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 :مقدمة
قدميا قدم اإلنسانية يف حد ذاهتا " حقوق اإلنسان"اإلنسان من أجل قضية كفاح إذا كان  

فاالهتمام حبماية حقوقه، كان دائم التواجد متخذا أشكاال خمتلفة حسب ظروف املكان وطبيعة 
املؤثرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تعرض هلا عرب التاريخ، وعليه فقد تنوعت 

 .زمن آلخر كان آلخر، ومنمأشكال االهتمام واملنجزات من 

ومهما حاولنا التوغل يف أعماق الزمن املاضي فإننا جند كل واحد يرجع وجود حقوق اإلنسان 
 .بعيدة يف جمتمعه اخلاص، لكنها ال تعدو أن تكون آاثرا لقواعد ذات صلة حبقوق اإلنسانإىل أصول 

قد أسهمت كل  من هنا يتضح لنا أن كل احلضارات، وعرب العصور التارخيية املختلفة لإلنسانية
منها يف إثراء ما أصبح اليوم يعرف حبقوق اإلنسان، وكل ما يف األمر أن تلك القواعد اليت عرفتها 
تلك احلضارات مل أتخذ نفس الصياغة اليت هي عليها يف مرحلة التاريخ املعاصر، واحلقيقة اليت ال 

 .شك فيها هي أن جمال حقوق اإلنسان ليس ملكا ألي حضارة

حقوق اإلنسان عرب مراحل عديدة، مبا يؤكد يف هناية املطاف تمام مبسألة محاية وتطور االه
  .انتقال مسألة حقوق اإلنسان من جمرد مسألة داخلية إىل مسألة دولية عاملية

ومن خالل هذه األمهية مت إدراج هذا املقياس يف برانمج الدراسة لطلبة السنة الثانية شريعة جذع 
وابلتايل تكون هناك استفادة علمية يف  ابلغة يف التكوين الدراسي األكادمييمشرتك مل له من أمهية 

 .التدرج العلمي للطلبة كون حقوق االنسان قضية تبقى سارية املفعول على مر الزمن
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  تعريف عام بحقوق اإلنسان: األولى المحاضرة 

ومع دعوة األنبياء واملرسلني من لدن آدم عليه إن فكرة حقوق اإلنسان موجودة ابلفطرة، 
     (1) .السالم، وطوال التاريخ مع املصلحني، وشغلت عقول الفالسفة واملفكرين

الدولية مل تضع تعريفا هلا، ونظرا خلطورة حقوق اإلنسان وسعتها، جند أن املواثيق واملعاهدات 
فنجد أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان قد اقتصر يف ديباجاته على التأكيد أبن االعرتاف ابلكرامة 
املتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس احلق والعدل والسالم يف 

 (2) .العامل

اوالته لوضع تعريف حلقوق اإلنسان، ومنشأ هذا االختالف هو وجند أن الفقه قد اختلف يف حم
  (3) .تباين وجهات النظر إلجياد تعريف جامع مانع للحق

 :ماهية الحق

 الحق لغة: أوال
وهو يف اللغة أييت مبعان متعددة، فهو أوال اسم من . احلقوق يف تعريفها اللغوي هي مجع حق

 د  ع  ا ب  اذ  م  ف   ق  الح   م  ك  ب  م هللا ر  ك  ل  ذ  ف   : يف القرآن الكرمي -عز وجل –قال  امساء هللا تبارك وتعاىل،
 .23يونس  ون ف  ر  ص  ى ت  أنا ل ف  ال  الضا  الا إ   ق   الح  

ًبا :  وقال أيضا يٌر ع ق  خ  ٌر ث و اًبا و  ي  ق  ه و  خ   .44الكهف  ه ن ال ك  الو ال ي ة  هلل الح 

 .444طه  ...ق لك الح  الم  ى هللا ال  ع  ت  ف   : وقال أيضا

                                                             

 .707: ، لبنان، ص7991، سنة 2الزحيلي دمحم، حقوق اإلنسان في االسالم، دار ابن كثير، ط -1
 .22: دمحم الدباس علي، عليان أب زيد علي، ص -2
، 2001، سنة 2سعد هللا عمر، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -3

 .202:بن عكنون، ص
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حق : حق هللا األمر حقا أي أثبته وأوجبه، ويقال: ومن معاين احلق الثبات والوجود، يقال
واحلق ضد الباطل، واحلق ما يقابل الواجب، يقال احلقوق والواجبات مبعىن . الشيء، أي ثبت ووجب

وتستعمل جمازا . حقه أي نصيبه :ما يرتتب للمرء وما يرتتب عليه، وتطلق أيضا على النصيب، فيقال
 (1) .يف معان كثرية كالعدل

واليت تعين   "Directum" يف اللغة الفرنسية فهي مشتقة من الكلمة الالتينية "Droit" أما كلمة
 .ما هو عادل ومنصف

 (2). وتعين نفس املعىن الفرنسي السابق أي عادل ومنصف" Right"أما يف اإلجنليزية 

  اصطالحاالحق : ثانيا
اختلف علماء القانون يف تعريف احلق اختالفا واسعا، ويقال أبن تعريف احلق من أكثر املسائل 

 .اليت اثر االختالف بشأنه

يركزون على مضمون احلق وآخرون يركزون على حمله أو موضوعه، وفريق اثلث يركز  هناك فقهاء
 .على أطرافه، وفريق رابع يركز على أنواع احلقوق

فنا أبن مضمون كل حق خيتلف عن مضمون أي حق آخر من نوع آخر، وعرفنا أبن فإذا عر 
تقسيمات احلق أنواع متعددة، وعرفنا أبن حمل احلق أو موضوعه قد يكون عمال أو امتناعا عن عمل 

 .أو إعطاء شيء

احلق هو سلطة أو قدرة إرادية مبوجبها ": ب من انصار املذهب الفردي بقولهفقد عرفه جان
، فهذا التعريف قصر نشوء احلق للشخص "الشخص على أعمال الغري يف حدود القانون يتسلط

                                                             

 .202سعد هللا عمر، مرجع سابق، ص  -1
، باريس، 7991، سنة 3عربي، دار السابق، ط –السابق جروان، قاموس الكنز الوجيز، إنجليزي  -2

 .172فرنسا، ص 
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هي معيار وجود احلق وجوهره، حيث أن احلق وفقا  فاإلرادة (1).الذي تتوافر لديه اإلرادة احلرة قانوان
هلذا االجتاه، إمنا هو صفة تلحق ابلشخص، فيصبح قادرا على القيام أبعمال معينة، حتقق له يف 

 .الغالب مصلحة يريدها

( 2)"مصلحة حيميها القانون: " ويذهب أصحاب املذهب املوضوعي يف تعريفهم للحق أبنه

كحق امللكية مثال، وقد تكون معنوية كاحلقوق الشخصية، مثل احلق   وهذه املصلحة قد تكون مادية
 .يف احلرية، واحلق يف سالمة البدن، هنا يربز احلق غاية، بينما يكون القانون وسيلة لتحقيق هذه الغاية

فاحلق يتطلب توافر عنصرين لقيامه، عنصر غائي يكمن فيه اهلدف العملي للحق، وهو عنصر 
 (3). ي يضمن هلذا اهلدف وسيلة محاية وهو عنصر للدعوىاملصلحة، وعنصر شكل

وهناك يف الفقه القانوين اجتاه آخر هو املذهب املختلط يف تعريف احلق، ، حيث أن تعريف احلق هنا 
جيمع بني االجتاهني الفردي، واملوضوعي، وطبقا هلذا االجتاه فإن تعريف احلق قد ينظر إليه ابعتباره 

القانون، وقد ينظر إليه من خالل سلطة مقصود هبا ة، معرتف هبا وحيميها سلطة لفرادة اإلنساني
 (4). خدمة مصلحة معينة مالية أو غري مالية

احلق ميزة أو قدرة يقرها القانون وحيميها، لشخص معني، : "والتعريف الذي خنتاره ونرجحه
 ".على شخص آخر أو على شيء معني مادي أو أديب

                                                             

ابراهيم منصور اسحاق، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات  -1
 ..209 – 209، بن عكنون الجزائر، ص 2002، 1الجامعية، ط

ط، .ع والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، دعدلي عصمت، ابراهيم الدسوقي، حقوق االنسان بين التشري -2
 .22، األزاريطة، مصر، 2009سنة 

أحمد خليفة ابراهيم، االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الجامعة الجديدة،  -3
 .79 – 79: ، األزاريطة، مصر، ص2001ط، .د

 .22:عدلي، ابراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص -4



 مدخل إلى حقوق االنسان
 

   6 
 

األشخاص، واحملل، واحلماية القانونية، واملضمون، : ذلك نستخلص أبن للحق مخسة أركان وهي ومن
 (1).والسبب

  الحق والقانون : ثالثا
احلق دائما ينشأ، أو يتقرر مبوجب قانون، بل ال تكون للحق قيمة إال إذا مد القانون محايته 
لذلك احلق، وعندئذ يكتسب احلق احرتامه ابلتزام اآلخرين به كنتيجة للنص القانوين الذي حيمي 

معىن ذلك وإذا كنا نقول ابرتباط احلق ابلقانون ارتباطا، حبيث ال ميكن الفصل بينهما، فليس . احلق
 (2). أهنما شيء واحد

إذا كان القانون هو جمموعة القواعد اليت تنظم الروابط االجتماعية يف اجملتمع أبحكام ملزمة، 
فإنه يقيم النظام وحيقق االستقرار من خالل إقامة التوازن بني مصاحل األفراد املتشابكة واملتعارضة، ويتم 

 .رد، وما يتضمنه ذلك املركز من حقوق وواجباتذلك عن طريق حتديد املركز القانوين لكل ف

وبذلك تتولد احلقوق عن القواعد القانونية، فالصلة وثيقة بني القانون واحلق، ألن احلق هو سلطة 
 .مينحها القانون لشخص معني ويكفل له محايتها

 الحق والحرية العامة: رابعا
تربط بني عدة عناصر أمهها عالقتها ابحلقوق من جهة، ووجوب االعرتاف هبذه احلقوق  احلرية

عرتاف بذلك كالدولة أو املنظمة أو املشرع، وهي حرية توصف ابلتغري والتطور ممن له سلطة اال
 (3). حسب احلضارات واجملتمعات اليت تتطور فيها

                                                             

 .270هيم منصور اسحاق، مرجع سابق، ص ابرا  -1
 .202 - 201، ص المرجع نفسه -2
، القاهرة، مصر، 2070، 7عميمر نعيمة، الوافي في حقوق اإلنسان، دار الكتاب الحديث، ط -3

 .23 – 22:ص
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لرخصة أو إابحة التصرف فاحلرايت العامة رخص وحقيقة األمر أن احلرية العامة ترادف الرتخيص أو ا
 . ويتكفل الدستور عادة حبماية احلرايت العامة، كرخص مباحة جلميع األفراد. ألفراد اجملتمع كافة

. أما احلق فهو مصلحة معينة مرسومة احلدود حيميها القانون، وهبذا خيتلف احلق عن احلرية
فإن الدولة تبقى هي صاحبة االختصاص يف التنظيم  وبغض النظر عن هذا التمييز العملي للحرية،

 .وترتيب هذه احلرايت، وصاحب السلطة يف ضماهنا ومحايتها

 :ماهية اإلنسان ومكانة الفرد في المجتمع الدولي

 ماهية اإلنسان: أوال
هو آدم، : اإلنسان يف احلقيقة، والواقع هو أحد أفراد اجلنس البشري، أو هو كل آدمي، أي

هو آدم وحواء، ومن تولد منهما، : مهما اختلفت الصفات، واألوصاف، واالعتبارات، أو وبنو آدم،
وتناسل، واملكون من جسم، وعقل، وروح، دون النظر إىل التفاوت واالختالف يف سائل األعراض 

 (1). ا أبيض أم اسوداألخرى، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقريا، كبريا أم صغري 

لذلك جند أن األغلبية األعم . سان، اليت هي له سبب إنسانيته مع تكوينهوال بد أن تتفق حقوق اإلن
 .من هذه احلقوق مزاج بني محاية اجلسد والروح

 مكانة الفرد في المجتمع: ثانيا
الفرد ابلشخصية القانونية طبقا ألحكام القانون الداخلي، وتثبت له منذ والدته حلني  يتمتع

والفرد هو الشخص الطبيعي وهو اإلنسان، ذلك ألن احلياة . وفاته، وترتب له احلقوق وااللتزامات
االجتماعية قامت على جهود اإلنسان، وإن غاية القانون هي حتقيق أكرب قدر ممكن من السعادة 

                                                             

 .70:، بيروت، لبنان، ص7991، 2الزحيلي دمحم، حقوق اإلنسان في االسالم، دار ابن كثير، ط -1
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ويف مجيع األحوال تبقى الشخصية اإلنسانية هي اليت تتمتع ابحلقوق وتعد الشخصية . نسانلإل
 (1). القانونية للدولة واملؤسسات مستمدة من الشخصية القانونية للفرد

الطبيعية ابلعقل ينظر إىل اإلنسان يف القانون الدويل بصفته كائنا نوعيا، ميتاز عن سائر الكائنات 
ومن املمكن أن نتعرف على هذا اإلنسان من قراءة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  .والوعي واإلرادة

 .الذي خياطب اجلماعة الدولية ككل

ويشغل الفرد يف الوقت . ووفق هذا اإلعالن، فإن لإلنسان إنسانية، بغض النظر عن انتماءاته
األحكام إما إىل محاية هذا  احلاضر قدرا غري قليل من أحكام القانون الدويل الوضعية، وترمي هذه

  (2). اجملتمع من بعض تصرفات الفرد اليت قد تضر مبصاحل اجلماعة

 :تعريف مصطلح حقوق اإلنسان
يف منتصف القرن السابع عشر، ومتتد جذوره إىل القرون " حقوق اإلنسان"ظهر مصطلح 

حقوق "الذين أرجعوا انتصار وانتشار  القدامىالوسطى، وقد انتشر هذا املفهوم لدى فالسفة التاريخ 
 .للمبادئ املسيحية" اإلنسان

غري أن هذا الرأي ال يصمد أمام الوقائع التارخيية، واحلقائق العلمية ابعتبار أن حقوق اإلنسان 
ليست وليدة التعاليم املسيحية، ولكن احلضارات اإلنسانية، ومفاهيم قواعد العدل واإلنصاف، 

على مر العصور، وإن اختلفت " حقوق اإلنسان"امهت مجيعا يف انتصار وظهور والقانون الطبيعي، س
 (3). مفاهيمه من حقبة إىل أخرى طبقا ملتغريات وتطور الفكر اإلنساين بصورة عامة

                                                             

، 2001، 7، مبادئ القانون الدولي العام، ط7الفتالوي، عواد حوامدة، القانون الدولي العام، جحسين  -1
 .211: عمان، األردن ص

، االسكندرية، مصر، 7991، 72صادق أو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ط -2
 .239:ص

الزمان والمكان، دار الكتاب الجديدة سالم الحاج ساسي، المفاهيم القانونية للحقوق اإلنسانية عبر  -3
 .71:، بيروت، لبنان، ص2002، 3المتحدة، ط
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تعبري شاع استعماله يف العصر احلديث، نتيجة النتشار روح الدميقراطية، " حقوق اإلنسان"ومصطلح 
م التفكري السياسي واالجتماعي يف اإلنسانية بصفة عامة، ولتطور البحوث وللثورات القومية، ولتقد

 .الفقهية والدستورية يف خمتلف األمم الراقية

مصطلح حديث نسبيا، أما احلقوق الطبيعية فهي التسمية اليت  " حقوق اإلنسان"ومصطلح 
 (1) .األورويب كانت رائجة يف القرون السابقة، وحتديدا يف القرون الوسطى ابلنسبة للتطور

إن مفهوم حقوق اإلنسان طرحت بشأن حتديد مصطلحها تعاريف عديدة، فمن هذه التعاريف ما 
فقد عرفه على أساس أن علم حقوق األنسان هو فرع " René Cassinرينيه كاسن "طرحه 

خاص من فروع العلوم االجتماعية موضوعه هو دراسة العالقات القائمة بني ألشخاص وفق الكرامة 
 (2).اإلنسانية، مع حتديد احلقوق واخليارات الضرورية لتفتح كل كائن إنساين

كتابه حقوق اإلنسان واحلرايت العامة وطرح "  إيف ماديو"أصدر الفرنسي  6791ويف عام 
موضوع حقوق اإلنسان هو دراسة احلقوق الشخصية املعرتف هبا وطنيا ودوليا، واليت : "التعريف التايل

ينة تضمن اجلمع بني أتكيد الكرامة اإلنسانية ومحايتها من جهة، واحملافظة على يف ظل حضارة مع
 (3)". النظام العام من جهة أخرى

واحلقيقة أن حقوق اإلنسان وصف قانوين، ال يصدق إال على ما يتمتع به كل إنسان بوصف  
ملباشرته أية شروط  كونه إنساان، أي جملرد كونه إنساان، دون أن يكون املشرع قد اشرتط لثبوته أو

زائدة عن الوضع الطبيعي لسائر البش، فال يشرتط فيه أن يكون وطنيا أو أن يكون موظفا عاما، أو 
 .أن يكون ابلغا سنا معينة

                                                             

، بيروت، 2000، 7زيادة رضوان، مسيرة حقوق اإلنسان في العالم العربي، المركز الثقافي العربي، ط -1
 .79:لبنان، ص

، 2009، 1عية، طسعد هللا عمر، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجام -2
 .73 – 72: بن عكنون، الجزائر، ص

 .73سعد هللا عمر، مرجع سابق، ص  -3
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: فنجد أن الفقه قد اختلف يف حماوالته لوضع تعريف حلقوق اإلنسان، فقد عرفها البعض أبهنا
ية، وهذه العبارة األخرية ابلذات ظهرت على حقوق اإلنسان بطبيعة احلال هي حقوق أساس"

م، ويف هذا السياق هناك معىن خمتلف قليال، وحيدد جمموعة 6181اخلصوص يف الثقافة األملانية منذ 
   (1)".احلقوق واحلرايت، واملبادئ املكرسة يف الدستور

من دوهنا أن يعيشوا حقوق االنسان هي املعايري األساسية اليت ال ميكن للناس : "وورد يف تعريف آخر
 ".بكرامة كبشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                             

، عين مليلة، 2009ط، .دغبوش نعمان، معاهدات دولية لحقوق اإلنسان تعلو القانون، دار الهدى، د -1
 .01:الجزائر، ص
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 في العصور القديمة نشأة وتطور حقوق اإلنسان: المحاضرة الثانية

 التطور التاريخي لحقوق اإلنسان

(1): تطور فكرة حقوق اإلنسان ومراحلها التاريخية -
 

مجيعها حرية الفرد، استهدفت ظهرت حقوق اإلنسان عرب مراحل التاريخ املختلفة بدالالت عديدة، 
االهتمام االجتماعي، وميكن تتبع مراحل تطور املادي، املعنوي، الصحي و  رفع مستواهومحاية وجوده و 

