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المحاضرة االولى 

First lecture



حقوق 

االنسان

االنسان

الحق





رامةبالكاالفرادفيهيحض ىمجتمعايجادتتيحوالديمقراطيةاإلنسانحقوق ثقافةاشاعةان
بشكلتمعاملجفياإلنسانحقوق لقيمتأثير هناكيجعلالجانببهذا،فالتوعيةواالحتراموالتقدير 

املنظماتو ،املدنياملجتمعومؤسساتالتعليمية،الدولةملؤسساتاملبذولةالجهودخاللملموس،من
فالربط.تمعاملجفيالفاعلتأثيرهاخاللمنواالجتماعيةالدينيةاملرجعياتالى،اضافةالحكوميةغير 
عن،اإلنسانيةحقوقهمتفهملألجياليتيحفّعالتربوي منهجوباعتمادالجهودهذهكلبين

ً
حقوقهمفضال

ادراكو الحقوق علىاالطالعخاللمنبهماملحيطةوالظواهر املوضوعاتوالدستورية،وفهماملدنية
ساميهدفو ضرورةهياإلنسانحقوق ثقافةعلىفالتربية.الحقوق تلكعنمباشرةالناتجةالواجبات

 يحملجيلاعدادأهدافمن
ً
 وعيا

ً
ض،وفهماألر هـــذهعلىعاشتالتياملجتمعاتفيالتطـــــوراتعنعاليا

عنـــــهبحثيالذياالطمئنانلتحقيقالناس،منغيرهمعوعالقاتهللفرداإلنسانيةالذاتحقيقةوادراك
اإلنسانيةمكانتــهبأنيشعر يجعلهماالىدائمةبحاجةفاإلنساناألرض،بقاعمنمكانكلفياإلنسان

تهوطموحااإلنسانرغباتبينالصحيحةاملعادلةتحققعادلةإنسانيةمعايير بوجودمحفوظــــة،
ــعماوهذاعاتقه،علىامللقاةالواجباتوبيناالساسية،وحقوقــه ــرر الىاإلنسانيدفـــ نحــو ندفــاعواال التحــ
.الكريمةالحياةلبناءاآلخرينمعوالتعاون الحياة،مصاعبوتجاوز والجماعيةالفرديةمصالحهتحقيق

ضرورة التربية على مفاهيم حقوق : المقدمة

اإلنسان والديمقراطية 



تعريف



 َ :)هو اسم من أسماء هللا تبارك وتعالى وصفته، قال تعالى: الحق في اللغة ِلَك بِأَنَّ َّللاَّ
لَْحق  هَُو اذََٰ

 ُ الَْمِلُك الَْحق  ۖ اَل إِلََٰ :)وقال تعالى1)(َوأَنَّهُ يُْحيِي الَْمْوتَىَٰ َوأَنَّهُ َعلَىَٰ كُل ِ َشْيٍء قَِدير هَ إاِلَّ هَُو َرب  الْعَْرِش فَتَعَالَى َّللاَّ

يدُ َويُرِ :)،قال تعالى( حقَّ هللا األمر حقاً أي أثبته و أوجبه:)،فيقال (الثابت والوجوب)ومن معاني الحق (2)(الَْكِريمِ 

ُ أَْن يُِحقَّ الَْحقَّ بَِكِلَماتِِه َويَقَْطَع َدابَِر الَْكافِِرينَ  َّللاَّ :)، وقال تعالى(3)( لَْو َكِرَه ِليُِحقَّ الَْحقَّ َويُبِْطَل الْبَاِطَل وَ 

الُْمْجِرُمونَ  لَْحقَّ َوأَنْتُْم َواَل تَلْبِسُوا الَْحقَّ بِالْبَاِطِل َوتَْكتُُموا ا:)والحق نقيض الباطل، قال تعالى.(4)(

تَعْلَُمونَ  ا َجاَءهُْم ۖ فََسْوفَ :)وهو القرآن الكريم ، قال تعالى .(5)( ِ لَمَّ يَأْتِيِهْم أَنْبَاُء َما َكانُوا بِِه فَقَْد َكذَّبُوا بِالَْحق 

ِ َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ :)وهو العدل ،قال تعالى . (6)(يَْستَْهِزئُونَ  َوقُِضَي بَيْنَُهْم بِالَْحق  َوالَْوْزُن :)وقال تعالـــى.(7)(

ئَِك هُمُ الُْمفِْلُحونَ 
يَْوَمئٍِذ الَْحق  ۚ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُولََٰ كان حقاً له ) بمعنى أجدر، ويقال ( هو أحق به) ويقال .(8)( 

فالحق . (9)(الَْمْحُرومِ َوفِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّائِِل وَ : )اي ان له نصيباً وحظاً من ذلك المال، قال تعالى( في مال أبيه

الواقعة الثابتة التي تتطابق مع( الحقيقة) هي القيامة النها تفصل بالحق،و( الحاقة ) في المال تعني النصيب،و

يقصد به المميزات أو المصالح أو الحريات التي يتوقعها الفرد: حقائق والحق اصطالحاً )الواقع ، والجمع 

(  الحق)واستعمل فقهاء الشريعة اإلسالمية كلمة .أوالجماعة من المجتمع أو من الدولة وبما يتفق ومعاييرها

فه فقهاء الشرع على : واطلقوه على كل ما هو ثابت ثبوتاً شرعياً، اي  ثابت بحكم الشرع واقراره، وعلى ذلك عر 

هو مجموع الحق المالزم لطبيعة اإلنسان من :)والحق الطبيعي(.ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايتهما:)انه 

هو الحق المنصوص عليه في القوانين المكتوبة :)والحق الوضعي( حيث هو إنسان، ويحتضنه القانون الطبيعي

ما قام على العدالة واالنصاف وسائر احكام :والحق في القانون.(والعادات الثابتة ، ويحتضنه القانون الوضعي

(                                                                                                                            10)القانون ومبادئ االخالق

(تعريف  الحق) 



هو كل مركز شرعي من شأنِه أن ينتفع به صاحبه أو غيره، :)والحق
مصلحة أي منفعة ،تثبت  إلنسان ما أو لشخص طبيعي أو اعتباري أو :فالحق

لجهة اخرى ،وال يعتبر الحق أال إذا قرره الشرع أو القانون والنظــــــام أو 
ماثبت على وجه األختصاص وقرر به : والحق(العرف واألتفاقية والميثاق

الشارع سلطة ً وتكليفاً تحقيقاً لمصلحة معينه

هو في االساس قدرة او مكنة يد عيها الفرد انطالقا من اسس قانونية او الحق 
اخالقية معينة ، والمهم في االمر ان تتوفر االسس القانونية وليس المهم ان 
تتوفر القدرة الفعلية ، فما يحتاجه الفرد انما هو هذه القدرة بحماية وكفالة 

وضمان تلك االسس ، لكي تتوفر له حرية السلوك والتصرف ليتمكن من اشباع 
االسس الكفيلة بعدمووضع ،حاجاته اإلنسانية  سواءاً الفردية منها أو الجماعية

ان تسمو وضرورة ،التجاوز على حقوق االفراد من قبل الجماعات او الدولة
هذه الحقوق الى مرتبة يتمكن فيها الناس من ان يتمتعوا  بها  باعتبارهم لهم 

باقي الكائنات ، وهذا هو االساس االخالقي لحقوق عن المتميزةالخصوصية 
. اإلنسان

الحق



تعريف

اإلنسان



األنس البشر والواحد( : أن س)في مختار الصحاح للرازي ما نصه جاء 

، ( يَّ َكثِيًراَوأَنَاسِ :)انسي بالكسر وسكون النون ،والجمع أناسي ،قال تعالى

ان ،وكذا في لس(إنسانة)لها اليقالو وكذا األناسية ويقال للمرأة إنسان 

، الواحد اإلنس، البشر:)وقال الجوهري . العرب ،والواحد أنسي وأناس  

)(وأنَسًي، فتكون الياء عوضاً عن النوناْنسًي 

 هو واالعتبارات أو الصفات اختلفت اإلنسان هو كل آدمي مهما

على االرض، و تناسل، والمتواجد ومن تول د منهما ( حواء)و( آدم)

ن من جسم وروح ،دون  ي التفاوت واالختالف فالنظــر الى والمكــو 

،أبيض سائر االعراف االخرى ،سواء كان ذكر أو انثى غنياً أم فقيراً 

اس أو أسود أو أصفر، مادام مخلوقاً على الفطرة التي فطر هللا الن

.  لخلق هللا تعالىال تبديل عليها 



بما يمتلكه من تفكير وادراك ونطق ووظائف عديدة يتميز بها عن سائر( 1

الحيةاالنواع 

،من انتصاب للقامة، ووزن الدماغ، والقدرة على الكالم ( 2

امتالكه خاصية العقالنية واالرادة والوعي واالحساس بالمرارة والفطرة ( 3

اإلنسانية

اجتماعي بطبعه قادر ان يتفهم حقوقه وواجباته من خالل عالقاته وهو (4

،باآلخرين وتطابق مصلحته مع المصالح الجماعية العامة 

اجتماعي كائنوكيانه وكذلك يحمل صفة الكائن الفردي باحتفاظه بشخصيته ( 5

يبحث عن االجتماع باآلخرين وهذه الصفة هي التي أدت الى ظهور حقوق 

.ال تظهر اال في مواجهة الغير والعيش في مجتمعالنهااإلنسان 

يةويختلف اإلنسان عن بقية الكائنات الح





تعريف حقوق االنسان 

ها ، تلك الحقوق االصلية في طبيعت(الحقوق الطبيعية)وتسمى ايضاً 

عة والتي بدونها ال يستطيع االنسان ان يعيش كبشر، وذلك نظراً لطبي

في العصرتطورهذه الحقوق المتغيرة والمتجددة والتي تواكب 

تغيرها، فما كان ال يعتبر من حقوق اإلنسان قبل سنين عديدة أصبح 

اآلن حقاً أساسياً بحاجــــة الى رعاية وحماية من خالل كفالته 

هناك وليس . بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان

تعريف محدد لحقوق اإلنسان بل هناك العديد من المفاهيم التي تختلف 

من مجتمع آلخر أو من ثـقافـة الى أخرى وفيما يلي استعراضاً لبعض 

:والعربيةاألجنبية هذه التعاريف الواردة في بعض المصادر 



ف حقوق اإلنسان بأنها مجموعة : )وهو باحث لبناني عر 

بيعته الحقوق الطبيعية التي يمتلكها اإلنسان واللصيقة بط

ك والتي تظل موجودة وإن لم يتم االعتراف بها بل اكثر من ذل

(من قبل سلطة مـاانتهكت حتى لو 

تعريف محمد المجذوب -

انها فرع:)وهو أحد واضعي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

خص من فروع العلوم االجتماعية يختص بتحديد الحقوق والر

مع الضرورية التي تتيح ازدهار شخصية كل فرد في المجت

(استناداً الى كرامته اإلنسانية

كاسان رينيهالفقيه 



ة او تولد مع الفرد وال تحتاج في ممارستها الى اعتراف الدول)

ال الدولة بمجرد تنظيم استعمحتى تدخلها وانما يتحدد دور 

م هذه الحقوق من قبل االفراد ورفع التعارض المحتمل بينه

(اثناء استعمال هذه الحقوق

:وعرفه آخرون

كون لهذا ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون في)

(الشخص ان     يمارس سلطات معينة يكفلها القانون

وفي السياق القانوني يعر ف



َخلَقْتُ َماوَ ):تعالىقاللعبادته،اإلنسانخلقوتعالىسبحانههللاألن-1
ْنسَ اْلِجنَّ  .(56/الذاريات)(ِليَْعبُُدونِ إِالَّ َواإْلِ

م بني آدم  بقوله تعالى-2 ْمنَا بَ :)ألنه كر  فِي نِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُمْ َولَقَْد َكرَّ
ي ِبَ  ْلنَاهُْم اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّ ْن َخلَْقنَا َكثِ َعلَىَٰ اِت َوفَضَّ يٍر ِممَّ

(70/االسراء)(تَْفِضياًل 

كروشالوامرهامتثالهمدىليظهراإلنسان(امتحان)ابتالءلغرض-3
َواْلَحيَاةَ ْوتَ اْلمَ َخلَقَ الَِّذي):تعالىنواهيه،قالمنواالنتهاءنعمته،
.(2/الملك)(اْلغَفُورُ اْلعَِزيزُ َوهُوَ  َۚعَماًل أَْحَسنُ أَي كُمْ ِليَْبلَُوكُمْ 

اسدالمفودرءاإلنسانمصالحتحصيلفيتسهمالحقوقهذهألن-4
.عنهواالضرار

والحكمة من منح هللا سبحانه وتعالى

:الحقوق لإلنسان هي
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الثانية المحاضرة 

Second  lecture



:مجموعة صفات أساسية لحقوق اإلنسان يمكن إيجازها باآلتيهناك 

ة ان هذه الحقوق موجودة منذ ُخِلَق اإلنسان ،فهي ليست وليدة التطورات االجتماعي-1
ه الحق واالحداث العالمية ،فكما ان لكل إنسان الحق في الحياة اآلن، فان اإلنسان البدائي كان ل

عنه نى ألغتبقى ببقاء البشر، وهذه الصفة تمثل الضامن االساسي الذي فهي ،في الحياة ايضا  
كريمةليحيى اإلنسان حياة حرة 

ة من احد حقوق االنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث فهي ملك للبشر، وهي ليست منح-2
، او جنسهماوبل هي حق للبشر بصفتهم بشر، بغض النظر عن لونهم او عرقهم اودينهم 

اني،  الرأي السياسي ، أو األصل االجتماعي، وهي متأصلة في كل فرد من افراد المجتمع اإلنس
.                 دولبمعنى انها ترافق اإلنسان منذ والدته وحتى وفاته ، وهي ملزمة التطبيق في جميع ال

طة انها موجودة حكما  ال موجب إلقرارها من قبل سلطة تشريعية أو دستورية أو أية سل-3
م االعالن العالمي لحقوق اإلنسان ولبإعالن عندما قامت المتحدة االمم ما فعلته أخرى، وهذا 

.                                              .                                                تقل بإقرار هذه الحقوق

ن ان هذه الحقوق شاملة ليست قاصرة على فئة معينة من الناس، وال على بقعة واحدة م–4
العالم، وال على زمان محدد، وانما هي حقوق موجودة  مالزمة لإلنسان في كل زمان وفي كل 

تمتعوا مكان، وال يستطيع احد حجبها عنه، لكي يعيش جميع الناس بكرامة تامة يحق لهم ان ي
.                                                 .               بالحرية واألمن وبمستويات معيشية  الئقة 

لو لم ثابته وغير قابلة للتصرف فليس من حق أحد ان يحرم شخصا  من حقوقه حتى و-5
. ا ال يمكن  انتزاعهتعترف بها قوانين بلده ،او عندما تنتهك تلك القوانين فهي حقوق 

صفات حقوق اإلنسان



ان حقوق االنسان في جوهرها حقوق في حالة حركة وتطور وليست

ها، وهذا حقوقاً ساكنة، وفي الوقت نفسه تتميز بالتنوع فيما بين

ر لعددها الكبير  فقد وضعت معاييونظراً ،التنوع يًعّد مصدر ثراء لها

:                                                                                   تصنيفها منهاألجل عديدة 

.من حيث االهمية تقسم الى حقوق أساسية وغير أساسية -آ

ية من حيث االشخاص المستفيدين منها تصنف الى حقوق فرد-ب

.وحقوق جماعية 

، من حيث موضوعها تصنف الى حقوق مدنية وسياسية من جهة-ت

.                                                                              وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية من جهة اخرى

وهناك طائفة جديدة من الحقوق الحديثة والتي تسمى بحقوق-ث

.                                           التضامن 

أنواع حقوق االنسان



:الحقوق األساسية وغير األساسية-آ

ودهوجبمجردشخصلكلوالثابتةاإلنسانلحياةالالزمةالحقوقهي

أوهاكهاانتيجوزالالتياآلمرةالقواعدبصفةوتتسمإنسانا ،لكونه

للتمتعا  وجوهريسابقا  شرطا  وتعزيزهاتحقيقهايعدوالتيمخالفتها

واالمانوالحريةالحياة،كحقاالخرى،اإلنسانحقوقبكافة

أوالقاسيةالعقوبةأووالمعاملةالتعذيبوتحريمالشخصي،

فا ،تعساعتقالهأوأحدتوقيفوعدم،بالكرامةالحاطةأوالالإنسانية

علىيةاالساسوالحرياتبالحقوقالتمتعفيالتمييزوعدموالمساواة

واالستعباداالسترقاقوتحريموغيرها،اللوناوالعنصرأساس

بالرقيقواالتجار

الحقوق االساسية



الحقوق غير االساسية
عادته وهي بقية الحقوق المتعلقة باستكمال حياته ورفاهه وس

منها ،والتي تحقق له قدرا كافيا  من الكرامة والعيش الرغيد

في كالحق ،حقوق سياسية متعلقة بمشاركته في الحياة العامة

، حرية التفكير والوجدان والدين ، وحرية التعبير والرأي

وحرية االجتماع وانشاء الجمعيات واالشتراك بها، وحق 

في والحق ،الدولة وتقلد الوظائفشؤون إدارة المشاركة في 

العدالة القضائية، والمثول امام محاكم مستقلة ومحايدة 

اثيق ومنصفة وعلنية، وغيرها من الحقوق التي ذكرت في المو

.واالعالنات والعهود الدولية

:الحقوق األساسية وغير األساسية-آ



:الحقوق الفردية والحقوق الجماعية-ب

هي حقوق الفرد في مواجهة الدولة أي ضد التدخل 

التعسفي أو غير المشروع من جانب الدولة، وهي 

دم حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة، وع

التعرض للتعذيب او المعاملة القاسية ، وحقه في 

ة محاكمة عادلة أو حقه بالعمل والتعليم واالنتماء وحري

الفكر والضمير واألمن

الحقوق الفردية



الحقوق الجماعية

فهي فهي تلك الحقوق التي يثبت لمجموع االفراد حق التصرف بها،

ماعة، وال ليست حقا  شخصيا  لفرد بعينه، وانما هي حقوق تثبت للج

ب في تتم ممارستها إال بشكل جماعي، مثل حق تقرير المصير للشعو

التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ومنع التمييز

ات العنصري، ومنع إبادة الجنس البشري، وحقوق األقليات والقومي

خدام من التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم وحقهم في است

ان وتجدر االشارة الى ان التمييز بين حقوق اإلنس.لغتهم الخاصة 

د من هذه الفردية والجماعية مبني بصورة رئيسة على تحديد المستفي

.الحقوق من جهة واسلوب ممارستها من جهة أخرى

:الحقوق الفردية والحقوق الجماعية-



:افيةالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق-ت

الحقوق المدنية والسياسية(: اوال  )

