
 حقوق االنسان

 استاذ المادة : م.م حسٌن علً حمٌد

 

 مصادر حقوق االنسان فً العراق 

على خمسة انواع من الحقوق هي الحقوق  5002ينص دستور جمهورية العراق لعام        

 المدنية والحقوق السياسية والحقوق االقتصادية والحقوق االجتماعية والحقوق الثقافية .

ومن اهم الحقوق المدنٌة التً نصت علٌها الدساتٌر العراقٌة هً : الحقوق المدنية : اوال  

_ حق المساواة 1  

من الدستور العراقً على ان ) العراقٌون متساوون امام القانون دون  14حٌث نصت المادة 

عتقد او تمٌٌز بسبب الجنس او العرق او القومٌة او االصل او اللون او الدٌن او المذهب او الم

الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعً ( فالعراقٌون ٌخضعون للقانون بدرجة واحدة وال 

 تعطى ألحدهم مٌزة على االخرٌن فً تطبٌق القانون .

ومن مظاهر المساواة هً المساواة امام القضاء ، والمساواة فً تولً الوظائف العامة 

كرٌة واداء الضرائب والمساواة فً الشؤون والمساواة فً االعباء العامة كالخدمة العس

 السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة .......الخ .

_ حق الحٌاة 2  

من اهم الحقوق التً ٌتمتع بها الفرد هو حقه بالحٌاة الن التمتع ببقٌة الحقوق ٌتوقف على هذا 

 الحق ، فمن واجب الدولة حماٌة افرادها وضمان سالمتهم الشخصٌة .

فً الحرٌة الشخصٌة_ الحق 3  

اي ان ٌتصرف الفرد بحٌاته كٌفما ٌشاء فً حدود القانون وسالمة المجتمع وهذا الحق مرتبط 

 ارتباطا وثٌقا بحق الحٌاة .

/ثالثا. 35وقد كفل الدستور هذا الحق وحرم الرق والعبودٌة والعمل القسري فً المادة   

 



_ حرمة المساكن والخصوصٌة4  

ٌه االنسان لحماٌة نفسه وتوفٌر الطمأنٌنة له ، والذي ٌقٌم فٌه اقامة السكن هو مكان ٌأوي ال

دائمٌه او مؤقتة كالمسكن المستأجر ، فال ٌجوز دخول المسكن دون اذن صاحبه المالك او 

)اوال: لكل فرد الحق فً الخصوصٌة  11المستأجر .وقد نص الدستور العراقً فً المادة 

خرٌن وادآداب العامة ، ثانٌا : حرمة المساكن مصونة وال الشخصٌة بما ال ٌتنافى مع حقوق اال

. ٌجوز دخولها او تفتٌشها او التعرض لها اال بقرار قضائً ووفقا للقانون (  

_ الحق بجنسٌة 5  

 الجنسٌة هً رابطة قانونٌة سٌاسٌة تربط شخصا بدولة ٌكتسبها الفرد عن والدته .

راقً هو كل من ولد الب عراقً او الم عراقٌة من الدستور العراقً)اوال: الع 11فً المادة 

 .ثانٌا: الجنسٌة العراقٌة حق لكل عراقً وهً اساس مواطنته (.

ولم ٌمنع الدستور العراقً تعدد الجنسٌات .  وال ٌجوز حرمان الشخص من جنسٌته تعسفا .

 لكن ٌوجب الدستور على من ٌتولى منصبا سٌادٌا ان ٌتخلى عن اي جنسٌة اخرى مكتسبة .

   الحقوق السياسيةثانٌا : 

الحقوق السٌاسٌة فً اؼلب دول العالم تمنح لمواطنٌها فقط وال تمنح لمكتسبً الجنسٌة او على 

للتأكد من اخالصه وصدق والئه للدولة .قل مضً فترة من الزمن اال  

ٌتعارض مع  هذا التمٌٌز المبنً على الجنسٌة فً موضوع الحقوق السٌاسٌة الٌشار الى ان 

.مبادئ حقوق االنسان   

فً الدستور العراقً على) للمواطنٌن رجاال ونساء حق المشاركة فً  33ونصت المادة 

ا فٌها حق التصوٌت واالنتخاب والترشٌح (.الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السٌاسٌة بم  

 أ_ حق االنتخاب )التصوٌت(

ٌترتب علٌه الً ألزام فالفرد له ان  حق لكل فرد بالػ فً المجتمع وبما انه حق شخصً فال

ٌجوز تقٌٌد هذا الحق باي شكل من االشكال . لكن  ٌمارس هذا الحق او ٌمتنع عن ممارسته وال

ٌتطلب ان ٌمتلك االهلٌة العقلٌة والقانونٌة . لكً ٌتمتع الشخص بهذا الحق  



من قانون االنتخابات العراقً بأن لكل ناخب صوت واحد وٌحظر علٌه  4واكدت المادة 

وٌشترط ان ٌكون التصوٌت سرٌا ال علنٌا . االدالء بصوته اكثر من مرة .  

شعب مصدر وتنص المادة الخامسة من الدستور العراقً على انه ) السٌادة للقانون وال

ر مؤسساته الدستورٌة (.القتراع السري العام والمباشر وعبالسلطات وشرعٌتها ٌمارسها با  

 ب_ حق الترشٌح

والقاعدة العامة هنا ان الفرد الذي ٌصلح إلعطاء صوته فً االنتخابات العامة ٌمكن ان ٌصلح 

 مرشحا فً تلك االنتخابات والعكس صحٌح .

من  33فراد مثل رفع السن المطلوبة للترشٌح اذ ٌشترط بلوغ اللكن الدول تضع قٌودا امام اال

العمر فضال عن شروط اخرى منها التحصٌل الدراسً . مثال فً العراق ٌجب ان ال تقل 

 شهادة المرشح عن الثانوٌة ، اٌضا السٌرة الحسنة وعدم الحكم علٌه بجرٌمة مخلة للشرف .

