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Abstract 
Man is the axis of all rights because they are only created for 
him, And if they sometimes are restricted to the interest of 
society, they are for man himself who can only live in a 
community for he is a social creature in nature. Proceeding 
from the fact that human rights are inalienable although some 
are wore important than others and the important ones are 
considered as basic for others, therefore, if the basis is lost, 
what is built on it will also be lost. Undoubtedly, human right 
to life is the most valuable and fundamental one as it is related 
to human self in essence his dignity and attached directly and 
tidely to its valne as a human being and it is the reason for his 

                          

  .٩/٢/٢٠١٤*** قبل للنشر في  ٣٠/١٢/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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progress towards ideals of humanity. So, a need has arisen to 
investigate human right to life as it is the most valuable right.      
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  املبحث األول
  ماهية حق اإلنسان يف احلياة

    





  ولاملطلب األ
  التعريف حبق اإلنسان يف احلياة
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-دار الشــروق للنشــر والتوزیــع  -) د. هــاني الطعیمــات _ حقــوق اإلنســان وحریاتــه األساســیة١(
ــــال ٢٥ -٢٣ص  -٢٠٠١-عمــــان -١ط ــــيینظــــر: ب حقــــوق  -معنى نفســــه د. محمــــد الزحیل

دراســــة مقارنـــة مــــع اإلعـــالن العــــالمي واإلعـــالن اإلســــالمي لحقــــوق -اإلنســـان فــــي اإلســـالم
حقــوق اإلنســان -، د. نــواف كنعــان٥ص  ١٩٩٦-بیــروت-دمشــق-دار ابــن كثیــر -اإلنســان

 – ٢٠١٠-الشــارقة-٢ط–مكتبــة الجامعــة -فــي اإلســالم والمواثیــق الدولیــة والدســاتیر العربیــة
التداول السـلمي للسـلطة فـي نظـام الحكـم اإلسـالمي  _ ، د. أیاد كامل إبراهیم الزیباري٧ ص

  .١٢١_ص٢٠١٢_لبنان_١_دار الكتب العلمیة _ط
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    .١٦-١٥ص  -المصدر السابق نفسه -) د. هاني الطعیمات ١(
   .١) سورة العلق آیة ٢(
  .٣١-٣٠) سورة البقرة اآلیتان ٣(
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مجلـة حقـوق اإلنسـان فـي الشـریعة  -اإلنسان بین الشریعة والقانونحقوق  -محمد الزحیلي ) د.١(
  .٢٧٧-٢٧٦ص ص-٢٠٠٢-١ط -جامعة الزرقاء -التحدیات والحلول-والقانون

-١ط-دار الجــاحظ للنشــر -دراســة مقارنــة -الحقــوق المالزمــة للشخصــیة -محمــد واصــل ) د.٢(
  .١١٠-١٠٩ص ص -١٩٩٥-دمشق

ق اإلنســـان وحریاتــه فـــي الشــریعة اإلســـالمیة المواثیـــق الــوجیز فـــي حقــو  -) د. أمــین العضـــایلة٣(
ـــــي ـــــة الدســـــتور األردن ـــــة واإلقلیمی ـــــد للنشـــــر والتوزیـــــع -الدولی – ٢٠٠١-األردن-١ط-دار رن

  .٢١ص
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دراسة مقارنة فـي ضـوء -حقوق اإلنسان في اإلنسان في اإلسالم - سهیل حسین الفتالوي ) د.١(
 -لبنـــان -بیــروت -بـــي للطباعــة والنشـــردار الفكــر العر  -اإلعــالن العـــالمي لحقــوق اإلنســـان

    .٥٤-٥٣ص ص-٢٠٠١
  .١١٤-١١٣ص  -المصدر السابق - هاني الطعیمات ) د.٢(
  .٢٩) سورة الحجر آیة ٣(
  .١٠٩ص -المصدر السابق  -محمد واصل ) د.٤(
العـدد -٨المجلـد-مجلـة العلـوم القانونیـة-التجربة الطبیة على الجسم البشري -منذر الفضل ) د.٥(

  .٧٦ص-١٩٨٩-جامعة بغداد–لثاني األول وا
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  املطلب الثاني
  وطبيعته خصائص حق اإلنسان يف احلياة

          




_


                          

