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 الحقوق والحريات

           الحق في الحياة 

هو حق طبيعي ومن اهم حقوق االنسان ويتقدم على الحقوق االخرى كافة وهي تابعة له من 

ث العابثين حيث االهمية، وعلى المجتمع والدولة المحافظة على ارواح الناس وحمايتها من عب

ومن تعسف سلطات الدولة، واذا كان القانون ينص على عقوبة االعدام فال يجوز تنفيذها اال بناًء 

على حكم قضائي يراعى فيه االجراءات والضمانات التي تكفل العدالة في تطبيق القانون . نص 

اة واالمن لكل فرد الحق في الحي))( على 15في المادة ) 2005دستور جمهورية العراق لسنة 

والحرية وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها اال وفقاً للقانون وبناًء على قرار صادر 

 .(( من جهة قضائية مختصة

 الحق في الكرامة والحرية والسالمة الشخصية 

الحق في الحياة ال معنى له اذا كان االنسان يعيش في حالة ظلم وقهر واهدار لكرامته االنسانية 

 تستقيم الحياة بتقييد الحرية وال قيمة للحياة اذا كان  ال تحظى بالحماية الالزمة لجسد االنسان فال

ونفسيته، ومنع من يباشرون السلطة من اساءة استخدامها من خالل اعمال التعذيب البدني 

والنفسي او فرض عقوبات قاسية غير انسانية ومهينة لكرامة البشر، كذلك حماية هذا الحق 

طلب منع القبض او الحرمان العشوائي من الحرية . نص الدستور العراقي على هذا الحق يت

حرية االنسان وكرامته  -أ -أوالً ))( حيث نص  على 37ضمن عبارات مختلفة نذكر منها المادة )

يحرم جميع  -ال يجوز توقيف احد او التحقيق معه اال بموجب قرار قضائي . ج -مصونة . ب

النفسي والجسدي والمعاملة غير االنسانية وال عبرة بأي اعتراف انتزع باإلكراه  انواع التعذيب

 . (( او التهديد او التعذيب .

          الحق في الخصوصية 

مجتمع منظم يحكمه حياة االنسان لها مظهران، االول اجتماعي يتمثل بحتمية وجود االنسان في 

القانون . والثاني شخصي يتمثل بحياته الخاصة باعتباره فرد قائم في ذاته له خصوصيته 

ً بغير اذن . االمر الذي يتطلب صيانة  واسراره التي ال يجب ان يطلع عليها اآلخرون مطلقا

ً في سكنه و ً مطمئنا يجب حرمة المساكن وسرية المراسالت، ومن حق االنسان ان يكون آمنا

على السلطات اال تقتحم مساكن االفراد او ان تقوم بتفتيشها اال وفق اجراءات يحددها القانون، 

اما بالنسبة لسرية المراسالت تعني عدم جواز االطالع على المراسالت الشخصية بأشكالها 

المتعددة ألنها من خصوصيات الفرد واسراره التي تتسم بالحرمة ال يجوز مصادرتها او 

ً ألحكام القانون . نص الدستور العراقي على هذا الحق في االطال ع عليها او رقابتها اال وفقا



لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما ال يتنافى مع حقوق  -أوالً ))( على 17المادة )

 ً حرمة المسكن مصونة وال يجوز دخولها او تفتيشها او  -اآلخرين واآلداب العامة . ثانيا

((  بقرار قضائي ووفقاً للقانون . التعرض لها اال
.
( من الدستور التي نص  على 40كذلك المادة ) 

حرية االتصاالت والمراسالت البريدية والبرقية والهاتفية وااللكترونية وغيرها مكفولة وال ))

 .(( يجوز مراقبتها او التنص  عليها او الكشف عنها اال لضرورة قانونية وامنية وبقرار قضائي

 قامة والنقق  حق اال

حق االقامة تعني ان يكون للمواطن الحق في االقامة في اي مكان يرغب وهذا هو االصل العام، 

 ويجوز تقييد االصل العام في حاالت محددة بموجب القانون وبصفة استثنائية . 

