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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 

ا }   اُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ٌَ

ِ أَْتَقاُكْم ۚ  ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

َ َعلٌٌِم َخِبٌرٌ   { إِنَّ َّللاَّ

 

 صدق هللا العظٌم                                                             

 74الحجرات : آٌة  سورة    

 

 

 

 

 أ

 اإلهـــــــــــداء
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 السماء أبوابمن بدعائها فتحت لً  إلى

 طوال أٌاممن سهرت علً  إلى

 من مهدت طرٌق المنال إلى

 من بوجهها عرفت معنى الجمال إلى

 من دعت لً بالرزق الحالل إلى

 ( أمًوجه رأٌته بعد ان فتحت عٌناي على الدنٌا )  أول إلى

 من بكالمه عرفت حسن الكالم إلى

 من بنصحه سلكت طرٌق السالم إلى

 ( أبًمن علمنً فأمعن فً تعلٌمً وربانً فأحسن تربٌتً ) إلى

 ( وأخواتً إخوانًمن اشد بهم ازري فً الحٌاة )  إلى

 ( احمد فاضل حسٌن)  إلى أستاذي الغالً

 

 ب

 انشكر وانثناء 
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بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي وقددوتً ,  ان اتقدم الٌسعنً اال

, بما أوالندً مدن مجهدود ورعاٌدت  بتوجٌهداد سددٌد  , (  احمد فاضل حسٌن) االستاذ 

 ومالحظاد رشٌد  , وتنقٌحاد فرٌد  , كما لهدا االثدر الحاسدم فدً انجداز لدذا البحد  ,

 فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ه من المقربٌن .ولفضل

كما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذ  قسم القانون ــ فً كلٌت القانون والعلوم السٌاسٌت , 

جامعت دٌالى كافت, واخص منهم  عمٌد الكلٌت األستاذ الدكتور خلٌفت عود  إبرالٌم 

المكتبت والعاملٌن فٌها لتعاونهم   وتنً ان  اتقدم بالشكر الى ادار ٌف التمٌمً , كما ال

 معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 
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 المحتوٌات

 الصفحة الموضوعات ت
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 اقرار المشرف
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ضمانات حقوق اإلنسان فً الدعوى ) بـلذا البح  الموسوم  إعداداشهد بان 

كلٌت القانون والعلوم  جرى تحد اشرافً فً جامعت دٌالى(  الجزائٌة

 فً القانون . سالبكالورٌوالسٌاسٌت ولو جزء من نٌل شهاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -التوقٌع :                                                             

  أ.م.د.احمد فاضل حسٌن -المشرف :                                                   

 6172التارٌخ /       /                                                                  
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 املقدية

منذا ان ولد االنسان وادت معو حقوقو لكن الوعي بهذه الحقوق واالعتراف بها ومن ثم التمتع بها 

على اتخذ مسيرة طويلة في التاريخ البشري وستبقى مسيرة حقوق االنسان مستمرة طالما وجد االنسان 
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ىذه االرض وسيزداد الوعي بحقوق االنسان وسيتنامى االىتمام بهذه الحقوق ونوعية ىذه الحقوق مما 

يعني والدة حقوق جديدة كما ينبغي ان ندرك ان حرمان االنسان من حقوقو امر ال يمكن استبعاده 

بشرية حققت طالما ظل الظلم من شيم بعض النفوس البشرية لكن مسيرة حقوق االنسان في تاريخ ال

مكاسب كبيرة ويعود الفضل في ذلك الىنضال االفراد والشعوب عبر التاريخ ضد الظلم والطغيان ولقد 

ساىمت الشرائع السماوية والحضارات القديمة في وضع بذور مسيرة حقوق االنسان منذ زمن بعيد 

من الباحثين .وان مسالة حقوق االنسان التي ارقت الكتاب والمختصين في الجانب االنساني 

السياسين منهم والقانونين وكتاب االجتماع منذ القدم وحتى يومنا ىذا الذي بات فيو الظلم والقهر 

وانتهاك كرامة االنسان الخيو االنسان سمة العصر ال زالت محط االىتمام والمعالجة ومنذ بدء نشوء 

بشرية واالديان المختلفتة وتطور قانون حقوق االنسان الذي استمد جذوره من مختلف الحضارات ال

وتدويل حقوق االنسان مرتبط وال يزال بعالقة جدلية ازلية بين التقدم الحاصل في الحماية الدولية 

الحقوق االنسان واستمرار مقاومة الدول لهذه الحماية السباب مختلفة وقد بدأ التحرك الدولي في 

قوق االنسان بشكل يعد بداية لثورة في عقد التسعينات نحو تحقيق اتفاق عالمي في االراء حول ح

العالقات الدولية ,بدات اىميتها تفوق مكانة الحسابات الواقعية للسلطة والمكانة في المخيلة 

 . السياسية للمراقبين وواضعي السياسات وقد بدات في المفاىيم بعد انتهاء الحرب الباردة

 

 أهًية انبحث

رياتو تقوم على المساواة بين الناس جميعًا دون تمييز ألي إن القاعدة األساسية لحقوق اإلنسان وح 

سبب كان واقرار المساواة بين الناس يعني إعطاءىم نصيبهم من الحقوق وان اىمية البحث تكمن في 
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دراسة حق االنسان اثناء االعتقال او المحاكمو وكذلك تبرز االىمية مضامين حقوق االنسان ودور 

 صة بحماية حقوق االنسان المواثيق واالتفاقيات الخا

 هدف انبحث 

يهدف البحث الى دراسة الحقوق التي يتمتع بها االفراد دون التميز بين فرد واخر ويهدف البحث الى  

دراسة الحقوق التي يتمتع بها االفراد اثناء فترة االعتقال والمحاكمة وكذلك يهدف الى دراسة الحقوق 

  السياسية

 هيكهية انبحث 

اقتضت ىيكلية إجراء البحث في مباحث ثالثة .المبحث االول تعريف الحق لغة واصطالحا واىم  

المبادئ الرئيسية التي اليجوز االعتداء عليها وفي المبحث الثاني التعرض للحقوق المحمية اثناء 

 االعتقال والمحاكمة والحقوق السياسية اما المبحث الثالث مضامين حقوق االنسان

 

 

 

 املبحث األول
 ومضامينو ومبادئو تعريف الحق لغة واصطالحا 

 المطلب األول

 تعريف الحق لة واصطالحا
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 تعريف الحق في اللغة : 

الحق:الحاااااء والقاااااف أصاااال واحااااد وىااااو ياااادل علااااى إحكااااام الشاااايء وصااااحتو,فالحق ىااااو نقاااايض 
 الباطل يرجع كل فرع إليو بجودة االستخراج وحسن التلفيق ويقال حق الشيء .

 : ( 1)وجب

وقاااال الكاسااااني عااان الحااااق فاااي اللغاااة أنااااك لتعااارف الحاااق علياااك أو تقضااااي بماااا لاااديك ويقااااول) 
لمااااا عاااارف الحااااق منااااي أنكساااار( ويقااااال حاااااق فااااالن فالنااااا, أذا أدعااااى كاااال واحااااد منهمااااا, فاااا ذا 

ي الاااااادين : أذا أدعااااااى كاااااال واحااااااد غلبااااااو علااااااى الحااااااق قياااااال حقااااااو أو أحقااااااو, وأحقااااااق الناااااااس فاااااا
   (2).الحق

ومااااان معااااااني الحاااااق لغاااااة الثابااااات الاااااذي ال يساااااوو أنكااااااره , وأصااااال الحاااااق :المطابقاااااة والموافقاااااة  
ويسااااتعمل الحااااق اسااااتعمال الواجااااب , كمطابقااااة رجاااال الباااااب فااااي حقااااو لدورانااااو علااااى اسااااتقامو, 

والجاااائز كماااا يطلاااق علاااى الموجاااود , يقاااال : حاااق األمااار محاااق حقاااا وحقوقاااا :صاااار حقاااا ويثبااات 
حااااق عليااااو القااااول واحققتااااو أنااااا , أي أثبتااااو حقااااا . والحااااق ىااااو معناااااه : وجااااب يجااااب وجوبااااا , و 

الواجااااااب والموكاااااال, الحااااااق مصاااااالحة يخااااااول لصاااااااحبها القيااااااام ب عمااااااال ضاااااارورية لتحقيااااااق ىااااااذه 
   المصلحة والحق بثوث قيمة معينة لشخص معين وىو ما منحو .

 

 

صاااالحة اااااا المشاااارع وكافااااة األفااااراد علااااى حااااد سااااواء والزمااااوا ب حترامااااو , فااااالحق وساااايلة لتحقيااااق م

 (3)فتحركو والقانون ىو الذي يقرر المصلحة .

 ح : فقد عرف أما في االصطل
                                                           

 .9, دار لسان العرب , بيروت , بالغة , ص1جمال الدين محمد أبن منظور , لسان العرب حققو يوسف الخياط, ط ((1
 .11المصدر نفسو , ص ((2
 .13, ص1957االنصاف في معرفة الراجح من أعالن , عالء الدين أبو الحسن , دار احياء التراث العربي , بيروت ,  ((3
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فقااااال الحااااق الموجااااود والمااااراد بااااو ىااااذا حكاااام يثباااات , وال شااااك أنااااو الحااااق ب نااااو حكاااام يثباااات 

يقصاااد بقولاااو حكااام , أناااو الحاااق يثبااات مااان قبااال الشاااارع , ألناااو ىاااذا مفهاااوم كلماااو حكااام , ولاااذا 
الااااذي قاااارره الشااااارع , وقااااد درج الفقااااو والقااااانون الوصاااافي يمكاااان القااااول باااا ن الحااااق ىااااو الحكاااام 

 (1)على تعريف الحق بثالث اتجاىات أو مذاىب .

اوال : ومااااا يطلااااق عليااااو المااااذىب الشخصااااي ,ويااااذىب أنصاااااره إلااااى تعريااااف الحااااق ب نااااو قاااادرة أو 
 سلطة إدارية يخولها القانون شخصا معينا ويرسم حدودىا .

موضااااوعي , ويااااذىب أنصاااااره إلااااى تعريااااف الحااااق ب نااااو : الثاااااني : أو مااااا يطلااااق عليااااو المااااذىب ال
مصاااالحة يحميهااااا القااااانون وىااااذه المصاااالحة قااااد تكااااون مااااادة أو معنويااااة كااااالحقوق الشخصاااااية , 

 مثل الحق في الحرية .

ثالثاااااا : وقواماااااو ماااااا أطلاااااق علياااااو بعاااااض القاااااانونيين التعريفاااااات المختلطاااااة , والتاااااي عرفااااات الحاااااق 
 ب نو : سلطة اإلدارة اإلنسانية معرفا بها ومحميو من القانون .  

 

 

 

 

 

 :وبشكل عام يمكن تعريف حقوق اإلنسان

مثاااال الحااااق للنااااس ماااان دونهاااا أن يمشااااوا بكرامااااة كبشااار ب نهاااا المعااااايير االساساااية التااااي ال يمكاااان 
فااااااي الحياااااااة والكرامااااااة والحريااااااة والعماااااال , والحااااااق الحصااااااول علااااااى مسااااااتو  تعليمااااااي وصااااااحي 

                                                           

 .2, ص1997, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 1غازي حسن حياديني , حقوق اإلنسان وحرياتو االساسية , ط ((1
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ألئااااق, وأن ماااان شاااا نو أحتاااارام حقااااوق النسااااان أن يتاااايح أمكانيااااة تنميااااة الفاااارد فااااي المجتمااااع تنميااااة  

 (1)كاملة .

وىااااذه الحقااااوق منااااذ أن ولااااد اإلنسااااان ولاااادت معااااو ىااااذه الحقااااوق ولكاااان الااااوعي بهااااذه الحقااااوق 
بهااااا وماااان ثاااام التمتاااع بهااااا ت خااااذ مساااايرة طويلااااة مااان التاااااريخ البشااااري , كلمااااا أن ساااامة  واالعتاااراف

جمياااااع الحضاااااارات ىاااااي االحتااااارام الاااااذي تولياااااو لكراماااااة اإلنساااااان وحرياتاااااو أو جمياااااع الاااااديانات 
والتقاليااااد الثقافيااااة تحتفاااال بهااااذه المثاااال ومااااع ذلااااك فاااا ن ىااااذه الحقااااوق قااااد أنتهكاااات علااااى ماااار 

  (2)التاريخ .

 املطهب انثاني

 بادئ االساسية التي ال يجوز االعتداء عليهاالم
 وتدور مبادئ اإلنسان حول المبادئ األتية وىي :

ن ااااااا تحقياااااق المسااااااواة باااااين البشااااار وعااااادم التميياااااز بيااااانهم ألي سااااابب كاااااان وبغاااااض النظااااار عااااا1
 الجنس أو الدين أو اللغة أو العرق .

اهلل وال يجاااااوز ألحاااااد  ااااااا المحافظاااااة علاااااى األسااااارة والمحافظاااااة علاااااى الحيااااااة التاااااي التاااااي وىبهاااااا2
 أزىاق روح األفراد وتمثيل حريتو او تكبيلو وبصورة غير قانونية .

 اا حماية حقوق المرأة ورعاية الطفل وكفالة اليتيم .3

ااااااا حاااااق المشااااااركة السياساااااية وحرياااااة التعبيااااار عااااان الااااارأي وأقاماااااة العااااادل والشاااااور  والتكافااااال 4
 االجتماعي .

                                                           

, 2118, مكتبة النبراس للنشر والتوزيع , 1د. صالح عبد الرحمن الحديثي , حقوق اإلنسان بين االمتثال واالكراه , ط ((1
 .2ص
 .3د.  غازي حسين صبارثبي , مصدر سابق , ص ((2
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 (1)من التعذيب . اا المساواة أمام القانون والحرية5

ولقااااد كااااان لظهااااور اإلسااااالم الاااادور الكبياااار فااااي توحيااااد حقااااوق اإلنسااااان بعااااد أن كاناااات متفرقااااة , 

قاصااااااارة تحكمهاااااااا العاااااااادات والتقالياااااااد القبلياااااااة التاااااااي مزقتهاااااااا الثاااااااارات والعصااااااابيات : فكانااااااات 

القبيلاااااة تمثااااال الوحااااادة السياساااااية فاااااي الااااانظم االجتماعياااااة , فكاااااان الااااادين اإلساااااالمي ثاااااورة علاااااى 

لااااااام وسااااااالطان الكهناااااااة وشاااااااعوذتهم , فجائااااااات الشاااااااريعة اإلساااااااالمية تااااااانظم مختلاااااااف شااااااا ون الظ

الحيااااااة وتحقياااااق الساااااعادة للبشااااار وتعمااااال علاااااى بنااااااء مجتماااااع قاااااائم علاااااى التضاااااامن والمسااااااواة 

 بين جميع ابناء اإلنسانية . 

 فقد أكد الدين اإلسالمي على مبادئ حساسة عديدة منها : 

 اا مبدأ التوحد :1

وىاااو عااادم االشاااراك بااااهلل كماااا قاااال تعاااالى فاااي كتاباااو الكاااريم ) اهلل ال الاااو اال ىاااو الحاااي القياااوم , 

مااااان ذا الاااااذي يشااااافع عناااااده اال ال ت خاااااذه سااااانة وال ناااااوم لاااااو ماااااا فاااااي الساااااموات وماااااا فاااااي األرض 

ب ذناااااو يعلااااام ماااااا باااااين أياااااديهم وماااااا خلفهااااام وال يحيطاااااون بشااااايء مااااان علماااااو اال بماااااا شااااااء وساااااع  

رض وال ياااااا ده حفظهمااااااا وىااااااو العلااااااي العظاااااايم ( البقاااااارة . االيمااااااان باااااااهلل كرساااااايو السااااااموات واأل

 (2)وباالنبياء والمالئكة والكتب السماوية والحياة األخرة . 

 اا مبدأ العمل : 2

                                                           

, م سسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع , النجف 2111, 1م. د. جعفر قاسم محمد , مبادئ حقوق اإلنسان ,ط ((1
 .11اإلشرف , ص

 .255سورة البقرة :  ((2
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فالعماااااال أساااااااس األرتقاااااااء باإلنسااااااان ومقاااااااييس ىااااااذا العماااااال أن يكااااااون ماااااارتبط بالصااااااالح العااااااام 

العمااااال الصاااااالح ألناااااو أحاااااد  الوساااااائل ,فقاااااد أكاااااد سااااابحانو وتعاااااالى فاااااي القااااار ن الكاااااريم عااااان 
للقاااااااء اإلنسااااااان بربااااااو , كمااااااا فااااااي قولااااااو تعااااااالى : ) وقاااااال أعملااااااوا فسااااااير  اهلل عملكاااااام ورسااااااولو 

 (1)والم منين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (التوبة .

 اا مبدأ بناء األمة ) االداة ( : 3

مااااان أداة وىاااااي بنااااااء األماااااة كماااااا قاااااال تعاااااالى ) وكاااااذلك بماااااا أن التوحياااااد ثاااااورة فاااااال باااااد للثاااااورة 
 جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (البقرة . 

وىاااااذه مباااااادئ نظرياااااة , فقاااااد دعاااااا الااااادين اإلساااااالمي إلاااااى تطبيقهاااااا بشاااااكل عملاااااي مااااان خاااااالل 
ق والمشااااااركة الفعلياااااة الااااادعوة إلاااااى التعبيااااار مبااااادئيا بنفاااااوس النااااااس وثبااااااتهم فهاااااذا اسااااااس التطبيااااا

يغياااااروا ماااااا فاااااي المباااااادئ النظرياااااة أذا يقاااااول سااااابحانو وتعاااااالى :) أن اهلل ال يغييااااار ماااااا بقاااااوم حتاااااى 

  (2)ب نفسهم ( الرعد 

وىناااااااك مبااااااادئ أخاااااار  أكاااااادت عليهااااااا منظمااااااة الصااااااليب والهااااااالل األحماااااار وىااااااي : اإلنسااااااانية 

وعااااادم التميياااااز والحيااااااد واألساااااتقالل والطاااااابع الطاااااوعي والوحااااادة العالمياااااة . ويغلاااااب علاااااى ىاااااذه 

المنظماااااات والجمعياااااات الطاااااابع االجتمااااااعي وتحفاااااي االساااااتقالل عااااان أي سااااالطة حكومياااااة وال 

يكاااااون لهاااااا ساااااو  جمعياااااة واحااااادة فاااااي كااااال بلاااااد, واذا ماااااا تسااااعى وراء أي مكااااابس وال يجاااااوز أن 

وتتضاااامن ي فااااي التمثياااال مااااع البلاااادان األخاااار   , اجتمااااع ممثلوىااااا فاااا ن لكاااال بلااااد حااااق متساااااو 

اإلعاااااالن العاااااالمي لحقاااااوق اإلنساااااان مباااااادئ أساساااااية ورئيساااااية ال يجاااااوز ألحاااااد االعتاااااداء عليهاااااا 

قااااااوق وحريااااااات باااااا ي شااااااكل ماااااان االشااااااكال وىااااااي المساااااااواة وعاااااادم التمييااااااز فيمااااااا يتعلااااااق بح

االساسااااااية للجميااااااع بااااااال تمييااااااز بساااااابب الجاااااانس أو الاااااادين أو اللغااااااة أو العاااااارق وىناااااااك مبااااااادئ 
                                                           

 .12, ص2111, مكتبة الثقافة والنشر والتوزيع , عمان , 1, ط 1د. محمد يوسف علوان , مبادئ حقوق اإلنسان , ج ((1
 (11سورة الرعد  ية ) ((2
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أخااااار  تضاااااامنتها الدسااااااتير أي تضاااااامين دساااااااتير حقاااااوق اإلنسااااااان وىااااااي مبااااادأ ساااااايادة القااااااانون 

      (1)والذي يعتبر أحد الضمانات . 

ة للقااااانون خضااااوع األولااااى والمبدأيااااة لحقااااوق اإلنسااااان حيااااث تخضااااع ساااالطة الحاااااكم فااااي الدولاااا

المحكاااااومين لاااااو , وسااااايادة القاااااانون ال تنفاااااي وجاااااود القاااااانون فقاااااط بغاااااض النظااااار عااااان مضااااامونو 

ومحتاااااواه أذ ينبغاااااي أن يضااااامن أحتااااارام حقاااااوق اإلنساااااان وحرياتاااااو , وسااااايادة القاااااانون ال تتحقاااااق 

 اال ب حترام مبدأ الشرعية الجنائية ومقتضياتو وىذا المبدأ يستند إلى مرتكزين : 

 يمة وال عقوبة دون نص فالتشريع ىو المصدر الوحيد للتجريم والعقاب .ال جر أ اا 

ب ااااااا ال عقوباااااة دون حكااااام قضاااااائي صاااااادر مااااان محكماااااة مختصاااااة وفقاااااا للقاااااانون وىاااااو المرتكاااااز 

 (2)الذي يحكم كيفية أستيفاء الدولة لحقها في العقاب .

 

التشااااريعية , وكااااذلك مباااادأ عاااادم الفصاااال بااااين الساااالطات وىااااو أن تتااااوزع أختصاصااااات الدولااااة ) 

والتنفيذيااااة , والقضااااائية ( بااااين ىيئااااات منفصاااالة ومسااااتقلة عاااان بعضااااها األخاااار  مااااع تعاااااون ىااااذه 

 (3)السلطات ورقابة كل منها على األخر  بحيث يتحقق التوازن بينها .

 انثانث طهبامل

 مضامين حقوق اإلنسان
                                                           

 .99, ص2111د. رياض عزيز ىادي , حقوق اإلنسان مضامينها , المكتبة القانونية , بغداد , ((1
 .119د. رياض عزيز ىادي , مصدر سابق, ص ((2
 .111د. محمد يوسف علوان , مصدر سابق , ص ((3
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يعتباااار المصاااادر الاااادولي ماااان أغاااازر المصااااادر القانونيااااة لحقااااوق اإلنسااااان , فقااااد أصاااابح اإلنسااااان 
عامااااال أىتماااااام متزاياااااد فاااااي المجتماااااع الااااادولي وم سسااااااتو ولااااام يعتاااااد التعامااااال ماااااع الفااااارد مسااااا لة 
تاااادخل فااااي االختصاصااااات المطلقااااة للحكومااااات وذلااااك منهااااا منظمااااة المعتماااادة سااااوف نتناااااول 

 يلي :   ىذه المضامين في مطلبين وكما

 الفرع االول

 حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية واالقليمية

 اوالً : اإلعالن لحقوق اإلنسان :

أعتمااااااادت الجمعياااااااة العاماااااااة لحقاااااااوق اإلنساااااااان ل مااااااام المتحااااااادة المعقاااااااودة فاااااااي بااااااااريس فاااااااي 
اإلعااااالن العااااالمي لحقاااااوق اإلنسااااان بوصاااافو المثااااال األعلااااى المشااااترك الاااااذي ينفااااي أماااااا  1948

يتلفاااااو كافاااااة الشاااااعوب واألمااااام وأيااااادت ثمااااااني واربعاااااون دولاااااة اإلعاااااالن عناااااد التصاااااويت , ولااااام 
ول فقاااااط عااااان التصاااااويت وبالتاااااالي حصااااال اإلعاااااالن تصاااااوت ىاااااذه أياااااو دولاااااة وأمتنعااااات ثمااااااني د

علاااااى األغلبياااااة المطلقاااااة أناااااذاك , ويتكاااااون اإلعاااااالن العاااااالمي عااااان ديباجاااااة ىاااااي أنعكااااااس لاااااديها 
مااااادة تحاااادد حقااااوق اإلنسااااان وحرياتااااو األساسااااية التااااي ينبغااااي  31فيااااو ميثاااااق األماااام المتحاااادة و

 (1)ييز.أن تتمتع بها جميع الرجال والنساء في كافة أنحاء العالم بال تم

وتااااارد الماااااادة األولاااااى مااااان األعاااااالن المباااااادئ الفلسااااافية التاااااي يقاااااوم عليهاااااا اإلعاااااالن التاااااي تااااانص 
علااااى مااااا يلاااااي : ) يولااااد جميااااع النااااااس أحاااارار ومتساااااويين فاااااي الكرامااااة وىاااام قاااااد وىبااااوا العقااااال 

 والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح األخاء , وقد تعرف المادة بذلك .

 االفتراضين االساسين لإلعالن على النحو التالي : 

 اا ان الحق في الحرية والمساواة ىو حق يولد مع الفرد وال يجوز التصرف فيو . 1

                                                           

, دار الماليين , بيروت , 1د. منذر عيثاوي , نظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة , حقوق اإلنسان , مجلد الثالث , ط ((1
 .69, ص1989
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ااااااا نظااااارا ألن اإلنساااااان عاااااائن ذو عقااااال ووجااااادان ف ناااااو يختلاااااف عااااان بااااااقي المخلوقاااااات علاااااى 2

أكثااااار الماااااواد األرض ومااااان ثااااام لاااااو حقاااااوق وحرياااااات , تتمتاااااع بهاااااا مخلوقاااااات أخااااار  , وتااااانص 
علاااااااى المبااااااادأ األساساااااااي الخااااااااص بالمسااااااااواة وعااااااادم التميياااااااز فيماااااااا يتعلاااااااق باااااااالتمتع بحقاااااااوق 
اإلنسااااان والحريااااات األساسااااية , والتااااي ت كااااد بااااذلك حكاااام ميثاااااق األماااام المتحاااادة الااااذي ياااانص 
باااا ن تعماااال المنظمااااة الدوليااااة علااااى تعزيااااز ومراعاااااة تلااااك الحقااااوق والحريااااات بااااال تمييااااز بساااابب 

أو اللغاااااة أو الااااادين , وأن االعاااااالن ينطباااااق علاااااى جمياااااع البلااااادان واألقااااااليم العنصااااار أو الجااااانس 
بغاااااض النظااااار عااااان مركزىاااااا , وىنااااااك ثاااااالث حقاااااوق أساساااااية ومترابطاااااة ىاااااي الحاااااق فاااااي الحيااااااة 

  (1)والحق في أمان الفرد على شخصو .

 

 

 

 بين الدوليين الخاصيين بحقوق اإلنسانالعهدثانياً :

 1948اإلنساااااان مااااان قبااااال األماااام المتحااااادة مناااااذ عاااااام باااادأت فكااااارة أصااااادار اتفاقياااااات لحقااااوق 
فيمااااااا طلباااااات الجمعيااااااة العامااااااة ماااااان المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي أن يطلااااااب ماااااان لجنااااااة 
حقااااوق اإلنسااااان , وأن تعااااد مشااااروع عهااااد خاااااص بحقااااوق اإلنسااااان ومشاااااريع تاااادابير التنفيااااذ , 

ن للجمعياااااة لكناااااو لااااام يساااااتكمل وضاااااع العهاااااد باااااين الااااادولين اال فاااااي الااااادورة الحادياااااة والعشاااااري
دت الجمعياااااة ثاااااالث صاااااكوك دولياااااة واتاحتهاااااا للتوقياااااع والتصاااااديق , وقاااااد أعتمااااا1916العاماااااة 

 واالنضمام وىي : 

 اا العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . 1

 اا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . 2

                                                           

د. محمود شريف بسيوني , اعمال االمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان , مجلد األول , النهضة العربية , القاىرة ,  ((1
 .25, ص2113
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د الااااااادولي الخااااااااص لحقاااااااوق المدنياااااااة والسياساااااااية ااااااااا البروتوكااااااال االختيااااااااري الملحاااااااق بالعهااااااا3

وتشاااااااكل ىاااااااذه الوثاااااااائق إلاااااااى جاناااااااب اإلعاااااااالن العاااااااالمي لحقاااااااوق اإلنساااااااان الشااااااارعية الدولياااااااة 
لحقاااااوق اإلنساااااان , ويثيااااار المختصاااااون إلاااااى أن العهااااادين الااااادوليين الخاصاااااين بحقاااااوق اإلنساااااان 

 قد يساعد على أربعة أسس مهمة ىي : 

 اا تحرير الشعوب من االستعمار .1

 ا تحرير اإلنسان من قهر اإلنسان .2

 ا تحرير اإلنسان من قهر الحكومات والسلطات. 3

 (1)ا تحرير اإلنسان الضعيف من أسباب ضعفو .4

 

 

أن الحقاااااوق والحرياااااات المنصاااااوص عليهااااااا فاااااي العهااااادين الخاصااااااين بحقاااااوق اإلنساااااان ليساااااات 
فاااا ن الحقااااوق والحريااااات التااااي يتناولهااااا العهااااد ال ينبغااااي ا ن  مطلقااااة باااال تخضااااع بعقااااود عامااااو

تخضااااع ألي قيااااود سااااو  تلااااك التااااي ياااانص عليهااااا القااااانون أو الضاااارورة لحمايااااة األماااان الااااوطني 

 (2).قانونيوالنظام العام أو الصحة أو األخالق أو حقوق الحريات األخر  ألن فرض ير 

 انفرع انثاني

 المواثيق األقليمية 

 أوال : في االتفاقية األوربية لحقوق األنسان : 

                                                           

 .73عيثاوي , مصدر سابق , صد. منذر  ((1
 .31د. محمود شريف بسيوني , مصدر سابق , ص ((2



 

19 
وىااااااي أول انجااااااازات  1953واصاااااابحت نافااااااذة عااااااام  1951وتماااااات االتفاقيااااااة األوربيااااااة عااااااام 

مجلااااس أوربااااا وتعكااااس االيمااااان العميااااق لاااادول المجلااااس المااااذكور بحقااااوق اإلنسااااان والحريااااات 
اإلنساااااان  , وىاااااي االتفاقياااااة لااااام تكااااان مهماااااة لكاااااي ت خاااااذ مكاااااان تنظااااايم وطنياااااة خاصاااااة لحقاااااوق

ولكااااان لتاااااوفير ضااااامان دولاااااي باالضاااااافة إلاااااى الضااااامان الااااادولي لحقاااااوق اإلنساااااان والجدياااااد فاااااي 
االتفاقياااااة األوربياااااة بشاااااكل باااااارز وىاااااو تلاااااك االمكانياااااة المعطااااااة للفااااارد الاااااذي يقااااادر أن حقوقاااااو 
االساسااااية قااااد أنتهكاااات أن يشااااكو مباشاااارة إلااااى اللجنااااة األوربيااااة لحقااااوق اإلنسااااان التااااي يعتقاااااد 

ىااااااذه االنتهاكااااااات وىااااااي أمكانيااااااة تساااااااىم أيضااااااا لمجموعااااااات األشااااااخاص  أنهااااااا مساااااا ولة ماااااان
وللمنظمااااات غياااار الحكوميااااة , انشاااا  طبقااااا ل تفافيااااة األوربيااااة اللجنااااة األوربيااااة لحقااااوق اإلنسااااان 
محكمااااااة حقااااااوق اإلنسااااااان لت كااااااد ماااااان أن األطااااااراف المتعاقاااااادة تحتاااااارم وتنفااااااذ التزاماتهااااااا ,. أن 

شاااا  حقااااوق جدياااادة باااال جاااااءت باااادور الكاشااااف عاااان االتفاقيااااة األوربيااااة لحقااااوق اإلنسااااان لاااام تن
حقااااااوق الموجااااااودة ومقااااااررة فااااااي االنظمااااااة القانونيااااااة الداخليااااااة للاااااادول األوربيااااااة األعضاااااااء فيهااااااا 

 (1)وجعل احترامها محل مراقبة ومتابعة دولية .

 ثانيا : في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان : 

والتاااااااي دخلااااااات حياااااااز  1969ام جااااااااءت االتفاقياااااااة األمريكياااااااة لحقاااااااوق اإلنساااااااان الصاااااااادرة عااااااا
مماثلاااااة لالتفاقياااااة األوربياااااة لحقاااااوق اإلنساااااان واساااااتخدمت ىاااااذه األخيااااارة   1978التنفياااااذ عاااااام 

كنماااااوذج لهاااااا , وتحمااااال االتفاقياااااة األمريكياااااة للااااادول األطاااااراف فيهاااااا االلتااااازام بااااا حترام حقاااااوق 
نياااااة اإلنساااااان والحرياااااات المنصاااااوص عليهاااااا ب نهاااااا التاااااي تثبااااات لكااااال الخاضاااااعين لواليتهاااااا القانو 

دون تمييااااااااااز بساااااااااابب العاااااااااارق أو الجاااااااااانس أو اللغااااااااااة أو الاااااااااادين أو الوضااااااااااع االقتصااااااااااادي أو 
االجتماااااااعي , أمااااااا الهيكاااااال التنفيااااااذي لالتفاقيااااااة فقااااااد أخااااااذ نفااااااس الهيكاااااال الخاااااااص باالتفاقيااااااة 
األوربياااااااة مااااااان حياااااااث فحاااااااص الشاااااااكاوي والباااااااث فاااااااي مسااااااا لة قبولهاااااااا أذا أنشااااااا ت االتفاقياااااااة 
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21 
ركزياااااااة لحقاااااااوق اإلنساااااااان كماااااااا أنشااااااا ت المحكماااااااة األمريكياااااااة لحقاااااااوق اإلنساااااااان اللجناااااااة الم

  (1)األمريكية لحقوق اإلنسان .

 : 1994ثالثا : الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

 1994جااااااء اعتمااااااد مجلاااااس الجامعاااااة العربياااااة للميثااااااق العرباااااي لحقاااااوق اإلنساااااان فاااااي أيلاااااول 
ويتمتاااااع  1971بعاااااد أكثااااار مااااان ثالثاااااة وعشااااارين عاماااااا مااااان أعاااااداد أول مشاااااروع للميثااااااق تماااااوز 

الميثاااااق فااااي ديباجااااة ب ربعااااة أقسااااام ويتضاااامن فااااي مااااوارده التااااي ت كااااد علااااى حااااق كافااااة الشااااعوب 
رواتهاااااااا الطبيعياااااااة وكاااااااذلك يتضااااااامن الميثااااااااق مجموعاااااااة فاااااااي تقريااااااار معيرىاااااااا والسااااااايطرة علاااااااى ث

الحقااااااوق والحريااااااات األساسااااااية وأبرزىااااااا حااااااق التمتااااااع بكافااااااة الحقااااااوق والحريااااااات دون تمييااااااز 
بسااااااابب العنصااااااار أو اللاااااااون ودون تفرقاااااااة باااااااين الرجاااااااال والنسااااااااء وعااااااادم جاااااااواز تقيياااااااد أي مااااااان 

شااااامل القسااااام الحقاااااوق األساساااااية المقااااادرة أو القائماااااة فاااااي أياااااو دولاااااة طااااارف فاااااي الميثااااااق, وي
األخااااار أقااااارار الحاااااق فاااااي الحيااااااة أو ت كياااااد مبااااادأ ال جريماااااة وال عقوباااااة اال بااااانص قاااااانوني وباااااراءة 
الماااااتهم حتاااااى يثبااااات ادانتاااااو والحاااااق فاااااي الحرياااااة والساااااالمة الشخصاااااية , وتسااااااوي النااااااس أماااااام 
القضاااااء وكفالااااة حااااق التقاضااااي وعاااادم فاااارض عقوبااااة االعاااادام فااااي جريمااااة سياسااااية وحمايااااة الدولااااة 

مقااااايم علاااااى أرضاااااها فاااااي التعاااااذيب البااااادني والنفساااااي واعتباااااار ىاااااذه التصااااارفات او لكااااال إنساااااان 

 (2)االسهام فيها جريمة يعاقب عليها . 

 انفرع انثانث
 التشريعات الوطنية 

تعتباااار الدسااااااتير واحكامهااااا ىاااااي القااااوانين أو األساساااااية للاااادول وقواعاااااد قمااااة التسلسااااال الهرماااااي 
المكاناااااة العلياااااا فاااااي أنظماااااة الااااادول وىاااااي بالتاااااالي ملزماااااة النظمتهاااااا القانونياااااة لاااااذلك فانهاااااا تتباااااوأ 

لجميااااع الساااالطات ماااان تشااااريعية وتنفيذيااااة وقضااااائية وتسااااتوجب االحتاااارام ماااان قباااال الجميااااع بمااااا 
فااااي ذلااااك المشاااارع القاضااااي والحكومااااة علااااى سااااواء , وذلااااك يعنااااي أدراج حقااااوق اإلنسااااان فااااي 
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21 
يااااث أن الدساااااتير المكتوبااااة الدساااااتير الوطنيااااة للاااادول يعطيهااااا قاااادرا ماااان االحتاااارام والضاااامانة وح

, يمكنهاااااا أساااااتيفاء كااااال التفاصااااايل فاااااي ضااااامان حقاااااوق اإلنساااااان , ولماااااا كانااااات ىاااااذه الحقاااااوق 
حقوقاااااا طبيعياااااة أصااااالية فاااااي اإلنساااااان ال ينشااااائها الدساااااتور وانماااااا يعلااااان عنهاااااا فقاااااط فااااا ن قائماااااة 
الحقاااوق التاااي يتمتاااع بهاااا اإلنساااان فاااي بلاااد ماااا تتعاااد  تلاااك التاااي نظمهاااا الدساااتور صاااراحة فااا ن 

وىااااو أول دسااااتور للاااادول  1925ى صااااعيد العااااراق فيشااااير القااااانون األساسااااي العراقااااي عااااام علاااا
وىااااااو أول دسااااااتور جمهااااااوري فااااااي العااااااراق  1958تمااااااوز 27العراقيااااااة الحديثااااااة وإلااااااى دسااااااتور 

فيماااااا يتعلاااااق بحقاااااوق اإلنساااااان فاااااي التشاااااريعات العراقياااااة , والاااااذي تضااااامن عااااان بعاااااض الحقاااااوق 
تبااااار الماااااواطنين سواساااااية أماااااام القاااااانون فاااااي والحرياااااات علاااااى أن الشاااااعب مصااااادر السااااالطات وأع

الحقااااوق والواجبااااات العامااااة وال يجااااوز التمييااااز بيااااانهم فااااي ذلااااك بساااابب الجاااانس أو األصااااال أو 
اللغاااااة أو العقيااااادة , وبااااااذلك يكاااااون ىااااااذا الدساااااتور قاااااد ساااااااو  وألول مااااارة فااااااي تااااااريخ العااااااراق 

العتقاااااااد وكمااااااا المعاصااااارين الماااااارأة والرجاااااال فااااااي الحقااااااوق السياساااااية , والتبعااااااي الاااااارأي وحريااااااة ا
تضاااااامنت علااااااى أن الحريااااااة الشخصااااااية وحرمااااااة المنااااااازل مصااااااونتان وتضاااااامن أيضااااااا ان الملكيااااااة 

     (1)الخاصة مصونة .

 املبحث انثاني
 والحقوق السياسية الحقوق المتصلة بالمحاكمة واالعتقال

 المطلب االول : الحقوق المتصلة بالمحاكمة واالعتقال

من الحقوق االساسية لالنسان الحق في المحاكمة العادلة لضمان عدم انتهاك حقوق االفراد 
والتوافق بين حق المتهم في الدفاع عن نفسة وحق الدولة في الحصول على دليل الدانتو ويقصد 
بالمحاكمة العادلة مجموعة من االجراءات التي يتعين احترامها اثناء تطبيق قوانين العقوبات , 

مجموعة من الم سسات التي تراعي الشرعية االجرائية , ومن اىم الحقوق المتعلقة بالمحاكمة و 
العادلة ىي حقوق ما قبل المحاكمة وحقوق اثناء المحاكمة. ان تطبيق كافت احكام القانون الدولي 
 لنزاعات كما عبر عنها في اتفاقيات جنيف البروتوكول  االضاف االول على النزاعات الدولية
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المسلحة وبعض حروب التحريرالوطني وىذا ما الحضو الباحثان )توم ىادن وكولين ىارفي ( ان 
تطبيق حقوق االنسان على االوضاع التي تمر بها الدولة تتغير بحسب درجة القالقل او حدة النزاع 

لرئيسية وانو اليكون من الواضح اين تتلقى الحكام او تندمج في ما يتعلق بالخروج على التفاقيات ا
لحقوق االنسان واحكام المادة الثالثة المشتركة اتفاقية جنيف واحكام البروتوكول الثاني وان مسئلة 
التكامل بين القانونين تحتاج دائمآ الى دراسة وتطوير مستمر وىناك نماذج للتكامل للقانونين  

 .(1)ومنها الحقوق المتصلة بل محاكمة واالعتقال 

 -مطلب الى فرعيين وكمايلي :اذا قسم الباجث ىذا ال

 الحقوق في مرحلة ماقبل المحاكمة. -الفرع االول :

 .الحقوق اثناء المحاكمة  -الفرع الثاني :

 

 انفرع االول

 الحقوق ماقبل المحاكمة

 -من اىم الحقوق التي يتمتع بها الفرد في مرحلة ماقبل المحاكمة ىي كاالتي :

التمتع بالحرية الشخص وال يجوز التوقيف أو االعتقال يحق لكل إنسان  -الحق في الحرية :-1
إال وفقا للقانون , وينبغي إال يكون تعسفيا , وال يمكن إن يتم التوقيف أو االعتقال إال من جانب 
أشخاص يسمح لهم القانون القيام بذالك وال يجوز عادة وضع االشحاص المتهمين بارتكاب جرم 

 تهم.جنائي رىن العتقال بانتظار محاكم

                                                           

دار النهضو العربية , سعيد سالم جويلي , المدخل لدراسة القانون الدولي االنساني القاىرة ,   ((1
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حقوق االشخاص المتحيزين في الحصول على المعلومات : يجب فور احضار أي شخص يتم -2

القبض عليو باسباب توقيفية او اعتقالو وحقوقو , بما فيها حق توكيل محامي ويجب ابالغو بدون 
ابطاء باي تهم منسوبة اليو , وىذه المعلومات منسوبة اليو ضرورية التاحة المجال امام الشخص 

 (1)لمذكور وللطعن في قانونية توقيفة او اعتقالة وفي حالة توجيو تهم الية , للبدأ في عداد دفاعو ا

حق االستعانة بمحامي قبل المحاكمة : يحق لكل شخص معتقل او يواجو امكان توجبو تهمة -3
ذا لم يكن جنائية الية االستعانة بمحام تختاره بنفسو كحماية حقوقة ولمساعدتة في اعداد دفاعة , ا

 لد  الشخص محام اوال يستطيع تحمل نفقات توكيلو يجب تعيين محام م ىل. 

 الحق للمعتقلين في االتصال بالعالم الخارجي . -4

يحق لالشخاص المحتجزين االتصال على وجو السرعة بعائلتهم وباالطباء وبموظف قضائي واذا  
 كان المعتقل اجنبي يحق لو االتصال بموظف قنصلي .

 

 

 حق المثول من دون ابطاء امام قاض او مس ول قضائي اخر . -5

يجب جلب أي شخص مجرد من حريتو للمس ول دون ابطاء امام قاض او موظف قضائي اخر 
 لحماية حقوقو 

 الحقوق خالل االستجواب  -6

تتضمن الحقوق التي تحمي االشخاص خالل االستجواب افتراض البراءة وحضر التعذيب 
سيئة وحضر اكراه االشخاص على اإلدالء باقوال تدينهم والحق في التزام الصمت والمعاملة ال

                                                           
 . 76, ص  2112, دار الحامد للنشر, 1( د. فيصل شنطاوي , حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني , ط(1
 



 

24 
والحق في االستعانة في محام وىناك ضمانات اضافية وخصوصا الحق في حضور محام اثناء 

 االستجواب  .

الحق في اوضاع اعتقال إنسانية وعدم التعرض للتعذيب ال يمكن تطبيق الحق في المحاكمة  -7
ا كانت اوضاع االعتقال تعوق قدرة المتهم على االستعداد للمحاكمة , او اذا تعرض العادلة اذ

 (1)المتهم للتعذيب او سوء المعاملة 

 انفرع انثاني

 الحقوق اثناء المحاكمة

  -ومن اىم حقوق الفرد اثناء المحاكمة ىي ما يلي :

 الحق في المساواة امام القانون والمحاكم  – 1

اواة في سياق عملية المحاكمة , حضر القوانين القائمة على التميز والحق يتضمن الحق في المس
 في اللجوء المتكافئ الى المحاكم والحق في المعاملة المتساوية امام المحاكم .

 حق المحاكمة امام محكمة مختصة و مستقلة وحيادية والذي ينص عليها القانون  -2

 يجب ان تنش  المحاكم المختصة بنظر القضية بموجب القانون وان تكون مختصة ونزيهة وحيادية 

يحق لكل شخص متهم بارتكاب جرم جنائي افتراض براءتو الى ان تثبت  افتراض البراءة . -3
 ادانتو وفقاً للقانون بعد محاكمة عادلة .

استبعاد االدلة التي تنتزع نتيجة اإلكراه او التعذيب ينبغي على المحكمة ان تستبعد االدلة التي  -4
يتم انتزاعها تحت وط ة التعذيب او غيرىا من وسائل االكراه مما فيها االعترافات التي يدلى بها 

 المتهم 

 ذاتو . حظر القوانين ذات االثر الرجعي والمحاكمة اكثر من مرة على الجرم -5
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ال يجوز مقاضاة احد على فعل او اعتقال لم يشكل جرما جنائياً عند ارتكابو . وال يجوز مقاضاة احد 

 اكثر من مرة على نفس الجرم . 

 حق المحاكمة دون ت خير غير الزم . -6

يحق لكل متهم بارتكاب جرم جنائي ان يقدم للمحاكم من دون ت خير , ويتوقف طول المدة التي 
 عقولة على مالبسات القضية تعتبر م

 حق استدعاء الشهود واستجوابهم . -7

يحق لجميع االشخاص المتهمين بارتكاب جرم جنائي استدعاء الشهود نيابة عنهم واستجواب  
 الشهود .

 الحق في االستعانة بمترجم . -8

هم اللغة يحق لكل شخص منهم بارتكاب جرم جنائي االستعانة بمترجم م ىل مجانا اذا كان ال يف
 المستخدمة في المحكمة .

 حق االستئناف . -9

 .(1)يحق لكل شخص ادين بارتكاب جرم جنائي ان يعاد النظر في أدانتو وعقوبتو امام محكمة اعلى 

 املطهب انثاني

 الحقوق السياسية

الحقوق السياسية ىي احد  فروع حقوق االنسان اذ يندرج تحت حقوق االنسان العديد من 
الحقوق مثل الحقوق المدنية والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والخقوق السياسية وعادة 
ما يقترن اسم الحقوق السياسية والمدنية , والحقوق السياسية ىي ذلك النوع من الحقوق الذي 
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ي حريات االفراد من انتهاكات المجتمع او الحكومة وىذه الحقوق ت كد على قدرة االفراد يحم

 .(1)وحرياتهم بالمشاركة في المجتمع دون أي تمييز او تفرقة عنصرية 

كما تعرف بانها سلطات تقررىا فروع القانون العام للشخص باعتباره منتمي الى وطن معين )موطن( 
ن يباشر عماال معينة يشترك بها بادارة شوؤن المجتمع مثل حق االنتخاب والتي يستطيع بواسطتها ا

وحق الترشيح وغيرىا من الحقوق السياسية , وتتضمن الحقوق السياسية الحقوق المتعلقة بالعدالة 
واجراءات القضاء مثل حقوق المتهم بان يجر  لو محاكمة عادلة , والحق في التعويض اذا اثبتت 

م الموجو اليو  ,وىناك نظرة مماثلة في الحقوق االنسان وفي قانون النزعات انو بريء من الته
المسلحة مثل حرية التعبير وحرية تكوين االحزاب , واالنتخابات الديمقراطية وكل ىذه الحقوق 
قابلة لالنتقاص بمقتضى االتفاقيات االساسية لحقوق االنسان ,وان ىذه المس لة تتطلب إن يكون 

يتم على اساسو االنتقاص من مثل ىذىالحقوق السياسية في زمن السلم وزمن ىناك معيارًا 
 (2)الحرب

 

 

 

 

 

كما تتضمن الحقوق السياسية ايضا الحقوق في المشاركة المجتمعية مثل الحق في انشاء 
المجتمعات والموسسات والحق في المجتمع والحق في االعتراض والحق في التصويت 

 (3)شيح لمثل ىذه االنتخابات باالنتخابات والحق في التر 

وىذه الحقوق تقابلها واجبات وىي حق الدولة على المواطن الخدمة الوطنية والدفاع والحماية 
والهدف من ىذا الحقوق )الحقوق السياسية( ىو حماية المصلحة او المصالح السياسية للدولة 
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27 
لذالك اليعترف بها ل جانب , الن االجنبي لو خترق مصالح الدولة فعلى فرض انو يحول بعض 

 .(1)ار لدولتو فانو يشكل خطر على الدولة االسر 

 ا الباحث من خالل فرعين وكمايلي والحقوق السياسية عدا انواع كما لها خصائص معينة سيتطرق له

 انواع الحقوق السياسية .-الفرع االول :

 خصائص الحقوق السياسية. -الفرع الثاني :

 انفرع األول
 أنواع الحقوق السياسية

ان الحقوف السياسية اثبتت للفرد باعتباره مواطنا في مجتمع سياسي معين تخول لو المساىمة في 
حكم ىذا الدولة وىي قاصرة على المواطنين دون االجانب  , ان الجنسية ىي معيار ثبوت ىذا 

يرة من النوع من الحقوق باعتباره ان الجنسية ىي رابطة سياسية تربط الفرد بدولة معينة وتتميز عن غ
 -وىذه الحقوق تتمثل فيمايلي : (2)مواطني الدول المختلفة 

)مع مراعاة الشروط المحددة وفقا للقانون( وىذا الحق يعني اعطاء الفرد   -حق االنتخاب :-1
كعضو في الدولة الحق في انتخاب ممثلة السياسيين كرئيس الدولة او اعضاء البرلمان ) بالنسبة 

 االنتخابات(.للدولة التي تعتمد نظام 

وىذا الحق يشمل كال من الترشيح لرئاسة الجمهورية او الترشيح للمجالس  -حق الترشيح :-2
النيابية )البرلمان( ولكن ىذا اليعني ان كل شخص من الشعب يمكنو الترشيح لتوالي المنصبين  من 

ان ىذا الحق ىو  دون توفير الشروط المعينة الن ىذا يعد مخالفا للعقل, ولكن يجب االلتفات الى
حق لكل فرد من افراد الشعب , لكن  مع توفر الشروط اخرىا الدستور فيمن يرم الترشيح لكن من 
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وفي العادة ىذه الحقوق تقتصر على  -حق تولي الوظائف العامة :-3المنصبين السابقين 

 المواطنيين 

 .(1)حق الحماية -4

 -وىذه الحقوق تقابلها واجبات وىي :

 ء الخدمة الوطنية .واجبات ادا-1

 الدفاع عن الوطن في حالة وقوع عدوان خارجي اوعتداء داخلي .-2

 الوالء للدولة والعمل على حماية امن الدولة داخليا او خارجيا .-3

 االخالص للدولة .-4

 

 

 

 

 انفرع انثاني

 خصائص الحقوق السياسية

 -مميزات وخصائص ىذه الحقوق ىي : الحقوق السياسية تمنح اعتبارا الى الحقوق السياسية ومن ابرز

انها التثبت لكل االشخاص بل تثبت فقط لمن يستمتع بجنسية الدولة كقاعدة عامة ويستثنى -1
 الشخص الذي يسلب منو الحق السياسي )الوطني الذي ارتكب جناية(
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ا ىذه الحقوق السياسية الهدف منها ىو حماية المصالح السياسية للدولة لذالك اليعترف به-2

ل جانب الن االجنبي لو خترق مصالح الدولة فلعلى فرض انو يحول بعض االسرار والمعلومات لدولتو 
 وىذا يشكل خطر على الدولة .

 ليس لهذا الحقوق طابع مالي والتردد عليها حالة مالية -3

 ىذه الحقوق اليجوز التنازل عنها -4

السياسي حق غير مالي فهو حق غير قابل مباشرة ىذه الحقوق حق وواجب في ان واحد والحق -5
للتصرف , وال يسقط بالتقاوم والينقل للوراثة في حالة االعتداء على ىذا الحق ي دي الى نشوء حق 

 (1)مالي ىو حق التعويض عندا الضرر

 

 

 

 
 

 اخلامتة 
 بعد إن انتهينا من بحثنا الموسوم توصلنا الى بعض النتائج االتية 

اإلنسان ولدت معو حقوقو , لكن الوعي بهذه الحقوق واالعتراف بها ومن ثم منذ أن ولد  -1
التمتع بها أتخذ مسيرة طويلة في التاريخ البشري وتبقى حقوق اإلنسان مستمرة طالما وجد 

 اإلنسان على ىذه األرض.
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31 
توصف الحضارة الرومانية ب نها حضارة عسكرية وحضارة القانون , قد رافق ىذا التوسع  -2
ود تميز بين المواطن الروماني وبين غيره من رعايا اإلمبراطورية حيث كان يخضع كل منهم وج

لقانون خاص بو , األمر الذي يتشافى مع مبدأ المساواة أمام القانون , ولكن بمرور الزمن أنشاء 
 قانون الشعوب المستند جميع األعراف وقواعد العدالة والمرتكز على فكرة القانون الطبيعي.

تعتبر حضارة وادي الرافدين أقدم الحضارات البشرية وأولها أىتماما بحقوق اإلنسان , حيث  -3
يقول بهنام أبو الصوف في مقالتو ) أقدم وثيقة لحقوق اإلنسان كانت سومرية ( أن القانون 

 والعدالة والحرية كانت أساسا من أساسيات الفكر العراقي القديم.

لحكم ىي التي تقرر ىذا الذي تودع باألنظمة الديمقراطية تقريره ذلك أن السلطة القائمة با -4
لدستور , كما وينص الدستور على الضمانات التي تكفل الحريات األساسية للشعب والمواطن 

 وأن يقرر إلى جانب ذلك الضمانات الكافية ضمانات تحول دون أىدارىا.

زمة لها على الصعيد الدولي أن حماية حقوق اإلنسان من خالل توفير الضمانات الال -5
اصبحت تمثل أىمية متزايدة في ظل الوضع الدولي الراىن وتطور النظرة  إلى حقوق اإلنسان 

 واعتبار انتهاكاتها مخلة بالسلم واألمن الدوليين.

 

 

 

 انتوصيات 

 ندعو الى العمل على المحافظة على األمن والسلم الدوليين وسن القوانيين الدولية التي تقر-1
 حقوق االنسان وتكفل صيانتها  .

إن تقوم االمم المتحدة وبعض المنظمات االخر  للكشف عن انتهاكات حقوق االنسان  -2
 حول العالم وتعمل على وقف ىذه االنتهاكات 



 

31 
إن يكون ىناك تعاون دولي في حفي السلم واالمن الدولي ويدخل في ذلك في المبادئ  -3

 التسلح  المتعلقة في نزع السالح وتنظيم
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