  .١٠٩ص -المصدر السابق نفسه -محمد واصل ) د.١(
  .٢٨و  ٢٧) سورة الفجر اآلیتین ٢(
احمـد بـن عبـد  وبـالمعنى نفسـه ینظـر د.١١٠ص -المصـدر السـابق نفسـه -محمـد واصـل ) د.٣(

فــي مجلــة حقــوق اإلنســان -دراســة تأصــیلیة مقارنــة-حــق اإلنســان فــي الحیــاة-الحلیبــي العزیــز
  .٥٥ص-٢٠٠٥-جامعة مؤتة-كلیة العلوم االجتماعیة-٦ج-المجتمع العربي

احمـد بـن عبـد  وبـالمعنى نفسـه ینظـر د. ٥٤ص-المصـدر السـابق-سهیل حسین الفـتالوي ) د.٤(
ـــــي ـــــة الخزرجـــــي ؛ د.٧٦-٧١،٧٢ص ص-المصـــــدر الســـــابق-العزیـــــز الحلیب ـــــار عروب = جب
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-األردن-عمــان-١ط–لنشــر والتوزیــع دار الثقافــة ل-حقــوق اإلنســان بــین النظریــة والتطبیــق=
  .١٠٩-١٠٨ص ص-٢٠٠٩
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بـــالمعنى نفســـه ینظـــر: و  ٥٥- ٥٤ص ص-المصـــدر الســـابق  -) د. ســـهیل حســـین الفـــتالوي١(
روبــة جبــار  ؛ د.ع٨٢ -٨١ص ص-المصــدر الســابق  -د.احمــد بــن عبــد العزیــز الحلیبــي

  .١١١ص-المصدر السابق -الخزرجي
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  املبحث الثاني
  حق اإلنسان يف احلياة يف الشريعة اإلسالمية

           
             


          

       




  املطلب األول
  أساس حق اإلنسان يف احلياة

         


  


          




                          

.وبـالمعنى  ٣٤-٣٣المصـدر السـابق _ص ص -محقوق اإلنسان فـي اإلسـال-) محمد الزحیلي١(
مجلـة  -حقوق الطفـل والجنـین فـي الشـریعة والقـانون–عبد الوهاب عبد الكریم  نفسه ینظر د.

؛ ٢٦٢ص-المصـــدر الســــابق  -حقـــوق اإلنســـان فـــي الشـــریعة والقــــانون التحـــدیات والحلـــول
س للنشـــر دار طـــال –حقـــوق اإلنســـان فـــي اإلســـالم -عـــدنان الخطیـــب د.إبــراهیم مـــدكور ود.

  . ٧١-٦٨ص ص ١٩٩٢-دمشق-١ط-والتوزیع
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  .٢٩یة اآل) سورة الحجر ١(
  .٦-٥ تانیاآل) سورة ٢(
  .٧٠یة اآل) سورة اإلسراء ٣(
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-محمــد الزحیلــي وبــالمعنى نفســه ینظــر د. ١٩ص-المصــدر الســابق -هــاني الطعیمــات ) د.١(
واقعهـا ؛ حقـوق اإلنسـان و  ٤٨-٤٧ص ص -المصـدر السـابق -حقوق اإلنسان فـي اإلسـالم

ـــة اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة اإلمـــارات -أبـــو ظبـــي-مركـــز زایـــد للتنســـیق والمتابعـــة -فـــي دول
  .٢٥ص-٢٠٠١-العربیة المتحدة

  .٤یة اآل) سورة التین ٢(
  .٦٤یة اآل) سورة غافر ٣(
  .١١-١٠یة اآل) سورة الملك ٤(
  .٢٢یة اآل) سورة األنفال ٥(
  .٢٢-٢١ص -المصدر السابق  -محمد الزحیلي ) د.٦(
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  .٤٤یة اآل) سورة المائدة ١(
  .٣٦یة اآل) سورة النحل ٢(
عبــد  وبــالمعنى نفســه ینظــر د. ٢٠-١٧،١٥ص ص-المصــدر الســابق  -محمــد الزحیلــي ) د.٣(

ـــــد الكـــــریم محمـــــد احمـــــد مفتـــــي  ؛ د. ٢٦٣-٢٦٢ص ص-المصـــــدر الســـــابق -الوهـــــاب عب
 دراسـة مقارنـة-مياإلنسـان فـي الفكـر الغربـي والشـرع اإلسـال حقـوق-سامي صالح الوكیـلود.

