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«حقوق اإلنسانمادة»



:تعريف الحق-1.

ِلك  :)قال تعالى أ نَّهُ يُْحيِي ذ َٰ قُّ     و  ْوت ىَٰ الْ بِأ نَّ َّللاَّ  ُهو  اْلح  أ نَّهُ م  (رُكل ِ ش ْيٍء ق ِديع ل ىَٰ و 

قُّ ۖ َل  :)وقال تعالى ِلُك اْلح  ُ اْلم  ه  ف ت ع ال ى َّللاَّ ِِ إَِلَّ ُهو  ر  إِل َٰ َ ِري ِِ اْل .(2)(بُّ اْلع ْر

ة أي منفعمصلحة:فالحقهو كل مركز شرعي من شأنِه أن ينتفع به صاحبه أو غيره، :)والحق

رع أو ،تثبت  إلنسان ما أو لشخص طبيعي أو اعتباري أو لجهة اخرى ،وَل يعتبر الحق أَل إذا قرره الش
(  القانون والنظــــــام أو العرف واَلتفاقية والميثاق

2-:                            تعريف اإلنسان

ومن تول د منهما ( حواء)و( آدم)هو واَلعتبارات،أوالصفات أختلفتهو كل آدمي مهما اإلنسان

ن من جسِ وروح ،دون وتناسل،والمتواجد ي التفاوت واَلختالف فالنظــرالىعلى اَلرض، والمَــو 

خلوقاً سائر اَلعراف اَلخرى ،سواء كان ذكر أو انثى غنياً أم فقيراً ،أبيض أو أسود أو أصفر، مادام م

قية الَائنات ويختلف اإلنسان عن ب.    لخلق هللا تعالىَلتبديلعلى الفطرة التي فطر هللا الناس عليها 
الحية

1 )،من ( 2بما يمتلَه من تفَير وادراك ونطق ووظائف عديدة يتميز بها عن سائر اَلنواع الحية

امتالكه خاصية العقالنية واَلرادة والوعي ( 3انتصاب للقامة، ووزن الدماغ، والقدرة على الَالم ،أ

وهو اجتماعي بطبعه قادر ان يتفهِ حقوقه وواجباته من (4واَلحساس بالمرارة والفطرة اإلنسانية 

يحمل صفة الَائن الفردي ( 5خالل عالقاته باآلخرين وتطابق مصلحته مع المصالح الجماعية العامة ،

ة هي التي كائن اجتماعي يبحث عن اَلجتماع باآلخرين وهذه الصفوكيانه،وكذلكباحتفاظه بشخصيته 
.َل تظهر اَل في مواجهة الغير والعيش في مجتمعَلنهاأدت الى ظهور حقوق اإلنسان 

تعريف اإلنسان/ تعريف  الحق /  حقوق اإلنسان مفهوم : المحاضرة اَلولى 



ف حقوق اإلنسان بأنها: تعريف محمد المجذوب-ا لتي مجموعة الحقوق الطبيعية ا: )وهو باحث لبناني عر 

أ نتهَتى لو يمتلَها اإلنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة وإن لِ يتِ اَلعتراف بها بل اكثر من ذلك حت

.من قبل سلطة مـا 

حقوق اَلنسان تولد مع الفرد وَل تحتاج في ممارستها الى ان:آخرونوعرفه -ب

اعتراف الدولة او حتى تدخلها وانما يتحدد دور  الدولة بمجرد تنظيِ استعمال

هذه الحقوق من قبل اَلفراد ورفع التعارض المحتمل بينهِ اثناء استعمال هذه الحقوق)

والحَمة من منح هللا سبحانه وتعالى الحقوق لإلنسان هي:

ل ْقُت اْلِجنَّ :)ألن هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان لعبادته، قال تعالى1. ا خ  م  و 

ْنس  إَِلَّ ِلي ْعبُُدونِ 2. اإْلِ .(56/الذاريات)(و 

م بني آدم  بقوله تعالى3. ِْ :)ألنه كر  ْلن اُه م  ح  م  و  ْمن ا ب نِي آد  ل ق ْد ك رَّ و 

ي ِب اتِ 4. ِْ ِمن  الطَّ ْقن اُه ز  ر  اْلب ْحِر و  فِي اْلب ر ِ و 

 ِْ ْلن اُه ف ضَّ ل ْقن ا ت ْفِضياًل ع ل ىَٰ و  ْن خ  ثِيٍر ِممَّ (70/اَلسراء)(ك 

َلوامرهاإلنسان ليظهر مدى امتثاله ( امتحان)لغرض ابتالء1.

