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العقوبات الدولية وأثرها على حقوق االنسان المدنية 
  والسياسية

  

 
 

 
  

Summary : 
This study aims to statement 

the effects of the international sanctions 
imposed on the states and their impact 
on human rights, especially civil and 
political rights. 

The study showed that the 
international sanctions on the country or 
countries offense is normal in order to 
preserve international peace and 
security and respect for international 
law, but the abuse of international 
sanctions, especially, in the military 
part, now, is threatening the lives of 
thousands of people and the destruction 
of relics and holy sites and civilizations, 
as well as environmental pollution 
which affects human health , and the 
environment as a result of the use of 
internationally banned weapons during 
military operations. 

The international community 
has enacted conventions and treaties to 
safeguard human rights, but the rigors of 
international sanctions have prevented 
access to that objective. 

 
  :ملخص 

هذه الدراسة إلى بیان آثار  تهدف
العقوبات الدولیة المفروضة على الدول ومدى 
تأثیرها وبصفة خاصة على حقوق اإلنسان 

  .المدنیة والسیاسیة
أوضحت الدراسة أّن العقوبات الدولیة   

على الدولة أو الدول الُمخالفة أمٌر طبیعي 
حفاًظا على السِّلم واألمن الدولیین واحتراًما 
للقانون الدولي، إالَّ أنَّ التعسُّف في استعمال 
العقوبات الدولیة وبصفة خاّصة في ِشقِّها 
العسكري، باَت أمًرا ُیهدُِّد حیاة اآلالف من البشر 
ودماٌر لآلثار والُمقدَّسات والحضارات، إلى 
جانِب التََّلوُّث البیئي والذي یَؤثُِّر على ِصحَّة 

ام األسلحة الُمحّرَمِة اإلنسان وبیئته نتیجة استخد
  .دولیا أثناء العملیات العسكریة

لقد ُشرعت االتفاقیات والمواثیق   
والمعاهدات الدولیة لصون حقوق اإلنسان، إالَّ 
أنَّ قسوة العقوبات الدولیة حالت دون الوصول 

  . إلى تلك الغایة
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  مقدمة

بل ديث ا باألمر ا تمام و سان حقوق قضية تكن علم السا القرن منذ ا ُنودَي

سان بحقوق ن تم امل نضال ر جو عد سان حقوق موضوع أن ذلك امليالدي، عشر والثامن

تفاقيات من العديد وحمايتھ صونھ ع وقام الدول، من الكث بھ نادى حيث العصور مر ع

س قوق العال عالن ا رأس وع الدولية عواملواثيق ر جنيف اتفاقيات وأيضا القانون(ان،

ي سا ة) الدو املس اعات ال أثناء ن املدني حماية ع قامت   .وال

أن عد خاصة ة الصغ الدول ومقدرات ثروات ى الك الدول أطماع أن البيان وغ

ما الدو املجتمع نة الرا التحوالت ظل الدولية الساحة ع العالتواجد بالنظام س

اصية ا تلك أو الوضع ذا باستغالل قامت وال كية، مر املتحدة الواليات املتمثل ديد ا

سان حقوق ملراعاة اعتبار ى أد دون ا ومصا ا، داف أ إ للوصول شر وغ ي، قانو غ ل ش

ا حماي ع املتحدة مم منظمة عمل   .ال

س ي   لاءقد

الدولة ع املفروضة الدولية ات بالعقو تتأثر سان لإل حقوق ناك ان إذا عما البعض

سان لإل حقوق ناك بأن جابة وتكمن الدول، ن ب فيما عليھ املتفق الدو ي القانو للنظام ة
َ

ك ِ
َ ْن

ُ
امل

أنواع عدة إ قوق ا ذه وتنقسم الدولية ات العقو إثر بوضوح م: تتأثر املدنيةنذكر قوق ا ا

الدراسة اتھ محور وال   .والسياسية

جميعا تتأثر ل و والسياسية املدنية قوق ا ية ما ع نتعرف أن نرد بداية

قوق؟ ا ذه تأثر درجة تفاوت ناك أم الدولية ات   بالعقو

بفر  السياسة وعلم الدستوري، القانون خالل من قوق ا ذه العناية جاءت املختلفةلقد وعھ