مجتمعالفيعضوا  بأعتبارهفردلكلالالزمةبالحرياتالمرتبطةالحقوقوهي

ملتحتوالالفوريللتطبيقحقوقبأنهاوتتميزعنهااالستغناءواليمكن

ماديا  ولةالدتكلفالالتطبيقسهلةحقوقوهيتطبيقها،فيالتدريجالتأخيرأو

 ُ الشرائععليهاوتؤكدالمدنيةالحقوقأهممنالحياةحق:ومنهاومعنويا

دوليالوالعهداإلنسانلحقوقالعالميواالعالنالوضعيةوالدساتيرالسماوية

اوبللتعذيالتعرضوعدماالطمئناناألمانوالسياسية،وحقالمدنيةللحقوق

دالةالعحقوكذلكالقانونية،بالشخصيةاالعترافالقاسية،وحقالمعاملــــــة

خلالتدمنالحمايةوحق،إلنصافهالوطنيةالمحاكمالىاللجؤوحقوالمساواة،

الجنسية،بالتمتع،وحقالتنقلوحقاسرته،حياةاوالخاصةحياتهفيالتعسفي

المسكنوحريةالتنقل،وحقالدينأوواللونالجنسبسببالتمييزوعدم

ةالمشاركأوالنقاباتتكوينحقالسياسيةالحقوق،ومنالمراسالتوحرمة

لحقواالتعبير،والرأيوحرية،المعتقدوحريةالسلمي،التجمعوحقفيهــــا

اللجوءالوظائف،وحقوتقلدالعامةالشؤونبإدارةالمشاركةفي



:الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(:ثانيا  )

ايجابيا  تدخال  تتطلبوالتيباألمة،المرتبطةالحقوقتلكوهي

أيةااليجابيبالحقوقوتسمىكفالتها،اجلمنالدولقبلمن

جية،تدريوبصورةمعينةاشياءبعملالحكوماتتلتزمالتي

الملكيةحقواالجازة،ووالراحةالعملفيالحق:اهمهاومن

،كافِ معاشيمستوىفي،والحقاسرةتأسيسفي،والحق

العائليةوالحقوقاالجتماعيوالتأمينالضمانفيوالحق

والحقوقوالتعليمالتربيةفيوالحقالصحةفيوالحق

الثقافية

ية الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصاد-ت

:واالجتماعية والثقافية



يها تفتضوتسمى بجيل الحقوق التضامنية وهي تلك الحقوق التي 

طبيعة الحياة المعاصرة والتي وجدت نتيجة تطور النظام الدولي

هي واتساع دائرة المعرفة وثورة االتصاالت والتقدم التكنولوجي ،و

ي على الشعوب والحكومات والمجتمع الدولإيجابيا تفترض دورا  

ة الحق في السالم ،الحق في التنمي: لتحقيقها ،ومن هذه الحقوق 

،الحق في البيئة النظيفة ،الحق في الهدوء، الحق في الثروات 

ة اإلغاثفي المياه الصالحة ،الحق في البحار الحق الموجودة في ماء 

عند الكوارث الكبرى

التضامنحقوق طائـفـة 



:هيأجيالأوفئاتثالثالىاإلنسانحقوقتصنيفيمكن•

والمواطنالفرداإلنسانجيلوهووالسياسيةالمدنيةالحقوق:األولالجيل-1•
منوالتحررللتعذيبالتعرض،وعدمواألمنوالحريةالحياةفيالحق:وتشمل
لدين،واوالضميروالتفكيروالتعبيرالرأيوحريةالسياسيةالمشاركةالعبودية
وحقواللجوء،واإلقامةالتنقلوحريةوالتجمع،الجمعياتفياالشتراكوحرية
.العامةالشؤونادارةفيالمشاركةوحقالملكية،

والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوق:الثانيالجيل--2•

والرعايةوالمأوى،والمأكلللمعيشةالالئقوالمستوىوالتعليمالعمل:وتشمل•
.الجماعيةاإلنسانلحقوقجيال  الجيلهذاويعدالصحية،

(  جديدةجيل حقوق اإلنسان ال)الحقوق البيئية والثقافية والتنموية : الجيل الثالث•
عترضها ،ويطلق عليها جيل التضامن بين البشرية جمعاء في مواجهة التحديات التي ت
حق في او تهدد بقاءها ، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير ،وال

التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية ، وحق الشعوب في السلم

فئات حقوق االنسان



سم هللا الرحمن الرحيمب

وحدة حقوق االنسان/ كلية العلوم/جامعة  بغداد 

«مادة حقوق اإلنسان»

2021 /2020للعام الدراسي المسائية/للدراسة الصباحية 

الفصل الدراسي االول /االولىالمرحلة الدراسية

Baghdad university/college of sciences 

Human rights dep.

Human rights subject

First college  stage /First semester



https://www.youtube.com/channel/UC03eaynpq2Xai7IbwHdOyPA 

ansam.faik@sc.uobaghdad.edu.iq 



الثالثة المحاضرة 

Third  lecture



لحقوق اإلنسانالتاريخي التطور 

وويؤكد الباحثون ان تاريخ حقوق اإلنسان جاء متقطعاً ،

ظروف باالعتبارات الفكرية والعقائدية والتقاليد والمتأثرا 

الزمانية والمكانية، وكان موضع اهتمام الفالسفة ورجال 

الدين والسياسة وعلماء االجتماع والقانون واالقتصاد 

خ حدد بعض الباحثين ان هذا التاريوقد ،ورجال الفكر واالدب

:قد مّر بمراحل عدة منها



اإلنسانلحقوق التاريخي التطور 

تمتددد بمهاهددل العصددور القديمددة عندددما كانددم المهتمعددات مبنيددة علددى

ائعاً، والدرق منتردراً ومعروًداً، ونظدام الطبقدات  د( الحد  للقدوة)مبادئ

وتتميدددز هدددذ  . واغلدددل الردددعل مسدددتعبدا، والمدددرلة منتهكدددة  الحقدددوق

رغدم و. المرحلة بان العرف والعادة هو السائد ومصدر الترريع الوحيد

يف ما ُعِرَف عن العربي بالرهامة والغيرة علدى  العدر ، واكدرام ال د

  ، وحماية الهار والمستهير ورعاية الذمة والعهد، ًعندهم اتسدمم هدذ

ة و  دائعة، المرحلة بالتفكك الى قبائل متعددة والعصبية القبليدة معروًد

والغدددزو مباحدددا ومألوًدددا والثدددأر والسدددبي واالسدددترقاق حالدددة  بيعيدددة،

والمددرلة مهانددة الهانددل ، والددزواك اًددذ ل ددكاالً متعددددة  ال ان المراحددل 

.االنتهاكات لحقوق اإلنسانألبعاد الالحقة عرًم عدة مبادرات 

المرحلة االولى المرحلة العرًية



لحقوق اإلنسانالتاريخي التطور 

مرحلدددة تددددوين االعدددراف الموجدددودة ًدددي المهتمدددع الدددى 

وال، قوانين مكتوبة وملزمة وبحسل الحاجة وتغيير االحد

لددى ًظهددرت المدددونات والرددرائع والقددوانين التددي تؤكددد ع

ات حقوق وواجبات االًراد وتدنظم الحيداة العامدة للمهتمعد

مثددددل القددددوانين المدونددددة العراقيددددة القديمددددة، والقددددوانين

ع االغريقيدددة والرومانيدددة والهنديدددة والصدددينية والردددرائ

.السماوية وغيرها

نيةالمرحلة الثانية ًهي المرحلة القانو



لحقوق اإلنسان التاريخي التطور 

ة عندما كتبم اغلل الدول ًي المراحل الحديث

والمعاصرة دساتيرها وًرقم بينه وبين 

ئ مبادهذ  الدساتير ، ت منم القانون العادي

ن حقوق اإلنسان األساسية لتمييزها عواركان

.بقية الحقوق

هي المرحلة الدستوريةالثالثةالمرحلة 



التطور التاريخي لحقوق اإلنسان 

لوالتباداالتصاالتنظمًيالكبيرالتطورنتيهة
كرةًتطورتوالدولاالًرادبينوالثقاًياالقتصادي

ةالدوليواالتفاقياتالمعاهداتبعقد،اإلنسانحقوق
دوتحدياإلنسانحقوقوحمايةاالعترافتخصالتي

ملزمةقانونيةبمواداالساسيةوالحرياتالحقوق
لحقوقالعالمياالعالنمثلعليها،الموقعةلأل راف
عامالمتحدةلألممالعامةالهمعيةعنالصادراإلنسان
.وغيرها1948

الرابعةالمرحلة 

المرحلة الدولية هي 



،إذناإلنسابحقوقاهتماماوابرزهاالبرريةالح اراتمهدالعراقيعدّ 

قيوبةالمكتالقوانيناولىبأنالقديمالعراقبتاريخالمختصونيذكر

نمالتيوالتقاليداالعرافاثرعلىهناكظهرتقداإلنسانيةتاريخ

أليفبتالقيامهواًتصاصاتهابرز،منللريوخمهلسوجودهوابرزها

رةاداًيالناسعليهدركالذيالعرًيالموروثعلىبناءا القوانين

ةنظريصعيدعلىالذاتيبالتطورالقوانينهذ ووصفم، ؤونهم

الح ارةهذ اليهوصلمالذيالرقيمقدارًيظهر.اإلنسانحقوق

تكنلماإلنسانحقوقانالقوانينأللواحاألثريةالنقوشل ارتحيث،

ووضعوالمساواةوالعدالة،ًالحريةوالعرًيالقانونيالفكرًيمههولة

سدتهاجالتياالساسيةاالًكارمنكانمبحمايتهاالكفيلةالترريعات

ومريةسكانماإلنسانلحقوقوثيقهاقدمانهويذكرالمكتوبة،القوانين

حقوق اإلنسان ًي ح ارات 

العراق القديمة



الىمًينقسالقديمالعراقيالمهتمعًياالجتماعيالنظاماما

:هي بقتين

والفئة وت م ثالث ًئات هي الفئة الدينية ،:  بقة الحكام-(1)

.، وًئة العسكريينالبيروقرا ية 

الطبقةلقراراتالخاضعينوهم:المحكومين بقة-(2)

اواةالمسعدمميزتهااجتماعيةًئاتالىوينقسمون،الحاكمة

:وهيبينهمًيماوالواجباتالحقوقًي



وضماناتوحقوقامتيازاتلهاالمحكومين،هرمقمةوهي:االحرارًئة-(ل)

.الطبقاتبقيةمناعلى

اًرادعامةوهمالحرفاصحابوهم:(المركينوم)الوسطىالفئة-(ب)

.المهتمع

لحقوقاعديميوهمالمهتمع،ًيالدنياالطبقةوهي:(الرقي )العبيد بقة-(ك)

لبيهلولمهالىوليسسيد الىالرقب ينسلحيثالقانون،نظرًيواالرادة

الحكمظامنانعنتؤكدالتاريخيةالوثائ ًأنالسياسيةبالحقوقيتعل وًيما

ً يكنلمالقديمالعراقًي يًالحكامتراركعامةمهالسهناككانم،إذمطلقا

مهلسهمامهلسينمنمكونكانالقديمالعراقي،ًالبرلمانالسلطةممارسة

.المحاربينومهلسالريوخ
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المحاضرة الرابعة 

Fourth  lecture



ةحقوق اإلنسان في حضارات العراق القديم

تالحضارافيمدونةقوانينواربعةاصالحيعملظهروقد•

ان،اإلنسحقوقمالمحبعضفيها،تتضحالقديمةالعراقية

سميتقدالقوانينأوالمدوناتهذهانبالذكروالجدير

:وهيوضعوهاالذينالملوكباسماء

.أورنموقانون-1•

.عشتارلبتقانون-2•

.اشنونامملكةقانون-3•

.حمــــــورابيقانــــون-4•



مة وهناك عمل اصالحي يكاد يكون قانونا لوال خلّوه من المقد

والخاتمة، وهو االصالحات المنسوبة الى العاهل السومري 

،(م.حاكم لكش في القرن الرابع والعشرين ق( )اوركاجينا)

ة حقوق والتي تعد أقدم وثيقة تاريخية تشير صراحة ً الى اهمي

لتمايز اإلنسان، والتأكيد على حريته والتي تدعو للقضاء على ا

ل الظلم واالستغالوأزله االجتماعي بين الفقراء واالغنياء، 

قد قام الواقع على الفقراء من قبل االغنياء والمتنفذين ورجال و

حرية هذا العاهل بالفعل بوضع القوانين التي توفر للشعب ال

م ومن إصالحاته ايضاً تحريوالعدالة االجتماعية والمساواة

الموت على من يخالفزوجة وفرض عقوبة الزواج بأكثر من 

ذلك ،ومنع االغنياء والكهنة والمرابون من استغالل الناس 

دفن الموتى وحاسب الكهنة عليها،ضربيه الفقراء ،ومنع 

حقوق اإلنسان في حضارات العراق القديمة

(اوركاجينااصالحات )



منالشعبجماهيروطبقةالمحاربينلطبقةتأييدهالعاهلهذاوأكد

التيالضرائبوانقصالضرائب،وجباهالكهنةاضطهادعنهمرفع

الزواجمقدمتها،وفيالشخصيةاالحوالحوادثفيالكهنةفرضها

،المعابدأمالكعلىالحكامطبقةالستحواذحداً ووضع،والطالق

ظيموتن،الجرائممعالجةعلىوعمل،الحاكمةالطبقةسلطاتوتحديد

جزواتحريممثلالشخصيةباألحوالواهتمبها،الخاصةالعقوبات

المسجونينعنبالعفووأمرواحد،آنفيرجلينمنالمرأة

رائبالضاستحقاقلسببأو،السابقةديونهمبسببوالموقوفين

السارقعلىالرجموفرض،الحاكمةالسلطةالىعليهم

ةحقوق اإلنسان في حضارات العراق القديم

(اوركاجينااصالحات )



حكم في ( م.ق1794-2017)األموريةهو خامس ملوك ساللة أيسن 

، ( م.ق1924-1934)بداية العهد البابلي القديم ، َدّوَن قانونه عام 

باللغة سبقت شريعته شريعة حمورابي بقرنين من الزمان وقد دّونها

ن ،وقد السومرية والخط المسماري ،ويُعّدّْ هذا القانون ثاني أقدم قانو

ن مادة وجدت على سبع قطع ، تضمنت المقدمة والخاتمة وسبع وثالثي

عندما عززت رفاهية  بالد سومر واكد : )، جاء في احد هذه القطع

وان هذا الملك قد وّطد العدالة ونشر القانون (.أقمت هذه المسلة

قوق المكتوب ،ومنع الظلم وانصف الفقير واعان الضعيف ونظَِّم ح

لحرة االناس ،وشؤون العبيد ،ونظَّم الضرائب وشؤون المرأة الزوجة 

،والقضاء على األوضاعواإلرث الزوجة األمة وحقوق االوالد وحقوق 

وفساد الموظفين اإلدارة المتردية وسوء 

ةحقوق اإلنسان في حضارات العراق القديم

عشتار -قانون لبت



، ويجمع (م.ق2095-2113)هو مؤسس ساللة أور الثالثة 

الباحثون على ان  قوانينه هي أقدم النصوص القانونية 

من حكمه في مدينة ( م.ق2050)المكتشفة في الفترة

مـادة  عدد من حقوق ( 31)شريعته المكونة من نفر،عالجت

االحوال الشخصية من والمطلقة،ومسألةالمرأة المتزوجة 

زواج وطالق وأرث ومعالجات ألحوال العبيد وحالة هروبهم 

لُقَِّب دوق.والبغضاءوعتقهم ،وانه وّطَد أمر العدالة ورفع الظلم 

ب لق(أوشكي)، وابنه العاهل سومروأكدفي ( منظم العدالة)بــ 

ة تسود الذي جعل العدالبأعتبارهبــملك العدالة الذي قّدم نفسه 

.طبقاً للقوانين

حقوق اإلنسان في حضارات العراق

اورنموقانون القديمة



امت بها من خالل التنقيبات التي قأشنوناتم العثور على الواح من قانون مملكة 

، حيث عثر 1954المؤسسة العامة لآلثار في تل حرمل في بغداد الجديدة سنة 

التياألموية هي احدى الممالك أشنوناعلى لوحين خالل التنقيبات، ومملكة 

وبة قامت على أنقاض ساللة أور الثالثة، وهذا القانون من اقدم القوانين المكت

عام ( بالالما)وضعه الملك ( سنة50)،يسبق قانون حمورابي بـــ األكديةباللغة 

70تصل مواد هذا القانون الى . البارزيناشنونا،وهو احد ملوك ( م.ق1992)

