
 

(a  الفئـــة المستهدفة(target population): 
معهد  / طلبة المرحلة األولى قسم المعلومات والمكتبات  

مبررات  .               الجامعة التقنية الوسطى/ االدارة الرصافة
 (:rationale)الوحدة  

تعريف الطالب بمفهوم  حقوق اإلنسان والحريات العامة من حيث   
بيان اهميتها وخصائصها ومضمونها وضماناتها وكذلك التعرف  

على مفهوم الديمقراطية واشكالها وانواعها واثرها في انشاء  
 .الدولة القـانونية

لذلك صممت هذه اللوحة النمطية لغرض اكتساب الطلبة مهارة  
 .التعامل مع تحليل النظم
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مخطط انسيابي للتدريب بواسطة الوحدة  ”
 “النمطية



اسم  والدٌممراطٌة األنسانحموق 

 المادة

   األسبوع المفردات تفاصيل

حموق االنسان فً الحضارات المدٌمة و خصوصاً حضارة  -حموق االنسان ، تعرٌفها ، -

 وادي الرافدٌن 
 األول

 الثانً حموق االنسان  فً الشرابع السماوٌة مع التركٌز على حموق االنسان فً االسالم 

حموق االنسان فً التارٌخ الحدٌث و المعاصر ، االعتراؾ الدولً بحموق االنسان منذ الحرب 

 العالمٌة األولى
 الثالث

بحموق االنسان على الصعٌد االوربً ، على الصعٌد االمرٌكً، على   االعتراؾ المعاصر

 الصعٌد العربً
 الرابع

اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، منظمة العفو )  االنسانحموق  والمنضمات ؼٌر الحكومٌة 

 ( األنسان، المنظمات الوطنٌة لحموق  األنسانالدولٌة ، منظمة مرالبة حموق 
 الخامس

 السادس فً الدساتٌر العرالٌة بٌن النظرٌة والوالع األنسانحموق 

 األنسانالعالمي لحموق  األعالنفي  -1العامة  و الحريات األنسانالعاللة بين حموق 

 و الدساتير الوطنية األلليميةفي المواثيك  – 2

 السابع



 األسبوع  المفردة

المدنٌة  األنسانو الثمافٌة وحموق  األجتماعٌةو  األلتصادٌة األنسانحموق  -

 والسٌاسٌة

 الثامن 

الحك فً التنمٌة ، الحك فً البٌئة النظٌفة ، الحك فً : الحدٌثة  األنسانحموق  -

 .التضامن ، الحك فً الدٌن 

 التاسع

 العاشر تنظٌم الحرٌات العامة من لبل السلطات العامة  -

 :على الصعٌد الدولً  األنسانو حماٌة حموق  أحترام وضمانات -

 دور األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة فً توفٌر الضمانات  -

األفرٌمً  األتحاداألوربً ،  األتحادالجامعة العربٌة ، ”  األللٌمٌةدور المنظمات  -

 ” أسٌان، منظمة الدول األمرٌكٌة ، منظمة 

 الحادي عشر

الحرٌات ، مولف المشرع من  وأصل الحموق : النظرٌة العامة للحرٌات  -

 مصطلح الحرٌات العامة  أستخدامالحرٌات المعلنة ،  والحموق 

 الثانً عشر

 الثالث عشر الماعدة الشرعٌة لدولة المانون -

 الرابع عشر السلطة العامة تنظٌم الحرٌات العامة من لبل -

 لفكرة المساواة  التطور الحدٌث–التطور التارٌخً لمفهوم المساواة : المساواة -

 المساواة بٌن الجنسٌن  -

 عنصرهم  والمساواة بٌن األفراد حسب معتمداتهم -

الخامس 

 عشر

السادس  الدٌممراطٌة ، تعرٌفها ، أنواعها -

 عشر



 األسبوع  المفردة

 السابع عشر مفاهٌم الدٌممراطٌة

 الثامن عشر الدٌممراطٌة فً العالم الثالث

 التاسع عشر األنظمة الدٌممراطٌة فً العالم 

 العشرون مفهوم الحرٌات ، تصنٌف الحرٌات العامة-

 لعشرون والحادي    األجتماعٌةو  األلتصادٌة الحرٌات األساسٌة ، الحرٌات الفكرٌة ، الحرٌات

 العشرون والثانً  األٌاب وحرٌة الذهاب  – باألطمئنانحرٌة األمن والشعور 

 العشرون والثالث  حرٌة التجمع  -حرٌة الصحافة  –حرٌة التعلٌم -

 العشرون والرابع  حرٌة العمل - حرٌة الجمعٌات-

 العشرون والخامس  حك التملن

 السادس والعشرون حرٌة التجار والصناعة

 العشرون والسابع  حرٌة المرأة

 والعشرنالثامن  الحرٌات العامة و األحزاب السٌاسٌة

 العشرون والتاسع  الحرٌات العامة والتمنً  والتمدم العلمً 

 الثالثون العامة مستمبل الحرٌات



 توزٌع الدرجات على األمتحانات الشهرٌة والنهائٌة 

 ” للمعاهد التمنٌة ” 

 ” النظام السنوي ” 

 
السعً  النشاط الفصل الثانً األمتحان األول الفصل األمتحان التفاصٌل

 السنوي

الدرجة  النهابً األمتحان

 النهابٌة

 مج ع ن مج ع ن مج ع ن

 100 50 -- 50 50 10 20 -- 20 20 -- 20 ذات طابع النظري



 األسبوع األول 

 حموق األنسان ، تعرٌفها ، أهدافها

حموق األنسان فً الحضارات المدٌمة 

 و خصوصاً فً بالد الرافدٌن



 أسبلة المبلٌة

 

ماذا تعرؾ عن عن حموق األنسان فً  – 1س 

 اإلسالم؟  

ما هً الحضارات المدٌمة التً اهتمت  -2س

 بحموق اإلنسان؟ 



 : حضارة وادي الرافدٌن. 1

الحضارات البشرٌة وأولها اهتماما  الدمتعتبر حضارة وادي الرافدٌن 

 ..االنسانبحموق 

الفكر العرالً المدٌم  اساسٌاتالمانون والعدالة والحرٌة كانت من  ان

 ومنذ بدء 

وكانوا العرالٌون فً مختلؾ  الثالث لبل المٌالد االلؾالتدوٌن فً 

 عصورهم 

ٌطالبون عاهلهم  اشورٌة اوبابلٌة ،  اكدٌة امالتارٌخٌة سومرٌة كانت 

 دوما بوضع لواعد

 تضمن للجمٌع  اجراءاتوتطبٌك  



 السؤال  الذاتً

 

وردت كلمة الحرٌة فً  نأٌ -1س 

 شرائع العرالٌة المدٌمة؟ ال



الحخية والعجالة االجتساعية والسداواة وأن كمسة حخية قج 
وردت في نص سؾمخي إلقجم وثيقة عخفيا العالؼ القجيؼ تذيخ 

 وصخاحة الى اىسية حقؾق االندان وتأكيجىا عمى حخي
 ..وبخفزيا كل ما يشاقض ذلػ 

مؤسذ ساللة اور الثالثة الدؾمخيو " اورنسؾ " وفي شخيعة 
عجدا مؽ السؾاد القانؾنية تعالج حقؾق (م .ق 2060_2113)

 ..السخأة غيخ الستدوجة والسخأة الستدوجة والسخأة السظمقة
الحخية والعجالة االجتساعية والسداواة وأن كمسة حخية قج 

  (م.ق 1750_1792)وردت تحتؾي شخيعة حسؾرابي 



 لانونٌة مادة 282 من حمورابً شرٌعة فلتأ

 وتنمسم المسماري والخط البابلٌة باللغة مدونة

 والمتن الممدمة هً رئٌسٌة السام ثالثة الى

 بارز بنحت االعلى لسمها وٌنتهً والخاتمة

 والف حمورابً وامامه العدل أله شمس لإلله

 مادة 282 من حمورابً شرٌعة فلتأ بخشوع

 المسماري والخط البابلٌة باللغة مدونة لانونٌة



 السؤال البعدي

أذكر الشرائع العرالٌة التً  – 1س 

تضمنت بعض النصوص عن حموق 

 والحرٌة؟

ما معنى الدٌممراطٌة وما هً  -2س

 أنواعها؟ 



 األسبوع الثانً

حموق اإلنسان فً الشرائع 

حموق وأهمها السماوٌة 

   اإلنسان فً اإلسالم



 المبلً سإال

 

 اإلنسان حموق عن تكلم – 1 س

 والسنة الكرٌم المرآن فً وردت كما

   الشرٌفة؟ النبوٌة
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 الئ اضافة واالديان العقائج عخف في وذلغ الحياة حق ىؽ االندان حقؽق  واىػ
 ..الؽضعية الفمدفات في اىسيا كؽنو

 خص لقج..عمييا يعتجي ان الحج اليجؽز مقجسة االندان حيـــاة االسالم واعتبخ
 بشي كخمشا ولقج":السخمؽقــات باقي عؼ تختمف بخرائص البذخ بشي تعالـــئ هللا
 مسا كثيخ عمئ وفزمشاىػ الطيبات مؼ ورزقشاىػ والبحخ البخ في وحسمشاىػ ادم

 عشجما االسالم في الحياة حق ويتزح..(70 االية:االسخاء سؽرة")تفزيال خمقشا
 شخص حياة يشيي الحي القاتل تجاه االسالم فخضيا التي العقؽبات الئ نشعخ
 سؽرة")السعتجيؼ اليحب هللا ان والتعتجوا"تعالئ قال. حق دون 
 لعمكػ بو وصكػ ذلكػ االبالحق هللا حخم التي الشفذ والتقتمؽا(")190)االية:البقخة

 عمئ االسالمية الذخيعة حخص كان ىشا مؼ.(151االية:االنعام سؽرة")تعقمؽن 
 البذخي  الجشذ استسخار شخط الحياة ىحه وجعل استثشاء دون  البذخ حياة

 تمقؽا وال"تعالئ قال.حياتو عمئ بالحفــاظ مكمفا االندان االسالم اعتبخ كسا..وبقائو
 .(195االية:البقخة سؽرة")التيمكو الـــئ بـــايجكػ



اما حخية التفكيخ (. 14)فييا ويدتخجمؽن السؽارد العامة في البالد اسؽة بغيخىػ
واالعتقاد والتعبيخ وىي مـــــؼ اكثخ الحقؽق االندانية التي شغمت السفكخيؼ 

فاالندان حخ في اختيار ..والعقائج والفمدفات فان االسالم قج اقخىا لبشي البذخ
واالندان حخ ( 6االية:سؽرة الكافخون ")لكػ ديشكػ ولي ديشي"عقيجتو وديشو 

كسا (256االية:سؽرة البقخة")ألاكخاه في الجيؼ قج تبيؼ الخشج مؼ الغي...")بفطختو
ان القخان الكخيػ يقخ الشاس جسيعا عمئ عقائجىػ التي اختاروىا مؼ خالل 

ان الحيؼ امشؽا والحيؼ ىادوا والشرارئ والرائبيؼ مؼ امؼ باهلل واليؽم "تفكيخىػ
االخخ وعسل صالحا فمـــيػ اجخىـــــــــػ عشج ربيػ والخؽف عمييػ والىػ 

يزسؼ االسالم حقؽق غيخ السدمسيؼ وحقؽق ( 62االية:سؽرة البقخة")يحدنؽن 
فغيخ السدمسيؼ يزسؼ .. االقميات عمئ اسذ مؼ العجالة والتدامح واالحتخام التام

لــيػ االسالم االمؼ والحفاظ عمئ امؽاليػ والجولة مدؤولة عؼ الجفاع عشيػ وليػ 
 الحق في مسارسة طقؽسيػ ومعتقجاتيػ واعساليػ التي يخغبؽن   



 السإال الذاتً 

 

تكلم عن حرٌة الرأي  –1س 

 ؟والتعبٌر كما جاءت فً اإلسالم



 القخان  اياتوالتعبيخ وىي حق مقجس ونيج واضح دلت عميو  الخايحخية  االسالمويقخ
  والتجادلؽا("25 االية:سؽرة الشحل")سبيل ربغ بالحكسة والسؽععة الحدـــــشة الئادع "الكخيػ
ولؽ كشت فعا غميظ القمب ("46االية:سؽرة العشكبؽت")احدؼبالتي ىي  االالكتاب  اىل

حافمة (هللا عميو والو صمئ)وسيخة الخسؽل (  159االية:عسخان السؽرة ")مؼ حؽلغ النفعؽا
والتي تقخ حق  (38االية:الذؽرئ سؽرة ")بيشيػ شؽرئ  وامـخىػ"الحؽار والذؽرى  عمئبل قائسة 
فـــــان هللا  االسالمبالشدبة لحقؽق السخأة في  اما.. في السذاركة في الحياة العامة االندان
 االخخ عمئ الحجىسا الفزلقجم السداواة  عمئخمق الخجل والسخأة وجعميسا  تعالئ

 اناوجعمشاكػ شعؽب وقبائل لتعــــارفؽا  وانثئخمقشاكػ مؼ ذكخ  اناالشاس  يااييا" االبـالتقؽئ 
هللا عميو  صمئ)وحجيث الخسؽل ( 49 االيـة:سؽرة الحجخات")كخمكػ عشج هللا اتقاكػ

