوم بهذه المهمة ولذلك فقد ذهب انصار نظري

ا آانت ح  تالمختلفة ليست بالضرورة عدوا للحرية وحقوق االنسان ولكنها إذا ما أحكم       ا   قيادته كم
ات ال عدوا                    وق والحري ة للحق ة حامي ذلك الدول عدال بين األفراد والجماعات المتصارعة وتصبح ب
اة                      رة الحي ى فك ا عل نظم خروج متربصا بها ومن هنا فقد سعى األفراد الى تكوين مجتمع سياسي م

ذا المجتم                   ع الطبيعية الفطرية والتي أدت الى آثير من الفوضى وإهدار حقوق االنسان وفي ظل ه
ذلك                 شأت ب المنظم توجد سلطة على رأسها حاآم يكفل الحقوق وينهى المنازعات عند ممارستها ون
ذه                             د قامت ه شاطها وق رد هو شاغلها األول ومصالحه هي التي تحدد مجال ن الدولة وأصبح الف

 .وآخرون) آانت(و ) روسو(و ) لوك(النظرية من خالل نظرية العقد االجتماعي آما قال بها 
اعي     ووفقًا   ة   )HOBBES ()3( في فكر توماس هوبز     لتقييم نظرية العقد االجتم ، أصبحت نظري

راد و                ة األف ه حري سان تكفل وق االن ا لحق ا هام سفيًا واجتماعي ى    الالحقوق تقليدًا فل نهم وعل مساواة بي
شهورة  ا الم د ثورته سا بع ي فرن واطن ف سان والم وق االن يم صدر إعالن حق ذا التقي امضوء ه  ع

ي مادته االولى بان يولد األفراد ويعيشون أحرارا ومتساوون في الحقوق ويفرض             ونص ف  1789
قيام آل جماعة سياسية المحافظة على حقوق االنسان التي ال يمكن التنازل عنها وان ممارسة آل                 
انسان القوة الطبيعية ال يمكن ان يحدد اال بالقدر الضروري الذي يكفل ألعضاء المجتمع اآلخرين                

سي الصادر سنة          حيث  نفس الحقوق   التمتع ب  اني     1791اآد الدستور الفرن ذه المع د ممارسة    ه عن
ه ال يجوز                الحقوقالدولة لسلطتها التشريعية بنظرية      ى ان ه عل  الفردية اذ نص في المادة االولى من

للسلطة التشريعية ان تصدر أي قانون يمكن ان يتضمن اعتداء او يقيم عائقا دون ممارسة الحقوق                
 . عية والمدنية التي يكفل الدستور حمايتها الطبي

ا      ا له ة تطبيق وق الفردي ة الحق ت نظري د لقي ي ولق ة ف ستعمرات االمريكي دالم ن   عن ررت م ما تح
وهو ما سار عليه     تطبيقا لنظرية الحقوق الفردية       االنجليزي وأصدرت إعالنات للحقوق    راالستعما

ضمن     ث ت ي حي درالي األمريك تور الفي ن  الدس دد م سلطتين     الع ن ال مى م ا أس وق واعتباره حق
 .التنفيذية والتشريعية 
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 . 67ص , مصدر سابق , الجوانب الدستورية لحقوق االنسان, محي شوقي احمد )1(
 .26صدون سنة طبع  , القاهرة, دار النهضة العربيةالدولة للقانون ، مه الجرف ، مبدأ المشروعية وخضوع يطع. د )2(
ه          , توماس هوبز من فالسفة القانون الطبيعي        )3( سعي الي سالم وال يعتقد ان أول أمر يصدر عن القانون الطبيعي هو البحث عن ال

ة          وهو يرى بان االنس   , وبمقتضى هذا القانون يجب على الناس ان يسعوا الى السالم وتحقيقه             ع بحري ة يتمت ة الطبيع ان في حال
 . آاملة لكنها مقيدة 

 
 المفهوم الدولي لحقوق االنسان  : الفرع الثالث 



 
ة            ة الثاني رة التي تلت الحرب العالمي د الفت يس ولي سان ل وق االن ام بحق ا ال يمكن ان   ,ان االهتم  آم

اج تراآمات تاري          ,نرجعه الى أي حقبة زمنية محددة      ة  إنما هي حقوق جاءت نت ة    خي ة   متتالي متعاقب
ذ التعسف  , )1( ه وتنب ع من قيمت سان وترف رم االن ادئ تبجل وتحت ة من مب د الديني ه العقائ ا خلفت وم

  . )2(والظلم 
ان  ات آ ق إعالن دول  لمواثي ي بعض ال سان ف وق االن ر حق سانية    اث وق االن وع الحق ي ذي ر ف  آبي

شاره              ة انت دان اخرى وانطلقت حرآ ى أخر حتى شملت       وامتدادها مع الزمن الى بل ان ال ا من مك
يم                    ا وتعم وق وضبط مبادئه ذه الحق دعيم ه رة ت رزت فك ة ب ذه الحرآ معظم الشعوب ومن خالل ه
وق            صبح الحق ث ت شعوب بحي ن ال رى م ة الكب ه المجموع شترك في ع ت اق واس ي نط ا ف إحكامه

  . اإليمان بها شعارا عالميابحاالنسانية شريعة دولية ويص
ى              بدأ التفكير إليجاد هذ    الميتين االول ا المفهوم لحقوق االنسان في الفترة التي توسطت الحربين الع

ذه                       ال, والثانية   صادية في ه ة واقت ذي اتخذ إشكاال سياسية واجتماعي ل ال ن الصراع الفكري الهائ
ا                      سيرا أوضح وتطبيق انون تتطلب تف م الق الفترة دفع دول العالم الى حقيقية هامة هي ان مبادئ حك

ن فضائع هاتين الحربين أدت الى إيقاظ قادة العالم وجعلتهم يشعرون بالضرورة الملحة              أوسع إذا ا  
انون    طة الق سان بواس وق االن ة حق المي لحماي ابع الع سم بالط اعي يت د وجم ل موح ام بعم للقي
م المتحدة واإلعالن                      اق األم اه ميث ا تبن ة وهو م وبضرورة االعتراف بهذه الحقوق بصورة جماعي

 .1948 االنسان الصادر سنة العالمي لحقوق
راد       ,ثبت عدم آفاية اعتراف القوانين الداخلية للدول بحقوق اإلنسان         ا لالف  ألنه ال يمثل ضمانا آافي

د استقر في ضمير                            ذلك فق ا ول سها ومن أجهزته دول نف ا من ال أتي أساس فانتهاك حقوق االنسان ي
سميت     ن ت ا يمك ذا م واطن وه زه آم ن مرآ يس م دولي ول ع ال دولي المعاصر  المجتم المفهوم ال ه ب

وانين                      م الق ة تخضع لحك لحقوق االنسان والذي مؤداه ان لالنسان بوصفه عضو في جماعة منظم
 .حقوقا انسانية معينة تتمتع بالحماية من جانب المجتمع الدولي الى جانب الحماية الوطنية 

ا      حقوق اإلنسان في المفهوم الدولي هي تلك الحقوق التي استقرت في الضم            د اليه ير االنساني وامت
وم      ان مفه ول ب ن الق ة ويمك دول المختلف ي ال وانين الوضعية ف ب الق ن جان ة م راف والحماي االعت
ي       سان ه وق االن اس ان حق ى اس ائم عل سان والق وق االن ديني لحق وم ال ن المفه ف ع دولي يختل ال

ي  وق الت داهاالحق الى  اهللا أه بحانه وتع راف االنظم,س ذه  وبصرف النظر عن اعت ة به ة القانوني
د حقوق لالنسان في     ويمكن القول بوج  ,  فالحق في المفهوم الديني مصدره السلطة االلهية         ,الحقوق

م                   سماوية ول شرائع ال ه ال المفهوم الديني ال تعد حقوقا له في المفهوم الدولي الن آل حق اعترفت ب
س         دول      اتعترف به القوانين الوضعية ال يعد حقا لالن وم ال ا   , ي  ن في المفه دولي      يآم وم ال ر المفه عتب

  .لحقوق االنسان تأآيدا للمفهوم الوضعي لهذه الحقوق
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 . 8  ص 1996, شرآة بابل للطباعة, الرباط, رهانات وتحديات, حقوق االنسان,  ألسندكجاحمد بالحا. د )1(
ة أل )2( اليأمين سياسي       , بق ل ال سنة العم ل ان ن اج سان م وق االن ة حق دة , حرآ ة الوح دد, مجل سادسة , 64 و63الع سنة ال , ال

  . 75ص , 1990و1989
 

م المتحدة      وانطالقا من هذه المفهوم لحقوق االنسان وتأآيدا له فقد نص            ه ان      ميثاق االم  في ديباجت
رد    و نسانشعوب األمم المتحدة تؤآد ايمانها بالحقوق االساسية لإل        ة الف ه حيث      بكرام ه وحريت   وأمن

ه                سان وحريات وق االن رام حق نصت المادة األولى من الميثاق على ان تعمل االمم المتحدة على احت
ساء                    ين الرجال والن ق ب , االساسية للناس جميعا بال تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين وبال تفري

واد          االمم المتحدة     ميثاق  في وصالنصت  ولقد توال   13على ضرورة احترام حقوق االنسان في الم
 عند الحديث عن نظام الوصاية 75 ، 73، 63 عند الحديث عن التعاون الدولي االقتصادي  55،  

وق                المي لحق ة أصدرت االعالن الع اني الدولي ذه األم د ه الدولية ورغبة من االمم المتحدة في تأآي



نة  سان س شتر 1948االن ى الم ل األعل فه المث شعوب    بوص ة ال ه آاف صل إلي ي ان ت ذي ينبغ ك ال
ات االساسية                  واالمم حتى يسعى آل فرد وهيئة في المجتمع الى توطيد احترام هذه الحقوق والحري

ضمان     يه دولي ل ومي وال ستوى الق ى الم ستمرة عل راءات م اذ اج ة واتخ يم والتربي ق التعل  طري
 .االعتراف بها 

ا والواقع ان هذا االعالن يعد هيكال أساسي      زا   , ا وفعاال إلقرار حقوق االنسان واحترامه ل مرآ ويمث
  . )1( األجيال رمرموقا في تاريخ  تطور حقوق االنسان عب

ذ     صها أداة التنفي ادئ تنق ة مب ه مجموع دى آون ذا االعالن ال يتع دة ان ه م المتح ن االم ا م وإدراآ
سان       ولهذا سارعت لضمان   , والتطبيق العملي على ارض الواقع بالنسبة للدول       وق االن ة حق  وحماي

سياسية خاصة    ةعامة والمدني  ا                 ,  وال ة دولي وة الملزم ة والق ة القانوني ع بالقيم ق عمل يتمت , عن طري
ة األخرى                ات الدولي سياسية واالتفاقي فأصدرت االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق االنسان المدنية وال

 .)2( 1966عام 
وم           ور المفه سان     ترتب على هذه الجهود الدولية تبل وق االن ك         , المعاصر لحق وأصبح يعني آل  تل

ات     ق واإلعالن ي المواثي ا ف النص عليه دولي  ب ضمير ال المي وال ر االس ا الفك ي اقره وق الت الحق
 .واالتفاقيات الدولية

وق                ,)3(ومن هذا المفهوم  لحقوق االنسان        دولي لحق انون ال ول بوجود الق ى الق  ذهب الفقه الدولي ال
 . االنسان 
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  . 71ص , المصدر السابق, محي شوقي احمد )1(
ات األخر       )2( سان خطو        ىتشكل هذه االتفاقية واالتفاقي وق االن شان حق وق              ة ب المي لحق ى االعالن الع ة مضافة ال ة ومتقدم  مهم

 : لكن تمتاز عنه بأمرين هما , مشابه الى مضمون االعالنآون مضمون هذه االتفاقية , االنسان
شعوب   )1( ق ال ا          : ح ي ثرواته ة ف صرف بحري صيرها والت ر م ي تقري شعوب ف ق ال ة ح ذه االتفاقي ضمنت ه ث ت حي

 . وهذا الحق موجه أصال ضد االستعمار وضد اغتصاب الثروات , الطبيعية
سان الى ميدان التنفيذ العملي بعد ان ظلت لفترة طويلة مجرد       لقد نقلت  هذه االتفاقية حقوق االن       :التنفيذ العملي    )2(

 .  مبادئ وشعارات غالبا ال تتقيد بها الدول 
  .1979المنصورة  ,  مكتبة الجالء, القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب, الشافعي محمد بشير . د )3(

 . 65ص, 1972, القاهرة, ة العربيةدار النهض, التنظيم الدولي, عبد العزيز سرحان. د :      ينظر 
- ALessandre luini del Russo, international protection of Human Rights          

,op,cit,PP,40-48. 
-  Daniel, collard, les droits de I home, Paris, 1982, pp,100-116. 

 
 
 

 المطلب الثالث 
 مضمون الحقوق المدنية والسياسية وفقا لالتجاهات القضائية

ة  ,نظرا لألهمية التي يحتلها القضاء في تحديد معنى الحقوق المدنية والسياسية           زان العدال  , آونه مي
اس                 ين الن ة بالفصل في النزاعات ب نهم    وبيده إحقاق الحق وهو السلطة المخول سلطة    و  وبي ين ال  ,ب

ا     فقد وضعت االمم المتحدة شرعة ,فظال عن تفسير القانون وآيفية تطبيقه    ادئ أقرته  مجموعة  مب
نة      دة  س م المتح ة لالم ة العام ضاء  1985الجمعي تقاللية الق ضمان اس سلطات   ,ل ن ال صله ع  وف

م تكن موجودة              ,األخرى شريعاتها إن  ل ادئ ضمن ت ذه المب دول األعضاء إدخال ه  وطلبت من ال
 . )1(فيها  

تقالل      دأ اس ة مب ى أهمي د  عل ة تؤآ ائق الوطني اتير والوث ع الدس سلطةان جمي ضائية   ال ه  الق آون
انون  لالضمانة األساسية    ة                 , سيادة الق اتهم المدني وقهم وحري اس وضمان حق ين الن ة ب ًا للعدال  تحقيق

ه حرا مستقال                       أداء مهام وق ، الن استقالل القضاء ب ذه الحق والسياسية فضال عن ضمان حماية ه



ا                     سمو به دة التي ي اني الخال ى آل المع ع عل ضمانة األساسية        هو الشعار الذي يرتف القضاء فهو ال
م          فعلى المستوى   ,  )2(لحقوق اإلفراد وحرياتهم     ؤتمر االم الدولي اعتمد مبدأ استقالل القضاء في م

ام            يالن ع سان               ,1985المتحدة السابع الذي عقد في م وق اإلن المي لحق ا نص اإلعالن الع  من هن
 :على األسس التالية 

ساويين ف .1 رارا مت اس أح ع الن د جمي ال       وضميرًا  يول وا عق د وهب وق ، وق ة والحق ي الكرام
 .)3(وعليهم التعامل مع بعضهم البعض بروح اإلخاء 

ين       .2 ز ب الن، دون التمي ذا اإلع ي ه واردة ف ات ال وق والحري ة الحق ع بكاف ق التمت سان ح ل إن لك
وطني أ         ل ال سياسي أو األص رأي ال دين أو ال ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج صر أو الل و العن

  .)4(االجتماعي أو الثورة أو الميالد أو أي وضع أخر 
ى أس    .3 ق ، وعل سان الح ل إن ا   لك ي ان يح ة ، ف ساواة الكامل ة  اس الم ة نزيه  آم محاآم

ة                     ة  تهم ه والبت في أي ه وواجبات وعلنية إمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة لتحديد حقوق
  .)5(جنائية ضده

ين                  ,هاوءالدولة االسالمية في بداية نش     اء عن القضاء ب ى الخلف دما تخل  عرفت استقالل القضاء بع
ة            ,الناس   ذه المهم رغين له ى قضاة متف ع باستقالل آامل في             , وأوآلوا ذلك ال ان القاضي يتمت  وآ
دخل في            , فلم يكن للوالة ان يتدخلوا في قضاء القاضي        ,احكامة  وحتى الخليفة ذاته ما آان له ان يت

  . )6(لقضاء إذا اشتكاه احد األفرادثل امام ات ويم,شؤون القضاء
 :اننص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ي
ه             ومن حق آل فرد ،       ,الناس جميعا سواء امام القضاء    .1 ة توجه إلي ة جزائي لدى الفصل في أية تهم

من   منصف وعلني اأو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، ان تكون قضيته محل نظر  
 قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشاة بحكم القانون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .268ص, 1968, الطبعة االولى, مؤسسة نوفل, حقوق االنسان في الدعوى الجزائية , مصطفى ألعوجي. د )1(
 .8،ص2011ة الثالثة  السنعمجلة التشريع والقضاء،العدد الراب )2(
 .المادة االولى , االعالن العالمي لحقوق االنسان )3(
 . المادة الثانية , االعالن العالمي لحقوق االنسان )4(
 . المادة العاشرة,االعالن العالمي لحقوق االنسان )5(
  . 48ص ,دون سنة طبع ,العراق, بغداد, الطبعة الثانية, القضاء في العراق, القاضي مدحت المحمود )6(

ا                    ت. 2 ائع ووفق ى أساس الوق ز ، عل ا دون تحي فصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليه
دات أو           قيودللقانون ، ودون أية      ة إغراءات أو ضغوط أو تهدي ليمة أو أي ر س  أو تأثيرات غي
 . مباشرة ، من أي جهة وألي سبب من األسباب م غيرتدخالت ، مباشرة أ

ة على جميع المسائل ذات الطابع القضائي آما تنفرد بسلطة البت         تكون للسلطة القضائية الوالي   . 3
دخل في نطاق اختصاصها حسب             ا ت ا للفصل فيه سألة معروضة عليه ة م ا إذا آانت أي فيم

 .التعريف الوارد في القانون
ضائية ،وال  ال. 4 ي اإلجراءات الق ا ،ف رر له ة ، أو ال مب ر الئق دخالت غي ة ت يجوز ان تحدث أي

ادة                   تخضع اإلحكا  دأ بإع ذا المب م القضائية التي تصدرها المحاآم إلعادة النظر     وال يخل ه
ام التي          ديل اإلحك انون ،بتخفيف أو تع ا للق النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفق

 .تصدرها السلطة القضائية 
ضائية الت                 . 5 ات الق ة أو الهيئ ي تطبق اإلجراءات   لكل فرد الحق في ان يحاآم أمام المحاآم العادي

ررة ة المق ضائية ال,القانوني ات ق شاء هيئ ررة ت وال يجوز إن ة المق ق اإلجراءات القانوني  ,طب
ضائية       ة الق زع الوالي ضائية لتنت دابير الق ى من اإلعالن   ,حسب األصول والخاصة بالت  يتجل

شري        ود الب لة للوج سان متأص وق اإلن سان ان حق وق اإلن المي لحق الحقوق ال , الع نح  ف  تم



م    د معه ا تول خاص ، وإنم ات ال ,لألش رام       والحكوم ا احت ب عليه ل يتوج وق ب نح الحق تم
 . بصفتهم بشر    الحقوق التي وهبها اهللا لألشخاص

سياسية               ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال سان والعه ادئ  ,أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلن والمب
صادر  ضائية ال ام الق تقالل االحك شان اس ية ب ى دور  األساس د عل ا تؤآ دة جميعه م المتح ة عن األم

واقفين          ات األشخاص ال وق وواجب السلطة القضائية في توفير محكمة عادلة وحيادية عند تحديد حق
ة                             ,أمامهم ا مكلف رغم من أنه ى ال الم ، عل ع إنحاء الع ى الحكومات في جمي  وليس من الغريب عل

ف أآث      ذا التكلي اوز ه ة ، أن تتج دمات العام وفير الخ د      بت ب تحدي ذا يتوج ه ، ل ا ب ن التزامه ر م
 .صالحيتها للقيام بذلك 

ام            جميع تقع على عاتق    المواطنين ووسائل اإلعالم والسلطة القضائية مسؤولية مشترآة لضمان قي
ى تجاوز                     درتها عل د ق ة وتحدي ديم الخدمات العام السلطات التنفيذية والتشريعية بأداء دورها في تق

ا و,واليته ا يخص الم ة   ففيم ة الدائم ن خالل اليقظ سؤولية م ذه الم اء به تم اإليف ن أن ي اطنين  يمك
ام ومحاسبة المسؤولين                 وتشكيل مؤسسات مدنية لمراقبة إجراءات الحكومة وممارسة الضغط الع
ذه                 على النحو الذي يجري أثناء االنتخابات أما بالنسبة لوسائل اإلعالم ، فيمكن اإليفاء بمتطلبات ه

سؤولية من خال ن  الم ن م ا يمك شر أقصى م ة ون ارير الحقيقي ة المتواصلة وإصدار التق ل المراقب
 .المعلومات حول أنشطة هذه السلطات الحكومية 

ا                )1(بالنسبة للسلطة القضائية    اما   ة التي تضطلع به ذه المسؤولية متأصلة للوالي أن ه ا   ، ف  وتتواله
اآم  ائي   , المح رار النه ا الق ي إذ عليه ات واس  ف سوية النزاع وق ت سلطة   ,تعادة الحق ان ال ذا ف   ل
انون            القضائية   ر الق ى القضاء لغي ولى مسؤولية          , مستقلة وال سلطان عل ستقلة تت دون مؤسسة م فب

 . اقامة العدالة ، اليمكن لثقافة احترام حقوق االنسان ان تنتشر وتسود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 89و88و87المواد, الفصل الثالث , 2005ينظر دستور جمهورية العراق الدائم لعام  )1(
ضائية                     سلطة الق ر ال وي غي دور الحي ذا ال ا لعب ه ة  ,  ليس ثمة مؤسسة مستقلة اخرى بإمكانه وبغي

ضائية إدراك البي        سلطة الق ى ال ب عل ل ، يتوج ه األآم ى الوج سؤوليتها عل ام بم ة  القي ة القانوني ئ
 .واالجتماعية التي تصدر فيها قراراتها 

ذا المجال من خالل عدد من                    ف ه في ه سبقا التزام ى في العراق  م قد اظهر مجلس القضاء األعل
صرمة     ة المن سنوات القليل ي ال ذها ف ي اتخ ة الت وات الهام ات   , الخط وات الهيئ ذه الخط شمل ه وت

شكيلها لمعال            م ت ين فضال عن             المتخصصة من القضاة والتي ت ات المعتقل ل من ملف دد الهائ جة الع
اآن                         داد والموصل وأم سها في الرصافة في بغ م تأسي ك التي ت تأسيس المجمعات القضائية مثل تل

 . أخرى بغية اإليفاء باألعباء الكبيرة التي تقع على عاتق القضاء وحتى تأسيس مكاتب التحقيق
ن ين م ضاء    ب يانة الق سياسية ص وق ال ك , الحق ي      وذل راد ف ق األف امين ح تقالله وبت ضمان اس ب

دم العصور          ,التقاضي امام قضاء نزيه وعلني     ى أق ان     , وهذا الحق يرجع ال ام الروم ور في أي  وتبل
المي   ,)1( شرع االس ي ال رب ف د الع دها عن ال اهللا  , وبع د ق الى   فق ؤدوا   ((تع أمرآم ان ت ان اهللا ي

دل  األمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحك   ان للقضاء خصوصية تختلف     )2())موا بالع
عن باقي الوظائف العامة في الدولة نظرا للدور الذي يقوم به في تامين االستقرار االجتماعي عن                 
ى   اظ عل ى أصحابه والحف ادة الحق ال ع وإع ي المجتم ين المصالح المتعارضة ف ق الفصل ب طري

ة  ق العدال ة وتحقي ات الشخصية والعام را له,الحري ضاء   ونظ ون للق ذه الخصوصية وجب ان يك
دخل من أي سلطة                       ه دون ت ام بمهمت مرآز خاص يميزه عن بقية المراآز في الدولة ويؤمن له القي

 .   ال سلطان على إحكامه اال للقانون ,او جهة ودون خوف او تردد
ان السلطة   على اعتبار    ,هنالك رأي يعتبر القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية         

ق       وانين وتحقي ذه الق ق ه وم بتطبي ضائية تق سلطة الق وانين وال شريع الق ام بت ولى القي شريعية تت الت
  . )3(السلطتين     اما السلطة التنفيذية تتولى مهمة تنفيذ ما يصدر عن ,العدالة



 :يستند هذا الرأي على وجوب اعتبار القضاء مستقل على أساسيات أهمها 
انون      ان اعتبار القضاء    .1 ة الق ام دول رام     ,  ضرورة من ضرورات قي انون تعني احت ة الق الن دول

   . )4(وهذا ال يتحقق اال بوجود سلطة قضائية مستقلة , حقوق وحريات المواطنين
ه                    .2 يس لدي ة الن القضاء ل ان اعتبار القضاء سلطة مستقلة هو ضمان أساسي ألداء الوظيفة العام

  . )5(ل آالسالح والمالما لدى السلطة التنفيذية من الوسائ
ات  .3 ي للحري مان أساس ستقلة ض لطة م ضاء س ار الق وقهم , ان اعتب راد وحق ة األف اذ ان حري

 . وحرياتهم تحميها سلطة قضائية مستقلة استقالال حقيقيا 
 ــــــــــــــــــــــــ

  .96ص , 1979 , بيروت, دار العلم للماليين, أرآان حقوق االنسان, صبحي محمصاني. د )1(
  . 58اآلية , سورة النساء, القران الكريم )2(
  .49ص , المصدر السابق, القاضي مدحت المحمود )3(
  . 49ص ,  دون سنة صنع,القاهرة,دار الفكر العربي , استقالل السلطة القضائية, محمد عصفور.  د  )4(
 . 4ص , نفس المصدر السابق )5(

 
 

سلطة الت    ةاما الرأي األخر اعتبر السلط     وانين التي        القضائية جزءا من ال ذ الق ولى تنفي ه يت ة ألن نفيذي
وم                   , تسنها السلطة التشريعية   شريعية التي تق سلطة الت ا ال على اعتبار ان في الدولة سلطتين فقط هم

 نوينكر على القضاء صفته آسلطة مستقلة ع       , بتشريع القوانين والسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذها      
ه عم        ة        السلطة التنفيذية ويصفون عمله بأن سلطة التنفيذي ال ال رأي       , ل من أعم ذا ال ا له , فالقضاء وفق

   .  )1(يعتبر هيأة من الهيئات الحكومية ولكنه مستقل عن هذه الهيئات في عمله
ى وضع       ضائية  عل سلطة الق وبمرور السنوات عملت السلطات التشريعية والتنفيذية وبتشجيع من ال

ه     يير الخاصة بسالمة    فاذ المعا نأنظمة ومؤسسات قانونية هامة بغية إ      وحماية حقوق االنسان وحريات
  . االساسية 

اذ                        ال اهير وسلطات أنف ة الجم ى ثق ردة ، فهي بحاجة ال سلطة القضائية ال يمكن ان تؤدي دورها منف
ة            , تنفيذية سمان بالفاعلي دني يت ودور وسائل األعالم في       , ودعم تشريعي ووسائل أعالم ومجتمع م

ة استقاللية         أظهار حقيقية المجتمع وآت    شأن أهمي ة ب رارات وتثقيف العام ابة التقارير حول أهمية الق
وعي        إضافة الى , السلطة القضائية   ذلك تلعب منظمات المجتمع المدني دورا حيويا في رفع درجة ال

ا           الناسبين عامة    ة حمايته وقهم وآيفي د  بشان حق ا تلعب                 بي ه، إذ أنه ا فعل ا عليه يس آل م ك ل  ان ذل
 . المؤتمرات عقد من خاللة رفع درجة الوعي لدى السلطدورا خاصا في 

رأي  مؤثرا فيشخص  ان يكون ال  آيف يمكن تناولت  , هنالك مثال في قصة المرأة األمريكية       تعبئة ال
دة      ات المتح ي الوالي سالمة ف ضايا ال ن ق رى م ضية آب ول ق ي ح ام األمريك ةالع ي , االمريكي  والت

ا           سبب قي ا ب دت ابنته ه    تتلخص حول امرأة فق سائق لمرآبت ة    دة ال سرعة جنوني أثير الكحول        ب  تحت ت
ديها                 سكر ول واستطاعت هذه المرأة من تأسيس منظمة مجتمع مدني للتثقيف بمخاطر القيادة بحالة ال

ون      600أالن   اديين              ,ا عضو  ي فرع وتضم  ملي واطنين الع ة الم ا استطاعت تعبئ ومن خالل جهوده
ونتيجة لذلك انخفضت الحوادث المفضية      ,ادة بحالة السكر  لتغيير الرأي العام األمريكي لنظرتهم للقي     

ل من    1980 حادث في عام 30000للموت نتيجة القيادة تحت تأثير الكحول من     ى اق  17000 ال
ين                   , 2005حادث في عام     رت رأي القضاة والمكلف ا غي ام فقط وإنم رأي الع ولم تغير هذه المرأة ال

لك إلى تغيير جذري في القانون ، فعندما بدأت حملتها آان            وأدى ذ  , أيضا نبتنفيذ القانون والسياسيي  
ة            أولئك المدانون بالقيادة تحت تأثير الكحول يتم اإلفراج عنهم روتينيا مع عواقب ضئيلة أو معدوم
ة       ة مالي في حين يتعرض السائق المدان بالقيادة تحت تأثير مسكر أالن لسحب رخصة القيادة ولعقوب

 . شديدة وعقوبة السجن 



ساهم   , ما عن راي الباحث في موضوع استقالل القضاء       ا فانه من بين أهم المقومات األساسية التي ت
ات    , في تثبيت دعائم العدالة والقانون في الدولة       وق والحري ك المقومات        , وضمان الحق ا يعزز تل وم

 .نظرية تعدد السلطات التي تعني مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 59ص , بحث منشور في مجلة العدالة العدد األول السنة الثانية, القضاء الملتزم والشرعية الثورية, ثروت أنيس األسيوطي. د )1(
 
 

 المبحث الثاني
 األسس العامة لحقوق االنسان المدنية والسياسية في الفكر االسالمي

  والمواثيق واإلعالنات الدولية 
انون ال   د  الق صدرين      اعتم ى  م ة عل ده الملزم ي  قواع سان ف وق االن ين        دولي لحق  ,أساس

المية   شريعة االس ل بال ديني المتمث صدر ال ات    الم المواثيق واإلعالن ل ب دولي المتمث صدر ال والم
 بالتشريعات الوطنية المختلفة ،  وهذان المصدران  يكمل احدهما األخر  في              وواالتفاقيات الدولية   

دولي يضع                    اتجاه متوازن أل   سياسية  ، فالمصدر ال ة وال سان المدني وق االن جل  ضمان وحماية حق
القواعد العامة والخاصة للتعامل مع االنسان وآفالة حقوقه وحمايتها بواسطة حكومات الدول ذاتها             
ات                عن طريق قبولها لهذه المواثيق بعد توقيعها والمصادقة عليها ،اما المصدر الديني والمتمثل بآي

ه لتكون                  القرا دره وتصون حقوق ع ق ن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة والتي تكرم االنسان وترف
ا                      شريعة االسالمية  قانونه د ال دول االسالمية التي تع أساسا دستوريا وتشريعيا امام القاضي في ال

ا   بحيث جعل آل معطيا    ,ان االسالم يجعل االنسان المحور المرآزي للمسيرة االنسانية       , االساس ته
 الن االنسان عند اهللا أآرم ما في        ,وانجازاتها وطموحاتها في المحصلة النهائية تصب في مصلحته       

 .)1(الوجود 
ذا المبحث       لتوخي الفائدة ولتوضيح المصادر    األساس لحقوق اإلنسان المدنية والسياسية تم تقسيم ه

 : الى مطلبين  هما 
  اسية في الشريعة االسالميــــــــــــــةحقوق االنسان المدنية والسي:    المطلب األول 

اني   ب الث ات:المطل ق واإلعالن ي  المواثي سياسية ف ة وال سان المدني وق االن ات حق  واالتفاقي
 .الدولية

ويين ان الحق       ) الحق( وقبل تناول هذين المبحثين البد من تحديد معنى          اسم  ( , فقد ذآر اغلب اللغ
الى     وقيل ف  ,)2() من أسماء اهللا الحسنى      ال تع ْدُعوَن        { ي صفاته ق ا َي قُّ َوَأنَّ َم َو اْلَح َه ُه َأنَّ اللَّ َك ِب َذِل

الزم         , )3( }ِمْن ُدوِنِه اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيرُ  ا بمعنى األمر الثابت وال أتي الحق أحيان وي
ل ، إذا و               ال   ,  )4(جب وثبت   وانه ضد الباطل ، وهو مصدر حق الشي من بابي ضرب وقت ه ق وفي

الى  ينِ  ((اهللا تع قِّ اْلُمِب ى اْلَح َك َعَل ِه ِإنَّ ى اللَّ ْل َعَل ال , ) 5() )َفَتَوآَّ ق  (( وق و الح ون ان اهللا ه ويعلم
ستطيع          (  وعرف بعض الباحثين القانونين الحق بأنه        )6())المبين   انون لشخص ي درها الق سلطة يق

ا لمصلحة مشروعة              بمقتضاها ان يجري عمًال معينا او يلز       ه تحقيق ه ل ضا          , )7(م أخر بأدائ ل أي وقي
  . )8()) او مشترآة بحيث يحميها القانون , الحق مصلحة ذات قيمة معنوية اومالية (( 
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الكي  )1( يم الم ادي نع انون ,ه ة الق دخل لدراس سان الم وق االن دولي لحق ة ,, ال ن الحقوقي شورات زي ة, من ة الثاني داد    , الطبع  ,بغ

  . 37 ص ,2011
  .2887,ت,  المطبعة اليمنية ،مصر,3محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ،ج ,الفيروز أبادي )2(
  .30اآلية , سورة لقمان , القران الكريم  )3(
ائ )4( ران  يالطباطب سير الق ي تف زان ف سين ، المي د ح سة اال , 10, ، ج ، محم روت ةيعلممؤس ات ، بي ـ1417 للمطبوع    , ه

 .51ص ,  م 1997
 . 79 اآلية , سورة النمل,القران الكريم )5(
 . 25 ةاآلي, سورة النور, القران الكريم  )6(



  .87 ،ص 1965 مطبعة النهضة ، القاهرة ،  ,عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية الحق )7(
ة   ,  في الفقه اإلسالمي مصادر الحق, عبد الرزاق  . دالسنهوري   )8( د الداي روت  , منشورات محم ع   , بي نة طب  , 5ص , دون س

 . 473-446ص, 1993, بيروت , الدار الجامعية , المدخل للعلوم القانونية ,توفيق حسن فرج . وينظر د
 لب األولطالم

 الشريعة االسالميةحقوق االنسان المدنية والسياسية في 
د اهتم  نظم الوضعية عن ت ال ه أغفل سان وحريات وق االن ا بحق ون  , امه ة ان  يك ى آيفي ز عل الترآي

ا                 الى ان يكون عليه ه        , االنسان صالحا بالقدر والكيفية التي أراد اهللا تع ه علي ذي يعرف حق رب ال
ا      ,  فيؤديه   ه       , ويعرف حقوق العباد فيحترمها ويحافظ عليه ار ممثلي ذي يحسن اختي سان ال ك االن ذل

دون  ,  اذا آان حاآماةوالقيام بأمانة المسؤولي,يل منتخبيه اذا آان نائباوحسن تمث,  اذا آان ناخبا     وب
  . )1(وال تصلح دولة وال مجتمع , هذا االنسان الصالح ال تراعى حقوق وحريات

وآان الكالم عن تلك الحقوق يعني      , ذاته هو حديث   اإلنسانالن مفهوم   , مفهوم حديث  اإلنسانحقوق  
 ة رؤية آونية اعم واشمل من أي      اإلسالمالن  ,)2( وصى بها اهللا تعالى       آما ,حقوق اهللا وحقوق العباد   

 .)3(ضيقهقانونية وضعية  أنظمة
ع في         ه وان حقوق  , وجعله خليفته في األرض    اإلنسانآرم اهللا تعالى     سياسية تنب  األساس  المدنية وال

سعادة   ,اإلسالميةمن الشريعة    ه   لتحقيق ال ه في األرض         ل ز خالفت دنيا ولتعزي ة    في ال ونظرا ألهمي
الم        اإلسالميتنشيط الفكر    ة الع شرسة ألعداء        اإلسالمي  وحرصا على حماي ة ال  من إخطار الهجم

الم اءاتهم    ,االس ا ادع ددة ومنه زاعم متع عارات وم الم تحت ش د لإلس ى الكي ذين يحرضون عل  ال
  .)4( االنسان      الباطلة بان االسالم لم يرع حقوق

اطع               ,1948نسان سنة   منذ االعالن العالمي لحقوق اال     الم االسالمي حول تق ر في الع  والجدل دائ
دين االسالمي               ادئ االساسية لل ا مع المب سان        مبادئ االعالن او تطابقه وق االن ة بحق د   , المتعلق  وق

ا         ع إعالناته سان وجمي وق االن ة حق ضهم ان حرآ ه بع رى في ذي ي د ال ى الح االة ال لت المغ وص
صيال ة وتف شك ,مرفوضة جمل سبب ال ه الغرب ب أتي في ا ي ي آل م ي نصوص ,ف د ورد ف م لق  نع

 لكن ليس بالمستوى الذي جاء فيه االسالم من          ,االعالن الكثير عن حقوق االنسان وبشكل تفصيلي      
 . آما ذآرت سابقا تمتع االنسان بكافة حقوق وحرياته التي اقرها له 

د    ظ بمثل ما ح ان حقوق االنسان لم تحض بعناية    ىشاهد عل  خير   اإلنسانية تاريخ   إن ه في عه يت ب
لم  ه وس ه و ال ول اهللا صلى اهللا علي شريفة   ,رس ة ال سنة النبوي ريم وال ران الك ه الق اء ب ا ج وان  وم

رعيتها   ان ش ل ببي ا آفي سان    , البحث فيه ريم اإلن ى تك ت عل ان اتفق م واألدي ى ان األم د عل والتأآي
 المطلب وفق االتي بحث بعناية في  هذا ل اتمولهذا السبب ,)5(
  والسنة تأصيل حقوق االنسان المدنية والسياسية في القران الكريم:    الفرع األول 
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ص , 2000, عمان االردن, دار الشروق للنشر والتوزيع, حقوق االنسان وحرياته االساسية, هاني سليمان طعيمات. د )1(

361 . 
, 2010, بيروت لبنان, الطبعة االولى, المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر, االسالم والحداثة السياسية, مصدق الجليدي. د )2(

 . 67ص
وبتالي فان االنسان في هذا العالم , والعالمين مضاف اليه مجرور, ف اهللا تعالى نفسه في القران الكريم بأنه رب العالمينوص )3(

 . هو جزء صغير من مكونات العوالم االخرى والتي جمعها العالمين 
   ,2007 االولى ، بغداد  ،  نشرة  المعهد العراقي،  الطبعةبحث منشور في ,  حقوق االنسان في االسالم,حيدر عبد فهد )4(

 . 162-161ص ص
 . 6ص, 2010بيروت , عبيسان للنشر والتوزي,حقوق اإلنسان بين اإلسالم وغبش الفقهاء والحكام ,  الحامدأبو بالل عبدا هللا )5(

      الشريفةالنبوية تأصيل حقوق االنسان المدنية والسياسية في القران الكريم والسنة  : الفرع األول
           



داخالت                اد والم ددة اإلبع ة ومتع سان قضية مرآب وق االن ا الديني    تختلف في      ,ان قضية حق  ة جوانبه
ة     و روع               ,المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية والقانوني د من ف ام العدي ار اهتم ذلك أصبحت مث  ل

 .)1(المعرفة وتخصصاتها 
وق      وجد الفكر االسالمي نفسه    سان  وهو يقوم بعملية التأصيل لحق ا       االن  النصوص    بعرض   وتقنينه

وق        , المجاالت  تلك التعاليم والنظم االسالمية في جميع    ووضع  , القرآنية وتفسيرها  من اجل حفظ حق
  . )2(  االنتهاكناالنسان وصيانتها م

سياسية ،      اختلطت في التاريخ القديم ، وبالتحديد في فترة ما قبل االسالم ، الشرائع الدينية بالسلطة ال
ا ره  فك ي وقت آانت االس ك ، ف ه من المل ه هب سان وحريات وق االن ه ، وآانت حق و اإلل ك ه ن المل

اب   ريعة        الغ ا ش ات تحكمه ي ظلم يش ف شرية تع شرائع  )3(الب رت ال ى ان ظه ذا ال  ، وهك
د                        ة والمسيحية ليعزز عقي د اليهودي  ةوالتنظيمات القضائية ومجيء      االسالم ، اذ جاء االسالم بع

ى      التو تنادا ال ات ، اس وق والحري ي الحق سانية ف وره ان ق ث د وليطل د األح اهللا الواح ان ب د واإليم حي
دا صلى اهللا                         الى محم ار اهللا سبحانه وتع ا ، حين اخت شريعة ثاني مضمون العقيدة أوال والى قواعد ال

ائال       إلنقاذهمس دستوره   عليه واله وسلم ليكون رسوله آي  يبلغ النا         اًب     (( من تلك الظلمات ق ر آت أل
إذن   إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النورأنزلناه د      ب ز الحمي ى صراط العزي م ال م  ,)4())  ربه  ث

سلمين     ات الم د لعالق نهم وقواع ا بي سلمين فيم ين الم ات ب د العالق ضع قواع ه االسالمي لي اء الفق ج
 .)5(بغيرهم 

اً   ا حقوق شر قرن ة ع ذ أربع الم ومن رع االس ى  ,ش ه عل ذه    وصاغ مجتمع ادئ ترعى ه أصول ومب
سان           وق االن ة للحق شرعة الدولي ه ووارده  ,الحقوق وتدعمها، فحقوق االنسان آما وردت في  ال مدون

م المتحدة عن             دوين شريعة االم ل ت ذ فجر االسالم وقب شريفة من في القران الكريم والسنة النبوية ال
انون              ان ق سان في االسالم  يجد            حقوق االنسان بأآثر من إلف واربعمائه سنه ،  ولهذا ف وق االن  حق

وق                     ذه  المصادر االساس لحق شريفة ، وان ه مصدره اإللزامي المباشر في القران والسنه النبوية ال
اء في آتب                     ا الفقه اإلنسان في الشريعة االسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي التي أورده

الم     ي االس وق ف ذه الحق زت ه المي ،وتمي ه اإلس نظم   أصول الفق ي ال ا ورد ف ف عم زات تختل بمي
  .)6(الوضعية، وهذا ما اآده االعالن العالمي لحقوق االنسان في االسالم في مقدمته 
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 . 73 ص,3 السنة ,9 عدد ,وار مجلة منير الح, حقوق االنسان في الكتب والرسائل الجامعية العربية,حسين توفيق إبراهيم )1(
ين          , محمد دآير  )2( ى التقن روت ,  الفكر االسالمي    ةمرآز الحضارة لتنمي     , حقوق االنسان في االسالم من التأصيل ال , 2008, بي

 65ص 
 . 3م ،ص2005 ، بغداد ، 1مصطفى إبراهيم الزلمي ، حقوق االنسان في االسالم ، مطبعة الخنساء ، الطبعه )3(
  . 1براهيم ، االيه  سورة إ, القران الكريم )4(
 . 2010عدنان السيد حسين ، العالقات الدولية قي االسالم ، مجد للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ،  )5(
ام        )6( ميا ع الن رس ذا االع ة ه رة آتاب دأت فك الم ، ب ي االس سان ف وق االن المي لحق الن الع ؤتمر  1979 االع رر الم ث ق  حي

شكيل ة ت وزراء الخارجي ي  االسالمي العاشر ل سان ف وق االن ة بحق داد الئح ن المتخصصين االسالميين الع شاوره م ه م  لجن
المي ،            . االسالم   ين االسالمي والع ين االعالني سان ب وق االن ه ،  حق ي آتاب سخيري ف ي الت لمزيد من التفاصيل انظر محمد عل

  . مقدمة نص االعالن ,38 م ، الطبعة االولى  ص 1995دار الثقلين ، بيروت ، لبنان ، 
ل هو                  نجد في الدين االسالمي      دة ب ا لعقي ترابط بين السلطتين الدينية والدنيوية ، فلم يكن االسالم دين

ه في            سان وخالق ين االن ات ب دين ودوله معا ، وهو شامل لكل جوانب الحياة فضال عن تنظيم العالق
 . )1(المعامالت والعبادات 

ا                اما بالنسبة لحقوق االنسان المدنية والسياسية  ف        سانية له ى ان االن د  االسالم عل ي االسالم ، فقد اآ
َق                    {ك ، آما قال اهللا تعالى     معنى مشتر  َدٍة َوَخَل ٍس َواِح ْن َنْف ْم ِم ِذي َخَلَقُك ُم الَّ وا َربَُّك اُس اتَُّق َيا َأيَُّها النَّ

اَن             ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًلا َآِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه           َه َآ اَم ِإنَّ اللَّ ِه َواْلَأْرَح َساَءُلوَن ِب ِذي َت الَّ
وهو نداء من اهللا الى الناس يامن  تجمعكم وتوحدآم حقيقة االنسانية دون اختالف               , )2(} َعَلْيُكْم َرِقيًبا 



ع             ساوى الجمي وا حدود اهللا لت وي وعاجز ، التزم رأة وق ر ورجل وام بين صغير وآبير وغني وفقي
 .  )3(حكام والقوانين االلهية ضمن حدود اال

ة   ي خطب سانية ف ة االن ي القيم اس ف ساوى الن ى ت لم عل ه وس ه وال د صلى اهللا علي د الرسول محم اآ
ا ال فيه ي ق وداع الت ن  :(( ال م آلدم ، وادم م د ، آلك اآم واح د  ، وان اب م واح اس ، ان ربك ا الن ايه

ى عج               يس لعربي عل ر       مي وال  تراب ، ان اآرمكم عند اهللا اتقاآم ، ل ى عربي والالحم ألعجمي عل
 . )4( )) ...على ابيض وال البيض على احمر فضل اال بالتقوى ، اال هل بلغت اللهم اشهد

ا       , هو تكريم لبني ادم    , ان اقرار االسالم لحقوق االنسان عامة      ,من الجدير بالذآر   وق م  الن هذه الحق
ي ادم   ة لبن ة االلهي مات الكرام ي اال س ر ,ه اء التك د ج شمل    وق ق لي شكل مطل سان ب ي لالن يم اإلله

سياسية      ا وال ة منه ستنجة    , )5(التكريم الحقوق آلها ومنها الحقوق والحريات االساسية المدني ا ن ذا م ه
ضَّ                {من قوله تعالى     اِت َوَف َن الطَّيَِّب اُهْم ِم ِر َوَرَزْقَن ْلَناُهْم َوَلَقْد َآرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْح

ِضيًلا         ا َتْف ْن َخَلْقَن ٍر ِممَّ رمهم اهللا          ,)6(}َعَلى َآِثي ذين آ اس ال ساوو    , وان هؤالء الن م مت وق     ن ه  في الحق
 وإنهم جميعا يرجعون الى أصل واحد ورحم        ,)7(والواجبات دون تميز بسبب الدين او الجنس واللون       

  )). م وادم من ترابآلكم من اد((  آقول الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم ,واحد
ه      , لقد احترم الدين االسالمي آرامة االنسان وصان حقوقه        م تكن   , وجعلها امرأ ثابتا ال جدال في ول

يس                   الق ول نها الخ شعارا بل آانت نظاما تشريعيا داخال في البناء العقائدي واألخالقي االسالمي س
سان وهو            , المخلوق حتى ان اهللا أمر المالئكة ان تسجد لالن

سالم      ادم ه ال ُت      { علي وَّْيُتُه َوَنَفْخ ِإَذا َس َف

}ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن
 )8( . 
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  .     32-31ص ص2010 ,د بغدا ب ،ماهر صبري آاظم ، حقوق االنسان والديمقراطية والحريات العامة،  مطبعة الكتا )1(
 .    1اآلية / سورة النساء )2(
ى ،                )3( شورات ذوي القرب ع من اآر، توزي ال مصطفى ش داد آم زان ، إع سير المي ينظر  العالمة محمد الطباطبائي ، مختصر تف

 .   99 ، ص1429  ، الطبعه الرابعة ، فالنجف اال شر
 289-288ص ص ,2007 ,  بغداد, زيد للنشر, العربية واالسالميه تطور وثائق حقوق االنسان في الثقافة,غانم جواد )4(
 .116ص, 2000, األردن, عمان, منشورات دار البشير, ولى\الطبعة اال, البصيرة االسالمية, محمد شريف احمد )5(
 . 70اآلية , سورة اإلسراء,  القران الكريم )6(
 . 117ص , نفس المصدر السابق, محمد شريف احمد )7(
 . 29اآلية , ة الحجرسور, القران الكريم )8(

 ان الناس جميعا يرجعون الى أب واحد وأم واحده هما    آما الشرائع السماوية االخرى      اآد  االسالم  
ال اهللا                )  ادم وحواء   (  زا ، اذ ق وان االختالف بين الناس جعله االسالم آية من آيات اهللا وليس تميي

ه سََّماَواِت َواْل{ جل جالل ُق ال ِه َخْل ْن آَياِت اٍت َوِم َك َلآَي ي َذِل َواِنُكْم ِإنَّ ِف ِسَنِتُكْم َوَأْل اُف َأْل َأْرِض َواْخِتَل
 .  )1( }ِلْلَعاِلِميَن

ل       خرت آ سانية ، إذ س سيرة االن زي للم ور المرآ و  المح سان ه المية االن شريعة االس ت ال جعل
ود  وفضله     أآرم ما في الوج      آونهانجازاتها ومعطياتها وطموحاتها في مصلحة وخير االنسان  ،          

ات      اهللا   ال اهللا      ,على المالئكة وباقي المخلوق ا ق الى  آم رِّ           { تع ي اْلَب اُهْم ِف ي آَدَم َوَحَمْلَن ا َبِن ْد َآرَّْمَن َوَلَق
      .                )2( ))َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َآِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلا

ه             نرى   ا ليست    ,هذه الحقوق التي اقرها االسالم  ليست منه من  حاآم وألمن أي جهة دولي ا انه  آم
ادو   ذين ن رب ال ري الغ اج مفك ةانت الحقوق الطبيعي ق     اذ ان, ب ي ا لمواثي اءت ف ي ج وق الت الحق

ة     ة والدولي ه من          ,واإلعالنات الوطني ا هي محاول م           اال إنم ا أصابه من ظل ة م سان إلزال ا   , ن ومهم
الى              ا جاء من اهللا سبحانه وتع ا بم ذا المجال ال يمكن مقارنته النقص  ,آانت جهود االنسان في ه  ف

شر      ا                      ,والغفلة والنسيان من صفات الب أي حال من األحوال في حين ان م ا ب  والتي اليمكن تجنبه
ــــــم في معرض ، وقد قال اهللا في آتابه الكري )3(جاءت به الشريعة االسالمية يتسم بالكمال والدقة        



أ  ي الخط  نف
 .  )4( ))علمها عند ربي في آتاًب ال يّضُل ربي وال ينسى ((قال 

ى                   ان الحقوق التي جاء بها االسالم هي حقوق مقدسه وهبه ألهيه من اهللا سبحانه وتعالى وتستند عل
ات مص  وق والحري ذه الحق ا ان ه سمحة آم دة االسالمية ال شريعة االسالمية والعقي ادئ ال درها مب

 .   القران الكريم وألسنه النبوية الشريفة
ات    ا وحري سلمين حقوق ع الم رت لجمي المية أق شريعة االس ا  فال اس جميع ا للن الحقوق آم سمى ب ت

شملهم      أيضا   والحريات  االساسية او المدنية تعالج احتياجات الفرد نفسه ،  وأقرت             حقوقا اخرى ت
وق         أمة،  وهذه الحقوق تسمى بالحقوق       آآجماعه و  دلول حق السياسية ، وهي بذلك حددت معنى وم

  .  )5(االنسان وحرياته ، بما يصون آرامته ويكفل حقوقه وحرياته  
ه في          , في  القران الكريم والذي هو المصدر األساس للشريعة االسالمية          رم ادم وخلق نجد ان اهللا آ

بكل هذه المواصفات   , والحكمةوأعطاه العلم   , منحه العقل الذي يميز بين الخير والشر      ,احسن تقويم 
وان يطرد اهللا من رحمة     , وان تسجد له المالئكة     ,  استحق االنسان ان يكون خليفة اهللا في األرض       

المين في     ,  من            الكافرين    نإبليس الذي أبى واستكبر وآا     ة رب الع و حين جادلت المالئك
ا ال تعلمون       (( قال تعالى   , )6(وانه يفسد في األرض ويسفك الدماء       , استخالف االنسان  م م  إني اعل

 (()7( .   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 22 اآلية ,سورة الروم, القران الكريم )1(
 .70سورة اإلسراء ، االيه , القران الكريم )2(
 .11 ص2009 ,عمان االردن, دار اليازوري, حقوق االنسان,علي عبد الرزاق ود حسان محمد شفيق )3(
 .52 , االيه,سورة طه, القران الكريم )4(
 .31  ، ص 2001 , دا دالحامد للنشر والتوزيع ، بغ, حقوق االنسان والقانون االنساني,فيصل شطناوي )5(
ي       , االسالم وحقوق االنسان  , محمد عبد الملك المتوآل    )6( ستقبل العرب ة       , بحث في سلسلة آتب الم ز دراسات الوحدة العربي , مرآ

 .  86ص, بيروت
  . 30اآلية , سورة البقرة, القران الكريم )7(
 

سنة             , ان احترام حقوق االنسان في الشريعة االسالمية       ريم وال ران الك ا في نصوص الق يبدو متجلي
وق أبدي        ,   النبوية الشريفة    وق هي حق سخ ،                ةوهذه الحق ديل ، وال الن ل الحذف ، وال التع  ، ال تقب

ال      وق شرعها الخ ا حق ل ، النه ك   او أي  احد ق ـ سبحانه ـ فال يحق ألي     وال التعطي اآم ومل   ان ح
  .)1( يعطلها او يعتدي عليها

نهم ،                    ان اقرار  رق بي هذه الحقوق يؤدي الى اقامة مجتمع اسالمي حقيقي ، الناس فيه سواسية ال ف
ه لمعنى                 مجتمع المساواة فيه اساس التمتع بالحقوق والتكليف بالواجبات ، حرية االنسان فيه مرادف

ه الحاآم والرعي             ةياته ، واألسر  ح ساوى في ذي  يت الق ، مجتمع       ة نواة المجتمع ،ال ام شريعة الخ  ام
 ، يقف فيه الحاآم      ة ، توضع في عنق الحاآم ، مجتمع تتوافر فيه الفرص المتكافئ           ة فيه أمان  ةالسلط

ه  والمحكوم على قدم المساواة امام القضاء ، مجتمع يرفض آل ألوان الطغيان ويضمن لكل ف  رد في
   . )2( ة، االمن والحرية والكرامة والعدال

لم ،                      ه وس ه وال وعلى هذا االساس وتطبيقا لمضمون تلك الحقوق ، جعل النبي محمد صلى اهللا علي
اخوانكم  ((  ، ولهذا أوصى وصيته المشهورة        لها ها او ابنه  تالخادم أخا لسيده ، والخادمة اختا لسيد      

ديكم  ين اي م اهللا ب ا خولكم ، جعله سه مم م ، وليلب ا يطع ه مم ده فليطعم ان أخوه تحت ي ، فمن آ
وه بس ، وال تكلف دآم     ميل ولن اح اعينوهم ، وال يق وهم ف ان آلفتم ون ف ا ال يطيق ال م ن اإلعم  م

 .)3(  )) عبدي وال أمتي ، ولكن ليقل فتاي وفتاتي او غالمي وجاريتي
شريعة االسالمية ، ت               سان في ال امال، وهي أول من           من هنا تجلى تطبيق حقوق االن ا وآ ا تام طبيق

احترام  ادت ب خصن ضله اهللا    ش ه وف ذي خلق سان ال ات  االن اقي المخلوق ى ب ه  عل رام حقوق   واحت
 . بها التمتعالسياسية والمدنية و



ين                      و اتم النبي لم  هو خ ه وس ه وال , لما آان االسالم أخر األديان السماوية وآان محمد صلى اهللا علي
ة محددة       للعالمية جمعاء و  فان االسالم هو دين للبشر     ه او منطق  آله دون االقتصار على شعب بعين

ة عشر          السمحاءولقد اقر االسالم بشريعته     . او حقبة من التاريخ    ر من أربع  حقوق االنسان منذ أآث
دة                       ,قرنا شريعة والعقي ادئ ال ى مب ة ترتكز ال  وهذه الحقوق ليست حقوقا طبيعية  ، بل هي هبة إلهي

ا                    االسالمية وهذا ما   سلطة عليه داء ال شكل ضمانا ضد اعت وق قدسية ت ك الحق م   , يضفي على تل  ول
سان  وق االن سبة لحق ه بالن رأ اال تحدث عن ريم ام ران الك رك الق و المصدر ,يت ريم ه ران الك  والق

ن الحسين                   ,  )4(  االساس للشريعة االسالمية   ي ب دين عل ن العاب ام زي وق لإلم الة الحق ثم جاءت رس
ل        , ي هي بمثابة أول إعالن إسالمي بل عالمي لحقوق اإلنسان           والت, عليه السالم    ا ثبت قب ذا م وه

ا     نة تقريب ة س ف وأربعمائ ات       , إل وق وإعالن ة الحق وق وثقاف ى الحق الم معن رف الع ل إن يع وقب
وق  ادئ الحق ات ومب ر , واتفاقي ل التنظي ي قب زت بالتجسيد العمل ا تمي ين م ه من ب زت ب ا تمي , وم

الم          , وأفعاله وسيرته   بدموعه على الفقراء     التي طرزها بالصبر والتحمل ومعاناة قل نظيرها في ع
   . )5(العظماء والخالدين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وق اال            , الخزاعي احمد خنجر   )1( ة بحق دولي المتعلق انون ال راق         رسالة الماجستير بعنوان قواعد الق ي الع ا ف سان وتطبيقاته ة  ,ن جامع

 . 6ص , 2011,  بغداد, سانت آلمنتس العالمية
ة                   )2( شريعة االسالمية ، دارالنهضه العربي ي الفكر الوضعي وال طارق عزت رخا ، قانون حقوق االنسان بين النظرية والتطبيق ف

    .53ـ52ـ51 ، ص 2006, بيروت
 .1764: 4 , اإلمام الحافظ مسلم بن الحجاج, صحيح  مسلم )3(
 .11ص, 2009, القاهرة, العاتك لصناعة   الكتاب, حقوق االنسان تطورها ومضامينها  وحمايتها,رياض عزيز هادي )4(
 . 194ص, 2011, بيروت لبنان , الطبعة الثانية , دار الكتب العراقية , مختار االسدي , الحريات والحقوق  )5(

ول في       ه في مصر      وهذا بطل اإلسالم األمام علي بن أبي طالب يق ى عامل ده ال ت  عه ك اال ش  رمال
يهم        ((النخعي   م واللطف باإلحسان إل ة له ة والمحب ك الرحمة للرعي يهم  ,اشعر قلب وال تكونن عل

دين           ,سبعا ضاريا تغتنم أآلهم    ك في ال ا أخ ل ك في الخلق     أو , فأنهم صنفان ام ر ل م ألدم  ,  نظي آلك
ك          أنصف اهللا وأنصف الناس    ((وفيه أيضا ,  )) وادم من تراب   ,  من نفسك ومن خاصتك ومن اهل

اده              ,فانك ان ال تفعل تظلم     ان اهللا خصمه دون عب اد اهللا آ م عب اني سمعت رسول اهللا        , ومن ظل ف
ع صلى اهللا علية واله وسلم يقول      لن تقدس امة ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعت

 (()1( ,  
شمل آل         ووفقا للقران الكريم وسنة الرسول صلى اهللا عليه          واله وسلم  فان االسالم نظام متكامل ي

ين                    ى التضامن ب ستند ال شريعة وي جوانب الحياة ويضمن حرية االنسان وحقوقه في إطار مبادئ ال
شريفة         , االجتماعية ةاألفراد والمجتمع وفي إطار المسؤولي      وبالرغم من ان القران والسنة النبوية ال

 االنسان في المجتمع االسالمي ، فان هذين المصدرين  تضمنت المبادئ االساسية التي تنظم حقوق 
 .)2(األساسين تسمحان ألي مجتمع أخر  بتطبيق هذه المبادئ وفقا لظروف وأوضاع ذلك المجتمع 

سانا              سان بوصفه إن رم االن اس        ,وانسجاما مع تعاليم االسالم التي تك وان واألجن ين األل رق ب  , وألتف
ه األصيل لتحر       ر الرقيق   انطلق االسالم بمفهوم نهم                ,ي ا أخوه ال فضل ألحد م اس جميع  ليكون الن
 . )3(على أخر اال بالتقوى والعمل الصالح 

وق            ,  المدنية والسياسية  إن استناد حقوق االنسان    ذه الحق  في االسالم الى خالق االنسان قد أعطى ه
 :ميزات مهمة وهيم

 .ــةمنــــــح هذه الحقوق قدسيـــــــــــــــــــــــــــــــــ .1
 . دأعطاها قوة الزام يتحمل مسؤولية حمايتها آل فر .2
 . )4( اهللا تعالى هو الـــــــــــــذي صاغ هذه الحــــــــقوق .3

اته            لوب ممارس ه واس سان وواجبات وق االن ا حق تظم داخله ية تن د اساس الم قواع ضع االس ي
 : لحرياته،بحسب رأي محمد عبد الملك المتوآل ومنها



رد وال              آل شيء في االصل مب     .1 ا الف يقف   اح ،  وهي المساحة الواسعة التي يتصرف داخله
 .اال عندما يحرم بنص من الكتاب والسنة

ر      .2 رد آخ ق ف دود وح د ح ف عن ه تق رد وحق ة الف دود حري ي   .. ح ال ضرر وال ضرار ف ف
 .االسالم

ا                      .3 رد ومصلحة المجتمع ،  وحيثم ين مصلحة الف االلتزام بالمصلحة العامة  ، عند التقاطع ب
 .ن المصلحة العامة يكون شرع اهللاتكو

سنى         .4 ادل بالح ه ان يج وق فعلي ة والحق ة الحري د ممارس الم ، عن ات االس زام بأخالقي االلت
ه ان           يقول ماال  يجهر بالسوء من القول ،  وال       ويدعو بالحكمة ،  وال     م فعلي يفعل   واذا حك

 .ال يكون فظا غليظ القلب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفتي (شرح محمد عبده , نهج البالغة , ) مالك االشتر(من آالم اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم في عهده لواليه على مصر  )1(

 نص العهد من األمام علي بن , تطور وثائق حقوق االنسان, جوادمغان: وينظر  , 102وص ,  83ص  , 3ج) الديار المصرية سابقا
 .222-221ص ص2007 ,بغداد, الطبعه االولى,  للنشرد زي دار,ر طالب عليه السالم الى عامله على مصر مالك اال شتأبي

  .8ص , 1995 ,آذار,  بغداد, العدد الثالث, صحيفة حقوق االنسان,بهنام أبو الصوف )2(
  .470   ص,1978ه الرابعة   الطبع, بيروت, دار العلم للماليين, النظم االسالمية نشأتها وتطورها,صبحي الصالح )3(
 .12 ، صمصدر سابق  ,رياض عزيز هادي )4(

 
 

 .أن يستخدم اإلنسان عقله ، باعتبار العقل المرجعية االولى في محاآمة النفس  .5
سلوك     .6 نهج لل شورى آم ي ال ا ه ي اطاره وق ف ات والحق ة الحري ية لممارس دة االساس القاع

 .) 1( وفلسفة الحكم
 الى حقين رئيسين هما المساواة والحرية وقد ادعت         نية والسياسية   المدترجع أهم حقوق االنسان     ((

 ،  ة ، ان العالم االنساني مدين لها بتقرير هذين الحقين ، ولكن في الحقيق               ةاألمم الديمقراطية الحديث  
 )2( )) نطاق    بحقوق االنسان في أآمل صوره وأوسع      ةان االسالم هو أول من قرر المبادئ الخاص       

 . 
اة    ،   في االسالم    نسانأهم حقوق اال   ى               هو حق الحي ان إضافة ال د واألدي ك في عرف العقائ   ، وذل

سان مقدسة ، ال          اعد  ,آونه أهمها في الفلسفات الوضعية     اة اإلن ي       اإلسالم حي ذه القدس سلب ه   اال ةت
شريع  سلطان ال ا  ةب دي عليه د ان يعت وز ألح س   (( ، وال يج ر نف سا بغي ل نف ن قت ي   وأم سادا ف ف
الى        ,)3())تل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا        األرض فكأنما ق     ولقد خص اهللا تع

ات           اقي المخلوق ر والبحر           ( البشر بخصائص تختلف عن ب اهم في الب ا بني ادم وحملن د آرمن ولق
ضيال     ا تف ن خلقن ر مم ى آثي ضلناهم عل ات وف ن الطيب اهم م ي  , )4()ورزقن اة ف ق الحي ضح ح ويت

اة شخص دون                  االسالم عندما ننظر ا    ذي ينهي حي ل ال اه القات لى العقوبات التي فرضها االسالم تج
ق ِدينَ    { )ح بُّ اْلُمْعَت ا ُيِح َه َل ُدوا ِإنَّ اللَّ ا َتْعَت اِتُلوَنُكْم َوَل ِذيَن ُيَق ِه الَّ ِبيِل اللَّ ي َس اِتُلوا ِف  )5(}َوَق

الْ        {( ا ِب ُه ِإلَّ رََّم اللَّ ي َح نَّْفَس الَِّت وا ال ا َتْقُتُل ونَ     َوَل ْم َتْعِقُل ِه َلَعلَُّك اُآْم ِب ْم َوصَّ ان   , )6(}َحقِّ َذِلُك ا آ  من هن
اة شرط استمرار الجنس                   حرص الشريعة االسالمية على حياة البشر دون استثناء وجعل هذه الحي

ه          . البشري وبقائه  ى حيات اظ عل ِه وَ        {آما اعتبر االسالم االنسان مكلفا بالحف ِبيِل اللَّ ي َس وا ِف ا  َوَأْنِفُق َل
 )7(}ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن

لم               وحق حماية الكرامة الشخصية وصيانتها     ه وس ه وال ا من شيء      ((، عن النبي صلى اهللا علي م
ن ادم  د اهللا من اب رم عن ه ا, )8())أآ دافع عن آرامت رم من اهللا ي سان المك لشخصية ضد أي  فاالن

 .تهديد ويتمسك بها مع رفض الظلم والرق والعبودية لغير اهللا 



 ، فحرية االنسان مقدسه ، آحياته وهي الصفة الطبيعية االولى التي يولد بها االنسان               وحق الحرية 
ستمر  ه وم صاحبه ل ي م ا اال    ةوه د منه دها او الح وز تقي ا ، وال يج دي عليه د ان يعت يس ألح  ، ل

  . ةعبسلطان الشري
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 .ز والفرنسيين هذا الفضل وادعته لنفسها االنكلي
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ر   اد والتعبي ر واالعتق ة التفكي ا حري س  ام وق االن ر الحق ن أآث ي م رين   وه غلت المفك ي ش انية الت
د    نلكل شخص ان يفكر ، وان يعت     , والعقائد والفلسفات  ان االسالم ق ق ويعبر عن فكره ومعتقده ،  ف
ن   "فاالنسان حر في اختيار عقيدته ودينه .. اقرها لبني البشر   ي دي نكم ول سان حر   )1("لكم دي   واالن

ا   لل آما ان القران الكريم يقر       )2(" ال أآراه في الدين قد تبين الرشد من الغي        "... بفطرته ناس جميع
رهم    الل تفكي ن خ ا م ي اختاروه دهم الت ى عقائ َصاَرى  "((عل اُدوا َوالنَّ ِذيَن َه وا َوالَّ ِذيَن آَمُن ِإنَّ الَّ

ا     َوالصَّاِبِئيَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم وَ             َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل
 .)3(   }ُهْم َيْحَزُنوَن

 ، فمن حق آل فرد ان يتحاآم الى الشريعة وان يحاآم بها دون سواها حق العدالةضمن االسالم 
، ومن حقه أيضا  ان يدافع عن نفسه وما يلحقه من ظلم ،ومن واجبه ان يدفع الظلم عن غيره بما 

دله ، حيث البراءة هي االصل وهي مصاحبه ومستمرة حتى يملك ومن حق الفرد في محاآمه عا
مع اتهام الشخص ، ما لم تثبت إدانته امام محكمة عادلة إدانة نهائية ، وال تجريم اال بنص شرعي 

وفي ,  )4())ا َرِحيًمَوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُلوُبُكْم َوَآاَن اللَُّه َغُفوًرا((
ان اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي ((دعوة الدين الى عمل المعروف واإلصالح قال تعالى 

 . )5())ن القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذآرو
، ولم  ، إذ ساوت الشريعة االسالمية بين الناس ، آل الناس حق المساواة إنسانياباإلضافة الى 

 .تفاضل بينهم اال بااليمان والتقوى ، أي بمخافة اهللا والعمل الصالح 
 فال يجوز مطالبته بتقديم تفسير  لعمل من         حق حماية االنسان من تعسف السلطة     وضمن اإلسالم   

اءً  ة        أعماله او وضع من أوضاعه وال توجيه االتهام  له اال بن ه والحق في الحماي رائن قوي ى ق عل
ذيب و    وم ان               من التع سلم مضطهد او مظل ة عرضه وسمعته وحق اللجوء ، فمن حق آل م حماي

ه                       رد في أالم يلجا الى حيث يامن في نطاق دار االسالم ،وحق المشارآة في الحياة العامة ، لكل ف
شرعية ، وال            الحق في   االسالمية   ه شروطها ال تولي المناصب والوظائف العامة ، متى توافرت في

 .او تنقص تحت أي اعتبار عنصري او طبقيتسقط هذه االهلية ، 
رام                  سامح واالحت ة والت يضمن االسالم حقوق غير المسلمين وحقوق األقليات على أسس من العدال

دأ القرآني           التام ام                                  فاالوضاع الدينية لهم يحكمها المب راه في     (( الع   ال إآ
دين  دي)6()) ال ى ال راه عل تالء واالمتحان ويجعل من الصعب  الن اإلآ ى االب سد ويبطل معن ن يف

ل  سن العم ذي اح ن ال ة م الى , معرف ول اهللا تع ه   (( يق شاج نبتلي ة أم ن نطف سان م ا االن ا خلقن إن



صيرا  ميعا ب اه س ورا    , فجعلن ا آف اآرا وإم ا ش سبيل ام ديناه ال ا ه ة   )7())إن ا االوضاع المدني  ام
 .  ان هم تحاآموا اليها , السالميةواالحوال الشخصية تحكمها الشريعة ا
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دم         ى ق ا عل رأة وجعلهم ل والم ق الرج الى خل ان اهللا تع الم ف ي االس رأة ف وق الم سبة لحق ا بالن ام
التقوى  ى األخر اال ب دهما عل ساواة ال فضل ألح ا {الم ا َأيَُّه ى َي ٍر َوُأْنَث ْن َذَآ اُآْم ِم ا َخَلْقَن اُس ِإنَّ النَّ

ٌر يٌم َخِبي َه َعِل اُآْم ِإنَّ اللَّ ِه َأْتَق َد اللَّ َرَمُكْم ِعْن اَرُفوا ِإنَّ َأْآ َل ِلَتَع ُعوًبا َوَقَباِئ اُآْم ُش  وحديث , )1(}َوَجَعْلَن
د  )2("إنما النساء شقائق الرجال    " يه واله وسلم  الرسول صلى اهللا عل    ا        يؤآ وق التي منحه  تلك الحق

ل الرجل              ,   للمرأة  االسالم ستقلة مث ة الم رأة بالشخصية القانوني واإلسالم هو أول من اعترف للم
وللزوجة في االسالم شخصية       . ووفقا لمنفعة المجتمع وعلى اساس التضامن بين اعضاء المجتمع        

م          ى اس مها ال ر اس ا وال تغي م عائلته تفظ باس ي تح ا فه ن زوجه ستقلة ع ي    م و ف ا ه زوج آم  ال
ات                 ,المجتمعات الغربية  دات واالتفاقي دخل التعاق ا ان ت ة وله  وللمرأة حق المشارآة في الحياة العام

ا ان رغبت           ال والتجارة بمفرده سيدة خديجة زوج النبي          , والضمانات وممارسة األعم اذ آانت ال
 .تدير تجارتها بنفسها) صلى اهللا عليه واله وسلم (

م استقالل مالي سواء في أموالها من الميراث والتجارة او العمل دون ان يتوقف            وللمرأة في االسال  
ذ حوالي خمسين          , ذلك على موافقة الزوج   وق اال من ذه الحق ى ه رأة في الغرب عل ولم تحصل الم

ذه   ,)3(عاما رأة        لكن ه ين الرجل والم ساواة ب ين               في االسالم     الم ضايا الخالف  ب د واحدة من ق  تع
المي الن الع المي االع ع االس سان والمجتم وق االن ن      لحق ددا م ون ع ون يطرح ل الغربي د ظ  لق

ا زواج     ع االسالمي منه ي المجتم رأة ف ين الرجل والم ساواة ب ة بالم ا مخل ي يعتبرونه ضايا الت الق
سلم ر الم سلمة من غي رأة في االرث,الم ل للم دد الزوجات, النصيب األق ى , تع ة الرجل عل  قوام

ة         , مقابل شهادة رجل واحد     شهادة امرأتين  ,المرأة ة العام دم     , )4( حق المرأة في الوالي ا تق فظال عم
ع  ه لجمي دتها ملزم شريعة االسالمية وع ا ال د أقرته ا فق م ذآره ي ت وق االساس والت ذه الحق ان ه ف
ه                    وق ملزم ه فهي حق ه او دولي رار صادر عن سلطه محلي ه من احد او اق الناس النها ليست هدي

اهللا سبحانه وتعالى ، فهي ألتقبل الحذف وال الفسخ وال التعطيل وال يسمح  آون مصدرها الهي من     
ا        ا حكام ع احترامه ى الجمي ي عل ا يعن زام هن ا ، واإلل ازل عنه وز التن ا وال يج داء عليه باالعت
ة   ام اهللا وهي دائم ة ام ي العبودي ساوون ف م مت ة ، ألنه انتهم االجتماعي ت مك ا آان ومين مهم ومحك

  .  )5(تبديل ألتقبل التغيراوال
ه ،         على ما جاء  وبناء   شريع آل  فان حقوق االنسان في الشريعة االسالمية تمثل القاعدة االساس للت

ا          ا وأدائه اء به ى الوف ب عل ي يترت وق اهللا الت ي حق المي ه ور االس ي المنظ وق ف ذه الحق وان ه
سان  ف    لذا   ,)6(الخالص والعبودية والطاعة هللا سبحانه وتعالى        وق االن ي االسالم  هي من    فان حق

 .الثوابت التي يقوم عليها المجتمع االسالمي 
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 الفرع الثاني: المبادئ الضامنة للحقوق المدنية والسياسية
ة                      دها في المناسبات الوطني امية يقتضي تردي سياسية ليست شعارات س حقوق االنسان المدنية وال

ين                     ,وعد إنشائها والدولية متى ما يحين م     الق من ب سان من الخ ا االن رم اهللا به وق آ   وإنما هي حق
 الدولي مجموعه من المبادئ واإلجراءات التي تضمن األخذ          ناقر القانو  لهذا   , األخرى المخلوقات

سان               ,بهذه الحقوق وإعالء شانها وحمايتها      يشترك في  تحقيق هذه المبادئ ثالث أطراف هي االن
 . والسلطة المتمثلة بالدولة آطرف ثالث  ,  والمجتمع, آفرد

ة في                      ة الوطني الى اآلن والتحليل قد انصرف للكالم حول الضمانات واإلجراءات في نطاق الدول
سان    وق اإلن أن حق الء ش بيل إع سان     ,س وق اإلن ام بحق وح إن االهتم ين وبوض ع يب ن الواق   ولك

 : نطاق أوسع هو قد صارفي الدولة الوطنية فيوضمانها 
ي             ان  : ال اإلقليمي المج .1 ا هو شأن اإلعالن األورب ارات آم ارة من الق  األمر يخص جزء من ق

ام   صادر ع سان ال وق اإلن ي و 1950بحق الن األمريك ا   ل اإلع ي بوغوت صادر ف سان ال وق اإلن حق
ام  ا ع ام و 1948عاصمة آولومبي صادر ع سان ال وق اإلن ي لحق اق و1979 اإلعالن اإلفريق الميث

 مؤسسات   على  إال إن هذه االعالنات رغم احتواء البعض منها         ,1994 عام سانالعربي لحقوق اإلن  
سبها   ي اآت ة الت ي للمكان م ترتق ا ل سان إال انه وق اإلن ات لحق ي االنتهاآ ي مجال الفصل ف ضائية ف ق

 ضامنا لها بوجود المحكمة األوربية لحقوق       اإجراءاالعالن األوربي لحقوق اإلنسان وما احتواه من        
ذه             الطعن    تقديم  ان الشخص يستطيع   حيث, قرها ستراسبورغ   االنسان وم  ى ه م  ال رار او حك اي ق ب

ة و         يكون لطعنالمحكمة ل  استالم   وان المحكمة عن طريق دولته    ذا  بعد استنفاذ الوسائل داخل الدول  ه
سان  المحكمة االمريكية لحقوق     اليهما ذهبت    ضا في االعالن االمريكي        اإلن ذا     ,  اي ل  لكن ه   من   يقل

ال   من دون  الذي تؤديه المحكمة إذا انها مقيدة بإجراءات تجعلها          الدور وق         اثر فع ,  في معالجة الحق
رأة واستخدام العنف                           لكن وق الم سان في مجال حق وق االن ة لحق ة األوربي سبت المحكم ذا اآت  مع ه

  . الرأي العام األوربيفي  ع واساثرمكانة ذات ضدها 
م المتحدة    سبق إعالن ميثاق    : في المجال الدولي    .2 ام         , االم تخليص  ل 1941 إعالن األطلس ع

وز   وف والع ن الخ راد م دة   , األف م المتح ام االم د قي ا   وعن الن ميثاقه ام وإع ان  1945 ع ي س  ف
سان                 , فرانسيسكو وق االن ة وضمان حق ة بحماي ى دعم المؤسسات الكفيل  اال ان الصراع     ,  عول عل

ى   ة بحقوق االنسان     المنادا  حول   اإليديولوجي الذي آان قائما آنذاك     ة لتجاوز         ال دول الغربي  دعوة لل
ة   صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق افة ال سان باالض ة    لالن ي الحري ا ف شعوب حقوقه لب ال  س

اعي           سياسي واالقتصادي واالجتم دني وال ين الم ع من صدور اإلعالن م يمن ذا ل واالستقالل ولكن ه
سان  وق االن االلتزام بحق افي وإعالن طوعي ب سان   , الثق وق االن ة لحق ة الدولي م المنظم م دع ا ت آم

ام       , بإنشاء مجلس حقوق االنسان    ا ع ؤتمر فين د م سان بع  وآذلك إنشاء المفوضية الدولية لحقوق االن
 فان ما تم طرحه      2005 وفي الدورة الستين للجمعية العامة لالمم المتحدة التي انعقدت عام            1992

سان      هو التوسع في مجال    , تحدة الم م العامة لالم  في جدول أعمال الجمعية      , النشاط لدعم حقوق اإلن
 .بإنشاء مجلس حقوق االنسان آهيئة رئيسية من هيئات االمم المتحدة 

 
ى         ة رسمي  الغير لدعم جهود المنظمات       : المنظمات غير الرسمية   .3 سان ال وق اإلن  بخصوص حق

ات حق        اعة أدبي صرف بإش ي ان ة الت ة واإلقليمي ات الدولي ب المنظم دوائر   جان ان ال سان ف وق اإلن
ا     وق      , الحكومية وخاصة وزارات الخارجية منه ديها لجان حق سان   شكلت ل بحيث تكون رابطة    ان



ات            , هيئات الدولية واإلقليمية الرسمية     الاتصال مع    ات او جمعي اال ان هذا لم يمنع من استحداث هيئ
م المتحدة   ولكنها أصبحت معتمدة لدى, لحقوق اإلنسان وهي هيئات غير رسمية    لجنة مفوضية األم

 .لحقوق اإلنسان ومنها منظمة العفو الدولية او منظمة الحقوق اإلنسانية ومقرها نيويورك
ستينات                      ذ ال سان من وق اإلن ة لحق ة العراقي ازة الجمعي  آان قانون الجمعيات في العراق قد صرح بإج

ة إدارة         قانون إدارة الدولة االنتقالي قد أجاز        ثم  , من القرن الماضي     من خالل وزارة التخطيط مهم
ات            الدائم و ذهب الدستور  , تسجيل جمعيات المجتمع المدني      شكيل الجمعي ة ت  إلى فسح المجال لحري

سان   ’ ذات االهتمامات المتعددة     وق اإلن ات لحق وعي       , التي من بينها جمعي شر ال ك من خالل ن  وذل
ة    ستويات مختلف ى م وق وعل ذه الحق دوى ه صرفت لال, بج ة   ان ام بالعائل رأة وهتم ل او والم  بالطف

 . بحقوق الرأي أم بحرية وحقوق العمل والعمال لرفع المستوى ألمعاشي لألفراد 
سياسية                   ة وال سان المدني وق االن ادئ اساسية لضمان حق  من   ,تضمنت الشريعة االسالمية أيضا  مب

  :هاأهم
الح  .1 صالح او اإلص شعوب و     :الت ين ال شا ب ي تن ات الت ت      ان الخالف ا آان راد مهم م واإلف االم

وق      , عن طريق اإلصالح فيما بينها     , يمكن حلها بالطرق السلمية    ,أسبابها  بشكل عادل وضامن لحق
راف  ع اإلط راف      ,جمي وق اإلط مان حق دل وض اس الع ى اس وم عل ب ان يق صلح يج ذا ال  وان ه

ؤدي        , آي يكون صلحا حقيقيا ومتينا     ,المعنيين باإلصالح  ى انتكاسته     وغير مشوب بأي أخطاء ت ال
 . )1(عند وجود الظروف المسببة له 

ادل    صلح الع راء ال ه ان إج ك في ا الش دوء            ,ومم ام واله سالم والوئ ضمن ال  ي
 .تالي يضمن صالحية االنسان والمجتمع ال وب,واالستقرار بين المجتمعات البشرية

دأ اإلص   المية بمب شريعة االس رت ال ذلك أق اس ل ين الن ادل ب ر  ,الح الع سلم والخي ق ال ل تحقي  ألج
ريم       ,للبشرية ه الك ْت               {قال اهللا في آتاب ِإْن َبَغ ا َف ِلُحوا َبْيَنُهَم وا َفَأْص ْؤِمِنيَن اْقَتَتُل َن اْلُم اِن ِم َوِإْن َطاِئَفَت

ِر                    ى َأْم يَء ِإَل ى َتِف ي َحتَّ ي َتْبِغ اِتُلوا الَِّت ُأْخَرى َفَق ى اْل ا      ِإْحَداُهَما َعَل ِلُحوا َبْيَنُهَم اَءْت َفَأْص ِإْن َف ِه َف اللَّ
ين أخويكم     إنما المؤمنين إخوة فأصلح   ((وقال  , )2( }ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ      وا ب

م وا اهللا لعلك ِه َو{( (,)3())ترحمون  واتق اُل ِللَّ ِل اْلَأْنَف اِل ُق ِن اْلَأْنَف ْسَأُلوَنَك َع َه َي اتَُّقوا اللَّ وِل َف الرَُّس
ْؤِمِنينَ           ُتْم ُم وا أمر المسرفين       ((  ,)4( }َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ِإْن ُآْن وال تطيع

 َوَتتَُّقوا َوَلا َتْجَعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِلَأْيَماِنُكْم َأْن َتَبرُّوا    { ,)5())الذين يسرفون في األرض وال يصلحون       
 . )6 }َوُتْصِلُحوا َبْيَن النَّاِس َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دولي             , سعدى محمد الخطيب  . د )1( ديني وال شريع ال ي الت سان ف وق االن ة   , أسس حق ي الحقوقي شورات الحلب روت , من , 2010, بي

  . 61ص 
 . 9اآلية ,  الكريم سورة الحجراتالقران )2(
 . 10االيه , سورة الحجرات, القران الكريم )3(
 . 1االيه , سورة األنفال, القران الكريم )4(
 . 152و151اآليتان , سورة الشعراء, القران الكريم )5(
 . 224االية, سورة البقرة, القران الكريم )6(
سامح   .2 اون والت سامح آق  :التع اون والت دأ ي التع شريعة بمب رت ال ضمان   أق يتين ل دتين أساس اع

ه   ع بأآمل سان والمجتم الحية االن مان ص سان وض وق اإلن شعوب , حق ين ال اون ب الن التع
نهم      , يساهم الى حد آبير في تحقيق العدالة االجتماعية       , واألشخاص ا بي ؤدي  , آما ان التسامح فيم ي

 . الى إرساء دعائم السلم واألمن واالستقرار في المجتمعات البشرية 
سياسية             ,  والتسامح اذ  نفالتعاو ة وال وق المدني ة والحق يسهمان آمبدأين أساسين لحقوق االنسان عام
 .في صيانة هذه الحقوق , خاصة



ريم          ه الك ْدَواِن                  { فقد قال تعالى في آتاب ِإْثِم َواْلُع ى اْل اَوُنوا َعَل ا َتَع َوى َوَل رِّ َوالتَّْق ى اْلِب اَوُنوا َعَل َوَتَع
َه ِإنَّ    ابِ      َواتَُّقوا اللَّ ِديُد اْلِعَق َه َش الى أيضا       ,  )1( }  اللَّ ال تع ٍر              {وق ْن َذَآ اُآْم ِم ا َخَلْقَن اُس ِإنَّ ا النَّ ا َأيَُّه َي

 . , )2( } َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر
ر    ,, وفي هاتين اآليتين الكريمتين داللة واضحة على ضرورة التعاون بين الناس           ألجل تحقيق الخي

نهم        , لهم ا بي اون فيم ليما      , وان التعارف بينهم يؤدي الى تقاربهم والتع اءً  س اء مجتمعهم بن ألجل بن
دا                 , وصحيحا ام الع الي يقطع الطريق ام ة والتحاسد وبالت اغض والكراهي نهم  ويبعد عنهم التب , وة بي

اس       ين الن سامح ب ى الت دعو ال رة ت ريم آثي ران الك ي الق ات ف د  وردت آي الى  , وق ال اهللا تع ا ق هن
ونَ      { َسْوَف َيْعَلُم ضا   )3(}َفاْصَفْح َعْنُهْم َوُقْل َسَلاٌم َف ال أي ْع       { وق سَّيَِّئُة اْدَف ا ال َسَنُة َوَل ْسَتِوي اْلَح ا َت َوَل

ِإَذا الَّ   َسُن َف َي َأْح الَِّتي ِه يمٌ   ِب يٌّ َحِم ُه َوِل َداَوٌة َآَأنَّ ُه َع َك َوَبْيَن سََّماَواِت  {و, )4(}ِذي َبْيَن ا ال ا َخَلْقَن َوَم
  . )5(} َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوِإنَّ السَّاَعَة َلآِتَيٌة َفاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجِميَل

ة     , واسعوقد طبق هذا المبدأ في الحكم االسالمي بشكل    تح مك د ف ا حصل عن , ومثال على ذلك و م
ه    , )صلى اهللا عليه واله وسلم      (ودخول الرسول محمد     انوا يحاربون ذين آ ال لل رون   , حيث ق اذا ت م

م ي فاعل بك ه, إن الوا ل ريم, فق ن أخ, أخ آ ريم, واب اء, آ انتم الطلق وا ف ال اذهب ة , فق ك دالل ي ذل وف
ة سامح واألخالق العالي ة الت ى قم دين , واضحة عل ا ال ي يقره ية الت ادئ االساس ي هي من المب الت

 . االسالمي 
  تعتبر األخالق الكريمة والمعاملة  الحسنة  من أهم القواعد             :األخالق الكريمة والمعاملة الحسنة      .3

سان ان يتعامل بالحسنى            تارتض, االساسية لضمان حقوق االنسان     الشريعة اإلسالمية على آل ان
ع          وان يتحلى , مع اآلخرين  ذي يتمت المجتمع ال ه وتصرفاته مع اآلخرين ف ة في إعمال  بأخالق عالي

تقرار             , أبناءه باألخالق الكريمة   دوء واالس ر واله ة والخي سالم والمحب ة وال , يسوده االمن والطمأنين
وهذا ما نريده في حقوق االنسان       , ويخلوا من أية تصرفات استفزازية او انتقامية او إعمال شريرة         

)6( .  
ة الحسنة      , تنشئة آل األجيال نشأة صالحة  من الضروري   لذلك دة والمعامل ا األخالق الحمي عماده

ليم وتطويره           ,  بالحسنى مع اآلخرين   الكي يتعاملو , مع الناس  شكل س ويساهموا في بناء مجتمعهم ب
 . نحو األفضل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2اآلية , سورة المائدة, القران الكريم )1(
 . 13اآلية , سورة الحجرات, القران الكريم )2(
 . 89اآلية , سورة الزخرف, القران الكريم )3(
  . 34اآلية , القران الكريم سورة فصلت )4(
  . 85اآلية , سورة الحجر, القران الكريم )5(
 . 66ص , المصدر السابق, سعدى محمد الخطيب. د  )6(

لم صلى اهللا(فالرسول   ه وس ه وال دوة في تجسيد أخالق االسالم)  علي ان الق سانية , آ ة االن وخدم
اْلَحقِّ        { فقد قال تعالى في وصف الرسول, جمعاء ا ِب ا ِإلَّ ا َبْيَنُهَم َأْرَض َوَم سََّماَواِت َواْل ا ال َوَما َخَلْقَن

  )1(} َوِإنَّ السَّاَعَة َلآِتَيٌة َفاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجِميَل
ا َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُآْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر       َفِبَم{

وقال اهللا تعالى , )2(  }َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوآَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوآِِّلينَ   
 .  )3(} اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن{أيضا

ل     ة والتعام األخالق الكريم ي ب ى ضرورة التحل ة واضحة عل ة دالل ة الكريم ات القرآني ذه اآلي فه
ال رس     , بالحسنى مع اآلخرين   د ق لم     (ول اهللا وق ه وس ه وال ارم     ) صلى اهللا علي م مك ا بعثت ألتم إنم

 . وأآمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا , األخالق



شريفين للرسول  ديثين ال ذين الح ن ه ستدل م لم (ن ه وس ه وال ة ) صلى اهللا علي ة األهمي ى درج عل
رها تهدف باألساس    وان الرسالة االسالمية التي آلف بنش     , القصوى لألخالق الكريمة عند االنسان    

 .  الى ترسيخ األخالق الكريمة عند بني البشر 
ى    , وسيادة االمن والعدالة والسالم والطمأنينة فيه     , ان تطور المجتمع وتقدمه   , ويمكن القول  دل عل ي

 . حسن الخلق لدى األفراد فيه 
ة واإلنصاف وعدم                   ساد والتخلف وعدم العدال م والف فهو  ,  االمن  اما المجتمع الذي يتفشى فيه الظل

 . يدل على سوء الخلق لدى أفراده 
د  ول الرسول محم ذآير بق ا الت را يجدر بن لم (وأخي ه وس ه وال ى )صلى اهللا علي ه عل دد في ذي ش ال

ال    , ضرورة المعاملة الحسنة بين الناس     سجود              ((حيث ق رة الرآوع وال رنكم في المرء آث  وال يغ
و        ,في الليل والنهار   ا استوحش    فإنها عادة قد اعتادها ول ة           ,ترآه ى صدق حديث ا انظروا ال  وإنم

ادة اإلنصاف      , الدين  المعاملة   , الدين المعاملة  , فالدين المعاملة  ,وأداء أمانته  ى العب  وأسرع   , أعل
 . )الشرع عقابا البغي 

اس             ة      , في هذا الحديث الشريف داللة واضحة على أهمية المعاملة الحسنة بين الن فمن خالل طريق
ه          ن, التعامل بينهم  زامهم ب دين وعدم الت زامهم بال ى مدى الت ستدل عل ة  , ستطيع ان ن دين المعامل , فال

سد       , ينبغي ان يتمتع بأخالق آريمه    , وهذا يعني ان االنسان المؤمن باهللا      فال يكذب وال يخون وال يف
الى     ,وإنما يتعامل مع الناس بالحسنى والصدق واألمانة والعدل والحق          , في األرض  وقد قال اهللا تع

  . )4( )َيَُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفال َتُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوال َيُغرَّنَُّكْم ِباللَِّه اْلَغُروُر يا ا ((
ر ا .4 المعروف والنهي عن المنك ر ب وق   :ألم ي ضمان حق ية ف ادئ االساس ن المب دأ م ذه المب ه

شاعره في اال     رام م سان والمجتمع       وحريات  االنسان واحت دأ يضمن إصالح االن ذا المب , سالم وه
ام                , وبتالي يضمن حقوقهم   ومين او حك انوا محك اس سواء آ , وعليه ينبغي تطبيقه من قبل جميع الن

رة   ار آثي ن إخط شرية م ات الب ي المجتمع ا تق ة ( النه ع واألناني م والطم ساد والظل ر الف آخط
 ) . ار واالستعباد واالنحراف والفوضى وغيرها من األخط
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شريرة             ان مبدأ األمر بالمعروف والن     ال ال وع األفع ع وق ة    , هي عن المنكر يمن , والفاسدة او الظالم
ا  , فإنها تمنع استمراريتها او تكرارها    , وفي حال وقوع هذه األفعال     ال   , من خالل النهي عنه د ق وق
اْلَمْعرُ         {اهللا تعالى في آتابه الكريم       ْأُمُروَن ِب ِن     َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَي ْوَن َع وِف َوَيْنَه

اْلَمْعُروِف             {وقال  أيضا  , )1( }اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ    ْأُمُروَن ِب اِس َت ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ُآْنُتْم َخْي
وَن   { و قال    )2( }َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّهِ     ْوِم     ُيْؤِمُن ِه َواْلَي اْلَمْعُروِف      ِباللَّ ْأُمُروَن ِب آِخِر َوَي اْل

وَن  { وقوله تعالى    ,)3(}َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُأوَلِئَك ِمَن الصَّاِلِحينَ         َواْلُمْؤِمُن
نِ       ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَيْنَه ْأُمُروَن ِب ٍض َي اُء َبْع ُضُهْم َأْوِلَي اُت َبْع صََّلاَة   َواْلُمْؤِمَن وَن ال ِر َوُيِقيُم  اْلُمْنَك

ذه      ,)4( }َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيمٌ             ان آل ه
شر     , اآليات القرآنية الكريمة تحث على عمل      الخير            ذا يعني ان آ        , وتنهي عن عمل ال ل آل ه

شر       ين الب سالم ب دل وال ق الع ر وتحقي ل الخي ى فع دعوة ال ف بال سان مكل ى  , ان االعتراض عل وب
ات المجتمع وصالحه          , اإلعمال السيئة ورفضها او منع حصولها      وذلك ألجل ضمان حقوق وحري

 . 
آان يمنح الحرية   , عن األمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم بوصفه حاآما إسالميا            

ه                           , اسللن ة من خالل إجابات ائق واألمور التربوي ر من الحق ين الكثي ان يب سه آ , لكن في الوقت نف



ا      ةوآان يحذر من التصرفات السيئ     ة              ,  منه ة االسالمية مليئ ساواة فالثقاف دل والم ا موضوع الع ام
را في خط            , بالمعاني عن العدل والمساواة    ه  وقد استخدم األمام علي عليه السالم آلمة العدل آثي ابات

د  ,  حيث نرى أثرها بوضوح في منظومة الجهاز الحقوقي واإلجرائي في القضاء االسالمي             )5( فق
 )8( وقوام الرعية    )7(وميزان اهللا سبحانه الذي وضعه في الخلق        , )6(وصف العدل بأنه اقوي اساس      

ة        )11( وجنة الدول    )10( وفضيلة السلطان    )9(وجمال الوالة    ه الرعي رة    ونظ  )12( وتصلح ب ام اإلم
ضا )13( ة أي صداق للعدال ساواة  م م   ,  والم م وأعظ ي أه المي ه ضاء االس ي الق ة ف اذ ان , والعدال

ه         , حتى وان آان بين األعداء     , العدالة يجب ان تكون متوقعة في الحكم       حيث خاطب اهللا جل جالل
ين  ه األم اُءوَك فَ {نبي ِإْن َج سُّْحِت َف اُلوَن ِلل ِذِب َأآَّ مَّاُعوَن ِلْلَك ْنُهْم َوِإْن َس ِرْض َع َنُهْم َأْو َأْع اْحُكْم َبْي

  .  )14(} ُتْعِرْض َعْنُهْم َفَلْن َيُضرُّوَك َشْيًئا َوِإْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن
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 المطلب الثاني 
  حقوق االنسان المدنية والسياسية

 في المواثيق واإلعالنات واالتفاقيات الدولية
 

ي الم   أصبح ا واضحا ف ام به ساعة ، وأصبح االهتم ديث ال سان ح وق االن ن حق ديث ع ل  الح حاف
ى     تالدولية والمؤتمرات والندوات ، والتي تمخضت عن مواثيق وإعالنات وبروتوآوال          دة عل  عدي

ة                سان وتهيئ المستويين اإلقليمي والدولي تضمنت مواد ومبادئ أسالميه عديدة ، لتعزيز حقوق االن
 . السبل الكفيلة لحمايتها 

ة    السياسية التي نص وان مختلف حقوق االنسان ومنها  المدنية       وانين والمواثيق الدولي ا الق   ,ت عليه
ه                 ورت في صكوك ذات صبغة غربي ة  وان تبل ع مشترك             ,هي حقوق آوني ر عن تطل ا تعب  اذ انه

وق واصلها فضال                  ,بين البشر جميعا   ذه الحق   الى تجسيد مبدأ الحرية والمساواة والذي هو روح ه
 . )1( ية او حضارية عن انه ال يحتمل ان يكون ذو قيمة حضارية او ثقافية او دين

را ال         صا ح اره شخ واطن باعتب ة الم ا بكرام اف اال اعتراف ة المط ي نهاي ة ف ست الديمقراطي  فلي
ة او اال                  , تختلف حقوقه وواجباته     ة او اللغوي ات الديني ى إحدى األقلي ة أوال سواء انتمى الى األغلبي

سا               ,  وغيرها   ةثني وق االن ى تطبيق حق ة عل ائج المترتب م النت ة في سن       ةن المسؤولي  ومن أه  الكامل
ا    ي احتوته اليم الت ن التع ة م ة واألخالقي ة التربوي ى الغاي ار ال ذا االط ي ه شريعات والرجوع ف الت

 . الرسالة االسالمية 



رن                           يما في الق سان في الماضي من مشاغل المفكرين والفالسفة وال س وق االن لقد آان مفهوم حق
سان م       , الثامن عشر    ر االن ة        وذلك بهدف تحري سية والملكي سلطتين الكن رن        , ن ال م توسع في الق ث

ين في مختلف          وقيين وإعالمي ين وحق ام من مثقف العشرين الى االجتماعيين والسياسيين والرأي الع
 . )2(مؤسسات المجتمع المدني

ه     هذا المبحث الى مطلبين األول      تم تقسيم      اول    جاء في سياسية في           تن ة وال سان المدني وق االن  حق
 .  في االعالنات واالتفاقيات  الدولية  النص عليهاق الدولية والثاني المواثي

  
واإلقليمية المواثيق الدولية :    الفرع االول        
  االعالنات واالتفاقيات الدولية :    الفرع الثاني     
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 المواثيق الدولية :  األولالفرع 
ضل ت   بف د دخل دة فق م المتح اق االم دولي     ميث انون ال رة الق سان دائ وق االن سالة حق ن , م اذ أمك

سياسية                      ة وال سان المدني وق االن ة لحق شرعة الدولي ه ال حيث  , للمجتمع الدولي ان يقر ما أطلق علي
رة                 ة  فهي تعني بمجموعة آبي سياسية بالعمومي تتصف الشرعة الدولية لحقوق االنسان المدنية وال

  .)1( حقوق االنسان من
تالزم                       دافع عن التكامل وال سان موقف الم وق االن وعليه فقد وقفت االمم المتحدة من موضوع حق
ا      ة بينه بين حقوق االنسان على المستوى الفردي وحقوق الشعوب بصورة جماعية والعالقة الجدلي

ذلتها    وهذا يمكن مالحظته من خالل نصوص ميثاق االمم المتحدة وما يتبعه من أ            ,  عمال وجهود ب
 . )2(األمم المتحدة 

ى     ,جاء االعتراف بقيمة الفرد في المجتمع الدولي   ة االول شوب الحرب العالمي ل ن دما   , قب ك عن  وذل
ف         ة والطوائ ات الديني ة األقلي دات لحماي ن المعاه ة م رام مجموع ن إب ة م دول األوربي ت ال تمكن

 وآان الهدف من تلك المعاداة االلتزام       ,قلياتاألخرى من جور بعض األقاليم العثمانية على هذه األ        
 . )3(بتطبيق العدالة والمساواة في معاملة هؤالء األقليات 

شأت وأبرمت                سان ن وق االن ررة لحق ة المق يشهد التاريخ الحديث ان معظم الوثائق الدولية والوطني
ة ة الثاني اب الحرب العالمي ي أعق ة األطلس ال, ف م وثيق ا يعرف باس ا مم ر انطالق ى ظه ة عل مبرم

شرشل ت وت ين روزفل اخرة ب شعوب  , ب وق ال ى حق د عل ية تؤآ واد اساس اني م ى ثم شتملة عل والم
دوليي   سلم ال ن وال مان االم ة  , نوض رورا بوثيق س  (وم رتن أوآ ام ) دمب ان  , 1944ع ة س ووثيق

وق  فرانسيسكو المتضمنة لقواعد إنشاء منظمة االمم المتحدة وما ترمي إليه من تعزيز احترام الح              ق
ا       اس جميع ام               , والحريات االساسية للن سان ع وق االن المي لحق ى االعالن الع , 1944ووصوال ال

  .)4(الذي أقرته الجمعية العمومية لمنظمة االمم المتحدة 



رعين                     ةان مسؤولي  اتق ف ى ع ع عل سان تق سياسية االن ة وال سان المدني وق االن  االحترام العالمي لحق
د   م المتح ة االم دى منظم ين ل صادي    اثن س االقت دة والمجل م المتح ة لالم ة العام ا الجمعي ة هم

ة                   , واالجتماعي   ة صفة قانوني ع بأي رعين ال تتمت وان التوصيات التي يتم اتخاذها من قبل هذين الف
ة اخرى         ة ومن ناحي ذا من ناحي م المتحدة     , ملزمة لدى اعضاء المجتمع الدولي ه اق االم ان ميث ف

ة        يعهد ببعض المجاالت المتعلقة ب     ة ومحكم ة العام دولي واألمان حقوق االنسان الى مجلس االمن ال
ة ومجلس               الوصايا                       دور ال               , العدل الدولي وم ب ددة تق ة متع ات فرعي ى هيئ باالضافة ال

  .  )5(باس به في إطار احترام حقوق االنسان
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 )1(ميثاق االمم المتحدة :  .1

ة      سانية من             ,  واستمرارها  مع نشوب الحرب العالمية الثاني ة وال ان ام بممارسات قمعي صاحبها القي
ة والفاشية    ة النازي ل االنظم الخبراء   , قب ع ب ا دف سان  من   مم وق االن ين بحق والدبلوماسيين والمهتم

ة       , الواليات المتحدة وبريطانيا واالتحاد السوفيتي السابق والصين        بوضع القواعد االساسية لمنظم
م المتحدة      ة االم سمى منظم دة ت م    , جدي ة اإلحداث     , لتحل محل عصبة االم شلت في مواجه التي ف

   .)2(وانهارت اثر نشوب الحرب العالمية الثانية 
وبعد شهرين من     ,  اجتمع ممثلون عن خمسين دولة في مؤتمر سان فرانسيسكو         25/4/1945في  

 حيث وقع ممثلو الدول المشترآة في االجتماع        26/6/1945أنهى المؤتمر إعماله في     , المناقشات
م المتحدة         ة االم اق منظم ذ المفعول في         , على ميث م تصديق       24/10/1945وأصبح ناف د ان ت  بع

 . )3(ول الموقعة عليه أغلبية الد
ع         ,وضع ميثاق االمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية         بعد ان فشلت عصبة االمم المتحدة في من

اق أول        ,قيام الحرب وتسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية والتعاون الدولي          ذا الميث د ه  يع
سا   وق االن ت بحق ة اعترف ة دولي ة  نوثيق وق المدني ا الحق سياسية ومنه ادئ   ,وال د مب ا اح  باعتباره

 . )4(القانون الدولي 
ة الملزم       1945يأتي ميثاق االمم المتحدة الذي صدر عام         اول     ة في مقدمة المواثيق الدولي  التي تتن

   .)5(آل او معظم حقوق االنسان دون ان ترتكز على حق محدد 
ة        نحن شعوب االمم المتحدة قد ألين     ( يأتي   ورد في ديباجته ما      اذ ا على أنفسنا ان ننقذ األجيال المقبل

رتين     من ويالت الحرب التي جلبت       ا الوصف      أ ويالت و   على االنسانية م  وان ,حزان  يعجز عنه
دره      ,إيماننا بالحقوق االساس لالنسان   من جديد   آد  ؤن سان وق ة االن ساء         وبكرام ا للرجال والن  ، وبم

دفع ب     ساوية  وان ن وق مت ن حق غيرها م ا وص م آبيره ع  واالم دما ، وان نرف اعي ق الرقي االجتم
 .)6()  أفسح   ي جو من الحرية فمستوى الحياة 

م المتحد    اق االم د  ةميث ل نقطة انطالق جدي ه ،     ة يمث سان وحريات وق االن راف بحق  في مجال االعت
ى     ةحيث صاغ هذا الميثاق هذه الحقوق بشكل أآثر تحديدا من اإلعالنات الوطني             التي اقتصرت عل

رد أهمي               ذآر بعض مظا   اظم بحيث أصبح للف رى في     ةهر الحقوق ، فتناولها بشكل منسق ومتع  آب



دولي   انون ال ة والق ات الدولي ال العالق ه ،  ,مج صيه دولي ع بشخ ون يتمت ل  آ ة آ و غاي سان ه  االن
 .االنظمة 

 
 
لقانون الدولي العام ، الطبعه السادسة ، ا                                                            )1( السكندرية منشاة       يراجع نص ميثاق االمم المتحدة ، علي صادق أبو هيف ، ا

  .893 ،ص 1962المعارف ، 
 . 65ص , 2010, االردن–عمان , الطبعة االولى, دار دجلة, حقوق االنسان ومعايرها الدولية, آمال سعدي مصطفى. د )2(
الفنية   الشرآة العراقية للطباعة          ,   جامعة بغداد     ,   منشورات آلية القانون         ,   الطبعه الرابعة      ,   القانون الدولي العام           ,   عصام العطية    .   د  )3(

 . 185ص, 1987, بغداد, المحدودة
 .67 ص , مصدر سابق, المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق االنسان,هادي نعيم المالكي )4(
 2009قانون حقوق االنسان  مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ، منشاة المعارف باالسكندرية ،                                            :   الشافعي محمد بشير        )5(

 .51ص
 .، الديباجةينظر ميثاق االمم المتحدة  )6(
 
 

 )1( والمجتمعات والمنظمات اال لتحقيق إنسانيته ، ولتكفل له احسن سبل العيش                        من الدول      وما وجد    
. 