مادة قانونية عالجت ،قانون األسرة ،وحقوق الزوجة والزوج ،وحق الزوج 

سير زوجته وان كانت قد تزوجت وانجبت ،وحقوق األباستعادة العائد من الحرب 

يد ومصير امواله ،وتنظيم العقود القانونية واالحوال الشخصية، وامور العب

اال هي ال ينتهذا القانون بين الرقيق االجنبي والرقيق المحلي ،فاألول قََّّوفر،

انونية التي المدة القبانتهاء بعــتـق السيد لعبده طوعاً والثاني فانه مؤقت ينتهي 

حددها القانون

حقوق اإلنسان في حضارات العراق القديمة

اشنوناقانون مملكة 



مؤسسوهوبابل،ملوكأشهرحمورابيالشهيرالملكالقانونهذاوضع
كالمبالشهيرةمسلتهاستُهلَّتّْ وقد،(م.ق1594-1894)األولىبابلساللة

نالقانوملكحمورابيانا):يقولحيثمدونتهعليهأملىالذيالشمسآله
وأسبابأعمالهحددالمقدمةوفي)(القوانينالشمسالهوهبني،وأياي
وينشر،بابلمدينةليحكم(مردوخاالله)قبلمنبانتدابهالقانوناصداره

اصدرهاالتيالعادلةاالحكامهيهذهانصراحة،ويذكرالناسبينالعدل
،لحالصاوالحكمالعدلوانتشرالبالدفأزدهرللبالدالعظيمالملكحمورابي

امرنيحينماعشتار،محبوبحمورابيانا):قولهالمقدمةفيوورد
حكمعلىيحصلونوألجعلهمالبالدسكانبينالعدلاجريبان(مردوخ)

(دهريزالشعبوجعلت،وعرضهاالبالدطولفيوالعدلالحقنشرت،رشيد
(مــردوخ)اآللهمنمرسلانهوتشريعاتهبقوانينهحمورابياوضحوقد

شىيخالذيالتقياالميرحمورابيأنا):والسويالطريقفيالبالدلقيادة
اليستعبدلكيوالشر،الخبيثعلىألقضيو,البالدفيالعدلألوطدآلهته

يحموراب...السودالرؤسفوقكالشمسالعدليعلوولكيالضعيفالقوي
ً الخيريجعلالذي علىاعدسالذي...البؤسمنلشعبهالمنقذ...وكثرةفيضا

قلتحقيالبالدبلسانوالعدالةالقانونوضعتحمورابيانا..الحقاظهار
.للناسالخير



الىللشعبالنجاحيضمنالذيللشعبالحقيقيباألباشبههوالذيالسيدحمورابي

لعينباالعين)قاعدةعلى،اعتمدعصرهفيالسائدةلالعرافتدوينهيوتشريعاته(االبد

ياتوالحراالنسانحقوقفيمهمةقانونيةوثيقةحمورابيشريعةوتعدّ (بالسنوالسن

،فواالنصاالعدلقواعدحددتالجنائي،للقانونوضعيةمدونةاولمثلتألنهااالساسية،

عهدوفيخاصبشكلوالمرأةعامبشكلاالفرادعنوالظلمالحيفمايرفعوتضمنت

لتقاضياحقولهمالسيد،عنمستقلةماليةذمةلهمفأصبحت،العبيدوضعتحسنحمورابي

مسةبخحمورابيلشريعةالقانونيةالموادحصرتموقدعليهكمدعىاوكمدعيالقضاءامام

ارةاإلدضدجرائمعن،تتحدثوالتشريعاتالقوانيناحدثتبويبتحاكيرئيسةابواب

ويذواحكاموالبيوت،االراضي،واحكامالزواج،واحكامالتجارة،واحكاموالملكيةالقضائية

هذهمثلتوقد.الرقيقواحكاماإليجاروبدلالعملأجور،واحكاموالريوالزاعة،المهن

حكمهاواخرفياصدرهاوقدوالحضارية،السياسيةالبالدوحدةاليهوصلتماقمةالقوانين

النضجحيثمنالقديمةالعراقيةالقوانيناليهوصلتماافضلبانهاووصفتوعهده

.القانونيةوالصياغة

قانون حمورابي
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حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة 

االخرى

الحضارة الهندية

والصينية

حضارة مصر 

الفرعونية

ةالحضارة اليوناني

الحضارة 

الرومانية



االخرىحقوق اإلنسان في الحضارات القديمة 

والصينيةالحضارة الهندية 

وانتشرتللحياة،عمليةحلوالا وضعفي(م.ق480-560)بوذاانطلقالهندمن

لمساواةامبادئمنالكثيرعلىتعاليمهأكدتحيثواليابان،الصينفيتعاليمه

سولالمتوجسماألميرجسمبينالفرقانهبوذاويرىالعدالة،ونشروالحرية

ايةحمايمناالجنبييجردونالهندروحيهما،وفيبينالفرقوكذلكالفقير،

-1500)المدةفيالهندوسيةوظهرت.االنسانيللمجتمعينتمياللكونه

تاستنداسيا،شرقجنوبومجتمعاتمناطقالىمنهاوانتشرت،(.م.ق1300

بهاالخاصةالمقدسةالنصــــوصوالىاالنسان،بحقوقالخاصةقوانينهاالى

فيقامتوالتيالهندوسي،اآلله(براهما)الـىنسبتالتيالنصـوصمثل

،لطبقيامنشأهمالىالبشراستناداا بينالمعاملةفيالتمييزقاعدةعلىجوهرها

فييبالغونألنهم،الديانةهذهفيالغالبهواإلنسانحقوقاحتراممبدأاناال

معتقداتهممنجزءفهيالحيوانات،وحتىالمخلوقاتولكلالروحتقديس

.الحياةسرتفهمالتيالقديمة

الحضارة الهندية 



حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة االخرى

الحضارة الهندية والصينية

نية،القانوالتصرفاتالجراءالالزمةاالهلية(مانوقانون)وفقللمرأةيكنولم.

متقوانحياتهاطوالالحقلهاليسالمرأة):تنصالقانونهذامن(174)فالمادة

ليةالداخاالمورمنذلككانولوحتىالخاصةورغباتهامشيئتهاوفقعملباي

حياتهابدايةفيللرجلتابعةتظلالمرأةان:(148)المادةوتؤكد،(لبيتها

ابناءلهايكنلمابنائها،واذاتتبعالزوجماتواذالزوجها،ثمألبيها،ومن

لواليةاحاكمالىانتقلتاعماملهايكنلمواذا،لالعمامأواالقربين،فلعشيرتها
اإلنسانحقوقببعضاهتمانهالىيدعوماالقانونهذافيوجدوقد،(26)

فيماب،ومفرطةضروريةغيرمعاناةتسببالتياالسلحةاستخدامحّرمعندما

المعقوفةاوالمسممةاوالساخنةاالطرافذاتالسهامذلك

الحضارة الهندية 



حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة االخرى

الحضارة الهندية والصينية

في ( م.ق479-550كونفوشيوس)اما في الصين فقد تجلت حكمة •

العالمي واألمن والسالم بين الناساألخاءنشر العدل والدعوة الى 

ا كان ورأى ان الظلم هو وشدد في تعاليمه على خدمة اإلنسان أيا

رذيلة الرذائل

الحضارة الصينية



حضارة مصر الفرعونية

ا حضددارية واضدحة عددن طبيعددة المجتمدع الفرعددوني  ( عر)فااللددهقددمت هددذه الحضدارة نصوصددا

ألـــه الشمس حينما حكم مصر آنذاك أخضع اهلها لقانون يزعم انده جداء بده مدن السدماء اطلدق

تدم الثامنةعشدرعهد االسدرة والصدق،وفي، يقوم اساسه على الحق والعدل (ماعت)عليه اسم 

ن حدق كدل انشاء مجالس للبالد تحكم بالعدل وتنادي بضرورة تطبيق معايير العدالدة، واصدبم مد

ب فتدرة مدن فرد ان يحتفظ بجثته بعد موته بعد ان كانت حكدراا علدى ا لفراعندة، فسدعد بهدا الشدع

ية فأعيدد ثدورة شدعبفأنددلعتالزمن ولكنهم عندما انحرفوا عنها ذّل وشقي وسقط فدي الفوضدى 

لهددة ان المصددريين القدددامى ينظددرون الددى ملددوكهم نظددرة تقددديس بوصددفهم آ. هددذا القددانون ثانيددة

لدى ،وهذه صفة اساسية من صفات الدولة المصرية القديمة علدى مدر تاريخهدا عبدر القدرون، ع

ل هللا ، وقدد ايدد ذلدك قدواآللهدهخالف ملوك العراق القديم اللذين اعتبدروا انفسدهم مفوضدين مدن 

ه  ْن َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا أَيَُّها اْلَمََلُ َما َعِلْمُت لَُكْم مِ :)تعالى  ديِن َغْيِري فَأَْوقِْد ِلدي يَدا َهاَمداإِلََٰ ُن َعلَدى الّطِ

ا لَعَلِّي أَطَِّلُع  هِ إِلَىَٰ فَاْجعَْل ِلي َصْرحا الملك واجبة وكانت طاعة( إِنِّي أَلَُظنُّهُ ِمَن اْلَكاِذبِينَ وَ ُموَسىَٰ إِلََٰ

)، وعليدده ان يكددون عددادالا األلهيددةألن الفرعددون هددو مصدددر السددلطات وسددلطته مطلقددة لطبيعتدده 

، (ونالفرعدد)ولددذلك ُحددِرَم المصددريين القدددامى مددن اعتندداق اي عقيدددة ال تتماثددل مددع ارادة االلدده

.الى مرتبة العبوديةاالتحداروعقوبة من يتخذ عقيدة اخرى هي الموت او 



حضارة مصر الفرعونية
والمجتمددع المصددري القددديم يتكددون مددن عدددة طبقددات علددى راسددها الفراعنددة والكهددان، 

وق الددددنيا وهدددم الفالحدددين، وحقدددالمتوسدددطة،والطبقةاالرسدددتقراطية،والطبقةوالطبقدددة 
ا لالنتساب لهذه  ت الددنيا مدن التقسديم حدّرم علدى الطبقداالطبقات،وهدذااالفراد تتحدد وفقا

النددوع : تنقسددم الدى نددوعينفانهداطبقدة العبيددد أمددا.وبدالعكسالدزواج مددن الطبقدات العليددا 
د رجددال الجدديع، وعبيددالفرعون،وعبيدددالخدداص والنددوع العددام، فهندداك عبيددد الدولددة او  

كامدل حقدوق العبد بسيده برابطة الملكية التامدة، وللسديداالثرياء،ويرتبطالكهنة،وعبيد
الملكية فيه 

الح، بددرز للواقددع فكددراا جديددداا اتجدده نحددو االصددحقبددة الدولددة الفرعونيددة الوسددطى وفددي 
وتنصددل عددن فكددرة الوهيددة الملددوك الفراعنددة، واقددرب ثددوراتهم الددى التوحيددد هددي ثددورة

، وقلدل الذي يعد اول ملك نادى بوحدانية هللا سبحانه وتعالى خدالق كدل شديء( اخناتون)
من سلطة المعابد والكهان، ودعا الدى السدالم والرحمدة والتسدامم ونبدذ الحدروب ونشدر

ن دون المساواة بين الناس في شؤونهم الدنيوية ،كما دعا الدى تحقيدق العدالم للجميدع مد
مددام ان مسدداواة الندداس فددي شددؤونهم الدنيويددة مثددل تسدداويهم أ:) تفدداوت او تمييددز يقددول

د احد(يكدارعحدر )، كمدا ان الملدك (خالقهم، واإلنسان ال يحيى اال في رحاب الحق والعددل
للسددالم فددوق االرو ومواسدداة الموّطدددالعدددل بأقامددةحكمدداء االسددرة العاشددرة اوصددى 

ظلدم كدان يسدوده الالفراعندهالحزين وقدد ذكدر القدران الكدريم فدي آياتده الكريمدة ان حكدم 
ي اأْلَْرِو َوَجعَددَل أَْهلََهددا إِنَّ فِْرَعددْوَن َعدداَل فِدد):والفسدداد وانهددم قددوم فاسددقين، بقولدده تعددالى

(اَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ اَءُهْم َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم ۚ إِنَّهُ كَ ِشيَعاا يَْستَْضِعُف َطائِفَةا ِمْنُهْم يُذَبُِّم أَْبنَ 



اّن المثل ( : م.ق322-384)ارسطو
العليا للدولة هي سيادة احكام القانون 

والعدالة والتعليم ،وان الدولة انما وجدت 
م لصالم االنسان ولم يوجد اإلنسان لصال

، غير انه (43)الدولة انما ولد اإلنسان ليُسعَد
ابرة إن الطبيعة قد قصدت أن يكون البر)اكد 
متاز ويؤكد ارسطو ان طبقة العبيد ت(عبيداا 

،وان علىبمقدرتها على االنتاج والحماية
رى العبيد أن يرفعوا عن كاهل الطبقات االخ

الحياة المادية، لكي يمكنهم من أعباء
االرتقاء بقدراتهم المعنوية والثقافية
لينصرفوا لمهام السياسة والفنون 

ان البعض:)والفلسفة، مؤكداا ذلك بقوله
(.أحرار الطبع، وان البعض ارقاء بالطبع

فالطونا)والمفكروالفيلسوف•
بفكرةنادىالذي(م.ق427-347
عززتالتيالوسيلةباعتبارهاالعدالة
عامةفضيلةوهي،المجتمعروابط

للدولةالخيرتحققالنهاوخاصة
بوجوبونادى،السواءعلىواالفراد
شؤونادارةفيالمواطنيناشراك
يةالملكمننوعبقيامواهتم،المدينة
استبعادلغرضالمحددةالخاصة
انهاال،والفقراءاالغنياءبينالفوارق

لونيباالعبيديتمتعانيستسيغلم
كانالتيالمعاملةحسنالوانمن

.لالغريقبهاينادي

ال الحضارات اليونانية من اسهامات في مجمفكرواأسهم الفكر اليوناني في ميدان حقوق اإلنسان بما قدمه 

ا  ا حقوق اإلنسان سلبا رب االسرة له فعند فالسفتهم ان الرق حالة طبيعية وضرورية لتأمين الحياة،، واوايجابا

قاقشاء،واسترالسلطة المطلقة على افراد عائلته ، والرجل يعقد على الزوجة عقد شراء وله حق طالقها متى 

.االجانبالربا،واضطهادالمديون، واباحة 

الحضارة اليونانية



ةالناقصالمساواة،وسيادةاالسترقاقاقرارهاالحضارةهذهعلىيؤخذومما•

نفىذيالالطبقيالتقسيم،وظهوراالجتماعيالتكوينطبيعةالىباالستناد

االشياءمعاملةلَلجانباالفراد،ومعاملتهمبينالمطلقةالمساواةفكرة

لهيكفلاليونانيسمو،وأنحقوقلهمليسغيرهممنالبشر،ويعدون

وعخضاليهيخضعونالذيناالجانبعلىوالسيطرةالحقوقكافةاكتساب

النسانابينالفرقهووالبربرياليونانيبينالفارقان):العبيد،ويعّدون

(والحيوان

تهوآدميكبرى ازاء حقوق االنسان انعطافةان الحضارة اليونانية عرفت األ•

على إنسانية اإلنسان من خالل ظهور جماعات كجماعة تاكيدهافي 

سان دون في اثينا واثارتهم لمفاهيم جديدة لمفهوم حقوق اإلن( السفسطائيون)

ان تمايز بسبب اللغة او الجنس او الدين، ومناقشتهم آلدمية حقوق اإلنس

وحقوقه، حيث تمكن الفرد من خالل طروحاتهم من السعي لتحقيق الذات 

ا قوانين وقيم المجتمع السائدة  متخطيا

الحضارة اليونانية



الحضارة الرومانية

كالاشوتغيرت،القديمتاريخهامرعلىسياسيةتحوالتروماشهدت•
،(55)االمبراطوريوالىالجمهوريالىالملكيالنظامفيها،منالحكم
هافرضقانونيةشروطثالثعلىتعتمدفانهااالجتماعيةالبنيةأما

كونيانيجبقانونيةشخصيةللفردتكون،فلكيالرومانيالقانون
لومستقأسرةأجنبيا ،ربغيررومانيا  عبدا ،مواطنا  غيرحرا  