 واالســالم.لمسخأة  االســــالمتمغ الحقؽق التي مشحيا  يؽكج" الشداء شقائق الخجال  انسا("والو
مؼ اعتخف لمسخأة بالذخرية القانؽنية السدتقمة مثل الخجل ووفقا لسشفعة السجتسع  اولىؽ 

شخرية مدتقمة عؼ  االسالمولمدوجة  في .السجتسع اعزاءالتزــــامؼ بيــــؼ  اساس وعمئ
اسػ الدوج كسا ىؽ في السجتسعات  الئاسسيا  عائمتياوالتغيخزوجيا فيي تحتفظ باسػ 

تجخل التعاقجات واالتفاقيات  انولمسخأة حق السذاركة في الحياة العامــــة ولــيا ..الغخبية
كانت الديجة خجيجة زوجة  اذ,رغبت انوالتجارة بسفخدىا  االعسالوالزسانات ومسارسة 

 تجيخ (هللا عميو والو صمئ)الخسؽل
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فالحرٌة والعدالة والمساواة مبادئ لضٌمة فً واكد (الوداع

االسالم علئ حرمة المسكن وحك بناء االسرة والرعاٌة 

الصحٌة وحك الكرامة الشخصٌة التً ترتبط بالحرٌة 

واكد االسالم حك العدالة .الشخصٌة فاالنسان مكرم لدئ خالمه

فمن حك كل فرد ان ٌحتكم الــــئ الشرٌعة وحك المساواة 

الفضل لعربـــــً علــئ "فالناس جمٌعا سواسٌة امام الشرٌعة 

خطبة صلب ")أعجمً وال العجمً علئ عربً االبالتموئ

ان مكانة االنسان فً االسالم مكانة ( 16.)العمٌدة االسالمٌة

رفٌعة فهو خلٌفة هللا فـــــً االرض وحموله جزء اساسً من 

الدٌن االسالمً الٌمكن تعطٌلــــها او خرلــــها او تجاهلها 

وكل انسان مسؤول عنها اضافة الــــئ مســـؤولٌة االمة عنها 

 .. بالتضامن



 السؤال البعدي

 

فً الحرٌة ن حك تكلم ع – 1س 

 ؟ اإلسالم



 األسبوع الثالث

 

 عاصرمحموق اإلنسان فً التارٌخ ال

 االعتراؾ لدولً بحموق اإلنسان



 السإال المبلً

 

 1899أذكر ما تضمنته اتفالٌات الهاي  – 1س 

 ؟  1907 –



لم ٌكن هنان لبٌل حرب العالمٌة األولى أتفالٌات تمس حموق األنسان 

األ عدد محدود مثل تلن المتعلمة بتحرٌم الرق و األتجار به ، المرصنة 

التً تتضمن بعض المواعد التً 1907 – 1899وأتفالٌات الهاي لعام 

ٌجب مراعاتها أثناء الحروب و لكن لم ٌكن هنان أي وجود لنصوص 

تستهدف حماٌة تامة لحموق األنسان فً حٌن تمكنت الدول الكبرى من 

أنشاء عدد من المؤسسات و األنظمة الدولٌة التً تنتج لها حماٌة 

رعاٌاها ، أن الفضائع التً شهدتها البشرٌة خالل الحربٌن العالمٌتٌن 

حٌث أنتهكت حموق األفراد و بصفة فضٌعة عزز األتجاه الذي ٌرلى 

الى كفالة لدر أدنى من األعتراف و الحماٌة لحموق األنسان التً 

 .تمررها بعض الوثائك الوطنٌة و جعل الفكرة تزداد تجذراً 



ػظثح األيى  أَثثاق ٔانحشب انؼانًٛح األٔنٗ  أَرٓاءٔتؼذ 
أساد  أعرؼًاس٘ٔ ْٕ َظاو  األَرذابظٕٓس َظاو  ٔ

أٔجذ تؼض  ٔأٌ ٚضفٙ ػهّٛ ششػٛح دٔنٛح  األَرذاب
انضًاَاخ انًرٕاضؼح نهشؼٕب انخاضؼح نهًُٓٛح 

ألٔل  1919ذضًُد يؼاْذاخ انظهح نؼاو  ٔ،  األعرؼًاس
يشج َظاياً دٔنٛاً نحًاٚح حمٕق األلهٛاخ انرٙ ذؼٛش 
أعاعاً ضًٍ انذٔل انجذٚذج أٔ انرٙ ذٕعؼد تضى 

ٔ لذ ذالشٗ ْزا انُظاو تضٔال ػظثح  انٛٓاألانٛى جذٚذج 
 .األيى 

خطٕج ٔاعؼح  األَغاٌانذٔنٙ تحمٕق  أألػرشافٔ خطا 
يًٓح تؼذ انحشب انؼانًٛح انثاَٛح تمٛاو األيى انًرحذج ،  ٔ

ٔتفضم يٛثاق انًُظًح انذٔنٛح دخهد يغأنح حمٕق 
دائشج انمإٌَ انذٔنٙ انٕضؼٙ ، ٔلذ ذضًٍ  األَغاٌ

   األَغاٌانًٛثاق ػذج َظٕص تشأٌ حمٕق 
فٙ انًادج األٔنٗ يٍ  ٔفجاء فٙ يغرٓم انًٛثاق 

انًادج انثاَٛح  ٔانغرٍٛ  ٔفٙ يادج انثاَٛح  ٔانًٛثاق 
 ػشش   



أن األعتراؾ الدولً المعاصر لحموق األنسان لد مر بمراحل خمسة أساسٌة هً 

:- 

 

 مرحلة التعرٌؾ بالحك  – 1

 

 مرحلة األعالن  – 2

 

 مرحلة النفاذ – 3

 

 مرحلة تشكٌل آلٌات التنفٌذ  – 4

 

 مرحلة الحماٌة الجنابٌة  – 5



أخذ األعتراؾ الدولً المعاصر بحموق األنسان منذ ألرار الجمعٌة 

العامة لآلمم المتحدة لؤلعالن العالمً لحموق األنسان فً 

و  1966ثم العهدٌن الدولٌٌن لحموق األنسان لعام  10/12/1948

الشرعة الدولٌة لحموق ” سمٌت هذه الوثابك الدولٌة الثالث بـ 

 ”  األنسان 

و أنشبت منظمات فً هٌبة أألمم المتحدة لتنظٌم حموق األنسان فً 

 حمول متخصصة منها 

  1993المفوضٌة السامٌة لحموق األنسان    سنة  – 1

  1951مفوضٌة األمم المتحدة لشإون الالجبٌن    سنة  – 2

 منظمة الٌونسكو  – 3

 منظمة الفاو لؤلؼذٌة و الزراعة  – 4

 منظمة الصحة العالمٌة  – 5



 األسئلة البعدٌة 

ماهً المراحل التً  – 1س 

بها االعتراف الدولً مر 

 المعاصر لحموق اإلنسان ؟ 



 األسبوع الرابع 

 

األعترافات األللٌمٌة 

 بحموق األنسان



 األسبلة المبلٌة 

 

تكلم عن االتفالٌات والمواثٌك الدولٌة  – 1س 

 المعنٌة بحموق اإلنسان على الصعٌد الدولً؟ 



 دور المنظمات اإلللٌمٌة

لمد أصدرت المنظمات االللٌمٌه العدٌد من الصكون الدولٌة    

االللٌمٌه المعنٌة بحموق اإلنسان تتوزع إلى إعالنات واتفالٌات فً 

المارات االمرٌكٌه واالوربٌه واالفرٌمٌه ومنظمة المإتمر اإلسالمً 

والجامعة العربٌة فمد أصدرت منظمة الدول االمرٌكٌه سبعة صكون 

تشمل إعالنا وأربع اتفالٌات وبروتوكولٌن فً حٌن اصدر المجلس 

األوربً لابمه أطول من الصكون  وأكثر شموال تتضمن ست عشره 

اتفالٌه واتفاق ومٌثاق إلى جانب ثالثة عشر بروتوكوال كما أصدرت 

منظمة األمن والتعاون فً أوربا تسع وثابك بٌن إعالنات ومواثٌك 

فً حٌن كان عدد الصكون الصادرة عن منظمة الوحدة االفرٌمٌه 

اتفالٌه واحده ومٌثالٌن وعن الجامعة ( االتحاد اإلفرٌمً الٌوم)

العربٌة مٌثالٌن وعن منظمة المإتمر اإلسالمً إعالنا واحدا عن  

 حموق اإلنسان 



والتً  1950وتضمنت االتفالبه االوربٌه لحموق اإلنسان لعام 

إنشاء اللجنة األوربٌة والمحكمة األوربٌة  1953أصبحت نافذة عام 

لحموق اإلنسان لكفالة حماٌة التعهدات التً لطعتها الدول على نفسها 

فً االتفالٌة فاللجنة األوربٌة لحموق اإلنسان تختص بتلمً الشكاوى 

الممدمة ضد دولة طرؾ فً االتفالٌة إلخاللها بإحكامها وذلن بطلب 

وٌمدم الطلب من إحدى الدول .ٌوجه إلى األمٌن العام لمجلس أوربا 

اإلطراؾ وٌجوز تمدٌم الشكوى من فرد أو مجموعة أفراد اعتدي 

علٌهم أو منظمة ؼٌر حكومٌة ولكن بشرط أن تكون الدولة المشكو 

منها لد أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة بالنظر فً شكاوى هذه 

 وفً جمٌع الحاالت ٌشترط فً الشكوى.الفبات من الناس

 أن ترفع بعد استنفاذ سبل الرجوع الداخلٌة.1  

 أال تكون ممدمة من مجهول.2  

أال تكون لدمت من لبل أو معروضة على هٌبة دولٌه أخرى .3  

لتحمٌمها أو تسوٌتها اوخالٌة من ولابع جدٌدة اوؼٌر مسنده إلى 

 أساس أو تكون تعسفٌة



وتكون جلسات اللجنة األوربٌة لحموق اإلنسان سرٌة وإذا رأت اللجنة إن الشكوى 

مستوفاة شكال فحصتها بحضور الطرفٌن وحممت فٌها عند الضرورة بمعاونة 

الدول المعنٌة ثم تضع اللجنة تمرٌرا بالولائع والحل وترسل التمرٌر إلى الدول 

المعنٌة والى لجنة الوزراء وإذا تعذر الحل جاز للدولة الشاكٌة أو المشكو منها أو 

دولة المواطن الذي انتهكت حموله رفع المضٌة إلى المحكمة األوربٌة لحموق 

 اإلنسان 

وتختص المحكمة األوربٌة لحموق اإلنسان بكل المضاٌا المتعلمة بتفسٌر     

االتفالٌة األوربٌة لحموق اإلنسان وتطبٌمها شرط إن تعرضها علٌها إحدى الدول 

المتعالدة أو اللجنة دون غٌرها وان تكون الدولة المعنٌة شاكٌة أو مشكو منها ولد 

أعلنت اعترافها باالختصاص اإللزامً للمحكمة  أو وافمت على عرض األمر 

على المحكمة فً الحالة المحددة وٌحك للمحكمة أن تحكم للطرف المعتدى علٌه 

 بالتعوٌض إن كان له موجب



والى جانب اللجنة األوربٌة لحموق اإلنسان 

والمحكمة األوربٌة لحموق اإلنسان أوجدت 

االتفالٌة على كل دولة طرؾ فٌها أن تمدم إلى 

األمٌن العام لمجلس أوربا بناءا على طلبه 

اإلٌضاحات الالزمة عن الطرٌمة التً ٌكفل بها 

لانونه الداخلً تطبٌك نصوص االتفالٌة بصورة 

فعالة وهذا ٌعتبر وسٌلة رلابٌة لضمان احترام 

 حموق  اإلنسان وحماٌتها



 لمنظمة الدول األمرٌكٌة أما بالنسبة 

اللجنة األمرٌكٌة لحموق اإلنسان وفً عام  1959فإنها انشات عام 

ألرت االتفالٌة االمرٌكة لحموق اإلنسان إنشاء المحكمة  1969

األمرٌكٌة لحموق اإلنسان وتتكون المحكمة من سبعة أعضاء تنتخبهم 

الجمعٌة العامة للمنظمة وال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة اللجنة 

وعضوٌة المحكمة واختصاص كل من اللجنة والمحكمة مشابه 

الختصاصات نظٌرتٌها األوربٌتٌن مع بعض الفوارق منها بالنسبة إلى 

 اللجنة مباشرة ولٌس إلى األمٌن العام للمنظمة 

أما تمبل شكاوى اإلفراد ضد الدولة التً وافمت على االتفالٌة وال 

ٌشترط لبول الدولة الختصاص اللجنة إضافة إلى ما تمدم الٌشترط 

 استنفاذ طرق المضاء الداخلً أو أن ٌإدي إلى اللجوء إلٌه 



   اإلفرٌمً لحموق اإلنسان والشعوب  وانشأ المٌثاق

 