والسياسية املدنية قوق ا من طائفة   .)1(واضعة

ا - 1 عل الدولية ات وأثرالعقو املدنية قوق ا ية   :ما

املدنية   قوق ا عرف
ُ

لھ:  وتمكينا للفرد حماية القانون ا يقرر ال قوق ا مجموعة ا بأ

ا م ستفيد معينة بأعمال   .بالقيام

قوق    ا ذه ُدِونت قوقوقد ل الدولية تفاقية و سان قوق العال عالن

والسياسية   .)2(املدنية



  باتنة جامعة/ فاتن صبري سيد الليثي.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 153 -  
 

عالن ورة املذ املبادئ كب حد إ والسياسية املدنية قوق ا الدولية تفاقية شبھ و

سان قوق   .)3(العال

وا املدنية قوق ل الدولية تفاقية ع صادقت ال الدول دت ع بحمايةوقد لسياسية

بالقانون  م بحماي ا لوالي ن ع والتا ا إقليم ع ن املقيم   .)4(اص

من، و ة ر وا ياة ا ا إقليم ع ن املقيم اص ؤالء حق تفاقية قررت كما

عتقال ضد اص وحماية عادلة محاكمة ق ا وضمان الرق، م وتحر اصة، ا ياة وا

السلوا التجمع ق وا ، والتعب الرأي ة وحر والديانة، والضم الفكر ة حر وُتقر التعسفي، ز

ن باآلخر رتباط ة وحر رة، أو. وال الدين أو اللغة، أو س، ا أو العرق ب س تمي دونما ذلك ل

الوالدة صفة أو امللكية أو جتما أو القومي صل أو ، السيا االرأي غ أو ،)5(.  

ا إل يضاف مادة ن وخمس ثالثا والسياسية املدنية قوق با اص ا الدو د الع تضمن و

د الع ذا اص ا ختياري ول وتو ال مواد م مادة عشر ع   .)6(أر

والسياسية املدنية قوق ل الدولية تفاقية الواردة قوق ا ياة. )7(وتتمثل ا ق ) 6ةاملاد(ا

العقاب أو سانية غ أو نية امل واملعاملة التعذيب ْسْر) 7املادة(ومنع
َ
أ فرد أي سقوط وعدم

الرقيق وتجارة العبودية حظر وضرورة   .)8()8املادة(العبودية

س ا أو التعسفي القبض من ماية ا د الع ذلك أيضا ذكر وضرورة) 9املادة(كما

اص جميع سانيةمعاملة إ قة بطر م حر من ن ص) 10املادة(املحروم أي عرض وعدم

عاقدي ام بال الوفاء ع قدرتھ عدم ملجرد ن بلد) 11/1املادة(لل أي مغادرة ة وحر التنقل ة وحر

ذاتھ الوطن أطراف) 12املادة(أو الدول من دولة أرا ن املقيم جانب طرد ع قيود وفرض

القانونتفا بحكم   ).13املادة(قية

عادلة محاكمة إ الرجوع ق ص) 14املادة(وا ل حق ع تفاقية تؤكد كما

ان م ل القانون أمام صھ اف سرة) 16املادة(ع وحياة صوصية ا ام اح ق وا

والدين) 17املادة( ار ف ة التعب) 18املادة(وحر ة ألي)19املادة(وحر ي القانو ظر با وتطالب ،

املعاداة أو التمي ع ضا تحر ل ش مما دي أو عنصري أو قومي عداء إ دعوة أي أو ية حر دعاية

العنف سل) 20املادة(أو مجتمع ش الع قفي التجمع) 21املادة(وا ة وحق) 22املادة(وحر

مس  املشاركة ن العامةاملواطن الشؤون   .)9()25املادة(ة

ياة ا ق ا و و الدولية ات بالعقو تتأثر ال املدنية قوق ا م أ إ نتعرض سوف

ياة ا ق ا ع الدولية ات العقو ألثر نتعرض ثم سانية الالإ واملعاملة التعذيب عن  .والن
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الال: أوال واملعاملة التعذيب عن والن ياة ا ق سانيةا   إ

ات بالعقو خط ل ش تتأثر وال سان لإل امة ال قوق ا أحد ياة ا ق ا يمثل

بھ املعمول الدو ي القانو للنظام املخالفة الدولة ع املفروضة هللا-الدولية منحة ياة ا فحق

سان لإل عا و ع-تبارك و سبحانھ يقول هللا إرادة غ اعھ ان أحد يملك أمات: "اوال و وأنھ