:هيفئاتاربعالىمقسما  الرومانيالمجتمعفانعائليا ،وعليه

.الحقوقكامللهم:االحرارأ-

.لغيرهممملوكينبلحقوقلديهمليس:(العبيد)االرقاء-ب

الحقوقكامللديهم،ليسعتقهمفتمعبيدا  كانوا:العتقاء-ت

االحراربينوسطا  ،وهماالرضعبيدوهم:باالرقاءالمشبهون-ث
.والرقيق

، بكافة الحقوق العامة والخاصةاالحراراالشرافوقد استأثرت طبقة •
د الى قيام طبقة العموم بثورة ضدعىعلى حساب بقية الطبقات، مما 

النظام الملكي حصلت على نوع من المساواة بين الطبقتين



الحضارة الرومانية

-.م.ق4سينيكا)المفكرأما

نيةديصبغةعنتعبرافكارهفان:(م65

التيهيالطبيعةانواضحة،ويعتقد

ظلهفييعيشالذياالساستقدم

ة،اإلنسانيالمساواةبمبدأواقر,االفراد

يهوالعبدالسيدبيناالختالفاتوان

الحظوانقانونياصطالحمسألة

،عبدا  اإلنسانيجعلالذيوحدهالسيء

كونهمجميعا  االفرادبمساواةونادى

الدولةهيواحدةدولةالىينتموناخوة

العالمية

ومن أهم مفكري الرومان والذين لهم 

شيشرون)اسهامات إنسانية المفكر 
ي الذي تأثر بالفكر الرواق( م.ق106-43

ا  ، وأكد على ان يكون المواطنون جميعا

يجب ان :)، وأكد (62)سواء امام القانون

ي تكون الحقوق القانونية للمواطنين ف

،(63)( الجمهورية الواحدة متساوية 

وترتكز نظريته على اساس العدالة 

فة، والفضيلة، وتعتمد على العلم والمعر

كي ويدعو للرجوع الى القانون الطبيعي ل

ينعم الناس بقدر محدد من الكرامة 

اإلنسانية واالحترام بوصفهم بشراا 

،يملكون العقل والطبيعة االجتماعية

هاواكد على ان يكون للعبيد نصيب من



حقوق اإلنسان في العصور الوسطى

ة وعصر يقصد بالعصور الوسطى الحقبة الزمنية بين العصور القديم

فتقرون،اتصالنهضة، ويرى بعض الباحثين انها تتجاوز العشرة 

بظهور نظام االقطاع ، الذي يعتمد على امتالك االرو واستخدام 

يعّد سكان المقاطعات ، وهذا النظامالشباعما يكفي النتاجالفالحين 

ستبدال او الفالحين شبه عبيد عند االقطاعيين، فيتعرضون للبيع واال

ة الطرد كما اتصفت هذه الحقبة الزمنية بتحول الكنيسة الى سلط

ق و دنيوية على مقدرات االفراد وحياتهم الخاصة والعامة وبشكل مطل

ت فوق الملك بعد انتصارها على االمبراطورية الرومانية ، واستغل

نظرية الحق اإللهي لالستبداد واخضاع االفراد لسلطات مستبدة

،كالكنيسة واالمبراطور والحكام االقليميون والحكام المحليون من

امراء االقطاع



االكوينيتوما الغربمفكري العصور الوسطى في اهم 

الفيلسوف االيطالي
يرى ان الوحدة 

االجتماعية والعدالة 
،مهمة في نظره

الشعب الحق واعطى 
ل في الثورة على أشكا
الحكم االرستقراطي 
د، والدكتاتوري المستب

وطالب بانتخاب الملك
من قبل الشعب ، 

ومجلس ارستقراطي 
ا منتخب ويرى ،ايضا

الدولة ظاهرة طبيعية ،
وهي عبارة عن تنظيم 
ة ارتضاه االفراد للحيا

ا، وهدف الدولة هو  معا
ها ألفرادالسعادة تحقق 

على اسس من الخلق 
والفضيلة

اوغسطينالمفكر 

ة صدداحب االفكددار ذات الصددبغة الدينيددة ،يددؤمن بددان الحكومدد

ين الرشيدة هدي التدي تحقدق العدالدة االجتماعيدة، والسدالم بد

اذا نزعدت العدالدة بدالقوة الدى حدد الحدرب ،: )االفراد، يقدول

متددى مددا كانددت الوسدديلة الوحيدددة لصدديانة الحقددوق المهددددة

ان تسدددود روح وطالدددب . ألجدددل انتظدددام الحيددداة المجتمعيدددة

ين المحبددة حتددى بددين االعددداء المتحدداربين وقددد اجمددع البدداحث

علددى ان آدميددة اإلنسددان قددد تدددهورت فددي العصددور الوسددطى

اك ، ،فنظدددام الدددرق بقدددي منتشدددراا، وبمباركدددة فالسدددفتهم آندددذ

ا وعدده ،أصدر علدى بقداء نظدام الدرقاوغسطينوحتى  نظامدا

ا يددؤدي  . ةوسياسددياقتصددادية واجتماعيددة وظددائف مشددروعا

هللا الن عندد والعبيددمن جانب آخر ساوى بين االحرار لكنه 

ا فهمدا زمد الء الرق للجسد اما الروح فهدي حدّرة طليقدة دائمدا

ء علدى ان حالة استيالء النبال:) اوغسطينوأكد لإلنسانية، 

(حق الملكية وجب عليهم مساعدة الفقراء
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السادسة المحاضرة  

Sixth  lecture



حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية 

هي (اليهودية والمسيحية واإلسالمية) ان الديانات السماوية الثالث 

النها، المحور األساس لبناء األسس الفكرية والنظرية لحقوق اإلنسان

يحترم استوعبت حقيقة ان اإلنسان هو القيمة العليا للحياة، ويجب ان

ية او األفراد والجماعات دون تفرقة بينهم ألي اعتبارات قومية او عرق

او غيرهااولغةدينية او لون 

حقوق اإلنسان 

في الديانة 

اليهودية

حقوق اإلنسان في

المسيحيةالديانة 
حقوق اإلنسان

االسالم في 



هللابينعلىانزلت(التوراة)علىمبنيةسماويةكرسالةاليهوديةالديانةأكدت

تحريرعلىتركيزهاخاللمناإلنسانحقوقمنجانبالى(السالمعليه)موسى

ياإلنسانالتكاملحالةلتحقيقاليهالوصولينبغيكهدفوالجماعةالفرد

عدالةالقيمونشرالظلممنالتحررحقفيوالمجتمعاتالفردحقعلى،وركزت

عزهللاابلغهاالتيالعشرالوصاياوان،العبوديةمنوالتخلص،(والمساواة

نسان،االحقوقمنطائفةالىتدعوانماللناس،ليبلغها(السالمعليه)لموسىوجل

رمأك،هللاغيرالها  لكتجعلال):هيالوصاياهذهونصللحريةدعوةوفيها

وال،قريبكبيتتشتهال،زورا  تشهدال،تسرق،التزنال،التقتل،وأمكأباك

لمداليهواناال.(لهمماشيئا  والحماره،والثوره،،والعبدهوالامرأته،تشته

العديدهماحباريدعلىاليهااضافوابل،التوراةفينبيهمبهجاءبمايتمسكوا

،(التلمود)اسمتحتوجمعوهاوالشروحوالتفاسيراالسفارمن

حقوق اإلنسان في الديانة 

اليهودية



دياناة وهذا جعل مسألة حقوق اإلنسان وحرياته لفئة معينة من اتباا  ال

اليهوديااة ولاايس لعامااة الناااس وأقهاارت احتقارهااا للشااعو  االخاار  ، 

وعااااادلته اليهاااااود شاااااعب هللا المختاااااار ،م كااااادة علاااااى روح التنااااااحر 

ود تم اختيارهم من بين الشعو  وعلياه يجاب ان تساوانهم ،والعصبية

عتهم ثقااافتهم، ولهاام الشاارعية فااي تكفياار غياارهم ماان الشااعو  فشااري

لماود التاي ترتكز على أساس عنصري مستندين في ذلك على تعاليم الت

قاد اختاار الار  الياك ايااك ،ألنك شاعب مقادس للار  الهاك:)ورد فيها 

(لتكون له شعب خالص من جميع الشعو  على وجه االرض



ماان والبااد ماان التمييااز بااين الديانااة اليهوديااة كديانااة سااماوية وبااين مااا هااو سااائد

وره، معتقدات وقيم وعادات اجتماعية قبل قهاور نباي هللا موساى وبقيات بعاد قها

كل عنااد اليهااود بشاافااا  فقااد كااان نظااام الاارق منتشاارا  وسااائدا  منااذ القاادم ومعاارو 

وال غير اليهودي هو وحده الجائز استرقاقه، اما بالحر  او بالشاراء،غريب،ألن

ساترق، يجوز تحريره او افتاداهه حياي يبقاى رقيقاا  اباد الادهر، اماا اليهاودي فاال ي

وقااد فشاالت كاال الجهااود فااي منااع هااذه الصااورة المشااينة فااي عاادم المساااواة بااين

أة البشر، لما في نفوسهم من حب الاذات وكراهياة بقياة االجنااس اماا حقاوق المار

دلونها عناادهم فااال تختلاال عاان الرقيااق ، فهااي ايلااا  منتهكااة الحقااوق المدنيااة، ويعاا

تحيض وتدخل النفاس نتيجة الوالدةطاهرالنهامخلوق غير 



االهتمنا  تعّد الديانة المسيحية من  الرنئا ا السنما ية التنع تندى  النح الت حيند  

سنتح  بحق ق االنسا   حئياته األساسية، فقد اكدت ىلح كئامة اإلنسا  الني  ي

االهتمنننا   التقنننديئ،  ىلنننح المحبنننة  التسنننامب  السننني  بننني  البرنننئ ، حماينننة 

  الضننعءاو  المحاف ننة ىلنننح حقنن ق النننناع،  ال نناو العنبنننئية  التبننا   بننني

بن ئا  (ىلينه السني )قدمت تعالي  السنيد المسنيب االىدا ،فقدالبرئ،  ال او ىق بة 

 اضننحة لقنني  المسننا ار  احتننئا  اب بننيات الءننئد ،  معلننت ل نسننا  مكانننة

-بنن لع) ، كمننا ا )ئفيعننة ، مدكنندر ا  البرننئ اانن ر ان يقننا  منن  دبنن ت   ال احنندر

هن  قند ائسنح مبندا هامنا  من  مبنادي الحئينة اال  ( المدسع الحقيقنع للمسنيحية

لننيع هننناو ي نن د    ئينن ،  ال حننئ  ال ىبنند،  ال يكننئ :) مبنندد المسننا ار بق لننه
( دنثح، فكل   س او فع المسيب

حقوق اإلنسان في الديانة 

المسيحية



ان ما ي خاذ علاى الدياناة المسايحية هاو عادم معالجتهاا لحقاوق

مااا اإلنسااان معالجااة دينيااة شاارعية خاصااة، باال كااان للكنيسااة و

ذ ومنااالمور،وكاناتمعالجة هذه كبيرفيتطرحه من افكار دور 

قاد القرون الوساطى بعيادة عان االعتاراف بالحرياة والمسااواة ف

واصاابحوا , عاااا الفقااراء باضااطهاد واسااتغالل ماان االغنياااء 

نذاك،وهاذاآالتقسيم الطبقي للمجتماع المسايحي ض عبيدا  على 

قراء ما أسعدكم ايها الف:) (عليه السالم)ما يتناقض مع قول المسيح 

(فلكم مملكة هللا



ةماليذمةلهاوليسللرجلبخلوعهامنتهكةالمرأةحقوقما

وعليهالجنة،منآدمإخراجعنالمس ولةهيويعدلونها،

ا  ايلوهذاالهيكل،منتدنوالوان،حقوقهااحترامعدميجب

دهاومجل المرأةعظلمالذيالمسيحالسيدتعاليممعيتناقض

يدوسالكيالرجلقدممنالمرأةيخلقلمهللاان):بقوله

لبعليه،تدوسالكيالرجلرأسعظممنيخلقهاولمعليها،

(وتساويهتحبهكيالرجلقلبعظممنخلقها
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السابعة المحاضرة 

Seventh  lecture



حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية 

هي (اليهودية والمسيحية واإلسالمية) ان الديانات السماوية الثالث 

ألنها ، المحور األساس لبناء األسس الفكرية والنظرية لحقوق اإلنسان

يحترم استوعبت حقيقة ان اإلنسان هو القيمة العليا للحياة، ويجب ان

ية او األفراد والجماعات دون تفرقة بينهم ألي اعتبارات قومية او عرق

او غيرهالغة اودينية او لون 

حقوق اإلنسان 

في الديانة 

اليهودية

حقوق اإلنسان في

المسيحيةالديانة 
حقوق اإلنسان

االسالم في 



حقوق اإلنسان في

االسالم 



لنظمامنغيرهقبلاإلنسانحقوقأقرقدعالميا ًدينا ًاإلسالمإن•

حياةالمعاإلنسانتعامللكيفيةالقرآنيالنصمصدرهاالقرار،وهذا

السماويةاألديانآخراإلسالمكانولما،اآلخرويمستقبلهومع
يةدينهو اإلسالم،فاناالنبياءآخر هو ()محمدونبينا البشر
نمكااو آخر دونشعبعىلاقتصارهودوناستثناءدونجمعاء
هدون .معينهزمنيةحقبةأو غير

ي كفلها اإل •
ات الت  ز ي اإلسالم هي تلك الممير

ز
سالم وحقوق اإلنسان ف

ي اإلفتاء به
ز
يف أو اجتهد ف ي أو الحديث الشر

ا أهل الفقه بالنص القرآنز
، ولق

ً
 وال يحّرم حالال

ً
د أقر وأجمعت عليها االمة بما ال يحّل حراما

 واعتير هذه الحق
ً
وق هبة اإلسالم حقوق اإلنسان منذ أربعة عشر قرنا

يعة والعقيدة اإلسالمية مما يجعلها م قدسة الهية ترتكز عىل الشر
 .ومضمونة ضد اعتداءات السلطات عليها 

ً
وهذه الحقوق عامة

 
ً
وخاصة

محقوق اإلنسان في اإلسال



الحقوق الخاصة
ه هي واجباات علاى النااس نحاو هللا سابحان

وتعاااالى، وهاااي حقاااوق تنااا  ف اااات مااان 

النااااس لمراعااااة اال تالفاااات بيااانهم وهاااي 

،أةحقاوق المار:) سنّة هللا في  لقه ومنها

،واالساايروالرقياا والمساان،، والطفاال

،، والماري السابيل،وعاابر،والساجين

الفقاااراء،و،وااليتااااموالمعااااقين

، وحقااوق ا اارّ هااّرعها هللا،والمساااكين

،وهاااال الحقاااوق النالاااة تنتلااا  (تعاااالى

.با تالف الثقافات والحضارات والزمن

 الحقوق 
ً
العامة

الماإلسكفلهاالتيالحقوقتلكهي

انهماساسعلىجميعا  للناس

دواحرجلوابناءهللا ل جميعا  

وبمتقأحسنفيو لقههللاكّرمه

لهوأسجدروحهمنفيهونفخ

ووهبهالكونلهوسّنرمالئكته

الضامنةالحياةضـــروريات

ومنالبشريالجنسالستمرار

ليانة)الحدودوضعتاجلها

.(والدينوالعرضوالمالالنفس



الحقاوق والتاي هاي عقيادة التوحياد، والتاي تعاّد منطلا  كال: انها تنبث  من العقيدة اإلساالمية( 1)
هم والحريااات، الن هللا ساابحانه وتعااالى  لاا  الناااس أحاارارا  ، ويرياادهم ان يكونااوا أحاارارا ، ودعااا

م وتعظايم للدفاع عن حريتهم، ومنع االعتداء عليها ، فنظر اإلسالم لإلنسان نظرة راقياة فيهاا تكاري
.انطالقا  من آيات هللا سبحانه وتعالى العديدة التي تص  اإلنسان

بهاا ، فهي ليست منحا  من منلوق لمنلاوق آ ار مثلاه  يمانّ نها منح الهية، منحها هللا لنلقها ( 2)
فاي تلاك عليه، او يسلبها منه متى هاء، بل منحها وقررها هللا لإلنسان عموماا ، دوت تميياز بيانهم

ابلااة تتمتااع بقاادر كاااف ماان الهيبااة واالحتاارام والقدسااية، وهااي غياار قكااان،فهيالحقااوق ألي ساابب 
قاااال الجماعاااة او النساااخ، و الياااة مااان االفاااراا بحقاااوق االفاااراد علاااى حساااا  لاللغااااءبطبيعتهاااا 

ِِ   وَ ُهاُم اْلِكتَااَ  َواْلِمياَزاَن ِليَقُاوَم الن ااُس بِ لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَااِت َوأَْنَزْلنَاا َمعَ ):تعالى أَْنَزْلنَاا اْلِقْسا

 ُ َ  َمْن يَْنُصُرلُ َوُرُسلَهُ بِاْلغَْيِب  اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس َهِديٌد َوَمنَافُِع ِللن اِس َوِليَْعلََم ّللا  ( قَِوي  َعِزيزٌ إِن  ّللا 
، ساااواء الحقاااوق السياساااية أو انهاااا حقوقاااا  هااااملة لكااال اناااواع الحقاااوق وعاماااة لكااال النااااس( 3)

