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مفهوم حقوق االنسان  :مكنات
وتلغرعزعا وتلمتةعا تلج ةعا.

بيعيعاا تضتهاتآت يةمعاا تنن ات تلروحعاا وتليليعاا

 حقوق االنسان في حضارة وادي الرافدين :
ليحهترة تليرتضعا يصمت وتهحا وظتهرة لييعت فا م اعرة تنن اتنعا تياة
م ت تنح ر تلبوفت ور و فعنا نوح (ع) عيى جيل تلجوةي،وهاو تلجيال تلمبال
عيى تليرتق ف شمتله،وتوص تلتنلعيات تلحةعثاا ييام ميتلمه،عناةمت وجاة يلتعات
متع اااامى تن اااات تلنعااااتترةتل فاااا كآاااار شااااتنعةر وتوجآاااا تنظااااتر صااااتني تياااا
تلحهترة،يتنهتمتم يتل ما تليشرعا وحرصآم عياى تلينتعاا يتاوفعر مات عع ار بم نعناا
وتزةهاااتر حرعاااا تليمااال وتلكاااوم وتليلعاااةة،وتجيى ىلااا فااا حرصاااآم عياااى تاااةوع
تلمييومت لتيلى ميعنت ً عفعة منه تليصر وتنجعتل تلوحلا.
ت تهتمتم تهال تليارتق يتنن ات وحلوضاه ةفيآام تلاى تلينتعاا فا تثيعا تليع اا
تلت ا تااام تليااعي تل اايعم ،وتةر صااتني تي ا تلحهااترة ت تنن اات عهااو فاا
تلمجتمع،وت وجوةه ونموه عيتمة عيى نوع عوضتاه ييلعاا تعهاتل تلمجتمع.فحرصاوت
عيى تبيعق تلنظم تلت تام ىل ،وكتنوت روتةتً ف تةوع هىه تلانظم وت ايتص صافت
تلشرععا وتللة عا عيعآات،وم هنات ةونا عناةهم تضاةم تلشارت ع ومجموعات تللاوتنع
تلت تنظم تلمجتمع ومجموعت تلفرة.
ترجااع تولااى تياا تلشاارت ع وتللااوتنع تلوهاايعا،تلت تهتماا يتااوفعر حلااوق
تنن ت تلى عآة تورنمو ما س اولا تور تلثتلثاا تلاىي عيتيار ما تضاةم تلمشارعع
ف تلتترعخ  ،ثام جاتل يياةه ليا عشاتتر تلاىي تهاتم يوهاع تللاوتنع تلتا تاام حعاتة
كرعما لون ت  ،وم ثم ييةه ضوتنع تشنونا،تمت تو ع تي تللاوتنع تبيعلات ً فلاة كتنا
ضوتنع لحمورتي عتم  1770ق.م كفيا تيا تللاوتنع تهاتفا تلاى تصاوحتته تاوفعر
تهم تن س تلت ت تنة تلعآت حلوق تنن ت .

 خصائص حقوق االنسان:
 .1حلوق تنن ت نتشترى ونتكت ب ونتاور،،فآ يي اتبا ميا تلناتس ننآام
يشر فحلوق تنن ت مت صيا ف كل فرة.
 .2حلوق تنن ت وتحاةة لجمعاع تليشار يغام تلنظار عا تلينصار تو تلجانس تو
تلااةع تو تلاار ي تل عت ا تو تي ر ي تواار،تو تنصاال تلااوبن تو تنجتمااتع
وضااة ولااةنت جمعي ات ً تحاارترتً مت ااتوعع ف ا تلكرتمااا وتلحلااوق فحلااوق تنن اات
عتلمعا.

 .3حلااوق تنن اات نعمك ا تنتزتعآاات فيااعس م ا حااق تحااة ت عحاارم شوص ات ً م ا
حلوضااه كتن اات حتااى ولااو لاام تيتاارر يآاات ضااوتنع ييااةه،تو عنااةمت تنتآكآاات تي ا
تللوتنع .
 .4كاااا عيااااعي جمعااااع تلنااااتس يكرتمااااا فتنااااه عحااااق لآاااام ت عتمتيااااوت يتلحرعااااا
وتنم ،ويم توعت ميعشا ن لا فحلوق تنن ت غعر ضتييا ليتجزا.
 .5كماات عمك ا ت نهااعر وتصااعا وتم ااا تتمعااز يآاات تلااةول تلةعملرتبعااا وه ا
تلفتعيعاااا يميناااى ت تلةولاااا تحااارا عياااى تحوعااال تلمياااتة تلنظرعاااا لحلاااوق
تنن ت تلى وتضع فيي عحس يه تلنتس ف حعتتآم تلعومعا.