المصـدر  -احمد بن عبـد العزیـز الحلیبـي ؛ د.١٦ص -١٩٩١-١ط-دار النهضة اإلسالمیة
  .ٍ ٥٨ص -السابق 

  .٣٠یة اآل) سورة البقرة ٤(
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عبــد الوهــاب  ،وبــالمعنى نفســه ینظــر د.٢٨ص-المصــدر الســابق نفســه -محمــد الزحیلــي ) د.١(
  .٢٦٣ص -نفسه المصدر السابق -عبد الكریم 

  .٧٤-٧١ اآلیات ) سورة ص٢(
  . ٣٤یة اآل) سورة البقرة ٣(
بــــالمعنى نفســــه ینظــــر: و  ٤٦-٤١،٤٠ص  -المصــــدر الســــابق نفســــه -محمــــد الزحیلــــي ) د.٤(

  .٥٧ص-المصدر السابق  -الحلیبي د.احمد بن عبد العزیز
  .١٥یة اآل) سورة الملك ٥( 
  .٢٠یة اآل) سورة لقمان ٦( 
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  .٥٩-٥٨ص -المصدر السابق -محمد الزحیلي )  د.١( 
  .٥١یة اآل) سورة النور ٢( 
  .٦٠یة اآل) سورة األنفال ٣( 
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ینظــر: و  ٧٨-٦٧ص ص -المصـدر الســابق-محمـد الزحیلــي د. :) للمزیـد مــن التفصـیل ینظــر١(
  .٥٨-٥٧ص ص -المصدر السابق -احمد بن عبد العزیز الحلیبي د.بالمعنى نفسه 

  .٦٦-٦٢ص ص -المصدر السابق نفسه-محمد الزحیلي ) د.٢(
  .١١٠یة اآل) سورة آل عمران ٣(
  . ١٠٤یة اآل) سورة آل عمران ٤(
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  ياملطلب الثان
  محاية حق اإلنسان يف احلياة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية




 
        

           
          

      
         


  

     
 



                          

محمـد عبـد الـرحمن  بـالمعنى نفسـه د.ینظـر: و ١٤٣ص-المصـدر السـابق -محمد الزحیلي ) د.١(
جمعیـة -مجلـة حقـوق اإلنسـان فـي العـالم والـوطن العربـي-حقوق اإلنسان في اإلسالم -البكر

  .٩٦ص-١٩٩٣-العربیة المتحدة اإلمارات-الشارقة-١ط-الحقوقیین واالجتماعیین
-نــواف كنعــان بــالمعنى نفســه د.ینظــر: و ١١٥ص -المصــدر الســابق -هــاني الطعیمــات ) د.٢(

ــــد المــــنعم محفــــوظ ؛ د. ٢٣ص -المصــــدر الســــابق  دار إلهنــــا -عالقــــة الفــــرد بالســــلطة-عب
حقــوق اإلنســان فــي -، د عبــد الــرحمن البكــر٢٨٩ص-القــاهرة-والثــاني المجلــد األول-للنشــر
  . ٩ص  -المصدر السابق -ماإلسال

عــدي زیــد  بــالمعنى نفســه د.ینظــر و ١١٥ص -المصــدر الســابق نفســه -هــاني الطعیمــات ) د.٣(
احمــد  د. ١٦٥ص-١٩٩٠-دار الفاضــل للطباعــة والنشــر-مفــاهیم الحــق والحریــة-الكیالنــي

  .٦٦ص-المصدر السابق  -بن عبد العزیز الحلیبي



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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}
         


     {  }       

 
              
{

             
   }       

{


}


  
         {     



                          

-محمــد الزحیلــي وبــالمعنى نفســه ینظــر د. ١١٦ص-المصــدر الســابق -هــاني الطعیمــات ) د.١(
 -محمـد واصـل ؛ د. ٢٣ص -المصـدر السـابق -نـواف كنعـان ؛ د.١٤٦ -المصـدر السـابق
  .١٣٤-١٣٠ص ص-المصدر السابق 

  .١٧٨یة اآل) سورة البقرة ٢(
  . ١٥١یةاآل) سورة األنعام ٣(
  . ٩٣) سورة النساء اآلیة ٤(
  .٩٢) سورة النساء اآلیة ٥(
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       }  {
 }    {   }   

