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 مدخل لمفهوم حقوق االنسان 

 ة التي ال يمكن لإلنسان أن يعيشاألساسي يعد مفهوم حقوق االنسان من المفاهيم
وان حقوق اإلنسان هي أساس الحرية والعدالة والمساواة وان من ، بكرامةً  من دونها 

شان هذه الحقوق واحترامها إتاحة إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة ، وتمتد 
حقوق اإلنسان في الصراع من اجل الحرية والمساواة في كل مفهوم جذور تنمية 

اإلنسان مثل احترام حياة مكان في العالم ويوجد األساس الذي تقوم عليه حقوق 
 اإلنسان وكرامته في اغلب الديانات والفلسفات .

حقوق لمفهوم  تناولها الكتابنورد أهم التعريفات التي ومن اجل التأصيل للمفهوم 
رينية كاسان وهو احد واضعي يعرفها سوء الغربين منهم ام العرب ، اذا االنسان 

االجتماعيـة يخـتص  رع خاص من الفروعبأنها ) ف االعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  الـى كرامـة اإلنسـان وتحديـد الحقـوق والـرخص قات بين الناس استناداً بدراسـة العال

 ( . الضرورية الزدهار شخصية كل كائن أنساني

: الحقوق الشخصية المعترف بها وطنيًا  أما الفرنسي ايف ماديو فقد قال بأنها
ودوليًا والتي في ظل حضارة معينة، تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة االنسانية 

 وحمايتها من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى .

تشـكل مزيجـًا مـن  بأنها الحقوق التي   الهنكاري )أيمرزابو(الفقيــه  في حين عرفها
عـن حقـوق قانونيًا  الـدفاع بصـورة مباشـرة ومنظمـةالدسـتوري والـدولي مهمتهـا القـانون 

الشـخص اإلنسـاني ضـد انحرافـات السـلطة الواقعـة فـي األجهــزة الدوليــة، وأن تنمــو 
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بصــورة متوازنــة معهــا الشــروط اإلنســانية للحيــاة والتنميــة المتعــددة األبعــاد للشخصية 
 . اإلنسانية

ريفـًا تع المفهوم  يعطـي فيمـا يخـص الكتـاب العـرب فـان محمـد عبـد الملـك متوكـلو 
الواجبة  بأنهـا) مجموعـة الحقـوق والمطالـب حقوق االنسان شـامال وواسـعا اذ يعرف

 ( . الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييـز بيـنهم

ان حقوق اإلنسان ) تمثل تعبيرا عن تراكم االتجاهات الفلسفية  باسيل يوسفويرى 
والعقائد واالديان عبـر التـاريخ لتجسـد قـيم انسـانية عليـا تتنـاول االنسـان أينمـا وجـد 

االساسـية التـي تمثـل ديمومـة وبقـاء  دون أي تمييـز بـين البشـر ال سـيما الحقـوق
 ( .  االنسـان وحريتـه

بانهـا ) مجموعـة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها االنسـان  محمـد المجـذوب يراهابينما 
بل اكثر من ذلك  واللصـيقة بطبيعتـه والتـي تظـل موجـودة وان لـم يـتم االعتـراف بهـا، 

 ( . حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما

ـة لحمايــة االفــراد ) ضــمانات قانونيــة عالميـعلى انها االمــم المتحــدة  وعرفتها
والجماعات من اجراءات الحكومات التي تمس الحريات االساسية والكرامـة االنسـانية، 

 بأشياءاالنسـان الحكومـات بـبعض االشـياء ويمنعهـا مـن القيـام  ويلـزم قـانون حقـوق
 .   اخـرى
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يمكن  ويتضح من هذه التعاريف ان هناك مجموعة صفات اساسية لحقوق األنسان
 :  اجمالها باآلتي

بمعنــى ان هــذه الحقــوق موجــودة منــذ خلــق اإلنســان، فهــي ليســت  االزليــة: -1
فهـي موجـودة منـذ خلـق اإلنسـان ألن  واألحداث العالمية، االجتماعيةوليــدة التطــورات 

،  انســان الحــق بالحيــاةــل كـل إنســان بحاجــة أليهــا و ال يســتطيع العــيش بــدونها فلك
 .  حريتــهو  كرامتــه وايضًا له

هذه الصفة تفيد ان حقوق اإلنسان تبقى ما دامت كرتنا االرضية تضـم  االبدية: -2
يستطيع العيش بدونها فهي الضامن  علـى ظهرهـا بنـي البشـر، الن االنسان ال

 . كريمةاالساسي الذي ال غنى عنـه ليحيـا االنسـان حيـاة حـرة 

، ال يستطيع  نـذ والدتـه وحتـى قبـل والدتـهبمعنـى انهـا ترافـق االنسـان م الـتالزم: -3
 .احد ان يحجبها عنه، فهي مالزمه لشخص االنسان وال تنفصم عنه مطلقا

مـن قبـل سـلطة تشـريعية  قراراهاإلي انهـا موجـودة حكمـًا ال موجـب ا :نيـة االعال -4
 باإلعالناخـرى وهـذا مـا فعلتـه االمـم المتحـدة عنـدما قالـت  او دسـتورية او ايـة سـلطة

 .  هـذه الحقوق بإقرارالعـالمي لحقـوق االنسـان ولـم تقـل 

فئة معينة من الناس وال على  الشمولية: اي ان هذه الحقوق ليست قاصرة على -5
، وال على حق دون اخر سوء كانت  بقعة واحدة من العالم وال على زمان محدد

 .   حقوق مدنية وسياسية ام اقتصادية واجتماعية وثقافيـة ام حقـوق تضـامن

 



 

 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة / قسم السمعية والمرئية                        
 م. رباب كريم كيطان -استاذ المادة : د. احمد عبد الستار                  الولىالمرحلة ا         

 الولىالمحاضرة ا                                   ادة  : حقوق االنسان والديمقراطية الم  
____________________________________________________ 

 

 
4 

إجمالها بما  ويرى المختصون ان هناك مجموعة خصائص لحقوق االنسان يمكن 
 يأتي :

حقوق اإلنسان ال تشترى وال تورث ، فهي ببساطة ملك الناس كلهم ألنهم بشر 1-
 في كل فرد . ) متأصلة (بمعنى أدق إن حقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو   2-
لكرامة ، إذ أن الناس قد ولدو أحرًا جميعهم ومتساوين في ا الدين أو الرأي السياسي

 لكل الناس . ) عالمية (والحقوق ، بمعنى أدق إن حقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان ال يمكن انتزاعها ، فليس من حق احد أن يحرم شخصًا أخر من 3-
تلك القوانين فحقوق اإلنسان  بها قوانين بلده أو عندما تنتهكحقه حتى لو لم تعترف 

 . ( أو التجزئة  ) غير قابلة للتصرفثابتة أي 

مرتبطة باإلنسان بصفة إنسانا،  كونهاإن حقوق اإلنسان في حالة تطور مستمر،  -5
 مما يستوجب الى تطوير الحقوق .  

 

 
 

 


