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 المصادر

 )حقوق االنسان والطفل( المؤلف د. ماهر صالح عالوي واخرون. -1

 )الديمقراطية وحقوق االنسان( د. محمد عبد الجابري -2

 المحاضرة الثانية

 حقوق االنسان االساسيةأهم 

: حق الحياة ًً  أوالً

يعد حق الحياة من أهم الحقوق التي يجب أن تتوفر للفرد، وليس معنى هذا      

مجرد الحياة، وانما معناه حق الطمأنينة والدفاع عن النفس، وكل الشرائع السماوية 

تدعو الى الحفاظ على هذا الحق، بل أن كل الدول تبيح لرعاياها هذا الحق عند 

 الضرورة القصوى وفي حدود القانون.

: حق الملكيةثا ًً ً  نيا

يستند حق الملكية الى اساس أخالقي أي انها لتحقيق الهدف المعنوي للفرد    

 وبالتالي ضرورية لوجود االنسان.

ًً مطلقاً فقد يتعاض حق الملكية الخاصة مع مصلحة الدولة     ً وحق الملكية ليس حقا

 كما يحدث وقت الحروب أو بسبب عقوبة قانونية.

: حق التعا ًً ً  قدثالثا

وهو وجه من أوجه الملكية، فاذا كان للفرد حق تملك شيء فأنه يتبع ذلك أن يكون   

من حقه التصرف فيه، والعقود ضرورية لكل المجتمعات، ففي المجتمعات البدائية 

كانت العقود بسيطة الشكل، ولكنها تعقدت في الدول الحديثة واكتسبت اهمية كبيرة 

 القتصادية.ألنها صارت اساس جميع االعمال ا

: حق العقيدة ًً ً  رابعا



ًً في بعض الدول،      ً تأخذ معظم الدول بحرية العقيدة، لكن مازال حق العبادة مقيدا

وتأريخ العالم مليء بالحروب الدينية التي ترمي الى القضاء على االديان المخالفة 

 لديانة الدولة.

: حق تكوين الجمعيات ًً ً  سادسا

كونه اجتماعي ولكن الدولة  لإلنسانقوق االولى إن تكوين الجمعيات من الح    

يجب ان تحافظ على نفسها ألنها هي الوسيلة لتحقيق رغبات الناس واستقرارهم 

وتضع قواعد عامة لقيام هذه الجماعات، فحق تكوين الجماعات حق مطلق ألن تلك 

 الجماعات تعيش في حماية الدولة.

: حق تكوين االسرة ًً ً  سابعا

تعتبر العائلة هي االساس لوجود الجنس البشري لذلك وجب على الدولة أن    

تحافظ على الحقوق العائلية، وهناك حقوق متعددة تتفرع عن حق تكوين العائلة 

 -حق االبوين على االوالد -حق الدفاع عن العالقات الزوجية -منها: حق الزواج

 حق الميراث. -حقوق االوالد على االبوين

: الحق في الخصوصية ًً ً  سابعا

وهو حق االنسان في ان تحترم الحياة الخاصة به، وان تحفظ اسراره التي يجب    

اال يطلع عليها االخرون، مثل حماية حرمة المسكن، وحرمة االتصاالت 

 والمراسالت.

: حق التنقل ًً ً  سابعا

ًً لمشيئته، والذهاب و بمعنى امكانية تغير     ً المجيء داخل بلده االنسان لمكانه تبعا

 .والخروج منه والعودة إليه

 

 حقوق االنسان في العصر الحديث

شهدت حقوق االنسان في العصر الحديث نهضة كبيرة بفضل عوامل كثيرة منها 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية، ومن ثم شهد التأريخ كثير من الثورات 

دة في وربا واستحدثوا االفكار الجديفي أ ظهر بعض من العلماء الفالسفةالتحررية، ف

 التنمية والحقوق والحريات.



