
 حقوق االنسان

 - 14 -محاضرة رقم 

                                                                                      2018/2019 

 1948لحقوق االنسان االعالن العالمي 

( 1948كانون االول  10اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة المعقودة في باريس بتاريخ )

االعالن العالمي لحقوق االنسان بوصفه المثل االعلى المشترك الذي ينبغي ان تبلغه كافة 
( دولة االعالن ولم تصوت ضده اية دولة وامتنعت 48الشعوب واالمم، وعند التصويت ايدت )

( 30( دول فقط وبالنتيجة حصل على االغلبية المطلقة، ويتكون من ديباجة و )8) عن التصويت

( الحقوق المدنية والسياسية، 21-3)مادة تحدد حقوق االنسان وحرياته االساسية، وتتناول المواد 
( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتركزت اهمية االعالن 27-22وتتناول المواد )

 محاور هي : في اربعة 

 حول الحقوق الطبيعية من مصطلح فلسفي الى أيدولوجية سياسية . .1

)حقوق االنسان( وهو مصطلح يكتنفه الغموض والشك وادخله في مجال ّعرف مصطلح  .2

 التشريع .

نقل حقوق االنسان من مجال دستوري مقبول في عدد من الدول الى معيار لدستورية اي  .3
 نظام سياسي في دول العالم .

ول حقوق االنسان ونقل االختصاص في قضايا تعد من االختصاص الداخلي للدولة الى دّ  .4

 قضايا ذات اهتمام دولي .

 ومن اهم سمات االعالن العالمي لحقوق االنسان هي : 

 االبتعاد عن القضايا المثيرة للجدل والخالف . .1

 الطابع العام والواسع للنصوص دون الخوض في التفاصيل او المضمون . .2

 

 

 

 



 1966العهدين الدوليين لحقوق االنسان لعام 

( ثالثة صكوك دولية 1966/كانون االول/16اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ )

 واتاحتها للتوقيع والتصديق واالنضمام هي :

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . .1

 دنية والسياسية . العهد الدولي الخاص بالحقوق الم .2

 البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . .3

وتشكل هذه الوثائق الثالثة الى جانب االعالن العالمي لحقوق االنسان )الشرعة الدولية لحقوق 

 سس مهمة هي: بنيا على اربعة ا 1966، وجدير باإلشارة الى ان العهدين الدوليين لعام االنسان(

 تحرير الشعوب من االستعمار وتقرير حقها في تقرير مصيرها . .1

 تحرير االنسان من قهر االنسان بتحريم الرق والعبودية والتمييز العنصري .  .2
 تحرير االنسان من ظلم الحكومات والسلطات . .3

 تحرير االنسان الضعيف من اسباب ضعفه . .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة كربالء                                                                                        

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                                                   

  مرحلة االولىال                                                                                                            

  الموسوي م.م. صائب محمد ناظم                                                                                                  


