بسم هللا الرحمن الرحيم
الفصل الدراسي االول
«مادة حقوق اإلنسان»

المحاضرة اَلولى  :مفهوم حقوق اإلنسان  /تعريف الحق  /تعريف اإلنسان
- .1تعريف الحق:
َٰ
ق وأنَّهُ يُحْ ِيي ا ْلم ْوت َٰى وأنَّهُ عل َٰى ك ُِل ش ْيءٍ قدِير)
َّللا ُهو ا ْلح ُّ
 قال تعالى (:ذ ِلك ِبأ َّن َّ
ب ا ْلع ْر ِِ ا ْلَ ِر ِيِ)(.)2
َّللاُ ا ْلم ِلكُ ا ْلح ُّ
ق ۖ َل إِ َٰله إِ ََّل ُهو ر ُّ
 وقال تعالى (:فتعالى َّ
 والحق(:هو كل مركز شرعي من شأن ِه أن ينتفع به صاحبه أو غيره ،فالحق:مصلحة أي منفعة
،تثبت إلنسان ما أو لشخص طبيعي أو اعتباري أو لجهة اخرى ،وَل يعتبر الحق أَل إذا قرره الشرع أو
القانون والنظــــــام أو العرف واَلتفاقية والميثاق)
:-2 تعريف اإلنسان
 اإلنسان هو كل آدمي مهما أختلفت الصفات واَلعتبارات،أو هو (آدم) و(حواء) ومن تولد منهما
وتناسل،والمتواجد على اَلرض ،والمَــون من جسِ وروح ،دون النظــرالى التفاوت واَلختالف في
سائر اَلعراف اَلخرى ،سواء كان ذكر أو انثى غنيا ً أم فقيرا ً ،أبيض أو أسود أو أصفر ،مادام مخلوقا ً
على الفطرة التي فطر هللا الناس عليها َلتبديل لخلق هللا تعالى .ويختلف اإلنسان عن بقية الَائنات
الحية
 )1 بما يمتلَه من تفَير وادراك ونطق ووظائف عديدة يتميز بها عن سائر اَلنواع الحية )2،من
انتصاب للقامة ،ووزن الدماغ ،والقدرة على الَالم ،أ )3امتالكه خاصية العقالنية واَلرادة والوعي
واَلحساس بالمرارة والفطرة اإلنسانية )4وهو اجتماعي بطبعه قادر ان يتفهِ حقوقه وواجباته من
خالل عالقاته باآلخرين وتطابق مصلحته مع المصالح الجماعية العامة  )5،يحمل صفة الَائن الفردي
باحتفاظه بشخصيته وكيانه،وكذلك كائن اجتماعي يبحث عن اَلجتماع باآلخرين وهذه الصفة هي التي
أدت الى ظهور حقوق اإلنسان َلنها َل تظهر اَل في مواجهة الغير والعيش في مجتمع.

المحاضرة الثانية  :تعريف مفهوم حقوق اإلنسان
 ا -تعريف محمد المجذوب  :وهو باحث لبناني عرف حقوق اإلنسان بأنها( :مجموعة الحقوق الطبيعية التي
يمتلَها اإلنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة وإن لِ يتِ اَلعتراف بها بل اكثر من ذلك حتى لو أنتهَت
من قبل سلطة مـا .
 ب -وعرفه آخرون:ان حقوق اَلنسان تولد مع الفرد وَل تحتاج في ممارستها الى
 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:
 .1ألن هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان لعبادته ،قال تعالى (:وما خل ْقتُ ا ْل ِج َّن
ُون )(الذاريات.)56/
اإل ْنس ِإ ََّل ِلي ْعبُد ِ
 .2و ْ ِ
 .3ألنه كرم بني آدم بقوله تعالى (:ولق ْد ك َّر ْمنا بنِي آدم وحم ْلنا ُه ِْ
ت
 .4فِي ا ْلب ِر وا ْلبحْ ِر ورز ْقنا ُه ِْ ِمن ال َّط ِيبا ِ
يال )(اَلسراء) 70/
ير ِم َّم ْن خل ْقنا ت ْف ِض ً
 وف َّ
ض ْلنا ُه ِْ عل َٰى كثِ ٍ
 .1لغرض ابتالء(امتحان) اإلنسان ليظهر مدى امتثاله َلوامره
 وشَر نعمته ،واَلنتهاء من نواهيه
، قال تعالى (:الَّذِي خلق ا ْلم ْوت وا ْلحياة ِلي ْبلُو ُك ِْ أ ُّي َُ ِْ أحْ س ُن عم ًال و ُهو ا ْلع ِز ُ
ور )(الملك.)2/
يز ا ْلغفُ ُ
 -4 ألن هذه الحقوق تسهِ في تحصيل مصالح اإلنسان ودرء المفاسد واَلضرار عنه .