  .)10("وأحيا

قيد ع ون ي أن يجب ا ستمتع و حقوقھ يمارس ي سان أن الطبيعية مور ومن

لھ سبة بال جدوى ا ل س ل قوق ا جميع انت وإال ياة   .)11(ا

خرى  قوق با للتمتع ة والضرور ساسية قوق ا من ياة ا قوق ا أن   .)12(كما

ق قفا ا أن مر حقيقة و لھ وجود وال ميت ه غ من و و سان يملكھ ما أغ ياة ا

سان حقوق ل أصل ياة   .)13(ا

نصت ق) 7/10املادة(وقد ا ع والسياسية املدنية قوق ل الدولية تفاقية من

ة شر ال بالنفس ق ت ال السلبية لآلثار ونظرا ياة سانالناتج-ا حق اك ان عن ع-ة فقد

من ه وغ للتعذيب التعرض من اص جميع بحماية اصة ا والوثائق املواد بوضع الدو املجتمع

بالكرامة اطة ا أو سانية الالإ أو القاسية ة العقو أو املعاملة   .)14(ضروب

حر  عدم ع سان بحقوق اصة ا الدولية املواثيق آخر صعيد منوع ص أي مان

ا عل واملحافظة سان حياة ماية املمكنة جراءات ل واتخاذ ياة   .)15(ا

ُتقر ال النصوص من العديد ع سان بحقوق اصة ا الدولية املواثيق نظمت وقد

ق ا ذا ام باح فراد و الدول وتطالب ياة، ا ق ا سان   .لإل

العال عالن قرر اكما عل واملنصوص ياة ا سان حق سان   :قوق

صھ): "3املادة( وسالمة ة ر وا ياة ا ق ا فرد ل وال. )16("ل عا و سبحانھ هللا بة ياة ا إن

الوضعية ن القوان عليھ نصت ما و عزوجل، هللا بھ أمر بما إال ا م القصاص سان إ ألي يجوز

ت ش و ا، حقھنصوص أيضا ت أو كما املجتمع، فرد ل ل مكفول ق ا ذا أن إ املادة لك

نوع أي من اعتداء أي من صية ال وسالمتھ ة ر   .ا

من): "6املادة( فرد أي حرمان يجوز وال ق ا ذا القانون ح و ياة ا الطبي ق ا سان إ ل ل

عسفي ل ش   .)17("حياتھ
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أن املادة تلك عةتو الشر وأن ياة ا فرد ل ل الطبيعية قوق ا من ياة ا حق

أيضا يقوم والذي ، الوض القانون تاله ثم حمايتھ ع وقامت ق ا ذا صانت الغراء سالمية

عسفية و ينة م بصورة ا م يحرم أن يجوز وال صھ، ل ملك سان حياة وأن ق ا ذا   .بحماية

الت زة ج حاولت ببعضوقد ياة ا ق ا وجود عزز أن املتحدة مم ملنظمة عة ا

سان حياة سلب عت ال الدولية واملواثيق تفاقيات إعداد مثل العلمية ساليب و -الطرق

الظروف الدو-عض القانون ظل مة   .)18(جر

وال ن املعتقل اص عض لھ يتعرض والذي للتعذيب ف عر مو حر و: سلبت

ع منھ صول ل ص ق ي عقليا أو ان جسديا شديد عذاب عن ألم عنھ تج ي عمل أي

ارتكبھ أنھ بھ ش أو ارتكبھ عمل ع معاقبة أو اف اع أو   .)19(معلومات

  ):1املادة(

يقصد"-1 تفاقية، ذه شديد،": بالتعذيب"ألغراض عذاب أو ألم عنھ تج ي عمل أمأي ان جسديا

