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 صدق اهلل العظيم 

 المقدمة : 

إن حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات العامة من المفاهيم األساسية التي انتشرت بيين        

الشعوب وازداد الحديث عن هذه المصطلحات وهنالك جدل كثير في فهمها وتفسييرها مين حييث 

 مضمونها وطبيعتها لذلك جاءت الضرورة واألهمية للكتابة في تلك المواضيع .

 األخيرة أصبحت هذه المفردات مادة أساس تدرس في جميع جامعات القطر .وفي اآلونة        

 

 تعريف وخصبئض وأوواع حقوق اإلوسبن 

 واهم احلقوق األسبسية

 هو الثبات وهو نقيض الباطل ، وهو اسم من أسماء هللا الحسنى . : احلق يف اللغة      



 مصلحة يحميها القانون .: هو سلطة إرادية للفرد ، أو هو  احلق يف ادلصطلح       

وقبل الدخول إلى مفهوم حقيوق اإلنسيان وجيب التطيرق إليى بعيض المصيطلحات المهمية         

 مثل :

 

: هييو مجموعيية ميين القواعييد الملزميية التييي تيين م سييلوك األشييخا   القاابوون نعىاابي العااب  

نعىابي أميا  وحياتهم ونشاطهم وعالقاتهم بعضهم ببعض وتقره السلطة التشيريعية فيي اليبالد ،

فهو مجموعة من القواعد التي تن م ناحية معينة من حيياة األشيخا  ونشياطهم كقيانون  اخلبص

 العمل وقانون البناء وقانون التقاعد      ... الخ .

فهيو القيانون المسيتمد مين الطبيعية واليذض يفير ض نفسي  عليى  أمب القابوون الطييعا        

المجتمع البشيرض عنيد فقيدان القيانون الوضيعي وهيذا القيانون ويير مكتيوب وييدور حيول فكرتيي 

 العدل والخير العام .

 

فهو القانون الذض تضع  سلطة ما ، وهيو عليى قسيمين ل الحقيوق  أمب القبوون الوضع        

 الدولية والحقوق الداخلية ( أض محلي وعالمي .

 

: وهي حقوق ال سبيل إلى انتزاعها من اإلنسان ألن  يولد متمتعا بهيا  احلقوق الطييعية       

كوميات التيي تحيول كحق  بالحياة وحق  في الحرية وحق  في اكتساب السعادة وحق  في تغيير الح

 دون تمتع  بهذه الحقوق .

 

 



 

 

 

 حقوق اإلوسبن 

هي المعايير األساسية التي ال يمكن لإلنسان أن يعيشوا بكرامة باعتبارهم بشراً من دونهيا        

وان حقوق اإلنسان هي أساس الحرية والعدالة والمساواة وان مين شيان هيذه الحقيوق واحترامهيا 

رد والمجتمع تنمية كاملة ، وتمتد جذور تنمية حقوق اإلنسان في الصيرا  إتاحة إمكانية تنمية الف

من اجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم ويوجد األساس الذض تقوم علي  حقوق اإلنسان 

 مثل احترام حياة اإلنسان وكرامت  في اولب الديانات والفلسفات .

 

 خصبئض حقوق اإلوسبن 

 الخصائ  التي تتسم بها حقوق اإلنسان وإجمالها بما يأتي : يمكن إدراج أهم        

  حقوق اإلنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث ، فهي ببسياطة مليك النياس كلهيم ألنهيم

 بشر بمعنى أدق إن حقوق اإلنسان ل متأصلة ( في كل فرد .

  حقييوق اإلنسييان واحييدة لجميييع البشيير بغييض الن يير عيين العنصيير أو الجيينس أو الييدين أو

 الرأض السياسي أو الرأض األخر أو األصل 

الوطني أو االجتماعي ، إذ أن الناس قد ولدو أحراً جميعهم ومتساوين في الكرامية والحقيوق 

 ، بمعنى أدق إن حقوق اإلنسان ل عالمية ( لكل الناس .