 ج_ حق انتقاد الحكومة

المواطنٌن من خالل حرٌتهم بالكالم والتعبٌر والتجمع ، كما ان ٌمارس هذا الحق جمٌع 

الحكومة ٌجب ان تكون على اتصال دائم بالراي العام وان تطلع على رؼبات واتجاهات 

 االفراد.

 د_ حق اللجوء السٌاسً 

نشأت ظاهرة اللجوء السٌاسً نتٌجة انكار حقوق االفراد والجماعات . وان العمل على 

سع لحقوق االنسان المدنٌة والسٌاسٌة ٌضٌق من انتشار هذه الظاهرة.االحترام الوا  

هو شخص ابتعد عن وطنه القدٌم ألنه ٌخشى االضطهاد ألسباب تتعلق  تعرٌف الالجئ :

بالعنصرٌة او الدٌن او الجنسٌة او الرأي السٌاسً او االنتماء الى فئة اجتماعٌة معٌنة وال 

فً بلده االصلً . ٌستطٌع الحفاظ على نفسه وممتلكاته  

اهتماما كبٌرا لالجئ ومنحته كافة  1551وقد وجهت االتفاقٌة الخاصة بوضع الالجئٌن عام 

 الحقوق االنسانٌة واصبح ٌتمتع بالمواطنة ماعدا الحقوق السٌاسٌة فً الدولة .

ٌر اما بالنسبة اللتزامات الالجئ تجاه بلد الملجأ فهً خضوعه لقوانٌن البلد وانظمته والتداب

 المتخذة للحفاظ على النظام العام .



 



 حقوق االنسان

 استاذ المادة : م.م حسٌن علً حمٌد

 

 الحقوق االقتصادٌة 

 

)حق العمل وحق الملكٌة وقانونٌة فرض الضرائب والرسوم(الحقوق االقتصادية   

حق العمل_ 1  

ان اعتراؾ الدول بهذا الحق ٌحرر الضعفاء والفقراء من الذل والعبودٌة وتأمٌن حٌاتهم ضد 

ورفع االستؽالل الطبقً وتهٌئة لعمل الالئق ورفع مستوى الجماعة  البطالة والجهل والمرض ،

د الشعب ، واكد الدستور العراقً على لكرامة االنسانٌة للضعفاء من افراوالعمل على زٌادة ا

)اوال : العمل حق لكل العراقٌٌن بما ٌضمن لهم حٌاة كرٌمة ،ثانٌا : ٌنظم 22ذلك فً المادة 

ل واصحاب العمل على اسس اقتصادٌة مع مراعاة العدالة االجتماعٌة القانون العالقة بٌن العما

.) 

مفهوم حق العمل على اٌجاد فرصة لكسب العٌش ، وانما ٌتضمن حقوقا وال ٌقتصر 

ومستلزمات تحقق الؽاٌة من االعتراؾ بالحق وضمانه ، وهً حق الشخص بأن ٌختار وٌقبل 

ماٌة من البطالة ، والحق فً اجر العمل بحرٌة وفق شروط عادلة ومرضٌة ، وحق الح

متساوي فً العمل الواحد ، والحق فً اجر عادل ٌكفل له وألسرته العٌش بكرامة ، والحق فً 

 الراحة فً اوقات الفراغ وتحدٌد ساعات العمل .

هذه  1:91وتضمن قانون العمل العراقً لسنة  ، قوق كفلتها منظمة العمل الدولٌةوهذه الح

 الحقوق جمٌعها.

ن السؤال هنا هل ٌجوز الزام االنسان بعمل معٌن ؟لك  

 ال ٌجوز اال فً حالتٌن وهً

 االولى : حالة الظروؾ الطارئة اي وقت الحروب والكوارث الطبٌعٌة.



الثانٌة : الحكم القضائً بالقٌام بعمل معٌن كالحكم على عامل بالقٌام بعمله وفق عقد العمل او 

ن فً فترة محددة .الحكم على السجٌن بعمل من نوع معٌ  

ٌشار ان للعمال الحق فً انشاء نقابات تنظم شؤونهم وتنظر فً قضاٌاهم االساسٌة وتدافع عن 

 حقوقهم وكٌانهم .

حق الملكية_ 2  

من الدستور العراقً على انه ) اوال: الملكٌة الخاصة مصونة وٌحق 23حٌث تشٌر المادة 

للمالك االنتفاع بها واستؽاللها والتصرؾ بها فً حدود القانون (. وتعاقب القوانٌن والتشرٌعات 

وتفرض تعوٌضا للمتضررٌن .المعتدٌن على ملكٌة االشخاص   

عية ؟هل حق الملكية حق مقدس ام وظيفة اجتما  

ٌمكن  طالبة بحقوق االنسان وحرٌاته الى اعتبار الملكٌة حقا مقدسا اللقد ادى التزمت بالم

. لكن تؽٌر  :189المساس به ، وهو ما اكد علٌه اعالن حقوق االنسان والمواطن الفرنسً 

المفاهٌم الفكرٌة وتأثٌر االشتراكٌة على قوانٌن بعض الدول اخضع الملكٌة الفردٌة لرقابة 

دولة. وان السبب وراء فرض القٌود والرقابة على شؤون الملكٌة الفردٌة هو رؼبة الدول فً ال

تحقٌق العدالة االجتماعٌة لشعوبها وٌصبح حق الملكٌة الفردٌة موجها لخدمة االقتصاد القومً 

حتى ال ٌساء استخدام تلك الحقوق لخدمة جماعة معٌنة او طبقة خاصة من طبقات المجتمع . 

العام ٌة ٌكون الهدؾ منها خدمة الصالح ن الملكٌة الفردٌة الٌوم هً وظٌفة اجتماعلذلك ا

 للجماعة اكثر من ان تكون حقوقا فردٌة خاصة لذلك سمٌت حقوقا اقتصادٌة .

 كيف يتم تجريد المالك من ملكه دون خرق حقوق االنسان ؟

كٌة ألؼراض المنفعة العامة فً البدء ال ٌمكن تجرٌد المالك من ملكه تعسفا وانما تنتزع المل

 فقط وهو ما اكدته الدساتٌر والقوانٌن المدنٌة وقد وضعت قوانٌن خاصة لتنظٌم هذه الحالة .