معلومات ع ثالث، ص من أو ص، ال ذا من صول ا بقصد ما ص عمدا ق ي عقليا،

أو فھ تخو أو ثالث ص أو و ارتكبھ، أنھ بھ ش أو ارتكبھ عمل ع معاقبتھ أو اف، اع ع أو

ثالث ص أي أو و العذاب-إرغامھ أو لم ذا مثل ق ي عندما س-أو يقومألي سباب من ب

ص أي أو رس موظف عنھ سكت أو عليھ يوافق أو عليھ يحرض أو نوعھ، ان أيا التمي ع

أو قانونية ات عقو عن فقط النا العذاب أو لم ذلك يتضمن وال الرسمية بصفتھ يتصرف آخر

ا ل عرضية يجة ن ون ي الذي أو ات العقو ذه ل  .املالزم

املا - 2 ذه تخل ذاتال اما أح يتضمن أن يمكن أو يتضمن وط ع شر أو دو صك بأي دة

شامل  .)20("تطبيق

شديد ألم أو عذاب اق إ شأنھ من عمل التعذيب من و ا فقر املادة تلك تو

بھ ش أو ارتكبھ عمل اف اع أو معلومات ع صول ا غرض إما ص، عق أو جسدي سواء

ارتكبھ، التميأنھ انواع من نوع ع قائم العذاب ذا ون ي   .وقد

عية شر ال جراءات باتخاذ الدول ام ال إ الثانية ا فقر املادة تلك ش كما

التعذيب أعمال ملنع أخرى أيةإجراءات عن فضال الفعالة ة دار و   .والقضائية

  ):2املادة(

نائ" ست الظروف ر بم التذرع يجوز ربال با ديد ال أو رب ا حالة سواءا التعذيب ملمارسة ية

عامة بصفة الطوارئ حالة إعالن ب س أو الداخ السيا ستقرار عدم ب س   .)21("أو
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أو   حرب بقيام ديد أو حرب حالة وجود ة ب التعذيب استخدام أن املادة ذه تو

الس ستقرار عدم ب س أو حرب بقيام عامديد ل ش الطوارئ حالة عن عالن أو الداخ يا

جائز   .)22(غ

  ):5املادة(

بالكرامة" اطة ا أو الوحشية أو القاسية املعامالت أو ات للعقو وال للتعذيب سان إ أي عرض ُ   .)23("ال

ني وامل الوحشية املعاملة أو ة العقو أو للتعذيب سان إ أي عرض عدم إ املادة تلك اطةش وا ة

ي والبد النف يذاء و لإلذالل سان عرض
ُ

وال   .بالكرامة،

بنص جاء أنھ البيان عن لعام) 32املادة(وغ عة الرا جنيف اتفاقية م1949من تحر

جرمت كما سان اص) 31املادة(عذيب ع يقع الذي املعنوي كراه تفاقية نفس من

ون ي أن م املاوتحر القرن روب ا خالل شاع الذي مر و و طبية لتجارب موضوعا سان

ت اعت وقد القرن ذا بداية ا) 147املادة(ومع إل املشار التعذيب أعمال أن ا ذا تفاقية من

نص) 32املادة( بمقت ن يتع ال ة ط ا املخالفات عل) 146املادة(من والعقاب ا م   .)24(اتجر

سرائيلية ة ال وزارة منحت فقد الطبية، التجارب إطار أنھ إ نا شارة وتجدر

إ ا عدد يصل ع) 1000(تراخيص طرة ا العقاق تلك اختبار أجل من عقاق ات لشر ترخيص

سرائيلية ون ال ن املعتقل ن ي وال. الفلسطي التجارب تلك أن املعلوم اومن ف ستخدم

عرض م عل ة ط ا العقاق الختبار سرائيلية ون ال ونون وامل املعتقلون يون الفلسطي

ن املحتجز ن ي الفلسطي من الف ق ا ا ان ل ش و املستديمة ات والعا واملوت طر ل م حيا

ا ان أيضا وتمثل ياة ا م وحق صية ال السالمة ون ال الدوتلك القانون ملبادئ ا

ي سا الدو   .)25(والقانون

إ دعو و سان وكرامة صيانة ع يركز املتحدة مم منظمة ميثاق أن من الرغم وع

الثانية العاملية رب ا عد الدو للمجتمع كأساس سانية حقوقھ ورعاية امھ من. اح أك أن إال

ال تمارس العالم دول ستمرارنصف و التكرار يل س ع   .)26(تعذيب

ناء عرض آخر صعيد ب(وع أن) أبوغر املعلوم ومن العذاب أنواع ألشد العراق بدولة

ع املحافظة أجل من أيضا وجاء والديمقراطية ة ر ا شر لي العراق دولة إ جاء ي مر ش ا

عا لكنھ ا، املساس وعدم العرا سان قامحقوق فقد ، و ة بر ال عصور إ ة شر بال د

الناس بكرامة والتالعب لألعراض تك و ساء ال اغتصاب بأعمال م ومسؤول ان مر نود ا

العالم أمام علنا م   . وشرف
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العراقيون سرى ا ل عرض ال التعذيب عمليات وصفت الدولية العفو منظمة أن الذكر دير وا