{
           




         

                          

بـالمعنى نفسـه د.محمـد ینظـر و  ١١٧-١١٦ص ص -المصدر السـابق -عیماتهاني الط ) د.١(
حقــوق اإلنســان والقــانون الــدولي -فیصــل شــطناوي ؛ د.١٤٤ص-المصــدر الســابق -الزحیلــي

المصــدر -محمــد واصــل ؛ د. ٣٤ص-٢٠٠١-٢ط-دار الحامــد للنشــر والتوزیــع -اإلنســاني
 -صــــدر الســــابقالم -احمــــد بــــن عبــــد العزیــــز الحلیبــــي ؛ د.١٢٩-١٢٥ص ص -الســــابق

  .٦٥ص
  .٢٩یة اآل) سورة النساء ٢(
  .١٩٥یة اآل) سورة البقرة ٣(
  .١٥١یةاالسورة األنعام  )٤(
  .١١٧ص -المصدر السابق -محمد الزحیلي ) د.٥(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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) نقــال عــن محمــد إســماعیل البخاري_صــحیح ٥٧٧) أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، الحــدیث (١(
  مصطفى دیب البغا. یق د._تحق٣البخاري_ دار ابن كثیر الیمامة_بیروت_ط

عبـد السـتار حامـد  بـالمعنى نفسـه د.ینظـر: و ١٤٤ص -المصـدر السـابق -محمد الزحیلـي ) د.٢(
ـــدباغ حقـــوق الجنـــین والطفـــل بـــین الشـــریعة والقـــانون مجلـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي الشـــریعة -ال

حقـوق الطفــل -محمـد حسـن أبـو یحیـى ؛ د.١٨٧-١٨٦ص ص -المصـدر السـابق-والقـانون
 -المصـدر السـابق -مجلة حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون-والقانون الدولي  في اإلسالم

  .  ١١٦-١١٥ص ص -المصدر السابق -محمد واصل  ؛ د.٢٢٠ص
  .١٤٥ص-المصدر السابق -محمد الزحیلي ) د.٣(
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  .     ١٤٦-١٤٥ص ص -محمد الزحیلي _المصدر السابق نفسه  ) د.١(
 _ ) نقـــال عــــن محمـــد إســــماعیل البخــــاري٦٨٧٥( ) أخرجـــه البخــــاري فـــي صــــحیحه ،الحــــدیث٢(

  مصطفى دیب البغا. تحقیق د. _ ٣ط _ بیروت _ دار ابن كثیر الیمامة_ صحیح البخاري
  .     ١٤٦محمد الزحیلي _ المصدر السابق نفسه _ ص ) د.٣(

    



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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  :  َْو َا أ ھ ِ َْعِد َوِصیٍَّة یُوِصي ب {ِمن ب
َدْیٍن}            

                          

بــالمعنى نفســه د.إبــراهیم ینظــر: ، و ١٤٨-١٤٧ص -المصــدر الســابق  -محمــد الزحیلــي ) د.١(
–دار طـالس للنشـر والتوزیـع  –حقـوق اإلنسـان فـي اإلسـالم  - عدنان الخطیب د.مدكور و 

  .٧٧-٧٥ص -١٩٩٢-دمشق  -١ط
المعنى نفسـه د.نـواف بینظر: و  ١٥٠-١٤٩ص -المصدر السابق نفسه  -محمد الزحیلي ) د.٢(

حقــــوق -عــــدنان الخطیــــب إبــــراهیم مــــدكور ود. ، د. ٢٣ص -المصــــدر الســــابق  –كنعــــان 
  .١٢٩-١٢٨ص -المصدر السابق  –م اإلنسان في اإلسال

  .١١) سورة النساء آیة ٣(
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سـنن أبـن ماجـة  _ ) نقال عن أبن ماجة القزویني١٦١٧) أخرجه ابن ماجة في سننه، الحدیث(١(
  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي. _ ١ط _ بیروت دار الفكر _ –

سـنن أبـي داود  _ اني) نقال عـن أبـو داود السجسـت٣١٤٠) أخرجه أبو داود في سننه، الحدیث(٢(
  .حقیق محمد محیي الدین عبد الحمیدت _ ١_ط سوریا _ دار الفكر _