لجنة افرٌمٌة لحموق اإلنسان والشعوب تتكون من احد عشر عضوا ترشحهم الدول    

اإلطراؾ فً المٌثاق وٌتم انتخابهم بصفتهم الشخصٌة وتختص اللجنة بالنهوض بحموق 

اإلنسان والشعوب وإجراء الدراسات وصٌاؼة ووضع المبادئ والمواعد وتعمل اللجنة على 

ضمان حماٌة حموق اإلنسان والشعوب وفمآ للشروط الواردة فً المٌثاق وتفسٌر اإلحكام 

الواردة فٌه وتنظر اللجنة فً الشكاوى الواردة لها من الدول اإلطراؾ كما تنظر فً الشكاوى 

التً تصلها من ؼٌر الدول األعضاء ولم ٌوضح المٌثاق الجهات التً ٌمكن أن ترفع مثل تلن 

الشكاوى لكن النظام الداخلً للجنة اإلفرٌمٌة لد أوضح بجالء انه ٌجوز للجنة أن تمبل مثل 

هذه البالؼات من أي فرد أو أٌة منظمة حٌثما وجدا وإذا كانت الشكاوى الممدمة تدل على 

إهدار خطٌر أو شامل لحموق اإلنسان والشعوب فٌتوجب على اللجنة أن تلفت نظر مجلس 

 (االتحاد اإلفرٌمً)رإساء منظمة الوحدة اإلفرٌمٌة 

وعلى الرؼم من ذلن فان آلٌات الحماٌة لحموق اإلنسان تتسم بالضعؾ فً اإلفرٌمً لحموق    

 اإلنسان والشعوب



را   ث  ان   واذ  صان  ف 
ب  وق  الإ 

ي  لحؽ   الغرب 
اق  ت     الون 

ئ     
ة  الد  ة  عام  اق ري  ن  امعة  الدول الغري  ئ   1994خ 

ل والد  اص  طوي  عد مح  ي  ب  لب   
طو  لإي

ة  مت  لن 
 
و ا دا ا  دي  ا ذ  ر دق  ق  ة  ولإ ب  ن  صان  الغري 
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 السؤال البعدي 

 

المٌثاق تكلم عن  – 1س 

الصادر العربً لحموق اإلنسان 

   .1994عام 



 األسبوع الخامس



 انغؤال انمثهٙ 
 

أْى انًُظًاخ غٛش أركش  – 1ط 

انحكٕيٛح انًؼُٛح تانمإٌَ 
ٔحمٕق   االَغاَٙانذٔنٙ 
 االَغاٌ

 



َشٕء انًُظًاخ غٛش انحكٕيٛح ٔدٔسْا فٙ 
  يٛادٍٚ

 حمٕق  اإلَغاٌ
إٌ  َشٕء  انًُظًاخ  غٛش  انحكٕيٛح  انًؼُٛح  تانمإٌَ  

انذٔنٙ  اإلَغاَٙ  ٔحمٕق اإلَغاٌ  ٚؼذ تزاذّ  جضءا يٍ 
االػرشاف انؼانًٙ ٔاإللهًٛٙ ٔانٕطُٙ تأًْٛح ْزِ  
انًُظًاخ ٔدٔسْا فٙ يجال االػرشاف ٔذؼضٚض حمٕق 

كًا نؼثد تؼض ْزِ انًُظًاخ دٔسا ْايا ... اإلَغاٌ 
فٙ االػرشاف تحمٕق اإلَغاٌ ٔذثُٙ انؼذٚذ يٍ 

فأثُاء اَؼماد ..  اإلػالَاخ ٔانًٕاثٛك انذٔنٛح ٔاإللهًٛٛح 
نظٛاغح  يٛثاق  1945يؤذًش عاٌ فشاَغٛغكٕ  ػاو  

األيى انًرحذج  الرشحد تؼض انذٔل يٍ أيشٚكا انالذُٛٛح 
تذػٕج  يٍ طشف انًُظًاخ غٛش انحكٕيٛح إٌ ٚرضًٍ 
انًٛثاق يهحما نحمٕق اإلَغاٌ إ٘ لائًح يٍ انحمٕق 

ذرؼٓذ انذٔل تاحرشايٓا ٔيؤعغاخ ذؼًم فٙ إطاس األيى 
..انًرحذج يكهفح تانغٓش ػهٗ ذُفٛز ذهك انرؼٓذاخ   

 



ٔإرا كاَد تؼض ْزِ انًُظًاخ غٛش انحكٕيٛح لذ 
عثمد فٙ َشأذٓا يُظًح األيى انًرحذج فأَٓا 

أخزخ تشكم يرُايٙ ذهؼة دٔسا ْايا فٙ يٛادٍٚ 
حمٕق اإلَغاٌ ٔانمإٌَ انذٔنٙ اإلَغاَٙ 

ْٔزِ ..ٔأطثحد ذشكم لٕج دٔنٛح ضاغطح 
انًُظًاخ يرُٕػح ًٚكٍ إٌ  ُٚشأ لغى يُٓا 

نرؼضٚض انًظانح انخاطح أٔ انمٛاو تًٓاو العرطٛغ 
أٔ أَٓا ذؼثش ػٍ يظانح  تٓاانحكٕياخ انمٛاو 

 ٔلٕٖ عٛاعٛح ٔاجرًاػٛح

ٔأٌ يظطهح انًُظًاخ غٛش انحكٕيٛح ٚغطٙ 
يفٕٓيا ٔاعؼا نهغاٚح ٔٚثذأ يٍ انًُظًاخ 

انًحهٛح ٔٚظم إنٗ االذحاداخ انٕطُٛح ٔانشثكاخ 
.انذٔنٛح  

ْزِ انًُظًاخ  تٓأأٌ انًغائم انرٙ ذٓرى 
 يرؼذدج ٔيرُٕػح ْٔٙ يحهٛح ٔإلهًٛٛح ٔػانًٛح 

..انركٍٕٚ  
ففٙ انثهذاٌ انًرمذيح تفؼم حشٚح انشأ٘ ٔانرؼثٛش 

 اكثش ذأثٛشا يُٓا فٙ انثهذاٌ ٔانًجرًؼاخ 



 أهم المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالمانون الدولً االنسانً

 وحموق االنسان 
:اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر-  

الذي  تأثر أمام "  هنري دونان" وتنسب  المبادرة  فً  إنشائها  إلى  السوٌسري 

اإلعداد الهائلة  من  الجرحى  الذٌن  تركوا  دون  رعاٌة  فً                      
.1859بٌن فرنسا والنمسا عام "  سولفرٌنو"مٌدان معركة   

ومبادئ الصلٌب األحمر هً اإلنسانٌة وعدم التحٌز  والحٌاد واالستمالل والطابع  

.الطوعً والوحدة العالمٌة  

وٌغلب على هذه المنظمات والجمعٌات الطابع االجتماعً وتحتفظ باستماللها عن 

أٌة  سلطة حكومٌة وال تسعى وراء  أي مكسب وال ٌجوز  إن  ٌكون لها سوى  

جمعٌة واحدة فً كل بلد وإذا ما أجتمع ممثلوها فأن لكل بلد حك متساو فً التمثٌل 
....   مع البلدان األخرى  

 



والصلٌب االحمر الٌهتم على االطالق بمعرفة اي من اطراؾ النزاع محك واٌهما  مخطا وال اي 

فهذه المسابل تنظر فٌها الجهات المختصة مثل مجلس ..منهما المعتدي وأٌهما ضحٌة العدوان

االمن أو الجمعٌة العامة لالمم المتحدة وال ٌرى الصلٌب االحمر فً أي طرؾ كان سوى االنسان 

 .الذي ٌتؤلم وٌحتاج الى معونة وؼوث

ولمد لامت اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بجهود كبٌرة خالل الحربٌن العالمٌتٌن وأخذت توسع 

بالتالً فؤن هذه المنظمة لد أرست لواعد ..لتشمل اولات السلم  1918نشاطاتها أعتبارا من عام 

المانون الدولً االنسانً بجهودها ونشاطاتها وبسلسلة اتفالٌات الدولٌة التً كان لها الفضل فً 

اصدارها ال سٌما وأنها منظمة ؼٌر سٌاسٌة محاٌدة منفتحة دون تمٌٌز على أساس الجنس أو 

والصلٌب االحمر الٌهتم على االطالق بمعرفة اي من اطراؾ النزاع محك واٌهما  . العرق أوالدٌن

فهذه المسابل تنظر فٌها الجهات المختصة ..مخطا وال اي منهما المعتدي وأٌهما ضحٌة العدوان

مثل مجلس االمن أو الجمعٌة العامة لالمم المتحدة وال ٌرى الصلٌب االحمر فً أي طرؾ كان 

 .سوى االنسان الذي ٌتؤلم وٌحتاج الى معونة وؼوث

ولمد لامت اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بجهود كبٌرة خالل الحربٌن العالمٌتٌن وأخذت توسع 

بالتالً فؤن هذه المنظمة لد أرست لواعد ..لتشمل اولات السلم  1918نشاطاتها أعتبارا من عام 

المانون الدولً االنسانً بجهودها ونشاطاتها وبسلسلة اتفالٌات الدولٌة التً كان لها الفضل فً 

اصدارها ال سٌما وأنها منظمة ؼٌر سٌاسٌة محاٌدة منفتحة دون تمٌٌز على أساس الجنس أو 

 .العرق أوالدٌن



 منظمة العفو الدولية-
 
وهً منظمة  متخصصة  بالدفاع  عن  حموق السجناء والسٌاسٌٌن  تؤسست فً برٌطانٌا -

أجل حموق   اإلنسان   وهً  تمدم نفسها  من كحركة  تطوعٌة  عالمٌة تعمل 1961عام 

منظمة  ؼٌر حكومٌة مستملة عن جمٌع الحكومات  والمعتمدات    السٌاسٌة  وهً التإٌد او 

تعارض  أراء الضحاٌا التً  تسعى لحماٌة حمولهم  وهً لٌست  معنٌة أال بحماٌة حموق  

وهدؾ  المنظمة  حسب  ما ورد فً  المانون  األساسً  لها  وطبما     ..  اإلنسان دون    تحٌز

هو العمل على ضمن مراعاة   1985للمجلس الدولً  الذي  انعمد  فً هلنسكً  بفنلندا  عام 

أحكام اإلعالن  العالمً لحموق  اإلنسان  فً جمٌع أنحاء  العالم  نظرا الى  أن  كل شخص 

رجال     كان  أو  امرأة   له  مطلك الحرٌة   فً  التمسن  بمعتمداته  والتعبٌر عنها وأن  كل  
   .شخص ملزم  بان  ٌهٌا  لؽٌره  من  األشخاص  حرٌة  مماثلة



 :وتدعى مشغسة العفؾ  الجولية  الى تحقيق مايمي
االفخاج عؽ االشخاص الحيؽ يدجشؾن اويعتقمؾن اوتقيج حخ ياتيؼ بذكل أو  -1

 .  اوبدبب انتسائيؼ العخقي او جشديؼ او لؾنيؼ او لغتيؼ, باخخ 
 :وتدعى مشغسة العفؾ  الجولية  الى تحقيق مايمي

العسل بكل الؾسائل السشدبة عمى مقاومة احتجاز سجشاء الخأي او أي  - 
 .سجشاء سياسييؽ دون تقجميؼ لمسحاكسة خالل فتخة معقؾلة

العسل بكل الؾسائل السشاسبة عمى مقاومة فخض وتشفيح االعجام او التعحيب -3-
او غيخىا مؽ العقؾبات القاسية او الال أندانية او السييشة لمدجشاء أو غيخىؼ 

مؽ االشخاص السعتقميؽ او الحيؽ تقيج حخيمتيؼ بغض الشغخ عسا كانؾا قج  
 .استخجمؾا العشف او دعؾا الى استخجامو 

 .وضع حج لعسميات القتل الدياسي  وحؾادث االختفاء-4-
 .مشع الحكؾمات عؽ القتل غيخ القانؾني في الشداعات  السدمحة -5-
 



 :منظمة مرالبة حموق االنسان -3

 

وكانت تسمى بؤسم  1978بدأت منظمة مرالبة حموق االنسان نشاطها فً عام 

وكانت مهمتها رصد  أوضاع  " منظمة  هلسنكً لمرالبة حموق اإلنسان "

حموق االنسان  فً دول الكتلة السوفٌتٌة وفما لالحكام المتعلمة بحموق االنسان  

وتشمل  المنظمة  ثالثة  ألسا م تتعلك  بنمل  االسلحة  .. فً أتفالٌات هلسنكً 

وتسعى المنظمة الى منع أنتهاكات حموق ...وحموق  الطفل  وحموق  المرأة

االنسان  وتدعو  الى  سحب  الدعم العسكري  او االلتصادي من الحكومات 

وتإمن المنظمة  بؤن  المعاٌٌر  الدولٌة لحموق .التً تنتهن  حموق االنسان

االنسان تنطبك  على كل البشر  على حد سواء  وان الٌمظة واالحتجاج فً 

 الولت المناسب  ٌمنعا تكرار المآسً   التً  شهدها المرن  العشرٌن



 :السشغسة العخبية لحقؾق االندان -4
وىي مشغسة غيخ حكؾمية لمجفاع عؽ حقؾق االندان في الؾطؽ العخبي  ومفخىا الخئيدي في 