وحين دخل العالم في الربع االخير من القرن الثامن عشر الميالدي، شهد حدثين     

 كان لهما االثر الكبير في تحويل مجرى التأريخ في مجال حقوق االنسان هما:

 كان بقيام ثورة الشعوب االمريكية ضد المستعمر االنكليزي  الحدث االول

 م(.1776)واعالن االستقالل االمريكي سنة 

 هو قيام الثورة الفرنسية ضد الحكم االمبراطوري، واعالن  الحدث الثاني

(، وكانت ثورة ضد الظلم واالستبداد م1789حقوق االنسان والمواطن سنة )

ن واعالن المبادئ االساسية الثالثة وتم اعالن حقوق االنسان والمواط

 (.م1793( وتم تجديد تلك المبادئ سنة )االخاء -المساواة -الحرية)

وراءها ماليين من  ( شهد العالم الحرب العالمية االولى خلفتم1914وفي عام )   

وربا وانبثقت عنها عصبة االمم، إال انها لم تتضمن بنود بشأن حقوق الضحايا في أ

 االنسان.

م( استخدم فيها أسلحة الدمار الشامل 1939ثم تلتها الحرب العالمية الثانية عام )    

م(، وانبثقت 1945ضد المدنيين تسببت هذه االسلحة بكارثة بشرية في اليابان سنة )

م(، ونتيجة لتلك الحروب ادرك العالم لحقيقة 1945منها االمم المتحدة في عام )

كتابة دستور لحماية االنسان واعطاء الحرية، وتأسيس الجمعيات و حقوق االنسان

 وكذلك التعامل مع المجتمع االنساني بعامل المساواة وعدم التمييز بين البشر.

 

 المواثيق الدولية لحقوق االنسان

: ميثاق االمم المتحدة ًً  أوالً

م( والذي نشأت بموجبه منظمة األمم المتحدة، وقد 1945صدر الميثاق عام )    

أعطى ميثاق االمم المتحدة عناية بحقوق االنسان، وتولدت قناعات لدى كثير من 

ًً لتحقيق أهداف االمم المتحدة في  ً الدول االعضاء بأن ما ورد في الميثاق ليس كافيا

رت االمم المتحدة إلصدار وثيقة خاصة تعزيز احترام حقوق االنسان، لذلك باد

تصاغ فيها حقوق االنسان بشكل واضح ومبسط يفهمها الجميع أطلق عليها " 

 االعالن العالمي لحقوق االنسان".

: االعالن العالمي لحقوق االنسان ًً ً  ثانيا

وهذه م( واصبح جزًء من القانون الدولي، 1948أعتمد هذا االعالن في عام )    

 يها من بنود:بعض ما جاء ف



ًً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقالً  -1 "يولد الناس احراراً

ًً بروح االخاء". ً ًً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا  وضميراً

" لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا االعالن  -2

الدين أو  دون تميز، كالتميز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو

 الرأي السياسي".

 " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه". -3

: العهدين الدوليين الخاصين بحقوق االنسان ًً ً  ثالثا

م( ثالثة صكوك دولية 1966أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام )    

 وهي: 

  والثقافية.العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

 والسياسية.

وتشكل هذه الوثائق الثالثة الى جانب االعالن العالمي لحقوق االنسان الشرعية    

 الدولية لحقوق االنسان.

 المدافعة عن حقوق االنسانالمنظمات غير الحكومية 

     ًً ً وهي منظمات أو تجمعات أو حركات غير حكومية، اتخذت االنسان هدفا

ًً لنشاطاتها وفعالياتها وكرست أدبياتها وبرامجها للدفاع  أسمى لها، وجعلته محوراً

 عن حقوقه وصون كرامته، وحفظ إنسانيته، وهي:

 منظمة العفو الدولية. 

 حمر.اللجنة الدولية للصليب اال 

 المنظمة العربية لحقوق االنسان. 

 منظمة أطباء بال حدود. 

 منظمة مراقبة حقوق االنسان. 

 منظمة صحفيون بال حدود. 

 منظمة غوث الالجئين. 

 ية االمم المتحدة لشؤون الالجئين(.)مفوض