للااون أو االقتصااادية أو االجتماعيااة أو الثقافيااة أو الدينيااة، وانهااا عامااة دون تمييااز بياانهم بساابب ا
انُِكْم   إِن  َواْ اتاَِلُف أَْلِسانَتُِكْم َوأَْلاوَ َوِماْن آيَاتِاِه َ ْلاُ  الس اَماَواِت َواأْلَْرِض :) قال تعالىالجنس أو اللغة،

ِلكَ فِي  ِالِ َوإِن  )، (22/الروم)(ََليَاٍت ِلْلعَاِلِمينذََٰ ة  َواِحَدة  َوأَ َهَٰ تُُكْم أُم  .(52/المؤمنون)(نَا َربُُّكْم فَات قُونِ أُم 

ة ، وهاي جازء مان الشاريعة اإلساالميالنها، ا نها ثابتة وال تقبل االلغاء او التبديل او التعطيل ( 4)
. اتم االديان ، فهي باقية مادامت السموات واالرض

مصاالح ، وعادم االضارار بانها ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقالد الشريعة اإلسالمية( 5)
. الجماعة التي يعّد اإلنسان فرداُ من افرادها



وهااو الحاا  االول لإلنسااان، وبااه وعنااد وجااودل تباادأ وتطباا  سااائر الحقااوق، : حاا  الحياااة

يجاب علاى وعند انتهائه تنعدم الحقوق، ويعتبر هاا الح  مكفاوال  بالشاريعة لكال إنساان ، و

قتال اإلنساان، كتحاريم ،سائر االفاراد والمجتماع والدولاة حماياة هااا الحا  مان كال اعتاداء

لَقَااْد َ لَْقنَااا: )بقولااه تعااالىفاإلنسااان اعظاام  لاا  هللا . وابعاااد كاال الوسااائل المؤديااة للقتاال

ْنَساَن فِي أَْحَسِن  اراد هللا هبة هللا لإلنسان بولافه كائناا  حياا  النهامقدسة فالحياة (تَْقِويمٍ اإْلِ

ْمنَا بَ :)له الحياة فأستح  تكريم النال  سبحانه قال تعالى اْلبَاّرِ نِي آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فِيَولَقَْد َكر 

ْلنَاُهمْ  ْن َ لَْقنَا َعلَىَٰ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الط يِّبَاِت َوفَض  وهاا الح  عام لكال ال  تَْفِضيَكثِيٍر ِمم 

تُلُاوا الان ْفَس َواَل تَقْ )الحيااة وحرماة الادم، بقولاه تعاالى اساتحاقالناس ،النهم متساوون في 

ۗ  َوَمْن قُتَِل َمْظلُو ُ إاِل  بِاْلَحّ ِ َم ّللا  ا فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِِّه ُسْلَطان ا فَ ال تِي َحر  اْلقَتْاِل   إِن اهُ اَل يُْسِرْف فِي م 

اَكاااَن  لاااي يقاادر ازهاااق الااروي جريمااة لقتاال اإلنسااانية ،وان هللا ساابحانه هااو اان ( َمْنُصااور 

ِلكَ ِمْن أَْجِل : )قال تعالىمصير هاا الح  ومدته  تَاَل نَْفس اا بَنِي إِْسَرائِيَل أَن هُ َماْن قَ َعلَىَٰ َكتَْبنَا ذََٰ

َمااا أَْحيَااا الن اااسَ َل الن اااَس َجِميع ااا َوَمااْن أَْحيَاَهااا فََكأَن  بِغَْيااِر نَْفااٍس أَْو فََساااٍد فِااي اأْلَْرِض فََكأَن َمااا قَتَاا

ا ِمااْنُهْم بَْعاَد َجِميع اا   َولَقَاْد َجااَءتُْهْم ُرُساالُنَا بِاْلبَيِّنَااِت ثُام   ِلاكَ إِن  َكثِيار  كما لَُمْسااِرفُونَ ْرِض فِاي اأْلَ ذََٰ

ال  أَْن تَُكاوَن ْماَوالَُكْم بَْيانَُكْم بِاْلبَاِااِل إِ يَا أَيَُّهاا ال اِايَن آَمنُاوا اَل تَاأُْكلُوا أَ :)قال تعالىحّرم االنتحار

َ َكاَن بُِكْم تَِجاَرة  َعْن تََراٍض ِمْنُكْم   َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكمْ  ا   إِن  ّللا  َرِحيم 



:فيًالحريةحقًاالنسانً

ي 
ز ال ننا ن الوتعننتز ي تمننير

ننة الخاصننة الننت 
َ
ة
َ
ي اإلسننالم الَمل

ز
ه ف نننا ع عننن غننير

ي التفنو واالفعنان عنن ارادة وروينة دون ا
ز
جبنار أو وتمنحه السنلطة ف

ار اكنننننراه، الن اإلنسنننننان الحنننننر لنننننقي بعبننننند أو اسنننننير أو مقيننننند، انمنننننا يختننننن
غط افعالننه عننن قنندرة واسننتطاعة عننىل العمننل أو االمتنننا  عنننه دون ضنن

 ، وال يعبند 
ً
 ويجنب ان يعنقا حنرا

ً
ي ، واإلنسان يولند حنرا اال هللا خارجر

انه، الواحنند االحنند الننذا فطننر اإلنسننان عننىل العهوديننة لننه وحننده سننبح
هنة فالحرية هي حرية اإلنسان تجاه اخيه اإلنسنان منن جهنة ، ومنن ج

.اخرى ما يصدر عنه هو باختياره

حفظ كفل التشريع االسالمي القواعد الضامنة ل

حقوق االنسان و التي اهمها 



كأحدالمساواةمبدأعلىاإلسالميالتشريعاكد:المساواةفياإلنسانح •

ري تفدونكافة،الناسعلىاإلسالموأحكامقواعدتطبي فيالمهمةالمبادئ

بيناإلسالمساوّفقد،والح العدليسودلمجتمعاقامةألجلوآ ر،مسلمبين

دةووضعواحوبقوانينالجميععلىالعدالةتطبي الىداعيا  القانون،امامالناس

مننييستثوال،والقانونالقضاءالىالناسبينالمساواةمبدأقواعداإلسالم

َ إِن  ):تعالىبقولهجميعا  الناسبينالعدالةعلىواكد،أحدا  ذلك أَنْ يَأُْمُرُكمْ ّللا 

َ إِن    بِاْلعَْدلِ تَْحُكُمواأَنْ الن اِس ْينَ بَ َحَكْمتُمْ َوإِذَاأَْهِلَهاإِلَىَٰ اأْلََمانَاتِ تَُؤدُّوا اّللا  نِِعم 

َ إِن   ۗبِهِ يَِعُظُكمْ  اَسِميع اَكانَ ّللا  (بَِصير 

،النالعامةوالوظائ العملتوليفيالمساواةاإلسالميالتشريعحددكما•

الدينافياإلنساننجايمقياسوهووواجبا  فرضا  العملوانسواسية،الناس

ُ فََسيََرّاْعَملُواَوقُلِ ):تعالىقالواَل رة    َواْلُمْؤِمنُونَ َوَرُسولُهُ ُكمْ َعَملَ ّللا 

(ونَ تَْعَملُ ُكْنتُمْ بَِمايُنَبِّ ُُكمْ فَ َوالش َهاَدةِ اْلغَْيبِ َعاِلمِ إِلَىَٰ َوَستَُردُّونَ 



ساواةالمالبشرولمصلحةعامةبصفةالمساواةعلىاإلسالميالتشريعأكد

دمقعلىالمرأةبشر،وجعلفهمااإلنسانيةالناحيةمنوالمرأةالرجلبين

َهاأَيُّ يا):تعالىبقولهاَل رعلىألحدهمافضلفالالرجلمعالمساواة

أَْكَرَمُكمْ إِن     عَاَرفُواِلتَ َوقَبَائِلَ ُهعُوب اَجعَْلنَاُكمْ وَ َوأُْنثَىَٰ ذََكرٍ ِمنْ َ لَْقنَاُكمْ ِإن االن اسُ 

ِ ِعْندَ  َ إِن    أَتْقَاُكمْ ّللا  لسانعلىاإلسالميالتشريعأعلنوقد.(رٌ َ بِيَعِليمٌ ّللا 

ةالمادفـيوجاء،(الرجالهقائ النساءإنما):بقوله()محمدالكريمنبيه

الرجلهقيقةالمرأة):اإلسالمفـياإلنسانحقوقهرعةمنالثامنة

ات،الواجبمنعليهاالايمثلالحقوقمنولهااإلنسانية،فـيلهومساويه

تهاوذمالمدنيةهنصيتهاوللمرأةعنها،ومسؤولاألسرةعلىقيّمالرجل

رفأعتمنأولهوواإلسالم.(ونسبهابإسمهاوتحتفظ،المستقلةالمالية

المجتمعفعةلمنوفقا  تماما  الرجلمثلالمستقلةالقانونيةبالشنصيةللمرأة

.المجتمعاعضاءبينالتضامناساسوعلى



يعتبر،حيثاإلسالمفيوأساسيرئيسمبدأالعدالةانعلىاإلسالميالتشريعأكدكما

َ إِن  ):تعالىقال،األحكامفيبينهمالفرقوانهسواءالناسجميعان بِاْلعَْدلِ يَأُْمرُ ّللا 

ْحَسانِ  لَعَل ُكمْ ُكمْ يَِعظُ   َواْلبَْغيِ َواْلُمْنَكرِ ْحَشاءِ اْلفَ َعنِ َويَْنَهىَٰ اْلقُْربَىَٰ ِذيَوإِيتَاءِ َواإْلِ

.(تَاَك ُرونَ 

اِمينَ ُكونُواآَمنُواال ِاينَ أَيَُّهايَا):تعالىوقوله ِ قَو  ِِ ُهَهَداءَ لِِل  َهنَآنُ َمن ُكمْ يَْجرِ َوالَ   بِاْلِقْس

َّٰ ِللت قْ أَْقَر ُ ُهوَ اْعِدلُوا  تَْعِدلُواأاَل  َعلَىَٰ قَْومٍ  َ َوات قُوا  َو َ إِن    ّللا  .(تَْعَملُونَ بَِمارٌ َ بِيّللا 

ِتيبِال  إاِل  اْليَتِيمِ َمالَ اتَْقَربُوَوالَ )تعالىقالبالعهدالوفاءعلىاإلسالميالتشريعاكدكما

لُ يَْبلُغَ َحت ىَٰ أَْحَسنُ ِهيَ  .(َمْس ُوال  َكانَ اْلعَْهدَ إِن    دِ بِاْلعَهْ َوأَْوفُوا  أَُهد 

قالةواحدأسرةالدوليالمجتمعواعتبارالشعو حريةعلىاإلسالميالتشريعأكدكما

َوبَث  ْوَجَهازَ ِمْنَهاَوَ لَ َ َواِحَدةٍ نَْفٍس ِمنْ َ لَقَُكمْ ال ِايَرب ُكمُ ات قُواالن اسُ أَيَُّهايَا):تعالى

اِرَجاال  ِمْنُهَما َ َوات قُوا  َونَِساء  َكِثير  َ إِن    َواأْلَْرَحامَ بِهِ َساَءلُونَ تَ ال ِايّللا  َعلَْيُكمْ َكانَ ّللا 

.(َرقِيب ا



ورّالشمبدأاساسعلىوالمحكومينالحكامبينالعالقةبتنظيماإلسالموأمر•

ِ ِمنَ َرْحَمةٍ فَبَِما):تعالىقال وااْلقَْلبِ َغِليظَ فَظًّاُكْنتَ وْ َولَ   لَُهمْ ِلْنتَ ّللا  ِمنْ اَلْنفَضُّ

َعلَىتََوك لْ فَ َعَزْمتَ فَِإذَا  اأْلَْمرِ فِيْرُهمْ َوَهاوِ لَُهمْ َواْستَْغِفرْ َعْنُهمْ فَاْع ُ   َحْوِلكَ 

 ِ َ إِن    ّللا  ِلينَ يُِحبُّ ّللا  َوأَقَاُمواِلَربِِّهمْ ااْستََجابُوَوال ِاينَ ):تعالىوقوله،(35)(اْلُمتََوّكِ

اَلةَ  َّٰ َوأَْمُرُهمْ الص  ابَْينَُهمْ ُهوَر (يُْنِفقُونَ نَاُهمْ َرَزقْ َوِمم 

انهسبحجعلحيث،الراحةوح العملح علىكالكاإلسالميالتشريعوأكد•

وهوياءا  ضالنهارفجعلتعالى،فضلهمنواالبتغاءالمعاشلطلبوقتا  وتعالى

):تعالىقالللناس،الراحةوقتوهوظالموالليل،واالكتسا العملوقت

انفيالح إنسانلكلوجعل.(َمعَاه االن َهارَ َوَجعَْلنَا،ِلبَاس االل ْيلَ َوَجعَْلنَا

رينتاانفيالح وله،ماهاءالمشروعةالطرقمنيكسبوانمايشاءيعمل

والضرراالضرارالىالعملذلكيؤديالانعلىوساعاته،العملوقت

.باَل رين



ي قولاه والترغياب فياه فاي التشاريع اإلساالمي كماا جااء فاحرياة التعلايمواكد على 

ْنُهْم َاائِفَااةٌ لَااْواَل نَفَااَر ِمااْن ُكااّلِ فِْرقَااٍة ِمااَوَمااا َكاااَن اْلُمْؤِمنُااوَن ِليَْنِفااُروا َكاف ااة    فَ : )تعااالى

يِن َوِليُْناِاُروا قَاْوَمُهْم إِذَ  ، وكماا فاي ( ونَ ا َرَجعُاوا إِلَاْيِهْم لَعَل ُهاْم يَْحااَرُ ِليَتَفَق ُهوا فِاي الاّدِ

، (الااب العلاام فريضااة علااى كاال مساالم ومساالمة)(: )الحااديث الشااري  قااال النبااي 

َّٰ َواَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت إن  ال ِايَن يَْكتُُموَن َما أَنْ :)قال تعالىكتمان العلموحّرم  ِماْن ْلُهاَد

ُ َويَْلعَنُُهُم الال  كَ أُولََٰ ِ بَْعِد َما بَي ن الُ ِللن اِس فِي اْلِكتَاِ  ۙ  واهتم التشاريع (ِعنُونَ يَْلعَنُُهُم ّللا 

ن الفاارد ، وتمكينااه ماامايمتلكااه، وتعنااي االعتااراف بحاا  بحاا  التملااكاإلسااالمي 

عادم لاى التصرف بالشيء واالستفادة منه واساتغالله ، وامار هللا سابحانه وتعاالى ا

او اكل البع  مال اال رين بالباال او ا اها بدون وجه ح ، كالغصب او السارقة

ْيانَُكْم اَل تَاأُْكلُوا أَْماَوالَُكْم بَ يَا أَيَُّها ال ِايَن آَمنُاوا: )قال تعالىالحيلة او الربا او الرهوة، 

َ َكاااَن بُِكااْم ُكْم   َواَل تَْقتُلُااوا أَْنفَُسااُكْم  بِاْلبَاِاااِل إاِل  أَْن تَُكااوَن تَِجاااَرة  َعااْن تَااَراٍض ِماانْ  إِن  ّللا 

ا لَاى اْلُحك ااِم ْم بِاْلبَاِاِل َوتُْدلُوا بَِها إِ َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَكُ : )، وقوله تعالى(42)(َرِحيم 

ثِْم وَ  (.  أَْنتُْم تَْعلَُمونَ ِلتَأُْكلُوا فَِريق ا ِمْن أَْمَواِل الن اِس بِاإْلِ



هااا قيّااد التشااريع اإلسااالمي حاا  الملكيااة ووضااع لهااا ضااوابِ منهااا ان يكااون مصاادرها ونمائكمااا 

َوال ااِايَن إِذَا : )، قااال تعااالىهاارعيا  واسااتهالكها وانفاقهااا مقياادا  باالعتاادال دون اسااراف او تقتياار

ِلاكَ أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن  ااذََٰ كماا هاّرع العقوباات عناد االعتاداء علاى ملاك ,(قََوام 

 وهللا عزياز هللانكااال منبماا كسابا جزاءا  والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما : )بقوله تعالىالغير

سااة وحريااة ممار، حاا  الحريااة الفكريااة واالعتقاااد والعبااادةالتشااريع اإلسااالمي علااى واكااد (حكاايم

ن الشااعائر الدينيااة لكاال افااراد المجتمااع، والتحاارر ماان األوهااام والنرافااات ، حيااث رفااع االكاارال عاا

يِن   قَااْد تَبَااي  : )قااال تعااالىاإلنسااان فااي عقيدتااه، ْهااُد ِمااَن اْلغَااّيِ   فََمااْن يَكْ اَل إِْكااَراَل فِااي الااّدِ فُااْر َن الرُّ

ِ فَقَاِد اْستَْمَساَك بِااْلعُْرَوةِ  ُ َسامِ اْلاُوثْقَىَٰ بِالط اُغوِت َويُاْؤِمْن بِاالِل  وحرياة ،(يٌع َعِلايمٌ اَل اْنِفَصااَم لََهااۗ  َوّللا 

اَلةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف وَ يَا: )تعالىقال الرأي  ا أََلابََك   إِن  مَ َعلَىَٰ اْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْلبِْر بُنَي  أَقِِم الص 