المسائل المتعلقة بحقوق االنسان                لجميع  ة لآاف  ,   اعتبرت منظمة االمم المتحدة بموجب ميثاقها                     
 .  التي تثير اهتماما دوليامن المسائلواعتبرتها , حتى لو تعلق األمر بمعاملة دولة ما لرعاياها

 وجعل   , شراآة بين الدولة والمجتمع والمنظمات                 ,  االنسان     وحريات    حقوق  ضمان  أصبحت مسائل    
  ، الميثاق الخاص بالمنظمة الدولية احترام حقوق االنسان احد المقاصد الرئيسة لالمم المتحدة                                               

ان هناك ترابطا وثيقا بين حقوق             حيث اعتبر        واحد السبل االساسية لتحقيق السلم واألمن الدوليين      
 بالرغم من ان الميثاق قد أشار في ديباجته وفي المادة                               . االنسان وحفظ السلم واألمن الدوليين                      

اال انه جاء خاليا من أي تعريف                    ,    الى حقوق االنسان           68 و 62 و 56 و 55االولى والمواد              
ق محدد ودون إيضاح           ودون ان يرآز على ح            ،   االساسية      لمضمون حقوق االنسان والحريات               

 .لتفصيالت هذه الحقوق
ي ديباج وق ةف ان بحق د اإليم ى تأآي صميم عل اق ت سان  الميث ه واالن ية وبكرامت هاالساس  حريت

ا       غيرها وآبيره م ص ساء ولألم ال والن ساوية للرج الحقوق المت دم     وب ز التق وب تعزي ى وج وعل
اصة بأهداف    خا المادة االولى ال   ام,االجتماعي وتحسين مستويات الحياة في ظل المزيد من الحرية        

ساوي       دأ ت رام مب اس احت ى اس م عل ين االم ة ب ات الودي وير العالق ى تط نص عل دة فت م المتح االم
ه االساسية                    سان وحريات وق االن شجيع حق ز وت الحقوق وتقرير الشعوب لمصائرها ومن اجل تعزي

 . للجميع بدون تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الديانة
 56 و 55ن تحديد الهدف ينقلنا الميثاق خطوة اخرى هي خطوة االلتزام من خالل المادتين                                      وم  

حيث تلتزم االمم المتحدة آمنظمة في أوالهما بالعمل وتعزيز حقوق االنسان في حين تلتزم الدول                                    
األعضاء في المنظمة الدولية منفردة ومجتمعة بالتعاون مع االمم المتحدة بالوصول الى ذلك                                                  

 . فالهد
وهكذا ترآت مهمة أنواع  حقوق االنسان او تعريفها الى الهيئات المختصة في االمم المتحدة وهي                
ة والتي              زة الفرعي سان واألجه وق االن الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حق
ي     ة الت والت الدولي ات والبروتوآ ات واالتفاقي ن االعالن ة ضخمة م ت مجموع ع الوق  أصدرت م

دمتها                         ية وفي مق ات االساس سان بالحري وق االن رد بحق ع آل ف ة تمت صيغت من اجل تعزيز وحماي
دوليين                     دين ال سان والعه وق االن المي لحق سان والتي تضم االعالن الع وق االن الشرعة الدولية لحق

 .)2( اإلنسان         الخاصين بحقوق
 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59 ،58 ص ص 2009,مصدر سابقرياض عزيز هادي ، حقوق االنسان  تطورها مضامينها حمايتها ،  )1(
ينظر فيصل شطناوي ، حقوق االنسان والقانون الدولي ، وعبد العزيز سرحان ، االتفاقية االوربيه لحماية حقوق   )2(

 .106اإلنسان  ، ص
 

ي        ا ورد ف الل م ن خ ه وم ك في ا ال ش دة   مم م المتح اق االم ود ميث ة وبن د  ,ديباج ن ان مقاص  م
 .وأغراض االمم المتحدة انعكس رأيا عالميا معاصرا

دوليين                    سلم واألمن ال ل في حفظ ال د أصبح راسخا     )1( وان الوظيفة االولى لالمم المتحدة تتمث  وق
ل  , من الدوليين اليوم بان االحترام العام لحقوق االنسان ولحرياته األساسية شرط لحفظ السلم واأل            ب

ة والمجتمع            , )2(والحترام القانون الدولي عموما      آون مسائل  حقوق االنسان تعد شراآة بين الدول
ة  نويكون من حق وواجب أجهزة االمم المتحدة التدخل في شؤو  , الدولي ومنظماته الدولية    أي دول

ية   ه األساس سان وحريات وق االن س حق وق االن  , تم سائل حق ار ان م ى اعتب داف  عل ن األه سان م
 .   )3(الرئيسية لالمم       المتحدة 

وجد قسم من الفقهاء من يقول بان االنسان يتمتع بشخصية دولية ، الن االنسان هو غاية آل 
االنظمة ، وما وجدت الدولة وال المجتمعات وال المنظمات اال لتحقيق انسانيته ، ولتكفل له احسن 

مم المتحدة لتتولى معالجة القضايا الدولية ، ومنها ميثاق االمم  ولهذ السبب أنشئت اال,سبل العيش
 . )4(المتحدة 

انشات  منظمة االمم المتحدة عدة هيئات ولجان لتولي مهمة حماية حقوق االنسان من حيث وضع                                 
النصوص والمواد التي تكفل وتنظم حماية حقوق االنسان ومتابعة تنفيذها والرقابة على التزام                                               

 : لهيئات واللجان ، آي تلعب دورا بارزا في هذا المجال ، وهي آاآلتي اعضاء هذه ا
 الجمعيــــــــــــة العامة لالمـــــــم المتحـــــــــــــدة  .1
 المجلــــــس االقتصادي واالجتماعي واليات عملـــــــه  .2
 مرآز حقوق االنسان التابع لالمانة العامة لالمم المتحدة  .3
  دة للتبرعات لضحايا التعذيبصندوق األمم المتحــ .4
 

 .ومن بين االجهزه المتفرعة  عن المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 

تقوم هذه اللجنة بدور هام في تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس    :لجنة حقوق االنسان
المم فيما يتصل بصالحياته في تحريم ومقاومة حقوق االنسان ، وتعد اله رقابية رسميه  باسم ا

على  والعشرين ،    وقد نص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في مادته الثامنة . المتحدة 
 .إنشاء اللجنة المعنية بحقوق االنسان لتكون اله رقابية مسئوله عن تنفيذ أحكام العهد 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1 المادة  ,ميثاق االمم المتحدة )1(
 , عمان, األولر اإلصدا, المصادر ووسائل الرقابة, الدولي لحقوق االنسانالقانون , محمد خليل موسى,محمد يوسف علوان )2(

  . 49 ص ,2005 ,دار الثقافة للنشر والتوزيع
  .54 ص , مصدر سابق,الشافعي محمد بشير )3(
  .6 ، ص1966 لحماية حقوق االنسان ، القاهرة ، هقية اال وربيبد العزيز سرحان ، االتفاع )4(

 
 



 
 

 )1(اختلف الفقهاء حول القيمة القانونية لنصوص الميثاق ومدى االلتزام الذي تفرضه على الدول 
فهناك اتجاه يرى ان هذه النصوص ال تفرض التزامات محدده على الدول األعضاء في المنظمة 

)2( . 
يثاق لم يحدد حقوق االنسان التي اوجب حمايتها ، آما ان المنظمة ال تملك هناك من يرى ان الم

 . )3(التدخل لضمان هذه الحقوق عند خرقها 
  ويتجه رأي ثالث الى ان احترام  حقوق االنسان  يأخذ قوته القانونية الملزمة باعتباره احد 

ي ذلك شان غيرها من قواعد المبادئ العامة التي تشكل سياسة منظمة االمم المتحدة ، شانها ف
 .)4(القانون  الدولي 

لكن نحن نرى ان ميثاق االمم المتحدة يتسم بالصفة القانونية الملزمة لهذه النصوص ، على اساس 
ان الدول ملتزمة بان تعطي لرعاياها حقوقهم الجوهرية عند التوقيع والقبول على نص الميثاق ، 

 . من الميثاق 13 وفي المادة 55لمادة وهذا يعني انه يوجد التزام ضمني في ا
 
 المواثيق اإلقليمية .2

, بناء على ما لها من خصوصيات مشترآة        , رغبت بعض الدول ان تبرم فيما بينها مواثيق إقليمية        
افي     , والجوار الجغرافي  سياسية          , وعن التشابه الجنسي والتقارب الثق ين المصالح ال ومن التالقي ب

ساوى  ,د دلت على ان الدول المشترآة في عضوية االمم المتحدة  ولعل التجربة ق  , واالقتصادية ال تت
وانين          , فيما بينها في قابلية العمل بمواثيق المنظمة الواحدة        ة الق وليست على درجة واحدة في نوعي

ة          , وال في شمول الوعي السياسي    , الحاآمة يم وتقلص األمي شار التعل باالضافة  , وال في مراتب انت
ة            الى ما بينها غالب     ة والمالي وارد الطبيعي اوت في الم ائل          , ا من التف سخير الوس ى ت درة عل ومن الق

ل    رص العم وفير ف صحة ولت ظ ال يم ولحف شر التعل ة لن اء   , الكافي سكن وبن ي الم ق ف ضمان الح ول
 . )5(الى غير ذلك من الواجبات الميسرة لتمتع المواطن  بحقوقه , األسرة

ة      دول االمريكي ام  في هذا االتجاه أبرمت ال ا      1948 ع ة وأصدرت إعالن ة االمريكي اق المنظم  ميث
ام        ام     , 1969أمريكيا بحقوق االنسان وواجباته ع شات ع ذه         1959ان ة خاصتين به ة ومحكم  لجن

آما ان عشردول أوربية انشات عام , 1948يقع االحتكام إليهما عند اإلخالل بميثاق عام , الحقوق
ام     ,  مجلس أوربا  1949 ذا المجلس ع ات      1950فاصدر ه سان والحري وق االن ة حق ة حماي  اتفاقي
ة                , االساسية ثم انشأ هو األخر لجنة أوربية ومحكمة خاصة للنظر في النزاعات القائمة حول رعاي

 . الحريات والحقوق 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجمعية العامة ، ومجلس الوصايا ، عامال تحت إشرافها وهما يقومان لكل من: من الميثاق على انه ) 87(نصت المادة  )1(

بأداء وظائفها ، ان ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة ألقائمه لالداره ، وان يقبل العرائض ويفحصها مع السلطة ألقائمه 
 .، وان ينظم زيارات دوريه لألقاليم المشمولة بالوصايةهباال دار

  .50 ص , دون سنة طبع, بيروت,يل ينظر محمد الطراونه ، حقوق االنسان وضماناتهاصالمزيد من التف )2(
 . من ميثاق االمم المتحدة 62المادة  )3(
   .208 ص ,1986 بيروت  ،  ,إبراهيم شلبي ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، مطابع دار األمل )4(
  . 20ص , المصدر  سابق, مصطفى الفياللي )5(
 
 

 اإلعالنات واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان :الفرع  الثاني 



 
انوني          ض شكل ق م المتحدة ب ات       , من  ميثاق االم سان وحري وق االن دأ حق ه   , االساسية          مب  لكن

ه االساسية              سان وحريات وق االن م    ,جاء خاليا من أي تعريف او تحديد لمعنى حق  فظال من ان االم
سان    مااللتزاالمتحدة ال تملك التدخل على سبيل        ة خاصة            , لضمان حقوق االن ا عناي ه أواله    اال ان

ددة ي نصوصه المتع دوليين ,ف سلم ال ن وال ظ االم سان وحف وق االن ة حق ين حماي رابط ب را للت  , نظ
سلم واألمن                    ية لتحقيق ال زة والقاعدة االساس فحماية حقوق االنسان وحرياته االساسية تشكل الرآي

ذلك عمدت الجم     )1(الدوليين   ى                       ل اء عل دن وبن ى في لن ا االول م المتحدة في دورته ة لالم ة العامل عي
سان في                       بمشروع تقدمت به آوبا و     وق االن ة حق ى لجن ة الموضوع عل ى ا حال رار عل ى الق ا ال نام

ة التي               , لالمم المتحدة  الجمعية العامة  ا الثالث  والتي عرضت نتيجة إعمالها على الجمعية في دورته
 .  )2(االنسان  ت بإقرار االعالن العالمي لحقوقانعقدت بباريس والتي اوص

 
 االعالن العالمي لحقوق االنسان .1

سان       وق االن ان حقوق اإلنسان لم تكتسب الطابع القانوني والدولي اال بصدور االعالن العالمي لحق
ام             م المتحدة ع ة االم وق         ة ، فكانت خطوه مهم       1948الصادر عن منظم دوين حق  في تطبيق وت

 . را عن عصر التنظيم الدولي االنسان تعبي
اريس    ي ب ودة ف ستها  المعق دة بجل م المتح ة لالم ة العام دت الجمعي انون األول 10اعتم  1948 آ

االعالن العالمي لحقوق االنسان بوصفه المثل األعلى المشترك الذي ينبغي ان تبلغه آافة الشعوب              
مو   االم

د التصويت ول         يةوأيدت ثمان  ة وامتنعت ثماني             وأربعون دولة االعالن عن ة دول  ةم تصوت ضده أي
  . )3( ألغلبية المطلقة آنذاكاحصل االعالن على من ثم دول فقط عن التصويت و

ذي ينبغي ان                   وقد نادت الجمعية العامة لالمم المتحدة بهذا االعالن ، على انه المستوى المشترك ال
ذا     تستهدفه آافة الشعوب واالمم ، حتى يسعى آل فرد وهيئه في المج            تمع ، واضعين على الدوام ه

 .  )4(االعالن نصب أعينهم ، واتخاذ اجراءات قوميه وعالميه لضمان االعتراف بهذه الحقوق 
م المتحدة و                      اق االم ادة تحدد     30ويتكون االعالن العالمي من ديباجة هي انعكاس لديباجة ميث  م

ع       ا جمي ع به ة إنحاء      حقوق اإلنسان وحرياته االساسية التي ينبغي ان يتمت ساء في آاف  الرجال والن
لما آان االعتراف بالكرامة المتاصله في        (( يه  ت وقد أورد االعالن في ديباجته العبارات اال       .العالم

ا آانت شعوب                    الم ، ولم جميع اعضاء االسره البشرية ، هو اساس الحرية والعدل والسالم في الع
 االمم المتحدة قد اآدت من جديد ايمانها

 
 

 , عمان, الطبعة االولى, حقوق االنسان وحرياته االساسية في القانون الدولي والشريعة االسالمية,راهيم جابر الراويجابر إب )1(
  . 54-53ص , 1999 ,دار رائد للنشر

 مكان النشر واسم الناشر غير , الطبعة االولى, المدخل لدراسة حقوق االنسان في القانون الدولي,عبد العزيز سرحان )2(
 . 77 ص ,1980  ,موجودين

 .60رياض عزيز هادي ، مصدر سابق ، ص  )3(
  .31 ، ص 1999 ,  وائل احمد غالم ، االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان ، دار النهضة العربية ، القاهرة )4(

 
 

دره         رد وق سفية             ورد,)1()) بحقوق اإلنسان وبكرامة الف ادئ الفل ى من االعالن المب ادة االول  في الم
ا ا وم عليه ي يق ا  الت ى م نص عل ي ت أتي العالن والت رار"ي اس أح ع الن د جمي ي ايول ساوين ف  ومت

روح   ضا ب ضهم بع املوا بع يهم ان يع دان وعل ل والوج وا العق د وهب م ق وق وه ة والحق الكرام
 : وتعرف المادة بذلك االفتراضيين األساسيين لإلعالن على النحو التالي,"اإلخاء
 .ولد مع الفرد وال يجوز التصرف فيهان الحق في الحرية وفي المساواة هو حق ي - أ



ى            - ب ات عل اقي المخلوق ن ب ف ع ه يختل دان فان ل ووج ائن ذو عق سان آ را الن االن نظ
 .األرض ومن ثم له حقوق وحريات ال تتمتع بها مخلوقات اخرى

التمتع       ق ب ا يتعل ز فيم دم التميي ساواة وع اص بالم ي الخ دأ األساس ى المب ة عل ادة الثاني نص الم وت
ان                  .. ان والحريات االساسية  بحقوق االنس  ذي ينص ب م المتحدة ال اق االم م ميث ذلك حك وهي تؤآد ب

مراعاة تلك الحقوق والحريات لجميع بال تمييز بسبب العنصر         وتعمل المنظمة الدولية على تعزيز      
 على ان االعالن ينطبق     2وتنص المادة نفسها بصفة خاصة في الفقرة         او الجنس او اللغة او الدين     

ى جمي ا عل اليم بغض النظر عن مرآزه دان واألق ادة ,ع البل ن الم ى وتعل ية عل وق اساس ة حق ثالث
 .  )2(السالمة الشخصيةومترابطة هي الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في 

ذه    .. هذه الحقوق ضرورية للتمتع بسائر الحقوق األخرى المنصوص عليها       ة ه ادة الثالث وتشكل الم
واد       حجر الزاوية في االعال    سان            ) 21 – 4(ن فهي تمهد لسلسلة الم وق آل ان التي تفصل في حق

ان                  ) 15( والمادة   آفر ا وال يجوز حرم سيه م ع بجن من االعالن تطرقت الى حق االنسان في التمت
ا في             ,االنسان منها تعسفا او إنكار حقه في تغيرها        سياسية المعترف به ة وال وتشمل الحقوق المدني

ى شخصه             ,عالن من اال  21 الى   3المواد   ان عل ة وفي األم والتحرر  , حق الفرد في الحياة والحري
ان في ان يعترف               ،   وعدم الخضوع للتعذيب  , من االسترقاق واالستعباد   سان في آل مك وحق اإلن

صفا                  له بالشخصية القانونية   دة نظرا من ستقلة ومحاي ة م وحق آل إنسان في ان تنظر قضيته محكم
ه        والحق في اعتبار آل شخص    ,وعلنيا ى ان تثبت إدانت ا ال دخل التعسفي في      ,  بريئ وعدم جواز الت

ل               ة التنق , وحق اللجوء  , حياة االنسان الخاصة او في شؤون أسرته او مسكنه او مراسالته وحري
 .وحق التزوج, والحق في ان تكون للفرد جنسية

ره يس أس ك, وتأس دين ,  وحق التمل دان وال ر والوج ة الفك ر , وحري رأي والتعبي ة ال ق , وحري وح
ده           , تكوين جمعيات وعقد االجتماعات    ة لبل , وحق آل شخص في المشارآة في إدارة الشؤون العام

 .وحق آل شخص بالتساوي مع اآلخرين في تقلد الوظائف العامة في بلده
ة  واد الختامي رف الم ن ان  ) 30 – 28(وتعت ي يمك اعي ودول ام اجتم ي نظ رد الحق ف ل ف ان لك ب

 29اما المادة , والحريات االساسية بشكل تامتطبق في ظله جميع الحقوق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة               (( من االعالن   ) 18(المادة   )1( ه وحري لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل حرية تغير ديانته او عقيدت
 .عليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها  سواء أآان ذلك سرا أم جهرا ، منفردا أم مع جماعه اإلعراب عنهما بالت

 .2-1 ص ص1993االعالن العالمي لحقوق االنسان ، مجموعه من صكوك دوليه ، الجزء األول ، االمم المتحدة ،  )2(
 

ود هفإنها تؤآد على ان ال يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحريات            انون     اال للقي ا الق  التي يقرره
ادة   ذر الم ب        30وتح ق بموج اء أي ح رد ادع ة او ألي ف ة او جماع وز ألي دول ه ال يج ن ان  م

ات ا             وق والحري دم أي من الحق ى ه أي فعل يهدف ال شاط او ب منصوص  لاالعالن في القيام بأي ن
 .)1(عليها في االعالن 

م المتحدة شهرة           وبقدر ما يعد االعالن العالمي لحقوق االنسان أآثر القرار         ات التي أصدرتها االم
ه ال       .. قيمة قانونية وأهمية اال انه من أآثرها إثارة وجدال بشان ما يتمتع به من              رى ان فهناك من ي

ة                    زام بحدود معين وة ال ع بق ه يتمت ان     ,يتمتع بقوة الزام في حين يرى البعض األخر ان ك ف  ورغم ذل
وق و        االعالن وضع تفصيال بحقوق االنسان وأصبح مصد         سان الحق ه االن ستمد من د را ي اك يع   انته

دول       بنوده سببا  ى ال ة                  , اللتزام قانوني يقع عل ة العملي د من الناحي د تأآ ا ان مضمون االعالن ق  آم
 فقد رددت اغلب الدول في دساتيرها وتشريعاتها وعلى درجات         , على المستويين الوطني والدولي   

واردة في االعالن      مختلفة المبادئ والقواعد الخاصة بحقوق االنس       وأصبح االعالن مصدرا       ,ان ال
ة في                   ال الالحق أساسيا لكل الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق االنسان وحد االتجاه لكل اإلعم



ي       ا والت ة قانوني ة الملزم ر من الصكوك الدولي سفة االساسية لكثي ر الفل سان ووف وق االن دان حق مي
 .)2(عالن تفصل جزئا من الحقوق التي وردت في اال

 .)3( حدثا تاريخيا وقد اآد على المبادئ التالية 1948لقد اعتبر صدور هذا االعالن عام 
 .مبدأ المساواة .1
 د بالفرةمبدأ الحريات المرتبط .2
 . ةأ الحرية الفرديدمب .3
 .مبدأ الحق في الحريات ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقافة والتعليم .4

 بوصفه وثيقة تاريخيه توضح تعريفا مشترآا للكرامة والقيم وقد أصبح االعالن معترفا به
 هوبالرغم ماقيل عن االعالن وما جاء فيه  من ذآر للحقوق المدنية والسياسية اال ان,)4(االنسانية 

على ضوء ماتقدم نؤآد على ان االعالن  .)5(ليس له قيمه قانونيه ملزمه ، وإنما له قيمه أدبيه فقط  
, عند مقارنته مع االعالن االسالمي لحقوق االنسان, بين الواقعية واالجتماعية العالمي لم يربط 

بحيث أصبح منطقيا وذلك من خالل اسس مهمة هي اإليمان باهللا تعالى , الذي اآد هذا الربط تماما
تشريعات االسالم , عقيدة التوحيد الخالصة, التصديق باإلسالم دين الحق ,وصفاته الكمالية 

اإليمان ,اإليمان بان الحقوق جزء من الدين ,الدور الحضاري لألمة االسالمية , المتكاملة 
في حين لم يطرح االعالن ,وغيرها من األسس, بالمساهمة االنسانية في حماية حقوق االنسان

 . )6(العالمي لحقوق االنسان هذه األسس
 
 .76, 74ص ص ,1990 , نيويورك,ول المجلد األ,االمم المتحدة في ميدان حقوق االنسان,المم المتحدةا )1(
 .25ص , 2003,  القاهرة, المجلد الثاني,حقوق االنسان, محمود شريف بسيوني )2(
 .99 -92 ص ص,2009 ,عمان االردن, حقوق االنسان,علي عبد الرزاق )3(
 . 1 ص,دون سنة صنع,2 صحيفة الوقائع رقم , الشرعة الدولية لحقوق االنسان,االمم المتحدة )4(
 ، صالح الدين عامر ، 58، ص 1984 الفار ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عبد الواحد محمد )5(

مقال منشور في مجلة القانون واالقتصاد المصرية ،عبد العزيز سرحان ، االطار القانوني  / ,الحماية الدولية لحقوق االنسان
 .209-208 للطباعة ، القاهرة ، ص ص انلها،  دارلحقوق االنسان في القانون الدولي ، الطبعه االولى 

, دار الثقلين, حقوق االنسان بين االعالنين , يللمزيد من التفاصيل المهمة حول الموضوع ينظر التسخيري محمد عل )6(
 .64-57ص, 1415-1995,بيروت لبنان

 
 العهد الدولي لحقوق اإلنسان المدنية والسياسية .2

م   ود األم ة لجه رة التالي دةان الثم دوين    ,المتح ي ت ت ف سان آان وق اإلن المي لحق الن الع د االع  بع
الحقوق        الحقوق والحريات االساسية على شكل قواعد دوليه في اتفاقيتين دوليتين          ى ب  اهتمت االول

ة    ة والثقافي صاديه واالجتماعي سياسية وعد    ةــــــ في حين اهتمت الثاني   , أالقت ة وال الحقوق المدني  ةب
سياسية من خالل                   )1(3/1/1976نافذة في    ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب  ، وقد صدر العهد ال

ع      ؤ وجاء م  16/12/1966 في   2200قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم        ع جمي آدا على تمت
ه              اعضاء االسره البشرية بحقوق متساوية وبكونهم أحرارا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية آاف

وف وال  ن الخ ررين م ل  متح ة والجه ة    ,فاق صاديه واالجتماعي الحقوق أالقت سك ب ب التم ى جان  ال
ة   ة   )2(والثقافي ن خالل مراقب ذ م ات التنفي دة آللي م المتح و وضع االم د ه ذا العه ز ه ا يمي م م  واه

ه  ل اتفاقي ق آ ة      ,تطبي ارير الدوري ه التق الل ميكانيكي ن خ ك م ه وذل ل دول زام آ دى الت د م  وتحدي
 .   )2(فراد حول انتهاآات دوله ما والشكاوى ألمقدمه من األ

ى            تشمل الحقوق السياسية والمدنية الواردة في العهد الدولي لحقوق االنسان المدنية والسياسية ، عل
سان ،                    ا االن ع به حق االنسان في الحياة والحرية الشخصية والتي تعتبر من أهم الحريات التي يتمت

ه            ده                   وحرية الفرد في التنقل والخروج من ألدول ر بل د غي ى بل ه في اللجوء ال ا ، وحق ودة اليه والع
سية وحق        وحقه ان يتمتع باألمن الشخصي ، اودطهاضهربا من اال  سالمة شخصه ، وحق الجن ب

ر ، وحق      رأي والتعبي ة ال دين والضمير ، وحق حري ر وال ك ، وحق التفكي ساواة ، وحق التمل الم



ة للدول  شؤون العام ي إدارة ال تراك ف رةةاالش د المناصب    مباش ين ، وحق تقل الل ممثل ن خ  او م
 . العامة ، وغيرها من الحقوق االساسية لالنسان 

ة و د من ديباج ذا العه ادة53يتكون ه سان   م ة االن ى آرام د عل د التأآي ي ديباجة العه اء ف د ج  وق
الم                     سالم في الع ة وال ة والحري اد       )3(استنادا الى ميثاق االمم المتحدة ، والعدال ان الم  تنص   6ة   ف

ادة  ا الم اة ام ي الحي ة الحق ف ى حماي ة او 7عل ذيب او المعامل د للتع دم إخضاع اح رر ع ا تق  فإنه
ة وتنص           ة بالكرام ادة      العقوبة القاسية او االنسانية او الحاّط ى عدم جواز استرقاق         )8(  الم عل

عدم جواز توقيف       التاسعة ةا لماد احد او إخضاعه للعبودية او إآراهه على العمل اإللزامي وتقرر         
ادة             ) 12(احد او اعتقاله تعسفا وتنص المادة        ة والم ان اإلقام ار مك ل واختي ة التنق ى حري ) 14(عل

ة         ) 15(على ان الناس جميعا سواء امام القضاء والمادة          شريعات الجنائي ر الرجعي للت تحضر األث
ادة  ي حين تحضر ا ) 16(والم ه بالشخصية ف رف ل ي ان يعت سان ف ى حق آل إن ادة عل ) 17(لم

 .التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي فرد أو في شؤون أسرته أو  مراسالته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100،ص2009 ، حسان محمد شفيق ، حقوق االنسان ، اليازوري ، عمان ، االردن ، قعلي عبدا لرزا )1(
  .130 ص ,القاهرة ,  والقانون الدولي االنساني حقوق االنسان, فيصل شطناوي )2(
حيث ان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء ((جاء في ديباجة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي  )3(

ثاق االمم المتحدة ، األسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي ال يمكن التصرف فيها ، يشكل ، استنادًا للمبادئ المعلنة في مي
اساس الحرية والعدالة والسالم في العالم وإقرارا منها بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة في اإلنسان وإقرارًا منها بان 
 مثال الكائنات اإلنسانية الحرة المتمتعة بالحرية المدنية والسياسية والمتحررة من الخوف والحاجة ، إنما يحقق فقط إذا قامت

ونظرًا . أوضاع يمكن معها لكل فرد ان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ، وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
اللتزام الدول بموجب ميثاق االمم المتحدة بتعزيز االحترام العالمي لحقوق االنسان وحرياته ومراعاتها وتقديرًا منها 

بات تجاه األفراد اآلخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه في الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في لمسؤولية الفرد بما عليه من واج
 )).االتفاقية الحالية ومراعاتها

ادة           ) 18(اما المادة    دين والم ر      ) 19(فإنها تنص على حرية الفكر والوجدان وال ة التعبي ى حري عل
ادة   رم الم ين تح ي ح ة ) 20(ف ى الكراهي ة للحرب وال ة دعاي ة  أي صرية او الديني ة او العن  القومي

ف    داوة او العن ز او الع ى التميي ضا عل شكل تحري ادة  ,وت رف الم ع  ) 21( وتعت ي التجم الحق ف ب
بحق الزواج وتأسيس أسرة    ) 23(بالحق في حرية تكوين الجمعيات والمادة       ) 22(السلمي والمادة   

 . وتساوي حقوق الزوجية
دابير لحما      ) 24(اما المادة    ى ت ال     فتنص عل وق األطف ة حق ادة    .. ي ا تعترف الم بحق آل   ) 25(آم

ده          ة لبل شؤون العام شارك في إدارة ال ادة   ,مواطن في ان ي ا    ) 26(وتنص الم اس جميع ى ان الن عل
 .سواء امام القانون وإنهم يتمتعون بحث متساو في التمتع بحمايته

 او دينية او لغوية والمادة  فتنص على حماية األشخاص المنتسبين الى أقليات أثنية       ) 27(اما المادة   
واد          ) 28( سان والم ذ المنصوص         50 – 40على إنشاء لجنة معنية بحقوق اإلن دابير التنفي ى ت  عل

 هود عليها في الع
ذا                    ر ناف ذي اعتب سياسية وال ة وال الحقوق المدني اما البروتوآول االختياري الملحق بالعهد الخاص ب

ر            1987عام   يح تلقي تبليغات من األف ه يت اك ألي حق من           فان م ضحايا انته دعون انه ذين ي اد ال
 .الحقوق المنصوص عليها في العهد وان ينظر في هذه التبليغات

سان ،                        وق اإلن ة لحق شرعة الدولي سان ال وق اإلن المي لحق ويشكل هذا العهد الى جانب اإلعالن الع
سياس                ة وال سان المدني وق اإلن ية والبروتوآول   ويشير المختصون الى ان العهد الدولي الخاص بحق

 : االختياري الملحق به قد بني على أربعة أسس مهمة وهي 
 .تحرير الشعوب من االستعمار  .1
 .تحرير اإلنسان من قهر اإلنسان  .2
 .تحرير اإلنسان من قهر الحكومات والسلطات  .3
 .)1(تحرير اإلنسان الضعيف من أسباب ضعفه  .4



د ا            ا في العه ة           ان جميع الحقوق والحريات المنصوص عليه سان المدني وق اإلن دولي الخاص بحق ل
ود  فيها   والسياسية ، ليست مطلقة ، بل تخضع آل حالة         ة    لقي ود يجب ان ينص          وا, معين ذه القي ن ه

انون ا الق ام   ض او ال ,عليه ام الع وطني او النظ ن ال ة األم ة رورة لحماي صحة واآلداب العام او ال
قيود غير قانونية واضطهاد أي شخص      العامة او األخالق او حقوق وحريات اآلخرين الن فرض          

ان تعمل في سبيل                    ك الصكوك ب يمارس حقوق اإلنسان أمر يتعارض مع التزام الدول بموجب تل
 .)2(العامة    التمتع التام والفعلي لحقوق اإلنسان والحريات 

سان المدن                          وق اإلن دة بحق ة وطي ا عالق د والتي له ا العه ة  وأخيرا ان من أهم األمور التي جاء فيه ي
 . والسياسية 

  . )3(والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية , االعتراف بحق الشعوب بتقرير مصيرها -1
  ) .4(وبدون تمييز مع المساواة بين الرجال والنساء , اقرار التمتع بكل الحقوق والحريات للجميع -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25 ، ص1989محمود شريف بسيوني ، حقوق االنسان ، المجلد الثاني ، بيروت ،  )1(
  .82 - 80ص ص , األمم المتحدة ، أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان ، المجلد  األول )2(
 . 1المادة , العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )3(
 . 3المادة , سياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال )4(
 
 
زال         , مالزما لكل إنسان  التأآيد على الحق في الحياة آونه        -3 دان التي ال ت ى البل الي يتوجب عل وبت

ذها    , إال تنفذ هذه العقوبة إال في الجرائم األشد خطورة          , تطبق عقوبة اإلعدام   ع تنفي ومن
 . )1(لمن دون سن الثامنة عشر 

ذيب آاف   -4 كال التع ل إش ع آ ى من شديد عل ية, ةالت ة القاس ل   , والعقوب رق وبك ر ال ب حظ ى جان إل
  )2(إشكاله

سفا                 -5 ه تع وال يجوز   , االعتراف بحق اإلنسان التمتع بالحرية واألمان وعدم توقيف احد أو اعتقال
 )3(حرمان احد من حريته إال لألسباب التي ينص عليها القانون 

  .  )4( اإلقامة نمع حرية اختيار مكا, اإلقرار بحق التنقل داخل وخارج الدولة -6
  )5(تحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء  -7
  .)6(التأآيد على حق اإلنسان بالحصول على الشخصية القانونية  -8
 . )7(االعتراف بحق الفكر والوجدان والدين  -9

 . ) 8(حق الفرد بالتعبير وبكل اإلشكال المسموح بها  -10
 . ) 9(لمجتمع والدولة وتمتع بحماية ا, الحق في تكوين أسرة لمن بلغ سن الزواج -11
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 الفصل االول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 حقوق االنسان المدنية والسياسية 

 المضمونة بموجب االتفاقيات والمواثيق الدولية والفكر االسالمي
 

ا ذات          , نسان قدما لالالسياسية أول حقوق     و تعتبر الحقوق المدنية    ومن أهم سمات هذه الحقوق انه
ة   ة فردي رد   . طبيع ة الف ا بحري را الرتباطه ره     نظ ه وفك ه  وامن صيقة   , وآرامت وق ل ي حق فه

 . )1(ومن خاللها يؤآد وجودة واستقالله , شخص االنسان وطبيعته ب
ة    , الفردية  والحقوق الجماعية   ,  الحقوق والحريات العامة     أصناف  من بين    سان المدني  وحقوق االن

اإلرادة                  , السياسية    و راف ب ا يعني االعت وهذه الحقوق توآد حق االنسان تجاه سلطة الدولة وهو م
سان ة لالن صيره     وب, الذاتي ى  م يطرته عل ق س ن تحقي سان م ستطيع االن الي ي ذه )2(ت  وتوصف ه

 .)3( 1948الحقوق بالحقوق االساسية وقد وردت في االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 



ا     ح مفاهيمه ن انج الم وم ي االس وق ف ات الحق ن أروع تجلي ان م المي ف ر االس ي الفك ا ف  ام
وق    , المحكوم هو الموازنة بين الحاآم و , ومصادقيها   ك الحق او بين الراعي والرعية في تطبيق تل

زام بالنظام         فال استبداد او دآتاتورية او فرعونية في الحكم من قبل الحاآم  وال فوضى او عدم الت
وآل هذا جعله اإلسالم تحت شعار رقابة األمة وحقها عزل الحاآم            , والقانون من قبل المحكومين     

  . )5()آلكم راع وآلكم مسؤل عن رعيته(حديث الشريفوآما جاء بال,)4(او إبقائه 
دائرة التي يحددها الفكر االسالمي            ,  تأتي هذه الموازنة من فهم لكل من الطرفين لحدوده           وفي ال

ف  روة    , الحني سلطة او الث ار لل تئثار او احتك ف او اس ال حي ي    ,ب وق ف ة لمخل دا ال طاع ق مب وف
ة والفكر          ولفهم ماهية الحقوق الم   , معصية الخالق    ات الدولي سياسية في المواثيق واإلعالن ة وال دني

  مبحثين هما تم التعرض لهذا الموضوع في  , االسالمي 
 

 . الحقوق المدنية    :المبحث األول 
 .  الحقوق السياسية : المبحث الثاني 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 127ص, مصدر سابق , الجوانب الدستورية لحقوق االنسان , محي شوقي احمد  )1(
  . 2004, منشور صادر عن قسم الدراسات القانونية في مرآز العراق لألبحاث , دور الدولة في مجال الحريات الفردية )2(
ة      , , الحريات العامة وحقوق االنسان      ,احمد سليم سيعفان     )3( ي الحقوقي ى     الط, منشورات الحلب ة االول روت   , بع  , 2010, بي

 .   72ص
ع   , بحث مقرن ورؤية نقدية بين الواقع واالدعاء        , الحريات والحقوق   , مختار االسدي    )4( , دار الكتب للطباعة والنشر والتوزي

  . 80ص, 1432-2011, لبنان , بيروت 
 حديث شريف )5(

 
 

 المبحث االول 
  )1( المدنيةالحقوق                                  

ة          وق حماي المقصود بالحقوق المدنية هي الحقوق الرامية الى حماية األفراد ومصالحهم او هي حق
سان   اة اإلن رام حي وق خاصة   , واحت ة وحق وق عام ى حق سم ال ة  , وتق وق الثابت ي الحق ة ه فالعام

سانا  ه إن وده وآون رد وج شخص بمج صيقة , لل ا ل صية آونه الحقوق الشخ ا ب ق عليه د يطل وق
ة        , ة االنسانية   بالشخصي الحقوق الطبيعي وق التي            , وسميت أيضا ب وق الخاصة فهي الحق ا الحق ام

وق األسرة                       ى حق سم ال دني وتق انون الم ى األخص الق ة وعل تقررها فروع القانون الخاص المختلف
ة وشخصية         )2(والحقوق المالية والعينية   وق عيني ى حق دورها ال سم ب وق  وهي أيضا   , وهذه تق الحق

ة            المرتبطة ار  وق آقاعدة عام ذه الحق واطنين واالجانب      ,تباطا وثيقا بشخص االنسان وتتقرر ه  للم
ه األخرى                أهميتهاعلى السواء، وتتجلى     سان ممارسة حقوق د لالن ذي يمه سبيل ال  سواء    , في انها ال

شرا حرا             ,)3(اجتماعية أآانت سياسية أم اقتصادية أم      وهي الحقوق التي تنطلق من اعتبار االنسان ب
وق              , ات قيمه مطلقه    وذ ذه الحق ه      ,  وان حياة االنسان ال تستقيم في المجتمع من دون ه التي تحفظ ل

ة واألمن  ة  الحري سان  , والطمأنين ه آان ام بوظائف سان القي دونها ال يمكن لالن ي ب شروط الت وهي ال
اد          , يستطيع ان يفكر وينتج ويبدع       ى   16ة  وقد وردت في االعالن العالمي لحقوق االنسان من الم  ال

ة            ,  منه 23المادة   اة واألمن والحري ا والحق في الحي درج منه ا ين ة الشخصية وم وتتمثل في الحري
ع         )4(الدينية وحرية الرأي والتعبير وحق االجتماع والتجمع         سياسية تتمت  وهذه الحقوق آما الحقوق ال

ا         في الدستور المصري    بالحماية القضائية    ة ام راد مخاصمة الدول دت   ام القضاء إذ   اذ يمكن لالف  اعت



اه     وللقضاء الحق في الزام الدولة,او جارت عليها   ا تج در منه بعدم المساس بها اوالتعويض عن ما ب
 : مطالب هي ة في هذه الحقوق بثالثتم البحث )5(هذه الحقوق 

 . ن ــــــــــا بحياة االنس الحقوق المتصلة    :  األولالمطلب 
 . انـــــــــاالنس بشخصية تصلة الحقوق الم:  المطلب الثاني    
 . انــــــــــ بفكر االنس الحقوق المتصلة:  المطلب الثالث    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
دوي إسماعيل )1( تورية المعاصرة,  الب نظم الدس شريعة االسالمية وال ي ال م ف ائم الحك دول موسوعة  ,  دع ه لل ضاء والفق الق

سا            (.  42ص ,  1980, القاهرة   , 200المجلد   ,  العربية ي فرن ة ف وق المدني سمية الحق ان شاعت ت امن       إب رن الث  الق
ال عشر ، ووردت في آتابات العديد من مفكري ذلك العصر              ة           ) روسو  (أمث وق بالمدني ذه الحق ره ، ووصفت ه وغي

ة       لسببين ، األول ألنها تتقرر للفرد بوص    وق الطبيعي ا عن الحق زا له اني تميي فه عضوا في جماعة مدنية منظمة ، والث
ة  األزمنةالتي تستمد وجودها من الطبيعة ومن قواعد القانون الطبيعي التي تثبت للفرد في جميع                اع     واألمكن ي البق  وف

ان              أنساناشتى  لمجرد آونه      بالد و الزم ر ال ر بتغي د اهللا      , ) ، فال تتغي الل عب و ب د ينظر أب ين    ,  الحام سان ب وق اإلن حق
 . وما بعدها 11ص , مصدر سابق , اإلسالم وغبش الفقهاء والحكام 

 . 488-477-476ص, 1993, بيروت , الدار الجامعية , المدخل للعلوم القانونية , توفيق حسن فرج . د )2(
 .21ص, 1990, ادجامعة بغد, آلية القانون , رسالة ماجستير ,ضمانات حقوق االنسان, جعفر صادق مهدي  )3(
  .72ص , مصدر سابق . احمد سليم سعيفان , الحريات وحقوق االنسان  )4(
اة الخاصة      1971 من الدستور المصري الصادر سنة 57تنص المادة    )5( ة الحي ة الشخصية وحرم  على ان أي اعتداء على الحري

انون               ا الدستور والق ة وال             ,للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات االساسية التي يكفله دعوى الجزائي سقط ال ة ال ت د جريم  يع
  .  وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه االعتداء, المدنية الناشئة عنهما بالتقادم 

 المطلب االول
 الحقوق المتصلة بحياة االنسان 

وحماية شخصه من االعتداء وحماية     , لإلنسان حقوقه الشخصية ومنها الحق في الحياة        آفل اإلسالم   
انون          , اله  م روح             , وعدم جواز القبض عليه او معاقبته اال بالق نفس وإزهاق ال ل ال ذلك حرم اهللا قت ل

 . وعد اهللا في القران الكريم قتل النفس قتال للبشر جميعا , وآل ما يضر بالحياة 
سان            نأما في القوانين الوضعية فا     ه االن ا يملك وهو حق فطري أسمى من          , حق الحياة هو أغلى م

اة  )1( الحقوق واصلها    جميع سان    ويتضمن حق الحياة  اإلقرار بالحق والوجود واستمرارية الحي لالن
ى شخصه          ه عل داء من                  )2(وعدم المساس بأمن ى جسمه اعت داء عل ضا عدم جواز االعت ويتضمن أي

سانية               ه ال ان م يكن        ان,)3(شانه ان يفقده حياته او ان يعامل معامل ذا الحق ل ال    ه اه الح ا بمعن  يمفهوم
يس    )4( د آانت تجيز قتل األرقاء والعبي       القديمة وان بعض الشرائع  , لدى المجتمعات القديمة    وان رئ

ه         آان العائلة ولى األب الحق في واد              آ,  يملك حق الحياة والموت على أفراد عائلت ة ت ا في الجاهلي م
ا   لغيت هذه العادات السيئة وأصبح حق االنسان في الحياة من     أولكن تدريجيا   ,بناته سلم به األمور الم

ا          ,)5(عليها وانه حق مالزم لكل انسان        والتي اليجوز التعدي   ذه الطاهرة آم حيث تصدى االسالم له
زا  ,)6()واذا المؤدة سئلت بأي ذنب قتلت     (جاء في قوله تعالى    شريعات         وتعزي ذا الحق اتجهت الت  له

ادة الجنس الب ة إب ى تحريم جريم ة ال ام , شري الدولي ي ع ر1948فف م م أق ة لالم ة العام ت الجمعي
ا           ه           , )7(المتحدة اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليه افظ علي اة مصان ومح فحق الحي

 : نسان نتناول مايلي لال ولمعرفة الحقوق المتصلة بحق الحياة )8(لكل األفراد في دول العالم الحديث 
 . ة ــــــــــــالحق في الكرام: الفرع االول 
 . نـــــــــــــــالحق في االم: الفرع الثاني 
 . الحق في سالمة الجسم : الفرع الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وان   .د ) 1( ف عل د يوس ة  ,محم ق الدولي ة والمواثي وانين الوطني وء الق ي ض سان ف وق اإلن ة  ,حق أليف آلي دة الت ات وح مطبوع

 .360ص,1989,ط,جامعة الكويت ,قوقالح
(2) Sieghard. pl30. see also van boven. vol, ipp, 92-93 

و.د ) 3( د راغب الحل كندرية، ,ماج ة، اإلس توري ، دار المطبوعات الجامعي انون الدس سياسية والق نظم ال .  و د.822ص,، 2005ال
 .303، ص1992، 2 الجامعية ، بيروت، طعبد الغني يوسف عبد اهللا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الدار



ان العرف  ) 4( تلهم آ ترقاق اسري الحرب اوق و اس ذاك ه ائدا آن داء االسالم, س د أع سترقون عن سلمون ي ان أسرى الم سلب , فك فت
ع               , حرياتهم ويعاملون بالظلم والتعسف      ة االسالمية والمجتم ي ظل الدول زا ف ا عزي ي االسالم يبقى األسير ضيفا آريم ولكن ف

ة والعسكرية                          , المي  االس سياسية واالجتماعي ر الظروف ال الي لتغي رن الح ر من الق , وان هذا المبدأ بدا يتضاءل في العقد األخي
 . 59-58ص ص, 2002,  لبنان -بيروت , دار الهالل , مبادئ العالقات وحقوق األقليات الدينية , شهاب الدين الحسيني 

 ,110ص, 1979 ,1ط, بيروت,  دار العلم للماليين,أرآان حقوق اإلنسان, صبحي المحمصاني. د ) 5(
  .133ص  , 2009,  منشاة المعارف باالسكندرية, قانون حقوق االنسان , الشافعي  محمد بشير .        ود

 .9 و8اآلية , سورة التكوير ,القران الكريم )6(
ع   دار الثقافةالوجيز في حقوق االنسان وحرياتة االساسية    , ي صابر ين   حسن   غازي. د )7( ان االردن ,  للنشر والتوزي , 1997, عم

 . 91ص 
 . 162ص, 1980,دار البشير , مفاهيم الحق والحرية في االسالم والفقه الوضعي , عدي زيد الكيالني . د )8(

 الحق في الكرامة: الفرع االول
الى    ال تع ة واإلذالل فق ن االهان سان م ة اإلن الم آرام ى اإلس د حم زَُّة َوِلَر{ لق ِه اْلِع وِلِه َوِللَّ ُس

ا                        ]8االيةالمنافقون   [}َوِلْلُمْؤِمِنيَن ز به وق التي يتمي م الحق ين وهو من أه ذليل المه ر في ال  فال خي
 .)1(اإلنسان عن بقية المخلوقات

وانين الوضعية فح        ة      قأما في الق سان في الكرام اآلخرين          هو     اإلن سلطة وب رد بال ة الف امين عالق ت
وي               , متهوهؤالء عليهم ان يعاملوه بما يحفظ آرا       دني ومعن ذاء ب ك من تجريم ألي إي وما يتطلبه ذل

لكل ((  من االعالن العالمي لحقوق االنسان بان  اوال /25 وقد جاء في المادة, ) 2(أيا آان مصدره 
ام والكساء              ك الطع ا في ذل انسان الحق في مستوى معيشة يكفل الصحة والرفاهية  له وألسرته بم

ة والخد      ة                والسكن والرعاية الطبي اعي في حال ة الضرورية وحق الضمان االجتم مات  االجتماعي
شيخوخة   ل او ال ز او الترم ة او المرض او العج ي   والبطال اة ف ائل الحي دام وس ن انع ك م ر ذل غي

أعلى مستوى من الصحة             , )) ظروف خارجة عن أرادته      مما تقدم يعني من حق االنسان التمتع ب
فقد فانه يذلك الن اإلنسان إذا فقد آرامته ,) 3(ه في آرامته    البدنية والعقلية وهذا جزء أساسي من حق      

ه إال        وصفاء ذهنه    ا هو  ال يبقى له من حيات ذي         م سان ال اة اإلن ى حي ا إل ام منه اة األنع ى حي اقرب إل
 . وتعالىآرمه اهللا سبحانه 

رأة      , يتحقق أيا آان الشخص     ,  للفرد اإلنسانيةتقرير الكرامة    ا او محكوم    , رجال او ام ا فهو   حاآم
 . )4(من غير النظر الى لون وجنس , ثابت لكل انسان 

اتير العربي       ة    ةأقرت معظم  الدس سان  بحق     واألجنبي نهج في          اإلن ذا ال رز ه ة وب اة الكريم  في الحي
سان     2005عام  ل  الدائم   دستور العراق  ، حيث استهل الديباجة بآية من الذآر الحكيم  في تكريم اإلن

وتضمن الدستور أيضا آفالة هذا الحق        )5()ادم   ن الرحيم ولقد آرّمنا بني    بسم اهللا الرحم  (، فابتدأ   
ضا المقومات               : منه على إن    ) 37(إذ نصت المادة     ه مصونة ، وتضمن أي سان وآرامت ة اإلن حري

ه لتحسين                ا يتطلب األساسية للعيش والضمان االجتماعي والصحي والظروف البيئية السليمة وآل م
راد      ادة    ن , ظروف العيش لإلف دائم       ) 16(صت الم افؤ الفرص        من الدستور العراقي ال ى آن تك  عل

 .  ، وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلكنالعراقيي حق مكفول لجميع
ا          نظريا    حق الكرامة  فقد آفل 1971 الدستور المصري لعام     اما ة رابع ان : ، حيث ورد في المقدم

ة ال رد انعكاس طبيعي لكرام ة الف وطن آرام اء ال ي بن رد هو حجر االساس ف ك ان الف وطن ، ذل
 . وقيمة الفرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  لبنان -م  بيروتبيسان للنشر والتوزيع واإلعال, حقوق اإلنسان بين اإلسالم وغبش الفقهاء والحكام ,  الحامد أبو بالل عبد اهللا )1(

 . 21ص , 2010, الطبعة األولى 
إبراهيم .  ود.17، ص1979محمد زآي أبو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، . د )2(

الجامعية،  شيحا، القانون الدستوري، تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة، الدار زعبدا لعزي
 .28،ص1983بيروت ، 



، 1997، الوجيز في حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صابريني  غازي حسن. د )3(
  .212ص

, جامعة بابل , آلية القانون , رسالة ماجستير, دراسة دستورية , تقيد ممارسة الحريات الشخصية حارث أديب إبراهيم،  )4(
  .25، ص2003

 . 70اآلية , سورة االسراء , القران الكريم  )5(
ى ان       في المادة الثامنة  ونص   ه عل ادة                 : من واطنين  ونصت الم ع الم افؤ الفرص لجمي ة تك ل الدول تكف

ة والصحية وتعمل             :  على ان    من الدستور المصري  ) 16( ة واالجتماعي ة الخدمات الثقافي تكفل الدول
ادة   بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر و    ى أن   ) 17(انتظام رفعا لمستواها  ونصت الم ه عل من

ات (  صحي  ومعاش اعي وال امين االجتم دمات الت ة خ ل الدول اجزينتكف ة الع ل والبطال ن العم  ع
انون            ا للق ك وفق ا وذل ادة        ,والشيخوخة للمواطنين جميع اء في الم ى ان    ) 42( وج ه عل واطن     من  آل م

ى              يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته بأي قيد         داء عل ة وعدم االعت  تجب معاملته بما يحفظ له الكرام
  . )1(شخصه 

اح          لل  ضمن الدستور المصري   وفي حالة الطوارئ   ة يت مواطن الذي يتقرر القبض عليه الرتكابه جريم
ين في جرائم أمن                        ك المتهم انون استثنى من ذل له التظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، ولكن الق

ارجي والجرائم األخرى التي يعينها قرار من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه       الدولة الداخلي والخ  
 . )2( فيهافال يجيز لهم التظلم من أمر الحبس
ام    سري لع تور السوي ل الدس ل     1999وآف رص لك افؤ ف ة تك ي الديباج ة وورد ف اة الكريم ق الحي  ح

ة      ادة     . المواطنين لغرض تامين معيشة آريم ى ا     )7(ونصت الم ه عل سانية يجب ان       : ن   من ة االن الكرام
ة                 , تحترم وتحمى وتصان     اعي والرعاي ضمان االجتم تفادة من ال الصحية  ومن حق آل شخص االس

)3( . 
ا            المصري وبشأن موقف القضاء   ة الدستورية العلي د قضت المحكم ة ، فق اة الكريم  من الحق في الحي

ادة  بموجب المصرية سابعة عشرالم تورال ن الدس ى ان ي المصري والت م نص عل ة :  ت ل الدول تكف
واطنين   شيخوخة للم ة وال ل والبطال صحي ومعاشات العجز عن العم اعي وال امين االجتم دمات الت خ

ات       همن ) 122(جميعًا وذلك وفقًا للقانون ، آما تنص المادة         نح المرتب انون قواعد م ين الق ى ان يع  عل
ة ال           واإلعالنات والمعاشات ى خزان رر عل ه           والمكافآت التي تتق انون المطعون في ان الق ا آ ة ، ولم دول

ه الدستور في                           ا نص علي ا مع م د جاء متفق والخاص بتعديل بعض احكام قانون التامين االجتماعي ق
ين قواعد                     اعي والصحي وتعي امين االجتم هاتين المادتين اللتين عهدتا الى المشرع بتنظيم خدمات الت

ه المجتمع ،    صرف المعاشات والتعويضات بما يحقق التضامن اال       وم علي ان النص   جتماعي الذي يق  ف
 . )4(عليه بمخالفة هذا المبدأ يكون في غير محله 

ام     الي لع تور االيط ل الدس ع        1947وآف ى ان لجمي صت عل ه اذ ن ة من ادة الثالث ي الم ق ف ذا الح  ه
واطنين نف   ة       سالم ة واالجتماعي ضمانات القانوني ع ال ضمن جمي ة وت ة االجتماعي ن الكرام در م  الق

صحية و واطنين    , ال ة للم ة االجتماعي ة والرعاي ق االعان اجين وح ة للمحت ة المجاني من العناي وض
ة الحوادث                 , العاجزين عن العمل     شية في حال اتهم المعي والحق في توفير سبل عيش تتناسب واحتياج

 او المرض او الشيخوخة او البطالة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار                     . د )1( ة، ال ادئ الدستورية العام ي ضوء المب ام الدستوري المصري ف إبراهيم عبدا لعزيز شيحا، القانون الدستوري، تحليل النظ
 .28،ص1983الجامعية، بيروت ، 

 .407، ص1980جمال العطيفي، آراء في الشرعية وفي الحرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . د )2(
ام            ومن الدساتير ا   )3( نهج، الدستور االمريكي لع ام            1787لتي انتهجت هذا ال سوفيتي لع واد   1936 في الديباجة، والدستور ال ، 10 ، 4( في الم

 ).38، 15، 14( في الديباجة والمواد 1982والدستور الصيني لعام ) 120
وق اإل    في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية      اإلنسانرابح لطفي جمعة ، حقوق      .د )4( سان   ، حق د الثالث ، دراسات    3ن  المجل

داد           ي ، اع الم العرب روت ،                   . د: تطبيقية عن الع ين ، بي م للمالي سيوني وآخرين ، دار العل ود شريف ب   .370 ، ص  1989محم
تورية ( ة الدس صرية المحكم ي  الم ا ف م 6/4/1985العلي ضية رق سنة 126 ، الق ام ، ج 5 ل ة االحك ضائية، مجموع ، 3 ق

  ).176ص



ة                ((مة الدستورية العليا المصرية      وقضت المحك  ا آدمي وق التي تمليه د من الحق ذا الحق يع ان ه  ب
صادية   وق االقت دخال للحق دورها م سياسية ، وب ة وال وق المدني م الحق د أه سان وجوهره ، ويع االن
واالجتماعية والثقافية والتي يوفر ضمانها لالنسان تطوير أوضاع البيئة التي يتواجد فيها مناهضة             

صادية                         للفق دراتها االقت رتبط بأوضاعها وق ا م د م ذا الحق في بل ر والجوع والمرض ، وتحقيق ه
  . )1()) وتنفذ بتدخل الدولة بجميع  أجهزتها,

رة               ر مباشرة في الفق ادة   3المبدأ األآثر أهمية الذي أشير أليه بصورة غي ادة  29 من الم  30 والم
واد ذات            سان والم وق االن وق            من االعالن العالمي لحق دوليين الخاصين بحق دين ال صلة من العه ال

  .)2(االنسان ، إنما هو مبدأ احترام آرامة االنسان
المي    الن الع ة االع دأ ديباج سان  وتب وق االن ات   لحق ذه الكلم ة   ((به راف بالكرام ان االعت ا آ  لم

ة و                 ة هو اساس الحري العدل  المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابت
 وبناء عليه تكون آرامة االنسان هي المبدأ األول الذي يعترف به          , الى آخره  ))والسالم في العالم      

 .االعالن العالمي لحقوق االنسان 
صادية     ة واالقت اة األخالقي اهر الحي ع مظ شمل جمي ا ت د، انه ل واح در بعام رد ال تق ة الف  ان آرام

ة         وتنبع من مبدأ أساسي وهو ان       ,واالجتماعية دأ حري ذا المب ان مفكر ويمنحه ه شري آي الكائن الب
  . )3( في تحقيق هذا النمو ه ومسؤوليتتنمية شخصيته

ا ورد في          ة بم ذه الحماي سان     االعالن  فقط من  ديباجة الولم تقتصر ه وق االن المي لحق ا   الع اال انه
) 25( المادة   امتدت ووردت في بنود االعالن األخرى لتؤآد ضمان وحماية هذا الحق فقد جاء في             

ه ان  ل شخص : من رته ،  اللك ه وألس ة ل صحة والرفاهي ضمان ال ي ل شة يكف ستوى معي ي م حق ف
ة         دمات االجتماعي عيد الخ ة وص ة الطبي سكن والعناي بس والم ل والمل عيد المأآ ى ص ة عل وخاص
ة او المرض او العجز او الترمل        الضرورية ، وله الحق في ما يؤمن له العيش في حاالت البطال

شه                او وجاء في    .  الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده اسباب عي
 )4( بالكرامة  من االعالن انه ال يجوز إخضاع احد  للمعاملة الالانسانية او الحاطةالمادة الخامسة  

. 
ة   وفي االسالم فقد آان النظام االجتماعي الغالب آنذاك قبل االسالم هو نظام الرق  فق               د قامت الدول

ى       اس عل ق وسائر الن ة لحث تجار الرقي ررات واألوامر الفقهي سلة من المق االسالمية بوضع سل
د  ق العبي ارات الموضوع, عت سالة الكف ثال  ان  م ي  ةفم شرعية الت ات ال ن المخالف ر م ى الكثي  عل

ا      , تصدر من بني ادم     ه تقريب واب الفق ع أب سالة العت   , نراها موجودة في جمي د م ق واحدة من   وتع
وقد بذل األمام علي بن أبي طالب عليه السالم جهدا آبيرا في أجراء        , أهم مصاديق هذه الكفارات     
د                , تطبيق هذا الحكم االسالمي      ر من العبي  )5(ففي رواية انه عليه الصالة السالم قد اعتق عدد آبي

 . وان هذا االهتمام بالعتق لم يكن مقتصرا على المسلمين فقط , 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ،                        . د )1( نه طب ال س امعي الحديث ، االسكندرية ، ب عبد الفتاح مراد ، شرح الحريات العامة وتطبيقات المحاآم بشأنها المكتب الج
 ، نشر بالجريدة الرسمية، العدد    1996 مارس سنة 2 قضائية دستورية ، جلسة     15 لسنة   34وذلك في القضية رقم      . 494ص

 .14/3/1996 تابع بتاريخ 11رقم 
 . 37ص, 2007آلية القانون جامعة بابل , رسالة ماجستير, التنظيم الدستوري لعالقة الفرد بالدولة, محمودآوثر عبد الهادي  )2(
وق اإل         يدايس.  أيرين أ  –ايريكا   )3( ورك،           ، الحرية المكفولة للفرد بمقتضى القانون، مرآز حق م المتحدة، نيوي ف، االم سان ، جني ن

 .229، ص1990
  .30محمود شريف بسيوني، الحقوق المعنية بحقوق االنسان ، الوثائق العالمية ، المصدر السابق ، ص. د )4(
م المقدسة                  , وسائل الشيعة   , الحر ألعاملي    )5( ي ق راث ف اء الت ة     , تحقيق ونشر مؤسسة إل البيت ألحي ة الثاني ـ   1414الطبع , , ه

23/30 . 
صادر                    سياسية ال ة وال سان المدني وق اإلن د الخاص بحق ا                          و جاء في ديباجة العه  1966 م ع

دول      (( )1( ع ال ة  وان جمي وق ثابت ن حق يلة  وم ة أص ن آرام شرية م رة الب ضاء األس ع أع لجمي
 )). اإلطراف تقر بان هذه الحقوق تنبثق من آرامة اإلنسان األصيلة  فيه 

صادر               ة ال ة والثقافي صادية واالجتماعي ام   أما العهد الدولي الخاص بالحقوق االقت د  ,  )2(1966ع فق
 :بما يلي الدول اإلطراف في هذا العهد اقرار منه على المادة الحادية عشر تتضمن



ساء          -1 ذاء والك ن الغ اجتهم م وفر ح رته ي ه وألس اف ل شي آ ستوى معي ي م ل شخص ف ق آ يح
ه في تح        اذ                والمأوى ، وبحق دول اإلطراف باتخ د ال شية ، وتتعه ه المعي سين متواصل لظروف

اون     ية للتع ة االساس صدد باألهمي ذا ال ي ه رف ف ذا الحق وأن تعت أمين ه ة لت دابير الالزم الت
 . الدولي القائم على االرتضاء الحر 

ق                          -2 ردي وعن طري ا الف دول اإلطراف بمجهوده ام ال الحق في التحرر من الجوع عن طريق قي
 :ن الدولي باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة والالزمة لتحقيق ما يأتي التعاو

 . تحسين طرق أنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية،  ونشر المعرفة بمبادئ التغذية - أ
اره       تامين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات          - ب يضع في اعتب

  . )3(على حد سواء  البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها المشاآل التي تواجهها
 الفرع الثاني :  الحق في االمن 

ه                   الشخص  يعني حق    في الحياة في أمان واطمئنان دون رهبة او خوف ، وعدم جواز القبض علي
انون ، وفي              ًا للق رد الشخصي إال طبق او اعتقاله او حبسه ، وعدم اتخاذ أي تصرف يمس بأمن الف

 . )4(الحدود التي يرسمها مع مراعاة الضمانات واإلجراءات التي يحددها 
ن ر حق األم ساني الشخصويعتب شكل  لالن ة الشخصية وب اهر الحري م مظ ن أه ضمن ها م ي ت  الت

على انه موجود   ال يصح االدعاء    و  الشخصي وتكفل الحريات األخرى ، فحيث ال يوجد حق األمن        
 :ن مقتضيات هذه الحق  وم,ما لم توجد الحرية الشخصية 

 . التقيد بمبدأ ال جريمة وال عقوبة اال بنص القانون  .أ 
تهم                      يتطب .ب  د أصلح للم انون الجدي ان الق ائي إال إذا آ انون الجن ة في الق ا    ,ق مبدأ عدم الرجعي  آم

اس ،                   ا بالقي دقيق للنصوص دون التوسع فيه سير ال ذا الحق التف بمعنى اال يكون      يستلزم ه
 . الكشف عن قصد الشارع للمفسر من هدف سوى 

مراعاة قواعد اإلجراءات ، على ان يكون االختصاص لقضاء مستقل اذ هو وحده       يجب آما   .ج 
  . )5(البراءة  الذي يقرر الحكم بعقوبات مقيدة للحرية او

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  منه49طبقا للمادة , 1976/مارس /اذار23تاريخ بدء  النفاذ  )1(
  . منه27 طبقا للمادة 1976يناير /  آانون الثاني 3تاريخ بدء النفاذ  )2(
  .  209 ، المصدر السابق، صيصابر ينغازي حسن .  ،د304محمد يوسف علوان، المصدر السابق ، ص. د )3(
سياسية  عبد الغني بسيوني عبد اهللا ،     . د )4( سياسي   , النظم ال ارف    , اسس التنظيم ال شاة المع كندرية  , من , 359 ص ,1988, االس

ذلك د امر . وآ د زآي ع سان , محم وق اإلن ى خرق حق ة  عل ة  حول الجزاءات المترتب المي , نظرة عام ساني الع ام االن النظ
 . 128ص, 1989, عمان , وحقوق االنسان في الوطن العربي 

، 2وري للمملكة األردنية الهاشمية ، دار الثقافة والنشر ، عمان ، ط           زوي ، الوجيز في التنظيم السياسي والدست      غمحمد سليم   . د   )5(
            .70 ،   ص 1992
اتير العراقي     2005لعام   الدائم   الدستور العراقي  ضمن ذا الحق        ةوبعض الدس سابقة ه ة ال ، )1( المؤقت

ان  لكل فرد الحق في األمن وال يجوز           (على ان   من الدستور الدائم    ) 15(حيث نصت المادة     الحرم
صة ،           ضائية مخت ة ق ن جه ادر ع رار ص ى ق اء عل انون وبن ا للق ده إال وفق ق أو تقيي ذا الح ن ه م

ادة  ضمنت الم ادئ) 19(وت ى مب ةعل ادئ  مهم ذه المب ن ه نص وال  (( م ة اال ب ة وال عقوب ال جريم
ة                          اال  عقوبة   ة اشد من العقوب ة، وال يجوز تطبيق عقوب ه جريم انون وقت اقتراف ده الق على فعل يع

 . ))النافذة وقت ارتكاب الجريمة 
 .العقوبة شخصية أ 
 . األصلح للمتهماال إذا آان, ال يسري القانون الجزائي بأثر رجعي  ب  
 .يحظر الحجز  ج 
سجون المشمولة                     د  وانين ال ذلك وفق ق ال يجوز الحبس او التوقيف في غير األماآن المخصصة ل

 .بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة
  



ا  ة األخرى ومنه اتير العربي ا الدس ام يالدستور المصرضمنت نظري ذا الحق 1971 لع  إذ )2( ه
ا      : (( منه على إن   ) 41(نصت المادة    الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال تمس، وفيم

ه                           د أو منع أي قي ه ب د حريت سه ، او تقيي عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على احد او تفتيشه او حب
ذا األمر من القاضي                      من ا  لتنقل اال بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع بصدد ه

 )) . المختص او النيابة العامة ، ذلك وفقا ألحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اول )1( ام تن سابق لع ي ال تور العراق ذا الحق1970 الدس ي ه يس عمل شكل نظري ول ادة  ب ي الم ى ان ) 21( ، نص ف ه عل  -أ(( من

انون جري       -ب. العقوبة شخصية  ره الق ذي يعتب ى الفعل ال ة اال عل ة   ال جريمة وال عقوبة اال بناء على قانون ، وال تجوز العقوب م
اب الجرم                 أثناء ادة     )) .  اقترافه، وال يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتك ى ان    ) ب/ 22(ونصت الم ال (( عل

 .   اال ان هذا الكالم لم يطبق عمليا ))   القانون أحكاميجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه ، اال وفق 
ى ان  )1( ما يعبر عن هذه المبادئ في المادة 1969 لسنه   111ت العراقي المرقم    وورد في قانون العقوبا          ال : ((  اذ نصت عل

ة                 ًابناء  الإعقاب على فعل او امتناع        على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ، وال يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازي
 )) .لم ينص عليها القانون 

د وقت              ((على ان    : )1( فقرة   )2(ونصت المادة الثانية          ي تحدي يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع ف
 )) . نتيجتها         ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق 

صادر       إذا صدر قانون    : (( على ان    : )2( فقره   )2(ونصت المادة الثانية          م ال صبح الحك ل ان ي ة وقب او اآثر بعد ارتكاب الجريم
 )) . فيها نهائيا فيطبق القانون األصلح للمتهم 

سان    , حقوق االنسان في التشريع الجنائي العراقي        ،   يسعد إبراهيم اال عظم   .  د -    وق االن د الثالث   , حق ة   , المجل دراسات تطبيقي
  .311 ، 308  ص 1989, بيروت , دار العلم للمالين ,  بسيوني محمود شريف. اعداد د, عن العالم العربي 

م        ي رق ة العراق ات الجزائي ول المحاآم انون اص ص ق د ن سنه 23وق ه  1971 ل ى ان بض  : ((  عل وز الق                 ال يج
 )).يها القانون ذلكيز فجعلى أي شخص او توقيفه اال بمقتضى امر صادر من قاض او محكمة او في األحوال التي ي

ك       نظريا  ضمنت هذا الحق   نصوصًا  االخرى الدساتير العربية واحتوت   )2( ة ذل ادة    ومن امثل سوري      ) 1 /25(، الم من الدستور ال
ام         ) 47 – 45( ، والمواد    1994من الدستور اليمني لعام     ) ب / 48(والمادة  1973لعام   ري لع  ،  1996من الدستور الجزائ

  .2003من الدستور القطري لعام  ) 40 ، 36(، المواد 2002الدستور البحريني لعام من )  أ، ب، ج19(والمواد 

ة فهي    ة الجنائي ة واإلجرائي احيتين العقابي ن الن سان م وق االن ة بحق تورية المتعلق ادئ الدس ا المب ام
ة   وانين الجنائي ة  الق دم رجعي اب وع ريم والعق ة وشرعية التج ادة  , )1(شخصية العقوب ونصت الم

العقوبة شخصية   : (( بقولها    على هذه المبادئ االساسية      1971 لعام ي المصر  من الدستور  )66(
ى         اب اال عل ضائي ، وال عق م ق ع اال بحك انون وال توق ى ق اء عل ة اال بن ة وال عقوب ، وال جريم

ام            ))األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون       دائم لع اول الدستور العراقي ال ادئ   2005آما تن ذه المب  ه
 .منه  ثانيا/19في المادة 

ات   (ويترتب على ربط قاعدة      ة       ) شرعية الجرائم والعقوب ائج هام ة الشخصية عدة نت ة الحري بحماي
 :هي 

ا       .1 ا يحول دون تغييره ة بم  ان تكون األفعال التي يؤثمها قانون العقوبات محددة بصورة قاطع
  .احيها، وبمراعاة ان تكون دوما جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنو

ى ضوء                     .2 ا عل سامح فيه يجب أن تحدد بصورة جلية مختلف مظاهر السلوك التي ال يجوز الت
  .  )2(القيم التي تبنتها الجماعة واتخاذها أسلوبا لحياتها 

ة                 .3 أالَّ تكون العقوبة الجنائية التي توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة في ذاتها او أداة قامعة للحري
)3(.  

رد           ان رجعية القان   .4 ا ي ة الشخصية بم ون األصلح للمتهم ضرورة حتمية يقتضيها صون الحري
عدا تقريره مفتقرا الى أية مصلحة اجتماعية ويتحقق ذلك بوجه خاص حين                 , عنها آل قيد    

  . )4(ينتقل القانون الجديد بالفعل آله من منطقة التجريم الى دائرة اإلباحة 
ره يتمثل أساسا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة في          ان لكل جريمة رآنا ماديا ال قوام لها بغي         .5

  . )5(منطقة التجريم 



ى ان   ) 13/2( ، اذ نصت المادة )6(  نظريا  هذا الحق1947 لعام يضمن الدستور االيطال   ه عل من
سمح                      ((  ا ال ي ة من الطرق آم أي طريق ه ، ب ال يسمح بحبس أي شخص او تفتيشه او التحري عن

ضائية وفي            بأي قيد أخر على الحري     سلطة الق ة الشخصية اال بمقتضى إجراء مسبب صادر من ال
 )) . األحوال والطرق المنصوص عليها في القانون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سان ال  محمد محرم محمد علي، حقوق اإلنسان في قضاء محكمة النقض المصرية،         )1( وق اإلن د الثالث    حق الم     دراسات -مجل ة حول الع  تطبيقي

  .273ص 1989محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العلم للماليين، بيروت ، .  دأعدادالعربي، 
-Cerl. Hdlender ,E.D.Harrets Kruslin et Having, 24 Avril,1990; 185 note ie nouveau code penal et le 

principe de la legalite , Archives politique Criminelle , 16 , 1994 , p. 10-24  
سان  . د  )2( وق اإلن تورية وحق شرعية الدس رور، ال د فتحي س ة احم راءات  الجنائي ي االج ة ,  ف ضة العربي اهرة  دار النه ة , الق ه معدل , طبع

  .126ص,  1995
 ،احمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية . د )3(
 من الجريدة الرسمية في   49 قضائية دستورية ، العدد13 لسنة 12 القضية رقم 1992 ديسمبر 3 العليا في   المصرية المحكمة الدستورية  )4(

  .1992ديسمبر سنة 
سان         . د )5( وق اإلن تورية وحق ة         احمد فتحي سرور، الشرعية الدس ي االجراءات  الجنائي ة    ,  ف اهرة  , دار النهضة العربي ه  , الق طبع

  .127، ص , معدلة
ا عام                )6( ادة  1787 للدستور األمريكي عام    1791من الدساتير التي ضمنت هذا الحق ، التعديل الرابع التي تم إقراره ) 2فق  /137(، والم

  .1982من الدستور الصيني لعام ) 37(، والمادة 1936من الدستور السوفيتي لعام 
 

صادر     سياسية ال ام  وحرص العهد الدولي للحقوق المدنية وال ى ضمان حق االمن     , )1(1966ع عل
 : ، اذ نصت المادة التاسعة منه على ان الشخصي 

سفا ،                            ه تع ى شخصه ، وال يجوز توقيف احد او اعتقال ان عل لكل فرد الحق في الحرية وفي األم
رر                   ا لإلجراء المق انون وطبق ا الق ضائي  وال يجوز حرمان احد من حريته اال ألسباب ينص عليه  ا ق

)2( .  
ادة التاسعة               ويالح واردة في الم وق ال ى الحق سبغ عل م ي ا مع     ,ظ ان العهد الدولي ل  حصانة اال انه

ادة التاسعة                      ذآر في الم صتها بال رة  / ذلك أضفت عليها سموا ملحوظا ومكانة خاصة ، اذ اخت الفق
  . )3( للتنفيذالخامسة على مبدأ الحق في التعويض القابل

 نهجا آخر حيث حددت الحاالت         1950االنسان الصادرة عام    وانتهجت االتفاقية األوربية لحقوق     
ال                          ا االعتق ادة الخامسة  والتي من بينه واردة في الم ه ال التي يمكن فيها تجريد الشخص من حقوق

 : حيث نصت 
ه اال في                 سان من حريت ان أي ان  آل انسان له الحق في الحرية واألمن لشخصه، وال يجوز حرم

 :جراءات المحددة في القانون األحوال اآلتية ، ووفقا لإل
 . حبس شخص بناء على محاآمة قانونية امام محكمة مختصة  .أ 
إلقاء القبض على شخص او حبسه لمخالفته أمرا صادرا من محكمة طبقا للقانون لضمان تنفيذ                .ب 

 . أي التزام محدد في القانون 
سلطة               .ج  شرعية المختصة    إلقاء القبض على شخص او حجزه طبقا للقانون بهدف تقديمه الى ال ال

ه من                    وال لمنع را معق ر حجزه أم دما يعتب ، بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة ، او عن
 . ارتكابها  ارتكاب جريمة او الهروب بعد

سلطة                        .د  ى ال ه ال ه او بهدف تقديم ى تعليم حجز حدث وفقا للنظام القانوني ، بهدف اإلشراف عل
 . الشرعية المختصة 

ي ، او               حجز األشخاص طبقا     .ه  ل العقل للقانون لمنع انتشار مرض معد ، او األشخاص ذوي الخل
 . مدمني الخمور او المخدرات او المتشردين 

ة او شخص                     .و  ى ارض الدول ر المشروع ال ه غي ع دخول إلقاء القبض على شخص او حجزه لمن
 .تتخذ ضده فعال اجراءات إبعاده او تسليمه 



من هذه المادة ، يقدم فورا الى ) ج/1(ص الفقرة أي شخص يلقي القبض عليه او يحجز وفقا لن .ز 
 ويقدم للمحاآمة خالل فتره ,القاضي او أي موظف مخول قانونا بممارسة سلطة قضائية

 معقولة او يفرج عنه مع استمرار المحاآمة ، 
أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه او حجزه، له حق اتخاذ اإلجراءات التي يقرر بها  .ح 

 القبض عليه او حجزه بمعرفة المحكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه بسرعة مدى شرعيه
 . مشروعا 

 .)4(التعويض لكل من آان ضحية قبض أو حجز مخالف ألحكام هذه المادة، حق وجوبي في  .ط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118در السابق، ص ، المصير ينصابغازي حسن . د  )1(
وق                         )2( اهرة لدراسات حق ز الق ة ، مرآ ة ، دراسة مقارن فاتح سميح عزام ، ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربي

 .39، ص1995اإلنسان ، القاهرة، 
ائق االسالمية واإل             . د )3( اني ، الوث سابق ،    محمود بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان ، المجلد الث ة ، المصدر ال قليمي

  .79ص
ابو ظبي , المجمع الثقافي , ترجمة محمد حسين , الطبعة الثانية , حقوق االنسان في االسالم  عبد اهللا المرزوقي ، إبراهيم. د )4(

 . وما بعدها 466، ص2000, 
 

 )1(سالمة الجسمالحق في : الفرع الثالث
ه في                 أهمية واضحة ، فهو     سالمة جسم االنسان    للحق في     د حق ه بع ع ب م حق يتمت رد أه بالنسبة للف

سان                  فهو  الحياة، وبالنسبة للمجتمع     ادي لجسم االن ان الم ة الكي ان حماي ذا ف حق أساسي من حقوقه ل
  . )2( الخاصةيعتبر من صميم الحياة

ان العالقة بين الحق في الحياة والحق في حرمة جسم االنسان وطيدة ، فاالعتداء على الحق األول                 
ل سم     يعط صيب ج ي ي ل جزئ و تعطي ة ه سالمة البدني ى ال داء عل سم ، واالعت ائف الج ع وظ  جمي

سان  ر     , االن ا غي اهرة ومنه ا ظ دة منه سم عدي ائف الج ا ان وظ ر علم سد أو أآث د أعضاء الج أح
ه                      ى تعطيل ؤدي ال د ي ى الجسم ق ظاهرة بعضها فسيولوجي وبعضها ذهني ، فاالعتداء الذي يقع عل

 . أآان هذا التعطيل أبديا أم وقتيا تعطيال جزئيا ، سواء
ا في         البدنية  وعلى الرغم من ان الحق في السالمة          مكفول للفرد ليس في عالقته بالسلطة فقط وإنم

دخل                          دما ي شكل خاص عن ذا الحق ب ة ه ى حماي عالقته بأقرانه أيضا ، اال ان الدساتير تحرص عل
  . )3(لعالقة  هذه   االفرد في عالقة مع ممثلي السلطة نظرا لطبيعة

سه                          دافع عن نف ى سالمة جسمه وان ي رد الحق في المحافظة عل ويترتب على هذا الحق ان لكل ف
ق االستعانة                           ا في المجتمع ، سواء عن طري الطرق المتعارف عليه ه ب ضد أي اعتداء يتعرض ل

 . )4(القضاء برجال الشرطة او االلتجاء الى 
ه           فالحق في السالمة البدنية يقع في مقدمة ق        ائمة حقوق االنسان ، وهو الحق األصلي الذي تستند الي

ليما           ه س ان بدن بقية الحقوق والحريات وذلك ألن االنسان ال يمكن ان يمارس هذه الحريات إال اذ آ
  . )5(ة والعبوديطليقا ومحميا من القيود

ع، اذ ال يمكن  تمتع بها الفرد في المجتميآما ان حرمة جسم االنسان وسالمته من أهم الحقوق التي  
للمجتمع ان يحتفظ بوجوده  وهو يسعى للتقدم واالزدهار اال إذا آان الحق في سالمة أفراده محميا               

  . )6( آاملة بحماية
ات                      ى الحري آما ان السالمة البدنية تعد رآيزة أساس من رآائز البقاء لدى االنسان ، وهي من أول

ل البشري المنبثقة من صفة االنسان وبعيدا عن أي         الطبيعية ، ومن ثم فان احترامها واحترام الهيك       
 .)7(لمشرع العادي صفة اخرى هي اول واجبات المشرع الدستوري وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادة الثا  , 1990اعالن القاهرة حول حقوق االنسان في االسالم لعام          )1( ة الم سان             (( ني ة لكل ان ة اهللا وهي مكفول اة هب ويحرم  , الحي

ا ال يجوز المساس        , وسالمة الجسد مصونة    , اللجوء الى وسائل تفضي الى افناء الينبوع البشري          ا آم وال يجوز االعتداء عليه
 )). وتكفل الدولة حماية هذا الحق , بها بغير مسوغ شرعي 

 



ذا ال )2( د أخذت به ؤتمر المولق رارات م ي ذهب ق د ف كندنافية المنعق ايو 15بالد الس ة 1967 م ة لالتفاقي دوة الدولي رارات الن  وق
ام                 ي بروآسل ع د ف سان المنعق وق اإلن ه                    1970األوربية الخاصة بحق اء فمن الفق ذا المذهب جانب من الفقه ا يناصر ه  ، آم

 .الفرنسي 
-Ferrier, P. L protection de la vie privée, Université des sciences sociales de 
         Toulouse, 1973, p. 38.                                                                                                              

 .17، ص)1(محمد زآي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحرية الشخصية ، المصدر السابق ، هامش رقم . د )3(
 .109ص ،1982، مؤسسة شباب جامعة االسكندرية، الطبعة الثالثةيزيد على المتيت، النظم السياسية للحريات العامة، ابو ال .د )4(
  .220 صالجزء الثاني ،1971، دار العلم للماليين، بيروت،الطبعة الثانيةادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، . د )5(
الة ماجستير ،             ضياء عبد اهللا عبود جابر االسدي ، ا        )6( ة ، رس لحق في سالمة الجسم ضمانة من ضمانات المتهم ، دراسة مقارن

  .19 ، ص2002آلية القانون ، جامعة بابل ،
سياسة ، ط             )7( روت،          1عبد اهللا لحود وجوزف معتزل ، حقوق االنسان الشخصية وال دات ، بي شورات عوي  43 ،ص 1972 ، من

. 
 