اذ تنتزع الملكٌة من الفرد لصالح الدولة تحقٌقا لمنفعة عامة وٌكون ذلك مقابل تعوٌض عادل 

جه بحكم قضائً عند ومسبق . اما المصادرة فهً عقوبة تنص علٌها قوانٌن العقوبات وتو

ارتكاب جرائم محددة . كأن ٌمنع القانون استعمال الشًء استعماال ٌضر بالؽٌر ، او استؽالله 

لؽرض ؼٌر مشروع . وقد ٌقصر القانون التمتع بحق الملكٌة على المواطنٌن فقط .وقد حضر 

. ثالثا من الدستور النافذ 23ادة القانون التملك لؽرض التؽٌٌر السكانً فً الم  

 



قانونية فرض الضرائب والرسوم_ 3  

من اهم القٌود التً سعت الشعوب الى اقرارها وتثبٌتها للحٌلولة دون استبداد السلطة فً جباٌة 

من الدستور  29االموال من افراد الشعب بشكل عشوائً متفرد وظالم . ونصت المادة 

نها اال ٌعفى م تجبى وال العراقً على ان ) اوال: ال تفرض الضرائب والرسوم وال تعدل وال

بقانون .ثانٌا: ٌعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما ٌكفل عدم المساس بالحد 

 االدنى الالزم للمعٌشة وٌنظم ذلك بقانون (.

الدولة او احدى هٌئاتها العامة التابعة لها دون مقابل  والضرٌبة : هً مبلػ من المال تستحصله

 معٌن او محدد او معلوم وٌفرض بقانون ، او ٌستخدم للتأثٌر ودعم االوضاع االقتصادٌة .

اما الرسم : هو مبلػ من المال تستحصله الدولة او احدى هٌئاتها العامة التابعة لها مقابل عمل 

 معٌن وٌفرض بقانون .

ائب والرسوم فضال عن كونها اٌرادات عامة هو تحقٌق العدالة المالٌة وسبب فرض الضر

القتصادٌة واالجتماعٌة فً اقامة مستوى معاشً متوازن بٌن المواطنٌن .او  

 واهم القواعد العامة المتبعة دولٌا فً فرض الضرائب هً :

ها ._ قاعدة المساواة : اي ان المكلفٌن متساوون بدفعها وباإلجراءات الخاصة ب1  

_ قاعدة الٌقٌن : اي ان كل الضرائب ٌجب ان تكون واضحة وتفصٌلٌة وتضمن حقوق 2

 الناس .

_ قاعدة المالئمة : اي مراعاة الدولة لظروؾ وحالة ومركز المكلؾ بالضرٌبة عند فرضها 3

 علٌه .

وٌجنب االفراط فً الضرائب بشكل اقتصادي  ض_ قاعدة االقتصاد : اي ٌجب ان ٌكون فر4

المكلفٌن بدفعها الن ذلك ٌسبب ارهاقهم . تكلٌؾ  

_ قاعدة العدالة : اي ٌجب على الدولة ان تراعً مستوى الفرد عند فرض الضرٌبة ، حٌث 5

 ٌجب ان ٌفرق بٌن ما على االؼنٌاء دفعه وما على الفقراء دفعه .

 

  



 حقوق االنسان 

 استاذ المادة : م.م حسٌن علً حمٌد

 

 الحقوق االجتماعٌة والثقافٌة

 

ة الصحٌة و وحق الضمان االجتماعً وحق الرعاٌ ) حق تكوٌن االسرةالحقوق االجتماعية 

 الحق فً بٌئة نظٌفة (

ألنها ترتبط بمعٌشة االنسان   لإلنسانتعتبر الحقوق االجتماعٌة من الحقوق الضرورٌة 

ٌتعلق بظروؾ االنسان االجتماعٌة كالعائلة والعالقات  واستقراره كفرد فً المجتمع ، فكل ما

ض والتلوث االمومة والطفولة والشٌخوخة وضمان حماٌتهم من الفقر والعجز والمرالعائلٌة و

، وتوفٌر الحماٌة لها وضمان عدم التجاوز علٌها. لإلنسانالبٌئً ٌستحق االعتراؾ بها كحقوق   

_ حق تكوٌن االسرة1  

 ضرورٌة لحٌاة اي انسان وشرط ضروري لحٌاته الكرٌمة . فالفرد ال االسرة : وحدة اجتماعٌة

ٌعٌش بمفرده بل ٌولد الب وام وٌعٌش معهم ومع اخوته وٌرتبطون مع بعضهم بالعالقات 

االسرة المعروفة كالزواج واالبوة والنسب . وان حماٌة العائلة ٌعنً حماٌة جمٌع العالقات 

 وتنظٌمها تنظٌما دقٌقا .

االسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة : أ من الدستور العراقً على ان )اوال 92 وتنص المادة

ب :تكفل الدولة حماٌة االمومة والطفولة على كٌانها وقٌمها الدٌنٌة واالخالقٌة والوطنٌة .

والشٌخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروؾ المناسبة لتنمٌة ملكاتهم وقدراتهم . 

والدٌهم فً التربٌة والرعاٌة والتعلٌم وللوالدٌن حق على اوالدهم فً  على قثانٌا: لألوالد ح

 االحترام والرعاٌة وال سٌما فً حاالت العوز والعجز والشٌخوخة (.

وٌرتبط بحق تكوٌن االسرة حقوق اخرى كحق الزواج وحق الدفاع عن العالقة الزوجٌة وحق 

....الخ. لكن هذه الحقوق المتفرعة عن حق تكوٌن الفرد فً الحصول على حٌاة كرٌمة ..

تخرج عن النظام العام والقوانٌن  االسرة لٌست مطلقة فالدولة تسمح لألفراد بممارستها طالما ال

 االعتٌادٌة.