وحرمت .م في اجتساع  عقج في قبخص1983القاىخة تأسدت    في كانؾنؽ االول مؽ عام 
السشغسة عمى الرفة االستذارية   في السجمذ االقترادي  واالجتساعي التابع لالمؼ الستحجة 

وحجد الشغام االساسي لمسشغسة اىجافيا في العسل عمى احتخام وتعديد حقؾق االندان 
والتشحاز السشغسة وفقا لشغاميا الى اي نغام عخبي او .والحخيات االساسية في الؾطؽ العخبي

وىي ليدت ضج الحكؾمات , ضجه والتزع نفديا في مؾضع السعارضة الية حكؾمة عخبية
بقجر ماتسارس مؽ انتياكات  لحقؾق االندان وليدت مع السعارضة اال بقجر ماتشتيػ 

 .  حقؾقيا
وىي مشغسة غيخ حكؾمية لمجفاع عؽ حقؾق االندان في الؾطؽ العخبي  ومفخىا الخئيدي في 

وحرمت .م في اجتساع  عقج في قبخص1983القاىخة تأسدت    في كانؾنؽ االول مؽ عام 
السشغسة عمى الرفة االستذارية   في السجمذ االقترادي  واالجتساعي التابع لالمؼ الستحجة 

وحجد الشغام االساسي لمسشغسة اىجافيا في العسل عمى احتخام وتعديد حقؾق االندان 
والتشحاز السشغسة وفقا لشغاميا الى اي نغام عخبي او .والحخيات االساسية في الؾطؽ العخبي

وىي ليدت ضج الحكؾمات , ضجه والتزع نفديا في مؾضع السعارضة الية حكؾمة عخبية
بقجر ماتسارس مؽ انتياكات  لحقؾق االندان وليدت مع السعارضة اال بقجر ماتشتيػ 

 .  حقؾقيا



  البعديالسإال 

 

المنظمة العربٌة عن  ماتعرفهأشرح  – 1س  

  .لحموق اإلنسان



 األسبوع السادس

 

حموق األنسان فً الدساتٌر العرالٌة بٌن 

 النظرٌة و الوالع 





 أما على صعٌد العراق 

 1925فؤننا سنكتفً باالشاره الى المانون االساسً العرالً لعام 

 1958تموز  27والى دستور ( وهو أول دستور للدوله العرالٌه)

وهو أول دستور جمهوري فً العراق فٌما ٌتعلك بحموق االنسان فً )

فً 1925فمد ألر دستور عام (  ...  التشرٌعات الوطنٌه العرالٌه

العراق بابآ مستمؤل لحموق االنسان تحت حموق الشعب و هو الباب 

الثانً وهكذا فؤن االعتراؾ بحموق االنسان و أحترامها ال ٌرتبط 

بوجودها بدساتٌر و تشرٌعات الدول و حجم نصوصها فً هذه 

الدساتٌر و التشرٌعات فمط بل فً تطبٌمها و حماٌتها بشكل فعلً و 

 هو المسؤله االكثر اهمٌه على ارض الوالع 



ففً مجال حك المساواة المدنٌه وردت المساواة امام المانون للماده 

 11للماده )و امام الوظابؾ العامه ( 9)و امام المضاء فً الماده ( 6)

اما بالنسبه لحموق االفراد المتصله بالحاله المعنوٌه ( 92و الماده 

على أن الحرٌه الشخصٌه مضمونه فً حٌن ( 7)فمد اكدت الماده

لالفراد ( 8)التعذٌب و نفً العرالٌٌن و ضمنت الماده ( 7)منعت الماده

حرٌة ( 12)بموجب الماده  1925حرٌة مساكنهم و الر دستور عام 

أبداء الرأي و النشر و االجتماع و تؤلٌؾ الجمعٌات و االنضمام الٌها 

حرٌة المراسالت البرٌدٌه و منع اجراء أي ( 5)كما ضمنت الماده..  

مرالبه أو فٌك اال وفك المانون كما نص المانون االساسً العرالً فً 

لجمٌع ساكنً ( 12)على حرٌة التعلٌم و ضمنت الماده ( 16)مادته 

   ( .16)البالد حرٌة االعتماد التامه 



 ٔ 1958ذًٕص  27انذعرٕس انًؤلد انظادس فٙ  ايا
  استؼحانز٘ احرٕٖ ػهٗ ثالثٍٛ يادِ ٔصػد ػهٗ 

فأٌ انثاب انثاَٙ يُّ ذضًٍ انُض ػهٗ  اتٕاب
ػهٗ (7) انًادَِض  ارانحشٚاخ  ٔتؼض انحمٕق 

اػرثش انًٕاطٍُٛ  ٔانشؼة يظذس انغهطاخ  اٌ
انمإٌَ فٙ  اياو عٕاعّٛ( 9) انًادِتًٕجة 
ال ٚجٕص انرًٛض تُٛٓى  انؼايّانٕاجثاخ  ٔانحمٕق 

  أانذٍٚ  أ االطم أفٙ رانك تغثة انجُظ 
  ٔٔتزنك ٚكٌٕ ْزا انذعرٕس لذ عأٖ ..  انؼمٛذِ

ٔ  انًشأِيشِ فٙ ذاسٚخ انؼشاق انًؼاطش تٍٛ  الٔل
(  10) انًادِ ايا انغٛاعّٛانشجم فٙ انحمٕق 

يٍ انذعرٕس انًؤلد فأَٓا ضًُد حشٚح االػرماد 
  انحشّٚكًا ذُأل انذعرٕس يٕضٕع ، انرؼثٛش  ٔ

فٙ يادذّ “ ٔ حشيح انًُاصل يظَٕراٌ انشخظّٛ
ػهٗ أٌ (13) انًادِػشش فٙ حٍٛ َظد  انثاَّٛ

 (  17)يظَّٕ انخاطّ انًهكّٛ



 السؤال البعدي 

 

اذكر ماتضمنه الدستور المؤلت الصادر  – 1س 

من فمرات و مواد تخص 1958تموز  27فً 

 .حموق األنسان فً العراق 



 األسبوع السابع

 

 العاللة بٌن حموق األنسان والحرٌات العامة



 السإال المبلً 

 

أذكر ما تضمنته الدساتٌر العربٌة واإلسالمٌة  – 1س 

 حموق اإلنسان؟المعنٌة ب



تعتبرالدساتٌر و أحكامها هً الموانٌن االساسٌه للدول و لواعد لمة التسلسل 

الهرمً النظمتها المانونٌه لذالن فؤنها تتبوأ المكانه العلٌا فً انظمة الدول و 

هً بالتالً ملزمه بجمٌع السلطات من تشرٌعٌه و تنفٌذٌه و لضابٌه و 

تستوجب االحترام من لبل الجمٌع بما فً ذلن المشرع و الماضً و الحكومه 

وذلن ٌعنً ان ادراج حموق االنسان فً الدساتٌر الوطنٌه للدول ... على سواء

 ..  ٌعطٌها لدرا كبٌرا من االحترام و الضمانه 

وحٌث ان الدساتٌر المكتوبه ال ٌمكن لها استٌفاء كل التفاصٌل فً ضمان 

ولما كانت هذه الحموق حمولا طبٌعٌه اصٌله فً االنسان ال ،، حموق االنسان 

ٌنشبها الدستور و انما ٌعلن عنها فمط فؤن الحموق التً ٌتمتع بها االنسان 

 ...    فً بلد ما تتعدى تلن التً نص علٌها الدستور صراحا 

لذا فؤن ذكر بعض حموق االنسان فً الدساتٌر الٌعنً عدم وجود حموق 

 ...خارجها 

 



لكؽ الشص عمى حقؾق االندان في الجساتيخ يعشي اضفاء مكانو رفيعو عمييا 
لسا يتستع بو الجستؾر مؽ سسؾ عمى مختمف التذخيعات الؾطشيو االخخى 

 .كالقؾانيؽ و االنغسو 
كسا ان بعض حقؾق االندان أصبحت طبيعتيا في نغخ السجتسع الجولي حقؾقا 

غيخ فابمو لمتشفيح و يتستع بيا االندان عمى الخغؼ مؽ التزييق عمييافي 
 ..الجستؾر

ومؽ ىحه الحقؾق حق كل أندان في األعتخاف لو بالذخريو القانؾنيو ومشع 
االستخقاق و السسارسات الذبييو بالخق و حزخالتعحيب اوالعقؾبو القاسيو او 

وحق االندان في الحياة وفي الكخامو وحق , االاندانيو او الحاطو بالكخامو 
وعجم , السؾاطؽ في الجشديو وعجم أبعاده عؽ وطشو او حخمانو مؽ العؾده اليو 

وكحالػ الزسانات الجنيا , تدميؼ االجئيؽ الدياسيؽ والحق في حخية السعتقج 
لمستيؼ كأن تشغخ قزيتو محكسو عادلو الى غيخ ذالػ مؽ الحقؾق التي تةاتخ 
العسل الجولي سؾاء بسقتزى االتفاقيات ام مؽ خالل االعالنات عمى اعتبارىا 

 حقؾقا طبيعيو ال تقبل التقييج بأي صؾره مؽ الرؾر 



أن تواتر تضمٌن الدول و دساتٌرها احموق االنسان اذ ٌعبر عن شكل من 

اشكال احترام هذه الدول لحموق النسان فؤنه ٌعد احد العوامل االساسٌه فً 

تفوٌم مدى انسجام التشرٌعات الوطنٌه للدول مع الصكون و المعاٌٌر الدولٌه 

 .لحموق االنسان

ذالن ان ضمان الدول الى اتفالٌات حموق االنسان الدولٌه و االللٌمٌه ٌتطلب 

منها جعل تشرٌعات الوطنٌه منسجمه مع التزاماتها بهذه االتفالٌات و المبادئ 

و الحموق الوارده فٌها و ذالن ما اكد علٌه المإتمر العالمً لحموق االنسان 

فً أعالنه و برنامج عمله حٌث  1993الذي عمدته االمم المتحده فً فٌنا عام 

 :  منه على ما ٌلً( ه) 83نص فً الفمره 

ٌحثالمإتمر العالمً لحموق االنسان الحكومات على ان تدرج المعاٌرالوارده 

  .فً الصكون الدولٌه لحموق االنسان



وكسا ذكخنا انفا فأنالجساتيخ ال تشذأ حقؾق االندان و الحخيات بل تقخرىا و تقخر الزسانات 
ولقج أصجرت معغؼ الجول العخبيو و االسالميو دساتيخ وطشيو عقب حرؾليا ( 15)الكافيو ليا 

عمى االستقالل الدياسي و كان ذالػ تحت تأثيخ القؾى الجاخمييالتي حسمت مدؤلية الشزال 
 .. التحخري بأستخجاع الدياده بأشاعة الحخيات و االقخار بحقؾق االندان 

كسا تزسشت معغؼ ىحه الجساتيخ العخبيو و االسالميو حقؾق االندان الؾارده في السؾاثيق و 
فؾرد فييا الشص عمى مبجأ السداواة و عجم التسيد  و مبجأسيادة الذعب , االعالنات الجوليو 

و حخية الخأي و التعبيخ و حخية االجتساع الدمبي عمى حق تكؾيؽ الجسغيات و السذاركو في 
 1985الذؤون العامو و في تقمج الؾعائف دون تسيد في حيؽ أكتفى الجستؾر الفخندي لعمؼ 

 . باالشاره في ديباجتو الى ارتباط الذعب الفخندي رسسيآ بحقؾق االندان 
فأن حقؾق االندان ال يتزسشيا دستؾر مكتؾب لعجم وجؾد في ىحه البالد : أما في بخطانيا  

وىكحا فأن االعتخاف  بل يتزسشيا مؾاثيق و اعالنات صجرت مشح قخون سبق االشاره الييا
بحقؾق االندان و أحتخاميا ال يختبط بؾجؾدىا بجساتيخ و تذخيعات الجول و حجؼ نرؾصيا 
في ىحه الجساتيخ و التذخيعات فقط بل في تظبيقيا و حسايتيا بذكل فعمي و ىؾ السدألو 

 االكثخ اىسيو عمى ارض الؾاقع



 السإال البعدي

 

هً إشكال وأجٌال حموق ما – 1س 

اإلنسان كما ٌراها المعنٌٌن والمختصٌن 

 فً هذا المجال؟ 



 األسبوع العاشر

 

ضمانات أحترام و حماٌة 

حموق األنسان على الصعٌد 

 الوطنً 



 السؤال المبلً 

 

 استمالل المضاءذا ٌعنً ما – 1س 

 .سٌادتهو



 :الضمانات الدستورٌة : أوالً 

و تتمثل هذه الضممانات بالنص على حموق األنسان فً الدساتٌر و توفٌر حماٌتها بآلٌات 

مناسبة وفماً لذلن ، وأهمٌة النص على حموق األنسان فً الدستور كبٌرة ألن الدستور هو 

المانون األول الذي ٌبٌن المواعد األساسٌة لشكل الدولة و نظام الحكم فٌها و الحموق 

األساسٌة لؤلفراد و الجماعات و ٌضع الضمانات لها تجاه السلطة ، أن النص على حموق 

األنسان فً الدساتٌر ٌعنً أن هذه الحموق مبادىء دستورٌة وطنٌة ٌجب أتباعها و أحتالامها 