 _ ) نقـــال عـــن مســـلم بـــن الحجـــاج٢٨: ٧) (١٥٩٧( ) أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه، الحـــدیث٣(
  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي. _١ _ط _ دار إحیاء التراث العربي صحیح مسلم



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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  املبحث الثالث
  احلماية القانونية حلق اإلنسان يف احلياة

       


         







  املطلب األول
  احلماية الدستورية حلق اإلنسان يف احلياة






_


                



                          

  لثاني من المبحث الثالث .) للمزید من التفصیل ینظر المطلب ا١(
النظریــة العامـــة فــي القـــانون -رعـــد الجــدة كطـــران زعیــر النعمــة ود. لمفرجــي ود.اإحســان  ) د.٢(

- القـــاهرة -٤ط- دار العاتـــك للنشـــر والتوزیـــع - الدســـتوري والنظـــام الدســـتوري فـــي العـــراق
الوســیط فــي الـــنظم  - نعمــان احمـــد الخطیــب بــالمعنى نفســه د.ینظــر: و  ١٨٥ص -٢٠١١

= ،٣٧٤ ٣٧٣ص ١٩٩٩-األردن-افــة للنشــر والتوزیــعدار الثق-السیاســیة والقــانون الدســتوري
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 ٠٠٠متغیـــرات الـــزمن ٢٠٠٠انتخابـــات الرئاســـة األمریكیـــة مركـــز زایـــد للتنســـیق والمتابعـــة_=
ــــــي وثوابــــــت السیاســــــة_ مركــــــز زایــــــد للتنســــــیق والمتابعــــــة _ ــــــة األمــــــا _ أبــــــو ظب رات العربی

    .١٤١ص - ٢٠٠٠المتحدة_
  .١٩٥٦من الدستور اندنوسیا لسنة ٤٧ظر نص المادة ) ین١(
 ٢٣والمــــادة  ١٩٩٩مـــن دســـتور االتحـــاد السویســـري لســـنة  ١فقـــرة  ١٠) ینظـــر نـــص المـــادة ٢(

ــــا لســــنة  ١١والمــــادة  ١٩٩٤مــــن الدســــتور البلجیكــــي لســــنة ١٨و مــــن دســــتور جنــــوب أفریقی
١٩٩٦.  

  . ١٩٩٧) من دستور بولندا لسنة ٣٨) نص المادة (٣(
  . ١٩٤٩) من دستور هنغاریا لسنة ٥٤ادة () نص الم٤(
  . ١٩٩٤) من دستور اسبانیا لسنة ١٥) نص المادة (٥(
  . ٢٠٠١) من دستور التركي لسنة ١٧) نص المادة (٦(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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المغربـــي  ١٩٥٢والدســـتور األردنـــي لســـنة ،١٩٧٣نصـــوص الدســـتور الســـوري لســـنة  :) ینظـــر١(
األساســي للحكــم فــي المملكــة  ونصــوص النظــام ١٩٢٦والدســتور اللبنــاني لســنة ١٩٩٦لســنة

  ه. ٢٧/٨/١٤١٢تاریخ ٩٠العربیة السعودیة رقم ا/
  .٢٠٠٥من دستور العراق لسنة  ١٥نص المادة  :) ینظر٢(
) مــن ٢٥،٢٨،٤٨، والمــواد  (٢٠٠٥) مــن دســتور العــراق لســنة ١٧،٣١نــص المــواد( :) ینظــر٣(

) ٨،والمــادة (١٩٥٢ة ) مــن الدســتور األردنــي لســن٧،والمــادة (١٩٧٣الدســتور الســوري لســنة 
  .١٩٢٦من الدستور اللبناني لسنة 
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والمـادة   ١٩٦٩لسـنة١١١مـن قـانون العقوبـات العراقـي رقـم  ٤٠٦و٤٠٥نص المادتین  :) ینظر١(
، ٣٢٧ ،٣٢٨،والمــــواد (١٩٦٦نة لســــ ٦٥/٢٧٨مــــن قــــانون العقوبــــات الجزائــــري رقــــم  ٢٦١
) مـن ٣٥٣،٥٣٤،٥٣٥اد (والمـو  ،١٩٦٠لسـنة  ١٦) من قـانون العقوبـات األردنـي رقـم ٣٢٦