المحاضرة الثالثة  :صفات حقوق اإلنسان
هناك مجموعة صفات أساسية لحقوق اإلنسان يمَن إيجازها باآلتي:
 -1ان هذه الحقوق موجودة منذ ُ
خ ِلق اإلنسان ،فهي ليست وليدة التطورات اَلجتماعية واَلحداث 
العالمية ،فَما ان لَل إنسان الحق في الحياة اآلن ،فان اإلنسان البدائي كان له الحق في الحياة
 -2حقوق اَلنسان َل تشترى وَل تَتسب وَل تورث فهي ملك للبشر ،وهي ليست منحة من احد بل 
هي حق للبشر بصفتهِ بشر ،بغض النظر عن لونهِ او عرقهِ اودينهِ اوجنسهِ ،او الرأي السياسي ،
أو األصل اَلجتماعي ،وهي متأصلة في كل فرد من افراد المجتمع اإلنساني
 -3 انها موجودة حَما ً َل موجب إلقرارها من قبل سلطة تشريعية أو دستورية أو أية سلطة أخرى،
وهذا مافعلته اَلمِ المتحده عندما قامت باعالن اَلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ولِ تقل بإقرار هذه
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 ثابته وغير قابلة للتصرف فليس من حق أحد ان يحرم شخصا ً من حقوقه حتى ولو لِ تعترف
بها قوانين بلده ،او عندما تنتهك تلك القوانين فهي حقوق َليمَن أنتزاعها .


المحاضرة الرابعة :أنواع حقوق اَلنسان
ان حقوق اَلنسان في جوهرها حقوق في حالة حركة وتطور وليست حقوقا ً ساكنة ،تتميز بالتنوع فيما بينها ،فقد
وضعت معايير عديدة َلجل تصنيفها منها :آ -من حيث اَلهمية تقسِ الى حقوق أساسية وغير أساسية .
ب -من حيث اَلشخاص المستفيدين منها تصنف الى حقوق فردية وحقوق جماعية .
ت -من حيث موضوعها تصنف الى حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية
ث -وهناك طائفة جديدة من الحقوق الحديثة والتي تسمى بحقوق التضامن .
آ-الحقوق األساسية وغير األساسية:
الحقوق اَلساسية :هي الحقوق الالزمة لحياة اإلنسان والثابتة بمجرد وجوده لَونه إنساناً ،وتتسِ بصفة
القواعد اآلمرة التي َل يجوز انتهاكها والتي يعد تحقيقها وتعزيزها شرطا ً سابقا ً وجوهريا ً للتمتع بَافة حقوق
اإلنسان اَلخرى ،كحق الحياة ،والحرية واَلمان الشخصي ،وتحريِ التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو الحاطة
بالَرامة
اما الحقوق غير اَلساسية :وهي بقية الحقوق المتعلقة باستَمال حياته ورفاهه وسعادته والتي تحقق له قدرا
كافيا ً من الَرامة والعيش الرغيد،منها حقوق سياسية متعلقة بمشاركته في الحياة العامة
ب -الحقوق الفردية والحقوق الجماعية:
)1الحقوق الفردية :هي حقوق الفرد في مواجهة الدولة أي ضد التدخل التعسفي أو غير المشروع من جانب
الدولة ،وهي حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة ،وعدم التعرض للتعذيب او المعاملة القاسية
 )2الحقوق الجماعية :فهي ليست حقا ً شخصيا ً لفرد بعينه ،وانما هي حقوق تثبت للجماعة ،وَلتتِ ممارستها إَل
بشَل جماعي ،مثل حق تقرير المصير للشعوب في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية ،ومنع التمييز
العنصري،وإبادة الجنس البشري.