_ حق الضمان االجتماعً وحق الرعاٌة الصحٌة9  

الكرٌمة  وجود حق الضمان االجتماعً وحق الرعاٌة الصحٌة هو توفٌر الحٌاة ان اساس

والمستوى المحترم من العٌش للفرد من حٌث المأكل والملبس والخدمات الصحٌة وحماٌتهم من 

معٌل لهم  العوز والمرض والعجز والتشرد والتٌتم .وبشكل خاص االطفال واالرامل الذٌن ال

والرعاٌة  والشٌوخ والمرضى والمعاقٌن والعجزة واالٌتام والمشردٌن والعاطلٌن عن العمل .

د االنسان الصحٌة هً الشق الثانً من هذا الحق ، فالصحة هً السعادة الحقٌقٌة التً ٌرٌ

 الحصول علٌها لذلك عملت الدول والمنظمات الدولٌة دائما وما تزال تعمل باهتمام كبٌر من

اجل الصحة العامة والوقاٌة الصحٌة ورعاٌة المرضى وتوفٌر االدوٌة لمعالجتهم وشفائهم كما 

تقوم الدولة بالحمالت الموسمٌة للحث على التلقٌح من االمراض الخطٌرة ، وبناء المستشفٌات 

والكوادر الطبٌة . ان تقصٌر الدول  باألدوٌةوالمستوصفات ودور الرعاٌة الصحٌة ودعمها 

االلتزام بضمان هذا الحق هو تقصٌر تجاه حق من حقوق االنسان المهمة ، وان اي تهاون تجاه 

 بظروؾ االنسان المعاشٌة والصحٌة ٌتناقض مع مبررات وجود الدولة والقانون .

_ الحق فً بٌئة نظٌفة 3  

 هل البٌئة النظٌفة حقا ٌطالب به ؟ وكٌؾ ارتبط هذا الحق بحقوق االنسان ؟

ٌأكل  فاإلنسانالمختلفة  هً المحٌط الذي ٌعٌش فٌه االنسان وٌستخدمه فً مظاهر الحٌاة البٌئة

اء وٌصطاد منه وٌستخدمه من االرض وٌمارس حٌاته الٌومٌة فوق مساحاتها وٌشرب من الم

فبقاء  ؽٌٌرات المناخ ،بت وٌأثرفً انشطته الحٌوٌة الٌومٌة وٌتنفس الهواء وٌعٌش تحت السماء 

المكونات البٌئٌة سلٌمة ٌعنً الحفاظ على حٌاة وصحة االنسان واي اثر ٌصٌب اي عنصر 

. ولٌست الحٌاة والصحة هما الوحٌدان اللذان ٌتأثران بٌئً ٌنعكس على االنسان بشكل مباشر 

بذلك  ٌتأثرً والفكري بالتؽٌٌرات البٌئٌة بل ان العمل والنشاط االقتصادي واالجتماعً والعائل

الى انه ) لكل فرد حق العٌش فً ظروؾ بٌئٌة  33اٌضا . وٌنص الدستور العراقً فً المادة 

 سلٌمة (.

 مظاهر االضرار بالبٌئة

سبٌل المثال تلوث االنهار والبحٌرات والبحار والمحٌطات الناتج من  ٌشمل الضرر البٌئً على

والكٌمٌائٌة ، واختفاء مظاهر الحٌاة نفاٌات السامة تسرب النفط من ناقالت النفط وتفرٌػ ال

 البرٌة ، وانقراض الطٌور المهاجرة ، وظاهرة االحتباس الحراري والتصحر وتؽٌر المناخ .

 



 سبب وجود االضرار البٌئٌة

قد تكون الطبٌعة سببا من االسباب التً تؤدي الى تؽٌر حرارة الجو مما ٌؤدي الى انقراض 

ٌسمى بتوازن الطبٌعة ، لكن هذا ٌحدث عبر  انواع احٌائٌة وظهور انواع جدٌدة وهذا ما

مالٌٌن او على االقل االؾ السنٌن ومن ؼٌر الممكن مالحظته خالل فترة حٌاة جٌل واحد اال 

 نادرا .

السبب الرئٌسً فً التلوث البٌئً هو التدخل االنسانً والتطور االقتصادي وتطور لكن 

الصناعات وما ٌنتج عنها من المخلفات الضارة بالبٌئة . ذلك التجارب العلمٌة رؼم فائدتها 

والتجارب النووٌة وطرق الصٌد الحدٌثة . حوادث االنفجارات فً المفاعالت النووٌة 

ضا سببت ضررا كبٌرا للبٌئة والمصانع الكٌمٌاوٌة اٌ  

 معالجة االضرار البٌئٌة

تعالج االضرار البٌئٌة عبر الوسائل المباشرة والوسائل ؼٌر المباشرة وٌقصد بالمعالجة منع 

ٌمكن ازالته بصورة نهائٌة وتتمثل الوسائل  وقوع الضرر البٌئً والتخفٌؾ من اثره ، اذ ال

تتناول موضوعات بٌئٌة كالتصحر وتؽٌر المناخ  اتفاقٌات دولٌة بأبرامالمباشرة للمعالجة 

والتنوع االحٌائً وحماٌة الطٌور واالسماك والؽابات ......الخ واصدار قوانٌن وطنٌة داخلٌة 

هٌئات ومنظمات دولٌة بٌئة .واقامة ة لمن ٌسبب ضررا للتعنى بالبٌئة ووضع عقوبات رادع

ام بخصوص الوسائل ؼٌر المباشرة فتتمثل بمواجهة احتماالت وقوع  ومحلٌة تعنى بالبٌئة .

 اضرار مستقبلٌة واتخاذ الوسائل التً تقلل من احتمال وقوعها .