) مـــن قـــانون ٢٣٠،٢٣١،٢٣٢،٢٣٤،٢٣٣( والمـــواد١٩٤٩قـــانون العقوبـــات الســـوري لســـنة 
  .١٩٣٧لسنة  ٥٨العقوبات المصري رقم 

  .١٦٢ص -المصدر السابق –عدي زید الكیالني  ) د.٢(
  .١١٩ص -المصدر السابق –هاني الطعیمات  ) د.٣(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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الصــادر فــي  ٦٦٠قــرار مجلــس األمــن رقــم  الحصــار الــذي فــرض علــى العــراق بموجـب یمثـل) ١(
عبـــد  لمزیـــد مـــن التفصـــیل عـــن هـــذا الحصـــار ومـــا خلفـــه مـــن أثـــار ینظـــر د. ١٩٩٠/أب/٢

مجلـة حقـوق -الحصار المفروض علـى العـراق ومسـالة حقـوق اإلنسـان-المهدي سلیم المظفر
؛ ٧٤٧-٧٢٧ص-المصـــدر الســــابق  -التحـــدیات والحلـــول-اإلنســـان فـــي الشـــریعة والقــــانون

ثــره علــى حقــوق اإلنســان فــي العــراق-ل یاســین عبــد اهللا عیســىد.طــال  -الحصــار الشــامل وإ
ص -المصـدر السـابق نفسـه -التحـدیات والحلـول-مجلة حقوق اإلنسان في الشـریعة والقـانون

الحمایــة القانونیــة الدولیــة للســكان المــدنیین فــي –محمــد فهــاد الشــاللدة  ؛ د. ٧٦١-٧٤٧ص
التحـــدیات  -جلـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي الشـــریعة والقـــانونم -األراضـــي الفلســـطینیة المحتلـــة 

االنتهاكـات -فارس ریاض أبو حسـن ؛ د.٧٦٥٧٨٥ص ص-المصدر السابق نفسه-والحلول
جمعیــــة الحقــــوقیین  –مجلــــة حقــــوق اإلنســــان فكــــرا وعمــــال  -اإلســــرائیلیة لحقــــوق اإلنســــان 

  .٥٩-٤٣ص – ٢٠٠١-اإلمارات العربیة المتحدة -الشارقة-٣ج-واالجتماعیین
حقـوق اإلنسـان والتمییـز فـي  -حـارث الضـاري لمزید من التفصـیل عـن هـذا التمییـز ینظـر د.) ٢(

المصـدر الســابق -التحـدیات والحلـول -مجلـة حقـوق اإلنسـان فـي الشــریعة والقـانون -حمایتهـا
التمییز ضـد حقـوق اإلنسـان العربـي -عبد القهار داؤد العاني ، د.٦٦٣-٦٣٧ص ص-نفسه

المصــدر الســابق -التحــدیات والحلــول -نســان فــي الشــریعة والقــانونمجلــة حقــوق اإل -المســلم
حقـــوق اإلنســـان وحصـــار -عبـــد الجبـــار مصـــطفى ألنعیمـــي ؛ د.٧٥٤-٦٦٩ص ص-نفســـه

لتحـــــدیات ا -مجلــــة حقـــــوق اإلنســــان فــــي الشــــریعة والقــــانون -العــــراق نموذجــــا  -الشــــعوب
  .٧٢٢-٧١١ص-المصدر السابق-والحلول
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 .١١٩ص - لسابق نفسهالمصدر ا–هاني الطعیمات  ) د.١(
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  املطلب الثاني
  احلماية الدولية حلق اإلنسان يف احلياة

           




_



                          

) أقـــرت األمـــم المتحـــدة هـــذا اإلعـــالن فـــي دورتـــه الثالثـــة المنعقـــدة فـــي بـــاریس بقرارهـــا المـــرقم  ١(
لمزیــد مــن التفصــیل ین مــادة توزعــت علــى حقــوق اإلنســان ویتكــون مــن دیباجــة و ثالثــ١٢٧

 -دار النهضـــة العربیـــة -القـــانون الــدولي لحقـــوق اإلنســان-منـــى محمــود مصـــطفى ینظــر د.
الوجیز في اثـر االتجاهـات السیاسـیة  –محمد سلیم غزوي  ، د.٤٣ص-١٩٨٩-القاهرة-١ط