من لبل السلطة المختصة ، كما أن ضمانات حموق األنسان دستورٌاً التحدد بمجرد وجودها 

فً الدساتٌر بل ٌجب ضمان تطبٌك النصوص الدستورٌة المنظمة لحموق األنسان تطبٌماً 

دلٌماً و جدٌاً ،إذ طالما أسًء أستخدام هذه النصوص فً بعض الدول و خاصة فً العالم 

الثالث أو عدم تطبٌمها ، كما تلجؤ هذه الدول الى تمٌٌد تلن الحموق من خالل الموانٌن 

 .األستثنابٌة و األحكام العرفٌة أو حالة الطوارىء 

الى جانب تضمٌن الدساتٌر حموق األنسان فؤن مبدأ سٌادة المانون ٌعتبر أحد الضمانات األول 

و المبدبٌة لحماٌة حموق األنسان حٌن تخضع سلطة الحاكم فً الدولة للمانون خضوع 

 .  المحكومٌن له ، كما الٌجوز تؽٌٌر الدستور الخاص بالحموق كؤلؽاء أو تعدٌل مادة منه 



   األنسان حموق ضمانات من

 : وسٌادته المضاء أستمالل-

 ٌتضمن ذلن و وسٌادته المضاء بؤستمالل ترتبط المانون سٌادة أن

 الفصل عند أحترامه و المانون بسٌادة المضابٌة السلطة ألتزام

 منح وعدم كان سبب ألي المانون حكم تعطٌل عدم و بالمنازعات

 . صورها بجمٌع المضاء رلابة ضد التنفٌذٌة السلطة ألعمال حصانة

 : السلطات بٌن الفصل  مبدأ --

 و التنفٌذٌة و التشرٌعٌة الدولة أختصاصات تتوزع أن هو و

 تعاون مع األخر بعضها عن مستملة و منفصلة هٌبات بٌن المضابٌة

 التوازن تحمك بحٌث األخر على منها كل رلابة و السلطات هذه

   بٌنها



   المضابٌة ضمانات

   الموانٌن دستورٌة على المضابٌة الرلابة - 1

 نطاق مضمون و بالفرد السلطة عاللة ٌحدد الذي هو الدستور أن بؤعتبار

 و خاصة أهمٌة الحرٌات و الحموق هذه على ٌضفً وهو ، الحرٌات و الحموق

 ، الدٌممراطٌة الدول فً به مسلم مبدأ سٌادته أو الدستور علو مبدأ أن بؤعتبار

 عن الصادرة الموانٌن دستورٌة على لضابٌة رلابة وجود توفر ٌجب فلذا

 . التشرٌعٌة السلطة

 : طرٌمتٌن بؤحدى المضابٌة الرلابة تكون و

 لبعض أو لؤلفراد ٌحك بحٌث ( المانون ألعاء طلب ) األصلٌة الدعوى طرٌمة-

 محكمة من الطلب خالل من معٌن لانون دستورٌة فً الطعن الدولة فً الهٌبات

 عدم للمحكمة تبٌن فؤذا ، مباشرة دعوى ألامة طرٌك عن ألؽاءه مختصة

 . بؤلعابه حكمت المانون هذا دستورٌة

 بعدم الدفع األسلوب هذا ٌفترض و : المانون دستورٌة بعدم الدفع طرٌمة-

   . المحكمة أمام منظورة لمضٌة تطبٌمه ٌراد لمانون الدستورٌة



 الحماٌة أشكال من شكل تمشل : األدارة على المضابٌة رلابة– 2

 لمواجهة الوسٌلة هً الرلابة هذه فؤن ضمانها و األنسان لحموق

ً  تمس أن شؤنها من التً األدارة تصرفات  األنسان حموق من حما

 لراراً  تتصدر أو تتصرؾ أن لبل من ذلن و مشروع ؼٌر بشكل

   السلطة أستعمال فً أساءة أو للمانون مخالفة على ٌنطوي

   : هما األدارة على المضابٌة الرلابة لممارسة نظامان هنان

 على واحدة لضابٌة جهة تختص أن وهو : الموحد المضاء نظام – 1

 وبٌن بٌنهم و األفراد بٌن كافة المنازعات فً للنظر محاكمها أختالؾ

 . األدرة

 جهتان المضابٌة الرلابة تتولى أن وهو : المزدوج المضاء – 2

 المضاء جهة الثانٌة و العادي المضاء جهة أالولى مستملتان لضابٌتان

    األداري



ٌمارس الرأي العام دوراً أساسٌاً فً توفٌر الضمانات : الضمانات الرأي العام  

السٌاسٌة لحموق األنسان فً األنظمة الدٌممراطٌة أذ أنه ٌمارس دور الرلابة 

على سٌاسة الحكومة فً هذا المجال كما ٌسعى أعضاء البرلمان الى األهتمام 

 .بما ٌطرحه الرأي العام من أراء و أفكار بشؤن لضاٌا حموق األنسان 

تعتبر وسابل األعالم أكثر العوامل المإثرة فً الرأي : دور الصحافة و األعالم 

العام بشرط أن تتوفر لها حرٌة و تإدي الصحافة دوراً مهماً فً مٌدان حماٌة 

حموق األنسان و حرٌاته من خالل مرالبة أعمال السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة و 

تتٌح لرأي العام األطالع على هذه األعمال و نمدها و عرض أراء و مشاكل 

 .المواطنٌن 

تموم األحزاب فً أطار النظام : األحزاب السٌاسٌة و المنظمات ؼٌر الحكومٌة 

الدٌممراطً التعددي بدور سٌاسً فً توجٌه الرأي العام و التعبٌر عنه و 

السٌما و أن النظام الدٌممراطً المابم على تعدد األحزاب ٌضمن وجود معارضة 

 .علنٌة ترالب السٌاسة الحكومة و تجبرها على أحترام حموق و الحرٌات



 : الحكومٌة ؼٌر الوطنٌة المنظمات دور

 و أحترام ضمانات فً الحكومٌة ؼٌر الوطنٌة المنظمات تلعب

 تمتع بوجوب أساسٌة أسس وهنان ، الحرٌات و حموق حماٌة

 والحماٌة الرلابة دور تلعب أن لٌمكنها فٌها المنظمات هذه

  - : وهً

 . المالٌة الناحٌة من أستماللٌتها مدى – 1

 . رسمٌة ؼٌر المنظمات هذه تكون أن – 2

ً  مدفوعة ؼٌر و التطوعٌة الصفة – 3    . فٌها للعاملٌن مادٌا

 الدول الصعٌد على الحكومٌة ؼٌر المنظمات دور أن – 4

   . الدولً المجتمع طبٌعة مشكلة ٌواجه



 السؤال البعدي

 

تكلم عن الضمانات السٌاسٌة الخاصة  – 1س 

 بحموق اإلنسان وحماٌتها؟ 

ما هو دور المنظمات الوطنٌة غٌر  – 2س 

 الحكومٌة فً احترام وحماٌة حموق اإلنسان؟





 السؤال المبلً

 

ما دور األمم المتحدة فً تعزٌز   – 1س 

 وحماٌة حموق  اإلنسان؟



  المتحدة االممدور 

 

 االوسعالدولً  االطارالمتحدة الٌوم بمثابة  االممتعتبر منظمة 

 اجهزةوتهتم العدٌد من .. االنسانلتعزٌز وحماٌة حموق 

 االمنمن مجلس  ابتداءاً  االنسانالمنظمة الدولٌة بحموق 

وحماٌتها من زاوٌة مدى  األنسانالدولً الذي ٌهتم بحموق 

الدولٌٌن وال ٌخضع  واالمنالمساس بهذه الحموق بالسلم 

تمدٌرات سٌاسٌة  الى وأنمامعاٌٌر لانونٌة  الىتمدٌره فً ذلن 

 .  بحتة
 



المتحمدة وهمً الجهماز المربٌس  لالمممالجمعٌة العامة  اما

 االممممللمنظمممة وذو طممابع سٌاسممً ٌضممم جمٌممع أعضمماء 

المتحممدة فممؤن أؼلممب المواضممٌع التممً تنالشممها المتعلمممة 

مستمدة من تمارٌر المجلمس االلتصمادي  االنسانبحموق 

 .واالجتماعً

والمجلممس االلتصممادي واالجتممماعً وهممو جهمماز أساسممً 

المتحممدة تممابع للجمعٌممة العامممة  لالمممموذو أهمٌممة كبممرى 

 54سمنوات سمتكون ممن  3ومنتخب من طرفهما لممدة    

 .توزٌع جؽرافً اساسدولة على 
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1967. 
 



ة   ن  اي  وق  : الٌرخله  الت 
ة  دؽ  ن  ة  لح  ع مدئ صلاذن  وسي  صان  ب 

وق   الإب 
هاكاث  دؽ 

ي  حو اي 
ي 

صان  
دا   الإب  ن  ة  ا ن  ي  ن  لح 

ال
عٌرة  وق ررث  

لدان  الوسي  ي  الت 
يا ف  ا  لإسب  ظلاف 

ي  ها  ا 
 24من  دوري 

وق   1968عام 
هاكاث  دؽ 

ي  صان  دراسة  اي 
صرئ   الإب 

ر  العت  ث  ون 
اسة  الب  ها ست  ي 

يا ؿ  ت 

صرئ  
صل العت 

  .   والؼ 



 البعديالسإال 

المجلس االلتصادي ما دور  – 1س 

فً األمم المتحدة فً  واالجتماعً

   حماٌة حموق اإلنسان؟



 األسبوع الخامس عشر

 

التطور التارٌخً لمفهوم : ة االمساو

 المساواة



 األسبلة المبلٌة 

 

هو التطور التارٌخً لمفهوم ما  – 1س 

 ؟ تكلم عن ذلن بالتفصٌل ةاالمساو
 

 



   التطىر التارخيي ملفهىم املساواة/ املبحث األول 
ٚعٛد فئبد ٚششائؼ اعزّبػ١خ ِزجب٠ٕخ ثّشوض٘ب ػشفذ 

اٌّغزّؼبد عبثمب ثٛعٛد اٌزٕظ١ُ االعزّبػٟ اٌزٞ ٠ؼزّذ 

ػٍٝ ِٚٛلؼٙب فىبْ ٕ٘بن األؽشاس ٚاٌّغزٛف١ٓ ٚوزٌه 

األعبٔت ٍفبٌؾمٛق فٟ اٌٍّى١خ ٚاٌزظشف ٚاٌؼًّ ٟ٘ 

١ٌغذ ٚاؽذح ٌٍىً ٚإّٔب رجؼب ٌٍزؼش٠ف اٌّؼطٝ ثبٌّغزّغ 

ٚؽبٌٚذ اٌذ٠بٔبد ثذٚس٘ب اٌزخف١ف ِٓ شذح ٚٚؽأح 

اٌز١ّض ث١ٓ األفشاد رجؼب ٌّٛلؼُٙ االعزّبػٟ إال اْ 

اٌزٕظ١ّبد االعزّبػ١خ اعزّشد فٟ اػزّبد٘ب ػٍٝ اٌز١ّض 

 ٚاٌزفش٠غ ث١ٓ األفشاد ؽغت ِٕشأُ٘ االعزّبػٟ 



ٚػٕذ إػالْ اٌؾمٛق اٌزٟ ٔبدد ثبٌّغبٚاح غ١ش اْ اإلػالْ ٌُ ٠ىٓ إال فبرؾخ 

ؽذ٠ش رجؼٗ عٙذ وض١ش فٟ ٚػغ ٘زا اٌّجذأ ِٛػغ اٌزطج١ك ٚلذ عجك اإلػالْ 

ألغبَ اٌٍّى١بد األٚسث١خ ثّؾبسثخ اإللطبع إال اْ اإللطبػ١١ٓ رؾٌٛٛا ثذٚسُ٘ اٌٝ 

إال اْ اٌز١ّض ث١ٓ اٌفئبد ٚاٌششائؼ أعزّش ,ٔجالء ٚربثؼ١ٓ ِٚمشث١ٓ اٌٝ اٌٍّٛن

 .خبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثغّبػبد اٌّٙٓ

ٚثّغٟء اٌضٛسح اٌفشٔغ١خ فبْ اٌزشش٠غ لذ عبُ٘ فٟ اٌزخف١ف ِٓ ٚؽأح اٌخالفبد 

ث١ٓ إٌبط فزُ االػزشاف ثبٌّغبٚاح ث١ٓ االفشاد اِبَ اٌمبْٔٛ ٚلذ ط١غذ ثؼغ 

ثؾ١ش أدد اٌٝ اٌز١١ّض ( اٌّٛاؽٓ اٌفؼبي ٚاٌّٛاؽٓ اٌخبًِ )االساء فٟ لشاساد 

 .ث١ٓ االفشاد ٚػذَ االخز ثفىشح اٌّغبٚاح

أال أْ اٌؾفبظ ثفىشح اٌّغبٚاح  ظٍذ رشاٚد اٌّششع اٌزٞ ؽبٌّب أوذ ػٍٝ ٚعٛد 

رّغه ثٙب وؾك ػبَ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌغ١بعٟ ٚاٌّذٟٔ فبٌٕظبة اٌّبٌٟ اٌزٞ ػًّ 