اتير      بينت ة      اغلب الدس ة واألجنبي ة التي يجب ان               عل العربي ى أن ترسم الخطوط العريضة للحماي
ي سالمة الجسم  شرع للحق ف ا الم ام  و, يعطيه ي لع تور العراق اتير الدس ذه الدس ن ه إذ , 2005م

ة     ((منه على ان)  ج - أوال 35(نصت المادة    ذيب النفسي والجسدي والمعامل يحرم جميع أنواع التع
ذيب  ي اعتراف انتزع باإل  أوال عبرة ب  , غير اإلنسانية  د أو التع ة   , آراه او التهدي وللمتضرر المطالب

 .))وفقا للقانون, بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه
ادة   اذ أشارت ال   ,  يحمي حق سالمة الجسد      ًا نص نظريا1971  الدستور المصري    وتضمن ) 43(م

ر رضائه      أال يجوز إجراء  آي تجربة طبية او علمية على           (( : هنالى ا , من الدستور    ي انسان بغي
 . )1())الحر

سنة  111اما قانون العقوبات العراقي رقم   سان في سالمة جسده واعدها        1969 ل اول حق االن تن
 .420 الى 405جريمة على حياة االنسان وذلك في المواد من 

ى ان   ) 13( إذ نصت المادة     ,  بمعصومية الجسم  1947 الدستور اإليطالي لعام     واقر ع   منه عل يمن
 .من اشكال إنزال العنف الجسدي والمعنوي باألشخاص الخاضعين لتقييد حرياتهم شكل أي 

ام    سري لع تور السوي د الدس ق   1999وأآ ذا الح مان ه ى ض ادة  , عل صت الم ى  )10(اذ ن ه عل  من
 .)2(لقاسية وا    ة و الالنسانية المعاملة المهين أشكالتعذيب وأي شكل أخر منال يمنع":ان
مة الجسم مكانه الخاص في المواثيق الدولية ، وذلك من خالل النص عليه في               أحتل الحق في سال    

اإلعالن                            م المتحدة آ ة لالم ة العام صادرة عن الجمعي ة سواء ال ائق الدولي ة من الوث أآثر من وثيق
ذا                العالمي لحقوق االنسان او االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان  آما اهتمت المؤتمرات الدولية به

ه وإصدارها      الحق من خ   دها علي ذا الحق والمحافظة               الل تأآي رام ه شأن احت ة ب التوصيات الالزم
  .)3(عليه واالبتعاد عن آل ما من شأنه المساس به بالوسائل آافه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص )1( اتي انون العقوب م  ق صري رق سنة 95 الم ى 2003 ل سد االعل ة ج دني او    حماي ذيب الب ال التع ن أعم سيته م سان ونف ن

ه                       . المعنوي   د  , وقد برز دور محكمة النقض المصرية بإرساء المبادئ  التي تحمي هذا الحق وتصونه من آل عدوان علي وق
را                ات لجرائم اال آ انون العقوب ائي من ق ك                 هخصص المشرع الجن اس وذل راد الن صادرة من الموظفين ألف ة ال  وسوء المعامل

دانهم  بتع داث اآلم بأب ة او أح ى الوظيف ادا عل ع األشخاص اعتم سوة م تعمال الق راف او باس ى االعت ه عل تهم لحمل . د  .ذيب م
 . 278ص , المصدر السابق , محمد محرم محمد علي 

سابق،ص          ة، المصدر ال اتير العربي ي الدس ادة    .42فاتح سميح عزام ، ضمانات الحقوق المدنية والسياسية ف ) 126(نصت الم
ه            ((  على ان    المصري ايضا  من قانون العقوبات   سه لحمل ك بنف تهم او فعل ذل ذيب م ر بتع ومي آم ستخدم عم آل موظف او م

ررة       , على االعتراف يعاقب باإلشغال الشاقة او السجن من ثالث سنوات الى عشرة              واذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المق
دا  ل عم ادة )) . للقت ضيف الم ن ) 129( وت ه م انون ذات ة  (( الق ف بخدم ل شخص مكل ومي وآ ستخدم عم ل موظف أو م آ

شرفهم او احدث اآل                 اً عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل ب دة ال     أ ب م الحبس م دانهم يعاقب ب ب
 )). تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائتي جنيه مصري 

ام    ,  من الناحية النظرية    هذا الحق  آفلتمن الدساتير األجنبية التي      )2( م      1787الدستور االمريكي لع ي ت ديل الخامس الت ي التع  ف
ام    راره ع  , G. Herman Pritchett , The American constitutional system forth edition, 1791إق

M .C  Growl Hill company 1967 .p.p  98 -99 and p.119  ,     ود االسدي د اهللا عب ي   ,ضياء عب  الحق ف
 .18ص , 4هامش رقم, المصدر السابق, سالمة الجسم

 . 37ص, مصدر سابق, التنظيم الدستوري لعالقة الفرد بالدولة, محمودآوثر عبد الهادي  )3(
 



 
سان في         1966  وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام           مؤآدًا على حق االن

ه       التي   المادة السابعة سالمة جسمه في     ى ان ه او            (( نصت عل سان او معاملت ذيب آي ان ال يجوز تع
وان )) معاقبته بقسوة وال يجوز إجراء آية تجربة طبية او علمية على آي انسان بغير رضاه الحر                 

ذيب أي       واز تع دم ج ى ع ارة ال الل اإلش ن خ سم م المة الج ى س د عل ادة تؤآ ذه الم سان ه  , )1(ان
وق         ة حق ة لحماي ة األوربي ام          ونصت االتفاقي ات األساسية لع سان والحري ادة      1950 االن  )3( في الم

تثنائية   ال يمكن أن يخضع احد للتعذيب او العقوبات والمعامالت غير االنسانية            " على أنه     )2(واالس
ام          , سان لع ادة       1969وأقرت االتفاقية األمريكية لحقوق اإلن ا    )5( ، في الم ذيب     :  منه . تحريم التع

لكل إنسان الحق في أن تكون سالمته الجسدية والعقلية   : لمادة ذاتها إلى أن      من ا  )1(وأشارت الفقرة   
ذيب      :  من ذات المادة على أنه       الفقرة الثانية آدت  أو. والمعنوية محترمة    ال يجوز إخضاع أحد للتع

 .أو لعقوبة أو لمعاملة قاسية أو مذلة 
ام          ذيب        ،   1984واعتمدت االمم المتحدة اتفاقية لمناهضة التعذيب لع ة التع د عرفت االتفاقي   هو وق

ه                 و, صورة من المساس بسالمة الجسم       تم إلحاق انه آل عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا ي
راف                    ى اعت بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او عل

شترط  حظ من خالليال, )3( ارتكبه او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه    هذا التعريف انه ي
رى                في أعمال التعذيب ان ينتج عنها الم وان يكون على جانب من الشدة وهذا امر غير سليم آما ن

يال    ون قل د يك ا ق ب عليه م المترت ان االل ذيبا آ د تع ال تع اك بعض األفع م , الن هن دم االل د ينع وق
ديره وعي او تخ اده ال د افق ذيب بع التعرض للتع شيء ا, آ ذ اال ان ال ه اخ ذا التعريف ان ود له لمحم

ادة       . بااللم النفسي وعده صورة من صور المساس بسالمة الجسم            د نصت الم ى    ) 11(وق ه عل من
اذ       ) 12(آما نصت المادة    , منع أي فعل من افعال التعذيب        قيام السلطات في الدول األطراف باتخ

ا  نصت اإلجراءات السريعة عند حصول عمل من اعمال التعذيب آما           د آل      ) 16(دة   الم ان تتعه ب
يم من                       ى أي اقل وع عل ذيب من الوق ال التع ع أي عمل من اإلعم دولة من الدول األطراف بان تمن

ى شخصه من أي عنف        (( على  ) ب/5( نصت المادة    وايضاأراضيها   سان في األمن عل حق اإلن
ة جماعة او مؤسسة      مأو أذى بدني يصدر سواء       ا الفق  ,))ن موظفين رسميين او عن أي ) هـ (رة  ام

  . )4( الطبية من المادة نفسها فقد نصت على حق التمتع بالخدمات العامة والرعاية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أثناء دورة االنعقاد الحادي والعشرين في 2200أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذه االتفاقية بقرارها  )1(
وقد انظم العراق الى هذه االتفاقية بالقانون  مادة ) 53(وتضمنت  , 15/7/1967 وعدت نافذة ابتداء من 16/12/1966
  .1970 لسنة 193رقم 

عبد العزيز محمد سرحان، االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، .د )2(
 .306 ، ص1966

دت )3( ن    انعق رة م ي الفت ذيب ف ضة التع دة لمناه م المتح ة االم رة للجن دورة العاش ل 30 -19 ال ي 1993/ ابري ف( ف د ) جني وق
ال        سان،     . تدارست الدورة التي افتتح أعمالها مساعد األمين العام لشؤون حقوق االنسان السيد إبراهيم ق وق االن ة حق ينظر مجل

 .23   ص1993/ جوان /3  رقم 1993المرصد الوطني سنة 
 .15ص , المصدر السابق, الحق في سالمة الجسم,  ضياء عبد اهللا االسدي     ينظر

ات الشخصية         , حسام احمد محمد هنداوي     . د )4( ة الحري ة   , القانون الدولي العام وحماي اهرة  , دار النهضة العربي  ,  1992, الق
    .اوما بعده 36ص 

 المطلب الثاني
 االنسانبشخص الحقوق المتعلقة 

 
ل       اآلخرين                      ان  حاجة االنسان الى االحتفاظ بخصوصية شخصيته وعدم التطاول عليها من قب
رد     ,  رام ذات الف ط الحت ة فق ست واجب ه      , لي وض ب ع والنه دم المجتم ة لتق ي واجب ا ه وإنم

ر     ع الح رورية للمجتم ا ض ضمن قيم صوصية تت صوص    , فالخ ة الخ ا حال صد به ة يق ي لغ , فه



وم  ة   , )1(والخصوص نقيض العم ة القانوني ع بالحماي ي الخصوصية يتمت ان نطاق الحق ف واذا آ
سرية      ا بال رين محاط ل اآلخ ن تطف دا ع ل بعي ي ان يظ ث ينبغ دد  , بحي ف مح اال ان وضع تعري

ه تختلف         , )2(وجامع لمعنى حق الخصوصية يبدو امرأ غير يسير          ان فكرة الخصوصية فكره مرن
وبحسب الظروف الخاصة      , ات السائدة في المجتمع       وتتطور من مجتمع الى اخر بسبب األخالقي      

الرجوع   , )3(بكل شخص من حيث آونه يكتم الخصوصيات ام من الذين يجعلونها آتابا مفتوحا               وب
د معنى الخصوصية             ام بوضع تعريف      , الى الحاالت الفقهية المبذولة في تحدي نجد ان بعضهما ق

ة في نطاق       والبعض األخر اعتم , وصفي عام للحق في الخصوصية     ان العناصر الداخل ى بي د عل
انون االمريكي               , )4(هذا الحق    د الق ك تعريف وضعه معه ات         , لكن هنال , وهو من أشهر التعريف

ة           ات المتحدة االمريكي ة في الوالي ة هام ع بقيم شير ال   , وقد أصبح يتمت  الخصوصية من   ىوهو ي
 وجه حق حق شخص أخر في            آل شخص ينتهك بصورة جدية وبدون     ( زاوية المساس بها قائال     

ر         م الغي ر مسئوال              , ان تصل أموره وأحواله الى عل وتكون صورته عرضة ألنظار المجتمع يعتب
 :  ولتعريف معنى الحقوق المتصلة بالخصوصية تم بحثها فيما يلي)5() امام المعتدى عليه 

 
 . ن ـــالمسك الحق في حرمة:    الفرع االول 
 . المراسالت ةالحق في سري :  الفرع الثاني
 . لـــــــحرية التنق الحق في :    الفرع الثالث
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  . 80ص, 2000, بيروت , شر دار صادر للطباعة والن, الطبعة االولى , المجلد الخامس , لسان العرب , العالمة بن منظور  )1(

ة   , الطبعة االولى , المجلد االول , الصحاح في اللغة والعلوم    ,  العاليلي   العالمة الشيخ عبدا هللا       =  , دار      الحضارة العربي
 , 1974, بيروت 

وتر        , رافع خضر صالح    . د      =  تخدامات الكومبي ة اس ي مواجه الة ماج  , الحق في الحياة الخاصة ف انون   رس ة الق ستير   آلي
  . 12ص  , 1993, جامعة بغداد 

ان ،                                . د )2( شر ، عم ة والن ة ، دار الثقاف ائي ، دراسة مقارن انون الجن ي الق اة الخاصة ف ة الحي ,  1996ممدوح خليل البحر ، حماي
  . 33ص

  . 13ص, مصدر سابق , رافع خضر صالح الشبر . د )3(
, جامعة عين شمس   , آلية الحقوق   , رسالة دآتوراه   , القة بين الدولة واألفراد     حماية الحياة الخاصة في الع    , احمد محمد حسان     )4(

  . 27ص, 2001
ة   , الحق في الخصوصية , الحق في احترام الحياة الخاصة     , حسام الدين آامل االهوائي     . د )5( ة   , دراسة مقارن دار النهضة العربي

 . 33ص , 1978, بيروت, 
 

 ن المسك   الحق في حرمة:الفرع االول 
حيث يمارس االنسان حريته الى أقصى الحدود وهو المملكة الصغيرة          المنزل هو المكان االساسي     

ه        ,التي تجعل من الشخص سيدا       ا بكيان اة الخاصة     , يشعر فيها باستقالله ويحس من خالله وان الحي
  .)1(فهو حصنه المنيع تجاه العالم بأسره , تتجلى بأسمى معانيها في منزل االنسان 

ع                         االن ه الخاصة ، فال يمكن ان يتمت ة وعالقات ه خصوصياته ومشاعره الذاتي ه ل م طبيعت سان بحك
أى                ان بمن سكينة واالطمئن ه بال شعر في ه ، وي أوي إلي ان طبيعي ي بهذه الخصائص إذا لم يكن له مك
ا       سان ويحي دأ االن ه يه اة الخاصة ففي اهر الحي رز مظ ن اب سكن م د الم ذا يع ر ، ل ل الغي ن تطف ع

  . )2() الحصينة   قلعة الفرد( حتى يصفه فقهاء االنجليز بـ لشخصه ،
ر                  رد في ان يكف الغي فحرمة المسكن امتداد للحق في الحياة الخاصة ، فهي ترجمة أمينة لحق الف

ي يحيياه    ه الخاصة الت ة حيات د عتب وا عن ه ، وان يقف ن مالحقت ن  اع دا ع ه ، بعي دران بيت ين ج  ب
ون وأسما         أى عن عي ه                الرقباء وبمن رد بذات ه خصوصياته وإسراره ، ولينف ودع في ع اآلخرين، في

 . )3(اليه وبأسرته وبالمقربين 



ي      سلطة إال ف رد او ال ل الف ن قب ر إذن صاحبه م ه بغي واز دخول دم ج ضي ع سكن تقت ة الم فحرم
  . )4( فيه األحوال التي ينص عليها القانون وإتباع اإلجراءات المقررة

ة المسكن، حيث               وتعددت اآلراء في الفقه بصد     اك حرم ة انته د تحديد المصلحة المحمية في جريم
ة        ي رغب سكن ه ة الم اك حرم ريم انته ن تج ة م ى ان الحكم ي ال ه العراق ي الفق بعض ف ذهب ال ي
ع         اعي ومن ن االجتم ة لألم ك حماي ي ذل القوة ، وف ا ب ع انتزاعه ازة ومن ة الحي ي حماي شرع ف الم

  . )5( العام اإلخالل بالنظام
بعض  رى ال ك الن       وي صوصية ذل ي الخ سان ف ق االن ي ح ريم ه ن وراء التج ة م ر ان العل  اآلخ

ود ،                      ه في الخارج من قي اإلنسان يتحلل داخل منزله بوجه عام مما تفرضه الحياة االجتماعية علي
دور في                           ا ي ه الخاصة م م مظاهر حيات سرية ، واه فالبد من ان تحاط حياته الخاصة بسياج من ال

ن أحادي    زل م ل المن ا         داخ ع عليه ه ال يطل ى ان ادا عل اع اعتم ن أوض سكن م ذه الم ا يتخ  ث وم
 .وبدورنا نؤيد هذا الرأي ,)6(احد

سبية     م ن د ان رغ ان ، بي ان والمك اختالف الزم ف ب سبي يختل سكن ن وم الم ذآر ان مفه دير بال وج
سكناه                     د ل ذي يع ان ال سان والمك ه االن  حتى   الفكرة ، يمكن تعريف المسكن بأنه المأوى الذي يقيم في

ولو لم يسكن فيه ، وهو مستودع أسراره ومكان راحته ، وذلك ينصرف بدوره الى توابع المسكن                  
دو                       ه سور واحد بحيث تب وهي األمكنة المخصصة لمنافعه والتي تتصل به مباشرة او يضمها مع

 . )7( له جزءا مكمال
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 .522ص,1989, القاهرة , الطبعة االولى, مؤسسة نوفل , مصطفى العوجي حقوق االنسان في الدعوى الجزائية .د )1(
صرية،     )2( ات الم شر للجامع ة، دار الن ات العربي د البحوث والدراس ائي، معه انون الجن سان والق وق اإلن ل ، حق سين الجمي ح

را    قال وليم بث رئيس       , 101 ، ص  1972القاهرة ،  صدد      ) 1806 - 1759(وزراء إنكلت ذا ال ي ه ر الرجال    (ف بيت أآث
سرب           اح ، وتت ه الري قفه ، وتعصف ب ز س د يهت فقرا يستطيع ان يتحدى جميع سلطات التاج ، فقد يكون هذا البيت هزيال وق

 .ديمقراطية قلعتهإليه األمطار ، ولكن ملك انكلترا ال يستطيع ان يدخله  اال بإذنه ، ذلك ان بيت الرجل في النظم ال
  .29رافع خضر صالح شبر، المصدر السابق ،ص. د )3(
 .147، ص1998، 1فيصل شطناوي، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الحامد للنشر،عمان، ط.د )4(
  .233، ص1996مطبعة الزمان ، بغداد ، –القسم الخاص –فخري عبد الرزاق ألحديثي ، شرح قانون العقوبات . د )5(
سعي. د )6( ل ال شر،   آام ة للن ة، دار الثقاف شرف والحري ى ال ة عل رائم الواقع ات ، الج انون العقوب رح ق ان،  د ، ش  ، 2002عم

  .190ص
 .30رافع خضر صالح شبر ، المصدر السابق ، ص. د )7(

ا في                  ددة وال تمارس آله ك              ان األنشطة التي يمارسها االنسان أصبحت متع المسكن ، وتل
ى               هي الضرورة التي تدعو لحماية     د تقتصر عل  تلك األنشطة في آل مكان تمارس فيه والتي لم تع

ان خاص                 , المسكن بمفهومه الضيق     شمل أي مك انون لت ة الق لقد بات من الضروري ان تمتد حماي
ه     ب حيات سان بعض جوان ه االن ارس في ةيم ة ال   , )1( الخاص تورية والقانوني ة الدس  أي ان الحماي

شاطه           تقتصر على المسكن بل تشمل آل مكان         ه الشخص ن زاول في ان ي ة او آل مك خاص باإلقام
دارس ومكاتب                     شفيات والم ادق والمست زالء بالفن ل غرف الن الصناعي او التجاري او العملي ، مث

  .)2( األطباءالمحامين وعيادات
بعض                          ا ال د عرفه ا عن تعريف خصوصية المسكن، فق وم المسكن ، ام هذا فيما يتعلق بتحديد مفه

ا  أمين : (بانه ستودع     ت ره وم ون س سته بوصفه مكن د أس سكنه وق ة م ة حرم ي حماي رد ف ق الف ح
اع               انون او من دون إتب ررة في الق خصوصياته ، وهو يستلزم تحريم دخوله في غير األحوال المق
دعيما ألمن                    ة وت اإلجراءات المقررة فيه من جانب احد ممثلي السلطة اعتمادًا على وظيفته ، حماي

  . )3()  فيهن الذي يقيمالفرد وهدوئه في المكا
ى اساس           وم عل ة تق ك الن الحماي ه الشخصية، ذل سه وحريت ع من الشخص نف ة المسكن تتب وحماي
شخص       ة ال سكن اال بموافق ام الم وز اقتح ال يج ة ، ف رة الملكي ى فك ست عل صية ولي رام الشخ احت

 . )4( القضائيةالشاغل لها وبأمر من السلطة
ام           بحرمة   اتجهت اغلب الدساتير نحو اإلقرار      في   ,2005 المسكن ، اذ نص الدستور العراقي لع

ادة  ا / 17(الم ى ان) ثاني ه عل شها أو  ((من ا أو تفتي وز دخوله صونة وال يج سكن م ة الم  حرم
انون  ا للق ضائي ووفق رار ق ا إال بق رض له ضائية   , التع ة ق ن جه ادر م رار ص ى ق اء عل وبن

 .)5(ذا الحق السابقة هةآما تناولت الدساتير العراقي,))مختصة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



داد،                    )1( ة بغ انون ، جامع ه الق الة ماجستير ، آلي سكن، رس ة الم  , 40، ص1999تيسير محمد االبراهيم ،جريمة انتهاك حرم
 .46قادر محمد نوري، المصدر السابق، ص
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  حارث أديب إبراهيم، المصدر السابق، )2(
  .38ص. وما بعدها 17محمد زآي ابو عامر، المصدر السابق، ص. د )3(
  .84مد سليم غزوي ، المصدر السابق، صمح. د )4(
ادة    نظريا فقط1970نص الدستور العراقي  لعام   )5( ي الم ى ان   ) ح/ 22( ف ه عل ا وال     : ( من ة ،  ال يجوز دخوله ازل حرم للمن

ة خاصة               ) . تفتيشها اال بامر قضائي مسبب وفقا الحكام القانون          ة المسكن اهمي نح حرم م يم ، ونجد بان المشرع الدستوري ل
ساآن ضمانات        .  اقتصر النص الخاص بحرمة المساآن على عدم جواز دخولها وتفتيشها            حيث ل للم وآان من االولى ان تكف

ضائية مختصة                    ة ق ر مسبب صادر من جه لكن  , خاصة تتمثل في عدم جواز اتخاذ أي اجراء يمس حرمتها اال بمقتضى ام
ين ان     هذا النص لم يطبق بشكل عملي وانما جاء نظريا وعلى الورق ف   شريعي وب ق النص الت قط حيث هناك فرق بين ان يطب

 هو التطبيق فكلما آان التطبيق مطابقا للدستور آانت المدونة قانونية والعكس      يال يطبق عمليا الن االصل في النص التشريع       
رة الرقا                        ا جاءت فك ة ومن هن ر قانوني ى التطبي   صحيح حيت ان ابتعاد التطبيق عن الدستور يؤدي الى ان المدونة غي ة عل  قب

 . الذي تقوم به األجهزة اإلدارية 
م      ات رق انون العقوب ي ق ساآن ف ة الم سنه  111 وحمى المشرع العراقي حرم ادة  1969 ل ى ان ) 428(، اذ نصت الم ه عل من

 : يعاقب بالسجن مدة التزيد على سنة وبغرامة التزيد على مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين
ي يرخص    من دخل محال مسكونا    .أ   او معد للسكن او احد ملحقاته وآان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير األحوال الت

 .فيها القانون بذلك
 . من وجد في محل مما ذآر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه  . ب 
 . من دخل محال مما ذآر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه  .ج 

 
تورو امنص الدس ة )1(1971   المصري لع ة النظري ن الناحي ادة , م ي الم ى ان) 44( ف ه عل : من

انون                        ام الق ا إلحك أمر قضائي مسبب وفق شها اال ب ا وتفتي ة فال يجوز دخوله ومن   , للمساآن حرم
سبيب  (خالل نظرة إلى هذين النصين نجد بان المشرع المصري أضاف شرطا أخر هو شرط          ت

ر لخصوصية المسكن ، وهو اإلجراء                    على الشروط القانوني   ) األمر ة أآث وفير حماي ة، من اجل ت
ادة ضمان الحق ه لزي ذ ب ي ان بأخ ى بالمشرع الدستوري العراق ان األول ذي آ ادة , ال ونصت الم

ام  ) 14( الي لع تور اإليط ن الدس ك 1947م ة ال تنته ساآن حرم ى ان للم راء .  عل ن إج وال يمك
ا لأل    ز اال وفق يش او الحج ري او التفت ضمانات       التح ا لل انون طبق ي الق ة ف رق المبين وال والط ح

 .المفروضة لحماية الحرية الشخصية
 المسكن منه لحماية  ) 13( حرمة المسكن اذ خصص المادة       1999واقر الدستور السويسري لعام     

 . من ذات المادة الى ان لكل شخص الحق في احترام مسكنهالفقرة االولى الخاص وأشار في 
ادة   1948لمي لحقوق االنسان الصادر عام    اقر االعالن العا   ) 12( حرمة المسكن ، ونص في الم

ة      ي الحماي ل شخص الحق ف سكنه ولك ي م سف ف دخل تع د لت ريض اح وز تع ى ان ال يج ه عل من
  .)2( التدخل القانونية ضد هذا

ام                سياسية لع ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ة المسكن اذ نصت    1966آما آفل العه  حرم
دخل                    ) 17(ادة  الم انوني ، لت ر ق منه على ان ال يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي او غي

 .في خصوصيته او بيته
سها         ذا                     " ونصت الفقرة الثانية من المادة نف ل ه انون من مث ة الق ان من حق آل شخص أن  يحمي

 ".التدخل او المساس 
ام            صادرة ع سان ال ان مضمون ونطاق الحق         1950وتصدرت االتفاقية األوربية لحقوق اإلن  لتبي

 :على) 18(في حرمة المسكن حيث قررت في المادة 
 .ان لكل شخص الحق في أن يحترم  مسكنه  .أ 
دخل ينص                        .ب  ذا الت ان ه ذا الحق ، اال إذا آ ال يجوز للسلطة العامة التدخل في استعمال ه

انون   وطني           . عليه الق ة األمن ال د اجراءًا ضروريا في مجتمع ديمقراطي لحماي او ويع
ع الجرائم      االمن العام او الرفاهية االقتصادية للدولة ، او لحماية النظام   ام ، او لمن  الع

 وحريات الغير     او لحماية الصحة واالداب او لحماية حقوق



الفقرة                ة، ف والجدير بالمالحظة ان الحماية التي تكلفها االتفاقية للحياة الخاصة والمسكن ليست مطلق
دخل          الثامنة   المادةالثانية من     تنص على مشروعية تدخل السلطات العامة في مباشرة هذا الحق الت

  . )3( ثالث قيود ولكن هذا التدخل يرد عليه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق             ) 92(واستلزم قانون اإلجراءات الجنائية المصري في المادة         )1( ه قاضي التحقي ذي يجري حضور المتهم فيما يتعلق بالتفتيش ال

. 
 . 29ص, مصدر سابق , الوثائق العالمية , محمود شريف بسيوني. د )2(
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 . 135 ص     مصدر سابق , المدخل لدراسة حقوق االنسان في القانون الدولي , عبد العزيز محمد سرحان . د )3(
ذا                       .1 وطني ان يحد من ممارسة ه ان يكون االجراء ضروريا فاذا تحقق الشرط جاز للمشرع ال

ذا ال                شريعات في ه ا يصدره من ت ة          الحق عن طريق م سلطات العام نح ال ذي يم خصوص وال
 . الحق في التدخل بالقدر الذي يحدده القانون 

ادة ال     .2 ى سبيل الحصر   م ان يكون التدخل ضروريا لحماية المصالح التي حددتها الم  ,ذآورة عل
ه                      رر ان حقوق ذي يق رد ال ة المعطاة للف ك اإلمكاني ة هي تل ا االتفاقي ضمانات التي أقرته ومن ال

ة                   االساسية قد انت   سان ،ضد  الدول وق االن ة لحق ة األوربي هكت ان يقدم شكواه مباشرة الى اللجن
ذا          سئولة عن ه ا م اك         التي يعتقد انه سان          ,)1(      االنته وق اإلن ة لحق ة االمريكي   وآفلت االتفاقي

ادة          ل ,)2(1969الصادرة عام    ى ان      ) 11(حرمة المسكن ، اذ نصت الم ا عل ال يجوز ان    : منه
 .اعتباطي او تعسفي في منزله يتعرض احد لتدخل 

 . لكل إنسان الحق في ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او تلك االعتداءات  .3
 

رد اواسرة                ة المسكن لكل ف ا وال حتى           , أآدت  الشريعة اإلسالمية حرم داء عليه فال يجوز االعت
و  الذين   أيهايا  (( دخولها اال بأذن أهلها آما قال اهللا تعالى          وتكم حتى       ال ت   اامن ر بي ا غي دخلوا بيوت

ا            أهلها وتسلموا على    تستأنسوا دخلوها     أحدا  ذلكم خير لكم لعلكم تذآرون فان لم تجدوا فيه  فال ت
م  ؤذن لك ى ي و  , حت ارجعوا ه وا ف م ارجع ل لك ىوان قي يم  أزآ ون عل ا تعمل م واهللا بم . )3( )) لك

ال  المسكن حرم اهللا التجسس والتلصص على بيوت االخري      حرية   ولحفظ ا    {ن  فق ُسوا َوَل ا َتَجسَّ َوَل
 . )4( }َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا

 
 الحق في سريةالمراسالت: الفرع الثاني 

ستودعا                       د تكون م الة ق اة الخاصة ، الن الرس تعد سرية المراسالت ، من المظاهر الهامة في الحي
ة         داد لحري ذا الحق هو امت فكر ، الن من يخشى    ال     للسر ولخصوصيات اإلنسان ، حيث إن ه

الم        ة الك ا بحري صاال وثيق صل ات ا تت ة ، وألنه ك بحري ن ذل ر ع رؤ ان يعب ائله ال يج اك رس انته
   .)5( نفسة والتعبير عن الفكر والشعور ، حيث انها الوسيلة التي يعبر بواسطتها عن مكنونات 

ة   ات الفقهي د تباينت االتجاه ى االصطالحي للمراسالت ، فق صدد المعن ا ب شأنه ام ه : ب حيث اتج
ى             ة دون سواها     جانب من الفقه الى تبني معنى ضيق للمراسالت ، اذ قصرها عل ائل المكتوب الرس

ا            الت ، بأنه بعض المراس رف ال فوية اذ ع ائل ش ا بوس ب فيه تم التخاط ي ي الت الت ن المراس م
ا آانت الط                      ات أي د والبرقي دى مكاتب البري ات التي توجد ل ة التي    الخطابات والطرود والبرقي ريق

 ترسل بها سواء أآانت داخل مظروف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة               األوربية العناني ، دراسة حول االتفاقية       إبراهيم. د )1( ائق العالمي اني ، الوث د الث سان ، المجل وق االن سان ، حق وق االن ة حق  لحماي
دها  366 ، ص1989 ، دار العلم للماليين ، بيروت  ،      محمود شريف بسيوني وآخرين   . واالقليمية ، د   ار ك ي  ار و وما بع ي ه

داد                           سمو ة اع ة واالقليمي ائق العالمي اني ، الوث د الث سان ، المجل وق االن ا ، حق . د: ، اتفاقية حقوق االنسان في اطار مجلس اورب
 . عدها  وما ب348 ، ص1989محمود شريف بسيوني وآخرين، دار العلم للماليين ، بيروت ،



دولي   واك آوآييول. د )2( ي ال ام األمريك ةت ، النظ ة      لحماي ائق العالمي اني ، الوث د الث سان ، المجل وق االن سان ، حق وق االن  حق
  .375 ، ص1989محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العالم للمالين ، بيروت ، . واإلقليمية ، اعداد د

 . 28, 27اآلية , سورة النور , القران الكريم  )3(
 . 12اآلية , سورة الحجرات , لقران الكريم ا )4(
د                  )5( انون ، المجل دد    ) 23(آريم يوسف آشاآش ، حماية سرية المراسالت ، مجلة دراسات الشريعة والق انون االول ،    2، الع  ، آ

  .257 ، ص1996
 أو في مظروف مفتوح او آانت  ,)1( عليها طالما مرسلها اراد عدم اطالع غير المرسل اليه   لمغلق  
ار شوفة عب ة مك ن بطاق ة   ,  ة ع ا لحرم الي انتهاآ ة المراسالت وبالت ا لحرم ك انتهاآ ان ذل واال آ
اة ة الحي ت      , )2( الخاص واء تعلق راد س صوصيات االف سر ولخ ستودعا ل ون م د تك الة ق  الن الرس

ات شخصية تجسدت في صورة                 ة محادث الغير ، فهي بمثاب  مراسلة  بالمرسل ام بالمرسل اليه ام ب
)3(.  

ه         وعرف ج  ا          : (انب آخر من الفقه الحق في سرية المراسالت بان راد لم ين االف شفها ب عدم جواز آ
ذا الحق                  في ذلك من اعتداء على الحق  في آتمان ما تضمنته هذه المراسالت وتعطيل لممارسة ه

سمعية ذات                  "الفكر" وانتهاك لحرية    ة واألشرطة ال ات الهاتفي ى المحادث ة عل ضا حظر الرقاب ، واي
ى      : (وعرفه البعض األخر بانه   , )4( القانون   ل الشخصي إال وفقا الحكام    االستعما اء عل الحق في البق

ا إال                  سرية ة عليه ة جه  مراسالت األشخاص البريدية والبرقية واالتصاالت الهاتفية وعدم إطالع أي
د وسع من                           , )5( )وفقا للقانون  ى تبني معنى واسع للمراسالت ، فق ه إل اه آخر من الفق وذهب اتج

  .)6( الهاتفية نطاق المراسالت لتشتمل آافة الرسائل المكتوبة ، البريدية والبرقية
وع                      ة هي ن  وقد فسر البعض من الفقه المحادثات بوصفها رسائل شفوية ، وان التنصتات الهاتفي

ة                  , )7( الرسائل   من اإلطالع على   ة وأي ا او برقي ستوي ان تكون خطاب لة في  وال عبرة بشكل المراس
يلة يوس د االلكترون ل البري ة مث صال حديث اآس "  ات تلكس والف ي "ال كال الت ن األش ك م ر ذل او غي

ور   طة التط ستحدث بواس وجت صاالت     , )8( ي التكنول بكه االت ر  ش شفوية عب ات ال  او المحادث
 ".االنترنيت" العنكبوتية 

ا ل                   ا الزم ه     اما عن الحق في السرية فيعد جوهر الحق في الخصوصية ، ان لم يكن وجه ا ، وعلي ه
ا آانت         ك الن الرسائل اي فالحق في سرية المراسالت يعد أهم عناصر الحق في الخصوصية ، ذل
نوعها فهي ترجمة مادية ألفكار شخصية او اراء خاصة وال يجوز لغير أصحاب العالقة االطالع 

ا  ل او     , عليه ة للمرس اة الخاص ق بالحي رارا تتعل ا أس الة دائم ضمن الرس روري ان تت يس ض  ول
ذه                     ة سواء تضمنت أسرار ه المرسل اليه او أي شخص ثالث، فالقانون يشمل المراسالت بالحماي

 . الحياة ام لم تتضمنها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 578 ، ص1993 العربية ، القاهرة ،  الجنائية ، دار النهضةاإلجراءاتاحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون . د )1(
ر   . د )2( ل بح دوح خلي ائي     , مم انون الجن ي الق ة ف اة الخاص ة الحي ة  , حماي ة مقارن شر  , دراس ة والن ان , دار الثقاف , 1996, عم
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ة الموصل ،         )3(  131 ص ،2004علي احمد الزعبي ، حق الخصوصية في القانون الجنائي ، رسالة دآتوراه ، آلية القانون، جامع
 . 

ماعيل. د )4( راهيم إس ة،     إب ضة العربي رة، دار النه تورية المعاص نظم الدس المية وال شريعة االس ي ال م ف ائم الحك دوي ، دع  الب
  . 87محمد سليم غزوي ، الوجيز في اثر االتجاهات المعاصرة ، المصدر السابق ، ص. د . 93، ص1994القاهرة،

شريعة االسالمية     حقوق االنسان في   جابر ابراهيم الراوي ،     . د )5( دولي وال انون ال شر    , الق ل للطباعة والن داد , دار وائ  ، 1999, بغ
  . 175ص

ة ، ج                . د )6( انون اصول المحاآمات الجزائي ي ق ة ف داد ،    1عبد االمير العكيلي ، اصول االجراءت الجنائي ارف ، بغ ة المع  ، مطبع
 .350 ، ص1975 ، 1ط

سليمانية  , آلية القانون , رسالة ماجستير , ق في الحياة الخاصة  الحماية الجنائية لحرمة الح   قادر محمد نوري ،      )7(  2004, جامعة ال
  . 52، ص

  .45احمد فتحي سرور ، الحق في الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، المصدر السابق، ص. د )8(



ة   النوع االول من الحماي ى المراسالت ، ف ة المضافة عل وعين من الحماي ين ن ز ب ذا يجب التميي ل
ة                          يك الة من الناحي ة الرس الة الحق في ملكي سلم الرس ه حين يت فله القانون السائد في بلد المرسل الي

ا                 اع والتصرف فيه ه حق االنتف المادية ، وله على مضمونها حق الملكية االدبية والفنية ، ويكون ل
اني    اال ان آل ذلك متعلق بقيد عدم المساس في الحياة الخاصة للمرسل او غيره وهذا هو ال                 حق الث

 . )1( المراسالت لسرية
سرية المراسالت، وجاء الدستور العراقي                اغلب  نظمت ادئ المتصلة ب دائم     الدساتير المب ام    ل   لع
ة       : ((منه على ان  ) 38( مقررا في المادة      ,2005 ة والبرقي حرية االتصاالت والمراسالت البريدي

ة     ا اال             وال تجوز مراقب    والهاتفية وااللكترونية وغيرها مكفول ا او الكشف عنه ا او التنصت عليه ته
رار قضائي       سابقة لدستور            ))لضرورة قانونية وأمنية وبق ة ال اتير العراقي ا الدس  تناولت   2005 ام
 . )2(هذا الحق بشكل نظري ولم يطبق عمليا 

ادة        ،1971اما الدستور المصري لعام      ذا الحق في الم ه له التي  ) 45( فقد فصل أآثر عند تناول
ا من وسائل االتصال             : "ى ان   تنص عل  للمراسالت البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية وغيره

ضائي      أمر ق ا اال ب ا او رقابته صادرتها او االطالع عليه وز م ة ، وال تج ريتها مكفول ة ، س حرم
 "مسبب ولمدة محددة ووفقا ألحكام القانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36رافع خضر صالح  شبر ، الحق في الحياة الخاصة ، المصدر السابق ، ص. د )1(
ة  : (منه على ان ) 23( نصت المادة  و  ، سرية المراسالت   1970 الدستور العراقي لعام     أقر )2(    سرية المراسالت البريدية والبرقي

انون     والهاتفية مكفولة ، وال يجوز آشفها اال لضرورات  ا الق ي يقرره ونالحظ  ) .  العدالة واالمن ووفق الحدود واالصول الت
وانين                        د اصداره لق ا عن د به ادي ان يتقي ى المشرع الع ي يجب عل من هذا النص ان المشرع العراقي اآتفى ببيان االسباب الت

 . تقيد من الحق في خصوصية المراسالت 
ه            من قانون العقو  ) 328(وقد آفلت المادة              ى ان ي المراسالت حيث نصت عل يعاقب  : ( بات العراقي الحماية الجنائية للحق ف

ون وآل موظف او                            رق والتلف د والب ر البري بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس آل موظف او مستخدم في دوائ
ذآورة         ذاأ مكلف بخدمة عامة   دوائر الم شى سرا       اتلف أو اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت لل ك أو اف ره ذل او سهل لغي

ك              ره ذل صدد    ). تضمنته الرسالة او البرقية ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذآر مكالمة هاتفيه أو سهل لغي ذا ال وفي ه
راض خاصة وان                 ) 328(يمكن تطبيق المادة     يثور التساؤل هل   الم االفت ي الع على نظم المعلومات على شبكات االنترنيت ف

 ؟ت تعد من وسائل االتصاالت الحديثة الهامةاالنترني
 : لالجابة على هذا السؤال البد من تحديد امرين       

ة                )أ ( ات االلكتروني ان الرسالة او البرقية او المكالمة الهاتفية انما هي وسائل االتصاالت، ومما الشك فيه ان البالغات والبيان
ا بعدت ال           بكات                     التي تنتقل بين االفراد والمؤسسات مهم وع من االتصاالت وان استخدمت ش ضا ن ا هي اي ا، انم سافة بينه م

 .االنترنيت والحاسوب اآللي آوسيلة لتبادل تلك البالغات او البيانات
ي دوا   )ب ( ة ف ة عام ف بخدم بكات  ئان الموظف المكل ى ش دمات عل زوا الخ ابلهم مجه ن ان يق اتف يمك رق واله د والب ر البري

ؤالء انوا ه و آ ا ل داالنترنيت فيم وظفين عن زون م ات   المجه ام بمهم مية للقي سلطات رس ة ب ل الدول ين من قب ة او مكلف الدول
 .الوساطة وتجهيز الخدمات على تلك الشبكات 

ى                 افعليه فان            شاء خصوصيات االفراد التي تتضمنها البالغات والرسائل االلكترونية او البيانات تشكل جريمة دون الحاجة ال
نح فيكون موجبا للمسؤولية آذلك تسهيل امر اإل   و. ان تكون عمدية    شاء للغير ، آما لو قام الموظف او المكلف بخدمة عامة يم

راد                       " آودات التشفير  " ل اف ام المعلومات من قب راق نظ م اخت اذا ت ه ف اء علي ات ، وبن ك البيان ى اسرار تل ره لالطالع عل  لغي
 : نظر بهذا الصدد ييهم ينطبق عل) 438( من المادة )2(عاديين فان حكم الفقرة 

انون ،  ةآلي) الماجستير ( حسين توفيق فيض اهللا ، محاضرات في القانون الجنائي ، ألقيت على طلبة الدراسات العليا     .د: ينظر    الق
 .2001 – 2000جامعة السليمانية لعام 



د           , )1( المصري   ونالحظ بان الدستور   ا    لم يكتف بتقرير شرط القانونية في القيود التي ق يتعرض له
سببا                        ,هذا الحق  د ، وان يكون م ذا التقيي  بل أضاف شروطا اخرى تمثلت بوجوب أمر قضائي له

 . لكن آل هذا نظريا , وتحدد فيه مدة التقييد 
ادة  ام  ) 15/1(ونصت الم الي لع تور اإليط ن الدس ى ان 1947م ل : " عل ة المراسالت وآ حري

 ".وسائل االتصال وسريتها مكفولة
تور  ر الدس ام  وأق سري لع ادة  1999 السوي ي الم الته   : " ان ) 13( ف رام مراس ل شخص احت لك

  . )2(وهناك دساتير عربية واجنبية تناولت هذا الحق  ,  الهاتفية البريدية واتصاالته
 الحق في الحياة الخاصة والمراسالت ،         1948اقر اإلعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام        

ادة  ه ع) 12(اذ نصت الم ى ان من ل : ل سفي في مراسالته ، ولك دخل تع رد ضد آل ت ة الف حماي
   . )3(  التدخل شخص الحق في الحماية القانونية ضد هذا

ى ان   ) 29/2( المادة  نصت آما ه عل ود         : من ك القي ه لتل ه وحريات رد في ممارسة حقوق يخضع الف
ة    , " التي يقررها القانون  الحقوق المدني دولي الخاص ب ام    وقد ضمن العهد ال سياسية الصادر ع  وال

شكل       : منه على   ) 17(، هذا الحق ، اذ نصت الفقرة االولى من المادة           1966 دخل ب عدم جواز الت
 تعسفي او غير قانوني في مراسالت احد 
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د الثالث ،            ، الحماية الجنا  عدي حسين   )1( سان ، المجل وق االن انوني المصري حق ي النظام الق اة الخاصة ف ئية اإلجرائية لحرمة الحي
روت ، ط               . دراسات تطبيقية عن العالم العربي ، أعداد د        ن ، بي م للمالي سيوني وآخرين ، دار العل ود شريف ب  ، 1989، 1محم

ل بوضع                 .333ص د تكف ة المصري ق ذا الحق ، اذ نصت               ان قانون اإلجراءات الجنائي ة المساس به ي حال قواعد واضحة ف
ادة  ى ان) 95(الم ه عل دى مكاتب  (:من ائل والمطبوعات والطرود ل ات والرس ع الخطاب أمر بضبط جمي ق ان ي لقاضي التحقي

ان  البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات الالسلكية او اجراء تسجيالت األحاديث جرت ف          ي مك
ع            ي جمي ة أشهر وف خاص، حتى آان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثالث
د             ة للتجدي ا قابل ين يوم ى ثالث د عل األحوال يجب ان يكون الضبط او االطالع او المراقبة او التسجيل بناء على امر ولمدة ال تزي

 ) .ة لمدة او مدد اخرى مماثل
   

ادة      1973من الدساتير العربية التي آفلت هذا الحق الدستور السوري لعام            )3( ي الم ام        ) 32( ف ي لع ادة   1994، الدستور اليمن  الم
ام        )39( في المادة    1996، والدستور الجزائري لعام     ) 53( ي لع تور البحرين ادة      2002، والدس ي الم تور   ) 26( ف ، والدس

ام   ري لع ادة  2003القط ي الم ادة   , )37( ف صومالي الم تور ال ادة  , 25والدس اراتي الم ادة  , 36واالم ي الم  , 52واليمن
ي       1787ومن الدساتير االجنبية التي آفلت هذا الحق ، الدستور االمريكي لعام             ,  9والتونسي المادة    ع الت  في التعديل الراب
ام    راره ع م اق ام   1791ت سوفيتي لع ادة  1936 ، والدستور ال ي الم ام  ، ) 138( ف صيني لع تور ال ادة  1982والدس ي الم  ف

)40.( 
 

Allen ides and Christopher N ., Constitutiponal law " individual Rights, ASPEN,Publishers , 
New  Yourk, 2004  p.303                                              

م الدستورية، رسالة ماجستير، آلية القانون ، جامعة بابل، الحق في سرية المراسالت في بعض النظ محمد قاسم الناصر ، )3(
 12 ، ص1970جمال العطيفي ، القاهرة ، . موسوعة حقوق االنسان ، ومراجعة د محمد وفيق  .84ص       ، 2002
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ل          :  على ان    نصتذاتها   اما الفقرة الثانية من المادة     لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد مث
  )1( التعرض تدخل اوهذا ال

ى الحق          1950ونصت االتفاقية االوربية لحقوق االنسان الصادرة عام         ا عل ة منه  في المادة الثامن
ا         رام مراسالته            -1((: في سرية المراسالت بقوله سان حق احت سلطة      -2   .  لكل ان  ال يجوز لل

ورة في مجتمع ديمقراطي      العامة ان تتعرض لممارسة هذا الحق اال وفقا للقانون وبما تمليه الضر           
ع         ام ومن ظ النظ ع او حف صادي للمجتم اء االقت ور او الرخ المة الجمه ومي وس ن الق صالح األم ل

وق االخرين                ة حق ة واالداب ، او حماي اتهم    الجريمة ، او حماية الصحة العام ا    ,)2())  وحري  وطبق
ذلك              رم مراسالته وآ رد الحق في ان تحت ذي    لنص المادة السابقة ، فان لكل ف ال يحق للشخص ال

 :يحوز رسالة سرية ان يفشي محتوياتها اال بموافقة الذي ائتمنه على سر هذه الرسالة ويتبع ذلك
ه، ان                 -1 ال يحق للمرسل اليه خطاب شخص يتعلق بالحياة الخاصة او بالشؤون الشخصية لكاتب

 . ينشر محتوياته بدون اذن آاتبه 
نها أو اطالع شخص ثالث عليها بدون موافقة        ال يحق لكاتب الرسالة الشخصية افشاء مضمو       -2

 .السيما إذا آانت تتضمن معلومات شخصية عن المرسلة اليه, المرسل اليه 
ة او        -3 اة الخاص ة بالحي الة متعلق ات رس شاء محتوي ه إف ل إلي الة والمرس ب الرس ق لكات ال يح

الة عن                    ذلك ال يجوز لحامل الرس اة  الشؤون الشخصية لشخص ثالث دون موافقته ، وآ الحي
  . )3(موافقته الخاصة المتعلقة بشخص أخر إفشاء محتوياتها دون 

ام          -4 صادرة ع سان ال وق االن ة لحق ة األمريكي د اآدت االتفاقي ى الحق في سرية     1969وق  عل
ادة   صت الم ى ان ) 11/2(المراسالت ، اذ ن ا عل دخل  ((منه د لت وز ان يتعرض اح  ال يج

ي مراسالته  اطي ف ر" اعتب ا نصت الفق ى ان ، آم ادة عل ن ذات الم ة م سان : ة الثالث ل ان لك
  )). الحق في ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل 

وق التي نصت                 ة الحق ة لضمان حماي ات متقدم آما وضعت االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان آلي
وق  اللجنة االمري: عليها ، وذلك من خالل إنشائها جهازين دوليين لحماية هذه الحقوق هما     كية لحق

االنسان ، والمحكمة االمريكية ضد أي دولة عضو في منظمة الدول االمريكية بصرف النظر عن               
  . )4( عليه التصديق عليها ، ودون اشتراط ان يكون المشتكي هو المعتدى
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ات العدالة في اإلجراءات الجنائية ، الجزء الثاني دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية        محمود شريف بسيوني ، ضمان    . د )1(

 .771 ، ص2005الدولية ، آليه الحقوق ، جامعة دي بول ، 
  .471، صإبراهيم عبد اهللا المرزوقي ،، المصدر السابق. د )2(
  .70احمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة ، المصدر السابق ، ص. د )3(
سان                    . د )4( وق اإلن ي والنظام األمريكي ، حق ام األورب اني، دراسات        2السيد اليماني، حماية حقوق اإلنسان في النظ د الث  ، المجل

روت ، ط              . د: حول الوثائق العالمية واإلقليمية ، إعداد        ن ، بي م للمالي  ، 1989 ، 1محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العل

 .445ص
 

 رية التنقل الحق في ح:الفرع الثالث
فمن الطبيعي لكي يكون االنسان حرا ان يتنقل                    , تعتبر حرية التنقل من الحقوق االساسية لالنسان                   

 .)1(وآلما اتسعت مساحة االنتقال آلما آبرمجال الحرية ,من مكان الى اخر متى يشاء واينما يريد 
تدخل في    التي   ريات   انها من الح      و   ,  لالنسان   تعد حرية الذهاب واإلياب أحدى الحريات األساسية                           

خر حرية    األ  وقد اسماها البعض بحرية الحرآة وأطلق عليها البعض                    ,     ) 2(  الشخصية   نطاق الحرية     



الغدو والرواح ويمكن التمييز بين أنواع التنقل المختلفة آالتنقل الجوي والبحري والبري ، اال ان                                               
ور شتى وطرق مختلفة ، آالسير         أآثر هذه األنواع وضوحًا وانتشارًا هو التنقل البري الذي يتم بص                             

على األقدام او التنقل على صهوة جواد او داخل سيارة ، وأآثرها أهمية هو التنقل سيرًا على                                                   
 والتنقل بالغدو        ) 3(  لالنسان    األقدام ألنه يتطلب قدرًا اآبر من الحرية ويرتبط بالحرآة الطبيعية                                       

، من العمل والكسب والعلم ، ذلك الن               والرواح حق أنساني طبيعي ، تقتضيه ظروف الحياة البشرية                      
  .)4( وضرورتها الحرآة قوام الحياة

 الحق في اشكال متعددة منها الحق في الحرآة، اإلقامة والسفر، والعودة، والهجرة، ومنع                                             ويتجلى  
  .)5(األبعاد

 في  2005حرصت النظم الدستورية على تقنين حرية التنقل، فقد أشار الدستور العراقي لعام                                        
. للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه                          :  اوال    ( ( منه على ان         ) 6( ) 42  ( دة  الما  
وبالمقارنة بين التطبيق         ,   ) )   ال يجوز نفي العراقي او أبعاده ، او حرمانه من العودة الى الوطن : ثانيا

رية التنقل      نظريا وحدد ح        اقر هذا الحق        1970لعام   الحالي والسابق ، نجد ان الدستور العراقي                         
 حق االنسان      انه لم يستوعب جميع اشكال هذا الحق حيث لم ينص                      و   بموجب قرارات وتعليمات             

 . الذي اشار اليها صراحةفي الهجرة ومنع اإلبعاد  على العكس من الدستور العراقي الحالي
ه نص بأن   )   41( ففي المادة        , حق التنقل في أربع مواد           نظريا     1971حمى الدستور المصري لعام           

ال يجوز ان     :   ( (    نص على انه      منه ) 50( وفي المادة       ,   ))ال يجوز حرمان أحد ومنعه من التنقل  (( 
يحظر على أي مواطن اإلقامة في جهة معينة ، وال ان يلزم باإلقامة في مكان معين ، اال في                                                   

 عن البالد    ال يجوز إبعاد أي مواطن            ( ( تفي بأنه    )   51( وفي المادة       ,   ) )   األحوال المبينة في القانون              
 . )) او منعه من العودة اليها 
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 .398ص , 2011بيروت , دار المنهل اللبناني , حقوق االنسان والحريات العامة , عيسى بيرم . د )1(

 )2( La liberte d'aller et venire est un principe de vaieur constitutionnelle: cons. Constit.   12 
july, 1979 wachsmann, p.3-4                

اشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية، دراسة .  اشار اليهما د3 ، 2             
  .34، ص1996مقارنة،   دار النهضة العربية، القاهرة، 

  . 83يم غزوي ، الوجيز في اثر االتجاهات السياسية المعاصرة على حقوق االنسان، المصدر السابق ، صمحمد سل. د )3(
  .138ص، 2001 دار الشروق ،عمان،هاني سليمان الطعيمات ، حقوق االنسان وحرياته االساسية ،. د )4(
 83 اإلنسان، المصدر السابق، صمحمد سليم محمد غزوي ، الوجيز في اثر االتجاهات السياسية المعاصرة على حقوق. د )5(

       .William B. Lockhart , op, cit, p. 85ينظر ايضا.
للمواطنين حق الهجرة الدائمة او المؤقتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق وإجراءات : (( نص على انه ) 52(وفي المادة  )6(

 )) .وشروط الهجرة ومغادرة البالد 
شاء     ا حق الفرد في االنتقال في داخل أق       1971عام   ل ي المصر وبذلك اآد الدستور   ليم الدولة آيفما ي

  .)1( يريداو حتى في ترك إقليمها والرحيل الى خارج البالد والعودة عندما
ادة   ذا الحق ، الم ت ه ي آفل ة الت اتير العربي ن الدس ام ) 33(وم سوري لع تور ال ن الدس ، 1973م

ادة  ام ) 57(والم ي لع تور اليمن ن الدس ادة 1994م ام ) 44( ، والم ري لع تور الجزائ ن الدس م
ام         ) ب/ 19(، والمادة   1996 ادة     2002من الدستور البحريني لع فق من الدستوري       /36 ، والم

ادة     , 2003القطري لعام    ادة     , 52 و50والدستور المصري في الم , 9والدستور االردني في الم
 . 23والسوداني المادة , 11الي المادة والصوم, 20والفلسطيني المادة ,  ايضا9والمغربي المادة 



ى ان      ) 16(حرية التنقل ، ونصت المادة      آنموذج   1947وضمن الدستور االيطالي لعام      ه عل : من
وطني                  ((  يم ال واطن    .... يجوز لكل مواطن ان ينتقل وان يقيم بحرية في آل جزء من االقل وآل م

 )).حد من ذلك اال االلتزامات القانونيةحر في ان يغادر اراضي الجمهورية وان يعود اليها وال ي
ام     سري لع تور السوي ل الدس وذج1999وآف ل  آنم ة التنق ادة  .  حري ة ) 24(وخصص الم لحري

 . االقامة واحتوت فقرتين
 .من حق السويسريات والسويسريين االقامة باي مكان يختارونه في سويسرا . 1
 .من حقهم ايضا مغادرة سويسرا او العودة اليها . 2
 .للحماية من االبعاد او للتسليم او للترحيل ، واحتوت فقرات ثالث ) 25(خصص المادة و
ى سلطات                      . 1 سليمهم ال سرا وال ت سريين من سوي سريات او السوي اد السوي يكفل الدستور عدم ابع

 .اجنبية اال بموافقتهم 
 .ال يجوز تسليم او ترحيل الالجئين الى دولة هم مضطهدون فيها . 2
ة                     ال يجو . 3 وع أخر من المعامل ذيب او أي ن ز ترحيل أي شخص الى دولة يكون فيها مهددًا بالتع

 .او العقوبة القاسية او الالانسانية
ة القضاء اإلداري العراقي                      العراقي   القضاء م لمحكم ذا الحق ففي حك   لم يكن بعيدا عن مراعاة ه

دعاوى  اريخ في احدى ال ع25/2/1992بت رار من أن ق رارًا يقضي ب ًال من م ق ر عم سفر يعتب  ال
ا          أعمال السيادة  م يطبق عملي ذا ل سبي               ,  ولكن ه ان أحد منت دعوى أن المدعي آ ائع ال تلخص وق وت

ة ه     الطاق ع دائرت ه م ت عالقت سلحة انته وات الم ي الق ه ف دة خدمت اء م د انته ة، وبع ة ( الذري الطاق
ة ة)الذري أمر رئاسة الجمهوري سفر ب ق ال دما أطل ة، وعن ام بمرا المنحل ة الجوازات ، ق ة مديري جع

دة                    ع ولم وائم المن وجئ بوجود اسمه ضمن ق الستكمال إجراءات سفره الى خارج القطر، أال إنه ف
ع سفره                    رار من اء ق ثالث سنوات آونه أحد منتسبي الطاقة الذرية، وطلب المدعي من المحكمة إلغ

 .لمخالفة هذا القرار للدستور وألمر رئاسة الجمهورية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جورجي شفيق ساري ، . و د وما بعدها 840ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، المصدر السابق ، ص. د )1(
   . وما بعدها690 ، ص2003 ، 4، طاصول واحكام القانون الدستوري ،، دار النهضة العربية ، القاهرة

 
  

وان             : ت الدعوى قائلة     إال أن المحكمة رد    إن قرار منع سفر المدعي قد جاء استنادًا الى تعليمات دي
دبين       ا والتي تشمل جميع المنتسبين بقرار المنع سواء أآانو         المنحلة الرئاسة  موظفين أصليين أم منت

ة            ا ألغراض أمني يهم جميع وفرة ف ة في       في  وطعن  ألن العلة في المنع مت ة العام دى الهيئ رار ل الق
رار   25/12/1992شورى الدولة، وأصدرت الهيئة بتاريخ  مجلس    حكمها الذي قررت تصديق ق

ل االجراءات                  يمحكمة القضاء اإلدار    واعتبر منع المميز من السفر مدة ثالث سنوات هو من قبي
ة                ًا لمقتضيات أمن الدول ا       الوقائية والتدابير االحترازية التي تتخذها اإلدارة وفق  ومصالحها   العلي

سفر وفق            : "ذلك نجد أن قانون جوازات السفر العراقي نص على أن         ول,)1( ع من ال لكل شخص من
راءات      ق اإلج ضاء اإلداري وف ة الق دى محكم ع ل رار المن ن بق ادة أن يطع ذه الم ن ه د أوًال م البن

ادة   ن الم ًا م د ثاني ي البن ا ف و)7(المنصوص عليه انون مجلس ش ن ق رقم ر م ة ال سنة 65ى الدول  ل
1979 )2(.   

نقض المصرية       وك            ي ف  وفي حكم لمحكمة ال دين الحد البن ان    قضت المحكم    , قضية شخص م ة ب
ى   1986 لسنه 1255بإلغاء األمر الوقتي قضاء الحكم المطعون فيه و   سفر ال  بالسماح للطاعن بال

سفر من دون                مفادهالخارج تأسيسا على انه مدين للبنك المطعون ضده          ع الطاعن من ال د من ه ق  ان
نظم قواعد               لغ الدين   مبان يكون    انون ي ام ق ا ألحك ذلك    )3(  إصداره     مستندا الى قرار صادر وفق وب

  .  )4( نقضهفانه يكون قد خالف القانون بما يوجب 



آفلت الوثائق العالمية لكل فرد حرية التنقل داخل دولته ، وفي مغادرة إقليمها والعودة اليه ، فجاء                 
ادة    المي ل   ) 13(في الم ام     من االعالن الع صادر ع سان ال وق االن رد حق في    (( 1948حق لكل ف

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في          , حرية التنقل ، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة         
 .)) ذلك بلده ، وفي العودة الى بلده

ام                صادر ع سياسية ال ة وال الحقوق المدني ر تفصيال في        1966 اما العهد الدولي الخاص ب ان أآث  فك
ل    ب ة التنق ادة      يان حري ه   ) 12( وفي الم ة                   من ا ، تكون ضرورية لحماي ود له  ، حيث اجاز وضع قي

ات اآلخرين                 وق وحري ا في       النظام العام ، او الصحة العامة ، او االخالق ، او حق المنصوص عليه
ود               ذه القي د ه ة لحق            ,  العهد ، وترآت لقانون آل دولة امر تحدي ة االمريكي ا جاء في االتفاقي وق  آم

ة طرف ،              ( ان     1969االنسان الصادرة عام     لكل شخص متواجد بصورة شرعية في أراضي دول
  . )5( القانون  حق التنقل واالقامة فيها مع مراعاة احكام 
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ة ، اطروحة ماجستير                   السياد أعمال ،   رعبدا لقاد  أآرماحمد    )1( ارن، دراسة مقارن ضاء المق ام الق انون ،      ة في ضوء احك ة الق آلي
ل،   ة باب دد    . 155-154  ،ص ص1995جامع ي ، الع ضاء اإلداري العراق ة الق م محكم ضاء إداري ،21حك سة -91 ق  جل

 . غير منشور15/2/1992
 .من القانون المذآور) 5(  من المادة )2(ينظر في ذلك الفقرة   )2(
سوفيتي    من الدستور   ) 99،90(الدساتير االجنبية التي آلفت هذا الحق ، المادتين         ومن    )3( اد ال ادة        1954  االتح ) 27/2(والم

 .1982 لعام صينيمن الدستور ا
  .83ص, 2001عبد الفتاح  مراد ، اوامر المنع من السفر والتصرف والتحفظ ، بال مكان طبع ،. د  )4(
ي ،                    ينظر بهذا الصدد االنسان وحقوقه        )5( و ظب ة، اب سيق والمتابع د للتن دولي، مرآز زاي انون ال ي الق ، حارث   183 ص 2000ف

  .47اديب ابراهيم، تقييد ممارسة الحريات الشخصية، المصدر السابق، ص
 

 
  الثالثالمطلب

 نالحقوق المتصلة بفكر االنسا
 

ـع به       ب أن يتمت ي يج ـوق الت م الحق ن أه ـر م ة الفك ة بحري وق  المتعلق ر الحق سان ا تعتب  ,)1(االن
ا          ق هدف م ى تحقي سفي     فالتفكير عملية ذهنية ترسم لها خريطة العمل المؤدي إل دلول الفل وهو الم

ذا اإلطار         – اما  المدلول القانوني    , )2( ر التفكي لحرية دور حول ه ام ي انون الع اء الق  أي نظرة فقه
أثيرات في    من دًا وعدماً  هذه الحقوق التي تدور مع عقل اإلنسان وجو      تثيرهمع الترآيز على ما       ت

ام             نمواجهة اآلخر من جهة ، وفي مواجهة السلطة العامة م          ة  النظام الع  جهة ثانية ، وفي مواجه
  . )3( وهذا هو األهم  ثالثةمن ناحية

رة ولصعوبة                      تكمن ا الفك ين الخطوات التي تمر به  صعوبة تقسيم حرية الفكر يعود الى التداخل ب
رأ ر وال ين الفك ة ب دة التفرق دة, ي والعقي ة واح ة داخلي ى حرآ د ال ا ترت ر , وجمعيه د تفكي واء بع س

او يشترك ,  آأن يختار مدرسة ألطفالهنيذعن الفرد بعدها التخاذ قرار معي , ورؤية أم دون تفكير     
ًا            ,)4( معين   أو ينضم الى حزب   , في جريدة     ومع ذلك فان طريقة التعبير أو استظهاره تصلح أساس

و  ين الحق ز ب ًاللتمي ر وهي أساس ة في مجال التفكي رأي: ق المختلف ة ال والحق في . الحق في حري
ة     .والحق في حرية العقيدة الدينية    . حرية الصحافة  يم    و الحق في حري م الت  , )5( التعل ذه   عر وت ض له

 :الحقوق بشئ من التفصيل فيما يلي 
 

  الحق في حرية الراي     : الفرع االول
 حرية الصحافةالحق في      :  الفرع الثاني

 الحق في حرية العقيدة الدينية  :  الثالثالفرع 
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د االول،           . د ) 1( ة، المجل تها ، دراسة مقارن ة وضمانات ممارس ات العام نة  عبد المنعم محفوظ ، عالقة الفرد بالسلطة، الحري دون س
 . 103 ص,نعص

 .843ماجد راغب الحلو، المصدر السابق ، ص.  د-
ة       , ارآان حقوق االنسان    صبحي المحمصاني،   .  د - وانين الحديث ى   , بحث مقارن في الشريعة االسالمية والق ة االول دار , الطبع

  . 120، ص 1979, بيروت , العلم للماليين 
دد       زآي نجيب محمود، شرح وتشريح عن حرية التفكير ،          . د ) 2( رام، الع دة األه ي  35743مقاله،جري ، 13، ص17/2/1948 ف

 .97عبد المنعم محفوظ ، المصدر السابق ،ص.أشار إليه، د
 .98عبد المنعم محفوظ ، المصدر السابق ،ص.د ) 3(
ة،ج                 . د ) 4( دول العربي ه لل ضاء والفق انوني، موسوعة الق ، 76سعاد الشرقاوي ، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم الق

 .97 ، ص1983، القاهرة،3القسم 
تها       , عالقة الفرد بالسلطة     محفوظ ،    معبدا لمنع . د ) 5( ة     , الحريات العامة وضمانات ممارس اني      , دراسة مقارن د االول والث , المجل

 وآذلك . 12 ، ص بدون دار نشر وسنة صنع , الطبعة االولى 
Allan Ides and Chrestopher N. May , Constitutional Law, Individual Right, ASPEN, 2nd, 
Edition, New York ,2004 , p.304. 

 .اوما بعده 266 رباط ، المصدر السابق ، ص أدنون. ود, 67ص سعاد الشرقاوي ، المصدر السابق ، .  د-  
 

 
 

 الراي حرية الحق في : الفرع االول 
ر       ة  المظهر االساسي والمرتكز االول للحري        تعد حرية الرأي والتعبي ذ   ,ات الفكري ر ه  الحق  اويعتب

ات        , جميعهامن أهم حريات التفكير      ذه الحري ري له ه          فهو بمثابة العمود الفق د إلي ا يمكن أن ترت آم
 . )1( يفكر  عقل  الى              حريات الفكر لكونه تجسيد للحرية عند إضافتها

ن ر عن أي م سان التعبي شاء من حق االن ي ي أ,  اآلراء الت ي أي ش ك ف شؤونوذل ن ال واء  ن م س
شعبة       ,  االجتماع أم في العلم والثقافة      أآانت في السياسة أم في     , الى ما هنالك من نواحي الحياة المت

 .  )2( ومشاآلهم التي تتالطم فيها أراء البشر حول معضالتهم
ر           , ويالحظ انه إذا احجب هذا الحق في االطار الداخلي للفرد            ه فهي ال تثي  و في الحياة الخاصة ب

ؤدي من             اما إذا آان الرأي    , أية مشكلة قانونية   صاحبه وي داخلي ل في أي مجال يتجاوز االطار ال
ار            , ثم  الى أحداث آثار اجتماعية      انون لوضع الحدود والضوابط باعتب دخل الق ففي هذه اللحظة يت

ه ال          ,)3( لتنظيمه أن الرأي قد اتصل بالمجتمع ووجب تدخل القانون        ان الحق في حري ر   وعليه ف تعبي
أن يكون ذلك                               يلة من الوسائل آ ة وس اره بأي ه وأفك ر عن آرائ سان من التعبي هو أن يتمكن آل إن

روءة         )محاضرات او ندوات او مقابالت      ( بالقول   شر المق بجميع الوسائل المسموعة او بوسائل الن
ة              , )4(لكتب   الصحف او المجالت وا    ( المختلفة الحق في حري اء والفالسفة ب تم الفقه د أه رأي    وق  ال

سوف  ول الفيل ك يق ي ذل ر وف ه " روسو"والتعبي اعي" في مؤلف د االجتم يس اال " العق انون ل أن الق
ة اال             ذه الجماع ة ارادة ه بيل لمعرف ن س يس م ا ول در عنه ي ص ة الت ن ارادة الجماع رًا ع تعبي

  . )5( فيها على االقل رأي الغالبية,  والوقوف على رأيهم  ,باستجواب افرادها ومحاورتهم
ا ،        . تضمنت النص على حريات الفكر أغلب دساتير الدول المعاصرة           م فيه أيا آانت فلسفات الحك

رد    : منه على أن    ) 41(اذ نصت المادة    , 2005 لعام   ومن هذه الدساتير ، الدستور العراقي      لكل ف
 .  )6( السابقة تعرضت لهذا الحق ايضاةوالدساتير العراقي,  حرية الفكر والضمير

راقونالحظ أن تور الع ة دس ي وثيق وارد ف نص الدستوري ال ام ال رف 2005 لع دأ يعت  تضمن مب
ة  سان بحري ل إن رصراحة بحق آ ضمير الفك ادة ,  وال ي الم تور ف ر الدس رة ) 38(وأق ) أوال(الفق

 .حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل 
ام   صري لع تور الم ل الدس ة  1971وآف اتير العربي ن الدس وذج ع رأي  آنم ة ال صت  حري ، اذ ن

ادة ه )47( الم القول او     من ه ب ن رأي ر ع ق التعبي سان ح ل إن ة، ولك رأي مكفول ة ال ى أن حري  عل
  حدود القانون يوف  أو غير ذلك من وسائل التعبيرربالكتابة او التصوي
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المؤسسة الحديثة  , خضر خضر مدخل الى الحريات العامة وحقوق االنسان         .ود,103ص.  محفوظ ، المصدر السابق    مععبد المن .د )1(

 .205ص, 2008, طرابلس , للكتاب 
 .227آ دمون رباط ، المصدر السابق ،ص . د )2(
ة ، نظرات     دعبد الحمي . د, 103 محفوظ ، المصدر السابق ، ص        معبد المنع . د )3( ات العام ولي ، الحري ا وضماناتها     مت ي تطوره  ف

سابق ،ص   . دو,114-113 ص ،2004المعارف، األسكندرية ،   منشأة   ومستقبلها ،  صبحي  . دو  181هاني سليمان، المصدر ال
 141المحمصاني، المصدر السابق ، ص 

  . 293 ، ص 1992، 2 الشيخ ،النظم السياسة، دار النهضة العربية، القاهرة، طعصمت عبد اهللا. د )4(
 . 85، ص 2005 محمد سلمان وآخرين ، الديمقراطية وحقوق االنسان،جامعة دي بول، زيعبد العز. د )5(
ادة  )6( ن ) 26(ونصت الم ام الم سابق لع ي ال تور العراق شر 1970دس رأي والن ة ال تور حري ل الدس ى أن يكف ق إغراض ...  عل وف

 .الحرياتالدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير األسباب الالزمة لممارسة هذه 
  : ونالحظ ان النص الدستوري الوارد في وثيقة الدستور المصري تضمن المبادئ التالية

 . آفالة الدولة لحرية الرأي .أ 
 . بكل الطرقاالعتراف صراحة بحق آل إنسان في التعبير عن رأيه  .ب 
ر في ضوء القواعد                      .ج  ائل التعبي ع وس ه بجمي شر آرائ سان بن االعتراف صراحة بحق آل إن

اء              رة اإلقرا القانوني سالمة البن اء بوصفه ضمان ل وطني   بمبدأ النقد الذاتي والنقد البن ذا من     )1( ال  وه
 .  الناحية النظرية وحسب ما مدون في وثيقة الدستور

ام  الي لع تور االيط ر الدس ادة 1947 وأق ذا الحق  اذ نصت الم ى أن ) 21( به ع حق : عل للجمي
 . وسائل النشر اآلخرإبداء الرأي بحرية قوًال وآتابة وبأي من 

 : ونالحظ أن النص الدستوري تضمن المبادئ التالية
 . االعتراف صراحة بحق آل إنسان بحرية الرأي والتعبير:اوال 
 حرية نشر أرائه بجميع  الوسائل االعتراف صراحة بحق آل إنسان ب:ثانيا 

ضاء    دور الق سبة ل ا الن صريام ة          الم ت المحكم د حرص رأي فق ة ال ي حري ق ف ة الح ي آفال  ف
ا المصرية عل تورية العلي ا  ىالدس ة تقريره دافها وآيفي ها وأه ان أساس ر وبي ة التعبي رار بحري  اإلق

 . واتصالها بالشؤون العامة وصور تهديدها
ه نم) 18( بحرية الرأي اذ نصت المادة 1948قوق اإلنسان الصادر عام اهتم اإلعالن العالمي لح

ادة                : على أن    ر والضمير ونصت الم ة التفكي ى أن      ) 19(لكل شخص حق في حري ه عل لكل  : من
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة                

دولي الخاص ب ,  د ال اء العه ذلك ج صادرآ سياسية ال ة ال ام الحقوق المدني ضمنا ,1966 )2( ع  مت
ة الفكر        : منه على أن    ) 1ف/18(التأآيد على هذا الحق إذا نصت المادة         لكل انسان الحق في حري

. 
ادة   صت الم ه عل )  1ف19(  ون ضايقة       :  أن ىمن اق اآلراء دون م ي اعتن ق ف سان الح ل ان لك

وأقرت االتفاقية األوربية   , سان حق في حرية التعبير    منه على أن لكل إن    ) 2 ف 19(ونصت المادة   
 .)3() 9/1(المادة على ذلك  هذا الحق ، و نصت 1950لحقوق اإلنسان الصادرة عام 

ادة  في  1966 عام  آذلك الحال بالنسبة لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة      ) 13/1( الم
  .  )4(والتي نصت على هذا الحقمنها 
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ام   نظريا    هذا الحق  ذآرتومن الدساتير العربية اتي      )1( ادة   1973، الدستور السوري لع ي الم تور  ) 38(             ، ف ، والدس
ام      منه)42(  في المادة    1994اليمني  لعام     ادة    1996 ، والدستور الجزائري لع ي الم ه )41(ف ام    من ي لع ، والدستور البحرين

ي  2003، والدستور القطري لعام  منه) 23( في المادة    2002 ادة      ف ه )47( الم ادة    , من ي الم ه ) 15(والدستور األردن , من
ه 13والدستور الليبي المادة ,  منه13والدستور اللبناني المادة    , 37و36والدستور الكويتي في المادة      سي ,  من ادة  والتون  8 الم

  .  منه31و29 منه              والعماني المادة 30واإلماراتي المادة , منه
 .45 طبقًا للمادة 1976/ مارس /  أذار 23تاريخ النفاذ .  )2(
 .  وما بعدها471 المرزوقي ، المصدر السابق ، ص إبراهيم عبدا هللا. د )3(
  .1978 عام دخلت حيز النفاذ في  )4(



 
 

 حرية الصحافةالحق في : الفرع الثاني
 

ة         ة، او أي تعني هذه الحرية ، القدرة على إعالن الرأي والكلمة المكتوبة من خالل صحيفة او مجل
رأي      , )1( الكلمة وسيلة لنشر هذا الرأي او تلك      ر عن ال ة التعبي وتمثل هذه الحرية أبرز صور حري

وقهم  نوع ن حق ل م ة للني ة محاول ه أي ي وج وف ف راد الوق ستطيع األف ا ي ا  طريقه اتهم وبه  وحري
 . ينال منها     يتمكنون من صد أي تسلط او طغيان يمكن أن

تاذ                          ول االس ا يق ة الصحافة، وآم رتبط بمصير حري ة م ات العام وق والحري إن مصير الحق لذلك ف
ام                 سية ع ة الفرن ة الوطني ام الجمعي اه ام ضامنة       1948هوريو في خطاب ألق ات مت ع الحري ان جمي

ة           فيما بينها وان انتهاك أ      , )2(الصحافة حداها هو انتهاك لجميع الحريات، فماذا سيكون مصير حري
ة           ا لمعرف ولذلك أصبحت هذه  الحرية مقياسًا لتطوير المجتمع ، ورقيه الفكري والسياسي، ومرجع

  . )3(وحرياتهم مدى تمتع األفراد بحقوقهم 
ه     وأهم تعريف هو ت    . ففي الفقه الغربي، تعددت التعريفات لحرية لصحافة       اذ " دوجر " عريف الفقي

ا   صحافة بأنه ة ال رف حري ات     " ع طة المطبوع ده بواس ه وعقائ ن آرائ ر ع ي التعبي رد ف ق الف ح
ذه المطبوعات لإلجازة                    بمختلف أشكالها من آتاب أو آراسة أو مجلة أو إعالن دون أن تخضع ه

  .)4(  وجنائيا او الرقابة السابقة مع مسؤولية مؤلفيها مدنيًا
ه    ة                  ي االشتراآ   أما الفق ومهم لحري سّيرة ،وحسب مفه ه وم دهم موجه إن الصحافة عن لصحافة  ا ف

ذا                       ون به راد ال يخول تها  وأن األف ه سياس ة الصحافة وتوجي الذي يفترض حرمان األفراد من ملكي
سلطة          الحق  بل للجماعات فقط ممثلة في األحزاب واالتحادات والنقابات ، وهو ما يعني احتكار ال

  .)5( ة الصحف واستعمالها أداة في توجيه الجماهير لتأييد سياسة الحكومة لملكية وإدار
راق   جاءت التشريعات الدستورية   ام                  )6( في الع د الدستور العراقي لع ة الصحافة ، وأآ ر بحري    لتق

ادة , 2005 ا/36( اذ نصت الم ى أن ) ثالث ا ال: عل ة وبم ل الدول ام واآلداب  تكف ام الع يخل بالنظ
 :ونالحظ أن النص الدستوري تضمن المبادئ التالية , فة والطباعة واإلعالن والنشرحرية الصحا

 . االعتراف صراحة بحق االنسان في حرية الصحافة والطباعة واإلعالن والنشر -1
 . آفالة الدولة لهذه الحقوق في ضوء قواعد النظام العام واآلداب العامة -2
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ة                            )2( الة ماجستير، آلي ة، رس يمن، دراسة مقارن ي ال انوني ف ه الدستوري والق صحافة وتنظيم ة ال عبد الرحمن حسين المختار ، حري

 .16، ص 2002القانون، جامعة بابل، 
 .156مصدر السابق ،ص صبحي المحمصاني، ال. د )3(
د حسين     . 41ص . 1960، 1 ، ازمة الضمير الصحفي ، دار الفكر لعربي ، القاهرة ، ط فعبدا للطي حمزة   )4( رحمن احم د ال و  عب

 . 17 ، صقالمصدر السابالمختار ، 
 .11، ص1961محمد عصفور، ازمة الحريات في المعسكر الشرقي والغربي، مطبعة البيان، القاهرة . د )5(
النص        1970الدستور العراقي السابق لعام     لم يتضمن    )6( اول ب ه تن ستقلة إال ان صحافة بصورة م ة ال ا  مبادئ تنظيم حري ة   نظري  آفال

ادة         ي الم ر عن                 ) 26(حرية الرأي والنشر ف ة التعبي صحافة احدى صور حري ة ال رأي بوصف حري ى   وأحال  ال  الدستور ال
ان االجدر بالمشرع               ة ، وآ اوز                المشرع العادي تنظيم هذه الحري ل عدم التج صحافة بضمانات تكف الدستوري ، آن يحيط ال

ك                              تثنائية، ألن من شأن ذل ة الظروف االس دا حال ا ع ة فيم ك بحظر اجراءات الرقاب شريع واالدارة وذل عليها من سلطتي الت
 .توفير حماية دستورية فعالة لحرية الصحافة

ادة     الحق في حرية الصحافة ، اذ        1971وأآد الدستور المصري لعام      د    ) 48(جاءت الم ه لتؤآ من
صيلية، حيث   ور تف ذا الحق من أم ق به ا يتعل ا لم ستقل من خالل ذآره شكل م ذا الحق ب ى ه عل

ة            : نصت على ذلك بقولها    ة والرقاب حرية الصحافة والطباعة والنشر وجميع وسائل األعالم مكفول
الطريق اإلداري     ا ب ا او إلغاؤه ذارها  او وقفه ورة ، وإن صحف محظ ى ال وز  عل ور ، ويج محظ

ائل          ات ووس صحف والمطبوع ى ال رض عل رب ان يف ن الح وارئ او زم ة الط ي حال تثناء ف اس
ك                        ومي، وذل ة او ألغراض األمن الق سالمة العام االعالم رقابة محددة في االمور التي تتصل بال



ا  وتارة اخ. السلطة الرابعة : وهكذا فإن الصحافة قد وصفت تارة بإنها      , آله وفقًا للقانون   رى بإنه
قرر أن تمارس الصحافة تفقد ,   ومنحها االستقالل في ممارسة رسالتها    , )1(مستقلةسلطة شعبية   : 

ات   ي أطار المقوم ر ، ف ائل التعبي ع بمختلف وس ة المجتم ي خدم تقالل ف ي اس ة وف التها بحري رس
ة  رام حرم ة ، واحت ات العام وق والواجب ات والحق ى الحري اظ عل ع والحف ية للمجتم اة االساس  الحي

ة  (أن  ) 209(وجاء في نص المادة      , )2( والقانون   الخاصة للمواطنين وذلك آله طبقًا للدستور      حري
ة   سياسية مكفول ة والخاصة ولألحزاب ال ة العام ا لألشخاص االعتباري إصدار الصحف وملكياته

ين   وتخضع الصحف وملكيتها واألموال المملوآة لها لرقابة الشعب على الو     )طبقًا للقانون    جه المب
تور انون بالدس تور     , )3( والق ة الدس ي وثيق واردة ف صوص ال ظ أن الن صرونالح ضمنت  ي الم ت
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ام  الي لع تور االيط ل الدس ررت ال1947وآف صحافة ، و ق ة ال ادة  حري وز : أن ) 12(م اليج
ل صادر عن                  رار معل الحجز اال بموجب ق ام ، ب ة ، وال يمكن القي اخضاع الصحافة إلذن او رقاب
ذلك ، او في                      انون الصحافة صراحة ب السلطات القضائية في حال وقوع جريمة، على أن يسمى ق

ي ت سئولين ف ى الم سبة ال سه بالن انون نف ي يفرضها الق د الت اك القواع ا حال انته ك اآلحوال حينم ل
ضائية في الوقت المناسب يمكن لمسئولي                         سلطات الق دخل ال ذر ت تكون هناك ظروف ماسة ويتع
ضائية مباشرة                     سلطات الق غ ال ة ويتوجب تبلي ى الصحافة الدوري الشرطة القضائية تنفيذ الحجز عل

ساعا                ع   وفي خالل اربع وعشرين ساعة ، ان لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خالل ال ت األرب
سحب الحجز ة ب شرين التالي دد  , والع انون أن يح وز للق ول و يج ن أي مفع ردا م ًا ومج د ملغي ويع

 .بواسطة ضوابط عامة ، هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،                   مصطفى ابو ز  . د )1( ضاًء ، دار المطبوعات الجامعي ًا وق ي، الدستور المصري فقه د فه كندرية ي ا   262، ص   1996،االس  وم
 .بعدها

انون الدستوري                 . د )2( ي نطاق الق ة التناسب ف ة            , جورجي شقيق ساري رقاب بعض االنظم ة ل ة مقارن ة تطبيقي دار , دراسة تحليلي
 .اوما بعده 692، ص 2000, القاهرة , النهضة العربية 

سوري  نظريا ن الدساتير العربية التي آلفت هذا الحق      وم )3( ادة   1973، الدستور ال ي الم ام    ) 38(ف ي لع  1994والدستور اليمن
ادة     1996، الدستور الجزائري لعام     ) 42(في المادة    ام      ) 36( في الم ي، لع ادة   2002والدستور البحرين ي الم ، ) 23(  ف

 ).48(  في المادة 2003الدستور القطري لعام 
ة         ,  )1(نالك عدد من الدساتير األجنبية تضمنت هذا الحق         وه ة حري وبشأن موقف القضاء من حماي

شأن                     ا الدستور ب ضمانات التي قرره الصحافة فقد رأت المحكمة الدستورية العليا المصرية  إن ال
الطريق  ا ب ا او إلغاؤه ا او وقفه ة عليه التها وحظر الرقاب ي أداء رس تقاللها ف صحافة واس ة ال  حري

واد   ك الم ى ذل سبما نصت عل ستهدف ) 208، 207، 206، 48(اإلداري ح ا ت تور أنم ن الدس م
رآي والفكر                   ة ال سياج لحري . أساس آفالة حرية اآلراء السياسية باعتبار أن حرية الصحافة هي ال

أن                   حكمها في احدى الدعاوى     وفي   رأي والفكر ب ة ال ة الصحافة وحري ين حري ة ب  ربطت المحكم
  . )2( الثانية األولى سياجًا للحريةجعلت الحرية 

ة الصحافة               د حري ى تأآي شأن أن         حيث   واستقر قضاء محكمة النقض المصرية عل ذا ال قالت في ه
  )3( خاصحرية الصحافة هي جزء من حرية الفرد العادي واليمكن تجاوزها إال بتشريع

ادة  ص الم ي ن م ) 15(وورد ف انون رق ن الق سنة  ) 40(م اص 1977ل االخ زاب  بنظ م األح
ى                     : المصريةالسياسية   ة ال ه والداعي رة عن آرائ أن لكل حزب سياسي حق اصدار صحيفته المعب

صادية  سياسية واالقت شؤون ال ي مختلف ال ه ف اليبه ونظرت ه المصورة لبرامجه واس ه واهداف مبادئ



ة  ة او  ,واالجتماعي ى جه ؤ ال ى اللج ة ال ك دون حاج لطةوذل رخيص بإصدارس ى ت   للحصول عل
  . )4(يفةالصح

ادة                 1948 اإلنسان لعام    قأقر اإلعالن العالمي لحقو    ة الصحافة ، وأشار في الم  ، الحق في حري
يلة                    ’’  : منه) 19( ة وس ا بأي ا وإذاعته ار وتلقيه اء واألفك تقاء األنب إلى أن لكل شخص الحق في اس

 .,, آانت ، دون التقيد بالحدود الجغرافية 
الحق    دولي الخاص ب د ال ام    وضمَّن العه سياسية لع ة وال ا  1966وق المدني ة الصحافة، حينم   حري

بحق آل شخص في التماس مختلف ضروب المعلومات    ’’ : منه   ) 2ف / 19( اعترف في المادة    
وع                    وب أو مطب واألفكار ، وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ، دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكت

 .,, رها  أو في قالب فني وبأية وسيلة أخرى يختا
ام           سان لع وق اإلن ادة      1950وأآدت االتفاقية األوربية لحق ى أن    ) 1ف/ 10(  في الم ة   ((عل  حري

ة                    سلطات العام التعبير تشمل حق آل إنسان في تلقي المعلومات وإبالغها بدون تدخل من جانب ال
راخيص            ))وبصرف النظر عن الحدود     من    ، وال تحول هذه المادة دون اقتضاء الدول استصدار ت

 .جانب شرآات اإلذاعة والتلفزيون والسينما
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ام  األجنبية   ومن الدساتير    )1( م     1787 التي آفلت هذا الحق ، الدستور االمريكي لع ي ت ديل االول الت ي التع راره إ ف ام  ق  ، 1791 ع

 ) .22( في المادة 1982والدستور الصيني لعام 
ي للطباعة    ,  في حماية الحقوق والحريات فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية .    د   )2( سر العرب ،  ص 2004, الن

609 . 
م   ,  احكام المحكمة  ، مجموعة7 ، س 44 ، ف    7/5/88 في    العليا المصرية    ة الدستوري المحكمة  حكم    -   دة رق الجزء الرابع ، قاع

 ينظر بهذا الصدد  .98، ص 16
  . 110محمود بسيوني الديمقراطية وحقوق االنسان ، المصدر السابق ، ص .د .  ينظر )3( 

م    348ص  , 10السنة   ,  1959/ 3/ 24جلسة  , ق   28 لسنة   1363       الطعن رقم    سنة  621 وفي ذات المعنى الطعن رق  31 ل
  47 ،ص 13لسنة  ,  16/1/1962جلسة , ق 

 . 253 / 27/35 ) 16/1/1982(  ق 25 لسنة 591الطعن رقم  .380 مراد ، المصدر السابق،   ص حعبد الفتا. د .4
 

 )1( الحق في حرية العقيدة الدينية:الفرع  الثالث
الى                   ه تع ريم قول ران الك د       ال أ ((اقر االسالم بالحق في حرية التدين اذ جاء في الق دين ق راه في ال آ

سان  الحقوق التي تتصل بالحالة المعنوية       آونه من , )2())تبين الرشد من الغي      ر      لالن  والتي ال يجب
ب         د ال يح ات ق ن خلج ا م يش به ا يج سه وم ون نف الل مكن ن خ ا م صاح عنه ى اإلف سان عل اإلن

دي           , )3( ذلك   إظهارها او يأنف من    ار ال شاء وأن      يعني هذا الحق  أن لإلنسان الحق بأن يخت ذي ي ن ال
 . )4( به يمارس الشعائر المتعلقة 

 : تين همايتنطوي حرية العقيدة الدينية على حر
الكون           :حرية العقيدة -أ ه ب ه في الوجود وعالقت  فالعقيدة هي عبارة عن تصور لإلنسان يحدد موقع

سفية     سواء آانت دي    )5( بالعقيدة وبما وراء الكون، وهذا التصور وذلك المفهوم هو مايسمى         نية ام فل
 وتمثل حرية ,)6( األخرىفكرية، هي األساس الذي تقوم عليه الحضارة وجميع األنظمة االجتماعية     

ة ،           ااالعتقاد لونا من ألوان الحرية التي تتعدد مظاهرها وتطبيقاته          ة، بصفه عام  وإذا آانت الحري
ي ق ديني تعن اد ال ة االعتق أن حري ائق، ف دون ع ى التصرف ب درة عل ي الق ي أن تعن سان ف درة اإلن

ه                   ه في قلب ؤمن ب ا ي يؤمن بما يشاء من معتقدات دينية وفلسفية دون أن يكون ألحد حق الكشف عم
 .او عقله 

ك                    بعد   ثم  تصبح من      دد تل ًا يه ا عائق ؤمن به ة التي ي ع الحقيق سان أو تتب ة      مالحقة اإلن , )7(   الحري
ي اع      رًا ف شخص ح ون ال دة أن يك ة العقي صود بحري ه،    أذن فالمق ق ب دأ يعتن ن أو مب اق أي دي تن

ه            , )8( خارجية والعقيدة أمر داخلي ليست له مظاهر      ؤمن ب ا ي ه، وم رد وخالق ين الف ة ب  وهي العالق



سرية، وهي بالشك خارج نطاق                             ضمير وال دخل في نطاق ال ة ت ه، وهي صلة روحي أو يعتقد في
شري          لحقيقية ، فقد آانت     ا         ومع وضوح هذه   ,)9(لتقييد  الرقابة وا  اريخ الب رات في الت اك فت هن

د ذلك                      بتهم بع م محاس ومين ث ول المحك أعطى بعض الحكام ألنفسهم حق التفتيش عما يدور في عق
 . عما يضنونه مخالفًا مع معتقداتهم وآرائهم
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ادة  ,22والبحريني المادة , 36من الدساتير العربية التي تناولت هذا الحق نظريا  الدستور الجزائري المادة              )1(  , 14واألردني الم

ادة    , 6والمغربي المادة   , 35والكويتي المادة    ادة    , 28والعماني الم ادة   , 50والقطري الم سوداني الم ادة   , 24وال سي الم والتون
 . 42واليمني المادة , 32واإلماراتي المادة , 5

 . 256االية , سورة البقرة , القران الكريم  )2(
ة عين شمس               )3( وق، جامع ة الحق منيب محمد ربيع ،ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اإلداري ، رسالة دآتوراه ، آلي

  .13، ص 1981
سابق ، ص    . د )4( اط ، المصدر ال ول      .   215أ دمون رب ا يق ة تقضي ، آم ة الديني ة أي    Berthelemyفالحري أن اليكون ثم  ، ب

 . قانون او أي نظام ، او أي تعامل اداري ، متضمنًا االلتفات الى نوع االيمان لدى المواطنين
H.Berthelemy, Traite de droit Administratif , 13 , ed , paris 1933.P.276. 