األردن  -عمـان-١ط –دار الثقافـة للنشـر -المعاصرة على حقوق اإلنسـان وحریاتـه األساسـیة
الـــــوجیز فـــــي حقـــــوق اإلنســـــان وحریاتـــــه  -غـــــازي حســـــن صـــــباریني د. ٤٩ص - ١٩٨٦-

علــوي أمجـــد  ،  د.٤٧ص-١٩٩٥-ردن األ -عمــان- -١ط -فـــةمكتبــة دار الثقا-األساســیة
 –مجلــة حقــوق اإلنســان فكــرا وعمــال  -دراســة حــول الحمایــة الدولیــة لحقــوق اإلنســان -علــي

 -٢٠٠١-اإلمــارات العربیــة المتحــدة -الشــارقة-١ط -١ج-جمعیــة الحقــوقیین واالجتمــاعیین
  .١١١-١١٠ص
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صـادر مـن الجمعیـة العامـة نص المادة الثالثة من اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان ال :) ینظر١(
  .١٩٤٨لألمم المتحدة لسنة 

 إال أنها دخلـت حیـز النفـاذ فـي ١٩٦٦) أقرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة هذه االتفاقیة سنة ٢(
اإلطــار -عبــد العزیــز محمــد ســرحان د. :لمزیــد مــن التفصــیل ینظــر ١٩٧٦مــارس ســنة ٢٣

 -١٩٨٧-القــاهرة-١ط–هضــة العربیــة دار الن-القــانوني لحقــوق اإلنســان فــي القــانون الــدولي
  .١٢٤-١٢١،١٢٣ص

نــص المــادة السادســة مـن العهــد الــدولي الخــاص بـالحقوق المدنیــة والسیاســیة الصــادر  :) ینظـر٣(
  .١٩٦٦سنة 

من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنیـة  ٢،٣،٤،٥،٦نص المادة السادسة الفقرات  :) ینظر٤(
  .١٩٦٦ والسیاسیة لسنة
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دولــة ذات  ٥٧منظمــة ثــاني اكبــر منظمــة دولیــة بعــد األمــم المتحــدة وهــي تضــم ) تعــد هــذه ال١(
غویتــا وســورینام ،نشــأت ردا علــى جریمــة إحــراق المســجد األقصــى فــي  أغلبیــة مســلمة ماعــدا

االتفاقیــات الدولیــة واإلقلیمیــة لحقــوق –لینـا الطبــال  د. مزیــد مــن التفصــیل ینظــرل ١٩٦٩سـنة 
  .٧٧٨-٧٧٠ص -٢٠١٠ - لبنان –طرابلس  –ب المؤسسة الحدیثة للكتا -اإلنسان

ب مـن وثیقـة منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي لحقـوق اإلنسـان  نـص المـادة الثانیـة الفقـرة ا، :) ینظر٢(
  .١٩٨١لسنة 

د من اإلعـالن اإلسـالمي لحقـوق اإلنسـان لسـنة  ج، ب، نص المادة الثانیة الفقرات ا، :) ینظر٣(
١٩٨٩.  

عقاد القمة العربیة السادسة عشـر فـي تـونس ودخـل حیـز النفـاذ فـي  ) اعتمد هذا المیثاق أثناء ان٤(
ــــال لمزیــــد مــــن التفصــــیل ینظــــر د.مــــادة  ٥٣وتضــــمن  ٢٠٠٨أیــــار ســــنة  ١٥  =-لینــــا الطب
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حــول مشــروع میثــاق اإلنســان  -عبــد العظــیم وزیــر ، د.٧٦٧-٧٤٩ص -الســابق المصــدر=
ـــم  -١ط –ي المجلـــد الثـــان –سلســـلة حقـــوق اإلنســـان  -والشـــعب فـــي الـــوطن العربـــي دار العل

المصــدر الســابق -نــواف كنعــان د. ، ٤٢٦-٤٢٤ص - ١٩٨٩ –لبنــان -بیــروت -للمالیــین
  .١٢٩-١٢٨ص -

العربـــي لحقـــوق اإلنســـان لســـنة  ) مـــن المیثـــاق ٢و١ف  ،٥ ،٦ ،٧نصـــوص المـــواد ( :) ینظــر١(
٢٠٠٨.  

