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 .  اإلنسانماهية حقوق اوال //    



  ********************** 

الشيء وصحته فالحق نقيي  الباطيل ، وان  أحكامالحق في لغة العرب هو  -لحق لغةً :تعريف ا -

    الكيريم فتتيت بمعنيى الثابيت كميا فيي قوليه تعيالى  القيرننكلمة الحق استخدمت في معان عدة في 

           بمعنييى نقييي  الباطييل كقولييه تعييالى  أخيير) قييال الييحي  حييق عليييهم القييول (. واتييت فييي مكييان 

 الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ( .   تلبسواوال ) 

التي تنظم حياة الفرد والمجتمع في كيل مظهير  واألسسهي المعايير  -تعريف الحق اصطالحاً : -

التيي اليمكي  للنياس  األساسييةهيي المعيايير ، وكيحل   اإلسالميةم  مظاهر الحياة وفق الشريعة 

الحرية والعدالة والمساواة ، وم  شتن احترام حقوق  أساسأن يعيشوا م  دونها بكرامة ، وهي 

 . اإلنسان

 

هي النصوص القانونية والقواعد العرفية التي تحمي حقاً مي   -: اإلنسانتعريف ماهية قانون حقوق 

 أوبصيرف النظير عي  مصيدرها اليدولي  اإلنسيان، وتعتبر جيزءاً مي  قيانون حقيوق  اإلنسانحقوق 

 الديني .  أوالوطني 

 أوفي الحياة والمساواة دون تميز بسيب  الجينس  اإلنسانق الشعوب في تقرير مصيرها وحق فح    

وفييي الييدول عنيييت المواثيييق الدولييية بييالنص عليهييا وحمايتهييا .  إنسييانيةالييدي  ، هييي حقييوق  أواللغيية 

التيييي تعتبييير القيييران الكيييريم والسييينة النبويييية الشيييريفة مصيييدرها الرسيييمي الدسيييتوري  اإلسيييالمية

نابعية مي  مصيدري الشيريعة  لإلنسيان أساسييةعي ، فان الحقيوق سيالفة اليحكر تعتبير حقوقياً والتشري

 .  اإلسالمية

 

  التطور التاريخي لحقوق اإلنسان:

********************** 

 اوالً : حقوق االنسان في العصور القديمة والوسطى 

------------------------------------------------ 

ق اإلنسييان فييي الحتييارات والمجتمعييات القديميية، والمتمثليية بحتييارات وادي الرافييدي  وقييح        

وحتارة وادي النيل ، وحتارات الهند والصي ، والحتارتي  اليونانية والرومانية. ففيي حتيارة 

وادي الرافدي  التي تعتبر م  أقدم الحتارات البشرية وأولهيا اهتماميا بحقيوق اإلنسيان فيي مختليف 

تاريخية سومرية كانت أم أكديية بابليية أو نشيورية، وتيم تجسييد وحمايية حقيوق اإلنسيان عصورها ال

م  خالل وضع قواعيد قانونيية مكتوبية تتيم  للمجتميع العراقيي القيديم الحريية والمسياواة والعدالية 

االجتماعية. وتشير المصادر التاريخية بتن كلمة حرية ) أماركي( قد وردت في أقدم وثيقة سيومرية 

ها العالم القيديم التيي تشيير اليى أهميية حقيوق اإلنسيان، والتيي كانيت عليى شيكل مخيروط طينيي عرف

مييدون باللغيية السييومرية وبييالخر البسييماري واحتييوط هييحا المخييروط علييى عييدد ميي  اإلصييالحات 

(  2375االجتماعية التي وضعها المل  السومري ) إوركاجينا ( حياكم مدينية لكيي فيي حيدود عيام) 

اعتبر أقدم إصالح اجتماعي واقتصادي في التاريخ ، ومي  المبيادئ التيي جياء بهيا هيحا قبل الميالد و

األصييالح هييي تتكيييده علييى أن فكييرة الحرييية فييي حييدود القييانون، وأن القييانون فييوق المناصيي  العليييا 

حفاظا على حقوق وممتلكات األفراد، ومنع األغنياء والمرابيون مي  اسيتغالل النياس الفقيراء، ومنيع 

بة دفيي  المييوتى ومحاسييبة الكهنيية عليهييا . لييحل  كييان الهييدف ميي  هييحا األصييالح هييو إ اليية دفييع ضييري

المظييالم واالسييتغالل الييحي كييان يقييع علييى الفقييراء ميي  األغنييياء وأصييحاب السييلطة ورجييال المعبييد. 

وعنييدما أخييحت قييرط العييراق األولييى بييالنمو والتطييور وأصييبحت مييدن وتعقييد فيهييا الحييياة وتشيياب  

ن البييد ميي  تشييريعات وقييواني  لحماييية الفييرد فييي المجتمييع وتنظيييم إمييور الحييياة مصييالا النيياس فكييا



 -قيانون لبيت عشيتار -للدولة، والتي تجسدت في كثير مي  القيواني  المدونية  منهيا: قيانون إور نميو. 

القواني  اآلشورية. كل هحه القواني  تعيد مي  أهيم النتاجيات الفكريية -قانون حمورابي-قانون إشنونا  

وادي الرافدي  التي كان النظام وااللتزام والحقوق والواجبات والعدالة والحرية والمسياواة  لحتارة

كلهييا مفييردات أساسييية فييي لغيية القييانون العراقييي القييديم خصوصييا بعييد تطييور أنظميية الحكييم والحييياة 

ة السياسية فيها. وبهحا يكون قدماء العراقيي  قد سبقوا غييرهم مي  شيعوب المنطقية بحيوالي أليف سين

 للفرد حريته وحقوقه وأمنه .   ي  التي تحفظ في وضع اإلصالحات والقوان

                                                                                    

أما ما يتعلق بحتارة وادي النيل أو بما تسمى بمصر الفرعونية التيي ليم تعيرف تلي  الحقيوق        

نسانية حتى منتصف القيرن الخيامس قبيل المييالد، إذ كيان فرعيون مصير يعيد نفسيه والممارسات اإل

إلها مطلقآ في الحكم وهو وحيده مصدرالتشيريع والعدالية ويمثيل كيل السيلطات األداريية والتشيريعية 

والقتييائية والتييي بموجبهييا سييارت إمييور التنظيييم السياسييي فييي المجتمييع الفرعييوني ننييحا . كمييا أن 

تتمتع بمظاهر التحتر االجتماعي في كيل جواني  الحيياة، ففيي مجيال األحيوال  مصر القديمة كانت

الشخصييية كانييت العائليية تحكييم بمجموعيية ميي  األعييراف والتقاليييد منهييا إقتصييار الييزو  علييى  وجيية 

واحدة، وأما تعدد الزوجات فكان مقتصرن على العائلية المالكية وطبقية األشيراف والنيبالء، وأميا فيي 

 رأة كان تحديد س  الزوا  بالحد األدنى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة .  مجال حفظ حقوق الم

                       

وبالنسييبة للحتييارات الشييرقية الهندييية والصييينية التييي هييي األخييرط إهتمييت بحقييوق اإلنسييان      

سيان وحقوقيه والعالقات اإلنسانية. حيث ربطت هحه الحتارات بي  التعاليم الدينية والنظرة الى اإلن

( قبل الميالد وانتشرت مي  الهنيد 1300ــ 1500ارتباطا وثيقآ. فالهندوسية التي ظهرت في الفترة) 

الى مناطق ومجتمعات جنوب شرقي نسيا، والتي استندت في قوانينها الخاصة بحقيوق اإلنسيان اليى 

اليى أعماليه  بع  النصوص المقدسة وهي النصوص التي نسبت الى ) براهما االليه الهندوسيي( أو

 وال سيما تل  المرتبطة بالخلق. 

                                                                                   

كما انطلق بوذا م  الهنيد بتعاليميه وانتشيارها فيي الصيي  واليابيان وجنيوب شيرقي نسييا حييث        

لحرية ونشر العدالة. وم  هحه التعاليم، يقول بيوذا بتنيه جاء في تعاليمه الكثير م  مبادئ المساواة وا

 ال فرق بي  جسم األمير وجسم المتسول الفقير وكحل  ال فرق بي  روحيهما. 

                               

أما في الصي  فقــد ارتبطت بحكمة الفيلسوف الصيني )كونفوشيوس( الحي أكــد فيي تعاليمــيـه       

نسان لإلنسان مهما كان ونشرالعدل والدعوة الى األخاء العالمي واألم  والسـالم بيي  على خدمة اإل

 الناس ، وأن الظلم هو رذيلة الرذائل . 

 

 

 

 

 

كما ساهمت الحتارتي  اليونانية والرومانيية فيي مجيال حقيوق االنسيان مي  خيالل ميا جياء فيي      

د علييى العداليية واحتييرام القييانون ، حيييث يييرط أفكييار فالسييفتها . ففييي الحتييارة اليونانييية كييان التتكييي

الفيلسييوف أفالطييون إن أول مييا تهييتم بييه حكوميية الجمهورييية هييو أن تكمييل السييعادة للمحكييومي  وأن 

لعيدل وأن أي دولية ال تهبهم الصحة والرضى . كما اعتبر أن ليس للمجتمع المدني م  قاعدة سوط ا



. والفيلسييوف أرسييطو أكييد أيتييآ علييى أن  تقييوم عليييه هييي دوليية فاسييدة معرضيية للسييقوطتعييرف أن  

المثل العليا للدولة هي سيادة أحكام القانون والعدالة والتعليم. وأن الدولة وجدت لصالا اإلنسان وليم 

يوجد اإلنسان لصيالا الدولية ، فميا وليد اإلنسيان إال ليعييي حيياة سيعيدة. هيحا فتيال عميا جياءت بيه 

قبيل المييالد( فيي مبادئهيا باليدعوة اليى األخيوة األنسيانية  200الفلسفة الرواقية التي أسسيها  ينيون )

والمواطنة العالميية والمسياواة   بيي  البشير وبتحيرر األفيراد  مي  القيواني  الوضيعية ، والتيي اطليق 

عليها فيميا بعيد بمدرسية الحقيوق الطبيعيية ، وهيحه الحقيوق يجي  أن يتمتيع بهيا جمييع البشيرولمجرد 

 دأ المساواة كمبدأ إنساني. كونهم بشرن نتيجة إنعدام مب

                                                                                      

أمييا بالحتييارة الرومانييية التييي توصييف بالحتييارة العسييكرية ، وحتييارة القييانون الطبيعييي              

مي  العنايية الربانيية وهيو قيانون حيق  الحي وصفه الفيلسوف الروماني شيشرون بتنيه القيانون النيابع

وينطبق على جميع البشر وغير قابل للتغييير. وأن األفيراد فيي ظيل هيحا القيانون متسياوون بيالحقوق 

القانونية وأمام هللا ، كون هحا القانون ذو طبيعة واحدة ويهدف الى تحقيق العدالة والفتييلة واعطياء 

فجير  حه األمبراطوريية بيزو  اإلنسان . كميا شيهدت هياألفراد شيئآ م  الكرامة التي هي أهم حقوق 

الديانة المسيحية بتعاليم السيد المسيا) علييه السيالم( التيي أكيدت عليى حفيظ كرامية اإلنسيان ألن هللا 

هو الحي خلقه ودعت الى المساواة بي  الجميع أمام هللا والى تحرير العبيد . كما أكدت على التسياما 

                                                                                   واألخاء والمحبة .       