المي ،ط  . د )5( ي االس ر العرب ي الفك ات ف ي ، دراس د الكيالن راهيم زي صدر .  و د7 ، ص 1988نة ، س1اب ليمان،  الم اني س ه
د        .  160السابق، ص    ال اعق ى صدق، ق ان أصل العقيدة في اللغة مآخوذ من الفعل عقد ، اآد ووشقه ، ومنه الفعل اعتقد، بمعن

ين                         أتي بمعني ة ت ي اللغ دة ف ذا آن العقي اد، ف    : االول  : فالن االمر إذا صدقه أي آمن به ، ويفهم من ه ى االعتق صديق   بمعن هي الت
فهي التصور االسالمي   : العقيدة بمعنى مايجب االعتقاد به ، اما معنى العقيدة اصطالحًا           : الثاني. والجزم دون شك، آي االيمان    

 الكلي اليقيني عن اهللا الخالق ، وعن الكون واالنسان والحياة ، عما قيل الحياة الدينا وما بعدها ، 
 .160هاني سليمان الطعيمات ، المصدر السابق  ، ص .،  د13السالم ، صمصطفى ابو زيد ، بحوث في نظام ا. د )6(
 .  ، وما بعدها 114عبدا لمنعم محفوظ، المصدر سابق ، ص .د )7(
 .682 ، ص 1977شمس مرغني علي ، القانون الدستوري ، مطبعة دار التأليف ، . د )8(
 . 136منيب محمد ربيع ، المصدر السابق ،ص  )9(
سان من       :  يقصد بحرية ممارسة الشعائر الدينية       :ينيةحرية ممارسة الشعائر الد   -ب تمكن اإلن ان ي

را      , وإظهار طقوس عقيدته ليال او نهارا       , إعالن شعائر ملته     د       , سرا او جه د او ال يتعّب وان يتعّب
 . )1( عقائدي وان يباشر او ال يباشر أي نشاط , بدين 

ا رسميا               اعتناق, وحرية العقيدة   , وال يتنافى مع حرية العبادة       ين بحيث يكون دين دين مع ة ل  الدول
وإال يحول   ,  الن اعتناق الدولة ألحد األديان يجب اال يؤثر على من يعتنق األديان األخرى                , لها  

وا بحدود      , وإال يمنع من ممارستهم شعائر دينهم       , دون إتباع بعض الناس ألديان مخالفة        ا التزم م
ة   وإال فالعبا  , )2(النظام العام واآلداب   شعائر الديني وهي مجموعة المناسك او    , دات هي ممارسة ال

ة        الن طاع ا إلع ام به خاص القي ى األش ب عل وس الواج ال او الطق ة  , )3( اهللاألفع ل ممارس وتمث
ة         ة الفردي ة الديني ة المظهر االيجابي للحري دة      , الطقوس الديني ة العقي سلبي لحري , وهو الجانب ال

 . )4( عقيدتهذي ال يستطيع التعبير عنوتعد عبثا نفسيا آبيرا للفرد ال
ا في القلب       م إن حرية العقيدة ال تحتاج إلى آفالة أو ضمانة ، إذ أن العقيدة محلها القلب وال يعل                   م

ة                   .إال خالقه  نظم القانوني وع من ال دة فتخضع لن أما حرية ممارسة الشعائر الدينية التي تتطلبها العقي
  . )5( العام  النظامالذي يقيدها بعض القيود حفاظًا على

ة حيث نص               )6( العراقي وحرص المشرع الدستوري   دة الديني ة العقي الدستور  في    على تنظيم حري
ادة           : منه على أن    ) 40(في المادة   2005 لعام    الدائم العراقي دة  ونصت الم ( لكل فرد حرية العقي

دي   : منه على أن    ) ثانيًا  / 35 راه  ال ادة   تكفل الدول حماية الفرد من اإلآ ه  ) 41(ني  ونصت الم من
شعائر الحسيني            : على أن    ا ال ا فيه  . ةأتباع آل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بم

ام          صري لع تور الم ص الدس انون ون ك بق نظم ذل ة وي ساتها الديني ؤون مؤس اف وش وإدارة األوق
دة وحري      : منه على أن    ) 46( في المادة    1971 شعائر    تكفل الدولة حرية العقي ة   ة ممارسة ال  الديني

)7(. 
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رام،        . د )1( دد  1948جمال الدين محمود ، حرية االعتقاد الديني ، أصل مقرر في اإلسالم صحيفة األه  15 ، ص 35754 ، الع
 .115 سابق، صعبدا لمنعم محفوظ، المصدر. ، أشار إليه ، د

اهرة  , دار النهضة العربية , إسماعيل إبراهيم البدوي ، دعائم الحكم في الشريعة االسالمية والنظم الدستورية المعاصرة  . د )2( الق
 .134ص , 1994, 

ي ،                           . د )3( ة،دار الفكر العرب ي االسالم، دراسة مقارن سياسي ف ر والنظام ال ي الفك ة ف ات العام ي ، الحري يم حسن العيل  عبدا لحك
 . 113، ص1983القاهرة،

شرطة ،                  . د )4( ة مرآز البحوث ال شرطة مجل ة ال ادة ، آلي دة والعب ة العقي ي حري محمد السعيد عبد الفتاح ، نطاق حق االنسان ف
 .146 ، ص 2004 يناير 25العدد 

  .اوما بعده 862ماجد راغب الحلو،  المصدر السابق، ص. د )5(
اء بنص    حاله آحال بقية الدساتير التي سبقتهحق نظريا ولم يطبق عمليا هذا ال1970آفل الدستور المؤقت العراقي لعام     )6( ، وج

ام                        : منه على أن  ) 25( المادة ع إحك ك م ى أن ال يتعارض ذل ة ، عل ة مكفول شعائر الديني حرية األديان، المعتقدات وممارسة ال
وال    الدستور والقوانين، وأن ال يتنافى مع اآلداب والنظام العام         ارس          لكنه لم يكن مكف ال من يم م اعتق د ت ة فق ة العملي من الناحي

 .هذا الحق وتوقيفه وإعدامه دون إجراء محاآمة عادلة 
ام    2005 ودستور عام 1970وبإجراء مقارنة بين ما ورد في دستور      م     2005 نالحظ ان دستور ع دة ل ادئ جدي ضمنًا مب  مت

 .1970يرد ذآرها في دستور 
ام    ) 35( في المادة    1973الحق نظريا  ، الدستور السوري لعام        ومن الدساتير العربية التي آفلت هذا        )7( والدستور الجزائري لع

ادة 1996 ي الم ام  ) 36( ف ي لع تور البحرين ادة 2002، والدس ي الم ام  ). 22( ف ري لع تور القط ادة 2003والدس ي الم  ف
)50.( 

 
 

ام    الي لع تور االيط ادة  1947ونص الدس ي الم ى أن  ) 19( ف ه عل ع : من ق للجمي اهرة يح  المج
اة                        ه وممارسة شعائره في الحي ة ل اعي ، والدعاي بمعتقدهم الديني بحرية وبأي شكل  فردي او جم

ادة    العامةالخاصة وعلنا ، شرط أن ال تتنافى طقوسه مع اآلداب  ى أن   ) 20( ونصت الم ه عل : من
ببا لغ                        ادة المتضمنة او مؤسسة س دين والعب ة ال سي وغاي شكل الطابع الكن ود   ال يمكن أن ي رض قي

ى أي                       ة او عل ا القانوني ى أهليته شائها ، عل ى إن قانونية خاصة عليها وال لغرض أعباء ضريبية عل
 .نشاطاتها

ام       ادة             1999واقر الدستور السويسري لع ة ، وخصص الم دة الديني ة العقي ة    ) 15( حري ه لحري من
 . فيه الضمير والعقيدة 

ادة  صت الم س  ) 18(ن وق االن المي لحق الن الع ن االع ام م صادر ع ى أن 1948ان ال ل :  عل لك
ذا الحق حريالشخص  شمل ه دين، وي ة ال ي حري ي تحق ف ه ف ده وحريت ه او معتق ر دين ي تغيي ة ف

ى                   إظهار دينه او معتقده والتعبد وإقامة الشعائر او الممارسة بمفرده ومع جماعة وأمام المأل او عل
ى         لكن  , )1(حدة ا عل ة واإلسالمية تحفظه سألة             أبدت الدول العربي ى م شكل خاص عل ذا النص وب  ه

صادرة     ) 18( وأشارت المادة   ,تغيير الدين  سياسية ال ة وال الحقوق المدني من العهد الدولي الخاص ب
 : على مايلي , )2(1966 عام

اق                   .أ  ه في اعتن ا، وحريت دين م دين ب لكل انسان حق في حرية الدين ويشتمل ذلك حريته في أن ي
 في إظهار دينه او معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة          أي دين او معتقد يختاره ، وحريته      

 . بمفرده ، او مع جماعة ، وإمام المأل او على حدة
ي   .ب  ه ف ا او بحريت دين م دين ب ي أن ي ه ف انه أن يخل بحريت ي ش راه ف د إلآ اليجوز تعريض اح

 . اعتناق أي دين او معتقد يختاره
ه              .ج  ار دين سان في إظه ة اإلن ده     ال يجوز إخضاع حري انون       إال او معتق ود  التي تعرضها الق  للقي

ة او اآلداب        صحة العام ام أو ال ام الع ة أو النظ سالمة العام ة ال رورية لحماي ون ض ي تك والت
 . العامة او حقوق األخرين وحرياتهم األساسية

أمين                     .د  د وجودهم في ت اء واألوصياء عن تتعهد الدول اإلطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلب
  . )3( الخاصة أوالدهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعتهمتربية
 : على أن1950ية لحقوق اإلنسان الصادرة عام  من االتفاقية األوربالمادة التاسعةونصت 



دين                      .أ  ر ال ه تغيي شتمل حري ذا الحق ي دة ، ه ة               ا             لكل إنسان الحق في حرية العقي وحري
راد ام              اعالن الدين او العقيدة ، بإقامة الشعائ       ى انف ك عل ان ذل ر والممارسة والدعاية ، سواء أآ

 . باالجتماع مع االخرين، بصفة علنية او في نطاق خاص 
انون والتي تكون                        .ب  ود المحددة في الق ه فقط للقي ه وعقيدت تخضع حرية االنسان في اعالن ديانت

ام واآلداب      ة النظام الع ة  ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماي او لحماي
  . )4( وحريتهم حقوق اآلخرين
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 . 59، ص 1997, عمان , دار الثقافة , الوسيط في القانون الدولي العام  علوان، معبد الكري. د )1(
 . 49بقًا للمادة  ط1976مارس /  آذار 23تاريخ بدء النفاذ في  )2(
 . 79محمود شريف بيسوني ، الوثائق العالمية ،المصدر السابق، ص. د )3(
 .57واإلقليمية ، المصدر السابق ، ص شريف بيسوني ، الوثائق االسالمية. محمد .د )4(
 
 
 

 المبحث الثاني 
 الحقوق السياسية

ت الح تقالل    إذا آان صية واس ه الشخ التمتع بحريت سان ب سمح لالن ة ت وق المدني وق  , يته ق ان الحق ف
زُء       صفته  ج ه ب ة لمجتمع شؤون العام ي ال شارآته ف رد م نظم للف ل ان ت سياسية ضرورية ألج ال

 . )1(منه
ا ظهر                   سلطة  ومن هن ة لل شرعية القانوني هذا يعني ان الحقوق السياسية تكون العناصر المبررة لل

وم       ذا المفه ل ه ي ظ سياسية وف سلطة ال كال ال ن اش كل م ررت , )2(ش ذا تق رت له وق  واعتب الحق
سان  سياسية لالن ه , ال ع وفعاليت ع شؤون المجتم ي جمي شارك ف اعي أساسي ي ه عضو اجتم , آون

ة        ات المهني شعبية والنقاب ة وال الس النيابي سه للمج ح نف ي ان يرش ق ف رد الح ون للف ي ان يك وتعن
انون   دود الق سفية وضمن ح ود تع سياسية دون قي ي ان , واألحزاب ال رد ف ضا حق الف ار وأي يخت

 .  )3(ممثليه في هذه المجالس بحرية ودون ضغط او أآراه 
دا                     سياسية واسع ج وق ال دان الحق وم ومي ه ان مفه ان        , مما ال شك في شمل أسس المجتمع وأرآ وي

ا  م فيه ام الحك ة ونظ ة , الدول ي الحكوم شعب ف راآة ال سلطات , وش ى ال صالحيات عل ع ال وتوزي
  وان البحث بالتفصيل في هذه الحقوق يدخل في    ,  المواطنين   وبيان تعاملها مع  , الثالث في الدولة  

 .  )4( أبواب القانون الدستوري العام والقانون اإلداري  
ين      م ب صيب األعظ ا الن ديم ، وله توري الق ه الدس ا الفق تم به ي اه وق الت واع الحق دم أن سياسية أق وق ال د الحق تع

ا           الحقوق التي تنص عليها الدساتير ، فعن طريق مما         رستها يمكن السيطرة والتحكم بإدارة دفة الحكم ، ويقصد به
واطنين دون    ,  )5(حق المواطنين في ألمساهمه في إدارة شؤون                  المجتمع                 وق للم وتتقرر هذه الحق

دأ ع                          يس مب شعب ل يادة ال دأ س سيادة الن مب ا  األجانب ، بل لفئة معينه من المواطنين وهم الذين يشارآون في ال ام
وق    ر الحق ي تقري ام ف ا توسع النظ ر، ومهم نظم دون بعضها األخ ه بعض ال ذ ب ا تأخ ة ، وإنم نظم المختلف ي ال ف

م في                                    سلطة الحك ة ب ا متعلق وق لألجانب ، النه ذه الحق نح ه ه اليمكن م شعبية فان سيادة ال السياسية استنادا لمبدأ ال
ى            .)6( نواطنيالدولة، وهذه السلطة ال يمكن ان يتوالها غيرا لم         سياسية عل وق ال وعليه تم تناول  بعض من الحق

 : النحواالتي 
  

 )  . الجنسية (   الحق في المواطنه:       المطلب االول  
 . الحق في المشارآة في الحياة السياسية والشؤون ألعامه  :      المطلب الثاني   
 . ناصب العامةالحق في االنتخاب وتولي الم:      المطلب الثالث  
 . حقوق وحريات اخرى :            المطلب الرابع 
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ازي حسن صابر ين. د )1( ية   , يغ ه االساس سان وحريات وق االن ي حق وجيز ف ع , ال شر والتوزي ة للن ة دار الثقاف ان , مكتب , عم

 . 152ص , 1997



دي    )2( ار االس ر مخت وق  , ينظ ات والحق ابق  , الحري صدر س ادة  , 93ص , م ر الم م   23وينظ ول رق ن البرتوآ ق 1 م  الملح
سري      االقتراع ال باالتفاقية األوربية لحقوق االنسان والذي يتضمن التزام الدولة بان تنظم وعلى فترات معقولة انتخابات حرة ب

 . عب وذلك باختيار من يمثلونه وفي شروط تضمن حرية التعبير والراي للش
 . 133ص , مصدر سابق , الجوانب الدستورية لحقوق االنسان , محي شوقي احمد  )3(
  79 ص , 979, بيروت , الطبعة االولى , دار العلم للماليين, ارآان حقوق االنسان , صبحي المحمصاني  )4(
 
  .152 ص ابق ،الوجيز في حقوق االنسان وحرياته، المصر الس , يغازي حسن صابر ين )5(
 . 1986القاهرة  ، , ثروت البدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية  )6(
 

 المطلب االول
 )1( )الجنسية(الحق في المواطنة 

سياسية التي          هد حق المواطنة في طليعة الحقوق السياسية من حيث االهمي         يع  ، فالجنسية هي الرابطة القانونية وال
    . )2(حدد والئه وانتماءه الوطني تربط الفرد بالدولة  ، وت

د       . آل فرد له الحق في التمتع بجنسية ما ،  هذا ما اآده االعالن العالمي لحقوق االنسان                 سية البل فمن ال يحمل جن
ى                 ادة عل ع ع ات التي تق وق وال يتحمل الواجب ه الحق في ممارسة بعض الحق يس ل ا ، ل الذي يقيم فيه يعد أجنبي

 .امل الجنسيةآاهل المواطنين او ح
ة او        ولي المناصب العام وبناء على ذلك آانت الجنسية مناط التمتع ببقية الحقوق األخرى  ، آحق االنتخاب او ت
وانين                 ولى الق سية، وتت ى الحق في   الجن ة عل اتير المختلف تقديم الشكاوى او المقترحات ،  ويأتي النص في الدس

صفة      ة ب ا        توضيح هوية الذين يحملون جنسية الدول سية ،  آم ساب الجن ة الآت ضوابط المختلف  اصلية ،  وتضع ال
سابها ،                       ة اآت سية في حال تم سحب الجن د ي تنص القوانين ايضا على عدم جواز حرمان احد من جنسيته ، ولكن ق
ضا اال إذا رغب صاحب          إذا وجدت حالة من الحاالت التي ينص عليها القانون، اما إسقاطها فهو امراليجوز اي

سيته                     الشان في   ذلك، وهذا ما اآده االعالن العالمي لحقوق االنسان ، بالنص على عدم جواز حرمان احد من جن
 .)3(تعسفا ، او مصادرة حقه في تغيير جنسيته 

ة                              ع داخل الدول ه التمت ل ل دونها ، وهي تكف ه ب ان ل رد وال آي الجنسية هي نقطة البداية الحتمية للحياة القانونية للف
ة                التي ينتمي اليها   ة او ثقافي صادية او اجتماعي  بجنسيته ، بكل حقوق المواطنة سواء آانت مدنية او سياسية او اقت

انون                        ذلك يضمن ق ، آما تكفل له خارج دولته الحماية الدبلوماسية من قبل دولته في مواجهة الدول االخرى ، ول
 :حقوق االنسان حماية هذا الحق آما ياتي 

 : بقوله 10/9وق االنسان على هذا الحق في المادة نص االعالن العالمي لحق: اوال
 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما -1
 .ال يجوز تعسفا حرمان اي شخص من جنسيته وال من حقه في تغيير جنسيته -2

 : بقوله 24/3، آما نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق في المادة :ثانيا
 . )4( "ه جنسيةلكل طفل الحق في ان تكون ل"

ه سلة                 ة يحمل مع سية الدول الحق في اآتساب الجنسية هو اساس التمتع بالحقوق الوطنية في البالد فمن يحمل جن
سه         سياسي ،  بترشيح نف من الحقوق الوطنية ، آالحق في اإلقامة وتولي الوظائف العامة والمشارآة في العمل ال

 .ي االنتخابات واالستفتاءات العامة للمجالس النيابية المختلفة واإلدالء بصوته ف
شرعي في            فالمواطن هنا احد رآائز السلطة الوطنية في الدولة بصفته مشارآا في السلطة التي تجد مصدرها ال
ى ان آل                سلطات ،  عل ة مصدر ال ان األم ل ب دأ القائ م المب ذا يفه األمة التي تتكون من مجموع المواطنين،  وهك

شارك بنصيب        ة ي م                        فرد في األم ا يفعل في نظم الحك ه فقط ، آم يس مفعوال ب اعال ول صفته ف سلطة  ،  ب  في ال
ا                          ارهم رعاي م اعتب سية ، ومن ث ة من الجن ر االوربي اس غي ان االجن د حرم ا عن وب افريقي العنصرية، آاتحاد جن

 .مفعوال بهم من جانب السلطة السياسية وليسوا مشارآين وفاعلين في هذه السلطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادة                 , اوال  /18المادة, 2005الدستور العراقي لعام     )1( ري الم ذا الحق الجزائ ي تناولت ه , 27ومن الدساتير العربية االخرى الت
ادة   , 5دة  والعماني الما , 16واللبناني المادة   , 27والكويتي  المادة    , 6والمصري المادة   , 17والبحريني المادة    والفلسطيني الم

ادة    , 17 ادة     , 41والقطري الم سعودي الم ادة     , 35وال صومالي الم ادة     , 2وال سوداني الم ادة     22وال اراتي الم ي  8واالم واليمن
 . 44المادة 

روت             )2(  , 2002أمير موسى ، حقوق االنسان  ، المدخل الى وعي حقيقي  ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، الطبعه الثانية  بي
  .118 ص

 .23آاظم الجنابي، مصدر سابق ، ص )3(



شريعة االسالمية   طارق عزت رخا،    )4( ة   ,قانون حقوق االنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي وال دار النهضة العربي
 .108 ، ص2006, القاهرة , 

 
العمل والتعليم وثبوت الجنسية للفرد يعني آذلك تمتعه بكل حقوق المواطن األخرى غير السياسية، آالحق في 

 .بالمجان والضمان االجتماعي، وهي حقوق ضرورية للمعيشة داخل حدود الدولة
سنا            د لم اما خارج حدود الدولة فان التمتع بجنسية الدولة يعني التمتع بحمايتها في مواجهة الدول    األخرى ، وق

ا             شوب         في العالم العربي مدى فعالية هذه الحماية من جانب الدول الكبرى لرعاي ر ن هم المحتجزين في العراق اث
 .1991ازمة الخليج في الثاني من أغسطس عام 

 )1(.باختصار فان الجنسية هي آما قيل نقطة البداية الحتمية للحياة القانونية للفرد والتي ال آيان له بدونها
سياسية التي    يعد حق المواطنة في طليعة الحقوق السياسية من حيث األهمية، فالجنسية هي الرابطة الق      ة وال انوني

 . )2(تربط الفرد بالدولة وتحدد والءه وانتمائه الوطني 
رد الحق في                 ل للف اة، ب ومن الجدير بالذآر ان رابطة الجنسية هذه ليست أبدية تالزم الفرد منذ والدته وحتى الوف

ود آاشتراط      تغيير جنسيته األصلية واآتساب جنسية اخرى، غير ان هذا الحق ليس مطلقا غالبا بل تر               د عليه القي
 .الخ... االهلية او مغادرة اإلقليم او الحصول على اذن خاص من الدولة باآتساب الجنسية

ه من األصول                          ارا، الن دها اال مخت ضا بحيث ال يفق ا اي وبما ان للفرد الحق في تغيير جنسيته له حق االحتفاظ به
م قضائي        المثالية في الجنسية عدم حرمان الفرد من جنسيته تحكما         دام      ,  )3(  اال لسبب مشروع وبحك ك ان انع ذل

 .الجنسية يلقي باالنسان في منطقة العدم القانوني ويحرمه من طمأنينة االنتماء لدولة من الدول
ه                           سية ولضمان حمايت رام حق الجن ة الحت ضمانات الكافي ى وضع ال تجدر اإلشارة الى ان بعض الدول تعمل عل

ع عن اس من آل تعسف ي ، فتمتن ى الحاالت الت دود فتقصرها عل ي أضيق الح ه اال ف ذ ب سية وال تأخ قاط الجن
 .)4(تكتشف بداللة قاطعة عن عدم جدارة المواطن باالحتفاظ بجنسيتها لخيانة او عدم إخالصه ووالئه لها

ه ا               ة للجماعة، وعلي ن من حق آل فرد في األمة ان يعلم بما يجري في حياته من شؤون تتصل بالمصلحة العام
شورى               دأ ال اال لمب ه، إعم نهم     ((:يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدراته ومواهب رد في      , )5())وأمرهم شورى بي وآل ف

شرعية، وال                               شروط ال ه ال وافرت في ة، متى ت ولي المناصب ، والوظائف العام ة الحق في ت ة آامل األمة ذو أهلي
 .تسقط هذه االهلية، او تنقص تحت اعتبار عنصري او طبقي 

شور ذا   وال ا له رة، تطبيق ا الح ا، بإرادته ار حكامه ة ان تخت ة، ومن حق األم اآم واألم ين الح ة ب ى اساس العالق
 .المبدأ، ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا عن الشريعة 

الوالدة ألي   2005ومن الجدير بالذآر ان الدستور العراقي لعام        قد حظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ب
بب  ادة    , س ي الم د ورد ف روط فق ي دون ش سية للعراق دد الجن مح لتع ا س ه 18آم ا ((  من قاط /ثالث ر اس ا  يحظ

, ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها  , الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سبب من         األسباب                 
انون          ب تسحب الجنسية العراقية من المجنس بها في         , وينظم ذلك بقانون     ا الق ي نص عليه ا   , الحاالت الت : رابع

سية للعراقي         دد الجن ا                , يجوز تع ا رفيع ياديا او امني صبا س ولى من ى من يت سية اخرى      , وعل ة جن ي عن أي التخل
 )) . مكتسبة وينظم ذلك    بقانون 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 152،ص 2009ن مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشاة االسكندرية              الشافعي محمد بشير، قانون حقوق االنسا )1(
 .118أمير موسى، حقوق االنسان، مدخل الى وعي حقوقي ، مصدر سابق ، ص )2(
 ، 1974داد  ، مطبعة اسعد ، الطبعة االولى بغ) النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية(، القانون الدولي الخاص يغالب علي الداوود )3(

 .101ص
 .32  ص1968 مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، 1968 أيلول 21حسن الهداوي ، حق الجنسية في الدستور العراقي المؤقت الصادر في  )4(
 .87اآلية / سورة الشورى , القران الكريم  )5(
 

 المطلب الثاني
 )1(الحق في المشارآة بالحياة العامة

ية لالنسان وبه يشعر االنسان بمسؤوليته في المجتمع   ان هذه الحقوق هي من ابرز الحقوق السياس    
وق           , ويتمتع بقيمتها في االنتماء اليها       آما انه يضمن من خاللها اشتراآه في القرار وممارسة الحق

ة                  ,  صادية متباين ة واقت ة اجتماعي ا ألنظم دول وإتباعه سياسي لل اق    , اال ان االختالف ال جعل االتف
ا        وق اتفاق ذه الحق ا    حول مظمون ه ة           ,  عام ع ضروب الديمقراطي شمل جمي سواء آانت    , بحيث ي



ة   تراآية او الليبرالي ي      , االش ضمونة ق ا م رد فيه شارآة الف ون م ي ال تك ة الت شمل االنظم ا ي آم
حق  آل شخص    (( فقد نص االعالن العالمي لحقوق االنسان على  , )2(مستويات القرار     آافة      

ا مباشرة     ,  لبلده   في المشارآة في إدارة الشؤون ألعامه      ارون               , ام ين        يخت ا بواسطة ممثل وإم
ة   ا  )) بحري شرته                            بقراره ة ون ة العام ه الجمعي ذي اعتمدت  10 في 217ال

ى             , )3( 12/1948/ ة عل سياسية والمدني وق ال واطن ودون       (( ونص العهد الدولي للحق حق آل م
ين              أي وجه من وجوه التمييز في ان ي        ا مباشرة او بواسطة ممثل شارك في إدارة الشؤون العامة ام

دم            )) يختارون بحرية    ى ق ام وعل االقتراع الع وفي ان ينتخب وينتخب في انتخابات تجري دوريا ب
        )4(تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين , المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري 

اة العام  ي الحي شارآة ف د الم ساواة ودون  ية فتع ة وم ا بحري ات وآفالته ن المجتمع ع م  أي مجتم
ذه المجتمعات               ة له ة الحقيقي ة للديمقراطي يلة األساسية        , ضغوط هي الواجهة الحقيقي ا الوس ا انه آم

ا     ذا الحق          , للشعوب في تقرير مصيرها داخلي ة ه ى آفال سان عل وق االن وانين حق ذلك حرصت ق ل
 :  حيث جاء فيه مايلي )5(نسانومنها االعالن العالمي لحقوق اال

 .  العامة للبالد اما مباشرة او بواسطة ممثلين نلكل فرد الحق في المشارآة في إدارة الشؤو .أ 
 من خالل انتخابات نزيهة تجري دوريا , إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم .ب 

  :)6(اما العهد الدولي الخاص بحقوق االنسان المدنية والسياسية فقد نص على مايلي
ق (( ا مباشرة او عن طري ة ام اة العام شارك في سير الحي واطن الحق والفرصة في ان ي لكل م

ساواة                    , ممثلين   ى اساس من الم ة عل ة أصلية وعام وان , وان ينتخب وينتخب في انتخابات دوري
 )).  يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بالده على أسس عامة من المساواة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائم       )1( ي ال ادة   , 2005 الدستور العراق ادة                     , 20الم ري الم ذا الحق الدستور الجزائ ي تناولت ه ة الت اتير العربي , 50ومن الدس

ادة   ي الم ادة  , 1والبحرين صري الم ادة  , 54والم ي الم ويتي , 16واألردن ادة  , 44والك اني الم ادة , 13واللبن ي الم , 9والمغرب
 . 58واليمني المادة, 33واإلماراتي المادة,8والتونسي المادة, 39والسوري المادة, 45والقطري المادة , 33والعماني المادة

ي       , الحقوق السياسية لالنسان في الدساتير العربية       , الصادق شعبان    )2( سنة       , بحث في مجلة المستقبل العرب , شرة  ا       العال
 .23ص  , 1987 , 106العدد

  .21المادة , االعالن العالمي لحقوق االنسان  )3(
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  )4(
 ) . 21(المادة , االعالن العالمي لحقوق االنسان  )5(
  .2المادة , العهد الدولي الخاص بحقوق االنسان المدنية والسياسية  )6(
 

 المطلب الثالث
 )1(حق االنتخاب وتولي المناصب العامة

ا او             ((يعني حق االنتخاب     ستوياتها ناخب ى مختلف م ات عل قدرة الفرد على ان يشارك في االنتخاب
ين  س مع ضوية مجل حا لع ن خالل   , ))مرش ذه اإلرادة م ى ه ي تتجل شعب الت إرادة ال اط ب و من وه

ساواة              دم الم ى ق االقتراع وعل سري او         انتخابات نزيهة تجري دوريا ب اخبين وبالتصويت ال ين الن ب
 .  )2(بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت 

واطن    ه السياسية، بوصف قوالحق في االنتخابات من ابرزا لحقو       الوسيلة الصحيحة لمشارآة آل م
شارك فعال في إدارة شؤون                         دما ي ه االعن ه وأهميت شعر بقيمت في أدارة شؤون بلده، الن الفرد لن ي

ومين      , اء بشكل مباشر ام غير مباشر     بالده سو  ام والمحك فعملية المشارآة هذه هي التي تشعر الحك
ن يكون لالنتخاب اي معنى اال إذا           , بمدى المسؤولية الملقات على عاتق آل منهم اتجاه وطنهم          ول

ة     تم في أطار متكامل من الثوابت        واألطر الدستورية والقانونية التي تكفل وتضمن ممارسته الفعلي
ده                    ة لبل شؤون العام وقد اآد االعالن العالمي لحقوق االنسان حق آل فرد في المشارآة في إدارة ال

 ).   3(بصورة مباشرة وغير مباشرة بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية



واطن في                  وأآد سياسية حق آل م ة وال ان ينتخب وينتخب     (( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني
  .)4()) جري دوريا، وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السريفي انتخابات نزيهة ت

ة                    ألعامهاما الحق في تولي المناصب       ه شروط معين وافر في رد تت  ،يعني هذا الحق ان يكون لكل ف
ي الفرص   ساواة ف ذا الحق ضمان الم ده ، ويفترض ه ي بل ة ف د الوظائف العام ي ان يتقل الحق ف

ة ،                ولجميع المواطنين في مسائ    ين في اي منصب في الدول أتي ل االستخدام او التعي ة  وت ذا  أهمي  ه
ة،  أسرهالحق من ان تقلد الوظائف العامة آان فيما سبق يقوم على االنتماء الى      ى  معين ة  اعل  التفرق

 .)5(.بين المواطنين بسبب الجنس، او االنتماء االجتماعي او السياسي، او اإلقليمي او الطائفي
سان                وقد ورد النص عل    سياسية االن ة وال سان المدني (( ى هذا الحق في االعالن العالمي لحقوق االن

 ).6))(لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة في          بلده
ذي          شورى ال دا ال ى مب وم عل ه اما في الشريعة االسالمية فان اساس حق االنتخاب يق شريعة  أقرت  ال

 )) األمر شاورهم في  ((و )     7))( شورى بينهم وأمرهم(( قوله تعالى هإلي أشاراالسالمية الذي   
)8( 

 ـــــــــــــــــــــــــ
سوري     اوقد تناولت الدساتير العربية هذ    , 20 المادة   2005الدستور العراقي لعام     )1(  الحق ما عدا الليبي والقطري والسعودي وال

 .والتونسي واليمني والجيبوتي والكويتي
 .21المادة , 1948 آانون االول 10عالمي لحقوق االنسان الصادر في االعالن ال )2(
 .21المادة , االعالن العالمي لحقوق االنسان   )3(
 .23 ،ص2005آاظم الجنابي، الحقوق والحريات العامة ، آلية القانون   ، الجامعة المستنصرية،  )4(
 .24المصدر نفسه ص )5(
 . 21المادة , االعالن العالمي لحقوق االنسان  )6(
 . 38االيه , سورة الشورى , قران الكريم ال )7(
 . 159االيه , سورة إل عمران , القران الكريم  )8(

 المطلب الرابع 
 حقوق وحريات اخرى (1)

دوليي             )2(حق تقرير المصير   .1 ن  ال د ي ه  العه سياسية          ن هو ما نص علي ة وال سان المدني وق االن  لحق
سها  ((  ر  مصيرها بنف شعوب حق تقري ع ال ي س)) لجمي سان والت وق االن دعاة حق ا ل يبقى دائم

داخلي بكل                       ر مصيرها ال ا في تقري واجب الكفاح والنضال وقيادة الشعوب من اجل فرض حقه
اال انه لم  , 1789وقد أشير إليه بعد الثورة الفرنسية عام        , سبل الكفاح والنضال المتاحة شرعا      

دة للجم               )3(يكن ملزما    رارات عدي ه ق دأ أشارت إلي ذا المب ا            وان ه م المتحدة منه ة لالم ة العام عي
رار  ام 1514الق صادر ع ستعمرة   1960ال شعوب الم ار وال تقالل لألقط نح االس  بخصوص م
   )4( حول السيادة الدائمة للدول على مصادرها الطبيعية 1962 الصادر عام 1803والقرار 

 
دولي      ,  )5(حق عدم التمييز   .2 دين ال سان والعه وق االن رار   تصدى االعالن العالمي لحق ى اإلق ين ال

 واجه حالة خاصة     هبكرامة االنسان وعدم التمييز وذلك في المادة االولى والتاسعة منه ، اال ان            
نح أجور                      سبب الجنس او اسباب اخرى فتم راد ب نتيجة التجارب العملية وهي التمييز بين األف

أي                       ى بعض ب ز بعضهم عل راد يتمي ه إف وم ب عنصر من    متفاوتة للعمل ذي الطبيعة الواحدة يق
ى              ,  عناصر التمييز    د  عل وهنا أيضا تصدى االعالن لهذا الموضوع بصفة خاصة والذي يؤآ

 للعمل المتساوي بصرف النظر عن لون القائم به وجنسه ا واصله العرقي              يتقرير اجر متساو  
ضا             ه أي اليم خاصة وعلي نظم وتع ، آما ان المواثيق الدولية أقرت لألقليات حقها في االحتفاظ ب

ة    (( نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية      ات أثني ا أقلي ال يجوز في الدول التي توجد به
افتهم        ع بثق ق التمت ن ح ات م ى األقلي سبون ال خاص المنت رم األش ة  ، ان يح ة او لغوي او ديني
ضاء          ع األع تراك م تهم باالش تخدام لغ عائرهم او اس ة ش دينهم وإقام اهرة ب ة او المج الخاص

 )). في جماعتهم  اآلخرين



ود              الموقف من عقوبة االعدام    .3   ، وهذا ما اتجهت إليه االمم المتحدة الى وضع الضمانات والقي
ا                ى       1968 في    26على حاالت عقوبة االعدام  ، حيث دعت في قراره ع الحكومات ال  جمي

ي الج   ين ف ة للمتهم ضمانات الممكن ر ال وفير اآب ة وت راءات القانوني اع أدق اإلج ة إتب رائم آفال
 . )6(المعاقب عليها بعقوبة االعدام في البلدان التي ما زالت تأخذ بهذه العقوبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  وما بعدها146الشافعي محمد بشير ، قانون حقوق االنسان ، مصدر سابق  ، ص )1(
دأ                (( مادة االولى ال,  االمم المتحدة    قينظر ميثا  )2( رام المب ى اساس احت م عل ين االم ة ب ات الودي اء العالق ان احد مقاصد االمم المتحدة هو إنم

سان  نوينظر  العهدين الدوليي   . وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها       , الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب         ادة  ,  لحقوق االن الم
 . 4ص28قم وينظر صحيفة الوقائع ر,  المشترآة 1

ادي         . مازن ليلو راضي و د    . د )3( م عب اله در اده سا      , حي وق االن دخل لدراسة حق ع    ,  ن نالم شر والتوزي ديل للن ى   , دار قن ة االول , الطبع
  . 195ص  , 2007, االردن عمان 

ة  , فاتح سميع عزام    )4( ة   , ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربي اهر  , دراسة مقارن سان    مرآز الق وق االن , ة لدراسات حق
  . 28-27ص  , 1995, القاهرة 

  . 27المادة , والعهد الدولي لحقوق االنسان  , 23المادة , االعالن العالمي لحقوق االنسان  )5(
وان  1991 في جنيف في مارس   ة من مرآز حقوق االنسان بمكتب االمم المتحدة الصادر ، 11نظر صحيفة الوقائع رقم  ي )6( حاالت  (  بعن

  . المصدر  أشار له الشافعي ) عدام التعسفي  اال
ذيب     .4 ان ام                         عدم جواز التع م او عذاب شدي جسديا آ ه ال تج عن ذيب أي عمل ين  ،  يقصد بالتع

ة او                           راف او معاقب ى اعت ى معلومات او عل دا بقصد الحصول عل ا عم عقليا يلحق بشخص م
دت   د اعتم صري  ، وق ز العن يء او التميي ى ش ام عل ف او اإلرغ م  تخوي ة لالم ة العام  الجمعي

ي  دة ف سمبر /10المتح ن    1984/دي ا م ذيب وغيره ضة التع ة لمناه ة الدولي شروع االتفاقي  م
ام         ذ ع ز التنفي ت حي د دخل ة وق سانية او المهين ية او اال ان ة القاس ة او العقوب ضروب المعامل

ة    , 1987 ام باالضافة الى اعتماد الجمعية العام ع األشخاص    1975 ع ة جمي  من  إعالن حماي
ة القاسية أو              ره من ضروب المعامل ذيب وغي وق          التعرض للتع ا لحق ر انتهاآ سانية ويعتب إال إن

  .)1(نسان والحريات  األساس المنصوص عليها في االعالن العالمي لحقوق االنسان  اإل
تهم            ن الم ضال ع رم ف ذيب المج وز تع المية ليج شريعة االس ي ال ذين  (( وف ذب ال ان اهللا يع

ذبون  دنيا  يع ي ال اس ف م    )2()) الن ة ل راف بجريم ى االعت شخص عل ل ال وز حم ا ال يج  ، آم
سيان      ((يرتكبها  ، وآل ما ينتزع بوسائل اإلآراه هو باطل      ه الخطى والن ان اهللا وضع عن أمت

 .)3( ))وما استكرهوا عليه 
رق .5 ر ال سخرة) 4(حظ ة وال ه والعبودي ارس علي خص تم ع أي ش ه او وض و حال رق ه   ،ال

ا او بعضها              السلطات ة آله ة من           )5( الناجمة عن حق الملكي ادة الثاني ة    ، وعرفت الم االتفاقي
ال او الخدمات التي      (1930 تموز 28 الخاصة بالسخرة في     39رقم   ع اإلعم بأنه يشمل جمي

د    ى أي شخص تحت التهدي وة عل رض عن ي   ) تف ا ف ع عليه ف الموق ة جني دت اتفاقي ث اآ حي
  . بحظر الرق وعمل السخرة, 1926

ع               وتعهد آل االطراف     دابير المناسبة من اجل من ع الت اذ جمي ة باتخ ذه االتفاقي المتعاقدين قي ه
دول     ة لل اه االقليمي ي المي م ف زالهم ونقله اء وان ع االرق ان يتفاوضوا  , وقم راف ب د االط وتعه

وق          نحهم بعض الحق ث تم ق بحي ارة الرقي شان تج ة ب ة عام ى اتفاقي ن عل ت ممك رع وق باس
ي ة  وتفرض عل ا اتفاقي ي نصت عليه ك الت ة تل ل بطبيع ا يماث ات م ن الواجب ران 17هم م  حزي

 . المتعلقة بالتجارة الدولية باالسلحة 1925
سان             ,  حق التقاضي  .6 ة لالن وق الطبيعي رد   , من المؤآد من حق التقاضي من الحق وان لكل ف

رد ذلك                 ى القضاء ل د          وقع اعتداء على حق من حقوقه يلجا ال فحق التقاضي    , اء  االعت
ا من                          ع عليه ا يق ردوا م اتهم او ي ى حري وا عل راد ان يؤمن حق أصيل وبدونه يستحيل على األف
ذي                        ه لحق التقاضي ال ا اال بكفالت ا ديمقراطي ة م اعتداء وال يمكن ان يعتبر نظام الحكم في دول

شعوربالظلم             ة مصادرة لح       ((, )6(يطمئن األفراد على حقوقهم ويزيد من ال ان أي ق التقاضي   ف



ر دستوري                ذا الحق هو نص باطل وغي تعتبر عمال غير مشروع وأي نص تشريعي يمس ه
(()7(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 171 ، المصدر السابق  صمحمد بشير الشافعي  )1(
  . حديث شريف ،  رواه الرواة ألخمسه  )2(
  . اجه  ، بسند صحيح حديث شريف ،  رواه ابن م )3(
د عدلت   , 27 ووفقا الحكام المادة 1927 اذار 9وتاريخ بدء نفاذها في , 1926ايلول  /25وقعت االتفاقية الخاصة بالرق في جنيف يوم         )4( وق

ورك في                  م المتحدة في نيوي انون االول    7هذه االتفاقية بالبرتوآول المحرر في مقر االم ة         , 1953آ ة المعدل اذ االتفاقي دأ نف وم   وب  تموز   7ي
 . طبقا للمادة الثالثة من البروتكول  , 1953 آانون االول 7وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديالت الواردة في مرفق بروتكول , 1955

 . المادة االولى من االتفاقية الخاصة بالرق  )5(
  .417 ص 1980, , منشاة المعارف باالسكندرية, 1971دستور سنة , النظام الدستوري المصري , سعد عصفور )6(
   . 33ص  , 2001, بيروت ,  الطبعة الثانية , منشورات الحلبي, مبدأ المساواة امام القضاء, عبد الغني بسيوني )7(

ره   .7 وين  أس ي تك ق ف ة      ,)1( الح ي حماي ا ه ع وحمايته ي المجتم ى ف ة االول ي الخلي رة ه األس
فلكل انسان الحق في بناء ,    جميعها وان هذا الحق نص عليه قوانين حقوق االنسان       , المجتمع  

ا ة وعف شرعيفاألسرة وإنجاب الذري ق ال و الطري نفس وه سان ال تقرار االن ن , الس ل م  ولك
ه           ا لعقيدت ا ووفق ا وديني دنيا وخلقي ة أوالده ب ألب تربي ة ول ات متكافئ وق وواجب زوجين حق ال

ق   ومن آي (( آما قال تعالى ولكل من الزوجين حق احترام مشاعر األخر      , وشريعته   ه ان خل ات
وم     ات لق ك آلي ي ذل ة ان ف ودة ورحم نكم م ل بي ا وجع سكنوا اليه ا لت سكم أزواج ن أنف م م لك

 .  )2())يتفكرون
 

زواج       وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق االنسان على الحق في تكوين االسره بداية من الحق في ال
 :  وآما يلي )3(واختيار الزوج بحرية 

 . يس أسرة دون أي قيد للرجل والمرأة حق التزوج وتأس .أ 
 . ال يبرم عقد الزواج اال برضا الطرفين الراغبين بالزواج  .ب 
ا                  .ج  ة  آم األسرة هي الوحدة الطبيعية االساسية للمجتمع ولها حق الحماية من المجتمع والدول

  : )4(نص العهد الدولي لحقوق االنسان المدنية والسياسية على مايلي
 . طبيعية والسياسية في المجتمع العائلة هي الوحدة االجتماعية ال .أ 
 . يعترف بحق الرجال والنساء بحق الزواج في سن مبكرة  .ب 
 . ال يتم الزواج بدون رضا اإلطراف الراغبين فيه  .ج 
وق    .د  ي الحق ساواة ف امين الم بة لت اذ الخطوات المناس ة اتخ ي االتفاقي ة اإلطراف ف ى آاف عل

 . حلة وعند ,  وإثناء  قيامه ,   عند الزواج توالمسؤوليا
 
     قنص االعالن العالمي لحقوق االنسان على هذا الح , )5(الحق في تشكيل الجمعيات واألحزاب  .8

 .لكل شخص الحق والحرية في االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية  .أ 
 . ال يجوز أرغام احد على االنضمام الى جمعية ما  .ب 

ة في االشتراك           ((  على   اما العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية فقد نص        رد الحق والحري لكل ف
انون                        , مع اآلخرين    ا في  الق ر المنصوص عليه ذا الحق غي ى ممارسة ه ود عل وال يجوز وضع قي

(()6(.  
 

____________________ 
 
ا نصت     , عليه  لحقوق االنسان قد نصا نلذلك نجد ان العهدين الدوليي, يعتبر هذا الحق حقا سياسيا ومدنيا واجتماعيا وثقافيا       )1( ى م فظال عل

 .عليه الشريعة االسالمية  
  .21سورة الروم اآلية ,القران الكريم  )2(
  . 16الماده , االعالن العالمي لحقوق االنسان  )3(
 . 23المادة , العهد الدولي لحقوق االنسان المدنية والسياسية  )4(



  . 20المادة , االعالن العالمي لحقوق االنسان )5(
  .   22المادة , نسان المدنية والسياسية العهد الدولي لحقوق اال )6(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 الضمانات الدولية العامة لحقوق االنسان المدنية والسياسية

سياسية يقتضي وجود        االنسان          ان ممارسة    ة وال ل تلك الممارسة         لحقوقه المدني  ضمانات تكف
ولعل أهم الصعوبات القانونية الملحة في الوقت الحاضر تلك التي تتجسد في                   , بصورة فعليه 

ه     سان وحريات وق االن مانات لحق اد ض ة       , ايج ة القوي ة الدول ي مواجه عيفا ف بح ض ذي أص ال



ا        ر ع            ,بسلطاتها ووسائل القهر التي تملكه اء ان تقري رى الفقه ضمانات ي ة ال ل من     ألهمي دد قلي
ة             ع قل عة م ات واس وق وحري ر حق ن تقري ضل م دة أف ضمانات الوطي ود ال ع وج وق م الحق

سياسية                 , الضمانات وانعدامها  ة وال وق المدني وبغية إعطاء صورة واضحة عن ضمانات الحق
 . ) 1( السياسيةالبد من التطرق الى الضمانات الدستورية والقضائية فضال عن الضمانات

صر ضما م يقت ضمانات       ل ى ال ط عل سياسية فق ة وال ه المدني سان وحريات وق االن ة حق ن وحماي
أتي من الخارج أي من               أثبتتالن التجارب   ,الوطنية   وق ي ذه الحق ى ه ديات عل  بالفعل ان التع

بالد  يم او ال ارج اإلقل سياسية  , خ ة وال ات المدني وق والحري ريس الحق ا ان تك ون دون , آم يك
من هنا آانت , فراد والمجموعات من االستفادة من هذه الحقوق        فائدة بغياب ضمانات تمكن األ    

ة               , ضرورة وضع منظومة من الضمانات الدولية للحقوق والحريات بعد الحرب العالمية الثاني
وقد جاء هذا االهتمام في صورة وثائق       ,) 2(وشكل ذلك محور اهتمام المنظمات الدولية العالمية        

ت الح   ة بين ددة ومتنوع ة متع ة    دولي حة وجلي صورة واض ات ب وق والحري ط  , ق ددت الخ وح
واطن      , الفاصل بين ما هو التزام على الدولة         ادئ        ) 3(وبين ماهو حق للم ع مب وحتى تكون جمي

ة                      ة الداخلي نظم القانوني ا في ال ة ويكون معموال به حقوق االنسان قد تضمنتها االتفاقيات الدولي
ام              بحيث تصبح ج    , البد ان تندمج ضمن هذه النظم        ه ام شريع المعمول ب زءا ال يتجزأ من الت

 : تناول هذا الموضوع من خالل مبحثين هما تم  وعليه , ) 4(المحاآم الوطنية 
 . االعتراف بالحقوق المدنية والسياسية وتقنينها  :  المبحث األول  
 .الضمانات القانونية والقضائية لحقوق االنسان المدنية والسياسية:  المبحث الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ويقـصد بالـضمانات الوقائيـة    ) . عالجيـة  ( وضـمانات  ) وقائية ( يقسم بعض الفقهاء ضمانات الحقوق الى ضمانات     )1(

فهي تلك التي تواجـه      , الظروف واإلجراءات التي تحول دون وقوع اعتداء على الحقوق ، اما الضمانات العالجية              

   تتمثل بالضمانات االقتصادية والثقافية ،     , وكذلك ضمانات فعلية      , لطة على الحقوق  وقوع اعتداء من الس    بعد حاالت

 . والرقابة القضائية ,  ومبدأ سيادة القانون , والضمانات  القانونية  المتمثلة بالفصل بين السلطات

 القضاء والفقه للدول. موسوعة , نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني ,سعاد الشرقاوي .  د :ينظر

 . وما بعدها93 ص, 1982 , القاهرة , )76(  الجزء ,العربية 

 . 343        ص 2010, بيروت , منشورات الحلبي الحقوقية , الحريات العامة وحقوق االنسان , احمد سليم سعيفان . د ) 2(
, 2000, االردن  , عمـان   , روق للنشر والتوزيع  دار الش , حقوق االنسان وحرياته االساسية     , هاني سليمان الطعيمات    . د ) 3(

 .  381ص 
 419ص, قانون حقوق االنسان في الفكر الوضعي والشريعة االسالمية , عبد الواحد الفار . د ) 4(

 المبحث األول 
  االعتراف  بالحقوق المدنية والسياسية وتقنينها

عتراف بها ومن ثم التمتع بها لكن الوعي بهذه الحقوق واال   , منذ ان ولد االنسان ولدت معه حقوقه        
ذ            , ) 1(مسيرة جدا طويلة في التاريخ البشري        سياسية من ة وال سان المدني وق االن اتخذ االعتراف بحق

ن خالل    ستويات وم ع الم ى جمي ددة وعل ات متع ذا اتجاه ا ه ى يومن ى وحت ة االول الحرب العالمي
سان المدني             وق االن سياسية    منظمات حكومية وغير حكومية والتي تعنى بحق تبعدنا     , ) 2(ة وال و اس ل

ديم   ي الق الم الغرب ي الع ي حصلت ف ساهمات الت ات والم سان , ) 3(بعض التحرآ وق االن اه حق باتج
هي تلك الحقوق التي    , فان المقصود من حقوق االنسان المدنية والسياسية        , وتطور االعتراف بها    

يالدي من خ          امن الم سية    ورد التأآيد عليها في أواخر القرن الث ة والفرن ورتين االمريكي , ) 4(الل الث
 1864وان المعاهدة الدولية االولى  لحقوق االنسان  انبثقت بعد الحرب او من الحرب وذلك عام                 

ة        , حيث آتبت الدول الرئيسية في ذلك العصر        ,  ا غربي ى      , وهي في غالبيته ة جنيف االول آاتفاقي



ضحايا الصراع المسلح    اري  , ل اه الت ا ان االتج ة    , خي األخر آم ر حرآ ذا المجال تجسد عب في ه
ذين      , ثم تكون اتجاه تاريخي أخر ثالث       , ) 5(الصليب األحمر الدولية     وجهود طويلة لحماية أولئك ال

ة ب ي العبودي و ف ة  , ق ر حكومي ات غي د منظم ذا الجه اد ه ة , ق ي اتفاقي سية بتبن دول الرئي أقنعت ال
ان1926 ا عن الق رق عمال خارج ي تجعل ال وق , ) 6(ون  الت ة لحق صيغة النهائي ى ان ظهرت ال ال

ام               ذا     ,1948االنسان في االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عن االمم المتحدة ع ويعزى ه
ة          ة وخارجي داخلي               , االعتراف الى عوامل داخلي صعيد ال ى ال سان عل ة استغالل االن ل مقاوم , مث

ا           , وتحمس الشعوب الخاضعة للحكم االستبدادي للحرية      رة ان تعرضت فيه وقد حدثت حاالت آثي
تبداد  ع واالس ى القم سان ال وق االن ة بحق شعوب المطالب ي تمت    , )7(ال ذا الموضوع ف شة ه مناق

 : مطلبين هما
 

 . االعتراف المعاصر بالحقوق المدنية والسياسيــة :    المطلب األول 
   . ية والسياسيةتقنين االحكام الخاصة بالحقوق المدن:    المطلب الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 31ص ,2009, القاهرة , شركة العاتك , ,  حقوق االنسان تطورها مضامينها حمايتها , رياض عزيز هادي  )1(

   .  32ص, المصدر نفسه )2(
وكان أرسطو يعتقد بان مبدأ المساواة قابل للتطبيـق فـي           ,  القديم   كان لإليمان بوحدة النوع البشري اعتباراته في اليونان        )3(

 . ولكن لم يحصل أي تدوين في مجال حقوق االنسان قبل القرن الثاني عشر,المدن الصغيرة فقط 
  . 1982, طهران , كلشن , الجزء األول ) بالفارسية(تاريخ الفلسفة السياسية , ينظر بازركاد بهاء الدين  )4(
والتي أصـبحت  , التي عملت من اجل اتفاقية جنيف االولى      , برئاسة هنري دونان    , مواطنين السويسريين   مجموعة من ال   )5(

 ) . CRC(تعرف في النهاية باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر 
مركز الحضارة لتنمية   , بحث في سلسة الدراسات التاريخية    , حقوق االنسان فلسفتها ومشكالت تطبيقها      , محمد مصطفوي  )6(

  . 24ص  , 2008, بيروت , الجزء السابع , لفكر االسالمي ا
دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع بيـروت       , مسيرة حقوق االنسان في العالم العربي       , محمد عبد المحسن خضر إبراهيم       )7(

 . 17ص, 1999, لبنان 

 

 المطلب األول

 االعتراف المعاصر  بالحقوق المدنية والسياسية
دة              , حقوق االنسان   هنالك اعتراف قديم ب    ة محاوالت عدي اريخ المختلف فقد  ظهرت عبر مراحل الت

سياسية   ة وال سان المدني ات االن وق وحري راف بحق ادي  , لالعت ستواه الم ع م ودة ورف ة وج وحماي
ى      , ويعزى هذا االعتراف الى عوامل داخلية وخارجية        , والمعنوي   مثل مقاومة استغالل الفرد عل

ر الحاالت ان تعرضت تطلعات               ,  االنسان للحرية    وتحمس, الصعيد الداخلي    حيث حدث في أآث
القوة      ع ب سان للقم وق االن ابرة بحق ا المث شعوب ومطالبته ام  ) 1(ال ل  االهتم رت  مراح د م وق

ة     ) 2(واالعتراف بحقوق االنسان وحرياته االساسية في أربع مراحل اساسية           تمخض عنها  في نهاي
وق ا    دولي لحق انون ال اف الق سان المط ة , الن م دراس ة     ت ستويات الدولي ى الم راف عل ذا االعت  ه

 : واإلقليمية  وآما يلي 
 

 .  االعتراف الدولي بحقوق االنسان    :الفرع األول 



 . االعتراف اإلقليمي بحقوق االنسان   : الفرع الثاني 

 . نظريات تطور االعتراف الغربي بحقوق االنسان   : الفرع الثالث 

 

 االعتراف الدولي بحقوق االنسان المدنية والسياسية : الفرع األول
انون          , استمرت عالقة االنسان  بالدولة التي ينتمي اليها          حتى الى  وقت قريب تخرج عن إطار الق

شرعات الخاصة          , الدولي العام وتدخل في االختصاص المطلق للدولة         ة وال ات الوطني ا االعالن ام
ان           بحقوق االنسان والحريات العامة فلم       م  , يكتب لها ان تحقق الضمان المنشود لالنسان أينما آ ول

الدولي حتى الحرب العالمية االولى اال عددا  محدودا من االتفاقيات التي تمس حقوق            المجتمع  يقر  
 . االنسان وخاصة المدنية والسياسية 

ه    ار ب رق واالتج ريم ال ة بتح ات متعلق ك االتفاقي اي  , وتل ات ال ه نة واتفاقي ام والقرص  1899لع
اء الحروب                1907و ا إثن ك أي        ,  والتي تتضمن بعض القواعد التي يجب مراعاته م يكن  هنال ول

شاء              , وجود لنصوص تستهدف حماية حقوق االنسان عامة         رى من إن دول الكب في حين تمكنت ال
ا في                          رهم رعاياه ا او من تعتب ة رعاياه ا حماي يح له ة التي تت عدد من المؤسسات واألنظمة الدولي

وفي هذا الصدد نادي الفقه الغربي بفكرة الحد األدنى في معاملة األجانب الذي ال بد منه                , الخارج  
 .)3(استطاعت الدول الصناعية فرضه على الدول الصغرى , لهؤالء وان حرم منه الوطنيون 
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, دار سعاد محمد الصباح للنشر والتوزيـع        , مسيرة حقوق االنسان في العالم العربي       , محمد عبد المحسن خضر إبراهيم       )1(

 . 17ص  , 1998, دون مكان للنشر 
 , 1971, العدد الرابـع    , المجلد األول   , مجلة عالم الفكر    , الكويت  , تطور مفهوم حقوق االنسان     , عثمان خليل عثمان     )2(

 .12ص 
, 2009, القـاهرة   , العاتك لـصناعة الكتـاب      , حمايتها  -مضامينها–تطورها  -حقوق االنسان , رياض عزيز هادي    .د )3(

 .31ص

ا                  وبموجب نظام االمتيازات الذي ازدهر في عصر االستعمار في القرن التاسع عشر أصبح رعاي
م      ر   .. الدول األوربية بمنأى عن الخضوع لقوانين البلدان المضيفة له ا اق دي    آم دولي التقلي ه ال الفق

 ..مشروعية التدخل من أجل االنسانية ولم يتقرر ذالك في حينها اال لصالح الدول الكبرى 
راد                     وق األف الميتين حيث انتهكت حق ان األهوال والفظائع التي شهدنها البشرية خالل الحربين الع

سان     بصفة فظيعة عزز االتجاه الذي يرقى الى آفالة قدر ادني من االعتراف              وق االن والحماية لحق
 ..التي تقررها بعض الوثائق الوطنية وجعل الفكرة تزداد تجزرا 

ام او                          ة حك اق العصبة أي م يتضمن ميث م ل اق عصبة االم ى وانبث وبعد انتهاء الحرب العالمية االول
سان  وق االن ق بحق ود تتعل تعماري أراد  .. بن ام اس و نظ داب وه ام االنت دع نظ ذي ابت د ال ن العه لك

ام         . النتداب ان يضفي عليه للهيمنة االستعمارية        ا صلح لع رة    1919وتضمن معاهدات ال  ألول م
او التي توسعت بضم       , نظامًا دوليًا لحماية حقوق األقليات التي تعيش أساسا ضمن الدول الجديدة            

لصلح  آما تضمنت معاهدات ا.. أقاليم جديدة اليها وقد تالشى هذا النظام بزوال عصبة االمم ذاتها            
ة                      ة العام ة االتفاقي ر بمثاب ذي اعتب ة ال التي تلت الحرب العالمية االولى دستور منظمة العمل الدولي

 .) 1(خاص     االولى لحقوق االنسان بشكل عام وحقوق العامل بشكل 
ام                 ة بقي ة الثاني د الحرب العالمي ة بع سان خطوة واسعة وهام وق االن وخطى االعتراف الدولي بحق

دولي                  , ة  االمم المتحد  انون ال رة الق سان دائ وق االن وبفضل ميثاق المنظمة الدولية دخلت مسألة حق



م المتحدة                 الوضعي الميثاق وقد تضمن الميثاق عدة نصوص بشأن حقوق االنسان فقد استهلت االم
 :ميثاقها بالعبارات التالية 

ال المقب       (( ة من ويالت الحرب التي      نحن شعوب االمم المتحدة وقد إلينا على أنفسنا ان ننقذ األجي ل
د                      , خالل جيل واحد     د من جدي ا الوصف وان نؤآ ا يعجز عنه رتين أحزان سانية م ى االن جلبت عل

ا      م آبيره ساء واالم ال والن ا للرج دره وآم رد وق ة الف سان وبكرام ية لالن الحقوق االساس ا ب إيمانن
سا        ,  ))وصغيرها من حقوق متساوية    وق االن ة      وتظهر عبارة تعزيز احترام حق ات العام ن والحري

ات                         ارة باختالف ا تظهر العب ا آم م المتحدة ومبادئه شأن مقاصد االم اق ب في المادة االولى من الميث
ة                         ادة الثاني ذالك في الم ة وسلطاتها وآ ة العام شأن وظائف الجمعي طفيفة في المادة التاسعة عشر ب

اعي وفي الم            سادسة والخمسين     والستين بشأن وظائف وسلطات المجلس االقتصادي واالجتم ادة ال
وا              م المتحدة ان يقوم ع األعضاء في االم يهم من       , يتعهد جمي ا يجب عل ردين او مشترآين بم منف

ا  , عمل بالتعاون مع المنظمة ألدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين                بم
ات ا سان والحري وق االن رام حق الم احت ي الع شيع ف ى ان ي ل عل ك العم ي ذل ال ف ع ب ية للجمي الساس

وق  ك الحق اة تل ساء ومراع ال والن ين الرج ق ب دين والتفري ة او ال نس او اللغ سبب الج ز ب تميي
شاء               اعي سلطة أن المجلس االقتصادي واالجتم يط ب ستين أن ة وال والحريات فعًال  وفي المادة الثامن

  .)2(لجان للشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتعزيز حقوق االنسان 
ى          ولقد   التبني واالنضمام ال سياسية ب ة وال سان المدني وق االن دولي المعاصر بحق تمثل االعتراف ال

 اءـــــاالتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق االنسان على الصعيد الدولي فضًال عن إنش
 ــــــــــــــــــــــــ

  .26ص,1989,  بيروت, ييندار العلم للمال, المجلد الثالث , حقوق االنسان, محمود شريف بسيوني . د )1(
 .4-3ص, 1988, جنيف, آلية حقوق االنسان , االمم المتحدة  )2(

 
 

ات  دين      آلي ك بع ذ ذل سان واتخ وق االن رام حق شروعة واحت ة م وخ ثقاف ذ ورس اريخي : لتنفي : الت
اني     ى اساس زمني والث سان عل وق االن وم حق اء مفه سان من  : موضوعي : بارتق وق االن ز حق يمي

ويمكن القول ان االعتراف الدولي المعاصر      . النسانية واالجتماعية التي تتضمنها     خالل األهداف ا  
 :)1(لحقوق االنسان قد مر بمراحل خمسة اساسية هي 

 بلورة المفهوم وانتقائه وتحديده آمبدأ وغالبًا ما تتم من : مرحلة التعريف بالحق .1
 .ورات االجتماعية    خالل آتابات فقهاء القانون والمفكرين وآذالك التط       

الن   .2 ة االع ا        : مرحل ًا م دولي وغالب ع ال ل المجتم ن قب ه م رف ب ام معت دأ ع ق آمب رار الح            إق
شكل                   زام ب ة وعدم اإلل سم بعمومي ة تت دة دولي المي أو معاه رار شكل إعالن ع يأخذ هذا الق

 آامل 
دين   يتم تحديد عموميات الحق وتطويرها في شكل اتفاقيا       : مرحلة النفاذ    .3 ت دولية مختصة آالعه

  .1966الدوليين الصادرين عام 
ذ .4 ات التنفي شكيل آلي ة ت صة او : مرحل ة مخت ات دولي ذ اتفاقي ة تنفي ان لمتابع شاء لج من خالل إن

ارير                        ات بإصدار تق ذه اآللي وم ه ائق وتق ق او تقصي الحق ة تحقي تعيين مقرر او تكوين لجن
 .د مباشر للحكومات المخالفة تتسم في الغالب بالدبلوماسية وعدم توجيه نق

ة   .5 ة الجنائي ة الحماي ص      : مرحل ار ن ي إط ة ف ي بالحماي ق المعن ى الح ات عل ع االنتهاآ وض
ذيب                ة مناهضة التع ل اتفاقي ه مث راف    ). 32(تجريمي وفرض عقوبات رادعة لمرتكبي واخذ االعت

انون االول    ذ آ زز من سان يعت وق االن دولي المعاصر بحق دو 1948ال دين ال م العه وق  ث ليين لحق
وأصدرت االمم المتحدة العديد ..  وسميت هذه الوثائق الدولية لحقوق االنسان   1966االنسان لعام   



ي            ا ف ة به والت الملحق سان والبروتوآ وق االن ة بحق ة المتعلق ات الدولي ات واالتفاقي ن االعالن م
 .  االنسان  المفوضية السامية لحقوق1993وأنشئت عام , مجاالت الحقوق السياسية والمدنية

ضا     ك أي شمل ذال ل ي دة ب م المتح ة االم ى منظم سان عل وق االن دولي بحق راف ال صر االعت  ال يقت
ام                        م المتحدة ع ة لالم ة العام شأتها الجمعي ين التي أن شؤون الالجئ  1951مفوضية االمم المتحدة ل

ذ                  دخلون ال ذين ي ين ال م المتحدة لالجئ دخلون في     بهدف توفير الحماية الدولية تحت رعاية االم ين ي
صاصها  سان          . اخت وق االن سائل حق ولي م دة ت م المتح ة لالم صة التابع االت المخت ا ان الوآ آم

اذ يعترف دستور منظمة العمل الدولية بأن العمل ليس سلعة ويؤآد ان من حق               , االهتمام الخاص   
ة وتطورهم  جميع البشر بصرف النظر عن العرق او العقيدة او الجنس السعي الى رفاهيتهم المادي          

 . )2(الروحي في ظروف الحرية والكرامة واألمن االقتصادي وتكافؤ الفرص 
سكو      ة اليون ن منظم رض م ا ان الغ ة      ( آم وم والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح ة االم و ) منظم ه

ة                  م والثقاف ة والعل ق التربي ى توثيق عرى    , المساهمة في صون السلم واألمن بالعمل عن طري عل
ات االساسية                التعاون بين    سان والحري وق االن انون وحق ة والق االمم لضمان االحترام الشامل للعدال

دة        م المتح ة االم سة لمنظم داف الرئي ن األه شعوب وم ع ال دة لجمي م المتح اق االم ا ميث ا اقره آم
 "لألغذية والزراعة لإلسهام في اقتصاد عالمي موسع وضمان تحرر االنسانية من الجوع 
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 .34ص ,المصدر السابق , رياض عزيز هادي .د )1(
ص , 2003, القـاهرة  , دار الـشروق  , المجلد االول , الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان    ,محمود شريف بسيوني    . د )2(

13  .  

ي ديب ة ف صحة العالمي ة ال ن منظم تورهاوتعل ستوى : اجة دس ى م ى أعل صحة عل ع بال ان التمت
سان          ى الحكومات مسؤولية عن صحة شعوبها ال              , يمكن تحققه هو حق اساس لكل ان وان عل

 .)1(يمكن ان تتحقق اال بتوفير تدابير صحية واجتماعية  آافية 
ا خطوات واسعة                   رة وخط  ان االعتراف الدولي المعاصر بحقوق االنسان قد حقق مكاسب آبي

راد                  , في مسائل حقوق االنسان      م يكن يتحقق دون نضال األف راف ل ك االعت ودون شك فأن ذل
سياسية           ة وال سفات والحرآات االجتماعي والشعوب واإلسهامات الكبرى للشرائع السماوية والفل
ه                   وق وحريات ولم يكن ذالك ليتحقق أيضا دون تضحيات آبيرة قدمها االنسان نفسه من اجل حق

 .االساسية 
 

 :االعتراف اإلقليمي بحقوق االنسان المدنية والسياسية : الفرع الثاني 
ا                  ام إقليمي به راف واهتم , لقد رافق االعتراف واالهتمام الدولي المعاصر بحقوق االنسان اعت

ام         شمل جميع المنظمات اإلقليمية التي نشأت في عالمنا المعاصر خاصة تلك التي نشأت بعد قي
ام   منظمة االمم المتحدة     ة                 1945ع ك المنظمات اإلقليمي شئة لتل  وتجسد ذلك في المواثيق المن

ات     ك المنظم ن تل صادرة ع سان ال وق االن ائق الخاصة بحق ي الوث ن  , وف دد م شاء ع ي إن وف
األجهزة التي تشرف على تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان الصادرة عنها والتي يمكن ان تكون         

 .ا فيها الدول األعضاء في هذه المنظمات أطراف
ي  .1 صعيد األورب ى ال ل       :  عل اعي طوي ي واجتم راع سياس د ص ي بع ر األورب دا الفك ب

ائج         , ومضن   ى بعض النت سياسة                 , ان يصل ال دين عن   ال ا فصل ال ان من أهمه , وآ
ة  والمجتمع           ين الدول ى اساس   , ومحاولة وجود بدائل وأفكار تؤسس لعالقة جديدة ب عل

سياسي       , عية  ديني وغيبي وعلى أسس واضحة وموضو      وذلك  ليس لتحجيم االستبداد ال
ه                  , فحسب   ة لحقوق ة والمنتهك ة وسيطرتها المجحف وة الدول سان من ق ولكن لتحرير االن

ة ة والواقعي ن اجل   , )2(الذاتي ة م ة وطويل ك صراعات دامي ل ذل ا قب حيث شهدت أورب



ديني                 سياسي وال تبداد ال سياسية التي تؤسس لالس ى    و, اسقاط بعض المفاهيم ال تنكر عل
ه       ه وحقوق دأت                   , )3(االنسان آيان ة ب ة الثاني اء الحرب العالمي ة من انته د سنوات قليل بع

وق          ة حق ائم حماي س ودع ع أس ام بوض روب واالهتم ى الح ضاء عل عيها للق ا س أورب
 في الفقرة   5/5/1949االنسان وأنشأت المجلس األوربي الذي نص نظامه الموقع في            

ى ان  ه عل ن ديباجت ة م شكل   الثالث انون ت يادة الق ية وس ة واالساس ة الفردي ادئ الحري  مب
ة   ة الحقيقي ا .. الديمقراطي ا      آم ع عليه دول الموق ام ال ن النظ ة م ادة الثالث ت الم , ألزم

ضائية       ة الق ل شخص خاضع للوالي ة آ ارس بموجب ذي يم انون ال سيادة الق اإلقرار ب ب
 .)4(حقوق االنسان والحريات العامة 
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 . 36-33ص , المصدر السابق , آلية حقوق االنسان , االمم المتحدة  )1(
مركز الحضارة  , بحث في سلسلة الدراسات الحضارية      , حقوق االنسان في االسالم من التأصيل إلى التقنين         , محمد دكير    )2(

  . 60ص  , 2008, بيروت , لعدد السابع ا, لتنمية الفكر االسالمي 
بتـاريخ  , جريـدة النهـار البيروتيـة     , جـذور التطـور والحمايـة       , وعي حقوق االنـسان     , المحامي حسين صناوي     )3(

 . 2ص, 17/12/1990
 .18ص, 1988, بغداد , دار الشؤون الثقافية , في سبيل حقوق االنسان , باسل يوسف  )4(

 

 
ة    اجتمع وزراء خار    4/11/1950وفي   ة             15جي ة األوربي ى االتفاقي وا عل ة ووقع ة أوربي  دول

ذ في               ز التنفي سان والتي دخلت حي ة         3/9/1952لحقوق االن ة األوربي ا اللجن شئت بموجبه  وأن
وق      . لحقوق االنسان والمحكمة األوربية لحقوق االنسان        ى الحق ة عل ة األوربي وتقتصر االتفاقي

سياسية   ة وال اق االج  ,المدني نص الميث ين ي ي ح ام  ف ي لع اعي األورب وق  1961تم ى الحق  عل
 .االقتصادية 

الحقوق            1950 وتعترف االتفاقية األوربية لعام      دول واألطراف ب ة ال  لكل انسان يخضع لوالي
ة                   دد من البروتوآوالت التي توسع قائم والحريات المحددة في االتفاقية وقد أآملت االتفاقية بع

 . الحقوق المعترف بها 
 

ارير            آما أنشأت االتفا   ة تصدر تق سجون األوربي ى ال يش عل ة للتفت قية األوربية لحقوق االنسان لجن
سان                  وق االن ة لحق ة األوربي عن حالية السجون ومعاملة السجناء فيها لذلك اعتبر ان أصالة االتفاقي
دول         ال تكمن في الحقوق التي تكرسها بل في نظام اإلشراف على التمتع الفعلي بهذه الحقوق في ال

 .ف األطرا
ي   .2 صعيد األمريك ى ال ي بوغ     :  عل صادر ف ة ال دول األميرآي ة ال اق منظم رس ميث ام  وآ ا ع ت

سان  1984 وق االن صوصًا خاصة بحق ه  , ن ي ديباجت ار ف ث أش ة(حي رة الرابع ى ان ) الفق ال
سات       ار المؤس من إط يخه اال ض ن ترس وار ال يمك سن الج ضامن وح ي للت ى الحقيق المعن

وق اال      رام حق سان   الديمقراطية واحت رة      ,ن ا جاء في الفق اق      ) ي(  آم ة من ميث ادة الثالث من الم
ز                 ساني دون أي تميي المنظمة المذآورة اقرار الدول األميرآية بالحقوق االساسية للشخص االن

. 
سان في                      ات االن وق وواجب ة االعالن األميرآي لحق ة األميرآي ا  ب وقد صدر عن المنظم وغوت

سان في      آما قرر ,  1984في أيار   ) آولومبيا( وق االن ة لحق ت المنظمة إنشاء اللجنة األميرآي



ار 25 ة  1960 أي دول األميرآي ة ال ات منظم سات وهيئ ود ..  ضمن مؤس ذه الجه وتوجت ه
اني      22بتبني المنظمة لالتفاقيات األميرآية لحقوق االنسان في         شرين الث ا     1969 ت  في دورته

قية األوربية لحقوق االنسان آنموذج      المعقودة في سان خوزيه في آوستاريكا واستخدمت االتفا       
ة   ة األميرآي ي         , لالتفاقي ذ ف ز التنفي سان حي وق االن ة لحق ة االمريكي ذه االتفاقي ت ه د دخل وق

18/7/1987  
ه لمجرد                    سان االساسية تثبت ل وق االن توضح مقدمة االتفاقية األميرآية لحقوق االنسان ان حق

وق         آونه إنسانا وليس على اساس آونه مواطنًا في د         ولة معينة وتعترف االتفاقية بعدد من الحق
 .)1(التي لم يرد لها ذآر في االتفاقية األوربية والبروتوآوالت الملحقة بها 

رار         ى غ سان عل وق االن ة لحق ة األميرآي ة المحكم دول األميرآي ة ال شأت منظم د أن ذا وق  ه
 .المحكمة األوربية لحقوق االنسان 
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 . 35ص, المصدر السابق ,1989, دار العلم للماليين ,المجلد الرابع , حقوق االنسان , محمود شريف بسيوني . د )1(

 
 

ة في            :على الصعيد اإلفريقي   .2 ة الوحدة اإلفريقي ا       22/5/1963عند إنشاء منظم  في أديس أباب
ى ان                والتي جسدت أمال الشعوب      ه عل ا في ديباجت اإلفريقية في الحرية والمساواة نص ميثاقه

آما ورد في   .. المنظمة على اقتناع تام بميثاق االمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق االنسان            
دولي مع األخذ             -5-الفقرة   اون ال ز التع ة تعزي  من المادة الثانية من الميثاق بأن أهداف المنظم

اق   ار ميث ين االعتب سان   بع وق االن المي لحق الن الع دة واإلع م المتح ة  , االم وأصدرت منظم
 الميثاق اإلفريقي 1981بتاريخ حزيران   ) آينا(الوحدة اإلفريقية في قمتها المنعقدة في نيروبي        

شرين االول      ي ت ذ ف ز التنفي ل حي ذي دخ شعوب وال سان وال وق االن صادقة  1986لحق د م  بع
ادة    غالبية الدول اإلفريقية عليه عمالً      انون      63 بالم ة األخرى       ,  من الق ًا للمواثيق الدولي وخالف

ا اال بصورة                  لحقوق االنسان يخصص الميثاق اإلفريقي عددًا من بنوده لحقوق ال يمكن تحقيقه
رة              الم الثالث خالل فت ه دول الع ادت علي شعب بأسره وهو نهج اعت ى مستوى ال ة وعل جماعي

اردة  دة , الحرب الب ة الوح شأت منظم ا أن ران آم ي حزي ة ف ة 1981 اإلفريقي ة اإلفريقي  اللجن
ام        ي ع شعوب  وف سان وال وق االن ي لحق اق اإلفريق ب الميث شعوب بموج سان وال وق االن لحق

شاء      1997 ي بإن اق اإلفريق اص بميث ول خ دار بروتوآ ة بإص دة اإلفريقي ة الوح ت منظم  قام
 تم 2000 النور وفي عام المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب لكن هذه المحكمة لم تر       

ايس   26اعتماد المرسوم الدستوري لالتحاد اإلفريقي وقد دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في                م
ة  2001 دة اإلفريقي ة الوح ذي حل محل منظم ي ال اد اإلفريق شاء االتح ًا إن د نصت ,  معلن وق
 .مة للعدل من المرسوم الدستوري لالتحاد اإلفريقي على إنشاء محك) 1( فقرة 18المادة 

المي   .3 صعيد االس ى ال ام      : ) 2(عل المي ع ؤتمر االس ة الم شاء منظم م إن دوان  1972ت ر الع  اث
دول                      ة ال ؤتمر وزراء خارجي رار م الصهيوني على المقدسات االسالمية في القدس بموجب ق

والمنظمة تنظيم إقليمي يضم الدول االسالمية      ,  االسالمية الذي عقد في جدة في العام المذآور         
ؤتمر     , ) 2( مختلف قارات العالم والتي يكون أغلبية سكانها من المسلمين  في ة الم اق منظم وميث

االسالمي الذي صدر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول االسالمية الذي عقد في جدة للفترة من           
دهم          1972 آذار   4 – شباط   29  يشير في ديباجته الى حقوق االنسان اذ ينص على التأآيد بتقي

اون                   بميثاق   ا اساس لتع ر أغراضها ومبادئه سان االساسية التي تعتب االمم المتحدة وحقوق االن
شعوب        ع ال ة                  .. مستمر بين جمي صداقة األخوي ق أواصر ال ى توثي ضا عل اق أي ا ينص الميث آم



دأ                       ى مب ة عل راث حضارتها المشترك المبين ا وت ة حريته ين شعوبها وحماي ة ب والروحية القائم
دم  سامح وع دل والت ز الع ة . التميي ه الثاني ي مادت د ف ةوأآ رة الثالث و الفق ى مح ل عل ى العم  عل

 . التفرق العنصرية والقضاء على االستعمار بجميع أشكاله 
ام      الم ع ي االس سان ف وق االن ًا لحق ا مهم المي إعالن ؤتمر االس ة الم د أصدرت منظم ذا وق ه

ضمن 1990 رأة وال   25 ت وق الم رة وحق ة واألس ى الحري دت عل ادة أآ يم   م ق التعل ل وح طف
ام القضاء      وحرية التنقل وحقوق العمل والتملك والحق في األمان وحرمة المسكن والمساواة ام

 .وحرية التعبير وحق االشتراك في إدارة الشؤون العامة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات ال      )1( بعض األدبي ة واإلسالمية       لالستئناس ب ة العربي ي         : ينظر  , حقوقي د موقيت ف سيد ومحم ات حسن حنفي ورضوان ال آتاب
 .2002, بيروت , االعمال المنشورة حول حقوق االنسان في الفكر العربي واالسالمي 

  . 40ص, المصدر السابق,رياض عزيز هادي .د ) 2(

 
ة في             :  على الصعيد العربي   .4 دول العربي ة ال اق جامع ل صدور      22/3/1945صدر ميث  أي قب

سان                         وق االن ى حق ة أي نص عل اق الجامع رد في ميث .. ميثاق االمم المتحدة بثالثة أشهر ولم ي
ي     ا ف ة أصدرت قراره ة العربي ن الجامع وق   3/9/1968لك ة لحق ة دائم ة عربي شاء لجن  بإن

ة         ,  نطاق الجامعة العربية     ضمناالنسان   ة العربي شكيل   15/9/1970ثم قرر مجلس الجامع  ت
سان                لجنة وق االن دو ان المشروع أصبح     ,  من الخبراء العداد مشروع إعالن عربي لحق ويب

ات من                           ة الثمانين ود في بداي م تجددت الجه ة  ث ة  العربي طي النسيان ولم يعد يبحث في الجامع
ة           القرن الماضي العداد ميثاق عربي لحقوق االنسان استغرقت مناقشته من قبل الجامعة العربي

ًا من إعداد            1994 -1982للفترة من       وجاء اعتماد الميثاق بعد أآثر من ثالثة وعشرين عام
اق في        ,  1971 تموز   10أول مشروع للميثاق في      وتحفظت  ,  15/9/1994تم اقرار الميث

ة          ى                , على بعض بنوده سبع دول عربي ه ال سان في ديباجت وق االن اق العربي لحق شير الميث وي
م               مبادئ ميثاق االمم المتحدة واإلعال     دوليين لالم دين ال ام العه سان وإحك وق االن المي لحق ن الع

ة وإعالن                  ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت سياسية  والحق المتحدة بشأن الحقوق المدنية وال
ى  اق عل ي االسالم ويحوي الميث سان ف وق االن اهرة حول حق ادة ) 43(الق ي الم شأ ف ادة وين م

 . ) 1(منه لجنة خبراء حقوق االنسان ) 40(
وطن العربي                       سان في ال وق اإلن ضايا حق ة ق ا لتغطي ا وعملي في  بهذا المعنى نالحظ ازدهارا علمي

الشكل والمضمون من خالل قيام بعض المفكرين ورجال القانون في العالم العربي وفي الثمانينات           
 . )2(في وضع مشروع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان , 

م اإلحداث األخرى التي           وطن العربي                 ومن أه سان في ال وق اإلن ة حق د  , ارتبطت في بحرآ مول
ام                انون األول ع سمبر آ ومن الالفت للنظر       , 1983المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في أول دي

ول بقبرص        , إن هذه المنظمة لم يعلن عن ميالدها في احد البلدان العربية             وإنما في مدينة ليماس ب
ا ,  ان جيش الكي رة آ ك الفت ي تل لوف صهيوني المحت سطينين ال ة  الفل ألرض العربي اح ة ل د اجت  ق

  . بيروت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .514-508ص, نفس المصدر السابق , محمود شريف بسيوني. د )1(
ادرات            )2( ام     , ارتبطت فكرة إصدار ميثاق عربي لحقوق اإلنسان بثالث مب ي ع ي            ,1970فف سان ف وق اإلن ة حق دمت جمعي  ق

سان  وق اإلن ي لحق ى إصدار إعالن عرب ة بالعمل عل ا للجن راق اقتراح ة , الع ة عربي ة ومحكم ة عربي دا التفاقي د , تمهي وق
داده           , استجابت اللجنة لذلك الطلب       راء لالع ة من الخب الي         , وشكلت لجن ام الت ي الع ي        ((وصدر ف سان ف وق اإلن إعالن حق

ه             ) 31(ورغم إن مواد اإلعالن     , )) لعربية  الدول والبلدان ا   ع إن   , مادة لم ترتب أي التزامات على الدول التي توافق علي م
وق                   ه اإلعالن من حق ا نظمن ادة       , المادة األخيرة منه جاءت لتنسف آل م ا تخول الم ة حق         31ألنه ات العربي ه الحكوم  من

ي               , التنصل من آل الحقوق التي تضمنها اإلعالن دون استثناء           اق ف ة الميث ذي نص علي اة ال ي الحي ك الحق ف ي ذل أي بما ف
ة    , التي ترآها اإلعالن من دون تحديد       , وذلك في حاالت الطوارئ العامة      , مادته الثانية    على رغم ذلك فان تسع دول عربي



ق   و, ورفضته دول أخرى شكال وموضوعا      , فأيدت بعضها دون تحفظات     (فقط اهتمت بإبداء الرأي في اإلعالن        طالب فري
 . وأيضا لم يتخذ مجلس الجامعة قرارا بشأنه , ثالث بإجراء تعديالت شكلية وجوهرية عليه 

وقيي             اد الحق ة جاءت من اتح ادرة الثاني ام             ,  العرب    نإما المب داد ع ي بغ دوة ف د ن ذي عق ي      1979ال سان ف وق اإلن  حول حق
ي        وصدر عنها مشروع اتفاقية عربية لحقوق اإلنسان      , الوطن العربي    وطن العرب ي ال ة          ,  ف شطت األمان ك ن اب ذل ي إعق وف

ة      رين عربيي     , العامة للجامعة العربي سان      نفكلفت خبي وق اإلن ي لحق اق عرب ارس   ,  وضع ميث ي م  أعلنت  1983آذار /وف
ه إال              , وإحالته إلى الدول العربية إلبداء الرأي       , الجامعة مشروع الميثاق     ديالت علي رغم من إجراء بعض التع ى ال إن وعل

 . الجامعة لم تتخذ قرارا بشأنه 
ر       , إما المبادرة الثالثة جاءت من من المعهد الدولي للعلوم الجنائية بايطاليا         ر من رجال الفك ى عدد آبي الذي وجه الدعوة إل

يراآوزا  1986آانون األول / إلى مؤتمر خاص عقد في ديسمبر    ) دول عربية   9(والقانون في العالم العربي       , في مدينة س
 لوضع ميثاق خاص بحقوق اإلنسان في ضوء المشاريع السابقة 

 
رفض                رة إن         , في الوقت نفسه غاب أي تعبير شعبي عربي عن ال د فك أراد المشارآون تأآي ف
ة       , احترام حقوق اإلنسان العربي هو باب الخروج من األزمة           وقد أآد النظام األساسي للمنظم

رام  سان احت وق اإلن ة لحق رام , العربي ذين احت واطنين ال دفاع عن الم ة وال ق الدولي ل المواثي آ
واطن العربي     , تنتهك حقوقهم    وآان أيضا من المبادئ المهمة التي تم إقرارها تعميق وعي الم

رن  واب الق ى أب رة أخرى ونحن عل ه م شديد علي م ينبغي الت دأ مه ه المشروعة وهو مب لحقوق
 . الحادي والعشرين 

اق ال        ام            وبالرغم من إصدار الميث ذ ع سان من وق االن م    1994عربي لحق اق ل ذا الميث  اال ان ه
ة                           ة واإلقليمي ر من المواثيق الدولي ى غرار الكثي ه عل ة ل ة الالزم ًا األداة التنفيذي د عملي ينشأ بع

 فضًال عن ان هذا الميثاق لم يعط له االهتمام المناسب من جانب الدول العربية 
 

 .لغربي بحقوق االنسان المدنية والسياسية نظريات تطور االعتراف ا: الفرع الثالث
سياسية في الفكر الغربي من خالل            ة وال سان المدني وق االن ان الحديث عن مسيرة االعتراف بحق

ات             , ثالث نظريات    طورت المجال السياسي الغربي ودفعت به الى األمام الذي شكلت هذه النظري
 . خلفيته الفلسفية والفكرية 

انون    ((وآانت تعني عندهم    , رة القانون الطبيعي التي عرفها اليونان       فك:  النظرية االولى    وجود ق
ة           ستمد من الطبيع ة في                 , ثابت ال يتغير م دل الكامن ساواة والع ل عن روح الم ل بكشف العق ويتمث

ك  , لكنها ستعرف تطورا على مستوى المضمون       , ثم انتقلت الفكرة الى الرومان      , ) 1()) النفس وذل
 . قرن السابع عشر الميالدي المع فقهاء , ع التطور عليها  طابإضفاءعبر 

وك وروسو        , نظرية العقد االجتماعي    : النظرية الثانية    ا صاغها ل ى مناهضة    , وهي آم وم عل تق
اعي        , في محاولة لترسيخ أسس الحكم الديمقراطي       , الحكم المطلق    د االجتم ا العق ك باعتبارهم وذل
ا   دا تبادلي ا وواج , عق ب حقوق اآمين   يرت ومين والح ات إزاء المحك ور   , ) 2(ب ي تط همت ف د أس وق

نظم          , المذهب الفردي    ى المجتمع الم ابقة عل ة س ى   , بإقرار وجود حريات وحقوق طبيعي يجب عل
سياسية            , السلطة عدم االعتداء عليها      آما أسهمت هذه النظرية في وضع الضمانات الدستورية وال

 . خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
ردي الحر  ذهب الف ادئ الم ى مب دة عل سية معتم ورة الفرن اءت الث د ج ا فق ة , عموم فأصدرت وثيق

ام   واطن ع سان والم وق االن ة  , 1789إعالن حق ساواة والملكي ة والم ى الحري نص عل ه ال متظمن
 . ) 3(وحق االمن وحق مقاومة الظلم 

سكيو     , نظرية فصل السلطات    : النظرية الثالثة  وانين    ((اب  صاحب آت   , جاء منت يعلن  )) روح الق ل
ثالث    يره , داخل أي نظام سياسي     , ان تحقيق العدل     سلطات ال ة   , ن بفصل ال شريعية والتنفيذي الت

اهتمت بميدان الحريات , وما واآبها من بحوث ودراسات فكرية      , ومع هذه التجارب    , والقضائية  
سان  وق االن ة وحق راآم الها, العام ة الخاصة والت ورت الرؤي دىتبل ل  ل ي  ئ مالي ف الغرب الرأس

 .مجال حقوق االنسان 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16ص , 1959, الطبعة الثالثة , القاهرة , القانون الروماني , عمر ممدوح مصطفى  )1(
المعارف مطبعة  , الرباط  , منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي       , حقوق االنسان بالمغرب    , محمد خريف   . د )2(

  . 14ص, 1994, الجديدة 
, الطبعـة االولـى     , مـراكش   , ليلي للطباعة والنشر    ,  الحريات العامة وحقوق االنسان      ,وأمينة جبران   , احمد البخارتي    )3(

 . 69ص, 1996
 

 

ة   ا مؤسسات الدول ة تتبناه ة عالمي ا مطالب ى احترامه دعوة ال سان وال وق االن ة بحق صبح المطالب لت
 . ) 1(ترامها وفرضها الوطنية وتسعى الح

سياسية في االسالم               , اما في العالم االسالمي      ة وال وق المدني د اجمع    , وعالوة على أصالة الحق فق
ك    ا تل ن بينه سان وم سانية لالن الحقوق االن ام ب ى االهتم سلمين والعرب عل رين الم ن المفك دد م ع

سياسي             ات التحرر ال ان ش     , الحقوق وان هذه الدعوة واآبت عملي وق       حيث آ دفاع عن الحق عار ال
د االستقالل     في  االنسانية من أهم الشعارات التي رفعتها الحرآات التحررية          وجه االستعمار  وبع

دة        , و عرفت هذه المطالب نوعا من التوسع         رة جدي بحيث أصبحت    , وفجرت مشاآل وقضايا آثي
شعوب   ام لل تبداد الحك دم اس ضمان ع دف ل ا ته ا وطني سان داخلي وق االن ضية حق ة  , ق ام أنظم وقي

ة  ة ذات شرعية حقيقي الم االسالمي , ) 2(ديمقراطي ي الع سان ف وق االن ام بحق سواء , اال ان االهتم
رين         , على المستوى ألتنظيري او على مستوى الممارسة         دين األخي لم تتضح معالمه اال خالل العق

ة      ,  ن جه دان م ذا المي ي ه عها ف أليف والتأصيل وتوس ة الت شار موج ع انت ات  , م ور منظم وظه
شريعات        , وهيئات محلية تختص بالدفاع عن حقوق االنسان من جهة اخرى            ى تطور الت إضافة ال

دول                        ر من ال ا مصادقة عدد آبي ان من أثاره القانونية المعمول بها وحجم الضغوط الدولية التي آ
ة    ة الدولي ق الحقوقي ى بعض المواثي المية عل شريعات وا , االس ا ضمن الت ال بنوده وانين وإدخ لق

 . ) 3(المحلية المعتبرة عند التطبيق 
ا يالحظ  ن م ي  ,  لك الم العرب سبة للع دان , وخصوصا بالن ذا المي ام به ن  , ان االهتم تج م ا أن وم

ة            , )4(مواثيق محلية ومنظمات حقوقية      ة واألآاديمي من  , جاء من طرف بعض الشخصيات العلمي
رين وقيين ومفك زة ا , حق ة او األجه ن للدول م يك ذا ل ي ه ال ف شاط فع مية أي ن ال        لرس , المج

ة      , باستثناء االهتمام المتواضع الذي أبدته جامعة الدول العربية       ة الدائم شاء اللجن ر في إن والذي اث
ا باقتضاب               , هذه التطورات    , لحقوق االنسان  ي التي سبق ذآره المي والمحل ى المستوين الع , عل

سياسية      اإلسالمي التقنيين والتأصيل    شكلت الخلفية الموضوعية النطالق عملية     ة وال  للحقوق المدني
ين الحين         , لالنسان   ا ب د من     ,  واألخر             وتأثرت باشكالة التي يفجره اك مالحظة الب وهن

ى منذ بداية القرون      ,اإلسالمي الشاملة التي اجتاحت العالم      اإلسالميةذآرها تتعلق بالصحوة      األول
ىوصوال ,  رين إل دين األخي ا خالل العق شكيل مالمحه ا,  ت دعيم ألنه ي ت اال ف هاما فع  أسهمت إس

رعت  وقي وس ين الحق ة التقن ا      عملي ن   ,  بتكامله ددا م ت ع ت عالج صحوة آان ذه ال الن ه
ضليته         اإلسالمالمواضيع في إطار دفاعها عن       د أف ه وتأآي وان         , والتبشير ب من دون ان يكون العن

 ه المواضيع الذي عولجت تحته هذ
 ـــــــــــــــــــــــــ

 بلدا في جميع إنحاء العالم وما       150 الف عضو مشترك في نحو       700 العفو الدولية التي لديها أالن ما يزيد عن          ةمثل منظم  )1(

إضافة الى عدد من المنظمات الوطنية التي تهتم بالدفاع عن حقـوق             , د بل 63 مجموعة محلية في     4200يزيد على   

 . فضح االنتهاكات المختلفة االنسان و



  .90ص, مصدر سابق , مقال في جريدة النهار البيروتية , حسين صناوي  )2(
واعتبرتهـا  , اعترضت عدد من الدول االسالمية على بعض البنود الواردة في االعالنات التي طلب منها المصادقة عليهـا                   )3(

 .  مسوغا كافيا لعدم التصديق على هذه االعالنات العالمية 
وقد صدر مؤخرا كتاب عن المعهد العربي لحقوق االنسان فـي           , رت في العالم العربي مجموعة من المنظمات الحقوقية         ظه )4(

 . يعد أهم دليل لمعرفة هذه المنظمات وعناوينها , تونس 
 

ستفيد    ,  نحو االعتراف والتقنين في مجال حقوق االنسان       اإلسالميلكن توجه الفكر    , حقوقيا ه ي جعل
  .  )1( مجاالت فكرية إسالمية مختلفة مما أنجز في

سه    اإلسالميلذلك فقد وجد الفكر      التقنين       ,  نف وم ب دين يعرض   , وهو يق  المتكامل في     اإلسالمي  لل
ذا آانت الصحوة        , اإلنسانيجميع مناحي الفعل     ز           , اإلسالمية له ام المتمي ذا االهتم التي سبقت ه

شامل     رافدا مهما ساعد في عملية التكام      , بهذا الحقل    سريع وال ين     , ل ال ة التقن را عملي وانضج مبك
ر  ا خالل  , والتنظي ات إسالمية صدرت تباع ق وإعالن ي مواثي وق ف ذه الحق ين ه ى تقن وصوال ال

 .)2( وصل عددها الى احد عشر بين دستور وبيان وميثاق وإعالن ووثيقة السنوات الماضية 
صحوة   ار ال ن اعتب د م ه ال ب الميةوعلي ا موضاإلس ا و واقع ور  , عيا داخلي ب التط ى جان هم ال أس

ة        ات التي صدرت عن               اإلسالمية العالمي في بلورة المنظومة الحقوقي اق واإلعالن  من خالل الوث
 . الدول االسالمية 
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 .64ص ,  سابق مصدر,  محمد دآير  )1(
البيان العالمي عن حقوق االنسان في  , 1951 االسالمي الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين في كراشي عام           ينظر الدستور  )2(

 وفي نفس السنه صدرت هذه الوثيقة في كـراس          1981االسالم الصادر عن المجلس االسالمي العالمي في لندن عام          

مشروع ميثاق حقوق االنسان والـشعب      , ممستقل في باريس تحت عنوان البيان العالمي عن حقوق االنسان في االسال           

البيان الختامي للمؤتمر الخامس للفكر االسالمي الخاص بحقـوق          , 1986,  ايطاليا   -سيراكوزا, في الوطن العربي    

اعالن القاهرة لحقوق االنسان المدنية والسياسية االنسان الـصادر عـن           , 1987 في طهران عام     ماالنسان في االسال  

شرعة حقوق االنسان   , 1990 التاسع لوزراء خارجية الدول االسالمية في جمهورية مصر العربية           المؤتمر االسالمي 

دمشق , دار طالس للنشر والتوزيع   , حقوق االنسان في االسالم     , ينظر ابراهيم مدكور وعدنان الخطيب      , في االسالم   

توصيات نـدوة حقـوق     , 1996,  جدة   ,توصيات ندوة حقوق االنسان في االسالم لمجمع الفقه االسالمي          , 1992, 

الميتثاق العربي لحقوق االنسان المدنية والـسياسية       , 1997االنسان في االسالم بين الخصوصية والعالمية في الرباط         

مكة المكرمة  , قامت بنشره رابطة العالم االسالمي      , 2000, اعالن روما حول حقوق االنسان في االسالم        , االنسان  



إعالن الكويت حول حقوق االنـسان فـي        , 2000, جنيف  ,  لندوة العالم االسالمي وحقوق االنسان       البيان الختامي , 

 . 2001, الكويت , ياالسالم الصادر عن مجمع الفقه االسالم
 
  

 الثاني المطلب

 تقنين االحكام الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية
سيقها وصياغتها بأسلوب        أي جمع الق  , هو التدوين القانوني    ,  المقصود بالتقنين    ة وتن واعد العرفي

ا  ا وفهمه سهولة معرفته سير ل دوين الكاشف , واضح وي سمى بالت ا ي ذا م اد , وه ه ايج او يقصد ب
دة              , وهذا ما يسمى بالتدوين المنشئ      , قواعد جديدة    ة جدي شأ قواعد قانوني د يكون ان ذا  , ألنه ق وبه

ه االساسية           يفهم التقنين بانه ايجاد قواعد قانونية لحقوق         سياسية وحريات ة وال سان المدني وفي  , االن
وق              عصرنا الراهن دفعت آبريات األحداث المتمثلة بالحربين العالميتين وما رافقها من انتهاك لحق

ى مستوى              , االنسان وحرياته    ساني عل دفعت فقهاء القانون بالسعي نحو تأآيد إخضاع السلوك االن
دولي            ولقد أثمرت هذه    , األشخاص والدول    راف ال ة تضمنت االعت الجهود عن إنشاء قواعد قانوني

ضمانها   ات ل سان ووضع آلي وق االن م ال, بحق وق   وت ين لحق صادر التقن ب م ذا المطل ي ه اول ف تن
دولي واإلقليمي      صعيد ال ى ال ة          )1(االنسان عل شريعات الوطني ى الت ة انعكست عل ا من أهمي ا لهم لم

 :  وآاالتي الخاصة بحقوق االنسان
 . مصادر التقنين الدولي لحقوق االنسان المدنية والسياسية :  االول الفرع

 .مصادر التقنين اإلقليمي لحقوق االنسان المدنية والسياسية : الفرع الثاني 
 .مصادر التقنين الوطنية: الفرع الثالث 

 
 : المصدر الدولي للتقنين: الفرع االول 

ة           لقد جهلت الحضارات االنسانية في العصور الوس          دا ضمان وحماي ا مب طى والعصور التي قبله
سان  وق االن ان  , حق وانين  حيث آ شريع وسن الق د لت و المصدر االوح ك ه اآم او المل ان الح وآ

ا      ة ال حدود له سلطات مطلق ع ب ك     , يتمت ة المل , والمحكومون محرومون من آل حق في مواجه
ان  ق والروم د اإلغري ة عن رة الديمقراطي ور فك د ظه ى بع دي, )2(حت دايات العصر الح ع ب  , ثوم

ه   سان وحقوق ة االن ال حري ي مج ة ف ة قوي ام حرآ ا قي روح , شهدت أورب ة ال ذه الحرآ هاجمت ه
ام   تبدادية للحك ديمقراط   ,االس م ال سان والحك وق االن ت بحق دا    يوطالب رار مب ى اق وم عل ذي يق  ال

 . )3(المشروعية في الحكم 
سان        وق االن ين حق دولي لتقن صدر ال ر الم رز   يعتب ن اب مانها م يالت   , وض م التاص ن أه ل م ب

ه االساس    , القانونية ليس فقط الن هذا المصدر آان حصيلة جهود المجتمع الدولي وحسب              ل ألن ب
ة            ة األخرى الالحق رد       , الذي بنيت عليه الصياغات القانوني دخل        , فالتعامل مع الف سالة ت د م م يع ل

ا             ان الح ا آ ة للحكومات آم ة        ضمن االختصاصات المطلق ة الثاني ل الحرب العالمي ه     , )4(ل قب ل ان ب
دولي  يم ال ام التنظ انون, أصبح موضع اهتم م  والق اق االم ن خالل ميث سان م وق االن دولي لحق  ال
  . االخرىالمتحدة والشرعة الدولية لحقوق االنسان

 ــــــــــــــــــــ

 ,حقوق االنسان وقت السلم والحرب  , يتوفيق نجم اال نبار. د )1(
 . 332ص , مصدر سابق , ي سليمان الطعيمات هان. د )2(
  . 377-376ص ص , الحريات العامة في االنظمة السياسية المعاصرة , كريم كشاكش. د )3(



, منـشاة المعـارف     , االسـكندرية   , قانون حقوق االنسان مصادرة وتطبيقاتها الوطنية والدولية        , الشافعي محمد بشير    . د ) 4(

 .49ص, 3الطبعة , 2004

 

    Charter Of United Nationم المتحدة  ميثاق االم . أ 
سان                 وق االن ة لحق ة القانوني أتي      , يعتبر ميثاق االمم المتحدة من المصادر الدولي م ي اق وان ل والميث

سفي ومقاصده إطارا                , على تفصيل الحقوق     آما أتت عليه الشرعة الدولية اال انه يعد في بعده الفل
آما وضع على عاتق أجهزة ,  فكرة احترام حقوق االنسان لقد عظم الميثاق, عاما لحقوق االنسان   

دها   ة تأآي دة مهم م المتح ة االم دودها   , منظم ل ح ة داخ ل دول ه آ ا تحترم ا دولي ا التزام واعتبره
سان                  ) 1(لمواطنيها ولغيرهم    وق االن ة حق ه في مقدم ه وأمن سان وحيات ولقد اعتبر الميثاق آرامة االن

عل من منع وقوع الحروب  التي ينتج عنها أبشع أنواع االنتهاآات            وج, المدنية والسياسية وغايته      
ة  ك الغاي ى تل يله للوصول ال اتهم وس راد وحري وق األف ابير , لحق اق تع ة الميث ي ديباج د ورد ف وق

 . ومنها ما ورد في ديباجة   الميثاق , وجمل ذات دالله ترتبط بحقوق االنسان 
ر     ب الح ى تجن اق عل ة الميث د ديباج ساوية   ان تأآي الحقوق المت الحقوق واالقرارب ان ب وب  واإليم

رة آانت آم صغيرة               م آبي ع االم وق           , للرجال والنساء ولجمي ساواة وضمان حق دأ الم رار مب أي اق
سان  سان  , االن وق االن سفة لحق شكل فل ذه ت ل ه سلم   , آ وفره ال ا ي ة لم رة الدولي ن األس ا م وإدراآ

اق               واألمن الدوليين من بيئة مناسبة لحقوق اال       ى من الميث ادة االول د حددت الم نسان وضماناتها فق
دوليين            سلم واألمن ال رام            , مقاصد االمم المتحدة بحفظ ال ى اساس احت ة عل ات الدولي اء العالق وإنم

شعوب   ين ال وق ب ي الحق ساواة ف ذي يقضي بالم دأ ال وق  , المب رام حق ز احت ى تعزي دت عل ا اآ آم
اس   ات للن سان والحري ز ب , االن ال تميي دين  ب ة او ال نس او اللغ ال  , سبب الج ين الرج رق ب وال ف

 . والنساء 
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دوليين   دين ال سان والعه وق االن المي لحق سان من االعالن الع وق االن ة لحق شرعة الدولي تتكون ال
سان     دولي              , لحقوق االن دى المجتمع ال وعي ل امي اإلدراك وال سبب تن وق اال    , ب ة حق سان  وألهمي ن

سان               دى االن ة متأصلة ل المي         , المدنية والسياسية آونها قضية مهم ساعد في صدور االعالن الع
سان  وق االن ه  Universal Declaration Of Human Rightsلحق ذي اعتمدت    وال

  .10/12/1948 في 217الجمعية العامة بموجب قرارها 
ي         وق         : (( حيث ورد في ديباجته ما يل ان تجاهل حق ا آ ال          لم ى إعم ا أفضيا ال سان وازدراؤه االن

ولما آان من االساس ان تتمتع الحقوق بحماية النظام القانوني          , أثارت بربريتها الضمير االنساني     
م    الضروري ولما آان من  ,  ين االم دول األعضاء    ,  العمل على تنمية عالقات ودية ب وحيث ان ال

رام والمراع    ز االحت ى ضمان تعزي ل عل دت بالعم د تعه ه  ق سان وحريات وق االن الميين لحق اة الع
ام                  , االساسية   الغ الضرورة لتم ولما آان  التقاء الجميع على فهم مشترك للحقوق والحريات أمر ب

ذي              ى المشترك ال ل اال عل الوفاء العهد فان الجمعية تنشر هذا االعالن لحقوق االنسان بوصفه المث
  )1()) ينبغي ان تبلغه آافة الشعوب وآافة االمم 

ام   شكل ع سان ب وق االن ة بحق رة الدولي ام األس دى اهتم سان م وق االن المي لحق طرح االعالن الع
 . والمدنية والسياسية خاصة 

 
 ــــــــــــــــ

 .50ص , المصدر السابق, الشافعي محمد بشير . د  ) 1(



 . ينظر نص االعالن العالمي لحقوق االنسان   )2(
 

دد         ان هذا النص يتوافق في مضمونه مع نص مي         ثاق االمم المتحدة من حيث نقده لألوضاع التي ته
ى          , استقرار المجتمعات االنسانية وأمنها      سان عل ادة   30وقد اشتمل االعالن العالمي لحقوق االن  م

ون    ,  اآد من خاللها على مبدأ المساواة في الكرامة و وعدم التمييز بسبب الجنس او العنصر او الل
ز                 او اللغة او الدين او الرأي ال       ساء وعدم التمي ين الرجال والن سياسي او أي رأي أخر او التفرقة ب

ة وسياسية                   )1( وأخر   دبين بل  وق مدني ا  ,  وقد أتى االعالن أيضا على تأآيد ما لالنسان  من حق ففيم
اد ة  , يتعلق بالحقوق السياسية    ى ان لكل شخص الحق في االشتراك       ,  في أوال  21نصت الم عل
ة شؤون العام ي إدارة ال بالده ف ين ,  ل رة او بواسطة ممثل ا مباش ارا , ام ارون اختي وأوردت , يخت