ت -الحقوق المدنية والسياسية والحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية:
 )1الحقوق المدنية والسياسية :وهي الحقوق المرتبطة بالحريات الالزمة لَل فرد بأعتباره عضوا ً في
المجتمع وَليمَن اَلستغناء عنها مثل :حق الحياة من أهِ الحقوق المدنية وتؤكد عليها الشرائع
السماوية والدساتير الوضعية واَلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وحق األمان وعدم التعرض للتعذيب او
المعاملــــــة القاسية ،و حق العدالة والمساواة ،وحق اللجؤ الى المحاكِ الوطنية إلنصافه ،وحق
الحماية من التدخل التعسفي في حياته الخاصة او حياة اسرته ،وحق التنقل ،وحق التمتع بالجنسية،
وعدم التمييز بسبب الجنس واللون أو الدين ،وحق التنقل وحرية المسَن وحرمة المراسالت
الحقوق السياسية  :مثل حق تَوين النقابات أو المشاركة فيهــــا وحق التجمع السلمي ،وحرية
المعتقد ،وحرية الرأي والتعبير ،والحق في المشاركة بإدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف ،وحق
اللجوء.
-2الحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية :وهي تلك الحقوق المرتبطة باألمة ،والتي تتطلب تدخالً
ايجابيا ً من قبل الدول من اجل كفالتها ،وتسمى بالحقوق اَليجابية أي التي تلتزم الحَومات بعمل اشياء
معينة وبصورة تدريجية ،ومن اهمها :الحق في العمل والراحة واَلجازة ،وحق الملَية ،والحق في
تأسيس اسرة.
ث  -طائـفـة حقوق التضامن :وتسمى بجيل الحقوق التضامنية وهي تلك الحقوق التي تقتضيها
طبيعة الحياة المعاصرة والتي وجدت نتيجة تطور النظام الدولي واتساع دائرة المعرفة وثورة
اَلتصاَلت والتقدم التَنولوجي ،وهي تفترض دورا ً أيجابيا ً على الشعوب والحَومات والمجتمع الدولي
لتحقيقها ،ومن هذه الحقوق  :الحق في السالم ،الحق في التنمية ،الحق في البيئة النظيفة ،الحق في
الهدوء ،الحق في الثروات الموجودة في ماء البحار،الحق في المياه الصالحة ،الحق في األغاثة عند
الَوارث الَبرى.


المحاضرة الخامسة  :التطور التأريخي لحقوق اإلنسان


 وقد حدد بعض الباحثين التطور التاريخي لحقوق اَلنسان بمراحل عديدة منها:
 المرحلة اَلولى  :المرحلة العرفية:وتمتد بمجاهل العصور القديمة عندما كانت المجتمعات مبنية على
مباديء(الحق للقوة) والرق منتشرا ً ومعروفاً ،ونظام الطبقات شائعاً ،واغلب الشعب مستعبدا ،والمراة منتهَة
الحقوق.
 اما المرحلة الثانية  :المرحلة القانونية :مرحلة تدوين اَلعراف الموجودة في المجتمع الى قوانين
مَتوبة وملزمة وبحسب الحاجة وتغيير اَلحوال ،فظهرت المدونات والشرائع والقوانين التي تؤكد على حقوق
وواجبات اَلفراد وتنظِ الحياة العامة للمجتمعات
 المرحلة الثالثة :المرحلة الدستورية:عندما كتبت اغلب الدول في المراحل الحديثة والمعاصرة
دساتيرها وفرقت بينه وبين القانون العادي،تضمنت هذه الدساتير مباديء واركان حقوق اإلنسان األساسية
لتمييزها عن بقية الحقوق.

 المرحلة الرابعة :المرحلة الدولية :نتيجة التطور الَبير في نظِ اَلتصاَلت والتبادل اَلقتصادي
والثقافي بين اَلفراد والدول تطورت فَرة حقوق اإلنسان  ،بعقد المعاهدات واَلتفاقيات الدولية التي تخص
اَلعتراف وحماية حقوق اإلنسان وتحديد الحقوق والحريات اَلساسية بمواد قانونية ملزمة لالطراف الموقعة
عليها ،مثل اَلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لالمِ المتحدة عام 1948

المحاضرة السادسة :حقوق اإلنسان في حضارات العراق القديمة
 يعد العراق مهد الحضارات البشرية وابرزها أهتماما ً بحقوق اإلنسان وقد ظهر عمل اصالحي واربعة قوانين مدونة في الحضارات العراقية
القديمة وهي:
-1 اصالحات اوركجينا  -2قانون اورنمو  -3.قانون لبت عشتار -4 .قانون مملَة اشنونا.قانــــون حمــــــورابي.
-1 اصالحات اوركجينا :عمل اصالحي يَاد يَون قانونا لوَل خلوه من المقدمة والخاتمة ،والتي تعد أقدم وثيقة تاريخية تشير الى اهمية
حقوق اإلنسان ،والتأكيد على حريته  ،والتي تدعو للقضاء على التمايز اَلجتماعي بين الفقراء واَلغنياء ،وازالة الظلِ واَلستغالل الواقع على الفقراء
من وقد قام هذا العاهل بالفعل بوضع القوانين التي توفر للشعب الحرية والعدالة اَلجتماعية والمساواة  ،ومن إصالحاته تحريِ الزواج بأكثر من
زوجة ،وفرض عقوبة الموت على من يخالف ذلك ،ومنع اَلغنياء والَهنة والمرابون من استغالل الناس الفقراء ،ومنع ضريبة دفن الموتى وحاسب
الَهنة عليها ،واهتِ باألحوال الشخصية مثل تحريِ زواج المرأة من رجلين في آن واحد ،وأمر بالعفو عن المسجونين والموقوفين بسبب ديونهِ
السابقة  ،أو لسبب استحقاق الضرائب عليهِ الى السلطة الحاكمة،وفرض الرجِ على السارق