                                                                                      

 

 ثانياً : حقوق اإلنسان في اإلسالم  :

------------------------------- 

لة م  ظهور األسالم في القرن الخيامس المييالدي وتنتهيي بيالقرن الخيامس عشير تبدأ هحه المرح    

م ( . حيث كان لظهور األسالم في الجزييرة العربيية ، اليدور الكبيير 1492الميالدي وتحديدا عام ) 

في توحيدها بعد أن كانت متفرقة ، ومتنياحرة وغارقية فيي الجهيل تحكمهيا العيادات والتقالييد القبليية. 

سييالم  فاتحييا  لالديييان السييماوية ، وثييورة علييى الظلييم وسييلطان الكهنيية وشييعوذتهم . فجيياءت فكييان األ

الشيريعة اإلسييالمية بتحكييام تيينظم مختلييف شيي ون الحيياة، وتحقييق السييعادة للبشيير، وتعمييل علييى بنيياء 

مجتمييع قييائم علييى التتييام  والمسيياواة بييي  جميييع أبنيياء اإلنسييانية. فاإلنسييان فييي األسييالم هييو أكييرم 

قييات هللا ميي  خييالل إختييياره ليكييون خليفيية فييي األرم. كمييا إختصييه بمنزليية عظيميية ومكانيية مخلو

مرموقة وعلمآ ومعرفة، وكما كرمه بإرسال الرسل لترشده الى طريق السعادة في اليدنيا واألخيرة . 

ي ولحفظ تل  المكانة والمنزلة الرفيعة شرع هللا الحقوق لإلنسان . فكان القرنن الكريم هو األسيبق في

تقرييير حقييوق اإلنسييان ، ولييم يتيير  أمييرن إال تحييدل عنييه بالنسييبة لحقييوق اإلنسييان التييي تنييادي بهييا 

 حتارات اليوم وهو األكثر احتراما وعدالة.    

      

 

 

 

 ولهحا تميزت حقوق اإلنسان في األسالم بمميزات تختلف عما جاء في النظم الوضعية، فهي    

 

سان فيي اإلسيالم مينا ألهيية منحهيا هللا لخلقيه فهيي ليسيت منحية مي  منا إلهية ان حقوق االن  //أوال 

مخلوق لمخلوق مثله، يم  بها عليه ويسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق قررها هللا لإلنسان ، وهيحا 



ما أكده األعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مقدمتيه بيتن ) حقيوق اإلنسيان فيي األسيالم ليسيت منحية 

 رارن صادرن م  سلطة محلية أو دولية (.م  مل  أو حاكم أو ق

  

إذا كان مصدرها إلهي فهحا يعني أنها ملزمة ال تقبل الححف أو التعطيل وال يسيما باالعتيداء  //ثانيا 

عليها وال يمكي  التنيا ل عنهيا، ويجي  إحترامهيا مي  قبيل الحكيام والمحكيومي  مهميا كانيت مكيانتهم 

 هلل. االجتماعية كونهم متساوي  في العبودية 

  

وجييود تييرابر بييي  السييلطتي  الدينييية والدنيوييية ، ألن األسييالم لييم يكيي  دينييآ فقيير لييه عقائييده  ا //ثالثيي 

المعروفة بل هو دي  ودولة معا م  خالل شموله لكل جوان  الحياة، باإلضافة اليى تنظييم العالقيات 

  بي  اإلنسان وخالقه وهحا ما يميزه ع  باقي الحتارات األخرط .

 

فكانت حول تتكيده على وحدة األصل اإلنساني فال تمييز بسب  اللون أو الجنس أو العيرق  // ارابع 

                 أو النسييي  ، واللسيييان أو شيييرف اآلبيييياء ، وانميييا بيييالتقوط والعميييل الصييييالا عمييي  بقوليييه تعييييالى

 ألبيي  ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم( وكميا قيال الرسيول )ص( ) ال فتيل لعربيي عليى أعجميي وال

 على أسود إال بالتقوط (. 

      

وم  الحقوق األساسية التي وردت في القرنن والسنة النبوية الشريفة ومنحهيا األسيالم لإلنسيان هيي 

  ما يتتي :

 

ـيي حييق الحييياة: لقييد وهيي  هللا الحييياة لإلنسييان وقييد دعيياه الييى إحترامهييا والمحافظيية عليهييا، وحييرم       1

ا لألذط بيدون حيق كونهيا مقدسية. ويتبيي  حيق الحيياة فيي اإلسيالم عنيدما   األعتداء عليها أو تعريته

ننظر الى العقوبات التي فرضها اإلسالم تجاه القاتل الحي ينهي حياة شخص دون حيق   وال تعتيدوا 

(،  وال تقتليوا الينفس التيي حيرم هللا إال بيالحق  190ان هللا ال يح  المعتيدي   ) سيورة البقيرة: اآليية 

عيي   إلسييالم الييدفاع (. كمييا أوجيي  ا 151كم بييه لعلكييم تعقلييون   )سييورة األنعييام : اآلييية ذلكييم وصييا

               ا اعتيييدط علييييكم  الييينفس لحفيييظ الحيييياة قيييال تعيييالى   فمييي  إعتيييدط علييييكم فاعتيييدوا علييييه بمثيييل مييي

(  وغييير ذليي  ميي  اآليييات االكريميية والكثيييرة التييي تحييرص الشييريعة 194) سييورة البقييرة : اآلييية 

األسالمية م  خاللها على حق الحياة للبشر وجعلها شرط استمرار الجنس البشري وبقائيه واالبتعياد 

         عيي  أي شييكل ميي  أشييكال األعتييداء الظييالم ألن األسييالم إعتبيير اإلنسييان مكلفييآ بالحفيياظ علييى حياتييه

  ( . 195  وال تلقوا بتيديكم الى التهلكة  ) سورة البقرة : اآلية 

 

التييي أقرهييا اإلسييالم لبنييي  لتعبييير والتفكييير واالعتقيياد: وهييي ميي  أكثيير الحقييوق اإلنسييانيةـيي حرييية ا2

( 6اآلييية  ييينكم ولييي دينييي  )سييورة الكييافرون:فييي إختيييار عقيدتييه ودينييه   لكييم درالبشر،فاألنسييان ح

( 256البقييرة :اآلييية سييورة )الييدي  قييد تبييي  الرشييد ميي  الغي  واالنسييان حيير بفطرتييه   ال إكييراه فييي

رار األسالم لحرية العقيدة بتوسع معانيها ، إذ سما ألهل الكتياب السييما المسييحي  واليهيود بنياء فإق

الكنائس والمعابد وممارسة شعائرهم الدينية كما عاق  عليى االعتيداء وأقير المسياواة بيي  المسيلمي  

إنسيان وأهل الكتاب بجميع الحقوق والواجبات م  حييث تقليد المناصي  والوظيائف مي  منطليق كيل 

حريتيه الدينيية يعتقييد ميا يشيياء ويتعبيد كيفميا يشيياء، إال أنيه حييرم عليى المسيلم أن يتخلييى عي  إسييالمه 

  حفاظآ على تماس  المجتمع ووحدة األمة .

 



ـ حق التعليم : لقد اهتم االسالم بهحا الحق وأوجبه عليى كيل مسيلم ومسيلمة مي  أجيل القتياء عليى 3

والعلماء في أكثير مي  نيية، فجعيل العلمياء فيي منزلية المي مني   الجهل. وقد عظم القرنن الكريم العلم

ثيم ( 11  )سورة المجادلة: اآليية بقوله تعالى   يرفع هللا الحي  نمنوا منكم والحي  أوتوا العلم درجات

جاء في الحديث الشريف بقول الرسول)ص(  وم  سل  طريقا يلتمس فيه علمآ سهل هللا له  طريقيآ 

سالم على طل  العليم واليتعلم والسيعي الييه وبيحل الجهيد فيي تحصييله لينفيع بيه الى الجنة   فحث األ

المسلم نفسه وغيره كما جاء في الحديث الشريف   واطلبوا العلم م  المهيد اليى اللحيد    ليحا فيالعلم 

والتعلم م  الحقوق واألهداف األساسية التي أكد عليها األسالم وقيال تعيالى   إقيرأ بإسيم ربي  اليحي 

 ،خلق اإلنسان م  علق،إقرأ ورب  األكرم الحي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم . خلق

 

ـ حق العمل: حب  األسالم العميل وأوجبيه كونيه السيبيل الوحييد للكسي  والعييي الكيريم لإلنسيان، 4

وبار  العاملي  وأثنى عليهم وذم الكسالى الحي  ال يعملون قال تعالى   هيو اليحي جعيل لكيم األرم 

( ، وقيال علييه الصيالة والسيالم   15ذلوآل فإمشوا في مناكبها وكلوا م  ر قه   ) سورة المل :االيية 

) ما أكل طعامآ  قر خير م  أن يتكل م  عمل  يده( . فتعطى األسالم لكيل فيرد فيي المجتميع الحيق 

إلسيالمي يليزم في ممارسة العمل اليحي يناسيبه ويالئميه بميا يكفيل ليه العييي الكيريم . كميا أن الفقيه ا

الدوليية بتييوفير العمييل المناسيي  ل نسييان كمييا يلييزم أربيياب األعمييال برعاييية العمييال وتييوفير اآلالت 

المناسبة لهم وأن يعطوا إجورهم كاملة غيير منقوصية عميال بقيول الرسيول )ص(   اعطيوا األجيير 

  أجره قبل أن يجف عرقه  .