 الحقوق الثقافية 

ٌم عامل التعلاوال: من الدستور على ان )  33ابرزها هو الحق فً التعلٌم لذلك نصت المادة 

وتكفل الدولة  ، وهو الزامً فً المرحلة االبتدائٌة، الدولة  تكفلهاساس لتقدم المجتمع وحق 

ثالثا: تشجع  . ثانٌا: التعلٌم المجانً حق لكل العراقٌٌن فً مختلؾ مراحله .محاربة االمٌة

الدولة البحث العلمً لألؼراض السلمٌة بما ٌخدم االنسانٌة ، وترعى التفوق واالبداع واالبتكار 

. ( لخاص واالهلً مكفول وٌنظم بقانوناالتعلٌم  رابعا: غ .ومختلؾ مظاهر النبو  

 

 



 حقوق انسان 

 استاذ المادة : م.م حسٌن علً حمٌد

 

  

 حقوق االنسان فً الحضارات القدٌمة 

 

منذ ولد االنسان ولدت معه حقوقه . لكن الوعً بهذه الحقوق واالعتراف بها اتخذ         

مع ٌمكن استبعاده  مسٌرة طوٌلة فً التارٌخ البشري . ان حرمان االنسان من حقوقه امر ال

الظلم واالستبداد .وجود   

ان اغلب الحضارات والشرائع السماوٌة اهتمت بحقوق االنسان وقد وجدت هذه الحقوق مدونة 

 ومكتوبة فً مخطوطات اثرٌة ووثائق فً مختلف الحضارات .

حقوق االنسان في حضارة وادي الرافدين :  1  

قد وردت كلمة اماركً تعتبر من اقدم الحضارات البشرٌة وأولها اهتماما بحقوق االنسان . ف

اي الحرٌة فً نص لوثٌقة سومرٌة تؤكد على اهمٌة حقوق االنسان . كذلك فً الحضارات 

االشورٌة والبابلٌة فقد عثرت بعثة تنقٌب فرنسٌة على مخروط طٌنً مدون باللغة السومرٌة 

 وبالخط المسماري فً مدٌنة لكش فً قضاء الشطرة ٌضم اصالحات اجتماعٌة وضعها العاهل

القضاء على المساوئ قبل المٌالد تضمنت هذه االصالحات  5742السومري اوركاجٌنا عام 

التً ٌتذمر منها شعب المدٌنة وازالة الظلم عن الفقراء الذي ٌقع علٌهم من االغنٌاء والمتنفذٌن 

 ورجال المعبد .

  شريعة حمورابي 

توي موادها القانونٌة على تعتبر شرٌعة حمورابً العاهل البابلً من اشهر الشرائع اذ تح

نصوص تحمً مبادئ حقوق االنسان . هذه القوانٌن استمدها حمورابً من القوانٌن واالعراف 

التً كانت سائدة لدى السومرٌٌن واالكدٌٌن ، فقد عمل على جمعها وتعدٌلها وكتابتها فً مسلة 

 من الطٌن وزعها على مدن العراق القدٌم .



مادة  555قبل المٌالد . تتألف مسلته من  1465 – 1421حكم حمورابً بابل بٌن عامً 

قانونٌة مدونة باللغة البابلٌة وبالخط المسماري مكونة من ثالثة اقسام ) المقدمة والمتن 

والخاتمة ( وقد تضمنت المقدمة حرصه على سعادة المجتمع البابلً ورفاهٌته وسٌادة القانون 

المظلوم وحقوق الضعفاء واالٌتام واالرامل ، وحقوق اخرى تتعلق بالضرائب  وتأكٌد انصاف

 وامراء الجٌش .

شؤون المرأة والزواج والطالق واالرث . اذا تعتبر  131الى  154وقد عالجت المواد من 

 الشرائع فً وادي الرافدٌن من اهم الشرائع التً ضمنت الحقوق الفردٌة لكل مواطن .

   في الحضارة االغريقية حقوق االنسان:  5

حقوق السٌاسٌة ببعض الحقوق فً مجاالت معٌنة منها ال لإلنساناعترفت الحضارة االغرٌقٌة 

اسلوبا للحكم عن طرٌق اجتماع االحرار من الرجال فً قراطٌة المباشرة ، اذ اعتبرت الدٌم

 مدٌنة  اثٌنا لمناقشة شؤون الدولة واقرار القوانٌن .

ٌة فهو حق محترم ومكفول فً الحضارة االغرٌقٌة ، على الرغم من ان فٌما ٌخص حق الملك

 ملكٌة االرض فً حٌنها كانت جماعٌة ثم تحولت الى قبلٌة.

التوازن االجتماعً حٌث كان المجتمع مؤلف من طبقتٌن هما  بانعدامتتمٌز الحضارة االغرٌقٌة 

على طبقة االحرار والذكور طبقة االحرار و طبقة العبٌد . وما ذكر من حقوق فهً مقتصرة 

فقط اذ لم ٌكن للعبٌد اي حقوق فقد وجدوا للطاعة والعمل ، وبالنسبة للمرأة االغرٌقٌة فقد كانت 

 مجردة من حقوقها المدنٌة والسٌاسٌة .

  حقوق االنسان في الحضارة الرومانية :  7

ى للطبقة العامة ، قسم المجتمع فً الحضارة الرومانٌة الى طبقتٌن احدهما لألشراف واالخر

وعلى اساس ذلك قسمت الحقوق والواجبات وحصل تمٌٌز فً الحقوق وااللتزامات فمثال حق 

 االنتخاب اقتصر على طبقة االشراف .

وامتد هذا التمٌٌز بٌن الطبقتٌن لٌصل للمعاملة القانونٌة والقضائٌة . اذا حقوق االنسان فً 

الطبقً وانعدام مبدأ المساواة .الحضارة الرومانٌة كانت متأثرة بالتفاوت   

  حقوق االنسان في الحضارة المصرية :  1



فً عهد الفراعنة مرت مصر فتعتبر الحضارة المصرٌة من اعرق الحضارات فً العالم . 

بثالث مراحل وهً مرحلة الفرعونٌة القدٌمة والوسطى والحدٌثة ، فكانت المرحلة االولى تقوم 

لٌس من حق الشعب المشاركة فً الحكم . اما المرحلة الثانٌة  على فكرة الوهٌة الملك ، اي

تحققت العدالة نوعا ما . فً المرحلة الثالثة عاد الظلم الذي حكم الشعب وعادت كل السلطات ) 

 الدٌنٌة والمدنٌة( لتجتمع بٌد الفرعون . 