 : حرايته األساسية عرب مراحل اترخيية ثالث كالتايلحبقوق اإلنسان و 

 .حقوق اإلنسان يف العصور القدمية - 

 .حقوق اإلنسان يف العصور الوسطى - 

 .حقوق اإلنسان يف العصر احلديث - 

 :حقوق اإلنسان يف العصور القدمية -أ

مرت حقوق اإلنسان يف العصور القدمية مبحطات عديدة نعرض هلا بنوع من التفصيل فيما  
احملطات هنا هي مناذج عن ) سنتناول معها التغيريات اليت وردت على مضمون كل حمطة ، و ييل

 (.احلضارات القدمية

 :اإلنسان في الحضارة المصرية القديمةحقوق  -
كان مفوضا من قبل ( أعلى هرم يف الدولة) لدى املصريني القدماء أبن الفرعون  االعتقادساد 

اعتربت إرادته فرعون إهلا و مطلقة، إذ اعترب  اآلهلة ليعرب عن وجودها على وجه األرض، مما منحه سلطة
و مبا أن . يرغبها و ما على الشعب إال اخلضوعيريدها و ان يتصرف ابلطريقة اليت قانوان، حيث ك

و قد  . يتحقق فوراوه به جيب أن يتم و فرعون ممثل لآلهلة اليت تتصرف ضمن إطار احلق فكل ما يتف
كانت للفرعون وظائف متعددة يف جماالت خمتلفة، فأما الوظيفة الدينية فتمثلت يف تعيني مراتب 

العسكرية فتلخصت يف أما وظيفته خدمة اآلهلة يف املعابد، و  ن علىودرجات الكهنة الذين يقومو 
                                                             

 .22ص  مقرر حقوق االنسان لكليات جامعة قناة السويس، :ناهد دمحم مصطفى وآخرون  -1
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ى نقطتني عل ارتكزتبالده من األخطار اخلارجية فضال عن الوظيفة السياسية اليت محاية شعبه و 
صيانة النظام هامتني متثلتا يف نشر وتطبيق العدالة بشكل دقيق وصارم بني الرعية واثنيها توفري األمن و 

سري الفرعون شؤون البالد بصورة مباشرة و مبساعدة وزراء يعينهم و يقيلهم مىت  و بذلك. يف البالد
 .أراد وشاء

ون فهو الذي أمام الفرع االقتصاديةو االجتماعية أفلم يكن هناك جمال ملمارسة احلرية الفردية  
 يعني لكل عامل نوعية العمل الذي عليه القيام بهحيدد دور األفراد والفئات يف اجملتمع و 

قبة أقنية الري و إنشاء السدود يفرض القيام أبعمال السخرة يف مراو  األجر الذي جيب أن يتقاضاهو  
االحتكار يف التصدير ومل يكن بوسع أحد القيام مببادالت خارجية، إذ كان امللك صاحب . غريهاو 

 .فهو وحده ميلك وسائل ممارسة التجارة اخلارجية من أساطيل حبرية أو قوات عسكرية واالسترياد

تقاليد أعطت يم حيث ارتكزت آنذاك على أعراف و أما األسرة فحظيت بنصيب من التنظ
مبلكية ما تقدمه مبوجب عقد  االحتفاظفرغم تعدد الزوجات إال أهنا منحت حق . للمرأة حقوقا

الزوج تنتقل السلطة العائلية مباشرة إىل األم اليت تدير شؤون األسرة داخل يف حال وفاة و . الزواج
 بلغ سن الرشد والذي يقوم بدور رب األسرة اجتاه أمه وأخواته ابنوجود  ءوخارج البيت ابستثنا

 .عن طريق إحاطتهم بعناية خاصة و عطف كبري االهتمامكما وجد األطفال نصيبهم من وإخوته،  

 :  تمع الفرعوين فكانت تتمثل يفو أما عناصر اجمل

أوضاعهم كانت صعبة نتيجة ألعماهلم الشاقة ابستثناء احلرفيني الذين كان وضعهم : العمال -
 (1).الطبقات امليسورة خلدماهتمجتماعي أحسن  بسبب حاجة البالط و اال

عمال خيضعوهنم ألالذين يتقامسون معهم احملاصيل و  يعملون لدى اإلقطاعيني: الفالحون - 
 .السخرة

                                                             

 22مرجع سابق، ص  ناهد دمحم مصطفى وآخرون،  -1
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راضي صغرية من أجل كان الفرعون مينحهم أ( هم من املرتزقةو ) مها شقان جنود الصف :اجلنود - 
الضباط و ينتسبون إىل األسر العريقة و يتمتعون . جيوز هلم توارثها مع أبنائهمزراعتها واستثمارها، و 

  .جيد اجتماعيبوضع 

و اجملتمع، و الكاتب مؤهل الحتالل أعلى املناصب و حيتلون مكانة مرموقة يف الدولة : الكتبة - 
 .اإلدارية حسب قربه من البالط و الفرعون

مني املباشرين على و هي أعلى طبقة، ميارسون أتثريا شديدا على الفرعون ابعتبارهم القي: الكهنة - 
 .على الشعب املتمسك إىل درجة كربى بعقائده الدينية املقدسةخدمة اآلهلة و 

 (1) :نسان في حضارة بالد ما يين النهرينحقوق اإل  -
يت يكشف عنها الهو تعبري عن اإلرادة اإلهلية ن القانون االعتقاد لدى هذه احلضارة أبساد  

. سانية يف بالد ما بني النهرينبذلك بدأ التشريع املدون مع تقدم احلضارة اإلنامللك أو الكهنة، و 
 :التشريعات ضأنيت هنا على ذكر بعو

 التشريع املنقوش على  ام و يشري هذ.ق 0822يعود إىل حوايل: تشريع الملك أوروكاجينا
 .الزوجات و محا اليتيم و األرملة حجر اآلجر أن امللك املذكور قد ألغى نظام تعدد

 يعده الباحثون يف وعشرون مادة و  اثنتاناكتشف من هذا التشريع  :نمو-تشريع الملك أور
قانون مدون يف اتريخ البشرية، و ذلك ألنه مبوب وفق األسلوب الصحيح اتريخ القانون أقدم 

إله مدينة أور، قد فوض  -مرإله الق -للقانون، تشري مقدمة هذا القانون إىل أن اإلله ننار
لى وصفه ابمللك الورع التقي العادل، الذي جاء للقضاء عمنو حلكم املدينة و -امللك أور

والتجاوز على حقوق اآلخرين وبذلك متتع الناس حبقوقهم الفساد والفوضى وسوء اإلدارة 
 .وحريتهم

                                                             

  .22مرجع سابق، ص  ناهد دمحم مصطفى وآخرون،  -1
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 سن، م خامس ملوك ساللة إي.ق6708-6798:قانون الملك لبت عشتار البايلي
ثالثني مادة متثل ثلث النص األصلي للقانون الذي تلف ثلثاه، حيتوي هذا القانون على سبع و 

اعية والسرقة و أوضاع العبيد والضرائب ملكتشفة شؤون األراضي الزر وتناولت مواد القانون ا
 .و اإلرث واالجتماعيةواحلقوق املالية 

 يف ضواحي بغداد، كان ابللغة األكادية على لوحتني من  اكتشف: تشريع مملكة أشنونا
م و بلغ عدد مواده املكتشفة سبعني مادة تناولت .ق 6122سنة اآلجر و قد صدر حوايل 

  .األسعار و األجور و العقود و العقوابت و شؤون اآلسرة 

 أهم التشريعات اليت اكتشفت يف بالد ما بني النهرين، هذا : شريعة أو قانون حمورايي
بازلت نقلت القانون الذي سنه محورايب وجد منقوشا نقشا مجيال على أسطوانة من حجر ال

م فيما نقل من مغامن احلرب و كانت هذه األسطوانة .ق 6622من اببل إىل عيالم حوايل 
مخسة كان حيتوي على و  من بني أنقاض مدينة سوسة اليت كانت مقرا لإلمرباطور داريوس

الية، األحوال الشخصية، األجور أصول املرافعات، املعامالت املالتقاضي و : أبواب رئيسية هي
طنني ألحكامه خيضع هذا القانون مجيع املوا. مادة 010العبيد، و يشتمل هذا القانون على و 

نساء على حد سواء وقد من موظفني وقضاة ورجال دين واملواطنني العاديني والعبيد، رجال و 
تضمن مبدأ التعسف يف استعمال احلق الفردي أي أن احلقوق اخلاصة  جيب أال تسبب 

ين، ونظم القانون حقوق األسرة و أوجب العقد يف الزواج وإال كان ابطال إضرارا حبقوق اآلخر 
ية تسمح هلا ابلدفاع عن وحد من سلطة الزوج على زوجته و منح الزوجة شخصية حقوق

كان ابستطاعتها أن متارس التجارة ابمسها اخلاص، كما  حقوقها وإبدارة أمالكها وأمواهلا و 
لصبيان جنبا إىل جنب، كما حتسنت لقي العلم مع اكانت البنات تذهنب إىل املدرسة لت

جعل أبداء نفقة هلا لتعول أطفاهلا و  أحوال الطالق حيث ألزم محورايب الزوج  عند الطالق
حصر حق ليهم فضال عن أداء الصداق هلا، وخفف من السلطة األبوية و إليها الوصاية ع

بسبب  من اإلرث إال ابنهحيرم  هبذا مل يعد إبمكان األب أنو  ةاحلرمان من اإلرث ابحملكم
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 الفقراء حقوقهم غريص القانون على أن ينال األرامل واليتامى و نتقدره احملكمة و تقضي به و 
العبيد يف اجملتمع البابلي وميز بني املواطنني أنه ميز بني املواطنني واألجانب وبني األحرار و 

  .متباينة اجتماعيةاألحرار بتصنيفهم إىل فئات 

 (1): اإلنسان في الحضارة اإلغريقيةحقوق  -

( لذلك مسيت حبضارة دولة املدينة" )املدينة" ترتكز احلضارة اليواننية يف تطورها التارخيي على
وتستمد سيادهتا من النواميس والشرائع . ءاألشيامتع بسيادة مطلقة على الكائنات و اليت كانت تت

خاصية و . الفردية تالنفوذ الذي تفرضه على كل اإلراداذي توحيه و ال ابالحرتامالعادات اليت تسمو و 
جتهل معىن احلكم مجهورية ترفض امللكية الوراثية و هو أهنا  -أثينا و اسبارطه -هذه املدينة اليواننية

 .الفردي، فاجلماعية يف إدارة الشؤون العامة هي السمة السائدة

 (2): حقوق اإلنسان في روما القديمة -

هامتني، احلقبة السابقة للميالد  عرفت روما أنظمة سياسية متعددة  خالل حقبتني اترخييتني
اليت انتشار الداينة املسيحية و احلقبة املتزامنة مع ظهور و و  -سبعة قرون ونصف تقريبا -ومتتد على 

 .استمرت حىت بداية القرن اخلامس امليالدي

طبيعة تطور الدولة الرومانية نفسها اليت انطلقت يف و يعود هذا التقلب يف النظام السياسي إىل 
السيما انحية يف فتوحات كربى متشعبة االجتاهات و غزوات حمدودة إىل املناطق اجملاورة قبل أن متتد 

سياسي ومن الطبيعي أن يرتافق هذا التطور ال. املشرق الذي كانت ثرواته هي أساس قوهتا و عظمتها
أن روما أدخلت شعواب متنوعة حتت االجتماعية السائدة، السيما و  ةألنظمامع تبدل هام يف املفاهيم و 

 .سيطرهتا

                                                             

 .22مرجع سابق، ص  ناهد دمحم مصطفى وآخرون، -1
 .22المرجع نفسه، ص   -2
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وكان التطور الذي عرفته روما قد مشل ميدانني أساسيني مها املضمون الديين للسلطة، واثنيها 
  (1).تنظيم األعراف و العادات اليت كانت قائمة على التقليد الشفهي يف إطار قوانني مكتوبة

ىل العاهل مهمة الوسيط بني الشعب لطة اليت كانت إابن امللكية تتسم بطابع ديين يوكل إفالس     
 وما هسياسي و  واآلهلة إىل جانب دوره السياسي، شهدت يف عهد اجلمهورية فصال اتما بني ما هو 

أصبح القنصل حاكم اجلمهورية يتعاطى فقط ابلشؤون املدنية ديين، ووجهت الدولة ابجتاه علماين و 
 .ابعتبار أن الشؤون الدينية مل تعد من اختصاصه

أما على املستوى القانوين فقد أحرزت روما تقدما يف حقل التشريع كان نتيجة الصراعات 
فباإلضافة إىل الرق الذي كان . وبني طبقة العامة(  نأو األرستقراطيو ) الطويلة بني طبقة النبالء 

كان جمتمع روما ينقسم بشكل واضح إىل طبقتني مها طبقة سائدا فيه على غرار اجملتمعات اجملاورة،  
اليت مل و  العائالت القدمية النبيلة اليت احتكرت لنفسها السلطة  يف جملس الشيوخ و جملس الشعب

طبقة العامة اليت تتألف من املواطنني خارج إطار هذا الدور السياسي، و  تكن متارس أي  عمل آخر
سكري يتلخص بدور عج االقتصادي يف ميادينه املختلفة و أبعباء اإلنتا األحرار الذين كانوا  يقومون 

 .ابلدفاع عن الدولة، واملسامهة يف حروهبا اخلارجية

من هنا برزت . هذه الطبقة الشعبية ظلت لفرتة طويلة تشتكي من عدم وجود حقوق حمددة هلا
 .ضرورة وجود  نصوص واضحة  حتدد هذه احلقوق و يلتزم هبا القضاة

م  و قانون  .ق 856أبرز مراحل كتابة القانون الروماين متثلت بقانون األلواح اإلثين عشر يف إن 
 .م.ق 060كركال الصادر يف 

قامت جلنة من عشرة أشخاص وضعت عشرة ألواح قوانني، مث . ابلنسبة لقانون األلواح اإلثين عشر
د موجزة تنظم األلواح قواعم و تتضمن هذه .ق  887قامت جلنة اثنية إبضافة لوحني آخرين يف 

ة يف الدعاوى، اإلجراءات الشكلية واإلثبات واستدعاء اإلجرائيبعض نقاط القانون وتتناول املسائل 
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ق، و قواعد الطالاخل و القضااي العائلية وإجراءات عقد الزواج و ...فيذهتناف واحلكم و االعرت الشهود و 
  .قوق فعلية تعاجل امللكية العقارية و انتقاهلاو ح. الوصاية عليهم و غريهاحتدد شرعية األوالد و 

الثاين عشر فريكزان على ضمان بعض احلقوق الفردية السيما منع أما اللوحان احلادي عشر و 
إعدام أي شخص مل حياكم بصورة صحيحة، كما يقيمان تشريعا دستوراي يؤكد على أن القانون 

 .اجلديد يلغي القدمي الذي يعاجل القضااي نفسها

تتمثل قيمة هذه األلواح يف كوهنا حققت القانون بصورة فعلية يف الوقت الذي كانت فيه 
قد جاء هذا القانون ليؤكد سحر والطقوس الدينية، و النونية تستمد قيمتها من اإلميان و األعمال القا

 .على انطالق العمل القانوين من نص صريح حيدد احلق و يعرتف به

أضاف حقا جديدا وهو حق املواطنة الكاملة جلميع األفراد القاطنني ابلنسبة لقانون كركال فقد 
 .على أراضي  اإلمرباطورية،  ومل يبق خارج هذا احلق سوى العبيد

كان  مبثابة دستور حقيقي لإلمرباطورية يرسخ فكرة املواطنة على أساس   -كركال   -لذا فإن قانون 
ي ترجم املساواة بني سكان روما ر القانون هذا الذقد أصدبني األعراق اليت تتشكل منها، و  املساواة

بقية أراضي اإلمرباطورية على شكل حقوق أساسية معرتف  هبا لكل املواطنني مثل احلقوق و 
أي حقوق و واجبات الزوج والزوجة و ) ، احلقوق العائلية(كالرتشيح و اإلنتخاب) السياسية

لدعاوى و احلقوق القضائية مبا تعنيه من حق إقامة ا ، احلقوق التجارية على خمتلف أنواعها، و(األوالد
 (1).حق الدفاع أمام احملاكم
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 حقوق اإلنسان في العصور الوسطى: المحاضرة الثالثة
السادس  نإىل القر  يتطلق عبارة العصور الوسطى على الفرتة املمتدة من القرن اخلامس امليالد

الثاين أن أورواب و مها ظهور الشريعة اإلسالمية و  عشر امليالدي  و تتميز هذه املرحلة حبدثني هامني،
يف ذلك العصر كانت تعيش أوضاعا خاصة أثرت على مسرية حقوق اإلنسان، لذلك سوف ندرس 

 (1) .األوربيةنظرة الشرائع السماوية مث التجربة : هذا العنصر من خالل نقطتني
 :في الشرائع السماوية -

لدينية السماوية خاصة كرس األساس الديين حلقوق اإلنسان الكرامة اإلنسانية يف الشرائع ا
 غري. تقدمهاو  لعبت التعاليم الدينية دورا اترخييا حامسا يف إنشاء القواعد القانونيةاملسيحية واإلسالم، و 

  .أن هذه الدايانت حرفت ومل يسلم من التحريف إالّ اإلسالم
 :الديانة اليهودية -1

 احرتمت األسرةريعة موسى عليه السالم اإلنسان ومنحته حقوقه األساسية، و ش احرتمت
الغريب ومن األمثلة عن هذا التمييز قضية ي، غري أهنا ميزت بني اليهودي و حقوقها يف اجملتمع العرب و 

ن مصر، فال يباعون بيع سرتقاق البشر، فاليهود ال يسرتقون ألهنم عبيد هللا الذين أخرجهم ماحلرية وا
يت عبدا عربانيا فليخدم ست إذا اشرت :" قد جاء يف سفر اخلروج  أن هللا كلم موسى بقولهو . العبيد

العبيد،  آمة، فال تنصرف انصرافإن ابع رجل إبنته و ... نة السابعة ينصرف حرا جماانيف السسنني و 
أما غري ". وليس له أن يبيعها لقوم غرابء إن مل تعجب سيدها الذي أخذها لنفسه، فليدعها تفتدى،و 

  .ويعاملون بعنف اليهود فيجوز اسرتقاقهم ابحلرب أو ابلشراء
  :الديانة المسيحية -9 

ع البشر ابعتبارهم أبناء هللا  على املساواة بني مجييحية على كرامة اإلنسان و ركزت الداينة املس
ه فكانت دعوت. أوصى املسيح عليه السالم تالمذته أن يعاملوا الناس مبثل ما حيبون أن يعاملوهم بهو 

قال يسوع . وضعت أسسا لتقييد السلطة اليت وجدت خلدمة اإلنسانخروجا عن العنصرية اليهودية، و 
أن أكابرها يتسلطون عليها فليس األمر ودوهنا، و ن يعدون رؤساء األمم يستعلمون أن الذي:" لتالمذته
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أدوا لقيصر ما :" وقال أيضا. فيكم كذلك، بل من أراد أن يكون كبريا فيكم فليكن لكم خادما
  ."لقيصر، وما هلل  هلل 

يز لقد كانت املبادئ اليت رسختها املسيحية ثروة متقدمة يف جمتمع يبين عالقاته على القوة والتما
أحبوا أعداءكم أحسنوا إىل " دعت إىل احملبة والتسامح أبرقى أشكاله اإلنسانية الطبقي، فهي 

و قللت من قيمة ملكية األشياء، " مبغضيكم، من ضربك على خدك فاعرض له اآلخر أيضا 
وعدت املضطهدين و املعذبني يف األرض املؤمنني بقدسية العقيدة ورفضت النزاعات النامجة عنها، و 

دنيوي  وما هديين و  ورمست حدودا فاصلة بني ما هو . غري العامل الذي يعرفونه آنفا بعامل من نوع آخر
. السلطةفيما يتعلق ابلروابط بني الفرد و من أجل تنظيم اجملتمع اإلنساين على أسس واضحة، خاصة 

املساواة بني البشر ظهر جليا يف سلوك الكنيسة لق جمتمع تسوده العدالة و هذا اإلميان بوجوب خ
على املستوى العائلي أيدت الكنيسة  بقوة التشريعات و  .أخالقية واضحة انعكاساتي ترك الذ

 .اخل...و تقوية الوحدة العائلية العائلية كتشجيع الزواج و منع الزان
هنية لتشغيل أقامت الكنيسة على أراضيها حرف م االقتصادي واالجتماعيما على املستوى وأ

 دورو  من أراضيهم، كذلك بناء املستشفيات للمرضى و العاجزيناملطرودين العاطلني عن العمل و 
عتقهم حيث كانت الكنيسة جتمع وقد أعطت كما بذلت جهود لتحرير العبيد و . املشرديناأليتام و 

كبرية للعمل، حيث عملت على إصدار تشريع جيعل من مسألة العمل يف   اجتماعيةالكنيسة قيمة 
احلوادث النامجة ناصب األخرى، فأصبح العمل مأجورا و إىل امل لالرتقاءحد ذاهتا املدخل األساسي 

غري أن اإلمرباطورية الرومانية كرست املسيحية . يتحملها رب العمل و ليس العامل عنه جيب أن
 .الشعوب وانتهكوا حقوق اإلنسان  لصاحل األابطرة ورجال الدين فاستعبدوا

 (1) :في اإلسالم -0  
خ اإلنساين كله، و كان اإلنسان ورة حقيقية ال مثيل هلا يف التاريلقد كان اإلسالم مبثابة ث

حقوقه فيها هو حجر الزاوية يف اجملتمع اجلديد، حيث جاء بنظام كامل لتنظيم كافة أنواع وحرايته و 
بذلك يكون نظم عالقة الفرد ابلفرد وعالقته ابجملتمع وكذا عالقة احلاكم برعيته، و السلوك اإلنساين، ف

قه املتمثلة أساسا يف املساواة قد أعطى أمهية ابلغة لإلنسان من خالل إبرازه ألهم حقو اإلسالم 
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ترجع أهم حقوق اإلنسان العامة إىل حقني " يقول عن هذا الدكتور علي عبد الواحدو . واحلرية
 ." رئيسيني مها املساواة و احلرية

أن العامل اإلنساين مدين هلا بتقرير  -مثل فرنسا و بريطانيا -قد ادعت األمم الدميقراطية احلديثةو 
وليدة  االجتاهاتزعم الفرنسيون أن مجيع يز إىل أهنم أعرق شعوب العامل، و هذين احلقني، فذهب اإلجنل

ى كالوالايت املتحدة األمريكية وإيطاليا على اإلجنليز أنكرت أمم أخر و   6917الثورة الفرنسية لسنة 
أول من قرر املبادئ اخلاصة حبقوق واحلق أن اإلسالم هو والفرنسيني هذا الفضل وادعته لنفسها 

عالقات اإلنسان )اإلنسان يف أكمل صورة و أوسع نطاق، حيث نظم اإلسالم إىل جانب العبادات 
فأعطى لكل   ة، مجيع املعامالت اإلنساني(عالقات اإلنسان مع اآلخرين)و جانب املعامالت ( خبالقه

 (1) .ذي حق حقه
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 حقوق اإلنسان في العصر الحديث :المحاضرة الرابعة
و منتصف القرن  69الواقعة بني بداية القرن  ةتطلق تسمية العصر احلديث على احلقبة التارخيي

إحدى مظاهر ذلك اهتمام مكثف حبقوق اإلنسان، و تتميز هذه املرحلة عن سابقتها بربوز و  02
القضاء على كل فرد و ضمنت محاية الوجود القانوين للالدولية اليت ت االتفاقاتعدد االهتمام، هو 

 .حماولة تشبه اإلنسان ابلسلع
ت بعد احلرب مبسألة حقوق اإلنسان يف إطار القانون الدويل، كان لالهتمامإن البداية احلقيقية 

مرحلة بعد هذا ابلرغم من أن د ابلنسبة للدولة مواطن أجنيب، و أما قبل ذلك فكان الفر العاملية الثانية، و 
خاصة حبقوق اإلنسان يف إطار منظمة العمل   قد عرفت مضامني واتفاقاتاحلرب العاملية األوىل

 (1) .الدولية و واثئق عصبة األمم

 (2) :تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل نشأة األمم المتحدة
وقد ظلت قضية حقوق اإلنسان على مدى عقود طويلة شأان داخليا ومسألة لصيقة ابلدول       

ومن مث فال جيوز للقانون الدويل أن يهتم هبا أو حىت يقرتب منها، إال أن مع بداية عصر التنظيم 
ة يف أعقاب احلرب العاملية األوىل شهدت قضية حقوق اإلنسان نقلة نوعي" عصبة األمم"الدويل بقيام 

ومع ذلك فقد . حني اجته االهتمام حنو توفري احلماية من خالل آليات معينة أمهها املعاهدات الدولية
ولذلك . ظل االهتمام بقضية حقوق اإلنسان يف إطار عصبة األمم جزئيا وحمدود النطاق والفاعلية

تشري بصراحة ووضوح  ميكن القول دون جتاوز أن ميثاق األمم املتحدة هو أول وثيقة يف اتريخ البشرية 
كاملني إيل مسئولية اجملتمع الدويل ككل يف إقرار ومحاية حقوق اإلنسان ووضع نظام دويل عاما 

 .وشامال لتحديد مضمون هذه احلقوق والعمل على ابتكار آليات خمتلفة حلمايتها ودعمها
حرايته خطت األمم املتحدة خطوات كبرية إيل األمام يف سبيل اإلقرار حبقوق اإلنسان و 

م ، االتفاقية 6781األساسية إبصدارها لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف العاشر من ديسمرب 
                                                             

كلية الحقوق قسنطينة، مقال منشور عبر  حمدوش رياض، التطور التاريخي لحقوق االنسان، -1
 .االنترنت 

http//hamdoucheriad.yolasite.com/resources/.doc  

 حقوق اإلنسان مفاهيم أساسية : ، وآخرون محمود عبدالفتاح -2
https://books-library.online/free-986794681-download 
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م، العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 6715الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف العام 
م 6711اسية يف العام االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسي

م، واتفاقية مناهضة التعذيب 6797، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة يف العام 
م ، اتفاقية 6718وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف العام 

حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف واالتفاقية الدولية حلماية   م6717حقوق الطفل يف العام 
 .م6772الثامن عشر من ديسمرب 

   

كانت أول خطوة يف تلك اجلهود ما جاء يف مؤمتر فيينا لعام و : الحماية الدولية لألقليات -
استطاع األقليات العنصرية و الدينية، و  رومانيا لصاحلمن التزامات على كل من بلغاراي و  6165

فكرة احلماية الدولية لألقليات يف معرض ردهم على مقرتحات السالم اليت عرضتها احللفاء تكريس 
مل يتم احلكومات األخرى إىل أن السالم غري ممكن ما باه أملانيا و فقد شددوا انت 6761أملانيا عام 

 .احلياة احلرة للدول الصغرية تعويض ما انتهك من حقوق وحرايت وما مل يعرتف مببدأ القوميات و 
لقد شرع يف مكافحة التجارة يف : مكافحة بعض المظاهر الماسة بحقوق اإلنسان -

اتفاقيات، ويف حيث أبرمت خبصوصها يف تلك السنة عدة  6760تعاطيها منذ سنة و  املخدرات
أنشأ مكتب مماثل بني الدول و  6721أ مكتب الصحة الدويل لسنة األوبئة أنشجمال األمراض و 
عناية  كان هناك إنشاء منظمة الصحة العاملية، و هاذين اجلهازين دفعا إىل. 6728األمريكية عام 

حيث أبرمت أول معاهدة هتدف إىل  6119الفنية والصناعية للفرد منذ سنة حبماية امللكية األدبية و 
 . تقرير احلماية الدولية هلا

جتار منع اإل يدعو إىل اجتاهفقد ظهر يف هذا العصر : قمع اإلتجار في األوالد والنساء  -
منها على وجه  االتفاقياتعدد من  االجتاهقد جسد هذا ابألفراد ال سيما النساء واألطفال، و 

بشأن املضارب بني القوانني و  6720الدولية املعتمدة يف الهاي عام  االتفاقياتاخلصوص 
 6762-6728الدوليتني اخلاصة بقمع التجارة ابلنساء و األطفال املعتمدين عامي  االتفاقيتني

 .ماي 28و  61بباريس على التوايل يف 
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حيث أبرمت معاهدة دولية للتعاون الدويل  القانون الدويل يف هذه الفرتة  ابملالحة البحرية اهتمكما 
على السفن يف حالة  التزاماتاليت تفرض و  6768ث املالحة البحرية يف عام من أجل كوار 

 (1) .الكوارث
  :في عهد عصبة األمم

كان اهلدف األول انتهاء احلرب العاملية األوىل، و عقب  6767لقد أنشأت عصبة األمم سنة 
 (2) .هو ما مل تستطع حتقيقهدون اندالع حرب عاملية اثنية، و  األساسي هلذه املنظمة هو احليلولةو 
الصفة ير قطعية خاصة بتقر ميثاق هذه املنظمة نصوصا صرحية و ابلنسبة حلقوق اإلنسان فلم يتضمن و 

الفاحصة هلذا امليثاق تبني لنا إشارات نسان، غري أن القراءة املتأنية و حقوق اإلالدولية حلماية حرايت و 
 : هو ما يتجلى يف اآليتة إىل استهداف ضمان بعض احلقوق و عديد

ميثل األساس العام  اللجوء إىل احلرب،إن النص على ضمان األمن والسلم يف العامل، وااللتزام بعدم 
عدم األمن مناخ مناسب هلضم حقوق اإلنسان و ة حقوق اإلنسان ألن ظروف احلرب و دمة محايخل

 . البطش به
الدول األعضاء بتشجيع إقامة تعاون مع منظمة الصليب  التزامنص عهد عصبة األمم على 

مهم هذا جانب آخر ن األمراض واألوبئة يف العامل، و الوقاية ممحر الدويل من أجل حتسني الصحة و األ
 .األوبئة الفتاكة ابلصحةحبقوق اإلنسان يف جمال العالج والوقاية من خماطر شىت األمراض و  يتعلق

تضمن العهد نصا ابلتزام الدول األعضاء مبعاملة عادلة للشعوب املستعمرة ال سيما احرتام 
يعد أهم املصري، و وب املستعمرة يف تقرير هو إقرار دويل حيق الشعلالنتداب و حقوق الشعوب اخلاضعة 

 .و احلق يف التنمية و التقدم االستقاللحق من احلقوق اجلماعية لإلنسان مرتبط ابحلق يف 
 
 
 

 (3): في ميثاق األمم المتحدة
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يعد ميثاق األمم املتحدة، الوثيقة الدولية األوىل ذات الطابع العاملي، اليت تضمنت النص على 
إىل انتهاء السيطرة األوروبية، وقيام عامل يتوقف بقائه يرجع هذا أساسا احرتام حقوق اإلنسان، و مبدأ 

األجناس و الدايانت، كما يتوقف هذا التعاون مجيع الثقافات، و استقراره على التعاون السلمي بني و 
 .الثقافيةاالجتماعية و ، االقتصاديةإىل حد كبري، على احرتام حقوق اإلنسان املدنية، السياسية، 

األساسي يف النص على تشجيع احرتام حقوق اإلنسان و احلرايت لسبب الرئيسي و ويرجع ا
كرد فعل اجملتمع املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان  مقاصد األمم أهداف و  األساسية لألفراد ضمن

ن احلماية وأب و صيانة السلم، ،ثانية  من انتهاكات حقوق اإلنسانالدويل ملا خلفته احلرب العاملية ال
لية الفعالة حلقوق اإلنسان شرط أساسي للسلم والتقدم الدوليني وقد صدرت عن اجملتمع الدويل الدو 

املوجود بني محاية حقوق اإلنسان، والسلم،  االرتباطأثبت فيها  ،وإعالانت ومقرتحات ،اانتبي
اوت 68منها إعالن رئيس الوالايت املتحدة األمريكية خالل ميثاق األطلسي يف  ،واألمن الدوليني

6786.  
واليت شرين صدر إعالن األمم املتحدة الذي وقعه ممثلي الدول الستة والع6780جانفي6ويف 

أساسي للدفاع عن  على أعدائها أمر االنتصارمتام كومات املوقعة عن اعتقادها أبن عربت فيه احل
 .، وللحفاظ على حقوق اإلنسان  والعدل داخل أراضيها و خارجهااحلياة واحلرية

ت املتحدة ، املمهد إلنشاء منظمة األمم املتحدة ، فإن الوالاي 6788 مؤمتر دامربتون أوكس عام ويف
تيسري :" على إنشاء منظمة يكون عملها  ااتفقتيت ، قد االسوفي االحتاد،  افرنسا وبريطانياألمريكية و 

 احرتام، وتعزيز سانيةاجتماعية، وغريها من املشاكل اإلن، اقتصاديةحلول للمشاكل الدولية ،  دإجيا
االقتصادي ها اجلمعية العامة واجمللس نفيذوهي املهام اليت تقرر أن هتتم بت "احلقوق واحلرايت األساسية

 .ختص املسائل اإلنسانية ،واالجتماعي اليت خول هلا إصدار توصيات
والنافد  6785جوان  01أما مؤمتر سان فرانسيسكو الذي أسفر عن صدور ميثاق األمم املتحدة يف 

قد أوىل عناية ابلغة لقضية حقوق  6758 رأكتو ب 05من يوم  اعتبارابعد التصديق الدويل عليه 
 .نسان واحلرايت العامة للناس كافةاإل

 (1): المنظمات الدولية المتخصصة  قفي مواثي
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، احتاد إرادات عدة دولإن املنظمات الدولية املتخصصة بصفة عامة هي هيئات نشأت نتيجة 
واالجتماعية أو الثقافية  االقتصاديةمن اجملاالت . واليت تعمل لدعم التعاون الدويل يف جمال متخصص

 .، أو تتوىل تنظيم أداء خدمات دولية متس املصاحل املشرتكة للدولأو الفنية
  :منظمة العمل الدولية 

شكل حماوالت غري يف  67بدأت احملاوالت األوىل إلنشاء تنظيم دويل للعمل يف أوائل القرن 
رمسية يقوم هبا األفراد ، فكان أول ظهور للجنة التشريع الدويل للعمل ، يف مؤمتر السالم التمهيدي يف 

وقد شارك يف هذا املؤمتر ممثلون وختتص هذه اللجنة بدراسة وسائل محاية العمل . 6767جانفي 05
 .والعمال 

عليه يف منظمة دولية للعمل، ووافق املؤمتر مشروع إنشاء   وقدمت هذه اللجنة إىل مؤمتر السالم
( 809-919واد من امل)فرساي اتفاقيةفأصبح يشكل القسم الثالث عشر من  6767أفريل  67

  .، وتقرر أن تكون جنيف املقر الرئيسي للمنظمةحتت عنوان العمل
 ، يشكل جزءا من معاهدات الصلح األخرى والذي جاء يفوقد كان الدستور األصلي للمنظمة

، وأن االجتماعيةديباجته أنه ال سبيل إلقامة سالم عاملي ودائم إال إذا بين على أساس من العدالة 
، وأن حتسني هذه الظروف أصبح أمرا السالم والوائم العامليني للخطر ظروف العمل الصعبة تعرض

 .ملحا 
دالفيا يف ة  يف فيال ملنظمة العمل الدولي  الدورة السادسة والعشرون للمؤمتر العام اعتمدتوقد 

كما أعاد التأكيد على املبادئ . ة العمل الدوليةإعالن بشأن أهداف وأغراض منظم 6788
 :األساسية اليت قامت عليها املنظمة واليت منها على األخص

 .العمل ليس سلعة -6
 . هذا يف سبيل التقدم غىن عنهما و  حرية التعبري واحلرية النقابية ال-0
 .ما وجد يهدد الرخاء يف كل مكان أين رأن الفق-9

لرفاهية املادية والتقدم كما أن اإلعالن يقضي أبنه جلميع البشر احلق يف التمتع بكل من ا
دون متييز بسبب العنصر أو العقيدة أو اجلنس وهذا يف جو من احلرية والكرامة والضمان  .املعنوي

 (1) .والفرص املتكافئة االقتصادي
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تعتين وفقا لدستورها  6781وقد أصبحت منظمة العمل الدولية وكالة اتبعة لألمم املتحدة  يف       
واحلق يف  والثقافية مثل احلق يف التمتع بظروف عمل عادلة ومالئمة  واالجتماعية االقتصاديةابحلقوق 

 . االجتماعياحلق يف الضمان تشكيل النقاابت و 

حقوق اإلنسان ،واليت أعدهتا منظمة العمل الدولية   نذكر  من ضمن الصكوك الدولية يف ميدان - 
: 

-05وبتحرمي السخرة يف ( دولة 681)6792-21-01اخلاصتني ابلسخرة يف  االتفاقيتني - 
إىل حترمي عمل السخرة والعمل القسري بكافة  االتفاقيتانوهتدف هااتن ( دولة 692) 21-6792

 .صوره 
-29-26ئ احلق يف التنظيم النقايب ويف املفاوضة اجلماعية يف اخلاصة بتطبيق مباد االتفاقية - 

 (.دولة  691.) 6756-29-61وبدأ نفاذها  6787
-21-67اخلاصة مبساواة العمل والعامالت يف األجر لدى تساوي قيمة العمل  يف  االتفاقية - 

 (.دولة  691) 6759-25-09وبدأ نفاذها يف  6756
 6796-21-09ماية  والتسهيالت ملمثلي العمال يف املؤسسة  يف اخلاصة بتوفري احل االتفاقية - 

 (.دولة 18) 6799-21-62وبدأ نفاذها يف 
يف اخلدمة  االستخداماخلاصة حبماية حق التنظيم النقايب وإجراءات حتديد  شروط  االتفاقية -  

  (.دولة  99. )6716-20-01وبدأ نفاذها يف  6791-21-62العامة  يف 

  : ميثاق منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

الثقافة  و الرتبية، هدفها تحدة يتعلق اختصاصها ابلتعليم و منظمة اليونسكو وكالة اتبعة لألمم امل
سيسي هو املسامهة يف صون السلم واألمن كما جاء يف الديباجة و يف املادة األوىل من ميثاقها التأ

كما تعمل املنظمة على توثيق التعاون بني األمم لضمان    ،الثقافةبية والعلم و ابلعمل عن طريق الرت 
حقوق اإلنسان و احلرايت األساسية للناس كافة دون متييز بسبب االحرتام الشامل للعدالة والقانون و 

 :ـهلذه الغاايت تقوم املنظمة ب. العنصر أو اجلنس أو اللغة
 (1) .االتفاقياتل عن طريق عقد تعزيز التفاهم و التعاون بني الدو   -
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على رغبتها يف تنمية  ابلتعاون مع الدول األعضاء بناء تعمل لتنشيط الرتبية الشعبية و نشر الثقافة -
نشاطها الرتبوي، كما تقوم  ابلتعاون مع األمم املتحدة لتحقيق التكافؤ يف فرص التعليم جلميع الناس 

 :دون متييز، كذلك اعتمدت اليونسكو صكوك دولية لتدعيم حقوق اإلنسان من ضمنها نذكر
ت اإلتفاقية حيز النفاذ يف و دخل) 6712ديسمرب  68منع التمييز يف جمال التعليم يف  اتفاقية - 

وحتظر اإلتفاقية أية تفرقة أو استثناء أو تقييد أو (. دولة 11م و صادقت عليها 6710ماي  00
 .أفضلية ينشأ عنها إلغاء املساواة يف املعاملة يف جمال التعليم و اإلخالل هبا

ث عن أية تسوية ألي بروتوكول إنشاء جلنة التوفيق و املساعي احلميدة لتكون مسؤولة عن البح - 
مشاكل تنشأ بني الدول األطراف تتعلق بتفسري اإلتفاقية أو تطبيقها، و قد دخل الربوتوكول حيز 

 .دولة 92م و صادقت على الربوتوكول 6711أكتوبر  08النفاذ يف 
  :في ميثاق منظمة الصحة العالمية

الذي دعا  دي واالجتماعياالقتصايعود الفضل يف إنشاء منظمة الصحة العاملية إىل اجمللس 
فظهرت بذلك هذه  6781دستور املنظمة يف سنة  اعتمدالذي  لالنعقادمؤمتر الصحة العاملي 

عضو من  01بعد أن قبل دستورها من قبل  6781املنظمة إىل حيز الوجود يف شهر أفريل من سنة 
  .أعضاء األمم املتحدة

 :من مبادئها نذكرو  هدف املنظمة يف بلوغ مجيع الشعوب أعلى مستوى ممكن من الصحة ويربز
و هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان دون : التمتع أبعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه - 

 .االقتصادية واالجتماعيةمتييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو احلالة 
ب أمر أساسي لبلوغ السلم و األمن و هي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد أن صحة مجيع الشعو 

 (1) .و الدول
 :و من أهداف منظمة الصحة العاملية أيضا

 .العمل فالنهوض بتحسني التغذية و اإلسكان و ظرو  - 
 .الطفل و تعزيز القدرة على العيشاالرتقاء بصحة األم و  - 
 .تعزيز األنشطة يف ميدان الصحة العقلية - 
 .لالنتقالمكافحة األمراض السيما األمراض القابلة  - 

                                                             

 .المرجع نفسه -1



 مدخل إلى حقوق االنسان
 

   28 
 

 .إىل جانب ذلك املساعدة يف تنمية الرأي العام لدى الشعوب بشأن املسائل املتعلقة ابلصحة
 مبطة هبا وتقو وتعمل على حتسني مستوايت التعليم و التدريب يف املهن الصحية و الطبية و املهن املرت

حبمالت على النظام العاملي ملكافحة األمراض املعدية  ولقد توجت جمهودات املنظمة خبلق برانمج 
أثبت أن  6772، و ابلفعل فإن إحصائيات سنة 6798لتوسيع نطاق التلقيح ضد األمراض سنة 

اليا فاملنظمة من أطفال العامل قد مت تلقيحهم ضد األمراض املعدية اخلطرية، و ح" 12اكثر من 
  .(السيدا)تكافح ضد مرض نقص املناعة املكتسبة

  :في اإلتفاقيات الدولية العالمية
قرر خطرية حلقوق اإلنسان، تانتهاكات واسعة و بعد ويالت احلرب العاملية الثانية وما سببته من 

ي جلنة حقوق هأوكل إىل جهاز من أجهزهتا أال و  وبقيام هذه املنظمة. إنشاء منظمة األمم املتحدة
ك للعديد وكان حتقيق هذه الوثيقة نتاج مشرت . اإلنسان مهمة إعداد نص وثيقة عاملية حلقوق اإلنسان

السيدة إليانور : همالرئيسيني للجنة حقوق اإلنسان و  على رأسها األعضاءمن الشخصيات العاملية و 
السيد شالز  -انئب رئيس اللجنة–السيد شانغ من الصني . روزفلت من الوالايت املتحدة األمريكية

و إىل . كذا السيد هنفري من كنداالسيد روين كاسن من فرنسا و  -جنةمقرر الل –ملك من لبنان 
املنظمات غري احلكومية  يف حتقيق هذه خصيات سامهت الوكاالت املتخصصة و جانب هذه الش

 (1) .الوثيقة
 (2) :في اإلتفاقيات الدولية اإلقليمية 

ذلك كافية من أجل محاية هذه احلقوق و قدرة األمم املتحدة على توفري الضماانت النظرا لعدم 
وأخرى ابملؤسسات . مشكالت تتعلق بتعهدات الدول: لعدة اعتبارات  نذكر منها على سبيل املثال 

لذلك ابت من الضروري . (اخل...قت ابلتنافس اإليديولوجي أيضا مشكالت تعل. الدوليةالداخلية و 
تعزيز الدائمني حلقوق الاألمم املتحدة تعمل على احلماية و  نظمات دولية موازية ملنظمةإنشاء م

املربمة يف إطارها واليت  نذكر  االتفاقياتمسامهة هذه املنظمات عند دراسة اإلنسان، وسنقف على 
 :منها 
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  :الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب -
جويلية  01ذا امليثاق  مؤمتر القمة اإلفريقي الثامن عشر املنعقد يف العاصمة الكينية نريويب يف  أقر 

 50دولة من جمموع  85و قد صادقت عليه  6711أكتوبر  01، و دخل حيز التنفيذ يف 6716
  .دولة إفريقية

املدنية             وقد مجع هذا امليثاق كافة فئات احلقوق يف سلة واحدة و علق التمتع ابحلقوق  
 (1) .الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و والسياسية على كفالة احلقوق 

  :ميثاق حقوق اإلنسان و الشعب في الوطن العربي  -
 اتفاقيةلقد جرت حماوالت عديدة داخل  جامعة الدول العربية منذ إنشاءها يف سبيل إبرام 

عربية حلقوق اإلنسان و احلرايت العامة، و مل يوافق جملس اجلامعة على أتليف اللجنة العربية الدائمة 
م إجتمع  6711ديسمرب  60 5و يف الفرتة ما بني . م  6711سبتمرب  9حلقوق اإلنسان إال يف 

ق حقوق اإلنسان و عدد من اخلرباء القانونيني العرب يف مدينة سريكاوزا إبيطاليا و أعدوا مشروع ميثا
تطبيقه بعد اعتماده و  الشعب يف الوطن العريب، و وجهوه إىل جامعة  الدول العربية لدراسته مث تبنيه 

 (2) .اتفاقية أو معاهدةيف شكل 
 
 
 
 
 
 
 

 خصائص حقوق اإلنسان ومصادرها: الخامسةالمحاضرة 
 :خصائص حقوق االنسان
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من  خصائص ومسات واضحة ميزهتا عن غريهالقد اكتسبت حقوق االنسان عرب مسرية طويلة 
 :احلقوق واحلرايت، وهذه اخلصائص هي

من املبادئ الراسخة يف القانون الدويل  :حقوق االنسان قيد على سيادة الدولة -6
احرتام سيادة الدول، ويرتبط هذا املبدأ ارتباطا وثيقا مببدأي حظر استخدام القوة وعدم التدخل، وتعد 

قوق اإلنسان قيدا على سيادة الدولة، إذ أهنا تكبل يدها يف تنظيم شؤوهنا الداخلية احلماية الدولية حل
 (1) .اخلاصة بسكاهنا

" حقوق االنسان"ويقصد بعاملية  :حقوق االنسان ذات صبغة موضوعية عالمية  -0
قانونية  وجود مبادئ دولية حلماية حقوق االنسان تلتزم الدول مجيعا بتطبيقها، وكل دولة هلا مصلحة

يف محايتها، ومن حق كل دولة أن تثري انتهاكها قبل دولة أخرى هذا من انحية، ومن انحية أخرى 
  ( 2). فإنه ال يسمح للدولة ابلرد ابملثل على انتهاك حقوق أحد رعاايها من قبل دولة أخرى

انتقلت حقوق االنسان من عدم االلزام إىل  :حقوق االنسان تتمتع بقوة الزامية -9
االلزامية، وأصبح يقع على من خيالفها جزاءات دولية، وميثل ميثاق األمم املتحدة نقطة انطالق يف 
جمال االعرتاف حبقوق االنسان وحرايته، حيث أصبحت النصوص الواردة يف ميثاق األمم املتحدة 

 (3). العريف، لذا فإهنا ملزمة لكافة الدول خبصوص حقوق االنسان جزءا من القانون الدويل
متنح مواثيق حقوق  :تمنح حقوق االنسان للفرد حقوقا دولية بطريقة مباشرة  -8

االنسان للفرد حقوقا دولية تتصل بصفته اآلدمية بشكل مباشر، ويف حال انتهاك حقوق الفرد من 
أو لدولته لتمارس حقها عن قبل دولة أجنبية يلجأ إىل اآلليات املنصوص عليها يف املواثيق الدولية، 

لته عليه أن يلجأ إىل األجهزة طريق دعوى احلماية الدبلوماسية، وإذا كان االنتهاك صادرا عن دو 
 . الداخلية السياسية والقضائية إلنصافه

فهي ببساطة ملك الناس ألهنم : حقوق االنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث  -5
 .بشر، فهي متأصلة يف كل فرد

                                                             

ط، القاهرة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، .زكريا المصري، الديمقراطية وحقوق االنسان، د -1
 .239، 239ص، 2009

 .29المرجع نفسه، ص  -2
 .29المرجع نفسه، ص  -3
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إذ تتضمن قضااي تتعلق ابلدميقراطية، والتنمية والعدالة : حقوق االنسان شمولية  -1
م احلرايت، وسيادة القانون، وحقوق النساء، وحقوق الطفل، وحقوق الالجئني االنسانية، واحرتا

 ( 1)... واملهاجرين، واألقليات واملهمشني، والفقراء
ولكي يعيش مجيع الناس بكرامة فإنه حيق هلم أن : حقوق االنسان غير قايلة للتجزؤ  -9

تنتظم يف إطار من الرتابط يتمتعوا ابحلرية واألمن، ومبستوايت معيشة الئقة، فحقوق االنسان 
والتكامل ابلرغم من تعددها وتنوعها، حيث إن الرتابط وعدم التجزئة ميثالن مبدأين جوهرين من 

 (2) .مبادئ القانون الدويل حلقوق االنسان
فليس من حق أحد أن حيرم شخصا من حقوقه  : حقوق االنسان ال يمكن انتزاعها  -1

، أو عندما تنتهكها تلك القوانني، فحقوق االنسان اثبتة وغري كانسان حىت ومل تعرتف به قوانني بلده
 .قابلة للتصرف

االنسان يها في الدول الديمقراطية أال وهي  وهناك ميزة تتميز حقوق  -7
مبعىن أن الدولة حترص على حتويل املبادئ النظرية حلقوق االنسان إىل واقع فعلي حيس به : الفاعلية

وحترض كل سلطات الدولة على احلفاظ عليها وعدم السماح ابنتهاكها، الناس يف حياهتم اليومية، 
على عكس الدول غري الدميقراطية اليت تكتفي بتزيني دساتريها وقوانينها ابلنص على أمسى مفاهيم 

 .حقوق االنسان دون تفعيل حقيقي هلا، بل على العكس من ذلك تنتهك هذه احلقوق أببشع الطرق
 

 :مصادر حقوق االنسان
أن مسألة املصادر تعد من املسائل اهلامة، نظرا لدورها املتميز يف إطار النظرية ما من شك 

العامة للقانون الدويل، وبصفة عامة فإن تطور االهتمام الوطين والدويل ابلفرد وحقوقه وحرايته 
املصدر الدويل، ويشمل : األساسية، إمنا يرتد من حيث األصل إىل ثالثة أنواع من املصادر هي

                                                             

، 7مقارنات سيكولوجية، ط: سعاد سعيد، انتهاكات حقوق االنسان وسيكولوجية االبتزاز السياسي -1
 .73، ص 2009عمان، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، 

لحقوق االنسان، رسالة ماجيستير، كارم نشوان، آليات حماية حقوق االنسان في القانون الدولي  -2
 .71، ص 2077جامعة األزهر، 
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وفيما يلي عرضا تفصيليا ملصادر حقوق  ،(1)واملصدر الديين، واملصدر الوطين، (العاملي، واالقليمي)
 :االنسان

 :المصدر الدولي: أوال
واثيق واملعاهدات واالتفاقيات اإلقليمية اليت وهو يشمل املصادر العاملية حلقوق االنسان، ومجيع امل

 :تضمنت حقوق االنسان، ويشمل
 :المصادر العالمية  -أ 

وهذه املواثيق عاملية املنشأ والتطبيق وتنقسم بدورها إىل مواثيق عامة ومواثيق خاصة، واملواثيق 
العاملي حلقوق العامة تكفل كل أو معظم حقوق االنسان مثل ميثاق األمم املتحدة واالعالن 

االنسان، والعهدان الدوليان حلقوق االنسان، أما املواثيق اخلاصة فهي ختتص إبنسان معني كاملرأة أو 
اتفاقيات العمل، ومنع الرق، ومنع التعذيب، أو : إخل، وختتص حبق معني، مثل... الطفل واملعوقني 

  (2) .عات املسلحة دوليا أو أهلياتسري يف حاالت حمددة كاتفاقيات احلقوق اإلنسانية أثناء النزا

 :وفيما يلي سنستعرض املصادر العاملية بشكل موجز
 :ميثاق األمم المتحدة -1/أ

جاء ميثاق األمم املتحدة ليمثل حجر الزاوية يف التنظيم القانوين اخلاص بكفالة حقوق اإلنسان 
ذات طابع عاملي أو شبه عاملي  (3)وهو أول وثيقة دولية وضمان مراعاهتا يف اجملتمع الدويل املعاصر،

 تضمنت النص على مبدأ حقوق اإلنسان، وصدر امليثاق يف مدينة فرانسيسكو ابلوالايت
، والذي يعد يف نظر أهل القانون معاهدة محاية توفقت 6785املتحدة األمريكية يف شهر حزيران 

ر، وسرعان ما انضمت الدول أكتوب 68، ودخل حيز التنفيذ يف (4)فيها إرادة أعضاء اجملتمع الدويل
 .(1)للمنظمة الدولية الوليدة

                                                             

 أحمد الرشيدي، عدنان حسين، حقوق االنسان، -1

دراسة تحليلية في الفقه والقضاء المصري : محسن العبودي، مبدأ المشروعية وحقوق اإلنسان -2
 .12، ص 7991ط، القاهرة، دار النهضة العربية، .والفرنسي، د

ط، االسكندرية، دار الفكر .حسين بوادي، حقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرهاب وسندان الغرب، د -3
 .71، ص2002الجامعي، 

 .21، ص2007، عمان، دار الشروق، 7هاني طعيمات، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ط -4
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وعلى الرغم من أن ميثاق األمم املتحدة مل يعرف حقوق اإلنسان إال أنه أوالها عناية خاصة      
: ظهرت واضحة منذ البداية يف النص على محاية حقوق اإلنسان يف ديباجة امليثاق اليت جاء فيها

أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب اليت : آلينا على أنفسنا حنن شعوب األمم املتحدة وقد"
خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتني أحزاان يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إمياننا 
ابحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من 

  .حقوق متساوية
 :الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان -9/أ

يقصد ابصطالح الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان والذي أطلقته جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية 
، على جمموعة الصكوك اجلاري إعدادها يف 6789 69/60 – 29املعقودة يف جنيف يف الفرتة 

لعهد الدويل للحقوق االقتصادية ذلك الوقت، وتشمل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وا
، حيث تشكل تلك الواثئق (2)واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

ما يسمى ابمليثاق الدويل حلقوق اإلنسان، وتعد هي األساس الذي اشتقت منه خمتلف العمال 
املتحدة، كما أهنا تتضمن مبادئ وقواعد عامة  والواثئق القانونية الدولية األخرى الصادرة عن األمم

 .، وهلا صفة اإللزامية للدولة اليت هي طرف فيها(3)تتعلق أبغلب إن مل يكن لكل حقوق االنسان

 
 :األعمال والوثائق القانونية األخرى الصادرة عن األمم المتحدة -0/أ
حقوق   هناك العديد من اإلعالانت والواثئق الدولية اليت تبنتها منظمة األمم املتحدة يف إطار       

 :لألفراد وهي تتخذ أشكالاالنسان ومتنح احلقوق واحلرايت 
وهي عبارة عن وثيقة رمسية تصدر من جانب واحد، وتتضمن بعض املبادئ ذات : االعالانت* 

اإلعالن العاملي حلقوق : ، مثل(مثال يف إطار حقوق اإلنسان)له  الطبيعة العامة، اجملال الذي يتعرض
                                                                                                                                                                                              

هرة لدراسات حقوق اإلنسان، ، القاهرة، مركز القا7دمحم قنديل، األمم المتحدة وحماية حقوق اإلنسان، ط -1
 .70، ص 2009

، عمان، 7المصادر ووسائل الرقابة، ط... دمحم علوان، دمحم الموسى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان -2
 .99، ص2001دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

ت الدولية أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاال -3
 .21، ص 2000، القاهرة، دار النهضة العربية، 7المتخصصة، ط
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، اإلعالن اخلاص حبقوق املتخلفني عقليا (م6757)، إعالن حقوق الطفل (م6718)االنسان 
 (...م6785)، اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني (م6796)

القانون الدويل إرادة شخصني أو أكثر من أشخاص يقصد هبا توافق : االتفاقات الدولية* 
على إحداث آاثر قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدويل، وتنطبق االتفاقية على أية معاهدة 

دولية، وعلى أية معاهدة تعتمد يف نطاق منظمة دولية، وذلك مع عدم  كمنظمة تعد أداة منشئة
 : ، ومن أمثلتها(1)اإلخالل أبية قواعد خاصة ابملنظمة

، االتفاقية اخلاصة ابحلق الدويل يف (م6781)ة إابدة اجلنس واملعاقبة عليها اتفاقية منع جرمي -
، االتفاقية الدولية بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري (م6750)التصحيح 

 (...م6717)، اتفاقية حقوق الطفل (م6715)
 المصادر اإلقليمية: ثانيا

اإلنسان يف أورواب وأمريكا وإفريقيا والوطن العريب، لقد أبرمت عدة مواثيق إقليمية حلماية حقوق 
 :وتعد هذه املواثيق مصدرا هاما حلقوق االنسان إىل جانب املصادر العاملية سابقة الذكر، وهي

 :االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان -1
 2، ودخلت حيز التنفيذ يف 0527وقعت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف نوفمرب 

وتعترب . (2)، إذ أقرهتا الدول األعضاء اإلحدى وعشرون حينذاك يف اجمللس األورويب0522سبتمرب 
 .أول اتفاقية إقليمية عامة حلقوق اإلنسان

 :االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -9
االتفاقية  0525نوفمرب  22الدول األمريكية حلقوق االنسان يف سان خوسيه أصدرت منظمة 

 12وتتضمن االتفاقية  (3)0501يوليو  01األمريكية حلقوق االنسان واليت دخلت حيز التنفيذ يف 
مادة، يتصدرها تعهد الدول األعضاء ابحرتام احلقوق واحلرايت املنصوص عليها، وأن تتخذ كافة 

                                                             

، 2003، عمان، دار وائل للنشر، 3المقدمة والمصادر، ط: دمحم علوان، القانون الدولي العام -1
 .773ص
 .739، ص7999ط، القاهرة، دار الكتب المصرية، .ناصر السيد، الحماية الدولية لحقوق االنسان، د -2
ة الطائي، حسين الدريدي، حقوق االنسان وحرياته األساسية في المواثيق الدولية وبعض كريم -3

 .19، ص 2070، عمان، دار آية للنشر والتوزيع، 7الدساتير العربية، ط
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وتتضمن االتفاقية يف . لتشريعات وغريها من التدابري الكفيلة بتنفيذ نصوص االتفاقيةاإلجراءات بني ا
 (1) .أغلبها حقوقا مدنية وسياسية

 :الميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان -0
، امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان، ودخل حيز 0510أقرت منظمة الوحدة اإلفريقية بتاريخ 

، وتتمثل آلية التنفيذ يف وجود اللجنة اإلفريقية حلقوق 0512أكتوبر تشرين األول،  20التنفيذ يوم 
، كما جاءت صياغته (2)االنسان، وجاء امليثاق خاليا من إنشاء حمكمة افريقية حلقوق االنسان

القانونية ضعيفة يف وضوح االلتزامات امللقاة على احلكومات اإلفريقية، ما جيعله يف موضع أقل يف 
 .حلماية يف أورواب وأمريكاالدرجة من نظام ا

ومن أهم ميزات امليثاق اإلفريقي ومن أبرز خصائصه التوفيق بني حقوق اإلنسان وحقوق 
الشعوب، حيث خصص امليثاق عددا من املواد لتدوين حقوق الشعوب أو ما يسمى حبقوق اجليل 

م، ويف التصرف حبرية يف ومن مجلة هذه احلقوق احلق يف الوجود، ويف تقرير املصري، ويف السال. الثالث
 .الثروات الوطنية واملوارد الطبيعية، واحلق يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف سالمة البيئة

 
 
 

 :الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -2
صدر امليثاق العريب حلقوق اإلنسان واعتمدت نسخته األوىل مبوجب قرار جملس جامعة الدول 

، مث صدرت النسخة الثانية من هذا امليثاق 0550سبتمرب 07، واملؤرخ يف (2220) العربية رقم
 .2772مايو  22واعتمدت من قبل القمة العربية السادسة عشر اليت استضافتها تونس يف 

مادة، تتناول احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية ( 22)ويتألف امليثاق من ديباجة و
 اإلطار العام للشرعة الدولية، ونص امليثاق على أن التمتع هبذه احلقوق واالجتماعية والثقافية، يف

                                                             

ط، االسكندرية، .مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، د... الشافعي دمحم بشير، قانون حقوق االنسان  -1
 .11 منشأة المعارف، ص

، ص 7992ط، مؤسسة المحامون العرب من أجل حقوق اإلنسان، .علي الناعوق، حقوق االنسان، د -2
3. 
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يكون لكل فرد، وال تقتصر على من حيمل جنسية الدولة الطرف يف املعاهدة، بل ميكن أن يتمتع هبا 
 . حىت رعااي الدول غري العربية

 لمصادر الوطنيةا: ثالثا
اليت تتضمن نصوصا تكفل حقوق  وتشمل هذه املصادر الدساتري والتشريعات الوطنية

املثال يف فلسطني، يعترب القانون األساسي الفلسطيين من التشريعات الوطنية  ل، فعلى سبي(1)اإلنسان
 .اليت تضمنت بني نصوصها مواد تكفلت حبماية حقوق االنسان

 المصادر الدينية: رابعا
ينظر إىل املصادر الدينية بوصفها هي اليت وضعت األساس الفكري أو النظري حلقوق اإلنسان 
ولسنا حباجة إىل التأكيد على حقيقة أن من بني القيم العليا أو املبادئ احلاكمة يف األداين السماوية 

د مجيعا دون أية اليهودية واملسيحية واالسالمية املبدأ القاضي بوجوب احرتام حقوق األفرا: الثالثة
 (2). تفرقة بينهم ألي اعتبار كان

وال شك أن حقوق االنسان ليست نتاج احلضارة الغربية، بل إن جذورها متتد إىل جوهر 
الرسالة االسالمية، ويعترب االسالم هو أول من قرر املبادئ اخلاصة حبقوق اإلنسان يف أكمل صورة 

ق االنسان، وغريه من القوانني، وسبق الغرب يف وأوسع نطاق، وأرسى أسس القانون الدويل حلقو 
محاية وصون حقوق اإلنسان، فلقد أشار القرآن الكرمي إىل تكرمي اإلنسان يف آايت كثرية، فقال هللا 

ز    :تعاىل ر  ور  لن اه م ف ي الب ر   والب ح  م  ح  ن ا ي ن ي آدم و  م  را د  ك  ل ق  م اه  ن  ل  ضا ف  و   ات  يب  الطا  ن  م م  ه  نا  ق  و 
 .(3)الضي  ف  ا ت  ن  ق  ل  خ   ن  ما م   ر  ثي  ى ك  ل  ع  

كما أن االسالم منح حق احلياة وأوجب احلفاظ عليه واعترب االعتداء عليها اعتداء على الناس 
ٍ  ف  ن   ر  ي  غ  ا ب  سً ف  ن   ل  ت  ق   ن  م   ه  نا يل أ  ائ  ر  ي اس  ن  ى ي  ل  ا ع  ن  ب  ت  ك   ك  ل  ذ   ل  اج   ن  م   : مجيعا، فقال هللا تعاىل  س 

 .(4)يعام  ج   اس  النا  ل  ت  ا ق  م  نا أ ك  ف   ض  ي األر  اد ف  س  ف   و  أ  
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وقد نظم االسالم أمور اإلنسان يف عالقته بربه ونفسه وعالقته ابآلخرين من بين جنسه، وقرر 
املبادئ اخلاصة ابحلقوق السياسية واالجتماعية واملدنية وأثبتت لإلنسان حقوقا ومصاحل ومنافع مل 

 .شريعة من الشرائع السماوية كما مل يبلغ إليها أي تشريع وضعي يف العاملتبلغها أية 
ووضعت الشريعة االسالمية ميثاقا متكامال لحقوق االنسان وحرياته، ورسمت حدودا 
دقيقة لتنظيم عالقة احلاكم ابحملكوم، وأرسى االسالم دعائم أول دولة قانونية يف التاريخ ومنه انتقلت 

ونية إىل ابقي دول العامل، وراعى االسالم حقوق االنسان يف جممل عناوينه، فهو يضع فكرة الدولة القان
مبادئ هتدف إىل انتشار اخلري واستتباب املن بني بين البشر كما يهدف إىل أتمني احلياة العادلة لكل 

 .فرد من أفراد اجملتمع
ه وقررها لإلنسان، فورد يف ومتيزت حقوق االنسان يف االسالم أبهنا منح إهلية منحها هللا خللق

ز ق نا ه م م ن  الطايب ات    :قوله تعاىل ر  ور  لن اه م ف ي الب ر   والب ح  م  ح  ن ا ي ن ي آدم و  م  را د  ك  ل ق  و 
ن ا ت ف ضي ال ل ق  مان  خ  ثي ر  م  ل ى ك  ن اه م ع  ل  ف ضا كما أهنا شاملة من حيث املوضوع لكل احلقوق ، .(1)و 

ي ا ف  م  ات و  او  م  ي السا ا ف  م م  ك  ل   ر  خا هللا س   نا ا أ  و  ر  ت   م  ل  أ   :ورد يف قوله تعاىلواحلرايت، حيث 
اطنة وب   رةً اه  ظ   مةً ع  م ن  ك  لي  غ ع  وأسب   ض  األر  

(2) 
 ثى  أن  و   ر  ك  ذ   ن  م م  اك  لقن  ا خ  اس إنا ا النا ه  ا أي  ي   :وأيضا عامة لسائر اجلنس البشري فقال تعاىل

 (3) يرٌ ب  خ   يمٌ ل  هللا ع   م إنا اك  ق  هللا أت   د  ن  م ع  مك  ر  وا إن أك  ف  ار  ل لتع  ائ  ب  ا وق  وبً ع  م ش  اك  لن  ع  وج  
يتضح مما سبق أن الشريعة االسالمية حددت حقوق اإلنسان وحرايته، ووضعت نظاما دقيقا 

الثورتني األمريكية حلمايتها، ووضعت الضماانت الكفيلة حبمايتها، قبل إعالانت احلقوق الصادرة عن 
والفرنسية هناية القرن الثامن عشر ابثين عشرا قران، وكذلك قبل إصدار اإلعالن العاملي حلقوق 

قوق أساسها يف القرآن الكرمي والسنة م، أبربعة عشرا قران، إذ وجدت هذه احل0521االنسان عام 
 (4) .النبوية
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 الحقوق المدنية والسياسية: السادسةالمحاضرة 
 :من بني احلقوق السياسية واملدنية اليت للفرد احلق فيها

حق فطري يولد مع والدة اإلنسان حيا فال ميكن ألي كان التعرض حلياته : الحق في الحياة -
ل قت   ن  م   :لقوله تعاىل. سواء بقتله أو إعدامه أو إابدته ضمن جمموعة بشرية النتمائها إىل فئة معينة

ا ي  ا أح  م  أنا ك  ا ف  اه  ي  أح   ن  ا و م  ميعً ج   اس  النا  ل  ت  ما ق  أنا ك  ف   ض  األر   اد في  س  أو ف   فس  ر ن  غي  ا ب  سً ف  ن  
 .(1)يعام  ج   اس  النا 
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لقوله . حرية اإلنسان مقدسة إذ تالزمه ابعتبارها الطبيعة األوىل اليت يولد هبا :الحق في الحرية - 
س ألحد أن يتعدى و لي.   "رةط  لى الف  د ع  ول  و ي   إالا  ولد  ود ي  ل  و  ن م  ا م  م  " صلى هللا عليه و سلم

" ارار  ح  م أ  ه  ات  ه  ما هم أ  ت  د  ل  د و  و ق   اس  م النا دت  ب  ع  ت  ى اس  ت  م  " تستحضران مقولة عمر هنع هللا يضرعلى حرية غريه و 
قد صدر  تلك األعمال اليت تدخل يف إطار األشغال الشاقة اليت يكون االستعباديستثىن من قاعدة و 

كذا األعمال اليت تدخل حتت دائرة اخلدمة العسكرية أو تسخري حبقها حكم حمكمة خمتصة و 
 .األشخاص للخدمة يف حاالت الطوارئ أو الكوارث اليت هتدد حياة اجملتمع

ويسرتد  للشعب املعتدى عليه أن يرد العدوانعب أن يتعدى على حرية شعب آخر، و ال جيوز لش - 
 ن  هم م  ي  ل  ا ع  ، فأولئك م  مه  ل  ظ   د  ع  ر ب  ص  ت  ان   ن  م  و ل   :بكل السبل املمكنة لقوله تعاىل حريته

بيلس  
أعطاها حق تقرير املصري و منع استعبادها أبي نوع سالم حرم العبودية على الشعوب و فاإل (1)

 .أو ثقافيا و حىت سياسيا اقتصادايعسكراي أو  االستعبادمن 
يتساوى الناس مجيعا يف اإلسالم فال ترجح كفة شخص على  شخص آخر لقوله  :حق المساواة -

ال فضل لعربي على عجمي و ال لعجمي على عربي و ال ألحمر على " :صلى هللا عليه و سلم
 .  "أسود و ال ألسود على أحمر إال بالتقوى 

طبيق القانون فال تطبق األحكام على أشخاص دون غريهم من األشخاص و عندما يتعلق األمر بت
لو أن " :اآلخرين، فال يفلت أي كان من العقاب إذا استوجب الفعل الذي قام به عقااب لقوله ملسو هيلع هللا ىلص

 ." فاطمة ينت دمحم سرقت لقطعت يدها
و يقر اإلسالم مبدأ تساوي و تكافؤ . الناس سواء يف القيمة اإلنسانية إال ابلتفاضل حسب العلم - 

 ." فامشوا يف مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور:" الفرص يف مستوايت احلياة املختلفة لقوله تعاىل
واها من حق كل فرد أن يتحاكم إىل الشريعة اإلسالمية و أن حياكم إليها دون س :حق العدالة - 

ء  م ف ي ت  ع  از  ن  ت   إن  ف  : لقوله تعاىل ي   .(2)ولس  الرا ى هللا و إل   وه  د  ر  ف   ش 
َر ِِبلسُّوِء  :ه ما يلحقه من ضرر لقوله تعاىلمن حق كل فرد أن يدفع عن نفس -  َهج بُّ اَّللاح اْلج َّلا ُيِح

يًعا َعِليًما ِل ِإَّلا َمن ظحِلَم  وََكاَن اَّللاح َسَِ  ِمَن الجَقوج
مبا ميلك من واجبه أن يدفع الظلم عن غريه  ،(3) 
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لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهيه و " :لقوله صلى هللا عليه و سلم
  ."إن كان مظلوما فلينصره

" : عن حق اجلماعة لقوله صلى هللا عليه و سلممن حق الفرد أن يدافع عن حق أي فرد آخر و  - 
 . "يسألهاأال أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 

إذا جلس يين "  ال جيوز مصادرة حق الفرد يف الدفاع عن نفسه حتت أي مسوغ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص - 
يديك الخصمان فال تقضي حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من األول فإنه أحرى أن 

 " يتبين لك القضاء
مع الشخص ما مل تثبت  الرباءة هي األصل يف املتهم تستمر: حق الفرد في محاكمة عادلة - 

 .إدانة هنائية له
ثَ رحهحمج ِإَّلا ظَنًّا   :م إال أبدلة قطيعة لقوله تعاىلال حياكم الفرد وال يعاقب على جر  -  َوَما يَ تاِبعح َأكج

َعلحونَ  َ َعِليٌم ِبَا يَ فج ًئا  ِإنا اَّللا َقِ  َشي ج  .(1) ِإنا الظانا ََّل ي حغجِِن ِمَن اْلج
تِلجَك ححدحودح اَّللِا َفََل تَ عجَتدحوَها   : ا الشريعة للجرمية لقوله تعاىلجتاوز العقوبة اليت قدرهتال جيوز  - 

َوَمن يَ تَ َعدا ححدحوَد اَّللِا فَأحولََِٰئَك هحمح الظااِلمحونَ 
شريعة اإلسالمية مراعاة كذلك من مبادئ ال ،(2) 

ادرأوا الحدود عن "  ل هللا عليه وسلمفيها اجلرمية لقوله ص ارتكبتاملالبسات اليت الظروف و 
 ."المسلمين ما استطعتم فإن كان  له مخرج فأخلوا سبيله 

لقوله . تعسف السلطان معه فلكل فرد احلق يف احلماية من: تعسف السلطةحق الحماية من  -  
ِمنََٰتِ  :تعاىل ِمِننَي َوٱلجمحؤج ًا مُِّبيًنا َوٱلاِذيَن ي حؤجذحوَن ٱلجمحؤج ًنا َوِإْثج تََٰ َتَملحواج ب حهج َتَسبحواج فَ َقِد ٱحج  بَِغْيجِ َما ٱكج

.(3) 
فال جيوز تعذيب اإلنسان كما ال جيوز الضغط على شخص . حق الحماية من التعذيب - 

 .كل ما ينتزع بوسائل اإلكراه يعترب ابطاللالعرتاف مبا مل يرتكبه و 

                                                             

 .32سورة يونس، اآلية  -1
 .229البقرة، اآلية  سورة -2
 .19سورة األحزاب، اآلية  -3



 مدخل إلى حقوق االنسان
 

   41 
 

إن "  ل هللا عليه وسلملقوله ص. مسعة الفردانتهاك عرض و إذ ال جيوز  :الحق في الكرامة - 
و  "هذا في شهركم هذا في يلدكم هذادماءكم وأموالكم  وأعراضكم يينكم حرام كحرمة يومكم 

 (1) "ا أنفسكم و ال تنايزوا باأللقابو ال تلمزو  :لقوله تعالى
بكفل اإلسالم حق كل فرد مضطهد أو مظلوم أن يلجأ حيث أيمن يف نطاق دار  :حق اللجوء  - 

من مىت جلأ إليهم لقوله حيمل املسلمني واجب توفري األكانت جنسيته أو عقيدته أو لونه و اإلسالم أاي  
َمَع َكََلَم اَّللاِ : تعاىل َتَجاَرَك فََأِجرجهح َحَّتاَٰ َيسج رِِكنَي اسج ِلَك َوِإنج َأَحٌد مِ َن الجمحشج  َّمحا أَبجِلغج ح َمأجَمَن ح  ذََٰ

ٌم َّلا يَ عجَلمحونَ   . (2) ِِبَن اهحمج قَ وج

 
 

 

 

 

 

 

 
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: السابعةالمحاضرة 

  يلي و حتوي ما: واالقتصادية االجتماعيةالحقوق: 
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األسرة وإجناب األوالد وصيانة بناء وهو الطريق الشرعي لالزواج لكل إنسان  :حق يناء األسرة -
َها   :النفس لقوله تعاىل ََي أَي َُّها النااسح ات اقحوا رَباكحمح الاِذي َخَلَقكحمج ِمنج نَ فجٍس، واِحَدٍة، وَخَلَق ِمن ج

َرجَحاَم ِإنا اَّللاَ  هحَما رَِجاًَّل َكِثْيًا وِنَساًء وات اقحوا اَّللاَ الاِذي َتَساَءلحوَن بِِ  واْلج َكاَن   َزوجَجَها وَبثا ِمن ج
 َعَليجكحمج رَِقيًبا

(1)  
ال جيرب الفىت أو الفتاة على الزواج ممن ال يرغب فيه، جاءت جارية بكر إىل النيب صلى هللا عليه و  -

 سلم فذكرت أن أابها زوجها وهي كارهة، فخريها الرسول صلى هللا عليه و سلم 
ِِبلجَمعجرحوِف  َوِللر َِجاِل َوََلحنا ِمثجلح الاِذي َعَليجِهنا  :تبادلة بني الزوجني لقوله تعاىلمسؤولية األسرة م -

   (2)َعَليجِهنا َدرََجةٌ 
ِكنحوهحنا ِمنج َحيجثح َسَكنتحم :مع زوجها حيث يعيش لقوله تعاىل أن تعيش: حقوق الزوجة -  َأسج

(3) 
 :رتة العدة إن طلقها لقوله تعاىلخالل فابملعروف طوال حياهتما الزوجية و أن ينفق عليها زوجها  -
 الر َِجالح قَ واامحوَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضاَل اَّللاح بَ عجَضهحمج َعَلىَٰ بَ عجٍض َوِبَا أَنَفقحوا ِمنج َأمجَواَِلِمج .(4) 
 فال فان خفتم إال يقيما حدود هللا :وداي عن طريق اخللع لقوله تعاىلمن حقها طلب الطالق  -

  .(5)جناح عليهما فيما إفتدت به
  (6) ولهن الربع مما تركتم : ملرياث من زوجها لقوله تعاىلحق ا هلا - 

 :الحريات العامة و السياسية
لكم    :بادة وفقا ملعتقده لقوله تعاىلالعاالعتقاد و لكل شخص حرية : حق الحرية الدينية - 

  (7) دينكم  و لي ديني
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تدخل من أحد مادام أنه يلتزم يعرب دون لكل شخص أن يفكر و : التعبيرحق حرية التفكير و  -
ال نشر ما فيه ترويج الفاحشة أو ختذيل ود العامة اليت أقرهتا الشريعة وال جيب إذاعة الباطل و احلد
لاِئن َّلاج يَنَتِ  الجمحَناِفقحوَن َوالاِذيَن يف ق حلحوِِبِم ماَرٌض َوالجمحرجِجفحوَن يف الجَمِديَنِة    :ة لقوله تعاىللألم

 .لَن حغجرِيَ ناَك ِِبِمج َّمحا ََّل ُيحَاِورحوَنَك ِفيَها ِإَّلا َقِليًَل 
(1 )  

أو حاكم  إنكاره له دون خوف من سلطة متعسفةكل فرد أن يعلن عن رفضه للظلم و   من حق -
: أي اجلهاد افضل قال" :هذا أفضل اجلهاد، سئل الرسول صلى هللا عليه و سلمئر أو نظام طاغ و جا

  ".كلمة حق عند سلطان جائر
 احلقائق الصحيحة إال ما يكون خطر منها على أمن اجملتمعال حظر على نشر املعلومات و  - 

ٌر م ِ   :والدولة لقوله تعاىل َوجِف َأَذاعحوا بِِ   َوَلوج َردُّوهح ِإََل الراسحوِل َوِإَذا َجاَءهحمج َأمج َمجِن َأِو اْلج َن اْلج
هحمج  َوَلوجََّل َفضجلح اَّللِا َعَليجكحمج َوَرحجَ  َتنِبطحونَ ح ِمن ج هحمج َلَعِلَم ح الاِذيَن َيسج ِر ِمن ج َمج تح ح ََّلت ابَ عجتحمح َوِإََلَٰ أحوِل اْلج

  (2)الشايجطَاَن ِإَّلا قَِليًَل 
عحوَن ِمن  :لدين من خلق املسلم لقوله تعاىلإحرتام مشاعر املخالفني يف ا - َوََّل َتسحبُّواج ٱلاِذيَن يَدج

ًوا ِبَغْيجِ ِعلجٍم دحوِن ٱَّللاِ  ِلَك زَي اناا ِلكحلِ  أحماٍة َعَمَلهحمج َّمحا ِإََلَٰ    فَ َيسحبُّواج ٱَّللاَ َعدج بِ ئ حهحم  َكذََٰ َرِبِ ِم مارجِجعحهحمج فَ ي حن َ
   (3)ِبَا َكانحواج يَ عجَملحونَ 

                                                             

 .20سورة األحزاب، اآلية  -1
 .93سورة النساء، اآلية  -2
 .709سورة األنعام، اآلية  -3
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أعطوا األجير حقه :" ل هللا عليهأن يكون أجره مكافئ جلهده لقوله ص :واجبهحق العامل و  -
 ."قبل أن يجف عرقه

ٌت ّمِ اا  َوِلكحل ٍ  :مية تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق لقوله تعاىلأن توفر له حياة كر  -  َدرَجََٰ
َلهحمج َوهحمج ََّل يحظجَلمحونَ  َعِملحواج   (1) َولِي حَوفِ يَ هحمج َأعجمََٰ

اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله         قل و  :نح ما هو جدير به لقوله تعاىلميأن يكرم و  - 
   . المؤمنون و 
 .استغالل ظروفهد احلماية اليت حتول دون غبنه و أن جي - 
 .الرتبية الصاحلة حق األوالد على آابئهم  :التعليمحق التربية و  - 

طلب العلم فريضة على  : " ل هللا عليه وسلمذكور على السواء لقوله صالتعليم حق للجميع إانث و 
 "مسلمةكل مسلم و 

 .على اجملتمع أن يوفر لكل فرد فرص متكافئة ليتعلم و يتيسر - 
 .احلق يف السكن -
 .الغذاءاحلق يف  -
 .احلق يف الصحة -
 الحقوق الثقافية: 
 .أن يشارك يف احلياة الثقافية- 

 .أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته -
 ...أن يفيد يف محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من صنعه -
حق الشخص يف محاية مصاحله املعنوية واملادية املرتتبة على أي انتاج علمي أو أديب أو فين من  -

 .صنعه
 .لكل شخص حق املشاركة احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية -
 (2) .االسهام يف التقدم العلمي ويف الفوائد اليت تنجم عليه -

                                                             

 .79سورة األحقاف، اآلية  -1
الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان، المجلد الثاني، الوثائق اإلقليمية، القاهرة، دار : دمحم الشريف  -2

 .319، ص 2002الشروق، 
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 (المرأة، الطفل، المرضى) حقوق بعض الفئات الخاصة: الثامنةالمحاضرة 
 :حقوق المرأة -1

ختتص املادة الثالثة من العهد الدويل ابملساواة بني املرأة والرجل يف التمتع بكافة احلقوق املدنية 
الدولة بتحقيق ذلك يعىن أن عليها اختاذ كافة  والتزام. والسياسية اليت ينص عليها العهد الدويل

اخلطوات الالزمة إلزالة العقبات اليت تعرتض تطبيق هذه املساواة مبا يف ذلك إصدار التشريعات أو 
تعديلها، وبنشر الوعي بني اجلماعة وسلطات الدولة، وكذلك اختاذ تدابري إجيابية خاصة لتحقيق تلك 

 .املساواة

عهد الدويل مطالبة ابلعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد فالدول األعضاء يف ال
املرأة يف النطاق العام واخلاص مبا يف ذلك أيضاً املساواة يف احلق يف التعليم بني الذكور واإلانث خاصة 

إىل استمرار ختلف املرأة عن  يوأن حرمان النساء من املمارسة الكاملة هلذا احلق أو التجاوز عنه يؤد
 (1) .لرجل وعجزها عن ممارسة احلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد على قدم املساواة مع الرجلا

وإىل جانب االلتزام بكفالة املساواة بني اجلنسني أمام القانون وحق املرأة يف التمتع ابلشخصية 
 املناصب العامة تويل القانونية أسوة ابلرجل، ويف حرية التنقل لألنثى الرشيدة وضرورة تكافؤ الفرص يف

على الدولة كذلك محاية املرأة من العنف يف العالقات الزوجية  ،واملساواة يف األجر لنفس العمل
والعائلية، ومحاية حق املرأة احلامل نتيجة العتداء جنسي يف اإلجهاض، ويف رفض اإلجهاض ضد 

جتنباً  –رغبتها أو التعقيم ضد احلمل، وكذلك حقها يف توافر وسائل منع احلمل للراغبات يف ذلك 
كذلك ينصرف .ون الذي يعرض صحة املرأة وأحيااًن حياهتا للمخاطرلإلجهاض السري غري املأم

مفهوم املادة الثالثة من العهد الدويل إىل حترمي ختان اإلانث الذي أصبح يعرف ابلتشويه اجلنسي وهو 
 .ظاهرة مازالت شائعة يف كثري من الدول األفريقية وبعض الدول اإلسالمية والعربية

                                                             

 .10، ص -قضايا فكرية  –قدري عبد المجيد، اإلعالم وحقوق االنسان  -1
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ول اليت مازالت تشيع فيها هذه العادات، إصدار التشريعات فالعهد الدويل يتطلب من الد
الالزمة لتجرميها وكذلك نشر الوعي العام مبخاطرها وآاثرها النفسية، وهي تعد خرقًا صارخًا لنصوص 
العهد الدويل مبا يف ذلك املادة السابعة منه اليت حترم التعذيب، والذي قد يصل يف أحيان غري قليلة 

 .حلق يف احلياة الذي حتميه املادة السادسة من العهدإىل احلرمان من ا

كذلك ميتد التزام الدولة حنو محاية املرأة إىل مشول مدلول املادة الثامنة من العهد الدويل من 
ضرورة قيام الدولة ابختاذ التدابري الالزمة ملكافحة االجتار يف دعارة النساء واألطفال ومحايتهم من كافة 

 .نسيصور االستغالل اجل

كذلك يعاجل موضوع حقوق املرأة يف نطاق األسرة وذلك يف املادة الثالثة والعشرين من العهد 
الدويل اليت تنص على أن األسرة هي الوحدة االجتماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، وأن هلا احلق 

الزواج احلق يف إمتام ذلك  ابلتمتع حبماية اجملتمع وحبماية الدول، وعلى أن للرجال والنساء ممن يف سن
 .ويف تكوين أسرة

ويف نفس السياق تنص املادة املذكورة على وجوب توافر الرضا الكامل واحلر يف عقود الزواج 
هذا واخنفاض سن الزواج خاصة ابلنسبة لإلانث يف أحيان  . من جانب كال الطرفني على قدم املساواة

 .من جانب الصغريات كثرية يثري الشكوك حول مدى توافر ركن الرضا

كذلك تتطلب املادة املذكورة من العهد الدويل قيام الدول ابختاذ اخلطوات املناسبة لتأمني 
املساواة بني األزواج يف احلقوق واملسئوليات، عند الزواج وأثناء قيامه، وانقضاؤه مبا يف ذلك أتكيد 

س املادة أبن للمرأة أسوة ابلرجل هذا ويقضى مضمون نف. احلماية الالزمة لألطفال يف تلك احلالة
 .احلق يف اكتساب أوالدها جلنسية الدولة اليت تنتمي إليها األم يف حاالت الزواج املختلطة

هذا وقد تسوغ اإلشارة يف صدد موضوع حقوق املرأة إىل أنه بغض النظر عن التحفظات اليت 
د الدويل للحقوق املدنية والسياسية أوردهتا الدول العربية وبعض الدول اإلسالمية األخرى على العه
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الحتمال تعارضها مع الشريعة اإلسالمية، فمن املالحظ أن احلقوق اليت تكفلها الشريعة اإلسالمية 
 (1) .للمرأة، وكذلك حتميها نصوص العهد الدويل مازالت مهدرة يف عدد غري قليل من تلك الدول

 :حقوق الطفل -2

لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، ويكون صدر رمسيا إعالن حقوق الطفل هذا 
حممي من مجيع اجلهات ولديه احلقوق اليت أتمن له حياة سعيدة، خلريه وخري اجملتمع، ابحلقوق 

 :واحلرايت املقررة يف هذا اإلعالن، وتدعو اآلابء واألمهات، والرجال والنساء، و تنص على ما يلي

 ولكل طفل بال استثناء أن . جبميع احلقوق املقررة يف هذا اإلعالن الطفل جيب أن يتمتع: أوَّل
أو األصل القومي أو  ز بسبب اللون أو اجلنس أو الدين يتمتع هبذه احلقوق دون أي تفريق أو متيي

 .أو أي وضع آخر يكون له أو ألسرتهاالجتماعي، أو الثروة أو النسب 

 حبماية خاصة وأن متنح له الفرص والتسهيالت الالزمة لنموه اجلسمي  الطفل جيب أن يتمتع :اثنيا
 .والكرامة حلريةوالعقلي واخللقي والروحي واالجتماعي منوا طبيعيا سليما يف جو من ا

 منذ مولده حق يف أن يكون له اسم وجنسية للطفل  :اثلثا. 

 ن مؤهال للنمو الصحي السليمبفوائد الضمان االجتماعي وأن يكو  الطفل جيب أن يتمتع :رابعا .
. هذه الغاية، جيب أن حياط هو وأمه ابلعناية واحلماية اخلاصتني الالزمتني قبل الوضع وبعده ىوعل

 .واللهو واخلدمات الطبية ىواملأو  حق يف قدر كاف من الغذاء وللطفل

 املعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا ابملعاجلة والرتبية والعناية  الطفل جيب أن حياط :خامسا
 .اخلاصة اليت تقتضيها حالته

 برعاية ولذلك جيب أن تتم نشأته . احلب والتفهم لكي ينعم بشخصية، إىل الطفل حيتاج :سادسا
إال يف بعض  واألمن املعنوي واملادي فال جيوز، يف جو يسوده احلنان والديه ويف ظل مسؤوليتهما

والسلطات العامة تقدمي عناية خاصة  وجيب علي اجملتمع. الظروف، فصل الطفل الصغري عن أمه
 .كفاف العيش   من األسرة وأولئك املفتقرين إىللألطفال احملرومني

                                                             

 .قدري عبد المجيد، مرجع سابق -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
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 حق يف تلقي التعليم، الذي جيب أن يكون جمانيا وإلزاميا، يف مراحله االبتدائية  للطفل :سابعا
وجيب أن تتاح للطفل فرصة كاملة . علي أبويه تقع هذه املسؤولية ابلدرجة األوىللي األقل، و ع

اجملتمع والسلطات العامة  ىها حنو أهداف التعليم ذاهتا، وعلللعب واللهو، اللذين جيب أن يوج
 .السعي لتيسري التمتع هبذا احلق

 بني أوائل املتمتعني ابحلماية واإلغاثة يف مجيع الظروف الطفل جيب أن يكون :اثمنا. 

 وال جيوز  .ع صور اإلمهال والقسوة واالستغالليجيب أن يتمتع الطفل ابحلماية من مج :اتسعا
العمل أو تركه يعمل  ىوحيظر يف مجيع األحوال محله عل. قبل بلوغه سن الرشد الطفل استخدام

 .يف أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل منوه اجلسمي أو العقلي أو اخللقي

 ابحلماية من مجيع املمارسات اليت قد تدفع إيل التمييز العنصري أو  الطفل جيب أن حياط :عاشرا
روح التفهم والتسامح، والصداقة بني  ىعل ل آخر من أشكال التمييز، وأن يرىبالديين أو أي شك

 .الشعوب، والسلم واألخوة العاملية
  تنص املادة الرابعة والعشرون من العهد الدويل على أن مركز الطفل كقاصر يكفل له احلق يف

احلماية الواجبة من أسرته ومن اجملتمع ومن الدولة دون متييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو 
كل طفل كما جتب املبادرة بتسجيل  . اللغة أو الداينة أو األصل االجتماعي أو امللكية أو النسب

 .وتسميته ابسم يعرف به فور والدته فضالً عن اكتساب إحدى اجلنسيات

  فعلى الدولة أن تتخذ كافة التدابري وإصدار التشريعات الالزمة حلماية حقوق الطفل مبا فيها
احلماية من العنف واملعاملة القاسية ومن أعمال السخرة واالستغالل اجلنسي، وحترمي اشرتاكهم يف 

كذلك ( وهي ظاهرة انتشرت على نطاق واسع يف عدد من الدول األفريقية)ملسلحة النزاعات ا
تتطلب هذه املادة من العهد الدويل اختاذ تدابري فعالة من جانب الدول حلماية األطفال الذين 
تتخلى عنهم أسرهم، وتوفري سبل رعايتهم يف ظل ظروف أقرب ما ميكن إىل اجلو العائلي الالزم 

 (1) .يلنموهم الطبيع

  وإزاء تفشى ظاهرة أطفال الشوارع خاصة يف عدد كبري من دول أمريكا الالتينية كما ال ختلو منها
بعض الدول العربية فإن نطاق املادة الرابعة والعشرين من العهد الدويل أصبح ممتدًا إىل مطالبة 

                                                             

 .قدري عبد المجيد، مرجع سابق -1
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جانب الشرطة، كذلك  الدول املعنية حبماية هؤالء الضحااي من املعاملة القاسية اليت يلقوهنا من
 .تدبري املالجئ الالزمة إليوائهم وأتهيلهم

  كذلك ينصرف مدلول هذه املادة من العهد الدويل إىل التزام الدولة بوضع املعايري القانونية لتنظيم
عمالة األحداث مبا يضمن حقوقهم وحيرم تشغيلهم يف األعمال اخلطرة وكذلك منع تشغيل صغار 

 .السن من األطفال

 ويف حالة . والً جنائياً ؤ املعقول الذي يصبح فيه احلدث مس بد أن حتدد الدولة يف قوانينها السن وال
ارتكابه ألفعال يعاقب عليها القانون جيب عند حرمانه من حريته فصله يف أماكن االحتجاز عن 

ملة البالغني وسرعة تقدميه للمحاكمة للبت يف أمره، كما جيب أن يتضمن النظام اإلصالحي معا
األحداث معاملة تستهدف أساسًا إعادة أتهيلهم اجتماعيًا وال جيوز توقيع عقوبة اإلعدام على 
القصر ابعتبار أن ذلك يعد اعتداء على احلق يف احلياة الذي حترمه املادة السادسة من العهد 

 (1) .الدويل
  :حقوق المرضى والمسنين -0

 (2) :للمرضى وذويهم الحق في الرعاية الصحية -

 املناسبة واملستمرة واملنظمة  (الطب املبين على الرباهني وفق)الصحية  احلصول على اخلدمة
جية ويف الوقت املناسـب الو عأواملتخصصة يف كل مسـتوى من مستوايت الرعاية، سواء وقائية 

 .اة والقوانني املنظمـة لعملهأج وضمن طاقة املنشـالوذلك طبًقا لسياسـات وإجراءات أهليـة الع

 صتأن تتم معاينة كل فئة من فئـات املرضى من قبل فريق طبـي خم. 

  دوات واملستلزمات اخلاصة واملناسبة مع الفئة العمرية واحلالة الصحية يف املنشأةاألجهزة و األ توفري.  

  كية للرعاية الطبية ال ستهاالدوية واملسـتلزمات األاحلصول على مجيع املستلزمات الطبية والتمريضية و
 .كسـجني واحلفاضـاتاألمثل اسـطواانت 

 (3) .توفر البيئة املناسبة اليت تساعد املرضى على التكيف أثناء فرتة العاجل ابملنشأة الصحية 

                                                             

 .عبد المجيد، مرجع سابققدري  -1
2- www.moh.gov.sa 

3- www.moh.gov.sa 
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  الفحوصات  -طفال والكبار لألالتطعيمات (مراض سـواء األاحلصول على الرعاية الوقائية من
 (.مراضاألالكشف املبكر عن  -الدورية الوقائية 

 ت احلرجة فـي أقسام الطوارئ الات املهددة للحياة واحلالاحلصول على الرعاية الطبية يف احلا
 .للمستشفيات احلكومية واخلاصة حىت استقرار احلالـة

  خـرى ابلصورة اليت حتقـق تطلعات ورضـى األج واخلدمات التقدمي الرعاية الطبية يف التشـخيص والع
 .اإلمكاناملرضى قـدر 

  ضمان إملام املريض أو الوصي القانوين عليه بكافة املعلومات املتعلقـة ابحلالـة والوضع الصحي
 للمريـض بشـكل وايف وواضـح وبلغة مفهومة

  خرى املسـاندة  األجات الوالعج الدوائــي الرشــادات حول العاإلوجـود آلية مناسـبة للتثقيف وتقدمي
 .كالتغذيـة بصـورة تؤهلهم للتعامل مـع احلالة الصحيـة للمريض داخل وخارج املنشـأة

 احلصول على تغذية كافية ومناسبة حلالة املريـض الصحية  

  أتمني وسائل التنقل أو تكاليفها للمريض واملرافقني حسـب الضوابط ومبا يغطي مجيع املواعيد بدون
 (1) .مراض املزمنة واحلرجة كالسـرطانلألى لعددها حىت الشـفاء حد أعل

 :املعرفة حبقوق املرضى وذويهم ومسؤوليات  -

 عهم على وثيقة حقوق املرضى التوفري كافة الوسائل املمكنة داخل وخارج املنشـأة لتعريفهم واط
ومسـؤولياهتم وتوفري نسـخة الكرتونية او ورقة للمرضى عنـد الدخول إىل املنشأة او التسجيل فيها ويف 

 .على أن تكون يف مكان ابرز االنتظارأقسـم تقدمي اخلدمات الصحية وأماكـن 

 ت الصحية آلني يف املنشوضع سياسة لتطبيق ومتكني املرضى وذويهم من حقوقهم وإلزام مجيع العام
ابحرتام وتطبيق سياسة حقوق املرضى ابعتبارهــم ممثلون لوزارة الصحة ومسـاعدة املرضى وذويهم 
على فهمها وتوضيحها واقامة مؤمترات أو ندوات أو ورش ملناقشـة أوجه حقوق املرضى وتشكيل 

 .اللجان

 -  لتقديرحرتام وااالتقدمي اخلدمات والرعاية الصحية املبنية على: 
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 وقات وحتت كل الظـروف مبا يكفل حفـظ كرامتهم األيف كل  الئقة تقدمي الرعاية الصحية بصورة
 .جتماعيةاالدون املسـاس مبعتقداهتم الدينيـة واملذهبية والروحية وخلفيتهم الثقافية و 

  جتماعية املناسبة عند التعامل املباشـر مع املرضـى وذويهم من الناحية االو  اإلسالمية ابآلدابالتحلي
 .يعطى أي تعريف أخر الوراق الرمسية و األالعامة، واستعمال اسم املريض الشخصي املوجود يف 

  األملاحرتام حق املريض فيما خيص التعبري عن شـدة. 

 عند ضرورة ذلك إاليعزل املريض  ال 

 . حتضار والوفاة وحسن التعامل مع اجلثماناالت الة للمريض يف حاتقدمي الرعاية الكرمي. 

 :َل اْلقوق العامةإضافة إ -

 مدخل املنشأة ومدخل )ن يكون تصميم املنشـآت الصحية مراعية للسن وصديقة لكبار السنأ
و وجود درابزين على الدرج  العيادات واملمرات تكون عريضة تكفي مرور كرسي مدولب

 اخل.....واجلدران ودورات امليـاه 

 جية والتأهيلية لكبار السن مبا يتناسب مع احتياجاهتم التقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والع
 .الصحية

  ولوية عند تقدمي اخلدمات الصحية منذ دخوهلم املنشأة الصحية حىت أأن يعطى كبار السن
 (.نتظار للخدمات الصحية وتبسيط إجراءات تلقى اخلدمةاال تقليل وقت) اهخروجهم من

  ثية الاملنزل مثل الكرسي املتحرك، العكاز ذو القاعدة الث يفجهزة املعينة لكبار السن األتوفري
 .النظارات والسماعات الطبية

  ل فرق اللكبار السن وراعي املسن ابملنزل من خ واالجتماعيرشاد النفسي اإلتقدمي خدمات
 (1) .صةمتخص

  تقدمي الرعاية الطبية ابملنزل جلميع كبار السن غري القادرين على الوصول للمنشآت الصحية
 .لتلقي اخلدمات الصحية

                                                             

1- www.moh.gov.sa. 
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  تدريـب كبار السن وتدريب راعي كبري السـن ابملنزل على أساسيات الرعايــة الصحية اليومية
 (1) .لكبار السـن فـي املنزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأسرى الحرب حقوق السجين :المحاضرة التاسعة

 :حقوق السجين -4

خاصا من  نظام حقوق االنسان يف السجون منذ األزل، وانلت حظا وافرا واهتمامالقد ظهر 
طرف هيئة األمم املتحدة منذ نشأهتا إىل غاية اآلن ويتجلى ذلك من خالل خمتلف املواثيق 
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من كونه إنسان، إذ تبقى الصقة به إىل غاية واالتفاقيات الدولية واإلقليمية، فهذه احلقوق يستمدها 
 (1) .فنائه

إذ تعرف على أهنا جمموعة من احلقوق اليت ال يرد عليها قيود ويتساوى فيها السجني مع من 
 إىل األسرة البشرية، وأبن هم خارج السجون، لذلك أصبح من الضروري االعرتاف ابنتماء السجني

يف الكرامة دون متييز بينه وبني اإلنسان احلر، وابلتايل أصبح للسجني جمموعة من احلقوق  حقله 
   (2) .تتضمنها مجيع القوانني العقابية

 :ومن احلقوق اليت يتمتع هبا السجني

 :الحق في المعاملة اإلنسانية  -1

شر وعلى يعترب السجني خملوق بشري لذلك فهو غري معصوم عن اخلطأ، شأنه شأن مجيع الب 
هذا األساس حرصت النظم العقابية احلديثة على إضفاء الطابع اإلنساين عند تنفيذ العقوبة وهلذا 
جيب معاملة السجني ابالحرتام الالزم حلفظ كرامته وأدميته، فقد أدركت اجلمعية العامة لألمم 

 0491رب ديسم 01املتحدة ذلك إدراكا جيدا عند صدر االعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف 
يف ديباجة اإلعالن أول شرط لكفالة حقوق أال وهي االعرتاف للمخلوق البشري بصفة اإلنسان 

 .قبل أي شيء آخر

  :حماية السجين من التعذيب  -2

                                                             

ط، دار النهضة .دمحم حافظ النجار، حقوق المسجونين في المواثيق الدولية والقانون المصري، د -1
 .7، ص 2072العربية، 

ط، دار الفكر للنشر والتوزيع، .، د"دراسة مقارنة"السجون، غنام دمحم غنام، حقوق اإلنسان في  -2
 . 73، ص 2071المنصورة، 
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اجلسمية اليت تصل إىل  إذا كان اإلنسان احلر حباجة إىل احلماية من بطش السلطة وإعتدائها
حد التعذيب وكل أشكال العنف ضده، فإن السجني هو أوىل ابحلماية من تلك املمارسات 

  (1). ابعتباره طرف ضعيف وأعزل داخل جدران السجن يف مواجهة سلطات اإلدارة العقابية

حول التعذيب وعلى هذا األساس مل ترتك املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان أي جمال للشك        
من العهد الدويل اخلاص  10فهي تؤكد بشكل واضح أنه ال توجد مربرات له، فقد نصت املادة 

ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب والعقوبة أو املعاملة القاسية أو "ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه 
 ".غري إنسانية أو مهنية

 :شروط اعتبار الفعل تعذيبا
 .د بلغ حدا من اجلسامةأن يكون االعتداء ق -
 .أن يكون الفعل قد ارتكب من طرف املوظف العام -
  .إرغام السجني على االعرتاف ابلتعذيب -
 : حضر استخدام القسوة ضد السجين -3

العنف والقسوة ال يؤداين إىل إصالح احملبوس، بل يزيد من عدوانيته وعدم جتاوبه لربامج       
 .نفسيته االنتقام يفاإلصالح، وزرع فكرة 

 :شرعية الجريمة والعقوبة التأديبية  -4

إن مبدأ الشرعية ميتد أيضا ليحكم اجلرمية والعقوبة التأديبية داخل السجن، إال أن مفهوم مبدأ       
فإذا كان من املعروف أنه ال  الشرعية خارج السجن خيتلف عن مفهومه داخل املؤسسة العقابية

العادي، فإن قواعد النموذجية ملعاملة السجناء قد  جرمية وال عقوبة إال بنص حسب الوضع
أعطت اجلهة اإلدارية املختصة ابإلضافة إىل القانون صالحية حتديد السلوك الذي يشكل خمالفة 
أتديبية، وأنواعها ومدة العقوابت التأديبية اليت ميكن فرضها والسلطة املختصة بتقرير إنزال هذه 

 .العقوبة

 : ادلة عند المساءلة التأديبيةحق السجين في محاكمة ع  -5

                                                             

ط، دار النهضة .، د"دراسة مقارنة"إبراهيم دمحم علي، النظام القانوني لمعاملة المسجونين في مصر،  -1
 . 9العربية، القاهرة، ص 
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ابلرغم من أن السجني ال يتمتع يف حماكمة عادلة، كما هو معروف يف احملاكمات اجلنائية        
عند تقريره مسؤولية أتديبية عن املخالفات لوائح السجن، إال أنه يستفيد من بعض مظاهر هذه 

سوبة إليه، وكذلك إبداء أقواله من خالل احملاكمة، ومن بينها حق السجني يف أن يعلم ابلتهمة املن
 (1) .حقه يف الدفاع

 : حق السجين في توفير ظروف معيشة مناسبة  -6

للمسجونني، والسيما حجرات النوم سواء من حيث  جيب توفري مساحة مناسبة للزنزانة املعدة      
 .حجم اهلواء واملساحة الدنيا املخصصة لكل سجني، أو اإلضاءة والتدفئة والتهوية

  :حق السجين في التقاضي والرعاية الصحية  -7

فهو انسان ومن  للسجني حقوق مثله مثل أي شخص حر رغم جرمه، ألنه يف مجيع األحوال      
 .بني هذه احلقوق جند احلق يف التقاضي، واحلق يف الرعاية الصحية

  :حق السجين في التقاضي والشكوى   -8

إن جلميع األفراد حقا أصليا يف الشكوى والتقاضي، وبدون هذين احلقني ال ميكن لإلنسان أن      
وزايدة، على ذلك فإن كفالة هذا  أيمن على حياته وأمواله وحرايته ومنع االعتداءات الواقعة عليه

احلق يبعث يف النفوس االستقرار واهلدوء والرضا ابلعدل، عكس احلرمان من هذا احلق الذي يبعث 
 (2) .يف النفوس االستياء واالحساس ابلقلق والشعور ابلظلم

من حق السجني االستعانة واالتصال مبحامي، كما له  :حق السجين باالستعانة بمحامي -9
 .استقباله ومقابلته يف مجيع الدعاوي احلق يف

يعترب هذا احلق عنصرا هاما من  : حق السجين في الطعن على األحكام والقرارات  -11
 .العناصر اليت تضمن حقوق السجني داخل املؤسسات العقابية

 

 .حق السجين في الغذاء والنظافة الشخصية وممارسة الرياضة  -11

 حق السجين في العالج  -12

 : حق السجين في التعليم والعمل -13

                                                             

 . 221إبراهيم دمحم علي، المرجع السابق، ص  -1
 . 727علي، المرجع نفسه، ص  إبراهيم دمحم -2
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يعترب التعليم من بني احلقوق اليت يتمتع هبا السجني كغريه من األفراد األحرار فال متييز بينه    
 (1) .وبني اإلنسان احلر يف متتعه هبذا احلق

، بعدما كان وسيلة ملعاقبته وإيالمه، كقيامه ابألعمال الشاقة يعترب العمل حق من حقوق السجني
ابإلضافة إىل سلب حريته، فسرعان ما تغريت نظرة العمل العقايب إىل حق من حقوق السجني، ومل 

 (2) .يعد يشكل عقوبة تسلط على السجني، بل أصبح وسيلة وأداة لتأهيله وإصالحه

  :حقوق أسرى الحرب -9

االستمرار يف عندما خيضع املقاتل لألسر ويقع يف قبضة الدولة املعادية، يتم حجزه ومنعه من 
القتال، لذلك وضع القانون الدويل اإلنساين قيودا وقواعد تضبط آلية التعامل مع األسري، وكفل له 
العديد من احلقوق اليت جيب على الدولة اآلسرة أن تتعامل معه على أساسها وأن تعامل األسرى وفقا 

 .ملبادئ اإلنسانية اليت تكفل لألسرى احلماية واالحرتام

منحت اتفاقية جنيف الثالثة بداية : المقررة ألسرى الحرب لحظة ايتداء األسر الحماية  -1
، أي منذ اللحظة اليت ميسك (3)"الوقت الذي يقع فيه األسري حتت سلطة دولة العدو: "األسر أبنه

وحيرم على أي طرف من  .فيها ابألسري من قبل فرد أو وحدة عسكرية اتبعة للدولة اآلسرة
األطراف احملاربة قتل املقاتلني الشرعيني الذين يقاتلون ضد الدولة املعادية مبجرد أن يتوقفوا عن 

أو غريها من األضرار البدنية أو العقلية، القتال رغما منهم بسبب ما أصاهبم من اجلرح أو املرض 

                                                             

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 7عمار عباس الحسني، مبادئ علمي اإلجرام والعقاب، ط -1
2073 ،212 . 

، ص 2072، دار الكتاب الجامعي، 7أحمد لطفي السيد مرعي، أصول علمي األجرام والعقاب، ط -2
123 . 

قانونية لألسرى وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني دراسة عبد الرحمن علي ابراهيم غنيم، الحماية ال -3
 (.1)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة : تطبيقية على وضع األسرى الفلسطينيين،  انظر
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اانت املقررة ألسرى احلرب منذ حلظة وقوعهم يف ويف هذه احلالة ميكنهم أن يتمتعوا ابحلماية والضم
   (1) .قبضة الدولة احلاجزة أو املعادية

منح العرف الدويل اآلسرة أن تقوم بتفتيش : الحماية المقررة أثناء تفتيش األسرى   -9
األسرى وذلك لالستيالء على األشياء ذات القيمة العسكرية، كاألسلحة والذخائر واخلرائط 

االستطالع والواثئق العسكرية وغريها، حيث تعترب هذه األمور غنيمة حرب، وابلتايل وأدوات 
فإن سلطات الدولة اآلسرة تقوم مبصادرة هذه األشياء وال يستثىن من املعدات العسكرية إال 

وحيتفظ أسرى  (2) .مهمات الوقاية مثل اخلوذات املعدنية وغريها من وسائل احلماية الشخصية
أدواهتم الشخصية وينبغي على األسرى أن ميتلكوا واثئق إثبات شخصية، كما  احلرب جبميع

جيب على الدولة احلاجزة أن تزود هبا األسرى الذين ال ميتلكوهنا، وال جيوز مصادرة الدولة 
احلاجزة لشارات األسرى ورتبهم العسكرية أو نياشينهم، وال جيوز أن تؤخذ من أسرى احلرب 

  (3) .القيمة اليت معهم إال مقابل إيصالالنقود واألدوات ذات 

عند استجواب األسري ال يطلب منه  :الحماية المقررة ألسرى الحرب أثناء االستجواب -0
ورقمه يف اجليش أو الفرقة، فإذا مل إال اإلدالء ابمسه الكامل، ورتبته العسكرية، واتريخ ميالده، 

مماثلة، وإذا أخل األسري هبذه القاعدة ابختياره، يستطع اإلدالء هبذه املعلومات فيديل مبعلومات 
   (4) .فإنه يتعرض النتقاص املزااي اليت متنح لألسرى الذين هلم رتبته أو وضعه

ال جيوز ممارسة أي تعذيب : الحماية المقررة ألسرى الحرب لحظر ممارسة التعذيب  -2
منهم من أي نوع، وال بدين أو معنوي أو أي إكراه على أسرى احلرب للحصول على معلومات 

 .جيوز هتديدهم حني يرفضون اإلجابة أو سبهم أو شتمهم

جيب معاملة األسرى معاملة إنسانية يف مجيع األوقات، : الحق في المعاملة اإلنسانية  -4
، كما 0525ويعترب أي إمهال من قبل الدولة اآلسرة مبثابة انتهاك لنصوص االتفاقية الثالثة لعام 

                                                             

، 2001دمحم فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، دار الفكر للنشر، القدس، . د -1
 .727ص 

 .77ضع القانوني للسجناء السياسيين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص عموري، الو  -2
 (.79)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة لعام : انظر -3
 .722دمحم فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص . د -4
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األسري للتجارب الطبية والعلمية، ابإلضافة إىل عدم املساس ببنه أو التمثيل به، ال جيوز خضوع 
 (1) .وال حيق للدولة احلاجزة اإلقدام على فعل أي شيء ال يكون يف مصلحة األسري

مجيع ينبغي على الدولة احلاجزة تطبيق املساواة على : الحق في المساواة في المعاملة  -6
سرى على أساس العنصر أو اجلنس أو الدين أو اللون أو غريها من أسرها دون التمييز بني األ

على الدولة احلاجزة بتطبيق املساواة على األسرى وذلك ألن  املعايري األخرى، حيث يقع التزام
أوضاع األسرى وظروفهم متساوية، حبيث أن ال تتأثر املساواة مبراعاة الرتب العسكرية أو بسبب 

 (2) .رى أو أعمارهم أو مؤهالهتم املهنيةالظروف الصحية لبعض األس

ينبغي على أسرى احلرب االحتفاظ بكامل أهليتهم : الحق في احترام الشخصية والشرف  -6
 (3) .يتمتعون هبا عند وقوعهم يف األسراملدنية اليت كانوا 

تتكفل الدولة إبطعام األسرى ولباسهم ابلقدر : الحق في الرعاية الطبية والصحية  -1
الكايف، وينبغي على الدولة احلاجزة أيضا تقدمي العناية الطبية اليت تتطلبها حالتهم الصحية دون 

 (4) .مقابل

جيب على الدولة اآلسرة أن ترتك ألسرى احلرب : الحق في ممارسة الشعائر الدينية  -2
نية، بشرط عدم اخلروج عن النظام الذي تضعه السلطات احلرية الكاملة يف ممارسة شعائرهم الدي

 (5) .العسكرية، وعليها أن توفر أماكن مناسبة إلقامة الشعائر الدينية

جيب على : الحق في ممارسة ألنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية  -11
وقت فراغهم،  الدولة اآلسرة أن تشجع أسرى احلرب على ممارسة األنشطة اليت من شأهنا ملئ

وأن تتخذ كافة اإلجراءات اليت تكفل ممارسة هذه األنشطة، وأن توفر لألسرى األدوات الالزمة 
 (6) .واألماكن املخصصة للقيام هبذه األنشطة

                                                             

 (.73)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة لعام : انظر -1
 (.72)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة لعام : انظر -2
 (.72)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة لعام : انظر -3
 (.29)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة لعام : انظر -4
 (.31+  32)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة لعام : انظر -5
 (.39)م، المادة 7929 اتفاقية جنيف الثالثة لعام: انظر -6
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الدولة اآلسرة أن تسمح لألسرى إبرسال يجب على : حق األسرى االتصال بالخارج  -11
واستالم الرسائل، وميكن للدولة احلاجزة حتديد هذه املراسالت، وذلك ابلسماح على األقل 
إبرسال رسالتني وأربع بطاقات كل شهر، وتكون هذه البطاقة مطابقة للنماذج امللحقة يف اتفاقية 

 (1). جنيف

الدولة احلاجزة مبعاونة األسرى لبعضهم البعض تسمح : حق األسرى في المحاكمة العادلة  -19
وابختيار حمام لألسري للدفاع عنه، واالستعانة خبدمات مرتجم مؤهل ليتمكن األسري من فهم لغة 

 (2) .احملامي

ومن هنا يرى الباحث أنه ينبغي على األسري عدم التنازل عن أي من هذه احلقوق اليت كفلتها له 
ة مبعاملة أسرى احلرب، وإن عدم تقيد والتزام الدولة اآلسرة مبنح األسرى اتفاقية جنيف الثالثة اخلاص

 .هذه احلقوق يعترب انتهاكا صرحيا للقانون الدويل اإلنساين

 

 

 

 

 

 
 

 هيئة األمم المتحدة وأهم المؤتمرات : العاشرةالمحاضرة 
 .المنعقدة الخاصة بحقوق اإلنسان

                                                             

 (.17)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة لعام : انظر -1
 (.701)م، المادة 7929اتفاقية جنيف الثالثة لعام : انظر -2
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تتوجيا لنضال البشرية للحصول على  22/72/0522: كانت والدة األمم املتحدة يف
ضماانت وقواعد قانونية منظمة ومنسقة حلقوق اإلنسان بعد معاانت وصراع مرير على يد الفاشية 
والنازية وبعد هناية احلرب العاملية الثانية أبدى اجملتمع الدويل تفهما واسعا لقضية اإلنسان ومحاية 

 (1) .حقوقه

: يف مؤمتر سان فرانسيسكو يف أواخر احلرب العاملية الثانية يفلقد أقيمت منظمة األمم املتحدة 
من قبل تسع وعشرين دولة من الدول اليت كانت ضمن التحالف الذي ربح  22/72/0522

 22/72/0522: احلرب العاملية الثانية حيث وقع ممثلو الدول املشاركة ابإلمجاع على امليثاق يف
 .ذلك بعد أن مت تصديق أغلبية الدولة املوقعة عليهو  22/07/0522: وأصبح انفذ املفعول يف

ويعترب ميثاق األمم املتحدة دستورا عاما حلقوق اإلنسان حيث أكد يف أكثر من موضع على 
مبادئ حقوق اإلنسان وعلى حق الشعوب يف تقرير مصريها وعلى تعزيز وتقدم اجتماعي ومستوى 

 .معاشي وصحي أفضل

 منظمة األمم املتحدة تكون قد تعهدت بتعزيز االحرتام والتقيد أن كل دولة مبجرد انضمامها إىل
: حبقوق االنسان واحلرايت األساسية من دون متييز على أساس العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين يف

تبنت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان منذ  07/02/0512
ي حلقوق اإلنسان فإن منظمة األمم املتحدة قامت بتقنني مواد اإلعالن العاملي تبين اإلعالن العامل

حلقوق اإلنسان يف العديد من املعاهدات واالتفاقيات والتعهدات واملواثيق الدولية يف النصوص ذاهتا 
 .ويف أجهزة منظمة األم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة

ن العاملي حلقوق اإلنسان أصدرت اجلمعية وبعد مرور مثانية عشر عاما على صدور اإلعال
 .عهدين دوليني الستكمال وتعزيز اإلعالن العاملي 0522العامة لألمم املتحدة يف سنة 

                                                             

 .كمال سعدي مصطفى، حقوق االنسان ومعاييرها الدولية، دار دجلة، عمان -1
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وبعد عشرين عاما على صدور اإلعالن العاملي، انعقد حلوار جمددا يف األمم املتحدة وخارجها 
وكان مؤمتر طهران خطوة  1261طهران سنة مؤمتر لتفعيل االحرتام العاملي حلقوق اإلنسان وانعقد 

هامة على طريق تعزيز حقوق اإلنسان كحق الشعوب يف تقرير مصريها واحرتام السيادة واختيار 
 .النظام السياسي واالجتماعي وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وحق الفرد يف العيش حبرية وكرامة

(1) 

ضوع حقوق اإلنسان حيث جرى حدث تكور مهم خبصوص مو وخالل عقد السبعينات 
مؤمتر هلنسكي لألمن والتعاون تقدميه كمبدأ وأمر ملزم من مبادئ القانون الدويل مبوجب وثيقة 

 .11/11/1264: اْلورويب املنعقد يف

الباردة وتكريس النظام العاملي اجلديد بقيادة مع اهنيار املعسكر االشرتاكي وإهناء احلرب 
الوالايت املتحدة األمريكية فقد أخذ موضوع حقوق اإلنسان يطرح من زاوية جديدة حيث جرى 

حيث وضع آليات جديدة ملراقبة  0557تكريس أسسها يف مؤمتر ابريس الذي انعقد يف نوفمرب عام 
لإلشراف على شرعية االنتخاابت وحتديد معامل انتهاكات حقوق اإلنسان منها إنشاء مكتب أورويب 

النظام الدميقراطي التعددي الحرتام حقوق االنسان وقدم تفسريات واضحة حلقوق وحرايت اإلنسان 
 .األساسية وأكد على محاية حقوق األقليات الوطنية وضمان ممارستهم حلقوقهم

خلرية على تفكيك االحتاد وقبل وضع اللمسات ا 1221ويف اتفاقية برلني املوقعة يف جوان 
مبادئ جديدة يف إطار ميزان جديد للقوى الدولية،  السوفيايت واهندام املعسكر االشرتاكي جرى إقرار

حيث مت هدم مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية الذي أقره ميثاق األمم املتحدة وأحل حمله مبدأ 
تهاكات حقوق اإلنسان والقوانني الدولية آخر وهو أحقية الدول األعضاء يف التدخل لوضع حد الن

 .واليت مسيت فيما بعد مببدأ التدخل اإلنساين
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:  ويف أعقاب التطورات السياسية اليت مر هبا العامل انعقد مؤمتر فيينا حلقوق االنسان يف
72/72/0552. 

مل تعد قضي حقوق اإلنسان قضية داخلية فحسب، بل أصبحت قضية اجملتمع الدويل  وهكذا
أبسره، لذا أصبحت جزءا من املبادئ اآلمرة امللزمة من االتفاقات االشرتاكية يف القانون الدويل 

 .املعاصر وال ينفصل عنها

يمة األلفية املنعقدة يف مبناسبة تدشني األلفية الثالثة من قبل رؤساء وملوك العامل املشاركون يف ق
والذين قاربوا عن مائة ومخسني زعيما، أكدوا جمددا عن  2777سبتمرب عام  1إىل  2نيويورك من 

إمياهنم العميق ابملنظمة الدولية وميثاقها ابعتبارمها أساسني ال غىن عنهما لتحقيق املزيد من السالم 
وع اإلعالن الذي وقعوا عليه يف ختام القمة على والرخاء والعدل يف العامل، كما أكد اجملتمعون يف مشر 
اإلنسانية واملساواة والعدل على املستوى العاملي  التزامهم مبسؤولياهتم اجلماعية لدعم مبادئ الكرامة

وخاصة مسؤولياهتم اجتاه أطفال العامل ابعتبارهم أمل ونواة املستقبل، وأكدوا كذلك على إقامة سالم 
اء العامل وفقا ألهداف وميثاق األمم املتحدة ومبادئها وكذلك عزمهم على عادل ودائم يف مجيع أحن

 (1) .مواجهة التحدي األساسي لضمان جعل العوملة قوة إجيابية تعمل لصاحل مجيع شعوب العامل

تؤكد القمة على ضرورة بذل اجلهد يف سبيل ختليص شعوب العامل من ويالت احلروب سواء 
داخل الدول أو فيما بينها واليت أودت حبياة أكثر من مخس ماليني شخص يف العقد األخري وكذا 
السعي إىل القضاء على املخاطر اليت متثلها أسلحة الدمار الشامل كما تضمن إعالن األلفية الثالثة 
الذي صدر عن اجلمعية العامة التأكيد على مسؤولية الدول منفصلة أو جمتمعة حيال دعم مبادئ 

 .الكرامة واملساواة والعدالة البشرية على املستوى الوطين والعاملي

                                                             

 .لمرجع السابقكمال سعدي مصطفى، ا -1
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واجلدير ابلذكر التوقف عند موضوع حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلكم الراشد قد أولته القمة 
ت على احرتام وتطبيق مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان مبا فيها حقوق اهتماما خاصا حيث أكد

   (1). األقليات ومكافحة مجيع أنواع العنف ضد النساء وضمان حقوق املهاجرين
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 ةــات القرآنيـــفهرس اآلي
 الصفحة السورة ورقم اآلية ةــــاآلي

  ال ل ف أناى ق   إ الا الضا ا ب ع د  الح  ق  ف م اذ  ب ك م  الح  ف ذ ل ك م هللا ر 
ف ون  ر    ت ص 

 03 23 /يونس

 ًبا يٌر ع ق  خ  ٌر ث و اًبا و  ي  ق  ه و  خ   03 44 /الكهف  ه ن ال ك  الو ال ي ة  هلل الح 
  ق  03 444 /طه  ...ف ت ع ال ى هللا الم لك الح 
  ز ق نا ه م ر  ور  م لن اه م ف ي الب ر   والب ح  ح  ن ا ي ن ي آدم و  م  را د  ك  ل ق  و 

ن ا ت ف ضي ال ل ق  مان  خ  ثي ر  م  ل ى ك  ل ن اه م ع  ف ضا  .م ن  الطايب ات  و 
 73 92/البقرة

  ًسا ف  ر ائ يل أ ناه  م ن  ق ت ل  ن  ل ى ي ن ي اس  ا ع  ن  ت ب  ل  ذ ل ك  ك  م ن  اج 
يعا م  أ نام ا ق ت ل  النااس  ج  ض  ف ك  اد ف ي األر  ٍ  أ و  ف س   ب غ ي ر  ن ف س 

 73 79/المائدة

  ز ق نا ه م ر  ور  م لن اه م ف ي الب ر   والب ح  ح  ن ا ي ن ي آدم و  م  را د  ك  ل ق  و 
ن ا ت ف ضي ال ل ق  مان  خ  ثي ر  م  ل ى ك  ل ن اه م ع  ف ضا  .م ن  الطايب ات  و 

 73 73/ البقرة

  ض م ا ف ي األر  م او ات و  خار  ل ك م م ا ف ي السا ا أ نا هللا س  و  أ ل م  ت ر 
لي ك م ن ع مًة ظ اه رًة وب اطنة   وأسب غ ع 

 73 73/ لقمان

 ع وًبا ع لن اك م ش  ثى  وج  ن  ذ ك ر  و أن  لقن اك م م  ا النااس إناا خ  ي ا أي ه 
ب يٌر  ل يٌم خ  اك م إنا هللا ع  د  هللا أت ق  ن  مك م ع  ف وا إن أك ر  ب ائ ل لتع ار  وق 

 

 73 37/ الحجرات

  ض  ف ك أناما ق ت ل   م ن اد في  األر  ًسا ب غي ر ن فس  أو ف س  قت ل ن ف 
يعا م  ي ا النااس  ج  ا أح  ي اه ا ف ك أنام  ميًعا و م ن  أح   النااس  ج 

 72 79/ المائدة

بيل ن  س  ل ي هم م  ، فأولئك م ا ع  ر ب ع د  ظ ل مه  ت ص   72 13/الشورى  و ل م ن  ان 
ول س  وه  إل ى هللا والرا د  ء  ف ر  ي  ت م ف ي ش   14 32/ النساء ف إن  ت ن از ع 
 ِل ِإَّلا َمن ظحِلَم  وََكاَن َر ِِبلسُّوِء ِمَن الجَقوج َهج بُّ اَّللاح اْلج َّلا ُيِح

يًعا َعِليًما   اَّللاح َسَِ
 14 311/ النساء

  ثَ رحهحمج ِإَّلا ظَنًّا َقِ  َوَما يَ تاِبعح َأكج ِإنا الظانا ََّل ي حغجِِن ِمَن اْلج
َعلحونَ  ًئا  ِإنا اَّللاَ َعِليٌم ِبَا يَ فج   َشي ج

 14 73/ يونس


تِلجَك ححدحودح اَّللِا َفََل تَ عجَتدحوَها  َوَمن يَ تَ َعدا ححدحوَد اَّللِا  

 َفأحولََِٰئَك هحمح الظااِلمحونَ 
 14 992/ البقرة
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 ذحوَن َتَسبحواج َوٱلاِذيَن ي حؤج ِمنََِٰت بَِغْيجِ َما ٱكج ِمِننَي َوٱلجمحؤج ٱلجمحؤج
ًا مُِّبيًنا تًََٰنا َوِإْثج َتَملحواج ب حهج   فَ َقِد ٱحج

 13 31/ األحزاب

و ال تلمزوا أنفسكم و ال تنايزوا باأللقاب"  13 33/ الحجرات 
 ََٰتَجاَرَك َفَأِجرجهح َحَّتا رِِكنَي اسج َمَع   َوِإنج َأَحٌد مِ َن الجمحشج َيسج

ٌم َّلا يَ عجَلمحونَ  ِلَك ِِبَن اهحمج قَ وج   َكََلَم اَّللِا َّمحا أَبجِلغج ح َمأجَمَن ح  ذََٰ
 13 43/ التوبة

  ،ََي أَي َُّها النااسح ات اقحوا رَباكحمح الاِذي َخَلَقكحمج ِمنج نَ فجٍس
هحَما رَِجاًَّل َكِثْيًا  َها َزوجَجَها وَبثا ِمن ج واِحَدٍة، وَخَلَق ِمن ج
َرجَحاَم ِإنا اَّللاَ َكاَن  وِنَساًء وات اقحوا اَّللاَ الاِذي َتَساَءلحوَن ِبِ  واْلج

  َعَليجكحمج رَِقيًبا

 19 43/ نساءال

 َوََلحنا ِمثجلح الاِذي َعَليجِهنا ِِبلجَمعجرحوِف  َولِلر َِجاِل َعَليجِهنا
  َدرََجةٌ 

 19 991/ البقرة

ِكنحوهحنا ِمنج َحيجثح َسَكنتحم  19 3/ الطالق  َأسج
 َٰالر َِجالح قَ واامحوَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضاَل اَّللاح بَ عجَضهحمج َعَلى 

  بَ عجٍض َوِبَا أَنَفقحوا ِمنج َأمجَواَِلِمج 

 19 71/النساء

 فان خفتم إال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما إفتدت
 .به

 19 992/ البقرة

 ولهن الربع مما تركتم  19 39/النساء 
 17 43/الكافرون   لكم دينكم  و لي ديني

  لاِئن َّلاج يَنَتِ  الجمحَناِفقحوَن َوالاِذيَن يف ق حلحوِِبِم ماَرٌض
َوالجمحرجِجفحوَن يف الجَمِديَنِة لَن حغجرِيَ ناَك ِِبِمج َّمحا ََّل ُيحَاِورحوَنَك ِفيَها 

  ِإَّلا َقِليًَل 

 17 34/ األحزاب

  ِف َأَذاعحوا ِبِ   َولَوج َوج َمجِن َأِو اْلج َوِإَذا َجاَءهحمج َأمجٌر مِ َن اْلج
هحمج َلَعِلَم ح الاِذيَن  َمجِر ِمن ج َردُّوهح ِإََل الراسحوِل َوِإََلَٰ أحوِل اْلج
َتح ح ََّلت ابَ عجتحمح  هحمج  َوَلوجََّل َفضجلح اَّللِا َعَليجكحمج َوَرحج َتنِبطحونَ ح ِمن ج َيسج

 يجطَاَن ِإَّلا َقِليًَل الشا 

 17 17/ النساء
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 َعحوَن ِمن دحوِن ٱَّللِا فَ َيسحبُّواج ٱَّللا  17 341/األنعام َوََّل َتسحبُّواج ٱلاِذيَن َيدج
 ٌت ّمِ اا َعِملحواج َلهحمج َوهحمج ََّل  َوِلكحلٍ َدرَجََٰ َولِي حَوفِ ي َهحمج َأعجمََٰ

 يحظجَلمحونَ 

 11 32/ األحقاف
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