ثٗ عؼً ِٓ اٌّزّى١ٕٓ ٌٛؽذُ٘ اٌؾك فٟ اٌزّض١ً اٌغ١بعٟ ٚأعزجؼذ ثزٌه أغٍج١خ 

ثذا٠خ ٌزشع١خ ِفَٙٛ اٌّغبٚاح  1848اٌّٛاؽ١ٕٓ ثبألٔزخبثبد فىبٔذ صٛسح ػبَ 

 .ع١بع١بً ٚألٚي ِشٖ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ



   الحجيث لفكخة السداواة التظؾر \السبحث الثاني 

فىشح اٌّضبٚاح ػٍّذ ػٍٝ اػبدح إٌظش فٟ اٌزشش٠ؼبد 

اٌّذ١ٔٗ ٚاٌض١بص١ٗ فٟ فشٔضب خبصخ ثؼذ اٌثٛسٖ ٚسغُ 

اٌصؼٛثبد اٌزٟ جبثٙذ اٌّششع ػ١ٍّبً األ أْ اٌزشلت ِٕٙب  

ثذا ٚاضحبً فٟ ِجبي اٌمبْٔٛ االداسٞ ٚفٟ ِجبي 

 .اٌزؼ٠ٛضبد ٚوزٌه ثخصٛص ٔظش٠خ اٌخذِٗ اٌؼبِٗ



 اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ: اٌّطٍت األٚي 
أْ أزغبة اٌّشأٖ فٟ فشٔغب ة اٌغبِؼبد وبْ ِزأخشاً أر أْ ػبَ 

 1888شٙذ ؽظٛي أِشأٖ ػٍٝ شٙبدح اٌجىٍٛس٠ٛط ٚفٟ ػبَ  1861

ٚلذ عّؼ ػبَ  1997أٚي شٙبدٖ ٌطج١جٗ وأِشأٖ ٚأٚي ٔمبث١ٗ وبْ ػبَ 

فٟ ِّبسعخ ِٕٙخ اٌّؾبِبح ِٓ لجً أِشاءٖ ٚثؼذ اٌؾشة  1900

اٌؼب١ٌّٗ ٌُ ٠زغٕٝ ٌٍّشأٖ أْ رزغٍُ اٌٛظبئف اٌؼبِٗ ثذْٚ ِؼٛلبد 

خبطٗ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌغّبػ ٌٙٓ ِٓ أداء ششؽ اٌخذِٗ اٌؼغىش٠ٗ ٚ٘ٛ 

اٌششؽبٌزٞ وبْ ٚساء ػذَ أِىب١ٔخ اٌّشأٖ ٚأسرجبؽٙب ثبٌٛظ١فٗ ٚلذ عبء 

١ٌغبٚٞ ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأٖ ٚاٌشعً أِب ف١ّب ٠زؼٍك  1946دعزٛس ػبَ 

ثبٌؾمٛق اٌّذ١ٔٗ ٚاٌغ١بع١ٗ فمذ عجمذ ثش٠طب١ٔب فشٔغب فٟ ؽظٛي 

أِب فٟ فشٔغب اال ثؼذ  1928اٌّشأٖ ػٍٝ ؽك األٔزغبة ِٕز ػبَ 

اٌزؾش٠ش ٚرٌه ثظذٚس دعزٛس اٌغّٙٛس٠ٗ اٌشاثؼٗ صُ دعزٛس 

 .اٌغّٙٛس٠ٗ اٌخبطٗ



 املساواة بني االفراد تبعاً ملعتقداهتم وعنصرهم  \املطلب الثاني 
رؼزجش اٌّغبٚاح ِجذأ اعبعٟ ٠طجك ػٍٝ ع١ّغ االفشاد 

ثغغ إٌظش ػٓ أػزمبدُ٘ ٚػٕظشُ٘ ٚاٌغٍطٗ األداس٠ٗ 

رخؼغ ٌٙزا اٌّفَٙٛ فٟ اٌّغبٚاح ٠ٚغزط١غ اٌمبػٟ اْ 

٠ٍغٟ وً ِب ٠زٕبفٝ ِغ رطج١ك ٘زا اٌّجذأ ثبٌٕغجٗ 

ٌٍّٛاؽ١ٕٓ وّب أْ اٌزؼبًِ ٠غت اْ ٠ىْٛ ثال رفؼ١ً 

ثبٌّغبٚاح أِب اٌزىب١ٌف اٌؼبِٗ وبٌؼش٠جٗ ال ٠غت أْ رىْٛ 

ثٕغجٗ ٚاؽذٖ ٚأّٔب رظبػذ٠بً ؽغت اٌذخً اٌزٞ ٠ؾظً 
 .ػ١ٍٗ األفشاد



 األسئلة البعدٌة 
 

 ؟تكل عن المساواة بٌن الجنسٌن – 1س 
 

ما هو التطور الحدٌث لفكرة  – 2س 
 المساواة  ؟ 



 األسبوع الثامن عشر

 

 الدٌممراطٌة فً العالم الثالث



 األسبلة المبلٌة 

ما هً عرؾ الحرٌات العامة و – 1س 

 ها؟ سمات



 الحرٌات العامة فً العالم الثالث
 

ٌُ رخً دعبر١ش دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ِٓ فظٛي أٚ ِٛاد ِؼشثخ اٚ ِغطشح ٌٍؾمٛق 

اٌؾش٠بد اٌؼبِخ وّب ٚسدد فٟ أغٍج١خ دعبر١ش اٌؼبٌُ ثذسعخ ِمبسثخ عذاً وّب 

ِٛعٛد فٟ دعبر١ش اٌذٚي اٌغشث١خ أٚ اٌششل١خ , اال اْ األوزفبء ثأ٠شاد ٔظٛص 

ال٠ؼٕٟ ِطٍمبً أْ االخز ثٙب ٚرطج١مٙب أِش ِمش ِٚٛعٛد فأػالْ شٟء ٚاٌزطج١ك 

 .  شٟء أخش 

ِٚغ رٌه فأْ ؽبالد أٔزٙبن اٌؾمٛق ٚ اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ٠جذٚ 

ِٗ ِٓ لجً ا١ٌٙئبد ٚاٌٛوبالد اٌشع١ّخ ٚغ١ش اٌشع١ّخ اٌؼبٍِخ ػّٓ  أِش ِغٍؾ ث

دٌٚخ ِٓ دٚي  126ثؾ١ش ٠شبس اٌٝ أْ االٔزٙبوبد ؽبطٍخ فٟ . االُِ اٌّزؾذح 

أغٍت . دٌٚخ ػؼٛح  فٟ االُِ اٌّزؾذح  190اٌؼبٌُ فٟ االُِ اٌّزؾذح ِٓ ِغّٛع 

ِٚغ اْ ِغّٛػخ دٚي اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ رؾبٚي . ٘زٖ اٌذٚي ٟ٘ ؽذ٠ضخ االعزمالي 

وً ِٕٙب اطذاس اػالْ ٌٍؾمٛق االٔغبْ ٠خض رىزالًٌزىزالرٙب اٌضمبف١خ اٌؾؼبس٠خ را 

 .  ثؼذ أٔغبٟٔ ٠ؼشف ثخظبئظٙب ٚ رطٍؼبرٙب ثظذد ؽمٛق االٔغبْ 
 

 



ٚاْ ثؼغ االػالٔبد لذ ػشفٙزب اٌضمبفبد اٌؼبٌُ اٌضبٌش ؽزٝ لجً اْ رؼشفٙب اٌّغزّؼبد 

اٌغشث١خ االٚسث١خ , ٚ٘زا ِب ٠غّؼ ثطشػ اٌغؤاي ٌّبرا ػشفذ االػالٔبد اٌفشٔغ١خ ؽش٠مٙب اٌٝ 

اٌّغزّؼبد االخشٜ ٚرُ رط٠ٛؼٙب الْ رظجؼ ػّٓ ِب رؼشف ثٗ ثٕظٛص اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ 

لذ ٠ىْٛ اؽذ االعجبة ٘ٛ اٌغجك اٌزٞ ػشفزٗ اٌّغزّؼبد . رشش٠ؼبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي 

االٚسث١خ فٟ رشى١ً اٌذٚي اٌم١ِٛخ , ِٚٓ دٚس ٘زٖ اٌذٚي اٌم١ِٛخ فٟ فشع ع١طشرٙب 

 .ٚصمبفزٙب ػٍٝ ثم١خ اٌّغزّؼبد اٌؼبٌُ اٌضبٌش 

ٚثذٚس٘ب فأْ ِغزّؼبد دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ٌُ رغزىٓ اٌٝ ؽبٌخ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ وبٔذ ػ١ٍٙب 

 .  فؼٍّذ ػٍٝ ؽظٌٛٙب ِٓ خالي ؽشوبد اٌزؾشس ػٍٝ اعزمالٌٙب 



 السإال البعدي

 

ٌّبرا ػشفذ االػالٔبد اٌفشٔغ١خ  - 1س 

ؽش٠مٙب اٌٝ اٌّغزّؼبد االخشٜ ٚرُ 

 رط٠ٛؼٙب 



 الحادي والعذخون  األسبؽع
 

 الحخيات األساسية



 األسبلة المبلٌة 

 

عددها واشرح  ماذا تعنً الحرٌات الفكرٌة – 1س 

 ؟واحدة منها



وتعنً بحك الشخص بؤٌداء راٌه أو اعدامه فهنالن حتى فً عدم 

 االهتمام  أي الولوؾ مولفا حٌادٌا

والسلطة حاولت بدورها وعبر ممارستها لالداره اذ تتعرؾ على 

 معتمد شخصا ما وهذا التعرؾ 

ٌجب ان ال ٌكون ماتشٌر الٌه الموانٌن خاصتا فٌما ٌتعلك بشؽل 

 الوضابؾ العامة التً ٌجب ان ٌكون

التمٌٌز بٌنها حسب امكاناتهم كما ان استخدام لوسابط المواصالت   

 أو الحصول على خدمة ال ٌرتبط 

 برأي الشخص وانما بتوفر الشروط العامة 



 حرٌة المعتمد

وتعنً حرٌة العبادة او المعتمد ولد ارتبطت بالدولة منذ المدم بمعتمد رسمً عام اال ان 

االتجاه نحو فصل الدٌن عن الدولة لم تشا ان تتبلور اال بعد ظهور الدولة المومٌة فً 

اوربا وانفصالها عن الكنٌسة البابوٌة وكانت بذرة االنفصال موجودة عند الدٌانة 

اعطً لمٌصر )او (بان مملكتً هً لٌست فً هذا العالم)المسٌحٌة باعالن السٌد المسٌح 

لذا لجؤ السٌاسٌون العلمانٌون الى وجوب فصل الدٌن عن الدولة (ما لمٌصر وما هلل هلل

والتً لم تستطٌع الدولة المومٌه االوربٌة االعالن اال فً فترات للٌلة ففً الوالٌات 

المتحدة استبعد مجلسة التشرٌعً تبنى الدٌن فً دستوره اما فً فرنسا فان االعالن عن 

حرٌه المعتمد تضمنت اعالن عن حموق االنسان اما على مستوى الدولة فانها كانت والعة 

 تحت سٌطرة الكنٌسة الكاثولٌكٌة ولم ٌتولع مصٌرها بٌن سلطه البابا والملن فً فرنسا



 الصحافة  حرية•
 انرٙ األعاعٛح انحشٚاخ يٍ ْٔٙ•

 تمٛح تاٌ ٚشاس تحٛث تضشٔسذٓا ذمشٌ
 حشٚح دٌٔ تٓا األخز ًٚكٍ ال انحشٚاخ

 يرٗ ذٕجذ انظحافح حشٚح ٔ انظحافح
 تهذ فٙ انحشٚح تٓزِ االػرشاف ذى يا

 عٛاعٛا يشدٔدا نٓا أٌ إر ٚؼرًذْا
 تشكم انغهطح تاَرمال ذغًح ألَٓا
 نزا حشج انظحافح ذكٍ نى نٕ تكثٛش أكثش

 نٕجٕد انًؼاسضٍٛ حشص يذٖ ٚالحع
 ذرحفض تًُٛا انظحافح حشٚح

 نحشٚرٓا انًجال فغح فٙ انحكٕياخ
 ٔنمذ ٔجٕدْا ػهٗ خطشا ذشكم ألَٓا

 انؼذٚذ فٙ يًٓا دٔسا انظحافح نؼثد
 .  األَظًح ذمٕٚض فٙ انثهذاٌ يٍ



 

 األسبلة البعدٌة

 

وضح حرٌة الرأي وحرٌة  – 3س 

 .المعتمد 



 األسبوع العشرون

 

 مفهوم الحرٌات ، تصنٌف الحرٌات العامة



 األسبلة المبلٌة 

 