ِلكَ  َك َسبِيِل َربِّاإِلَىَٰ اْدُع :)الىقال تعوحرية المناقشة الدينية بالحكمة والموعظة( رِمْن َعْزِم اأْلُُموذََٰ

 َسابِيِلِه   ْن َضال  َعانْ َي أَْحَساُن   إِن  َرب اَك ُهاَو أَْعلَاُم بَِمابِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة   َوَجاِدْلُهْم بِال تِي هِ 

حريااة بعاادم التجاااوز علااى اال ان التشااريع اإلسااالمي وضااع حاادودا  لهااال ال(َوُهااَو أَْعلَااُم بِاْلُمْهتَااِدينَ 

اَاٌ  أَِلايٌم اِحَشةُ فِاي ال اِايَن آَمنُاوا لَُهاْم َعاال ِايَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفَ إِن  ):قال تعالىحقوق اَل رين،

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَمُ  ْنيَا َواَْلِ َرِة   َوّللا  (.ونَ فِي الدُّ



بينواإلنسانبينالحيلولةيجوزوال،الح معرفةفيانسانكلح اإلسالماقركما

:عالىتبقوله الحكتمانوتحريم،بالباالالح لبسوعدمالح ،الدينالىالولول

لالقلياتاإلسالمكفلكما(تَْعلَُمونَ أَْنتُمْ وَ اْلَح   َوتَْكتُُموابِاْلبَاِالِ اْلَح   تَْلبُِسواَوالَ )

مناالسالمبداريقيمونممنوغيرهمواليهودالنصارّمنالمعاهدونوهم،حقوقهم

ِإن  ):تعالىبقولهاديان،وواعراضواموالاروايمنوالصيانةواالحترامالحقوق

َّٰ َهاُدواَوال ِاينَ آَمنُواال ِاينَ  ابِ ِ َوالن َصاَر ِ آَمنَ َمنْ ينَ َوالص  اَوَعِملَ اَْلِ رِ َواْليَْومِ بِالِل  َلاِلح 

بالجاراإلسالماهتمكما(يَْحَزنُونَ ُهمْ َوالَ َعلَْيِهمْ َ ْوفٌ َوالَ َربِِّهمْ ِعْندَ أَْجُرُهمْ فَلَُهمْ 

هبعانا  باتمنبيآمنما):()هللارسولقالومواللته،احتياجاتهمعرفةوضرورة

حينعظمتهاأوجتصلاإلنسانوحقوق7307/الحاكم(بهيعلموهوجنبهالىجائعوجارل

وليدا  تقتلواال):()هللارسوليوليذلكوفي،الحر أثناءواألسرّبالمدنيينتتعل 

.1731/مسلم(هينا  والامرأة  وال
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السابعة المحاضرة 

Seventh  lecture



حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية 

هي (اليهودية والمسيحية واإلسالمية) ان الديانات السماوية الثالث 

ألنها ، المحور األساس لبناء األسس الفكرية والنظرية لحقوق اإلنسان

يحترم استوعبت حقيقة ان اإلنسان هو القيمة العليا للحياة، ويجب ان

ية او األفراد والجماعات دون تفرقة بينهم ألي اعتبارات قومية او عرق

او غيرهالغة اودينية او لون 

حقوق اإلنسان 

في الديانة 

اليهودية

حقوق اإلنسان في

المسيحيةالديانة 
حقوق اإلنسان

االسالم في 



حقوق اإلنسان في

االسالم 



لنظمامنغيرهقبلاإلنسانحقوقأقرقدعالميا ًدينا ًاإلسالمإن•

حياةالمعاإلنسانتعامللكيفيةالقرآنيالنصمصدرهاالقرار،وهذا

السماويةاألديانآخراإلسالمكانولما،اآلخرويمستقبلهومع
يةدينهو اإلسالم،فاناالنبياءآخر هو ()محمدونبينا البشر
نمكااو آخر دونشعبعىلاقتصارهودوناستثناءدونجمعاء
هدون .معينهزمنيةحقبةأو غير

ي كفلها اإل •
ات الت  ز ي اإلسالم هي تلك الممير

ز
سالم وحقوق اإلنسان ف

ي اإلفتاء به
ز
يف أو اجتهد ف ي أو الحديث الشر

ا أهل الفقه بالنص القرآنز
، ولق

ً
 وال يحّرم حالال

ً
د أقر وأجمعت عليها االمة بما ال يحّل حراما

 واعتير هذه الحق
ً
وق هبة اإلسالم حقوق اإلنسان منذ أربعة عشر قرنا

يعة والعقيدة اإلسالمية مما يجعلها م قدسة الهية ترتكز عىل الشر
 .ومضمونة ضد اعتداءات السلطات عليها 

ً
وهذه الحقوق عامة

 
ً
وخاصة

محقوق اإلنسان في اإلسال



الحقوق الخاصة
ه هي واجباات علاى النااس نحاو هللا سابحان

وتعاااالى، وهاااي حقاااوق تنااا  ف اااات مااان 

النااااس لمراعااااة اال تالفاااات بيااانهم وهاااي 

،أةحقاوق المار:) سنّة هللا في  لقه ومنها

،واالساايروالرقياا والمساان،، والطفاال

،، والماري السابيل،وعاابر،والساجين

الفقاااراء،و،وااليتااااموالمعااااقين

، وحقااوق ا اارّ هااّرعها هللا،والمساااكين

،وهاااال الحقاااوق النالاااة تنتلااا  (تعاااالى

.با تالف الثقافات والحضارات والزمن

 الحقوق 
ً
العامة

الماإلسكفلهاالتيالحقوقتلكهي

انهماساسعلىجميعا  للناس

دواحرجلوابناءهللا ل جميعا  

وبمتقأحسنفيو لقههللاكّرمه

لهوأسجدروحهمنفيهونفخ

ووهبهالكونلهوسّنرمالئكته

الضامنةالحياةضـــروريات

ومنالبشريالجنسالستمرار

ليانة)الحدودوضعتاجلها

.(والدينوالعرضوالمالالنفس



الحقاوق والتاي هاي عقيادة التوحياد، والتاي تعاّد منطلا  كال: انها تنبث  من العقيدة اإلساالمية( 1)
هم والحريااات، الن هللا ساابحانه وتعااالى  لاا  الناااس أحاارارا  ، ويرياادهم ان يكونااوا أحاارارا ، ودعااا

م وتعظايم للدفاع عن حريتهم، ومنع االعتداء عليها ، فنظر اإلسالم لإلنسان نظرة راقياة فيهاا تكاري
.انطالقا  من آيات هللا سبحانه وتعالى العديدة التي تص  اإلنسان

بهاا ، فهي ليست منحا  من منلوق لمنلاوق آ ار مثلاه  يمانّ نها منح الهية، منحها هللا لنلقها ( 2)
فاي تلاك عليه، او يسلبها منه متى هاء، بل منحها وقررها هللا لإلنسان عموماا ، دوت تميياز بيانهم

ابلااة تتمتااع بقاادر كاااف ماان الهيبااة واالحتاارام والقدسااية، وهااي غياار قكااان،فهيالحقااوق ألي ساابب 
قاااال الجماعاااة او النساااخ، و الياااة مااان االفاااراا بحقاااوق االفاااراد علاااى حساااا  لاللغااااءبطبيعتهاااا 

ِِ   وَ ُهاُم اْلِكتَااَ  َواْلِمياَزاَن ِليَقُاوَم الن ااُس بِ لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَااِت َوأَْنَزْلنَاا َمعَ ):تعالى أَْنَزْلنَاا اْلِقْسا

 ُ َ  َمْن يَْنُصُرلُ َوُرُسلَهُ بِاْلغَْيِب  اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس َهِديٌد َوَمنَافُِع ِللن اِس َوِليَْعلََم ّللا  ( قَِوي  َعِزيزٌ إِن  ّللا 
، ساااواء الحقاااوق السياساااية أو انهاااا حقوقاااا  هااااملة لكااال اناااواع الحقاااوق وعاماااة لكااال النااااس( 3)

للااون أو االقتصااادية أو االجتماعيااة أو الثقافيااة أو الدينيااة، وانهااا عامااة دون تمييااز بياانهم بساابب ا
انُِكْم   إِن  َواْ اتاَِلُف أَْلِسانَتُِكْم َوأَْلاوَ َوِماْن آيَاتِاِه َ ْلاُ  الس اَماَواِت َواأْلَْرِض :) قال تعالىالجنس أو اللغة،

ِلكَ فِي  ِالِ َوإِن  )، (22/الروم)(ََليَاٍت ِلْلعَاِلِمينذََٰ ة  َواِحَدة  َوأَ َهَٰ تُُكْم أُم  .(52/المؤمنون)(نَا َربُُّكْم فَات قُونِ أُم 

ة ، وهاي جازء مان الشاريعة اإلساالميالنها، ا نها ثابتة وال تقبل االلغاء او التبديل او التعطيل ( 4)
. اتم االديان ، فهي باقية مادامت السموات واالرض

مصاالح ، وعادم االضارار بانها ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقالد الشريعة اإلسالمية( 5)
. الجماعة التي يعّد اإلنسان فرداُ من افرادها



وهااو الحاا  االول لإلنسااان، وبااه وعنااد وجااودل تباادأ وتطباا  سااائر الحقااوق، : حاا  الحياااة

يجاب علاى وعند انتهائه تنعدم الحقوق، ويعتبر هاا الح  مكفاوال  بالشاريعة لكال إنساان ، و

قتال اإلنساان، كتحاريم ،سائر االفاراد والمجتماع والدولاة حماياة هااا الحا  مان كال اعتاداء

لَقَااْد َ لَْقنَااا: )بقولااه تعااالىفاإلنسااان اعظاام  لاا  هللا . وابعاااد كاال الوسااائل المؤديااة للقتاال

ْنَساَن فِي أَْحَسِن  اراد هللا هبة هللا لإلنسان بولافه كائناا  حياا  النهامقدسة فالحياة (تَْقِويمٍ اإْلِ

ْمنَا بَ :)له الحياة فأستح  تكريم النال  سبحانه قال تعالى اْلبَاّرِ نِي آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فِيَولَقَْد َكر 

ْلنَاُهمْ  ْن َ لَْقنَا َعلَىَٰ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الط يِّبَاِت َوفَض  وهاا الح  عام لكال ال  تَْفِضيَكثِيٍر ِمم 

تُلُاوا الان ْفَس َواَل تَقْ )الحيااة وحرماة الادم، بقولاه تعاالى اساتحاقالناس ،النهم متساوون في 

ۗ  َوَمْن قُتَِل َمْظلُو ُ إاِل  بِاْلَحّ ِ َم ّللا  ا فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِِّه ُسْلَطان ا فَ ال تِي َحر  اْلقَتْاِل   إِن اهُ اَل يُْسِرْف فِي م 

اَكاااَن  لاااي يقاادر ازهاااق الااروي جريمااة لقتاال اإلنسااانية ،وان هللا ساابحانه هااو اان ( َمْنُصااور 

ِلكَ ِمْن أَْجِل : )قال تعالىمصير هاا الح  ومدته  تَاَل نَْفس اا بَنِي إِْسَرائِيَل أَن هُ َماْن قَ َعلَىَٰ َكتَْبنَا ذََٰ

َمااا أَْحيَااا الن اااسَ َل الن اااَس َجِميع ااا َوَمااْن أَْحيَاَهااا فََكأَن  بِغَْيااِر نَْفااٍس أَْو فََساااٍد فِااي اأْلَْرِض فََكأَن َمااا قَتَاا

ا ِمااْنُهْم بَْعاَد َجِميع اا   َولَقَاْد َجااَءتُْهْم ُرُساالُنَا بِاْلبَيِّنَااِت ثُام   ِلاكَ إِن  َكثِيار  كما لَُمْسااِرفُونَ ْرِض فِاي اأْلَ ذََٰ

ال  أَْن تَُكاوَن ْماَوالَُكْم بَْيانَُكْم بِاْلبَاِااِل إِ يَا أَيَُّهاا ال اِايَن آَمنُاوا اَل تَاأُْكلُوا أَ :)قال تعالىحّرم االنتحار

َ َكاَن بُِكْم تَِجاَرة  َعْن تََراٍض ِمْنُكْم   َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكمْ  ا   إِن  ّللا  َرِحيم 



:فيًالحريةحقًاالنسانً

ي 
ز ال ننا ن الوتعننتز ي تمننير

ننة الخاصننة الننت 
َ
ة
َ
ي اإلسننالم الَمل

ز
ه ف نننا ع عننن غننير

ي التفنو واالفعنان عنن ارادة وروينة دون ا
ز
جبنار أو وتمنحه السنلطة ف

ار اكنننننراه، الن اإلنسنننننان الحنننننر لنننننقي بعبننننند أو اسنننننير أو مقيننننند، انمنننننا يختننننن
غط افعالننه عننن قنندرة واسننتطاعة عننىل العمننل أو االمتنننا  عنننه دون ضنن

 ، وال يعبند 
ً
 ويجنب ان يعنقا حنرا

ً
ي ، واإلنسان يولند حنرا اال هللا خارجر

انه، الواحنند االحنند الننذا فطننر اإلنسننان عننىل العهوديننة لننه وحننده سننبح
هنة فالحرية هي حرية اإلنسان تجاه اخيه اإلنسنان منن جهنة ، ومنن ج

.اخرى ما يصدر عنه هو باختياره

حفظ كفل التشريع االسالمي القواعد الضامنة ل

حقوق االنسان و التي اهمها 



كأحدالمساواةمبدأعلىاإلسالميالتشريعاكد:المساواةفياإلنسانح •

ري تفدونكافة،الناسعلىاإلسالموأحكامقواعدتطبي فيالمهمةالمبادئ

بيناإلسالمساوّفقد،والح العدليسودلمجتمعاقامةألجلوآ ر،مسلمبين

دةووضعواحوبقوانينالجميععلىالعدالةتطبي الىداعيا  القانون،امامالناس

مننييستثوال،والقانونالقضاءالىالناسبينالمساواةمبدأقواعداإلسالم

َ إِن  ):تعالىبقولهجميعا  الناسبينالعدالةعلىواكد،أحدا  ذلك أَنْ يَأُْمُرُكمْ ّللا 

َ إِن    بِاْلعَْدلِ تَْحُكُمواأَنْ الن اِس ْينَ بَ َحَكْمتُمْ َوإِذَاأَْهِلَهاإِلَىَٰ اأْلََمانَاتِ تَُؤدُّوا اّللا  نِِعم 

َ إِن   ۗبِهِ يَِعُظُكمْ  اَسِميع اَكانَ ّللا  (بَِصير 

،النالعامةوالوظائ العملتوليفيالمساواةاإلسالميالتشريعحددكما•

الدينافياإلنساننجايمقياسوهووواجبا  فرضا  العملوانسواسية،الناس

ُ فََسيََرّاْعَملُواَوقُلِ ):تعالىقالواَل رة    َواْلُمْؤِمنُونَ َوَرُسولُهُ ُكمْ َعَملَ ّللا 

(ونَ تَْعَملُ ُكْنتُمْ بَِمايُنَبِّ ُُكمْ فَ َوالش َهاَدةِ اْلغَْيبِ َعاِلمِ إِلَىَٰ َوَستَُردُّونَ 



ساواةالمالبشرولمصلحةعامةبصفةالمساواةعلىاإلسالميالتشريعأكد

دمقعلىالمرأةبشر،وجعلفهمااإلنسانيةالناحيةمنوالمرأةالرجلبين

َهاأَيُّ يا):تعالىبقولهاَل رعلىألحدهمافضلفالالرجلمعالمساواة

أَْكَرَمُكمْ إِن     عَاَرفُواِلتَ َوقَبَائِلَ ُهعُوب اَجعَْلنَاُكمْ وَ َوأُْنثَىَٰ ذََكرٍ ِمنْ َ لَْقنَاُكمْ ِإن االن اسُ 

ِ ِعْندَ  َ إِن    أَتْقَاُكمْ ّللا  لسانعلىاإلسالميالتشريعأعلنوقد.(رٌ َ بِيَعِليمٌ ّللا 

ةالمادفـيوجاء،(الرجالهقائ النساءإنما):بقوله()محمدالكريمنبيه

الرجلهقيقةالمرأة):اإلسالمفـياإلنسانحقوقهرعةمنالثامنة

ات،الواجبمنعليهاالايمثلالحقوقمنولهااإلنسانية،فـيلهومساويه

تهاوذمالمدنيةهنصيتهاوللمرأةعنها،ومسؤولاألسرةعلىقيّمالرجل

رفأعتمنأولهوواإلسالم.(ونسبهابإسمهاوتحتفظ،المستقلةالمالية

المجتمعفعةلمنوفقا  تماما  الرجلمثلالمستقلةالقانونيةبالشنصيةللمرأة

.المجتمعاعضاءبينالتضامناساسوعلى



يعتبر،حيثاإلسالمفيوأساسيرئيسمبدأالعدالةانعلىاإلسالميالتشريعأكدكما

َ إِن  ):تعالىقال،األحكامفيبينهمالفرقوانهسواءالناسجميعان بِاْلعَْدلِ يَأُْمرُ ّللا 