ة        , بان الشعب هو مصدر سلطة الحكومة       , الفقرة الثالثة    ويعبر عن هذه اإلرادة في انتخابات نزيه
ع                    ين الجمي ساواة ب دم الم ى ق سري وعل راع ال ذي      , ودورية تجري على اساس االقت وفي الوقت ال

ز   شدد فيه االعالن على   ه  , ان الناس سواسية امام القانون لضمان حماية متساوية ضد أي تميي فان
انون                  ا الق قيد الشخص بواجبات نحو المجتمع فالفرد في ممارسته حقوقه يخضع للقيود التي يقرره

د خطوة              , )2(وذلك لضمان حقوق الغير وحرياته       سان يع وق االن ويالحظ ان االعالن العالمي لحق
 .  طريق التأصيل القانوني للحقوق بسبب توصيفه لها وتقنينها جديدة متطورة على

 
ة      ,   استمرارا في تقنين حقوق االنسان        : لحقوق االنسان  العهدين الدوليين  ج  د اعتمدت الجمعي فق

من ,  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  16/12/1966 في   2200ألعامه بقرارها   
سعي المطرد إلعالء دو ال ذا يب ر ه ة عب ة العام ام الجمعي ان وراء اهتم سان آ وق االن يم حق  وتعظ

 .اللجنة المختصة بالشؤون االجتماعية واإلنسانية والثقافية 
وق                        انها التوسع في مجاالت حق ة من ش  ولجنة حقوق االنسان واالستمرار بوضع مواثيق قانوني

اد ضماناتها           ى ايج ين مض         , االنسان والعمل عل ة       وفق قواعد تفصيلية تب وق وآيفي ذه الحق مون ه
ة           , فعقب إصدار االعالن العالمي لحقوق االنسان       , تنفيذها   د أآملت لجن ات فق وما رافقه من معوق

ا  , وأحيال الى الجمعية العامة      , 1954حقوق االنسان وضع مشروع العهدين الدوليين عام         اال انه
دها   م تعتم ا تح    , ل ؤثرة م ل الم ن العوام ة م ك مجموع ت هنال ذه  اذ آان ت ه ك و تمثل ول دون ذل

لكن حصول هذه الدول على استقاللها     , العوامل بالسياسات االستعمارية واحتالل العديد من الدول        
ا ظروف                ا و هي دول المستقلة اليه ك بانضمام ال ة وذل ة الدولي ادة عدد اعضاء المنظم أدى الى زي

م األ  ,  )3(مالئمة العتماد العهدين     الدوليين          ي أه دوليين        وفيما يل دين ال ا العه ا عليه سس التي بني
)4( :  

ديم والحديث      .1 ر المصير       ,تحرير الشعوب من قهر االستعمار الق ى حق تقري النص عل ك ب و ذل
  . )5(والتصرف الحر في الثورات والموارد من خالل نظام اقتصادي دولي عادل 

سان  .2 ر االن ن قه سان م ر االن ار ب, تحري ترقاق واالتج ريم االس ك بتح ز وذل الرقيق والتميي
 .العنصري 
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 . المادة الثانية منه , ينظر االعالن العالمي لحقوق االنسان  )1(
 .المادة التاسعة والعشرون , ينظر االعالن العالمي لحقوق االنسان )2(

  . 58ص , مصدر سابق , الشافعي محمد بشير . د )3(
 .وما بعدها  , 56ص,المصدر نفسه  )4(
 .نص المادة االولى من العهد الدولي الثاني ينظر  )5(

 



ال          .3 حاب األعم سلطات وأص ات وال م الحكوم ر وظل ن قه سان م ر اإلن ك            , تحري وذل
 . بتقرير وتعزيز الحريات العامة والحقوق السياسية واالقتصادية 

  . تحرير االنسان الضعيف من اسباب ضعفه .4
سان               وق االن دة لحق ررا         , وبهذا يكون العهدين نقطة انطالق نحو رؤية جدي د آ ا ق ا وان آان فكالهم

سان  وق االن المي لحق الن الع ي االع واردة ف وق ال ا , الحق اء ماس وق ج ذه الحق اال ان ورود ه
ة       ز              , بالسياسات االستعمارية ومصالحها الحيوي سياسات التميي دين ل ومن جانب أخر تصدى العه

واطني  ة م ا  وحماي سان لمواطنيه وق االن ي تبنت حق تعمارية الت دول االس العنصري وسياسات ال
 .) 1(دول العالم الثالث من انتهاك حقوقهم وحرياتهم 

اني     ي  امص : الفرع الث سياسية           اإلقليمي  ندر التقن ة وال سان المدني ر  : ة لحقوق االن  المواثيق   تعتب
وق            اإلقليمية الخاصة بحقوق االنسان مصدر      ين الحق ذه المواثيق       ,  أخر من مصادر تقن تم ه اذ ته

ة       , بحقوق االنسان على مستوى الدول التي تنتمي الى إقليم معين            ان , ولقد بينت المواثيق اإلقليمي
من دواعي اهتمامها بحقوق االنسان وتقنينها  هو ناتج عن مايفرضه االنتماء اإلقليمي والحضاري 

 .   ) 2(لهذه الدول
 :يم الحضارية على المواثيق اإلقليمية اثر الق .1

ة ذات    سودها وحدة فكري ة ت دول األوربي سان ان ال وق االن ة لحق ة األوربي جاء في ديباجة االتفاقي
 .) 3(تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية واحترام القانون 

س ع      د انعك ة ق ات األوربي ة للمجتمع صائص الرابط سبق للخ ادئ   ان اإلدراك الم ياغة مب ى ص ل
ذه الخصائص                      وفر في مجتمعات اخرى ه ة ال تت ين المجتمعات األوربي الميثاق فثمة مشترآات ب

وقد , والمشترآات لم يكن في اإلمكان إغفالها فانعكست على االتفاقية بما أشارت إليه في ديباجتها          
االمريكية ما يؤآد اهتمامها ذهبت بقية المواثيق اإلقليمية ذات المذهب فقد ورد في ديباجة االتفاقية     

ى       ة  عل نص الديباج ي اذ ت ار اإلقليم ى االعتب تنادا ال سان اس وق االن ة  (( بحق دول االمريكي ان ال
وق   رام حق ارة احت ذه الق ي ه زز ف ى ان تع ا عل د عزمه د من جدي ة تؤآ ذه االتفاقي ى ه ة عل الموقع

 . ) 4()) االنسان 
سان و          وق االن اق اإلفريقي لحق اق ان         ولم يخرج الميث د جاء في ديباجة الميث ك فق شعوب عن ذل ال

ة التي ينبغي ان             يم الحضارة اإلفريقي ة وق د التاريخي حكومات الدول األعضاء تدرك فضائل التقلي
سان   وق االن ا حول مضمون حق ه أفكاره سم ب ا وتت ع منه وق ) 5(تنب ي لحق اق العرب د توسع الميث ق

د شدد ع                يم المجتمع العربي فق ات       اإلنسان في عرض ق ة منطلق ى جمل ى     , ل ا أثرت عل الشك انه
ة  ي الديباج اء ف اق اذ ج وطن الحضارات ذات (صياغة الميث ديانات وم د ال ي مه وطن العرب ان ال

ة            ا أرسته األم القيم االنسانية السامية  وشدد آذلك على المبادئ الخالدة للدين االسالمي الحنيف وم
سان العربي ال              )6(عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ انسانية         وق اإلن وهو ما يعني ان قواعد حق

 بد ان تخضع عند صياغتها لهذه القيم مثلها في ذلك مثل المواثيق األخرى 
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 .  من خالل المقارنة بين مضمون االعالن العالمي لحقوق االنسان وبين ما تضمنه العهدين  )1(
   .73ص, مصدر سابق , توفيق نجم . د )2(

 . انظر االتفاقية األوربية  )3(

 .ينظر االتفاقية األوربية   )4(
 . ينظر الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب   )5(

  العربي قينظرا لميثا )6(
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ا   سان آم وق االن ة لحق ي ان التاصيالت القانوني اهيم ال يعن ذه المف ل ه ق مث ضمين المواثي ان ت
ة التي     وردت فيها   ذات طابع إقليمي محض او انها مجردة عن البعد اإلنساني فالقواعد القانوني

ا               ك هو م ان ذل ا آ تضمنتها هذه المواثيق تبقى ذات بعد إنساني تتجاوز المنطق اإلقليمي وربم
الم                 لكن  ) 1(دفع بعض المختصين الى القول بان االتفاقية األوربية مثال جاءت لكل انسان في الع

رأي من ضعف          وعلى ما  واد                ) 2( في هذا ال ساني للم ول بالطابع االن ه ال يحول دون الق ر ان غي
 التي تضمنتها االتفاقية وال يحول دون استفادة اآلخرين من صياغتها وبنيتها القانونية 

سان من ىان الهدف االسم ة االن ق رفاهي ة هو تحقي ة لالتفاقي اه النصوص القانوني ذي تبتغي  ال
يم    ة               خالل تدعيم الق شير االتفاقي م ت سان ول وق االن رام حق ة واحت ة بالديمقراطي سانية المتمثل  االن

ع   ي الموق اعي األورب اق االجتم اة بالميث ا مغط ة باعتباره صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق ال
 .) 3( 1961عليه عام 

د                   ه من إنجازات جعل بعض ال ول يبدو ان تفعيل مواد االتفاقية على الصعيد األوربي وما حقق
ي متصل لتجنب                   تنظر اليها بأنها أعلى مرتبة من القانون الدولي فاالتفاقية تعكس مسمى أورب
احتمال عودة ظروف مؤاتية للحرب في أوربا آتلك المتشابهة لظروف ما قبل الحرب العالمية              

ة لتتوافق م       ) 4(الثانية   شريعاتها الداخلي اتيرها وت ديل دس ى تع ع مما دفع بعض الدول األوربية ال
المي            ) 5(مواد االتفاقية    ومثلما تأثر واضعو االتفاقية األوربية بما أتت عليه نصوص اإلعالن الع

ذا                     ة وآ ة األوربي واد االتفاقي أثروا بم د ت انوا ق لحقوق اإلنسان فان واضعو االتفاقية االمريكية آ
 . بمواد العهدين الدوليين 

شطت المنظمة االمريكية فيما بعد لمحاآاة عد إنشاء الدول األمريكية بموجب ميثاق بوجوتا ، ن       ب
سان           ام   ف, ما فعلته أجهزة المجلس األوربي بشأن حقوق االن رر مجلس وزراء   1959في ع  ق

د                  خارجية الدول األمريكية إنشاء لجنة حقوق االنسان بصالحيات محددة ومن جانب أخر عه
سان  الى اللجنة القانونية األمريكية بإعداد مشروع اتفاقية أمريكية       وق االن اد    , لحق  وخالل انعق

وفي  ,  تم توسيع اختصاص لجنة حقوق االنسان      1965الجمعية العامة للمنظمة األمريكية عام      
ام  ي  1969ع ذ ف ز التنفي ت حي ي دخل سان الت وق االن ة لحق ة األمريكي رت االتفاقي باط 8 أق  ش

ا           هذه   وقد تضمنت , ) 6( 1978 وق التي تضمنها الميث دين     االتفاقية ذات الحق ق األوربي والعه
  . لحقوق االنسانالدوليين

 ـــــــــــــــــــــ

 143 ص, مصدر سابق , شطناوي . د )1(

 159 ص,مصدر سابق  – في كتاب حقوق االنسان العربي –رضوان السيد  )2(

 .14ص, مصدر سابق .شطناوي. د )3(
 ,1999.  دراسات الوحدة العربيـة      بيروت مركز . الجماعة األوربية تجربة التكامل والوحدة      . عبد المنعم سعيد    . د )4(

 . 159ص

 . 69ص .مصدر سابق الشافعي محمد بشير ، . د  )5(

  .74المصدر نفسه ص )6(
 

 
 
 

امن عشر     اما على  الصعيد اإلفريقي     ة الث قد اعتمدت منظمة الدول اإلفريقية خالل مؤتمر القم
ام    ا ع ي عاصمة آيني ي نيروب د ف سان 1981المنعق وق االن ي لحق اق اإلفريق شعوب  الميث  وال

شعوب                       ة من نضال ال ا لمراحل طويل ه جاء تتويج ارة  في   وأهمية هذا الميثاق تنبع من آون الق



الم الثالث في طرد               , اإلفريقية ان هدف شعوب الع د آ سيطرة االستعمارية فق  ضد ظروف ال
سيا  دفا رئي تعمار ه سيطرة  , االس ى ال ات عل صح عن االحتجاج ة تف شعوب اإلفريقي ة ال فحرآ

 .) 1(عن النزوع نحو االستقالل واسترجاع الكرامة الوطنية  ويةباألجن
تناد        , ه  ت ال يختلف عن المواثيق التي سبق       : والميثاق اإلفريقي    سان باالس وق االن بل أورد حق

ة في االستقالل               شعوب اإلفريقي وق ال ى ذلك حق الى مبادئ منظمة الوحدة اإلفريقية وأضاف ال
ألجنبية واعتبار الحقوق المدنية والسياسية مرتبطة بالحقوق       وتصفية قواعد العدوان العسكرية ا    
 . )2(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ي  صعيد العرب ى ال ام   :  وعل ة ع دة الثقافي شاء المعاه ن إن رغم م ى ال ه عل اق 1945فان  وميث
ام    ة ع دة الثقافي رار      . ) 3( 1964الوح أخرا اذ ان ق ل مت ب ظ ذا الجان ي ه ي ف هام العرب  اإلس

ة                         ام ذاتي لجامع ى اهتم ستند ال م يكن ي سان ل وق االن ة لحق الجامعة العربية بإنشاء اللجنة الدائم
ة في                    شاء اللجن رار إن ل ان ق سان ب وق االن اء     3/2/1968الدول العربية بموضوع حق ان بن  آ

دة  م المتح ب االم ى طل ة , ) 4(عل ة آلف مجلس الجامع ي العربي ة ف داد 11/3/1979اللجن  إع
شروع الم ه بعض       م ت علي اق وأجري سودة الميث ة م سان وإذ وضعت اللجن وق االن اق لحق يث

ام            اق ع د الميث د اعتم واردة من بعض األعضاء فق  1994التعديالت في ضوء المالحظات ال
واردة في االعالن        واد ال ويالحظ ان ما جاء في الميثاق العربي من مواد ما هو اال انعكاس للم

ة               العالمي لحقوق االنسان وآذلك      ة المواثيق اإلقليمي ل مع بقي ذا يتماث دوليين وهو به دين ال العه
 .من حيث اعتمادها على الشرعية الدولية في صياغة موادها 

ث  رع الثال يندرامص :الف وق   :ة  الوطني التقن ين  حق وطني الخاص بتقن صد بالمصدر ال  يق
سان و             ه في الدستور     اإلنسان حرياته العامة على ما يرد من نصوص متعلقة بحقوق اإلن  حريات

ة          و اآم الوطني وطني من المصادر          , ) 5(التشريع والعرف فضال عن أحكام المح د المصدر ال يع
وم    ,  ذات األهمية الكبيرة  إضافة الى المصدرين السابقين من حيث أولوية التطبيق               فمن المعل

ه    سان تدفع ات االن وق او حري اك حق ة    ان انته وانين الداخلي ى الق ام ال المواطن او ,باالحتك  ف
 .محاميه يسعيان ابتداء للبحث عن وسائل حماية في قواعد القانون الداخلي لدولة المواطن 

 
  . 383 ص,1969, , دار التقدم , موسكو , العالم الثالث قضايا وأفاق , بوكوف  )1(
 .ينظر  ديباجة الميثاق اإلفريقي   )2(

 دراسة سياسية تاريخية ، بيروت مركز           دراسات 1985 – 1945احمد فارس عبد المنعم ،جامعة الدول العربية  )3(

  .91 ص1986, الوحدة العربية ، 

  .70، ص قمصدر سابالشافعي محمد بشير ،  )4(

في كتاب حقوق اإلنسان المجلد الثـاني الوثـائق العالميـة           ) قانون حقوق اإلنسان ذاتيته ومصادره    (الشافعي محمد بشير  . د )5(

 2001 ,  2 ط             عبد المـنعم وزيـر      .محمد السعيد الدقاق و د    . ريف بسيوني و د   محمود ش . واإلقليمية إعداد د  

   . 37ص
 

وانين األخرى                من الطبيعي ان يكون مسار البحث فيهما نحو القانون الدستوري والق
ة  ق        مدون سبب ان المواثي داخلي ب انون ال ى الق ه ال تم التوج ة ويتح ت عرفي  آم آان

ل اللجوء                 الدولية العامة او اإلق    ة قب شريعات الوطني ى الت رد ال شترط لجوء الف ليمية ت
د                  ة أمر ال ب الى وسائل الدفاع الدولية واإلقليمية ذلك ان استنفاذ وسائل الدفاع المحلي

  . )1(منه 



رعين   وطني ف صدر ال سان   , وللم وق اإلن ة لحق ة الراعي د القانوني ون القواع د تك فق
انون بوضع نظام             أي ا , وحرياته العامة وطنية المنشأ      اء الق ل فقه نها شرعت من قب

شريع   ى ت تور وصوال ال ي الدس ا ف نص عليه دء من ال ات ب وق والحري انوني للحق ق
انون           رى آالق انون األخ روع الق ف ف ي مختل ا ف ضامنة له حة وال وانين الموض الق
وانين النظام                   انون العمل وق دني وق انون الم الجنائي وقانون األحوال الشخصية والق

 .صادي الذي تعتمده الدولة االقت
دولي             انون      )2(وقد يكون المصدر الوطني محوال من المصدر ال اء الق  بمعنى ان فقه

ذا الخصوص فتحول  ة به شريعات الدولي سترشدون بالت ستعينون او ي ا ي ة م ي دول ف
د                    سان او العه وق اإلن المي لحق سان من اإلعالن الع القواعد ذات العالقة بحقوق اإلن

ة              الدولي للحقو  صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال ق المدنية والسياسية او العه
ة                )3(والثقافية   ق اإلقليمي وارده في المواثي  او قيام بعض الدول بتحول بعض المواد أل

ا           ة م ا الداخلي ى قوانينه ت إل ا اذ نقل ب دول أورب صل ألغل ذي ح ا آال ى قوانينه ال
 .تضمنته االتفاقية لحقوق اإلنسان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من البروتوكـول االختيـاري     الخامسة  في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية المالحق كذلك المادة          ) 41(نظر المادة   ي )1(

 .الملحق بالعهد 

  .38 ص ,الشافعي محمد بشير المصدر نفسه )2(

دسـاتير  البعـض     حكمت موسى سليمان مقارنـة      . ظر في تحويل مصادر التشريع الدولي إلى التشريع الداخلي لواء د          ين )3(

 مـصدر سـابق   , العربية بالعهدين الدوليين في كتاب حقوق اإلنسان المجلد الثالث دراسات تطبيقية عن العـالم العربـي                 

  .217ص

 المبحث الثاني
لحقوق اإلنسان المدنية والسياسيةالعامة الضمانات القانونية والقضائية   

وق اال            ى ضمانات حق دولي         ان دور أجهزة الحماية القائمة عل سان في المجتمع ال ى    ت, ن قتصر عل
وق                  ك الحق ة لتل دول المنتهك محاولة تقريب وجهات النظر بين المجتمعات المنتهكة حقوقهم وبين ال

ة ةوهو غالبا ما يكون دور توفيقي مجرد من القاعدة القانوني        ,  ه ال توجد      , ) 1( الملزم ذا يعني ان ه
ة بالتز     دول المخل ى ال ع عل ن ان توق زاءات يمك سان    ج وق االن ات حق اه اتفاقي ا تج اال إذا , اماته



ة                         سان بمثاب وق االن ة بانتهاآات حق ارير المتعلق شر التق ام من خالل ن اعتبرنا ان اطالع الرأي الع
 .الجزاء األدبي الذي يضع سلوك الدول المنتهكة موضع االتهام 

صور     ذا الق ي ه ي تالف دولي اإلقليم يم ال اول التنظ ت بعض اال  , ح ث اتجه ة  بحي ات اإلقليمي تفاقي
دول     ة ال ي مواجه زم ف رار المل اذ الق ى اتخ ادرة عل زة ق شاء أجه ى ان سان ال وق االن الخاصة بحق

بموجب , آما أنشئت محاآم قضائية لتسوية المنازعات الخاصة بتطبيق هذه االتفاقيات   , األعضاء  
ذ   ة التنفي ضائية واجب ام ق يم  , احك اق التنظ ي نط ال ف سه فع ن ان نلم ذا يمك يوه ي االورب   اإلقليم

 . ) 2(اإلفريقي والعربيوكي ياألمرو
ا من                  ال به تعنى ضمانات حماية حقوق االنسان البحث في الوسائل الفعالة لكفالة ممارستها واالنتق

ة        واطني الدول شه م ي يعي الي فعل ع مث ى واق ة ال صوص النظري ة الن صطلح  , )3(مرحل شير م وي
ى تل  سان ال وق االن دان حق ي مي ضمانات ف سياسية او  ال ة او ال ة او القانوني ائل اإلداري ك الوس

وانين       تور والق ي الدس واردة ف وق ال ك الحق اك تل ن انته د م ردع او تح ع او ت ي تمن ة الت المجتمعي
 , ) 4(وتساعد االنسان على التمتع بها بصورة سليمة , األخرى 

ر ح     , ان وجود  الضمانات القانونية والقضائية        ة     ووجود منظمات حكومية وغي ة فاعل ى  , كومي عل
ستوى  يالم ة         االقليم سان المدني وق االن بة لحق ة مناس ضمانات حماي ذه ال وفر ه وطني ت  وال
الذي , وتقوم هذه الضمانات على اساس ان البناء القانوني في الدولة يقرره الدستور             , ) 5(والسياسية

سلطات في             ة ال ل آاف ة    يجب ان يحترم من قب ة ال      , الدول ايميز الدول ذا م ة     وه ة الحديث التي  , قانوني
  :  مطلبين همافي هذا الموضوع تم تناول, )6(حلت محل الدولة البوليسية 

 
 . الية ممارستها   والضمانات القانونية     :المطلب االول 
 .ودورها في حماية الحقوقالضمانات القضائية     :المطلب الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 393ص, مصدر سابق , عيمات هاني سليمان الط. د )1(
 . 393ص ,  نفسهالمصدر )2(

 . 355ص , مصدر سابق , الجوانب الدستورية ,محي شوقي احمد  )3(
, 2010, العراق  , بابل  . مكتبة الرياحين   , دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق االنسان         , معمر حامد كاظم    . د )4(

 . 225ص

 . 108ص,  مصدر سابق ,حقوق االنسان , رياض عزيز هادي . د )5(

تحقيقا للغاية التي تسعى    , هي الدولة التي تكون فيها السلطة مطلقة الحرية في اتخاذ اإلجراءات التي تراها على المواطنين                 )6(

اما الدولة االستبدادية يكون فيها الحاكم مستبد بحقوق المـواطنين وأمـورهم وال يبغـي اال                , اليها هي  وليس للمواطن      

حتى لو كانت هنالك إسـاءة بحقـوق        , وله سلطة التصرف المطلق وغير المقيد بكل  ما يحلو له            , ة  مصلحته الشخصي 

 .357ص , مصدر سابق , الجوانب الدستورية لحقوق االنسان ,  محي شوقي احمد –مواطنيه 

 المطلب االول

 الضمانات القانونية والية ممارستها 
تتوقف على مدى وجود تنظيم قضائي دولي في        , ى البعض ان فاعلية ضمانات حقوق االنسان        ري

سان   وق االن سائل حق سان بمقاضاة    , م سمح لالن سان هو وجود نظام ي وان الضمان الحقيقي لالن
زم   رار مل شكوى وإصدار ق ي ال ك البحث ف ي يمل از دول ام جه ه ام شأنها  دولت ع , )1(ب ه وم اال ان

ضمانات              التسليم بما سبق فان الواقع يؤآد ان الضمانات القانون          ى ال ة آانت اسبق في الوجود عل ي
ضائية  سان     , الق وق االن ة حق ال حماي ي مج ا ف ب دورا هام زال تلع ا ال ت ان  , وإنه ك ف ى ذل وعل



ستوى   ى الم ة عل ضمانات القانوني ي ال دولي واإلقليم صنيفها  , ال ن حصرها او ت ا ,  ال يمك اذ انه
ة   زه الدولي دول واالجه ه ال وم ب ا تق ل م ي آ ل ف ل  صة المتخصتتمث ات العم ه مقوم وافر في  وال تت

 :  من خالل ما يلي آلية تنفيذ هذه الضماناتوعليه تم مناقشة , القضائي 
 . نظام التقارير   :    الفرع األول 

 . الدراسات :    الفرع الثاني 
 .التوصيات  :    الفرع الثالث
 . المساعدة التقنية والمالية :      الفرع الرابع

 .   الضمانات في القوانين الوطنية   :   الفرع الخامس
 

 :نظام  التقارير : الفرع االول 
سان                       وق االن ات حق د من اتفاقي شائعة التي تضمنتها العدي يعتبر نظام التقارير من وسائل الرقابة ال
ى  ارير ال ة بتق دول اإلطراف في اتفاقي دم ال ذا النظام هو تق ة ومضمون ه ا واإلقليمي ة منه العالمي

زة  ام ووضع   األجه ال أحك ذتها بفرض أعم ي اتخ راءات الت ضمن اإلج ا تت ة عليه ة بالرقاب المعني
ات               مالحقوق الواردة بها موضع التنفيذ وما أحرزته من تقد         ا يصادفها من عقب ذا المجال وم  في ه

 .وما قد تحتاج إليه من مساعدة في هذا الصدد 
دول            ا ان هنالك           وتختلف االتفاقيات فيما بينها من حيث مدى التزام ال ارير آم ديم التق اإلطراف بتق

ارير               از المعني بدراسة التق ى طلب الجه من التقارير ما يجب ان يكون دوريا او قد يكون بناء عل
 .وفحصها وقد يكون التقرير عامل او خاصا بحالة معنية 

ا تضمنه التق                      وم بفحص م ذلك حيث يق ة ب ر  ويقوم بفحص التقرير جهاز دولي تعهد إليه االتفاقي ري
 .من معلومات والتأآد من صحتها وقد ينتهي الى إصدار توصية بهذا الخصوص 

س         دى مجل تخدم ل د اس ة فق ات الدولي ذ االتفاقي ى تنفي ة عل ة الرقاب دم أنظم ن أق ارير م ام التق ونظ
 .) 1(الوصاية ومنظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية 

ارير آل من العه                ى نظام التق سياسية         وقد تضمن أيضا النص عل ة وال وق المدني دوليين للحق دين ال
دين                     سبة للعه ارير بالن ديم التق دول بتق زام ال ى ان الت ة عل والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي
شأها                       سانية التي أن وق االن ة الحق األول إنما يكون خالل عام من تاريخ نفاذه ثم بناء على طلب لجن

د           سبة للعه ا بالن ة للمجلس االقتصادي               العهد لهذا الغرض ام دم بصفة دوري ارير تق ان التق اني ف الث
 .واالجتماعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .124ص, مرجع سابق ,  ضمانات حقوق االنسان  ,  سرحانزعبد العزي. د )1(
(2) Karl vasak op ,cit, p,3,ID, Rene Brunet op , cit pp, 15 et 19 . 

ة ل ر مالئم ارير أآث ام التق دو نظ سبة  يب ه بالن ة عن ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق طائف
ا   و م درج وه ابع الت ن ط ى م ة االول ه الطائف ع ب ا تتمت را لم سياسية نظ ة وال وق المدني ة الحق لطائف
ارير اسبق في الوجود من                     يستعصى على الضمانات القضائية اال إننا نرى انه وان آان نظام التق

سان اال                  الضمانات القضائية وانه لع    وق االن ب وما يزال دورا قد يكون فعاال في مجال ضمان حق
ضمانات                   رة ال ا من دائ ان التكامل بين مختلف طوائف الحقوق يتعارض مع استبعاد إحدى طوائفه
ا     ا ومحتواه دى التزامه ى م ا تتوقف عل ارير إنم ام التق ة نظ ا ان فعالي ة آم ر فعالي ضائية األآث الق

را من             ومدى تعاون الدول في هذا ا      لصدد واألثر المترتب على فحصها وهو ما يختلف اختالفا آبي
 . اتفاقية ألخرى 
 :الدراسات :الفرع الثاني 



ا                       ى حمايته سان هي اإلحساس بالحاجة ال وق االن , آما سبق القول فان المرحلة االولى لحماية حق
ذه الحق     ول ه اث ح ات واألبح راء الدراس و إج ذلك ه سي ل رك الرئي ون المح د يك ائل وق وق ووس

ة                        ر فعالي راح ضمانات أآث ة او اقت آفالتها وقد يسفر ذلك عن وجود حقوق جديدة في حاجة للحماي
وق                         ببا في تطوير حق ذه الدراسات آانت س ة ويالحظ ان ه من القائمة او تطوير الضمانات القائم

 . االنسان ليس فقط من حيث فعالية ضماناتها وإنما أيضا اتسع نطاقها موضوعيا 
د  ال  وق ع من أجي ل راب ود جي ى ضرورة وج ه ال بعض بالتنبي وم ال ى ان يق ذه الدراسات ال أدت ه

دفع    د ي ذي ق ار التطور العلمي ال ن أخط سان م ة االن ى ضرورة حماي سان ينصب عل وق االن حق
ه او أضرار  ديل في خلق ى تع ؤدي ال د ت ات ق سان بإخضاعه لعملي ه االن ى العبث بأخي سان ال االن

سان                 )1(ما يطلق عليه    بصحته وسالمته وهو     وق االن شأن حق المي ب ه االعالن الع ر عن ا عب  وهو م
شري    سوالجن م المتحدة                  ف,  الب اعي لالم وم المجلس االقتصادي واالجتم المي يق ى المستوى الع عل

ذا لجان           سان والوآاالت المتخصصة وآ وق االن ة حق اون مع لجن صدد بالتع ذا ال ام في ه دور ه ب
ه دة المرتبطة ب م المتح رارات االم ات وق شروعات اتفاقي داد م إجراء الدراسات وإع وم ب  حيث تق

 .ترفع الى الجمعية العامة لمناقشها وإقرارها 
 :التوصيات :الفرع الثالث 

ان األثر الحتمي لما تقوم به األجهزة الدولية المعنية بالمراقبة في مجال حقوق االنسان من بحث                
شأن حق             للتقارير المقدمة من الدول وإجراء الدراس      ات بهذا الصدد سواء بشأن حالة خاصة او ب

ا                         ه وم ا انتهت إلي رار يتضمن م او أآثر من حقوق االنسان بصفة عامة هو إصدار توصية او ق
ز التوصية عن                     ينبغي على الدول ان تسلكه حتى تتحقق آفالة حقوق االنسان محل البحث وتتمي

ي ة الت ار القانوني ة لآلث وة الملزم اب الق رار بغي ا ان البحث الق ا اال ان الغالب طالم  تترتب عليه
دا             يدور بعيدا عن الضمانات القضائية فان ما تنتهي إليه أجهزة الرقابة هو إصدار توصيات وبعي
من الخوض في الخالفات الفقهية حول األثر القانوني للتوصية فان خالصة القول في هذا الصدد            

ى            ان التوصية وان آانت ال تنشئ حقوقا والتزاما        ا اصطلح عل ت فإنها تنتج اثر قانونيا يتمثل فيم
ا يخالف مضمون التوصية او                تهج نهج ة التي تن ك ان الدول تسميته بالشرعية الدولية ومؤدى ذل

  )2(تمتنع عن تنفيذها يوصم تصرفها بعدم الشرعية حتى تقدم تبريرا لهذا السلوك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Mohamed Bedjaoui la edificial advance des Doritos de l home verse l universalite 
RUDH 1989, p 7 . 

 . 178ص, 1994, المكتبة القانونية ’ التنظيم الدولي , محمد سعيد الدقاق . د  )2(

 :المساعدة التقنية والمالية الفرع الرابع 
ا              دأ التع م           ان المساعدة التقنية والمالية تعد فرعا من أصل عام هو مب د من أه ذي يع دولي ال ون ال

رة في مجال                        ة آبي ذه المساعدة أهمي م المتحدة وتكتسب ه المبادئ التي حرص عليها ميثاق االم
ارير والدراسات                  ,  حقوق االنسان    ر الملموس بخالف التق ائل ذات األث ى الوس د أول ذلك انها تع

ي مج         ه ف ى عن ا وال غن ر حتمي دو أم ساعدة تب ذه الم ا ان ه يات آم وق  والتوص ة الحق ال آفال
رادى                        دول ف وء ال د تن ا ق وق م ة من الحق ذه الطائف االقتصادية واالجتماعية والثقافية اذ تتضمن ه
راد في التحرر من                         بالقيام به سيما الدول النامية اذ يبدو على سبيل المثال الحديث عن حق األف

ا                  ا ب ا القين ذا     الجوع او العيش في مستوى معيشي مناسب غير ذي مضمون إذا م ة ه اللتزام بكفال
اط              ك االرتب ى ذل ا أضفنا ال إذا م دول األخرى ف ساعدة ال ا دون م ة بمفرده ة نامي ى دول الحق عل
ة     والتكامل بين مختلف طوائف الحقوق واعتمادها على بعضها ال اتضحت أهمية المساعدة التقني

 .والمالية آضمانة من ضمانات حقوق االنسان بأسرها 



د من اال د أشارت العدي ك وق ديم ذل ة تق ى أهمي سان ال وق االن ال حق ات في مج ات واإلعالن تفاقي
 من العهد 2/1 سيما من الدول الغنية الى الدول الفقيرة حيث أشارت الى ذلك المادتين               المساعدة

ة            ة العام رار الجمعي ا أشار أيضا ق ) 170د (1803الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية آم
ى            بشان السيادة  14/12/1962 ة ال ساعدة التقني  الدائمة على موارد الطبيعية الى أهمية تقديم الم

د أشار                         را فق ساعدة وأخي ك الم رار صور تل ك الق الدول النامية آما حددت المادة السادسة من ذل
شكل                      ا حدد ب ة آم أيضا الى ذات األمر االعالن العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذي

 عاشرة منه آيفية تقديم تلك المساعدة أآثر تفصيال في المادة ال
ساعدة                           ان تلقي الم الي ف انوني وبالت زام الق د خلت من اإلل ع النصوص ق ومما يؤسف له ان جمي

دول                 , التقنية والمالية في مجال حقوق االنسان        ل ال نح والمساعدات  من قب ى الم ا يتوقف عل إنم
 .المتقدمة وهو ما يحيط األمر بمخاطر بالغة 

 
 تلك  الوطنية يقصد بضمانات القوانين: الضمانات في القوانين الوطنية: خامس الفرع ال 

الضمانات المقررة في مجموعة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والمتعلقة بمختلف 
جوانب حياة األفراد وبعابرة اخرى فأن ضمانات القوانين هي آل ما تناوله القوانين بالتنظيم وله 

 .ألفراد وحرياتهم عالقة بحقوق ا
رر                  وان الضمان القانوني يستمد قوته من الضمان الدستوري ويجب ان يكون متوافقًا مع ما هو مق
رة بحيث                 دستوريا وعليه يكون الضمان الدستوري اقوي من الضمان القانوني ان القوانين من الكث

اك الق       ث هن ا حي واردة فيه ضمانات ال ع ال ى جمي رق ال ث التط ى الباح صعب عل ة ي وانين المدني
سياسية     زاب ال وانين األح ل وق وانين العم صحافة وق ة بال وانين الخاص ة والق وانين الجنائي والق

علمًا , والقوانين االجتماعات والتظاهر وقوانين الجنسية وقوانين البريد وقوانين الجمارك وغيرها           
 .انون معالجتها ان تلك الضمانات تختلف من قانون آلخر حسب طبيعة الحالة التي يروح الق

ة           :الضمانات الواردة في القوانين المدنية      .أ وانين المدني ا الق  من الموضوعات المهمة التي تناولته
سان صفته                   ة تثبت لالن ما يعرف بحقوق االنسان الشخصية وهذه الحقوق وصفت بأنها حقوق عام

 اآلدمية
 
 
 

 .) 1( في اللقب والكنيةتولد معه وتستمر لحين موته مثل الحق في الحياة وحق االنسان
ة                   وانين المدني اك من الق ى نمط واحد فهن م يكن عل إن موقف التشريعات المدنية من هذه الحقوق ل
شريعيًا           شكل قصورًا ت ا ي ا مم سيرا منه اغفل اإلشارة الى هذه الحقوق جميعًا ولم ينظر اال جزءًا ي

م    يلزم تالفيه ومن أمثلة هذه القوانين القانون المدني العراقي         ام     ) 40( رق صادر ع  حيث   1951ال
وق    ن الحق ط م د فق ق واح رق اال لح م يتط ادة    ,  ل صت الم د ن ب فق م واللق ي االس سان ف ق االن ح

انون أوالده        .أن يكون لكل شخص اسم ولقب         (منه على   ) 40/1( م الق ) ولقب الشخص يلحق بحك
ون المدني الجديد لذالك    ومن الجدير بالذآر انه أريد تالفي هذا القصور التشريعي في مشروع القان           

ادة  ى ان ) 66(نصت الم ه عل ه  (من مه ولقب ي اس ه ف الزم شخصيته آحق وق ت سان بحق ع االن يتمت
ه وسمعته وحف ه وشرفه وآرامت سان )  إسرارهظوصورته وحريت ي تلحق باالن ا اإلضرار الت أم

ستوجب                 ا ي ة مم ة او معنوي  التعويض   نتيجة االعتداء الحاصل على حريته الشخصية قد تكون مادي
ادة           عنها طبقًا لقواعد     ك أشارت الم ى ذال دني    ) 205/1(المسؤولية التقصيرية وإل انون الم من الق

ى ان  صها عل ي بن ي   (العراق معته او ف رفه او س ه او عرضه او ش ي حريت ر ف ى الغي د عل ل تع آ
ق   )  عن التعويض   الومسئمرآزه االجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي          ا يتعل  بحق   وفيم



أنه      (من القانون المدني العراقي قد نصت على ان         ) 1048(الملكية نالحظ المادة     مالك التام من ش
ة    العين المملوآ ع ب تقالًال فينتف ة واس ًا ومنفع ه عين ا يملك ًا فيم صرفًا مطلق ك ت ه المال ان يتصرف ب

ائزة         صرفات الج ع الت ا بجمي ي عينه صرف ف ا ويت ا ونتاجه ا وثماره ت ) وبغلته ا بين ادة آم  الم
ة التصرفات    ) 1052( دم مخالف ق بع ا يتعل ا م ة منه ى حق الملكي رد عل ي ت ود الت انون القي من الق

 .للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة وعدم اإلضرار بالغير 
 :الضمانات الواردة في القوانين الجنائية . ب

واني                    ام مشرعي الق ة الشخصية من األمور التي تحظى باهتم ذالك     يعد ضمان الحري ة ول ن الجنائي
 .تضمنت هذه القوانين إحكاما غايتها حماية النفس البشرية من االعتداء وصيانة الكرامة االنسانية 

ه       , بقاان من أهم الضمانات الواردة في هذه القوانين هو مبدأ شرعية التجريم والع              وهذا يعني ان
دأ       ولذلك نجد غالبية الق , بنص قانونيال جريمة وال عقوبة إال   ذا المب ى ه ة نصت عل وانين العقابي

ال : ( المعدل على انه     1969لسنة  ) 111(فمثًال نصت المادة األولى من قانون العقوبات العراقي         
ع                          ه وال يجوز توقي ه وقت اقتراف ى تجريم انون ينص عل عقاب على فعل او امتناع اال بناء على ق

 )عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون
راءة     (يتجسد في     بمبدأ أخر له أهميته      عزز , لى اساس ذلك المبدأ   وع  ,  )أن االصل في االنسان الب

ومن حقه ان يتمتع بحريته وسائر حقوقه المقررة في القانون وعليه يقتضي ان تنظم الدولة ضمانا                
تهم         ى الم سبتها ال د   لهذه الحرية والدولة هي التي تتولى جمع األدلة على وقوع الجريمة ون م تحدي  ث

 .مسؤوليته عنها وتوقيع العقاب المالئم له 
ذا ان ال              والضمانة األخرى الواردة في تلك القوانين هي مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ويعني ه
ذالك                   يسال عن الجريمة اال مرتكبها وعليه فال يسال جزائيًا عن عمل الغير ولو آان اقرب الناس ل

ال يسال شخص عن     (من قانون العقوبات العراقي على انه       ) 29/1(الشخص ولذالك نصت المادة     
 ..) جريمة لم تكن نتيجة لسلوآه اإلجرامي

  ـــــــــــ

 ,2010, العـراق   , بابل  . مكتبة الرياحين   , دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق االنسان         , معمر حامد كاظم    . د ) 1(
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وان م الق ارت معظ نهج س ذا ال ى ه ةوعل ا, ين العقابي ك ام ي تل واردة ف ة األخرى ال ضمانة المهم  ال
ى   ) عدم األثر الرجعي للقوانين الجزائية  (القوانين هي مبدأ     سري اال عل ويعني ان هذه القوانين ال ت

ادة       د نصت الم ) 2/1(األفعال التي تقع بعد نفاذها وذالك باستثناء القوانين األصلح للمتهم وعليه فق
ات انون العقوب ي من ق ا:( العراق ذ وقت ارتكابه انون الناف رائم الق ى الج سري عل وقت نصت , )ي

رة   ه  2الفق ى ان ذآورة عل ادة الم ل ان   ( من الم ة وقب د ارتكاب الجريم ر بع انون أو أآث إذا صدر ق
تهم               انون األصلح للم ًا فيطبق الق ا نهائي د نصت          ) يصبح الحكم الصادر فيه دأ فق ك المب ة ذال وألهمي

 .ين العقابية عليه معظم القوان
ثال    د خصص م ى األشخاص فق ة عل رائم الواقع ة حددت الج وانين العقابي ذه الق ى ان ه ضاف ال ي
ان الجرائم                      دأ بتبي ى األشخاص فابت ة عل الكتاب الثالث من قانون العقوبات العراقي للجرائم الواقع

ى الموت                أ     الماسة بحياة اإلنسان وسالمة بدنه وهي القتل العمد والضرب المفضي ال ل الخط  والقت
واد  ل الم ة القتي اء جث م إخف اض ث ذاء واإلجه ضرب واإلي ت ) 420 – 405(وال ذالك عاقب وآ

سان آخر      ة ضد إن ر والمتضمن ارتكاب جريم صادر من الغي د ال ى التهدي ة عل وانين الجزائي , الق
ادة     ي نص الم اء ف ا ج ذا م ي  ) 430/1(وه ات العراق انون العقوب ن ق وانين   م ت الق ذالك أول وآ

ى جرائم القذف والسب                  ال ة عل جزائية سمعة االنسان وآرامته وشرفه بالعناية حيث قررت المعاقب
شاء اإلسرار    ا          ,وإف ع التعرض له راد ومن ة مسكن األف ة حماي وانين الجزائي وحددت  , ونظمت الق

ه            في   الحدود المسموح بها قانونا للدخول إليها        ى ان ات العراقي عل انون العقوب الحبس    :(ق يعاقب ب



سكن       م دا لل دة ال تزيد على سنة أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من دخل محال مسكونًا او مع
 . )1()او إحدى ملحقاته وآان ذلك بدون رضا صاحبه وفي غير األحوال التي يحددها القانون 

ام                . ج دما يكون في موضوع االته ه عن وانين أصول        : ضمان حرية اإلنسان وآرامت د أولت ق لق
ام                 المحا دما يكون في موضوع االته سان عن ة االن ام بحماي درًا من االهتم ة ق حيث  ,آمات الجزائي

تشكل مسألة اإلقرار بضمانات للمتهم أمرًا في غاية األهمية وتفسير تزايد المشكالت التي يواجهها        
ائي            ق الجن ة التحقي ة وخاصة في مرحل دعوى الجزائي حيث  , المتهم أو المشتبه به خالل مراحل ال

ه أو تكشف إسراره                   ت رد وتعطل طاقت تعرض الحقوق والحريات خاللها للمساس فقد تقيد حرية الف
أن التطور            , ثم ينتهي التحقيق في نهاية المطاف الى براءة المتهم         هذا من جانب ومن جانب آخر ف

ًا يج    , الحاصل في وسائل مكافحة الجريمة التي أحدثها التقدم العلمي والفني            رًا مهم ان أم ب وان آ
اك                     تهم من االنته ة للم شرية وتحمي اإلرادة الواعي ة الب أن يقف عند الحدود التي تصان بها الكرام

ذيب      , أمر بتع ذب أو ي ذي يع ة ال ة العام ف بالخدم ب الموظف أو المكل ة تعاق وانين الجزائي إن الق
ة         د   , المتهم من اجل الحصول على اعتراف بارتكاب الجريم انون أصول المحاآمات     جاء في     فق  ق

م     ة العراقي رق دل ) 23(الجزائي سنة  المع ه   1971 ل ى ان ر     :( عل يلة غي ة وس ال يجوز استعمال أي
اءة       شروعة إس ر الم ائل غي ن الوس د م راره ويع ى إق تهم للحصول عل ى الم أثير عل شروعة للت م

راء و  ذاء واإلغ د باإلي ة والتهدي درات   االمعامل تعمال المخ سي واس أثير النف د والت د والوعي لوع
ا                 ). ت والعقاقير والمسكرا يش مسكنه فإنه ه او تفت أما فيما يتعلق بمسألة توقيف المتهم والقبض علي

 . تعد من القيود الخطيرة المقيدة لحقوق الفرد وحرياته 
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 .أ /428/1المادة  , 1969ة  لسن111قانون العقوبات  العراقي رقم  )1(
 . 127المادة ,1971 لسنة 23قانون اصول المحاآمات الجزائية رقم  )2(

 
ا وضمانا              ى تنظيم اإلجراءات الخاصة بكل منهم نجد أن قوانين اإلجراءات الجنائية حرصت عل
ا                   تهم في الجرائم الخطرة التي يخشى فيه ة يجب حصر حاالت توقيف الم رد في الحري لحق الف

 .هروبه
ة        إن إجماع الفقهاء يكاد ينعقد على انه لكي تضمن اإلجراءات التحقيقية للمتهم وخاصة في مرحل
الزم                         ديرها ومن ال ا واستقاللها وحسن تق ا آفاءته ا سلطة له التحقيق االبتدائي يلزم ان تختص به

 .آذلك لزوم اإلسراع في استجوابه آي يمكن إثبات براءته
اء                   وتشكل حرية المتهم في الدفاع ع       ة في إنه ام البات وة األحك ة وق سات المحكم ة جل سه وعلني ن نف

دعوى ام, ال سبب األحك ول    , وت وانين أص م ق ا معظ صت عليه تهم ن ة للم مانات مهم ا ض آله
 .المحاآمات الجزائية 

ام      د لع ي الجدي تور العراق ي الدس ا ف ص   , 2005ام د ن ه او   (( فق د او توقيف ز اح وز حج ال يج
ع      التحقيق معه اال بموجب ق     واع رار قضائي ويحرم جمي ة          أن سي او الجسدي والمعامل ذيب النف  التع

سان            إغفال حال   وبأيآذلك ال يمكن    , ) 1())غير االنسانية    وق االن ة حق  دور االدعاء العام في حماي
ا سواء                 (( حيث ورد    واطنين ومتابعته ه   أآانت االدعاء العام ملزم في النظر في شكاوى الم  مقدم

ه الة   مباشرة او المح   إليه اك            ) 2())  من الجهات المختصة        ألي ق بانته شكاوى التي تتعل ا ال ومن بينه
 .  حقوق االنسان وحرياته 

 الثاني المطلب

  القضائية الضمانات
ه و تتجسد تلك          سان و حريات       ان ممارسة القضاء لتلك المهمة تشكل ضمانة مهمة لحقوق االن

الدستور  و بإنزال حكم القانون  على المنازعات التي       الضمانة بقيام السلطة القضائية بتطبيق حكم       



ا من                 ا يصدر عنه تنشأ بين األفراد من جهة او بينهم و بين السلطتين التشريعية و التنفيذية حول م
ة ال يعني بحال              ) 3(تشريعات عادية وفرعية     وتولي القضاء مهمة الرقابة على إعمال سلطات الدول

الدستور   حيث ان السند القانوني لقيام القضاء بمباشرة سلطات       ,من األحوال تحدى هذه السلطات    
ة اال       اهذ  من ناحية ، ومن ناحية اخرى فان هذه الرقابة لن تلتقي العمل الصادر من السلطات العام

انون           هإذا جاء مخالفا للقانون ، وهذا يشكل بحد ذات         زام بالق ى االلت سلطات ال ك ال ه  ) 4( حافزا لتل وعلي
سف رت ال د اعتب سلطات األخرى  ق ع ال ساواة م دم الم ى ق ستقلة وعل ضائية م د ان ,لطة الق ذا نج  له

رة                ثًال نصت الفق ادة        ) أ  ( الدساتير تحرص على تأآيد مبدأ استقالل القضاء ، فم  ) 63( من  الم
ر             ) 1970(  لعام          من الدستور العراقي المؤقت    ه لغي على ان القضاء مستقل ال سلطان علي

ا   آما نصت المادة التاسعة و الستون من مشروع الدستور العراقي             ,  القانون   صادر ع   1990 مال
انون  ر الق ضاء لغي ى الق لطان عل ى ان ال س ة ,  عل ي شؤون العدال دخل ف ع ,  و يحظر الت و يتمت

ى الوجه األآمل                      ضائية عل اتهم الق نهم من أداء واجب و نجد   ,  القضاء بحرية اتخاذ القرار بما يمك
 . أ منصوصًا عليه في معظم دساتير العالم ذات المبد
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  . 45المادة  , 2005دستور جمهورية العراق لعام  ) 1(
  . 7 المادة 1979 لعام 9قانون االدعاء العام رقم  ) 2(
  .  415 ص,1980,منشأة المعارف باالسكندرية  , 1971سعد عصفور، النظام الدستوري المصري ، دستور . د  ) 3(

  .343سعاد الشرقاوي ، المصادر السابق ، ص . د  ) 4(

 
 

م      ي الحك ة ف ضمن العدال ساواة و ت ق الم ي تتحق ه لك و ان اس ه ى اس ضاء عل تقالل الق ز اس  يرتك
ة   ي عملي سليمة ف ة و اإلدارة ال ة الكامل ام و الحري تقالل الت ع القاضي باالس زم ان يتمت ضائي يل الق

 .  )1(اتخاذ القرار القضائي
ر الف سي   يعب ه الفرن ردو ( قي ق       ) بي ليم اال بتحقي ضائي س يم ق ام لتنظ ه ال قي القول بأن ذا ب ن ه ع

 .) 2(السلطة سواء في مواجهة المتقاضين او في مواجهة ,  االستقالل للقضاء 
ة ضغوط                     دا عن أي ان مبدأ استقالل السلطة القضائية يقضي بان يحكم القاضي وفقا للقانون ، وبعي

ت واء آان دات س رة او تهدي ر مباش رة او غي صورة مباش ردة   وال ,  ب تقالل القاضي بمف شكل اس ي
وافر      ,ضمانة اساسية إلصدار الحكم العادل     دم تفضيل            صفة   بل البد من ت ة التي تقضي بع  النزاه

ه من                          اة ، و ان يصدر القاضي حكم ز و التعصب و المحاب شخص على آخر و االبتعاد عن التحي
 . لقانون دون خوف ، وفقا للحق و العدل و ا

ام                 ار ع د في دآ دولي للقضاء المنعق ضائية       ) 1967( لقد اآد االتحاد ال سلطة الق ان استقالل  ال  ب
ة الخدمات                   يعتبر ًا لتأدي ًا صحيحًا و آافي  خير ضمانة لمبدأ الشرعية و ان تنظيم هذه السلطة تنظيم

اة  روريضوال             المطلوبة منه لم يعد امتيازًا موقوفا على امة بل هو النظام األساسي             لحي
 . ) 3( مجموعة من البشرةاجتماعية في أي

ه تلك التي                  ) 4(و يرى جانب من الفقهاء     ده قيمت  بان مبدأ استقالل القضاء قد يصطدم بصعوبات تفق
سبيًا              ةتتعلق بمسالة تعيين القضا    ذا االستقالل ن صًا ،      من جانب السلطة التنفيذية مما يجعل ه وناق

د                 انه يرى جانب أخر  و ذا يفق ان ه رأي  ف ذا ال  يجب األخذ بنظام انتخاب القضاة ، و مع  تقديرنا له
ن القاضي ال يستطيع تبؤ هذا المرآز ما لم يكن        الو ذلك   ,قيمته حتى في علل النظام الذي يأخذ به         

ل      زة لرج ية الممي صفات االساس ضعف دور ال م سي ن ث ين ، و م صادي مع ي و اقت وذ سياس ذا نف
  .ءالقضا



ى إرضاء                  عال ه العمل عل وة على عيوب هذا النظام من حيث تحديد مدة على القاضي ، و محاولت
 )5(الناخبين ألجل ضمان إعادة انتخابه ان مبدأ تعيين القضاة هو أشيع الطرائق في اختيار القضاة 
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 .  و ما بعدها 30ص ,  1988 الموصل ، المرافعات مدنية ، مطبعة جامعة. آدم وهيب النصاري . د  )1(

  .343 السابق ، ص المصدر,سعاد الشرقاوي .  د  )2(

عباس العبودي، مبدأ استقالل السلطة القضائية وأثرة في  جدوى نظام الدعوى ، مقالة منشورة في جريـدة الجمهوريـة ،                      )3(

 .1990 / 2ك  / 23 الثالثاء , 7432العدد 

محمد عبد العـال الـسنرى ،       . د  ,  139ي الحريات العامة ، المصدر السابق ، ص         سالم جواد الكاظم ، محاضرات ف     . د )4(

 . 124المصدر السابق ، ص 
و من بعده الخلفاء الراشدين و فقهـاء الـشريعة القـضاء            ) ص  ( لقد اهتمت الشريعة االسالمية بالقضاء و أولى الرسول          )5(

نظر يللتفصيالت ،   . الحق من اقوي الفرائض بعد اإليمان باهللا        العادل و اختيار القاضي تتناسب مع مايتوؤه ، الن القضاء ب          

االستاذ ضياء شيت خطاب ، مبادئ التنظيم القضائي في الفقه االسالمي ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العـدد                     

  .42 ص 1967االول 
 

ضمن     م تت ك او ل صوصا بخصوص ذل اتير ن ضمنت الدس واء ت ام ) 1( س ع ان نظ اب  و الواق انتخ
ه اإل     م ينص  علي اتير    دعد  القضاة ل ين القضاة يجب ان يكون       ) 2( محدد من الدس و لكن نظام تعي

نهم             سلطة التي تعي ا     ) 3(مصحوبًا بضمانات تحول دون خضوع القضاء ألهواء ال ذلك يتحقق م ، و ب
ه                  انون علي ر الق ا يجب    , تنص عليه الدساتير عادة من ان القضاء مستقل ال سلطان لغي د   ان م  تأآي

هنا هو ان القضاة أنفسهم يلعبون دورًا آبير في ترسيخ ذلك االستقالل من خالل إيمانهم بأهميته و                 
ه         . تمسكهم به في ممارستهم      ة و جرأت شأن         جزاء  و تؤدى آفاءة القاضي القانوني ذا ال ا به و .  مهم

االجتماعية في عملية في آل األحوال فإننا نرى بأنه ال يمكن إغفال جانب االعتبارات السياسية او         
 . وان دور القضاة يتمثل في األتي , ) 4(اختيار القضاة 

 
 حماية حقوق االنسان و حرياته من تجاوز السلطة التشريعية  :  الفرع االول
  من تجاوز السلطة التنفيذية حقوق االنسان وحرياته حماية  :  الفرع الثاني
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من  ) 18(  ، و المادة     1979لسنة   ) 160( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم        ) 37( ثال نص المادة    ظر م ين )1(

 الجهة المسؤولة عن تعيين القضاء و هي الـسلطة          تحيث حدد  ) 1976( لسنة   ) 33( قانون المعهد القضائي رقم     

 يعين المجلس العسكري االنتقالي او      1985ي لعام   من دستور السودان االنتقال    ) 123( كذلك نصت المادة    . التنفيذية  

و على هذا االتجاه جعلت معظم الدساتير مهمـة تعيـين           ... رأس الدولة حسب مقتضى الحال رئيس القضاء و نوابه          

 .القضاة من صالحية رئيس  الجمهورية 
 العليا هي أعلى محكمـة و   المحكمة-1 على ان 1960لجيكوسلوفاكي لعام  الدستور ا من  ) 99( فمثالً نصت المادة      )2(

 -2و تقدم الجمعية الوطنية بانتخاب قضاة المحكمة العليا . هي تشرف على اإلعمال القضائية لجميع المحاكم األخرى    

 ينتخب المواطنون قـضاة المحـاكم المركزيـة وذلـك     -3. قضاة المحاكم اإلقليمية تنتخبهم اللجان القومية اإلقليمية        

من دستور االتحاد السوفيتي     ) 152( و ذات االتجاه نجده في نص المادة        . المباشر المتساوي   باالقتراع العام السري    

و تنفرد المحكمة العليا باختـصاص      .  و في ارغواي ، يالحظ ان البرلمان ينتخب اعضاء المحكمة العليا             1977لعام  



وافقة مجلس الشيوخ الذي يمثل أعضاؤه      تعيين القضاة ذوي المراتب الدنيا ، و يتطلب تعيين قضاة محكمة الستئناف م            

من تقرير اللجـة المعنيـة بحقـوق         ) 29( و للتفصيالت انظر نص الفقرة      . جميع األحزاب السياسية في ارغواي        

  .1989 / 3 / 27المعقود بنيويورك في  ) 877( الجلسة ,  ) 35الدورة ( االنسان 
وال , القضاء مستقل   (( المادة الثالثة واالربعون    , الباب السادس   , لية  ينظر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقا       )3(

ويتمتع القضاة بالصالحية التامـة حـصرا       , يدار باي شكل من االشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل            

وتـضع الجمعيـة الوطنيـة      , لتقرير براءة المتهم او ادانته وفقا للقنون من دون تدخل السلطة التشريعية او التنفيذية               

وفي الفقرة د من نفس المادة تبت محاكم اتحادية في القضايا التي تنشا عـن تطبيـق                 , ميزانية مستقلة ووافية للقضاء     

 .ويكون تاسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة االتحادية حصرا , القوانين االتحادية 
دار واسط للدراسات   , )  مقارنة في ضوء التجربة العراقية       دراسة( حماية المشروعة   الوسائل  ,علي سبتي محمد    . د   )4(

  .69ص  , 1985, لندن , و النشر و التوزيع 
 
 

 حماية حقوق االنسان و حرياته من تجاوز السلطة التشريعية: الفرع االول 
 هو ضمان حقوق االنسان وال سبيل لهذا الضمان اال عن   ,إليهبه الدساتير و تهدف ما تفيد ان أهم   

ع               طر ا بحيث يمتن ادئ الدستورية وحسن تطبيقه ى المب اظ عل ة و الحف ولى الرقاب ا تت يق سلطة علي
دأ         ,  المشرع العادي عن انتهاك تلك المبادئ إثناء عملية تشريع القوانين            ايعرف بمب شأ م ذا ان و له

  :تناول هذا المبدأ بالبحث في مجالين هما تم و, الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
 . الرقابة القضائية على دستورية القوانين و موقف الدساتير منها  - أ
ائج     - ب ا ونت راد فيه وانين و دوراالف تورية الق ى دس ضائية عل ة الق ي الرقاب ة ف ائل المتبع الوس

 . استخدام آل منها 
 . )1(الرقابة القضائية على دستورية القوانين  وموقف الدساتير منها :  أوال 

ل                يرى علماء القانون     ة من قب وع من الرقاب ة لن صادرة في الدول وانين ال د من إخضاع الق ه الب ان
والقضاء هو   , )2(للتأآد من مدى مطابقة هذه القوانين للمبادئ العامة في الدستور           ,  جهاز مستقل   

زوات          ن الن ده م ي األداء وبع تقالل ف ن اس ه م صف ب ا يت را لم ة نظ ذه المهم ل له از المؤه الجه
 .  يكون لهيئة قضائية مثل القضاء العادي او اإلداري بحيث,  واألهواء 

ضائية                    ة الق شريعية للرقاب سلطة الت صادرة عن ال تتجسد هذه الرقابة في وجوب خضوع القوانين ال
ا للنصوص الدستورية       ا        , للتأآد من مطابقتها و امتثاله ع به ى  يتمت ة ال وم تلك الرقاب و يرتكز مفه

 .  قيمة القواعد القانونية في الدولة الدستور من أعلوية باعتباره يشكل
اق               ى اتف ان االعتراف للقضاء بسلطة بحث دستورية القوانين يعد من األمور المنطقية الحاصلة عل

 , ) 3(اغلب الفقهاء 
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قهي السائد القائـل بأنهـا ال       و ذلك حسب الرأي الف    ,  في بحثي     أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين      تم استبعاد  )1(

الرغم من أهميتهـا فـي ذلـك        بتعتبر  ضمانه فعالة و جدية للحقوق النها رقابة قضائية تنصب على مشروعات القوانين               

 في حين يجـب     ,  هيئة يغلب عليها الطابع السياسي البحث      هاحيث ان هذه الرقابة تباشر     باستبعاد القانون المخالف للدستور   

 عن طريق هيئة سياسة تؤدي الى حرمان األفـراد بـشكل            المراقبة   فان   ذلك  و  . قانوني في تلك الهيئة     مراعاة الجانب ال  

منـذر  . د  :  بهذا الخصوص    ينظر  و للتفصيالت   ,  سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة        , مطلق من حق تحريك الرقابة    

القانون الدستوري باألنظمة السياسية مع المقارنـة       , عبد الحميد متولي    .  و ما بعدها     56ص  ,  المصدر السابق   , الشاوي  

 إبراهيم عبد العزيز    94ص   , 1989  ,  باالسكندرية مصر للمعارف    16بالمبادئ الدستورية في الشريعة االسالمية  ط        

   .227ص  , 1983بيروت ’ ,الدار الجامعية للطباعة , النظام الدستوري , شيحا 



مفـاهيم  , عدي الكيالني   . و د , 429-425ص ص , في االنظمة السياسية المعاصرة     الحريات العامة   , كريم كشاكش   . د )2(

 . 138ص, الحريات العامة وحقوق االنسان , محمد المجذوب . ود, 259ص, الحق والحرية 
 بعض الفقهاء وخاصة في بعض الدول األوربية حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين حيث يرى هـؤالء ان                    ذكر )3(

عن ) اسمان  (  الفرنسي            لفقيه و يعبر ا   ,  القضاة تقتصر على تطبيق القوانين دون البحث في دستوريتها           وظيفة

ذلك بالقول ان إعطاء القضاة هذا االختصاص يخوله سلطة سياسية تسمو على سائر السلطات في الدولة للتفصيالت انظـر     

لعربية المتحدة  و دورها في الرقابة الدستورية بحث منشور في مجلـة             المحكمة االتحادية لدولة اإلمارات ا    , عادل يونس   

 .1975 , السنة الثانية , 7ع  , في ابوظبيالعدالة 
 
 

 آأن يتعارض قرار تنظيمي مع قانون     ,   فالقاضي بحكم عمله قد تتعارض إمامه القواعد القانونية         
ضائية          لقد تباينت الدساتير في النص على الجهة ال       ,   مع دستور    او ة الق ك الرقاب ة تل تي تتولى مهم
اتير ,  ن الدس ط م اك نم كوت     , فهن اء س ة الفقه سر غالبي ة و ف ك الرقاب صوصًا تل نظم ن م ت ي ل الت

ة القضاء                     ة لوظيف , المشرع عن تنظيم الرقابة على انه قبول لها من جانب المشرع و نتيجة طبيعي
س              اء ين ه الفقه ة     بع  ان   لكن , المنطق   وجم  و يمكننا القول بأنه وان آان ما ذهب إلي ض أوجه الرقاب

ة   ( على دستورية القوانين وهي       اء رقاب اتير نصوصا صريحة      نصت ال تباشر اال إذا      ) اإللغ  الدس
ا القضاة تلعب دورًا                 , بخصوص ذلك    ع به ان الجرأة التي يتمت ة اخرى ف  هذا من جهة و من جه

ذا المجال        ة العل         , رائدا في ه ال ان المحكم ى سبيل المث ة          عل ات المتحدة االمريكي ا في الوالي و , ي
و الدستور                    , المحاآم األخرى فيها     رغم من خل ى ال وانين عل ى دستورية الق ة عل قد مارست الرقاب

ة              , األمريكي من نص صريح يخولها ذلك        ة الرقاب و هناك نمط ثان من الدساتير التي أناطت مهم
ا          ة  العلي وانين بالمحكم ا اع  على دستورية الق ة      باعتباره ة في الدول ي المحاآم العادي ثًال نص   ,ل فم

ام       ادة     ) 1985(الدستور السوداني االنتقالي لع ا حارسة و          ) 125( في الم ة العلي ى ان المحكم عل
وانين         تورية الق ى دس ة عل ا الرقاب ة منه سائل معين ي الم النظر ف تص ب وق و  , تخ ة الحق و حماي

ا ي آفله ات الت تور  الحري نمط الثا, ) 1( الدس ا ال ة  ام ة الرقاب اط مهم اتير فأن ن الدس ر م ث و األخي ل
على  )1971( من الدستور المصري لعام      ) 175( للمحكمة الدستورية العليا فمثًال نصت المادة       

وانين                  ( ان   ى دستورية الق ضائية عل ة الق ا الرقاب , )2() المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيره
ادة   صت الم ذلك ن تور ال ) 87( آ ن الدس ام  م ت لع ي المؤق ة   ) 1968( عراق شاء محكم ى إن عل

وانين            ولى البحث في دستورية الق ا تت م       ,  دستورية علي انون رق ة  بالق ك المحكم شئت تل د أن ( و ق
و ذلك   ) 1968( و قد الغي القانون بإلغاء سندها الدستورية أي دستور           ) 1968( لسنة   ) 159

  ) .    1970( بصدور دستور عام 
ادة       و نجد ذات     ام            ) 137( االتجاه في نص الم صادر ع سا ال  و         )1920( من دستور النم
ق           ) 1929( المعدل عام    وانين أطل ا        التي تضمنت اقامة محكمة للنظر في دستورية الق (  عليه

 وأيا آانت االتجاهات الدستورية في تحديد الرقابة , ) محكمة القضاء الدستوري 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 على اختصاص المحكمة العليا في البت باألمور المتعلقـة بتفـسير            1925من القانون األساسي العراقي لعام       ) 81( نصت المادة    )1(

الحقوق و الحريات العامة في ظـل       , ازهار عبد الكريم     و للتفصيالت انظر  . القانون األساسي و موافقة القوانين األخرى إلحكامه        

 ان  1949من الدستور الهندي الـصادر عـام         ) 2/ 32( و كذلك نصت المادة      . 17ص  , صدر السابق   الم, الدساتير العراقية   

و اوامر المنع و السؤال و إعادة النظـر أيهمـا   , للمحكمة العليا سلطة إصدار التعليمات و األمور التي لها طبيعة اوامر االستدعاء  

 .في هذا الباب انسب األحوال لكافة احترام أي حق من الحقوق المقررة 

  23رقم              في الدعوى الدستورية     1989 / 4 / 15العليا الصادر  بتاريخ      المصرية    حكم المحكمة الدستورية   كمثالينظر   )2(

 , 7د   بشأن مجلس الشورى في الموا     1980ام  لع / 120القضائية الذي قضى بعدم دستورية بعض إحكام القوانين رقم           / 8لسنة  / 



 و هي االحكام التـي جـرى تـشكيل          1989 لسنة   10 فقرة أولى و ثانية قبل تعديله في القانون رقم           12 / 10 , فقرة أولى  / 8

, حيث ذهبت المحكمة الى ان حق الترشيح من الحقوق االساسية للمواطن المصري             , المجلس في ظلها على اساس القوائم الحزبية        

فما كان ينبغي لقانون انتخابات مجلس الشورى النيل منـه          ,  كفلة الدستور    بل يمثل موقع الصدارة من الحقوق السياسية و هو حق         

 تنص على ان يكـون      1989لعام  ) 10(  قبل تعديله القانون رقم      1980لعام   ) 120( و يالحظ ان بعض مواد القانون رقم        ... 

 . انتخاب اعضاء مجلس الشورى عن طريق االنتخابات القوائم الحزبية
 

و تورية الق ى دس اانين عل ة فإنن ي محكم ة ف ك الرقاب ذي يحصر االختصاص بتل رأي  ال ق و ال  نتف
 : وذلك لألسباب اآلتية ) 1(دستورية خاصة 

ى                   –أ   أنه ان يضفي عل ة دستورية خاصة من ش وانين بمحكم  ان حصر الرقابة على دستورية الق
 . لعاديموضوع الرقابة أهمية آبيرة و يمنحها مزيدًا من االحترام من جانب المشرع ا

ضايا      –ب  ي البحث الق رة ف اءة  و الخب ون بالكف ضاة يتمتع ن ق ألف م تورية تت ة الدس  ان المحكم
الدستورية التي تؤهلهم ألداء أعمالهم بصورة سليمة و يؤدي تخصصهم هذا الى سرعة حسم         

 . الدعاوى و اصدرا األحكام في صحة القوانين العادية 
ة دس    –ج  ة بمحكم ة الرقاب ة مهم اع       ان إناط تقرار االوض مان اس ى ض ؤدي ال ة ي تورية خاص

ة   وانين           , القانوني ى دستورية الق ة عل ة في ممارسة الرقاب ر من محكم سماح ألآث حيث ان ال
 يؤدي الى تعدد االحكام التي تصدرها تلك المحاآم و التي قد تكون متناقضة 

اء الق                  –د   ة إلغ وانين و هي رقاب دستور  للانون المخالف     ان بعض أوجه الرقابة على دستورية الق
ة للنتيجة اعالة                 ة عادي ة    ) 2(تتطلب إناطة المهمة بمحكمة خاصة و ليس بمحكم ه وألهمي وعلي

شيط        , تلك المحكمة في ضمان حقوق االنسان        يجب ان تتضمن الدساتير نصوصا صريحة تن
 . مهمة الرقابة بمحكمة دستورية عليا 

ائج استخدام   الوسائل المتبعة في الرقابة على دس :  ثانيا   تورية القوانين و دور األفراد فيها و نت
 . آل منها 

 :  الوسائل المتبعة في الرقابة على دستورية القوانين –أ 
وعين                       ى ن ة ال ة في تلك الرقاب ائل المتبع االول : يذهب فقهاء القانون الدستوري الى تصنيف الوس

ق        )  اإللغاءرقابة  ( يعرف بالرقابة عن طريق الدعوى األصلية        و الثاني يعرف بالرقابة عن  طري
  .التفصيلال هذين النوعين بشيء من  آيتم البحث فو , ) رقابة االمتناع ( الدفع 

 
   اإللغاءرقابة :  النوع االول 

ع    ي رف راد ف ة و األف ات العام توري للهيئ شرع الدس ل الم ن قب ل م ي التخوي ة ف ذه الرقاب تتجسد ه
انون المخالف للدستور              امام محكمة مختصة وو    مدنيةدعوى   اء الق فقًا لشرط معينة يطالب فيها إلغ

و , أن هذه الرقابة تؤدي الى إلغاء القانون المخالف للدستور إذا ثبت للقاضي عدم دستوريته                  , )3(
زاع حول دستورية                      اإللغاءمن ثم تكون لقرار      ى حسم الن ؤدي ال ا ي ع مم اه الجمي ة تج  حجية مطلق

 .  )4(القانون بصورة نهائية 
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 . و ما بعدها 11ص , المصدر السابق , عادل يونس  )1(
 .59ص , المصدر السابق , منذر الشاوي  )2(
يذهب بعض الفقهاء الى انه يجب ان تكون لرفع الدعوة مصلحة جدية في إلغاء القانون و ال يشترط في هـذه المـصلحة ان يكـون                      ) 3(

و أنما يكفي ان يكون القانون المطلوب إلغاؤه من شأنه إذا طبق            ,  مس فعالً حقا من حقوق رافع الدعوى         القانون المراد الطعن فيه قد    

و كذلك فان المدة التـي ترفـع خاللهـا          . أي دون الحاجة الى ان ينتظر تطبيق القانون عليه          , ان يمس حقا آم مصلحة ولو محتملة        



 المدة الالزمة لرفع الدعوى بتسعين      1961من الدستور التركي لعام      ) 150( دة  الدعوى تختلف باختالف الدساتير فمثالً حددت الما      

  .234ص           المصدر و السابق , إبراهيم عبد العزيز شيحا .  د ينظرلتفصيالت . يوماً 

  .609ص  , 1975, بيروت , دار النهضة العربية , النظم السياسية الدستور اللبناني , محسن خليل . د  ) 4(
 

ن ة  وم ذآر ان رقاب دير بال اء الج تها  اإللغ ل ممارس شترط ألج صوصًا  ,  ي اتير ن ضمن الدس ان تت
ق      , ا  هتجيز اما إذا لم توجد هذه النصوص فال تجوز الرقابة القضائية عن طريقها و إنما عن طري

 آخر هو طريق الدفع بعدم دستورية القانون 
انون      اإللغاء  أن رقابة    ثًال     ,  قد تكون سابقة على صدور الق ة م رئيس الجمهوري ز ل ة  , فتجي او ألي

اتير  ا الدس ة اخرى تنص عليه ل إصدارة , جه ة قب ى المحكم انون ال ة مشروع الق الحق في إحال
ا و نجد هذا االتجاه في دساتير آل من بن        ) 1(للبحث في مدى مطابقته إلحكام الدستور        وادور   م  واألآ

شائعة ة هي     الالحق اإللغاءو الواقع ان رقابة     ) 2(وايرلندا   اتير التي تأخذ          ال وع من       في الدس ذا الن به
  .الرقابة

ع دعوى                                راد الحق في رف نح األف اتير التي تم ره هو ان عدد الدس د من ذآ الشيء المهم الذي الب
 .) 3(بحيث تحصر ممارسة هذه الرقابة بالهيئات العامة فقط ,  قليل جدًا اإللغاء

ى         ع دعوى              في الوقت الذي تنص فيه بعض الدساتير عل راد الحق في رف نح األف اء  م  تصدر   اإللغ
د و     ة الدستورية وق ام المحكم دعوى ام ذه ال ع ه م رف يح له ذا الحق فال تب راد ه سلب األف وانين ت ق

ر دستورية             ا غي راد الحق في              ) 4(صفت هذه القوانين بصواب بأنه اتير التي منحت األف ومن الدس
ادة     , يق هذه الدعوى    حماية حقوقهم الدستورية بصورة مباشرة و عن طر         1 / 32( فقد نصت الم

ام   )  سوداني لع تور ال ن الدس ن     ) 1985( م ب م ي ان يطل ق ف ون ألي شخص الح ى ان يك عل
 و للمحكمة العليا   المحكمة  العليا حماية أي من الحقوق المقررة بموجب هذا الدستور او تطبيقها              

ك الح           وق   ان تصدر من االحكام ما تراه مناسبًا لكفالة تل ام            , ق باني لع نح الدستور االس ذلك م ( و آ
ة للدستور      ) 1931 واطن      , األفراد و بشكل حق الطعن بالقانون المخالف ذا الحق لكل م و أعطى ه

 ممارسة دعوى   إزاءان النتيجة المترتبة , ) 5( الطعن     حتى ولو لم يمسه ضرر من القانون محل   
اء  نح دورا مباشر في ممارسة  تل   , اإللغ ك ان  تتطلب م وقهم الدستورية ذل ة حق يلة لحماي ك الوس

ل حق التقاضي    ي تجع تورية الت ع النصوص الدس ارض م ك الحق يتع ة ذل ن ممارس انهم م حرم
 .مكفوًال للجميع 

ة                    عليه وانين المخالف دعوى ضد الق راد الحق في ال نح األف اتير نصوصا تم  يجب ان تتضمن الدس
  -: للدستور و ذلك لألسباب اآلتية 
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للتفـصيالت  . يشبه الفقه أسلوب رقابة االلغاء السابقة بأسلوب الرقابة السياسية لألسباب التي اشيراليها في انتقادنا للرقابة الـسياسية                   )1(

  .242ص , المصدر السابق , انظر إبراهيم عبد العزيز شيحا 

  .225ص  , 1976بغداد  , 1ط ,  النظريات العامة القانون الدستوري المبادئ و, نوري لطيف .  د ينظر  )2(
و األحـزاب  ,  قد حدد حق الطعن في دستورية القوانين بجهات معينة كـرئيس الجمهوريـة     1961ان الدستور التركي الصادر عام       )3(

ـ         % 10السياسية الحاصلة في أخر االنتخابات على نسبة تعادل           و محكمـة    ىباالضافة الى عدة جهات اخرى كمجلس القضاء اال عل

من الدستور الـسوري الـصادر عـام         ) 147( و كذلك انظر نص المادة      . من الدستور    ) 149( النقض وحسب ما حددته المادة      

 . التي حددت االختصاص بالطعن برئيس الجمهورية 1973

و , بة على دستورية القوانين      على ان يعين القانون الجهة التي تختص بالرقا        1962من الدستور الكويتي لعام      ) 173( نصت المادة    )4(

لـسنة   ) 14(  اال ان قانون إنشاء المحكمة المـرقم         ,يكفل هذا القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة               



مخالفة للدستور عن طريق دعوى اإللغاء و حصره بطريق آخر هو الـدفع الفرعـي و                ل قد حرم األفراد من الطعن بالقانون        1973

  .103ص , المصدر السابق , عثمان عبد الملك . تفصيالت انظر د لل

  .61ص , منذر الشاوي المصدر السابق .  د ,ينظر )5(

 
وق             –أ   راد   ان هدف النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق و الحريات هو ضمان تلك الحق  ,  لالف

بعث في نفوسهم    مما ي ,  ان يؤآد الدور االيجابي لالفراد في ممارسة شؤونهم          هو هذا من شأن   
 . ) 1( بالعدالة المتجسدالرضا واإلحساس 

ة               –ب   ات العام دعوى بالهيئ ك ال ة       ,  ان حصر الحق في رفع تل د يجعل رقاب اء ق ة     اإللغ ر فعال  غي
ة          , القوانين المخالف ن ب ارة الطع دم إث صلحتها ع ن م د ان م د تج ات ق ذه الهيئ الن بعض ه

 . للدستور 
ة دور               ا  جم مع م     ان منح األفراد ذلك الحق ينس      –ج   د أهمي ة في تأآي ات الدولي ه االتفاق نصت علي

سان      ) الثامنة ( فقد نصت المادة ,األفراد في حماية حقوقهم     وق االن المي لحق من االعالن الع
صافه من                    ) 1948( لعام   ة إلن اآم الوطني ى المح أ ال على ان لكل شخص الحق في ان يلج

 لتي يمنحها له القانون  الحقوق االساسية ا على إعمال فيها اعتداء
ادة   صت الم ذلك ن رة االع( آ ق    ) ش سان الح ل ان ى ان لك الن عل ن ذات االع دم  , م ى ق عل

ة نظرا عادال                   , المساواة التامة مع اآلخرين        ستقلة نزيه ة م ام محكم في ان تنظر قضيته ام
  . إليه جنائية توجه  جريمة للفصل في حقوقه و التزاماته وأيةعلنيا 

 
 . رقابة االمتناع " الرقابة عن طريق الدفع : ي النوع الثان

ا في                        اره طرف راد باعتب ة احد األف ة العادي ام المحكم ه ام دم ب ذي يتق دفع ال تتجسد هذه الرقابة في ال
يطلب فيه عدم تطبيق قانون معين على النزاع المعروض إمامها لكونه غير دستوري             , الخصومة  

زاع           و عندما تقتنع المحكمة المذآور تمتن     .  ا ال    , ع عن تطبيق القانون على الواقعة محل الن و لكنه
اء   سه باإللغ انون نف ضائية    .  تتعرض للق ة الق ن الرقاب وعين م ين الن ارق ب شكل الف دورة ي ذا ب ه

 . موضوعي البحث 
ى نص دستوري                       اج ال دم الدستورية ال يحت و يشير بعض الفقهاء الى ان ممارسة أسلوب الدفع بع

 عدم تنظيم الدستور للرقابة القضائية على انه قبول لها بواسطة الدفع الفرعي    حيث يؤآد هؤالء ان   
)2( . 

ا                  انون م دم دستورية ق دفع بع راد ممارسة    ,  ان هذه الوسيلة الشترط مدة معينة لل ان األف الن بإمك
يهم                  انون المطبق عل ر         , ذلك الدفع في أي وقت يرون فيه عدم دستورية الق اد تكون غي ا تك اال انه

ى        . جدية بسبب اختالف  و جهات نظر المحاآم حول دستورية القانون            م ؤدي ال ذا االختالف ي وه
تقرار                , تعدد االوضاع القانونية     ات واالس انوني للثب اد النظام الق ى افتق ارس     , ) 3(و من ثم ال د م لق

ق                  ة عن طري را في استخدام أسلوب الرقاب دفع     القضاء األمريكي دورا آبي لجدير  و من ا   ,  ) 4( ال
  .  اإللغاءبالذآر ان هناك نمطًا من الدساتير اتبع طريق الرقابة عن طريق الدفع مقرونة دعوى 
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  .417ص , المصدر السابق , سعد عصفور . د  )1(
  .98ص , مصدر السابق, احمد ألعزي )2(
ة  بحث منش, دراسة مقارنة في رقابة دستورية القوانين     , بدوي حمودة    )3( سادس عشر    , ور في مجلة العدالة الظبياني دد ال , الع

  .9ص  , 1977السنة الرابعة 
و الحكم التقريري للتفصيالت     , باالضافة الى ممارسة القضاء هذا األسلوب فقد مارس الرقابة بأسلوبي األمر القضائي               )4(

 .وما  بعدها   68ص , منذر الشاوي المصدر السابق . ينظر  د ,  الخاصة بهذين األسلوبين 

 



 
ادة       ص الم ي ن اه ف ذا االتج د ه ام      ) 3 / 99(  و نج دة لع ة المتح ارات العربي تور اإلم ن دس       م

ا      ) 1971( ة العلي ة االتحادي ص المحكم ث تخ شريعات   ( حي انون و الت تورية الق ث دس        ببح
ا  وا وائح عموم بالد     , لل اآم ال ن مح ة م ة محكم ن أي ب م ذا الطل ا ه ل اليه وى  إذا مااحي اء دع  إثن

ذا                   ,منظورة إمامها    صادر به ا ال ة العلي ة االتحادي رار المحكم  و على المحكمة المذآور ان تلتزم بق
 .  ) 1(الصدد

ا                     ة العلي صادر من المحكم م ال  يشير بعض الفقهاء الى ان الدساتير المنتجة هذا االتجاه تجعل للحك
ع         ,  قوة إلغاء القانون المخالف للدستور        ,بعدم الدستورية  اه الجمي ة تج , و تكون للحكم حجية مطلق

ة                     وانين العادي ا الق شر به و يشيرون آذلك الى ضرورة نشر االحكام الجديدة بنفس الطريقة التي تن
ذآر                     , ) 2( ق آنف ال اال انه يالحظ ان هذا االتجاه قد يؤدي الى تأخير حسم الدعوى من خالل الطري

ع ا       , الذي تسلكه الدعوى     ذي يتجسد برف ة         و ال ة عادي ام محكم دعوى ام ا       , ل دورها ترفعه و التي ب
 . الى محكمة عليا للنظر فيها 

 :  النتائج المترتبة على استخدام آل من وسيلتي الرقابة –ب  
ة      ي الرقاب ة ف يلة المتبع اختالف الوس تورية ب دم الدس م بع ر الحك ف اث يلة  ,  يختل ت الوس إذا آان ف

وى   ي دع ة ه اءالمتبع ي اإللغ ة ه ون    فالنتيج ه يك ق علي تور و المتف الف للدس انون المخ اء الق إلغ
اء انون   اإللغ اريخ صدور الق ن ت ي م أثر رجع يس ب ة و ل م المحكم شر حك اريخ ن ن ت ك ان ,  م ذل

شأت في ظل                        وق و المراآز التي ن ة الحق امالت و حماي تقرار المع االعتبارات العلمية تقتضي اس
تور       ه للدس ب مخالفت ن عي شف ع ل الك انون قب وانين     , الق ة ق م بمخالف ه إذا حك رى ان ا ن  و لكنن

ا                صادرة بموجبه ة ال ام الجنائي ا      , العقوبات للدستور وجب ان تلغى فورًا االحك ال ان يؤجل إلغاؤه
ق        ضرر الملح تمرار ال ة دون اس تم الحيلول ذلك ت ة  و ب درته المحكم ذي أص م ال شر الحك ى ن حت

 .  دستوري  بالحقوق و الحريات فترة طويلة بال اساس قانوني او
انون المخالف                   ع عن تطبيق الق ة تمتن اما بعد ما يتعلق بنتيجة ممارسة دعوى االمتناع فان المحكم
ليم وال                      انون س ة اخرى ان الق رى محكم د ت  للدستور في الدعوى المعروضة أمامها فقط في حين ق

ائبة ا   ش ة المعروضة أمامه ى الواقع ه عل ه و تطبق ة االول .   في أن للمحكم ذلك ف ي و آ ق ف ى الح
انون في قضية اخرى معروضة                           انون و تطبق الق دم دستورية الق صادر بع ا ال العدول عن حكمه

 . أمامها 
 

 حماية الحقوق و الحريات من تجاوز السلطة التنفيذية : الفرع الثاني 
د تنتهك                          اتهم ق راد و حري وق األف ه من صالحيات واسعة لتنظيم حق  ان السلطة التنفيذية بما تملك

 او ما تخذه من اجراءات ولذلك فقد بات         أوامرالحقوق و الحريات بما تصدره من تعليمات او         هذه  
ى                           ة ال ذه الحماي وم ه ق القضاء و يرتكز مفه ات عن طري وق و الحري ة الحق من الضروري حماي

 مراقبة أعمال الحكومة و اإلدارة عن طريق جهتين رئيستين هما 
ا    و يتجسد ذلك بإناطة م   : القضاء العادي  -أ   ى اختالف محاآمه همة الرقابة بجهة قضائية واحدة عل

حسب النظام المتبع في     , او محكمة النقض او المحكمة العليا       , و على رأسها محكمة التمييز      , 
و تكون والية السلطة القضائية في هذا المجال والية آاملة في الفصل في الخصومات              , الدول  

 . لك التي تنشأ بين اإلدارة واإلفراد او ت, القضائية التي تنشأ بين األفراد 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .1960من الدستور الصومالي الصادر عام  ) 3 / 98( ينظر  كذلك نص المادة  )1(
 . و ما بعدها 278ص , المصدر السابق , إبراهيم عبد العزيز شيحا . ينظر  د  )2(

 



ادي يتعارض          ان إناطة مهمة الفصل في المنازعات التي تكون اإلدار         ا بالقضاء الع ة طرفا فيه
األمر , مع ازدياد نشاط اإلدارة نتيجة تدخل الدولة في ميادين آانت قاصرة على نشاط األفراد               

الذي يدعوا الى ضرورة األخذ بنظام القضاء المزدوج و ضرورة إنشاء محاآم إدارية تختص               
 . ) 1(في الفصل بالمنازعات 

ادي و                 ويقصد بذلك    : القضاء المزدوج  ب  ة القضاء الع ان قضائيتان احدهما جه ان تختص جهت
راد   ين األف ئة ب ات الناش صل   , تختص بالمنازع ي الف ي تختص ف ضاء اإلداري الت ة الق و جه

نص        ي ي ات الت ة او المنازع لطه عام فها س ا بوص ًا فيه ون اإلدارة طرف ي تك ات الت بالمنازع
ا         ى اختصاصها به ة القضاء اإل       . القانون عل ألف جه ة         و تت اآم اإلداري داري من مجموع المح

 .  الدولة  شورىعلى مختلف أنواعها و على رأسها مجلس
ادة               ثًال نصت الم من الدستور    ) 172( لقد سلكت عدة دول ذلك النهج و منها فرنسا و مصر  فم

ام  ستقلة  ) 1971( المصري لع ضائية م ة ق ة هيئ ى ان مجلس الدول ي , عل و يختص بالفصل ف
 . و يحدد القانون اختصاصاته األخرى , دارية و في الدعاوي التأديبية المنازعات اإل

ا               ات من خالل م وق و الحري ة الحق ة في حماي ر  فعالي د أآث إن إتباع أسلوب القضاء المزدوج يع
اء           دعوى إلغ صاصه ب ا اخت ال و منه ذا المج ي ه ة ف مانات مهم ن ض ضاء اإلداري م ه الق يقدم

 . و الدعاوى التأديبية  ,  دعاوى التعويض و, القرارات اإلدارية المعيبة 
ة        2005 لم تنص الدساتير السابقة لدستور       في العراق  ذا محكم فقط بموجب    , على تشكيل مثل هك

ورة         ) أ  / ثانيًا  / السابعة  (  نجد ان المادة     قوانين او قرارات خاصة فمثال     ادة الث رار مجلس قي من ق
رقم   ل  الم سنة  ) 106( المنح صت ) 1989( ل ضاء    ن ة الق سمى محكم ة ت شكيل محكم ى ت  عل

أجازت تلك المادة تشكيل محاآم اخرى للقضاء اإلداري في             ,  اإلداري في مجلس شورى الدولة      
ت  اطق االس ز المن ي نافية ئمراآ ة    ف ة الرئاس ن هيئ راح م ى اقت اء عل دل بن ر الع صدره وزي ان ي بي

رة     , المنحلة في مجلس شورى الدولة       ادة   من ال  ) هـ ( و حددت الفق ذآور م ة     ةالم  اختصاص محكم
 .  القضاء اإلداري 
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 الفصل الثالث

 السياسيةآلية تنفيذ معايير ضمانات حقوق االنسان المدنية و
ق           , ان اقرار حقوق االنسان واالعتراف بها        ة أم عن طري ة واإلقليمي ات الدولي ق االتفاقي عن طري

دول            ة لل شريعات الداخلي رام           , ذآرها في الدساتير او الت ا النجاح واالحت ن يحقق له م تكن      , ل ا ل م
ا                  اك والتجاوز عليه ا من االنته ى حمايته ة      وان ت , هنالك ضمانات حقيقية تعمل عل ك إلي كون هنال

ضمانات           ا          , معتمدة  دوليا وإقليميا ووطنيا لتنفيذ هذه ال دول له رام ال ذه الضمانات هو احت وأول ه
ائل      معنى    و )1(وتنفيذ إجراءاتها بغية حماية حقوق االنسان المدنية والسياسية          ضمانات هي الوس ال

ا من          واألساليب المختلفة التي يمكن بها حماية حقوق االنسان في دول أور           ة او في غيره با الغربي



سان               تم التطرق  وفي هذا الفصل      , )2(الدول األخرى    وق االن ايير ضمانات حق ذ مع ة تنفي ى إلي  ال
 : المدنية والسياسية في مبحثين  هما 

 . تنفيذ المعايير الدولية العالمية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية : المبحث االول 
 . المعايير الدولية اإلقليمية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية تنفيذ : المبحث الثاني 

 

 

 

 المبحث االول

 تنفيذ المعايير الدولية العالمية

 ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية
ات                 هنالك مجموعة من المعايير الدولية لحقوق االنسان وهذه المعايير على شكل معاهدات واتفاقي

سان             وهي ملزمة ل  , دولية   سياسية لالن ة وال د  , دولها اإلطراف فيها والتي تقر بالحقوق المدني وتؤآ
ا           ا وعدم المساس به ذه           , على احترامه ة ه ة وآفال ضمانات الضرورية لحماي ى ال وي عل ا تحت آم

 : وسوف نتطرق الى بحث هذا الموضوع من خالل مطلبين هما , الحقوق وتمتع االنسان بها 
 . الدولية الحكومية المتخصصة بضمان حقوق االنسان  المنظمات : المطلب األول 
 . المتخصصة بضمان حقوق االنسان  غير الحكوميةالوآاالت الدولية: المطلب الثاني 
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 المطلب االول

  المدنية والسياسية  المتخصصة بضمان حقوق االنسان الحكومية الدوليةالمنظمات
ولكن هذه الحماية ال تكون ,  االصل في حماية حقوق االنسان انها تنبع من القانون الداخلي للدول      

شوبها القصور     , آافية   د ي ا      ,  وق ة مهم وفر                الن الدول ستطيع ان ت ا ال ت وة التنظيم فإنه بلغت من ق
سان        وق االن رك أم        , الحماية الكافية لحق ه يجب اال يت دول       روعلي د ال سان في ي وق االن ة حق   حماي

ي            , وحدها واطني      , يتعين وضع حماية حقوق االنسان وضماناتها في إطار دول ة م يلة لحماي آوس
مان   دول وض ذهاال ذا االه   , )1( تنفي الل ه ن خ سؤولية     وم ن م ة م ة الدولي بحت الحماي ام أص تم

 .)2(المجتمع الدولي بشان حقوق االنسان التي لم تعد من اختصاص الدول المطلق 
يرجع تاريخ اهتمام المنظمات الدولية الحكومية بحقوق االنسان إلى عهد منظمة عصبة األمم التي              

د               اه أسست لتحقيق أه ة االتج دولي      تمثل أول منظمة حكومية آبرى عالمي م المجتمع ال ا ته اف علي
ام             ,بأسره وتنظم مسائل تتعلق بمصير اإلنسانية        د أسست ع ) م1919( وقد آانت هذه المؤسسة ق



ويالت          ة وتجنب ال ة ثاني في أعقاب الحرب العالمية األولى بهدف الحيلولة دون وقوع حرب عالمي
ك الحرب  سببها تل ي ت وارث الت ات ا , )3(والك م المنظم ي أه ا يل وق وفيم ة المتخصصة بحق لدولي

 .االنسان عامه والمدنية والسياسية خاصة 
 .  الجمعية العامة لالمم المتحدة     :   الفرع االول 
 . مجلس االمن الدولي    :    الفرع الثاني 
 .األمانة العامة لالمم المتحدة    :    الفرع الثالث
 .لمجلس االقتصادي واالجتماعي   ا   :   الفرع الرابع

 لجنة حقوق االنسان :    الفرع الخامس  
     General Assemblyالجمعية العامة: الفرع االول 

م            تعد المتحدة          الجمعية العامة لالمم المتحدة جهاز للمداولة واإلشراف واالستعراض في االم
ة عشرة من               ,   م     من أهم وظائف الجمعية العامة بشان حقوق االنسان طبقا للمادة الثالث اق االم  ميث

وق                       , )4(المتحدة     دولي في مجاالت حق اون ال ز التع ديم توصيات بهدف تعزي إجراء دراسات تق
وق              ذه الحق ة ه ق وضمان حماي ى تحقي دون , االنسان المدنية والسياسية وآل ما من شانه يؤدي ال

دين  ة او ال سبب الجنس او اللغ رق ب إقرار , تف ة ب ة العام ذلك قامت الجمعي دا ل دوتأآي مــن  العدي

 وأصدرت العديد من التصريحات اناالتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق اإلنس
 ــــــــــــــــــــــ

 . 412ص, مصدر سابق , الجوانب الدستورية لحقوق االنسان , محي شوقي احمد  )1(
, 1964,  المجلـد العـشرون      ,المجلة العصرية للقانون الـدولي      , الضمانات الدولية لحقوق االنسان     , عز الدين فوده    . د )2(

, 1979, 377العـدد , مجلة مصر المعاصـرة     , الحماية الدولية لحقوق االنسان     , عبد العظيم الجنزوري    . د – 80ص

 . 147-131ص
  .111 ، ص1984 سنة -إبراهيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي ، بيروت .د )3(
  جمعية العامة لالمم المتحدة دراسات وتشير بتوصيات بقـصد        تنشئ ال ((  من ميثاق االمم المتحدة تنص على ما يلي          13المادة   )4(

واإلعانة على تحقيق حقوق االنـسان      , إنماء التعاون الدولي في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية           

 )) .  والنساء والحريات االساسية للناس بال تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين وال تفريق بين الرجال

ادة     , واإلعالنات التي تتضمن مبادئ هامة بالجوانب المختلفة لهذه الحقوق           آما انشات بموجب الم
وق        22  من ميثاق االمم المتحدة عددا من األجهزة الفرعية للمساهمة في تعزيز وضمان حماية حق

سياسية  ة وال سان المدني شكيلها بموجب الم  , )1(االن م ت ي ت ان الت ا اللج اق 22ادة ام ن الميث   )2( م
  : )3(فهي ستة لجان 

 . لجنة الشؤون السياسية 
 .لجنة الشؤون االقتصادية 

 . لجنة الشؤون االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية 
 . لجنة الشؤون اإلدارية 

 . لجنة شؤون الوصايا واألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 
 . لجنة الشؤون القانونية 

سان             وتعتبر ا  وق االن ة المختصة بحق اذ تتلقى   , للجنة االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية هي اللجن
ارير والمقترحات والتوصيات الخاصة                   اعي التق الجمعية العامة من المجلس االقتصادي واالجتم

اته       , بحقوق االنسان    ا   افتحيلها الى اللجنة المذآورة التي تقوم بدورها بدراس م  ,  والتصويت عليه ث
ذي يفرض                    ام بعمل تنفي تبعا لذلك تصدر توصيات للدول األعضاء او تطلب من مجلس االمن القي



سبيل        , احترام حقوق االنسان والشعوب      ذا ال او ان توصي األمين العام للمنظمة للقيام بعملها في ه
ا    , ) 4( ا منه ة له ة تابع ان فرعي ة لج ة العام شات الجمعي ا ان دولي  , آم انون ال ة الق ة الل, لجن جن

ة      , اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري        , الخاصة إلنهاء االستعمار     ة الخاصة المعني اللجن
  بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق االنسان لسكان األراضي المحتلة 