أبوغر( دولية) بن جرائم ا   .بأ

ان م ن تأم ع ن واملعتقل رب ا أسرى بمعاملة اصة ا جنيف اتفاقية أكدت وقد

سرى اعتقال معسكر أو ن بحيث) 3املادة(ال رب ا آلثار عرضھ أو القصف من حمايتھ وضمان

أخطار أية ديد تحت رب ا أسرى يوضع ئة) 19املادة(ال الب أخطار ا ف املكشوفبما ن وال

قوات) 22املادة( إقامة ألماكن ة مشا رب ا أسرى ا ف يقيم ال ي املبا ون ت أن ع رص ا

الرجال سرى عن منفصل ان م ات س ان اس يتم وأن املعسكر) 25املادة(حتالل قائد إلزام

انِ  ُ و س عرف و سرى بلغة تفاقية من ة ابامتالك لوائح) 39املادة(ھ ع ا عليق و

ن ال أو املعسكر   ).41املادة(وجدران

حصول وجوب ن واملعتقل رب ا أسرى بمعاملة اصة ا جنيف اتفاقية تو كما

ع ن شرعي حرب كأسرى ن أسر(املحتجز م) بطاقة حقوق م ل تضمن م اسر من أيام سبعة خالل

تفاقية تلك مة س. امل ةوأ من لألس اليومية ياة ل الطبيعية املستلزمات ل توف ا ط

نضباط ع فاظ با املتعلقة الدولة بحق رب ا ن قوان ف ع و ا، وغ س ومال وغذاء

عادلة. املعسكر قة بطر ات ا ن ع ة العقو التخاذ سرة امل ام ح من قائمة ع تحتوي كما

من وتتضمن سانية ربوا ال محاولة من رب ا أس تناولت. ع رب) 42املادة(وقد ال عمليات بالتحديد

ا ملنع القوة لھ. واستخدام أ إ وإعادتھ سر من عنھ فراج رب ا أس حياة مرحلة   .وآخر

ياة: ثانيا ا ق ا ع الدولية ات   أثرالعقو

ع املفروضة الدولية ات العقو أن شك عليھال متفق قانونيا نظاما كت ان دول أو دولة

من ا سود مة كر حياة ش ع أن وحقھ سان حياة ع خط ل ش يؤثر الدول ن ب فيما

  .والسالم

مثلة   عض نذكر ا عل الدولية ات العقو وأثر سان لإل ياة ا حق اك الن وا مثال و

العراق دولة ياة ا حال العراقيةعن سرة حياة ع مباشر ل ش الدولية ات العقو أثرت فقد ،

العراق ياة ا تأثر ولكن العائلة أفراد جميع ة كب بصورة يرا قوي بنظام تتمتع وال املسلمة

عن بحثا الرجل رب أن عد فقط م ا عول أصبحت سر
ُ

أن إ أدى الدولية ات العقو ب س

س أو إالعمل ن العراقي باألطفال الدولية ات العقو دفعت وأيضا باليأس، والشعور كتئاب ب

سادت ال للعائلة التقليدية القيم يار ا إ الدولية ات العقو أدت كما رائم، ا ور وظ الشوارع

لة طو لسنوات خرى العراقية واملدن   .غداد
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خال   املستوى ار ا آخر صعيد نوع ب الدعارة سبة وارتفعت القانون ام اح وعدم

ملمارسة ا بنا إحدى اختيار إ ما عائلة يضطر قد ور املتد قتصادي فالوضع العراق، فتيات

ياة ا ات ضرور وشراء املدرسة إ طفال وإلرسال املجاعة ملنع   .الدعارة

أنح وظيفتھ مدرس آالف عشرة ترك العل املستوى البالدوع من مختلفة من. اء فكث

العراق غادروا ندسة ال فروع جميع من ن ندس وامل والعلماء ن واملفكر ن امعي ا عمل. ساتذة كما

ل و م، شع دمة م بلد م عمل من بدال ية العر املنطقة ن عراقي جامعات ورؤساء أساتذة

لفا ا قوات ا ق أ ال لألضرار يجة ن ان عامذلك الدولية1991ء ات للعقو املدمرة ثار و

العراق دولة ع  .)27(املفروضة

ا -2 عل الدولية ات وأثرالعقو السياسية قوق ا ية  :ما

السياسية قوق ا عضو: عرف بصفتھ للفرد ت تث ال قوق ا من الطائفة تلك ا بأ

تمكين بقصد معينة سياسية برابطةجماعة بھ رتبط و إليھ ت ي الذي املجتمع إدارة املشاركة من ھ

