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 مفاهيم احلقوق واحلريات األساسية( أ)



 

 مفاهيم أساسية حول احلقوق واحلريات

 يف وإبهاما غموضا املفاهيم أكثر من واحلريات احلقوق رهفك تعد

 مفاهيم وعدة مسميات عدة هلا ظهرت لذلك والسياسي القانوني الفقه

 (للفرد األساسية احلقوق) مفهوم يستخدم الكتاب فبعض عليها للداللة

 الدساتري إن كما .(العامة احلريات) أو (األساسية الفردية احلريات)أو

 والواجبات احلقوق) منها أيضا خمتلفة مفاهيم تستخدم العامل يف

 احلريات) ومفهوم ( وضماناتها واحلريات احلقوق ) ومفهوم ( األساسية

 والسياسيني احلقوقيني إن جند لذلك وتبعا (العامة والواجبات واحلقوق

 نظر وجهات حبسب حلرية حلقوقا ملفهوم كثرية تعريفات أعطوا

 .خمتلفة



  

 مفاهيم أساسية حول احلقوق واحلريات

 بشيء شخص استئثار تتضمن قانونية رابطة )) : باحلق التعريف -أواًل

 :وهم عناصر، ثالثة على تقوم .(( القانون حيميه استئثارًا ما قيمة أو

 . القانونية الرابطة1.

 . االستئثار 2.

 . القانونية احلماية 3.

 
 



 التعريف باحلق واحلرية

 رضي ال شيء كل عمل على قدرة )) :باحلرية التعريف -ثانيًا

  إال فرضها جيوز ال احلرية هذه على املفروضة احلدود وان باألخريني

  .(( بالقانون

 منهج اختيار يف لصاحبها صالحية أو رخصة ) بأنها تعريفها ممكن أو

  .(( احلقوق ممارسة يف  معني

  :هي احلرية أن يتضح تقدم مما

 يضر ال ما فعل إتيان شخص لكل ختول صالحية أو قدرة 1.

  .( مقيدة ).باآلخرين
 . االستئثار عنصر احلرية يف ليس 2.

 احلرية يف احلق يقال كأن ) . احلق صور من صور هي احلرية 3.

 الستعمال وسيلة هي احلرية وبالتالي ( الدين أو والوجدان   الفكر

  . احلق



 احلقوق ملمارسة وسيلة إال احلرية وما األصل هي حلقوقا تعد فعليه

 .ودميومتها إلدامتها منظمة وبصورة

 كمصطلحني واحلريات احلقوق مصطلحني البعض يستخدمها وقد

 احلقوق جبميع بالتمتع احلق) يقال كأن البعض لبعضهما مرادفني

 عن التعبري حرية أو الرأي عن التعبري يف احلق ) يقال أو ( واحلريات

 .(الرأي

 

 

 
 احلريات 

مصطلحني  

مرتادفني هلم  

 نفس املعنى 
 احلقوق

 التعريف باحلق واحلرية



 ؟هل هناك عالقة بني احلق واحلرية 

 احلق مبعنى معناها اختلط احلرية على القانونية احلماية إضفاء 1.

 اخلاصية هذه توافرت فإذا مشرتك، مضمون يف املعنيني وتداخل

   .باحلق اختلطت للحرية

 أهلية أو صالحية لصاحبهم يعطيان واحلرية احلق من كل2.

 .باختياره املمارسة



 األساسيةاحلقوق واحلريات بني ما هو الفرق 

 من احلقوق واحلريات ؟وغريها  

 العامة واحلريات احلقوق إحدى أنها يرى البعض األساسية واحلريات احلقوق

 العامة، واحلريات احلقوق تصنيفات أو تقسيمات أو عناصر إحدى تعد أنها أي

 احلقوق من غريها عن األساسية واحلريات احلقوق تعريف خيتلف وعليه

 .العامة واحلريات

 

 

 

 احلقوق واحلريات األساسية

  

حقوق وحريات طبيعة اليت   1.

ال يتطلب االعرتاف بها من قبل 

 (.التزام سليب) الدولة  

حقوق وحريات اليت تعد  2.

أساسًا لغريها من احلقوق  

 . واحلريات األخرى  



 تطبيقات احلقوق واحلريات األساسية

 حق التنقل

حرية  

التجارة 

والصناعة  

 والتملك 

حق  

 االنتخاب 

 حرية التعبري 

 حرية النقد حرية الصحافة 

حرية البحث 

 العلمي
حرية حق  

 االجتماع

 حرية االجتماع
خماطبة السلطات  

 العامة



 أهم تقسيمات وأنواع احلقوق واحلريات األساسية

 تقسيمات 

 احلقوق واحلريات األساسية

 الحريات الشخصية 
حرمة  

 املسكن 
سرية  

 املراسالت 
حرية  

 العقيدة 
 حرية التعبري 

حق  

 األمن
حق 

لالتنق  

حرمة اجلسد  

 واحلق يف سالمته



؟األخرى  ما هي احلقوق واحلريات العامة   

 فرد لكل تكون أن مضمونها يقتضي احلقوق وهي :العامة واحلريات احلقوق

  .إنسان لكونه أو اجلماعة يف

 الدولة عاتق على(  إجيابي ) التزام هناك يكون العامة واحلريات احلقوق وهذه

 .وصيانتها محايتها على والعمل بها باالعرتاف

 
العامةحلقوق واحلريات ا  

يف مواجهة  بهاهي احلقوق واحلريات املعرتف 

الدولة مما يلزم أن تتدخل السلطات العامة 

 . (اإلجيابي ) لفرض احلماية القانونية هلا 

 



العامة األخرى أهم تقسيمات وأنواع احلقوق واحلريات   

 تقسيمات احلقوق واحلريات العامة

احلقوق األساسية أو 

 شخصية أو التقليدية

احلريات 

 االقتصادية 
االجتماعيةالحقوق   

حق  –حرية التنقل 

حرمة املسكن  –األمن 

  سرية املراسالت –

حرية العقيدة 

حرية  –والديانة 

حرية  –التعليم 

حرية  –الرأي 

الصحافة حرية 

  التجمع

 –حرية التملك 
حرية الصناعة 

 والتجارة

حق  –حق العمل 

 الضمان االجتماعي 

 احلريات الفكرية 



عام بشكل نسبية احلقوق واحلريات   

 وباختالف بل ، واملكان الزمان باختالف واحلريات احلق مفهوم تطبيق خيتلف

 يتعني اجملتمع، ومتطلبات توافقها مدى على تتوقف اجملتمع، يف الفرد وضع

 واحلريات احلقوق بني والتوفيق الفرد، وحرية اجملتمع متطلبات بني التوفيق

 .العام النظام ومقتضيات العامة

 

احلرية يف 

 أوربا
احلرية 

 يف أمريكا

 البغاء الكفر املخدرات البغاء الكفر املخدرات



 تقرير احلقوق واحلريات تفرض واجبات 

 التزام هناك أن يعنى ما لفرد حرية أو حق هناك كان فكلما طبيعي أمر هذا

 اليت واحلريات احلقوق بني قوية عالقة فهناك آخر، فرد على فرض واجب أو

 قيمة له ليس احلق أن باعتبار بها، يلتزمون اليت والواجبات األفراد بها يتمتع

  . والتزام واجب بدون

 

 

 

واجب حماية 

 المال العام 
 واجب العمل

واجب دفع 

الضرائب  

 والرسوم 

واجب الدفاع 
 عن الوطن 

االلتزامات 

 المتقابلة 

 واجبات  حقوق وحريات 



 القسم األول

 

سلطة املشرع البحريين جتاه  ( ب)

 تنظيم احلقوق واحلريات األساسية



 سلطة املشرع البحريين جتاه

 تنظيم احلقوق واحلريات األساسية  

 مصدر هو البحريين الدستور :مطلقة سلطة ليست واحلريات احلقوق -أواًل

 منه يقصد ال وكفالتها واحلريات احلقوق هلذه إقراره فإن واحلريات، احلقوق

 تكون أن – نطاق أوسع يف بها للتمتع ضمانًا – يتعني بل مطلقة، تكون أن

 مقتضيات مع تتعارض أو اآلخرين وحريات حقوق مع تتعارض ال بأن مقيدة

 .العام النظام

 الدستور 

احلقوق 

 واحلريات 
قيود 

  وضوابط
محاية 

النظام 

  العام

حق األفراد 

 اآلخرين



  (تنظيم أم تقييد ) سلطة املشرع جتاه احلقوق واحلريات 

سلطة 

 تنظيم

سلطة 

 تقييد

يبني كيفية استعمال احلق 

 واحلرية

ينتقص من احلق واحلرية أو 

 تنال من أصلها أو جوهرها 



 تطبيقات على سلطة املشرع يف تنظيم احلقوق واحلريات

حق 

 االنتخاب 

 والرتشيح

 التنظيم 

 التقييد

االقرتاع 

 العام

االقرتاع 

 املقيد 

ال يضع 

شروط 

 مقيدة

ال يضع 

شروط 

 مقيدة



؟كيفية تنظيم املشرع للحقوق واحلريات   

 ما ، تقديرية سلطة واحلريات احلقوق تنظيم جمال يف - العادي - املشرع سلطة

 حدودًا له وترسم إطالقة، من حتد معينة بضوابط الدستور يقيده مل

 حمل احلق من ينال أن – األحوال كل يف – للمشرع جيوز وال ، ملمارستها

 أو منفعته جل فقده إىل يؤدي الذي االنتقاص أو بالنقص الدستورية احلماية

  . جوهره يفقده

 

األصل العام 

سلطة املشرع 

 تقديرية 

كيفية تنظيم  

 السلطة التقديرية 

موازنة بين مصالح 

والحرص  اجملتمع

 على أمنه واستقراره 

وبني احلقوق 

واحلريات األفراد اليت 

 كفلها اهلم الدستور 



 تطبيقات على تنظيم املشرع للحقوق واحلريات 

حرية 

اإلقامة أو 

 التنقل

مل يضع الدستور أي قيد وترك للقانون 

 تنظيمها وحتت رقابة القضاء  

حيدد القانون 

شرط تقييد 

 اإلقامة أو التنقل 

ارتكاب 

 جرمية 
دين مدين 

شخص  به  املوازنة  



االستثناء تقييد 

املشرع الدستوري 

السلطة التقديرية 

 للمشرع العادي 

يضع الدستور 

 ضوابط وقيود 

تنعدم سلطة املشرع 

العادي التقديرية 

جتاه الضوابط 

 والقيود

 حرية الرأي

عدم المساس بأسس 

 العقيدة اإلسالمية 

عدم املساس بأسس 

 وحدة الشعب 

حرية تكون 

اجلمعيات 

 والنقابات

عدم املساس 

 بالنظام العام 
عدم املساس 

 بالدين 

 تطبيقات على تنظيم املشرع للحقوق واحلريات 



   
شكرا حلسن استماعكم 