وشَر نعمته، واَلنتهاء من نواهيه

أ ْحس  :)،قال تعالى ِْ َُ ِْ أ يُّ ُك ي اة  ِلي ْبلُو  اْلح  ْوت  و  ل ق  اْلم  ُهو  اْلع ِزيُز اْلغ فُورُ الَِّذي خ  اًل   و  .(2/الملك)(ُن ع م 

4- ألن هذه الحقوق تسهِ في تحصيل مصالح اإلنسان ودرء المفاسد واَلضرار عنه.

اإلنسانمفهوم حقوق تعريف : المحاضرة الثانية 



 :هناك مجموعة صفات أساسية لحقوق اإلنسان يمَن إيجازها باآلتي

 ان هذه الحقوق موجودة منذ ُخِلق  اإلنسان ،فهي ليست وليدة التطورات اَلجتماعية واَلحداث -1

العالمية ،فَما ان لَل إنسان الحق في الحياة اآلن، فان اإلنسان البدائي كان له الحق في الحياة 

 حقوق اَلنسان َل تشترى وَل تَتسب وَل تورث فهي ملك للبشر، وهي ليست منحة من احد بل -2

، او الرأي السياسي ، اوجنسهِهي حق للبشر بصفتهِ بشر، بغض النظر عن لونهِ او عرقهِ اودينهِ 

أو األصل اَلجتماعي، وهي متأصلة في كل فرد من افراد المجتمع اإلنساني           

3-ى، انها موجودة حَماً َل موجب إلقرارها من قبل سلطة تشريعية أو دستورية أو أية سلطة أخر

ذه اَلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ولِ تقل بإقرار هباعالنعندما قامت المتحدهاَلمِ مافعلتهوهذا 

.   الحقوق

4– ان هذه الحقوق شاملة ليست قاصرة على فئة معينة من الناس، وَل على بقعة واحدة من

.      العالِ، وَل على زمان محدد، وانما هي حقوق موجودة  مالزمة لإلنسان في كل زمان و مَان

5-تعترف ثابته وغير قابلة للتصرف فليس من حق أحد ان يحرم شخصاً من حقوقه حتى ولو ل ِ

.                                                             أنتزاعهاَليمَنبها قوانين بلده ،او عندما تنتهك تلك القوانين فهي حقوق 

حقوق اإلنسانصفات : المحاضرة الثالثة 



حقوق اَلنسانأنواع :المحاضرة الرابعة 

ما بينها،  فقد ان حقوق اَلنسان في جوهرها حقوق في حالة حركة وتطور وليست حقوقاً ساكنة، تتميز بالتنوع في

.ية من حيث اَلهمية تقسِ الى حقوق أساسية وغير أساس-آ:    تصنيفها منهاَلجلوضعت معايير عديدة 

.من حيث اَلشخاص المستفيدين منها تصنف الى حقوق فردية وحقوق جماعية -ب

اقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوق من حيث موضوعها تصنف الى حقوق مدنية وسياسية -ت

. وهناك طائفة جديدة من الحقوق الحديثة والتي تسمى بحقوق التضامن -ث

:الحقوق األساسية وغير األساسية-آ

صفة هي الحقوق الالزمة لحياة اإلنسان والثابتة بمجرد وجوده لَونه إنساناً، وتتسِ ب: الحقوق اَلساسية

بَافة حقوق القواعد اآلمرة التي َل يجوز انتهاكها والتي يعد تحقيقها وتعزيزها شرطاً سابقاً وجوهرياً للتمتع

اطةالحاإلنسان اَلخرى، كحق الحياة، والحرية واَلمان الشخصي، وتحريِ التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو 

بالَرامة

قدرالهقتحقوالتيوسعادتهورفاههحياتهباستَمالالمتعلقةالحقوقبقيةوهي:اَلساسيةغيرالحقوقاما

 ً العامةالحياةفيبمشاركتهمتعلقةسياسيةحقوقالرغيد،منهاوالعيشالَرامةمنكافيا

:الحقوق الفردية والحقوق الجماعية-ب

هي حقوق الفرد في مواجهة الدولة أي ضد التدخل التعسفي أو غير المشروع من جانب :الحقوق الفردية(1

الدولة، وهي حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب او المعاملة القاسية 

ً ليستفهي:الجماعيةالحقوق(2 ً حقا إَلممارستهاوَلتتِللجماعة،تثبتحقوقهيوانمابعينه،لفردشخصيا

ييزالتمومنعالطبيعية،ومواردهابثرواتهاالتصرففيللشعوبالمصيرتقريرحقمثلجماعي،بشَل

.البشريالجنسالعنصري،وإبادة



 :الحقوق المدنية والسياسية والحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية-ت

ضواً في عبأعتبارهوهي الحقوق المرتبطة بالحريات الالزمة لَل فرد : المدنية والسياسيةالحقوق (1

ع حق الحياة من أهِ الحقوق المدنية وتؤكد عليها الشرائ:  اَلستغناء عنها مثلوَليمَنالمجتمع 