ــــــي ســــــنة ٢( ودخلــــــت حیــــــز النفــــــاذ فــــــي ١٩٥٠) صــــــدرت هــــــذه االتفاقیــــــة عــــــن المجلــــــس األورب
،أنشـــأت آلیتـــین حمایـــة تمثلـــت باللجنـــة األوربیـــة والمحكمـــة األوربیـــة لحقـــوق ١٩٥٣لـــول//أی٣

- ٦٠٢ص  -المصــدر الســابق نفســه -ینــا الطبــالل اإلنســان للمزیــد مــن التفصــیل ینظــر د.
ة المصـریة الهیئـ –اللجنـة األوربیـة لحقـوق اإلنسـان -خیر الدین عبد اللطیـف محمـد د. ٦٨٣

دراسـة حـول االتفاقیـة األوربیـة -إبراهیم العناني ، د.٦٠-٥٣ص -١٩٩١-القاهرة  - للكتاب
نـــواف  د.، ٣٦٢ص -المصــدر الســابق  -سلســلة حقــوق اإلنســان–لحمایــة حقــوق اإلنســان 

  .١٢٤-١٢٣ ص -المصدر السابق  -كنعان
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ــــة لحقــــوق اإلنســــان  ) مــــن االتفاقیــــة٢و١المــــادة الثانیــــة (الفقــــرة -ألولالقســــم ا :) ینظــــر١( األوربی
  .١٩٥٠یاسیة لسنة والحریات الس

والملحقـــة باالتفاقیـــة األوربیـــة لحقـــوق  ١٩٨٣لســـنة  ٦) نــص المـــادة األولـــى مـــن االتفاقیـــة رقــم ٢(
  .١٩٥٠سان والحریات السیاسیة لسنة اإلن

-٣نـص المـواد  :لتطبیقـه ینظـر ) وقد وضع هذا البرتوكول أیضا الضوابط والمقومـات الالزمـة٣(
  .منه ٩

فــي إطــار منظمــة الــدول األمیركیــة وتضــمنت  ١٩٦٩/ ١١/ ٢٣) صــدرت هــذه االتفاقیــة فــي ٤(
المصــدر –لینــا الطبـال  د. :مــادة وزعـت علــى بـابین للمزیــد مـن التفصــیل ینظـر ٨١دیباجـة و

- ١٢٥ص - المصـدر السـابق نفسـه-نواف كنعان ، د.٧١٢- ٦٨٥ص ص-السابق نفسه
١٢٦.  

األمیركیـة لحقـوق اإلنسـان لسـنة ) مـن االتفاقیـة  ٦،٥،٤،٣،٢،١) نص المادة الرابعـة الفقـرات (٥(
١٩٦٩ .  
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  . ١٣٨ص -المصدر السابق  -نواف كنعان  ) د.١(
المـــادة األولـــى فقـــرة واحـــد مـــن اإلعـــالن األمیركـــي لحقـــوق وواجبـــات –الفصـــل األول  :) ینظـــر٢(

  .١٩٤٨اإلنسان لسنة 
ولـة ) د٢٥بعـد ان صـادقت علیـه (١٩٨٦/تشـرین األول/٢١) دخل هذا المیثاق حیز النفـاذ فـي ٣(

ماهیـة -علـي سـلیمان فضـل اهللا مـادة للمزیـد مـن التفصـیل ینظـر د. ٦٨وقد تضمن دیباجة و
، ٣٨٥ص -المصـــدر الســـابق -قـــوق اإلنســانسلســـلة ح–المیثــاق األفریقـــي لحقـــوق اإلنســان 

شــكاالته -د.رافــع عاشــور  =سلســلة –المیثــاق األفریقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب تاریخــه وإ
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 لسابق نفسـهالمصدر ا -نواف كنعان  ، د. ٣٩٧ص - لسابقالمصدر ا –حقوق اإلنسان =
  . ١٢٧ - ١٢٦ص  -

  . ١٩٨١) نص المادة الرابعة من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان لسنة ١(
 -ظــر لینــا الطبــالوبــالمعنى نفســه ین ١٣٩ص - المصــدر الســابق نفســه –نــواف كنعــان  ) د.٢(

  . ٢٠١ -١٩٨صالمصدر السابق 
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