   حقوق اإلنسان ال يمكن انتزاعها ، فلييس مين حيق احيد ان يحيرم شخصياً أخير مين حقي

عترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكهيا تليك القيوانين فحقيوق اإلنسيان ثابتية حتى لو لم ت

 أض ل وير قابلة للتصرف ( .

  لكي يعيش الناس بكرامة فان  يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية واألمين وبمسيتويات معيشيية

 الئقة ، أض إن حقوق اإلنسان ل وير قابلة     للتصرف ( . 

 



 بن فئبت ) أوواع ( حقوق اإلوس

 يمكن تصنيف الحقوق إلى ثالث أنوا  رئيسة :       

 أوالً : احلقوق ادلدوية والسيبسية :

إلييا ضمف ىذه المجموعة والتي  األساسية أو الفردية أو المدنية التي يمكف االشارهالحقوق       

ظيػػرت تعاعػػا الػػي االىتمامػػات الفكريػػة الفرديػػة والاامػػة وتضػػمنتيا النالػػوص التشػػرياية عاالىتمػػاـ 

ىػدار  والتكريس ىي حؽ التمتع عاألمف واألماف واحتراـ اإلنساف ككائف قائـ عذاتػو حػرا عػق تدييػد وار

  المنػزؿ أو المراسػمة ف عدـ انتياؾ حرمةلكرامتو وحؽ الذىاب واإلياب واحتراـ الذات الشخالية م

أمػػا الحدػػوؽ السياسػػية  وهييي مرتبطيية بالحريييات ، وتسمممه همملح ال قمموق ا قمموق ال  مم  ا و 

الينطعػػػؽ الضمػػػوض عمػػػ  مفيوميػػػا عاعتعارىػػػا نػػػوع مػػػف أنػػػواع الحدػػػوؽ الدػػػد اختمػػػؼ الديػػػا  السياسػػػة 

رية أي الحكومة التي يكوون )) الحكومة الدستو وتعاينت تاريفاتيـ ليذا الحؽ اليرى عاضيـ عأنو 

تحكمو  حكوموة اياديو   )) الحكوموة الحورة أي الدمود الو يأو ىػو  لمشعب فيها صوت مسومو  ((

 ديمقراطية فالشعب هو ال ي يقرر تشكيل الحكومة دافس  (( .

 )) شوعور الموواطن دالطمياياوة وا مون فوي الموتمو  وهو ا الشوعورعينما يرى عاضيـ عأنػو      

 . ل حكم تعسفي أو مستعدد ((يعاي ااعدام ك

 وتشمل الحقوق اآلتية :

 حق الحياة . -

 حق حرية األمن . -

 حق عدم التعرض للتعذيب  -

 حق التحرر من العبودية . -

 حق المشاركة السياسية . -



 حق الرأض والتعبير والتفكير والضمير والدين . -

 حرية االشتراك الجمعيات واالشتراك فيها . -

 

 

 

 

 االقتصبدية واالجتمبعية :ثبويًب : احلقوق 

ويدالػػد عيػػا كػػؿ الحدػػوؽ التػػي تػػدخؿ الػػي نظاميػػا كػػؿ النشػػاطات ذات الالػػفة الجماعيػػة        

نمػػا تشػػمؿ مجموعػػة مػػف األشػػخاص.  وتسمممه ال  مم  أي تمػػؾ التػػي ال تخػػص الفػػرد لوحػػده وار

 : ما يأتي وهي مرتبطة باألمن      وتشمل الثاني من ال قوق

 حق العمل وحق التعليم . -

 ق المستوى الالئق من المعيشة .ح -

 حق المأكل والمشرب والرعاية الصحية . -

 

 ثبلثًب : احلقوق الييئية والثقبفية والتىموية :

إف حػػؽ التفكيػػر ياػػد امػػرأ داخمػػي يػػتـ الػػي أعمػػاؽ الػػنفس وونايػػا الادػػؿ لػػذا اليػػو عايػػد عػػف        

ظاىريػة تتموػؿ عحريػة الاعػادة سيطرة الحكاـ وسمطاف الدػانوف إال إف لػو مظػاىرا خارجيػة واوػأرا 

مييين  وتسممممه ال  ممم  الثالممم أو الاديػػدة كمػػػا تشػػػمؿ حريػػة الػػػرأي والتاعيػػػر والالػػحاالة والتامػػػيـ 

الحقوق وتشمل حق العيش في بيئة ن يفية ومصيونة مين التيدمير والحيق فيي التنميية الثقافيية 

 والسياسية واالقتصادية . 



