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 الثالثةالمحاضرة 

 الفصل الثاني: ماهية وطبيعة حقوق االنسان

 اعداد / م.م. ليث عبد الستار عيادة 

 )لطلبة المرحلة االولى( قسم الحاسبات + قسم الرياضيات + قسم اللغة العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م 1441الصادر فً العاشر من كانون االول عام  جاء االعالن العالمً لحقوق االنسان 

ٌة الدولٌة للحقوق الثقافٌة واالجتماعٌة واالتفاقٌة الدولٌة للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة واالتفاق

م، لتجسد جمٌعها المفهوم القائم لفكرة حقوق االنسان وضرورة 1466واالقتصادٌة لعام 

حماٌتها، وتجدر االشارة الى ان االتفاقٌة االخٌرة تتمتع بقوة الزامٌة للدول االعضاء فً هٌئة 

 االمم المتحدة. 

ٌة حظٌت بقبول معظم الدول والمنظمات ان فكرة حقوق االنسان عالمٌة وشمول 

واالنظمة التً تشكل النسٌج العام للمجتمع الدولً، ولم تكن فكرة حقوق االنسان مجرد فكرة 

مدنٌة وحضارٌة بل اصبحت تؤخذ مناحً اخرى على الساحة السٌاسٌة الداخلٌة والخارجٌة 

ابات المحلٌة التً تجري فً للدول واصبحت الشغل الشاغل للدوائر السٌاسٌة العالمٌة ولالنتخ

مختلف انحاء العالم وبالنتٌجة فؤن المحافظة علٌها او السعً لحماٌتها وصونها تعد غاٌة فً 

 االهمٌة واساساً لمعظم البرامج االنتخابٌة لالحزاب السٌاسٌة على االصعدة االقلٌمٌة والمحلٌة. 

 ماهً حقوق االنسان.  .1

 شمولٌة حقوق االنسان.  .2

 سانٌة وحقوق االنسان. الكرامة االن .3

 ماهً مسإولٌات والتزامات االنسان.  .4

 خصائص حقوق االنسان.  .5

  فئات الحقوق.  .6

 ما هي حقوق االنسان:  المبحث االول:

من القواعد التً تخول حقوقاً للفرد دون تقدٌم ان اصطالح الحقوق: هو مجموعة  

تنازالت من جانبه او اذالل له وباختصار فان هذا االصطالح ٌعنً اٌضاً حقوق ولٌس مجرد 

امال وهً حقوق ولٌست احساناً او حباً او اخوة ان كلمة حقوق تتضمن اعطاء الحق كاستحقاق 

 . اصلً ولٌس اكتسابٌاً فاالنسان له الحق فً كل حقوقه

وتجدر االشارة الى ان عصبة االمم لم تعرف اي تنظٌماً واضحاً المعالم لحقوق االنسان  

وحماٌتها بمعنى انه لم ٌكن هناك اطار عام ٌحدد ماهٌة هذه الحقوق وفئاتها ومٌزاتها وسبل 

حماٌتها باستثناء النص المتعلق بضرورة معاملة اعضاء العصبة بصورة عادلة للشعوب التً 
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االقالٌم الخاضعة لسلطتهم وضرورة احترام حقوق الشعوب التً تعٌش فً االقالٌم  تعٌش فً

 التً خضعت لنظام االنتداب. 

وفً الوقت ذاته عملت اتفاقٌات الصلح التً جاءت فً اعقاب الحرب العالمٌة االولى  

وم لم على تنظٌم الحقوق الخاصة بشؤن االقلٌات، اال ان وفرة حقوق االنسان كما نلمسها الٌ

تتبلور اال بمٌالد هٌئة االمم المتحدة فً اعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة وتبنً االعالن العالمً 

 . 1466لحقوق االنسان، والعهود الدولٌة التً تم المصادقة علٌها فً عام 

ومن البدٌهٌات والمسلمات لدى علماء االجتماع واالنثروبولوجً ان اهم ما ٌمٌز  

ئن اجتماعً ال ٌستطٌع ان ٌعٌش بمعزل عن مجتمعه وذلك لعجزه عن توفٌر االنسان هو انه كا

احتٌاجاته االساسٌة ومن ثم فان وجود االنسان فً المجتمع ٌنتج عنه معادلة ثابتة وهً العالقة 

الروابط الروابط االسرٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ومما ال شك فٌه التً تربطه بغٌره ومن هذه 

اجة الى اساس ونظام واستقرار من خالل وضع ضوابط وقواعد تنظٌم ان هذه الروابط بح

سلوك االفراد وعالقتهم ببعضهم البعض ومن هنا برزت الحاجة ومنذ القدم لوجود قواعد قانونٌة 

 تنظم عالقة االفراد داخل المجتمع الواحد . 