-2 قانون اورنمو :عالجت شريعته المَونة من ( )31مـادة عدد من حقوق المرأة المتزوجة والمطلقة،ومسألة اَلحوال الشخصية من زواج
وطالق وأرث ومعالجات ألحوال العبيد وحالة هروبهِ وعتقهِ ،وانه وطد أمر العدالة ورفع الظلِ والبغضاء.وقد لُ ِقب بــ (منظِ العدالة) في سومروأكد،
وابنه العاهل (أوشَي)لقب بــملك العدالة الذي قدم نفسه بأعتباره الذي جعل العدالة تسود طبقا ً للقوانين.
-3 قانون لبت-عشتار  :يُ ْ
عد هذا القانون ثاني أقدم قانون ،وقد وجدت على سبع قطع  ،تضمنت المقدمة والخاتمة وسبع وثالثين مادة وان
هذا الملك قد وطد العدالة ونشر القانون المَتوب ،ومنع الظلِ وانصف الفقير واعان الضعيف ون َّ
ظ ِِ حقوق الناس ،وشؤون العبيد ،ونظَِّ الضرائب
وشؤون المرأة الزوجة الحرة ،وحقوق الزوجة األمة وحقوق اَلوَلد واألرت ،والقضاء على األوضاع المتردية وسوء اإلدارة وفساد الموظفين
-4 قانون مملَة اشنونا :تصل مواد هذا القانون الى  70مادة قانونية عالجت ،قانون األسرة ،وحقوق الزوجة والزوج ،وحق الزوج العائد
من الحرب بأستعادة زوجته وان كانت قد تزوجت وانجبت ،وحقوق األسير ومصير امواله ،وتنظيِ العقود القانونية واَلحوال الشخصية ،وامور العبيد
وفرق هذا القانون بين الرقيق اَلجنبي والرقيق المحلي ،فاألول َلينتهي اَل بعــتـق السيد لعبده طوعا ً والثاني فانه مؤقت ينتهي بأنتهاء المدة القانونية
 ،ﱠ
التي حددها القانون.

-4 قانون حمورابي :وتعد شريعة حمورابي وثيقة قانونية مهمة َلنها مثلت اول مدونة وضعية للقانون الجنائي ،وتضمنت مايرفع الحيف
والظلِ عن اَلفراد بشَل عام والمرأة بشَل خاص .فاصبح للعبيد ذمة مالية مستقلة عن السيد ،ولهِ حق التقاضي امام القضاء وقد تِ حصر المواد
القانونية لشريعة حمورابي بخمسة ابواب رئيسة تحاكي تبويب احدث القوانين والتشريعات ،تتحدث عن جرائِ ضد األدارة القضائية والملَية ،واحَام
التجارة ،واحَام الزواج ،واحَام اَلراضي والبيوت ،واحَام ذوي المهن ،والزاعة والري ،واحَام أجور العمل وبدل األيجار واحَام الرقيق.وقد مثلت
هذه القوانين قمة ما وصلت اليه وحدة البالد السياسية من حيث النضج والصياغة القانونية.

المحاضرة السابعة  :حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية
 ان الديانات السماوية الثالث ( اليهودية والمسيحية واإلسالمية) هي المحور األساس لبناء األسس الفكرية والنظرية لحقوق اإلنسان ،النها استوعبت
حقيقة ان اإلنسان هو القيمة العليا للحياة ،ويجب ان يحترم األفراد والجماعات دون تفرقة بينهم ألي اعتبارات قومية او عرقية او دينية او لون اولغة

المطلب األول :حقوق اإلنسان في الديانة اليهودية
أكدت الديانة اليهودية كرسالة سماوية مبنية على وحدانية الباري عز و جل في كتابهم (التووراة) انزلوت علوى نبوي هللا موسوى
السوالم) و على حقوق اإلنسان و تحريور الفورد والجماعوة لتحقيول حالوة التكامول اإلنسواني  ،والوتللب مون العبوديوة اال ان اليهوود لوم
يتمسكوا بما جاء ب نبيهم في التوراة  ،بل اضافوا اليها على يد احبارهم العديد من الشروح وجمعوها في كتاب تحت اسم( التلمود
) جعل حقوق اإلنسان وحريات التباع الديانة اليهودية واحتقارها للشعوب االلرى  ،وعدّتْ اليهود شعب هللا الملتوار ،مؤكودة علوى
روح التنوواحر والعصووبية،والبد موون التمييووز بووين الديانووة اليهوديووة كديانووة سووماوية وبووين مووا هووو سووا د موون معتقوودات وقوويم وعووادات
اجتماعية قبل ظهور نبي هللا موسى وبقيت بعد ظهوره ،فقد كان نظوام الورق منتشورا س وسوا دا س منود القودم ومعروفوا س عنود اليهوود فغيور
اليهودي هو وحده الجا ز استرقاق  ،اما بالحرب او بالشراء ،وال يجوز تحريره او افتداؤه حيث يبقى رقيقا س ابد الدهر ،اما اليهوودي
فال يسترق وقد فشلت كل الجهوود فوي منوذ هوده الصوورة المشوينة فوي عودم المسواواة بوين البشور ،لموا فوي نفوسوهم مون حوب الودات
وكراهية بقية االجناس اما حقوق المرأة عندهم فال تلتلف عن الرقيل  ،فهي ايضا س منتهكة الحقوق المدنية ،ويعدّونها مللوق غيور
طاهرالنها تحيض وتدلل النفاس نتيجة الوالدة.
(عليو

المطلب الثاني :حقوق اإلنسان في الديانة المسيحية

تع ّد الديانة المسيحية من الشرا ذ السماوية التي تدعو الى التوحيد واالهتمام بحقوق االنسان وحريات األساسية ،فقد اكدت على
كرامة اإلنسان وعلى المحبة والتسامح والسالم بين البشر  ،والغاء العنصرية والتباغض بين البشر ،والغاء عقوبة االعدام ،فقد
قدمت تعاليم السيد المسيح (علي السالم) صورا س واضحة لقيم المساواة واحترام لصوصيات الفرد اَل ان ما يؤخذ على الديانة
المسيحية هو عدم معالجتها لحقوق اإلنسان معالجة دينية شرعية خاصة ،بل كانت الَنيسة وما تطرحه بعيدة كل البعدعن اَلعتراف
بالحرية والمساواة،فقد عاِ الفقراء باضطهاد واستغالل من اَلغنياء  ,واصبحوا عبيدا ً على ضؤ التقسيِ الطبقي للمجتمع المسيحي
آنذاك،وهذا مايتناقض مع اقوال المسيح (عليه السالم)اما حقوق المرأة منتهَة بخضوعها للرجل وليس لها ذمة مالية  ،ويعدونها هي
المسؤولة عن إخراج آدم من الجنة ،وعليه يجب عدم احترام حقوقها  ،وان َل تدنو من الهيَل ،وهذا ايضا ً يتناقض مع تعاليِ السيد
المسيح الذي عظِ المرأة ومجدها .

المحاضرة الثامن  :المطلب الثالث :حقوق اإلنسان في اإلسالم
 أهم لصا ب ومميزات حقوق اإلنسان في اإلسالم:
 -)1( انها تنبثل من العقيدة اإلسالمية :والتي هي عقيدة التوحيد ،والتي تع ّد منطلل
كل الحقوق والحريات ،الن هللا سبحان وتعالى للل الناس أحراراس ،يريدهم ان يكونوا
أحراراس،
 -)2( ا نها منح الهية ،منحها هللا لللق  ،فهي ليست منحا س من مللوق لمللوق آلر
يمن بها علي  ،او يسلبها من متى شاء ،بل منحها وقررها هللا لإلنسان عموما س
ّ
مثل
 -)3( انها حقوقا س شاملة لكل انواع الحقوق وعامة لكل الناس ،سواء الحقوق السياسية
أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو الدينية ،وانها عامة دون تمييز بينهم بسبب
اللون أو الجنس أو اللغة.
 -)4( ا نها ثابتة وال تقبل االلغاء او التبديل او التعطيل  ،النها جزء من الشريعة
اإلسالمية  ،وهي لاتم االديان  ،فهي باقية مادامت السموات واالرض.
 -)5( انها ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مذ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وعدم
االضرار بمصالح الجماعة التي يع ّد اإلنسان فردا من افرادها.

المحاضرة التاسعة :

كفل التشريذ اإلسالمي القواعد الضامنة والحاكمة لحفظ حقوق اإلنسان

(المطلوب هو تعداد ماتحت لط فقط )
 حل الحياة  :وهو الحل االول لإلنسان ،وب وعند وجوده تبدأ وتطبل سا ر الحقوق ،وعند انتها تنعدم الحقوق ،ويعتبر هدا
الحل مكفوالس بالشريعة لكل إنسان  ،ويجب على سا ر االفراد والمجتمذ والدولة حماية هدا الحل من كل اعتداء،كتحريم قتل
س َ
س ِن تَ ْق ِويم ) ،
ان فِي أَحْ َ
اإل ْن َ
اإلنسان ،وابعاد كل الوسا ل المؤدية للقتل .فاإلنسان اعظم للل هللا بقول تعالى ( :لَقَ ْد َللَ ْقنَا ْ ِ
حرم االنتحار
فالحياة مقدسة النها هبة هللا لإلنسان بوصف كا نا س حيا س اراد هللا ل الحياة كما ّ
 حل االنسان في الحرية:وتعني في اإلسالم ال َملَكَة اللاصة التي تميز الكا ن الناطل عن غيره وتمنح السلطة في التصرف
واالفعال عن ارادة وروية دون اجبار أو اكراه
 حل اإلنسان في المساواة:اكد التشريذ اإلسالمي على مبدأ المساواة
 ووضذ اإلسالم قواعد مبدأ المساواة بين الناس الى القضاء والقانون،
 كما حدد التشريذ اإلسالمي المساواة في تولي العمل والوظا ف العامة ،الن الناس سواسية ،وان العمل فرضا س وواجبا س وهو
مقياس نجاح اإلنسان في الدينا واآللرة
 أكد التشريذ اإلسالمي على المساواة بصفة عامة لمصلحة البشرو المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية اإلنسانية فهما
بشر،وجعل المرأة على قدم المساواة مذ الرجل فال فضل ألحدهما على اآللر واإلسالم هو أول من أعترف للمرأة بالشلصية
القانونية المستقلة مثل الرجل تماما س
 كما أكد التشريذ اإلسالمي على ان العدالة مبدأ ر يس وأساسي في اإلسالم ،حيث يعتبر ان جميذ الناس سواء كما أكد التشريذ
اإلسالمي على حرية الشعوب واعتبار المجتمذ الدولي أسرة
 وأمر اإلسالم بتنظيم العالقة بين الحكام والمحكومين على اساس مبدأ الشورى
 وأكد التشريذ اإلسالمي كدلك على حل العمل وحل الراحة  ،وعدم التدلل في شؤون الناس اللاصة فان االسالم نهى من الدلول الى
المساكن دون ادن من اهلها ،
وحرم كتمان العلم ،
في
والترغيب
 واكد على حرية التعليم
ّ
 واهتم التشريذ اإلسالمي بحل التملك  ،وتعني االعتراف بحل مايمتلك الفرد
 وامر هللا سبحان وتعالى الى عدم اكل البعض مال االلرين بالباطل او الدها بدون وج حل ،كالغصب او السرقة او الحيلة او
الربا او الرشوة،
 كما قيّد التشريذ اإلسالمي حل الملكية ووضذ لها ضوابط منها ان يكون مصدرها ونما ها شرعيا س واستهالكها وانفاقها مقيدا س
باالعتدال واكد التشريذ اإلسالمي على حل الحرية الفكرية واالعتقاد والعبادة ،وحرية ممارسة الشعا ر الدينية لكل افراد
المجتمذ ،والتحرر من األوهام واللرافات  ،حيث رفذ االكراه عن اإلنسان في عقيدت
 وحرية المناقشة الدينية بالحكمة والموعظة
 كما اقر حل كل انسان في معرفة الحل وعدم لبس الحل بالباطل  ،وتحريم كتمان الحل
 كما كفل اإلسالم لالقليات حقوقهم ،
 كما اهتم اإلسالم بالجار وضرورة معرفة احتياجات ومواصلت ،
وحقوق اإلنسان تصل أوج عظمتها حين تتعلل بالمدنيين واألسرى أثناء الحرب

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


وتشمل حقوق اإلنسان األساسية التي وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مايلي وبشكل مللب عن مواد اإلعالن االصلية:
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يولد جميذ الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.
الحل في عدم التمييز.
الحل في الحرية واالمان في شلص .
تحريم ومنذ العبودية والرق.
تحريم التعديب والعقاب والمعاملة القاسية وغير اإلنسانية.
لكل انسان الحل باالعتراف ل بالشلصية القانونية.
حل المساواة امام القانون.
حل اللجؤ للمحاكم الوطنية الملتصة النصاف .
ال يجوز اعتقال اي إنسان او حجزه او نفي ,
الحل في المساواة في محاكمة عادلة ومستقلة ومحايده.
المتهم بريء حتى تثبت ادانت
_12عدم الندلل التعسفي في الحياة اللاصة للفرد او شؤون اسرت اومسكن .
_13حرية التنقل واالقامة.
_14حل اللجؤ الى بلدان الرى.
_15الحل في الجنسية والمواطنة.
_16الحل في الزواج وتكوبن اسرة.
_17الحل في الملكية.
_18الحل في حرية الفكر والضمير والمعتقدات والدين.
_19الحل في حرية التعبير والرأي.
_20الحل في تكوين الجمعيات واالشتراك بها.
_21الحل في االشتراك في ادارة شؤون البلد وتقلد الوظا ف العامة .
_22لحل في الضمان االجتماعي .
_23الحل في العمل.
_24الحل في الراحة واوقات الفراغ.
_25الحل في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية ل والسرت .
_26الحل في التعليم.
_27الحل في المشاركة في الحياة الثقافية.
_28الحل في التمتذ بنظام اجتماعي ودولي يحقل ل الحقوق والحريات العامة.
_29لكل فرد واجبات ازاء الجماعة التي هو فيها  ،وال يلضذ اال لقيود القانون الدي يحمي حقوق اآللرين.
_30ليس في هدا االعالن اي نب يجوز تأويل من قبل دولة او جماعة او فرد للقيام باي نشاط يهدف الى هدم اي من الحقوق والحريات المنصوب عليها في .

المحاضرة الحادية عشر  :المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق االنسان
المنظمات غير الحكومية عديدة وسنلتار ثالث دات دور فاعل في المجتمذ الدولي:
أ -منظمة العفو الدولية

ب -اللجنة الدولية للصليب االحمر

 ج -المنظمة العربية لحقوق االنسان
.
أ-منظمة العفو الدولية:وهي منظمة غير حَومية مستقلة عن جميع الحَومات والمعتقدات السياسية ،كحركة تطوعية عالمية ،متخصصة
بالدفاع عن حقوق السجناء السياسيين،وهي َل تؤيد وَل تعارض آراء الضحايا التي تسعى لحمايتهِ ،ولها استقاللها المالي عن الحَومات،
وتعتمد على التبرعات والمساهمات الفردية وغير الرسمية ضمانا ً لحيادها  ،وعدم التأثير على نشاطها ،ولها العديد من الفروع في مختلف
دول العالِ .ومن اساليبها في العمل هو توجيه خطابات الى السلطات المختصة بشأن اَلنتهاكات  ،أو تقديِ مساعدات مالية لهؤَلء السجناء أو
لمن يعولهِ،أو ايفاد مندوبين عنها لحضور المحاكمات لهؤَلء اَلشخاص ،ونشر الوقائع عن اَلشخاص المسجونين أو المعتقلين لدى
الحَومات في تقريرها السنوي وذلك يسبب فضح واحراج الحَومات المنتهَة لحقوق هؤَلء السجناء.
ب-اللجنة الدولية للصليب األحمر :
ظهرت بعد جهود من بعض الشخصيات السويسرية فاصبح لها شخصية قانونية سويسرية من حيث الجوهر،وأنشئت جمعيات وطنية
عديدة في العالِ وكان لها الدور الَبير في وضع اتفاقيات جنيف اَلربعة الخاصة بحماية ضحايا الحرب عام  ،1977ومحاوَلت التخفيف من
ويالت الحروب على المواطنين.وللصليب األحمر مباديء إنسانية بعدم التحيز والحياد واَلستقالل،فهي منظمة غير سياسية محايدة منفتحة
دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد ،وتتخذ من الجانب الطوعي والوحدة العالمية شعاراً لها ،وَل تسعى ألي مَسب ،واهتمت
بعقد المؤتمرات واَلتفاقيات لتحسين حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة  ،واَلهتمام بمصير أسرى الحرب ،وحماية ضحايا
المنازعات الدولية المسلحة ،أو النزاعات المسلحة غير الدولية.
ج -المنظمة العربية لحقوق اإلنسان :
مقرها في القاهرة ،من أهدافها العمل على احترام وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات اَلساسية في الوطن العربي لجميع المواطنين
واَلشخاص الموجودين على ارضه طبقا ً لما تضمنه اَلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية اَلخرى ،وذلك بالدفاع عن كافة
اَلفراد التي تتعرض حقوقهِ اَلنسانية لالنتهاك وهي منظمة حيادية غير منحازة الــــى أي بلد عربـــي  ،وَل تؤيد وَل تعارض اي مـــن
المواقف العربيـــة تقوم باصدار البيانات والنشرات الشهرية لمتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان الساسية والمدنية ،ويُ ْ
عد التقرير السنوي الذي
تصدره المنظمة مصدرا عالي المستوى في التعرف على هذه الحقوق وتعميق الوعي السياسي لدى المواطنين العرب بشأن ما يخص حقوقهِ
وحرياتهِ اَلساسية

المحاضرة الثانية عشر  :ظاهرة الفساد االداري
 اوالس :تعريف ظاهرة الفساد االداري :هو شكل من اشكال السلوك المنحرف البعيد عن االلالقيات والتقاليد والقانون
والفضيلة ،وهو استغالل السلطة للحصول على ربح او منفعة لصالح شلب أو جماعة بطريقة تشكل انتهاكا س لمعايير
السلوك االلالقي.
 ثانيا س :انواع الفساد االداري
 .1االنحرافات التنظيمية -2االنحرافات السلوكية -3االنحرافات المالية -4االنحرافات الجنا ية
 ثالثا س :اسباب الفساد االداري:
-1 اسباب تربوية وسلوكية-2االسباب االقتصادية-3االسباب السياسية -4العوامل االدارية والتنظيمية -5العوامل القيمية
الداتية
 رابعا سأنعكاسات ظاهرة الفساد االداري على حقوق االنسان والمجتمذ(أي لمسة منها )
 .1يساهم الفساد االداري في تدني كفاءة االستثمار العام واضعاف مستوى الجودة في بناء البلد.
 .2يرتبط الفساد االداري بتردي حالة توزيذ الدلل والثروة.
 .3يؤدي الى تراجذ معدالت النمو االقتصادي وتراجذ مستوى المعيشة.
 .4يؤدي الى زيادة كلفة اللدمات الحكومية.
 .5يؤدي الى االنهيار االجتماعي والثقافي بشكل يهدد النسيج االلالقي للمجتمذ.
 .6يؤدي الى التالل التركيبة االجتماعية ويزيد من حالة عدم االستقرار السياسي.
 .7يؤدي الى تركيز الثروة في ايادي قليل لتستغلها في غيرمصالح المجتمذ والدولة.
 .8يؤدي الى استشراء روح اليأس بين المواطنين انكماش موارد الدول وأساءة استلدامها.
 .9يؤدي الى هجرة الكفاءات العلمية بسبب المحاباة والمحسوبية.
 .10يعمل على تراجذ مؤشرات التنمية البشرية.
 .11يؤدي الى انتهاك حقوق اإلنسان
 .12يؤدي الى اضعاف شرعية الدولة.

المحاضرة الثالثة عشر :

المعالجات الناجح لمكافحة الفساد وحماية المجتمذ من (أي لمسة منها )
 .1تبسيط وسا ل العمل وتحديد مدة انجاز المعامالت.
 .2اجراء تنقالت دورية بين الموظفين يساعد على تقليل حاالت الفساد.
 .3تشكيل لجان لاصة لوضذ نظام متكامل الداء الموظفين لتفتيش الدوا ر.
 .4اعتماد معيار الكفاءة واللبرة والمؤهالت.
 .5تحديد وتنظيم رواتب الموظفين بحسب المؤهل والكفاءة.
 .6انشاء نظام رقابي فعال مهمت االشراف ومتابعة ممارسات الموظفين.
 .7تفعيل ادارات اللدمات دات العالقة بالمواطنين واعطاءها االولوية.
 .8العمل بشفافية في حميذ مؤسسات الدولة.
 .9معاقبة مرتكبي الفساد االداري بال تردد.
 .10مشاركة المواطنين في تشليب مواطن الفساد.
 .11التعاون مذ الدول االلرى والمنظمات الدولية لمحاربة الفساد.
 .12توعية الجمهور الى ملاطر الفساد االداري.
 .13اشاعة المفاهيم االلالقية والدينية والثقافية والحضارية بين المواطنين.