ْحَسانِ  لَعَل ُكمْ ُكمْ يَِعظُ   َواْلبَْغيِ َواْلُمْنَكرِ ْحَشاءِ اْلفَ َعنِ َويَْنَهىَٰ اْلقُْربَىَٰ ِذيَوإِيتَاءِ َواإْلِ

.(تَاَك ُرونَ 

اِمينَ ُكونُواآَمنُواال ِاينَ أَيَُّهايَا):تعالىوقوله ِ قَو  ِِ ُهَهَداءَ لِِل  َهنَآنُ َمن ُكمْ يَْجرِ َوالَ   بِاْلِقْس

َّٰ ِللت قْ أَْقَر ُ ُهوَ اْعِدلُوا  تَْعِدلُواأاَل  َعلَىَٰ قَْومٍ  َ َوات قُوا  َو َ إِن    ّللا  .(تَْعَملُونَ بَِمارٌ َ بِيّللا 

ِتيبِال  إاِل  اْليَتِيمِ َمالَ اتَْقَربُوَوالَ )تعالىقالبالعهدالوفاءعلىاإلسالميالتشريعاكدكما

لُ يَْبلُغَ َحت ىَٰ أَْحَسنُ ِهيَ  .(َمْس ُوال  َكانَ اْلعَْهدَ إِن    دِ بِاْلعَهْ َوأَْوفُوا  أَُهد 

قالةواحدأسرةالدوليالمجتمعواعتبارالشعو حريةعلىاإلسالميالتشريعأكدكما

َوبَث  ْوَجَهازَ ِمْنَهاَوَ لَ َ َواِحَدةٍ نَْفٍس ِمنْ َ لَقَُكمْ ال ِايَرب ُكمُ ات قُواالن اسُ أَيَُّهايَا):تعالى

اِرَجاال  ِمْنُهَما َ َوات قُوا  َونَِساء  َكِثير  َ إِن    َواأْلَْرَحامَ بِهِ َساَءلُونَ تَ ال ِايّللا  َعلَْيُكمْ َكانَ ّللا 

.(َرقِيب ا



ورّالشمبدأاساسعلىوالمحكومينالحكامبينالعالقةبتنظيماإلسالموأمر•

ِ ِمنَ َرْحَمةٍ فَبَِما):تعالىقال وااْلقَْلبِ َغِليظَ فَظًّاُكْنتَ وْ َولَ   لَُهمْ ِلْنتَ ّللا  ِمنْ اَلْنفَضُّ

َعلَىتََوك لْ فَ َعَزْمتَ فَِإذَا  اأْلَْمرِ فِيْرُهمْ َوَهاوِ لَُهمْ َواْستَْغِفرْ َعْنُهمْ فَاْع ُ   َحْوِلكَ 

 ِ َ إِن    ّللا  ِلينَ يُِحبُّ ّللا  َوأَقَاُمواِلَربِِّهمْ ااْستََجابُوَوال ِاينَ ):تعالىوقوله،(35)(اْلُمتََوّكِ

اَلةَ  َّٰ َوأَْمُرُهمْ الص  ابَْينَُهمْ ُهوَر (يُْنِفقُونَ نَاُهمْ َرَزقْ َوِمم 

انهسبحجعلحيث،الراحةوح العملح علىكالكاإلسالميالتشريعوأكد•

وهوياءا  ضالنهارفجعلتعالى،فضلهمنواالبتغاءالمعاشلطلبوقتا  وتعالى

):تعالىقالللناس،الراحةوقتوهوظالموالليل،واالكتسا العملوقت

انفيالح إنسانلكلوجعل.(َمعَاه االن َهارَ َوَجعَْلنَا،ِلبَاس االل ْيلَ َوَجعَْلنَا

رينتاانفيالح وله،ماهاءالمشروعةالطرقمنيكسبوانمايشاءيعمل

والضرراالضرارالىالعملذلكيؤديالانعلىوساعاته،العملوقت

.باَل رين



ي قولاه والترغياب فياه فاي التشاريع اإلساالمي كماا جااء فاحرياة التعلايمواكد على 

ْنُهْم َاائِفَااةٌ لَااْواَل نَفَااَر ِمااْن ُكااّلِ فِْرقَااٍة ِمااَوَمااا َكاااَن اْلُمْؤِمنُااوَن ِليَْنِفااُروا َكاف ااة    فَ : )تعااالى

يِن َوِليُْناِاُروا قَاْوَمُهْم إِذَ  ، وكماا فاي ( ونَ ا َرَجعُاوا إِلَاْيِهْم لَعَل ُهاْم يَْحااَرُ ِليَتَفَق ُهوا فِاي الاّدِ

، (الااب العلاام فريضااة علااى كاال مساالم ومساالمة)(: )الحااديث الشااري  قااال النبااي 

َّٰ َواَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت إن  ال ِايَن يَْكتُُموَن َما أَنْ :)قال تعالىكتمان العلموحّرم  ِماْن ْلُهاَد

ُ َويَْلعَنُُهُم الال  كَ أُولََٰ ِ بَْعِد َما بَي ن الُ ِللن اِس فِي اْلِكتَاِ  ۙ  واهتم التشاريع (ِعنُونَ يَْلعَنُُهُم ّللا 

ن الفاارد ، وتمكينااه ماامايمتلكااه، وتعنااي االعتااراف بحاا  بحاا  التملااكاإلسااالمي 

عادم لاى التصرف بالشيء واالستفادة منه واساتغالله ، وامار هللا سابحانه وتعاالى ا

او اكل البع  مال اال رين بالباال او ا اها بدون وجه ح ، كالغصب او السارقة

ْيانَُكْم اَل تَاأُْكلُوا أَْماَوالَُكْم بَ يَا أَيَُّها ال ِايَن آَمنُاوا: )قال تعالىالحيلة او الربا او الرهوة، 

َ َكاااَن بُِكااْم ُكْم   َواَل تَْقتُلُااوا أَْنفَُسااُكْم  بِاْلبَاِاااِل إاِل  أَْن تَُكااوَن تَِجاااَرة  َعااْن تَااَراٍض ِماانْ  إِن  ّللا 

ا لَاى اْلُحك ااِم ْم بِاْلبَاِاِل َوتُْدلُوا بَِها إِ َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَكُ : )، وقوله تعالى(42)(َرِحيم 

ثِْم وَ  (.  أَْنتُْم تَْعلَُمونَ ِلتَأُْكلُوا فَِريق ا ِمْن أَْمَواِل الن اِس بِاإْلِ



هااا قيّااد التشااريع اإلسااالمي حاا  الملكيااة ووضااع لهااا ضااوابِ منهااا ان يكااون مصاادرها ونمائكمااا 

َوال ااِايَن إِذَا : )، قااال تعااالىهاارعيا  واسااتهالكها وانفاقهااا مقياادا  باالعتاادال دون اسااراف او تقتياار

ِلاكَ أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن  ااذََٰ كماا هاّرع العقوباات عناد االعتاداء علاى ملاك ,(قََوام 

 وهللا عزياز هللانكااال منبماا كسابا جزاءا  والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما : )بقوله تعالىالغير

سااة وحريااة ممار، حاا  الحريااة الفكريااة واالعتقاااد والعبااادةالتشااريع اإلسااالمي علااى واكااد (حكاايم

ن الشااعائر الدينيااة لكاال افااراد المجتمااع، والتحاارر ماان األوهااام والنرافااات ، حيااث رفااع االكاارال عاا

يِن   قَااْد تَبَااي  : )قااال تعااالىاإلنسااان فااي عقيدتااه، ْهااُد ِمااَن اْلغَااّيِ   فََمااْن يَكْ اَل إِْكااَراَل فِااي الااّدِ فُااْر َن الرُّ

ِ فَقَاِد اْستَْمَساَك بِااْلعُْرَوةِ  ُ َسامِ اْلاُوثْقَىَٰ بِالط اُغوِت َويُاْؤِمْن بِاالِل  وحرياة ،(يٌع َعِلايمٌ اَل اْنِفَصااَم لََهااۗ  َوّللا 

اَلةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف وَ يَا: )تعالىقال الرأي  ا أََلابََك   إِن  مَ َعلَىَٰ اْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْلبِْر بُنَي  أَقِِم الص 

ِلكَ  َك َسبِيِل َربِّاإِلَىَٰ اْدُع :)الىقال تعوحرية المناقشة الدينية بالحكمة والموعظة( رِمْن َعْزِم اأْلُُموذََٰ

 َسابِيِلِه   ْن َضال  َعانْ َي أَْحَساُن   إِن  َرب اَك ُهاَو أَْعلَاُم بَِمابِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة   َوَجاِدْلُهْم بِال تِي هِ 

حريااة بعاادم التجاااوز علااى اال ان التشااريع اإلسااالمي وضااع حاادودا  لهااال ال(َوُهااَو أَْعلَااُم بِاْلُمْهتَااِدينَ 

اَاٌ  أَِلايٌم اِحَشةُ فِاي ال اِايَن آَمنُاوا لَُهاْم َعاال ِايَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفَ إِن  ):قال تعالىحقوق اَل رين،

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَمُ  ْنيَا َواَْلِ َرِة   َوّللا  (.ونَ فِي الدُّ



بينواإلنسانبينالحيلولةيجوزوال،الح معرفةفيانسانكلح اإلسالماقركما

:عالىتبقوله الحكتمانوتحريم،بالباالالح لبسوعدمالح ،الدينالىالولول

لالقلياتاإلسالمكفلكما(تَْعلَُمونَ أَْنتُمْ وَ اْلَح   َوتَْكتُُموابِاْلبَاِالِ اْلَح   تَْلبُِسواَوالَ )

مناالسالمبداريقيمونممنوغيرهمواليهودالنصارّمنالمعاهدونوهم،حقوقهم

ِإن  ):تعالىبقولهاديان،وواعراضواموالاروايمنوالصيانةواالحترامالحقوق

َّٰ َهاُدواَوال ِاينَ آَمنُواال ِاينَ  ابِ ِ َوالن َصاَر ِ آَمنَ َمنْ ينَ َوالص  اَوَعِملَ اَْلِ رِ َواْليَْومِ بِالِل  َلاِلح 

بالجاراإلسالماهتمكما(يَْحَزنُونَ ُهمْ َوالَ َعلَْيِهمْ َ ْوفٌ َوالَ َربِِّهمْ ِعْندَ أَْجُرُهمْ فَلَُهمْ 

هبعانا  باتمنبيآمنما):()هللارسولقالومواللته،احتياجاتهمعرفةوضرورة

حينعظمتهاأوجتصلاإلنسانوحقوق7307/الحاكم(بهيعلموهوجنبهالىجائعوجارل

وليدا  تقتلواال):()هللارسوليوليذلكوفي،الحر أثناءواألسرّبالمدنيينتتعل 

.1731/مسلم(هينا  والامرأة  وال
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التاسعة المحاضرة 

Ninth  lecture



المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق 
:االنسان

ان المنظمات غير الحكومية هي احدى القنوات لتجمعات االفراد 
للدفاع عن اهداف  وقيم يؤمنون بها ،أضافة الى المنظمات الدولية 
والمعنية بحقوق اإلنسان،  تعّد جزءاً من االعتراف العالمي نشئتها

واالقليمي والوطني في تعزيز حقوق اإلنسان وأنشأت لتعزيز 
المصالح الخاصة ، أو القيام  بمهمات  ال تعملها الحكومات، أو ان 
تعبر عن مصالح قوى سياسية واجتماعية، وهذه المنظمات تعطي 

مفهوماً واسعاً، يبدأ من المنظمات المحلية ويصل الى االتحادات 
الوطنية او المنظمات الدولية،، فهي ممثلة للمجتمع المدني في 
العالم، واتخذت صفة مؤسسية من خالل مؤتمر المنظمات غير 

ونيويورك،الحكومية الموجود مقرها في جنيف  جمعية عامة وله 
ها ومكتباً تنفيذياً، وسبقت بعض المنظمات غير الحكومية في نشأت
،منظمة االمم المتحدة لها ثقلها كقوة دولية ضاغطة في واصبح 

مجال حقوق اإلنسان



فيمتمثلةإلعتباراتدورهاتحجيمأوالغاءواليمكن:

.اإلنسانيالدوليالقانونوانتهاكاتاإلنسانحقوقانتهاكاتبينالربط1.

.الدوليينواألمنبالسلممخلّةالدولةفياإلنسانحقوقانتهاكاتاعتبار2.

.اإلنسانحقوقانتهاكاتمرتكبيلمحاكمةقضائيةآليةاحداث3.

.اإلنسانلحقوقالدوليينالمراقبينفكرةتنامي4.

الرقابةالجديدالمحورهوالفرداإلنساناصبححيث،اإلنسانلحقوقالنظرةتطور5.

.الدولقبلمناحترامهاوضمان،اإلنسانحقوقومواثيقاتفاقاتتنفيذعلى

.اردةالبالحربظلفيبهاتتمتعالدولبعضكانتالتيالدوليةالحمايةانكشاف6.

اطقمنفياإلنسانحقوقحمايةألغراضوتوسيعهاالسالمحفظعملياتاستخدام7.

.عديدة

االنسانالمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق 



المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق االنسان

ه  اعمالها اهمما أ:

لهاالحكوماتانتهاكاتضدوالحرياتالحقوقعنالدفاع،
ورفع،العامالرايفيالتأثيرمثلمتعددةاساليبمستخدمة
علىوالعملاإلنسان،لحقوقالدوليةالحمايةهيئاتالىاالنتهاكات

يةبحماالكفيلةاالجراءاتبوضعالوطنيةالتشريعاتتقومان
توالمنظمااالخرىالدوليةالمنظماتمعوالتعاوناإلنسان،حقوق

.االمامالىاإلنسانحقوقمسيرةدفعفياالقليمية

ردولهامنظماتثالثوسنختارعديدةالحكوميةغيرالمنظماتو
:الدوليالمجتمعفيفاعل
الدوليةالعفومنظمة-أ
االحمرللصليبالدوليةاللجنة-ب

المنظمة العربية لحقوق االنسان-ج





منظمة العفو الدولية
والمعتقداتالحكوماتجميععنمستقلةحكوميةغيرمنظمةوهي-أ

متخصصةعالمية،تطوعيةكحركة1961عامتأسستالسياسية،
آراءتعارضوالتؤيدالوهي،السياسيينالسجناءحقوقعنبالدفاع
ت،الحكوماعنالمالياستقاللهاولهالحمايتهم،تسعىالتيالضحايا
ضمانا  الرسميةوغيرالفرديةوالمساهماتالتبرعاتعلىوتعتمد
تلفمخفيالفروعمنالعديدولهانشاطها،علىالتأثيروعدم،لحيادها

.العالمدول

شأنبالمختصةالسلطاتالىخطاباتتوجيههوالعملفياساليبهاومن
،أويعولهملمنأوالسجناءلهؤالءماليةمساعداتتقديمأو،االنتهاكات

ائعالوقونشراالشخاص،لهؤالءالمحاكماتلحضورعنهامندوبينايفاد
اتقريرهفيالحكوماتلدىالمعتقلينأوالمسجونيناالشخاصعن

هؤالءلحقوقالمنتهكةالحكوماتواحراجفضحيسببوذلكالسنوي
.السجناء



منظمة العفو الدولية

أهدافهاأهمومن:

.يةوالدينالسياسيةمعتقداتهمبسببوالمعتقلينالسجناءعناالفراج1.

لموالذينالسياسيينالسجناءأوالرايسجناءاحتجازلمقاومةبجدالعمل2.

مجهولةاماكنفياحتجازهموعدممعقولة،فترةخاللللمحاكمةيقدموا

.معروفةوغير

العقوباتمنغيرهاأوالتعذيبأواالعدامعقوبةوتنفيذفرضمقاومة3.

.القاسية

.االختفاءوحوادثالسياسيالقتللعملياتحدوضع4.

.حةالمسلالنزاعاتفيالقانونيغيرالقتلعنالحكوماتامتناعمنالتأكد5.

.ونزيهكاملبشكلالتعذيبشكاوىجميعفيالتحقيقعلىالعمل6.

.حكمهمفيومنالسجناءلهؤالءالعادلةالمحاكمةاسستوفيرضمان7.