  Security Councilالفرع الثاني مجلس االمن الدولي
ي       ة ف ات المهم ن الهيئ ن م س االم ر مجل ة      يعتب ذي للمنظم از التنفي ه الجه ة آون ة الدولي المنظم

سياسية        ة وال وق المدني ا الحق سان ومنه وق االن ضية حق س بق ام المجل رتبط اهتم اق  , وي ي نط ف
دوليين           , )5(اختصاصه المحدد بموجب الميثاق      سلم ال دأ    , الذي يرآز على حفظ االمن وال ذا تب وله

سان  وق االن ة المجلس لحق ا ي, رعاي ور م د ظه دوليين للخطر وبموجب  عن ن ال سلم واألم دد ال ه
 .   الفصل السادس في حل المنازعات بالطرق السلمية 

ن    سالم واألم ى ال ة عل سؤولية المحافظ دة م م المتح اق االم ا لميث دولي وفق ن ال ولى مجلس االم يت
سالم وقد اعتبر مجلس االمن في آثير من الحاالت انتهاآات حقوق االنسان عمال يهدد ال              , الدولي  

وقد أصدرت الجمعية العامة    , واألمن الدوليين  واتخاذ آافة اإلجراءات المناسبة للحد من انتهاآها           
  ساعد  المتحدة إعالنيين بشان مهام المجلس في حفظ السلم واألمن الدوليينملالم

 
 ـــــــــــــــــــــ

 )). الثانوية ما  تراه ضروريا للقيام بوظيفتها للجمعية الحق في ان تنشئ من الفروع (( من الميثاق تنص 22المادة  )1(

واللجنة  , نومفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئي    , انشات الجمعية العامة لالمم المتحدة صندوق االمم المتحدة لرعاية الطفولة            )2(

النسان في األراضـي     وانتهاكها لحقوق ا   الكيان الصهيوني ولجنة التحقيق في تصرفات     , الخاصة لمناهضة التفرقة العنصرية     

 .باالضافة الى لجان اخرى , المحتلة 
 . 541ص, دون سنة صنع , منشاة المعارف , االسكندرية , القانون الدولي العام , علي صادق ابوهيف . د )3(
 . 289ص , مصدر سابق , قانون حقوق االنسان  مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية , الشافعي محمد بشير. د )4(
 .94ص,2011, القاهرة , العاتك لصناعة الكتاب , حقوق االنسان وقت السلم والحرب  , يم اال نبارتوفيق نج. د )5(

 
 على طغيان المعايير السياسية على طبيعة عمل المجلس وساعداه في التوجه الى نحو التدخل في                

ن منظور سياسي  سان م وق االن ن للتحرك  , )1(حق ام مجلس االم ال ام سح المج ان آال,  ولف   ف
ه    , االعالنيين لم يشترطا ان يكون هنالك نزاع       ام بواجبات ررا للقي , مما يجعل بين يدي المجلس مب

سان    والموقف ومعنى ذلك ان المجلس يمارس إعماله بمجرد إشعاره بالحالة        وق االن اك حق ,  النته
ة عمل    والتي يمكن ان يعتبرها المجلس مما يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليين إذن ان إل               ي

دوليين                  بمعنى ان   , المجلس تبدأ من اإلقرار بان استمرار أي نزاع او موقف يهدد السلم واألمن ال
اذ المجلس              , الحفاظ على او ضمان حقوق االنسان        ذ لحظة اتخ دأ من وبشكل خاص الحق بالسلم تب

ح المجال  ولفس , )2(أي حل المنازعات حال سلميا      , لإلجراءات بموجب الفصل السادس او السابع       
ين                       , امام مجلس االمن للتحرك      ا يجعل ب زاع مم اك ن شترطا ان يكون هن م ي ين ل ان آال اإلعالن ف

وهذا , قبل تعبير النزاع    ) حالة او موقف  (بل استخدما آلمتي    , يدي المجلس مبررا للقيام بواجباته      
 .  يعني انه ليس من الضروري ان يكون هنالك نزاع لكي يمارس مجلس االمن اعماله 

  Secretariatاألمانة العامة لالمم المتحدة:الفرع الثالث 
ادتين  تنادا للم ة اس ام أعمال ين الع ولى األم دة99 و98يت م المتح اق االم دول من ميث وم ال  حيث تق

ا                    ة ومنه ة العام دى األمان ة ل بإيداع وثائقها التي تخص االنضمام او التصديق الى االتفاقيات الدولي



ة ب  ات الخاص سان  االتفاقي وق االن وق     , حق ان حق ات لج يم اجتماع ة بتنظ ة العام وم األمان ا تق آم
  .  )3(االنسان وتهيئة متطلبات عملها وآذلك متابعة تنفيذ القرارات لتي تصدر عن اللجان 

 :لقد تطورت مسيرة مساهمة األمانة العامة بمراحل انشات لغرضها مؤسسات هي 
سان     .1 روع     :  Division for Human Rights: شعبة حقوق االن وهي إحدى ف

ة لالم   ة العام دة ماألمان ام     ,  المتح شعبة ع ذه ال شات ه ث ان وق   , 1946حي ة حق لحماي
شعبة    , وفقا للمادة السابعة من ميثاق االمم المتحدة   ,  االنسان من االنتهاآات     ذه ال تتحمل ه

م  المسؤولية آاملة بشان آل ما يتعلق بحقوق االنسان وترفع تقاريرها الى األ     مين العام لالم
دة  دمات  , المتح ات والخ دة بالمعلوم م المتح زة االم د أجه ك بتزوي ى ذل وم باالضافة ال وتق

سان      وق االن ة بحق صلة الوثيق ية ذات ال ارير     , االساس ات والتق داد الدراس ن إع ضال ع ف
وق            ذه الحق ة ه سان ومتابع وق االن والمطبوعات وإدارة الخدمات االستشارية في مجال حق

دوليواالهت ى المستوى ال ا عل ام به ام , م ين الع رر األم ى ان ق ة تعمل ال ذه اللجن وظلت ه
 بتحويلها الى مرآز حقوق االنسان  

 ـــــــــــــــــــــــ

 بشان النزاعات والحـاالت التـي       5/2/1988 في   43/51االعالن االول صدر بقرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم           )1(

 فقرة تتناول إلية تدخل     25يتكون االعالن من    , ودور االمم المتحدة في هذا المجال       , من الدوليين   يمكن ان تهدد السلم واأل    

 من المجلس ان يوفد لجان تحقيق لمنـع         12وقد أجازت الفقرة    , مجلس االمن في النزاعات او الحاالت التي تعرض عليه          

 بشان تقصي الحقائق مـن      9/12/1991 في   46/59امة  اما االعالن الثاني الذي صدر بقرار الجمعية الع       , تدهور الحالة   

 فقرة أجازت الفقرة السابعة منه  للمجلس والجمعيـة          31ويتكون من   , قبل االمم المتحدة بخصوص السلم واألمن الدوليين        

 , ينظر باسل يوسـف   , العامة واألمين العام تكليف بعثات تقصي حقائق ضمن مسؤولياتهم في حفظ السلم واألمن الدوليين               

  . 75ص, مصر سابق
  . 94 ص , المصدر السابق, حقوق االنسان وقت السلم والحرب , يتوفيق نجم اال نبار. د )2(
  . 95ص, مصدر سابق , باسل يوسف  )3(

سان     .2 ز حقوق االن ام      :  Center for Human Rights: مرآ ذا المرآز ع شأ ه ان
وم    وهو يمثل محطة اتصال ألنشطة    , يرأسه وآيل األمين العام     , 1982 م المتحدة ويق  االم

   : )1(بالمهام التالية 
 تنسيق برنامج حقوق االنسان مع األنشطة ذات الصلة داخل األمانة العامة  .أ 
 تمثيل األمين العام في جلسات أجهزة حقوق االنسان  .ب 
 آفالة توفير الخدمات الفنية للجنة حقوق االنسان والهيئات األخرى  .ج 
 ة االمم المتحدة المعنية بحقوق االنسان توفير خدمات األمانة العامة ألجهز .د 
 إعداد بحوث ودراسات عن حقوق االنسان بناء على طلب األجهزة المعنية  .ه 
 متابعة تنفيذ قرارات لجنة حقوق االنسان ووضع التقارير عنها  .و 

 
  High Commissions For Human Rights: المفوضية السامية لحقوق االنسان .3

راح من        1993 48/141 الجمعية العامة    انشات المفوضية بموجب قرار     ى اقت  بناء عل
م المتحدة واإلعالن    )2(مؤتمر فيبنا لحقوق االنسان     وتنهض بمهامها في إطار مبادئ االم

ل    سان وتعم وق االن صلة بحق ق ذات ال ن المواثي ا م سان وغيره وق االن المي لحق الع
 : المفوضية وفق األتي 

 التقنية والمالية توفير الخدمات االستشارية والمساعدة  . أ 
ة   .ب  ال العام ام اإلعم ة ام ديات الماثل ة والتصدي للتح ات الراهن ة العقب ى إزال ل عل العم

 . لحقوق االنسان 



 . اإلشراف على مرآز حقوق االنسان  .ج 
 يقوم المفوض السامي بتقديم تقرير الى لجنة حقوق االنسان والى الجمعية العامة  .د 

 
 International Conurt of Justice :محكمة العدل الدولية: الفرع الرابع 

م   المتحدة        , من الميثاق ) 92(تعتبر هذه المحكمة طبقا للمادة       سية لالم ضائية الرئي د  , األداة الق وق
ة       ) 96(حددت المادة    ائي للمحكم االت            , االختصاص اإلفت ة والوآ روع الهيئ سائر ف حيث يجوز ل

ادة       , المتخصصة المرتبطة بها طلب اإلفتاء من المحكمة         ا أشارت الم  من النظام االساس       34آم
ة  ى اساس الوثيق د عل ي عق اق دول ل اتف ة في تأوي ى اختصاص المحكم ة ال ا أشارت , للمحكم آم

ادة  ى اختصاص التقاضي 35الم ام االساس ال ن النظ ى ان ,  م ذآورة عل ادة الم حيث نصت الم
ة        , للدول اإلطراف في النظام       دى المحكم  من النظام االساس       38ادة  وحددت الم   , ان يتقاضوا ل

  . )3(وظيفة المحكمة بان تفصل في المنازعات التي ترفع اليها 
 االساسية          وتأسيسا على ذلك فان حدود اهتمام محكمة العدل الدولي بحقوق االنسان وحرياته           

ة العدل الد        تتضمنتنبع من ان آثير من االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان          ,  نح محكم ة   نصا يم ولي
 .  صالحية البت في الخالفات التي تقع بين الدول بشان تفسير او تطبيق االتفاقية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 96ص , المصدر نفسه , باسل يوسف  )1(

  . 97ص, مصدر سابق , باسل يوسف  )2(
وينظـر  .845ص, من دون سنة صـنع      , االسكندرية  , منشاة المعارف   , ام  القانون الدولي الع  , علي صادق ابوهيف    . د   )3(

  .القانون األساسي لمحكمة العدل الدولية 
 

  Economic and Social Councilالمجلس االقتصادي واالجتماعي: الفرع الخامس 
لميثاق  من ا  62فهو بموجب المادة     , )1(يعتبر هذا الجهاز مرآز االهتمام االساس بحقوق االنسان         

ه     ,  سان وحريات وق االن رام حق اعة احت و إش ي نح يات ترم دم توص ه  , يق ت ذات ي الوق د , وف يع
شان            , مشاريع اتفاقيات تعرض على الجمعية العامة لهذا الغرض          ؤتمرات ب د م ى عق دعو ال ا ي آم

سان  وق االن ا  , حق دول عم ارير ال ضمان وصول تق االت المتخصصة ل دول والوآ ع ال ويرتب م
ة           قطعته من    ة العام ذ توصيات الجمعي ذه            , خطوات لتنفي ه عن ه ا مالحظات وم بإبالغه دوره يق وب

ناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية      م ان يجري الترتيبات ال    71وله بموجب المادة    , التقارير  
  . )2( في اختصاصه لداخلةاالتي تعنى بالمسائل 

ادة  ه بموجب الم ذ وظائف د ا68ولتنفي اق فق ن الميث ان   م ن اللج ة م شأ المجلس مجموع م , ن ورغ
سان    وق االن ساع حق ي يفرضها ات ذه اللجان والت ين ه ة المترابطة ب ا , العالق ا منه ا يعنين اال ان م

ذا   , هو لجنة حقوق االنسان   , بشكل خاص    شأن    باعتبارها اللجنة ذات االختصاص المباشر به ال
ة بان  ,  اءات المتعلق ي االدع التحقيق ف ي تختص ب الم  والت ي الع سان ف وق االن ات حق رتبط تهاآ  وت

بالمجلس أيضا مجموعة وآاالت متخصصة يتم التنسيق بينها وبين المجلس  بموجب الفقرة الثانية              
  . )3( من الميثاق 62من المادة 

اعي         صادي واالجتم س االقت ولى المجل ي ان يت ق ف س تتحق ات المجل بق ان واجب ا س تنادا لم  اس
م   زة االم د أجه صفته اح سية ب دة الرئي سان   , المتح وق االن ان الخاصة بحق ه اللج ق من ي تنبث والت

الم                     , وحرياته االساسية    ات االساسية في      الع سان والحري وق االن , مسؤولية إشاعة احترام حق
د                    ى عق دعوة ال وق  وال ك الحق فيقوم بأعداد التوصيات ومشروعات االتفاقيات  الدولية الخاصة بتل

 .)4(من اجلها  المؤتمرات الدولية 
 



ى         : لجنة حقوق االنسان    : السادس  الفرع   ة عل اتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي خطوة مهم
ذه    ,تمثلت في انشاء لجنة حقوق االنسان       , طريق وضع الية لحماية حقوق االنسان        حيث تشكلت ه

ة   انشات هذه ا  ,  دولة   53وأصبحت فيما بعد متكونه من      , اللجنة بدا من تسعة اعضاء       ة  , للجن لجن
سان    وق االن صة بحق ة مخت صادي     , فرعي س االقت راري المجل ب ق ة بموج ام اللجن عت مه وتوس

اعي  سنة 1235واالجتم سنة 1503و1967ل ة     , 1970ل الحية دراس ا ص يفت له اذ أض
 . )5(االنتهاآات الخطيرة لحقوق االنسان 
 ــــــــــــــــــــــ

   .29ص , مصدر سابق , الشافعي محمد بشير  )1(
 . 95ص , المصدر السابق, حقوق االنسان وقت السلم والحرب , يتوفيق نجم اال نبار. د )2(
 , 1986بيـروت         , الدار الجامعية   , , المنظمات الدولية اإلقليمية المتخصصة     , التنظيم الدولي   , إبراهيم احمد شلبي    . د )3(

 .  وما بعدها 181ص 

وتقرير لجنة حقوق االنسان في دورة الجمعية العامـة          , 1980 وسنة   1978ينظر حقائق اساسية عن االمم المتحدة لسنة         )4(

مركـز  , منشورات االمـم المتحـدة       , 1983 وتقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي في الدورة العادية لسنة          59رقم  

 . القاهرة , اإلعالم 
ثـم تغيـر    , لتمييز وحماية األقليات    وقد سميت هذه اللجنة باللجنة الفرعية لمنع ا       , 105ص  , مصدر سابق   , باسل يوسف    )5(

 . ليصبح اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق االنسان ,  1999اسمها عام 
 

 المطلب الثاني

  المتخصصة غير الحكوميةالوكاالت الدولية

 بضمان حقوق االنسان المدنية والسياسية
شاط    صاصات ون ن اخت ا م ا مهم سياسية جانب ة وال سان المدني وق االن شكل حق االت ت ات الوآ

ة المتخصصة           ة الدولي ر الحكومي ة االنتهاآات               , والمنظمات غي ام في مقاوم دور ه وم  ب والتي تق
ات      , الخطيرة لحقوق االنسان     ى تخفيف المعان وذلك من خالل التعاون مع األفراد والحكومات عل

ة  المحر      عن ضحايا المجتمع الدولي وحماية االنسان من التعرض لهذه الممارسات           ك  , م وذل
ات  ذه الحكوم شورة له ديم الم وق  , من خالل تق د يحدث ضد حق اك ق ى أي انته ا ال ولفت نظره

ك االنتهاآات           , والتدخل إذا لزم األمر     ,االنسان   وان , )1(بالطلب من الحكومات رسميا للحد من تل
ا              هذه   ام بواجباته ة لتقصيرها عن القي د للدول ذه   و, المنظمات قد انشات تعبيرا عن النق شوء ه ان ن

ة   ى الدول راد عل رة غضب األف ي غم اء ف ات ج بعض  )2(المنظم م التعرض ل االت وت ذه الوآ  ه
 .  )3(الدولية المتخصصة في حماية وضمانات حقوق االنسان 

 . منظمة العفو الدولية  :        الفرع االول
 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:       الفرع الثاني 

 . منظمة مراقبة حقوق االنسان :        الثالث الفرع 
 . لجنة المحامين لحقوق االنسان :        الرابع الفرع 
 . مرآز بحوث التعذيب وإعادة ضحايا التعذيب  :   الخامس الفرع 
 . المنظمة العربية لحقوق االنسان :     السادسالفرع 
 .  اللجنة الدولية للصليب األحمر:  السابع    الفرع 

 
  Amnesty internationalمنظمة العفو الدولية :رع األولالف



ى مستوى المجتمع                          سان عل وق االن ة انتهاآات حق ام في مقاوم دور ه ة ب تقوم منظمة العفو الدولي
ات او   ع الحكوم ن جمي ستقلة ع شار م ة االنت ة عالمي ا منظم ذلك انه ا ل ه ويؤهله دولي جميع ال

ان        االنتماءات السياسية او المعتقدات الدينية  ا آ ده وأي ان معتق ا آ سان أي سان آان  وهدفها حماية االن
ديني او   سياسي او ال ه ال ه او انتمائ اعي ولون ات  , ضعه االجتم ذآورة بعالق ة الم رتبط المنظم وت

سكو ومجلس                    ة اليون م المتحدة وهيئ ابع لالم اعي الت رسمية بكل من المجلس االقتصادي واالجتم
  .)4(ة الوحدة اإلفريقية أوربا ومنظمة الدول االمريكية ومنظم

 ــــــــــــــــــــ

, لقاهرة          رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق , ضمانات نفاذ القواعد الدستورية , فتحي عبد النبي ألوحيدي . د )1(

 :وينظر. 276ص, 1982
-Henrik docker, allcorners of the Earth must combat torture , J.RCT, Torrture, Vol.2,No.2, 

Copenahgen, 1992,p.40. 
 . 89ص , 1977, منشاة المعارف , االسكندرية , الوجيز في التنظيم الدولي , محمد طلعت الغنيمي . د )2(

توجد وكاالت اخـرى تـرتبط       . 295ص, 1983, القاهرة  , النظرية العامة للقانون الدستوري     , رمزي طه الشاعر    . د )3(

منظمة االمم المتحدة   , منظمة العمل الدولية    ,  باالهتمام بحقوق االنسان يشكل خاص وهي       باألمم المتحدة أيضا متخصصة     

 .منظمة األغذية والزراعة , منظمة الصحة العالمية , للتربية والعلوم والثقافة 
 1997   1996   1995   1994   1993  1992  1979 منشورات المنظمة وتقاريرها أعوام ينظر )4(

ك بالعمل      وتهدف المنظمة الى    تحقيق التعاون الدولي ضد االنتهاآات الخطيرة لحقوق االنسان وذل
 :على تحقيق ما يلي 

اوم           .أ  رم وتق ي تح ات الت ات واإلعالن اتير واالتفاقي اد الدس رار واعتم ى اق ل عل تعم
 .انتهاآات حقوق االنسان 

رويج         .ب  دف والت س اله ق نف ل لتحقي ي تعم ة الت االت الدولي ات والوآ ساعدة المنظم م
 .نشاطها والتعاون معها ل

ه او  .ج  ذيب في ى آخر يحتمل ان يتعرضوا للتع د ال ل األشخاص من بل معارضة ترحي
 لإلعدام او المعاملة اال انسانية 

 تقديم المساعدات المالية او غيرها من وسائل اإلغاثة لضحايا التعذيب  .د 
يتعرضون  تعمل على االتصال مباشرة بالحكومات للتوسط لديها لحماية أولئك الذين            .ه 

شر                      ة ون وين شبكة مقاوم ا لتك ا له شئ باستمرار فروع ذيب وهي تن لالعتقال او التع
ذيب               وتوعية على مستوى العالم آما انها ترسل وفودا ميدانية للتحقيق في مزاعم التع

 .ومواجهة الحكومات بحقيقة الموقف 
و     .و  ذين يتعرضون النتهاآات صارخة لحق ضايا األشخاص ال ة حول ق ارة الدعاي ق إث

  . )1(اإلنسان 
 
 )ومقرها جنيف(المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  : الفرع الثاني

سها         سريع         باتصف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب نف شر ال سويات للمعلومات والن ة ت ا غرف نه
دام    ة آاإلع سانية او المهين ية او الالان ة القاس ة او العقوب كال المعامل ذيب وأش ق بالتع ا يتعل فيم

ر            . اإليداع في المصحات النفسية ألسباب سياسية     و  وغير ذلك من خدمة شبكة من المنظمات غي
ى نطاق واسع          , الحكومية على امتداد العالم      ا عل د إبالغه ذيب وتعي فهي تتلقى البالغات عن التع

ذيب                     اف التع داءات بإيق شرتها وتصدر ن شرها في ن سان وتن للمنظمات الدولية المهتمة بحقوق اإلن
ة    وا رى المحرم ة األخ كال المعامل سانية وإش ة اال إن ضة   , لمعامل ة لمناه ة العالمي ل المنظم وتعم

 :   هي )2(التعذيب على أربعة مستويات 



 ضمان التداول السريع للمعلومات : المستوى االول  .1
و                      شبكات التي تق ه من نظام لل ا إقامت ذيب فيم م تكمن فعالية وأهمية المنظمة العالمية لمناهضة التع

ا                        ستبعد منه التنوع وت ز ب ة وتتمي ع بالثق ة وتتمت ر الحكومي ين المنظمات غي سريعة ب باالتصاالت ال
شبكة او بضمان عضو او                       ك ال المنظمات التي تلجا الى العنف وأي معلومات تأتي من اعضاء تل

دال من االنتظار من اجل التحقيق في آ                  ل أآثر منها يتم نشرها فورا بمعرفة المنظمة المذآورة ب
ي         ادة ف دث ع ذيب يح يما ان التع ذيب وال س رض للتع شخص المع دت ال دف نج ك له ة وذل واقع

ة   , الساعات االولى او األيام االولى من القبض على الضحية وعزله عن اآلخرين      د المنظم وتتأآ
اتج عن االنتظار لحين التحقق                        أخير الن ا وتتجنب الت ة فيه فقط من مصدر المعلومات لتضمن الثق

اآن                     من الوقا  االفراد في أم ذا يلحق الضرر ب ان ه ة مصدر المعلومات اال إذا آ ئع وتذآر المنظم
 , تواجدهم 

 ـــــــــــــــــ

 Henrik Marcussn and Others ((Annesty Interantaional Conference Iaunches : ينظـر  )1(
Plan of Action Against Torture)) J.RCT Torture Vol 7 No Copenhagen 1997 P 

26. 

 .  103 – 102 صص,  سابقمصدر,لورنس بواسون واخرون   )2(
 توفير متناسق : المستوى الثاني  .2

ى المنظمات                  ه ال تتج  ال عل ى فرض نمط واحد من اإلعم ذيب ال  المنظمة العالمية لمناهضة التع
ي بل تترك المنظمات حرة في العمل وفق معاييرها الخاصة ولوائحها الت           , المختلفة األعضاء بها    

ه نظرا                   , تسعى اليها  ا في ان مرغوب دخل المحدود والمحدد يحدث فقط إذا آ وع من الت ك ن  وهنال
ي    ة العضو الت ضحية والمنظم ارب ال ات أق ذلك لرغب ة وآ ضية المطروح للظروف الخاصة بالق

 . قدمت المعلومات 
 تقديم اإلرشادات للمنظمة : المستوى الثالث  .3

ذيب   ن التع ات ع شر المعلوم ي ن صحافة   ال يعن ي ال ة ف ات المحرم ن ضروب الممارس ره م وغي
صة  ة المخت ات الدولي ى الهيئ ل ال د أحي ر ق اهيري األخرى ان األم ائل اإلعالم الجم ة ووس العالمي

ة ألت              ه المنظم ذيب بتوجي ى الجهات         يلذلك تقوم المنظمات العالمية لمناهضة التع ارة القضية ال  إث
 لكي تتكمن من عرض        ,شأن اإلجراءات التي توصلها   المختصة بمعالجتها وتقدم لها اإلرشادات ب     

 . القضية بصورة فعالة
 تقديم المعونة العاجلة الى الضحايا : المستوى الرابع  .4

اعي            آثير ما تعتمد حياة بعض األفراد على تدخل يكاد يكون لحظيا وخاصة في حياة القهر االجتم
د ان يهرب     وهذا الحال عندما يكون على شخص معين ان ينجو بنفسه من     ذيب الوحشي ويري التع

ة             ائق المطلوب ه الوث يس لدي من البالد ولكنه ال يملك الموارد الضرورية لشراء تذآرة الطيران او ل
 ولدى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تمويل يمكنها من تنفيذ هذه           إليهالدخول الدولة التي يتجه     

آما تقدم ,  أخرى ان تتولى األمر وتؤآد متابعته العمليات العاجلة ثم تطلب من بعد ذلك من هيئات      
ن        يح م ى ترش اء عل ا بن م او خارجه ل بالده ذيب داخ الج ضحايا التع ي ع ساعدة ف ة الم المنظم

 . اإلنسانمنظمات حقوق 
ة   ر الحكومي ات غي ين المنظم ا ب دولي فيم اون ال ق التع ي تحقي را ف ا آبي ة نجاح د اثبتت المنظم وق

ذا    س ه ا وانعك ضاء فيه ة  األع ى حماي اون عل سانالتع ة او   اإلن ذيب والمعامل رض للتع ن التع  م
ية او اال  ة القاس سانيةالعقوب ة إن ن ,  او الحاطة بالكرام ر م تراك أآث اح اش ذا النج اهر ه ومن مظ

 .  دولة 47 إلى ينتمون 1983ثالثين إلف شخص الى  شبكة المنظمة عام 



ام   صف ع ين منت ام 1974 وب و  1979 وع ة العف عت منظم دة    س ل نج ن اج ة م  1143الدولي
وآان سعيها عن طريق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبين شهر          , شخص تعرضوا للتعذيب    

 2687 قامت المنظمة بعمل التماسات عاجلة مماثلة من اجل          1983 ومنتصف عام    1980يناير  
  . )1( دولة من دول العالم 45شخص تعرضوا للتعذيب في 

ة  ة مجل صدر المنظم ذيب   وت ضحايا التع ضايا عن ال ات والق اث والدراس ا األبح شر فيه ة تن دوري
ا       د منه ا او الح ى وقفه ل عل ات والعم ك االنتهاآ ام بتل رأي الع ة ال دف توعي ة  , به اون المنظم تع

ام من                   , المقهورين سياسيا    سياسي الع سبب القهر ال م ب اتهم في بالده ون حي ودوا يطيق م يع الذين ل
ادر   نية اخرى ويرغبو  ناحية والخاص بهم من ناح     سفر        ة في مغ ذاآر ال ة ت م وال يملكون قيم  بالده

ة اخرى  ي دول ى ف يرات دخول ال ة , او تأش ة واإلداري ساعدتها المالي ة م ذه المنظم دم ه ذ تق عندئ
ة  صفة عاجل ا    , ب ا اليه د ان يلج ي يري ة الت ى الدول دخول ال يرات ال ذاآر وتأش ضحية الت وفر لل وت

 ) . 2(المواطن
 ـــــــــــــــــ

   .1976تقرير منظمة العفو الدولية عن التعذيب منشورات المنظمة عام  ) 1(
 . 315ص , مصدر سابق , قانون حقوق االنسان , الشافعي محمد بشير  ) 2(

 منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ومقرها نيويورك : الفرع الثالث
اد      هي منظمة غير حكومية تهتم بمراقبة أحوال حقوق اإلنسان في مختلف أنحاء                ك بإيف الم وذل الع

سان                        وق اإلن ات انتهاآات حق ا بقصد إثب ائج تحقيقاته ارير عن نت لجان لتقصي الحقائق ثم تنشر تق
 .وأدانتها وتحقيق احترام المجتمع الدولي للحد األدنى من حقوق اإلنسان على األقل 

ام               ا ع قت بالغات     وتل 1989وقد قامت هذه المنظمات بإنشاء قسما للشرق األوسط وشمال أفريقي
ر              اير وفبراي وشكاوى عن انتهاآات حقوق اإلنسان وأرسلت لجنة لتقصي الحقائق خالل شهري ين

ذيب وزارت                     1992عام   ابالت واسعة النطاق مع ضحايا التع ات ومق ة تحقيق  حيث أجرت اللجن
  . )1(بعض السجون المصرية وأصدرت تقريرين بنتائج أعمالها عن هذه   الزيارة 

 لجنة المحامين لحقوق اإلنسان ومقرها نيويورك:  الفرع الرابع 
ذا             سان وبه وق اإلن المي بانتهاآات حق ام الع تقوم هذه اللجنة بدور هام في تكوين وتنوير الرأي الع
سان                  فهي تؤدي دورا ال يستهان به في صنع التعاون الدولي آما تقوم بالمطالبة باحترام حقوق اإلن

ن السياسيين وإيقاف التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اال          في أي مكان باإلفراج عن المعتقلي     
ة    ة بالكرام سانية أو الحاط  إن
ي   ي وردت ف سان الت وق اإلن د حق االلتزام بقواع دولي ب ع ال د المجتم ا تناش  آم

 . المواثيق الدولية  
 مركز بحوث التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومركزه كوبنهاجن : الفرع الخامس

ام    شأ ع ية ن ر سياس سانية غي ة إن ه منظم ز بأن ذا المرآ ساعدة ضحايا 1982يتصف ه دف م  به
تم المرآز بصفة أساسية بعالج                          الم ويه ذيب في شتى أرجاء الع ع التع التعذيب والمساهمة في من

فائهم من              , ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم صحيا ونفسيا        د ش اعي بع ى التكيف االجتم ادتهم إل ألع
 . الجسدية والنفسية للتعذيب اآلثار 

ام في                     دور ه آما يقدم نفس الخدمة إلى اسر الضحايا الذين لحقتهم أثار التعذيب آما يقوم المرآز ب
ذيب وبعمل بحوث عن                     ل ضحايا التع توعية األطباء في الدنمارك في مجال فحص وعالج وتأهي

ام وبصفة خاصة      وبالطبع يؤثر هذا النشر في ت      )2(التعذيب وأثاره ويقوم بنشرها      رأي الع حريك ال
دولي في المجال                      اون ال دور متخصص في التع لدى األطباء ونقاباتهم مما يدفعهم إلى المشارآة ب
ة وفي                      سانية أو الحاطة بالكرام ية أو اال إن ة القاس الطبي لمقاومة أثار التعذيب والمعاملة أو العقوب



ام  ذيب1988ع ضحايا التع دولي ل شأ المرآز المجلس ال ل ضحايا  ان ادة تأهي ع لمرآز إع  آمجم
ة          التعذيب في العالم ويقوم هذا المرآز بدور هام في تكوين رأي عام في مجال الطب حول مقاوم
التعذيب وذلك بقيامه بعقد مؤتمرات والندوات الدولية التي تدرس فيها نشاط هذه المراآز وتجري               

ر          ساهمة في           حوار حول جهود مقاومة التعذيب وعالج ضحاياه وتوجيه ال ى الم ام الطبي إل أي الع
دريب                يم والت التعاون الدولي لمقاومة ممارسات التعذيب عن طريق نشر ودعم وترقية وسائل التعل
ة              فيما يتعلق بالمهن الطبية وغيرها في المجال االجتماعي والقانوني واألدبي ممن يهتمون بمقاوم

ة     , ة أو الحاطة بالكرامة     التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اال إنساني        آما يصدر المرآز مجل
الم ووسائل العالج                      ذيب في مختلف أنحاء الع دورية تحوي نشرات ودراسات عن ممارسات التع

  .والتأهيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 314ص , بق نفس المصدر السا, الشافعي محمد بشير  )1(
 . 315 ص , المصدر نفسه  )2(

 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ومقرها القاهرة  :الفرع السادس

دفاع عن           1983تأسست المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في عام         دفها ال ة ه  آمنظمة غير حكومي
شارية للمجلس االقتصادي واالجت                    صفة االست ع بال وطن العربي وتتمت سان في ال اعي  حقوق اإلن م

ة ممارسات انتهاآات            , باألمم المتحدة    وتقوم المنظمة العربية لحقوق اإلنسان بدور هام في مقاوم
ة تلك                          دولي لمقاوم اون ال دان التع واء العربي في مي ة الل سان األساسية وتحمل المنظم حقوق اإلن

 االنتهاآات على المستوى العربي 
ائل وبصرف الن ة الوس ة بكاف ة العربي ل المنظم راج عن وتعم سياسية لإلف ارات ال ظر عن االعتب

آراه أو إلاألشخاص الذين يعتقلون ألي سبب أو يحتجزون أو تقيد حريتهم ألي سبب ويخضعون ل          
 . تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو الحاطة بالكرامة 

ام                       رأي الع ة ال ارز في توعي دور ب سان ب وق اإلن ة لحق ة العربي وم المنظم ه     آما تق  العربي وتحريك
ون ضمانه  عبية(ليك ن خالل   ) ش ك م ة وذل ة العربي ل المنطق ة داخ ات المحرم ن الممارس د م للح

ي   وطن العرب ي ال سان ف وق اإلن ة حق ارير عن حال شرات أو تق ن ن صدره م رع )1(ت ة ف  وللمنظم
 .مصري باسم المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان بالقاهرة 

 
 )2( للصليب األحمر ومقرها جنيف اللجنة الدولية : الفرع السابع

ى     ة عل ذه اللجن ت ه د عمل ةلق وق   إقام ين حق ة ب سان رابط م   اإلن ذي يحك انون ال             والق
ة ضحايا الحرب           , وبفضل هذه اللجنة    , النزاعات   وضعت اتفاقيات جنيف األربعة الخاصة بحماي

ؤتمر     , 1977عام   دد من الم ا لع وق    ومن إسهامات هذه اللجنة هو رعايته ة بحق ة المتعلق ات الدولي
سان والذي صدر عنه إعالن حول حق    , 1969ومنها مؤتمر اسطنبول بترآيا عام       , اإلنسان  اإلن

 . )3(وحياة حرة  آريمة  , ان يعيش بسالم دائم 
يس بأسباب احتجازهم              تهتم اللجنة الدولية للصليب األحمر بصفة خاصة بظروف المحتجزين ول

سان                   ويهتم مندوبوها بجميع ا    وق اإلن زاعم انتهاآات حق ا م ك الظروف ومنه ة بتل ائق المتعلق , لحق
ي        دخل ف ق الت ن طري دولي ع اون ال ي التع ارز ف دور ب ر ب صليب األحم ة لل ة الدولي وم اللجن وتق

ذه الظروف           د   الصراعات والقالقل والتوترات الدولية الداخلية للتخفيف من معاناة ضحايا ه ويعتم
ة التي توافق               تدخلها في حالة الحرب الد     ة والرابع ولية على أساس نصوص معاهدتي جنيف الثالث

ة                    ا في حال دنيين أم ين الم بموجبها الدول األعضاء على السماح لها بزيارة أسرى الحرب والمعتقل
ة            ة الدولي ى الموافق دخل عل د الت ز هذه   الصراع الداخلية أو القالقل والتوترات الداخلية فيعتم وتتمي

 :ل خاصة بها ومتميزة نذآرها فيما يلي اللجنة بأساليب عم



سلطات والحكومات                 :الحوار مع السلطات     ى حوار مع ال  تنظر اللجنة الدولية للصليب األحمر إل
ة                       ة حتى ال تضعف الثق ة العلني ى اإلدان المعنية باعتباره أمر ضروريا ولهذا فمن النادر أن تلجا إل

 ظمة مع هؤالءالمن للمحافظة على صلةبها من جانب المتحاورين معها ويجاهد مبعوثوها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النظام األساسي المعدل للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان  ) 1(

 منشور في كتاب حقوق اإلنسان في الوطن العربي الصادر عن المنظمة المذكورة العـدد               1987 يناير   21 الخرطوم   -    

 . وما بعدها 116 أغسطس ص 21

 . اإلشارة إليه  تمت  سابق مصدر ، 101 – 87 بواسون وآخرون ، صلورانس ) 2(

 .113-130ص , دون سنة صنع , حقوق االنسان وضماناتها , محمد الطراونه  ) 3(

اال تكشف عن                   ة ب وبصفة خاصة في حالة تكرر الزيارات وتقديم اللجنة تعهدات للحكومات المعني
 طرف آخر وذلك حتى تحوز الثقة ويسمح لها         المعلومات التي تصل إليها أو عن مشاهدتها إلى أي        

 .بالقيام بأنشطتها في إطار القالقل والتوترات الداخلية وفي أثناء الحرب الدولية 
اال                     لوبًا فع ة للضحايا أس ويمثل التواجد المتكرر للجنة وبصفة خاصة في حاالت االحتجاز الطويل

دة احتجازهم        لمعرفة الظروف المادية والنفسية التي يتواجد فيها الضح        ة    , ايا طول م تحاول اللجن
 :بأسلوب مرن وبإصرار أثناء زيارتها أن تسمح لها سلطات الدولة المعنية بما يلي 

 .السماح لها بمقابلة من تختارهم من السجناء داخل مكان االعتقال ودون حضور مراقبين  .أ 
 .السماح لها بزيارة آل أماآن االعتقال في الدولة  .ب 
االت       السماح لها بتعدد   .ج  ين من احتم ة المعتقل ال وحماي  الزيارات لمتابعة تطور ظروف االعتق

 .االنتقام منهم 
ة                :تطوير وآالة التتبع المرآزية للجنة       .2 ع المرآزي ة التتب ى تطوير وآال ة باستمرار إل  تلجأ اللجن

در                        رة بق دخل بصورة مبك تمكن من إن تت ة حتى ت  التابعة لها فيما يتعلق بتتبع الممارسات المحرم
ال              ة مباشرة لالعتق اإلمكان ال مخاطر التعذيب تكون أآثر احتماال وخطورة في األيام األولى التالي

ه    ,  ة لدي سان معلوم وق اإلن صارخة لحق ات ال شكلة االنتهاآ ل عناصر م دف إن ,  إن آ ذا به وه
ى أجراء حوار حقيقي مع                     تكون اللجنة على بصيرة بكل البيانات والظروف حتى تكون قادرة عل

د               و, لسلطات المعنية   ا ذيب المتعم ين التع ز ب تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر جاهدة إلى التميي
ل   ا عن جه اره عارضا أو ناتج ن اعتب ذي يمك ذيب ال سئولينوالتع اض الم ين أو انخف  عن المعتقل

ة         ة المعني دم للحكوم م تق رات ث ذه المؤش ول ه ات ح ري الدراس ات وتج سجل البيان م ت اءتهم ث آف
صارخة  الن ات ال ذيب واالنتهاآ اف ممارسات التع سعي إليق ى ال ا عل شأن وتحثه ذا ال ي ه صيحة ف

 .لحقوق اإلنسان 
 :المساعدات المادية  .3

ى        ز إل دم التحي دأ ع ى مب ة عل ة قائم ساعدات مادي ديم م ر بتق صليب األحم ة لل ة الدولي وم اللجن تق
دم         األشخاص ضحايا القالقل والتوترات الداخلية وتعطي األولوية ل        اة وتق ادة من المعان لحاالت الح

 .آذلك األغذية واألدوية في هذه الحاالت وآذلك في حاالت الحروب الدولية 
 :نشر المبادئ اإلنسانية للحماية  .4

ه                    اك حقوق سان من التعرض النته تقوم اللجنة بدور هام في التوعية بالمبادئ اإلنسانية لحماية اإلن
ذل      سي في آل أرجاء                   وذلك بإرسال مبعوثوها للتوعية وآ ا الرئي ة من خالل مقره شر التوعي ك تن

ا من                            دولي عليه ذي أضفاه المجتمع ال ة بفضل التكليف الخاص ال ذا تمكنت تلك اللجن العالم وهك
ة          صاالت المنتظم ى االت ة عل درة اللجن ي ق ضل ف ا الف ان له ا آ ة به ل خاص اليب عم وير أس تط

همت ف   د أس ا ق صاالت ال شك أنه ك االت ات تل ا  بالحكوم صارخة وربم ات ال ن االنتهاآ د م ي الح
 . )1(أسهمت في منعها في بعض األحيان 



شروعية              دم م ام بع وعي ت صحوبا ب ان م ال إذا آ ى أي ح د عل ذا الجه وير ه ن تط ن الممك وم
ه                          ه ومن يتقبلون را من شأن مرتكبي ذي يحط آثي سان وال الممارسات التي تمثل انتهاآا لحقوق اإلن

  .)2(مارس فيه بشكل عام ومن شأن المجتمع الذي ي
 ـــــــــــــــــــــــ

 Henrik Marcussn and Others ((Annesty Interantaional Conference Iaunches Plan : ينظر )1(
of  Action Against Torture)) J.RCT Torture Vol 7 No Copenhagen 1997.            

     
 . مرجع سابق 99لورنس بواسون وآخرون ، ص ) 2(

 لمبحث الثانيا
 تنفيذ المعايير اإلقليمية

 الحقوق المدنية والسياسيةحماية ذات الصلة ب
سان                وق االن ة حق ة لحماي ات الدولي ذ اآللي ة في المبحث          , الى جانب تنفي ر الحكومي ة وغي الحكومي

ى المستوى اإلقليمي                    , االول من الفصل الثالث      سان عل وق االن ة حق ذ لحماي ات تنفي ه توجد آلي فان
ة       األ دول االمريكي ة ال ا ومنظم س أورب ار مجل ل إط ي داخ ي والعرب ي واإلفريق ي واألمريك ورب

ة       وتم التعرض ب  , واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية       التفصيل في أوجه تنفيذ المعايير الدولي
 : لحماية حقوق االنسان من خالل ما يلي 

 
 سان حقوق االنلحماية النظام األوروبي : المطلب االول 
  حقوق االنسان لحمايةالنظام األمريكي :المطلب الثاني 
  حقوق االنسانلحمايةالنظام األفريقي : المطلب الثالث 
  حقوق االنسانلحمايةالنظام العربي : المطلب الرابع 

 
 المطلب االول

  )1(النظام األوربي    
دولي النموذجي في تنظيم وتطب                ة المجتمع ال وق        يعد مجتمع أوربا الغربي ة حق رام وحماي يق واحت

ة                  . االنسان ة الثاني ة الحرب العالمي ذ نهاي , ويرجع ذلك الى الجدية واألمانة في آل تلك المراحل من
ا            ة في أورب دخل   , فقد اآتوت هذه الدول بنار الحروب التي إثارتها نظم الحكم الديكتاتوري ان الم فك

ك الح اب تل ي إعق ة ف ن األوربي سلم واألم اة ال ي لحي ة الطبيع ي اقام اد ف ر الج و التفكي رب ه
سان               الديمقراطية الحقيقية في آل الدول األوربية ووضع األسس القوية لصيانة واحترام حقوق االن

 .وحرياته االساس باعتبارها رآيزة الحكم الديمقراطي أيضا
 

 لحماية حقوق االنسان االتفاقية االوربية : الفرع االول 
وق ة لحق ة األوربي ضمنت االتفاقي ام ت سان لع ام 1950 االن ذة ع ي أصبحت ناف شاء 1953 الت  إن

ى    اللجنة األوربية والمحكمة األوربية لحقوق االنسان لكفالة حماية التعهدات التي قطعتها الدول عل
ة                  ... نفسها في االتفاقية   ة ضد دول شكاوى المقدم سان تختص بتلقي ال وق االن فاللجنة األوربية لحق

ا           ,  بإحكامها طرف في االتفاقية إلخاللها    ام لمجلس أورب ين الع ى األم دم  ,  وذلك بطلب يوجه ال ويق
يهم          , الطلب من إحدى الدول اإلطراف     دى عل راد اعت ويجوز تقديم الشكوى من فرد او مجموعة إف

ولكن بشرط ان تكون الدولة المشكو منها قد أعلنت اعترافها باختصاص            , او منظمة غير حكومية   
 : الفئات من الناس وفي جميع الحاالت يشترط في الشكوىاللجنة بالنظر في شكاوى هذه

 .ان ترفع بعد استنفاذ سبل الرجوع الداخلية .1
 .اال تكون مقدمة من مجهول .2



سويتها             , اال تكون قدمت من قبل       .3 ا او ت , او معروضة على هيئة دولية اخرى لتحقيقه
 .او خالية من وقائع جديدة او غير مستندة الى اساس 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1989,  الطبعة االولى , بيروت , دار العلم للماليين , المعاهدات األوربية لحماية حقوق االنسان , مجلس أوربا  )1(
شكوى م   ة ان ال رية ،  واذا رأت اللجن سان س وق االن ة لحق ة األوربي سات اللجن ون جل ستوفاة وتك

ة             دول المعني ة ال د الضرورة بمعاون ا عن م تضع   , شكال فحصتها بحضور الطرفين وحققت فيه ث
ذر الحل                          وزراء واذا تع ى ال ة وال دول المعني ى ال ر ال ائع والحل وترسل التقري اللجنة تقريرًا بالوق

ضية         ع الق ه رف ت حقوق ذي انتهك واطن ال ة الم ا او دول شكو منه شاآية او الم ة ال از للدول ى ج ال
 .المحكمة األوربية لحقوق االنسان

وق          ة لحق ة األوربي سير االتفاقي وتختص المحكمة األوربية لحقوق االنسان بكل القضايا المتعلقة بتف
ا وان تكون                  االنسان وتطبيقها شرط ان تعرضها عليها إحدى الدول المتعاقدة او اللجنة دون غيره

ى        قد أعلنت اع  , او مشكوًا منها  , الدولة المعنية  ترافها باالختصاص اإللزامي للمحكمة او وافقت عل
ه                       دى علي م للطرف المعت ة ان تحك ة المحددة ويحق للمحكم ة في الحال ى المحكم عرض األمر عل

 .بالتعويض ان آان له موجب
ة                    سان أوجبت االتفاقي وق االن ة لحق ة األوربي سان والمحكم والى جانب اللجنة األوربية لحقوق االن

ة طرف        ه اإليضاحات                       على آل دول ى طلب اءا عل ا بن ام لمجلس أورب ين الع ى األم دم ال ا ان تق فيه
داخلي            , الالزمة   ا ال ا قانونه ل به ة التي يكف ة          ,  عن الطريق ة بصورة فعال تطبيق نصوص االتفاقي

 .وهذا يعتبر وسيلة رقابية لضمان احترام حقوق االنسان وحمايتها
 

 وق االنسان المدنية  والسياسيةأجهزة الحماية األوربية لحق: الفرع الثاني  
 

د                      جاءت سياسية لتوحي ات االساسية في إطار الخطة ال سان والحري وق االن ة لحق  االتفاقية األوربي
صة                ود المخل د تضافرت الجه ذا الهدف فق أوربا او على األقل آخطوة أولى على طريق تحقيق ه

اد                   دها  لتجاوز أحق ة وبع ة الثاني ان الحرب العالمي ال في        في أوربا إب ا لآلم دمار تحقيق الحرب وال
دم    اء والمصالحة والتق ادة البن راح في     ,  ع دة واقت ا الموح ة أورب شرشل حرآ ستون ت زعم ون د ت لق

ات المتحدة     . خطابة الشهير بزيورخ إنشاء الواليات  المتحدة األوربية        سق الوالي ى ن ة اعل  ألمريكي
ذه التنظيم       , إضافة الى بعض التنظيمات األخرى        د آونت ه ة         وق ة الدولي ا عرف باسم اللجن ات م

ايو                . لحرآات الوحدة األوربية   ا في الهاي في م  ضم   1948حيث عقدت هذه اللجنة مؤتمرا هام
دوبا713 ا     ,  من ين هم ومين أساس ى مفه زت عل ين رآ ة لألوربي الة هام ؤتمر رس ه الم ووج

سان  وق االن ة وحق ى ال   , الديمقراطي التوقيع عل ود ب ذه الجه رت ه ة أثم ي النهاي ي وف ام األساس نظ
 .1949 مايو 5لمجلس أوربا في لندن باسم عشر دول وذلك في 

ا                           سير عليه ا المجلس وت ا التي ينتهجه ة من النظام األساسي لمجلس أورب ادة الثالث وقد حددت الم
ومنها التزام الدول األعضاء قبول مبدأ تمتع       , الدول األعضاء لتحقيق الغايات واألهداف المشترآة     

ة األشخاص  ك   آاف بيل ذل ي س ية وف ات االساس سان والحري وق االن صاصها بحق الخاضعين الخت
ا                        شيع في أقاليمه ة والمناسبة التي ت دابير واإلجراءات الالزم ة الت تعمل هذه الدول على اتخاذ آاف

 .)1(وبين رعاياها مبادئ الحقوق والحريات االنسانية 
سان في النظام ا              ظ ومن المالح  وق االن ى حق ارة ال ا ليست مجرد         ان اإلش ألساسي لمجلس  أورب

ا                   , تأآيدات سان شرطا من شروط العضوية بمجلس أورب  من  3م(وإنما اعتبر احترام حقوق االن
 . ) النظام األساسي

 ـــــــــــــــــــ



 ،راكوزا   مجموعة مقاالت مؤتمر سي    ، دراسة حول االتفاقية األوربية لحماية حقوق االنسان         ،إبراهيم محمد العناني    , ينظر) 1(

 .362 ص، مصدر سابق

 :وقد اهتم مجلس أوربا بمسالة حقوق االنسان في ذلك الوقت لسببين 
ن ينظر   , هو الصراع اإليديولوجي الخطير والحاد بين الشرق والغرب  :  االول فالوحدة األوربية ل

ر           د الخط ه ض اعي موج لوب دف ا آأس ر اليه ا نظ ا وإنم ي ذاته ي ف دف سياس ا ه ى انه ا عل اليه
 .يوعيالش

وتوقيع النظام األساسي   ) 1984مايو  (ولنتذآر انه في خالل الفترة القصيرة ما بين مؤتمر الهاي           
ا  س أورب نة (لمجل ايو س شيوعي  ) 1949م الب ال ا االنق رة منه دة خطي ورات عدي ت تط وقع

ة             والحرب االهلية , )سابقا(واالستيالء على السلطة في تشيكوسلوفاآيا       ار وحص ,  اليوناني
رلين شيوعي , ب ة التحدي ال ة بمواجه دول األوربي سبب اهتمت ال ذا ال اني     وله سبب الث ا ال :  ام

ة والفاشية التي                  رار التجارب النازي ع تك فيتعلق بتطور الوعي والضمير األوربي والرغبة في من
ه      سان وحقوق ان العوامل ال                ,  تهدد آرامة االن ول ب يمكن الق ا سبق من اسباب ف ى م تي  وإضافة ال

ه االساسية والتي آانت ردد فعل                    دفعت االمم المتحدة الى االهتمام بحماية حقوق االنسان وحريات
ر                         ا في نفس المجال ولكن بدرجة أآث للحرب العالمية الثانية هي نفس العوامل التي حرآت أورب

 .قوة وحماسا
وق    ولقد قام مجلس أوربا بدور حيوي وفعال من اجل تحقيق أهدافه في مجاالت الد               ة وحق يمقراطي

ة             , االنسان من خالل الجلسات واالقتراحات التي قدمتها اللجنة الخاصة بالشؤون القانونية واإلداري
وفمبر سنة                      ع من ن ا في الراب , 1950وتم التوقيع على االتفاقية األوربية لحقوق االنسان في روم

ائق      1953والتي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر سنة          داع عشر دول لوث ا   بإي ا  . التصديق عليه ومم
هو جدير باإلشارة انه قد تم التوقيع من جانب الدول اإلطراف في االتفاقية على عدة بروتوآوالت    

ع في                ذي وق ارس سنة      20إضافية تلحق باالتفاقية وهي البروتوآول اإلضافي االول ال  1952 م
ايو سنة      18وأصبح نافذا في     ى              1945 م وق اخرى ال ة حق ة إالم   والخاص بإضافة ثالث ,  االتفاقي

ع      1968 حتى   1963 من   المدةآذلك تم التوقيع على أربعة بروتوآوالت اخرى في          م التوقي  فقد ت
اذ في        1963على البروتوآول الثاني في مايو سنة        بتمبر    21 ودخل حيز النف ويعطى  , 1970 س

ل الثالث في ووقع البروتوآو. للمحكمة األوربية لحقوق االنسان االختصاص بتقديم أراء استشارية   
اذ في        1963مايو   بتمبر سنة   21 ودخل حيز النف ذا البروتوآول من بعض      , 1970 س دل ه ويع

ة    ة األوربي ل اللجن راءات عم ي    . اج ع ف ول الراب ع البروتوآ م توقي نة  16وت بتمبر س  1963 س
وق  1986 مايو سنة 2وأصبح نافذا في     وأضاف هذا البروتوآول أربعة حقوق اخرى لقائمة الحق

 . )1 (ضمنتها االتفاقيةالتي ت
سان                  وق االن رام حق ى بعضها في احت ة عل ة رقيب ة ان    , ان الدول االوربي ة أوربي ويمكن ألي دول

ا ضحية                     م يكن احد رعاياه و ل تقدم بالغا ضد دولة اخرى تتهمها بانتهاك حقوق االنسان حتى ول
وهو مبدا التضامن االوربي    , ة  ويرجع ذلك الى مبدا ثبتته الدول األوربية منذ البداي        , هذا االنتهاك   

دأ            ي والمب سان للمجتمع االورب ا من               (( لحماية حقوق االن ان م سان في مك وق االن اذا انتهكت حق
ا             ا آله ى أورب ع عل دخل             ) 2)) (أوربا فان العدوان يق رفض ت ة ان ت ستطيع أي حكوم ا ال ت من هن

ا بال          وبه,  الداخلية المتعلقة بحقوق االنسان      ادولة أوربية في شؤونه    ا مجتمع ذا يعتبر مجتمع أورب
 . حدود بين دوله فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية حقوق االنسان 

 ــــــــــــــــــــــــ  

 .74 ص، 1991 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، اللجنة األوربية لحقوق االنسان ، عبد اللطيف محمد نخير الدي: ينظر )1(
 . 348ص, مصدر سابق , وق االنسان الصادر عن معهد سيراكوزا المجلد الثاني لحق, اريك هاربموس  )2(



اير سنة      20اما البروتوآول الخامس فقد وقع في          ذا في      1966 ين سمبر سنة   20 وأصبح ناف  دي
واد 1971 ديل الم شان تع ة  40, 22 ب ات اعضاء اللجن إجراءات انتخاب ة الخاصة ب ن االتفاقي  م

 .)1(والمحكمة
ة رأوا ا ي ان واضعي االتفاقي ه ل ي ذات ة ف ى االتفاقي ة  سن التوصل ال ة الفعال ق الحماي ا لتحقي  آافي

ة                      , االنسان  لحقوق   ة األوربي شاء اللجن ة بإن ضمانات الدولي د من ال ى إضافة مزي وا عل ذلك عمل ول
ا                        ل في إطار مجلس أورب ة من قب زة آانت قائم والمحكمة اال وربيه  آما استفادوا من وجود أجه

 .مثل لجنة الوزراء
 
  لحماية حقوق االنسانةجنة األوربيالل .1

سان   1945في مايو   لحقوق االنسان    انشات اللجنة األوربية     وق االن  بموجب االتفاقية األوربية لحق
ذ بوقت قصير           ة            , اي بعد دخول االتفاقية حيز التنفي ى تطبيق االتفاقي ة عل ة رقابي ويحدد  , )1(آآلي

فهي تتكون من عدد        . جنة األوربية لحقوق االنسان   الباب الثالث من االتفاقية تكوين وإجراءات الل      
وال يجوز ان يكون هناك أآثر من  ).  من االتفاقية 20المادة  (مساو لعدد الدول اإلطراف المتعاقدة      

 .يحمل جنسية إحدى هذه الدول, عضو واحد
ة بصفتهم الشخصية فه         , وتقوم لجنة الوزراء التابعة لمنظمة مجلس أوربا       م بانتخاب اعضاء اللجن

ة بترشيح         , ويصدر قرار لجنة الوزراء باألغلبية المطلقة     , ال يمثلون حكوماتهم   وم آل دول حيث تق
ة                  سية نفس الدول ل من جن ى األق نهم عل دة        . ثالثة مواطنين يكون اثنان م ة لم ويعمل اعضاء اللجن

م  حيث ان معظ   – خالف للمحكمة    –والعضوية في اللجنة ال تشترط التفرغ التام لها         . ست سنوات 
 .اعضاء اللجنة يمارسون إعمال اخرى مرموقة في بالدهم

ان تقوم الدول بتعيين بعض آبار موظفي الدولة آنوع من المكافأة لهم قبل              العرف   سبق وقد جرى  
اء         , انتهاء خدمتهم  ا إثن  وال يتقاضى اعضاء اللجنة رواتب وإنما تدفع لهم التكاليف التي يتحملونه

 .عملهم
ة     وبالرغم من ان تشكيل  دول اإلطراف في االتفاقي ع ال ا  ,  اللجنة يقوم على اساس تمثيل جمي اال إنن

يئة                    أر س , نجد المادة الثالثة والعشرين من االتفاقية تقضي على ما يمكن ان يترتب على ذلك من اث
ه ال يعمل       , فتنص على ان هؤالء األعضاء ال يمثل آل منهم الدولة التي يحمل  جنسيتها              بمعنى ان

ة   ,  مدعى عليهاأمسواء أآانت مدعية   ,  عن مصلحتها  على الدفاع  زاع تنظره اللجن م  , في ن ل انه , ب
ة    صفتهم الفردي ة ب ال اللجن ي إعم شترآون ف ة ي ضاء اللجن ن  , اي اع دفاع ع دهم ال ون رائ اي يك

سيتها    , احترام نصوص االتفاقية   ون جن ة التي يحمل ان حق     . دون تحيز الى الدول ة ف ا لالتفاقي وطبق
 :للجنة األوربية لحقوق االنسان يثبت للفئات ادناهاللجوء الى ا

 او منظمة غير حكومية او جماعات         طبيعي   اي شخص  : الدول اإلطراف في االتفاقية    . أ 
ى   راف عل دول اإلط دى ال روج إح حايا لخ وعهم ض اء بوق ة االدع ي حال راد ف األف

 . شرط ان تكون هذه, االتفاقية
ة .ب  ا باختصاص اللجن د أعلنت اعترافه ة ق ق , الدول ة عن طري ى اللجن ويكون اللجوء ال

او الشكاوى من قبل    , السكرتير العام لمجلس أوربا الذي يتلقى البالغات من قبل الدول           
  . )2(األفراد او الهيئات غير الحكومية 

 ـــــــــــــــــــــ

  . 279ص, مصدر سابق , قانون حقوق االنسان , الشافعي محمد بشير  )1(
 . االتفاقية األوربية لحقوق االنسان  من 3 فقرة 25المادة 

ووفق إحكام القانون , ال يجوز اللجوء الى اللجنة اال بعد استنفاذ طرق االنتصاف الداخلية جميعها           
 .)1(الدولي وفي غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي الداخلي 



 : ويخضع قبول الشكوى لعدة شروط إجرائية تتمثل في 
 . ي معلوم ان يكون الشاآ . أ 
 . ان يكون التصرف المشكو في حقه صادرا عن سلطة عامة  .ب 
ه                  .ج  ذي اعترفت في اريخ ال ة في الت سريان االتفاقي ه ل ان تكون الوقائع محل الشكوى الحق

 . )2(الدول بحق الطعن الفردي للجنة 
مين عام  ألنه يتم برسالة بسيطة موجهة الى أ      , وال يمثل تقديم الطلب الى اللجنة أي صعوبة علمية          

 . اللجنة وبدون رسوم 
ون   ن الطع وعين م سان ن وق االن ة لحق ة األوربي ل اللجن ا  , تقب ي ترفعه الطعون الت االول خاص ب

سان          24والثاني الطعون الفردية وتنظم المادة      , الدول األعضاء  وق االن ة لحق ة األوربي  من االتفاقي
ة                     ة ضد دول ة طرف من االتفاقي ا دول ا         مسالة الطعون التي ترفعه ا فيه ضا طرف , اخرى تكون أي

 وتنسب الى الدولة األخيرة اإلخالل بأي حكم وارد في االتفاقية وهذا النوع يطلق عليه اصطالح 
RECOUTS ETATRQUES ا         إشارة ة ضد اخرى آالهم وع من دول ى ان الطعن مرف  ال

  .)3(طرف في االتفاقية
ة            ه رأي اللجن ه حسبما استقر علي ا وصف       يكفي ان تكون ا  , ويالحظ ان د ثبت له ة ق ة الطاعن لدول

ال التي       , الدولة الطرف وقت رفع الطعن     وع األفع ا وقت وق حتى ولو لم يكن هذا الوصف ثابتا له
 .انصب عليها الطعن

دة    ث القاع ية حي ة الدبلوماس ة وللحماي سؤولية الدولي ة للم ام العام را عن االحك د آثي ا ال نبتع  وهن
انون         , لدولية على الدول  تقتصر أهلية التقاضي امام المحاآم ا      او بتعبير يتفق مع التطور الحالي للق

دولي       , الدولي ك ان يكون الطعن           , قصر هذا االختصاص على أشخاص القانون ال ستوي في ذل وي
ة                   اتج عن اإلخالل باالتفاقي ان الضرر الن اء ب ى اساس االدع ة        , قائما عل ة الطاعن د أصاب الدول ق

ر مباشرة عن ط        , مباشرة ية المشار          او بطريقة غي ات االساس سان والحري وق االن اك حق ريق انته
ة     , في فرد من األفراد   , اليها في االتفاقية   ذا      , مشمول بواليتها بمفهوم االتفاقية األوربي ان يكون ه آ

ة او                        سية معين ة او المطعون في تصرفاتها او حتى ال يحمل جن الفرد يحمل جنسية الدولة الطاعن
در فق      , الجنسية له  ذا الق ة                وفي ه ة األوربي ى اللجن دول ال عن  , ط تختلف الطعون المرفوعة من ال

ة         , الخاصة بالحماية الدبلوماسية  , االحكام العامة في القانون الدولي     اآم الدولي ى المح اء ال او االلتج
 .دبخصوص اإلضرار التي تصيب األفرا

وال    , إذا توافرت الشروط السابقة    ة بدراسة الطع       , اي آان الطعن مقب وم اللجن ي     تق ن بحضور ممثل
دول  ,  تحقيق إذا تطلب األمر ذلك جراءإبولها ان تقوم    ,  الطرفين دم   صاحبة وعلى ال  الطعن ان تق

رام               , جميع التسهيالت الضرورية   زاع يتفق مع احت وتساعد اللجنة على الوصول الى حل ودي للن
 .بالصورة المعترف بها في االتفاقية, حقوق االنسان

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .  من االتفاقية األوربية لحقوق االنسان 26المادة  )1(
 .  من االتفاقية 27المادة  )2(
 .170 ص سابق مصدر –عبد العزيز محمد سرحان :ينظر )3(

 
ادة   ا للم وق       28وطبق راف الحق ع إط اول م م تح الطعن ث ة ب ائق المتعلق ث الحق ة ببح وم اللجن  تق

ان               ة ب ة للجن سمح االتفاقي زاع وت ة           الوصول الى حل ودي للن ا وقامت اللجن  تحدد قواعد إجراءاته
 .ويتم تعديلها من حين ألخر, 1955بوضع أول اجراءات لها في عام 



ه  ن يمثل شاآي او م ا ال ة يوقعه شكوى آتاب دم ال شاآي  , وتق م ال شكوى اس ي ال ويجب ان توضح ف
انوني  ه الق ه وممثل ال , وعنوان ة الح شكوى بطبيع ل  , وموضوع ال ف آام ديم مل شاآي تق ى ال وعل

ستندات  م ائق والم دعما بالوث ة وم ى اللجن دم ال ن المق صال عن الطع ة  . ف ة المقدم ت الجه ا آان وأي
ررة في              رد المق للطعن سواء أآانت دولة أم آان احد األفراد فان الهدف واحد وهو آفالة حقوق الف

 .االتفاقية
ادة   ( اللجنة فان اي شكوى يتقدم بها احد األفرادإجراءات من قواعد    40وطبقا للمادة     25طبقا للم
ة ة ) من االتفاقي د اعضاء اللجن ا ألح تم إحالته رر(ت شان ) المق ر ب داد تقري ا وإع وم ببحثه ذي يق ال

ول       – من االتفاقية تقوم اللجنة      28وطبقا لنص المادة    . قبولها او رفضها ثم يقدم للجنة      ة قب  في حال
ا    ة له شكوى المقدم ى إ    ،ال ل ال ي تتوص راف لك ي اإلط ع ممثل ا م ائع    ببحثه يس الوق ات وتأس ثب

زم األمر وفي االصل آانت                      , والحقائق ة إذا ل ى الحقيق ويمكن ان تجري اللجنة تحقيقا للتوصل ال
ة ة فرعي ة بواسطة لجن ذه المهم تم ه يس األسلوب العلمي المناسب,ت ك ل ه رؤى ان ذل الن , اال ان

ولذا ألغى  , ها قبل البت فيه   عمل اللجنة الفرعية سيقدم في جميع األحوال فيما بعد للجنة بكامل هيئت           
ة   ق باالتفاقي ث الملح ول الثال ي   (البروتوآ ذ ف ز التنفي ل حي ذي دخ بتمبر 21ال ة ) 1970 س اللجن

شكوى              ,  الفرعية لصالح اللجنة بكامل هيئتها     ة لل ول اللجن سالة قب , واإلجراء التالي بعد البت في م
ة    نهم اللجن ذي تعي ررين ال رر او المق طة المق تم بواس ات  وعموم. ي ع المعلوم رر بجم وم المق ا يق

ئلة ألي من الطرفين                . الالزمة لمعاونتها في عملها    ه األس وللجنة او اي عضو فيها الحق في توجي
 .بغرض إثبات الحقائق

ة   سات مغلق ي جل ة ف ع اللجن كوى   , تجتم دعوى او ش سير ال ق ب ات تتعل داول معلوم سمح بت وال ي
 .منظورة أمام الجمهور او الصحافة

  الوزراء بمجلس أوربا في حماية حقوق االنساندور لجنة .2
دول    )  من النظام األساسي     13م(لجنة الوزراء هي الجهاز التنفيذي في مجلس أوربا          الذي يمثل ال

 .األعضاء في المجلس حيث ان لكل دولة عضو مقعد واحد وصوت واحد في اللجنة
ة األوربي   ق االتفاقي ي تطبي دول ف شترك بعض ال يمكن ان ت ذا ف ن خالل  وهك سان م وق االن ة لحق

ة    ضمامها لالتفاقي دم ان م ع وزراء رغ ة ال ي لجن وابهم  . عضويتها ف ة او ن وم وزراء الخارجي ويق
 ). من النظام األساسي14م(بتمثيل دولهم في لجنة الوزراء 

ة               19ونالحظ ان المادة     ة األوربي شاء اللجن  من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان قد نصت على إن
ى             لحقوق   ا عل وه عنه ادة المن م تنص الم سان فقط ول وق االن ة لحق االنسان وعلى المحكمة األوربي

 .لجنة وزراء مجلس أوربا آجهاز رقابي هام على تنفيذ إحكام االتفاقية
واد      ادة                    32, 31, 30وقد تكفلت الم د نصت الم ة حيث وق اب الثالث من االتفاقي  من   30 من الب
ه       ى ان ة الو    "االتفاقية عل ادة             في حال ا للم ة طبق سوية ودي ى ت ة       28صول ال ان اللجن ة ف  من االتفاقي

ر   , الفرعية التي عهد اليها بدراسة الطعن    وم بأعداد تقري دول التي       , تق ى ال ر ال ذا التقري ويرسل ه
 .والى لجنة الوزراء والى األمين العام لمجلس أوربا,  يعنيها األمر

ادة  نص الم ة 31وت ن االتفاقي ذر الو" م ه إذا تع ةان سوية ودي ى ت ين إطراف , صول ال اق ب باالتف
زاع ا           , الن ن ورأيه ائع الطع ه وق ذآر في ر ت ع تقري سان بوض وق االن ة لحق ة األوربي وم اللجن تق

ا          ى عاتقه ة عل ا االتفاقي ا بااللتزامات التي ترتبه . بخصوص إخالل من جانب الدولة المدعي عليه
 31/2وهذا التقرير طبقا للمادة 
وزر ة ال ى لجن ر يرسل ال ا األم ي يعنيه دول الت ى ال ضا ال ادة . اء وأي ضا الم شير أي ن 31/2وت  م

ستطيع          وزراء ت ة ال االتفاقية على ان اللجنة األوربية لحقوق االنسان عندما ترسل تقريرها الى لجن
 .ان تقرن هذا التقرير بما تراه من المالحظات



أت ا فهي ت ة وزراء أورب ة للجن صالحيات المخول سلطات وال ا عن ال ين ام ة وسطى ب ي مرحل ي ف
سان              , اإلجراءات امام اللجنة األوربية    وق االن ة لحق ة األوربي ام المحكم تم ام ا عن   . وتلك التي ت ام

ة                        ا هي رقاب سان إنم وق االن ة حق طبيعة الرقابة التي يقوم بها مجلس وزراء أوربا في مجال حماي
دول          , سياسية يباشرها جهاز سياسي دولي     ة ال ذي جعل غالبي ا        األمر ال األعضاء في مجلس أورب

سالة                      ر م ة في تقري ا لالتفاقي وزراء وفق ة ال تفضل اللجوء الى لجنة الوزراء وتنحصر وظائف لجن
ة                  ى المحكم ضايا التي ال تحال ال ه في الق ة من عدم ذ    , مخالفة إحكام االتفاقي ى تنفي واإلشراف عل

ا  صدر عنه ي ت رارات الت س , الق وق االن ة لحق ة األوربي ن المحكم ضا ع ادة وأي نص الم ث ت ان حي
 : على ما يلي23/1

وزراء دون ان تكون                ة ال ة للجن ة األوربي ر اللجن ة تقري إذا انقضت مدة ثالثة أشهر من تاريخ إحال
ين       ) لجنة الوزراء (فان اللجنة   , الدعوى قد قدمت للمحكمة      ذين   –تتخذ قرارا بأغلبية ثلثي الممثل  ال
 .نت قد وقعت المخالفة من عدمه قرارا حول ما إذا آا–لهم حق حضور جلساتها 

ا                       , في حالة اإليجاب   دة ان تتخذ خالله سامية المتعاق ة ال ى الدول ين عل دة يتع وزراء م ة ال تحدد لجن
 .التدابير المترتبة على قرار اللجنة

وزراء         ة ال ان لجن ددة ف دة المح ي الم ية ف دابير المرض سامية الت ة ال ذ الدول م تتخ ة –إذا ل  بأغلبي
 . تخذ الخطوات التي يقتضيها قرارها االول وتنشر التقرير– في الفقرة المتقدمة األصوات المبينة

رات            التطبيق للفق وزراء ب ة ال ذه لجن رار تتخ ار اي ق دة باعتب سيامية المتعاق راف ال د اإلط تتعه
 .المتقدمة قرارا ملزما

ة       ومن قراءة النص السابق يتبين لنا انه إذا ثبت للجنة الوزراء وقوع مخالفة فإنه              رة معين ا تحدد فت
ادة            ا للم ة    32/2للدولة المسؤولة لكي تصلح الضرر الواقع طبق ة       .  من االتفاقي ل الدول م تتمث واذا ل

رة ة خالل الفت رار اللجن ن  , لق ي يمك دابير او الخطوات الت د الت رر من جدي وزراء تق ة ال ان لجن ف
 ).32/3م( لحقوق االنسان وتقوم بنشر تقرير اللجنة األوربية, بواسطتها تنفيذ قرارها األصلي

ة ولكن جرى                    وال يوجد نص بشان نشر هذا التقرير في القضايا المحالة للجنة الوزراء او المحكم
ارير شر التق ى ن ع العمل عل رر . العرف في الواق ة ال تتضمن اي نص يق ا تالحظ ان االتفاقي آم

ة     ة المخالف ى الدول ها عل ن فرض ات يمك ات   . عقوب ة المخالف ي حال د ان ف اك  بي سيمة واالنته  الج
الواضح لحقوق االنسان فانه يمكن للجنة وزراء مجلس أوربا اللجوء الى إعمال نص المادة الثالثة            

ا يجب ان            "من النظام األساسي لمجلس أوربا التي تنص على ان           آل دولة عضو في مجلس أورب
 .رياته االساسيةتقبل مبادئ حكم القانون وان يتيح لكل شخص تحت واليتها التمتع بحقوقه وح

ديها                 وافر ل ه يجب ان تت ا فان قبل ان تدعو لجنة الوزراء الدولة لكي تصبح عضوا في مجلس أورب
 .القناعة بان الدولة قادرة وراغبة في الوفاء بكل إحكام الفقرة الثالثة

ا من المجلس                  د تطرده وزراء ق ة ال ان لجن ال ف ة االمتث  من النظام   8م(واذا حدث ورفضت الدول
 .1969وقد حدث هذا مع اليونان في ديسمبر عام ) سياألسا

 )1(المحكمة األوربية  لحماية حقوق االنسان .3
ذي   ضائي ال از الق ي الجه ة ه شاته االتفاقالمحكم ةان هاال ي سان وربي وق االن ة حق ة ,   لحماي وآفال

ررة         داتها المق دول اإلطراف لتعه دو               . احترام ال ستقلة عن ال ون بصفة م ضاة يعمل ألف من ق ل وتت
ين أسماء مرشحين              ة األصوات من ب ة وبأغلبي ة البرلماني ابهم بواسطة الجمعي تم انتخ اإلطراف ي

ا           دمها اعضاء مجلس أورب نهم                , مدرجة في قائمة يق ان م ة قضاة اثن نهم ثالث ويرشح آل عضو م
ة     صفات الخلقي ين األشخاص ذوي ال ن ب حون م ون المرش سيته ويجب ان يك ن جن ل م ى األق عل

ضائية          العالية وتتواف  ع المناصب الق ة من عدد        .ر لديهم الشروط الالزمة لشغل ارف وتتكون المحكم
ة اذ             . من القضاة يساوي عدد اعضاء المجلس األوربي       ضاة المحكم دد ق م لع د دائ فليس هناك تحدي

ر من        ة أآث ان هذا العدد يتزايد مع تزايد عدد اعضاء المجلس األوربي وال يجوز ان تضم المحكم



ن ذا   د م اض واح ةق نوات    .ت الدول سع س دة ت ة لم ضاء المحكم اب اع تم انتخ ادة  , وي وز إع ويج
ة آل ثالث سنوات        , انتخابهم بعد انتهاء تلك المدة    د ثلث القضاة في المحكم وم  . ويجري تجدي وتق

ا              , المحكمة بانتخاب رئيسها ونائب الرئيس     ادة انتخابهم دة ثالث سنوات ويجوز إع ويكون ذلك لم
ر    وتوجد في المح  , من جديد  ضاة           , كمة عدة دوائ ا تتكون من سبعة ق تنظر في عدد من        , آل منه
 . القضايا

اك      , ويدخل في تشكيل الدائرة القاضي الذي يحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع            م يكن هن فإذا ل
ة  ذه الدول سية ه ل جن زاع , قاضي يحم ي تنتظر الن دائرة الت ي ال ار شخصا يجلس ف صفته , تخت ب

ماء القض, قاضيا ا أس ة ام نهم بالقرع تم تعيي دائرة في نهم ال ون م ذين تتك ر  , اة ال ي نظ دء ف ل الب قب
 .وهذه القرعة يجريها رئيس المحكمة, الدعوى

ام          ول ام وحق المثول امام المحكمة قاصر على الدول اإلطراف واللجنة وعلى ذلك ليس للفرد المث
ي اال  ررة ف ه المق صل بحقوق ضية تت ي ق ا ف ى اللجوء اليه ة او حت ة المحكم ذه , تفاقي ي ه الفرد ف ف

 .الحالة يعد موضوعا في القضية وليس شخصا او طرفا فيها
حيث قصرت أهلية التقاضي امام ,  من االتفاقية األوربية لحقوق االنسان 44وهذا ما قررته المادة     

سان     وق االن ة لحق ة األوربي ى اللجن ة عل ي  , المحكم راف ف دول اإلط ة وال د ان  , التفاقي ا نج وهن
ام      , االتفاقية ة التقاضي      , تطبق القاعدة التقليدية في القانون الدولي الع راد بأهلي التي ال تعترف لالف

 .امام المحاآم الدولية
ام                      بيد انه ال تكفي ان تكون الدولة طرفا في االتفاقية لكي ال يصبح من الجائز رفع نزاع ضدها ام

االختصاص  إعالنا بقبول , فاقية تستلزم بجانب صفة الطرف في االت      46وذلك الن المادة    ,المحكمة
ة                 , اإللزامي  للمحكمة     ى االتفاقي ا التصديق عل ة التي سبق له د    , من جانب الدول ذا االعالن ق وه

ة            . وقد يكون موصوفا    , يكون بسيطا    شرط المماثل ا ب ول     , بمعنى ان يكون مقرون اي ضرورة قب
 . او لمدة زمنية محددة, االختصاص من جانب عدد من الدول

اال بعد اجراءات    ,  من االتفاقية على انه ال يجوز رفع النزاع الى المحكمة          47 تنص المادة    وأيضا
هور      ة ش رة الثالث الل فت ة خ ى المحكم زاع ال ع الن ة يجب ان يرف ذه الحال ي ه ة وف سوية الودي الت

 . من االتفاقية التي سبق لنا دراستها32المنصوص عليها في المادة 
 

 ــــــــــــــ
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ادة              د حددتها الم ة فق ذا                45اما عن اختصاص المحكم شمل ه ى ان ي ة حيث تنص عل  من االتفاقي
 .االختصاص الفصل في المسائل الخاصة بتفسير وتطبيق االتفاقية

 :  االتفاقية فان اإلطراف التي لها حق التقدم امام المحكمة هي من48وطبقا للمادة 
 .اللجنة األوربية لحقوق االنسان . أ 
ل            .ب  ي يحم ة اي الت ة االتفاقي حية لمخالف ا ض د رعاياه ع اح ي وق دة الت دول المتعاق ال

 .المعتدى عليه جنسيتها
 .الدولة المتعاقدة التي رفعت النزاع الى اللجنة األوربية لحقوق االنسان .ج 
 .لدولة المتعاقدة المدعى عليها بحصول إخالل من جانبها بإحكام االتفاقيةا .د 

ى    ة عل راء المحكم وم إج ري  أويق صي والتح وذج التق ة   , نم ى ان هيئ نص عل د ت ه فالقواع وعلي
شهود                   راء او ال سمع للخب ا إذا آانت ست رر م ا ان      ) 38/1القاعدة   (المحكمة هي التي تق ا ان له آم



ر للق       دا او أآث ة             تنيب واح ى الطبيع ة التنقيب والتقصي او التحقيق عل ام بمهم ى   , ي او للحصول عل
 ).38/2(معلومات بأي صورة اخرى 

دولي              ,  من االتفاقية    49وتشير المادة    داخلي وال ستقرة في التنظيم القضائي ال وهي  , الى قاعدة م
دم           , اختصاص المحكمة بالفصل في اختصاصها     ه وعن ا علي ذا األمر متنازع د   عندما يكون ه ا تتأآ

رف           ويض للط ر التع ى تقري صر عل لطاتها تقت ان س ة ف رق لالتفاقي وع خ ن وق ة م المحكم
ي         50وتنص المادة   .المضرور ا يل اذ             " من االتفاقية على م ة حول اتخ رار من المحكم إذا صدر ق

ع    ارض م راء يتع رارا او إج دة ق دول المتعاق لطات ال ن س رى م لطة اخ ضائية او س لطة ق س
ذآورة                االلتزامات المبينة    ة الم داخلي للدول انون ال في هذه االتفاقية تعارضا آليا او جزئيا وآان الق

نح تعويض عادل                رر م ال يسمح بإزالة نتائج ذلك القرار اال بصورة ناقصة فللمحكمة عندئذ ان تق
 ".للطرف المضاد إذا رأت محال لذلك

 
 

 المطلب الثاني
 النظام األمريكي 

ام       بالنسبة لمنظمة الدول االمريكي    شئت ع سان وفي           1959ة فإنها أن وق االن ة لحق ة االمريكي  اللجن
وتتكون آل من اللجنة والمحكمة من سبعة         ,  أقرت االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان     1969عام  

ة                   ة وعضوية المحكم ين عضوية اللجن اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمنظمة وال يجوز الجمع ب
ة والمحكم    ن اللجن ل م صاص آ ع بعض     واخت ين م ا األوربيت صاصات نظريتيهم شابه الخت ة م

الفوارق منها بالنسبة الى اللجنة ان شكاوى األفراد ومجموعات األفراد والمنظمات غير الحكومية             
آما تقبل شكاوى األفراد ضد الدولة التي       .. تقدم الى اللجنة مباشرة وليس الى األمين العام للمنظمة        

شتر       ة وال ي ة        وافقت على االتفاقي ة الختصاص اللجن ول الدول شترط      , ط قب دم ال ي ا تق ى م إضافة ال
ى       اللجوء ال سموحا ب ون م ا اال يك ن أمثله االت وم ي بعض الح ة ف ن الداخلي رق الطع تنفاذ ط اس

 .  )1(له  القضاء الداخلي او ان يؤدي اللجوء إليه الى تأخير المسوغ 
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 االتفاقية االمريكية : الفرع االول 
سان        وق االن ة لحق ة األوربي دى االتفاقي ى ه سان عل وق االن ة لحق ة االمريكي ارت االتفاقي   س

ة ع    سان للرقاب وق االن ة لحق ة أمريكي شاءات لجن وق    وإن ة لحق ة االمريكي ام االتفاقي ذ إحك ى تنفي ل
وتتكون اللجنة االمريكية لحقوق االنسان من سبعة اعضاء تنتخبهم             , االنسان من جانب اإلطراف   

دمهم حكومات                 ذين تق الجمعية العمومية للمنظمة بصفتهم الشخصية من قائمة بأسماء المرشحين ال
ر         حيث ترشح آل حكومة ثالث أشخاص ي      . الدول األعضاء  كون من بينهم واحد على األقل من غي

وبمجرد انتخابهم فأنهم يمثلون جميع     , ويتم انتخاب اعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات      , جنسية الدولة 
دول منظمة الدول االمريكية ويعملون باستقالل تام في ظل حصانات دبلوماسية مكفولة لهم تحقق               

ة     عندما   , )1(لهم الحرية واألمان في أداء مهنهم        دول االمريكي وضع ميثاق االمم المتحدة منظمة ال
ام  سان   1948ع ات االن وق وواجب ي لحق الن األمريك ه االع در مع وق  ,  ص ذه الحق ن ه ولك

ة                     ة االمريكي ة اال من خالل االتفاقي ة فعال ة وحماي والواجبات لم تعالج بالتفصيل وبإجراءات متابع
ان   ي س ة ف سان الموقع وق االن هلحق تاريكا فخوزي وفمبر 22ي  بكوس ت دور 1969 ن ي دخل  الت



 31وقد صدق عليها أآثر من ثلثي الدول األعضاء في المنظمة البالغ عددهم              , 1978التنفيذ عام   
 .دولة

 
  )2(أجهزة الحماية االمريكية لحقوق االنسان: الثاني الفرع 

ام  ة ع دول االمريكي ة ال اق منظم دما وضع ميث المي لحق  , 1948عن ه االعالن الع وق صدر مع
ة                , وواجبات االنسان    ة وحماي إجراءات متابع الج بالتفصيل وب م تع ولكن هذه الحقوق والواجبات ل

ام   يه ع ان خوس ي س ة ف سان الموقع وق االن ة لحق ة االمريكي ة اال من خالل االتفاقي  , 1969فعال
ام   ذ ع ت دور التنفي ي دخل ي      , 1978والت ضاء ف دول األع ي ال ن ثلث ر م ا أآث ادق عليه د ص وق

 . دولة في حينها 31ظمة البالغ عددهم المن
 اللجنة االمريكية لحقوق االنسان .1

صفتهم الشخ     بهم ب ضاء تنتخ بعة اع ن س سان م وق االن ة لحق ة الدولي ة االمريكي ون اللجن ية صتتك
نوات  ع س دة أرب ة لم دول االمريكي ة ال ة لمنظم ة العمومي ذين  , الجمعي حين ال ن المرش ة م ن قائم م

دول األ   ات ال دمهم حكوم ضاء تق حين     , ع الث مرش ة ث ل حكوم ح آ ث ترش تم  , بحي رد ي وبمج
انتخابهم فأنهم يمثلون جميع دول منظمة الدول االمريكية ويعملون باستقالل تام في ظل حصانات               

  . )3(دبلوماسية مكفولة لهم تحقق الحرية واألمان في أداء مهامهم 
ة اال        ضاء المنظم دول اع اه ال دى تج عة الم صاصات واس ة اخت ة   للجن راف االتفاقي ة وإط مريكي

 :ويمكن إجمال تلك االختصاصات فيما يلي. )4(االمريكية لحقوق االنسان
 ــــــــــــــــــــــ  

 .1969 من االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان لعام 37 - 34المواد من  )1(

ي عن حقوق االنسان الصادر عن معهـد        المجلد الثان , النظام األمريكي الدولي لحماية حقوق االنسان       , يوليانا كوكوت   . د )2(

  . 374ص , 1989, دار العلم للماليين , سيراكوزا بايطاليا 
تنظر أيضا نصوص االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان المنشورة في المجلد االول لحقوق االنسان عن الوثائق العالمية                 -

 . 1988, دار العلم للماليين , معهد سيراكوزا , واإلقليمية 
  .1969 من االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان لعام 37-34مواد من لا )3(
  . 379- 377ص ص  , 2حقوق االنسان ج , النظام األمريكي وحماية حقوق االنسان , يوليانا كوكوت  )4(

 
ان اللجنة االمريكية جاهزة      :تلقي شكاوى األفراد في مجال انتهاآات حقوق االنسان        . أ 

كاوى األف تقبال ش ستعدة الس سان المنصوص  وم وق االن ات حق ال انتهاآ ي مج راد ف
او في االعالن    , 1948عليها سواء في الميثاق المنشئ لمنظمة الدول االمريكية عام          

ام    س الع ي نف سان ف وق االن ي لحق ي   , األمريك ا ف صوص عليه وق المن ك الحق او لتل
 .1978االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان عام 

ت اللجنة االمريكية حتى تستطيع تبيان الرشد من الغي          من صالحيا :إجراء التحقيقات  .ب 
ع   شأن م ذا ال ي ه ة ف ات الالزم ا ان تجري التحقيق ة عليه شكوى المطروح سبة لل بالن

 .مختلف الدول المعنية بالشكوى
ة       .ج  شكوى في            :الزيارة والمعاينة في الموقع على الطبيع ع ال ارة لموق ة بالزي وم اللجن تق

ا    د   , الدولة المشكو منه ك عن شان                 وذل راد ب ر من شكاوى األف ديها عدد آبي وافر ل ما يت
إجراء اتصاالت                      ة ب ا يحق للجن ا آم ة قانون سان المحمي وق االن انتهاك تلك الدولة لحق
ة وآخرين          سياسية وبالحكوم سة واألحزاب ال ي الكني سان وممثل وق االن بجماعات حق

 .آي تكون الصورة آاملة عن أوضاع حقوق االنسان



سمى               :التقارير عن الدول   .د  ا ي ادة بم ة ع ال والمعاين  تلخص اللجنة نتائج التحقيق باالنتق
سان               " التقرير عن الدول  " وق االن ر وصفا مفصال عن وضع حق ويتضمن هذا التقري

 .النصوص عليها في الميثاق واإلعالن واالتفاقية
 

ضا  .ه  ة أي صاالتتختص اللجن ات واالت ال البرقي ار س شان ب ات ب ى الحكوم ة ال  الفوري
 . لمعرضين لخطر االنتهاآات األفراد ا

ابالت      .و  سياسية               لها أيضا إجراء مق سان واألحزاب ال وق االن ات حق ات وجمعي  مع هيئ
 . وزيارة السجون , وممثلي الكنائس 

ويعتبر رد فعل   . وتنشر تقارير اللجنة آما تعرض على الجمعية العمومية لمنظمة الدول االمريكية          
دولي األمريكي        الدول األخرى على تقارير وتحقيقات الل  ة النظام ال ة حاسمة في فعالي جنة ذا أهمي

سان وق االن ة  , لحق زم بحماي م تلت سان ول وق االن ة لحق دول المنهك ن ال تجابة م ة اس د اللجن واذا تج
ة    ايا اللجن ذ وص دم تنفي راد وع وق    , األف ة لحق ة االمريكي ى المحكم رض الموضوع عل ا تع فإنه

 . االنسان 
 النسانالمحكمة االمريكية لحقوق ا .2

دة ست   تتألف المحكمة من سبعة قضاة يتم ترشيحهم وانتخابهم من الدول التي انضمت لالتفاقية      لم
اءة                   ة والكف األخالق الرفيع تعهم ب سبعة تم شترط في هؤالء ال ة وي صفتهم الفردي سنوات ويعملون ب

م يتم تأليف ول.  ، ومرآز المحكمة هو سان خوسيه بكوستاريكا      )1(العالية في ميدان حقوق االنسان      
 .1979المحكمة اال في عام 
 :  من االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان على مايلي  62تنص المادة : اختصاصات المحكمة

ة           , يمكن ألي دولة طرف      . أ  , عندما تودع وثيقة تصديقها او انضمامها الى هذه االتفاقي
ة الم         , او في اي  وقت الحق        زم   ان تعلن انها تعترف باختصاص المحكم ا  , ل ودونم
 .في آل ما يتعلق بتفسير هذه االتفاقية او تطبيقها, حاجة الى اتفاق خاص 

ائر                   .ب  ى س ه ال سخا من يمكن إصدار ذلك االعالن الى األمين العام للمنظمة الذي يحيل ن
 .الدول األعضاء في المنظمة والى أمين المحكمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . التفاقية االمريكية لحقوق االنسان  من ا51-49المواد من  )1(

ة                   .ج  ذه االتفاقي ام ه سير وتطبيق إحك ة بتف ضايا المتعلق يشمل اختصاص المحكمة آل الق
 . القضية  في طراف اإلالمرفوعة اليها بشرط ان تعترف الدول

سواء بواسطة إعالن خاص        ,  بهذا االختصاص  – او تكون قد سبق لها ان اعترفت         .د 
 . او عن طريق اتفاق خاص,طبقا للفقرات السابقة

دار    زم إص ه يل ضائي        إوعلي صاص الق ه باالخت رف في اص تعت اق خ رام اتف اص او إب الن خ ع
ال             , للمحكمة   ألخصومي  وإحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وتلتزم الدول اإلطراف باالمتث

إطراف                   ه آ د شارآت في د تكون ق ة ق ة  ومن االختصاص القضائي ل   , )1(لحكم في آل حال لمحكم
 : أيضا إذا رأت المحكمة ان المجني علية تعرض ألي من الممارسات المحرمة فلها ان 

 . تحكم بإيقاف هذه االنتهاآات وإزالة أثارها  . أ 
 . الحكم بتعويض عادل للمتضرر .ب 
 . اتخاذ تدابير تمنع وقوع إضرار يتعذر تعويض األشخاص عنها  .ج 
  . )2(التفاقية تصدر حكما بتنفيذ الدولة اللتزاماتها بموجب ا .د 

ادة   , ورغم ان المحكمة ال تستطيع فرض ما أمرت به  ان الم ي   65 ف ا يل ن م ة   : " تعل ع المحكم ترف
ام      الل الع ا خ ن إعماله را ع ة تقري دول االمريكي ة ال ة لمنظم ة العام ة للجمعي ل دورة عادي ى آ ال



م      القضايا التي تلتزم    , وتحدد بصورة خاصة  . المنصرم لتنظر فيه الجمعية العامة     ا بحك فيها دولة م
ة توصيات مناسبة      , المحكمة ة                , " وتقدم أي دول االمريكي ة ال الغ منظم ذا النص يمكن إب ا له وطبق

ويمكن للجمعية العمومية عندئذ مناقشة الموضوع واتخاذ خطوات         ,عندما ال تمتثل الدول إلحكامها    
 :ان ما يلي ومن االختصاصات األخرى للمحكمة االمريكية لحقوق االنس, سياسية مالئمة

ة -  أ شاري للمحكم ادة : االختصاص االست نظم الم ذا االختصاص64ت ة ه ة االمريكي ن االتفاقي ,  م
ة                 :" حيث تقول    ذه االتفاقي سير ه شان تف ة ب شارة المحكم يمكن للدول األعضاء في المنظمة است

ة   دول االمريكي ي ال سان ف ة االن ق بحماي دات اخرى تتعل ة معاه ات ,  او أي ضا للهيئ ن أي ويمك
دل ببروتوآول                       ة المع دول االمريكي ة ال اق منظم المنصوص عليها في الفصل العاشر من ميث

ة   , ان تطلب استشارة المحكمة   ,   ضمن نطاق اختصاصها  ,  بيونس يرس  اء  , ويمكن للمحكم بن
ة       ة عضو في المنظم ى طلب دول سجام اي من       ,  عل آراء حول مدى ان ة ب ك الدول زود تل ان ت

 وسبق للمحكمة إصدار أراء استشارية , ثائق الدولية المذآورة قوانينها الداخلية مع الو
ة في طلب              ,  أيضا أوضحت فيه نطاق هذا االختصاص        ة االمريكي ل حق اللجن ومضمونة مث

شاري في       , رأي استشاري مساو لنظيره المقرر للدول األعضاء في المنظمة           ضا رأي است وأي
وق االن   ة لحق دة االمريكي واد المعاه سير بعض م رأيتف وانين   سان وال سجام الق دى ان ول م ح

شاري       , الداخلية للدول األعضاء مع الوثائق الدولية        ا االست يمكن القول بان إبداء المحكمة رأيه
ولكن قد تنتج الفتوى االستشارية في    في بعض األمور إنما يكون بصفة استشارية غير ملزمة       

شارية       لذا يم , القانون الدولي العام أثرا قانونيا وسياسيا      آلراء االست ة ان     لكن ل ة االمريكي لمحكم
 .تساهم على نحو طويل األثر في فعالية النظام األمريكي لحقوق االنسان

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . من االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان 67المادة  )1(
 . من االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان 68 والمادة 63المادة  )2(
وق          : فسر القواعد القانونية الموضوعية   المحكمة ت  ).ب ( ة لحق ة االمريكي  ال تقتصر مهمة المحكم

ة         ات خاص ق بمنازع ا يتعل ا فيم رض عليه ي تع صومات الت ي الخ صل ف ى الف سان عل االن
ضا             , بانتهاك حقوق االنسان   صدد أي ذا ال ة في ه ل تعدى    , وال إبداء اآلراء االستشارية القيم ب

د الق   ى ح ك ال ة ذل صاص المحكم ة     اخت د القانوني سير القواع ي تف اظم ف ام ومتع دور ه ام ب ي
ة ان             , الموضوعية وإبراز السمة الخاصة للمعاهدات الحديثة لحقوق االنسان فقررت المحكم

ى                         ذا الجانب اال عل سري في ه دي ال ي ام التقلي دولي الع مبدأ التبادل المسيطر على القانون ال
اة            وأعلنت المحكمة في فتوى الحقة ان        ,نحو مخفف  ى الحق في الحي رد عل   )1(التحفظ الذي ي

سان                  ,  وق االن ة لحق ة االمريكي رة   19م  (ال يمكن اال ان يكون غير متفق مع هدف االتفاقي  فق
ة         ,) من اتفاقية في للمعاهدات   3 ة لحري ة الحيوي ة في رأي الحق األهمي  وأوضحت المحكم

دول     الفكر في النظام الديمقراطي البرلماني المنصوص عليه في الو     ة ال ائق االساسية لمنظم ث
ة ديث  ,االمريكي شاري ح ي رأي است ت ف ام  وقال وض  1987ع ي إحضار المقب  ان الحق ف

 .)2(  عليه ال يجوز تعليقه في حالة  الطوارئ
سان                 وق االن يكون مقر المحكمة في المكان الذي تحدده الدول اإلطراف في االتفاقية االمريكية لحق

ة                 لكن من الممكن ان تجتمع ف     ,  ذه هي رغب ة ان ه ين للمحكم دما يتب ي أراضي أية دولة عضو عن
ة                  دول المعني سبقة من ال ة م ة وبموافق دول   , الدول ويكون القرار بأغلبية اعضاء المحكم ويمكن لل

  . )3(اإلطراف ان تغير من مقر المحكمة في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين 
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 .380ص, دون سنة طبع , العالمية واإلقليمية
 . االمريكية لحقوق االنسان  من االتفاقية4م  ) 2(
 .  من االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان 58المادة  ) 3(
 

 

 المطلب الثالث 
 لنظام اإلفريقي لحماية حقوق االنسانا

ة                ال جدال ان النصوص والمعاهدات ذات الطابع العالمي لحقوق االنسان والتي صدرت عن منظم
سان                  وق االن ام اإلقليمي بقضية حق رئيس لالهتم د  , االمم المتحدة تعد هي المصدر األساسي وال بي

ه وف    ,  ان االهتمام اإلقليمي بتلك القضية       دان المتجاورة          ينبغي معالجت سائدة في البل ا للظروف ال ق
 .المتشابهة والمتجانسة اقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا

ز           رام وتعزي ى احت دول عل واذا آان الهدف األسمى من الشرعة الدولية لحقوق االنسان هو حث ال
ام  مما يوهن من اه , اال ان هذا الهدف يصطدم بالعوامل عديدة سبق التطرق اليها          , تلك الحقوق  تم

 الدول الفقيرة واألخذة في النمو تجاه قضية حقوق االنسان 
 ان هناك خالفات جوهرية بين إفريقيا السوداء التي ما زالت تعاني من مثلث         ونستخلص مما تقدم    

 فقضية  من ثم   و,  الفقر والجهل والمرض، وبين أوربا الموحدة حاليا والمتقدمة في شتى المجاالت          
 .بد ان يتباين بين الفقر والغنى وبين التقدم والرخاء والتخلف والجهلاالهتمام اإلقليمي  ال

 . اللجنة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب: الفرع االول 
شعوب                      سان وال وق االن اق اإلفريقي لحق , ال شك ان الطابع اإلفريقي قد بدا جليا في نصوص الميث

ات في المجتمع                م العالق ة         فهو يجسد روح الوفاق التي تحك ذا من   ناحي ة    , اإلفريقي ه ومن ناحي
ثال                        ا م ا وأمريك ا في أورب ل غيره ا ال تماث سان في إفريقي الن , اخرى نرى ان انطالقة حقوق االن

ا                ى احترامه ا وعل د عليه ؤمن     ,  الميثاق اإلفريقي قد خلط بين حقوق الشعوب التي اآ ا ت الن إفريقي
ن حقوق االنسان والفرد الذي سوف تحترم    وبين حقوق االنسان وبي   ,بحق الجماعة وليس حق الفرد    

وق     . حقوقه في إطار احترام حقوق الشعوب     ة لحق ة اإلفريقي شاء اللجن هذا وقد نص الميثاق على إن
شعوب سان وال الحقوق     , االن اق ب ي الميث راف ف دول اإلط زام ال ة الت د لمراقب از االوح ي الجه وه

 .والواجبات الواردة فيه



در         تتكون اللجنة اإلفريقية من ا     حد عشر شخصا يختارون من بين الشخصيات التي تتحلى بأعلى ق
 . ة ءوتتمتع بالكفا,من االحترام او مشهود لهم بسمو األخالق والنزاهة والحياد

شعوب     سان وال وق االن ة    ,  في مجال حق اءة  القانوني ام بإشراك ذوي الكف ع االهتم ويرشح ,  )1(م
ي ال    راف ف دول اإلط طة ال خاص بواس ؤالء األش اقه صية  , ميث صفتهم الشخ ابهم ب تم انتخ ال , وي

دولهم  ين ل ة , آممثل نوات قابل تة  س دة س ة لم اء المنظم د    بواسطة مجلس رؤس دد , )2( للتجدي ح
 : آما يلي)3(الميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب اختصاصات اللجنة في المادة 

ائق           .أ  وإجراء الدراسات والبحوث      النهوض بحقوق االنسان والشعوب وبوجه خاص تجميع الوث
شعوب سان وال وق االن ال حق ي مج ة ف شاآل اإلفريقي ول الم ادئ ,ح ع المب ياغة ووض  وص

اون  . والقواعد التي تهدف الى حل المشاآل القانونية المتعلقة بتلك الحقوق    ولها في ذلك ان تتع
شع          سان وال وق االن النهوض بحق ة ب ة المعني ة والدولي سات اإلفريقي ائر المؤس ع س وب م

 .)4(وحمايتها
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .  من الميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب 30المادة  )1(

 .  من الميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب 36المادة  )2(
 .اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب  من الميثاق3المادة  )3(
 2كتاب حقوق االنـسان ج      ,  اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب      ماهية الميثاق , علي فضل اهللا    ,  من الميثاق    45المادة   )4(

  . 393-391ص ص,

 .ضمان حماية حقوق االنسان والشعوب وفقا للشروط الواردة في الميثاق .ب 
 .تفسير آافة االحكام الواردة في الميثاق .ج 
 .القيام بأي مهام اخرى يوآلها اليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات .د 
 

دول                  , ئي للجنة   اما االختصاص القضا   رد من    ال شكاوى التي ت , فيتمثل في فحص البالغات وال
شكوى   , وللجنة ان تطلب أية معلومات ذات الصلة بالموضوع من الدول اإلطراف       وبعد فحص ال

را            , تتوصل اللجنة الى حل ودي بين اإلطراف         د تقري واذا لم توفق اللجنة في الحل الودي فإنها تع
دول والحكومات                  تذآر فيه آافة الوقائ    ؤتمر رؤساء ال ى م ة وال دول المعني ع والنتائج وتحيله الى ال

 .)1(مع التوصيات والمالحظات التي تراها اللجنة مناسبة 
شعوب                    سان وال وق االن صيانة حق ة ب ائل الكفيل أعطى الميثاق الحرية الكاملة للجنة في اختيار الوس

واردة الي           شكاوى ال دول اإلطراف       من خالل إجراء التحقيقات في ال ا من ال شاور مع      , ه ضا الت وأي
ة التي يجب        من الميثاق  )48, 47(وتحدد المادتان   . األمين العام لمنظمة الوحدة اإلفريقية      الطريق

إذا آان لدى : تنص على انه) 47(فالمادة ,  إتباعها في نظر الشكاوى الواردة من الدول األطراف      
ة لالع          د خالفت بعض                  آل دولة طرف في الميثاق اسباب معقول ه ق ا في ة اخرى طرف ان دول اد ب تق

سخا من   , بهذه المسالة, بخطاب مكتوب, فان لها ان تلفت نظر الدولة المخالفة      , نصوصه وترسل ن
 .هذه المخاطبة الى سكرتير منظمة الوحدة اإلفريقية والى رئيس لجنة حقوق االنسان والشعوب

ذا       , ليه في خالل ثالثة أشهر     وعلى الدولة التي وجه اليها ذلك الخطاب ان ترد ع          شمل ه ى ان ي عل
وفي  ,  وطرق النظام المتاحة      اتهاءوإجراالرد آافة التفصيالت المتعلقة بها والقوانين التي تحكمها         

ة              ة المعني ه الخطاب للدول ة             , خالل ثالثة أشهر من توجي تم حسم األمر بطريق اق ان ي ع الميث يتوق
لمية اخرى      , يةاما عن طريق مباحثات ثنائ    , مرضية للطرفين  م يحدث ذلك        , او أية وسيلة س ان ل ف

 .)2(يصبح من حق اي منهما رفع األمر الى اللجنة وأخطار الطرف األخر بذلك 
ذي     نشأت   : المحكمة األفريقية لحقوق االنسان والشعوب      : الفرع الثاني    بمقتضى البروتوآول ال

ه الراب      اقره مؤتمر القمة لمنظمة    ين     الوحدة اإلفريقية في دورت ة والثالث ا فاسو        ’ ع د في بورآين انعق



ادتين         ,  ووقعت عليه ثالثون دولة فور إقراره        1998عام    من   18 و 5ثم ورد النص عليه في الم
ام        ين            , ) 2 (2000القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ع ين وثالث ذا البروتوآول من اثن يتكون ه

ة قي         , ة  قدمت له ديباجة تؤآد على ضرورة إنشاء المحكم       , مادة   ة اإلفريقي الة المنظم تدعيما لرس
 . ) 3(تحقيق الحرية والمساواة والعدالة والسالم وآرامة االنسان وفق تطلعات الشعوب اإلفريقية 

ة ق   تختص المحكم ة اخرى تتعل اق او أي وثيق ة بالميث ة متعلق سالة قانوني ي أي م رأي ف داء ال  بإب
 . ع المحكمة من لجنة حقوق االنسان والنظر في القضايا التي ترف, بحقوق االنسان 

 ــــــــــــــــــــــ

 .  من الميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب 50-47المواد  )1(
 . من النظام اإلفريقي لحقوق االنسان ) 48(المادة  )2(
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 . ينظر ديباجة البروتوكول  )3(

شكوى ل   دمت ال ي ق ضو الت ة الع ةالدول شكوى   , لجن دها ال دمت ض ي ق ضو الت ة الع ة , الدول الدول
 .  يكون احد مواطنيها ضحية انتهاك حقوق االنسان يالعضو الت

ا                  ابهم وفق تم انتخ ة ي دول األعضاء في المنظم واطني ال تتكون المحكمة من احد عشر قاضيا من م
ة   صفات واألخالق العالي انونيين ذوي ال ين الق ن ب اءتهم الشخصية م الخبرة , لكف م ب شهود له والم

سان  وق االن ضائية في مجال حق ة او الق نتين , العملي دة س ه لم ا ل سا ونائب ة رئي , وتنتخب المحكم
رى    رة اخ ا لفت ادة انتخابهم ن إع سان   , ويمك وق االن ا لحق اك انتهاآ ة ان هن إذا رأت  المحكم

ع تعويض         فإنها تصدر األوامر المناسبة لمواجهة وعالج هذا االنتهاك ب        , والشعوب   ك دف ما في ذل
ادل  ك خطر , او إصالح ع ان هنال ا إذا آ ة فيم ي حال ل , وف ر من قب ة إصالح األم دم امكاني وع

ة الموقف                  , األشخاص   ا ضرورية لمواجه دابير التي تراه اذ الت وتصدر  , فان المحكمة تقوم باتخ
 . وتكون إحكامها نهائية وال تخضع لالستئناف , حكمها باألغلبية 

 
 لثالثالمطلب ا

 النظام  العربي لحماية  حقوق االنسان
اهتمت الدول العربية شانها شان الدول االمريكية واألوربية بمسالة حقوق االنسان بعد ان صارت              
ورات     د تط سان ،  اال بع وق االن ة  حق ي لحماي اق العرب أت الميث م ي ا ، ول ا وإقليمي شريعا عالمي ت

دول      ,  )1( تلك الحقوق    أفرزت الحاجة الى وضع ميثاق عربي لحماية          وقد اعتمد مجلس جامعة ال
ة  سان"العربي وق االن ي لحق اق العرب م " الميث راره رق ي ق ك ف اريخ 5437وذل ,  12/9/1994 بت

ا مآانت األمة وما زالت      ا              خرهت ا وأمريك سان عن أوروب وق االن  بعض دول  وحتى    في تنظيم حق
 . وإفريقيا 

ام         ة لع إعالن                 1945فميثاق جامعة الدول العربي شفع ب م ي سان ،ول وق االن ا لحق م يتضمن تنظيم ل
اب الحرب      ي أعق ة ف ة العربي سبب ظروف األم ا ب د م وال لح ان مقب ك آ ل ذل وق  ولع ذه الحق له

ة  ة الثاني ائم  . العالمي ة ، ورسوخ دع ار العربي تقالل األقط ى اس سنين عل رور عشرات ال ن م ولك
وق اال           دجامعة ال  ة حق اع حرآ ة ،وسرعة إيق سان الع  ول العربي ورا          الن ا أم ة آانت آله ة واالقليم مي

ا                      ا وإفريقي ة وأمريكي ا الغربي . تحت تنظيم إقليمي عربي لحقوق االنسان على نحو ما فعلته أوروب
اق عربي                  وقد نشط فقهاء وخبراء القانون العرب وحاولوا حث الحكومات العربية على وضع ميث



ام    لحقوق االنسان في الدول العربية ، وقد أسفر نشا         ا ع  طهم عن وضع مشروع سيراآوزا بايطالي
  . حث على أنشاء لجنة ومحكمة عربية لحقوق االنسان ، 1986

وهو تنظيم مشابه للتنظيم     , ذلك هو تنظيم مشروع سيراآوزا إللية حماية حقوق االنسان العربي           
ام                , األوربي   ة في ع ة العربي د   , 1983اما مشروع ميثاق االنسان الذي وضعه مجلس الجامع فق

 .1983|عام انتظر عشر سنوات حتى يعتمده مجلس الجامعة في 
 ـــــــــــــــــــ

 بواسطة اللجنـة    11/3/1979تم إعداد المشروع العربي  لحماية حقوق االنسان تنفيذا لقرار صادر عن مجلس ألجامعه العربية  في                   )1(

 3 /31  ، وقد اصدر مجلس ألجامعـه قـرارا  فـي      1982في عام   العربية الدائمة لحقوق االنسان  ، من خالل دورتين لها انعقدتا            
إلبداء مالحظاتها عليه  ، وقد تقدم الـسودان وقطـر والبحـرين    )   دوله عربيه 22( بإحالة المشروع الى الدول األعضاء    1983/

تعديالت ثم عرضـته علـى       وأدخلت عليها ال   1983وتونس  بمالحظات على هذا المشروع  ، تدارستها اللجنة في اجتماع لها عام               

  ولم يتخذ قرارا نهائيا بشأنه  ، لكن تم اإلقـرار عليـه فـي عـام                   1985 و   1984مجلس ألجامعه ، وقد بحثه المجلس خالل عام         

1994. 

