
 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة / قسم السمعية والمرئية                    
 كريم كيطانم. رباب -استاذ المادة : د. احمد عبد الستار             المرحلة االولى              

 السابعةالمادة  : حقوق االنسان والديمقراطية                                    المحاضرة   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
1 

  اشكال واجيال حقوق االنسان

 والجماعية الفردية االنسان حقوق اشكال اواًل : 

 االمم اطار وفي الثانية العالمية الحرب عقب الدولية والمواثيق االعالنات اكدت لقد
 وحدها االفراد حقوق على تقتصر ال االنسان حقوق ان االقليمية والمواثيق المتحدة

 الى طبيعتها كانت أيا   االفراد حقوق من االنتقال تقتضي صوابا   االكثر النظرة وان
 وحق يحميها مجتمع بدون تصان ال االفراد فحقوق ،والجماعات الشعوب حقوق اقرار

 في الجانبان ويتكامل الفرديين اعضائها حقوق كفالة بدون يتجسد ال الجماعة
 . واحدة منظومة

  الفردية الحقوق -1

 الشخصية في وحقه عادلة محاكمة في كحقه بذاته الفردبها  يتمتع حقوق هي
 الشؤون في والمشاركة الجمعيات الى االنتماء وفي  والتعليم العمل في وحقه القانونية

 وردت اخرى عديدة وحقوق والتعبير الرأي حرية في وحقوقه الجنسية في وحقه العامة
 .االنسان لحقوق العالمي االعالن في

 الجماعية الحقوق – 2

 لمجموع الوطنية والتشريعات االقليمية الدولية المواثيق تلك الحقوق الي تضمنهاهي 
 تثبت حقوق هي وانما بعينه لفرد شخصيا   حقا   ليست فهي )جماعية( ككل االفراد

 وحق السلم في الشعوب وحق المصير تقرير حق هي الحقوق وهذه، للجماعة
 .وغيرها  التنمية في الشعوب
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 الجماعية والجوانب الفردية الجوانب فيها تمتزج حقوقاً  هناك ان الى االشارة وينبغي
 ومن الجماعة اطار في بها التمتع ويمكنه كإنسان بها التمتع حق للفرد ان اي
 والتنوع فيها التمييز ومكافحة والتعليم التربية مجاالت في الثقافة الحقوق هذه

 . الثقافي

 االنسان حقوق أجيال :  ثانياً 

 والسياسية المدنية الحقوق جيل :االول الجيل – 1

 له االعتراف وفي الحياة في االنسانحق يقصد بها مجموعة من الحقوق المتمثلة في 
 القوانين رجعية وعدم االمان في والحق للتعذيب الخضوع وعدم القانونية بالشخصية

 اللجوء وحق واالقامة التنقل وحرية الخاصة الحياة وحرية الخاصة الحياة وحرمة
في السلطة التشريعية  والترشيح حق االنتخاباتو  الرأيعن  والتعبير الفكر وحرية

لعضوية في األحزاب وتنظيم ، وحق كل مواطن باوالسلطات المحلية والبلديات 
حركات وجمعيات والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع 

                    السياسي .

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق جيل :الثاني الجيل – 2

 والحق االضراب في الحق ذلك في بما النقابية والحقوق العمل في الحق تشمل وهي
  االجتماعي الضمان في والحق. يكفيه الذي المعيشة مستوىالحصول على  في

 (.والطفولة واالمومة العائلة حقوق)العائلية والحقوق
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 في الحق فيها بما الثقافية والحقوق والتعليم التربية في والحق الصحة في والحق
 االجتماعية بالحقوق التمتع في والمساواة الثقافية المجتمع حياة في المشاركة

 .الجماعية االنسان لحقوق جيال   يعد الجيل وهذا. والثقافية واالقتصادية

  الجديدة االنسان حقوق جيل :الثالث الجيل –3

 مواجهة في جمعاء البشرية بين التضامن حقوق جيل اسم الجيل هذا على يطلق
 بنوعية يعنى الحقوق من جيل وهو بقائها تهدد ان ويمكن تعترضها التي التحديات

 في صدر الذي السلم في الشعوب حق ، الجيل هذا حقوق امثلة ومن... ذاتها الحياة
ومصونة من التدمير  نظيفة بيئة في والحق 1986 عام لألمم العامة الجمعية اعالن
 .المحافظة على العادات والتقاليد واألعراففي  والحق

 

 

 

 