الشرائع ) القران والسىة املطهرة  أهم حقىق اإلوسان األساسية  : والتي وصث عليها

) 

 واحلكىمات واملىظمات . 

      

 من أهم هذه الحقوق ما يأتي :        

: لقد وهب هللا الحياة لإلنسان وقيد دعياه إليى احترامهيا والمحاف ية حق احليبة واحلرية  -1

عليها إذ حرم االعتداء عليها أو تعريضها لألذى من دون وج  حق ، بل حرم على اإلنسيان 

نفس  أن يعرض حيات  للموت أو األذى إال ألسباب ضرورية كالدفا  عن النفس أو العرض 

ري نفس أو فساداً يف األرض فكأمنا قتلل انالامج عاًلاً وملن أاااكلا فكأمنلا أاالا        من قتل نفساً بغأو الوطن قال تعالى " 

 اناامج عاًاً " .

 

ويراد عو قدرة الفرد عم  أف يالعح مالكا واف تالاف ممكيتو مػف االعتػدا  :  حق التملك -2

عمييػػػا واف يكػػػوف لػػػو حػػػؽ التالػػػرؼ الييػػػا واليمػػػا ينتجػػػو واف يسػػػمح لمفػػػرد ممارسػػػة حدػػػو الػػػي 

كيتػػو واالسػػتومار الييػػا والػػذي يدػػرر احترامػػا لمجميػػع ولػػيس ألحػػد دوف احػػد . وقػػد اسػػتضقؿ مم

جػػا ت إعقنػػات الحدػػوؽ الاامػػة لعنسػػاف تضػػع ىػػذه الحريػػة   ل التممػػؾ   عاػػد الػػنص عمػػ  

 الحرية المعاشرة وقعؿ النص عم  مداومة الطضياف .

إعقف شاائر ممتو يراد عحؽ الاعادة أف يتمكف اإلنساف مف  :حق العقيدة والعيبدة  -3

ظيار طدوس عددية ليق ونيػارا سػرا وجيػارا واف يعاشػر أوال يعاشػر أي نشػاط عدائػدي وال  وار



يجوز لمدولة المساس عالحريػة المػذكورة أو الدضػا  عمييػا أو تحػريـ االجتماعػات الدينيػة أو 

نظػاـ تاطيميا ولكف ليامـ الجميع إف ىذه االجتماعات الدينية تسوغ عمػ  والػؽ مدتضػيات ال

الااـ واآلداب الإذا كاف الفرد يمػارس ععادتػو الػق يجػوز لػو أف يتاػرض أونػا  ىػذه الممارسػة 

 ألي ديف أو ندد أو تجريح أو إوارة التف طائفية وخقالات مذىعية .

" وقيال الرسيول الكيريم "  ال إكراه يف اندين قلد بل ا انر لد ملن انغل      قال تعالى مبيناً هذا الحق " 

 ما علينا " يعني أهل الذمة . لهم ما لنا وعليهم

 

ويدالػد عحػؽ الػرأي والتاعيػر قػدره الفػرد عمػ  التاعيػر عػف  حق التعيري عه الارأ  : -4

آرائػػػو وأالكػػػاره عحريػػػة تامػػػة  عضػػػض النظػػػر عػػػف الوسػػػيمة التػػػي يسػػػتخدميا سػػػوا  كػػػاف ذلػػػؾ 

. عاالتالػػػاؿ المعاشػػػر عالنػػػاس أو الكتاعػػػة أو عاإلذاعػػػة أو الالػػػحؼ أو عواسػػػطة الرسػػػائؿ ..