والعودة اليها اما حرية التنقل تعني حق انتقال الشخص من مكان الى آخر والخروج من البالد 

ً للقانون، حق االنتقال هو حق نسبي وليس مطلق ألنه يجوز  من دون تقييد او منع اال وفقا

للسلطة تنظيمه ووضع القيود على ممارسته شرط اال يصل االمر الى اهداره، وانما تقييد الحق 

خل لمقتضيات المصلحة العامة كالمحافظة على االمن العام وعلى سالمة الدولة في الدا

والخارج، وقد تلجأ السلطة الى حظر التجول في اماكن معينة على نحو دائم كاألماكن 

 العسكرية، او على نحو مؤق  كالمناطق الموبوءة حتى يتم القضاء على الوباء . 

للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل  -أوالً ))( على 44نص الدستور العراقي في المادة )

  . ((العراق وخارجه

 حرية العقيدة والدين 

تعني حرية االنسان في اعتناق الدين الذي يريده وحريته في ان يمارس شعائر ذلك الدين سواء 

في الخفاء ام في العالنية وحمايته من االكراه على اعتناق عقيدة معينة او على ممارسة المظاهر 

، كذلك حرية االنسان في تغيير الخارجية او االشتراك في الطقوس المختلفة لدين او عقيدة معينة

دينه او عقيدته، كل ذلك ضمن حدود النظام العام واآلدآب العامة . نص الدستور العراقي على 

العراقيون احرار في االلتزام بأحوالهم ))( بنصها على 41حق العقيدة والدين في المادة )

( 43، كذلك نص المادة )((.. الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم .

ممارسة الشعائر الدينية بما فيها  -اتباع كل دين او مذهب احرار في: أ -أوالً ))حيث نص  على 

 .(( الشعائر الحسينية . 

 حرية الرأي النعبير

يقصد بها قدرة كل انسان في التعبير عن آرائه وافكاره بأية وسيلة من الوسائل بالقول او بوسائل 

ختلفة او بواسطة االذاعة والتلفزيون او المسرح او السينما او شبكة )االنترن (، وهذه النشر الم

الحرية هي التي تبيح لإلنسان ان يكون له رأياً خاصاً وان يعبر عن فكره السياسي او الفلسفي او 

الديني بحرية كاملة ولكن في حدود النظام العام وفي حدود عدم االضرار بحرية االخرين، 

ه الحرية اهمية مزدوجة بالنسبة للفرد والمجتمع، فبالنسبة للفرد هي وسيلة للتعبير عن ذاته، ولهذ

وبالنسبة للمجتمع هي وسيلة اصالح وتقدم . نص الدستور العراقي على هذا الحق في المادة 

لرأي حرية التعبير عن ا -تكفل الدولة بما ال يخل بالنظام العام واآلداب: أوالً ))( بنصها على 38)

 .(( بكل الوسائل

 حرية الصحافة واالعالم 



هي حرية الفرد في التعبير بواسطة المطبوعات ووسائل االعالم بمختلف اشكالها من دون ان 

تخضع للرقابة السابقة مع مسؤولية الكاتب مدنياً او جزائياً، ومن اهم عناصر حرية االعالم هو 

ك يؤدي الى تدخل الرقيب في كل مقال او خبر تحررها من الرقابة السابقة على النشر الن ذل

ً في توجيه الرأي العام لذلك يجب ضرورة احاطتها  من االخبار، ولهذه الحرية اثراً بالغا

بضمانات تكفل ممارستها في حرية من قبل الجميع واال تحتكر من الدولة وتخضع لتوصياتها 

ة الدولة . نص الدستور العراقي في واشرافها ومن ثم تتحول الى اعالم معبر عن ما ترغبه سلط

ً ))( على 38ًالمادة ) حرية الصحافة  -تكفل الدولة بما ال يخل بالنظام العام واآلداب : ثانيا

 .(( والطباعة واالعالن واالعالم والنشر. 

 حق النعليم 

تية، تعني حق الفرد في ان يتلقى قدراً من التعليم بما يتناسب مع قدراته العقلية ومواهبه الذا

وتذهب الكثير من الدول الى جعل التعليم الزامي لما يحققه التعليم من النفع المادي والمعنوي 

للفرد والمجتمع، وعلى الدولة ان تنظم حق التعليم بما يكفل تحقيق الصالح العام، نص الدستور 

الدولة وهو  التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله -( على )أوالً 34العراقي في المادة )

 ً التعليم المجاني حق لكل  -الزامي في المرحلة االبتدائية وتكفل الدولة مكافحة االمية. ثانيا

 العراقيين في مختلف مراحله.( .
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