عذيب او السماوية والدساتير الوضعية واَلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وحق األمان وعدم التعرض للت

الى المحاكِ الوطنية إلنصافه، وحق اللجؤالمعاملــــــة القاسية، و حق العدالة والمساواة، وحق 

لجنسية، الحماية من التدخل التعسفي في حياته الخاصة او حياة اسرته، وحق التنقل ،وحق التمتع با
وعدم التمييز بسبب الجنس واللون أو الدين ،وحق التنقل وحرية المسَن وحرمة المراسالت 

ة مثل حق تَوين النقابات أو المشاركة فيهــــا وحق التجمع السلمي، وحري: السياسيةالحقوق 

حق المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة بإدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف، و
.                                                                            اللجوء

طلب تدخالً وهي تلك الحقوق المرتبطة باألمة، والتي تت: الحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية-2

بعمل اشياء ايجابياً من قبل الدول من اجل كفالتها، وتسمى بالحقوق اَليجابية أي التي تلتزم الحَومات

الحق في العمل والراحة واَلجازة، وحق الملَية ،والحق في : معينة وبصورة تدريجية، ومن اهمها
.                                                                                         تأسيس اسرة

ضيهاتقتوتسمى بجيل الحقوق التضامنية وهي تلك الحقوق التي : طائـفـة حقوق التضامن-ث 

طبيعة الحياة المعاصرة والتي وجدت نتيجة تطور النظام الدولي واتساع دائرة المعرفة وثورة

ً اَلتصاَلت والتقدم التَنولوجي ،وهي تفترض دوراً  تمع الدولي على الشعوب والحَومات والمجأيجابيا

،الحق في الحق في السالم ،الحق في التنمية ،الحق في البيئة النظيفة: لتحقيقها ،ومن هذه الحقوق 

ند عاألغاثةفي المياه الصالحة ،الحق في البحار،الحقالهدوء، الحق في الثروات الموجودة في ماء 
.  الَوارث الَبرى





منهاعديدةبمراحلاَلنسانلحقوقالتاريخيالتطورالباحثينبعضحددوقد:

علىةمبنيالمجتمعاتكانتعندماالقديمةالعصوربمجاهلوتمتد:العرفيةالمرحلة:اَلولىالمرحلة

منتهَةاةوالمرمستعبدا،الشعبواغلبشائعاً،الطبقاتونظامومعروفاً،منتشراً والرق(للقوةالحق)مباديء

.الحقوق

انينقوالىالمجتمعفيالموجودةاَلعرافتدوينمرحلة:القانونيةالمرحلة:الثانيةالمرحلةاما

حقوقعلىتؤكدالتيوالقوانينوالشرائعالمدوناتفظهرتاَلحوال،وتغييرالحاجةوبحسبوملزمةمَتوبة

للمجتمعاتالعامةالحياةوتنظِاَلفرادوواجبات

ةوالمعاصرالحديثةالمراحلفيالدولاغلبكتبتعندما:الدستوريةالمرحلة:الثالثةالمرحلة

اسيةاألساإلنسانحقوقواركانمباديءالدساتيرهذهالعادي،تضمنتالقانونوبينبينهوفرقتدساتيرها

.الحقوقبقيةعنلتمييزها

ادياَلقتصوالتبادلاَلتصاَلتنظِفيالَبيرالتطورنتيجة:الدوليةالمرحلة:الرابعةالمرحلة

تخصالتيالدوليةواَلتفاقياتالمعاهداتبعقد،اإلنسانحقوقفَرةتطورتوالدولاَلفرادبينوالثقافي

قعةالمولالطرافملزمةقانونيةبمواداَلساسيةوالحرياتالحقوقوتحديداإلنسانحقوقوحمايةاَلعتراف

1948عامالمتحدةلالمِالعامةالجمعيةعنالصادراإلنسانلحقوقالعالمياَلعالنمثلعليها،

لحقوق اإلنسان   التأريخيالتطور : المحاضرة الخامسة 



حقوق اإلنسان في حضارات العراق القديمة:المحاضرة السادسة 
  وابرزهاالبشريةالحضاراتمهدالعراقيعد ً قيةالعراالحضاراتفيمدونةقوانينواربعةاصالحيعملظهروقداإلنسانبحقوقأهتماما

:وهيالقديمة

1- حمــــــورابيقانــــون.اشنوناقانون مملَة -4. قانون لبت عشتار-3.اورنموقانون -2اوركجينااصالحات.