وغيرىا . وتخضع السمطات التي تحد مف ىذه الحدوؽ لمرقاعة الدضائية التي تاػد الضػمانة 

الرئيسػػة واألكيػػدة الحتػػراـ ىػػذه الحدػػوؽ مػػف قعػػؿ السػػمطات الاامػػة وكفالػػة ممارسػػتيا . وقػػد 

أكػػػدت الاديػػػد مػػػف الدسػػػاتير عمػػػ  ىػػػذا الحػػػؽ عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف تفػػػاوت األنظمػػػة الػػػي الاػػػالـ 

 رعية عشكؿ عاـ عو وعالفة عامة عحؽ الرأي والتاعير.واعترالت الدساتير الا

 

ويػػراد عيػػا تشػػكيؿ جماعػػات منظمػػة   حااق تيااويه اامعياابت واالياا ا  في ااب : -5

يستمر وجودىا لفترة طويمة عدالد ممارسة نشاط محدد ومامػوـ سػمفا وتعدػ  أعواعيػا مفتوحػة 

أمػػػاـ الجميػػػع وتحدػػػؽ أغػػػراض ماينػػػة منالػػػوص عمييػػػا ومشػػػروعة وال تموػػػؿ الػػػرعح المػػػادي 

ويشػػػترط التأسػػػيس ليػػػذه الجمايػػػات إعػػػقغ الحكومػػػة لمحالػػػوؿ عمػػػ  تػػػرخيص منيػػػا وليػػػذه 



جمايػػات الوائػػد اجتماعيػػة كعيػػرة خالوالػػا إذا مػػا تامػػؽ نشػػاطيا عمسػػائؿ الامػػـ واإلحسػػاف ال

ونشػػر الخيػػر عػػيف النػػاس . إف الحػػؽ المػػذكور أعػػقه يدتضػػي عػػدـ جػػواز أكػػراه النػػاس عمػػ  

االنضػػػػماـ إلػػػػ  أي جمايػػػػة وىػػػػذا مػػػػا نالػػػػت عميػػػػو الاديػػػػد مػػػػف الدسػػػػاتير  كمػػػػا إف عاػػػػض 

ة وىػػي نػػوع مػػف أنػػواع الجمايػػات موضػػايا الامػػؿ الدسػػاتير يتػػيح إنشػػا  األحػػزاب السياسػػي

السياسػػي وتاػػد ضػػرورية لممارسػػة الحكػػـ النيػػاعي الػػديمدراطي ألنيػػا تحػػدد العػػرام  السياسػػية 

وتوضػػحيا لمنػػاخعيف وتامػػؿ عمػػ  ىػػدييا وتحاسػػب سياسػػيا عمػػ  أساسػػيا وقػػد نػػص الدػػانوف 

حريػػػػة تأسػػػػيس   الدائػػػػؿ لل 39الاراقػػػػي ل الدسػػػػتور   عمػػػػ  ىػػػػذا الحػػػػؽ الػػػػي نػػػػص المػػػػادة ل

الجمايات واألحزاب السياسية واالنضماـ إلييػا مكفولػة ويػنظـ عدػانوف وال يجػوز إجعػار احػد 

 عم  االنضماـ إل  أي حزب أو جماية أو جية سياسية أو االستمرار الي عضويتيا    .

 

ياد حؽ التاميـ مف الحدوؽ األساسية لعنسػاف  وىػي ركنػا أساسػيا مػف حق التعليم :  -6

التي يدوـ عمييا دور رئيس الي تنشئة األجياؿ كما أنيا تاني حػؽ األالػراد الػي تامػيـ األركاف 

غيػػرىـ مػػا يارالونػػو أو ياتدػػدوف أنيػػـ يارالونػػو وىػػذا الحػػؽ الػػي تامػػيـ الضيػػر ىػػو مظيػػر مػػف 

مظاىر حرية األالراد الي ندؿ أرائيـ لمضير والتاعير عنيا لذا الاف عممية التاميـ وما تانيو مف 

ة الفػػرد ياػػد مػػف األمػػور ذات الطعيايػػة المادػػدة والمركعػػة والتػػي يمكػػف أف تمدػػي تشػػكيؿ ذىنيػػ

يكػػوف ليػػا دور حاسػػـ وأساسػػي الػػي ترعيػػة وتامػػيـ األجيػػاؿ والنشػػا الجديػػد وقػػد سػػادت الػػدوؿ 

سياسػػػات متاػػػددة الػػػي ىػػػذا الخالػػػوص وأولػػػت الػػػدوؿ عػػػدورىا اىتمامػػػات متزايػػػدة ومتواالػػػمة 

عػالتاميـ عطرائػؽ مختمفػة عحسػب مػا ينتظػر مػف  لرعاية مجتمااتيا عف طريػؽ إيػق  االىتمػاـ

التاميـ مف تأىيؿ األجياؿ الي شت  المجاالت . ولدد ععر اإلسقـ عف ىػذا الحػؽ الػي آيػات 



  كمػػا أف السػػنة  يرفللا اا انللاين اماللما مللاك  وانللاين أوبللما انً لل  در للا    عػػدة وكويػػرة منيػػا قولػػة  تاػػال    

ؿ عميو الالقة والسقـ   مف سمؾ طريدًا يمتمس عو النعوية المطيرة أكدت عم  التاميـ إذ قا

 عمماً  سيؿ اهلل لو عو طريدًا إل  الجنة   .

 :حق األمه واألمبن  -7

لػػيس ىنػػاؾ مػػا ىػػو أىػػـ مػػف الشػػاور عػػاألمف أو األمػػاف مػػف قعػػؿ الفػػرد الدػػد عػػد ىػػذا         

الشػػاور جػػز ا مػػف متطمعػػات الشػػاور عالسػػاادة الفرديػػة إذ عدونػػو ال يمكػػف لمفػػرد إف يتالػػرؼ 

عشكؿ اعتيادي الػي أدائػو لواجعاتػو أو حياتػو اليوميػة . وال تسػتديـ حيػاة الفػرد عػدوف األمػاف  

ة ىي قدرة الفرد الي الدياـ عامؿ يرغب عػو دوف أف يػؤدي عممػو إلػ  المسػاس الالحرية الفردي

عحرية اآلخريف أو االعتدا  عم  حدوقيـ الالحرية مف حؽ كؿ الرد ولكف عميو أف يامػـ عػاف 

ىنػػاؾ حدوقػػا لنخػػريف وطالمػػا إف الفػػرد ال ياػػيش عمفػػرده أي انػػو ياػػيش مػػع اآلخػػريف وجػػب 

ممجتمػػػع السػػػمطة والوسػػػيمة التػػػي يمكػػػف أف يمجػػػا إلييػػػا عميػػػو أف يأخػػػذ عنظػػػر االعتعػػػار عػػػاف ل

المجتمػػػع لػػػردع أو لمنػػػع الفػػػرد مػػػف اإلتيػػػاف عامػػػؿ ال يتفػػػؽ أوال ينسػػػجـ مػػػع حدػػػوؽ وسػػػمطة 

اآلخريف . وما ذاؾ إال حماية لممجتمع جرا  الامؿ المتخذ مف قعؿ الفرد عحرية غير مديػدة 

ظير المسمـ حم  إال الي حد أو الي التالرؼ . وقد ورد عف النعي الم  اهلل عميو وسمـ   

 حؽ   .

 

)) حووا اساسووان فووي العووي  موون  وو ل وياػػرؼ حػػؽ الامػؿ نظريػػا عأنػػو حااق العماا  :  -8

وقررت اإلعقنات الدولية والمواويؽ والدساتير ىذا لمحصول عمى المواد الضرورية ((  عمم 



عحريػة والػؽ شػػروط الحػؽ عاعتعػاره مػرتعط معاشػرة عاإلنسػاف المكػؿ الػػرد الحػؽ الػي اختيػار عممػو 

عادلة ومرضية ولكؿ الرد حؽ الحماية مف العطالة أو حؽ األجر ألمتساو مع غيػره الػي عمػؿ 

متطػػاعؽ لكفا تػػو . ويكفػػؿ لعنسػػاف وألسػػرتو عيشػػا يميػػؽ عكرامتػػو وتضػػاؼ إليػػو وسػػائؿ أخػػرى 

عطا  الرخالة الي وقت  لحمايتو االجتماعية عند الزوـ   موؿ تحديد ساعات عمؿ مادولة وار

اغ مع إعطا  إجازات أو عطقت دوريػة وعػأجر ...الػو  وعػذلؾ الػالمقحظ إف حػؽ الامػؿ الفر 

ورد الي إطار المساعدة التي ضمنيا الدستور وىي محددة لمفدرا  وغير المتمكنيف الػي الامػؿ 

. 

  

ازدادت الػي السػنوات األخيػرة أعمػاؿ التاػذيب والتاػديات      حق السالمة اليدوية : -9  

امقت الداسػػية والضيػر إنسػػانية التػػي تمػارس عمػػ  اإلنسػػاف وتحػط مػػف كرامتػػو والادوعػات والماػػ

كما ازدادت التجارب الطعيػة والامميػة الػي وقتنػا الحاضػر عمػ  الفػرد مػف دوف رضػاه وىػذا مػا 

دالع الاالـ وعشكؿ عارز والريح لمدالاع والمحاالظػة عمػ  السػقمة الجسػدية واألمػف الشخالػي 

اة مػف أىػـ حريػات األالػراد والػي طمياتيػا والتػي نالػت عمييػػا لمفػرد . وياػد ىػذا الحػؽ الػي الحيػ

مختمػػػؼ الشػػػرائع اإللييػػػة والمواويػػػؽ واإلعقنػػػات واالتفاقػػػات والدسػػػاتير الوطنيػػػة والدوليػػػة وقػػػد 

ركػػػػزت اىتماميػػػػا عمػػػػ  حػػػػؽ حيػػػػاة اإلنسػػػػاف وأوكمػػػػت ميمػػػػة حمايتػػػػو إلػػػػ  الدػػػػانوف والسػػػػمطاف 

  الػي المػادة السادسػة مػف االتفاقيػة الدوليػة التطعيدية . وكموػاؿ عمػ  مػا تطرقنػا أعػقه الدػد جػا

مػف الفدػرة األولػ  لل إف لكػؿ إنسػػاف  1966الخامسػة الخاالػة عحدػوؽ المدنيػة والسياسػة لاػاـ 

الحػػؽ الطعياػػي الػػي الحيػػاة ويحمػػي الدػػانوف ىػػذا الحػػؽ وال يجػػوز حرمػػاف أي الػػرد مػػف حياتػػو 

 عشكؿ تاسفي    .



ف الالػادر عػػف الجمايػػة الاامػة لممػػـ المتحػػدة كمػا اقػػر اإلعػػقف الاػالمي لحدػػوؽ اإلنسػػا     

ىػػذه المعػادئ مػػف المػادة األولػػ  منػو والتػػي جػا  الييػػا لل يولػد جميػػع النػاس أحػػرارا  1948الػي 

متسػػاويف الػػي الكرامػػة والحدػػوؽ    والػػي المػػادة الوالوػػة لل لكػػؿ الػػرد الحػػؽ الػػي الحيػػاة والحريػػة 

 والسقمة الشخالية         العدنية    .

 

 

 

 

 

 وسبن يف اإلسال  حقوق اإل

لما كان اإلسالم أخر األديان اإللهية وكان محمد صلى هللا علي  وال  وسلم هو خاتم النبيين        

فان اإلسالم هو دين للبشرية جمعاء وللتاريخ كل  دون اقتصار على شعب بعين  أو منطقة محددة 

اإلنسيان منيذ أكثير مين أربعية أو حقبة من التاريخ . ولقيد اقير اإلسيالم بشيريعت  السيمحاء حقيوق 

عشيير قرنيياً وهييذه الحقييوق ليسييت حقوقييا طبيعييية بييل هييي ميينا إلهييية ترتكييز إلييى مبيياد  الشييريعة 

 والعقيدة اإلسالمية وهذا يضفي على تلك الحقوق قدسية تشكل ضمانا ضد اعتداء السلطة عليها .

نسان ... والقران الكريم هو ولم يترك القران الكريم امرأ إال تحدث عن  بالنسبة لحقوق اإل       

مصدر التشيريع فيي اإلسيالم . ووفقيا للقيران الكيريم والسينة النبويية المطهيرة فيان اإلسيالم ن يام 

متكامييل يشييمل كييل جوانييب الحييياة ويضييمن حرييية اإلنسييان وحقوقيي  فييي إطييار مبيياد  الشييريعة 

ية االجتماعية ... وعلى اإلسالمية ويستند إلى التضامن بين األفراد والمجتمع وفي إطار المسؤول

الروم من أن القران الكريم والسنة النبوية المطهيرة تضيمنت المبياد  األساسيية التيي تين م فيهيا 

حقوق اإلنسان فان هذين المصدرين األساسيين يسمحان لكل مجتمع بتطبيق هيذه المبياد  ووفقيا 

 لل روف وأوضا  المجتمع .



م إليى خيالق اإلنسيان فقيد أعطيى هيذه الحقيوق مييزات إن استناد حقوق اإلنسان فيي اإلسيال       

 مهمة وهي :

 منا هذه الحقوق قدسية . -1

 يمكن االجتهاد فيها والتوسع في فهمها وبما يتالئم ومتطلبات المجتمع أو العصر . -2

 إن هللا تعالى هو الذض صاغ هذه الحقوق . -3

 أعطاها قوة إلزام إذ يتحمل مسؤولية حمايتها كل األفراد . -4

بالدوام فال تتغير أو تتبيدل وال تحيذف وال تعطيل وال تفسيخ وال ييتم التنيازل تتصف  -5

 عنها .

 

وقد وضع اإلسالم قواعد أساسية تنت م داخلها حقيوق اإلنسيان وواجباتي  وأسيلوب ممارسيت  

 لحريات  وهذه القواعد هي :

 كل حاجة في األصل مباحة ل وهي السماحة التي يتصرف داخلها   الفرد ( وال تحيرم -1

 إال بدليل ون  من الكتاب والسنة المطهرة .

 كل عبادة ممنوعة حتى يرد دليل من الكتاب والسنة المطهرة بإباحتها . -2

حدود حرية الفرد وحق  تقف عند حدود وحق فيرد أخير .. فيال ضيرر وال ضيرار فيي  -3

 اإلسالم .

فحيثميا  االلتزام بالمصلحة العامة عند التقاطع بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتميع .. -4

 تكون المصلحة العامة يكون شر  هللا .

االلتزام بأخالقيات اإلسالم عند ممارسة الحقوق أو الحريات إذ على المسلم إن يجيادل  -5

بالحسنى ويدعو بالحكمة والموع ة الحسنة وال يجهر بالسوء مين القيول وال يقيول ميا 

 ال يفعل وإذا حكم فعلي  أن ال يكون فضا ولي  القلب ... الخ .

 أن يستخدم اإلنسان عقل  باعتبار أن العقل المرجعية األولى في محاكمة النقل . -6

القاعدة األساسية لممارسية الحرييات والحقيوق فيي إطارهيا هيي مبيدأ الشيورى كمينه   -7

 للسلوك وفلسفة للحكم .

 العمل بمبدأ درأ المفاسد مقدم على جلب المصالا . -8

 



 اإلعالن العبدل  حلقوق وحريبت اإلوسبن

اعتمػػػاد الجمايػػة الاامػػػة لممػػـ المتحػػػدة اإلعػػػقف   1948كػػانوف األوؿ سػػػنة  11تػػـ الػػػي      

الاػػػالمي لحدػػػوؽ اإلنسػػػاف وأالػػػدرتو وطمعػػػت مػػػف الػػػدوؿ األعضػػػا  أف تػػػدعو لػػػنص اإلعػػػقف 

وتامؿ عم  نشرة وتوزياو وشرحو والسيما الي المدارس والمااىد والجاماات الف ىذا الحػدث 

ة وجػػػا  ت الاعػػػارة الشػػػييرة ليػػػذا اإلعػػػقف لل يولػػػد جميػػػع النػػػاس ياػػػد ىامػػػا الػػػي تػػػاريو العشػػػري

 متمتايف عحدوؽ متساوية غير قاعمة لمتالرؼ وحريات   أساسية    .

ولذلؾ نذكر أىـ ىذه الحدوؽ التي نادت عيا ىػذه الجمايػة مرتعػو عحسػب ورود المػواد الييػا      

 وكاالتي .

يولد جميع الناس أحرارا متساويف الي الكرامػة والحدػوؽ وقػد وىعػوا عدػق  وضػميرا  -ادلبدة األوىل:

 وعمييـ أف ياامؿ احدىـ األخر عروح اإلخا  . 

لكػػؿ إنسػػاف التمتػػع عكاالػػة الحدػػوؽ والحريػػات الػػواردة الػػي ىػػذا اإلعػػقف ودوف  -ادلاابدة الثبويااة :

 حت  الرأي السياسي .تمييز الي الموف أو الانالر أو الجنس أو المضة أو الديف أو 

 لكؿ الرد الحؽ الي الحياة والحرية وسقمة الشخالية .   -ادلبدة الثبلثة:

ال يجوز استرقاؽ أو استعااد أي شػخص ويحضػر االسػترقاؽ وتجارتػو  عكاالػة  -ادلبدة الرابعة :

 إشكاليا .

ال يتارض أي إنساف لمتضريػب والمااممػة الداسػية أو الوحشػية التػي تحػط مػف  -ادلبدة اخلبمسة :

 كرامتو . 



 .   لكؿ إنساف أينما وجد الحؽ الي أف يارؼ عشخالية قانونية -ادلبدة السبدسة :

النػاس سواسػية أمػاـ الدػانوف وليػـ الحػؽ الػي التمتػع عحمايػة متكاالئػة دوف  كػؿ -:ادلبدة السببعة 

 .  تمييز

 كؿ إنساف لو الحػؽ عػالمجو  إلػ  المحػاكـ الوطنيػة النالػاالة مػف أعمػاؿ الييػا  -بمىة :ادلبدة الث

 .  اعتدا  عم  حدوقو األساسية

 . وال يجوز الدعض عم  أي إنساف أو حجزه أو نفيو تاسفا وظمما  -ادلبدة التبسعة :

نظػرا عػادال لكؿ الرد الحؽ الي النظر إل  قضيتو أمػاـ محكمػة مسػتدمة نزييػة  -ادلبدة العبيرة :

 .  عمنيا  لمفالؿ الي حدوقو والتزاماتو وأية تيمة جنائية توجو إلية

 كؿ متيـ عجريمة ياتعر عريئا حت  توعت أدانتو . -أ -ادلبدة احلبد  عشر :

ال يػػػػػػػػداف أي شػػػػػػػػخص جػػػػػػػػرا  أدا  عمػػػػػػػػؿ أو االمتنػػػػػػػػاع عػػػػػػػػف أدا  الامػػػػػػػػؿ                                     -ب  

 الؽ الدانوف الوطني والدولي . إال إذا كاف جرما و 

ال يتارض احد لتدخؿ تاسفي الي حياتو الخاالة أو أسرتو أو مسكنو أو  -ادلبدة الثبوية عشر:

 مراسقتو أو لحمقت عم  شرالو أو سماتو ...الو .

لكػػؿ شػػخص حػؽ التندػػؿ واختيػػار محػؿ إقامتػػو داخػػؿ العمػػد     أو   -أ -ادلاابدة الثبلثااة عشاار:

 خارج حدوده .

 يحؽ لو مضادرة العمد والاودة إليو . -ب                      



  -ادلبدة الرابعة عشر :

 لكؿ الرد حؽ المجو  إل  عقد أخرى ىرعا مف االضطياد . -أ

النتفػػػع مػػػف ىػػػذا الحػػػؽ مػػػف قػػػدـ لممحاكمػػػة الػػػي جػػػرائـ غيػػػر سياسػػػية  أو أعمػػػاؿ    نتنػػػاقض  -ب

 مواويؽ األمـ المتحدة

 .......... -ادلبدة اخلبمسة عشر:

 ........... -ادلبدة السبدسة عشر:

 لكؿ شخص حؽ التممؾ عمفرده أو مع غيره . -أ  -ادلبدة السببعة: 

 . تاسفا ال يجوز تجريد أحدا مف ممكو -ب                   

 