سية   .)28(ا

لشغل ال ق وا نتخاب ق ا السياسية قوق ا من مجموعة أيضا و

والتعب الرأي ة حر ق وا عموما السياسية ياة ا املشاركة ق وا العامة   .)29(الوظائف

لبع نتطرق اتسوف العقو ألثر نتطرق ثم الدولية ات بالعقو تتأثر وال السياسية قوق ا ض

قوق  ا تلك ع   .الدولية

والدين: أوال الفكروالضم   حرة

النظم شأ ت ال ف وعظيمة جلية والدول فراد و الشعوب حياة الفكر ة حر انة م إن

بد القضاء يقوم ا بي وفيما ومات وا ة ن،الدستور املظلوم وإنصاف العدالة دعائم إرساء وره

ظل و املختلفة لألغراض ل ش ال ماعات وا واملؤتمرات الندوات ْعَقْد
ُ

ة ر ا ذه خالل ومن

الدولة ا مع تقي ف واملعارف والفنون العلوم ترتقي الفكر ة حر   .)30(ممارسة

فكر  عن ا عب تمثل الفكر ة حر أن بالذكر دير يتجھوا أن ي والوجدا العق سان

ال وقد دينا أو عقيدة الفكر شمل وقد حياتھ ذاك أو املن ذا منھ واقتناعا ا يرتض ال ة الوج

ما   .شمل

ديان بأحد ق ي أن ولھ ما عقيدة اره أف ببلورة سان لإل الضم ة حر سمح كما

ت وقد بل ا ق ي ال أو صاحباملعروفة ذا بموقفھ و و ديان عتقد ال د فامل ا ل مضادة ون

مسؤوليتھ يتحمل الذي ه ضم من ثقة من   .عقيدة
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ن للمؤمن سبة بال ووضوح صراحة أك ون ت للدين نتماء ة حر أن إ نا شارة وتجدر

الثالثة ي: باألديان الثالث الفئات من ل و ودية وال واملسيحية اسالم بأ لدينھ نتماء ة حر م ف

يصبح بحيث الدين ذا روح الذات ودراسة م ف عن الدين بذلك باإليمان صية ال القناعة

الوقت نفس وداعيا   .)31(مؤمنا

ل حق و ر ا سان ا ف يق ال ات ر ا أثمن العقيدة ة حر عت
ُ أخرى ة ج ومن

واملذ الدين عتنق أن سان الدينإ ذا شعائر يمارس أن تھ وحر شاءه الذي املبدأ أو ب

دين أي عتنق أال سان ة حر أيضا ع كما خفاء أو   .)32(عالنية

  ):18املادة(

ما -1 بدين يدين أن تھ حر شمل و والدين، والوجدان الفكر ة حر حق سان ا ل . ل

يختاره معتقد أو دين أي اعتناق تھ الشعائروحر وإقامة بالتعبد معتقده أو دينھ ار إظ تھ وحر ،

حدى ع أو املأل وأمام جماعة، مع أو بمفرده والتعليم،  .واملمارسة

تھ -2 بحر أو ما، بدين يدين أن تھ بحر يخل أن شأنھ من إلكراه أحد ض عر يجوز ال

يختاره معتقد أو دين أي  .اعتناق

سا -3 ة حر اخضاع يجوز القانونال ا يفرض ال القيود إال معتقدة، أو دينھ ار إظ ن

ن خر حقوق أو العامة ة ال أو العام النظام أو العامة السالمة ماية ة ضرور ون ت وال

ساسية م ا  .)33(وحر

تھ حر ق ا ذا شمل و والدين والضم الفكر ة حر ق ا فرد ل ل أن املادة تلك تو

عل  غ أو عل ل ش ن آخر مع أو منفردا ع وأن باختياره، العقائد أو ديان أحد إ نتماء

أحد إخضاع يجوز وال التعلم أو املمارسة أو العبادة ق طر عن ذلك ان سواءا عقيدتھ أو ديانتھ طعن

ال العقائد أو ديان أحد إ نتماء تھ حر عطل أن شأنھ من اإلكراه   .)34(يختار

أشارت روحية) 18املادة(كما أو ية دي عقيدة أو ن مع دين اعتناق الفكر ة حر أن إ

وقد ا ل الفرد ممارسة عند للوجود ر وتظ ة، شر ال النفس ا إل تحتاج روحية أو ة معنو مسألة معينة

فإن معينا دينا الفرد اعتنق فإذا الفرد نفس امنة وتبقى ر تظ لذلكال ية الدي الطقوس يمارس ھ