مواد االعالن العالمي لحقوق االنسان؟
 .1لكل تن ت حق ف حرعا تلفكر وتلوجةت وتلةع .
 .2لكتفا تلشيوب حق ف تلرعر مصعرهت ينف آت.
 .3تتيآة تلةول تنبرتر ف هىت تليآة يت توي تلرجاتل وتلن اتل فا حاق تلتمتاع
يجمعع تلحلوق تلمةنعا وتل عت عا.
 .4لكل تن ت حق ف ت عتينى ترتل ةو مهتعلا.
 .5تلحق فا تلتجماع تل ايم وت عكاو ميترفات ً ياه ونعجاوز وهاع تللعاوة عياى
ممتر ا هىت تلحق.
 .6تلنتس جمعيت ً وتل تمتم تللتنو وعتمتيو ةو تي تمعز يشكل مت توي.
 .7تتيآة تلةول تنبرتر ف هىت تليآة يتلةعم تلتلترعر ع تلتةتيعر تلت تتوىتآت.
 .8لكل فرة حرعا مغتةرة تي يية يمت ف ىل ييةه.
 .9لكل تن ت حق ف حرعا تلتييعر.
 .10لكل فرة حق ف حرعا تكوع تلجمعيت مع تنورع .

مفهوم الفساد :
وااروع ع ا تللااتنو وتلنظااتم تو ت ااتغول غعتيآماات م ا تجاال تحلعااق مصااتل
عت عا تو تضتصتةعا تو تجتمتععا ليفرة تو لجمتعا ميعنا.

اما اهم االسباب لتفشي ظاهرة الفساد:
 .1تنتشتر تلفلر وتلجآل ونلا تلميرفا يتلحلوق تلفرةعا.

.2

.3

.4
.5

هير تلجآتز تللهت وغعتب ت تلولعته تو عاةم تنلتازتم يمياة تلفصال ياع
تل اايبت تلااثو( ،تنفعىعااا وتشاارعيعا وضهاات عا) فه اوً ع ا هااير تنجآاازة
تلرضتيعا ف تلةولا تو عةم ت تلولعتآت.
تةن روتت تليتميع ف تللباتع تلياتم وترتفاتع م اتوى تلميعشاا ممات عشاكل
يع ااا مو مااا للعااتس يياام تليااتميع يتليحاا ،ع ا مصااتةر متلعااا تواارى غعاار
شرععا.
هاير تنرتةة لااةى تللعااتةت تل عت ااعا لمكتفحاا تلف ااتة،وىل ييااةم تتوااتى تعااا
تجرتلت وضت عا تو علتيعا هة تلينتصر تلفت ةة.
هير وتنح تر تلمرتفق وتلما ات تليتماا تلتا تواةم تلموتبنع ،وهاير
ةور ما ت تلمجتمع تلمةن وتلما ت تلوتصا فا تلرضتياا عياى تعماتل
تلحكوما.

انواع الحريات المتعلقة بمصالح االفراد المادية حسب تصنني
االسالم،واشرحي واحدة منها فقط؟

فقهناا الحرينات فني

 .1الحرية الشخصية وتشمل :
 .حق تلحعتة.
ب .حق تنم .
 .حق تلتنلل  :حفظ تن وم لكل فرة هىت تلحق فلة جتل ف تلصحعفا تلت كتيآات
تلر ول محمة (صيى) تنظعمت ً لييوضت يع تفرتة تلةولا تن اومعا تلفتعاا فا
تلمةعنا تلمنورة وكات علبا فعآات تلم ايمو وغعارهم ما تلعآاوة وتلمشاركع
وم ا صااور كفتلااا تن ااوم لحااق تلتنلاال تلرعااره لااييم تنحكااتم وتليلوياات
تلوتصا يتلتنلل مثل ت مع برق تل فر م ضبتع تلبرق وتليصوا.
 .2حرية المسكن  :حتجا تنن ت تلى تلم ك تمر هروري ف حعتته،لىل فلة
كفل تن اوم هاىت تلحاق وتعتياره ما حلاوق تنن ات تن ت اعا وتوجاب عياى
تلةولااا تن ااومعا كفتلااا حااق تل ااك ليمحتااتجع ياال ت يياام تلفلآااتل توجااب
تكفل تنغنعتل يحتجا تلفلرتل تل تلم ك .
 .3حننق التمل ن  :ضااة ضاارر تن ااوم حااق ميكعااا كونآاات هاارورة م ا تلهاارورت
تنجتمتععا وو عيا نشيتع حتجات تلنتس،وضاة نظام تلتشارعع تن اوم نظاتم
تلميكعا تلشوصعا وحةة شروبآت وبرق تكت تيآت وتو اع فا هاي لهامت
تليةتلا وتضرتر تلحلوق .وضة تضار تن اوم يتلميكعاا تلفرةعاا وتلميكعاا تلجمتععاا
ووهااع لكاال منآاات ضوتعااة وت ااس ثتيتااا.كمت تضاار تن ااوم حرعااا تلتمي ا وعااة
تحةعةه ملةتر تلميكعا .

 .4حنق العمنل  :للاة رفااع تن اوم ما ضعماا تليماال وحا ،عيعاه وتعباى تن ااوم
تنن اات حرعااا تليماال ف ا كتفااا تلمجااتن تن فعماات عتيااترم مااع تلنصااوا
تلشاارععا كاا عيماال يصاانتعا تلومااور تو تل ااحر وتلرياات وغعااره كماات كفاال
تن وم تنجر تلمنت ب لييتمل ممت عهم له حعاتة كرعما،وهاىت عاةل عياى ت
تن وم حرا عيى وجوب كفتعا تنجر تلىي عتلتهاته تليتمال لتييياا حتجات
تنن ت تلهرورعا وتجر تليتمل عجب ت عاوفى ياه صاتحب تليمال ونعجاوز
غي تليتمل تو تنلتا تجره.