للداللة اما فٌما ٌتعلق بتارٌخ ظهور اصطالح حقوق االنسان والمتعارف علٌه الٌوم  

على الحقوق االساسٌة فً الحٌاة الكرٌمة للرجال والنساء من غٌر تمٌز فؤنها ظهرت حدٌثاً فً 

اوربا بعد الثورة الفرنسٌة وفً اواخر القرن الثامن عشر، وذلك باعالن الثورة لوثٌقة حقوق 

سود فً اوربا االنسان على لسان قادتها حٌنذاك والتً بموجبها تم الغاء نظام االقطاع الذي كان ٌ

 باستبعاده لجمٌع العاملٌن فً االرض لحساب مالكً االرض. 

))حقوق االنسان(( : وهي المعايير االساسية التي ال ووفقاً لما تقدم فانه ٌمكن تعرٌف  

يمكن للناس من دونها ان يعيشوا بكرامة كبشر، وهي ضمانات عالمية تحمي االفراد 

 لتي تمس الحريات االساسية والكرامة االنسانية. والجماعات من االجراءات الحكومية ا

  شمولية حقوق االنسان:المبحث الثاني: 

حقوق االنسان وذلك الختالف الثقافات والشعوب  ال ٌوجد تعرٌف ثابت وشامل لمفهوم 

واالنظمة االقتصادٌة والسٌاسٌة فً تعرٌفها لالنسان ذاته. وٌختلف تعرٌف االنسان وفقاً 

الٌدلوجٌات كل نظام على حده فهو فً النظام الرأسمالً ٌختلف عنه فً النظام االشتراكً او 

العالم الثالث من ال ٌتوانى فً انتقاد الطابع  حتى فً ابجدٌات ومفاهٌم العالم الثالث. فهناك فً

  1441الغربً لحقوق االنسان ومثال ذلك ما صٌغ فً االعالن العالمً لحقوق االنسان سنة 

وهي تعني ان يكون لكل رجل وامرأة وطفل ويمكن تعريف شمولية حقوق االنسان:  

ساسية بدون ا  تمي  بسب  في كل انحاء العالم حقاً متساوياً في التمتع بحقوق االنسان اال

  الدين او العرق او الرأ  او الجنس او اللون او أية صفة ممي ة اخرى. 

وتجدر االشارة الى ان هناك العدٌد من العقبات التً تواجه مفهوم عالمٌة حقوق االنسان ومن 
 اهم هذه العقبات :
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وتنقسم هذه العقبات الى عقبات اٌدلوجٌة واخرى حضارٌة وعلى النحو  اوالً: العقبات الفكرية:
 االتً: 

وترجع هذه العقبة نتٌجة الى انقسام العالم على ذاته بٌن رأسمالً  العقبات االيدلوجية: . أ
واشتراكً وعالم نامً، وعلى سبٌل المثال ٌوجد انفصال بٌن الحرٌات الشكلٌة 

بٌنما ٌإمن العالم الغربً الرأسمالً بحقوق الفرد والحقٌقٌة فً الدساتٌر االشتراكٌة 
 السٌد وال زالت الدول النامٌة تعزف على وتر حق تقرٌر المصٌر. 

ان اهم ما ٌواجه مفهوم عالمٌة حقوق االنسان هو انه جاء بطابع  العقبات الحضارية: .  
غربً صرف، فمعظم الدول التً وقعت على االعالن العالمً لحقوق االنسان عام 

كانت من الدول الغربٌة، ولم تمثل القارة السوداء سوى بثالث دول هً مصر  1441
واثٌوبٌا ولٌبرٌا وهو ما ٌعكس عدم وجود اي تؤثٌر للثقافات االفرٌقٌة او حتى الشرقٌة 
على صٌاغة المفهوم العام لعالمٌة حقوق االنسان، وهذا على العكس من العهدٌن 

. وبناءاً على ما سبق فقد تؤثر االعالن 1466ام الدولٌٌن اللذٌن تم اقرارهما فً ع
العالمً لحقوق االنسان بالمفاهٌم والثقافات والتقالٌد الغربٌة اكثر من تؤثره بمفاهٌم 
الشعوب الشرقٌة وهذا ما تكشف عنه مواد ونصوص االعالن العالمً لحقوق االنسان 

لهذا كان الخالف حول فلسفة حٌث ال وجود للفلسفات والقٌم الدٌنٌة واالخالقٌة الشرقٌة و
االعالن أزاء التعامل مع قضاٌا المرأة واقرار مبادئ المساواة بٌن الجنسٌن ال تتفق 
والفكر الفلسفً والثقافً الشرقً، وٌظهر هذا جلٌاً من خالل التمعن فً معارضة مفهوم 

ة بالزواج المساواة فً االعالن بٌن الرجل والمرأة مع احكام الشرٌعة االسالمٌة المتعلق
 والطالق والمٌراث. 