اللجنة الدولية للصليب األحمر

تحديدوتم،1880عامالسويسريةالشخصياتبعضمنجهودبعدظهرت
ثحيمنسويسريةقانونيةشخصيةلهافاصبح،1883عامفياالساسيةمبادئها
ليبالصشعارنفسمناتخذتالعالمفيعديدةوطنيةجمعياتوأنشئتالجوهر،
.األحمرالهاللشعاروالعربيةاإلسالميةالبلدانوفياالحمر،

حاياضبحمايةالخاصةاالربعةجنيفاتفاقياتوضعفيالكبيرالدورلهاوكان
.المواطنينعلىالحروبويالتمنالتخفيفومحاوالت،1977عامالحرب

منظمةفهياالستقالل،ووالحيادالتحيزبعدمإنسانيةمبادئاألحمروللصليب
تقد،المعأواللونأوالجنسأساسعلىتمييزدونمنفتحةمحايدةسياسيةغير

مكسبأليتسعىواللها،شعارا  العالميةوالوحدةالطوعيالجانبمنوتتخذ
لقواتافيوالمرضىالجرحىحالةلتحسينواالتفاقياتالمؤتمراتبعقد،واهتمت
الدوليةالمنازعاتضحاياوحمايةالحرب،أسرىبمصيرواالهتمام،المسلحة
.الدوليةغيرالمسلحةالنزاعاتأوالمسلحة،

، 1918كان لها دور هام اثناء الحربين العالميتين ، ووسعت نشاطها بعد عام 
لتشمل اوقات السلم ، فهي ارست القانون الدولي اإلنساني بجهودها الدولية في 

عقد االتفاقيات 



اللجنة الدولية للصليب األحمر 
 :وتشمل مهامها

.زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين• 1

.البحث عن المفقودين• 2

.نقل الرسائل بين أبناء األسر التي شتتها النزاع• 3

.إعادة الروابط األسرية• 4

توفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين • 5
.المحرومين من هذه الضروريات األساسية

.نشر المعرفة بالقانون اإلنساني• 6

.مراقبة االلتزام بهذا القانون• 7



علم سويسرا بالذات؟لماذا األحمراللجنة الدولية للصليب 



اللجنة الدولية للصليب األحمر
بالذات؟سويسراعلملماذا

ريسويسهواألحمرللصليبالدوليةاللجنةمؤسسأنللتاريخنرجع

عامفي.دونانهنرياسمهسويسريأعمالرجلمؤسسهاالجنسية

منذاحة،السعلىحاليًّاالمتواجدةاإلنسانيةالمنظماتأقدموتعتبر،1863

الصليب،هوالشعارلهذاالصحيحالوصفأنرأواسنة،150منأكثر

اسمهاومن..السويسريالعلمبالهمفيكانماكلديني،مدلولأيبدون

ادولية»[منظمة]فهي لصليبلالدوليةاللجنةفكرةصاحبللرجلفتكريم 

ليبللصالدوليةاللجنةشعارليكونسويسراعلممعكوساختاروااألحمر

ااألحمر، هذاالختيارآخرسبب.محايدةدولةسويسراأنباعتباروأيض 

يكونحتىالشعارهذاابتكرواالبدايةوفي،تمييزهسهلشعارأنهالشعار

الموجودالشعارهوهذافكانوالحروب،المسلحةبالنزاعاتحماية

بعدعنتمييزهويمكنالطبيةالطواقمأحدعلىبالحروب

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/87lgmg.htm




المنظمة  العربية لحقوق اإلنسان

،من أهدافها العمل على احترام وتعزيز حقوق اإلنسان 1983عام وتأسست مقرها في القاهرة 

رضخه والحريات االساسية في الوطن العربي لجميع المواطنين واالشخخاص الموجخودين علخى ا

الخدفاع طبقا  لما تضمنه االعخالن العخالمي لحقخوق اإلنسخان والمواثيخق الدوليخة االخخرى، وذلخك ب

نصخوص عن كافة االفراد والجماعات التي تتعرض حقوقهم االنسانية لالنتهاك خالفا  لمخا هخو م

يخد وال عليه في تلك المواثيق، وهي منظمة حيادية غير منحازة الــــى أي بلد عربـــي ، وال تؤ

اتية تم تمويل المنظمة مخن اشختراكات عضخويتها المؤسسخ)العربيـــةتعارض اي مـــن المواقف 

وائخد والفردية، وتبرعات أعضائها وأصدقائها ومساهمات المهتمين بحقوق اإلنسان، وعبخر ع

م مشخخاريعها التخخي تنشخخأ بالشخخراكة مخخع مؤسسخخات غيخخر حكوميخخة عربيخخة ودوليخخة وهيئخخات األمخخ

وال تقبل المنظمة أية تبرعات حكومية. المتحدة ذات الصلة

ونشاط المنظمة يعتمد في  مجال اصدار البيانات والنشرات الشهرية لمتابعة انتهاكات حقوق 

عن 1977والمدنية، ويُعّدّْ التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة منذ عام الساسيةاإلنسان 

حالة حقوق االنسان في الوطن العربي  مصدرا عالي المستوى في التعّرف على هذه الحقوق، 

فضال  عن التقارير التي تتضمن دراسات مهمة في مجال تعميق الوعي السياسي لدى 

المواطنين العرب بشأن ما يخّص حقوقهم وحرياتهم االساسية
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المحاضرة  العاشرة 

Tenth  lecture



ظاهرة 

االداريالفساد 



ا ولقد تنبهت دول العالم لظااهرة الفسااد وورورتهاا وها 

ماااا دباااإ بهاااا  لاااى  قاااااد اااارق للو اقاااة منهاااا و وااار  

لمعالاتهاااااى الااااى الااااردم ماااان وجااااود ااااادة  سااااالي  

واسااااتراتياياك لمةابحااااة الفساااااد اإلداريى  ال  ن هاااا   

ةااتاك األسااالي  واالسااتراتياياك  ما لاام تسااتند الااى مرت

ح  وقااة وباالااة ملاال القعااا  العااادل والتربياا  الصااحي

د لإلجرا اك  ضابة  لى وجود نظام دقمقرااي صحيحى  ا

.ال قةت  لها النااح بي مةابحة ظاهرة الفساد اإلداري



وهو ضد ( بسد)هو : قعّرف الفساد لغة  

ى والفساد لغة  البرالن وققال بسد(َصلُحَ )

:اقعا  قعّرف و.بَرلَ الشي  اي 

هو شةل من اشةال السلوك المنحرف البعيد ان 

االوال ياك والتقاليد والقانون والفعيلةى وهو 

استغالل السلرة للحصول الى ربح او منفعة 

لصالح شخص  و جمااة بررققة تشةل انتهاكا  

.لمعاقير السلوك االوال ي

وقعرف اقعا 

بمظاهر الفساد من االنحراباك كل ما قتعل  

صدر االدارقة والوظيفيةى وتلك المخالفاك التي ت

ته ان الموظف العام بي اثنا  تأدقته مهماك وظيف

.بي منظومة التشرقعاك والقوانين



: أشكال الفساد المالي واإلداري
- للغرضوفقا:

لتحقيقالعامةالموارد استخدام_أ
ومثالشخصيةوأهداف،خاصةمصالح

وير :ذلكعىل ز   الت 
ز
ائتقدير ف بالضز

وعاتإقامةوتحصيلها، وهمية،مشر
  التدخل
ز
.العدالةمجرىف

األقاربخدمةعنالناتجالفساد _ب
اإلجراءاتانتهاك:ذلكومثالواألصدقاء

شخصية،مصلحةلتحقيقالمتبعة
  
صالحلالقانونيةغت  األنشطةعنالتغاضز

.واألصدقاءاألقارب

العامةالرسقةعنالناتجالفساد _ج
باألسعار،التالعب:ذلكعىلومثال

بنظمالتالعب.األجورو بالرواتبالتالعب
.والمكافآتالحوافز 

:للممارسةوبقا-

اإلجرا اكتعقيد ن:الروتيناستخدامسو _ 

ضببعقدبإ دالروتيناستخداموسو اإلدارقة

ةالمشرواديراألسالي استخدام لىالمواانين

جهدبأ لانااز وماودمةالىالحصولاجلمن

 ن:للصالحياكاألمينةديرالممارسة_بكلفة و

الممنوحةللصالحياكاألمينةديرالممارسة

منح لىبهتدبإ داإلداريالاهازبيللموظف

انوحرمالمواانينلبعضوالتسهيالكاالمتيازاك

دو واا سس لىاالستناددونمنهااآلورالبعض

.معينةسياسة لى وموضواية

 ياموقعني:للقانونمخالفةممارساك_ج

مخالفةبممارساكاإلداريالاهازبيالموظف

الممارساكه  منالهدفونصوصهىللقانون

عيدابشخصيةمةاس تحقي هوللقانونالمخالفة

.العامةالمصلحةان



:مظاهر الفساد اإلداري والمالي 
االمتناع واملتنفي اجلمن ور منابإ قة و موالالىالحصول ي:الرشوة_ 

.لألصولمخالفةتنفي  ان

و حتبمللالشخصلهاقنتميجهة وبردلصالح امالتنفي  ي:المحسوبية_ب

.لهامستحقينقةونوا ندون,الخ...منرقة واائلة

ةمصلحالىللحصولح بغيرالخدمةبي ور الىجهةتفعيل ي:المحاباك_ك

.معينة

والةفا ةالعملبأصولااللتتامدونجمااة وماىبردلصلحالتدول ي:الواسرة_ث

ردملحتبيااالنتما  وبالقرابةتتعل ألسبابمعينمنص بيشخصتعيينمللالالزمة

.مستح دير وكفؤديركونه

ح وجهديرمنبهاوالتصرفالدولة موالالىالحصول ي:العامالمالنه _ج

.مختلفةمسمياكتحت

حمصالتنفي مقابلالماتمإبيمعينارفمن موالالىالحصول ي:االبتتاز_ح

.بالفسادالمتصفالشخصبوظيفةمرتبرة



اسباب الفساد االداري

:ومنهااالقتصاديةاالسباب.2 :هاومنوسلوكيةتربويةاسباب1.

بيالعاملينروات تدني- 

مستو وارتفاعالعامالقراع

.المعيشة

.الربقيوالتفاوكالفقر-ب

لوتعريالبرالةنسبة زدقاد-ك

.التوظيفبرص

احتةار الدولة وسيررتها الى 
لمؤسساك لمعظم اادد من 

.القراع اال تصادي

التقاليد االجتمااية المةرسة - 

.يةللوال اك الربقية والعال اك العر 

.مضعف الوازع الدقني وانحراف القي-ب

ضعف برامج التلقيف والتدرق  -ك

.والتأهيل

ي تدني المستو  التعليمي وادم وا-ث

.الموظفين بحقو هم 

.دياب الواي االجتمااي-ج



اسباب الفساد االداري

:ومنهاوالتنظيميةاالدارقةالعوامل :ومنهاالسياسيةاالسباب1.
.لإلدارةالعامةالسياساكوضوحوادمدياب- 

ممالئديربشةلواالنظمةالقوانينتربي -ب

.اادلودير

.المسائلةوضعفاالدارقةالر ابةدياب-ك

اوتياربيالموضوايةالمعاقيردياب-ث

القدوةنمومجوانتشاراالدارقةالقياداك

الفاسدة

لاواموهي:ال اتيةالقيميةالعوامل1.

الفردبومرتبرةماتهمنوتنبإالفردبيكامنة

:ومنهاوتةوقنه

ردالفبالتتامكبير اهميةلهالدقنياالتتام- 

.السويبالسلوك

القدوةوجودوادمالقراراصحاببساد -

.السياسيةبالنخبةالمتمللةالحسنة

ةاالساسيالحاجاكاشباعانالدولةاات-ب

توزقإبيالعدالةوادمللمواانين

.المواانينالىالحةوميةالمةتسباك

اروكبالسياسةرجالتحمي وانينوجود-ك

ووعواهمالمالحقةمنالموظفين

.للمسائلة

المدنيالماتمإمؤسساكدورضعف-ث

.الفسادبمحاسبةالخاصةوالمؤسساك

وملكالفعالدور انالقعا تاميد-ج

يوالتقاضالداو ربإاجرا اكلصعوبة

.المحاكمامام



ظاهرة الفساد االداري والمالي الى انعةاساك 

:حقوق االنسان والماتمإ

سيئةظاهرة:بأنهاوالمالياإلداريالفسادظاهرةتوصف

ظمةاألنومخالفةالرسميةالسلرةاستعمال سا ة لىتؤدي

لحةالمص هدافالىوتؤثراألوال يةىوالمعاقيروالقوانين

ليىوالمااإلداريالنظامبيالسلبيلتأثيرهانتياةالعامة

 درياإلداالنظامالىسلبية برازاكستولدبهيوبالتالي

لبشةتَْحدثْ و دوالامهورىالموظفون ابا هاقتحمل

للشخصشرايةديراوائدتحق و دجماايى وبردي

ةىماليالعوائده  تةونانبالعرورةوليسقمارسهاال ي

:الماتمإالىانعةاساتهاومن



ظاهرة الفساد االداري الى حقوق االنسان والماتمإ نعةاساك

.البلدا بنبيالاودةمستو واضعافالعاماالستلماركفا ةتدنيبياالداريالفسادقساهم1.

.واللروةالدولتوزقإحالةبتردياالداريالفسادقرتبط2.

.المعيشةمستو وتراجإاال تصاديالنمومعدالكتراجإالىقؤدي3.

.الحةوميةالخدماككلفةزقادةالىقؤدي4.

.للماتمإاالوال يالنسيجقهددبشةلواللقابياالجتمااياالنهيارالىقؤدي5.

.السياسياالستقرارادمحالةمنوقتقداالجتماايةالتركيبةاوتاللالىقؤدي6.

.والدولةالماتمإديرمصالحبيلتستغلها ليلهاقاديبياللروةتركيتالىقؤدي7.

الىياسلبقنعةسممااالحبااحالةوانتشارالمواانينبيناليأسروحاستشرا الىقؤدي8.

.واالبداعالعمل

.استخدامهاو سا ةالدولمواردانةماش9.

.والمحسوبيةالمحاباةبسب العلميةالةفا اكهارةالىقؤدي10.

.البشرقةالتنميةمؤشراكتراجإالىقعمل11.

اإلنسانحقوقانتهاكالىقؤدي12.

.الدولةشرايةاضعافالىقؤدي13.



لمةابحة الفساد وحماقة الماتمإ منهالناجحهالمعالااك 

.المعامالكاناازمدةوتحدقدالعملوسائلتبسيط1.

.الفسادحاالكتقليلالىقساادالموظفينبيندورقةتنقالكاجرا 2.

.ئرالدوالتفتيشالموظفينالدا متةاملنظاملوضإواصةلاانتشةيل3.

.والمؤهالكوالخبرةالةفا ةمعيارااتماد4.

.والةفا ةالمؤهلبحس الموظفينروات وتنظيمتحدقد5.

.الموظفينممارساكومتابعةاالشرافمهمتهبعالر ابينظامانشا 6.

.االولوقةواارا هابالمواانينالعال ةماكالخدماكاداراكتفعيل7.

.الدولةمؤسساكحميإبيبشفابيةالعمل8.

.ترددبالاالداريالفسادمرتةبيمعا بة9.

.الفسادمواانتشخيصبيالمواانينمشاركة10.

.الفسادلمحاربةالدوليةوالمنظماكاالور الدولمإالتعاون11.

.االداريالفسادمخاارالىالامهورتواية12.

.نينالمواابينوالحعارقةواللقابيةوالدقنيةاالوال يةالمفاهيماشااة13.



آليات مكافحة ظاهرة الفساد المالي واالداري
العامةالمناص قتولونال قناألشخاصوعوعهي:المحاسبة1.

. امالهمنتائجانواألوال يةواإلدارقةالقانونيةللمسا لة

كانواسوا العامةىالوظائفانالمسؤولينواج هي:المسا لة2.

مد و امالهمنتائجاندورقةتقارقرتقدقممعينينى ومنتخبين

.تنفي هابينااحهم

مإاال تهاووضوحالمؤسسةبهتقومماوضوحهي:الشفابية3.

اإلجرا اكوالنية(مموليها والخدمةمنالمنتفعين)الموظفين

.واألهدافوالغاقاك

واإلوالصواألمانةبالصدقالمتعلقةالقيممنظومةهي:النتاهة4.

ةالشفابيمفهوميبينالتقاربمنوبالردمالعملىبيوالمهنية

األوللقتصبينمامعنوقةى وال يةبقيمقتصلاللاني ن الوالنتاهة

.امليةو جرا اكبنظم



دامها لمحاربة الفساد تترل  استخدام وسائل تاستراتياية وان  ي 

:اآللياك السابقة والى النحو التالي 

.القانونوسيادةالسلراكىبصلمبد الىققومدقمقرااينظامتبني1.

.ونتقهو ويمستقل عائيجهازبنا 2.

الماليةل ممااناإلبصاحكقانونالمستوقاكىجميإالىالفسادبمةابحةالمتعلقةالقوانينتفعيل3.

المعلوماكى لىالوصولحرقةو انونالمشروعىديرالةس و انونالعلياىالمناص ل وي

العقوباكون انبيالعامةالوظيفةواستغاللوالمحسوبيةالرشوةبمةابحةالمتعلقةاألحةاموتشدقد

.

ه ايبالمختلفةالبرلمانيةاألدواكواللمنالتشرقعيةللهيئاكوالمسا لةالر ابةدورتروقر4.

التحقي و جرا اكالعلنيىللنقاشالمواضيإوارحللوزرا الموجهةاألسئلةمللالماال

.بالحةومةاللقةوارحواالستاواب

دواوقن وواإلدارقةالماليةالر ابةدواوقن وللدولةكمرا  العامةالر ابةهيئاكدورتعتقت5.

.المظالم

.اصوالخالعامالعمل راااكبيالفسادمحاربةبياإلنسانوبنا األوال يالبعدالىالتركيت6.

.للصحفيينالحصانةومنحالمعلوماك لىالوصولمنوتمةينهاللصحابةالحرقة ارا 7.

لفتهاوتةارهااومخااآلبةبه  التوايةبرامجواللمنالفسادمةابحةبيالاماهيريالدورتنمية8.

والمعاهدوالاامعاكالمدنيالماتمإمؤسساكدوروتعتقتوالمواانىالوانالىالباهظة

.والاماهيرقةالقراايةالتوايةبدوروالقيامالفسادمحاربةبيوالملقفينالتعليمية