ة حر من ن خر حرمان ع ال ذا ف ن مع دين الدولة اعتنقت إذا أما بمبادئھ، والعمل الدين

الديانة تلك شعائر بممارسة م ا وحر أخرى معتقدات أو آخر دين   .)35(اعتناق

والتعب: ثانيا الرأي   حرة
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ي وأن أموره جميع يفكر أن سان إ ل حق فكرهمن عن ع وأن رأيھ إليھ ديھ بما أخذ

راء تبادل أو املناقشة أو دال با سواء أسلوب   .)36(بأي

املدخل عت و وسياسيا اجتماعيا سان صية ل ش الرأي ة حر أن املعروف ومن

ا تكذي أو معلومة تصديق أو آخر أو فكري باتجاه ذاتية قناعة ن و لت   .سا

أي" ):19املادة( دون راء اعتناق ة حر ق ا ذا شمل و ، والتعب الرأي ة حر ق ا ص ل ل

غرافية ا دود با تقييد دون وسيلة بأية ا وإذاع ا وتلق ار ف و نباء واستقاء   .)37("تدخل،

معارضة دون راء اعتناق سان حق إ املادة تلك   .أشارت

ل" ):19/1املادة( مضايقةل دون راء اعتناق ق ا سان   .)38("إ

أو تدخل دون راء اعتناق ق ا فرد ل ل بأن و ا فقر املادة تلك وتو

اض   .اع

من موقفھ يحدد أن سان ستطيع الرأي ة حر بمقت أنھ إ نا شارة وتجدر

حر دون و اجتماعية، مؤسسة أو ن مع زب سيانتماء سان إ ناك ون ي لن الرأي، ة

والالمباالة السلبية سود وإنما جتماعية و السياسية ياة ا ي يجا وم باملف واجتما

عموما املجتمع ن و نھ ب أو والسلطة سان ن ب ي الوجدا نفصال   .)39(و

وأد والتعب الرأي ة بحر سان قوق الدو القانون ع ضمنولقد ق ا ذا رج

مم منظمة إطار سواءا برمت
ُ
أ ال سان بحقوق املتعلقة تفاقيات و عالنات عض نصوص

قليمية نظمة إطار أو   .)40(املتحدة

ن املادت والتعب الرأي ة حر ع سان قوق العال عالن نص منھ،) 19-18(كما

الدو د الع تضمن والسياسيةكما املدنية قوق ع) 19-18املادة(ل ا: التأكيد م صلية قوق ا

التعب حق تضمن و املختلفة: والفرعية عالن وسائل خالل من املعلومات وإرسال تلقي ق ا

ة   . )41(بحر

وسائ وع عالن وسائل ق طر عن تتم والرأي التعب ة حر ممارسة أن البيان عن لوغ

ق طر عن أو واملجالت الكتب شر وال يد وال ق بال أو ون والتلفز ذاعة و افة ال عالم

التعليم بواسطة أو ية الدي الشعائر   .)42(ممارسة

العقيدة، ة كحر خرى ة الفكر ات ر ل سبة بال م تمثل الرأي ة حر أن بالذكر دير وا

والتعلم، التعليم ة وحر تأليفوالعبادة، وحق جتماع، ة وحر عالم، ووسائل افة ال ة وحر
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سلمية قة بطر يتم الذي ر التظا ة وحر عام، بوجھ ية ز ا ة ر وا ا، إل نضمام و معيات ا

مشروعا منھ دف ال ون   .)43(و

  ):19/2،3املادة(

التعب -1 ة حر حق سان إ ل مختل. ل التماس تھ حر ق ا ذا شمل ضروبو ف

أو مطبوع أو مكتوب ل ش ع سواء دود ل اعتبار دونما ن خر إ ا ونقل ا وتلق ار ف و املعلومات

ا يختار أخرى وسيلة بأية أو  .قالب

بنص. خاصة -2 محددة ون ت أن طة شر ولكن القيود لبعض ا اخضاع يجوز ذلك وع

ة ضرور ون ت وأن  :القانون

أ ) أ ن خر حقوق ام مالح سمع  .و

العامة ) ب داب أو العامة ة ال أو العام النظام أو القومي من  .)44(ماية

  ):20املادة(

رب -1 ل دعاية أية بالقانون  .تحظر

ع -2 ضا تحر ل ش ية الدي أو ة العنصر أو القومية ية الكرا إ دعوة أية بالقانون تحظر

العنف أو العداوة أو  .)45(التمي

امل تلك أووتو القومية ية للكرا دعوة أية أو رب ل دعاية أية تحظر ن قوان سن بأن ادة

العنف أو العداوة أو التمي ع ضا تحر ل ش ال ية الدي أو ة   .)46(العنصر

والتعب: ثالثا الرأي وحرة والدين الفكروالضم حرة ع الدولية ات   أثرالعقو

ل ش الدولية ات العقو أثرت ةلقد وحر والدين والضم الفكر ة حر ع ومباشر خط

الدولية ات بالعقو تأثرا السياسية قوق ا أك تمثل وال والتعب   .الرأي

الفكري املناخ عد فلم العراق دولة ع املفروضة الدولية ات العقو ألك وا مثال و

الع ة فك والتعب الفكر ة حر ملمارسة يأ م ممارسةوالسيا ع أثر ا أمد وطول الدولية ات قو

الفكري  بداع و الفكر ة ع. حر الدولية ات العقو قضت حيث الرأي إلبراز فرصة ناك تكن فلم

ورجاالتھ العرا الفكر ع وأثرت العراق ياة ا ان   .شر

إ العراقية لألرا حتالل قوات قبل من املتواصل القذف أدى أخرى ة ج دمارومن

يكن لم إن ة الصعو بالغ أمرا ية الدي الشعائر ممارسة جعل مما س والكنا املساجد من العديد

  .مستحيال
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املتفق ي القانو للنظام املخالفة الدول أو الدولة ع الدولية ات العقو فرض أن نرى ونحن

ال  ي قانو إجراء ن الدولي من و السلم ديد حالة خاصة صفة و اتخاذهعليھ، من يجب. بد لكن

أن العدل من س فل ات بالعقو دفة املس للدولة سانية الظروف املتحدة مم منظمة ترا أن

سانية ا ظروف ألي مراعاة دون عاما عشرة اث من أك دولة تجاه الدولية ات العقو   .ستمر

اتمة   :ا

العس وغ ة العسكر التداب الدولية ات العقو منإن مجلس عن تصدر وال ة، -كر

املتحدة مم ملنظمة سية الرئ الفروع املنظمة-أحد ميثاق من ل تخو ع ضد) 24املادة(بناءا

بھ املعمول الدو ي القانو النظام تخالف ال الدول أو   .الدولة

الدولية ة العقو توقيع من من مجلس خالل من تمارس املتحدة مم منظمة عإن

الدول  ن ب فيما عليھ املتفق الدو للقانون املخالفة الدول أو حقوق. الدولة اك الن مراعات دون لكن

ومستقرة آمنة حياة ش ع أن بحقھ ق ت ال املدمرة ولآلثار   .سان

تفاقيات و والنصوص الوثائق من العديد وجود من الرغم ع أنھ إ الدراسة خلصت

سعت اال حماي وطرق حقوقھ من سان ن تمك قھ. إ اك ن من ي عا مازال سان أن إال

سان   .كإ

ع ر جنيف اتفاقيات أن من الرغم ي(ع سا الدو حماية) القانون طرق وضعت

ة املس اعات ال ظل سان ا. حقوق ات الضر أثناء وخاصة اعات ال تلك أثناء أنھ ةإال لعسكر

سان حقوق افة ك وتن عسكري، و وما ي مد و ما ن ب ات الضر تلك تفرق   .ال

القانون أو سان قوق إما كة املن الدول ع توقع الدولية ات العقو أن املعلوم ومن

املخالفة قبل عليھ ان ما إ إعادتھ أو الوضع يح لت ، ا. الدو ات العقو أن تالحظ أنھ لدوليةإال

ياة ا مجاالت ش ة خط آثارا ق ي مما ل طو أمد إ ستمر من مجلس قبل من املفروضة

اء بر شر ال من آلالف وموت املخالفة،   .للدول

مجلس عن الصادرة الدولية ات العقو فإن املتحدة مم منظمة مليثاق طبقا فإنھ كذلك

الع غ أو ا م ة العسكر سواءا الدومن ي القانو للنظام املخالفة الدولة ع إال ُتفرض ال ة سكر

جعل أخرى ناحية من كية مر املتحدة الواليات عنت و ناحية، من ات العقو قوة أن إال بھ، املعمول

معاناة العرا-مثال العاملية-الشعب املنظمة ميثاق داف وأ مقاصد يخالف ذا و ا، ل حدود   .ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامش   :ال
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