ة       بعض   ومع ذلك فقد تعرض لتحفظات عديدة من جانب          دول العربي م انتظر حتى      , حكومات ال ث
بعة دول ف  2008 صديق س اذ بت دخل دور النف ة       لي ي الجامع ضاء ف دول األع وع ال ن مجم ط م ق
   .)1(العربية 

 
 .)2( اللجنة العربية لحقوق االنسان: لفرع األول ا

را ينتخبهم                  تتألف   و   اللجنة العربية لحقوق االنسان في مشروع سيراآوزا من احد عشر خبي ممثل
ة ،حيث يرشح آل قطر شخصين وترشح              ا     األقطار العربي ات المحامين شخصا ثالث وين  نقاب  لتك

ا                           ة بم ذه اللجن ع سنوات  وتختص ه دة أرب ة لم قائمة يختار من بينها األحد عشر عضوا في اللجن
 : يلي 
دى             .1 ا ل وعي به ق ال ي ، وتعمي شعب العرب سان وال وق االن رام حق ز احت ى تعزي ل عل العم

دوات   يم الن ائق والدراسات واألبحاث ، وتنظ شر الوث ع ون ك من خالل تجمي اهير  وذل الجم
ة في                 والمؤت ة العامل شجيع المؤسسات الوطني مرات وإعالنها بكافة وسائل اإلعالم ، وآذلك ت

 . ون مع الهيئات الدولية واإلقليمية األخرى لتحقيق غاياتها  اهذا المجال ،والتع
ة وتتضمن اإلجراءات التي اتخذتها                    .2 ا األقطار العربي النظر في التقارير الدورية التي ترفعه

 . تنفيذا للميثاق  
ه في         .3 ي بالتزامات دمها اي قطر عربي ضد طرف أخر ال يعن اءات التي يق النظر في االدع

 .الميثاق  
النظر في الشكاوى التي يقدمها األفراد او األشخاص المعنويين المنتمين ألي قطر عربي او                 .4

ذر  ك إذا تع اق ، وذل ا في الميث وقهم المنصوص عليه ه حول انتهاآات حق الخاضعين لواليت
فاذ طرق الطعن الداخلية او غيابها او عجزه عن اللجؤ     نتظلم على حقه بسبب  است     حصول الم 

 .اليها او تأخير البت في موضوعها لفترة غير معقولة 
ى                      .5 اء عل ك بن  النظر في أي انتهاآات جسيمة لحقوق االنسان من جانب اي قطر عربي ، وذل

ا   وهكذا آان تنظيم اللجنة . عضوين  على األقل باللجنة         اقتراح  في مشروع سيراآوزا تنظيم
مواآبا لتنظيم لجان حقوق االنسان الدولية واإلقليمية من حيث تخويلها اختصاص النظر في                

ى           ب صولهم عل ذر ح ة تع ي حال ات  ف راد والجماع كاوى اإلف ضاء وش دول األع ات ال الغ
 .األنصاف الداخلي في وقت معقول 



ام       ان مشروع ميثاق حقوق اإلنسان الذي وضعه مجلس ج           د  1983امعة الدول العربية في ع  فق
ي       ة ف س الجامع ده مجل ى يعتم سنين حت شرات ال ر ع د 1994انتظ ك فق ع ذل رض  ، وم تع

 . لتحفظات عديدة من جانب حكومات الدول العربية  
 )3(المحكمة العربية لحقوق االنسان: الفرع الثاني 

سان في مشروع سيراآوز              وق االن ة          والى جانب اللجنة العربية لحق شاء المشروع محكم د أن ا ،فق
ة مرشحين               ة من قائم و األقطار العربي بهم ممثل عربية لحقوق االنسان تتكون من سبعة قضاة ينتخ
انونين                           ا من الق ه شخصا ثالث ات المحامين في ين وترشح نقاب يقترح لها آل بلد عربي شخصين اثن

 ,ا وال ينتهي عملهم في المحكمة الى ان يبلغوا سنا معين, البارزين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 245ص , مصدر سابق , الشافعي محمد بشير  )1(
 .  من مشروع الميثاق 54الى 50المواد من  )2(
 .  من مشروع الميثاق 61الى 55المواد من  )3(

رئيس حسب  ا لل ا ونواب سا له ة رئي ي دعوى , الحاجة  وتنتخب المحكم ة للنظر ف د المحكم وتنعق
ة                  , معينة   ة العام ة تنتخبهم الهيئ من عدد من القضاة يتعين بالنسبة الى عدد الدول المصدقة لالتفاقي

ة  ي التفاصيل  , للمحكم ع بعض االختالف ف ة م ة األوربي ام االتفاقي ة من إحك ام فريب ذه االحك وه
 : تختص المحكمة بما يلي  و ست سنوات ، في المحكمة وتكون مدة العضوية

ى                           -أ  ة عل دة معين د مضي م ا طرف ضد طرف أخر بع دعاوى التي يرفعه النظر في ال
ة        العربية لحقوق االنسان     تقديم ادعائه الى اللجنة    م  إذا  وفقا لما تحدده الالئحة الداخلي ل

 .  اللجنة الى حل يرتضيه األطراف  تتوصل 
ا من الوصول            النظر في شكاوى األشخاص التي تحيلها الي       -ب   سبب عدم تمكنه ها اللجنة ب

 . بشأنها ولكل طرف توآيل من ينوب عنه امام المحكمة  الى حل
تقديم اآلراء االستشارية بخصوص تفسير الميثاق وتحديد التزامات اإلطراف بناء  -ج 

ذلك هو تنظيم . على طلب األطراف والهيئات التي يؤذن لها وفقا لالئحة الداخلية  
 إللية حماية حقوق االنسان العربي  ، وهو تنظيم مشابه للتنظيم مشروع سيراآوزا

األوروبي  ، وليته يرى النور بعد ان تخلف رآب األمة العربية عشرات السنين عن 
 .واألمريكية  وحتى اإلفريقية   هاال وربي رآب االمم

ة لكل من    -د  ى المحكم سان   , يجوز اللجوء ال وق االن ة لحق ة العربي ة , اللجن من أي دول
ة   ة العربي ي  , دول الجامع شخص الطبيع ر    , ال ة غي راد او منظم ن األف ة م أي جماع

 . )1(عربية 
 

 )2(الحقوق التي يحميها الميثاق : الفرع الثالث 
 

ة     وق المحمي المي      , لم يأت الميثاق العربي بجديد في مجال حصر الحق تلهم االعالن الع ه اس ل ان ب
 .ق االنسان على المستوى الدولي واإلقليميلحقوق االنسان والشرعية الدولية لحقو

 :نوعينعلى ويمكن تقسيمها , وقد تعددت الحقوق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر  , 41بحث في سلسة كتب المستقبل العربي       , في سبيل إنشاء محكمة عربية لحقوق االنسان العربي         , حسين جميل    )1(

  . 375ص , سابق 
عليق على إحكام المشروع العربي لحماية حقوق االنسان قبل اعتماده من مجلـس الجامعـة عـام       قامت محاوالت فقهية للت    )2(

 العرب الذي انعقد فـي      ء واخص بالذكر تلك المجهودات الفقهية حول المشروع والتي جرت في مؤتمرا لخبرا            1994



العليا في العلوم الجنائيـة فـي         بناء على دعوه من المعهد الدولي للدراسات          1986مدينة سيراكوزا في ايطاليا عام      

  ، وعالوة على دراسة المشروع الرسمي اقترح اعضاء المؤتمر مـن الخبـراء         1986 ديسمبر   12الى  5الفترة من   

مشروعا جديدا لميثاق حقوق االنسان والشعب في الوطن العربي  ، اال ان             ) خبراء من عشرة دول عربيه        ( العرب    

شروع الرسمي بعد إجراء بعض التعديالت التي ساهم فيها الفقه  العربـي مـساهمات               مجلس ألجامعه لم يعتمد اال الم     

كبيره ، ولمزيد من التفاصيل يراجع إعمال المؤتمر وبحوثه في حقوق االنسان ، المجلد الثـاني ، دراسـات حـول                     

 . 428-409، دار العلم للمالين ، ص ص 1989الوثائق العالمية واالقليميه  ، 
 
 
 

  .)1(  المدنية  الفرديةالحقوق . 1
 .الحق في الحياة -أ 
 .ال جريمة وال عقوبة اال بنص -ب 
 .المتهم برئ حتى تثبت إدانته -ج 
 .الحق في الحرية والسالمة الشخصية -د 
 .المساواة امام القضاء مع آفالة حق التقاضي لكل شخص فوق اقليم الدولة -ه 
 .تطبيق عقوبة االعدام فقط بالنسبة للجنايات بالغة الخطورة -و 
 .جوز الحكم بعقوبة االعدام في جريمة سياسيةال ي -ز 
ره عن         -ح  ل عم رأة حامل حتى تضع     ,  سنة 18ال يجوز تنفيذ حكم االعدام فيمن يق او ام

 .او أم مرضع اال بعد انقضاء عامين من الوالدة, حملها
 .حظر التعذيب او المعاملة الالانسانية او المهينة او الحاطة بالكرامة -ط 
 .ة او علمية على اي انسان دون رضائه الحرال يجوز إجراء تجارب طبي -ي 
 .ال يجوز حبس انسان بسبب إعساره عن الوفاء بدين او اي التزام مدني -ك 
 .معاملة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية معاملة انسانية -ل 
 .عدم جواز محاآمة الشخص عن جرم واحد مرتين -م 
 .قانونيالحق في التعويض لمن آان ضحية القبض او اإليقاف بشكل غير  -ن 
 .حرمة الحياة الخاصة -س 
 .الشخصية القانونية صفة مالزمة لالنسان -ع 
 .دالشعب مصدر السلطات واألهلية السياسية لكل مواطن رشي -ف 
 .حرية االنتقال واختيار مكان اإلقامة في حدود ألقانون -ص 
د عربي            -ق  ادرة اي بل ده او فرض حظر             , عدم جواز منع المواطن من مغ ا في ذلك بل بم

 .جهة معينة او إلزامه باإلقامة في أية جهة من بلدهعلى إقامته في 
 .ال يجوز نفي المواطن من بلده او منعه من العودة اليها -ر 
 .وعدم جواز تسليم الالجئين السياسيين, حق طلب اللجوء السياسي -ش 
سية اخرى            , عدم جواز اسقاط الجنسية بشكل تعسفي      -ت  ساب جن وعدم إنكار الحق في اآت

 .بغير سند قانوني
 .حق الملكية الخاصةآفالة  -ث 
 .آفالة حرية العقيدة والفكر والرأي -خ 
 .آفالة حق ممارسة الشعائر الدينية -ذ 

 )2(اما فيما يخص الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية 



سية باعتباره    -أ  ي الجن ق ف وق الح ذه الحق ع و  اأول ه رد والمجتم ين الف ة ب ة  رابط حري
اال تلك   , رض قيود في هذا الخصوص    وعدم ف . االجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية    

رين         وق اآلخ ة حق ة او حماي سالمة العام ومي او ال ن الق ي االم ستوجبها دواع ي ت الت
 .وحرياتهم

 .الحق في تشكيل النقابات والحق في اإلضراب في الحدود التي ينص عليها القانون -ب 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ي لحماية حقوق االنسانالميثاق العرب  من12الى 1من  المواد  ينظر )1(
 .  من الميثاق 43الى 36 والمواد من 35الى 13ينظر المواد من  )2(

 .الحق في شغل الوظائف العامة -ج 
 .والتعليم حق لكل مواطن, محو األمية التزام واجب -د 
سان                      -ه  وق االن ة ويقدس حق ة العربي ز بالقومي افي يعت الحق في الحياة في مناخ فكري وثق

 . والدينيةويرفض التفرقة العنصرية
 .حق المشارآة في الحياة الثقافية وحق التمتع باإلعمال األدبية والفنية -و 
ع -ز  ية للمجتم دة االساس ي الوح رة ه ة , األس ة والطفول رة واألموم ة األس ل الدول وتكف

 .والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة
 .للشباب الحق في ان تتاح له اآبر فرص التنمية البدنية والعقلية -ح 

  )1(  ةوق الجماعيالحق. 2
اق                       ى الميث ة عل ة الموقع دول العربي سان في ال ة تخص االن وق   , إذا آانت الحقوق الفردي ان الحق ف

اق        , الجماعية تخص الشعوب العربية      د ورد النص     . وبالتالي آان من الطبيعي ذآرها في الميث وق
ادة   ي الم ا ف ررت 1/1عليه ث ق صير وال   " حي ر الم ي تقري ق ف شعوب الح ة ال ى لكاف سيطرة عل
ة                      , ثرواتها الطبيعية  سياسي وان تواصل بحري ا ال رر نمط حياته ذا الحق ان تق ى ه ولها استنادا ال

ة   ة   والثقافي صادية واالجتماعي ا االقت ادة " تنميته وق   35، وأوردت الم اق بعض الحق ن الميث  م
افي  ي               سالم  الجماعية  ، حيث نصت على ان للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري وثق دعم ال

ات من       )  37(العالمي والتعاون الدولي  ، بينما اآدت المادة          ان األقلي ه ال يجوز حرم ى ان منه عل
 .حقها في التمتع بثقافتها او إتباع تعاليم ديانتها 

 يكون لكل     , نص الميثاق على ان التمتع بحقوق االنسان      : اما فيما يخص سريان الميثاق اإلقليمي       
ة الطرف في                   ومعنى ذلك ان   , دفر سية الدول ون جن ى من يحمل  التمتع بتلك الحقوق ال يقتصر عل

 ,حتى ولو آان من رعايا دولة غير عربية, وإنما يشمل اي فرد, المعاهدة
ا    , وآانت ديباجة مشروع الميثاق العربي قد أوردت هذا المعنى في مقدمة المشروع     حيث جاء به

اق ت  ذا الميث ي ه ة األعضاء ف دول العربي ه  ان ال ه وحريات ى أراضيها حقوق سان عل ل ان ضمن لك
ذها  , االساسية التي ال يجوز المساس بها      ا       , ويتحتم تنفي رام الكامل له امين االحت ك يتفق    ". وت ان ذل

ة            دول العربي ة          . مع التطور القانوني لمرآز األجنبي داخل ال ه لإلقام ع بمجرد حلول األجنبي يتمت ف
 .)2(العربي  يا الواردة في الميثاقبإقليم دولة عربية بكافة الحقوق والمزا

ددة الجوانب سان متع وق االن ضية حق دأ بالنصوص , ان ق ات تب صلة الحلق سلة مت وهي الشك سل
سان      ة              , والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق االن زة دولي ق أجه ات عن طري وتمر بضمانات وحماي
سلة      , هذا في المجال الدولي     , تتولى اقرار وتعزيز وحماية تلك الحقوق        تنتقل الى بقية حلقات السل

شكاوى          ارير وال وق من خالل التق لنراقب تصرفات الدول اعضاء الجماعة الدولية حيال تلك الحق
دءا من النص            , التي تقدمها الى المنظمات الدولية المعنية        ثم الوضع في النظام القانوني الداخلي ب

القرارات وموقف المحاآم الداخلية من نفس       على الحقوق في الدساتير وبقية التشريعات واللوائح و       
 .القضية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, المقترح ضمن مجموعة بحوث مؤتمر سيراكوزا بايطاليـا       " مشروع الميثاق العربي لحقوق االنسان    ,  مفيد شهاب   :  ينظر )1(

 .411ص ,  سابقمصدر
حيث قسم الحقوق الواردة في الميثاق الى حقوق فرديـه   , سبق ذكره  مصدر) جامعة الدول العربية    (احمد أبو ألوفا    : ينظر )2(

 ,  663وحقوق جماعية  ، ص 

 
ن          ه م ع ألدول ك ال يمن ا، اال ان ذل وق وحمايته ك الحق ان تل ة لبني ة النظري ن القيم رغم م ى ال عل

ا      ديا ، من                    ءالعصف بها متى ما ش ا  وعقائ يا واجتماعي دول تختلف اقتصاديا وسياس ك ال ت الن تل
وق         ه نا البد من ايجاد وسائل تكفل ألرقابه على تصرفات تلك الدول ومراعاة االلتزام القانوني بحق

سان  ن       , االن ة م سعى بمجموع ذى الم رن ه د ان يقت ل ال ب وق ، ب ك الحق ر تل ي تقري إذن ال يكف
 . )1(الضمانات تكفل احترام وسريان وفاعلية الحقوق السابق ذآرها  

وهي  , ية تتمثل في أجهزة أنشئت للرقابة على االلتزام بإحكام الميثاق         أيضا ضمانات تنظيم  وهناك  
 . )2(تسمى لجنة خبراء حقوق االنسان لجنة ,باالضافة لعمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان

 
 في الميثاق )3( العربي لجنة خبراء حقوق االنسان : الرابع الفرع 

 على إنشاء لجنة تعمل آجهاز       من الميثاق    لقسم الثالث افي  حرص الميثاق العربي لحقوق االنسان      
اق  ام الميث ق إحك ة تطبي ى آيفي ة عل اق . للرقاب ا الميث ق عليه ة أطل ذه اللجن وق "ه راء حق ة خب لجن

ة                 " االنسان دة ثالث سنوات قابل وتتكون من سبعة أشخاص تنتخبهم الدول اإلطراف في الميثاق لم
ا أمك      , للتجديد ر من   شخص واحد من                    , ن  مراعاة مبدأ التداول م ة أآث وال يجوز ان تضم اللجن

ة  شترط في , نفس الدول ة في مجال  اعضاء وي اءة العالي رة والكف وا من ذوي الخب ة ان يكون  اللجن
ة ل اللجن ة, عم رد ونزاه ل تج صية وبك صفتهم الشخ م ب وا بعمله ى ان يقوم دول ,  عل ى ال عل

 :آما يلي, اإلطراف تقديم تقارير الى اللجنة
 . ر أولي لمدة سنة من نفاذ الميثاقتقري .1
 .تقارير دورية آل ثالث سنوات .2
 .تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة .3

ي         راف ف دول اإلط دمها ال ي تق ارير الت ة التق ي دراس ل ف ة تتمث ى اللجن ة ال ة الموآول ا الوظيف ام
ة              , الميثاق ى اللجن ا ال دول ومالحظاته آراء ال را مشفوعا ب سان في         وتدفع تقري وق االن ة لحق  الدائم

ى                        ,  الجامعة العربية  دا  تقتصر عل ة هي سلطات ضعيفة ج ول ان سلطات اللجن ذا يمكن الق وهك
ة                            ستطيع اللجن ا   ، بحيث ال ت دول ومالحظته ذي يتضمن أراء ال ذآور ال ر الم ع التقري مجرد  رف

وار       ات ال وق والحري اة الحق اق   إدانة ألدوله المعنية  ، او تطلب منها مراع دو  ,  )4(دة في الميث  ويب
ذين                           اء العرب ال ر أراء الفقه ى حد آبي اهلوا ال د تج سان ق وق االن ان واضعي الميثاق العربي لحق

دا       , درسوا مشروع الميثاق قبل إقراره     البوا بضرورة وجود        . وآان لهم في ذلك شوطا بعي ل وط ب
ضا        وقامت المنظمات غير  , أجهزة فاعلة عند تعديل المشروع قبل إقراره       دور فاعل أي  الحكومية ب

 . في المناداة باحترام حقيقي وموضوعي لحقوق االنسان العربي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشرة إخبارية غير دورية العدد     ,  والمنظمة العربية لحقوق االنسان     , من الميثاق العربي لحقوق االنسان       41-40المادتين   )1(

  . 2 ص1995 و يناير 1994 ديسمبر 83-84

 3/9/1968 ، وقد انشات هذه اللجنـة فـي          673احمد أبو ألوفا  ، جامعة الدول العربية  ، مصدر سابق  ، ص                : ينظر )2(

 . 2443 /48بموجب قرار  رقم 



 .420 سابق  ، ص مصدر مفيد شهاب ، ينظر )3(

 ،  طبـع     ، بـدون سـنة        صالح محمد محمود بدر الدين ، االلتزام الدولي بحماية حقوق االنسان ، دار النهضة العربيـة                )4(

 .196ص
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 الفصل الرابع
 حماية حقوق االنسان المدنية والسياسية في التشريعات العراقية وضماناتها 

شمولي              م ال د         حيث , يشهد العراق اليوم واقعا جديدا بعد انقشاع حقبة الحك ستقبل جدي ى م ع ال  يتطل
سلطات       , وسيادة القانون   , والحرية  , قائم على الديمقراطية     ين ال ومن اجل الوصول      , والفصل ب

ه                     سان وحريات وق اإلن م  يضمن حق را عن      , الى تلك الغاية البد من وضع دستور دائ ويكون معب
ة  هذا الشعب الذي , ) 1(تطلعات الشعب العراقي بكل أطيافه     وأعراقه            أفرزت حضاراته المتعاقب

اريخ  اق الت ي أعم ضاربة ف شرية  , وال ا الب ي عرفته ة الت ة المكتوب ى النصوص القانوني ذ , أول من
 . ) 2( الذي أصبح عالمة بارزة في تاريخ االنسانية يقانون     حمو راب

وفرا لض                 ستلزم ت وطني ي مانات ان مسالة حماية حقوق االنسان المدنية والسياسية على المستوى ال
ة                , )3(الدولية الالزمة لها     ة في حماي وان توفير هذه الضمانات على المستوى الوطني لها األولوي

دة في ظل         , حقوق االنسان المدنية والسياسية   ة متزاي ل أهمي ة أصبحت تحت ضمانات الدولي لكن ال



راهن       دولي ال ة با               , الوضع ال ا مخل ار انتهاآاته سان واعتب وق االن م حق سلم واألمن    وان تطور فه ل
دول            ضالدوليين ف  داخلي لل وفر ضمانات       , ال عن التداخل بين النظام الدولي والنظام ال ومن دون ت

دولي   وطني وال ستويين ال ى الم سان عل وق االن ة حق ة , لحماي ق اإلقليمي شريعات والمواثي تظل الت
ى ارض الو          ,  والدولية الخاصة بحقوق االنسان      ا عل ة له ة ال قيم ع مجرد نصوص نظري م   اق ا ل  م

, سن دستور    , اما ما يتعلق باإلجراءات المتعلقة بتطبيق الضمانات هي          ,تأخذ مجالها في التطبيق   
ة   وانين ناظم شريع ق ة  , ت ات عام سلطة  , إجراء انتخاب سلمي لل داول ال سلطات , الت ين ال الفصل ب

ة  وآل ما يحفظ حقوق االنسان والحريات العامة ويوسع المشارآة في إدار, الثالث   ة الدولة وحماي
دآتاتوري            , )4(حقوق االنسان  , آل هذه االجراءات يجب األخذ بها بعد ان يتم تفكيك بنية النظام ال

شامل       ه اإلصالح ال د أوج ديمقراطي اح ول ال دو التح ث يب ي    ,  )5(بحي ث ف م البح د ت اذ وق  إنف
ا       الضمانات الدولية لحقوق االنسان المدنية والسياسية على المستوى الوطني         ين هم  من خالل مبحث

 : 
            ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في النظام و إنفاذ حماية     :المبحث االول 

. القانوني في الدولة                   
المدنية والسياسيةاالنسان حقوق تنفيذ حماية الجهات التي تتولى    : المبحث الثاني   

. العراق                          في   
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 1ص, 2005, الطبعة االولى ,الدساتير العراقية , جامعة دي بول , المعهد الدولي لقانون حقوق االنسان  )1(
 . 4ص , المصدر نفسه  )2(
  .107ص , مصدر سابق , حقوق االنسان , رياض عزيز هادي . د )3(
ة         , طن العربي   المسالة الديمقراطية في الو   , علي خليفة الكواري     )4( دة العربي ز دراسات الوح روت   , مرآ ة     , بي ة الثاني . 2002, الطبع

 . 2000, دمشق , دار الفكر , الديمقراطية بين العلمانية واالسالم , وآذلك عبد الجبار محمد وعبد الرزاق عبد 
  .13ص , 2011, الطبعة االولى  , سوريا–دمشق , دار الحصاد للطباعة والنشر ,  الديمقراطي لواالنتقاالشيعة , غانم جواد  )5(

 

 

 المبحث االول
  ضمانات الحقوق المدنية والسياسية  وإنفاذ حماية

 في النظام القانوني للدولة
ذه       ة ه ي لحماي دها ال يكف سياسية وح ة وال سان المدني وق االن ة لحق ضمانات الدولي زام بال ان االلت

ة ومعق       ,الحقوق وطني         اال بتوفير حماية آافية وضمانات منطقي ى مستوى النظام ال ة عل ة    ول , للدول
اة                    دة بال حي وق مجرد نصوصا جام ذه الحق اهيم شكلية    , وإال بقيت نصوص ه وتكون  , وذات مف

ه ردة           ؤثر في المجتمع ل ا ي يما وان آل م عرضة في اغلب األحيان لشتى أنواع االنتهاآات  ال س
  .)1(فعل على حرآة االنسان وتصرفاته  

سان بح وق االن دولي ان حق ين النظام ال ة  وب داخلي للدول ين النظام ال ز ب ا  تلغي التميي م طبيعته ك
سيادة               , المتمثل بالشرعة الدولية لحقوق االنسان       ة ال ا من زاوي وبالتالي فانه ال يجب ان ينظر اليه

وق        , والتدخل في السيادة او السيادة المطلقة او من زاوية التدخل السياسي             بل يجب إدراك ان  حق
 .) 2(سان تقتضي ضمنا التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية االن

لبيا                     ا س ة التزام سلطة في الدول ى ال سياسية تفرض عل ة وال اع تلك        , الحقوق المدني ل في امتن يتمث
ا    , الدولة عن التدخل في نشاط االنسان اليومي        ه إنم ة ل أي ان الدولة ال تلتزم بتقديم خدمات ايجابي

ا            ينحصر دوره  ع عليه داء يق وق ضد آل اعت ذه الحق داء      , ا في حماية ه ع هي من االعت ا تمتن آم
ة                    , عليها   ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت سبة للحق اذ , على العكس من ذلك يكون األمر بالن

ة   ة ومعنوي افع مادي دمات ومن ديم خ ا تق ة مفاده ات ايجابي ة التزام ى الدول وق عل ذه الحق تفرض ه
 . )3(الدولة لالفراد في 



ضائية           ام             , فضال عن ان هذه الحقوق تتمتع بالحماية الق ة مخاصمتها ام راد في الدول اذ يمكن لالف
وق    , القضاء إذا اعتدت او انتهكت تلك الحقوق         ذه الحق وللقضاء الحق في إلزامها بعدم المساس به

 .  )4(او التعويض عما بدر منها بشأنها
 : الل مايلي الموضوع من خوقد تم البحث في   

تنفيذ الضمانات على مستوى الدستور: المطلب األول   
تنفيذ الضمانات على مستوى القضاء: المطلب الثاني   

      
 
 

 ــــــــــــــــــ

 .213ص , 2011, بيروت , دار المنهل اللبناني , حقوق االنسان والحريات العامة , عيسى ببرم . د )1(
ر االسالمي              وقحق, فضل اهللا محمد إسماعيل     . د )2( ي والفك ين الفكر الغرب سان ب دة    ,  االن ة الجدي اهرة   , دار الجامع , 2008, الق

 . 257ص
 . 435ص, مصدر سابق , النظم السياسية , ثروت بدوي . د )3(
ادة  )4( ام  / 19نصت الم ي لع تور العراق ن الدس ا م ه 2005ثالث صل االول من اني الف اب الث ي الب ادة , ف ا نصت الم ن 57آم  م

ا من                       1971ري لعام   الدستور المص  واطنين وغيره اة الخاصة للم ة الحي ات الشخصية وحرم ى الحري داء عل على ان آل اعت
ادم                الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون يعد جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنهما بالتق

 .ء وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه االعتدا
 
 
 

 المطلب االول
 تنفيذ الضمانات على مستوى الدستور 

ر   ضت أآث ق       م راق وضعت وف ا الع تورية عرفه ة دس ى أول وثيق ا عل شرين عام ة وع ن مائ م
انون االساس  ( المفاهيم الحديثة للوثائق الدستورية المعروفة حينذاك سميت ب       اني  يالق  , )1() العثم

شكل             حيث شهد العراق خالل هذه الفترة من تاري        ة انعكست ب دة ومتباين ية  عدي خه تطورات سياس
 . واضح ومؤثر على ما عرفته البالد من أنظمة ووثائق دستورية 

ا   تورية جميعه سياسية والدس ي أوضاعها ال ة ف ة متباين ة جمهوري ة أنظم راق أربع ى الع مرت عل
ذا  , صها  أقرت وثائق دستورية مؤقتة لم يطبق منها على ارض الواقع اال جزء يسير من نصو               وه
ام          ذ ع ة من ذه االنظم سياسي له تقرار ال دم االس ة ع حة حال صورة واض س ب ة 1958يعك ولغاي

2003)2( . 
ظهرت أفكار ودوافع   , بعد  تغير النظام وإطالق الحريات واالعتراف بحقوق االنسان وتمتعه بها            

راقيي                ةسياسية واسع  ة الع م لحال اء وضع دستوري مالئ  وان يكون    ن تطالب بسن دستور جديد وبن
دائمي والدعوة الى اإلصالح وتحقيق المزيد من اإلجراءات الفعالة لغرض فتح المجال للمشارآة               

ي         شعب العراق اف ال ل وأطي ين آت وطني ب ق ال عة والتواف سياسية الواس ار   , ال ذه األفك ذت ه أخ
دافها  ى اه دة للوصول ال ة ا, والمراجعات سبال عدي انون إدارة الدول دءا من صياغة ق لمؤقت ابت

 .   )3(الذي أصبح فيما بعد أساسا مهما لكتابة الدستور الدائم 
ادئ            ن المب ا م ي انه دان يعن اتير البل ي دس سياسية ف ة وال سان المدني وق االن ى حق نص عل ان ال

شريعية او               ,الدستورية الوطنية    سلطات المختصة سواء الت التي يجب إتباعها واحترامها من قبل ال
ة ضائية او التنفيذي وفر    , الق ة ت ضمانات األخرى مجتمع ن ال ضال ع ضمانات ف ذه ال وفر ه وان ت

داخلي                  وطني ال ى المستوى ال ة عل ة المناسبة والمطلوب از دستور      , لحقوق االنسان الحماي د امت وق
ا           2005جمهورية العراق لعام     دة مزاي ا والخاصة      ,  عن غيره من الدساتير األخرى بع لعل أهمه



ر    ي الع سان ف وق االن ضمان حق ى    ب ضاء األعل س للق شاء مجل و ان األمر ) 4(اق ه ي 35 ب ف
ى               18/9/2003  وبذلك انفصلت المحاآم من تبعية وزارة العدل وارتباطها بمجلس القضاء األعل

  : وتم تناول هذه الضمانات وفق ما يلي ,  ) 5(المستقل والذي ال سلطان علية لغير القانون
  .النص عليها في الدستور :     الفرع االول 

  .القانون مبدأ سيادة :     الثانيالفرع 
 . مبدا سيادة القانون في الدساتير العراقية  :     الفرع الثالث

 . مبدأ الفصل بين السلطات :الفرع الرابع     
  مبدا الفصل بين السلطات في الدساتير العراقية : الفرع الخامس   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3ص , 2004, بيت الحكمة , التطورات الدستورية في العراق , رعد ناجي الجدة . د )1(
سنة          ةتعديل الدستور دراس  , محمد احمد محمود     )2( ي ل واب           , 2005 في ضوء الدستور العراق ي مجلس الن ة ف دائرة اإلعالمي ال

 . 3ص , 2010, بغداد , الطبعة االولى , العراقي 
 , نفس المصدر السابق  )3(
ام             , غازي فيصل مهدي     )4( راق لع ة الع اذ دستور جمهوري ي ظل نف ضاء ف ة       , 2005استقالل الق ي ملحق مجل شور ف بحث من

 . 21ص, 2011, للسنة الثالثة , العدد الثالث , التشريع والقضاء 
 . المادة الثانية منه , 1979 لعام 160التنظيم القضائي في العراق رقم  )5(
 

 :النص عليها في الدستور : ع األول الفر
صوص           كل ن ي ش ة ف تورية المدون ادئ الدس ة المب ي مجموع دون ف تور الم وم الدس سد مفه  يتج

توري   شرع الدس صدرها الم ددة ي ائق متع دة او وث ة واح ا وثيق ضمانات  , )1(تحتويه ل ال وتتمث
اتير               ا       الدستورية  بالنص على حقوق اإلنسان المدنية والسياسية  في الدس وفير حمايته ة  وت الوطني

ى     آونهوأهمية النص على حقوق اإلنسان في الدستور        , باليات مناسبة وفقا لذلك       هو القانون األعل
ه       ا         ,الذي يبين القواعد االساسية لشكل ألدول م فيه ه من حيث          ,  ونظام الحك سلطات ألعام نظم ال وي

وق    التكوين واالختصاص والعالقات بين هذه السلطة وحدود آل سلط          االساسية ه والواجبات والحق
ك إن                 ة  دستور فمعنى ذل لإلفراد و الجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة فإذا لم يكن للدول

سلطة القائم رر  ةال ي تق ي الت الحكم ه ك  ب تور ان , ذل والدس ل   ي يحت ي تكف ضمانات الت ى ال  عل
ا  وق وتحميه ات والحق رر    , الحري تور يجب إن يق ان الدس ذلك ف ات   ل وق والحري يةالحق  االساس

شعب  ول دون  , لل ة تح مانات آافي ك ض ب ذل ى جان دار إل وقك تلإه سات ,  الحق ا مؤس  منه
ر   ى وجه غي لبت عل ى أصحابها إذا مست أو س وق إل ات والحق ا رد الحري وإجراءات يمكن معه

 دستوريه  النص على حقوق اإلنسان في الدساتير يعني إن هذه الحقوق هي مبادئ           ف لذا    )2(مشروع  
 .وطنيه يجب إتباعها واحترامها من قبل السلطات المختصة بالتشريع والقضاء والتنفيذ 

 , حيث ترجع فكرته الى نهاية القرن الثامن عشر        , ان التدوين هو السمة الغالبة في معظم الدساتير         
ث توري   حي ائق دس ا بإصدار وث شعوب حكامه ة ال ة مطالب توري نتيج دوين الدس ة الت دأت حرآ ة  ب

  .  )3( هموتقيد سلطات, تصان فيها حقوقهم 
ة           ر المدون اتير غي ال دور الدس ذآر ال يمكن إغف ة  (لكن من الجدير بال وق    ) العرفي في ضمان حق

 , )4(ومن األمثلة على هكذا نوع من الدساتير هو الدستور العرفي البريطاني             , االنسان والحريات   
ة           حيث ان بعض الحريات مضمونة ومصونة بالرغم       ة مدون ا  , )5( من عدم ذآرها في أي وثيق ومم

ن       ا م ا واحترام ا وثبات ر دوام ي أآث ة ه اتير المدون ان الدس ول ب يس صحيحا الق ه ل ه ان الشك في
را                , الدساتير غير المدونة     ل  انكلت اال ان الدساتير غير المدونة ليست عملية اال في بلدان معينه مث

سلوك           حيث نمت المؤسسات فيها نموا تدريجيا       ,  وهناك تعلق ثابت من الشعب بقواعد معينه في ال
  . )6(اليومي تحترم دون ان تكون مدونة في وثائق قانونية 

 ــــــــــــــــــ



ية           )1( وانين االساس سمية الق ة ت ق علي وانين          , هناك نوع من القوانين يطل ين الدستور والق ز وسط ب ي مرآ وانين ف ذه الق وتكون ه
ة          العادية  فهي ادني درجة م      اح حسن       . ينظر د  , ن القوانين الدستورية واعلي مرتبه من القوانين العادي د الفت ام  , عب النظ

 .   وما بعدها 30ص , 1968, بيروت , دار النهضة العربية , الدستوري في الكويت 
 160ص, 1986, بيروت , مرآز دراسات الوحدة العربية , حقوق االنسان في الوطن العربي , حسين جميل  )2(
  . 240ص , 1981بغداد , دار القادسية للطباعة , نظرية الدستور , القانون الدستوري , منذر الشاوي . د )3(
سه  , منذر الشاوي   . د )4( سيوني       . ود. 233ص   , المصدر نف ي ب د الغن انون الدستوري         , عب ة للق ادئ العام ة    , المب دار الجامعي ال

 .  وما بعدها 128ص  , 1985, للطباعة 
 . فاألفراد أحرار في فعل ما يشاءون ما لم يحرم القانون هذا الفعل ,  قانون يحرمها او يتناقض معها بمعنى انه ال يوجد )5(

(6) ROBERT ,G,NEUMANN,EUROPEAN  AND  COMPARATIVE  GOVERNMENT,NEW 
YORK, 1951 . 

 
ات   اتير هو لغرض إثب ات في الدس وق والحري دوين الحق صد من ت ان الق دم ف ا تق ى ضوء م وعل

وق   وجود الح  د        ,أصال ق ى نحو               ,مضامينها  من حيث تحدي ا عل ة به واطن من المطالب ين الم  وتمك
  .محدد

ل يجب                   اتير ب وق في الدس ذه الحق إن ضمانات حقوق اإلنسان ألدستوريه ال تتحدد بمجرد وجود ه
ديا                  ا وج ا دقيق سان تطبيق وق اإلن ة لحق ا أسئ     , ضمان تطبيق النصوص الدستورية المنظم إذ طالم

ى اإلطالق                    استخدام هذ  ا عل الم الثالث أو عدم تطبيقه ه النصوص في بعض الدول وخاصة في الع
وانين                             وق من خالل الق ك الحق د تل ى تقيي ا إل دول تلج ذه ال ا إن بعض ه ا آم وبالتالي عدم احترامه
اتير وضع نصوص تحمي              ا يتطلب من الدس ه الطوارئ مم ة أو حال ام العرفي تثنائية واإلحك االس

وق            , ريات في مواجهة السلطة     حقوق اإلنسان والح   ك الحق ة تل ا لحماي ود عليه ووضع ضوابط وقي
ق                       اآم القضاء اإلداري أو عن طري اآم الدستورية أو مح إذا ما وقع اعتداء عليها عن طريق المح

 . ألرقابه السياسية البرلمانية 
ات في الفصل األ              2005وقد نص الدستور العراقي لعام       وق والحري ة الحق ول  على ضمان حماي

 . )1(21 – 14من الباب الثاني حيث جاء فيه  الحقوق   المواد من 
اة         (( من الدستور    15نصت المادة   , الحق في الحياة واألمن والحرية       .1 رد الحق في الحي لكل ف

ى                            اء عل انون ، وبن ا للق دها إال وفق وق أو تقي ذه الحق ان من ه واألمن والحرية  ، وال يجوز الحرم
ة          , ية مختصة   قرار صادر من جهة قضائ     سان المدني وق االن وأآد عليها العهد الدولي الخاص بحق

  . ) 2(والسياسية 
ام القضاء ،  دون           , الحق في المساواة     .2 ا إم راقيين جميع ين الع ساوى المشرع في الدستور  ب

رأي أو      د أو ال ذهب أو المعتق دين أو الم ون أو ال ة أو الل رق أو القومي نس أو الع سبب الج ز ب تمي
   ) . 14المادة ( االقتصادي  أو االجتماعي الوضع 

ول      ((  ذلك ، اذ نصت على       16حددت المادة   , الحق في تكافؤ الفرص    .3 تكافؤ الفرص حق مكف
 )).لجميع العراقيين وتكفل الدولة اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك

افى م          17اذ نصت المادة    , الحق في الخصوصية     .4 ا ال يتن ع  لكل عراقي الحق بالخصوصية بم
شها أو      ا أو تفتي وز دخوله صونة وال يج ساآن م ة الم ة وحرم رين واآلداب العام وق اآلخ حق

 .التعرض لها إال بقرار قضائي ووفقا للقانون
وال عقوبة إال على الفعل  ,  من الدستور فقد جاء فيها ال جريمة وال عقوبة إال بنص             19إما المادة   

ه       ت اقتراف ة وق انون جريم ده الق ذي يع ل , ال ي       ولك ة ف ة عادل ل معامل ي إن يعام ق ف رد الح ف
 . اإلجراءات القضائية واإلدارية 

ادة    , الحق في امتالك الجنسية   .5 ك     18جاءت الم نظم ذل ى إن    ,  من الدستور لت (( فنصت عل
ة  د أب عراقي أو أم عراقي ة وهي , العراقي هو آل من ول سية العراقي ك الجن ولكل عراقي تمل

قا  ه ،  ويحضر إس اس مواطنت باب   أس ن األس بب م الوالدة ،  ألي س ي ب ن العراق سية ع , ط الجن



انون       ا الق نص عليه ي ي االت الت ي الح ة ف سية العراقي حب الجن ى إن س افة إل دد , إض وز تع ويج
 )) .الجنسية للعراقي 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .  باب الحقوق والحريات  , 2005ينظر دستور جمهريه العراق لعام  )1(
 . 6المادة , لدولي الخاص بحقوق االنسان المدنية والسياسية  اد ينظر العه )2(

 
 

انون           ر الق ه لغي ة إال بنص    , إما القضاء ، فهو مستقل ال سلطان علي ة وال عقوب ل  , وال جريم وآف
ة            , الدستور حق التقاضي للجميع      وحق الدفاع مقدس مكفول في جميع مراحل التحقيق   والمحاآم

باإلضافة إلى ذلك يحضر الحجز وال  , نته في محاآمة قانونية عادلة  والمتهم برئ حتى تثبت إدا    , 
ذلك                اآن المخصصة ل ر األم ادة   , يجوز الحبس أو التوقيف في غي ى الحق في    20أآدت الم  عل

ع              ه والتمت شؤون ألعام شارآة في ال ساء وحق الم واطنين رجاال ون سياسية للم وق ال ممارسة الحق
ادة   , لتصويت واالنتخاب والترشيح  بما فيها حق ا, بالحقوق السياسية   نظم حق   21وجاءت الم  لت

 . اللجوء السياسي للمواطنين  

 )1( 46- 37المواد من :الحريات .6

صونة        ه م سان وآرامت ة اإلن سدية  ، إن حري ات الج ي الحري د أو   , ورد ف ف اح وز توقي وال يج
سي                   ذيب النف واع التع ع أن ة    التحقيق معه إال بموجب أمر قضائي ، ويحرم جمي  والجسدي والمعامل

ر  سانيةغي ادة  ( االن ديني    ) 37الم سياسي وال ري وال راه الفك ن اإلآ رد م ة الف ه حماي ل ألدول وتكف
الجنس        ال واالتجار ب ساء واألطف ا  , ويحرم العمل ألقسري والعبودية وتجارة العبيد واالتجار بالن إم

ام      هذا النوع من) 38المادة (  تناولت     في الحريات الفكرية فقد  ا ال يخل بالنظام الع ات بم  الحري
ة ألصحافه والطباعة  واإلعالن            رأي وحري  باالضافة واآلداب العامة وهي ،  حرية التعبير عن ال

سلمي        ة                ,  إلى حرية االجتماع والتظاهر ال ا جوهري دوره حقوق شئ ب وق ين ذه الحق وآل حق من ه
ذ  , اخرى  ي التنفي د ف ة تعتم وق الجوهري ذه الحق ع ه ن جمي وق  ولك ى الحق ا عل ال له ادل والفع الع

 . )2(اإلجرائية 

ا  ادة (إم صاالت     ) 39الم ة االت سياسية وحري زاب ال ات واألح يس الجمعي ة  تأس ت حري تناول
ي  ة ف الت البريدي ادة ( والمراس صوصيات   ) 40الم رام الخ ي , أي احت ادة ( وف ر  ) 41الم ه اق من

أحوالهم الشخصية  وحسب دياناتهم أو مذاهبهم    الدستور العراقي بان العراقيين أحرار في االلتزام ب       
  ) .42المادة ( أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، ولهم أيضا حرية الدين و الفكر والضمير والعقيدة 

اف               ) 43المادة  (  وفي , إن إتباع آل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية وإدارة األوق
سات  ي  ,والمؤس ا ف ادة ( إم راق     ي ) 44الم ل الع سكن داخ سفر وال ل وال ة التنق ي حري ل للعراق كف

ل           ) 45المادة  (وخارجه ، وفي   دني والقبائ ا لمؤسسات المجتمع الم ة ورعايته ى دور الدول د عل , أآ
واردة في                    ) 46المادة  ( وأآدت   ات ال وق والحري د ممارسة إي من الحق من الدستور ورد عدم تقيي

  . هذا  الدستور إال بقانون أو بناء عليه
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  . 2005الدستور العراقي الدائم لعام  )1(



نيويورك , محمود شريف بسيوني (خالصة وافية لقواعد ومعايير االمم المتحدة ,  حقوق االنسان في اقامة العدالة ة حمايينظر )2(
التعرف على , حقوق االنسان في سياق العدالة الجنائية , ومحمود شريف بسيوني , 1994, الواليات المتحدة االمريكية , 

  . 1993, نشرة القانون المقارن والدولي , وسائل الحماية اإلجرائية الدولية 

هنا البد من القول إن المشرع الدستوري العراقي قد بذل جهد آبيرا في سبيل إن يتضمن الدستور                    
ات  وق والحري د ضمن العراقي الحق ة وق ات الدولي دول واإلعالن اتير ال ي وردت في دس ة والت آاف

الدستور الزاميتها ومن ثم جاء دور القضاء باعتباره الحامي للحقوق والحريات حتى يتمكن اإلفراد           
ه              , بهامن التمتع    ع آون ى ارض الواق ات عل وق والحري ذه الحق فضال عن دور الشعب في تجسيد ه

  )1()) الضمانة   الحقيقية 

 2005  تفحص دساتير البلدان العربية ومقارنتها بالدستور العراقي الدائم لسنة         عند  يمكن القول انه    
سيتضح الفرق الشاسع بين الجانبين ، وسيظهر تفوق الدستور العراقي من حيث وضعه للعديد من                

نحن أبناء  ((،حيث جاء في ديباجته   الضمانات الهادفة إلى احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية         
ة ورواد      ضارة وصناع الكتاب د الح ار ومه ه األطه اء وآالم ل واألنبي وطن الرس دين م وادي الراف

رقيم    سان               ,  الزراعة ووداع الت انون وضعة اإلن ى أرضنا سن أول  ق ا خط اعرق        , عل وفي وطنن
اء       ,عهد عادل لسياسة األوطان    اء   ,وفوق ترابنا صلى ألصحابه واألولي دع  و,ونظرالفالسفه والعلم أب

 .)2())األدباء والشعراء

اتير    فهذه الحقوق والحريات ال   ة       , يكفي النص عليها في الدس د من وضع ضمانات للحيلول ل الب ب
واد من                   , دون انتهاآها  ستقلة في الم ات الم ى الهيئ دائم عل ع من الدستور ال حيث نص الفصل الراب

 .  منه108 إلى 102

ة           يعت :مبدأ سيادة القانون    : الفرع الثاني    ة القانوني ومن  , بر هذا المبدأ عنصرا من عناصر الدول
ة   ة الحديث ية للدول اهر االساس ة   ) 3(المظ لطات الدول ن س لطة م ل س سد بخضوع آ شريعية (ج الت

ة        , لمبادئ القانون   ) والتنفيذية والقضائية    فال يجوز    , وآذلك التزام األفراد بحدود القواعد القانوني
اة       )4 (لقانونل           ممارسة أي عمل اال وفقا       ترتب على ذلك التزام آل فرد في المجتمع بمراع

سان                    ) 5(حقوق اآلخرين    وق االن رم حق انون ال يحت ان الق انون إذا آ اذ ال قيمة عملية لمبدأ سيادة الق
ضمانات                      ,  )6( ر احد ال انون يعتب يادة الق دأ س ان مب سان ف وق اإلن اتير حق والى جانب تضمين الدس

سان لحماياالساسية  وق اإلن ه  , ة حق سان وحريات وق اإلن رام حق انون احت , إذ ينبغي إن يضمن الق
زين                 ى مرتك ستند إل وسيادة القانون تتحقق باحترام  مبدأ الشرعية الجنائية ومقتضياته وهذا المبدأ ي

 : هما
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 .الحقوق والحريات , الفصل الثاني من الباب األول  , 2005دستور جمهورية العراق الدائم لسنة  )1(
  .69 -68ص ص ,  مصدر سابق, حقوق اإلنسان ,حسان محمد شفيق  )2(
 . 10ص, 1988, الرقابة القضائية على إعمال اإلدارة , عصام عبد الوهاب البر زنجي . د )3(
و عامر     م. د )4( د زآي أب سان        , حم وق االن ى حق ة عل ي      , نظرة حول الجزاءات المترتب سان ف وق االن المي وحق ساني الع النظام االن

 . 124ص , الوطن العربي 
صالح  . د )5( ك ال د المل ان عب د عثم ضاء , عب ام الق ارن وإحك ه المق ي الكويت والفق إلدارة ف ة ل سلطة الالئحي ى , ال ة االول دار , الطبع

  . 91ص, 1977, اعة القبس للطب
 . 33ص , 1990, جامعة بغداد , رسالة ماجستير , ضمانات حقوق االنسان , جعفر صادق مهدي  )6(
 . فالتشريع هو المصدر الوحيد للتجريم والعقاب قانوني وال عقوبة دون نصجريمةال -أ  



ذي يحك  ,   دون حكم قضائي صادر من محكمة مختصة      هالعقوب. ب م وفقا للقانون وهو المرتكز ال
   .)1( لحقها في العقاب لدولةاآيفية استيفاء 

 إن سيادة القانون تستوجب عدم المساس بالدستور إلغاءا أو تعديال من أية جانب من السلطات في                
ة خروق في                  ,ألدوله ى أي خالفا لنصوص الدستور وفي الحدود التي يقررها وفرض الجزاءات عل

شريع             وتنص الدساتير على حقوق وحريات      , هذا الصدد    ود أو ت ا دون قي لن تطلق حق المتمتع به
رره  )البرلمان(حتى لو آانت السلطة التشريعية       ه     , هي التي تق اطال لمخالفت شريع ذاك ب وإال عد الت

ه      ,    لذلك فان على السلطة التشريعية إن تلتزم بإحكام الدستور          ,الدستور وان تعي أنها ليست مطلق
 .اليدين في وضع القوانين 

ا                 ا أيض ويتوجب ا بحدود وظيفته انون من خالل التزامه يادة الق رم س  على السلطة التنفيذية إن تحت
سان    ,التي تقتصر على وضع القوانين موضع التنفيذ   وق اإلن إذا نجد في الدساتير نصوصا عن حق

انون                    ا الق  , تكون ممارستها بحدود القانون أو إن حرية ما أو  حق ما يمارسان بالطريقة التي يعينه
سلطة      إن ح ى ال ر إل ال األم تور أح ي إن الدس انون يعن ى الق ق إل ة أو ح يم حري تور تنظ ة الدس ال

وز إذن إن     ال يج انون  ف رر الق دها تق ي وح ي  ه شريعية الت ق   يالت ة أو الح ذه الحري يم ه تم تنظ
 للمواطنين عن طريق مرسوم بقانون تقرره السلطة التنفيذية 

رتبط باستقالل ال         يادته و    آما إن سيادة القانون ت زام  قضاء وس انون       الت سيادة الق ضائية ب سلطة الق  ال
ه  ان      , واحترام بب آ انون ألي س م الق ل حك دم تعطي ات وع صل بالمنازع د الف نح  , عن دم م  وع

كالها  ع صورها أو إش ضاء بجمي ه الق ة ضد رقاب سلطة التنفيذي ال ال ا , حصانه إلعم ه م ك آل وذل
 .يه لحقوق اإلنسان يجعل من استقالل السلطة القضائية ضمانه أساس

 

 مبدأ سيادة القانون في الدساتير العراقية : الفرع الثالث 
ام            .1 انون األساسي العراقي لع انون صراحة لكن يمكن           1925لم ينص الق يادة الق دأ س ى مب  عل

ة    ( مالحظة مدى تحقق هذا المبدأ في ظل القانون األساسي في النص على              تعتبر المساواة بكاف
انون      صورها مظهرا من مظ     يادة الق أن              )اهرا س د ب ى التأآي اتير عل ذلك حرصت اغلب الدس  ل

ة او   سبب االصل او الجنس او اللغ نهم ب ز بي ات التميي وق والواجب ي الحق ساوون ف راد مت األف
سادسة      ... الدين   ادة ال د نصت الم ( ، وهذا النهج نجده في القانون األساسي العراقي أيضا ، فق

ي ال راقيين ف ين الع رق ب ة  ال ف ة او اللغ دين او القومي ي ال وا ف انون وان اختلف ام الق وق ام ) حق
ا            ( وآذلك المادة الثامنة عشرة      سياسية وفيم ة وال الحقوق المدني العراقيون متساوون في التمتع ب

 ).عليهم من الواجبات والتكاليف العامة  
 

 ـــــــــــــــــ

 . 10ص, مصدر سابق , عبد الفتاح حسن . د )1(
 

 
نص دس   .2 م ي انون       1958تور ل سبة للق ال بالن و الح ا ه انون آم يادة الق دأ س ى مب ت عل  المؤق

 : األساسي العراقي ، ولكن يمكن مالحظة مدى االلتزام بهذا المبدأ على النحو التالي 
ذا  نص ادة التاسعة    الدستور في       ه ا     الم ى ان     نظري انون في          ( عل ام الق ون سواسية ام المواطن

ة او              الحقوق والواجبات العامة وال     يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او االصل او اللغ
ة ،           المادة التاسعة  على الرغم من ان     ) الدين او العقيدة     ساواة في االصل واللغ ى الم نصت عل

ات األخرى                 ولكن  اال ان الدستور اقر الحقوق القومية لألآراد فقط اغفل الحقوق القومية لألقلي
 .  الواقع لم يطبق هذا النص على ارض



وطن        (  حيث جاء فيها    )  3( هذا ما أآدته المادة            ذا ال راد شرآاء في ه ر العرب واألآ يعتب
 ) .ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية

ل دستور  .3 دأ 1964غف ذا المب زام به دى االلت ا م انون ، ام يادة الق دأ س ى مب  المؤقت النص عل
ه من خالل    ادة   يمكن مالحظت وق     )  19( نص الم ساوون في الحق ون مت من الدستور العراقي

ر  . والواجبات العامة بال تمييز بسبب الجنس اواالصل او اللغة او الدين او أي سبب أخر                   ويق
 ) هذا الدستور الحقوق القومية لألآراد ضمن الشعب العراقي فـي وحدة وطنية متآخية

بدأ سيادة القانون واآتفى بالتأآيد على المساواة  المؤقت النص على م 1968 دستور   لم يرد في   .4
  .بين العراقيين في الحقوق والواجبات العامة

تور   .5 نص دس م ي ذلك   1970ل انون وب يادة الق دأ س ى مب ضا عل ت أي ذو المؤق ذا ح اتير ح  الدس
 . العراقية السابقة

ل دستور  .6 ا غف ول 21آم ى ب1968 أيل انون واآتف يادة الق دأ س ى مب د  المؤقت النص عل التأآي
 .  على المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات العامة 

تور  .7 نص دس م ي وز 16ل ذلك1970 تم انون وب يادة الق دأ س ى مب ذو المؤقت عل ذا ح ضا ح   أي
سابقة  ة ال اتير العراقي دآتاتوري   , الدس نهج ال سبب ال ه ب دأ والعمل ب ذا المب ام به في عدم االهتم

م يلبي طموحات       , بقة  الذي آان تنتهجه االنظمة السا     والذي أدى الى عدم صياغة دستور  دائ
انون          , الشعب وق الق ع وال احد ف ى الجمي انون عل اء دستور    , والعمل بمبدأ سيادة الق ى ان ج ال
 .  الدائم 2005

تور   .8 د دس ي       2005اآ سابقة الت اتير ال ن الدس س م ل العك انون ع يادة الق دأ س ى مب دائم عل  ال
ة          صاغتها الحكومات المتعاقب    ة العراقي م الدول ى حك ه الخامسة من            , ة عل د تضمن في مادت فق

والشعب مصدر السلطات وشرعيتها    , السيادة للقانون   (على  ) المبادئ االساسية   ( الباب األول   
ر مؤسساته الدستورية              ,  ام المباشر وعب سادسة      ) يمارسها باالقتراع السري الع ادة ال وفي الم

ذا الدستور          ,يتم تداول السلطة سلميا     ( منه   )  عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في ه
 . 

اني              اب الث ه وفي الب ات   (وفي المادة الرابعة عشر من وق والواجب ى ان              ) الحق ( نص عل
ة او االصل او                       سبب الجنس او العرق او القومي ز ب انون دون تمي العراقيون متساوون امام الق

 . ) و الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي اللون او المذهب او المعتقد ا
 

 الفصل بين السلطات مبدا  :رابعالفرع ال
ة                   سان وحريات وق االن سلطات آضمانة من ضمانات حق هو ان تكون لكل      , يقصد بالفصل بين ال

ة اإن تتوزع اختصاصات     بمعنى  , )1(سلطة من سلطات الدولة الثالث اختصاصاتها المحدودة        لدول
بعض  بين هيئات منفصلة ومستقلة عن بعضها     ) والتنفيذية والقضائية    التشريعية( ذه        ال اون ه  مع تع

ا              ه        ,السلطات ورقابه آل منها على  األخرى بحيث يتحقق التوازن بينهم وم سلطات ألدول ولكي تق
سلطات                بمهامها ولضمان حقوق اإلنسان وللحيلولة دون استبداد  الحكومات فانه يجب إن تترآز ال

ان                   في يد فرد   سه أي البرلم شعب نف ل ال ة من قب ك المنتخب  وإال ستكون  ,  أو هيئه  واحده  حتى  تل
ه                 , حقوق الشعب واإلنسان في خطر        ة في هيئ سلطة التنفيذي شريعية وال سلطة الت إذا اجتمعت  ال ف

سها سلطات واسعة           نح نف شريعات تم ا إن  , واحده فان ذلك يمكن السلطة التنفيذية من إصدار ت آم
وانين                  اجتماع     ى سن ق دفع  بالمشرع إل د ي السلطة التشريعية والسلطة القضائية في هيئة واحده  ق

ا                  الهدف  مغرضة تتفق مع     ه للقضاء فيه ة التي تعرض إمام  الذي يريد تطبيقه في الحاالت الفردي
ذ وشريعته             ة التنفي ه عن العدال اب  رقاب ى غي ؤدي إل ذ والقضاء  ي آما  إن اجتماع  سلطتي  التنفي



ه                    لذ, ه وحريات لك آله فان مبدأ الفصل بين السلطات ضمانه من أهم الضمانات  لتمتع  الفرد بحقوق
 . التي يكفلها الدستور 

ى      ,  يعد هذا المبدأ من النظريات الرائدة والمهمة في القانون الدستوري            وترجع أهمية هذا المبدأ ال
رة       ,آونه الوسيلة الضامنة لمنع ترآيز السلطة في سلطة واحده     اد طوال فت ذي س وم ال ك المفه  ذل

ة              , العصور القديمة    اد الدول وآذلك الرتباط هذا المبدأ بغيره من المبادئ الدستورية التي تشكل عم
وق         ناسبق وان أشر  , ) 2(آمبدأ سيادة القانون    , القانونية   ى حق  الى انه ال يكفي أن ينص الدستور عل

راد ويمارسونها من    األفراد لكي تصبح هذه الحقوق محًال لالحترا     م والتقديس بحيث يتمتع بها األف
ل                             ة ، ب سلطة العام راد أم ال داء األف ذا االعت ان مصدر ه داء سواء أآ دون خوف او رهبة من اعت
ل   ي الدستور تكف ه ف وق من خالل وضع ضمانات جدي ذه الحق صان ه ك ان ت ق ذل شترط لتحقي ي

 .)3(الممارسة الصحيحة لها
ا    سقط النظام الملكي       1958في الرابع عشر من تموز       ز          وأصبح جمهوري ا يمكن ان يمي  ، اال ان م

د من         العهد الجمهوري عن العهد الذي سبقه هو عدم قدرة الجمهوريات التي تأسست خالل هذا العه
دم             ة ع ى حال دل عل ا ي ة مم تورية المؤقت ائق الدس دت الوث ل اعتم ة ب تورية دائم ة دس ة وثيق اقام

وبطبيعة الحال ، فان هذا األمر له انعكاسات , ق هذه األنظمة السياسية االستقرار السياسي الذي راف
  .)4(خطيرة على الحقوق المدنية والسياسية في تلك المرحلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه    , 306ص, وواجبات االنسان العامة    حقوق  , منصور العوملة   . ينظر د  )1( سان وضماناتها       , ومحمد الطراون وق االن , حق

  . 203ص 
  . 35ص , نفس المصدر السابق , جعفر صادق مهدي  )2(
, جامعة بغداد   , رسالة ماجستير   , الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها        , مروج هادي الجزائري     )3(

 . 85 ص 2004, 
 .105ص , نفس المصدر, ي الجزائري مروج هاد )4(

 
 

 الفرع الخامس : الفصل بين السلطات في الدساتير العراقية 
اني ،  .1 تور العثم ي الدس دهف سلطاتنج ين ال دأ الفصل ب ذ بمب شريعية حيث ,  اخ سلطة الت اط ال  أن

وث ابمجلسين هما مجلس  ان ين المبع ادة  ( و األعي ه    )42/ الم ام الدستور مجلس وآالء     من ـا أق  آم
ـة ) وزراء ( صدر األعظ برئاس وزراء   ( مال يس ال ا    ) رئ ة ، أم سلطة التنفيذي ال ال ولى أعم يت

ادة   (بالنسبة للسلطة القضائية فقد أآد الدستور أن القضاة ال يعزلون دون سبب شرعي                ) 81/الم
سؤال                  ة بال ة والمتمثل سلطة التنفيذي ادة (آذلك نص الدستور على رقابة البرلمان على أعمال ال  الم

/38 ( ، 
ة                 , 1958اما دستور    .2 د اختصاصات آل سلطه وآيفي نظم العالقة بين السلطات من خالل تحدي

ق واضعو م يوف ى اخرى  لألسف ل اوز سلطة عل ك االختصاصات من اجل اال تتج  امباشرة تل
وزراء المنحل ،                     1958دستور    في ذلك ، فقد مورست السلطة من قبل هيئة واحدة هي مجلس ال

  . )21(ريعية عهدت الى مجلس الوزراء بتصديق مجلس السيادة بموجب المادة فالسلطة التش
تور   .3 د أراد  دس ة        1964ق س األم ل مجل ن قب شريعية م سلطة الت ارس ال ت ان تم      المؤق

  .  )1( )62المادة (وأحال الى القانون مسألة تشكيل هذا المجلس) 61/المادة(
الثورة     يمارس مجلس قيادة    ( ه على ان    من ) 58(  المؤقت في المادة     1968نص دستور    .4

السلطة التشريعية فضال عن السلطة التنفيذية الى حين انعقاد الجلسة االولى للمجلس            المنحل  

 . ) الوطني 



شريعية                   1970اما في دستور     .5 سلطة الت ولى ال ـة تت ـن جه ر م اك أآث مجلس  (  يشير إلى ان هن
ة     اقيادة الثورة  يس الجمهوري ذ لمنحل  ـ رئ وطني   اك  آن ادة     ) ـ المجلس ال ار مجلس قي مع اعتب

بالد            ا في ال شريعية العلي ة الت سلطات               ,الثورة المنحل الهيئ ين ال دا الفصل ب م يطبق مب بمعنى ل
 .فعليا على ارض الواقع 

تور  .6 ا دس ى2005ام ص عل د ن شريعية  ان  فق سلطات الت ن ال ة م سلطة االتحادي ون ال  تتك
سلطات              تمارس اخ , والتنفيذية والقضائية    ين ال دأ الفصل ب ى أساس مب تصاصاتها ومهماتها عل

ستقلة   ) 2( ضائية م سلطة الق ان ال ا و ,  وب تالف أنواعه ى اخ اآم عل ا المح اوتتواله  , وظائفه
انون   ا للق ا وفق صدر أحكامه ر      , ) 2(وت ضائهم لغي ي ق يهم ف لطان عل ستقلون  ال س ضاة م و الق

ضا           , القانون   دخل في الق ة سلطة الت ة       وال يجوز ألي سلطة    , ) 3(ء او في شؤون العدال وتتكون ال
ى         , االتحادية   القضائية ا       , من مجلس القضاء األعل ة العلي ة االتحادي ز    , المحكم ة التميي محكم

ة األخرى التي        , هيئة اإلشراف القضائي     , جهاز االدعاء العام    , االتحادية   اآم االتحادي والمح
  .   ) 4(تنظم وفقا للقانون

 ــــــــــــــــــــــــ    

المذكور لم      اال ان القانون األمة اعضاء مجلس بانتخاب  الخاص 1967لسنة  ) 7(بالفعل صدر القانون رقم   )1(

 .  المؤقت 1964 نيسان 29 دستور بإلغاءينفذ والغي 
  . 2005 من الدستور العراقي الدائم لعام 47المادة  )2(
   .78المادة  , 2005الدستور العراقي الدائم لعام  )3(
 . 88المادة , نفس المصدر  )4(
 . 89المادة , نفس المصدر  )5(

 

 المطلب الثاني

 تنفيذ الضمانات على مستوى القضاء
شريعات في               جرى   اتير والت الحديث عن الضمانات القانونية على المستوى الوطني من خالل الدس
ه مجموعة من المتطلب          , الدول   وافر في ه  فان هذه الضمانات توجب وجود قضاء وطني تت ات تمكن

ذ        ع التنفي عها موض ضمانات ووض ذه ال ال ه ن إعم ه     . م ون أمام ع المتقاض ب ان يتمت ا يج آم
التي تشكل في الوقت نفسه ضمانا للتمتع بسائر الحقوق األخرى           , بمجموعة من الحقوق القضائية     

ة        ة مرآب ى النص                , ) 1(فهي ذات طبيع سان عل وق االن ة لحق ات الدولي ة االتفاقي د حرصت غالبي وق
دان                   ة في البل  , ) 2(على ضرورة وجود مجموعة من الشروط تكفل اإلدارة السليمة لموضوع العدال

سان ان  وق اإلن ضائية لحق ة  الضمانات الق ى مستوى الدول ضائية  ,  عل ة الق ل بكل من الرقاب  تتمث
ت وتم البحث في موضوع الضمانا    ,  القوانين والرقابة القضائية على أعمال اإلدارة      ية  على دستور 

 : من خالل األتي 
 

 . الضمانة  القضائية على دستورية القوانين :  الفرع االول 
 .  الضمانة  القضائية في الدساتير العراقية : الفرع الثاني 

 
 

 : على دستورية القوانين القضائية  الضمانة : الفرع االول 
الفرد          سلطة ب ات   ومضمون ون ,  باعتبار أن الدستور هو الذي يحدد عالقة ال وق والحري ,  طاق الحق

دأ سمو        استنادا الى وهو الذي يضفي على هذه الحقوق والحريات أهمية خاصة           شرعية ومب  مبدأ ال



وفر                  حيث ان  , الدستور ة ، ويجب ت وانين العادي ى الق  القاعدة الدستورية يجب أن تتمتع بالسمو عل
سلطة للتحق    ن ال صادرة ع وانين ال تورية الق ى دس ضائية عل ة ق ود رقاب ا  وج دى مطابقته ن م ق م

ى دستورية              , وامتثالها للنصوص الدستورية   ة سياسية عل سا رقاب وتوفر بعض دول العالم مثل فرن
د الدستور            ان يعه ك ب ذ وذل ابال للتنفي انون وصيرورته ق القوانين وهي رقابة وقائية قبل إصدار الق

سا      (إلى هيئة سياسية خاصة      ا      للفصل في عدم دس       ) آالمجلس الدستوري في فرن انون م , تورية ق
 . )3(وهي رقابة سابقة لميالد القانون وليست الحقة لذلك سميت بالرقابة الوقائية 

ه                           انون والعمل ب ى صدور الق ة عل ة الحق وانين وهي رقاب ى دستورية الق ضائية عل إما الرقابة الق
 :تمارسها جهات قضائية مختصة بإحدى طريقتين 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . 89ص, مرجع سابق , ضمانات حقوق االنسان , عزيز سرحان عبد ال. د .1

القاهرة ,مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان      , ضمانات حقوق االنسان على المستوى اإلقليمي       , مصطفى عبد الغفار    . د .2

 . 38ص , من دون ستة صنع , 

دراسات تطبيقية عـن العـالم      , لثالث  المجلد ا , النصوص الدستورية أهم ضمانات حقوق االنسان       , نعمان الخطيب   . د .3

 . 185ص , بيروت , دار العلم للماليين , العربي 

 
 
 )   طلب إلغاء القانون( طريقة الدعوى األصلية  .1

لإلفراد أو لبعض الهيئات في الدولة الطعن في دستورية قانون معين من خالل الطلب من                 يحق
ة دعوى          ق أقام اءه عن طري ذا       ف مباشرة محكمة مختصة إلغ ة عدم دستورية ه ين للمحكم إذا تب

  .بإلغائهالقانون حكمت 
 طريقة الدفع بعدم دستورية القانون  .2

ويفترض هذا األسلوب الدفع بعدم الدستورية لقانون يراد تطبيقه لقضية منظور أمام محكمة فللفرد             
ة عن  ع المحكم ه لتمتن دم تطبيق ا بع انون مطالب ذا الق تورية ه دم دس ي إن يحتج بع ه أذا المعن تطبيق

 .رأت ذلك الطلب صحيحا 
ا يجب إن يفرض                        ة وإنم ة النظري يس بكاف من الناحي لذلك فان ضمان حقوق اإلنسان وحرياته ل
د تضمين                      سان بع وق اإلن ة حق الجزاء على مخالفة مبدأ الشرعية إذا ما سعت الدول فعًال إلى حماي

د   دم االعت ا وع الي احترامه ل بالت وق لتكف ذه الحق اتيرها له ات  دس واطن والهيئ يح للم ا وتت اء عليه
 .وانين وبشكل ميسور قاللجوء إلى القضاء في سبيل الطعن وفي عدم دستورية ال

 
 الضمانة القضائية في الدساتير العراقية : الفرع الثاني 

دخل       , مبدا الفصل بين السلطات  يقتضي   ضائية بممارسة اختصاصها دون ت سلطة الق ستقل ال ان ت
انون                 , ى  من السلطات األخر   يس  , وعلى النحو الذي يكفل لها العمل الحر في أطار أسوار الق ول

ه وال                    بس في هذا فقط بل ان االستقالل يتطلب تحديد اختصاصات المحاآم في الدولة على وجه ال ل
وفيما , وبذلك تمضي قدما في تطبيق أحكام القانون على الوجه االسمي وبما يحقق العدل              , تداخل  

ى  دستور               يلي معالجة ال   دساتير العراقية لمبدأ الفصل بين السلطات منذ تأسيس الدولة العراقية وال
 .  الدائم 2005

ادة   .1 صت الم ام   ) 81(ن ي لع ي العراق انون األساس ن الق ى ان 1925م ا  (عل ة علي ف محكم تؤل
ائفهم       ق بوظ رائم تتعل ية او بج رائم سياس ين بج ة المتهم س األم ضاء مجل وزراء وأع ة ال لمحاآم



ة                      العام األمور المتعلق ز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم وللبت ب ة ولمحاآمة حكام محكمة التميي
 .بتفسير هذا القانون 

تور  .2 ى ان       1958ان دس د عل ى بالتأآي ا اآتف ة وإنم ذه الرقاب رر ه صا يق ضمن ن م يت ت ل  المؤق
ة سلطة ا              انون وال يجوز ألي ر الق ضائهم لغي دخل   القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في ق رد الت و ف

ة  ضاء او في شؤون العدال ادة( في استقالل الق ام  ) 23/ الم انون األساسي العراقي لع ًا للق خالف
واد                1925 ا بموجب الم ة العلي ى المحكم -86-85-84-83-82-81( الذي أناط مهمة الرقابة ال

  . من الدستور) 87
وانين ، نجد ان                .3 ى دستورية الق ضائية عل ة الق الرغم     1964 دستور    فيما يتعلق بالرقاب  المؤقت ب

ا                        ة دستورية تكون مهمته شاء محكم ى إن من احتوائه على عدد آبير من المواد اال انه لم يعمل عل
 .النظر في مدى مطابقة القوانين العادية إلحكام الدستور 

صا                            .4 م تتضمن ن ام النظام الجمهوري ل ذ قي ة التي صدرت في العراق من اتير المؤقت إذا  آانت الدس
تور وانيندس تورية الق ى دس ضائية عل ة الق رر الرقاب نيا يق تور  لك ول 21 دس  المؤقت 1968 أيل

ة      ( من الدستور المؤقت على ان      ) 87(تالفى هذا القصور ، فقد نصت المادة         انون محكم شكل بق ت
وانين   سير الق وانين ، وتف تورية الق ي دس تور والبت ف ذا الدس ام ه سير أحك وم بتف ا تق تورية علي دس

ا                    اإلدارية ا ملزم صادرة بمقتضاها ويكون قراره وانين ال ة للق ة األنظم ) 1()  والمالية والبت بمخالف

 .ولكن لم يطبق هذا الكالم على ارض الواقع وبقى تسمية هذه المحكمة مجرد نص في الدستور 
وانين             1970 تموز   16لم يتضمن دستور     .5 ى دستورية الق ضائية عل  نصا دستوريا ينظم الرقابة الق

 . )2(لتقاضياآتفى بالتأآيد على استقالل القضاء وآفالة حق وإنما ا
ا      على ان     فقد نص  2005ام  عاما في الدستور العراقي الدائم ل      .6  )3(  تختص المحكمة االتحادية العلي

ة         وانين واألنظم سير نصوص الدستور       , بالرقابة على دستورية الق والفصل في المنازعات      , وتف
ين   ا ب ي تحصل فيم ضايا الت ات  والق اليم والمحافظ ة واألق ة االتحادي ون  الحكوم ي الطع ر ف والنظ

دعاو                ة القضاء اإلداري والنظر بال ة   يالمقدمة على االحكام والقرارات الصادرة من محكم  المقام
 .  )4(أمامها بصفة استئنافية 

 الرقابة على أعمال اإلدارة : الفرع الثالث 
ان  ,   من إشكال الحماية لحقوق اإلنسان وضمانها       القضائية على إعمال اإلدارة آشكل     ان الرقابة   ف

 هذه الرقابة هي الوسيلة الموجهة لتصرفات اإلدارة التي من شانها إن تمس حقا من حقوق اإلنسان
 ـــــــــــــــــــــــــــ

. ريقة ممارستها    مشيرا الى تكوينها ومحددا اختصاصاتها وط      1968لسنة  ) 159(صدر قانون المحكمة الدستورية العليا برقم        )1(

 عنـد   مكانهوقد جاء في المادة االولى من القانون ، تشكل محكمة دستورية عليا برئاسة رئيس محكمة تمييز العراق او من ناب                     

 -: غيابه وعضوية 

 .رئيس مجلس الرقابة المالية  أ 

 .رئيس ديوان التدوين القانوني  ب  

 .الدائمينمن أعضاء محكمة التمييز  ثالث ج 

  .عاموظفي الدولة ممن ال تقل درجتهم عن درجة مدير من كبار م ثالث د 

 أعضاء احتياط اثنان منهم من حكام محكمة تمييز العراق واثنان من كبار موظفي الدولة ممن ال تقل درجتهما عن مـدير                      أربع ه 

  ومدة العضوية في المحكمة ثالث العدل،عام يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير 
ا ،                          1970دستور    إغفالفي ضوء    )2( تورية العلي ة الدس وانين وسكوته عن مصير المحكم تورية الق ة دس صة برقاب ة المخت د الجه  تحدي

اهين      ى اتج  المؤقت 1970االتجاه االول يذهب الى ان عدم وجود اشارة الى المحكمة الدستورية العليا في دستور  -:انقسم الفقه ال

 دستور  مـن) 69( وسندهم في ذلك نص المادة       1968 لسنة   159 رقم   ال يترتب عليه سقوط قانون المحكمة الدستورية العليا       

 .  المؤقت 1970



 قـد سـقط بـسقوط سـنده     1968لسنة  ) 159( اما االتجاه الثاني فيذهب الى القول بان قانون المحكمة الدستورية العليا رقم             

رية عليا ، وقد جاء القانون رقـم         تضمن نصا يقضي بتشكيل محكمة دستو      1968الدستوري ، فالدستور المؤقت الصادر عام       

 المؤقت ، ولم    1970 المؤقت وحل محله دستور      1968 تنفيذا لنص ذلك الدستور ، اما وقد الغي دستور           1968لسنة  )159(

يبق هذا الدستور بالنص الصريح على ذلك القانون او يتضمن اشارة الى المحكمة الدستورية العليا كجهة مختصة بالرقابة على                   

 يكون قد سقط مع سقوط سنده الدسـتوري أي      1968لسنة  )  159(القوانين فان قانون المحكمة الدستورية العليا رقم        دستورية  

  .1968دستور 

 . 94و93و92المادة ,الفرع الثاني , الفصل الثالث, 2005ينظر دستور جمهورية العراق الدائم لعام  )3(

 . المادة الرابعة منه , 2005 لسنة 30ينظر قانون المحكمة االتحادية العليا رقم  )4(
 

انون أو                     , بشكل غير مشروع     ة للق ى مخالف رارا ينطوي عل ل إن تتصرف أو تصدر ق وذلك من قبي
 .إساءة في استعمال السلطة 

ة                 ة عام سلطة التنفيذي وترجع أهمية الرقابة القضائية على اإلدارة إلى طبيعة عمل اإلدارة خاصة وال
ا             حيث أنها أآثر من غيرها معرضة لال       نحراف ولمخالفة القانون بما تملكه من سلطات واسعة وإنه

 و من تعليمات  يصدرأآثر اتصاال واحتكاآا بالناس مما يدفعها إلى انتهاك الحقوق والحريات بما قد      
 والرقابة القضائية هي ضمانة لما يفترض إن يمتلكه القضاء من حياد واستقاللية خاصة                , قرارات  

ا    في مجال حماية حقوق وحري  ات اإلفراد ومنع اإلدارة من التعسف في استعمال سلطتها أو مخالفته
 .للقانون العادي أو الدستوري على حد سواء

 :وهناك نظامان لممارسة الرقابة القضائية على اإلدارة وهما 
ة                 : نظام القضاء المزدوج   أ  ى جه ستقلتان األول ضائيتان م ان ق ضائية جهت وهو إن تتولى الرقابة الق

ين اإلدارة               القضاء ا  لعادي وتختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين اإلفراد أنفسهم أو بينهم وب
صاصها   ن اخت ا م ى اعتباره انون عل ي نص الق ة ، أو المنازعات الت لطة عام صفتها س ة ب  وجه

 . القضاء اإلداري يختص بالمنازعات اإلدارية
ضائية واحدة ف            : نظام القضاء الموحد      ب   ة ق ادي             ي القضاء  وهو ان تختص جه ى  , الع عل

ين الجهات       ين اإلدارة او ب نهم وب راد او بي ين األف ة ب ا للنظر في المنازعات آاف اختالف محاآمه
 . اإلدارية مع بعضها 

ل                تقالليتها تمث وفي آل األحوال فان الرقابة القضائية، وبسبب طبيعة السلطة القضائية وتشكيلها واس
 .ا فعالية وضمانة لحقوق اإلنسان والحريات األساسيةأآمل أنواع الرقابة وأآثره

 الرقابة على إعمال اإلدارة في الدساتير العراقية : الفرع الرابع 
ى أن       ) 73(نصت المادة    .1 ع             ( من القانون األساسي عل ى جمي ة حق القضاء  عل اآم المدني للمح

ي     ة والت ة والجزائي ور المدني دعاوى واألم ل ال ي آ راق ف ي الع خاص ف ة األش ا الحكوم تقيمه
اآم       العراقية او تقام عليها عدا الدعاوى واألمور ألداخله في اختصاص المحاآم المدنية او المح

 ) . آما سيأتي بيانها في هذا القانون او في غيره من القوانين المرعيةتصةالمخ
د نص الدستور ف                  1964اما في دستور      .2 ال اال داره، فق ى إعم ضائية عل ة الق سبة للرقاب ي  بالن

وانين            (على ان   ) 93(المادة   يشكل مجلس دولة بقانون ويختص بالقضاء اإلداري وصياغة الق
م يجد               )  واألنظمة وتدقيقها وتفسيرها   ، لكن قانون إنشاء هذا المجلس لم يصدر نهائيا ومن ثم ل

ك الدستور                     ه  , ) 1(هذا النص فرصة للتطبيق شأنه شأن الوعود األخرى التي تضمنها ذل وعلي
 .تنظيم القضائي في العراق آان قائمًا على فكرة القضاء الموحدفأن ال

شير دستور  .3 م ي ول 21ل ضاء اإلداري 1968 أيل ة يختص بالق شكيل مجلس دول ى ت  المؤقت ال
راق               وإنما أشار فقط الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ،  وهذا يعني ان الوالية العامة في الع

 . عادي للفصل في جميع المنازعاتآانت وال تزال معهودة للقضاء ال



 ــــــــــــــــــــ
)1(    شريعي   , وسام صبار العاني إلدارة  االختصاص الت ة    ل ي الظروف العادي ى   , ف ة االول اء   ,  الطبع ة مين داد  ,مطبع  , 2003 ,بغ

  .291ص
م      ) 29( المادة   ان  .4 ة رق انون المرافعات المدني سنة  ) 83(من ق ا  1969ل اء فيه سري   (       ج ت

ة وتختص بالفصل        وال ك الحكوم ية المحاآم على جميع األشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذل
 ) . بالمنازعات والجرائم آافة اال ما استثني بنص خاص 

تور  .5 اء دس وز 16ج ى جانب 1970 تم ضاء أداري ال شاء ق ى أن ارة ال ا من اإلش  المؤقت خالي
ي ا ة ف ة العام ي ان الوالي ذا يعن ادي ، وه ضاء الع ي الق ادي للنظر ف ضاء الع ودة للق راق معه لع
 .. بنص خاص منهاجميع الدعاوى بما فيها الدعاوى اإلدارية اال ما استثني

ام            .6 دائم لع د  2005اما في الدستور العراقي ال ه       جاء   فق شاء    ) ((101( في مادت انون أن يجوز بق
ة  س دول ضاء اال داري  , مجل ائف الق اء , يختص بوظ صياغة     واإلفت ة وتم, وال ل الدول , ثي

 )). اال ما استثني منها بقانون , وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء 
 

 المبحث الثاني

  الجهات التي تتولى تنفيذ حماية حقوق االنسان المدنية والسياسية في العراق
ز   ,  يعد موضوع حقوق االنسان موضوعا حيويا ومهما        دون تميي ره    لجميع العراقيين ب م ذآ ا ت آم

وق ابقا س ك الحق ا تل ي واجهته ات الت ديات واالنتهاآ رة التح را لكث ا  , )1(نظ راف به ان االعت ذا ف ل
ة    ات الحكومي ين الجه ة وتع ة العراقي ة والجزائي وانين المدني ي الق دائم وف تور ال ي الدس دوينها ف وت

ث ان  حي , يعد خطوة أولى على الطريق الصحيح       , وغير الحكومية التي تراقب تنفيذ تلك الحقوق        
ا      ة له ضمانات المالئم ع وضع ال سياسية م ة وال وق المدني ضامين الحق صيل م ساعدة  , تف ة م بغي

وب خاصة                       ق الصحيح واألجراء المناسب والمطل تها هو الطري ا او ممارس االنسان في التمتع به
ام  دث ع ذي ح ر ال د التغي ذه , 2003بع لب ه ل ص وانين يمث تور والق ق الدس سن تطبي وان ح

صا             ألن, الضمانات   ا ن ا فعلي ه ال توجد أية فائدة من وجود التشريع من دون تطبيق الدستور تطبيق
 . وروحا من قبل السلطة المختصة 

 : لذا تم تقسيم هذا المبحث الى المطالب اآلتية 
 

العراق              الجهات الحكومية التي تتولى حماية تنفيذ حقوق االنسان في          : المطلب األول   
 . 