1-هلوَلقانونايَونيَاداصالحيعمل:اوركجينااصالحات اهميةالىتشيرتاريخيةوثيقةأقدمتعدوالتيوالخاتمة،المقدمةمنخلو 

الفقراءعلىاقعالوواَلستغاللالظلِوازالةواَلغنياء،الفقراءبيناَلجتماعيالتمايزعلىللقضاءتدعووالتي،حريتهعلىوالتأكيداإلنسان،حقوق

منكثربأالزواجتحريِإصالحاتهومن،والمساواةاَلجتماعيةوالعدالةالحريةللشعبتوفرالتيالقوانينبوضعبالفعلالعاهلهذاقاموقدمن

حاسبوالموتىدفنضريبة،ومنعالفقراءالناساستغاللمنوالمرابونوالَهنةاَلغنياء،ومنعذلكيخالفمنعلىالموتعقوبةوفرضزوجة،

يونهِدبسببوالموقوفينالمسجونينعنبالعفووأمرواحد،آنفيرجلينمنالمرأةزواجتحريِمثلالشخصيةباألحوالواهتِعليها،الَهنة

السارقعلىالرجِالحاكمة،وفرضالسلطةالىعليهِالضرائباستحقاقلسببأو،السابقة

2- اَلحوال الشخصية من زواج والمطلقة،ومسألةمـادة  عدد من حقوق المرأة المتزوجة ( 31)عالجت شريعته المَونة من :اورنموقانون

، سومروأكدي ف( منظِ العدالة)لُق ِب  بــ وقد.والبغضاءوطالق وأرث ومعالجات ألحوال العبيد وحالة هروبهِ وعتقهِ ،وانه وط د  أمر العدالة ورفع الظلِ 

.الذي جعل العدالة تسود طبقاً للقوانينبأعتبارهلقب بــملك العدالة الذي قد م نفسه (أوشَي)وابنه العاهل 

3-وانمادةثينوثالوسبعوالخاتمةالمقدمةتضمنت،قطعسبععلىوجدت،وقدقانونأقدمثانيالقانونهذايُعد ْ :عشتار-لبتقانون

ِِ الضعيفواعانالفقيروانصفالظلِ،ومنعالمَتوبالقانونونشرالعدالةوط دقدالملكهذا الضرائبظَِّ،ونالعبيد،وشؤونالناسحقوقونظَّ

ة،الزوجةالمرأةوشؤون الموظفينوفساداإلدارةوسوءالمترديةاألوضاععلى،والقضاءواألرتاَلوَلدوحقوقاألمةالزوجةوحقوقالحر 

4-العائدالزوج،وحقوالزوجالزوجة،وحقوقاألسرة،قانونعالجتقانونيةمادة70الىالقانونهذاموادتصل:اشنونامملَةقانون

العبيداموروالشخصية،واَلحوالالقانونيةالعقود،وتنظيِاموالهومصيراألسير،وحقوقوانجبتتزوجتقدكانتوانزوجتهبأستعادةالحربمن

ً لعبدهالسيدبعــتـقاَلَلينتهي،فاألولالمحليوالرقيقاَلجنبيالرقيقبينالقانونهذاقََّّوفر، القانونيةالمدةأنتهاءبينتهيمؤقتفانهوالثانيطوعا

.القانونحددهاالتي

4-الحيفعمايرفوتضمنتالجنائي،للقانونوضعيةمدونةاولمثلتَلنهامهمةقانونيةوثيقةحمورابيشريعةوتعد  :حمورابيقانون

الموادرحصتِوقدالقضاءامامالتقاضيحقولهِالسيد،عنمستقلةماليةذمةللعبيدفاصبح.خاصبشَلوالمرأةعامبشَلاَلفرادعنوالظلِ

،واحَاموالملَيةالقضائيةاألدارةضدجرائِعن،تتحدثوالتشريعاتالقوانيناحدثتبويبتحاكيرئيسةابواببخمسةحمورابيلشريعةالقانونية

مثلتوقد.الرقيقواحَاماأليجاروبدلالعملأجور،واحَاموالريوالزاعة،المهنذويواحَاموالبيوت،اَلراضي،واحَامالزواج،واحَامالتجارة

.القانونيةوالصياغةالنضجحيثمنالسياسيةالبالدوحدةاليهوصلتماقمةالقوانينهذه



اإلنسان في الشرائع السماويةحقوق : المحاضرة السابعة 
ستوعبتاالنهااإلنسان،لحقوقوالنظريةالفكريةاألسسلبناءاألساسالمحورهي(واإلسالميةوالمسيحيةاليهودية)الثالثالسماويةالدياناتان

اولغةونلاودينيةاوعرقيةاوقوميةاعتباراتأليبينهمتفرقةدونوالجماعاتاألفراديحترمانويجبللحياة،العلياالقيمةهواإلنسانانحقيقة

حقوق اإلنسان في الديانة اليهودية: األولالمطلب 
عليو  )وسوى انزلوت علوى نبوي هللا م( التووراة)أكدت الديانة اليهودية كرسالة سماوية مبنية على وحدانية الباري عز و جل في كتابهم 