كٌؾ تصنٌؾ  الحرٌات  – 1س 

 العامة تصنٌفاً تملٌدٌاً  



رظ١ٕف اٌزم١ٍذٞ                                                                                      - 1
أْ اال٘زّبَ ثبٌؾش٠بد ثذأ فٟ اٌؼظش اٌٍجشاٌٟ ثشىً اعزجؼذد ف١ٗ اٌذٌٚخ 

ٚرذاخٍزٙب ٚأس٠ذ ثبعزجؼبد اٌذٌٚخ ِٓ وً ِب ٠زؼبسع ِغ اٌؾش٠خ اٌفشد٠خ فطبٌّب 

اْ اٌذٌٚخ ِغزجؼذح ػٓ اٌزذخً فٕٙبن ؽش٠خ لبئّخ  ٌزٌه فمذ وبْ ٕ٘بن ِفَٙٛ 

 . اٌؾش٠بد اٌغٍج١خ ٚاٌؾش٠بد اال٠غبث١خ 

 

 

 

 

اٌٝ اٌؾش٠بد ثبٌّؼٕٝ اٌغٍجٟ أٞ ػٕذِب ال ٠ىْٛ ٕ٘بن “ دٚوٟ”٠ٚش١ش اٌؼبٌُ 

ِغبي ٌزظجؼ  اٌذٌٚخ ؽشفب ف١ٙب ٚاالفبْ اٌؾش٠بد اال٠غبث١خ رؼٕٟ اِز١بصا رمذِٗ 

 .اٌذٌٚخ ػٕذِب رىْٛ ؽشفب ف١ٙب

ف١ش١ش اٌٝ ٚعٛد ؽش٠بد فشد٠خ ٚرزؼّٓ ؽش٠خ اٌشأٞ ” اٚس٠ٛ ”اِب اٌؼبٌُ 

ٚاٌؼبئٍخ ٚاٌؼًّ ػّٓ اٌّغّٛػخ  اِب اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ ٟ٘ ؽش٠بد سٚؽ١خ 

 .ِٚطجٛػبد ٚاعزّبػبد 

فمذ طٕف اٌؾش٠بد راد اٌّؼّْٛ اٌشٚؽٟ ٚاٌؾش٠بد راد ”اعّبْ ”اِب اٌؼبٌُ 

اٌّؼّْٛ اٌّبدٞ أٞ ١ِض ث١ٓ اٌّظبٌؼ اٌشٚؽ١خ ٚاٌّظبٌؼ اٌّبد٠خ فبٌؾش٠بد 

 .راد اٌّظٍؾخ اٌّبد٠خ وبٌٍّى١خ ٚؽش٠خ اٌزغبسح ٚاٌؾش٠خ اٌفشد٠خ

 .  اِب اٌؾش٠بد اٌشٚؽ١خ ف١ٙخ ؽش٠خ اٌّطجٛػبد ٚؽش٠خ االعزّبػبد



 ٘زٖ ٟ٘ اٌزص١ٕفبد اٌزم١ٍذ٠خ 

اال أٗ ِفشداد اٌحش٠بد اٌؼبِخ ِٚب ٠طشأ ػ١ٍٙب ِٓ 

صؼٛد ٚ٘جٛط ٠جؼً ِٓ اِش ٚضغ رص١ٕف دل١ك ٌٙب 

اِشا صؼت ٌزا فبْ اٌزص١ٕف ٘ٛ ٌالصزذالي ١ٌٚش ٌٍشوْٛ 

ا١ٌٗ ثشىً ٔٙبئٟ رٌه اْ اٌحش٠خ ال٠ّىٓ رمذ٠ّٙب فمذ رظٙش 

ثمٛح ٚلذ رخزفٟ فبٌحش٠خ ضشٚس٠خ ٚفٟ جٛأت ِٕٙب رؼزجش 

اصبص١خ ٚأص١ٍخ  ٌٚىٓ وً ِفشداد اٌحش٠خ ِؼشٚفخ ثشىً 

اٚ ثأخشٜ ٌالٔزٙبن اٚ اٌّصبدس ٠ٚزٛلف اِش اٌّصبدس ح 

ٚاٌشأٞ اٌؼبَ ”ٚاالٔزٙبن ػٍٝ ِذٜ ٚجٛد اٌحش اٌض١بصٟ 

 .  فٟ ٚجٛة ٠مغ ٠ص١ت اٌحش٠خ ِٓ ل١ٛد” 



 األسبلة البعدٌة 

 

تصنٌؾ الحرٌات تكلم عن  – 1س 

 ؟كما وردت فً رأي العلماء العامة

 

العامة كما وضح الحرٌات  – 2س 

 صنفا كولٌار؟



 األسبوع الثانً والعشرٌن 

 

 نان مبطحرٌة األمن والشعور باال

 حرٌة الذهاب واإلٌاب



 األسبلة البعدٌة 

وضح حرٌة االمن والشعور  – 1س 

 .باالطمبنان  

 

اشرح مبدأ  عدم رجعٌة  – 2س 

 .الموانٌن  



ِٓ ث١ٓ اٌؾش٠بد اٌزٟ ٠ّىٓ االشبسٖ ا١ٌٙب ٟ٘ ؽش٠خ اٌز٘بة 

ٚاإل٠بة ٚؽش٠خ االِٓ ٚاؽزشاَ اٌزاد اٌشغخظ١ٗ ِٓ خالي 

 ػذَ أزٙبن ؽشِخ إٌّضي  اٚ اٌّشاعٍٗ

 :اٌّجؾش االٚي 

 ؽش٠خ االِٓ ٚاٌشؼٛس ثبالؽّئٕبْ 

١ٌظ ٕ٘بن ث١ٓ اٌؾش٠بد ِب٘ٛ اُ٘ ِٓ اٌشؼٛس ثب٢ِٓ 

 .ٚاألِبْ ِٓ لجً اٌفشد

فمذ اػزجش ٘زا اٌشؼٛس عضءاً ِٓ ِزطٍجبد اٌشؼٛس ثبٌغؼبدح 

 اٌفشد٠خ 



ار ثذٚٔٗ ال ٠ّىٓ ٌٍفشد اْ ٠زظشف ثشىً اػز١بدٞ فٟ ادائٗ 

ٌؾ١برٗ ا١ِٛ١ٌٗ ٚال ٠ّىٓ اْ رغزم١ُ اٌؾ١بح ٌٍفشد ثذْٚ ؽظٛي 

 .اٌشخض ػٍٝ االِبْ

ٟ٘ فٟ اِىب١ٔٗ اٌفشد ثبٌم١بَ ثؼًّ ٠شغت ثٗ :فبٌؾش٠خ اٌفشد٠خ 

دْٚ اْ ٠ؤدٞ ػٍّٗ ٘زا اٌٝ اٌّغبط ثؾش٠ٗ االخش٠ٓ اٚ 

 االػزذاء ػٍٝ ؽمٛلُٙ 

ٚؽبٌّب اْ اٌفشد ال٠ؼ١ش ثّفشدٖ أٞ أٗ ٠ؼ١ش ِغ االخش٠ٓ 

ف١غت ػ١ٍٗ اْ ٠أخز ثٕظش االػزجبس ثبْ ٌٍّغزّغ اٌغٍطخ 

ٚاٌٛع١ٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ اْ ٠ٍغأ ا١ٌٙب اٌّغزّغ ٌشدع اٚ ٌّٕغ اٌفشد 

 ِٓ االر١بْ ثؼًّ 



ٌُٚ رخً اػالٔبد اٌؾمٛق ِٓ االشبسٖ اٌٝ ِغّٛػخ 

ِجبدا ػبِٕخ ٌألِٓ اٌفشدٞ ٚرٌه اْ ِجبدا 

ػبِٕخ عبءد ثبألعبط ِؾز٠ٛٗ ػٍٝ عٍغٍٗ ِٓ 

االعشاءاد اٌزٕظ١ّ١ٗ اٌؼمبث١ٗ ٚاٌزٟ غشػٙب ١ٌظ 

فٟ اعزجؼبد اٌغشائُ ٚاٌّخبٌفبد ٚلّؼٙب ٚإّٔب وٟ 

رؼّٓ ٌٍجشٞ ؽمٛلب ً ِؤوذٖ ؽشطب ً ػٍٝ ػّبْ 

ؽمٗ ٌزا رؼّٕذ لٛا١ٔٓ اٌؼمٛثبد ِغّٛػٗ ِٓ 

 .اٌّفب١ُ٘ اٌؼبِٕخ ٌالِبْ اٌفشدٞ



ِٓ ؽش٠خ اٌفشد٠خ فمذ اسرجطذ اعشاءاد اٌؾذ ِٓ ؽش٠خ اٌفشد ثغٍغٍخ ِٓ 

اٌؼٛاثؾ ار ثذٚٔٙب ٠زشرت ٚعٛد عٍطٗ لّؼ١ٗ الرزفك ِغ ِجذأ اٌؾش٠خ اٌفشد٠خ 

اٌّؼزشف ثٙب ٌٍفشد ِٓ لجً اٌغٍطخ ِٚٓ لجً اٌزشش٠غ اٌزٞ ٠زؼشف ثبٌؾش٠خ 

 .اٌفشد٠خ 

 اصش رطج١ك ِجذأ أألِٓ اٌفشدٞ 

اٌؼجشٖ ١ٌظ فٟ ٚعٛد اٌّجبدا اٌّؼٍٕٗ فؾغت ٚإّٔب فٟ رطج١ك ِٚشاػبح ٘زٖ 

اٌّجبدا اٌّضب١ٌٗ ٚفٟ خؼُ ػًّ اٌغٍطخ ػّٓ اٌّغزّغ لذ الرشاػٝ ٘زٖ اٌّجبدا 

 .وّب ٚسدد فزىْٛ االعبءٖ ا١ٌٙب ٚاالٌزفبد ػ١ٍٙب 

ٌزا ٠مزؼٟ رٛفش اٌؼّبٔبد اٌىف١ٍٗ ثئِىب١ٔخ اػؼبف اٌزطج١ك غ١ش اٌششػٟ 

 .ٌٍّجبدا اٌغب١ِخ 



   اإلياب  و  الذهاب  حرية
 فً الفرد إمكانٌة تتضمن التً األساسٌة الحرٌات من وهً

 إن وحٌث رغبته حسب و بحرٌة آخر إلى مكان من االنتمال

 الذهاب حرٌة فان لذا فحسب األلدام على السٌر تعنً ال الحركة

 خارجه أو البلد ضمن متنوعة وسائل باستخدام ترتبط اإلٌاب و

   . الخاصة المركبة أو المطار أو السفٌنة أو الطائرة بواسطة



 األسبلة الذاتً 

 

حرٌة الذهاب تكلم عن  -  1س 

 ؟ وحركة المركباتواإلٌاب 



لسخكبات  ا  حخكة 
 وذلغ سيخىا أمخ تشعيػ الزخوري  مؼ وجج اآللية السخكبات ظيؽر بعج

 فعيخت وسعتيا وزنيا بذأن السخكبات بيؼ حرؽلو السسكؼ لالختالف
 ليا مدالغ وعيشت تباعا السخكبات سيخ لحخية السشعسة التذخيعات
 أنؽاع وبتدايج السذاة سالمة وتحقيق بدالمتيا تتعمق شخوط ووضعت
 حؽل السخورية التشعيسات و التذخيعات ازدادت فقج وعجدىا السخكبات

   .أحؽاليا تشعيػ



 األسبلة البعدٌة 

 

المفروضة  هً المٌودما – 1س 

وإجازة  حركة المركباتعلى 

 ؟السوق



 األسبوع الثالث والعشرون

 

 حرٌة التعلٌم

 حرٌة الصحافة 

 حرٌة التجمع



 السإال المبلً

 

 ماذا نعنً بحرٌة الصحافة  – 1س 



 





 الصحافة  حرية  :•
 انرٙ األعاعٛح انحشٚاخ يٍ ْٔٙ•

 تمٛح تاٌ ٚشاس تحٛث تضشٔسذٓا ذمشٌ
 حشٚح دٌٔ تٓا األخز ًٚكٍ ال انحشٚاخ

 يرٗ ذٕجذ انظحافح حشٚح ٔ انظحافح
 تهذ فٙ انحشٚح تٓزِ االػرشاف ذى يا

 عٛاعٛا يشدٔدا نٓا أٌ إر ٚؼرًذْا
 تشكم انغهطح تاَرمال ذغًح ألَٓا
 نزا حشج انظحافح ذكٍ نى نٕ تكثٛش أكثش

 نٕجٕد انًؼاسضٍٛ حشص يذٖ ٚالحع
 ذرحفض تًُٛا انظحافح حشٚح

 نحشٚرٓا انًجال فغح فٙ انحكٕياخ
 ٔنمذ ٔجٕدْا ػهٗ خطشا ذشكم ألَٓا

 انؼذٚذ فٙ يًٓا دٔسا انظحافح نؼثد
 .  األَظًح ذمٕٚض فٙ انثهذاٌ يٍ



 حخية التجسع/ 
 

يعخف التجسع بتؾفخ ثالث صفات مذتخكة لو وىؾ أن 
يكؾن مشغؼ وغيخ مدتسخ يجسع السذاركيؽ لتحقيق فكخة 
ما لحا استبعج فكخة التمقائية مؽ تعخيف التجسع كسا إن 
وجؾد األفخاد في مكان عام كان يكؾن مقيى فال يعتبخ 