 وتنقسم العقبات المادٌة الى عقبات اقتصادٌة وتقنٌة على النحو اآلتً:  ثانياً: العقبات المادية:

ان اهم المشاكل التً تواجه العالم النامً هً مشاكل الفقر والعوز،  العقبات االقتصادية: . أ
ساسٌة لالنسان من غذاء اذ ٌكاد من الصعب فً معظم االحٌان تلبٌة االحتٌاجات اال

ودواء وتوفٌر التعلٌم والرعاٌة الصحٌة الالزمة كما ان الحق فً التطور التنموي تعد 
من اهم مسائل حقوق االنسان التً ترمً بظاللها على العالم الثالث، هذه الهوة بٌن 

الى العالم المتحضر المتقدم صناعٌاً والعالم الثالث النامً من اهم المشاكل التً ادت 
عدم مصادقة بعض الدول المنتمٌة الى االخٌر على اتفاقٌات حقوق االنسان المتعاقبة، 

 وهو ما ادى بدوره الى بروز عقبات تقنٌة امام عالمٌة حقوق االنسان. 
ان عدم قبول دول العالم باالتفاقٌات العالمٌة لحقوق االنسان ٌإثر سلباً  العقبات التقنية: .  

امتناع العدٌد من الدول بالقبول بآلٌات الرقابة على مدى تنفٌذها على فعالٌتها، وبالتالً 
من  35اللتزاماتها فً مجال حقوق االنسان وفً هذا السٌاق ٌقول بعض الباحثٌن ان 

 22الدول االفرٌقٌة فقط صادقت على العهد المتعلق بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة بٌنما 
جنة حقوق االنسان التً نشئت بموجب منها فقط قبلت حق االفراد فً اللجوء الى ل

 البروتوكول االختٌاري. 

 الكرامة االنسانية وحقوق االنسان:المبحث الثالث: 

من خالل الدراسة التحلٌلٌة لنصوص ومواد االعالن العالمً لحقوق االنسان نجد روح  
هذا االعالن جاءت لتجسد قٌماً ومفاهٌم عالمٌة سائدة فً معظم االدٌان والحضارات السابقة 
وعلى سبٌل المثال نرى ان روح المادة االولى من االعالن العالمً لحقوق االنسان مستمدة من 

عمر بن الخطاب رضً هللا عنه )متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً(  مقولة سٌدنا
، فقد نصت المادة االولى من االعالن العالمً لحقوق االنسان الى ان ))جمٌع الناس ٌولدون 
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احراراً ومتساون فً الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل الوجدان وعلٌهم ان ٌعاملوا بعضهم 
 االخاء((.بعضا بروح 

ٌرى بعض الباحثٌن ان مفهوم الكرامة االنسانٌة ٌعنً عبارة عن امتالك االنسان للشرف  و

والعزة والتوفٌر والحٌثٌة التقوٌمٌة وٌقسمون الكرامة االنسانٌة البشرٌة الى عدة اصناف 

 وعلى النحو االتً: 

ن بها دون استثناء، وهً تلك التً متع هللا تعالى االنسا -الكرامة االنسانية الطبيعية: .1

))ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر حٌث ٌقول هللا عز وجل فً القرآن الكرٌم: 

 . والبحر ور قناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال((

وهً عبارة عن ذلك الشرف والحٌثٌة التقوٌمٌة التً ٌتم  -الكرامة االنسانية اإللهية: .2

لسعً االختٌاري فً مسٌر التزكٌة النفسٌة وتحصٌل المعرفة وإدراك الحصول علٌها با

الوجود والتقرب الى هللا حٌث ان معرفة الكرامة االنسانٌة او احترامها ٌشكل احدى 

المقدمات الضرورٌة لذلك انها تلك الكرامة العظمى التً عٌنها هللا سبحانه تعالى فقال 

ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن  ))يا ايها الناس إنا خلقناكم منتعالى: 

 . اكرمكم عند هللا اتقاكم((

 

    

 


