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 الفصل األول
 حقىق اإلنسان

 -المبحث االول:
 والديمقراطية اإلنسان حقوق مفاهيم على التربية اهمية : المقدمة

 بالكرامة والتقدير االفراد فيو يحظى مجتمع ايجاد تتيح والديمقراطية اإلنساف حقوؽ ثقافة اشاعة اف
 ممموس مف المجتمع بشكؿ في اإلنساف حقوؽ لقيـ تأثير ىناؾ يجعؿ الجانب بيذا فالتوعية واالحتراـ،

 غير والمنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التعميمية، الدولة لمؤسسات المبذولة الجيود خالؿ
 بيف فالربط .المجتمع في الفاعؿ تأثيرىا خالؿ مف واالجتماعية الدينية المرجعيات الى الحكومية، اضافة

 حقوقيـ فضاًل عف اإلنسانية، حقوقيـ تفيـ لألجياؿ يتيح فّعاؿ تربوي منيج وباعتماد الجيود ىذه كؿ
 وادراؾ الحقوؽ عمى االطالع خالؿ مف بيـ المحيطة والظواىر الموضوعات والدستورية، وفيـ المدنية

 .الحقوؽ تمؾ عف مباشرة الناتجة الواجبات
 والتربية المعرفة والعمـ ينقؿ اف المجتمع بيا يستطيع التي العمميات توسيع توجب الثقافة ىذه نشر فعممية
 العاـ اإلنساني عمى الواقع تظير التي المستجدات مع والتفاعؿ المجتمع، أفراد مف عدد أكبر الى عمييا
 فالتربية .كبشر بكرامة ظميا في الناس يعيش التي االساسية بالمعايير ترتبط اإلنساف حقوؽ ثقافة ألف
 عف اً عاليًا وعي يحمؿ جيؿ اعداد أىداؼ مف سامي وىدؼ ضرورة ىي اإلنساف حقوؽ ثقافة عمى

 لمفرد اإلنسانية الذات حقيقة وادراؾ األرض، وفيـ ىذه عمى عاشت التي المجتمعات في التطورات
 بقاع مف مكاف في كؿ اإلنساف عنو يبحث الذي االطمئناف لتحقيؽ الناس، مف غيره مع وعالقاتو
 إنسانية معايير بوجود اإلنسانية محفوظة مكانتو بأف يشعر يجعمو ما الى دائمة بحاجة فاإلنساف األرض،
 الممقاة الواجبات وبيف االساسية، وحقوقو اإلنساف وطموحاتو رغبات بيف الصحيحة المعادلة تحقؽ عادلة
 وتجاوز والجماعية الفردية مصالحو تحقيؽ نحو واالندفاع الى التحرر اإلنساف يدفع ما وىذا عاتقو، عمى

  .الكريمة الحياة لبناء اآلخريف مع والتعاوف الحياة، مصاعب
 واجتماعياً  فكريا االجياؿ تطوير عمى القادرة االجتماعية المؤسسات أبرز مف التعميمية المؤسسات وتعدّ 

 بيا المختمفة، ونادى اإلنسانية الوقائع اكدتيا الحقيقة وىذه والدتو، منذ الحرية الى دائما يميؿ فاإلنساف
 بعقؿ والتصرؼ الحرية عمى تربية الناشئ والحديثة، ألجؿ القديمة العيود في والفالسفة المربيف مف الكثير
 السموؾ تطويع ىي اإلنساف حقوؽ عمى والتربية. العقمية قدراتيـ لتحريؾ ذكائيـ مف ليستفيدوا متطور
 والنظـ االجتماعية العالقات مف انواع تأسيس الى دفع المجتمعات ما وىذا العميا، االجتماعية القيـ باتجاه
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 طريقتيـ اختيار في بحقيـ المساس عدـ وضماف عمييا والحفاظ تحقيؽ الحرية ليـ تكفؿ التي ،السياسية
 بيا يمتـز وواجبات حقوؽ ولو ووطنو، امتو الى بانتمائو ممتـز اإلنساف اف المعروؼ ومف .لمحياة المالئمة

 والمعرفةالوعي  مف نوعا تحتـ والمجتمع المواطف حقوؽ بيف العالقة وىذه المجتمع، ليذا نتيجة انتماءه
 بيف الترابط مف خالؿ اإلنساف حقوؽ نظرية في اساسيا جزءا تمثؿ الصالحة، ألنيا المواطنة تتحقؽ لكي

 يستحقو الئؽ عيش الى تأميف تسعى كنظرية اإلنساف حقوؽ وبيف لوطف، بناء في يساىـ كمبدأ المواطنة
  .المجتمع ذلؾ في السائدة والثقافة الوعي ضمف االساسية وحرياتو كيانو عمىًا حفاظ الفرد
 النشاطات المتعددة يعني تمؾ اإلنساف حقوؽ مفيوـ تعميـ اف في نشراتيا الدولية العفو منظمة أشارت وقد

 :ما يمي وفيـ بمعرفة التسمح عمى قادريف االفراد لجعؿ المصممة
 .االنساف حقوؽ احتراـ الى تؤدي التي التفكير وأنماط والقيـ اإلنساف حقوؽ مفاىيـ-۱
 .اإلنساف حقوؽ وتحمي تصنؼ التي الرسمية الوثائؽ-۲
 الحقوؽ نفس عمى تؤكد التي التفكير وانماط القيـ وتأكيد اإلنساف بحقوؽ االمساؾ الى اليادفة الميارات-۳

 .الحقوؽ تمؾ عف لمدفاع العمؿ وتشجيع لمجميع
  -:تعريف حقوق اإلنسان

. قػػاؿ ، وىػػو اسػػـ مػػف أسػػماء ا  الحسػػفوىػػو نقػػيض الباطػػؿ ريتغيػػالػػذي ال ىػػو الثبػػات  -:الحققق  ققل الم قق 
 ، سورة الحج(. 6). ذلؾ بأف ا  ىو الحؽ وأنُو يحيي الموتى وأنُو عمى كؿ شيٍء قدير():تعالى

 تحقيققاً  وتكميفقاً  سقمط  الشقارع تق  وققرر االختلقاص وجق  عمق  طقا بتقتىػو :  الحقق  قل الطلقطم 
 .، أو هو طلمح  يحطيها القانونلمفردهو سمط  إرادي  و  ،طعين  لطلمح 
ىػي المعػايير األساسػية التػي ال يمكػف ل نسػاف باعتبػاره بشػر أف يعػيش بكرامػة   -:حقوق اإلنسانتعريف 

ف ىػػذه الحقػػوؽ واحتراميػػا أريػػة والعدالػػة والمسػػاواة واف مػػف شػػمػػف دونيػػا واف حقػػوؽ اإلنسػػاف ىػػي أسػػاس الح
تنميػة كاممػة، وتمتػد جػذور تنميػة حقػوؽ اإلنسػاف فػي الصػراع مػف اجػؿ إتاحة إمكانية تنمية الفػرد والمجتمػع 

الحرية والمساواة في كؿ مكاف في العالـ ويوجػد األسػاس الػذي تقػـو عميػو حقػوؽ اإلنسػاف مثػؿ احتػراـ حيػاة 
  اإلنساف وكرامتو في اغمب الديانات والفمسفات .
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عقء  قيطتق هل احترام كراطق  االنسقان اما حقوؽ االنساف عرفيا البعض  هقل وسقيم  الطقواطن  قل ، أو وا 
الطعقايير االساسقي  التقل ال يطكقن لمنقاس طقن دونهقا أن أو ىػي ، الد اع عن نفس  ضد الطجتطع والدولق 

 تنفس  وططارس  نشقاطات  دون عواقققهل قدرة االنسان عم  اختيار تلر ات  أو  ،يعيشوا تكراط  كتشر
 ع.طع طراعاة القيود الطفروض  لطلمح  الطجتط

طجطوعققق  الحققققوق أمػػػا االطػػػار العػػػاـ لمصػػػطمح حقػػػوؽ االنسػػػاف، الػػػذي يػػػتـ تداولػػػو دوليػػػًا فيعػػػرؼ بأنػػػو: 
 .والططالب الواجب الو ا  تها لكل التشر عم  قدم الطساواة دونطا تطييز  ل طا تينهم

 وقبؿ الدخوؿ إلى مفيـو حقوؽ اإلنساف وجب التطرؽ إلى بعض المصطمحات الميمة مثؿ :
: ىػػو مجموعػػة مػػف القواعػػد الممزمػػة التػػي تػػنظـ سػػموؾ األشػػخاص وحيػػاتيـ ونشػػاطيـ تطعنققاا العققام القققانون

 .قره السمطة التشريعية في البالدوعالقاتيـ بعضيـ ببعض وت
فيػػو مجموعػػة مػػف القواعػػد التػػي تػػنظـ ناحيػػة معينػػة مػػف حيػػاة األشػػخاص ونشػػاطيـ  تطعنققاا الخققاصأمػػا  

 ... الخ .وقانوف التقاعدء كقانوف العمؿ وقانوف البنا
ض نفسػو عمػى المجتمػع البشػري عنػد وف المسػتمد مػف الطبيعػة والػذي يفػر فيػو القػان -:أطا القانون الطتيعل

 .ور حوؿ فكرتي العدؿ والخير العاـفقداف القانوف الوضعي وىذا القانوف غير مكتوب ويد
قسػميف ) الحقػوؽ الدوليػة والحقػوؽ ، وىػو عمػى فيو القانوف الػذي تضػعو سػمطة مػا -:أطا القانون الوضعل

 الداخمية ( أي محمي وعالمي .
: وىػػي حقػػوؽ ال سػػبيؿ إلػػى انتزاعيػػا مػػف اإلنسػػاف ألنػػو يولػػد متمتعػػا بيػػا كحقػػو بالحيػػاة  الحقققوق الطتيعيقق 

وحقػػػو فػػػي الحريػػػة وحقػػػو فػػػي اكتسػػػاب السػػػعادة وحقػػػو فػػػي تغييػػػر الحكومػػػات التػػػي تحػػػوؿ دوف تمتعػػػو بيػػػذه 
   .الحقوؽ
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 -:نيف الحقوق إل  بءث أنواع رقيس يطكن تل :حقوق اإلنسان أنواع
األساسية أو الفردية أو المدنية التي يمكف اإلشارة إلييا ضػمف الحقوؽ أواًل : الحقوق الطدني  والسياسي  :

ىذه المجموعة والتي ظيرت تباعا في االىتمامات الفكرية الفردية والعامػة وتضػمنتيا النصػوص التشػريعية 
ىػدار  باالىتماـ والتكريس ىي حؽ التمتع باألمف واألماف واحتراـ اإلنساف ككائف قائـ بذاتو حرا بػال تقييػد واد

وىػػي  المنػػزؿ أو المراسػػمة لكرامتػػو وحػػؽ الػػذىاب واإليػػاب واحتػػراـ الػػذات الشخصػػية مػػف عػػدـ انتيػػاؾ حرمػػة
)) الحكوطققق  فيػػػرى بعضػػػيـ بأنػػػو ، أمػػػا الحقػػػوؽ السياسػػػية تباينػػػت تعريفػػػاتيـ ليػػػذا الحػػػؽ مرتبطػػػة بالحريػػػات

)) الحكوطق  الحقرة أي التمقد أو ىػو  الدستوري  أي الحكوط  التقل يكقون لمشقعب  يهقا لقوت طسقطوع   
بينمػػا يػػرى  ي يقققرر تشققكيل الحكوطقق  تنفسقق     تحكطقق  حكوطقق  نياتيقق  ديطقراطيقق   الشققعب هققو القق القق ي