عة االرض ٌذكر ان المصرٌٌن بنو االهرامات على اكتاف العبٌد ، واستغلوا الفالحٌن لزرا

 لصالح الفراعنة .

حٌث دعت ساهمت واهتمت بحقوق االنسان   الصينية والهندية حضارات اخرى مثل 

الهندوسٌة الى المساواة والعدل. ووضع بوذا حلوال عملٌة للحٌاة والمساواة والحرٌة ونشر 

وفً الصٌن ساهمت حكمت كونفوشٌوس فً نشر العدل واالخاء العالمً وشد على  العدل .

 خدمة االنسان لإلنسان . 



 حقوق انسان

 استاذ المادة : م.م حسٌن علً حمٌد

 

 

 حقوق االنسان على الصعٌد الدولً )العالمً(

 

ٌعود االهتمام بحقوق االنسان الى وقت قرٌب ، اذ شهدت االنسانٌة خضم من الحروب         

منظمة والكوارث دفعت بأعضاء المجتمع الدولً الى االهتمام بحقوق االنسان . فتم انشاء 

وقد اقرت بمبدأ حقوق االنسان والحرٌات  بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة االمم المتحدة

 55االساسٌة للجمٌع بدون تمٌٌز حسب العرق او الجنس او اللغة او الدٌن . وجاء فً المادة 

تأكٌد على ضرورة اقامة عالقات سلٌمة وودٌة بٌن االمم وان تعمل  ميثاق االمم المتحدة من 

للمعٌشة والنهوض بعوامل التطور االقتصادي مم المتحدة على تحقٌق مستوى اعلى اال

 واالجتماعً .

 الجمعية العامة لألمم المتحدة 

وهً الجهاز االول من اجهزة االمم المتحدة تضم جمٌع الدول االعضاء وتجتمع مرة واحدة 

بما فٌها حقوق االنسان كل عام تناقش جمٌع المسائل ضمن نطاق االمم المتحدة ومسؤولٌاتها 

وحرٌاته االساسٌة . تعمل الجمعٌة على تحقٌق وضمان حقوق االنسان بدون تمٌٌز عبر 

مجموعة من االجهزة التابعة لها مثل مجلس حقوق االنسان ومنظمة الٌونسكو ومنظمة الصحة 

ام .وٌعد مشروع االعالن العالمً لحقوق االنسان الصادر عن الجمعٌة عالعالمٌة وغٌرها 

من ابرز انشطتها كما ساهمت فً اعالنً الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والحقوق  8491

.8411االجتماعٌة والثقافٌة عام   

 المجلس االقتصادي واالجتماعي 

من اجهزة االمم المتحدة التً اهتمت بحقوق االنسان وحرٌاته . وللمجلس الحق فً انشاء لجان 

وق االنسان ومن ابرزها لجنة حقوق االنسان ولجنة اقتصادٌة واجتماعٌة من اجل تعزٌز حق



المرأة ولجنة التنمٌة االجتماعٌة ولجنة السكان والتنمٌة ، حٌث ساهمت لجنة حقوق االنسان 

واحترامها .  لإلنسانبشكل كبٌر فً تعزٌز االعتراف بالحقوق االساسٌة   

 مجلس حقوق االنسان 

المتحدة تساهم فً تعزٌز حقوق االنسان وحماٌتها فً هٌئة حكومٌة تابعة للجمعٌة العامة لألمم 

،  6001جمٌع انحاء العالم وهو بدٌل عن لجنة حقوق االنسان ومقره جنٌف ، اسس فً اذار 

 عدد اعضائه سبعة واربعون عضو من اعضاء الجمعٌة العامة.

 اهداف المجلس

على الساحة الدولٌة  _ االجتماع مع ممثلً مختلف الجهات الفاعلة فً مجال حقوق االنسان8

لمناقشة وتحدٌد حقوق االنسان ، بحٌث صار المجلس مركزا للحوار بشأن القضاٌا ذات الطابع 

 االنسانً .

_ مراقبة جمٌع الدول من اجل تعزٌز وحماٌة حقوق االنسان والتأكٌد على وفاء الدول 6

 بالتزاماتها .

النسان من خالل تقدٌم التوجٌهات الى _ االسهام فً تطوٌر القانون الدولً فً مجال حقوق ا3 

 الجمعٌة العامة .

بناءا على دراسات لبٌان وفاء كل دولة بالتزاماتها ._ االجتماع بصورة دورٌة 9  

_ مشاركة المنظمات غٌر الحكومٌة فً مجال حقوق االنسان من خالل التعاون بشكل غٌر 5

 رسمً .

ة المتخصصة فً مجال حقوق االنسان _ تبادل الخبرات مع المنظمات والوكاالت الدول1ٌ

 ومنظمات المجتمع المدنً . 

  



 حقوق االنسان

 استاذ المادة : م.م حسٌن علً حمٌد

 

 

 الملكٌة  الفكرٌة

 

، ٌعتبر حق التملك من حقوق االنسان االساسٌة التً كفلتها التشرٌعات الوطنٌة للدول        

والتشرٌعات الصادرة عن المنظمات العالمٌة التً تعنى بحقوق االنسان ، بل حتى الشرائع 

حق من حقوق االنسان حٌث التختلف عن  الملكية الفكريةالسماوٌة كفلت حق التملك . وتعتبر 

حقوق الملكٌة االخرى وهً نتاج فكر االنسان من ابداعات مثل االختراعات ، النماذج 

عالمات التجارٌة ، االغانً والرموز واالسماء ز فهً تمكن مالك الحق من الصناعٌة ، ال

االستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكره ثم تبلور الى ان اصبح فً صورة منتج 

ن وٌحق للمالك منع االخرٌن من التعامل فً ملكه دون الحصول على اذن مسبق منه ، كما 

ي على حقوقه ، والمطالبة بوقف التعدي او التعوٌض عما ٌحق له مقاضاتهم فً حالة العد

 اصابه من ضرر .