 

نسان ، فتكدت على حرية اإلنسيان الشخصيية ـ حق األم : أكدت الشريعة األسالمية حق األم  لال5

والتي يراد بها ، حق الفرد في الحهاب واالياب، والتنقل بحرية داخل البالد والخرو  منهيا إذا أراد. 

وكحل  حقه في األم  بمعنى عدم القب  عليه أو حبسه أو معاقبته إال بمقتتى القانون وفي الحيدود 

الدولة حماية الفرد ـ أيا كان ـ مي  أي إعتيداء حمايية لكرامتيه التي يقررها. كما أوج  األسالم على 

  وشرفه وبيته وحفظ أمنه . يقول الرسول )ص(  ظهر الم م  حمى إال في حد أوحق   .

 

ـ حق التمل  : لقيد أقير األسيالم حيق التملي  وحيرم النهي  والسيل  واالعتيداء عليى ملي  اآلخيري         6

     والكم بيينكم بالباطيل قيال تعيالى  ييا أيهيا اليحي  أمنيوا ال تيتكلوا أميوقد نص على ذل  القرنن الكريم 

( والمشييرع اإلسييالمي قيييد الملكييية الفردييية بقيييود لغييرم تييتمي  العداليية 29) سييورة النسيياء :اآلييية 

االجتماعية والتكافل االجتماعي وم  هحه القيود ضريبة الزكاة وجعلها فرضا واجي  عليى األغنيياء 

( . 19) سورة الحاريات :اآليية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لفقراء قال تعالى   ، يقابله حق ل

حيق وأن فالملكية في األسالم هي لتحقيق المصيلحة العامية ويجي  عيدم التعسيف فيي اسيتخدام هيحا ال

ا أن المالي  الحقيقيي هيو هللا قيال سيبحانه وتعيالى  وهلل ملي  السيموات مييكون مصدرالمل  حيالال .ك

( أمييا البشيير فهييم مسييتخلفون علييى 18سييورة المائييدة :اآلييية رم ومييا بينهمييا واليييه المصير )ألوا

األموال أي أن اإلنسان وكييل هللا فيهيا ويجي  علييه صييانته واسيتخدامه فيي الحيالل ورضيا هللا قيال 

(. ونجيد أن الرسيول)ص( قييد 7تعيالى   وانفقيوا مميا جعلكيم مسيتخلفي  فييه  ) سيورة الحدييد: اآليية 

المييوارد ذات النفييع العييام لكامييل المجتمييع بقولييه   المسييلمون شييركاء فييي ثييالل: الميياء والكييأل  جعييل

  والنار  .

 

ـيي حييق العداليية والمسيياواة: أوجيي  األسييالم العييدل فييي القتيياء كمييا أوجيي  المسيياواة فييي الحقييوق 7

ييتمركم بالعيدل  والواجبات وذكر القرنن الكريم في نيات كثيرة تطال  باقامتهميا قيال تعيالى   إن هللا



( وقوله تعالى  ان هللا يتمركم أن ت دوا األمانيان اليى أهلهيا واذا 90واألحسان   ) سورة النحل:االية

( . لقد أقر األسالم حيق المسياواة فيي 58حكمتم بي  الناس أن تحكموا بالعدل  ) سورة النساء :اآلية 

ة والقتييائية كييحل  المسيياواة بييي  الرجييل القيميية اإلنسييانية والمسيياواة فييي الحقييوق السياسييية والقانونييي

والمرأة والمساواة أن تكون في جمييع الحقيوق وال تقتصير عليى حيق دون نخير. فمي  حيق الفيرد أن 

 يدافع ع  نفسه ضد الظلم كما يدافع ع  حق أي فرد أو جماعة.

 

اف ـ حق الحماية م  التعحي : فالدي  األسالمي نهيى عي  التعيحي  أو إجبيار شيخص عليى االعتير8

بجريمييية ليييم يرتكبهيييا فاإلنسيييان بكرامتيييه اآلدميييية واألنسيييانية تبقيييى مصيييونة. فالتعيييحي  والمعاملييية 

الالإنسانية هي م  األفعال التي تنافي الكرامة اإلنسانية ، فالدي  األسيالمي ي كيد نصيرة المظليومي  

  لدنيا .والمستتعفي  كما قال الرسول األمي  )ص(  إن هللا يعحب الحي  يعحبون الناس في ا

 

ـي حيق حريية الييرأي والمشياورة والمشياركة: لقييد أعطيى األسيالم حريية الييرأي للنياس فيي القتييايا 9

العامة والمشاركة فيها مثل البيعة واالنتخياب وتيولي المسي وليات ، ومثيال عليى ذلي  قيول الرسيول 

  المدينية )ص( في غزوة بدر عندما قال   أشيروا علي أيها الناس  واستشارته لهم فيي الخيرو  مي

في غزوة احد . وأن حق الرأي يج  أن يكون مفيدن بما يخدم الصالا العام فيال يجيو  اسيتخدام هيحا 

الحق باإلساءة الى حقوق اآلخري  وأستخدامه في بث األفكار الهدامة واآلراء الملحيدة المتيللة بميا 

 . يشيع الفوضى واإلساءة الى اآلخري  وفتا أسرارهم بفاحي القول م  الكالم

 

ـ حق اللجيوء: مي  حيق كيل مسيلم متيطهد أو مظليوم أن يلجيت اليى ميتم  وهيو حيق يكفليه اليدي  10

األسالمي ومهما تك  جنسيته أو عقيدته أو لونه، وعلى كيل مسيلم واجي  تيوفير األمي  للالجي  متيى 

متمنيه لجت اليه كما قال تعالى  وأن أحد م  المشركي  استجار  فتجره حتى يسمع كالم هللا ثم أبلغيه 

 ( .6ذل  بتنهم قوم ال يعلمون   ) سورة التوبة :االية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أساس حقوق اإلنسانثانياً//   

******************** 

ظهرت المناداة بحقوق اإلنسان عبر التاريخ بمراحله المختلفة وتجلت في الشريعة اإلسالمية 

وبر ت بشكل فلسفي في القرن الثام  بالنصوص القرننية واألحاديث النبوية واألحكام العملية 



عشر بظهور طائفة م  الفقهاء والفالسفة الحي  دافعوا عنها حتى استقرت في التمير اإلنساني 

 فتصبحت أحدط المبادئ األساسية في دساتير وقواني  الدول. 

 لك  األسس التي انطلقت منها حقوق اإلنسان كانت متباينة سنحاول مناقشتها في فرعي  فيكون

نبي  فيه األساس  الفرع الثانيلبحث األساس الفلسفي والفكري لحقوق اإلنسان وفي  األول

 اإلسالمي لحقوق اإلنسان. 

 

 األساس الفلسفي والفكري لحقوق اإلنسان // الفرع األول

************************************ 

ان ولعل ابر  هحه اختلفت اآلراء والنظريات التي انطلقت منها الدعوة لحقوق اإلنس

 -:النظريات التي حاول الفقهاء اسناد حقوق اإلنسان لها هي 

  نظرية العقد االجتماعي -1

  الحقوق الطبيعية. نظرية -2

 

 . نظرية العقد االجتماعي: 1

****************** 

يرط أكثر المفكري  والفالسفة في اوربا أن حقوق اإلنسان ترجع إلى نظرية العقد االجتماعي التي 

نادط بها كل م  هوبز ولو  وأرسى دعائمها جان جا  روسو وتتلخص نظرية العقد االجتماعي 

بتن هنا   عقداً أو باألحرط اتفاقاً ثنائياً  غير مكتوب بي  الحاكم واألفراد تم بموجبه تنا ل األفراد 

تم  ع  بع  حقوقهم األصلية  أي بع  حقوق اإلنسان إلى الحاكم  على أن يتولى السلطة لي

تحقيق بقية الحقوق لألفراد ضم  إطار مجتمع منتظم تحدد فيه سلطة الحاكم ويتولى تنظيم األمور 

في إطاره ويتحدد للناس حقوقهم واختلف أصحاب هحه النظرية في تحديد التزامات إطراف العقد. 

الطبيعية  فيرط هوبز أن الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة بهحا الحق لكون الناس قد تنا لوا ع  حقوقهم

فيكون للحاكم عندئح السلطات المطلقة في س  القواني  وعقد المعاهدات وتوقيع العقوبات وتنظيم 

القتاء ثم اعترف هوبز بحق اإلنسان بالتمرد والعصيان إذا ما شعر بالظلم واالستبداد أي يتحلل 

 .  م  العقد ولك  رأيه هحا اصطدم بحق الحاكم بالعقاب ومنه الموت

فحه  إلى عكس ذل  بقوله أن هحا العقد هو ملزم للطرفي   الحاكم واألفراد ألنه عقد أما لو  

على االنتقال م  حياة الفطرة إلى حياة الجماعة  فيختار األفراد الحاكم الحي يلتزم بتنفيح العقد فإذا 

 استبد جا  لألفراد عزله. 

ً وهم الحكام و المحكمون وأن الجميع قد أما روسو فقال أن أطراف العقد متساوون تماما

  . تنا لوا ع  حقوقهم للمجتمع وأن النظام االجتماعي هو أساس كل الحقوق

 الحقوق الطبيعية: .2

*************** 

ذه  بع  الفقهاء إلى القول بتن طبيعة حقوق اإلنسان ترتبر بمفهوم الحق الطبيعي وطبقاً 

  مجموعة م  الحقوق المال مة لطبيعته التي ال لهحا المفهوم فتن اإلنسان بطبيعته اإلنسانية يمتل



يمك  تجاهلها م  دون المساس بهحه الطبيعة. وتنطوي الحقوق الطبيعية التي تجسدها حقوق 

اإلنسان في ظل القانون الطبيعي الحي يسمو على القانون الوضعي وهو ملزم لجميع الشعوب 

أن هحا القانون ال يرتبر بسلطة عليا وال  والحكام لما يتمتع به م  قيم ومثل إنسانية سامية كما

 .  يقترن بعقوبات ألنه يستمد وجوده م  طبيعته الخاصة

أما القانون الوضعي فيعود له سلطة اإلقرار بهحه الحقوق وحمايتها وهحا ما أشار إليه 

م حيث 1779بوضوح الرئيس األمريكي جيفرسون بخطبته الشهيرة بمناسبة إعالن االستقالل عام 

ل  أن الناس يملكون بع  الحقوق الطبيعية التي ال يمك  التنا ل عنها كحق الحياة والحرية قا

والتطلع نحو السعادة وأضاف بتن دور الحكومة يقتصر على تقديم التمانات الال مة لممارسة 