هوود لوم و على حقوق اإلنسان و تحريور الفورد والجماعوة لتحقيول حالوة التكامول اإلنسواني ، والوتللب مون العبوديوة اال ان الي(السوالم

التلمود ) سميتمسكوا بما جاء ب  نبيهم في التوراة ، بل اضافوا اليها على يد احبارهم العديد من الشروح وجمعوها في كتاب تحت ا

مؤكودة علوى جعل حقوق اإلنسان وحريات  التباع الديانة اليهودية واحتقارها للشعوب االلرى ، وعّدْت اليهود شعب هللا الملتوار ،(

عووادات موون التمييووز بووين الديانووة اليهوديووة كديانووة سووماوية وبووين مووا هووو سووا د موون معتقوودات وقوويم ووالعصووبية،والبدروح التنوواحر 

س عنود اليهوود فغيور اجتماعية قبل ظهور نبي هللا موسى وبقيت بعد ظهوره، فقد كان نظوام الورق منتشوراس وسوا داس منود القودم ومعروفوا

س ابد الدهر، ا ما اليهوودي اليهودي هو وحده الجا ز استرقاق ، اما بالحرب او بالشراء، وال يجوز تحريره او افتداؤه حيث يبقى رقيقا

الودات وقد فشلت كل الجهوود فوي منوذ هوده الصوورة المشوينة فوي عودم المسواواة بوين البشور، لموا فوي نفوسوهم مون حوبفال يسترق

س منتهكة الحقوق المدنية، ويعّدونهوكراهية بقية االجناس ا مللوق غيور اما حقوق المرأة عندهم فال تلتلف عن الرقيل ، فهي ايضا
. تحيض وتدلل النفاس نتيجة الوالدةطاهرالنها

حقوق اإلنسان في الديانة المسيحية: المطلب الثاني

علىاكدتقدفاألساسية،وحريات االنسانبحقوقواالهتمامالتوحيدالىتدعوالتيالسماويةالشرا ذمنالمسيحيةالديانةتعدّ 

،فقدالعداماعقوبةوالغاءالبشر،بينوالتباغضالعنصريةوالغاء،البشربينوالسالموالتسامحالمحبةوعلىاإلنسانكرامة

يانةالدعلىيؤخذمااناَلالفردلصوصياتواحترامالمساواةلقيمواضحةصوراس (السالمعلي )المسيحالسيدتعاليمقدمت

اَلعترافنالبعدعكلبعيدةتطرحهوماالَنيسةكانتبلخاصة،شرعيةدينيةمعالجةاإلنسانلحقوقمعالجتهاعدمهوالمسيحية

المسيحيمجتمعللالطبقيالتقسيِضؤعلىعبيداً واصبحوا,اَلغنياءمنواستغاللباضطهادالفقراءعاِوالمساواة،فقدبالحرية

هيويعد ونها،ماليةذمةلهاوليسللرجلبخضوعهامنتهَةالمرأةحقوقاما(السالمعليه)المسيحاقوالمعمايتناقضآنذاك،وهذا

ً وهذاالهيَل،منتدنوَلوان،حقوقهااحترامعدميجبوعليهالجنة،منآدمإخراجعنالمسؤولة السيدِتعاليمعيتناقضايضا

دهاالمرأةعظ ِالذيالمسيح .ومج 



حقوق اإلنسان في اإلسالم:الثالث المطلب : الثامن المحاضرة 

اإلسالمفياإلنسانحقوقومميزاتلصا بأهم:

(1)-منطللتعدّ والتيالتوحيد،عقيدةهيوالتي:اإلسالميةالعقيدةمنتنبثلانها

كونوايان،يريدهمأحراراس الناسلللوتعالىسبحان هللاالنوالحريات،الحقوقكل

أحراراس،

(2)-س ليستفهيلللق ،هللامنحهاالهية،منحنهاا رآللمللوقمللوقمنمنحا

موماس علإلنسانهللاوقررهامنحهابلشاء،متىمن يسلبهااوعلي ،بهايمنّ مثل 

(3)-س انها اسيةالسيالحقوقسواءالناس،لكلوعامةالحقوقانواعلكلشاملةحقوقا

بسببهمبينتمييزدونعامةوانهاالدينية،أوالثقافيةأواالجتماعيةأواالقتصاديةأو

.اللغةأوالجنسأواللون

(4)-عةالشريمنجزءالنها،التعطيلاوالتبديلاوااللغاءتقبلوالثابتةنهاا

.واالرضالسمواتمادامتباقيةفهي،االديانلاتموهي،اإلسالمية

(5)-وعدم،اإلسالميةالشريعةمقاصدمذالتعارضبعدممقيدةبلمطلقةليستانها

.افرادهامنفردا  اإلنسانيعدّ التيالجماعةبمصالحاالضرار



التشريذ اإلسالمي القواعد الضامنة والحاكمة لحفظ حقوق اإلنسانكفل : المحاضرة التاسعة 