قد اوقدت فً شمال اٌطالٌا فً : ٌعتقد ان شرارة نظام الملكٌة الفكرٌة تاريخ الملكية الفكرية 

م صدر قانون فً البندقٌة ٌنظم حماٌة االختراعات . اما دولٌا فقد 4141عصر النهضة . وفً 

دتٌن تعتبران االساس الدولً لنظام الملكٌة الفكرٌة هما : اتفاقٌة بارٌس تم التوقٌع على معاه

لحماٌة المصنفات االدبٌة والفنٌة . 4881واتفاقٌة برن  4881لحماٌة الملكٌة الصناعٌة   

 

 

 

 



 االرهاب 

 

ٌعنً لغوٌا التخوٌف والرهبة والقسر واالرهاب هو كل عمل ٌستهدف االخرٌن وٌثنً        

وٌبعدهم عن طموحاتهم واهدافهم .ارادتهم   

  انواعه

_ االرهاب الدولً : وٌقصد به استعمال القوة بصٌغة منافٌة للقانون واالعراف وٌحدث عن 4

 استخدام االلة الحربٌة واالسلحة من قبل دولة ضد دولة اخرى خارج اطار الشرعٌة الدولٌة.

من اجل احداث تغٌٌر سٌاسً بشكل ال  _ االرهاب السٌاسً : هو استخدام القوة او التهدٌد بها2

 ٌتوافق مع منظومة القٌم الدستورٌة للحقوق والحرٌات .

هو مفهوم عام ٌستهدف افساد المعتقد او السلوك من خالل استخدام _ االرهاب الفكري : 1

 الوسائل المعنوٌة والمادٌة لألخالل باألمن العام.

 اسبابه

_ غٌاب سلطة القانون 4  

الثقافً والوعً الدٌنً _ ضعف المستوى2  

_ ضعف الثقافة المجتمعٌة1  

_ االبتعاد عن تعالٌم الشرٌعة السمحاء وضعف العقٌدة1  

_ التطرف بالدٌن وتوجٌه ثقافة ونفس طائفً او عرق5ً  

_ الصراعات السٌاسٌة والمجتمعٌة 1  

من خالل : التصدي لإلرهاب  

_ تطوٌر الثقافة المجتمعٌة4  

والصراعات السٌاسٌة_ القضاء على الخالفات 2  



_ تفعٌل دور القانون 1  

_ تعمٌق مفاهٌم الشرٌعة والدٌن فً نفوس المواطنٌن1  

_ التثقٌف من اجل وضع الوطن فً اولوٌة ومقدمة المهام وفوق كل االعتبارات  5  

 

 

 



 حقوق االنسان

 استاذ المادة : م.م حسٌن علً حمٌد

 

 االتجار بالبشر

 

: هو االستخدام والنقل واالخفاء والتسلٌم لألشخاص من خالل التهدٌد ، مفهوم االتجار بالبشر 

او االختطاف ، او الخداع او استخدام القوة والتحاٌل من خالل اعطاء او اخذ فوائد الكتساب 

بالخضوع لشخص معٌن او جهة معٌنة والهدف هو االستغالل  موافقة وقبول االشخاص

 الجنسً او القٌام بعمل معٌن بشكل اجباري .

: هو كافة التصرفات غٌر المشروعة ، التً تحٌل مفهوم االتجار بالبشر عند فقهاء القانون 

االنسان الى مجرد سلعة او ضحٌة ٌتم التصرف فٌه بواسطة وسطاء ومحترفٌن عبر الحدود 

 ه ذلك ، سواء كانجر متدن او اعمال جنسٌة او ما شابوطنٌة بقصد استغالله فً اعمال ذات اال

.صورة اخرى من صور العبودٌة ذاك بأراده الضحٌة او قسرا او ب  

ٌجوز استرقاق احد او  الوقد اشار االعالن العالمً لحقوق االنسان الى التجار بالبشر انه : 

ر بالرقٌق بجمٌع صورهما.استعباده ، وٌحضر الرق واالتجا  

 وقد اكد العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة على ذلك.

: لقد كان للرقٌق على مر التارٌخ مصٌر مؤلم جدا . فقد االتجار بالبشر فً الحضارات القدٌمة 

دا  عبٌ اتعساء بحٌث لم ٌكونو اوصفهم مونتسكٌو فً كتابه روح القوانٌن بأنهم اي العبٌد كانو

ذٌه كما ذب عبده وٌؤاي شخص ان ٌع باستطاعةٌعتبرون عبٌد للكل وكان  الفرد وانما كانو

ٌحلو له دون خوف من القانون . لقد كانت حٌاة اولئك الناس اسوء من حٌاة الحٌوانات . فقد 

شهدت موانئ اوربا حركة لتدفق بضائع بشرٌة قادمة من افرٌقٌا ومتجه الى العالم الجدٌد  وٌتم 

بادلتهم بسلع زراعٌة مثل التبغ والتوابل والقطن .م  

فً مصر بنٌت االهرامات على اكتاف الرقٌق ، وفً الصٌن انتشر الرق انتشارا واسعا ، وفً 

، وكذلك فً بالد فارس والٌونان التً اشتهرت الهند كان معظم الشعب عبٌدا لطبقات النظام 

 بأسواق تجارة الرقٌق .



اق عند الرومان استرقاق المدٌن الحر الذي لم ٌتٌسر له الوفاء بدٌنه .وكان من وسائل االسترق  

وفً العصور الوسطى ساد نظام االقطاع فصار المزارعون عبٌدا لمالك االرض ٌشترون 

 وٌباعون مع االرض .

 وكان الرق موجود على اوسع نطاق لدى االشورٌون فكانت قصورهم ملٌئة بالعبٌد والجواري.

اما بخصوص عرب الجاهلٌة فلم ٌختلف الحال لدى العرب قبل االسالم عن غٌرهم من االمم 

  فً مٌدان تجارة الرق فقد كان عبدهللا بن جدعان من اشهر تجار الرقٌق . 

 انواع االتجار بالبشر :

 _ البغاء : من اخطر انواع االتجار بالبشر واالكثر انتشارا فً العالم لما ٌحققه من ارباح1

 خٌالٌة وثروات ضخمة .