 . حقوق االنسان في العراق  حمايةالجهات غير الحكومية التي تتولى: ني المطلب الثا
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, العـراق   –مكتبة الرياحين       بابـل           , دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق االنسان         , معمر حامد كاظم    . د )1(
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 المطلب األول

  تتولى حماية حقوق االنسان في العراقالجهات الحكومية التي



ستوى          ى الم د عل ي ان واح راد ف ة واإلف ى الدول ات عل ا وواجب دولي حقوق انون ال رر الق يق
الغرض منها حماية قيم انسانية مهمة تدور في مضمون حماية          , وهذه الحقوق والواجبات    ,الداخلي

ره         ا للتفر     , حقوق االنسان في شخصه وحياته وفك سان          دون النظر مطلق ين بني االن ة ب ة المجحف ق
يم                       ذه الق ارات اخرى ومن ه د او أي اعتب ون او الجنس او المعتق ذيب بكل      , بسبب الل تحريم التع

ة      , لمهين للكرامة االنسانية    اتحريم العقاب المذل و   , إشكاله   وق العائلي د    , احترام الحق ة المعتق حري
ة األخرى ,  وق المادي ل  , الحق سان عن عم سائلة ان دم م هع م يرتكب ة , ل ال االنتقامي حظر اإلعم

ة                 , والعقوبات  الجماعية واخذ الرهائن       ضمانات القانوني اع من ال سان الحق في االنتف وان لكل ان
 . ) 1(التي تقررها الشعوب المتمدنة 

المي                   م المتحدة واإلعالن الع  ان هذه الحقوق والواجبات مستمدة من مواثيق دولية مثل ميثاق االم
وق االن اق  لحق ة والميث ة األوربي سياسية واالتفاقي ة وال وق المدني دولي الخاص للحق د ال سان والعه

ات والمواثيق األخرى                 ا من االتفاقي شعوب وغيره م البحث   ) 2(األمريكي لحقوق االنسان وال  في   ت
ذ                   ة تنفي ى مراقب هذا الموضوع من خالل اعتماد عدد من األجهزة المختصة لها القدرة والفعالية عل

 : االنسان في العراق وهي حقوق 
 

   في الدفــــــاع عن حقوق االنســـــــــــاندور وزارة حقوق االنسان :  الفرع االول 
  في حماية حقوق االنســــــانالمفوضية العليا لحقوق االنساندور :  الفرع الثاني 
 انـــــــــــــــالنسالدفاع عن حقوق او العليا  العراقيةةالمحكمة الجنائيدور :  الفرع الثالث

 ا  ــــــــأهم القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية العراقية العلي: رع الرابعالف 
    يـــــــان في مجلس النواب العراقــــــــة حقوق االنســــــــــــــلجن: الفرع الخامس

 
                

   )3(ع عن حقوق االنسانفي الدفا دور وزارة حقوق اإلنسان: ع االول الفر
 ومن أهم اهدافها هي , 2003ايلول 3تأسست وزارة حقوق االنسان وبدأت عملها في 

سابق                   .1 سياسي ال تصفية الترآة الثقيلة النتهاآات حقوق االنسان التي ارتكبت في زمن النظام ال
  .أثارهاضد جميع العراقيين ومحاولة ازالة 

وزار    , المقابر الجماعية    .2 ة الثنتي عشر محافظة            حيث قامت ال ارات ميداني  مسح   وإعداد ة بزي
  . )4( مقبرة لغرض حمايتها 250 موقعا يحتوي 80ميداني ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, 2010, العراق  –بابل  , مكتبة الرياحين   , دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق االنسان         , معمر حامد كاظم    . د )1(

  . 196ص 
 .63 ص1987, القاهرة , دار الفكر العربي , االطار القانوني لحقوق االنسان , د العزيز سرحان عب. د )2(

 .  وما بعدها222ص , مصدر سابق , معمر حامد كاظم . د )3(
 .  190ص,المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء , االنجازات , حكومة الوحدة الوطنية تحديات وانجازات  )4(

ة    والمفقودين رىاألستفعيل ملف    .3 ة في الحرب العراقي صليب  ا إشراف  تحت  اإليراني  األحمر ل
ويتي         ,الدولي وضمان حقوقهم ورواتبهم التقاعدية     واستمرار تبادل المعلومات مع الجانبين الك

 . والمفقودين في حرب الخليج الثانية رىاألسوالسعودي حول 
 . تعويض متضرري النظام السابق  .4
سان         مراجعة القوانين والتشريعات التي ت     .5 وق االن ات تعارض مع الدستور والمنتهكة لحق  واألقلي

 . 



ذه         , حماية حقوق العراقيين من أي انتهاك يمكن إن تتعرض له            .6 ومن أية جهة آانت  ورصد ه
 . االنتهاآات في سبيل تعزيز الحقوق 

دريب       .7 شر وت ن ن اليب م ائل واألدوات واألس ع الوس سان بجمي وق االن ة حق اعة ثقاف شر وإش ن
 . دراسات وبحوث ودوريات وغيرهاومؤتمرات و

د                  ات والمعاه وزارات والجامعات والكلي ع ال انشات الوزارة مكاتب ولجان حقوق االنسان في جمي
ات   ة والمحافظ ديريات التربي رى    , وم ال األس ي مج دة ف ات عدي ق ملف ن غل وزارة م ت ال وتمكن

ا           ات عدد من           العراقيين والكويتيين بإشراف منظمة الصليب األحمر الدولية   دوره د رف  في تحدي
سعى             ,المفقودين العراقيين في إيران والسعودية     ة وت ابر الجماعي ومساهمتها الواسعة في ملف المق

الوزارة إلى إصدار تقرير موضوعي خاص بواقع حقوق االنسان في العراق يصدر بشكل دوري              
ة ا            .  ات الدولي ة لالتفاقي سان     آما تتولى تقديم التقارير إلى اللجان التعاقدي وق االن التي  , لخاصة بحق

ع المحافظات وقامت                   ,  صادق عليها العراق   ا في جمي شرت مكاتبه د ن ا فق ومن اجل توسيع عمله
وزارات        ضائية        األخرى ومـع     بتنويع وتنسيق اتصاالتها مع ال شريعية والق سلطتين الت ين , ال  ونب

 :  لجان هي ربعةأحيث يضم آل مكتب  , بإيجازوق االنسان في العراق ق من مكاتب حانموذج
 
ات     .1 د االنتهاآ سجون ورص يش ال ة تفت سجون       : لجن بوعية لل ارات أس ة بزي ذه اللجن وم ه تق

 .والمعتقالت التابعة لوزارة الداخلية والعدل 
 

سان           لجنة .2 ة حقوق االن ا من خالل            :  البحوث والدراسات ونشر ثقاف ة عمله ذه الجن ؤدي ه ت
امج ال    ؤتمرات وبرن دورات والم ورش وال ة ال ضمن   إقام ذي يت دني ال يم الم دورة ) 70(تعل

 .بواقع دورة آل ثالثة أيام ,
 تقوم هذه اللجنة برصد وتثبيت مواقع المقابر الجماعية  : لجنة المقابر الجماعية .3
نية                            : لجنة رصد األداء الحكومي وحماية الحقوق                           .4 للجنة بزيارات ميدا حيث تقوم هذه ا

دور األيتام والمهجرين والرعاية االجتماعية                     لمؤسسات الدولة التربوية والصحية والخدمية و             
 .وغيرها 

ومفاتحة    ,   رفع مقترحات وتوثيق ورفع التقارير إلى مقر الوزارة                           : ويقوم المكتب بمهام أخرى مثل             
 . وضحايا اإلرهاب دوائر الدولة في المحافظة والوزارة بخصوص المعوقين 

 
النسا                                         ا حقوق  دور شعبة  لى  إ يضا  أ لتطرق  ا لضروري  ا ومن  في                     لشرطة  ا يريات  مد في  ن 

حيث تقوم بمتابعة قضايا الموقوفين وتذليل معوقاتها بالتعاون مع رئاسة محكمة                                     ,   المحافظات     
آما تؤآد الشعبة على منع حجز المواطن من أية جهة آانت إال بموجب مذآرة توقيف                            .   االستئناف   
العدليين بهدف سرعة         ومفاتحة مجلس القضاء األعلى لزيادة عدد القضاة والمحققين                               ,   قضائية   

بغية تقديم العالج للموقوفين بصورة            ,   والتعاون مع دائرة صحة المحافظة             , انجاز األوراق التحقيقية           
واإليعاز إلى المحققين في مديرية شرطة المحافظة                  , ومتابعة عمل متعهد إطعام الموقوفين             , دورية     

 هموفين بمراحل أوراق             حول زيارة الموقوفين داخل المواقف وبصورة مستمرة إلفهام الموق                                            
 .ين عليهاحقيقية ونتائجها وإبالغه  بعدد الدعاوى الموقوفتال

 
  :)1(   ودورها في حماية حقوق االنسانالمفوضية العليا لحقوق االنسان: الفرع الثاني 

 



 ثقافة حقوق االنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاآاتها                                             إشاعة    ألجل  
اقر مجلس النواب       ,   لغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق االنسان تتولى تنفيذ تلك المهام                     وتقويمها و    

 من المادة     أوال    البند   ألحكام   واستنادا     ,   قانون المفوضية العليا لحقوق االنسان              ,     2008العراقي عام       
  , 2005 من الدستور العراقي الدائم لعام        102والمادة 138 والمادة 73والبند ثالثا من المادة , 61

,  والمصطلحات الواردة في القانون                  ت في مادته االولى التعريف ببعض العبارا                  وتضمن  القانون        
تتمتع بالشخصية       )   االنسان     المفوضية العليا لحقوق           ( باسم  مفوضية  تأسس   اما في المادة الثانية               

لنواب وتكون        ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس ا                     وأداري       المعنوية ولها استقالل مالي            
 والمحافظات غير المنتظمة            األقاليم     لى المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في                وع  ,     أمامه      مسئولة  
 : المفوضية الهدف من انشاء وان,  بإقليم

 .ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق االنسان في العراق  .1
 حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات .2

 .واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق 
 .ترسيخ وتنمية تطوير قيم حقوق االنسان  .3

 :اآلتيةتتولى المفوضية المهام و  
ة في          .1 ات عمل مشترآة لضم       و استراتيجيات    إعداد التنسيق مع الجهات ذات العالق ن االي

 .من هذا القانون  المادة الثالثة الواردة في أهدافهاتحقيق 
ديم التوصيات        دادإع .2 داء  الدراسات والبحوث وتق رأي  وإب ز         ال ة بتعزي سائل المتعلق  في الم

 .تنمية حقوق االنسان و
واب         ىالنافذة ومد دراسة وتقييم التشريعات     .3  مطابقتها للدستور وتقيم توصياتها لمجلس الن

. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مادة18يتكون القانون من سبعة فصول في , 2008للمزيد من التفاصيل ينظر قانون المفوضية العليا لحقوق االنسان لسنة  )1(

 
 
 
 

راق   .4 ضمام الع يات الن ات والتوص ديم المقترح داتللتق ة ذات معاه ات الدولي  واالتفاقي
 .العالقة بحقوق االنسان 

ع مؤسسات ا .5 سيق م اون والتن ي  التع سان ف وق االن ال حق ي مج ة ف دني العامل ع الم لمجتم
 بالشكلالعراق والتواصل مع مؤسسات حقوق االنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية           

 . المفوضية أهدافالذي يحقق 
 - :اآلتية الوسائلالعمل على نشر ثقافة حقوق االنسان من خالل  .6

 .ليمية والتربوية تضمين ثقافة حقوق االنسان في المناهج التع–   أ 
ة  –  ب  ة واالجتماعي ات الفني دوات والفعالي ؤتمرات والن د الم دار عق شرات وإص  الن

 . للموضوعات المتعلقة بحقوق االنسان اإلعالمية  البرامج وإعدادوالمطبوعات 
ة   .7 ان المكلف ى اللج ات ال ديم التوصيالت والمقترح دادتق ة بأع زم الدول ي تلت ارير الت  التق

 .منظمة االمم المتحدة بتقديمها الى 
سان في                   .8 وق االن ة حق ا عن حال ا عام تقديم تقري سنوي الى مجلس النواب متضمنًا تقيم

 . المختلفة اإلعالمالعراق ويتم نشره في وسائل 
 :وان دور المفوضية في حماية حقوق االنسان ومتابعتها ينحصر بما يلي 



ن   .1 شكاوي م ي ال رادتلق ات المجتم األف ات ومنظم سابقة    والجماع ات ال ن االنتهاآ ع ع
 . مقدميها ألسماءوالالحقة لنفاد هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة 

 . عن انتهاآات حقوق االنسان المبنية على المعلومات األولية تالقيام بالتحقيقا .2
ات  وإجراء  من صحة الشكاوي الواردة الى المفوضية     التأآد .3 ة  التحقيق  اقتضى  إذا األولي

  .األمر
سان           .4 وق االن ا تحريك الدعاوي المتعلقة بانتهاآات حق اذ         وإحالته ام التخ اء الع ى االدع  ال

 . المفوضية بالنتائج وإشعار القانونية اإلجراءات
ز  .5 سجون ومراآ ارات لل ام بزي الحالقي ع اإلص ف وجمي اعي والمواق اآن االجتم  األم

رى ى  األخ ة ال اء    إذن دون الحاج ذآورة واللق ات الم ن الجه سبق م ومين   م ع المحك م
سان      وق االن رق حق االت خ ت ح وفين وتثبي الغوالموق اذ   وإب صة التخ ات المخت  الجه

 . القانونية المناسبة اإلجراءات
ديم              .6 زام بتق ة االلت ستقلة آاف ات الم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئ

ات   ائق والبيان صائيةالوث صلة  اإلح ات ذات ال ال والمعلوم ام بإعم ي   ومه ية ف المفوض
ات         زام الجه دم الت ة ع ي حال واب ف س الن ة مجل ية مفاتح ى المفوض دد وعل د مح موع

 .المختصة
سابع       ادة ال انون      ةاما في الم واب         ,  من الق شكل مجلس الن ة من     من    )1( مجلس المفوضين    ي لجن

وزراء                 الخبراء اليزيد  واب ومجلس ال  عددهم عن خمسة عشر عضوًا تضم ممثلين عن مجلس الن
  .  ومنظمات المجتمع المدنياألعلىس القضاء ومجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . يحق له إصدار أية تعليمات تسهل تنفيذ هذا القانون , أشار له القانون في مادته السابعة  )1(

 
وق         م المتحدة لحق سان في العراق      ومكتب االم ار المرشحين        ,  االن ولى اختي إعالن  يت  ,  وطني    ب

اط  أصليا المجلس من احد عشر عضوا  هذا يتكون ممن سبق ترشيحهم من         وثالثة اعضاء احتي
ارهم            ى اختي تم المصادقة عل ة قبل اللجنة وت واب            باألغلبي دد الحاضرين من مجلس الن ة لع   المطلق

  :يلييشترط لعضوية المجلس ما و
  يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية ان . أ
 .يقل عمره عن خمسة وثالثين عاما  ان ال . ب
  .األقل على أوليةان يكون حاصال على شهادة جامعية .ج
 .ان يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق االنسان . ء

ر       أيةغير منتم الى    -هـ   يهم عضوية المجلس       المحظور  تنظيمات سياسية ومن غي  عل
 )المسائلة والعدالة (  قانون بموجب

 ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف . و
 - :اآلتية مجلس المفوضين الواجباتيتولى 
 . المفوضية أعمال والمتابعة والرقابة على اإلشراف .1
شة  .2 رد   أوضاعمناق ي ت ارير الت راق والتق ي الع سان ف وق االن ه حق رارات ألي اذ الق  واتخ

ة وال يجوز       وال ة اال         ألعضاء توصيات الالزم شات الجاري شر المناق اذن من      المجلس ن ب
 رئيسه

ا              ةالالزم والتوصيات   تالقرارااتخاذ   .3 واطنين التي آفله ات الم وق وحري اك حق  لمنع انته
 الدستور والتشريعات النافذة

  وخطه عملها المقبلةالمفوضيةتقديم تقريرا سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات  .4
 إلقرارها وتقديمها الى مجلس النواب للمفوضية الماليةاقتراح الموازنة  .5



ب    .6 ذيين لمكات دراء تنفي ين م يةتعي ي  المفوض اليم ف ات  األق رة والمحافظ ن ذوي الخب  م
 .واالختصاص وقبول استقاالتهم اواعفاؤهم وفقا للقانون 

 .تحديد مكأفات للعاملين في المفوضية وشروط منحها  .7
 :الية للمفوضية من  الموارد الماما

 .المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة  .1
ى ان ال             ما .2 ة       يقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه عل وانين العراقي اقض والق تتن

 . على استقاللية المفوضية روال تؤث
ا        .3 ذآورة في ثاني وارد الم سلم المفوضية الم واب     اعالة تت ة مجلس الن د موافق ةباألغل بع  بي

 .المطلقة 
  النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى احد المصارف العراقية األموالتودع  .4
 .تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية  .5

 
 
 
 
 
 

.  العليا في الدفاع عن حقوق االنسان العراقيةةالمحكمة الجنائيدور :الفرع الثالث    
د   راق بع الف الع وات التح يترآت ق داد ف تالل بغ ن  اح ع م سان   التاس لطات 2003ني دون س  ب

م    وصول آارنر الى بغداد آحاآم      حتى   منه   21إلدارة البالد لغاية     ة      لكنه ل ا   ,  يباشر حكم  أدىمم
ة التي                ا تبقى من مؤسسات الدول دمر في       الى تدمير م م ت ا مؤسسات         ل ات العسكرية ومنه  العملي

ضاء ام والق ن الع وزارات واألم ة  وبعض ال ي الدول ة ف ة ,المؤسسات المهم وة لغاي دت الفج  وامت
سلطة ب وسميت فترة حكمة     2003تعيين الحاآم المدني للعراق السفير بول بريمر في نهاية نيسان           

ة      , االئتالف المؤقتة وقد استلم دولة منهارة      شاء  فزاد في تمزيقها بحل مؤسسات عريق  اخرى  وإن
 . في الخارج الخبرات د في معظمها على تعتم, جديدة تفتقر للخبرة المتراآمة 

ي          ات جنيف التي تبق ى اتفاقي تنادًا ال شريعها اس شرعي لت ك هو الغطاء ال وانين ال يمل ا شرع ق آم
ذة        يم              , التشريعات الخاصة باألراضي المحتلة ناف وانين لتنظيم إدارة اإلقل شريع ق ه ت او , ويجوز ل

وات    ات ق راد وممتلك ن أف ضمان ام ة ب ك المتعلق ذالك تل تالل وآ شاتأو إدارة االح وط المن  وخط
 .المواصالت التي تستخدمها 

سابق    انشاء محكمة جنائية خاصة لمقاضاة رموز        ,ه  أولياتوآان من    ن عنهم في    النظام ال  والمعل
م    10/12/2003فأصدر في     , قائمة البوآر الشهيرة     انون رق سنة    1  الق والمتضمن   , )1(2003 ل

ة     (تأسيس   ة الجنائي سانية         المحكم الجرائم ضد االن ة الخاصة ب ادة        )العراقي ا في الم  قواعد   16مبين
ة من   ةالمشور  بموجب اإلصداروجاء .  تفصيلية      قاعدة 69اإلجراءات وجمع األدلة في       المقدم

مكتب األعمار والمساعدة االنسانية الذي يتبع للبنتاغون وهي مشورة قانونية ذات محتوى سياسي              
سفير                وهو ما سمي بمحاآمة ا     تالف المؤقت ال سلطة االئ دني ل اآم الم د الح تم بعه م ت لمرحلة التي ل

سعفه           بوهو غيا  ا فيه الظاهربول بريمر بسبب العيب      م ي ا ل ة آم ة للمحكم شرعية الالزم  غطاء ال
برائ حصيف المكتب الذي افتتح في بغداد تحت عنوان وحدة التحقيقات في الجرائم ضد االنسانية               

صطدم بم ,  ان ي ذي آ ل      ال د المحت ضائي للبل ام الق ر النظ ى تغي تالل عل وات االح درة ق ة ق حدودي
 . بموجب اتفاقيات جنيف والقانون االنساني العراقي 



 والذي يعد خارطة    6/7/2004صادق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية الصادرة في          
تالف و             ادة       طريق لنظام الدولة العراقي لما بعد مرحلتي سلطة االئ م في الم ى  48مجلس الحك  عل

م    انون رق سنة  1الق ول بريمر          2003 ل ة ب تالف المؤقت سلطة االئ دني ل ذي أصدره الحاآم الم ,  ال
ار     ر االعتب ذ بنظ راءات دون األخ صاص واإلج ي االخت صورة ف صادقة مح ذه الم ى ان ه عل

 .النصوص الواردة فيه 
ة    أدارةويستخلص من هذا ان قانون       ة العراقي د أ,  الدول دأ وتحفظ       ي ة من حيث المب شكيل المحكم  ت

ة التي سوف تنتخب          ة العراقي رك األمر للحكوم على النصوص الواردة فيه لما فيها من مثالب وت
 .والدستور الذي سوف يستفتى عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انون من    ,  2003 لسنة 1 رقم   نمن التفاصيل ينظرا لقانو   للمزيد   )1( ادة 38يتكون الق ه      , م ى من ادة االول ي الم اء ف تؤسس  (( ج

سانية            الجرائم ضد االن صة ب ة المخت ة العراقي ة الجنائي سمى المحكم ة واختصاصات     )) محكمة ت وتكون اختصاصات المحكم
ة آانت              وت, األجهزة المكملة لعملها وفقا إلحكام هذا القانون         أي جه رتبط ب ادة      ,تمتع المحكمة باالستقالل التام وال ت ي الم ا ف ام

تهم بارتكاب الجرائم          ((العاشرة من القانون     تسري والية المحكمة على آل مواطن عراقي او غير عراقي مقيم في العراق وم
واد         ي الم اريخ            14و13و12و11المنصوص عليها  ف ة من ت انون والمرتكب ذا الق ة  7/7/1968 من ه ي  1/5/2003ولغاي ف

 . جمهورية العراق او في أي مكان أخر 
 الغي 2005 لعام                           وبعد تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة وإقرار الدستور العراقي الدائم        

م           سنة    1قانون المحكمة العراقية المختصة بالجرائم ضد اإلنسانية رق ة    2003 ل   وقواعده اإلجرائي
ا وأقره              بموجب قرار الج   شكلتوت ة العلي ة العراقي ة الجنائي ة المحكم ة الوطني  مجلس الرئاسة     امعي

 . 9/10/2005بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية في عددها          18/10/2005بتاريخ  ) 10(صدر القانون رقم    

 37المادة  واعد نافذا من تاريخ نشره وجاء اإللغاء صريحا في          18/10/2005بتاريخ  ) 6004(
ه           ىأبقلكنه   )1(منه   ة        ,  على جميع القرارات واألوامر الصادرة في ظل انون المحكم ذلك الغي ق وب

ة                      ة الجنائي ة العراقي ذي اسس للمحكم د ال انون الجدي الصادر من بول بريمر بالكامل وحل محلة الق
ان مدى المسؤولية الشخصية                 , العليا د قواعد     واصفا هيكلها التنظيمي واختصاصاتها وبي وتحدي

ين مراحل    , المبادئ العامة للقانون الجنائياعتنق  آما  , اإلجراءات وجمع األدلة      لسد الثغرات وب
ادة             ن وإع ق الطع ين طرائ م ب ة ث راءات المحاآم تهم وإج مانات الم ة وض ع األدل ق وجم التحقي

ستل        , المحاآمة وأخيرا أحكام عامة وختامية       انون م دة للق راث     آما أسست الصيغة الجدي همة من الت
القضائي والقانوني العراقي ومستندة الى قواعده العامة في أصول المحاآمات الجزائية آما اتبعت              

ى    المشرع العراقي        وذهب , فلسفة اإلجراءات الجنائية واإلثبات المستقر في المحاآم العراقية           إل
ة  شكيل المحكم ن ت ي م صر األجنب تبعاد العن ل  , اس ة س يس المحكم نح رئ داب  وم ة النت طة تقديري

ة                دعوى دول ة قضاة غير عراقيين في حالة آون احد أطراف ال ذا        ,  أجنبي ة ه ستخدم المحكم م ت ول
تهم          ,  دعوى مستوفية الشروط     أيةالحق لحد اآلن بسبب عدم نظرها        ة للم انون المحكم ا أجاز ق آم

انون      يان يستعين بمحام غير عراقي طالما ان المحامي الرئيس         ا للق ي بعض      ,  عراقي وفق ا يل وفيم
 : من نصوص هذا القانون مع قواعد االجراءات 

ى   ادة االول سمى   : الم ة ت س محكم ا    ( تؤس ة العلي ة العراقي ة الجنائي د   ) المحكم ا بع رف فيم وتع
ام     , بالمحكمة   ى                        , وتتمتع باالستقالل الت ادة             االول ا من الم ر ة ثاني ا في الفق سري  (( ام ت

ى آ  ة عل ة المحكم اب    والي تهم بارتك راق م ي الع يم ف ا او مق ان عراقي واء آ ي س ل شخص طبيع
واد      اريخ     14 و13و12و11الجرائم المنصوص في الم انون من ت ة  17/7/1968 من الق  ولغاي

 : وتشمل الجرائم اآلتية ,  في جمهورية العراق 1/5/2003
 . جرائم اإلبادة الجماعية  .1
 . جرائم ضد االنسانية  .2
   . جرائم الحرب  .3



 .  من هذا القانون 14هاآات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة انت .4
ادة  ي الم ا ف انون 19ام ن الق تهم ( م ا ) ضمانات الم اء فيه ام  ’ ج ساوون ام ع األشخاص مت جمي

ة           , المحكمة   ام المحكم ه ام ة         , والمتهم بريء حتى تثبت إدانت ة علني تهم الحق في محاآم , وان للم
دفاع           , دون تأخير   وان تجري محاآمته     اره       , وله الحق في طلب شهود ال ام يخت ستعين بمح وان ي

 . وال يجوز إرغامه على االعتراف, بإرادته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  18/10/2005, 4006, العدد, الوقائع العراقية  والمنشور في , 2005 لسنة 10للمزيد من التفاصيل  ينظر قانون رقم  )1(
 .  لالطالع عليه

 
 

 )1( أهم القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية العراقية العليا: الفرع الرابع
 

 قضية الدجيل .1
 17/7/2005تاريخ اإلحالة 

 19/10/2005تاريخ بدء جلسات المحاآمة 
 15/11/2006تاريخ صدور قرار الحكم 

 26/12/2006ر القرار التمييزي تاريخ صدو
 ملخص القضية

نظم         اإلحداث بدأت ه وم نظم واسع     ( وذلك    ضمن سياق   هجوم عام ومخطط ل هجوم منهجي     م
اق  ك ) النط ىوذل الق ردا عل دود  إط ات بح ياج   ) 12-10( رصاص ن وراء س نكوف م ة آالش طلق
ة        إحدى يس الجمهوري سابق   البساتين على موآب رئ ا       ال دجيل     ف  - في حينه دة ال  بمحافظة صالح   ي بل
اه نهر           الفواآه والتي آانت بمثابة سلة      اآلمنة البلدة هذه 18/7/1982 في   الدين   روي من مي  والتي ت

ا دجلة عن طريق ترع ومضخات سحب المياه الى  داخل البساتين             ل الحادث بمستوى         وأهله انوا قب  آ
 .دخل فوق  المتوسط 

 . بمهمتينث  بعد الحاد السابق  النظامفرادأقام 
ة  وائلعو الجماعي لمواطني    لاعتقا:  اوال   ة             منطق الغ عددهم في المحصلة النهائي دجيل الب ) 149( ال

 .  العوائل في صحراء المثنى أحجازضحية مع 
اه المسحوبة من نهر                    : ثانيا   رع المي دمير ت اه وت تدمير الممتلكات واألثاث والسيارات ومضخات المي

رار   دار الق م اص ن ث ة وم ده    دجل ى األراضي للبل تيالء عل ساتين واإلس ف الب ي بتجري  الرئاس
ن في  ووالمتهم, 8/1984//14في  ) 1283( المرقم    المنحل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة    

 . آانوا ثمانية متهمينهذه القضية 
 

  األنفالقضية  .2
 2006/   شباط اإلحالةتاريخ 

 21/8/2006تاريخ بدء جلسات المحاآمة 
 24/6/2007ار الحكم تاريخ صدور قر

 4/9/2007تاريخ صدور القرار التمييزي 
 :ملخص القضية

 وتعني الغنائم التي يتم الحصول عليها في الحرب            الكريم   األنفال هي السورة الثامنة من سور القرأن      
ن      شمالية م ة ال تهدفت المنطق سكرية اس ات ع سابق بعملي ام ال ل النظ ن قب سمية م ذه الت تخدمت ه واس

 .1988 العراق عام



شمال                    في    لحزب البعث المنحل          فقد  تم  تعيين  المتهم علي حسن المجيد  مسؤول  مكتب تنظيم ال
 .  1987لسنة ) 160( وقد خول صالحية رئيس الجمهورية وفق القرار1987عام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضايا            )1( ع الق ي جمي ام  النظر ف د اتم ي حلت بع ا  والت ة العلي ة العراقي ة الجنائي ام  المحكم رارات واحك د من التفاصيل ينظر ق للمزي

ي قضية               حيث . المحالة اليها المتعلقة بالجرائم ضد االنسانية والتميز العرقي          ا ف ات قراره  اآدت محكمة الجنايات األولى في حيثي
ادة  2005/ج اولى /1 رقم الدجيل ام الم ادة      12/ استنادها الى ارتكاب جرائم ضد االنسانية وفق احك ة الم ة وبدالل انون المحكم  من ق

م          406/ من القانون ذاته والمادة      15/ ذ رق سنة    111 من قانون العقوبات العراقي الناف ي            1969 ل ين من دور ف ا نسب للمتهم  ،لم
 . الدجيل في قضاءقتل واعتقال جماعي للمواطنين
 : في حينها وهي  المنحلةلغرض تنفيذ اهداف القيادة

ام 20رم التواجد البشري والحيواني في المنطقة بعد       ُح أ  ى  )1988( حزيران من نفس الع عل
  . الرغم من ان المحاصيل آانت قيد الحصاد او جني الثمار

للسكان من  تحويل الشعب الكردي من انتاجي الى استهالآي وذلك من خالل النقل القسري              ب 
 .  عليها من قبل النظامر مسيطسكنيةالقرى الى تجمعات 

يًال                       ج  ة والرمي الحر ل أمر المتهم المذآور انفا بإلقاء القبض على آل من يتواجد في المنطق
 .سنة) 70-15(ونهارًا ومن يتم  إلقاء القبض عليه يحقق معه ويعدم من تجاوز عمره

ول من       1988ات العسكرية استمرت منذ شباط عام       ثم بدأت المرحلة األخرى وهي بدأ العملي       ى ايل  ال
ال                       , نفس العام  ر واعتق ل وتهجي ة وقت ة االف قري اطق واسعة  بلغت ثالث  تم خاللها تهديم وترحيل من
ين         اآلالفعشرات   ال  من الضحايا وان المهاجمين لم يميزوا بين ضحاياهم ب شيوخ   األطف ساء وال  والن

ل  م قت الي من اآلالفحيث ت ة  الأه ابر الجماعي ًا بالرصاص في المق ذين اعدموا رمي ذلك ال رى وآ ق
ي   ل ف ال للعوائ سكرات اإلعتق ي مع تقالت وف ي المع وا ف ذين توف ذلك ال وب زاده (وآ دبس ,ط وال

 ).قره توه, السالميه,نكرة السلمان,نزارآي,
ازات ال                ذلك الغ اً وآ األسلحة  (سامةواستخدمت خاللها مختلف االسلحة بما فيها االسلحة المحرمة دولي

 .ستة متهمين ضد المدنيين العزل و المتهمون في هذه القضية هم ).الكيمياوية
 
 قضية صالة الجمعة  .3

 6/4/2008تاريخ اإلحالة
 2/3/2009تاريخ صدور قرار الحكم 

 ملخص القضية
د صاق   ( تؤدى صالة الجمعة من قبل آل المسلمين وقد دعى سماحة المرجع الديني الكبير  محمد محم

ام        ) صدرال سلم ع ى آل م  واستجاب المسلمون   1991رحمه اهللا الى اقامتها  وعدها فرضًا واجبًا عل
 .الى ذلك

بيد ان في النظام السابق  وجد اداء هذه الصالة تشكل تجمعًا جماهيريًا وربما يهدد نظامه  االمر الذي            
شر           في   دعى  هذا النظام ان يفرض قيود على المصلين         ك بن ادئ االمر وذل سالح       ب وات مدججة بال ق

 .حول المساجد وفي الطرق المؤدية لها
وا عن اداء                         م يمتنع ا إال ان المصلين ل ؤدي فيه ق المساجد التي ت ومن ثم حاول منع هذه الصالة وغل

 .الصالة وتوجهوا الى تلك المساجد) سجادات(هذه الشعيره فتحدوا القوات المدججة بالسالح وحملوا 
ذه الم دوا ان ه دما وج شوارع   وعن ي ال جاداتهم ف رش س اموا بف ا ق ة اليه ة والطرق المؤدي ساجد مغلق

 .واالزقة المؤدية الى تلك المساجد لكي يؤدوا صالتهم فيها
نهم                  شهد عدد م فقامت قوات الشرطة وأالمن واعضاء الحزب بإطالق النار على اولئك المصلين فأست

د    , افظات أخرى  وجرح اخرون وقامت بحملة اعتقاالت واسعة شملت بغداد ومح   وهدمت بيوت العدي
كانها    اث تخص س وال واث ن ام ا م ا فيه االرض ونهب م ساواتها ب صلين وتمت م ن الم وتعرض ,م

 . والمتهمون في هذه القظية هم اربعة عشر متهما , المحتجزون وعوائلهم الى شتى انواع االتعذيب
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  7/1/2008 في 1/2008قرار االحالة 

  29/4/2008ل جلسة موعد او
  11/3/2009تاريخ الحكم في القضية 

 ملخص القضية
ه     نتيجة للتدهور في االقتصاد العراقي جراء سياسات النظام السابق وتخبطة سياسيًا واقتصاديًا وللعزل
صاد العراقي     السياسية التي فرضها النظام السابق من نفسه بسبب تلك السياسات ولفشله في انقاذ االقت

شعب العراقي                     المتده اتي لل ى الوضع الحي ه عل صاد ومؤثرات دهور االقت ة لت ور ولغرض اخفاء الحقيق
ة الضجر      . الذي بدأ يتضور جوعًا والمًا وتدهور الحالة الصحية وتفشى الفساد والرشوة            ولظهور حال

صبح والملل والجزع في نفوس الماليين من الناس التي لم تعد تحتمل ارتفاع االسعار والغالء بحيث ا               
 .الراتب ال يكفي لمعيشة يوم واحد فقط

سابق )صدام حسين(اصدر ام ال يس النظ ذات  رئ ال التجار وبال رة إلعتق ة آبي ام بحمل ه بالقي  توجيهات
االت في                       ة اعتق ام بحمل ة األمن الع تجار المواد الغذائية وفعًال قامت وزارة الداخلية عن طريق مديري

شورجة وج   واق ال داد واس ة بغ وم محافظ ي    عم سي ف ارة الرئي ز التج ا مرآ اص آونه شكل خ ة ب ميل
   .العراق

ز في                وتم اعتقال اآثر من مائتي شخص ما بين تاجر آبير وتاجر صغير وعامل ومحاسب دون تميي
 .25/7/1992يوم 

ارات                          ة عب اء في حر تموز الالهب وآتاب دة الكهرب وقامت السلطات بربط عدد  من التجار على اعم
لوا في            ) 30(الرعب والخوف وقامت باعدام   نابيه ونشر حالة من      ة حيث ارس منهم في وزارة الداخلي

سير المحاآمات                         ًا ل ة خالف يًال ولنتتهي محاآمتهم في منتصف نفس الليل عصر نفس اليوم للمحاآمة ل
ة                    ذلك الحال االعتيادية وبإشراف وتدخل علني من قبل ازالم النظام حيث آانت محاآمات صورية وآ

ع والخوف        ) 10(اصة في مديرية االمن العام اصدر حكم بإعدام       في المحاآمة الخ   تجار مما اشاع الهل
ا اضعاف    ى ارتفاعه ث ادى ال عار بحي ون االس ة وجن جن عارالمواد الغذائي ى اس لبًا عل ر س بحيث اث

 .مضاعفة
اجر                         سياسته وه ة والرافضة ل ه وهو اسكات االصوات المتململ صبوا الي ان ي ولكن تحقق للنظام ما آ

 العراق اغلب التجار وبدأت طبقة جديدة من التجار تتحكم في مصير قوت الشعب العراقي وهم         وترك
 .وأقاربهم وأوالدهم النظام أزالمالتجار 

ام   اد في ع تهم 1995وع ذه القضية  طلب الم اذ اجراءات   في ه  تتضمن صارمة صدام حسين اتخ
ك في         شمول من يتعامل بالدوالر بعقوبة قطع اليد والوشم على جباهه          ذ ذل سعة م وتم تنفي   من التجار    ت

م      اددأع واحتجاز   العراقين رار سيء الصيت رق , 23/6/1994في  ) 74( آبيرة منهم استنادًا الى الق
 . ثمانية متهمين و المتهمون في هذه القضية هم 
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ة  رار االحال ضية في  سبق وان حيث5/9/2010ق دخل االدع3/11/2008 احيلت الق ام  وت اء الع
زي في                       رار التميي ة القضية وصدر الق تميييزيًا الى محكمة الجنايات على قرار قاضي التحقيق بإحال

 واعادتها الى محكمة التحقيق 3/11/2008 في 5/2008   بنقض قرار االحالة  المرقم1/2/2010
ل قاضي       , للتعمق  في التحقيق واجراء التحقيق االصولي     ة القضية من قب د تمت احال  التحقيق في   وق

5/9/2010 



 من  نالبارزانيي بترحيل افراد عشيرة امرأ اصدر النظام السابق     1975في عام   وملخص هذه القضية    
ا                     تهم التي ترعرعوا فيه ادهم عن بيئ ة ابع محل سكناهم في منطقة اربيل الى المحافظات الجنوبية بغي

 .وإلسباب سياسية
ه    ثم اعيدوا الى مجمعات سكنية قسرية في ناحية          د ان    ) والقادسية ,مجمع القدس   (قوش تب إلسكانهم بع

 . وحياتهم االعتيادية التي ينظمها الدستور ومبادئ حقوق االنسانوأراضيهمابعدوا عن دورهم 
اد       ( القي القبض على المجني عليهم وهم الشيخ         30/7/1983وبتاريخ   ه عم عثمان الشيخ احمد وولدي
يغ) ورضوان د تبل سابق بع ام ال ل النظ الي من قب وم الت ي الي ى القصر الجمهوري وف هم بالحضور ال

راد     31/7/1983 ن اف رة م داد آبي زت اع ات واحتج ك التجمع وري تل رس الجمه وى الح ت ق  طوق
الغ   ى الرجل الكهل الب نوات وحت نهم عشر س الغ س صبيان الب ال ال م إعتق ارزانيين حيث ت عشيرة الب

ة      سبعين عامًا وذلك بحجة نقلهم لحضور اجتماع ومن ثم         اه مدين وا بإتج  اعادتهم الى مساآنهم حيث نقل
 .آرآوك

 
اء        10/8/1983وبعد ما يقارب عشر ايام من ذلك الحادث اي بالتحديد في             م الق  اعيدت الكره حيث ت

ع   ي مجم سرًا ف ساآنيين ق ارزانيين ال راد عشيرة الب ن اف داد اخرى م ى اع بض عل ه (الق ه وديان بحرآ
 ).وميرآه سور

وائل المتبقية في تلك المعسكرات الى احوال معاشية قاسية جدًا من خالل قطع               ومن ثم تم اخضاع الع    
التيار الكهربائي وقطع المياه وتقليل نسب فرص العيش وآانت الغاية من تلك االفعال هو ايصال من                  

 .تبقى من افراد العشيرة الى الهالك
ام  ام ع قوط النظ د س ين 2003وبع خاص المعتقل ث االش ى جث ور عل م العث شيرة  ت راد ع ن اف  م

ان                         سماوه حيث آ ة لمحافظة ال ة بصيه التابع ة في ناحي البارزانيين قد اعدمواودفنوا في مقابر جماعي
 , اعدامهم رميًا جماعيًا بالرصاص بعد ان تم عصب اعينهم وتقييد ايديهم

نهج   و م ا ه ضية وانم ذه الق ي ه يهم ف ي عل ة بخصوص المجن ة وقانوني ات عادل ك دون  محاآم م ذل ت
ذه    ,تراتيجي موجه لهالك افراد عشيرة البارزانيين آونهم ينتمون الى عرق واحد     س و المتهمون في ه

 ستة متهمين القضية هم 
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  14/3/2007تاريخ االحالة 
  2/12/2008تاريخ الحكم 

 10/3/2009تاريخ القرار التمييزي 
 

ة           1991 الكويت عام    من الجيش العراقي انسحاب  بعد  وملخصها   ة حدثت حال وات العراقي  وعودة الق
اء التي                سياسة الرعن اهيري جراء  ال ى ويالت الحروب         ادخلت   من التذمر الشعبي والجم راق ال  الع

وري       رس الجمه ي والح يش العراق ات الج ت قطع ث قام رة حي ذاك الخاس ي  ان ي 1991/ 1/3 ف ف
سان      5/3/1991محافظة البصرة  وفي    ى             في محافظة مي دنيين عل سكان الم بهجوم واسع استهدف ال

وبتر     ائرات الهليك تعمال الط ة واس لحة الثقيل ارة باألس صرة والعم ة الب اتهم وضربت مدين تالف فئ اخ
ك الوقت ،                    . التابعة لسالح طيران الجيش    م يعرف مصيرهم ذل دنيين  ل واعتقال اعداد اخرى من الم

ى            وبعد انتهاء االحداث قامت االجهزة االمنية من          ة باألضافة ال زة الحزبي ابرات واألجه األمن والمخ
ى              القطعات العسكرية المتواجدة في المحافظتين بالقيام بعمليات األعتقال العشوائية للسكان المدنيين عل
دوائر                      ين واحتجازهم في ال اه المعتقل سي اتج ذيب الجسدي والنف اليب التع مختلف الفئات واستعمال اس



شكلت        األمنية ومنهم من تم احال     تهم الى اللجان التحقيقية المشترآة  ومنهم الى المحاآم الخاصة التي ت
دنيين من سبل العيش                           سكان الم ان ال ابرات وحرم از المخ ام وجه ة االمن الع لهذا الغرض في مديري

والي     دام ح ك اع ن ذل تج ع ث ن ريم حي دام  6843الك صرة واع ي الب واطن ف ي 2059 م واطن ف  م
 .اربعة عشر متهما و المتهمون في هذه القضية هم , رفقة في القضيةالعمارة وحسب الوثائق الم
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 4/11/2008تاريخ االحالة 

 2/8/2009تاريخ صدور قرار الحكم 
 الملخص

ام     ها النظ ة مارس ة سياس ة والترآماني ل الكردي ل العوائ ي وترحي ر العرق ب والتطهي ة التعري ان عملي
س ه لل ذ  تولي سابق من اف   ال ين مختلف اطي ة ب ث روح التفرق سياسة ليب ذه ال ام ه ارس النظ د م لطة وق

ى          افة ال دمتها اض ي مق ة ف رق او القومي ان الع د آ باب وق ف االس ي لمختل شعب العراق ات ال ومكون
 .االسباب السياسية او الطائفية او المذهبية 

اتهم ال      ف محافظ ن مختل ل م ل للعوائ سري والترحي ل الق ة النق تم عملي ث ت وب  حي ات الجن ى محافظ
والوسط واالنبار من خالل تبليغ العوائل بالترحيل ، قامت المفارز المكونه من اعضاء حزب البعث                   

ل( ل          ) المنح ات العوائ اث وممتلك ل اث ن بنق ر االم شرطة ودوائ ز اال سؤولي مراآ اطقهم وم ي من ف
 .المشمولة بالترحيل الى المحافظات التي يصدر امر الترحيل اليها

ل اسمائهم                       وآانت م  تم نق صادر المستمسكات الرسمية وي د ان ت ذلك بع ة ب ة المخول حافظتهم هي الجه
. وقيودهم من سجالت االحوال المدنية في محافظتي آرآوك وديالى الى المحافظات التي اقصو اليها               

ك من اجل  دوم صدام حسين وآل ذل ا لنظام المع ادات العلي ات القي ى توجيه اءًا عل وآانت تجري بن
ر ل      اج سكنها العوائ ي ت رى الت اآن االخ الى واالم وك ودي دينتي آرآ وغرافي لم ر ديم ة تغيي اء عملي

اق                         دة لتضييق الخن رارات عدي د صدرت ق سياسة وق ذه ال ا ه الكردية والترآمانية التي مورست عليه
 :عليهم وجعل معيشتهم مستحيلة في اماآن سكناهم ومنها

سجيل اي ع             أ  اري من ت سجيل العق ر الت راد او             منع دوائ ار في محافظة آرآوك بأسم االآ ق
 .الترآمان اال بموافقة محافظة آرآوك

 .منعهم من استئجار عقارت الدولة او الدخول في المزايدات العلنية ب 
 .منعهم من عضوية غرف التجارة ومن تشييد االبنية ج 
ى       د   ائف عل ي الوظ ودين ف ة الموج ة واحال ر المهم ة وغي ائف المهم ي الوظ نهم ف دم تعيي ع

رار          الت ذي   20/10/1984 في    1390قاعد او نقلهم من خارج المحافظة حيث صدر الق  ال
ى       ان ال راد والترآم ن االآ وك م كنة آرآ ن س ال م وظفين والعم ل الم ى نق نص عل ي

 . المحافظات الجنوبية
 .عدم تاجير االراضي الزراعية لهم بعقود والغاء العقود المبرمة سابقًا ه  
 .ط بكل الوسائل لغرض تطبيقهاصدور قرارات تصحيح القومية والضغ و 
قطع المعونات المالية التي ترسل الى الفقراء والمتعففين وخضوعها لنفس المعايير والقيود             ز  

 .العنصرية
دولي في            النظام السابق  وهذه االفعال التي ارتكبها النظام     ا المجتمع ال  شكلت جرائم دولية حيث جرمه

شرائع           العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولية وهي       تتنافى مع ابسط حقوق المواطنة خاصة وان آل ال
ومي او عرقي                ز ق ة دون تميي ان او منطق و , والقوانين تضمن وتكفل حرية السكن والعيش في اي مك

 .  ثالثة عشر متهما المتهمون في هذه القضية هم



  
 
 قضية حلبجة  .8
 

  25/7/2007قرار االحالة 
  21/12/2008تاريخ بدء جلسات المحاآمة 

  17/1/2010قرار الحكم 
 الملخص
اريخ   ارك    1988/اذار/15 -14 -13 -12بت ات العسكرية والمع ة حلبجة مسرحًا للعملي  آانت مدين

ة      ا منطق ة النه راف المدين ى اط دة عل ة المتواج وات االيراني ي والق يش العراق وات الج ين ق ة ب الدامي
 .حدودية  

ادة االمني   ة والق وات العراقي ر للق درت االوام ي  ص زبيين ف د11/3/1988ين والح رك تواج   بت
ة              بعدها في المدينة    المواطنين ة باالسلحة الثقيل  تعرضت لقصف مدفعي وجوي من قبل القوات العراقي

ات       ل مئ ى قت ا ادى ال ائرات مم ق الط ن طري ة ع لحة الكيمياوي تخدام االس ائرات واس صف بالط والق
ا          االشخاص من االطفال والنساء والشيوخ واصابة الكثي       ستديمة وامراض مم ر منهم بعاهات جسدية م

 . ر االهالي الى الهروب الى داخل االراضي االيرانية للحصول على  المأوى والعالجطاض
ادة        رار من القي ة  وبعد فترة صدر ق سابق العراقي ة  ة ال ذين      المنحل العفو عن ال وا  ب ى االراضي   لجئ  ال

ذوي الضحايا بأستحصال            وبعد عودتهم تم حجزهم في مجمعات احتج       يةااليران سمح ل از خاصة ولم ي
 . خمسة متهمين و المتهمون في هذه القضية هم , حجة وفاة تؤشر تاريخ وفاتهم الحقيقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لجنة حقوق االنسان في مجلس النواب العراقي : الفرع الخامس
ة      باالضافة الى المحكمة الجنائية العراقية العليا        سان في        اخرى مهت  هناك لجان حكومي وق اإلن ة بحق م

ة     , مثل لجنة حقوق اإلنسان في مجلس النواب العراقي       , العراق   واب المهم وهي من لجان مجلس الن
ارير الخاصة                   اوالتي من مسؤوليته   ديم التق ا وتق ات ضمانها وحمايته سان والي وق اإلن  مراقبة تنفيذ حق

 : بذلك  وتتكفل اللجنة بالمهام التالية 
 . بيق وتنفيذ ما جاء في الدستور من حقوق االنسان إعداد آلية لضمان تط .1
 . اقتراح مشاريع ومسودات القوانين التي تخص حقوق االنسان  .2
سان      .3 وق االن سان ووزارة حق وق االن ا لحق ية العلي ع المفوض شترآة م ات م ع آلي  وض

 .     والوزارات ذات العالقة في مجال الرقابة 
 . تي تصدر في مجلس النواب متابعة تنفيذ القوانين والتعليمات  ال .4



ي     .5 افي ف وعي الثق ث ال ي ب دني ف ع الم ات المجتم ع منظم ساهمة م  الم
 .      مجال حقوق االنسان 

ضررين          .6 ساعدة للمت ون والم ديم الع ل تق ن اج ة م ضمات اإلغاث ع من سامة م  الم
 .     والمعوقين والجرحى 

 :  هي )1(اما األهداف التي تسعى اللجنة الى تحقيقها 
ة                 ضمان .1 صادية واالجتماعي سياسية واالقت ة وال وق المدني  تطبيق وتنفيذ ما جاء به الدستور في الحق

 . والثقافية لالنسان العراقي 
 . رصد االنتهاآات والخروقات لحقوق االنسان  .2
الرقابة على المفوضية العليا لحقوق االنسان ووزارة حقوق االنسان والوزارات األخرى والهيئات      .3

 . تقلة الحكومية المس
سمعية               .4 ة الوسائل ال دني العراقي وبكاف بث الوعي الثقافي في مجال حقوق االنسان في المجتمع الم

 . والبصرية 
ات     .5 دني والمنظم ع الم ات المجتم مية ومنظم ر الرس مية وغي ات الرس ع الجه سيق م اون والتن التع

 . الدولية فيما يتعلق بحقوق االنسان 
ة وال  .6 رات النظري ز الخب سعي لتعزي ة    ال دورات التدريبي الل ال ن خ سان م وق االن ة حق ة للجن عملي

ا                وورش العمل داخل العراق وخارجه والمساهمة في حضور المؤتمرات المحلية والعالمية بكل م
 . يتعلق بحقوق االنسان 

 : اهمها 2011وقد أصدرت اللجنة جملة من التوصيات في تقريرها الصادر لعام 
ع وزارة    .1 اون م ي التع تمرار ف ودين      االس ين والمفق اع المعتقل ة أوض ي متابع سان ف وق االن ,  حق

 . وإرسال التقارير 
 . التأآيد على السلطة القضائية بضرورة حسم القضايا القانونية للمعتقلين والموقوفين  .2
  ت المشاريع المتعلقة ببناء المستشفيالواآتما, نتوفير الضمان الصحي لكافة العراقيي .3
ة     متابعة إدخال ثقافة حقوق  .4 ة آاف  االنسان بالمناهج التربوية والتعليمية للمراحل الدراسية والجامعي

 . 
شاريع     .5 ن خالل م ات م ذه الطاق تثمار ه ي واس ع العراق رائح المجتم ة ش ل لكاف وفير فرص العم ت

 . األعمار واالستثمار 
 .  مع منظمات المجتمع المدني في نشر المفاهيم الرئيسة لحقوق االنسان  نالتعاو .6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  للجنة حقوق االنسان في مجلس النواب العراقي2011للمزيد من التفاصيل ينظر التقرير السنوي لعام  )1(
 المطلب الثاني

  حقوق االنسان في العراقحمايةالجهات غير الحكومية التي تتولى 
سان                  ان وق االن ة حق ز ثقاف  لمنظمات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية دورا آبيرا في تعزي

ة           , من جهة    ر من تلك        , والكشف عن االنتهاآات الحاصلة لتلك الحقوق من جهة ثاني اك الكثي وهن
شاطها    , المنظمات   ة                  أصال خصصت ن ة العملي ا من الناحي رتبط به ا ي سان وم وق االن ذلك  ,  لحق ل

ون عبية مضافة يك وة ش وق بق ك الحق د تل ي ترف ضمانات الت ا من احد ال ر مجلس ,  عمله ذلك اق ل
اريخ  ي بت واب العراق ا 2010الن ام طبق د ألحك ادة أوال البن ن الم ة 61 م دة القانوني  ولمضيء الم

رة   ي الفق ا ف صوص عليه ادة  ) ا(المن ن الم سا م د خام ن البن س  138م تور اصدر مجل ن الدس  م
 ). قانون المنظمات غير الحكومية(2010 لسنة 12 رقم الرئاسة القانون

 .في ضمان حقوق االنسان  المنظمات غير الحكومية   دور:      الفرع االول 
ة              :  الفرع الثاني            دور منظمات المجتمع المدني في ثقافة حقوق االنسان وبناء    الديمقراطي

 .  في العراق 



 .ية لتحقيق ثقافة حقوق االنسان في العراق رورضالمبادئ ال: الفرع الثالث      
 

 .في ضمان حقوق االنسان  المنظمات غير الحكومية دور :الفرع االول 
ة  ر الحكومي ات غي دني  ان المنظم ع الم يس المجتم دني ول ع الم ات المجتم الن , هي إحدى منظم

دني األخر      , المجتمع المدني يعني نشاط المواطنين       ذا       بينما منظمات المجتمع الم ى هي صورة له
ر                 , ) 1(النشاط   ه من جدل فكري وتنظي ا دار حول دني وم , ان بروز مفهوم  منظمات المجتمع الم

ذا          , منذ نهاية القرن الثامن عشر       ك نتيجة ترف فكري               , والى يومنا      ه م يحدث آل ذل ل  , ل ب
ورات وانتفاضات شعب                 ه ث رت عن ا عب ة    واآب الجدل والتنظير صراعا سياسيا اجتماعي , ية عارم

ه أصبح    , في ظروف سياسية واجتماعية وفكرية معينة       , نشا هذا المفهوم في المجتمع الغربي        لكن
ة           , فيما بعد مفهوما آونيا      ضا للدول ا      , ليس بالضرورة ان يكون المجتمع المدني نقي ا له , او معادي

ة         دا             , هذا يتوقف حسب صبغة الدول ى مب وم عل ة تق ة ديمقراطي إذا آانت الدول رام     ف شفافية واحت  ال
اما , فانه يتم التعاون والتكامل بينها وبين قوى المجتمع المدني        , والمؤسسات الدستورية   , القانون  

 . فان قوى المجتمع المدني تتحول بالضرورة الى قوى معارضة , أذا آانت الدولة قمعية 
ن الج  ر م ى آثي د عل راق يعتم ي الع دني ف ع الم ات المجتم ستقبل منظم ا م ود ام ود , ه ذه الجه وه

ة التي ينبغي ان             , بعضها يتعلق بالمواطن وماهية توجهاته       سلطة والدول ق بال والبعض األخر يتعل
 لذلك صدر  , وعدم جعل هذه المنظمات ملحقة بها       , تعمل على تعزيز فكرة الطوعية واالستقاللية       

م         شريع رق سنة    12في العراق الت را لحكومي        (2010  ل انون المنظمات غي نظم عمل     ) 2( ) ةق لي
ادة    ن الم د أوال م ام البن تنادا ألحك ة اس ر الحكومي ات غي ذه المنظم ة 61ه دة القانوني  ولمضي الم

 من الدستور العراقي الدائم لعام      138من البند خامسا من المادة      )  أ  (نصوص عليها في الفقرة   مال
2005 .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز الياسر      )1( راق                      , يعلي عبد العزي ي الع ة واألمن ف ز الديمقراطي ي تعزي دني ف ع الم ى   , دور مؤسسات المجتم ة االول , الطبع

 . 121 ص 2009, بغداد 
م                  )2( ة رق ر الحكومي انون المنظمات غي سنة    12للمزيد من التفاصيل ينظر ق ة          , 2010 ل ة التابع ر الحكومي ات غي رة المنظم دائ

 . العراق , المانة العامة لمجلس الوزراء ل
ن   ة م ي مجموع ة ه ر الحكومي ة غي خاصالمنظم سبت األش جلت واآت ة س ة او المعنوي  الطبيعي

ا  ,  غير ربحية إغراض هذا القانون ،تسعى لتحقيق إلحكامالشخصية المعنوية وفقًا   ر   ام ة غي المنظم
ة  ةالحكومي ة مؤسسة بمواألجنبي ر حكومي ة غي رع منظم ة اخرى هي ف انون دول ا ,جب ق بكة ام ش

ام      ة مسجلة بموجب احك ر حكومي ة غي ة هي منظم ر الحكومي ر  المنظمات غي انون المنظمات غي ق
 . من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع آل منها بالشخصية المعنوية وتتألف ,الحكومية 

ا وتطو    دني ودعمه ع الم ات المجتم ز دور منظم ى تعزي انون ال ذا الق دف ه ى  يه اظ عل ا والحف يره
ة واالنضمام       تأسيس تعزيز حرية المواطنين في      و,استقالليتها وفق القانون      المنظمات غير الحكومي

 . مرآزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية واألجنبية آلية إيجادو, اليها 
ق       وي ح ي او معن ي طبيع خص عراق ل ش يس لك ة او اال  تأس ر حكومي ة غي ا او    منظم اء اليه نتم

سية او              , االنسحاب منها وفق احكام هذا القانون         يشترط في العضو المؤسس ان يكون عراقي الجن
فضال عن    سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي        ) 18 (أآملآامل االهلية وقد    ,مقيم في العراق    

 .غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف 
ة ان تتبنى              , العاشرة من القانون    جاء في المادة     ر الحكومي ة غي ى المنظم دافا  يحظر عل وم   أه  وتق

ذة        بأنشطة ة الناف وانين العراقي ال  ممارسة    و , تخالف الدستور والق ع       اإلعم ة لغرض توزي  التجاري
ع الضرائب               أعضائها على   األموال  للمنفعة الشخصية او استغالل المنظمة لغرض التهرب من دف

م                   لاألمواجمع  و,  ادي له دعم الم ديم ال ة او تق دعم المرشحين للمناصب العام ا     ,  ل  تضمن نظامه
 . عند حل المنظمة أعضائها والمساعدات على   من المنحاألموالالداخلي ما يشير الى توزيع 



يم في                 اما في المادة الحادية عشرة      سية او المق ة ان يكون عراقي الجن شترط في عضو المنظم  ي
ة عشر من          و, الثامنة عشرة من العمر     ) 18 (وإآمالهلية  آامل اال , العراق   يحق لمن دون الثامن

 . له التصويت على قراراتها قوال يحالعمر االنتساب الى المنظمة 
دافها      ق أه ي تحق شاطات الت ى الن ا عل صرف موارده ة ب زم المنظم ي  و,تلت شارآة ف ة الم للمنظم

 المطلوبة  في العطاء       والخدماتن تدخل المواد     التي تعلن عنها السلطات العامة على ا       تالمعطاءا
ا           , ضمن مجال اختصاص المنظمة    للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري التخاذ مرآز له

دافها  او لتحقيق    أعضائهاومرآز لفروعها او محل الجتماع       انون      أه ا للق ع أي      , وفق ة ان تبي للمنظم
دائرة  م تقد, لها إيراداد ثمن العقار  وفق القانون ويقي ألهدافهاعقار لم يعد ضروريا      ى ال   المنظمة ال

ا                 ا في آل سنة  تقرير     المعنية ة ومعامالته ل المنظم شمل وصفا مفصال لمصادر تموي  ماليا واحد ي
ة  رو, المالي ر تقري ذتها     أخ ي نف شاريع الت ن الم وجزة ع رة م ضمن فك ة يت شاطات المنظم ن ن  ع

 .المنظمة خالل السنة 
ة        تجري المنظمة عمليا   ة وصرفها من خالل المصارف الحكومي وارد المالي تها المالية باستالم الم

صرفي    ساب م طة ح ة بواس وو, او االهلي رار   زال يج ة اال بق صرفي للمنظم ساب الم د الح  تجمي
ات                 و,قضائي   ة المضافة والتعريف  تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيم

 .ب المبيعات والرسوم الكمر آية وضرائ
 

 . المجتمع المدني في ثقافة حقوق االنسان وبناء الديمقراطية تدور منظما :الفرع الثاني
 

دني دور ظاهر            الم الثالث وخصوصا في                  لم يكن للمجتمع الم دول الع ا يعرف ب في مجتمعات م
شمولية   ة ال ل الخالص من االنظم راق قب ا الع ة ومنه دول العربي شرق األوسط وال نت وان آا, ال

ى اهداف                       ان مقتصرا عل ا آ ة اال ان دوره ر الحكومي ات غي موجودة مثل بعض الجمعيات والنقاب
ا     ن اجله شئت م ي أن ة والت ة او النوعي راض الوظيفي ة او اإلغ ات المهني دى المطالب ددة ال يتع مح

 . بعض الجمعيات او النقابات 
ر من منظم                    اب واسعا لظهور عدد آبي تح الب ديمقراطي ف ا        ان التحول ال دني او م ات المجتمع الم
ر من                ا أآث ة       520يسمى بالمنظمات غير الحكومية بحيث أصبح عددها حالي ر حكومي ة غي  منظم

ر من أربعون                  مسجلة لدى األمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية منها أآث
  . )1(ألخرىمنظمة غير حكومية مهتمة بحقوق االنسان واألخرى بجوانب وفروع الحياة ا

ة          ي إدارة الدول شارآة ف و الم ة ه ة الحديث ات الديمقراطي مات المجتمع ن س سب ان م ك ب ل ذل آ
والمجتمع من قبل الجميع سواء آان أشخاص او آيانات تمثل شرائح او تجمعات مدنية سياسية او                 

 . غير سياسية ومرخصة بموجب قوانين مشرعة ديمقراطيا وهي ما تسمى باألحزاب السياسية 
شكيل  رة ت ساعدة ان فك سهم للم اس أنف ون مصدرها هو الن دني يمكن ان يك ع الم ات المجتم منظم

وفير     جاء   المنظمات    هذ تشكيل  ه   وفي بعض األحيان  .الذاتية في نيل حقوقهم      ة في ت شل الحكوم لف
وق   ية لحق ة االساس سان البيئ ل,اإلن ا  ال ب ن م شكيل      الحكهلتفع يمك ى ت ز عل ذي يحف و ال ة ه وم

شية نظالمنظم ور  ات فوح ا أم ة آله ات المدني ى الحري دي  عل سياسي او التع ع ال م او القم ام الحك
ة و                       ضايا التنمي وعي بق ادة ال ين زي ا ب أظهرت الحاجة في معظم  الدول الى  منظمات يتنوع دوره

  .)2( والدفاع عنها التحسس بقضايا حقوق اإلنسان
حات حيث تعبئ الجمهور ليمارس ضغطا   مات تحصر نفسها في نشاط الدعوة لإلصال      ظهناك من  و

ة           شان قضية معين ولى من    , على الحكومة آي تتخذ إجراء ب در   ىمات اخر  ظ في حين تت ك ق  تمتل
ا       الممن  اخرى   احتياجات شرائح    ةآبيرا من اإلمكانيات تلبي    اجون اليه شل  والتي   جتمع الذين يحت تف

 .الحكومة على النهوض بها



دعوة               تتولى منظمات أخرى آثيرة     بينما   شاط ال وم بن ة وتق ساعدة المادي دم الم دورين فتق ,  )3( آال ال
دني ع الم ات  المجتم ان منظم ذا ف اوزة  وهك سان متج وق االن وعي بحق اء ال ي إنم ر ف ا دور آبي له

 .  التي تقف حائال أمام القيام بإعمالهاة قانوني الغيرضخامة القيود والعراقيل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزراء              2012تقرير المنظمات غير الحكومية لعام       )1( ة لمجلس ال ة العام ي االمان ة ف  الصادر عن دائرة المنظمات غير الحكومي
 . في العراق 

اض  )2( ار ري راق  , العط ي الع سان ف وق االن ات حق ى , انتهاآ ة االول سا , الطبع وق       االن ة لحق ة العراقي وريا , ن الجمعي س
 . 12-9ص, 2001

ا خالل                , العطار رياض    )3( مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية ومتابعته
لوك   ة س و مدون شرين نح رن الع ي الق سعينات ف د الت يا  , عق ي أس ة لغرب صادية واالجتماعي ة االقت كوا –اللجن م ,  االس االم

 . 9ص, 2003, نيويورك , المتحدة 
 
 
 
 

ذه المنظمات مساحة أو     مات المجتمع المدني في الدول  ان معظم منظ   ه ه ك في أثير   سع  التي تمتل وت
ر ة         اآب صادية واالجتماعي ا االقت سان بإبعاده وق االن زز حق ظ و تع تطاعت ان تحف ع اس  المجتم

و    سان ه دة ان االن يخ قاع ي ترس سهم ف ة وت سياسية و الثقافي يلة ووال ة والوس تطاعتالغاي  اس
ى            الظروف القاسية وذ     وطأةخفف  ان ت فيها  التنظيمات التي يوجد     شديد الضغط عل ك من خالل ت ل

 . انتهاآات حقوق االنساننفذيم
ة  في  ويمكن ان نحصر دور منظمات المجتمع المدني         نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المحاور التالي

)1( .  
شار  .1 ل م يم وتفعي ى تنظ ات عل ذه المنظم درة ه ن ق وار  تكم ة الح اء ثقاف ي بن ع ف راد المجتم آة أف

 .دة المواطن في الفعل التاريخي اوالتأآيد على أر,والمبادرة ,والتسامح ,
ة                   ل  تعم .2 راد والحكوم ين األف ربط ب ات التي ت منظمات المجتمع المدني على خلق شبكة من العالق

 .ة البناء والتقدم بصورة متناغمة ومتكاملة وتقيد فكرة اإلنكار لدور آال الطرفين في عملي
عداد برامج تربوية وتعليمية تحث على تبني القيم        إيمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تساهم في         .3

ادي ب        ها األ تخالق والسلوآيات التي شرع     واال سماوية والتي تن ان ال سامية   دي ادئ ال ة  المب والرفيع
م و االضطها  تساعد على رفع وعي المواطن الغارق في مستنق  لحقوق االنسان وبدورها      دع الظل

. 
ة    مات المجتجارب العالمية المختلفة ان دور منظالتبينت   ذ ومتابع  مع المدني يتعاظم في  إطار تنفي

ين       دد ب ا وتتع سع مهامه ي تت ة الت ؤتمرات العالمي يات الم التوص ة     أعم ة وخدمي ة وتنموي خيري
   .سانيةنتوعية ونشر األفكار اإلودعائية تعمل على 

ل          ص هائلة   جتمع المدني العراقي فر   مام منظمات الم  أ ا لتفعي تفادة منه ستطيع االس راهنة ومحتملة ت
ادرة           ,دورها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان        ويدعو ذلك ما لمنظمات المجتمع المدني من سمات المب

 وهذا البحث  .والعالقات القوية بالقواعد الشعبية والمجتمع المحلي       ,والقدرة العالية على االستجابة     ,
آد على أمور عدة من     المجتمع المدني وحقوق االنسان يؤ     ضافة الى انه يتيح المعرفة بمنظمات     باال

 ـ: أهمها
دة              أ أ  ة المقي وانين المحلي دني من الق ر منظمات المجتمع الم ة متواصلة  لتحري ام بحمل ة القي همي

امل            ة الع ذه المنظمات   لمشارآتها و العمل من حالل القوانين المشترآة لحماي شطاء  ين في ه  ون
 .الدفاع عنهم حقوق االنسان و

من األهمية تفعيل برامج العمل المشترك في عموم البالد بين مختلف أنواع منظمات المجتمع                 ب  
دول      الم ة  دني ومنظمات مناظرة لها في ال ة    واأل   العربي ة        جنبي رات المتراآم تفادة من الخب لالس



شاريع   اللديها والحوار والمشارآة في         سانية لتطوير   م ك ي        االن حسن من     المجتمع حيث ان ذل
  .في العراق لمنظمات المجتمع المدني راآدة الصورة ال

دة        وضع خطة استراتيجيه لتعزيز مشارآة منظ      من األهمية  ج  مات المجتمع المدني التي لديها عقي
ه          ورواية فلسفيه    ,تساندها   سان ووظائف وق االن وضمانات  وحدود    يصدر عنها تصور عن حق
 . تنفيذها

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سان          , عبود سالم    )1( وق االن ات حق سان         , حقوق االنسان ام منظم وق االن ة لحق ة العراقي دد االول  , المجل -67ص, 2000,  الع
70 . 

ة إن د  ن األهمي ىم ن زوا    تتبن سان م وق اإلن رة معاصرة لحق دني نظ ع الم ات المجتم ا  منظم ي
  . تدخل في حسابها رؤى الحضارات المختلفة التي ينسب إليها اإلنسان المعاصرتعددةم

ة            ثقافةاألهمية شد االنتباه إلى تحرير      من   ه  سان من سيطرة الرؤي وق اإلن ة      حق الواحدة اى رؤي
د من المختصين  ق واح سان ينبغي إن ي، فري وق اإلن م حق ي وفه ى أساس تكامل معرف تم عل

اً      هود العلمية واإلن  افر فيه الج  بحيث تتض  انه إن        سانية وتلعب المنظمات دورا تعليم ا من ش  هام
 . بتلك الحقوق وان يعين في النهاية على حمايتها  شعبيًاًايخلق  اهتمام

ة            و  ة والتكنولوجي ورة العلمي ر الث ات الم  ( من األهمية االستفادة من اث ة   تقني ة    ) علوماتي ى طبيع عل
ه    لك الن اإلنسان المعاصر في دفاعه          ان وذ مشكالت المتصلة بحقوق اإلنس    ال وحجم عن حقوق

ه أ د يواج م يع ان ش ل ا آ ة آم رادا أو مؤسسات عادي ع  ف ل م ل أصبح يتعام ي الماضي ب انه ف
ر     ون دور اآب ث يك ضخامة بحي وة وال ة الق ة بالغ سات خاصة وعام ع مؤس ات المجتم لمنظم

  . نشر ثقافة الحقوق اإلنسان في صورتها الجديدةفي المدني 
ا        صحي سرعة التي نتمناه ح ان هناك صعوبة في خلق ثقافة حقوق االنسان في المجتمع العراقي بال

ائز الت   ,آون المرحلة الحالية التي يمر بها من اخطر المراحل           ا في    ياال ان احد الرآ ستند عليه  ي
افح من اجل          , تحقيق هذه المهمة هي منظمات المجتمع المدني         حيث تستطيع هذه المنظمات ان تك

م                       ا ا في فه ة لممارسة دوره ة إعالمي ا بحمل ة من خالل قيامه ستقالليتها واآتسابها للشرعية الفاعل
 . هذه الحقوق والمطالبة في  وتطبيقها 

والتحول الديمقراطي في نفس   الوقت الراهن بعمليتي بناء مؤسسات مجتمع مدني        يمر العراق في  
ة واحدة من حيث الجوهر             نوتعبر ع   , إن العالقة بين هاتين العمليتين قوية جدا      , الوقت   ,   عملي

شروط         وفير ال راق وت ي الع ديمقراطي ف ور ال ز التط ي تعزي دني ف ع الم ام للمجتم دور اله الن ال
سان                   وق اإلن ى حق ا عل نعكس إيجاب الي ت الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية الجديدة التي بالت

دني   وتأآيد قيمها األساسية التي تنبع م, في العراق    ه مؤسسات     , ن طبيعة المجتمع الم وم ب ا تق وم
دة      , المجتمع المدني من دور هام في المجتمع         ة الجدي ة للديمقراطي ة التحتي ة البني لتصبح بذلك بمثاب
تمارس هذه المؤسسات في حياتها الداخلية جملة من         , )1(آنظام للحياة وأسلوب جديد في المجتمع       

 : ا النشاطات لترسيخ الديمقراطية أهمه
ا    .1 ي له ة الت ة العام ات ذات الطبيع اهيم والممارس ة المف دني بتنمي ع الم سات المجتم هام مؤس أس

تورية  ة المؤسسات الدس اء دول سان وبن وق اإلن ة بحق سياسية , عالق ة وال وق المدني اعة الحق وإش
 ,وإشاعة روح المشارآة في المجتمع        , وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات والواجبات      , والثقافية  
 .)2( في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المطلوب ةوالمسؤولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10ص, 2005, الديمقراطية والعراق الجديد , وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني  )1(
راع منظ, ضياء الجصاني  )2( ة االقت دني وثقاف ع الم ات المجتم ع , م وطني االول لمؤسسات المجتم ؤتمر ال ائع الم بحث ضمن وق

  . 45-44ص ص , 2004, وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني , بغداد, المدني 
 



ا    , مراقبة تقويم سير العمليات االنتخابية بفعالياتها آافة  .2 شارآة به ومالحظة التزام اإلطراف الم
ه  بقوا,  ابي وقيم سلوك االنتخ د ال ات  , ع ة والممارس د االجتماعي ادات والتقالي يم والع ورصد الق

 . المضادة للديمقراطية واالنفتاح السياسي
ة       , تنمية الرأي العام القادر على استيعاب المتغيرات الجديدة          .3 ة المتحرآ , وتمثيل عناصر الثقاف

 . واستلهام التجارب االنسانية في العالم 
ة              تبرز أه  .4 مية مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص في المجتمعات ذات التجارب الديمقراطي

دة والمشارآة                 , الحديثة ى التكيف للتحوالت الجدي وهذا مما يرفع من ثقافة وقدرة المجتمعات عل
 .  والمطالبة بتطبيقها وحمايتها وضمانها , الفعالة قي تنمية ثقافة حقوق اإلنسان 

 
 . ادئ الضرورية لتحقيق ثقافة حقوق االنسان في العراق المب: الفرع الثالث 

ى       آما تم ذآره سابقا شهد العراق انتهاآات مروعة وجسيمة لحقوق االنسان المدنية والسياسية وعل
م    العراق              , نطاق هائل خالل العقود الزمنية الماضية        ى حك , خالل وجود الحكومات السابقة عل

  :)1(لحروب الداخلية والخارجية هيأدت الى عواقب مدمرة نتجت عن ا
 ) . الحصار االقتصادي (العقوبات االقتصادية  .1
 . سيادة ثقافة العنف وفقدان االمن في المجتمع   .2
 . انحراف في تشريع وتنفيذ القوانين العقابية  .3
 . دمج المجتمع المدني في دولة الخوف وعسكرة المجتمع .4
 . ية زيادة عالية جدا في مديونية العراق الخارج .5
 . تصدع نظام التقاليد واألعراف في المجتمع العراقي  .6
 . فساد سياسي واجتماعي ومالي واداري في جميع مؤسسات الدولة .7
 . جمود ثقافي وتراجع في العملية التعليمية والتربوية  .8

اب         د وغي زب الواح تبدادي والح م االس ة والحك سياسات الخاطئ ن ال تج ع ره ن ذا وغي ل ه آ
سان من         , شروعية في الحكم      الديمقراطية والم  وق االن ة حق ز إشاعة ثقاف اء وتعزي آان البد من بن

 :  )2(خالل المبادئ اآلتية
ي : أوال  انون المحل سان  :الق وق االن ق الخاصة بحق ات والمواثي ى االتفاقي صادق عل ي ت دول الت  ال

وا                ادئ ال سجمة مع المب ردة في تلك     عليها ان تعدل قوانينها الداخلية الوطنية بحيث تصبح من
 . بهذا تكون هذه الدول قد التزمت بضمان حماية حقوق االنسان , المواثيق واإلعالنات 

سه              : التربية على حقوق االنسان   : ثانيا   م تثقيف المجتمع وتدري سان أذا ت تتعزز وتحمى حقوق االن
 : ويمكن للدولة من تطبيق ذلك من خالل مايلي , بهذه الحقوق المعترف بها عالميا 

ة لكل اعضاء            عزيز احترام حقوق االنسان     ت أ  شطة التربوي وحمايتها من خالل توفير األن
 . المجتمع 
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راق ؟            , غانم جواد    )1( ي الع ر ف ة       , ماذا بعد التغي ة االنتقالي دمات لمشروع العدال ى      ,مق ة االول داد     ,  الطبع ة العصرية بغ , المكتب

 . ا وما بعده103ص, 2005
 
 . 124ص, مصدر سابق , ماذا بعد التغير في العراق ؟  , غانم جواد  )2(
 
 

شابكة               ب  ة ومترابطة ومت ة للتجزئ ر قابل ة وغي ا عالمي تعزيز حقوق  االنسان من حيث انه
 . بما فيها الحقوق المدنية والسياسية 

راف بأهمي  ج  يادة     االعت ة وس ة والتنمي سبة للديمقراطي سان بالن وق االن ى حق ة عل ة التربي
 . القانون واألمن والسالم 



ذا األمر     , التشجيع على تحليل مشاآل حقوق االنسان المزمنة والحديثة    د   ساهم ه بحيث ي
 . في ايجاد حلول متفقة مع معايير حقوق االنسان العالمية 

 .  للردع عند انتهاك حقوق االنسان مستخدالمساهمة في خلق قيم ومبادئ سلمية  ت ه  
ة      و  ة والوطني ة واإلقليمي سان العالمي وق االن ات حق تخدام آلي ارات الس ى مه دريب عل الت

ى       . والمحلية الخاصة بحقوق االنسان المدنية والسياسية        راد في المجتمع عل ين األف تمك
 . تحديد احتياجاتهم فيما  يخص حقوق االنسان وآفالة تحقيق ذلك 

لمية                   تط ز   ارات مناسبة وس دي ومه ل النق ة والتحلي ى المعرف وي عل وير منهج تعليمي يحت
 . للتحرك من اجل حقوق االنسان 

 . تعزيز البحث وإعداد مواد تعليمية وتربوية تساند هذه المبادئ الخاصة بحقوق االنسان ح 
ى الم                       ط   ا عل ا تأثيره وق وان يكون له ذه  الحق اك ه الج انته نتهك  إعداد قوانين وأنظمة تع

 . وإقرار الحق للضحية 
اك   ال تنتهي  : آليات تعويض وإعادة تأهيل الضحايا: ثالثا   انتهاآات حقوق االنسان بإيقاف االنته

فالضحية تبقى تعاني من االنتهاك مدة طويلة بوضع  يجعل من امكانية    , ومعاقبة المرتكب   
ادة       , ممارستها لحقوقها ليست بشكل آامل       ذيب ع سية    مثل ضحايا التع ار نف يتعرضون ألث

الج  ة الع عبة وطويل ضحايا   , ص ل ل ادة التأهي ز إع ود مراآ ى وج ة ال م بحاج ذلك ه ل
 . االنتهاآات فضال عن الحاجة الى تعويض مناسب عن الخسائر التي سببها االنتهاك

ع مجاالت      : خطة وطنية لتعزيز حقوق االنسان     : رابعا   سان تغطي جمي وق االن ا ان حق ا بم  ة الحي
ة       السياس د من إدراج مشاريع عمل       , ية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي ان الب آ

ة       , وطنية لتعزيز تلك الحقوق      ة للتنمي للخطة الوطنية دور مهم في إليجاد إستراتيجية وطني
ين              , البشرية لتصبح محورها االنسان      ة لتمك ة المطلوب من خالل إتاحة الضمانات القانوني

العمل مع المنظمات غير الحكومية او الحكومية وإشراآها        , ع بحقوقهم   األشخاص من التمت  
ة   ة الوطني ذ الخط صميم وتنفي ي ت وق   , ف ة بحق ات المتعلق ار والمعلوم شر اآلراء واألفك ون

اهه         , االنسان وحرياته االساسية      ه انتب واطنين وتوجي وق       مالتواصل مع الم ضايا حق ى ق  ال
 . االنسان والحريات االساسية 

ة     : المواثيق الدولية لحقوق االنسان المدنية والسياسية     : خامسا   تمثل المواثيق واإلعالنات الدولي
سان    وق االن ايير حق دد مع ي تح ية الت دة االساس راد  , القاع ات واإلف زام الحكوم دى الت وم

واء    ضة واآلراء واأله سيرات المتناق ة والتف ضع للمزاجي ددة ال تخ وق مح ادئ وحق بمب
 . الشخصية 

ل أشخا        :  حماية ناشطي حقوق االنسان   : سادسا     ر معصومين     صتدار الدولة سياسيا  من قب  غي
صودة   ر مق صودة او غي ت مق واء آان أ س اب الخط ن ارتك تعداد , م دى اس ن ضمنها م وم

ه          أ والتراجع عن م        , السلطة لالعتراف بالخط م عمله سان يقومون بحك وق االن فناشطوا حق
م           ,  التنفيذية   بتشخيص الخطأ وقد يشتبكون مع السلطة      ة  له وفير الحماي فكان من الواجب ت
 . من التعرض لألذى من أية جهة آانت

ضايا موضع :استقاللية القضاء : سابعا  دل والنظر في الق اق الع ضاء دور أساسي في إحق  للق
واطني           ة والم ين الحكوم رز       , نالخالف ما بين األفراد والمجموعات وب ة القضاء تب وان قيم

ى مؤسسة شكلية             , ه واستقالله    من خالل حياديت   ا ومستقل يتحول ال م يكن حيادي ه ان ل ألن
 . تهدف الى إعطاء شرعية للظلم والنتهاك حقوق االنسان 

ة                  : الرقابة  : سابعا ين الحكوم ة ب ة متبادل هي فعل وقائي يتسم بمصداقية المعلومات وتكون الرقاب
ل ذة مث ائل ناف ر وس ع عب شعوالمجتم ة وال ة الحكومي ة  الرقاب ة واإلعالمي بية والبرلماني



ضا                , والدولية   رار وأي ة والمعلومات لمتخذي الق وفير المعرف وان مهمة الرقابة االساسية ت
                             . من خالل آليات محددة توضع لهذا الغرض , لكشف جدية أصحاب القرار
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 الخاتمة :   في ختام بحثي هذا  توصلت الى النتائج والتوصيات التالية: 

 : النتائج  .1
سان وضما .أ  ه لالن الى في  حمايت بحانه وتع م اهللا س ع نان من أعظم نع ه في جمي  حقوق

سان                       وق االن ى  حفظ حق اء والرسل ال الشرائع والكتب السماوية من خالل دعوة األنبي
ه وصيانة  ة آل , آرامت سمحاء خاتم شريعة االسالمية ال ده واضحا في ال ا نج ذا م وه

 .  الشرائع السماوية 
ا        .ب  , اقرار الشريعة االسالمية لحقوق االنسان لم يكن خوفا من ثورة شعبية او استجابة له

ذي خصه                   سان ال ة االن رز آرام إنما شرعت ابتدأ بنصوص أمرة لتكون منحة أالهية تب
التكريم  ة  ,اهللا ب ا جريم داء عليه ا واالعت رت انتهاآه ل اعتب ط ب اإلقرار فق م تكتف ب  ول

سانية ال     ا ضرورات ان وق النه ذه الحق ن ه ازل ع وز التن ا ال يج اب آم ستجوب العق ت
 . سبيل الستقامة الحياة بدونها 

ة      .ج  ة والدولي شريعات الديني ا الت ي أقرته سياسية الت ة وال سان المدني وق االن م حق ان معظ
ا اك تتعرض دائم ام او   , لالنته ن الحك واء م ات س ف الجه ن مختل ة وم باب متنوع ألس



الم  سانية في الع رة للمنظمات االن شكلة آبي شكل م وق ت ذه الحق اك ه راد ، وان انته األف
ضمير   اب ال و غي ك ه سبب من وراء ذل سان ، وال ة وامن االن اة وآرام ا تمس حي النه

 .يوم األخر االنساني لدى معظم الحكام وضعف إيمانهم باهللا وال
ا ال يتجزأ     .د  شكل آال مترابط ات ت وق والحري ع الحق ين , ان جمي ز ب وان الفصل والتميي

ة               الن , تلك الحقوق يؤدي الى تحويل حقوق االنسان المدنية والسياسية الى حقوق خيالي
ة          ة الحقيقي ك الحري المواطن إذا حرم من حقوقه االجتماعية والثقافية واالقتصادية ال يمل

 .ة حقوقه المدنية والسياسية في ممارس
ق       .ه  رت بح سان أق سياسية االن ة وال سان المدني وق االن ة لحق ق الدولي ع المواثي ان جمي

ى      ة عل سيادة الكامل دأ ال تقاللها وبمب ى اس صيرها والحصول عل ر م ي تقري شعوب ف ال
شعوب   , وبان الشعب هو مصدر السلطات      , أراضيها   وبمبدأي التسامح والتعاون بين ال
 .ألجل تحقيق السلم واألمن الدوليين , ل او الدو

ى                   .و  سان ، فهي تقضي عل ان الحروب تعتبر سببا رئيسيا من اسباب انتهاآات حقوق االن
دول          , البشر والحجر معا     د لل ه ال ب ل  وعلي دمار والخراب والقت وال ينتج عنها سوى ال

ة في  سلحة الداخلي اني من النزاعات الم الربيع العرب(التي تع سمى ب ا ي ان تعمل ) يم
اء  ين الفرق ة ب ال العنف وأجراء مصالحة وطني ذه النزاعات ووقف أعم اء ه ى إنه عل
ع                واألطراف المتنازعين والدخول في حوار جدي للتوصل الى حل سلمي يرضي جمي
ا               األطراف ، وتفعيل ضمان حماية حقوق االنسان وايالئها الدور األآبر في النص عليه

اتير والع   شريعات والدس ي الت ات     ف ان وجمعي يس لج ع وتأس ى ارض الواق ا عل ل به م
 .لحماية وضمان تلك الحقوق 

سامات                      .ز  ز االنق ساهم في تعزي سطين ي ان االحتالل األجنبي لبلد ما آما هو الحال في  فل
الداخلية والسياسية والطائفية بين المجتمعات والطوائف والمذاهب والعشائر واألحزاب          

 .وذلك الختالف الرؤيا والعقيدة 
ا ،    .ح  ل إنفاذه ات تكف يم آلي وق وتنظ ذه الحق ضمانات له رار ال ز اق  ان تعزي

ال      ي مج ن البحث ف د م ان ال ب ي ، آ وطني واإلقليم ستويين ال ى الم ا عل ام به واالهتم
 .الضمانات الدولية التي توفر ضمانات فعالة داعمة لهذه الحقوق 

شريعية والقضائية               .ط  ة والت ه  ف ان لكل اتجاه من االتجاهات الفقهي  لمعنى    محدد   تعريف  ي
 محاوال الخروج بتعريف     الحقوق المدنية والسياسية لالنسان يختلف آل منها عن اآلخر        

 .شامل وآامل لمعنى الحق والحقوق المدنية والسياسية
سياسية تمثلت في                    من  إن   .ي  ة وال سان المدني وق االن دولي الخاصة بحق انون ال مصادر الق

شريف  ة ال سنة النبوي ريم وال ران الك ة  الق ات الدولي ات واالتفاقي ق واإلعالن ة والمواثي
دة ،    م المتح اق االم ة في ميث ة المتمثل شرعة الدولي وق من خالل  ال ك الحق الخاصة بتل

المي لح الن الع وقاالع ةق سان المدني وق االن اص بحق دولي الخ د ال سان ، العه   االن
ة وا    صادية االجتماعي الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال سياسية، والعه ة، وال لثقافي

  .بالعهدين  الملحقة توالبروتوآوال
ة والحق             (ان جملة حقوق االنسان المدنية والسياسية        .ك  اة والحق في الحري الحق في الحي

ة والحق في                   أوىفي االمن والحق في الم        ة عادل ل والحق في محاآم  والحق في التنق
سياسية           شؤون ال ر عن المصالح      تعب  )الجنسية والحق في المشارآة في الحياة العامة وال

ة و            ة والدنيوي سان الديني ا مضمونة بموجب      الضرورية التي تقوم عليها حياة االن جميعه
 .المواثيق الدولية لحقوق االنسان االتفاقيات و



ود .ل  ات    وج الل المنظم ن خ ستويات م ة الم ى آاف سان عل وق االن ايير حق ذ مع ة لتنفي  آلي
ي    في  الحكومية  و  الدولية الحكومية والوآاالت الدولية المتخصصة غير        النظام األوروب

وطني             فريقي والعربي واألمريكي واإل  ى المستوى ال سان عل   عزز من حماية حقوق االن
. 

ن يتحقق اال من خالل         , من خالل البحث وجد ان هناك مفهوما مهما لحقوق االنسان            .م  ل
وق       ة حق ف حماي وض بمل ستوجب النه صالحها  وي ا لم ات فيه دول والحكوم إدراك ال

سان صية   االن ه الشخ مان حريات ات      ,  وض ائل واآللي ل الوس ى تفعي ود ال ذا يع وه
 . واإلجراءات الوطنية لضمان حقوق االنسان وحرياته 

ق     .ن  دة والمواثي م المتح اق االم ي ميث سان ف سياسية لالن ة وال وق المدني ان إدراج الحق
دولي  ستوى ال ى الم ا , األخرى عل ا دولي ا طابع ا اإل, أعطاه اطع فيه رادة بحيث ال تتق

 . السياسية الوطنية مع اإلرادة الدولية
في العراق وبموجب   ك جهات تتولى ضمان حماية حقوق االنسان المدنية والسياسية          هنا .س 

ام   دائم لع تور ال ات      2005الدس وزارات والهيئ ي ال ة ف وطني متمثل ستوى ال ى الم عل
ة    ر الحكومي ات غي ات والنقاب ات والهيئ ة والمنظم ات الحكومي ذ   ومراوالمنظم ة تنفي قب

 . تطبيق تلك الحقوق آمطلب من متطلبات التحول الديمقراطي الجديد 
    التوصيات .2

ى  -أ   اد عل شريعاالعتم سياسية ال ة وال سان المدني وق االن ي أقرت حق سمحاء الت ة االسالمية ال
ه وعدم           سان وصيانة حقوق ودعت الى احترامها وضمانها من خالل الدعوة الى آرامة االن

شريفة ، والتي فرضت               انتهاآها والتأآ  يد عليها في نصوص القران الكريم والسنة النبوية ال
م                 على الحكام ان يكونوا عادلين في حكمهم ووضعت األسس التي يجب ان يقوم عليها الحك
شؤون                  سياسية وإدارة ال اة ال ساواة والحق في المشارآة في الحي دل والم ة والع وهي الحري

سنين من            العامة للدولة وهذا يعني انها أقر      ات ال ت بنظام الحكم الديمقراطي الحقيقي قبل مئ
سان    وق االن ة لحق ات الدولي ق واإلعالن ي المواثي راره ف ة , إق ة اإللهي ادئ العدال ا لمب ووفق

 .العظمى 
ة        -ب  د العربي يم والتقالي المي والق راث االس ن الت راق م ي الع سان ف وق االن ة حق يل ثقاف تأص

المية  ة ال , واإلس ون الثقاف شعب      وان تك ة لل ة الثقافي ع الهوي سجمة م سانية من ة االن حقوقي
 . العراقي والشعوب العربية 

ل            -ج  ات وتقب الدعوة إلى تكريس مبادئ الديمقراطية المتمثلة في احترام حقوق االنسان والحري
بالد الن عدم                        ة في ال شؤون العام إدارة ال ديا  ب واطن ج شارآة الم الرأي والرأي األخر وم

ذا المب   زام به اءاتهم       االلت تالف انتم ى اخ واطنين عل دول والم ي ال سلطات ف ل ال ن قب دأ م
ات        ود خالف سمح بوج ة ، ي شائرية                      و الحزبي ة و الع ة و المذهبي الطائفي
دول     ض ال ي بع ة ف ية أمني راعات سياس  وص
سلطات ذات                   م وال دائيا بنظر أهل الحك ا ع  آون غياب الديمقراطية يصبح الرأي اآلخر رأي

 .   االنظمة الدآتاتورية
ا                       -د  سان والتعامل معه وق االن ة لحق ة الوطني ات ووسائل الحماي ل آلي ى تفعي أهمية الرجوع ال

ساق                      ة وات رد والمجتمع والدول ا امن الف وم عليه آونها رآيزة من الرآائز االساسية التي يق
 .المعايير الدولية لحقوق االنسان المدنية والسياسية االنسان 

دريب        , شاء معهد إسالمي مهني تدريبي      الدعوة إلن  -ه  معني بمجاالت حقوق االنسان  مهمته ت
ة   ات الدولي ي المنظم ل ف ستطيع العم ة ت وادر مثقف ال  , آ ي المج ا االسالمية ف دم الرؤي وتق

 .االنساني 



ديمقراطي         -و  ول ال ة التح دا بمرحل سان ب وق االن ضايا حق ع بق ة للتراف ة خاص شكيل محكم ت
صاعدا  ا , ف ا االنتهاآ ذا       ام شكل له صة ت اآم مخت ات ومح ل هيئ ن قب ر م سابقة فتنظ ت ال

 . الغرض على غرار المحكمة الجنائية العراقية العليا 
وق   -ز  ة حق ية لحماي وات الدبلوماس ن خالل القن ل دوره م راق بتفعي ستمر الع د ان ي ن المفي  م

ا  سان وتعزيزه ق   , االن ى تطبي رص عل الم  والح ع دول الع ات م د العالق ك بتوطي وذل
 . صيات المؤتمرات اإلسالمية المعنية بحقوق اإلنسان وما يصدر عنها تو

وق   -ح  ة بحق زة المعني راءات لألجه شاطات واإلج م  الن ى دع راق ال سعى الع م ان ي ن المالئ م
 .  االنسان وإنشاء مؤسسات غير مرتبطة بالحكومة لمراقبة تنفيذ ضمانات حقوق االنسان 

رام  -ط   ائل الحت ر الوس سبل وخي وق من أفضل ال يم حق تلخص بضرورة تعل سان ت وق االن حق
دارس           ي الم الب ف ذ والط ن التالمي ة م ال القادم رة واألجي ال المعاص سان لألجي اإلن

سان           , والجامعات والنوادي والهيئات     وفي آل تجمع إنساني يمكن ان يفهم معنى حقوق االن
   . 
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اعياحمد الخز                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكر وعرفان
في عاله اهللا جل ا لوال إن هدانلنهتدي اليه  ا لهذا وما آنـــا هللا الذي هدانالثنــاءالحمد و  

اوالً      ,  وتوفيقًا منه أسال فيما أقول      , وعليه أتوآل , ابدأ  الرحمن الرحيم   بسم اهللا    وانهل وأنا اآتب متن
ساني         كمما أمام بالموضوع  و   جميع المصادر ذات الصلة      بفكري ومرونة قلمي    من إنجاز علمي إن

ود القيمة  يعلمية  المعلومات  الصواب و الاعد نفسي مسؤوًال عنه، و     ال يخلو من الخلل    ا   ع  الفضل فيه
ي      دعامر محم   الفاضل الدآتور    األستاذ  ثم إلى أستاذي المشرف     , إلى اهللا عز وجل    و  عل ه  أب  ,   نايل

ة             الذي آان لتوجيهاته السديدة وأفكار     ه النبيل ريم ومواقف ه الك الغ    , ه العلمية التي ال يوازيها إال خلق  ب
سعني إال                       ذا الموقف ال ي ا به ستوًى يرضاه، وأن األثر في إنجاز هذه األطروحة واالرتقاء بها إلى م

ان         ه                  وأن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم االمتن ه ويجعل ارك في دير أن يب ي الق ًا اهللا ألعل ه ، داعي دير إلي التق
.صحة وهناء ويجزيه عني خير الجزاء م بأت  

أت                     ة التي هي ى رئاسة الجامع ويقتضي واجب الوفاء أن اعبر عن أسمى آيات الشكر واالحترام إل
ديري         آمالإلي فرصة     دراسة الدآتوراه ، آما اليفوتني في هذا المقام أن أتوجه بعميق امتناني وتق

ر في مواصلة         لدراسة التحضيرية توجيههم  لي خالل سنوات ا     لإلى أساتذتي األفاضل،     ر الكبي  األث
د صادق االعرج   ر               الدآتو   بالذآر واخص   البحث العلمي    زار    وي فاروق محم دآتور ن ال



سائًال اهللا أن يجعلهم ذخرًا لينهل آَل طالب من فيضِ  الدآتور صالح عبود العامري       الربيعي و  دجوا
  . وخلقهمِعلمهٍم

ز  روري واعت ن دواعي س ي   أنازي وم ي قلب ن غرس ف ى م ديري إل كري وتق الص ش  اسطر خ
زاز  ود واالعت ذور ال تاج ع خضر صالح الاألس دآتور راف بر ذ ال ة   ش ن رعاي ه م اطني ب ا أح لم

ا حييت              ساه م د في              إنسانية وعلمية ترآت في نفسي أثرًا طيبًا لن أن ولى عز وجل أن يم ًا الم داعي
.عمره ويمنحه الصحة والعافية والتوفيق  

ة  وال ي مكتب الجامع املين ف ع الع ديري لجمي ل شكري وتق دم بجزي ي أن أتق د ل دادب ي بغ ة ف ، وآلي
 في جامعة النهرين  والمعهد            القضائي ، والعاملين          الحقوقالقانون في جامعة بغداد ، وآلية       

ة لمستنصريه             ة في الجامع ة المرآزي ة المرآزي         , في المكتب ة الوطني املين في المكتب ه،   والع ة ألعام
ي  واب العراق ي مجلس الن رة البحوث ف سبي دائ سومنت ة المجل ي مكتب وة ف وق و, واإلخ وزارة حق

د       بابل  اإلنسان في بغداد ، ومكتبة جامعة        سان في العراق  ، و معه وق اإلن وبعثة األمم المتحدة لحق
اتذه  ف    , السالم الدولي في العراق ومرآز حمو رابي للدراسات اإلستراتيجية                ة ي  واالس ة   آلي  مدين

م  ة العل زمالء    الجامع ع ال سان وجمي وق اإلن ات حق دني وجمعي ع الم ات المجتم سات ومنظم ومؤس
م اهللا     ريبط وفقه د خ م محم اج جاس اجي والح دي الخف تاذ فاضل مه ة واألس ي الجامع زميالت ف وال
.جميعا لما فيه الخير وخدمة الباحثين عن الحقيقة والعلم   

يس وأعضاء                آما أتقدم بالشكر الجزيل إل     دقق اللغوي ورئ ى االساتذه األفاضل المقوم  العلمي و الم
. لجنة المناقشة لتفضلهم في مناقشة بحثي   

ذا                    وأتقدم بجزيل الشكر لجميع الذين قدموا لي  يد العون والمساعدة التي أسهمت في انجاز بحثي ه
.، أمد اهللا في أعمارهم جميعا ، وجزأهم اهللا خير الجزاء   

....                                                         ومن اهللا التوفيق                                            

 الباحث 
 