يعنققل انعققدام كققل حكققم  وهقق ا الشققعور )) شققعور الطققواطن تالططةنينقق  وا طققن  ققل الطجتطققع بعضػػيـ بأنػػو
 وتشمؿ الحقوؽ اآلتية : وتسط  ه ا الحقوق تحقوق الجيل ا ول . تعسفل أو طستعتد   

حػػػؽ المشػػػاركة ، حػػػؽ التحػػػرر مػػػف العبوديػػػة، حػػػؽ عػػػدـ التعػػػرض لمتعػػػذيب، حػػػؽ حريػػػة األمػػػف، حػػػؽ الحيػػػاة
 .تراؾ الجمعيات واالشتراؾ فيياالشحرية ا، لتعبير والتفكير والضمير والديفحؽ الرأي وا، السياسية

ويقصػد بيػا كػؿ الحقػوؽ التػي تػدخؿ فػي نظاميػا كػؿ النشػاطات  بانيًا : الحقوق االقتلادي  واالجتطاعي  :
نمػا تشػػمؿ مجموعػػة مػػف األشػخاص.  وتسققط  ذات الصػفة الجماعيػػة أي تمػػؾ التػي ال تخػػص الفػػرد لوحػػده واد

 وتشمؿ ما يأتي : وىي مرتبطة باألمف الجيل البانل طن الحقوق
 حؽ المأكؿ والمشرب والرعاية الصحية .، حؽ المستوى الالئؽ مف المعيشة، حؽ العمؿ وحؽ التعميـ

إف حؽ التفكير يعد امرأ داخمي يػتـ فػي أعمػاؽ الػنفس وثنايػا  بالبًا : الحقوق التيقي  والبقا ي  والتنطوي  : 
إال إف لػػو مظػػاىرا خارجيػػة واثػػأرا ظاىريػػة تتمثػػؿ  العقػػؿ لػػذا فيػػو بعيػػد عػػف سػػيطرة الحكػػاـ وسػػمطاف القػػانوف

مػػف  وتسققط  الجيققل البالققثبحريػػة العبػػادة أو العقيػػدة كمػػا تشػػمؿ حريػػة الػػرأي والتعبيػػر والصػػحافة والتعمػػيـ 
الثقافيػػة والسياسػػية  الحقػػوؽ وتشػػمؿ حػػؽ العػػيش فػػي بيئػػة نظيفػػة ومصػػونة مػػف التػػدمير والحػػؽ فػػي التنميػػة

 .واالقتصادية
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جطالها تطا يةتل ::اإلنسان خلاقص حقوق     أهم الخلاقص التل تتسم تها حقوق اإلنسان وا 

، فيػي ببسػاطة ممػؾ النػاس كميػـ ألنيػـ بشػر بمعنػى أدؽ ساف ال تشترى وال تكتسب وال تػورثحقوؽ اإلن  -1

 .وؽ اإلنساف ) متأصمة ( في كؿ فردإف حق

أو الديف أو الػرأي السياسػي أو حقوؽ اإلنساف واحدة لجميع البشر بغض النظر عف العنصر أو الجنس  -2

، إذ أف النػاس قػد ولػدو أحػرًا جمػيعيـ ومتسػاويف فػي الكرامػة الوطني أو االجتمػاعي الرأي األخر أو األصؿ

 .وؽ اإلنساف ) عالمية ( لكؿ الناسوالحقوؽ ، بمعنى أدؽ إف حق

لػو لػـ تعتػرؼ  ، فميس مف حؽ احد اف يحـر شخصًا أخر مف حقو حتىحقوؽ اإلنساف ال يمكف انتزاعيا -3

 .ف ثابتة أي ) غير قابمة لمتصرؼ (فحقوؽ اإلنسا ،بيا قوانيف بمده

إف  ، أية واألمػػف وبمسػػتويات معيشػػية الئقػػةلكػػي يعػػيش النػػاس بكرامػػة فانػػو يحػػؽ ليػػـ أف يتمتعػػوا بالحريػػ -4

 .  (لمتجزئة حقوؽ اإلنساف ) غير قابمة

وارتبطت بو، ومف الخطأ اف نقوؿ أف حقػوؽ حقوؽ اإلنساف قديمة قدـ البشر، وجدت مع وجود االنساف  -5

 االنساف وجدت حديثًا.
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 :حضاراتوتقسم إل  ست   -حقوق االنسان  ل الحضارات القديط  : -الطتحث البانل:

تعتبػػر حضػػارات وادي الرافػػديف مػػف اقػػدـ الحضػػارات  -حقققوق االنسققان  ققل حضققارة وادي الرا ققدين: -اوالً 
االنساف، وكاف العراقيوف في مختمػؼ عصػورىـ التاريخيػة سػومري أو اكديػة أو البشرية التي اىتمت بحقوؽ 

بابميػػة أو اشػػورية، يطػػالبوف عػػاىميـ اي)ممكيػػـ( باعتبػػاره نائبػػًا عػػف االلػػو، بوضػػع قواعػػد وتطبيػػؽ اجػػراءات 
 تضػمف لمجميػػع الحريػة والعدالػػة والمسػاواة االجتماعيػػة. واف كممػة الحريػػة قػد وردة فػػي نػص سػػومري ال أقػػدـ
وثيقة تاريخية عرفيا العالـ القديـ، تشير صراحًة إلى اىمية حقوؽ االنسػاف وتأكيػدىا عمػى حريتػو وبرفضػيا 
كػؿ مػػا ينػاقض ذلػػؾ. إف مػا تركػػو لنػا التػػاريخ القػػديـ فيمػا يتعمػػؽ بحقػوؽ االنسػػاف فػي حضػػارة وادي الرافػػديف 

بػت عشتار(وقانوف)اشػنونا( وشػريعة لقانوف)اورنمو(وقانوف)لتػاريخ وىػي ىي اربعة مف القوانيف المدونػة فػي ا
والتػي لػـ تصػؿ  كاجينا(ت االجتماعيػة التػي عرفػة باسػـ)اور )حمورابي(. اضافة إلى مجموعة مف االصػالحا

 -إلى درجة القانوف لخموىا مف المقدمة والخاتمة. وسوؼ نتناوؿ ىذه االصالحات والقوانيف وكما يأتي:
وىػػي مجموعػة مػف االصػالحات االجتماعيػػة المدونػة بالمغػة السػومرية والخػػط  -القءحات اور كاجينقا: -1

ؽ ـ( لمقضػػاء عمػػى المسػػاوئ  2375كاجينػػا( حػػاكـ مدينػػة لكػػش)ماري، وضػػعيا العاىػػؿ السػػومري )اور المسػػ
التي كاف يتذمر منيا الشعب وازالة المظالـ واالستغالؿ الذي كاف يقع عمى الفقراء مػف االغنيػاء والمتنفػذيف 

وهقققل تعقققالا االوضقققاع عػػػدد مػػػف االصػػػالحات كاجينػػػا( عبػػػد. وقػػػد وضػػػع الممػػػؾ السػػػومري )اور اؿ المورجػػػ
الطحا ظقق  عمقق  طكانقق  الطققرأة واسققتقءليتها ونشققر العدالقق  والطسققاواة  ققل طجتطققع الطدينقق  و االجتطاعيقق  

جقد  يهقا نقص يققول )تيقت الفقيقر لقار تجقوار وِ  إ طن اجل ازال  طا كان يت طر طن  الطجتطقع  السوطري 
جينقا  قل نشقر الطسقاواة تقين اتنقا  الطجتطقع واهقتم توضقع اتيت ال نل  وه ا يعتتر دليل عم  رغتق  اورك

قوانين تطتق العدال  وتضطن الحري ، والقضا  عم  عدم الطساواة والفوارق االجتطاعي ، ولم تلقل تمقك 
 اتط .درج  القانون لخموها طن الطقدط  والخ

ؽ ـ( وىػػػو مػػػف اقػػػدـ  2113ويعتبػػػر اورنمػػػو مؤسسػػػة سػػػاللة أور الثالثػػػة السػػػومرية ) -ققققانون أورنطقققو: -2
مػػػػػادة قانونيػػػػػة عػػػػػالج عػػػػػدد مػػػػػف المسػػػػػائؿ االجتماعيػػػػػة  (31القػػػػػوانيف المكتشػػػػػفة لحػػػػػد أالف، يتكػػػػػوف مػػػػػف )

أة، عقوتقق  ق الطققر )توحيققد العدالقق   ققل الققتءد ور ققع الظمققم والت ضققا ، حفققظ حقققوواالقتصػػادية مػػف اىميػػا
وقد اكتف  الطمك اورنطو  ل قانون  تةخق  طعاقت  طن ي رق حقًء طزروعًا لشخص أخر   الشهادة الكا ت 

 دني .تيط  يرتكتها تداًل طن العقوت  الال راط  طن الطدان عم  اي  جر 
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حكػـ بدايػة العيػد  خػامس ممػوؾ سػاللة ايػس األموريػة الػذيعشػتار يعتبػر الممػؾ  -قانون لتت عشقتار: -3
البػػابمي القػػديـ. وقػػد دوف القػػانوف عمػػى اربعػػة رقػػـ طينيػػة وبػػالخط المسػػاري وتتضػػمف المقدمػػة تمجيػػد الممػػؾ 
وتظيػػػر خصػػػالو الحميػػػدة كمػػػا اشػػػارة المقدمػػػة إلػػػى األوضػػػاع المترديػػػة والفسػػػاد األدري وليػػػذا اصػػػدر الممػػػؾ 

انيف شػاممة تخػص االمػور ( مػادة وكانػت قػو 35القوانيف لرفع الظمـ عف الناس. وقد وصؿ مف ىذه القوانيف)
)االراضققل الزراعيقق ، شققؤون العتيققد، حققاالت االعتققدا  عمقق  االخققرين، تنظققيم شققؤون الضققراقب،  اآلتيػػة

العءقققات الخالقق  الطعرو قق  تققا حوال الشخلققي ، حقققوق الطققرأة الحققرة وحقققوق الزوجقق  ا م واالوالد  ققل 
لكراهي  والت ضا  ونشر الر اهي ، كطقا عم  اتالقضا  الطيراث. وجا ت الخاتط  لتتضطن عهد طن الطمك 

 تضطنت انزال العقوت  االلهي  عم  كل طن يحاول ت ير ه ا القانون. 
وىي اقدـ القوانيف المكتوبة بالمغة األكدية، وىي تسبؽ شريعة حمورابي بقرنيف مف  -قانون اشنونا:  -4

 1992سنة) الممؾ )بالالما( ة قانونية وضعيا( ماد61الزمف، وما تبقى مف شريعة اشنونا ىو مقدمة و)
ومدينة اشنونا احدى المماليؾ األمورية الست التي قامت في وادي الرافديف بعد انييار ساللة اور  ؽ ـ(

)عالجت الطواد االحد عشر االول  االسعار ؽ ـ(. اىـ ما جاء في ىذا القانوف  2006الثالثة في حدود)
قانون االحوال الشخلي  واالجتطاعي  لنشر  العقوتات،قانون و شؤون الطمكي  واالطوال، و وا جور، 

الططمق  وغير الطرأة حقوق و العدال  والطساواة ولم ي فل  ل ه ا القوانين عن وحقوق الزوج  والزوج 
ك لك لدرت قوانين تنظم اطور االسرة طن زواج وطءق وارث وتتنل ونشر العدال  و الطتزوج  
 قانون حطاي  ا سير .و قانون شؤون العتيد، و  ،االجتطاعي 

الشييرة اكبر دليؿ عمى تطور الفكر وتعد مسمة حمورابي  -ؽ ـ(: 1951-1794 )طسم  حطوراتل -5
وتعتبر شريعة حمورابي العاىؿ البابمي والتي اصدرىا  في حضارة وادي الرافديف في مجاؿ حقوؽ االنساف،

قوؽ االنساف، بعد اعادتو توحيد البالد في في السنة الثالثيف مف حكمو مف اشير القوانيف التي اىتمت بح
 -:يوادي الرافديف تحت راية امبراطورية واحدة، وقد اعتمد في كتابتو ليذه الشريعة عمى ما يأت

 استفاد طن جطيع القوانين واالنظط  التل لدرت قتم  وهل لالح  لخدط  الطجتطع. -أ
 والطجتطع الجديد.وحد جطيع القوانين  ل  ترة حكط  ولاغها تطا يتء م  -ب
 وزعها عم  اكتر الطدن التاتمي ، طبل طدين  اشور ونفر والوركا  واور و طدين  تاتل العالط . -ج
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 164الى 135مادة قانونية مف المادة  30تضمف  ( مادة قانونية282وتتألؼ شريعة حمورابي مف )
وتنقسـ إلى ثالثة اقساـ ىي  .تخص االسرة في امور الزواج والطالؽ واالرث والتبني والرعاية وغيرىا

المقدمة والمتف والخاتمة وفي قسميا االعمى نحت بارز أللو الشمس وامامو يقؼ الممؾ حمورابي بخشوع. 
وقد احتوت شريع  حطوراتل عم  قضايا تتعمق تالقانون والشهود والسرق  والنهب والزراع  والضراقب 

 . ك لك تضطنت قوانين لطحاست  الطرتشين  ل واالسرة وتنظيطها طن حيث اإلرث والتتنل والترتي
الوظاقف والجيش، وهناك طواد خال  تالعقوتات وال راطات، ونلرة الطظموم والضرب تيد طن حديد عم  

 الظالطين والعطل عم  اسعاد الشعب التاتمل. 
 طبيعة عف واضحة حضارية نصوصا الحضارة ىذه قدمت :- الفرعوني  (وادي النيل حضارة -بانياً 

 بو جاء انو يزعـ لقانوف اىميا أخضع آنذاؾ مصر حكـ حينما ألو الشمس )عار ) فاإللو الفرعوني المجتمع
الثامنة  االسرة عيد والصدؽ، وفي والعدؿ الحؽ عمى اساسو يقوـ (ماعت) اسـ عميو اطمؽ السماء مف

 كؿ حؽ مف واصبح العدالة، معايير تطبيؽ بضرورة وتنادي بالعدؿ تحكـ مجالس لمبالد انشاء تـ عشر
 ولكنيـ الزمف مف فترة الشعب بيا فسعد ،الفراعنة عمى حكرا كانت اف بعد موتو بعد بجثتو يحتفظ اف فرد

 اف .ثانية القانوف ىذا فأعيد شعبية ثورة فاندلعت الفوضى في وسقط وشقي ذؿّ  عنيا عندما انحرفوا
 الدولة مف صفات اساسية صفة وىذه آلية، بوصفيـ تقديس نظرة مموكيـ الى ينظروف القدامى المصرييف
 انفسيـ اعتبروا المذيف العراؽ القديـ مموؾ خالؼ عمى القروف عبر تاريخيا مر عمى القديمة المصرية
 ِإلَ  ٍ  ِطنْ  َلُكمْ  َعِمْطتُ  َطا اْلَطَل  َيا َأيَُّها  رَِعْونُ  َوقَالَ ) : تعالى   قوؿ ذلؾ ايد وقد ،اآللية مف مفوضيف

ِنلِّ  طوس  إلِ  َ  إل  أَطمَّعِ  لَعملِّ  َلْرًحا ِلل َ اْجَعلْ  الطِّينِ  َعَم  َهاَطانُ  َيا ِلل َ ةَوِقدْ  َغْيِري  ِطنَ  َ َظُن ُّ  َوا 
 عف وتنصؿ االصالح، نحو اتجو جديدا فكرا لمواقع برز الوسطى الفرعونية الدولة حقبة وفي) اْلَكاِ تِينَ 

 ىي في زمف نبي ا  يوسؼ عمية السالـ. التوحيد الى ثوراتيـ واقرب الفراعنة، المموؾ فكرة الوىية
 مف وقمؿ شيء، كؿ خالؽ وتعالى سبحانو   نادى بوحدانية ممؾ اوؿ يعد الذي  )اخناتون الطمكبورة
 في الناس بيف المساواة ونشر الحروب ونبذ والتسامح والرحمة السالـ الى ودعا والكياف، المعابد سمطة
 اف :)يقوؿ تمييز او تفاوت دوف مف لمجميع العدالة والمساواة الى تحقيؽ دعا كما الدنيوية، شؤونيـ
 الحؽ رحاب في اال يحيى ال واإلنساف خالقيـ، أماـ مثؿ تساوييـ الدنيوية شؤونيـ في الناس مساواة
 (.والعدؿ
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وانتشرت مف اليند إلى جنوب شرؽ اسيا، واستندت في تعاليميا الى  ظيرت -الحضارة الهندي :-بالباً 
   -النصوص المقدسة التي نسبت إلى اآللو اليندوسية:

 والدعوة العدؿ نشر فيو  لمحياة، ًعممية حموال ضعاىتمت بو   )م ق 1511) الهندوسي )اتراهطا   االل-1
  والخمؽ، ونشر المساواة والحرية بيف افراد المجتمع. ،والسيما ما يتعمؽ بالحياة اآلخاء الى
 أكدت حيث والياباف، الصيف في تعاليمو وانتشرتمف اليند انطمقت  : )ق م 561 )تو ا) المفكر -2

 األمير جسـ بيف فرؽ ال انو (بوذا (ويرى العدالة ونشر المساواة والحرية مبادئ مف الكثير عمى تعاليمو
 المخموقات ولكؿ الروح تقديس في يبالغوف ألنيـ. روحييما بيف فرؽ وكذلؾ ال الفقير، المتسوؿ وجسـ
 يدعو ما القانوف في ىذا وجد وقد الحياة سر تفيـ التي القديمة معتقداتيـ مف جزء فيي الحيوانات، وحتى
 بما ومفرطة، ضرورية غير تسبب معاناة التي االسمحة استخداـ حّرـ عندما اإلنساف حقوؽب اىتـ انو الى
 .المسممة او الساخنة االطراؼ ذات السياـ ذلؾ في
والتي  ق م  551 كونفوشيوس) الطفكر حكمة تجمت فقد الصيف في اما:- الليني  الحضارة -راتعاً 

 تعاليمو في وشدد الناس بيف والسالـ األمفالدعوة الى و  ساعدت عمى نشر العدالة والمساواة االجتماعية،
 .الرذائؿ ارذؿ ىو الظمـ اف ورأى، كاف أيا اإلنساف خدمة عمى

  -ق م : 2115الحضارة اليونانل) -خاطساً 
في الصدارة مف ىذه االفكار في مجاؿ حقوؽ االنساف، حيث  -:ويعتتر الطفكر اليونانل)سو وكميس  -1

اشارة إلى اف المعجزات في الدنيا كثيرة وخير ما فييا ىو االنساف واكد عمى اف االنساف ولد مخيرًا وليس 
  .مسيراً 

 جاء واىـ ما، وادارية وقانونية تشريعية( مادة 260ولُو) - :لولوناليونان ) الفءسف وطن الطفكرين -2
 محكمة بموجب قضائو انتخاب في المساىمة في والفقراء االغنياء بيف تمييز دوف الشعب حؽ دستوره في

 والغى بالديف، الوفاء عدـ بسبب بجسد مدينو الدائف حؽ والغى الربا، وحّرـ، الشعب ممثمي مف مكونة
 بالده الى العودة مف البالد خارج بيعو تـ مف كؿ رقيؽ وحؽال وحرر الفالحيف، فقراء ضد العقاري الرىف
 :قاؿ اثينا ألىالي القوانيف افضؿ اعطيت ىؿ صولوف سؤؿ وعندما ،االسرة ألفراد االرث حؽ واقر

  . تحطم  يطكن  طا ا ضل اعطيتهم)
ىو توفي ثالثة امور  حيث يرى اف ماتعني بو الجميورية -الطفكر والفيمسوف)ا ءطون :-3

ال سيكوف مصير أي  وىي)الصحة والعدالة والرضا( واعتبر المجتمع المدني البد واف يقـو عمى العدؿ واد
 حكومة ال تقـو عمى العدؿ ىو االنييار والفشؿ .
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قد اكد عم  الطبل العميا لمدول ، وهل)القانون والعدال  اطا ارسطو   -الطفكر والفيمسوف)ارسطو :-4
والتعميم  وان الدول  وجدت للال  االنسان، ولم يوجد االنسان للال  الدول  الن االنسان ولد ليكون 

 سعيدًا .
 اشكاؿ وتغيرت القديـ، تاريخيا مر عمى سياسية تحوالت روما شيدت :-الروطاني  الحضارة -:سادساً 
  -الروطان: وطن الطفكرين .الجميوري الى النظاـ الممكيإلى  االمبراطوري مف فييا، الحكـ
 الحقوؽ تكوف اف عمى وأكد القانوف اماـ واءس جميعاً  المواطنوف يكوف اف عمى وأكد -:)شيشرطن  -1

 وتعتمد والفضيمة، العدالة اساس عمى نظريتو وترتكز، متساوية الواحدة الجميورية في لممواطنيف القانونية
 اإلنسانية الكرامة مف محدد بقدر الناس ينعـ الطبيعي لكي القانوف الى لمرجوع ويدعو والمعرفة، العمـ عمى

 منيا. نصيب لمعبيد يكوف اف عمى واكد االجتماعية، والطبيعة العقؿ يممكوف بشرا بوصفيـ واالحتراـ
 التي ىي اف الطبيعة ويعتقد واضحة، دينية صبغة عف تعبر افكاره فاف -(:سينيكا )اآلخر الطفكر أطا -2

 والعبد السيد بيف واف االختالفات اإلنسانية، المساواة بمبدأ واقر االفراد، ظمو في يعيش الذي االساس تقدـ
 االفراد بمساواة ونادى ،عبداً  اإلنساف يجعؿ الذي وحده السيء الحظ واف قانوني اصطالح مسألة ىي

 . العالمية الدولة ىي واحدة دولة الى ينتموف اخوة كونيـ جميعا

 البنيػة أمػا وكانػت افكارىمػا اساسػًا لبنػاء نظػاـ سياسػي دليػؿ عمػى احتػراـ االدارة الشػعبية وحقػوؽ االنسػاف 
 شخصػية لمفػرد تكػوف فمكػي الرومػاني، القػانوف فرضػيا شػروط قانونيػة ثػالث عمػى تعتمػد فإنيػا االجتماعيػة

وتعتبػر الحريػة  ،عائميػاً  ومسػتقؿ أسػرة رب أجنبػي يػرغ اً رومانيػ مواطنػا غير عبد حراً  يكوف اف يجب قانونية
 عند الروماف رخصة طبيعية وجدوىا مف قانوف اعمى مف القانوف الوضعي.
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 -:حقوق اإلنسان  ل اإلسءم  -الطتحث البالث:
لما كاف اإلسالـ أخر األدياف اإلليية وكاف محمد صمى ا  عميػو والػو وسػمـ ىػو خػاتـ النبيػيف فػاف اإلسػالـ 

 منطقة محػددة أو حقبػة مػف التػاريخ ىو ديف لمبشرية جمعاء ولمتاريخ كمو دوف اقتصار عمى شعب بعينو أو 
عشػػر قرنػػًا وىػػذه الحقػػوؽ ليسػػت ولقػػد اقػػر اإلسػػالـ بشػػريعتو السػػمحاء حقػػوؽ اإلنسػػاف منػػذ أكثػػر مػػف أربعػػة 

حقوقػػا طبيعيػػة بػػؿ ىػػي مػػنح إلييػػة ترتكػػز إلػػى مبػػادئ الشػػريعة والعقيػػدة اإلسػػالمية وىػػذا يضػػفي عمػػى تمػػؾ 
 الحقوؽ قدسية تشكؿ ضمانا ضد اعتداء السمطة عمييا .

التشػريع ولـ يترؾ القراف الكريـ امرأ إال تحػدث عنػو بالنسػبة لحقػوؽ اإلنسػاف ... والقػراف الكػريـ ىػو مصػدر 
ووفقا لمقراف الكريـ والسنة النبوية المطيرة فاف اإلسالـ نظاـ متكامؿ يشمؿ كػؿ جوانػب الحيػاة  ،في اإلسالـ

ويضػػػمف حريػػػة اإلنسػػػاف وحقوقػػػو فػػػي إطػػػار مبػػػادئ الشػػػريعة اإلسػػػالمية ويسػػػتند إلػػػى التضػػػامف بػػػيف األفػػػراد 
وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف القػػػراف الكػػػريـ والسػػػنة النبويػػػة المطيػػػرة  ،والمجتمػػػع وفػػػي إطػػػار المسػػػؤولية االجتماعيػػػة

تضمنت المبادئ األساسية التػي تػنظـ فييػا حقػوؽ اإلنسػاف فػاف ىػذيف المصػدريف األساسػييف يسػمحاف لكػؿ 
 مجتمع بتطبيؽ ىذه المبادئ ووفقا لمظروؼ وأوضاع المجتمع .

هق ا  ااُ أعطق هقو الق يو  ،خقالق اإلنسقان  اهلل تتقارك وتعقال  ل االسءم آلناالنسان اهم ططيزات حقوق  
 وهل : اهطي  كتيرة واولها الحقوق

 منح ىذه الحقوؽ قدسية . -1
 .ومتطمبات المجتمع أو العصر يتالءـيمكف االجتياد فييا والتوسع في فيميا وبما  -2
 إف ا  تعالى ىو الذي صاغ ىذه الحقوؽ . -3
 األفراد .أعطاىا قوة إلزاـ إذ يتحمؿ مسؤولية حمايتيا كؿ  -4
 وال تفسخ وال يتـ التنازؿ عنيا.  تتصؼ بالدواـ فال تتغير أو تتبدؿ وال تحذؼ وال تعطؿ -5
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أساسي  تنتظم داخمها حقوق اإلنسان وواجتات  وأسموب وقوانين وقد وضع اإلسءم قواعد 
 ططارست  لحريات  وه ا القواعد هل :

في االصؿ مباح وىي المساحة الواسعة التي يتصرؼ داخميا الفرد المسمـ في حقوقو وحريتو  شيءٍ كؿ -1
 وال يقؼ اال عندما يحـر بنص مف الكتاب والسنة النبوية.

 .(ال ضرر وال ضرار في االسالـ  )حدود حرية الفرد تقؼ عند حدود حرية الفرد االخر.-2
ما تكوف المصمحة العامة صمحة الفرد وحيثمحة العامة مع مااللتزاـ بالمصمحة العامة عند تقاطع المص-3

 شرع ا . يكوف
االلتزاـ بأخالقيات االسالـ عند ممارسة الحقوؽ والحريات فال يجادؿ اال بالحسنى وال يجير بالسوء وال -4

 يقوؿ اال الحؽ وال يقوؿ ماال يفعؿ واذا حكـ ال يكوف فضًا غميظ القمب.
 فعؿ باعتبار العقؿ مرجعية لكؿ فعؿ. اف يستخدـ العقؿ في كؿ-5
 لحكـا مبدأ الشورى كمنيج لمسموؾ وفمسفة ىوالقاعدة األساسية لممارسة الحريات والحقوؽ في إطارىا -6
 .المفاسد مقدـ عمى جمب المصالحاي)ترؾ( أالعمؿ بمبدأ در  -7

 . الططهرةن والسن  النتوي  آ) القر   ل االسءم أهم حقوق اإلنسان ا ساسي 
لقد وىب ا  الحياة ل نساف وقد دعاه الى احتراميا والمحافظة عمييا، وحـر االعتداء  -حق الحياة: -1

عمييا او تعريضيا لألذى بدوف حؽ كونيا مقدسة، ويتبيف حؽ الحياة في االسالـ عندما ننظر الى 
تعال )وال تعتدوا ان قال  ،العقوبات التي فرضيا االسالـ تجاه القاتؿ الذي ينيي حياة شخص دوف حؽ

قال تعال )وال تقتموا النفس التل حرم اهلل إال تالحق  لكم ولآكم ت  (، 190البقرة)اهلل ال يحب الطعتدين 
قال تعال ) طن اعتدى (، كما اوجب االسالـ الدفاع عف النفس لحفظ الحياة، 151األنعاـ)لعمكم تعقمون 

(، وجعؿ الديف االسالمي المحافظة عمى الحياة 194رة)البق عميكم  اعتدوا عمي  تطبل طا اعتدى عميكم 
والدفاع عنيا شرط استمرار الجنس البشري وبقائو واالبتعاد عف اي شكؿ مف اشكاؿ االعتداء، الف 

 (.195البقرة)قال تعال )وال تمقوا تةيديكم إل  التهمك  االسالـ اعتبر االنساف مكمفًا بالحفاظ عمى حياتو، 
 ة التي اقرىا االسالـ لبني البشرمف اكثر الحقوؽ اإلنساني -لتفكير واالعتقاد:حري  التعتير وا -2

(، واالنساف حر 6الكافروف)قال تعال )لكم دينكم ولل دين فاإلنساف حر في اختيار عقيدتو ودينو، 
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لعقيدة (، فإقرار االسالـ لحرية ا256البقرة)قال تعال )ال إكراا  ل الدين قد تتين الرشد طن ال ل بفطرتو، 
بأوسع معانييا، إذ سمح ألىؿ الكتاب السيما المسيحييف والييود ببناء الكنائس والمعابد وممارسة شعائرىـ 
الدينية كما عاقب عمى االعتداء وأقر عمى المساواة بيف المسمميف واىؿ الكتاب بجميع الحقوؽ والواجبات 

لدينية يعتقد ما يشاء ويتعبد كيفما مف حيث تقميد المناصب والوظائؼ مف منطمؽ كؿ انساف حريتو ا
 يشاء، إال انو حـر  اف يتخمى عف اسممو حفاظًا عمى تماسؾ المجتمع ووحدة االمة.

لقد اىتـ االسالـ بيذا الحؽ واوجبو عمى كؿ مسمـ ومسممة مف اجؿ القضاء عمى  -حق التعميم: -3
تقول  ؿ العمماء في منزلة المؤمنيف الجيؿ، وقد عظـ القرآف الكريـ العمـ والعمماء في اكثر مف آية، فجع

وقال تعال :)اقرأ تإسم رتك (، 11المجادلة )تعال :) ير ع اهلل ال ين اطنوا طنكم وال ين أوتوا العمم درجات 
، ثـ جاء في ال ي خمق االنسان طن عمق، اقرأ ورتك االكرم ال ي عمم تالقمم عمم االنسان طالم يعمم 

 ن سمك طريقًا يمتطس  ي  عمطًا سهل اهلل لُ  ت  طريقًا إل  الجن  قول الرسول)ص )طالحديث الشريؼ 
وحث االسالـ عمى طمب العمـ والتعمـ والسعي اليو وبذؿ الجيد في تحصيمو لينفع بو المسمـ نفسو وغيره 

لذا فالعمـ والتعمـ مف الحقوؽ واالىداؼ  الحديث الشريف)اطمب العمم طن الطهد ال  المحد كما جاء في 
 االساسية التي اكد عمييا االسالـ.

حبب االسالـ العمؿ وأوجبو كونو السبيؿ الوحيد لمكسب والعيش الكريـ ل نساف وبارؾ  -حق العطل: -4
ا قال تعال :)هو ال ي جعل لكم االرض  لواًل  اطشو العامميف واثنى عمييـ وذـ الكسالى الذيف ال يعمموف، 

وقال الرسول )ص )طا أكل احٌد طعاطًا قط خيٌر (، 15الممؾ) ل طناكتها وكموا طن رزق  والي  النشور 
ن نتل اهلل داود كان يةكل طن عطل يدا  فأعطى االسالـ لكؿ فرد في  طن ان يةكل طن عطل يدا وا 

ما اف الفقو االسالـ المجتمع الحؽ في ممارسة العمؿ الذي يناسبو ويالئمو بما يكفؿ لو العيش الكريـ، ك
يمـز الدولة بتوفير العمؿ المناسب ل نساف كما يمـز ارباب األعماؿ برعاية العماؿ وتوفير اآلالت المناسبة 

  )اعطوا ا جير اجرا قتل أن يجف عرق  .تقول الرسول)صليـ واف يعطوا اجورىـ كاممة غير منقوصة عماًل 

مف ل نساف، أكدت عمى حرية اإلنساف الشخصية أكدت الشريعة االسالمية حؽ األ -حق ا طن: -5
والتي يراد بيا)حؽ الفرد في الذىاب واالياب، والتنقؿ بحرية داخؿ البالد والخروج منيا إذا أراد وكذلؾ حقو 
في األمف بمعنى عدـ القبض عميو أو حبسو أو معاقبتو إال بمقتضى القانوف وفي الحدود التي يقررىا، 
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مف أي اعتداء حمايًة لكرامتو وشرفو وبيتو وحفظ  -ايًا كاف-الدولة حماية الفردكما أوجب االسالـ عمى 
 قول الرسول)ص  )ظهر الطؤطن حط  إال  ل حٍد أو حق .أمنو، كما في 

لقد اقر االسالـ حؽ التممؾ، وحـر النيب والسمب واالعتداء عمى ممؾ عمى اآلخريف،  -حق التطمك: -6
( والمشرع االسالمي قيد 29النساء)تعال )ال تةكموا أطوالكم تينكم تالتاطل قال وقد نص عمى ذلؾ القرآف، 

الممكية الفردية بقيود لغرض تأميف العدالة االجتماعية والتكافؿ االجتماعية، ومف ىذه القيود ضريبة الزكاة 
اقل قال تعال )و ل اطوالهم حٌق طعموم لمسجعميا فرضًا واجب عمى األغنياء، يقابمو حؽ لمفقراء، 

(، فالممكية في االسالـ ىي لتحقيؽ المصمحة العامة ويجب عدـ التعسؼ في 91الذاريات)والطحروم 
قال تعال :)وهلل طمك استخداـ ىذا الحؽ، واف يكوف مصدر الممؾ حالاًل. كما اف المالؾ الحقيقي ىو ا  

ستخمفوف عمى االمواؿ اي اف (، أما البشر فيـ م18المائدة)السطاواِت واالرض وطا تينهطا والي  الطلير 
قال تعال )وانفقوا ططا االنساف وكيؿ ا  فييا ويجب عميو صيانتو واستخدامو في الحالؿ ورضا ا ، 

الرسول)ص  قد جعل الطوارد  ات النفع العام لكاطل (، ونجد أف 7الحديد)جعمكم طستخمفين  ي  
 والنار .الطجتطع تقول )الطسمطون شركا   ل بءب : الطا  والكل 

أوجب االسالـ العدؿ في القضاء كما أوجب المساواة في الحقوؽ  -حق العدال  والطساواة: -7
 قال تعال )إن اهلل يةطركم تالعدل واإلحسان ، والواجبات، وذكر القرآف الكريـ كثيرة تطالب بإقامتيما

كطتم تين الناس أن تحكطوا وقول  تعال )إن اهلل يةطركم ان تؤدوا ا طاناِت إل  اهمها إ ا ح(، 90النحؿ)
(. لقد أقر االسالـ حؽ المساواة في القيمة اإلنسانية والمساواة في الحقوؽ السياسية 58النساء) تالعدل 

والقانونية والقضائية وكذلؾ المساواة بيف الرجؿ والمرأة والمساواة أف تكوف في الحقوؽ وال تقتصر عمى 
 نفسو ضد الظمـ كما يدافع عف أي فرد أو جماعة.  حٍؽ دوف اخر. فمف حؽ الفرد أف يدافع عف 

الديف االسالمية نيى عف التعذيب أ اجبار شخص عمى االعتراؼ  -:حق الحطاي  طن التع يب -8
نسانيبجريمة لـ يرتكبيا فاإلنساف بكرامتو االدمية  تبقى مصونو. فالتعذيب والمعاممة الالإنسانية ىي  وتواد

مف االفعاؿ التي تنافي الكرامة االنسانية، فالديف االسالمي يؤكد عمى نصرة المظموميف والمستضعفيف كما 
اقر اإلعالف العالمي لحقوؽ  كما قال الرسول)ص )إن اهلل يع ب ال ين يع تون الناس  ل الدنيا 

ىذه المبادئ مف المادة األولى منو والتي  1948العامة لألمـ المتحدة في  اإلنساف الصادر عف الجمعية
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)) يولد جطيع الناس أحرارا طتساوين  ل الكراط  والحقوق    و ل الطادة البالب  )) لكل  رد جاء فييا 
 .الحق  ل الحياة والحري  والسءط  الشخلي  التدني     .

د أعطى االسالـ حرية الرأي لمناس في القضايا العامة لق -حق حري  الرأي والطشاورة والطشارك : -9
قول الرسول)ص   ل غزوة  ،والمشاركة فييا مثؿ البيعة واالنتخابات وتولي المسؤوليات، ومثاؿ عمى ذلؾ

واستشارتو ليـ في الخروج مف المدينة في غزوة احد واف حؽ  عندطا قال)اشيروا عمل ايها الناس  تدر
الرأي يجب أف يكوف مفيدًا بما يخدـ المصمحة العامة، فال يجوز استخداـ ىذا الحؽ باإلساءة إلى حقوؽ 
اآلخريف واستخدامو في بث األفكار اليدامة واآلراء الممحدة المضممة بما يشيع الفوضى واالساءة إلى 

 سرارىـ بفاحش القوؿ مف الكالـ.االخريف وفضح ا
كؿ مسمـ مضطيد أو مظمـو أف يمجأ إلى مأمف وىو حؽ يكفمو الديف  حؽ مف -حق المجو : -10

االسالمي وميما تكف جنسيتو أو عقيدتو أو لونو، وعمى كؿ مسمـ واجب توفير األمف لمالجئ متى لجأ 
ن احٌد طن الطشركين االيو،  كءم اهلل بم اتم ُ  طةطن   لك تةنهم  جارك  ةجرة حت  يسطعستقال تعال )وا 

 (.6التوبة) قوٌم ال يعمطون 
 -:حقوق الطرأة  ل االسءم

 ؿ الحدىما عمى االخر إال بالتقوىإف ا  تعالى خمؽ المرأة والرجؿ وجعميما عمى قدـ المساواة، ال فض 
الناس انا خمقناكم طن  كٍر وانب  وجعمناكم شعوتًا وقتاقل لتعار وا إن اكرطكم عند اهلل  قال تعال )ياايها

، وىذا ما يؤكد وقال الرسول)ص )انطا النسا  شقاقق الرجال (، 13الحجرات)اتقاكم إن اهلل عميٌم ختير 
القانونية المستقمة  تمؾ الحقوؽ التي منحيا االسالـ لممرأة. واالسالـ ىو أوؿ مف اعترؼ لممرأة بالشخصية

مثؿ الرجؿ وفقًا لمنفعة المجتمع وعمى اساس التضامف بيف ابناء المجتمع، وكذلؾ لمزوجة في االسالـ 
شخصية مستقمة عف زوجيا فيي تحتفظ باسـ عائمتيا وال تغير اسميا إلى الزوج كما ىو الحاؿ في 

والضمانات وممارسة االعماؿ التجارية  المجتمعات الغربية، وليا الحؽ اف تدخؿ التعاقدات واالتفاقيات
، وجميع زوج النتل)ص  وخير طبال عم   لك السيدة خديج  أم الطؤطنين)رض بمفردىا اف رغبت. 

 سنة(. 50الحقوؽ التي منحت لممرأة في االسالـ لـ تحصؿ عمييا المرأة في الغرب إال قبؿ)
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 -:حقوق الطفل  ل االسءم
أقر االسالـ منذ ما يزيد عمى اربعَة عشَر قرنًا اف الحياة ىبٌة مف ا  تعالى وىي  -الحق  ل الحياة : -1

مكفولة لكؿ انساف وعمى االفراد والمجتمعات والدوؿ حماية ىذا الحؽ، اذ حـر االسالـ قتؿ االطفاؿ ألي 
خشي  اطءق  قال تعال  ) وال تقتموا اوالدكمسبب مف االسباب حتى لو كاف الفقر ىو الدافع عمى ذلؾ، 

، كما نيى الرسوؿ)ص( قتؿ االطفاؿ في المعارؾ، وعدـ نحن نرزقكم واياهم ان قتمهم كان خطًئ كتيرا 
وكاف  ة مالئمة ليـ لمعيش بكرامة وامافزجيـ في الصراعات السياسية والعسكرية واالقتصادية، وتأميف بيئ
 عدـ قطع األشجار وقتؿ الحيوانات. يوصي الجند في المعارؾ بعدـ قتؿ الشيوخ والنساء واالطفاؿ، و 

يعد االطفاؿ ثمرة مف ثمرات الزواج واىـ مقاصده وغاياتو واالطفاؿ  -الحق  ل حسن اختيار ا م: -2
قول  احد اركاف االسرة وعف طريقيـ بقاء الجنس البشري واىـ واعظـ نعـ الحياة وزينتيا بدليؿ 

ؽ الطفؿ تبدأ قبؿ والدتو مف خالؿ حقو في حسف ، واف حقو تعال )الطال والتنون زين  الحياة الدنيا 
اختيار والدتو، لذلؾ اوجب االسالـ عمى الوالد بتربية ولده قبؿ والدتو عف طريؽ اختيار والدتو باف تكوف 

قبؿ ومربية االطفاؿ زوجة صالحة، الف خطيبة اليـو التي يقصدىا الشاب ىي زوجة الغد واـ المست
تي تحتضف الطفؿ وترعاه في اوؿ العمر فكاف حسف اختيار الزوجة مف ـ ىي المدرسة الواالجياؿ واأل

قول الرسول)ص : )تنك  اجؿ االوالد اكثر اىمية مف بقية العوامؿ التي تطمب الزوجة ألجميا كما في 
 اظفر ت ات الدين ترتت يداك وقال الرسول)ص )تزوجوا  ولدينها الطرأة  رتع لطالها وِلحستها ولجطالها
واالسالـ وضع األسس الحكيمة لضماف اختيار الزوجة الصالحة  الولود الودود  انل طكابٌر تكم االطم ،

التي بصالحيا ستمد اطفااًل صالحيف وتسير عمى رعايتيـ حتى يصبحوا اعضاء صالحيف في المجتمع، 
 والطيتون لمطتيات .  ونلمطيت :)الطيتاتقول  تعال كما في 

يعد حؽ الطفؿ في الرضاعة مف الحقوؽ االساسية بعد والدتو الف الطفؿ  -حق الطفل  ل الرضاع : -3
يحتاج منذ لحظة والدتو الى الغذاء، وقد بيف القرآف الكريـ الحد االعمى لمرضاعة بسنتيف كاممتيف لمف اراد 

فقة األـ فيي واجبٌة عمى األب أو مف يقـو مقامة اف يتـ الرضاعة، اما بخصوص نفقة الرضاعة ون
 لقول  تعال :)وعم  الطولود لُ  ِرزُقهن وِكسوُتهن تالطعروف .استنادًا 
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يقصد بالحضانة القياـ عمى تربية الطفؿ ورعاية شؤونو وتدبير طعامو  -حق الطفل  ل الحضان : -4
ـ حؽ الطفؿ واجبًا عمى االبويف، أذ اف وشرابو وتأديبو في المرحمة االولى مف حياتو، لذلؾ اقر االسال

األـ ىي أولى بحضانة طفميا مف غيرىا تحت اشراؼ األب حتى لو طمقيا، واألـ احؽ بحضانة وِلدىا 
 قول الرسول)ص :)انِت احُق ت  طالم تتزوجل .مالـ تتزوج، كما في 

يتيا ورعايتيا والزاـ أقر االسالـ حرية العقيدة وكفؿ حما -حق الطفل  ل ططارس  عقيدت  الديني : -5
الناس احتراـ عقيدة االخريف وعدـ اكراىيـ عمى اعتناؽ ماال يؤمنوف بو او يعتقدوف بخمفو فاإلسالـ ديف 
الفطرة والبد لمعتنقيِو اف يتمتعوا بالفطرة، واالطفاؿ يجب اف يتمتعوا بالحرية الدينية لذلؾ اف حرية التفكير 

اتفاقية االمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ انما ىي تتوافؽ مع روح القانوف والديف والوجداف لألطفاؿ الواردة في 
اإلسالمي. لكف ينبغي عمى االب المسمـ اف يربي ابنائو عمى االسالـ وىذا ما تـ تأكيده في االعالف 
االسالمي لحقوؽ االنساف حينما نص عمى االنساف اف يتبع ديف الفطرة فانو ال يجوز ممارسة اي لوف مف 

 عميو كما ال يجوز استغالؿ فقره او ضعفو او جيمو لتغير دينو عمى ديف اخر . اإلكراه
يعد الحؽ في التعميـ مف الحقوؽ االساسية التي اقرىا االسالـ لمطفؿ  -الحق  ل التعميم والزواج: -6

ن اسطُ  وان يزوجُ  ا ا ادرك ويعمطُ  سحول)ص :)حق الولد عم  الوالد ان يكقول الرسبوصفة انسانًا، 
أي)القرآف(، إذ عد طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ ومسممة وواجب عمى المجتمع والدولة مف الكتاب 

حيث تأميف سبمو ووسائمو، وىذا ما تـ تأكيده في االعالف العالمي لحقوؽ االنساف في نصو عمى انو )مف 
رسة والجامعة وغيرىا، حؽ كؿ انساف عمى مؤسسات التربية والتعميـ والتوجيو المختمفة مف االسرة والمد

عمى تربية االنساف دينيًا ودنيويًا تربية متكاممة ومتوازنة لتعزز ايمانو با  تعالى واحترامو لمحقوؽ 
 والواجبات وحمايتيا(.
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 -:حقوق االنسان  ل  ترة العلور الوسط  -الراتع:الطتحث 

شيدت العصور الوسطى افكار واحداث ساىمت في دعـ حقوؽ االنساف في تاريخ البشرية، ومف اىـ 
في بريطانيا وقد اعتبر  (العهد االعظم)المواثيؽ التي صدرت في الغرب عف حقوؽ االنساف ىو ميثاؽ 

ؿ القوانيف في بعض الباحثيف ىذا القانوف أوؿ اساس لمتمثيؿ النيابي ونظاـ المحمفيف البريطاني، وىو او 
الدستور البريطاني، واوؿ احتجاج عمى نظاـ الممؾ الفاسد، وحجر الزاوية في بناء الحرية، ويعتبر رمز 

 -واىـ ما جاء فيو: لمتفوؽ الدستوري عمى الممؾ:

 فرض قيود عمى ممؾ انكمترا وقيدت سمطاتو. -1
 مادة قانونية. (63اجبرتو عمى توقيع جميع بنود القانوف وىي) -2
 حرية الكنيسة وحقوؽ المدف ضد تعسؼ الممؾ ووقفت بوجو االقطاع.وسعت  -3
 االىتماـ بحقوؽ النساء واالرامؿ وااليتاـ. -4
 اقرت ضمانات قضائية مف خالؿ منع االعتقاؿ التعسفي بدوف امر قضائي.  -5

 -اهم الطواد القانوني  لطيباق العهد االعظم التل تخص ضطان حقوق االنسان:

 ري  الكنيس  االنكميزي  وضطان حقوقها دون نقلان.  اشارت إل  ح1الطادة)

  طنعت الطمك طن جطع االطوال دون طوا ق  الطجمس العام.12الطادة)

  طنعت ايقاف أو سجن أو حجز شخص أو اطءك  دون اطر قضاقل. 39الطادة)

حددة  نلت عم  حري  االنتقال إل  خارج التءد والعودة اليها تحري  واطان  ل  ترت ط42الطادة)
 وهل  ترة الحرب و لك طن اجل الطلمح  العاط .
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اهم الطفكرين  ل القرون الوسط  ال ين كانت آراقهم وا كارهم تلب تشكل طتاشر  ل 
 -طجال حقوق االنسان واالعتراف تها وطنهم:

وىو ايطالي االصؿ ودرس في فرنسا وقد كاف لنظريتو  -: 1292 -1213)توطاس ا كوينل -1
 -في الفكر السياسي االوربي، والتي اشار فييا الى ما يمي:االثر الكبير 

ان الناس تحاج  ال  الدول ، والدول  يجب ان تكون  ل خدط  الناس طن خءل طساعدتهم لتولل  - أ
 طسؤولياتهم االخءقي   ل كل عطل اجتطاعل عم  طريق خدط  طلالحهم.

 اعتترت القانون الطتيعل تعتير عن االرادة االالهي . - ب
وىو مؤسس المذىب )البروتستانتي( وقد انكر دور الكنيسة  -: 1546 -1483)لوبر طارتن -2

ورجاؿ الديف وسطاء بيف االنساف وربو، كذلؾ اشار إلى اف كؿ شيء يتوقؼ عمى االيماف المخمص 
ل نساف وليس عمى الطقوس واالسرار الغامضة، وىو مف حركة االصالح الديني في أوربا لتحرير العقؿ 

 مف سطوة الكنيسة وقيودىا. واالنساف
وقد جمع افكاره عف القانوف في كتابو)الحكـ المدني(وانتقد التسمط  -: 1714 -1633)جون لوك -3

 -وقد اشار إلى ما يمي:
 يتدأ الط يان حيث ينتهل سمط  القانون، وطت  انتهك القانون انزل الضرر تا خرين. - أ
ال اشط  غير الطشروع  يجوز د عها  دا َع عن الشعب  ل طقاوط  الط يان، وقال ان القوة - ب

 تالقوة.
 إن الشعب الطضطهد سوف يهب لدى اول  رل  تسن  ل  لر ع العب  ال ي يبقل كاهم . - ت
اشار تان االنسان يولد حرًا ويتطتع تكا   حقوق  الطتيعي   م  الحق تالد اع عن طمك  وحريت   - ث

 وحيات  وارض  ود ع عدوان االخرين عن .
 يست ل انسان غيرا إال تطوا قت . ال يحق لإلنسان ان - ج
 ال يحق  ي قوة است ءل انسان إال تطوا قت   ن كل اطرئ يكون حرًا.  - ح
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وىو عالـ اجتماع فرنسي درس جميع االمور االقتصادية  -: 1755 -1689)العالم طونتسيكو -4
 -جاء فيو:وأىـ ما  1748والسياسية في زمنو وجميع آرائو في كتابو)روح القوانيف(ونشره عاـ 

انتقادا لمحكم الططمق، طعتترًا الطمكي  الدستوري  هل ا ضل انواع الحكم وعم  اساس  لل  - أ
 السمطات.

 اعتتر القانون والعدل جز  ال ينفلل عن طتيع  االشيا . - ب
  وساهطت  ل 1791  والدستور الفرنسل عام)1789ابرت ا كارا  ل البورة الفرنسي  عام) - ت

 االنسان.   تبتيت الحري  العاط  وحقوق
 رنسية في افكاره عف حقوؽ االنسافويعتبر ابو الثورة الف -: 1778 -1712)جان جاك روسو -5

حد منظري عمـ التربية، ووضع أنسي، وىو فيمسوؼ وعالـ اجتماع، و وبرز في عيد التنوير الفر 
إلى المساواة مؤلفو)العقد االجتماعية(وكتابو)مقاؿ في اصؿ عدـ المساواة بيف البشر(والذي دعا فيو 

 االجتماعية والديمقراطية والحرية لجميع الناس بغض النظر عف اصميـ.
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 -حقوق االنسان عم  طستوى البورات والشرعيات الحديب :

لدرت ه ا الشريع  الشهيرة  ل تريطانيا  - :1689وبيق  شرع  حقوق االنسان  ل تريطانيا) -1
 -واشارة إل  االطور التالي :

 الحكم الطمكل الططمق  ل تريطانيا و رضت احترام القانون عم  الطمك .اشرت نهاي   - أ
 اقرت تةن تطتيق القوانين أو ايقا ها ال تكون طن لءحي  الطمك  إال تعد طوا ق  الترلطان. - ب
 يحق لكل انسان التظمم أطام الطمك، وال يجوز الحتس أو الحجز تستب  لك. - ت
 لفكري  إال تحت قط  الترلطان.ال يجوز اجرا  الطناقشات وتقيد الحريات ا - ث
 يكون انتخاب اعضا  الترلطان حرًا.  - ج
بعد اف احتؿ االنكميز امريكا لفترة طويمة اراد االمريكاف  - :1783 -1775البورة االطريكي ) -2

االستقالؿ وخاضوا ثورة ضد االستعمار االنكميزي حتى حصموا عمى استقالؿ الواليات المتحدة االمريكية 
نت والية فرجينيا االمريكية وثيقة لحقوؽ االنساف، وتعتبر ىذه الوثيقة نصرًا لحقوؽ واعم 1871عاـ 

االنساف، وقد صاغ ىذه الوثيقة كؿ مف)توماس جونس وبنياميف فرنكف وجوف آدمز (وقد ورد في الوثيقة 
  -ما يأتي:

 .ُخمق الناس جطيعًا طتساوين - أ
 لحري  والسعل لنيل السعادة.طنحهم الخالق حقوق خال  ال تنتزع وهل حق الحياة وا - ب
لتةطين ه ا الحقوق التد طن تشكيل حكوط  تستطد سمطاتها طن الشعب ورضاا ولو قاطت حكوط   - ت

 تريد سمب ه ا الحقوق الت  طن حق الشعب استتدالها تحكوط  جديدة طن اجل سءطت  وسعادت .
 -اهم الطواد التل وردة  ل الدستور االطريكل  ل طجال حقوق االنسان:

ال يجوز لمكونكرس االمريكي اف يسف قانوف يحـر فيو ديانة، أو اقامة طقوس، أو الحد  -الطادة االول 
 مف حرية الكالـ والصحافة، أو تجمع سممي يطالب الحكومة باإلنصاؼ مف االجحاؼ.

ف عدـ انتياؾ حرية الشعب، واف يكوف االنساف امنًا عمى بيتو وممتمكاتو الشخصية م -الطادة الراتع 
 اي تفتيش أو اعتقاؿ غير مشروع أو بدوف امر قضائي.
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  ال يسجف احد في جريمة أو شائنة إال باتياـ مف ىيئة المحمفيف الكبار. -الطادة الخاطس 

يتمتع المتيـ في المحاكـ الجنائية بمحكمة سريعة وعادلة بواسطة محمفيف غير  -الطادة السادس 
وسببو ويواجو الشيود ضده وجيًا لوجو، واستدعاء الشيود الذيف متحيزيف، ولو اف يبمغ بطبيعة االتياـ 

 يدافعوف عنو، واالستعانة بمحاميف لمدفاع عنو.

 -االعتراف الدولل تحقوق االنسان قتل الحرب العالطي  االول :

اقر الطجتطع الدولل قتل الحرب العالطي  االول  عدد طن االتفاقيات الدولي  الخال  تحقوق االنسان 
 -: طنها

 اتفاقي  تحريم الرق والطتاجرة ت . -1
 طحارت  القرلن   ل الطءح  التحري . -2
 الحربوالتي تضمنت بعض القواعد التي يجب مراعاتيا اثناء   1917 -1899اتفاقيات)الهاي )  -3

 ما تسبب في انتياؾ لحقوؽ االنسافاف ما شيدة العالـ مف فضائح واىواؿ خالؿ الحربيف العالميتيف و 
عزز االتجاه نحو توفير الحماية ليذه الحقوؽ، ولكف بعد انتياء الحرب العالمية االولى وانبثاؽ عصبة 
االمـ لـ يتضمف ميثاقيا أية احكاـ تتعمؽ بحقوؽ االنساف، سوى بعض االنظمة مثؿ نظاـ االنتداب وىو 

ات المتواضعة لمشعوب نظاـ استعماري اريد منو اف يأخذ الصفة الشرعية الدولية واعطى بعض الضمان
( فقد تضمنت ألوؿ مرة نظاـ دولي 1919المستعمرة، وبعض المعاىدات مثؿ معاىدة الصمح الموقع عاـ)

لحماية حقوؽ االقميات التي تعيش ضمف الدوؿ الجديد، وتضمنت معاىدة الصمح دستور منظمة العمؿ 
 شى ىذا النظاـ بزواؿ عصبة االمـ ذاتيا.الدولية والتي اعتبرت االتفاقية االولى لحقوؽ االنساف، وقد تال
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   -حقوق االنسان تعد الحرب العالطي  الباني :

قامت منظمة االمـ المتحدة، ودخمت حقوؽ االنساف دائرة القانوف الدولي الوضعي وتضمف ميثاؽ االمـ 
االطم )نحن شعوب -:المتحدة عدة نصوص بشأف حقوؽ االنساف واستيؿ الميثاؽ بالعبارات التالية

الطتحدة قد اخ نا عم  انفسنا ان ننق  االجيال الطقتم  طن ويءت الحرب التل جمتت عم  االنسان 
طرتين احزانًا يعجز عنها الولف، ونؤكد ايطاننا تكراط  االنسان وحقوق الفرد لمرجال والنسا  واالطم 

 -كتيرها ول يرها .   واهم الطواد التل اشارت إل   لك هل:

 ارة إل  تعزيز احترام حقوق االنسان والحريات العاط .  ش1الطادة )

   حددت وظاقف وسمطات الجطعي  العاط  للطم الطتحدة.19الطادة)

  يتعهد جطيع اعضا  االطم الطتحدة ان يقوطوا طنفردين أو طشتركين تطا يجب عميهم طن 56الطادة)
لم وك لك الحريات االساسي    لكل تحترم حقوق االنسان  ل العا55عطل طن اجل تنفي  طا جا )

 لمجطيع تدون تطيز تستب الجنس أو المون أو العرق أو الدين وال  رق تين الرجل والطرأة.

   حددت وظاقف الطجمس االقتلاد واالجتطاعل ال ي الدرت  الطنظط .62الطادة)

  احيط تالطجمس االقتلادي واالجتطاعل سمط  انشا  لجان لشؤون االقتلادي  68الطادة)
 واالجتطاعي ، لتعزيز حقوق االنسان.  
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 -طراحل االعتراف الدولل تحقوق االنسان:

اخ  االعتراف الدولل تحقوق االنسان يتطور تعد اقرار الجطعي  العاط  للطم الطتحدة لإلعءن العالطل 
    والتل ُشكمت تطوجتها الشرع1966  بم العهديين الدوليين لعام)1948لحقوق االنسان عام )

الدولي  لحقوق االنسان، والدرت االطم الطتحدة العديد طن االعءنات واالتفاقيات الدولي  
والتروتوكوالت الطمحق  تها  ل طجاالت الحقوق االقتلادي  واالجتطاعي  والبقا ي ، وطنع التطييز 

اهط  اال راد وحقوق الطفل والطرأة والسمم وتقرير الطلير، واالعتراف الدولل لم يتم إال طن خءل طس
والجطاعات والشعوب والشراقع السطاوي  والفمسفات والحركات االجتطاعي  والسياسي ، ولم يتحقق إال 
طن خءل تضحيات كتيرة قدطها االنسان نفس  طن اجل حقوق  وحريات ، وقد طر االعتراف الدولل 

 -لحقوق االنسان تخطس  طراحل هل:

أي بمورتو وتحديده كمبدأ، ويتـ ذلؾ مف قبؿ خبراء القانوف  -طرحم  التعريف تحقوق االنسان: -1
 والمفكريف.

 االنساف عمى شكؿ اعالف أو معاىدةأي االقرار بحقوؽ  -:طرحم  االعءن عن حقوق االنسان  -2
 .دولية
أي البداء بتنفيذ حقوؽ االنساف عمى شكؿ معاىدة دولية مختصة  -طرحم  تنفي  حقوق االنسان:   -3

 .1966كالعيديف الدولييف لعاـ 
أي انشاء لجاف المتابعة وتقصي الحقائؽ واصدار  -طرحم  تشكيل اليات تنفي  حقوق االنسان: -4

 التقارير وعدـ نقد الحكومة.
اكات عمى حقوؽ االنساف المعنية وفيعا يتـ وضع االنتي -طرحم  الحطاي  الجناقي  لحقوق االنسان: -5

 بالحماية وفرض العقوبات عمى مرتكبي ىذه االنتياكات، مثؿ )اتفاقية منع التعذيب(.
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 -:اإلعءن العالطل لحقوق وحريات اإلنسان
اعتماد الجمعية العامة لألمـ المتحدة اإلعالف  العالمي لحقوؽ  1948كانوف األوؿ سنة  10تـ في  

وطمبت مف الدوؿ األعضاء أف تدعو لنص اإلعالف وتعمؿ عمى نشرة وتوزيعو وشرحو اإلنساف وأصدرتو 
رة والسيما في المدارس والمعاىد والجامعات الف ىذا الحدث يعد ىاما في تاريخ البشرية وجاء ت العبا

 يولد جطيع الناس طتطتعين تحقوق طتساوي  غير قاتم  لمتلرف وحريات الشييرة ليذا اإلعالف))
  .((أساسي 

 ولذلؾ نذكر أىـ ىذه الحقوؽ التي نادت بيا ىذه الجمعية مرتبو بحسب ورود المواد فييا وكاالتي .
يولد جميع الناس أحػرارا متسػاويف فػي الكرامػة والحقػوؽ وقػد وىبػوا عقػال  وضػميرا وعمػييـ  -الطادة ا ول :

 أف يعامؿ احدىـ األخر بروح اإلخاء . 
التمتػػع بكافػػة الحقػػوؽ والحريػػات الػػواردة فػػي ىػػذا اإلعػػالف ودوف تمييػػز فػػي لكػػؿ إنسػػاف  -الطققادة البانيقق  :

 الموف أو العنصر أو الجنس أو المغة أو الديف أو حتى الرأي السياسي .
 لكؿ فرد الحؽ في الحياة والحرية وسالمة الشخصية .   -الطادة البالب :
 االسترقاؽ وتجارتو  بكافة إشكاليا . ال يجوز استرقاؽ أو استبعاد أي شخص ويحضر -الطادة الراتع  :

 ال يتعرض أي إنساف لمتغريب والمعاممة القاسية أو الوحشية التي تحط مف كرامتو .  -الطادة الخاطس  :
 .   لكؿ إنساف أينما وجد الحؽ في أف يعرؼ بشخصية قانونية -الطادة السادس  :
 .   الحؽ في التمتع بحماية متكافئة دوف تمييزالناس سواسية أماـ القانوف وليـ  كؿ -:الطادة الساتع  
اعتػػداء  مػػف أعمػػاؿ فييػػا إلنصػػافوكػػؿ إنسػػاف لػػو الحػػؽ بػػالمجوء إلػػى المحػػاكـ الوطنيػػة   -الطققادة الباطنقق  :

 .  عمى حقوقو األساسية
 . وال يجوز القبض عمى أي إنساف أو حجزه أو نفيو تعسفا وظمما  -الطادة التاسع  :
فػػرد الحػػؽ فػػي النظػػر إلػػى قضػػيتو أمػػاـ محكمػػة مسػػتقمة نزييػػة نظػػرا عػػادال عمنيػػا   لكػػؿ -الطققادة العاشققرة :

 .   لمفصؿ في حقوقو والتزاماتو وأية تيمة جنائية توجو إلية
 كؿ متيـ بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت أدانتو . -أ -الطادة الحادي عشر :
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جرمػػػا وفػػػؽ القػػػانوف  إذا كػػػاف إال مػػػؿ أو االمتنػػػاع عػػػف أداء العمػػػؿال يػػػداف أي شػػػخص جػػػراء أداء ع -ب
 .  الوطني والدولي

ال يتعرض احد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أو أسرتو أو مسػكنو أو مراسػالتو  -الطادة الباني  عشر:
 أو لحمالت عمى شرفو أو سمعتو ...الخ .

 حدوده .أو خارج  اختيار محؿ إقامتو داخؿ البمدلكؿ شخص حؽ التنقؿ و   -أ-الطادة البالب  عشر:
 يحؽ لو مغادرة البمد والعودة إليو . -ب         

 لكؿ فرد حؽ المجوء إلى بالد أخرى ىربا مف االضطياد . -أ -الطادة الراتع  عشر :
نتنػػاقض مواثيػػؽ األمػػـ  ي جػػرائـ غيػػر سياسػػية  أو أعمػػاؿالنتفػػع مػػف ىػػذا الحػػؽ مػػف قػػدـ لممحاكمػػة فػػ -ب

         المتحدة
 لكؿ فرد الحؽ بالتمتع بالجنسية.  -أ -الطادة الخاطس  عشر:

 حرماف شخص مف جنسيتو تعسفًا أو انكار حقو في تغيرىا. زال يجو  -ب
لمرجػػؿ والمػػرأة متػػى بمغػػا سػػف الػػزواج حػػؽ التػػزوج وتأسػػيس اسػػرة دوف قيػػد  -أ -الطققادة السادسقق  عشققر:

 انفصالو.بسبب الجنس أو الديف، وليما حقوؽ متساوية عند الزواج وأثناء قيامو وعند 
  فيو. هعقد الزواج إال برضى الطرفيف في الزواج رضًا كاماًل ال أكرا ـال يبر  -ب
 لكؿ شخص حؽ التممؾ بمفرده أو مع غيره . -أ  -:عشر الطادة الساتع  
 . تعسفا ال يجوز تجريد أحدا مف ممكو -ب   

 الػديني، ويشػمؿ ىػذا حريػة تغييػرلكؿ شخص الحؽ في حرية التفكير واالعتقػاد  -الطادة الباطن  عشر:
سػواء اكػاف ذلػؾ  اعنيما بػالتعميـ والممارسػة واقامػة الشػعائر ومراعاتيػ ديانتو أو عقيدتو، وحرية االعراب

 سرًا أـ مع الجماعة.
لكؿ شػخص الحػؽ فػي الػرأي والتعبيػر، ويشػمؿ ىػذا الحػؽ حريػة اعتنػاؽ اآلراء  -الطادة التاسع  عشر:

 نباء واالفكار وتمقييا واذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف تقيد بالحدود.دوف أي تدخؿ، واستقاء اال
 لكؿ شخص الحؽ في حرية االشتراؾ في الجمعيات والجماعات السممية. -أ -الطادة العشرون:

 ال يجوز ارغاـ احد عمى االنضماـ إلى جمعية ما. -ب
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 -االنسان:حقوق عن  الطدا ع تعض الطنظطات الدولي   -الطتحث الخاطس:

  .1951الطفوضي  الخال  تشؤون الءجقين عام) -1
  .1992الطفوضي  الساطي  لحقوق االنسان عام) -2
ولها دور  اعل  ل حطاي  السمم واالطن الدولل  -طنظط  اليونسكو لمترتي  والبقا   والفنون:  -3

 تالعطل عن طريق الترتي  والعمم والبقا  ، لتوبيق اوالر التعاون تين ا طم.
لها دور  ل القضا  عم  الجوع  ل العمم طن خءل تحديد  -طنظط  ال  ا  والزراع  الدولي : -4

 الطناطق الفقيرة وطا تحتاج  طن غ ا .
وتعطل عم  د ع دول العالم وحكوطات  لتو ير اللح  لكل انسان طن  -طنظط  اللح  العالطي : -5

 خءل تداتير عالطي   ل الجانب اللحل واالجتطاعل.  
 -الطنظطات غير الحكوطي  ودورها  ل طجال حقوق االنسان :نشو  

يعتبر انشاء ىذه المنظمات جزء مف االعتراؼ الدولي واالقميمي والمحمي والوطني بأىمية ىذه المنظمػات 
ودورىا في مجاؿ حقوؽ االنسػاف، يختمػؼ دور ىػذه المنظمػات فػي الػدوؿ المتقدمػة عنػو فػي الػدوؿ الناميػة، 

ة وبفضػػؿ حريػػة الػػرأي والتعبيػػر يكػػوف دورىػػا اكثػػر تػػأثيرًا، وىػػي باألسػػاس ظػػاىره اوربيػػة ففػػي الػػدوؿ المتقدمػػ
انتشرت في دوؿ العالـ  بشكؿ تدريجي، وقػد اعطػا قيػاـ منظمػة االمػـ المتحػدة دفعػة قويػة ليػذه المنظمػات، 

يتشػاور ( مف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة اف المجمس االقتصادي واالجتماعي يجػب اف 7إذ نصت المادة)
مػػع الييئػػات غيػػر الحكوميػػة التػػي تعنػػي بالمسػػائؿ الداخميػػة فػػي اقتصػػاده، ولكػػوف ىػػذه المنظمػػات اصػػبحت 

 اعدادىا باألالؼ في العالـ سيتـ تناوؿ البعض منيا بشكؿ مختصر.
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وترجػػػػػع مبػػػػػادرة انشػػػػػاءىا إلػػػػػى  -:المجنققققق  القققققدولل لملقققققميب االحطقققققر والهقققققءل االحطقققققر -أوالً 

(الػػػػذي تػػػػأثر بأوضػػػػاع الجرحػػػػى الػػػػذيف سػػػػقطوا خػػػػالؿ الحػػػػرب بػػػػيف فرنسػػػػا والنمسػػػػا السويسػػػػري)ىنري دوفاف
(قػاـ دوفػاف مػع مجموعػة مػف الشخصػيات السويسػرية 1863( في معركة)سولفرينو( وفػي عػاـ )1859عاـ)

بأنشػػػػػاء لجنػػػػػة الصػػػػػميب االحمػػػػػر التػػػػػي تعتبػػػػػر االسػػػػػاس لمجنػػػػػة الدوليػػػػػة لمصػػػػػميب االحمػػػػػر التػػػػػي ظيػػػػػرت 
(دولػػة فػػي مػػؤتمر عػػالمي فػػي جنيػػؼ ووضػػعوا االسػػس 14اجتمػػع ممثمػػو) (1863(وفػػي عػػاـ )1880عػػاـ)

العامػػػة لمجنػػػة الصػػػميب االحمػػػر، وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ انشػػػاء جمعيػػػات وطنيػػػة عديػػػدة فػػػي العػػػالـ اتخػػػذت شػػػعار 
 الصميب االحمر في الدوؿ االجنبية، وفي الدوؿ العربية شعار االىالؿ االحمر.

  -اهم طتادئ طنظط  اللميب االحطر و الهءل االحطر:
 تتطيز تالحيادي  واالنساني  والطاتع الطوعل والوحدة العالطي . -1
 ي مب عميها الجانب االجتطاعل. -2
 االحتفاظ تاالستقءل عن اي سمط  حكوطي . - 3 

 ال تسع  إل  كسب طعين وال يجوز لها سوى جطعي  واحدة  ل كل تمد. -4
ميب االحطر والهءل االحطر تاي طن الطر ين طحق وايهطقا طخطقئ وال يهطهطقا سقوى لال يهتم ال -5

 االنسان إل  طعون  و طساعدة.
 -اهم انجازات طنظط  اللميب االحطر والهءل االحطر:

وتقم اسققتكطال   1864تقم توقيقع اول طيبققاق  قل جنيقف حققول حطايق  الجرحقق  ابنقا  الحقرب عققام  -1
 . 1899لتحر عام تاتفاقي  حول جرح  الجيوش  ل ا

لققدرت اتفاقيقق  جنيققف حققول تحسققين احققوال الجرحقق  والطرضقق   ققل القققوات  1916 ققل عققام  -2
 الطسمح .

 لدرت اتفاقي  الهاي لمحرب  ل التحار. 1917 ل عام  -3
 عقدت اتفاقي  حول طلير اسرى الحرب . 1929 ل عام  -4
 لدرت اتفاقيات جنيف االرتع حول ضحايا الحرب. 1949 ل عام  -5
 .1949تم توقيع تروتوكوالت اضا ي  حول اتفاقيات جنيف لعام  1977 ل عام  -6



31 
 

وىي منظمػة متخصصػة فػي الػدفاع عػف السػجناء السياسػييف تأسسػت  -طنظط  العفو الدولي : -بانياً 
كحركػػة تطوعيػػة تعمػػؿ مػػف اجػػؿ حقػػوؽ االنسػػاف و ال تػػؤثر أو تعػػرض اراء الضػػحايا  1961فػػي بريطانيػػة 

حقػػػوقيـ االنسػػػانية دوف تميػػػز وحسػػػب القػػػانوف الخػػػاص بيػػػذا المنظمػػػة  التػػػي تسػػػعى عمػػػى حمػػػايتيـ وحمايػػػة
ايمػػػوؿ  1اب الػػى  27والتعػػديالت التػػي اجريػػت عمييػػا فػػي مػػؤتمر ىمسػػنكي عاصػػمة فمنػػدا الػػذي عقػػد مػػف 

و  وؽ االنساف في جميػع انحػاء العػالـفإنيا تعمؿ عمى ضماف مراعات احكاـ االعالف العالمي لحق 1985
رأة مطمػػؽ الحريػػة فػػي التمسػػؾ بمعتقداتػػو والتعبيػػر عنيػػا وكػػؿ شػػخص ممػػـز اف اف لكػػؿ شػػخص رجػػؿ او امػػ

 يييئ لغيرة مف االشخاص حرية مماثمة. 
   -وتهدف ه ا الطنظط  ال  طا يمل:

اال راج عن االشخاص ال ين يسجنون او يعتقمون او تقيقد حريقاتهم لسقتب طقا سقوا  كقان القدين  -1
 يكون قد طارسوا العنف .او السياس  او المون او العرق، شرط ان ال 

العطل تكل الوساقل عمق  طقاوطق  احتجقاز سقجنا  القرأي أو السياسق  دون تققديطهم الق  طحاكطق   -2
 خءل  ترة طعقول ، وطقاوط  استخدم وساقل غير طعترف تها دوليًا.

العطقققل تكقققل الوسقققاقل عمققق  طنقققع  قققرض عقوتققق  االعقققدام وتنفيققق ها، او التعققق يب ضقققد السقققجنا   -3
   طارسوا العنف او دعوا ال  استخداط  .    والطعتقمين سوا

 وضع حد لعطميات القتل السياسل وحوادث االختفا . -4
التةكد طن اطتناع الحكوطات عن ططارس  القتل غير الققانونل  قل النزاعقات الطسقمح  ولقدى هق ا  -5

 دولققق  طنظطقققين هقققؤال   قققل طنظطقققات تمققق  141الطنظطققق  اكبقققر طقققن طميقققون طشقققترك  قققل اكبقققر طقققن)
اما ادارتيا تتـ مف قبؿ مجمػس دولػي مؤلػؼ مػف ممثمػيف لجميػع فروعيػا يتػولى  طنظط .  7511طجطوعها)

ميمػػة اتخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة بسياسػػتيا العامػػة وينتخػػب المجمػػس لجنػػة تنفيذيػػة دوليػػة تتػػولى تنفيػػذ قراراتيػػا، 
 كما ينتخب االميف العاـ لممنظمة الذي يتولى رئاسة االمانة الدولية.

 
 
 



31 
 

وكانػت تسػمى منظمػة ىمسػنكي  1978بػدأة نشػاطيا عػاـ  -طنظطق  طراقتق  حققوق االنسقان: -بالباً 
لمراقبػػػػة حقػػػػوؽ االنسػػػػاف وميمتيػػػػا كانػػػػت تتعمػػػػؽ بمراقبػػػػة حقػػػػوؽ االنسػػػػاف فػػػػي دوؿ الكتمػػػػة السػػػػوفيتية فػػػػي 
الثمانينيػػات مػػف القػػرف الماضػػي انشػػأت لجنػػة لمراقبػػة األمػػريكيتيف لبيػػاف انتياكػػات حقػػوؽ االنسػػاف فػػي دوؿ 

النسػػاف تػػـ توحيػػد جميػػع لجػػاف المراقبػػة ليصػػبح اسػػميا منظمػػة لحقػػوؽ ا 1988مريكػػا الوسػػطى وفػػي عػػاـ ا
تػػب فػػي بروكسػػؿ ولنػػدف وسػػاف فرانسسػػكو وىونكونػػغ ولػػوس انجمػػس وواشػػنطف، اكمقرىػػا فػػي نيويػػورؾ وليػػا م

، تشػػمؿ حقػػوؽ واليػػـو ليػػا اقسػػاـ تغطػػي االمػػريكيتيف وافريقيػػا والشػػرؽ االوسػػط، وتشػػمؿ المنظمػػة ثالثػػة اقسػػاـ
المرأة والطفؿ ونقؿ االسمحة، وىي منظمة غير حكومية وال ترتبط باي حكومػة، وتػدعميا مسػاىمات االفػراد 

 وليا مدير تنفيذي ومدراء اقميميوف ولجاف استشارية في مناطؽ العالـ المختمفة.
 -اهم اهداف الطنظط :

 طنع انتهاكات حقوق االنسان طن خءل نشر الطعموطات. -1
التحقيقققات وتقلقل الحقققاقق حققول انتهاكقات حقققوق االنسقان  ققل العققالم وتققوم تنشققر تمققك اجقرا   -2

 التحقيقات وتحرج الحكوط  تها.
تمتقققل طققع طسققؤولل الحكوطققات وتحققبهم عمقق  ت يققر سياسققتهم، ططارسقق   لققك طققن خققءل االطققم  -3

 الطتحدة واالتحاد االورتل.
 ال تحترم حقوق االنسان. تدعو إل  سحب الدعم العسكري واالقتلادي طن الدول التل -4
تحث حكوط  الواليقات الطتحقدة عمق  دعقم حققوق االنسقان كطقا انهقا تشقير الق  انتهاكقات حققوق  -5

 االنسان داخل الواليات الطتحدة،  ل السجون وطراكز الشرط  واعتقال الطهاجرين وعقوت  االعدام.
 تقدم الطعموطات عن اللراعات ابنا  االزطات. -6
 . 1997ستخدام الم م االرضي ، وقد  ازة تجاقزة نوتل لمسءم عام تعتتر عضو طؤسس لحضر ا -7
تؤطن تان الطعاير الدولي  الخال  تحقوق االنسان تنطتق عم  كل التشر وطن الططكن ان تطنقع  -8

 اليقظ  واالحتجاج  ل الوقت الطناسب.
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واجبيػا الػدفاع عػف وىػي منظمػة غيػر حكوميػة  -الطنظط  العرتي  لطراقت  حقوق االنسان: –راتعًا 
فػػي اجتمػػاع عقػػد فػػي  1983حقػػوؽ االنسػػاف فػػي الػػوطف العربػػي ومقرىػػا فػػي القػػاىرة وقػػد تػػـ تأسيسػػيا عػػاـ 

قبػػػرص مػػػف قبػػػؿ عػػػدد مػػػف الشخصػػػيات التػػػي تيػػػتـ بحقػػػوؽ االنسػػػاف، واوؿ رئػػػيس ليػػػا ىػػػو المصػػػري فتحػػػي 
اعي التػابع الػى االمػـ رضواف، وحصمت المنظمة عمى الصفة االستشارية في المجمس االقتصػادي واالجتمػ

 المتحدة .
 -وتهدف ه ا الطنظط  إل  طا يةتل:

احترام حقوق االنسان والحريات السياسي   ل الوطن العرتل و قق طقا جقا   قل االعقءن العقالطل  -1
 لحقوق االنسان والطوابيق الدولي .

 عرتي .ال تنحاز  ي نظام عرتل وال تقف ضدا وتعارض اي حكوط  وال تتحالف طع اي طعاض   -2
انها ليست ضد الحكوطات تقدر طا تطارس  طن انتهاكقات لحققوق االنسقان ولسقت طقع الطعارضق   -3

 إال تقدر طا تنتهك حقوقها.
عضوي  الطنظط  طفتوح  لجطيع اتنا  الوطن العرتل تعد اقتناعهم تطتادأتها وتعتققد  قل تطويمهقا  -4

 عم  طساهطات الطشتركين وال تقتل أي دعم حكوطل .
 -ل عدد طن الدول العرتي  و ل خارجها وهيقاتها هل:لها  روع   -5
 اختلال  رسم السياسات التفليمي . -طجمس االطنا  : - أ
 تعتطد عم  تنفي  السياسات التفليمي .  -المجن  التنفي ي : - ب
 وهل السمط  العطوطي   ل الطنظط . -الهيق  العميا: -ج
 يسير اطور الطنظط  إل  جانب رقيسها.  -االطين العام: -د

       
 
 
 

 