(لط فقط ماتحت المطلوب هو تعداد  )
هدابرويعتالحقوق،تنعدمانتها  وعندالحقوق،سا روتطبلتبدأوجودهوعندوب لإلنسان،االولالحلوهو:الحياةحل

قتلاعتداء،كتحريمكلمنالحلهداحمايةوالدولةوالمجتمذاالفرادسا رعلىويجب،إنسانلكلبالشريعةمكفوالس الحل
ْنَسانَ َللَْقنَالَقَدْ ):تعالىبقول هللالللاعظمفاإلنسان.للقتلالمؤديةالوسا لكلوابعاداإلنسان، ،(تَْقِويم  نِ أَْحسَ فِياإْلِ
س كا ناس بوصف لإلنسانهللاهبةالنهامقدسةفالحياة االنتحارحّرمكماالحياةل هللاارادحيا

التصرفيفالسلطةوتمنح غيرهعنالناطلالكا نتميزالتياللاصةالَملََكةاإلسالمفيوتعني:الحريةفياالنسانحل
اكراهأواجباردونورويةارادةعنواالفعال

المساواةمبدأعلىاإلسالميالتشريذاكد:المساواةفياإلنسانحل
والقانونالقضاءالىالناسبينالمساواةمبدأقواعداإلسالمووضذ،
س العملوانسواسية،الناس،النالعامةوالوظا فالعملتوليفيالمساواةاإلسالميالتشريذحددكما س فرضا وهووواجبا

واآللرةالدينافياإلنساننجاحمقياس
همافاإلنسانيةالناحيةمنوالمرأةالرجلبينالمساواةالبشرولمصلحةعامةبصفةالمساواةعلىاإلسالميالتشريذأكد

بالشلصيةللمرأةأعترفمنأولهوواإلسالماآللرعلىألحدهمافضلفالالرجلمذالمساواةقدمعلىالمرأةبشر،وجعل
س الرجلمثلالمستقلةالقانونية تماما

التشريذدأككماسواءالناسجميذانيعتبرحيث،اإلسالمفيوأساسير يسمبدأالعدالةانعلىاإلسالميالتشريذأكدكما
أسرةالدوليالمجتمذواعتبارالشعوبحريةعلىاإلسالمي

الشورىمبدأاساسعلىوالمحكومينالحكامبينالعالقةبتنظيماإلسالموأمر
 لى اللاصة فان االسالم نهى من الدلول االتدلل في شؤون الناسوعدم ، حل العمل وحل الراحةوأكد التشريذ اإلسالمي كدلك على

المساكن دون ادن من اهلها ، 
العلمكتمانوحّرمفي والترغيبالتعليمحريةعلىواكد،
الفردمايمتلك بحلاالعترافوتعني،التملكبحلاإلسالميالتشريذواهتم
اولةالحياوالسرقةاوكالغصبحل،وج بدونالدهااوبالباطلااللرينمالالبعضاكلعدمالىوتعالىسبحان هللاوامر

الرشوة،اوالربا
س هاوانفاقواستهالكهاشرعياس ونما هامصدرهايكونانمنهاضوابطلهاووضذالملكيةحلاإلسالميالتشريذقيّدكما مقيدا

فرادالكلالدينيةالشعا رممارسةوحرية،والعبادةواالعتقادالفكريةالحريةحلعلىاإلسالميالتشريذواكدباالعتدال
عقيدت فياإلنسانعناالكراهرفذحيث،واللرافاتاألوهاممنوالتحررالمجتمذ،

والموعظةبالحكمةالدينيةالمناقشةوحرية
الحلكتمانوتحريم،بالباطلالحللبسوعدمالحلمعرفةفيانسانكلحلاقركما
حقوقهملالقلياتاإلسالمكفلكما،
ومواصلت ،احتياجات معرفةوضرورةبالجاراإلسالماهتمكما
الحربأثناءواألسرىبالمدنيينتتعللحينعظمتهاأوجتصلاإلنسانوحقوق



االعالن العالمي لحقوق االنسان : المحاضرة العاشرة 
(التيار اي سبعة نقاط  فقط  من الثالثين نقطة) 

ليةاالصاإلعالنموادعنمللبوبشكلمايلياإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنفيوردتالتياألساسيةاإلنسانحقوقتشملو:

.والحقوقالكرامةفيومتساويناحراراالناسجميذيولد1.

.التمييزعدمفيالحل2.

.شلص فيواالمانالحريةفيالحل3.

.والرقالعبوديةومنذتحريم4.

.اإلنسانيةوغيرالقاسيةوالمعاملةوالعقابالتعديبتحريم5.

.القانونيةبالشلصيةل باالعترافالحلانسانلكل6.

.القانونامامالمساواةحل7.

.النصاف الملتصةالوطنيةللمحاكماللجؤحل8.

,نفي اوحجزهاوإنساناياعتقاليجوزال9.
.ومحايدهومستقلةعادلةمحاكمةفيالمساواةفيالحل10.
ادانت تثبتحتىبريءالمتهم11.
12_اومسكن اسرت شؤوناوللفرداللاصةالحياةفيالتعسفيالندللعدم.
13_واالقامةالتنقلحرية.
14_الرىبلدانالىاللجؤحل.
15_والمواطنةالجنسيةفيالحل.
16_اسرةوتكوبنالزواجفيالحل.
17_الملكيةفيالحل.
18_والدينوالمعتقداتوالضميرالفكرحريةفيالحل.
19_والرأيالتعبيرحريةفيالحل.
20_بهاواالشتراكالجمعياتتكوينفيالحل.
21_العامةالوظا فوتقلدالبلدشؤونادارةفياالشتراكفيالحل.
22_االجتماعيالضمانفيلحل.
23_العملفيالحل.
24_الفراغواوقاتالراحةفيالحل.
25_والسرت ل والرفاهيةالصحةعلىللمحافظةكافمعيشةمستوىفيالحل.
26_التعليمفيالحل.
27_الثقافيةالحياةفيالمشاركةفيالحل.
28_العامةوالحرياتالحقوقل يحقلودولياجتماعيبنظامالتمتذفيالحل.
29_اآللرينحقوقيحميالديالقانونلقيودااليلضذوال،فيهاهوالتيالجماعةازاءواجباتفردلكل.
30_فيعليهاالمنصوبوالحرياتالحقوقمنايهدمالىيهدفنشاطبايللقيامفرداوجماعةاودولةقبلمنتأويل يجوزنباياالعالنهدافيليس .



غير الحكومية المدافعة عن حقوق االنسانالمنظمات : المحاضرة الحادية عشر 

الدوليالمجتمذفيفاعلدورداتثالثوسنلتارعديدةالحكوميةغيرنظماتالم:
الدوليةالعفومنظمة-أ
االحمرللصليبالدوليةاللجنة-ب
االنسانلحقوقالعربيةالمنظمة-ج
.

منظمة صةمتخصعالمية،تطوعيةكحركةالسياسية،والمعتقداتالحَوماتجميععنمستقلةحَوميةغيرمنظمةوهي:الدوليةالعفو-أ
الحَومات،نعالمالياستقاللهاولهالحمايتهِ،تسعىالتيالضحاياآراءتعارضوَلتؤيدَلالسياسيين،وهيالسجناءحقوقعنبالدفاع
ً الرسميةوغيرالفرديةوالمساهماتالتبرعاتعلىوتعتمد مختلفيفالفروعمنالعديدولهانشاطها،علىالتأثيروعدم،لحيادهاضمانا
أولسجناءالهؤَلءماليةمساعداتتقديِأو،اَلنتهاكاتبشأنالمختصةالسلطاتالىخطاباتتوجيههوالعملفياساليبهاومن.العالِدول
دىلالمعتقلينأوالمسجونيناَلشخاصعنالوقائعونشراَلشخاص،لهؤَلءالمحاكماتلحضورعنهامندوبينايفاديعولهِ،أولمن

.السجناءهؤَلءلحقوقالمنتهَةالحَوماتواحراجفضحيسببوذلكالسنويتقريرهافيالحَومات
اللجنة :األحمرللصليبالدولية-ب

وطنيةجمعياتالجوهر،وأنشئتحيثمنسويسريةقانونيةشخصيةلهافاصبحالسويسريةالشخصياتبعضمنجهودبعدظهرت
منالتخفيفومحاوَلت،1977عامالحربضحايابحمايةالخاصةاَلربعةجنيفاتفاقياتوضعفيالَبيرالدورلهاوكانالعالِفيعديدة
منفتحةايدةمحسياسيةغيرمنظمةواَلستقالل،فهيوالحيادالتحيزبعدمإنسانيةمباديءاألحمروللصليب.المواطنينعلىالحروبويالت
واهتمت،مَسبأليتسعىوَللها،شعاراً العالميةوالوحدةالطوعيالجانبمنوتتخذالمعتقد،أواللونأوالجنسأساسعلىتمييزدون
اياضحوحمايةالحرب،أسرىبمصيرواَلهتمام،المسلحةالقواتفيوالمرضىالجرحىحالةلتحسينواَلتفاقياتالمؤتمراتبعقد

.الدوليةغيرالمسلحةالنزاعاتأوالمسلحة،الدوليةالمنازعات

اإلنسانلحقوقالعربيةالمنظمة-ج:

المواطنينلجميعالعربيالوطنفياَلساسيةوالحرياتاإلنسانحقوقوتعزيزاحترامعلىالعملأهدافها،منالقاهرةفيمقرها

ً ارضهعلىالموجودينواَلشخاص كافةعنبالدفاعوذلكاَلخرى،الدوليةوالمواثيقاإلنسانلحقوقالعالمياَلعالنتضمنهلماطبقا

ـــنمايتعارضوَلتؤيدوَل،عربـــيبلدأيالــــىمنحازةغيرحياديةمنظمةوهيلالنتهاكاَلنسانيةحقوقهِتتعرضالتياَلفراد

الذيالسنويتقريرالويُعد ْ والمدنية،الساسيةاإلنسانحقوقانتهاكاتلمتابعةالشهريةوالنشراتالبياناتباصدارتقومالعربيـــةالمواقف

ففيالمستوىعاليمصدراالمنظمةتصدره حقوقهِص  يخمابشأنالعربالمواطنينلدىالسياسيالوعيوتعميقالحقوقهذهعلىالتعر 

اَلساسيةوحرياتهِ



الفساد االداريظاهرة : المحاضرة الثانية عشر 
 انونوالقوالتقاليدااللالقياتعنالبعيدالمنحرفالسلوكاشكالمنشكلهو:االداريالفسادظاهرةتعريف:اوالس

س تشكلبطريقةجماعةأوشلبلصالحمنفعةاوربحعلىللحصولالسلطةاستغاللوهووالفضيلة، معاييرلانتهاكا
.االلالقيالسلوك

 س االداريالفسادانواع:ثانيا
الجنا يةاالنحرافات-4الماليةاالنحرافات-3السلوكيةاالنحرافات-2التنظيميةاالنحرافات1.
 س :االداريالفساداسباب:ثالثا

1-العوامل القيمية -5العوامل االدارية والتنظيمية -4االسباب السياسية -3االسباب االقتصادية-2اسباب تربوية وسلوكية
الداتية

 س (منهالمسةأي)والمجتمذاالنسانحقوقعلىاالداريالفسادظاهرةأنعكاساترابعا

.البلدبناءفيالجودةمستوىواضعافالعاماالستثماركفاءةتدنيفياالداريالفساديساهم1.

.والثروةالدللتوزيذحالةبتردياالداريالفساديرتبط2.

.المعيشةمستوىوتراجذاالقتصاديالنمومعدالتتراجذالىيؤدي3.

.الحكوميةاللدماتكلفةزيادةالىيؤدي4.

.للمجتمذااللالقيالنسيجيهددبشكلوالثقافياالجتماعياالنهيارالىيؤدي5.

.السياسياالستقرارعدمحالةمنويزيداالجتماعيةالتركيبةالتاللالىيؤدي6.

.والدولةالمجتمذغيرمصالحفيلتستغلهاقليل اياديفيالثروةتركيزالىيؤدي7.

.استلدامهاوأساءةالدولمواردانكماشالمواطنينبيناليأسروحاستشراءالىيؤدي8.

.والمحسوبيةالمحاباةبسببالعلميةالكفاءاتهجرةالىيؤدي9.
.البشريةالتنميةمؤشراتتراجذعلىيعمل10.
اإلنسانحقوقانتهاكالىيؤدي11.
.الدولةشرعيةاضعافالىيؤدي12.



:المحاضرة الثالثة عشر 

(أي لمسة منها )لمكافحة الفساد وحماية المجتمذ من الناجح المعالجات 

.المعامالتانجازمدةوتحديدالعملوسا لتبسيط1.

.الفسادحاالتتقليلعلىيساعدالموظفينبيندوريةتنقالتاجراء2.

.الدوا رلتفتيشالموظفينالداءمتكاملنظاملوضذلاصةلجانتشكيل3.

.والمؤهالتواللبرةالكفاءةمعياراعتماد4.

.والكفاءةالمؤهلبحسبالموظفينرواتبوتنظيمتحديد5.

.الموظفينممارساتومتابعةاالشرافمهمت فعالرقابينظامانشاء6.

.االولويةواعطاءهابالمواطنينالعالقةداتاللدماتاداراتتفعيل7.

.الدولةمؤسساتحميذفيبشفافيةالعمل8.

.ترددبالاالداريالفسادمرتكبيمعاقبة9.

.الفسادمواطنتشليبفيالمواطنينمشاركة10.

.الفسادلمحاربةالدوليةوالمنظماتااللرىالدولمذالتعاون11.

.االداريالفسادملاطرالىالجمهورتوعية12.

.المواطنينبينوالحضاريةوالثقافيةوالدينيةااللالقيةالمفاهيماشاعة13.