هحه الحقوق فإذا ما قصرت في وظيفتها فتن المحكومي  يملكون بموج   القانون الطبيعي  الحق 

 لتمرد عليها . في ا

 

 األساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان//  الفرع الثاني

******************************* 

يقوم األساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان على مبدأ  التكريم اإللهي لإلنسان  فاإلنسان مكرم       

التكريم قوله  لتكريم هللا تعالى له وتفتيله وتمييزه ع  سائر المخلوقات ولعل أبر  وصف لهحا

ْلنَاُهْم  تعالى:   َ  الطَّي َِباِت َوفَتَّ ْمنَا َبنِي ندََم َوَحَمْلنَاُهْم ِفي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَ ْقنَاُهم م ِ َعلَى َكِثيٍر َولَقَْد َكرَّ

ْ  َخلَْقنَا تَْفِتيالً  مَّ ( ليه السالمعوم  مظاهر هحا التكريم أن هللا أمر المالئكة بالسجود للنبي أدم ) م ِ

ً له كما في قوله تعالى ً وتعظيما   وجعل اإلنسان :  َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة اْسُجدُوا آِلدََم فََسَجدُوااحتراما

وسخر ما َوإِْذ قَاَل َربَُّ  ِلْلَمالَئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي األَْرِم َخِليفَةً   خليفة في األرم كقوله تعالى:  

ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي  رم لمصلحة اإلنسان كقوله تعالى:في السموات  واأل َر لَُكم مَّ َوَسخَّ

لحل  فتن حقوق اإلنسان جاءت على شكل نصوص قرننية أمره فهي واج  على كل  اأْلَْرِم 

ً لهحه الحقوق أو حتى عدم احترامها يعني التعدي على حقوق هللا  مسلم وبالتالي فتن هنا  انتهاكا

وق هللا إال الفيصل ما بي  الحق والباطل والعدل والظلم والحالل والحرام فهي واجبات على وما حق

ِ فَتُْولَـئَِ  ُهُم الظَّاِلُموَن  المسلمي  كما في قوله تعالى:  ِ ِ فَالَ تَْعتَدُوَها َوَم  َيتَعَدَّ ُحدُودَ ّللا  تْلَ  ُحدُودُ ّللا 

  .وما حقوق اإلنسان  إال جوهر هحه الحدود

 

 

 

فغاية الشريعة اإلسالمية هي العمل على تحقيق مصالا الناس كافة في الدنيا واآلخرة وهو ما 

أشار إليه العالمة اب  القيم رحمه هللا :وان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالا العباد في 

دل إلى المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، فكل مستلة خرجت ع  الع

الجور وع  الرحمة إلى المفسدة وع  الحكمة إلى العبث فليست م  الشريعة. وان أدخلت فيها 

بتتويل ما فالشريعة عدل هللا بي  عباده ورحمة بي  خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى 

  ( اتم داللة وأصدقها . صدق الرسول )



 

 وثائق حقوق االنسان العالمية ثالثا// 

************************ 

حقوق اإلنسيان بحييث ال يتير  األمير لالجتهياد او الخيالف ، ويتمثيل هيحا لمعيار وضعي   هنا      

المعيييار فييي مجمييوع الحقييوق األساسييية التييي وردت فيمييا يسييمى بالشييرعة الدولييية لحقييوق اإلنسييان 

  -والتي تتمثل :

 .  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  -1

 .  1966هد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام الع -2

 .  1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  -3

وقد تتمنت هحه الوثائق الدولية الثالثة حقوق اإلنسان األساسية بما يجعلهيا نموذجياً لمدونية عالميية 

 للحقوق اإلنسانية . 

 
نإلعالن العالمي لحقوق اإلنساا  

----------------------------------  
  

ممثلون  تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان صاغه  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وثيقة   

م  مختلف الخلفيات القانونية والثقافية م  جميع أنحاء العالم ، واعتمدت الجمعية العامة اإلعالن 

( بوصفه أنه المعيار 1948كانون األول/ ديسمبر/  /10العالمي لحقوق اإلنسان في باريس فـي )

المشتر  الحي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم وهو يحدد وللمرة األولى حقوق اإلنسان 

 األساسية .       

 الديباجة

لما كان االعتراف بالكرامة المتتصلة في جميع أعتاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية    

ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وا دراؤها قد ،  أساس الحرية والعدل والسالم في العالمالثابتة هو 

أفتيا إلى أعمال همجية نذت التمير اإلنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم 

يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر م  الفزع والفاقة ، ولما كان م  التروري أن 

تولى القانون حماية حقوق اإلنسان لكيال يتطر المرء نخر األمر إلى التمرد على االستبداد ي

والظلم ولما كان م  الجوهري تعزيزتنمية العالقات الودية بي  الدول، ولما كانت شعوب األمم 

وبما المتحدة قد أكدت في الميثاق م  جديد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره 

للرجال والنساء م  حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدماً وأن ترفع 

مستوط الحياة في جو م  الحرية أفسا ولما كانت الدول األعتاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم 

ان ولما ك ، والحريات األساسية واحترامها ضمان اطراد مراعاة حقوق اإلنسان المتحدة على

لإلدرا  العام لهحه الحقوق والحريات األهمية الكبرط للوفاء التام بهحا التعهد فإن الجمعية العامة 

أنه المستوط المشتر  الحي ينبغي أن تستهدفه  مي لحقوق اإلنسان علىتنادي بهحا اإلعالن العال

حا اإلعالن كافة الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعي  على الدوام ه

، إلى توطيد احترام هحه الحقوق والحريات ع  طريق التعليم والتربية واتخاذ  نص  أعينهم

ة بي  الدول لتمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعال إجراءات مطردة، قومية وعالمية

.                                                          . البقاع الخاضعة لسطانها األعتاء ذاتها وشعوب

                                                                                                                     



(1المادة )  

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوي  في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان     

. ا بعتهم بعتاً بروح اإلخاءوعليهم أن يعاملو  

 

( 2المادة)  

يات المحكورة في هحا اإلعالن، دونما تمييز م  أيِ       لكِل  إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحِر 

نوع، وال سيما التمييز بسب  العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الِد ي ، أو الرأي سياسيًّا 

لوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِ  وضع نخر. وفتالً وغير سياسي، أو األصل ا

ع  ذل  ال يجو  التمييُز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الحي 

ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقالًّ أو موضوًعا تحت الوصاية أو غير متمتِ ع بالحكم الحاتي أم 

أليِ  قيد نخر على سيادته.        خاضعًا   

( 3المادة)  

ية وفي األمان على شخصه.  لكِل  فرد الحقُّ في الحياة والحِر 

(4المادة ) . 

 ال يجو  استرقاُق أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما.   

(5المادة) . 

ة القاسية أو الالإنسانية أو اإلحاطة بالكرامة.ال يجو  إختاُع أحد للتعحي  وال للمعاملة أو العقوب  

(6المادة) . 

 لكِل  إنسان، في كِل  مكان، الحقُّ بتن يُعتَرف له بالشخصية القانونية.

(7المادة ) . 

الناُس جميعًا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون في حِق  التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما 

ع بالحماية م  أيِ  تمييز ينته  هحا اإلعالَن وم  أيِ  تحري  على مثل هحا يتساوون في حِق  التمتُّ 

.       التمييز  

(8المادة ) . 

لكِل  شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة إلنصافه الفعلي م  أيَّة أعمال تَنته  

 الحقوَق األساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستوُر أو القانونُ 

(9المادة ) . 

 ال يجو  اعتقاُل أيِ  إنسان أو حجُزه أو نفيُه تعسُّفًا

(10المادة ) . 

لكِل  إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخري ، الحقُّ في أن تَنظر قتيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ    

ه إل يه.ومحايدةٌ، نظًرا ُمنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّ  



(11المادة ) . 

(  كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون 1)

   .قد ُوفِ رت له فيها جميُع التمانات الال مة للدفاع ع  نفسه

               . 

  في حينه يشِك ل ُجرًما ( ال يُدان أيُّ شخص بجريمة بسب  أيِ  عمل أو امتناع ع  عمل لم يك2)

بمقتتى القانون الوطني أو الدولي، كما ال تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ م  تل  التي كانت ساريةً في 

 الوقت الحي ارتُك  فيه الفعل الُجرمي .

(12المادة) . 

ل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في ش ون أسرته أو مسكنه أو  ال يجو  تعريُ  أحد لتدخُّ

مراسالته، وال لحمالت تمسُّ شرفه وسمعته. ولكِل  شخص حقٌّ في أن يحميه القانوُن م  مثل ذل  

ل أو تل  الحمالت . التدخُّ . 

(13المادة) . 

ية التنقُّل وفي اختيار محِل  إقامته داخل حدود الدولة1) . ( لكِل  فرد حقٌّ في حِر  . 

بلد، بما في ذل  بلده، وفي العودة إلى بلده .( لكِل  فرد حقٌّ في مغادرة أيِ  2)  

 

(14المادة) . 

( لكِل  فرد حقُّ التماس ملجت في بلدان أخرط والتمتُّع به خالًصا م  االضطهاد1) . . 

عُ بهحا الحِق  إذا كانت هنا  مالحقةٌ ناشئةٌ بالفعل ع  جريمة غير سياسية أو ع  2) ( ال يمك  التحرُّ

م المتحدة ومبادئها  .أعمال تناق  مقاصدَ األم  

(15المادة ) . 

( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما1) . . 

.  ( ال يجو ، تعسُّفًا، حرماُن أيِ  شخص م  جنسيته وال م  حِق ه في تغيير جنسيته2)  

 

(16المادة)  . 

( للرجل والمرأة ، متى أدركا س َّ البلو ، حقُّ التزوُّ  وتتسيس أسرة، دون أيِ  قيد بسب  1) 

ِعرق أو الجنسية أو الِد ي . وهما متساويان في الحقوق لدط التزوُّ  وخالل قيام الزوا  ولدط ال

  انحالله.

( ال يُعقَد الزواُ  إالَّ برضا الطرفي  المزمع  واجهما رضاًء كامًل ال إكراهَ فيه.2)  

بحماية المجتمع والدولة.( األسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ واألساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع 3)  

(17المادة)  . 

( لكِل  فرد حقٌّ في التملُّ ، بمفرده أو باالشترا  مع غيره1) . . 

( ال يجو  تجريدُ أحٍد م  ُملكه تعسُّفًا.2) . 

(18المادة ) . 