تجسعا وىؾ يختمف عؽ صفة الجسعية التي يقرج 
أفخادىا اجتساعات غيخ محجدة زمشيا بيشسا االجتساع يعقج 

بعج حيؽ وقج اقخ حق التجسع مشح عام ( يشتيي)ويشفخط 
في فخندا بيشسا لؼ يقخ حق لتحؾيل الجسعيات  1881

 1901إال في عام 



وهدؾ التجمع عادة هو تبادل اآلراء للدفاع عن مصالح 

معٌنة وهنان اجتماع خاص واجتماع عام واالجتماع 

المانونً إذ انه محمً وهو جزء من الحرٌة الفردٌة 

بٌنما ٌرى إن التجمعات العامة لد ٌكون لها مساس فً 

األمن العام أو بحرٌة اآلخرٌن مما عطل إمكانٌة السماح 

له بالشكل الذي عرؾ عنه فٌما ٌتعلك  بالتجمع الخاص 

لذا فان حرٌة التجمع لد تاللً صعوبات فحك التجمع 

موجود وٌستدعً إشعار السلطات وذلن بإخبارها بعمد 

االجتماع ولتكن ٌكفً أن تطالب جهة مناوبة فً أن 

 ....تعتمد السلطة إلى إلؽاء الترخٌص وذلن بـ



 السإال البعدي 

 

التجمع من هدؾ هو الما  – 1س 

 وماهً أنواع التجمعات ؟



 األسبوع الرابع والعشرون

 

 حرٌة العمل –حرٌة الجمعٌات 



له   ة   الإست  لن  ت 
 الؾ 

 
صا ؟  – 1س 

ي  ق رب 
اث  ف  هعت   

ن  الح كوي 
ون  ي  اب  ي ضدر ف   مب 



 حرٌة الجمعٌات
 

فكرة الجمعٌة كان أساس تكوٌن الجمعٌات رسمٌا 

فً فرنسا  1951تموز عام  1المانون الذي صدر فً 

ولد عرفت الجمعٌات فً المادة األولى منه عندما ذكر 

اتفاق بواسطة شخصٌن أو أكثر معا بشكل مستمر 

لوضع معرفتهم ونشاطاتهم لهدؾ ؼٌر تماسم الفوابد 

 وهذا التعرٌؾ ٌؽطً ثالث عناصر

 عمد -1

 استمرارٌة -2

 ؼٌاب الهدؾ االستفادة المادٌة -3
 



ولد سمح فً فرنسا الملكٌة بتشكل الجمعٌات بعد موافمة 

وجود النوادي لم ٌكن محظورا  انملكٌة صرٌحة والمالحظ 

اختلفت التشرٌعات علٌه والنوادي وجودا سبمت  وانمادابما 

كان لها مرورا مهما فً الثورة وعندما وردت فً والجمعٌات 

 بانهالاعدة تتعلك بالجمعٌة  1810لانون العموبات عام 

من عشرٌن ولد عرؾ المانون  اكثرال ٌكون العدد  انحددت 

 للجمعٌات  اصناؾثالث 

 فهً ؼٌر شرعٌة بالامتهاؼٌر مصرح : االولى

 فهً المصرح لها بالعمل ولدٌها الشخصٌة المانونٌة: الثانٌة

 بالفابدة العامة بهافهً الجمعٌات المعترؾ : الثالثة



 

 ؽش٠خ اٌؼًّ

 فبْ ٌٚٙزا اٌؼًّ ػٍٝ اعبعب اعزؾذصذ اٌؾذ٠ضخ اٌؾؼبسح

 ٚاٌؾش٠بد سئ١غ١خ ا١ّ٘خ ٌٙب ثبٌؼًّ اٌّزؼٍمخ اٌؾش٠بد

   اٌّزؼٍمخ

   ٟ٘ ١ِّضح اطٕبف اسثؼخ اٌٝ رظٕف ثبٌؼًّ

  اٌؼًّ ؽك اٚ اٌؼًّ ؽش٠خ-1

 ٔفغٗ اٌؼًّ-2

   ِٕبعت اعش ػٍٝ اٌؾظٛي -3

 االػشاة اٌٝ اٌٍغٛء -4



 حق العمل
٠ؼشف ؽك اٌؼًّ ٔظش٠ب ثبٔٗ ؽك االٔغبْ فٟ اٌؼ١ش ِٓ 

خالي ػ١ٍّخ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛاسد اٌؼشٚس٠خ ٠ٚجذٚ اْ 

٘زا اٌؾك ِشرجؾ ثبالٔغبْ ٔفغٗ االاْ ٚػغ ٘زا ِٛػغ 

اٌزطج١ك ٠غبثٗ اٌزؼم١ذاد ار اْ ِشىٍخ ؽك اٌؼًّ رزمبؽغ 

ِغ ٚعٛة اٌؼًّ ٕٚ٘بٌه ثؼغ اٌذعبر١ش اٌذ رظشػ 

ثىْٛ ؽك اٌؼًّ ٚاعت اخاللٟ ٕٚ٘بٌه ِٓ اٌذعبر١ش اٌزٟ 

رظشػ ثبٌضا١ِخ اٌؼًّ وّب ٔبدٜ ١ٕ١ٌٓ ٚٚعذ اصش ٌٕذائٗ 

اٌزٞ ال٠ؼًّ “.1624فٟ اٌذعزٛس اٌغٛف١زٟ ٌؼبَ 

 .“ال٠بوً



ؽك اٌؼًّ ٚاٌّغبػذح ثّٛعت دعزٛس ػبَ 

وبْ االػزمبد ثبْ ؽك اٌؼًّ ؽذ٠ش  1791

دعزٛس٠ب االأٗ ٌٛؽع ِٕز اٚي دعزٛس 

ِىزٛة ٌفشٔغب ار عبء إٌض ٚاػؾب ثبال 

شبسح اٌٝ اْ اٌؼًّ ػٍٝ ا٠غبد ٚرٕظ١ُ 

ِؤعغغبد ٚرٌه اسػب٠خ االؽفبي 

اٌّزششد٠ٓ ٚاساؽخ اٌفمشاء ٚرٛف١ش اٌؼًّ 

 ٌٍّزّى١ٕٓ ِٕٗ



 :م1991بموجب دستور عام    والمساعدهحق العمل  
 

 دستورٌآكان االعتماد بان حك العمل جدٌد 

 اذدستور مكتوب لفرنسا  اولانه لوحظ منذ  اال 

 اٌجادالعمل على  ان الى االشارهجاء نص واضح  

  لرعاٌهوذالن  للمساعدهتنظٌم مإسسات كافه  

الفمراء وتوفٌر العمل  واراحةالمشردٌن  االطفال

حك العمل بموجب دستور عام  اماللمتمكنٌن منهم 

1946 



 االسئلة االبعدٌة 

 

كٌف كان حك العمل فً ظل دستور عام  – 1س 

 ؟ 1791
 



 االسئلة البعدٌة –الفصل العاشر 
 

ماهً العوامل التً ساعدت على اتحاد  – 1س 

 الجمعٌات 



 االسئلة الذاتٌة
 

ماهً العوامل التً ساعدت على اتحاد  – 1س 

 الجمعٌات 



 

 ؽش٠خ اٌؼًّ

 فبْ ٌٚٙزا اٌؼًّ ػٍٝ اعبعب اعزؾذصذ اٌؾذ٠ضخ اٌؾؼبسح

 ٚاٌؾش٠بد سئ١غ١خ ا١ّ٘خ ٌٙب ثبٌؼًّ اٌّزؼٍمخ اٌؾش٠بد

   اٌّزؼٍمخ

   ٟ٘ ١ِّضح اطٕبف اسثؼخ اٌٝ رظٕف ثبٌؼًّ

  اٌؼًّ ؽك اٚ اٌؼًّ ؽش٠خ-1

 ٔفغٗ اٌؼًّ-2

   ِٕبعت اعش ػٍٝ اٌؾظٛي -3

 االػشاة اٌٝ اٌٍغٛء -4



األسبوع الخامس و 

 العشرون

 

 حرٌة التملن



له   ة    الإست  لن  ت 
   الؾ 

 
ا – 1 س درس لياد  ة   ي  يلك خري 

ون   الب 
اث   دراسة   ض   و العامة   الحري 

س حب   لن  ل ي  ون   دراسة   ط  اب  ي   الق 
 ؟ الودب 



 دساعخ ظً رؾذ رٕطٛٞ اٌزٍّه ؽش٠خ دساعخ اْ اٌمٛي ٠ّىٓ

 اٌّغزغشة ِٓ ٠جذٚ ار اٌٍّى١خ ؽك ثٗ ٠ٙزُ ٌّب اٌّذٟٔ اٌمبْٔٛ

 فبٌمبْٔٛ اٌؼبِخ اٌؾش٠بد ػّٓ ِٓ اٌزٍّه ِٛػٛع دساعخ

 اٌؼاللخ ٠ذسط وّب اٌّبٌى١ٓ ِخزٍف ث١ٓ اٌؼاللخ ٠ذسط اٌّذٟٔ

 اٌٍّى١خ ؽك ث١ٓ ػاللبد ٕ٘بن اْ اال ٚاالفشاد اٌّبٌى١ٓ ث١ٓ

 : اٌؼبَ ٚاٌمبْٔٛ اٌٍّى١خ.اٌؼبِخ ٚاٌغٍطخ

 ؽج١ؼ١ب لبٔٛٔب ٠ّضً اٌٍّى١خ لبْٔٛ فبْ اٌفشد٠خ اٌّزا٘ت فٟ

 دائّب وبٔذ اٌضٛس٠خ اٌذعبر١ش ِٚخزٍف ؽم١م١خ ؽش٠خ ٠ؼٕٟ فٙٛ

 أزٙبوٗ ال٠ّىٓ ِمذط ؽك ٟ٘ إٌظش ثّٛعجٗ ٚاؽزفؼذ



 الفصل السادس والعشرون
 

 حرية التجارة والصناعة



 االسئلة المبلٌة 

 

عن حرٌة التجارة تكلم  – 1س 

وتأثٌرها على االلتصاد  والصناعة

 العالمً؟ 



النظام المدٌم لم ٌعرؾ حرٌة التجاره والصناعه فالنشاطات •
االلتصادٌه كانت منظمه بدله بواسطة النظام التعاونً وتوزٌع 

الثورات لم ٌكن جزءا اذا هنان معولات لحدود خارجٌه والداخلٌه 
 .تخفؾ بالعد من مرور مختلؾ السلع

 
ومن اجل اخالؾ الحرٌه المرور المحدوده ووضع نهاٌة النظام  *•

الحجز فمد اعتبر المٌد لراطٌن افكارهم االلتصادٌه بواسطة التعبٌر 
فهذه المدرسه كانت مخلصه ( دعه ٌعمل دعه ٌعد)المشهور 

لالطروحه االستٌراد اال انها فً مجال االلتصادي كانت تالبم 
واستعمال ثرواتهم فً االعمال التً ٌردونها وبالشراء والبٌع فً 

مجال المنالشه منظر الحرٌه االلتصادٌه كانت لها ارضٌه اثناء الثوره 
الفرنسٌه وكانت لد عبرتها االلتصادٌه المشهوره ادم سمث فً كتابة 

 .ثروه االمم المضامٌن الدستورٌه
 



ٌختلؾ فً ما ٌتصؾ بالجدٌه االلتصادٌه  بالشان التجاره والصناعه 

كانتا لد اشٌر الٌهما للٌال فكان  الحموق لم ٌشر الى حرٌة التجاره 

والصناعه ومن الوالع اذا كان الدستور الفرنسً لم تخصص شكلٌا 

للمبدا اال انه اثنا بشكل ؼٌر مباشر الى الحرٌه التجاره والصناعه 

وعدم االلرار بهما اال ان المبدء اعتمد بواسطة الدساتٌر الثورٌه اما 

فً دستور الجمهورٌه ٌضمن المواطنٌن حرٌة العمل والصناعه اال ان 

 دستور الجمهورٌه الرابعه والخامسه

لم ٌتطرق الى هذه الحرٌه  الى حرٌة التجاره والصناعه  وال ٌعنً  

ذلن ان حرٌة التجاره والصناعه لد اهملت طالما االشاره الى حماٌة 

المانونٌه لهذا المبدء ولد اعتمدت ممررة ؼالبا المحاكم ومجلس 

 .الدوله



 االسئمة البعجية
 

ما مؾقف سمظة الزبط في  – 1س 
 مجال التجارة والرشاعة؟ 

ما ىؾ نظاق الحخية في التجارة  – 2س 
 والرشاعة؟   



األسبوع الثامن 

 والعشرون

الحرٌات العامة و 

 األحزاب السٌاسٌة



 االسبلة المبلٌة 
 

ما عاللة األحزاب السٌاسٌة بالحرٌات  – 1س 
 العامة ؟

 



 السٌاسٌة واالحزابالحرٌات العامة 

 

فً تشكٌل النظم السٌاسٌة فً  السٌاسