
 

 

 
 
 

 

الشعبت:        األولىالفرقت :      : وقايت النباث   قسم 

حقوق المادة :              والتربيت الزراعت

 إنسان

       االمتحان النهائي                                                                                    

 انــالزمن : ساعت

 0213/ 0210للعام الجامعي  ) دور يونيو (ثاني ال الدراسي الفصل      

 
 فقط : إثنينأجب عن  لسؤال األول:اإجابة 

ماىي اآلثار اإليجابية التي تترتب عمى الوعي بحقوق اإلنسان وممارستيا في الحياة اليومية؟  -أ
 (.درجات 10)وماىي أىم المعايير التي يعتمد عمييا في التعريف بحقوق اإلنسان؟            

 تتمخص اآلثار االيجابية في اآلتي:
 الوعي الذاتي بالحقوق يتيح لألفراد افضل الحظوظ لحماية حقوقيم الفردية والدفاع عنيا. -1
الوعي الجماعي بالحقوق يكسب المجتمع حصانة ضد االنتياكات واالعتداءات ميما يكن  -2

 مصدرىا ويجعمو يممك وسائل درء العدوان عمى حقوق مواطنيو.
الوعي ىو نشاط ذىني مصدره العقل , يؤدي اتساعو في المجتمع الى اتساع نطاق  -3

 العقالنية, والمجتمع العقالني ىو ساحة لمحوار اليادئ المتمدن.
الحوار ىو وسيمة عبور في اتجاه االخر: احترامو وحفظ حقو في االختالف , وغايتو التوافق,  -4

 توافق اآلراء وتوافق المصالح.
الوعي بحقوق االنسان وحرياتو االساسية عمى الصعيد العالمي الى تعزيز التفاىم  يؤدي -5

الدولي وعدم االلتجاء الى القوة والعنف بقصد االعتداء والتوسع وقبول حل النزاعات بالطرق 
 السممية.
 التي يعتمد عمييا في التعريف بحقوق اإلنسان فيي عبارة عن: أما المعايير

 بين الحقوف االساسية والحقوق االخرى. : يميزمعيار قانوني
 : يقسم حقوق االنسان الى ثالثة اجيال: معيار زمني

 جيل اول يتمثل في الحقوق السياسية والمدنية. -1
 جيل ثان يتمثل في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -2



 

 

رث االنساني المشترك, جيل ثالث يعرف بحقوق التضامن االنساني, حيث السمم والتنمية, واال  -3
 وحق االجيال المقبمة في بيئة نقية ومحيط سميم.

: حيث انو ال معنى إلقرار حقوق وحريات ما لم تتم حمايتيا عمى المستويين حماية الحقوق
الوطني والدولي. من اساليب الحماية ىناك الحماية بواسطة القانون حيث تشرع قواعد قانونية 

ان بصورة فعمية, ونذكر الحماية بواسطة التربية والتعميم لضمان نشر تكفل التمتع بحقوق االنس
 ثقافة حقوق االنسان, والتربية عمييا, وجعميا سموكا يوميا لألفراد.

قل ما تعرفة عن وثيقة ماجنا كارتا في أي البالد صدرت وعمى ما كانت تحتوي ومن الذي  -ب
 درجات(. 10)حقوق اإلنسان في المجتمع؟ أصدرىا، وماىي الفئات األربع التي اعتمدت عمييا 

التي أصدرىا ( و م1215في إنجمترا في مطمع القرن الثالث عشر )عام  ماجنا كارتا صدرت وثيقة
منح حقوقًا لألفراد. وأخضعت ممك إنجمترا لحكم القانون. واحتوت عمى نجميز جون ممك اإل 

وأصبحت الماجتا كارتا نموذجًا احتذت بو كافة الوثائق التي صدرت الحقًا مثل وثيقة سان لمحقوق 
م. وقد اقترح بيان الحقوق فكرة إقرار الحقوق العالمية غير أنو 1791األمريكية التي صدر عام 

ميًا، الرقيق ومجموعات أخرى من التمتع بيا. فبيان الحقوق لم يكن في حقيقتو عالميًا استثنى، عم
إذ قصر عن التعبير عن حقوق اإلنسان كما نفيميا اآلن. ومع إطاللة القرن العشرين الميالدي 

م منظمة العمل الدولية 1919بدأت الشعوب في إنشاء منظمات دولية متعددة، فتكونت في عام 
 تسعى إلقرار الحقوق األساسية في جميع أنحاء العالم.التي ظمت 

 أربع فئات ىي:أما عن الفئات التي اعتمد عمييا حقوق اإلنسان في المجتمع يمكن تقسيما إلى 
 الفئة األولى وتتناول الحقوق الفردية والشخصية. -1
 الفئة الثانية وتتناول عالقات الفرد بالمجموع أو بالدولة.  -2
 الثة وتشمل الحريات العامة والحقوق األساسية.الفئة الث -3
 الفئة الرابعة وتشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية. -4
في ضوء ما درست اشرح لماذا التربية عمى حقوق اإلنسان لمطالب في المراحل الدراسية  -جـ

  درجات(. 10)                                                              األولى من التعميم.
 عمى حقوق اإلنسان لمطالب في المراحل الدراسية األولى ألنيا عبارة عن:تتم التربية 

مجموعة عممية الحياة االجتماعية التي عن طريقيا يتعمم االفراد والجماعات , داخل 
تيم مجتمعاتيم الوطنية والدولية ولصالحيا, ان ينمو بوعي وفيم كافة قدراتيم الشخصية واتجاىا

واستعداداتيم ومعارفيم. وىذه العممية ال تقتصر عمى اي انشطة بعينيا )اليونسكو توصيات مؤتمر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7


 

 

(. كما أن التربية تجري عمى حقوق االنسان في المجتمع العربي في ظل واقع اجتماعي 1974
 وثقافي يتسم اجماال باآلتي:

 ظروف اقتصادية ومعيشية متدنية. -1
 قات التقميدية سواء داخل االسرة أو المجتمع.استمرار البنى والعال -2
وضع متدني لممرأة ولمكانتيا االجتماعية وعدم تامين مساواتيا الكاممة مع الرجل في شتى  -3

 مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 ومية.ىيمنة النماذج التقميدية وعادات السموك المتعارضة مع حقوق االنسان في الحياة الي -4

وفي ظل ىذا الوضع تشكل المدرسة المالذ الرئيسي لتحديث الواقع االجتماعي والثقافي بأن تصبح 
قطب اشعاع ثقافي يثري النسق الفكري لممجتمع ويغني نظامو القيمي بما يشيعو من قيم جديده 

وق تتصل بمفاىيم الحداثة ومنظومتيا القيمية االنسانية. ولكي تنجح المدرسة في تعميم حق
االنسان ينبغي ان تكون ليا استراتيجية وخطة عمل مرحمية, فالتسميم بان مفاىيم حقوق االنسان 
وما يتصل بيا من ممارسات ترتبط باالتجاىات والميوالت وانماط السموك التي يكتسبيا الفرد في 

وى سن الطفولة يستوجب اختيار بداية سميمة في اطار الخطة بمراعاة اعمال المتعممين ومست
نضجيم الذىني والمعرفي. وىذا يعني مباشرة التربية عمى حقوق االنسان في مرحمة ما قبل 

 المدرسة وتواصميا في المراحل التعميمية المختمفة.
 السؤال الثاني: اجابة 

 درجات(. 10) .في ضور ما درست قارن بين المفيوم اإلسالمي والمفيوم الغربي لحقوق اإلنسان -أ
سان في اإلسالم بميزات عديدة، فيي ربانية، منضبطة، ممزمة، ثابتة، تتميز حقوق اإلن

شاممة ... وسنبين بعض ىذه الميزات عند المقارنة بين حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي اإلعالن 
 العالمي لحقوق اإلنسان. مقارنة بين حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي الوثائق الوضعية الدولية

 أواًل: من حيث المصدر:
حقوق اإلنسان في الوثائق الوضعية مصدرىا اإلنسان ، الذي ىو مركب النقص ، وىو يخطئ  

 (أكثر مما يصيب. أمَّا في اإلسالم: فمصدر حقوق اإلنسان كتاب اهلل المعجز ، وسنة رسول )
 تشريعات ربانية.الذي ال ينطق عن اليوى. فيي 

 ثانيًا: من حيث اإللزامية:  
تي وضعيا اإلنسان ليست إال مجرد تصريحات، وتوصيات صادرة عن األمم فالوثائق الوضعية ال

لزام فييا، وال يترتب عمى اإلخالل بيا أي جزاء قانوني. أما في اإلسالم فيي  المتحدة، ال إجبار وا 



 

 

أبدية، ثابتة، إلزامية، ال تقبل الجزئية، والحذف، والتبديل. وعمى الفرد: األخذ بيا، راجيًا ثواب اهلل، 
 ئفًا من عقابو.خا
 ثالثًا: من حيث األسبقية: 

نقول في صدد المقارنة بينيما اآلتي: في الوثائق الوضعية أول وثيقة لحقوق اإلنسان، كانت ما 
م (. أما 1215جاء بو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في القرن الثالث عشر الميالدي، سنة )

شتممت عمى: حقوق ثابتو هلل، وحقوق لمعباد، في اإلسالم فبدأت بظيور اإلسالم نفسو، وقد ا
 كحقوقو المدنية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية. 

 رابعًا: من حيث حماية حقوق اإلنسان وضماناتيا في اإلسالم، وفي الوثائق الدولية: 
عدو في الوثائق الدولية حقوق اإلنسان، البشرية ىي المصدر، وكذلك الحماية الدولية ليا ال ت -1

 كونيا توصيات أدبية، ومحاوالت لم تصل إلى حد التنفيذ. وعمى كٍل  فيي تقوم عمى أمرين: 
 محاولة االتفاق عمى أساس عام ومعترف بو بين الدول جميعًا.  –أ
 محاولة وضع جزاءات ممزمة ، تدين الدولة التي تنتيك حقوق اإلنسان.  -ب

ورق، يتالعب بيا واضعوىا حسبما تممية عميو  وىذه التوصيات في حقيقتيا كما يقال: حبر عمى
ن كان فيو الضرر البالغ عمى األفراد، بل وعمى األمم.  أىوائيم، وشيواتيم، ومصالحيم، وا 

 أمَّا في اإلسالم فالحقوق التي منحيا اهلل لإلنسان محمية مضمونة، وذلك ألنيا:
ند اهلل، وىذا ُيَشكُِّل رادعًا لألفراد فيي مقدسة قد أُلبست الييبة واالحترام، ألنيا منزلة من ع -أ

 والحكام عمى السواء عن تعدييا وتجاوزىا.
 احتراميا نابع من داخل النفس المؤمنة باهلل.  -ب
 ال يمكن إلغاؤىا، أو نسخيا، أو تعديميا.  –جـ 
 أنيا خالية من اإلفراط، والتفريط.  -د

 خامسا: من حيث الشمول:
مولية، ونذكر ىنا بعض حقوق اإلنسان التي لم يذكرىا مشرعو اإلسالم يتمّيز عن غيره بالش

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وىي كاآلتي:  
 حقوق اليتامى: ففي الميثاق العالمي أشار إلى حق رعاية الطفل فقط.  -1
، أمَّا اإلسالم: فقد تميز بإعطاء عناية خاصة لميتامى، وَحِفَظ حقوقيم، وأمر باإلحسان إلييم -2

 بكافة أنواع اإلحسان، بل ورتََّب عمى ذلك األجر، والثواب. 
 حق ضعاف العقول: كفل ليم اإلسالم حق الرعاية واالىتمام، وأمر بحسن معاممتيم.  -3



 

 

حق الميراث: وىذا الحق قد غفمت وتغافمت عنو الوثائق البشرية، بينما نظم اإلسالم، وأقّر  -4
كان عميو الناس قبل اإلسالم، من إسقاط حق المرأة في  ىذا الحق، في أروع صوره، وأبطل ما

 الميراث.
حق الدفاع عن النفس: أيضًا ىذا الحق من الحقوق التي لم يذكرىا اإلعالن العالمي لحقوق  -5 

 اإلنسان، بينما وردت العديد من اآليات واألحاديث، التي تقّر ىذا الحق وتنظمو. 
حسان، من غير استسالم، أو ذل، أو حق العفو: اإلسالم دين رحمة، وتس -6 امح، وعفو، وا 

 تمكين لألشرار، وىذا ما لم ييتم بو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
تعتبر رسالة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي اهلل عنو إلى القاضي أبي موسى األشعري  -ب

 درجات(. 10)       .نموذجا يحتذى بو في القضاء العادل ناقش ىذه الرسالة من وجية نظرك
أبي موسى تتضمن رسالة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى القاضي عبد اهلل بن قيس )

ويجسد القضاء العادل حيث تتضمن الرسالة القواعد األساسية التي يبنى عمييا  االشعري(
القضاء، ومن عدل بين الخصوم ورجوع إلى الحق، وطرق إجراءات التداعي وسير المحاكمة، 
والرجوع إلى نصوص كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو في كل ما يصدر عن القاضي، فيي رسالة 
عظيمة الفائدة تحوي ما تشتت من أحكام القضاء، وتجمع ما تفرق من أسس التنظيم واإلدارة 
لمقضاء، وىي دستور قويم في نظام القضاء والتقاضي، وسجل حافل جامع لكثير من شئون 

معيا في كممات قميمة موزونة تكاد أن تكون قطعة أدبية تحمل عناصر القضاء ومسائمو، تج
البالغة واإليضاح. لذا اىتم بيا كثير من الدارسين والمؤلفين، فرواىا أجمة من العمماء 
المتقدمين والمتأخرين من المحدثين والفقياء، والمؤرخين واألدباء، وتناولوىا بالبحث واالستنباط 

 والفقو والتأريخ والسير واألدب وغيرىا.والثناء في كتب السنة 
 السؤال الثالث :اجابة 

 درجات(. 10)              .لخص من وجية نظرك ما جاء باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -أ
ذكرت كممة حقوق اإلنسان في عدة مواضع من ميثاق األمم المتحدة الذي يعد دستور العالقات 

الرغم مما أخذ عمى نصوص الميثاق حول حقوق اإلنسان، سواء  الدولية في العصر الحاضر. وعمى
لغموضيا وعدم دقة عبارتيا أم لكونيا تتعارض مع نص المادة الثانية، والتي تمنع تدخل المنظمة 
الدولية أو أعضائيا فيما يعد من الشؤون الداخمية لمدول، ومنيا في رأي بعضيم حقوق اإلنسان، ومع 

لية نشاطيا في التفريع عمى األصول التي جاء بيا الميثاق، فأصدرت في ذلك باشرت المنظمة الدو 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صاغتو لجنة حقوق اإلنسان  1948العاشر من كانون األول 

أقرت  9/12/1948وكانت بقرارىا الصادر في  217عمى مدى ثالث سنوات ويزيد بموجب قرارىا رقم 



 

 

عاقبة جريمة إبادة الجنس. ويقع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مقدمة مشروع اتفاقية منع وم
 وثالثين مادة. بعد المقدمة ينتقل اإلعالن إلى مواد غير مسمسمة يمكن ردىا إلى أربع فئات:

 الفئة األولى وتتناول الحقوق الفردية والشخصية. -1
 دولة. الفئة الثانية وتتناول عالقات الفرد بالمجموع أو بال -2
 الفئة الثالثة وتشمل الحريات العامة والحقوق األساسية. -3
 الفئة الرابعة وتشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية. -4

فكرة عن القيمة المعنوية ليذا  1948وأعطى إيڤات رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيا عام 
منظمة من الدول بإعالن حقوق وحريات أساسية  ىذه أول مرة تقوم فييا جماعة»اإلعالن حين قال: 

لإلنسان تؤيدىا األمم المتحدة جميعًا برأي جماعي، كما يؤيدىا الماليين من الرجال والنساء في جميع 
أنحاء العالم إذ إنيم ميما كانوا عمى مسافات متباعدة من نيويورك أو من باريس خميقون بأن يتجيوا 

 ا العون والنصح.إلى ىذه الوثيقة يستميمون مني
 
 درجات(. 10) ب_ ما ىي المصادر التي ينطمق منيا حقوق اإلنسان في مصر من وجية نظرك؟ 

 السماوية ناألديا
تتميز حقوق اإلنسان في اإلسالم بميزات عديدة، فيي ربانية، منضبطة، ممزمة، ثابتة، شاممة... وسنبين 

اإلسالم وفي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. مقارنة  بعض ىذه الميزات عند المقارنة بين حقوق اإلنسان في
 بين حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي الوثائق الوضعية الدولية

 أواًل: من حيث المصدر:

حقوق اإلنسان في الوثائق الوضعية مصدرىا اإلنسان ، الذي ىو مركب النقص ، وىو يخطئ  أكثر مما يصيب؛ 
ْن أدرك أمرًا: قصر عنو آخر، كما أن اإلنسان بطبيعتو يغمب عميو اليوى، إن أحاط بجزئيٍة، غفل عن أكثرىا،  وا 

فيرى الحق وال يتبعو، يدل عمى ذلك أن المجتمعات الغربية تسمح بالزنا وتسمح بشرب الخمر وغير ذلك من 
 المعجز ، أمَّا في اإلسالم: فمصدر حقوق اإلنسان كتاب اهلل األمور التي ال يشك عاقل في أنيا مضرة بالمجتمع.

وال ضيق  تشريعات ربانية، ال خمل فييا، وال نقص، وال تقصير،الذي ال ينطق عن اليوى. فيي  اهللوسنة رسول 
 نظر، فيي متوازنة، وتراعي مصمحة الفرد كفرد في مجتمع، وتراعي مصمحة المجتمع.

 ىذا الفرق يترتب عمى الفرق األول:ثانيًا: من حيث اإللزامية: 

ضعية التي وضعيا اإلنسان ليست إال مجرد تصريحات، وتوصيات صادرة عن األمم المتحدة، ال فالوثائق الو 
لزام فييا، وال يترتب عمى اإلخالل بيا أي جزاء قانوني. أما في اإلسالم فيي أبدية، ثابتة، إلزامية، ال  إجبار وا 

 تقبل الجزئية، والحذف، والتبديل

 ثالثًا: من حيث األسبقية:



 

 

المقارنة بينيما اآلتي: في الوثائق الوضعية أول وثيقة لحقوق اإلنسان، كانت ما جاء بو نقول في صدد 
م (. أما في اإلسالم فبدأت 1215اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في القرن الثالث عشر الميالدي، سنة )

ية، والسياسية، بظيور اإلسالم نفسو، وقد اشتممت عمى: حقوق ثابتو هلل، وحقوق لمعباد، كحقوقو المدن
 واالجتماعية، والثقافية، إلي غيرىا من الحقوق األخرى. 

 رابعًا: من حيث حماية حقوق اإلنسان وضماناتيا في اإلسالم، وفي الوثائق الدولية: 

 وتتضح الفروق بينيما في المقارنات التالية:

الدولية ليا ال تعدو كونيا  في الوثائق الدولية حقوق اإلنسان، البشرية ىي المصدر، وكذلك الحماية -1
 توصيات أدبية، ومحاوالت لم تصل إلى حد التنفيذ. وعمى كٍل  فيي تقوم عمى أمرين: 

 محاولة االتفاق عمى أساس عام ومعترف بو بين الدول جميعًا.  –أ

 ممزمة ، تدين الدولة التي تنتيك حقوق اإلنسان.  اءاتز جمحاولة وضع  -ب

 التي منحيا اهلل لإلنسان محمية مضمونة، وذلك ألنيا:أمَّا في اإلسالم فالحقوق 

 .فيي مقدسة قد أُلبست الييبة واالحترام، ألنيا منزلة من عند اهلل -أ

 احتراميا نابع من داخل النفس المؤمنة باهلل.  -ب

 ال يمكن إلغاؤىا، أو نسخيا، أو تعديميا.  –جـ 

 أنيا خالية من اإلفراط، والتفريط.  -د

 : من حيث الشمول:خامسا

اإلسالم يتمّيز عن غيره بالشمولية، ونذكر ىنا بعض حقوق اإلنسان التي لم يذكرىا مشرعو اإلعالن العالمي 
 لحقوق اإلنسان، وىي كاآلتي:  

حقوق اليتامى: ففي الميثاق العالمي أشار إلى حق رعاية الطفل فقط. أمَّا اإلسالم: فقد تميز بإعطاء عناية  -1
 امى، وَحِفَظ حقوقيم، وأمر باإلحسان إلييم، بكافة أنواع اإلحسان، بل ورتََّب عمى ذلك األجر، والثواب خاصة لميت

 .حق ضعاف العقول: كفل ليم اإلسالم حق الرعاية واالىتمام، وأمر بحسن معاممتيم -3

وأقّر ىذا الحق، في  حق الميراث: وىذا الحق قد غفمت وتغافمت عنو الوثائق البشرية، بينما نظم اإلسالم، -4 
   .أروع صوره، وأبطل ما كان عميو الناس قبل اإلسالم، من إسقاط حق المرأة في الميراث

حق الدفاع عن النفس: أيضًا ىذا الحق من الحقوق التي لم يذكرىا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بينما  -5
  .ظمووردت العديد من اآليات واألحاديث، التي تقّر ىذا الحق وتن

حسان، من غير استسالم، أو ذل، أو تمكين لألشرار،  -6 حق العفو: اإلسالم دين رحمة، وتسامح، وعفو، وا 
 وىذا ما لم ييتم بو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 



 

 

وبعــد تأمــل شــيء يســير مــن آيــات القــرآن العظــيم، ومحاولــة الكشــف عــن بعــض أســرار المــني  القرآنــي 
خاصة في الجانب األخالقي وعالقتو بقضية حقوق اإلنسان، انطالقًا مـن القـرآن وحـده، واستخراج بعض كنوزه ، 

رجاعًا ليا إلى أصـوليا الشـرعية، ألخـص أىـم النتـائ  فيمـا  إيمانًا بكفايتو وغنائو، وتأصياًل لقضايانا المعاصرة، وا 
 يمي: 

 .أن القرآن قد عني بالجانب األخالقي عناية مميزة -1
خالقــي فــي القــرآن الكــريم يــرتبط ارتباطــًا وثيقــًا بجانــب العقيــدة والعبــادة والمعــامالت والعالقــات أن المــني  األ -2

ــك أن  ــى ارتباطــو بمقاصــد الشــريعة وحفــظ الضــرورات الخمــس، ذل ــة وغيرىــا، إضــافة إل ــة والدولي االجتماعي
 العنصر األخالقي سمة بارزة في كل تمك الجوانب. 

ئص تفــرد بيــا، مــن حيــث الربانيــة والشــمول والوســطية، والثبــات واليســر لممــني  األخالقــي فــي القــرآن خصــا -3
 والواقعية، وترتب الجزاء الدنيوي واألخروي عميو.

عناية القرآن الكريم بتأصيل قضية حقوق اإلنسان، بدءًا بتكريم اإلنسان، ومرورًا بفـرض تمـك الحقـوق عمـى  -4
 حماية لتمك الحقوق من االعتداء واالنتياك.سبيل الوجوب واإللزام، وانتياء بالضمانات وأوجو ال

 .تميزت "حقوق اإلنسان" في القرآن الكريم بخصائص شبيية بخصائص المني  األخالقي -5
ىنــاك ارتبــاط وثيــق وعالقــة حميمــة بــين المــني  األخالقــي وحقــوق اإلنســان فــي القــرآن الكــريم، مــن حيــث  -6

 .المفيوم والتأصيل والخصائص
في القرآن الكريم أثر كبير في احترام "حقوق اإلنسان"، فاألخالق الواجبة ىي أداء لمحقوق  لممني  األخالقي -7

المشروعة، وتطبيق ىذا المني  األخالقي يضبط سموك الفرد ويصمحو، ويحفظ تماسك الجميع، ويتعدى أثـره 
 اعيا وأصنافيا.تحقيق االحترام والتقدير لمحقوق بأنو  ،إلى الحقوق الدولية العامة، ونتيجة ذلك كمو

إن إىمال الجانب األخالقي في مبادئ حقوق اإلنسان في القانون الدولي، أورث انحرافًا خمقيًا كبيرًا، وفسـادًا  -8
 .سموكيًا كثيرًا، بل تعاسة وشقاء ونكدًا، لفساد منطمقاتيا أصالً 

يدل عمى مدى الياوية التي  إن ذلك الركام اليائل من الفساد واالنحراف الذي تثبتو األرقام واإلحصاءات -9
 تسير إلييا الجاىمية المعاصرة، وال خالص ليا إال بمني  القرآن.

 السؤال الرابع :إجابة 
 عرف ثالث نقاط فقط مما يأتي: 

 درجات(. 10الفاشية.                  ) -البرجوازية  –الدستور  –التكنوقراط  –الديمقراطية  -أ
 الديمقراطية: 

يؤكد قيمة الفرد وكرامتو الشخصية االنسانية ويقوم عمى اساس مشاركة اعضاء نظام اجتماعي 
الجماعة في تولي شؤونيا، وتتخذ ىذه المشاركة اوضاعا مختمفة وقد تكون الديمقراطية سياسية 

Political Democracy   ويكون الشعب فييا مصدر السمطة وتقرر الحقوق لجميع المواطنين عمى
مساواة من دون تمييز بين االفراد بسبب االصل، الجنس، الدين او المغة، اساس من الحرية وال



 

 

ويستخدم اصطالح االدارة الديمقراطية لمداللة عمى القيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة والمشاركة مع 
 المرؤوسين في عممية اتخاذ القرارات.

 وتوجد انواع من الديمقراطية:
 Direct Democracyالديمقراطية المباشرة  -1
 الديمقراطية غير المباشرة -2
 Semi Direct Democracyالديمقراطية شبو المباشرة  -3
 Popular Democracyالديمقراطية الشعبية  -4
 Mediatory Democracyالديمقراطية الوسيطة  -5

راطية كممة وبذا يعتبر مفيوم الديمقراطية من المفاىيم الشائعة االستعمال في العالم اليوم، والديمق
Democracy ( مشتقة من األصل اليونانيdemos( التي تعني الشعب وكممة )kratos التي تعني )

 .الحكم، وبالتالي يصبح المفيوم حكم الشعب، أو حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب
 التكنوقراط

السمطة،  Kratos فني أو تقني، بينما كممةTecne لتكنوقراطية، كممة اصميا يوناني وتعني كممة ا
 1932وباعتبارىا شكال من أشكال الحكومة، تعني حرفيا حكومة الفنيين. والتكنوقراطية حركة بدأت عام 

في الواليات المتحدة, وكان التكنوقراطيون يتكونون من الميندسين والمعماريين واالقتصاديين المشتغمين 
ين يمكن استخداميا لمحكم عمى ىذه بالعموم ودعوا إلى قياس الظواىر االجتماعية ثم استخالص قوان

لى أن اقتصاديات النظام االجتماعي ىي من التعقيد بحيث ال يمكن أن يفيميا ويسيطر عمييا  الظواىر وا 
رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشؤون االقتصادية لمعمماء والميندسين, وكانت ىذه الدعوة 

التكنوقراط حكم المتخصصين بمعناىا الشامل أن أن ومن ىنا يتضح  .نتيجة طبيعية لتقدم التكنموجيا
 يكون الوزير أو المسؤول متخصص في مجال إدارتو.

 الدستور:
يعرف الدستور اصطالحا بأنو مجموعة األحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فييا، وسمطاتيا، 

واجباتيم. وينطبق تعريف وطريقة توزيع ىذه السمطات، وبيان اختصاصاتيا، وبيان حقوق المواطنين و 
الدستور ىذا عمى تعريف القانون الدستوري؛ ألن القانون الدستوري ىو األحكام الدستورية المطبقة في 

 بمد ما، والدستور المطبق في بمد ما ىو مجموعة األحكام الدستورية الخاصة بيذا البمد.
ين شكل الدولة ونظام الحكم فييا ومن ىنا يكون الدستور ىو مجموعة من القواعد القانونية التي تب

والسمطات وعالقة ىذه السمطات وواجبات األفراد، وحقوقيم سواء أكانت ىذه الوثائق في وثيقة واحدة أو 
 أكثر أو كانت مصادرىا األعراف والتقاليد.

 البرجوازية 



 

 

طبقة غير منتجة لكن تعيش من ، وىي الرأسماليالبرجوازية ىي الطبقة المسيطرة والحاكمة في المجتمع 
 .فائض قيمة عمل العمال، حيث أن البرجوازيين ىم الطبقة المسيطرة عمى وسائل اإلنتاج

 الفاشية
، وىي تعني حزمة من الصولجانات fascia ية مشتق من الكممة اإليطال "fascism" اصطالح الفاشّية

كانت ُتحَمل أمام الحكام في روما القديمة دلياًل عمى سمطاتيم. وفي تسعينيات القرن التاسع عشر بدأت 
تستخدم في إيطاليا لتشير إلى جماعة أو رابطة سياسية عادة ما تتكون من  "fascia" كممة فاشيا

 اشتراكيين ثوريين.
 ة:ومن مبادئ الفاشي

 الدولة فوق الجميع اي يحق لمدولة ان تتدخل في حياه الفرد الخاصة. -1
 وظيفو الفرد ىي خدمو المجتمع. -2
 الغاء الحريات الفردية مثل: حق الحياه, حق الكرامة, الخصوصية.. الخ .. -3
 تريد الفاشية ان تكون قويو وعظمى عمى حساب االخريـــن.  -4
 مـ دائم بين جميع دول العالم.الفاشية تشك بأن يصبح سال -5
 درجات(. 10)                                 .تحدث عن التطور التاريخي لحقوق اإلنسان -ب

 :تطور حقوق االنسان
بذلت جيود حثيثة إلقرار الحقوق األساسية لإلنسان منذ مئات بل آالف السنين. ومن ىذه الجيود إعالن وثيقة 

م، التي منحت حقوقًا لألفراد. وأخضعت ممك إنجمترا لحكم القانون. 1215األعظم عام الماجنا كارتا أو العيد 
ا كارتا نموذجًا احتذت بو كافة الوثائق التي صدرت الحقًا مثل سان الحقوق األمريكي الذي صدر نحت الماجصبوأ

ميًا، الرقيق ومجموعات م. وقد اقترح بيان الحقوق فكرة إقرار الحقوق العالمية غير أنو استثنى، عم1791عام 
أخرى من التمتع بيا. فبيان الحقوق لم يكن في حقيقتو عالميًا إذ قصر عن التعبير عن حقوق اإلنسان كما 
نفيميا اآلن. ومع إطاللة القرن العشرين الميالدي بدأت الشعوب في إنشاء منظمات دولية متعددة، فتكونت في 

 تسعى إلقرار الحقوق األساسية في جميع أنحاء العالم.م منظمة العمل الدولية التي ظمت 1919عام 
م(. فبعد أن وضعت 1945 – 1939تبمورت مفاىيم حقوق اإلنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية )

الحرب أوزارىا، كونت الدول المستقمة منظمة األمم المتحدة. وأصدرت ىذه المنظمة ميثاقيا الذي أصبح واحدًا 
ائق حقوق اإلنسان العالمية. وقد نص ميثاق األمم المتحدة عمى تعزيز احترام حقوق اإلنسان من أولى وث

والحريات األساسية لمناس جميعًا دون تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء. 
المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق ولما خال الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق اإلنسان فقد أصدرت األمم 

م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية لمحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 1948ديسمبر  10اإلنسان في 
 واالجتماعية والثقافية والحريات الفردية.

 :)الجمعية العامة لألمم المتحدة)  المعاىداتو  دور األمم المتحدة في صيانة حقوق اإلنسان

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 

 

ساعدت عمى تشريع القوانين التي تكفل حقوق اإلنسان في كل دولة تبنت األمم المتحدة من المبادئ ما 
عمى حدة. وأبرمت األمم المتحدة بعض المعاىدات التي أضفت شرعيتو عمى ىذه القوانين. وتضطمع لجنة حقوق 
 .اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بإعداد مسودات ىذه المعاىدات وتوافق عمييا الجمعية العمومية لألمم المتحدة

م المعاىدة العالمية لمحقوق المدنية والسياسية، والمعاىدة العالمية 1966وكانت األمم المتحدة قد تبنت عام 
لمحقوق االقتصادية واالجتماعية. وقد وفرت ىذه المعاىدات الغطاء والحماية القانونية لمكثير من الحقوق التي 

 نص عمييا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 :ساعدات األخرىاإلغاثة والم

تعجز بعض الدول، أحيانًا، عن تقديم ما يكفل حقوق اإلنسان األساسية لمواطنييا، فتعمل األمم المتحدة 
وكانت لجنة حقوق اإلنسان قد  عمى تزويدىم بالغذاء والمسكن واإلعدادات الطبية وغيرىا من المساعدات.

ن. أما اليوم فإن المجنة تعمل عمى االرتقاء بالتعميم اىتمت في أياميا األولى بالتصدي النتياكات حقوق اإلنسا
وغيره من الوسائل المساعدة إليجاد بنيات حكومية تتصدى النتياكات حقوق اإلنسان. وتستفيد، ىذه األيام، 
دول كثيرة من المساعدات التي تقدميا األمم المتحدة في شكل برنام  تعميمية واختصاصي تقنية. كما ترسل 

 انون لمراقبة االنتخابات، وتقديم التدريبات الالزمة لمسؤولي السجون وضباط الشرطة.خبراء في الق
 :الرقابة

ذا  تراقب لجان دولية تابعة لألمم المتحدة تعرف باسم ىيئات المعاىدة تنفيذ معاىدات حقوق اإلنسان. وا 
ريق أو شخص لدراسة ساور األمم المتحدة شك في حدوث انتياك لحقوق اإلنسان فإنيا تعمل عمى تعيين ف

األمر وتمزمو بتقديم تقرير بشأن ىذا األمر. وقد تكشف تقارير األمم المتحدة عن مشاكل معينة تطمب ممارسة 
 ضغط دولي عمى حكومة ما حتى ترضخ وتقوم بحل ىذه المشكمة بمساعدة األمم المتحدة.

 :التدابير التجارية والدبموماسية
سبق اإلصرار حقوق اإلنسان. وقد ترفض ىذه الحكومات التعاون تنتيك بعض الحكومات بانتظام ومع 

مع جيود األمم المتحدة الدبموماسية لضمان صيانة ىذه الحقوق. عندىا تبادر األمم المتحدة وتوصي بفرض 
عقوبات عمى الدولة اآلثمة، إال أن ذلك لم يحدث إال في حاالت قميمة جدًا. وخالل فترة العقوبات تحظر الدول 

رى القيام بأي نشاط تجاري مع ىذا البمد، وتقطع عالقاتيا الدبموماسية معو. وغالبًا ما تكون العقوبات رادعة األخ
م، أوصت األمم المتحدة بفرض عقوبات عمى النظام 1962إال أن أثرىا يأخذ وقتًا طوياًل. ففي عام  وفعالة

 األبارتيد. العنصري في جنوب إفريقيا جراء تبنيو سياسة الفصل العنصري أو 
 :حفظ السالم

تتسب االضرابات المدنية والصراعات المسمحة في انتياكات صريحة لحقوق اإلنسان. وعندما تعجز 
بعض الحكومات عن بسط النظام في منطقة ما فإن األمم المتحدة ترسل قواتيا إلى ىذه المنطقة لفرض النظام. 

م إال بعد موافقة أطراف النزاع. وفي ىذا السياق نذكر أن وال تبادر األمم المتحدة بإرسال قواتيا لحفظ السال
م بعد إجراء استفتاء أشرفت عميو األمم المتحدة. وعندما اعترضت 1999تيمور الشرقية قد نالت استقالليا عام 



 

 

ميمشيات مناوئة لالستقالل عمى نتيجة االستفتاء ومارست أعمال عنف ضد شعب تيمور الشرقية أرسمت األمم 
 ، قوات لبسط النظام في المنطقة.ةاإلندونيسي، بعد الموافقة المتحدة

 (:المستقمةالحقوقية  المنظمات) المركز العربي االوربي لحقوق االنسان والقانون الدولي
انون من أي خروقات. ومن ىذه المنظمات: تعمل لجعل الرأي العام مؤثرًا وناقدًا، كما تسعى لحماية الق

منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان )ىيرمن رايتس ووتش(. وتؤدي ىذه المنظمات دورًا ميمًا 
 لمفت االنتباه إلى أنيا انتياك حقوق اإلنسان

 :حقوق اإلنسان واالختالفات الثقافية
لعالمية ليذه الحقوق تتعارض مع السمات التقميدية يدعي بعض منتيكي حقوق اإلنسان أن المقاييس ا

ارسات ماألصيمة لثقافاتيم. وتؤكد األمم المتحدة بدورىا أنيا تحمي الحقوق الثقافية كافة إال أنيا ال تحمي الم
 التي تنتيك الحقوق اإلنسانية لشخص آخر. 

 :حقوق اإلنسان في النطاق اإلقميمي
قية األوربية لحماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية. وقد وقعت في روما االتفا 4/11/1950ففي 

فقد تضمنت االتفاقية األوربية . دولة وبمد 25. وتضم اليوم 3/9/1953دخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ في 
 )وتعرف أحيانًا باتفاقية روما( لحقوق اإلنسان إنشاء ىيئتين دوليتين لضمان حقوق اإلنسان األوربي وىي:

 وق اإلنسان.لجنة حق 
  المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان. وقد جرى تعديل االتفاقية األوربية مؤخرًا، لتفسح لجنة حقوق

 اإلنسان مكانيا لممحكمة األوربية لحقوق اإلنسان مما يدعم من حماية ىذه الحقوق.
دولة المضرور  ومن صالحيات المحكمة األوربية البت بحكم قضائي ممزم فيما يحال عمييا من موضوعات من

 أو الدولة المشكو منيا أو إحدى الدول المتعاقدة األخرى.
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

لما كان االعتراف بالكرامة المتأصمة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقيم المتساوية الثابتة ىو أساس 
ن وازدراؤىا قد أفضيا إلى أعمال ىمجية آذت ولما كان تناسي حقوق اإلنسا الحرية والعدل والسالم في العالم.

الضمير اإلنساني، وكان غاية ما يرنو إليو عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيو الفرد بحرية القول والعقيدة 
  ويتحرر من الفزع والفاقة.
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