يته في تغيير دينه أو  ية الفكر والوجدان والِد ي ، ويشمل هحا الحقُّ حِر  لكِل  شخص حقٌّ في حِر 

يته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع  معتقده، وحِر 

 جماعة، وأمام المأل أو على حدة .

(19المادة ) . 

يته في اعتناق اآلراء دون  ية الرأي والتعبير، ويشمل هحا الحقُّ حِر  لكِل  شخص حقُّ التمتُّع بحِر 

ء واألفكار وتلِق يها ونقلها إلى اآلخري ، بتيَّة وسيلة ودونما اعتبار متايقة، وفي التماس األنبا

 .للحدود.

(20المادة ) . 

ية االشترا  في االجتماعات والجمعيات السلمية1) . ( لكِل  شخص حقٌّ في حِر  . 

ما .         ( ال يجو  إرغاُم أحٍد على االنتماء إلى جمعية 2).   

   

(21المادة ) . 

ا بواسطة ممثِ لي   ( لكِل  شخص1)  ا مباشرةً وإمَّ حقُّ المشاركة في إدارة الش ون العامة لبلده، إمَّ

ية  .           يُختارون في حِر   

  

ة في بلده 2) .   ( لكِل  شخص، بالتساوي مع اآلخري ، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّ  

 

رادة م  خالل انتخابات نزيهة ( إرادةُ الشع  هي مناُط سلطة الحكم، ويج  أن تتجلىَّ هحه اإل3)

ي أو بإجراء مكاف   تجرط دوريًّا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بي  الناخبي  وبالتصويت السِر 

ية التصويت .  م  حيث ضمان حِر   

(22المادة ) . 

لكِل  شخص، بوصفه عتًوا في المجتمع، حقٌّ في التمان االجتماعي، وم  حِق ه أن تُوفَّر له، م   

الل المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كِل  دولة ومواردها، الحقوُق خ

ية . االقتصاديةُ واالجتماعيةُ والثقافيةُ التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حِر   

 

 

 

 

(23المادة ) . 

ية اختيار عمله، وفي شروط عمل عاد1)  لة وُمرضية، وفي ( لكِل  شخص حقُّ العمل، وفي حِر 

      .الحماية م  البطالة

.( لجميع األفراد، دون أيِ  تمييز، الحقُّ في أٍجر متساٍو على العمل المتساوي2)  



 

( لكِل  فرد يعمل حقٌّ في مكافتة عادلة وُمرضية تكفل له وألسرته عيشةً الئقةً بالكرامة البشرية، 3)

.  ية االجتماعيةوتُستكَمل، عند االقتتاء، بوسائل أخرط للحما  

   

( لكِل  شخص حقُّ إنشاء النقابات مع نخري  واالنتمام إليها م  أجل حماية مصالحه.4) . 

(24المادة ) . 

لكِل  شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفرا ،وخصوًصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي 

 إجا ات دورية متجورة. 

(25المادة ) . 

ةً (  لكِل  شخص حقٌّ في مستو1)  ط معيشة يكفي لتمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصَّ

على صعيد المتكل والملبس والمسك  والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الترورية، وله 

ل أو الشيخوخة أو  الحقُّ في ما يتم  به العوائل في حاالت البطالة أو المرم أوالعجز أو الترمُّ

.  ة ع  إرادته والتي تفقده أسباب عيشهغير ذل  م  الظروف الخارج  

( لألمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتي  ولجميع األطفال حقُّ التمتُّع بحات الحماية 2)

 االجتماعية سواء ُوِلدوا في إطار الزوا  أو خار  هحا اإلطار. 

(26المادة ) . 

انًا، على األقل في مرحلتيه االبتدائية ( لكِل  شخص حقٌّ في التعليم. ويج  أن يُوفَّر الت1)  عليُم مجَّ

واألساسية ويكون التعليُم االبتدائيُّ إلزاميًّا ويكون التعليُم الفنِ ي والمهني متاًحا للعموم. ويكون 

. التعليُم العالي ُمتاًحا للجميع تبعًا لكفاءتهم  

 

وتعزيز احترام حقوق اإلنسان ( يج  أن يستهدف التعليُم التنميةَ الكاملةَ لشخصية اإلنسان 2)

والحريات األساسية كما يج  أن يعِز   التفاهَم والتسامَا والصداقةَ بي  جميع األمم وجميع الفئات 

. العنصرية أو الدينية، وأن ي يِ د األنشطةَ التي تتطلع بها األمُم المتحدةُ لحفظ السالم  

 

  . تعليم الحي يُعطى ألوالدهم( ل باء على سبيل األولوية ، حقُّ اختيار نوع ال3)

(27المادة ) . 

ة في حياة المجتمع الثقافية، وفي االستمتاع بالفنون، واإلسهام 1)  ( لكِل  شخص حقُّ المشاركة الحرَّ

         في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.

    

بة على أيِ  إنتا  علمي أو أدبي ( لكِل  شخص حقٌّ في حماية المصالا المعنوية والمادية المترتِ  2)

  أو فنِ ي م  صنعه.

(28المادة ) . 

لكِل  فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمك  أن تتحقَّق في ظِل ه الحقوق والحريات المنصوص 

ا.     عليها في هحا اإلعالن تحقُّقًا تامًّ

(29المادة ) . 



فيها وحدها يمك  أن تنمو شخصيته النمو الحر ( على كِل  فرد واجباٌت إ اء الجماعة، التي 1) 

 .الكامل. 

رها القانوُن مستهدفًا منها، 2) ياته، إالَّ للقيود التي يقِر  ( ال يُختع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحِر 

يات اآلخري   واحترامها، والوفاَء بالعادل م  حصًرا، ضماَن االعتراف الواج  بحقوق وحِر 

.  ظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطيمقتتيات الفتيلة والن  

  

( ال يجو  في أيِ  حال أن تُماَرس هحه الحقوُق على نحو يناق  مقاصدَ األمم المتحدة ومبادئها 3)  

 

(30المادة ) . 

ليس في هحا اإلعالن أيُّ نٍص  يجو  تتويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، 

يات أو أيِ  فرد ، أيَّ حٍق  في القيام بتيِ  نشاط أو بتيِ  فعل يهدف إلى هدم أيٍ  م  الحقوق والحِر 

. المنصوص عليها فيه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلنسانمصادر قانون حقوق   //رابعا 

************************  

  -يجد هحا القانون قواعده الملزمة في ثالثة مصادر رئيسية هي :

 لدولي  : المصدر ا -1

 مصدر عالمي ) مواثيق عامة  ، مواثيق خاصة (  -أ



 .  إقليميمصدر  -ب

 المصدر الوطني .  -2

 المصدر الديني .  -3

ذل  مصدر احتياطي يتمثل في اإلعالنات والقيرارات الدوليية وأحكيام المحياكم واللجيان  إلىيتاف 

 المختصة بحقوق اإلنسان . 

 

 

  مصدري  : إلىالمصدر الدولي : وينقسم بدوره  -1

********** 

  -: إلىالمصدر العالمي : يشمل المواثيق الدولية العالمية المنشت والتطبيق . وتنقسم بدورها  (أ

، وتعتبيير بمثابيية الشييريعة  اإلنسييانوهييي التييي تكفييل كييل او معظييم حقييوق   -:عاميية  مواثيييق -

 -، ويدخل في هحه المواثيق : اإلنسانيةالعامة للحقوق 

  1945المتحدة لعام  األممميثاق  . 

  1966العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  . 

  1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام    . 

معيي  ، كيالمرأة والطفيل والشييخ والمعيوق والمتخليف  يتنسانوهي تختص   -:مواثيق خاصة -

 ... الخ .  والالج عقلياً 

تسيري  أوالعميل ومنيع اليرق والسيخرة والتعيحي  .. اليخ ،  وتختص بحق محدد مثل اتفاقيات

 أهلية أمالنزاعات المسلحة ، دولية كانت  أثناء اإلنسانيةفي حاالت محددة كاتفاقيات الحقوق 

 .  

المواثييق  أوويشمل مواثيق حقوق اإلنسان فيي المنظميات الدوليية اإلقليميية  -المصدر اإلقليمي : (ب

ومنظمة الدول األمريكيية  أوربالدول مجلس  اإلنسانل مواثيق حقوق مث إقليماالتي تطبق تطبيقاً 

 وجامعة الدول العربية .  األفريقيةومنظمة الوحدة 

 

  -المصدر الوطني : -2

                    .  اإلنسانويشمل الدساتير والتشريعات الوطنية التي تتتم  نصوصاً تكفل حقوق  -----------

  -المصدر الديني : -3

المصيدر  اإلسيالميةالتي تعتبير الشيريعة  اإلسالميةفي الدول  أساسيدر وهو مص ---------

الرئيسي دستورياً وتشريعياً كالمملكة العربية السعودية ، ثم هو مصيدر احتيياطي فيي اليدول 

 بعد استنفاد الوسائل التشريعية .  اإلسالميةالتي تلجت للشريعة 

 

 

 

  -خصائص حقوق اإلنسان:خامساً // 

*********************** 

كثيييرا مييا ينظيير إلييى حقييوق اإلنسييان علييى أنهييا قيييم ومبييادئ حديثيية ، بييالنظر إلييى االهتمييام الفييائق   

بالدعوة لها والمطالبة بها في اآلونة األخيرة ، وحقيقة القيول أن حقيوق اإلنسيان والمبيادئ المسيتمدة 

ية والمورول اإلنساني برمته ، وبإيجيا  منها هي قديمة قدم التاريخ ومستمدة م  كل األديان السماو



بسير فتنها تشكل القاسم المشتر  بي  المجتمعات والحتارات المختلفة فيي العيالم وحقيوق اإلنسيان 

تثبت للبشر لمجرد الصفة اآلدمية وهي لصيقة باإلنسان ألنهيا مي  الحقيوق الطبيعيية الثابتية لإلنسيان 

ه أو عشييرته أو لونيه أو معتقيده الفكيري وسيواء أكيان قبل وجوده مهما كان أصيله أو دينيه أو قوميتي

 الشخص وطنياً أو أجنبيا . 

  -ونورد فيما يلي وبإيجا  أهم الخصائص التي تتمتع بها حقوق اإلنسان :

 

حقوق اإلنسان ال تشترط وال تكتس  وال تورل ، فهي ببسياطة ملي  النياس ألنهيم بشير ، وهيي   -1

 متتصلة في كل فرد . 

أنها واحدة لجميع البشر بغ  النظر عي  العنصير أو الجينس أو اليدي  أو اليرأي حقوق اإلنسان  -2

السياسي أو أي رأي أخر أو األصل الوطني أو االجتماعي حييث وليد البشير أحيرارا ومتسياوي  

 في الكرامة والحقوق وهحا ما يبره  على عالمية حقوق اإلنسان . 

د أن يحرم شخصاً أخر مي  حقوقيه حتيى ليو حقوق اإلنسان ال يمك  انتزاعها ، فليس م  حق اح -3

 لم تعترف بها قواني  بلده اوعندما تنتهكها تل  القواني  . 

حقوق اإلنسان ثابتة   وغير قابلة للتصرف   فال يمك  بتي حيال ن األحيوال االنتقياص منهيا ،   -4

فييان أحييدا ال يمليي  الحييق فييي حرمييان شييخص أخيير منهييا مهمييا كانييت األسييباب وحتييى لييو كانييت 

واني  في بلد ما ال تعترف بحل  أو بلد ما يقوم بانتهاكها ، فيتن ذلي  ال يفقيدها قيمتهيا وال ينكير الق

 تتصلها في البشر. أن انتها  الحقوق ال يعني عدم وجودها فهي غير قابلة للتصرف . 

أن حقوق اإلنسان في حالة تطور مستمر ، وكما أنها مرتبطة باإلنسان بصفته أنسيانا فيان حاجية  -5

نسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر يستوج  معه تطيوير الحقيوق اإل

 والواجبات وبحل  يصار إلى تصنيف حقوق أخرط . 

حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئية فمي  أجيل أن يعييي جمييع النياس بكرامية ، فتنيه يحيق لهيم أن  -6

 يتمتعوا بالحرية واألم  وبمستويات معيشية الئقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  اإلنسانوق ـــود حقـــــبنسادساً//  

*********************** 
 . الحقوق المدنية والسياسية  -

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .  -

 الواجبات والقيود .  -



 الدولي .  اإلنسانيالقانون  -

 

  الحقوق المدنية والسياسية :  اإلنسانبنود حقوق :           

 

 .في الحياة  الحق - 1

 .حق تقرير المصير  - 2

  . الحق في اكتساب الجنسية - 3

 الحق في حماية الحياة الخاصة . - 4

 .حظر التعحي   - 5

 . حرية الفكر والتمير والدي   - 6

 حرية الرأي والتعبير .  - 7

 الحق في التجمع السلمي .  - 8

 . واألحزابحق تكوي  الجمعيات  - 9

 الحق في انتخابات حرة نزيهة .  - 10

 الحق في المساواة وعدم التمييز .  - 11

 حظر الرق والعبودية والسخرة والممارسات المشابهة .  - 12

 الحق في العدالة .  - 13

 حق المحبوس والمسجون في بيئة ونظم ومعاملة إنسانية .  - 14

 حقوق االقليات. – 15

 

  -الحق في الحياة : -1

  غيير مييت ال وجيود ليه  وهيو فهيو مي اإلنسانما يملكه  أغلىالحق في الحياة  ---------------

وغيرهيا ، ولهيحا فقيد  اإلنسانيةوالمعاملة  واألمانفي الكرامة والحرية  اإلنسانكل حقوق  أصل

  -يلي : على ما( الثالثة ) في مادته  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالننص 

 على شخصه (( .  األمان)) لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي 

 

 -السلمي: الحق في التجمع -2

تكفل المادة )الحادية والعشرون( م  وثيقة العهد الدولي للحقيوق     -------------------------

المدنيية والسياسيية ، حماييية هيحا الحيق الييحي يعنيى فييي تنظييم المسييرات والتظيياهر السيلمي فييي 

مجتميع  االماك  العامة واالصل في هيحا الحيق أباحتيه لالفيراد مجتمعيي  فيي حيدود القيانون فيي

ديمقراطي الحي ينظميه أي شيريطة عيدم المسياس بياألم  القيومي او السيالمة العامية او النظيام 

 العام او بحامية الصحة العامة واالداب العامة او بحقوق الغير وحرياتهم . 

 

 

 

 

 -حق تقرير المصير : -3

ة تتعلييق ميي  هييحا القييرن تطييورات هاميي األخيييرةتشييهد السيينوات العشيير   ---------------------

نالت شعوب االتحاد السوفيتي حقهيا  1991عام بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، ففي خالل 

فييي تقرييير مصيييرها باسييتقالل كييل دوليية ميي  الييدول الخمييس عشييرة التييي كانييت تكييون االتحيياد 

 الفيدرالي السوفيتي . 



 

  -الحق في اكتساب الجنسية :  -4

تييع بييالحقوق الوطنييية فييي الييبالد ، فميي  يحمييل التم أسيياسهييو   ----------------------------

جنسييية الدوليية يحمييل معييه سييلة الحقييوق الوطنييية ، كييالحق فييي العمييل السياسييي بترشيييا نفسييه 

بصوته في االنتخابات واالستفتاءات العامية ، فيالمواط  هنيا  واإلدالءللمجالس النيابية المختلفة 

 ً في السيلطة التيي تجيد مصيدرها الشيرعي  احد ركائز السلطة الوطنية في الدولة بصفته مشاركا

مصييدر  األمييةالمييواطني  ، وهكييحا يفهييم المبييدأ القائييل بييتن  التييي تتكييون ميي  مجموعيية األمييةفييي 

السلطات على ان كل فرد في األمة يشار  بنصي  في السلطة بصفته فياعالً ولييس مفعيوالً بيه 

غيير  األجنياسنيد حرميان فقر ، كما يحدل في نظيم الحكيم العنصيرية كاتحياد جنيوب أفريقييا ع

األوربية م  الجنسية ، وم  ثم اعتبارهم رعايا مفعوالً بهم م  جان  السيلطة السياسيية وليسيوا 

 مشاركي  وفاعلي  في هحه السلطة . 

 

  -حرية الفكر والتمير والدي  : -5

 ( عليى 18نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة )  ------------------------------

( ميي  العهييد الييدولي  18هييحه الحريييات الثالثيية بيينفس الترتييي  ، وأيييده فييي ذليي  نييص المييادة ) 

للحقييوق المدنييية والسياسييية . وقييد جيياءت حرييية الفكيير وحرييية التييمير قبييل حرييية الييدي  فييي 

حد كبير مع منهج الشيوعيي  الملحيدي  اليحي  يهمهيم التكيريس  إلىالصياغة ، وكان ذل  تمشياً 

م  وجهة نظيرهم  أو باألديانبالفكر قبله ، ولك  الم مني   باألديانتحلل م  الدي  على حرية ال

 الدي  الحق الحي ي منون به . إشعاعاتم   أشعاعهي  أنماعبارة الفكر والتمير  أن

 

 حقوق االقليات  -6

 تكفل المادة ) السابعة والعشرون( م  وثيقية العهيد للحقيوق المدنيية والسياسيية ---------------

حق االقليات العرقية والدينية التمتع في اليدول التيي يعيشيون فيهيا بثقيافتهم الخاصية كيتفراد فيي 

يعتنقوا ويمارسوا شعائرهم الدينية بتستخدام لغتهم الخاصية وحميايتهم ، والهيدف مي  حمايية أن 

مجتميع هحه الحقوق هو االبقاء على الترال الثقافي بمعناه الواسع الشيامل لالقلييات بميا يثيري ال

  ككل .

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : : اإلنسانبنود حقوق سابعاً//  
************************************************ 

 الحق في العمل .  -1

 الحق في تكوي  النقابات .  -2

 .  اإلضرابالحق في  -3



 الحق في التمان االجتماعي .  -4

 .  األسرةحماية  -5

 ط المعيشي الكافي . المستو -6

 المستوط الصحي .  -7

 الحق في التربية والتعليم .  -8

 الحق في الثقافة .  -9

 الحق في بيئة نظيفة خالية م  التلول .  -10

 

  -الحق في العمل : -1

م  وثيقية العهيد اليدولي للحقيوق االقتصيادية (  7و  6نصت عليه المادتان )  ---------------------

حق كل شخص في أن تتاح له أمكانية كس  ر قه بعميل يختياره  تشملتي واالجتماعية والثقافية وال

بحرية وان توفر الدولة برامج التوجيه والتدري  الفنيي والمهنيي التيي تيسير للفيرد اكتسياب مهيارات 

 تعاونه على العمل . ويشمل هحا الحق أيتا ضرورة توفير شروط عمل عادلة ومرضية . 

 

  -الحق في التمان االجتماعي : -2

األطيييراف بحيييق كيييل شيييخص فيييي التيييمان اليييدول  أقيييرت  -------------------------------    

 االجتماعي بما في ذل  التتمينات االجتماعية . 

 

 -حماية األسرة :  -3

تشييكل األسييرة الواحييدة الجماعييية الطبيعييية واألساسييية فييي المجتمييع ، فقييد    -----------------     

 واالجتماعييية والثقافييية للحقيوق االقتصييادية العهييد الييدولي ( مي  وثيقيية1( الفقييرة )10المييادة ) اوجي 

على الدول منا األسرة اكبر قدر ممك  م  الحماية والمساعدة م  بدايية ممارسية الحيق فيي اليزوا  

بحرية ورضاء الطرفي  ، ثم توفير الحماية الخاصة لألمهات خيالل فتيرة معقولية قبيل وضيع الطفيل 

حماييية ومسيياعدة خاصيية لصييالا جميييع األطفييال والمييراهقي  وعييدم إسيياءة وبعييده واتخيياذ تييدابير 

 استخدامهم في العمل . 

 

  -المستوط المعيشي الكافي :  -4

بحييق كييل شييخص فييي مسييتوط معيشييي  األطييرافأقييرت الييدول   ----------------------------    

يحسي  مي   أنوم  حقيه  ، بحيث يوفر ما يسد حاجاتهم م  الغحاء والكساء والسك  وألسرتهكاف له 

وحفييظ وتو يييع المييواد  أنتييا مسييتواه المعيشييي ، وتعمييل الييدول فييي سييبيل ذليي  علييى تحسييي  طييرق 

 الغحائية . 

 

 

 

 

  -المستوط الصحي :  -5

بييتعلى مسييتوط ميي  الصييحة  إنسييانيتمتييع كييل  أنتعمييل كييل دوليية علييى  ------------------------  

( مي  اإلعيالن العيالمي 12لتدابير التالية طبقاً لنص المادة )الجسمية والعقلية ، وتتخح في سبيل ذل  ا

  -لحقوق اإلنسان :

 خف  معدل المواليد وموتى الرضع وتتمي  نمو الطفل نمواً صحياً . -أ



 تحسي  جميع جوان  الصحة البيئية والصناعية .  -ب

فحتهيا الوقاية م  األمرام الوبائية والمستوطنة والمهنية واإلمرام األخرط وعالجها ومكا -ت

 . 

 . اية الطبية للجميع في حالة المرموالعنشتنها تتمي  الخدمات الطبية ، تهيئة ظروف م  -ل

 

  -الحق في التربية والتعليم : -6

لكييل فييرد حييق فييي التربييية والتعليييم والييحي نييص عليييه اإلعييالن   --------------------------

ة والتعليييم الييى اإلنميياء الكامييل ( ان توجييه الدوليية التربييي13العييالمي لحقييوق اإلنسييان المييادة )

،  م حقيوق اإلنسيان وحرياتيه األساسييةللشخصية اإلنسانية واإلحساس بكرامتها ، وتوطيد احترا

ويتطل  هحا الحق جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وأتاحته للجمييع مجانياً ، وتعمييم التعلييم الثيانوي 

لمناسيبة والسييما لألخيح تيدريجياً بمجانيية بمختلف أنواعه وجعليه متاحياً للجمييع بكافية الوسيائل ا

التعلييم ، وجعيل التعلييم العيالي متاحياً للجمييع عليى قيدم المسياواة تبعياً للكفياءة ، وبكافية الوسيائل 

المناسبة ، والسيما األخح تدريجياً بمجانية التعليم .. إلى جان  ذل  تشجيع التربيية األساسيية مي  

 يكملوا الدراسة االبتدائية .  اجل األشخاص الحي  لم يتلقوا أو لم

 

  -: اإلنسانوالقيود الواردة على ممارسة حقوق  اإلنسانواجبات ثامناً // 

************************************** 
  -اتجاه الحقوق وتتكون م  : اإلنسانواجبات  (أ

 .  اآلخري احترام كرامة  -1

 وسالمتهم .  وأمنهم اآلخري تقديس حياة  -2

 العنصرية .  أوالفتنة الطائفية  إلىع  الدعوة  واج  االمتناع -3

 احترام القانون .  -4

 واج  ممارسة الحقوق السياسية .  -5

 .  اإلنسانواج  الدفاع ع  حقوق  -6

 

 -احترام كرامة اآلخري  : -

والعهدي  اليدوليي  تبيدأ  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنفي ديباجة  ---------------------------   

 م  قيمة عظمى كتساس لسيادة الحرية والعدل والسالم .  اإلنسانبحكر كرامة 

مدركة تمامياً فيي  وكرامة الفرد اإلنسانيةكانت القيمة  أذا أالول  تسود هحه المفاهيم في المجتمع      

 أواللغيية  أوالجيينس  أو األصييلدون أي تميييز بسييب  المجتمييع فيحتييرم بعتييهم الييبع   أفييرادوعييي 

فييي المجتمعييات التييي تسييودها  اإلنسييانيةلثييروة ، وقييد كييان تحييدي هييحه المسيياواة ا أوالنسيي   أوالييدي  

بصيفته  اإلنسيانكرامة  إصدار أن، كما  اإلنسانالعنصرية سبباً في حدول انتهاكات جسيمة لحقوق 

ولهيحا  أخيرطالكثير م  الظلم على فئات في المجتمع مي  جاني  وفئيات  إيقاعمجرداً سبباً في  أنسانا

تفهيم الجمييع بيتن ) جمييع النيياس  أن اإلنسيانالعيالمي لحقيوق  اإلعيالن( مي   األوليى) ة عنييت المياد

 أنومتسيياوي  فييي الكراميية والحقييوق ، وهييم قييد وهبييوا العقييل والوجييدان ، وعليييهم  أحييرارايولييدون 

 .  ( اإلخاءيعاملوا بعتهم بعتاً بروح 

  

  -وسالمتهم : وأمنهم اآلخري تقديس حياة  -



بتمنييه  واإلخييالل اإلنسيياناالعتييداء علييى حييياة  أن   ----------------------------------------

يقيع فقير مي  جاني  السيلطات المتعسيفة ،  والمعنويية ، الالشخصي والمساس بسالمته الجسيدية 

 والجماعات داخل الدولة .  األفرادم  جان   أيتاقد يقع  وإنما

لكييل فييرد حييق فييي الحييياة  ))أنتيينص علييى  ناإلنسيياالعييالمي لحقييوق  اإلعييالن( ميي   3فالمييادة ) 

 ( . (على شخصه  األمانوالحرية وفي 

الحيق فيي الحيياة حيق )) أن( م  العهد الدولي للحقوق المدنيية والسياسيية عليى 6كما تنص المادة )

ً  وال يجو يحمي هحا الحق  أنمال م لكل إنسان ، وعلى القانون   ((   حرمان احد م  حياته تعسفا

بعدم حرميان احيد مي  حياتيه تعسيفاً موجيه للدولية واألفيراد عليى حيد سيواء ولعيل  وهحا الخطاب

يعتيدي  إذعادةً األخح بالثتر في بع  المجتمعيات تيدخل تحيت بنيد الحرميان مي  الحيياة تعسيفاً ، 

 على حياة إنسان ال ذن  له وال جريمة ويتم االعتداء م  جان  األفراد . 

 

  -احترام القانون : -

المسيتفيدي  مي   أولوالفيرد  اإلنسيانيةالشريعة هيي سييا  الحريية والحقيوق   -----------------

، وتقييد  لإلنسيانسيادة القانون ، بمعنى علو الدسيتور واحتراميه بميا يكفليه مي  حقيوق وحرييات 

القواني  بالدستورية واحترام الحكام والتزامهم بهحه الدستورية بما يشيع جو الشيرعية فيي اليبالد 

جمياعي ، ولهيحا فيان  أوعام قد يختل بإخالل األفراد بالقيانون كمينهج وخليق فيردي  ، وهو جو. 

واجيي  احتييرام القييانون ميي  جانبييه كييل فييرد هييو واجيي  أساسييي لسيييادة احتييرام حقييوق اإلنسييان 

 وحرياته األساسية . 

 

 -: اإلنسانالقيود التي ترد على ممارسة حقوق تاسعاً// 

 ****************************** 

 

أن  إذفي األصل أن اإلنسان يميارس حقوقيه اإلنسيانية فيي توافيق ميع المجتميع اليحي يعييي فييه ،    

تيوفير مجتميع  إليىحقوق الفرد وحرياته األساسية تتداخل في نسيج حقوق المجتمع وحرياته توصالً 

 األم  والسالم والرخاء للجميع . 

تيرد عليهيا قييود وحيدود تفيرم فيي  أنوحرياتيه يمكي   اإلنسيانوم  اجل هحا فيتن ممارسية حقيوق 

  -الظروف االستثنائية وفي الظروف العادية وكما يلي :

 

 

 

 

 

 

 -القيود في الظروف العادية :-

  ****************** 

تهييدف هييحه القيييود إلييى أقاميية تييوا ن معقييول بييي  حقييوق الفييرد وحريييات وبييي  حقييوق الجماعيية 

عييل دعيياة حقييوق اإلنسييان يحيطييون هييحه القيييود ومصييالحها ، ولكيي  التخييوف ميي  تعسييف السييلطة ج

( م  وثيقة العهد اليدولي 19بشروط تحد م  تعسف السلطة وافتئاتها على حقوق اإلنسان ، فالمادة )

للحقيوق المدنيية والسياسيية والتيي تتحيدل عي  حيق هيام مي  حقيوق اإلنسيان فيي التعبيير بميا ليه ميي  



( إذ تينص 3لهحا فهي تتيع ليه قييوداً فيي الفقيرة )أصداء م ثرة في الرأي العام أو سمعة اآلخري  و

صييراحة علييى انييه يجييو  إختيياع حرييية التعبييير لييبع  القيييود بشييرط أن تكييون هييحه القيييود محييددة 

بنص القانون ، وان تكون ضرورية احترام حقوق اآلخري  أو سيمعتهم أو لحمايية األمي  القيومي أو 

 النظام العام والصحة العامة أو اآلداب العامة .

 

  -( : الطوارئالقيود في الظروف االستثنائية ) حالة  -

-------------------------------------------------- 

تتفق على وضع قيود وحيدود عليى  اإلنسانالدساتير الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق  أن  

وثيقية ( م  4نصت المادة ) االستثنائية ، وقد الطوارئحالة  أثناءممارسة بع  الحقوق والحريات 

  -على النحو التالي :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

في حالة الطوارئ االسيتثنائية التيي تهيدد حيياة األمية والمعلي  قيامهيا رسيمياً اليجيو  لليدول   -1

تتخييح فييي أضيييق الحييدود التييي يتطلبهييا الوضييع تييدابير ال تتقيييد  أناألطييراف فييي هييحا العهييد 

المترتبة عليها بمقتتى هحا العهد ، شريطة عدم منافاة هحه التيدابير لاللتزاميات مات بااللتزا

األخرط المترتبية عليهيا بمقتتيى القيانون اليدولي وعيدم انطوائهيا عليى تميييز يكيون مبيرره 

 األصل االجتماعي .  أوالدي   أواللغة  أوالجنس  أواللون  أوالوحيد هو العرق 

تعلييم الييدول األطييراف  أنالعهييد اسييتخدمت حييق عييدم التقيييد ، علييى أييية دوليية طييرف فييي هييحا  -2

األخرط فوراً ع  طريق األمي  العام لألمم المتحدة ، باألحكام التي ليم تتقييد بهيا وباألسيباب 

تعلمهيا بيحل  ميرة  أنذل  ، وعليها في التاريخ اليحي تنهيي فييه عيدم التقييد ،  إلىالتي دفعتها 

  أخرط وبالطريقة ذاته . 

 

  -: حالة الطوارئأعالن مبررات   //عاشراً 

**************************  

أن إعالن حالة الطوارئ االستثنائية يترت  عليها تقييد ممارسة بع  حقوق اإلنسان ومي  اجيل      

هحا البد أن تكون هنا  رقابة على إعالن حالة الطوارئ للتتكد مي  وجيود مبرراتهيا وعيدم التعسيف 

  -القول بتنه توجد ثالثة دوافع إلعالن حالة الطوارئ : إلىه  البع  وقد ذفي إعالنها . 

 االستعدادات لمواجهة حدوثها المتوقع .  أوالحرب الفعلية  -1

 الخوف م  وجود التخري  الداخلي .  -2

 حالة الطوارئ التي ي دي إليها االنهيار المحتمل لالقتصاد .  -3

ة األمية ، وتقريير هيحه الحالية يرتي  وضيع قييود فحالة الطوارئ تعني وجود خطر عام يهدد حيا     

علييى ممارسيية بعيي  حقييوق اإلنسييان وحرياتييه ، ولهييحا يجيي  إختيياع التقرييير فيهييا لرقابيية القتيياء 

الوطني م  ناحيية والقتياء اليدولي والهيئيات الدوليية المعنيية برقابية تنفييح المواثييق الدوليية لحقيوق 

 اإلنسان .  

 

  -وتشمل : األساسيةلحقوق ضمان الحفاظ على ااحد عشر // 

 ***************************** 

مي   (4( مي  الميادة )2لطوارئ وقد نصت عليها الفقيرة )هنا  حقوق وحريات ال تمس في حالة ا   

  -وتشمل ما يلي : للحقوق المدنية والسياسية لعهد الدوليوثيقة ا

 

 حظر الرق واالستعباد .   -1



  االعتراف بالشخصية القانونية . -2

 حرية الفكر والعقيدة والدي  .  -3

 

  -حظر الرق واالستعباد : -1

ميي  وثيقيية (  2( ميي  المييادة )  8و  1وقييد شييمل الحظيير الفقييرتي  )   --------------------------   

فيال يجيو  فيي حالية الطيوارئ اسيترقاق احيد أو إختياعه  العهد اليدولي للحقيوق المدنيية والسياسيية 

وخاصية الخيدمات  اإللزامييالعميل  أو( الخاصية بالسيخرة 3على الفقرة ) للعبودية ، ولم يرد الحظر

 رفاهيتها .  أوالنكبات التي تهدد حياة الجماعة  أو الطوارئفي حاالت  األفرادالتي تفرم على 

 

  -االعتراف بالشخصية القانونية : -2

للحقوق المدنية  ليالعهد الدووثيقة ( م   16المادة )  -----------------------------------

وفي كل مكان الحق بان يعترف له بالشخصية  إنسان)) لكل   -:تنص على انه والسياسية والتي

  القانونية (( .

 

  -حرية الفكر والعقيدة والدي  :-3

وثيقية ( مي  18عليى هيحه الحرييات فيي الميادة )  وقد ورد الينص  -------------------------------

غيرهيا ،  أو الطيوارئ، وال تحتميل أي اسيتثناء خيالل حالية  ق المدنيية والسياسييةللحقو العهد الدولي

 بتنهياكانيت تصيف هيحه الحرييات  إذالتحتييرية لهيحه الميادة ،  األعميال أثنياءوقد كيان ذلي  مفهومياً 

قيود ذات طيابع قيانوني  أيةمطلقة مقدسة وال تنته  ، وكان هنا  اتفاق عام على انه ال يجو  فرم 

 نظريته للوجود .  أو األخالقيوعيه  أوالداخلي  اإلنسان على فكر

وال  للحقيوق المدنيية والسياسيية العهد الدوليم  وثيقة ( 18وتل  كلها مسائل مطلقة في حكم المادة )

 .   الطوارئانتها  في حاالت  أوعليها أي استثناء  يرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -مبادئ القانون اإلنساني الدولي :اثنى عشر // 

******************************  

يعتبر القيانون اإلنسياني اليدولي احيد فيروع منظومية حقيوق اإلنسيان فالشيرعية الدوليية لحقيوق       

اإلنسان وما يتصل بها م  نصوص الدساتير والقواني  الوطنية تتنياول بيالتنظيم حقيوق اإلنسيان فيي 

دون سيريانها وقيت الحيروب والنزاعيات مواجهة السلطات وقت السلم عادة ، وليس هنا  ما يحول 

 المسلحة باستثناء ما تقتتيه ضرورة األوضاع . 



فقد جاء القانون اإلنساني الدولي بمبادئه لكي يواجيه باليحات حالية الحيرب والمنا عيات المسيلحة     

 الداخلية والدولية فينظم بصفة خاصة عالقة المتحاربي  وعالقتهم برعايا األعيداء وقصيده األساسيي

الحد م  شرور الحرب واستخدام السالح وإشاعة الرحمية اإلنسيانية بتيحايا الحيرب مي  الجرحيى 

والمرضييى واألسييرط ميي  األعييداء أو التعامييل مييع القتلييى والمفقييودي  ومعرفيية مصيييرهم النهييائي ، 

والرحمة في التعامل اإلنساني مع السكان المدنيي  اليحي  ال يشيتركون فيي الحيرب ، وكيحل  احتيرام 

 يانة منا لهم ومعابدهم ومدارسهم . وص

أن القانون اإلنساني الدولي غير منفصل ع  قانون حقوق اإلنسان فهما جناحان لحقوق اإلنسان فيي 

 الحرب والسلم . 

 

                                                                    -المبةةةةةادئ العامةةةةةة فةةةةةي التعامةةةةةل اإلنسةةةةةاني فةةةةةي حالةةةةةة الحةةةةةرو  والقتةةةةةال:ثالثةةةةةة  عشةةةةةر //

*********************************************** 

 لكل إنسان حق احترام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته وعاداته .  -1

 بالعدو ليست مطلقة .  األضرارأن حرية المتحاربون في اختيار وسائل   -2

 .  اإلنسانيةتحظر ممارسات التعحي  والتحقير والمعاملة غير  -3

 صان حرمة م  يسقر في المعركة ، ويج  المحافظة على حياة م  يستسلم م  األعداء . ت -4

 وتلقي طرود الغول  أسرتهمع  األنباءلكل شخص حق تبادل  -5

األشخاص العاجزون ع  القتال وأولئ  الحي  ال يشيتركون فيي مباشيرة العملييات الحربيية يجي   -6

 احترامهم وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية . 

أال يلحييق المتحيياربون بخصييومهم أضييرارا ال تتناسيي  مييع الغييرم ميي  الحييرب وهييو تييدمير أو  -7

 أضعاف القوة العسكرية للعدو . 

 ال يجو  حرمان أي شخص م  ممتلكاته على نحو تعسفي .   -8

 أواللغيية  أوالجنسييية  أوالجيينس  أوالعنصيير  أسيياسدون أي تمييييز علييى  األفييراديجيي  معامليية  -9

 أي معيار مماثل .  أوالدينية  أوالفلسفية  أوالسياسية  اآلراء أوالثروة  وأالمركز االجتماعي 

 حق في السالمة الشخصية ، فال يحمل شخص مس ولية عمل لم يرتكبه .  إنسانلكل  -10

 االنتقام والعقوبات الجماعية واخح الرهائ  والنفي .  أعمالتحظر  -11

 .  حق االنتفاع بالتمانات القانونية المعتادة إنسانلكل  -12

 الخدمات الطبية بوصفهم معالجي  .  ألفرادتمنا الحماية  -13

 فاألسييراليواقعي  تحيت سيلطتها ،  لألشيخاصتكفل الحماية الوطنية والدوليية  أنعلى الدولة  -14

هييو تحييت سييلطة الدوليية التييي تتبعهييا هييحه القييوات  وإنميياليييس تحييت سييلطة القييوات التييي أسييرته ، 

 ويج  على الدولة حمايته . 

 

 

 

  -مفهوم الفساد ومظاهره :شر // اربعة ع

**************************  

تعتبر ظاهرة الفساد والفساد اإلداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شيديدة ذات جيحور       

عميقة تتخح أبعادا تتداخل فيها عوامل مختلفية يصيع  التميييز بينهيا ، وتختليف درجية شيموليتها مي  

يييت ظيياهرة الفسيياد فييي اآلونيية األخيييرة باهتمييام البيياحثي  فييي مختلييف مجتمييع إلييى أخيير . نذ حظ



االختصاصييات كاالقتصييياد والقيييانون وعليييم السياسييية واالجتميياع ، كيييحل  تيييم تعريفيييه وفقييياً ليييبع  

 المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة ال يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها . 

 . وهنا نسلر التوء على مفهوم الفساد ومظاهره 

 

  -تحديد مفهوم الفساد :

-------------------- 

) الفسياد ( لغية اليبطالن لغة هو في )فسد ( ضد صلا والفساد في معاجم ال -الفساد لغةً  : -

 ، فيقال فسد الشيء أي بطل واضمحل . 

 هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكس  الخاص   -الفساد اصطالحاً : -

 

  -مظاهر الفساد ://   خمسة عشر

  -الفساد م  حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها :  ---------------

 الفساد المالي .  -1

 الفساد اإلداري .  -2

 الفساد األخالقي .  -3

 الفساد السياسي .   -4

 

  -الفساد المالي :  -1

التي تينظم سيير ويشمل بمجمل االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واألحكام المالية  -----------    

العمل اإلداري والمالي فيي الدولية وم سسياتها ومخالفية التعليميات الخاصية بيتجهزة الرقابية الماليية 

كالجهيا  المركيزي للرقابية المالييية المخيتص بفحيص ومراقبية حسييابات وأميوال الحكومية والهيئييات 

شياوط واالخيتالس الر) والم سسات العامة والشركات ، ويمك  مالحظة مظاهر الفسياد الميالي فيي 

 .  ((والتهرب التريبي وتخصيص األراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية

 

  -الفساد السياسي : -2

التييي تيينظم عمييل  واألحكييامويتعلييق بمجمييل االنحرافييات المالييية ومخالفييات القواعييد  -----------

فارق جوهري بي  المجتمعات النسق السياسي ) الم سسات السياسية ( في الدولة ومع ان هنا  

التي تنتهج أنظمتها السياسية أسيالي  الديمقراطيية وتوسييع المشياركة ، وبيي  اليدول التيي يكيون 

فيهييا الحكييم شييمولياً ودكتاتورييياً ، لكيي  العوامييل المشييتركة النتشييار الفسيياد فييي كييال النييوعي  ميي  

اد فيي المجتميع وغيير الخاضيع األنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد ) غيير الممثيل لعميوم األفير

) الحكييم الشييمولي الفاسييد ،   للمسيياءلة الفعاليية ميي  قييبلهم ( وتتمثييل مظيياهر الفسيياد السياسييية فييي 

ى االقتصيياد فقييدان الديمقراطييية ، فقييدان المشيياركة وفسيياد الحكييم وسيييطرة نظييام حكييم الدوليية عليي

 .وتفشي المحسوبية ( 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