وٌتم استغاللهم فً العمالة غٌر المكلفة ، والعمالة الخطرة ، وٌتم _ االتجار فً االطفال : 2

 تجنٌدهم فً العملٌات العسكرٌة .

_ تجارة االعضاء البشرٌة : والتً تدر ارباحا وفٌرة على تجار االعضاء البشرٌة ) كالكلى 3

 وقرنٌة العٌن والقلب والكبد (

العمل القسري : حسب تقدٌرات منظمة العمل الدولٌة ٌشكل االتجار بالبشر لغرض العمل _ 4

 القسري اكثر اشكال المتاجرة وقوعا . وٌشكل العمل القسري عبودٌة ال ارادٌة .

شخص  إلخضاع_ العمل المقٌد : احد اشكال االجبار او االكراه هو استعمال سند دٌن 5

 لالستعباد . 

تجار بالبشر :اسباب ظاهرة اال  

_ الفقر: ٌعتبر الفقر العامل الرئٌسً لمشكلة االتجار بالبشر فمعظم حاالت بٌع االطفال فً 1

ة تكون بسبب سوء الظروف المعٌشٌة او انعدامها .راالسر الفقٌ  

وتشٌر الدراسات الى ان الدول التً تعانً انتشارا واسعا للفقر ومستوٌات تعلٌمٌة متدنٌة تكثر 

ت االتجار بالبشر . فٌها عملٌا  

_ الظروف االجتماعٌة والحروب : الهروب من الحروب والكوارث الطبٌعٌة اسباب تجعل 2

 الناس ضحاٌا لإلتجار بالبشر 



_ االضطرابات السٌاسٌة وغٌاب االستقرار سببا من اسباب تشرد االسر وتفتتها فً الشتات 3

.تجار بالبشرواالبنائها لدخول عالم تجارة الرقٌق مما ٌدفع بأ  

_ من اسباب االتجار بالبشر  ضعف الواعز الدٌنً حٌث ٌجب تنمٌته لدى االفراد وهذا 4

مسؤولٌة الجهات والمؤسسات الدٌنٌة ودور العبادة فً تثقٌف الناس دٌنٌا وبٌان المحرمات من 

 االعمال وما ٌجب اجتنابه والنهً عن االقتراب منه .

 

 موقف االسالم من االتجار بالبشر

حرم االستعباد واستغالل االنسان ألخٌه االنسان فقد دعا الى االخاء االنسانً ، االسالم 

والمساواة بٌن الصغٌر والكبٌر والحاكم والمحكوم . وكان االسالم ٌدعو الى رفع االستبداد 

اٌضا خصصت مٌزانٌة فً  والقضاء على التفاوت الطبقً والتركٌز على العدالة االجتماعٌة

لعتق جمٌع العبٌد.بٌت مال المسلمٌن   

وكان ائمة اهل البٌت علٌهم السالم ٌعتقون العبٌد ألدنى عذر لٌكونوا قدوة لألخرٌن حتى ان 

احد غلمان االمام الباقر ) علٌه السالم ( عمل عمال صالحا فقال له اذهب فانت حر فانً اكره 

 ان استخدم رجال من اهل الجنة .

تجار بالبشرالتشرٌعات الوطنٌة للحد من اال  

ٌسلم العراق من االتجار بالبشر حٌث اخذ طرٌقه نتٌجة الحروب والصراعات الداخلٌة  لم

قرة التً مر بها البلد ، مما ادى الى انبثاق مشكالت االتجار بالبشر فمع والظروف الغٌر مست

ئ قدم فً بالبشر موط لإلتجاروجود النازحٌن واالرامل واالطفال المشردٌن واالٌتام صار 

 العراق .

فقد اشار الدستور العراقً فً لجة هذه الظاهرة ااما بالنسبة لدور الحكومة العراقٌة فً مع

المادة السابعة والثالثٌن / ثالثا ) ٌحرم العمل القسري ، العبودٌة ، وتجارة العبٌد ، وٌحرم 

 االتجار بالنساء واالطفال و االتجار بالجنس (

0202تجار بالبشر لسنة مشروع قانون مكافحة اال  

عن وجود مشروع قانون لمكافحة االتجار بالبشر معد من قبل مجلس حكومة العراقٌة لاعلنت ا

الجوانب من  شورى الدولة ومقترح من قبل وزارة الداخلٌة العراقٌة وهذا المشروع ملم بجمٌع



وهو بالبشر  لإلتجارالعقوبات ومنفذي عملٌات االتجار بالبشر . وقد تضمن المشروع تعرٌفا 

تجنٌد اشخاص او نقلهم او اٌوائهم او استقبالهم بهدف بٌعهم او استغاللهم فً العملٌات 

االرهابٌة او النزاعات المسلحة او فً اعمال الدعارة او االستغالل الجنسً او السخرة او 

التجارة  ألغراضرٌة البش باألعضاءرقاق او التسول او المتاجرة العمل القسري او االست

. الطبٌة  

وممثلٌن من  ٌترأسها وزٌر الداخلٌةتناول المشروع فً المادة الثانٌة تشكٌل لجنة وزارٌة 

.مختلف الجهات الحكومٌة   

اعمال اللجنة بحٌث تتولى تحقٌق اهداف هذا القانون وهً وضع وفً المادة الثالثة وضحت 

الخطط والرامج لمكافحة ظاهرة االتجار بالبشر والحد منها ووضع التوصٌات الالزمة واعداد 

امة الع لألمانةة ورفعها بالبشر وفق االتفاقٌات الدولٌة ذات الصل باإلتجارالتقارٌر المتعلقة 

 لمجلس الوزراء .

ونصت المادة الرابعة على تشكٌل لجنة فرعٌة لمكافحة االتجار بالبشر فً كل محافظة ٌرأسها 

اتها للجنة العلٌا .المحافظ وتضم ممثلٌن عن الوزارات المعنٌة ، وترفع هذه اللجنة توصٌ  

 

 

 

 

 

  


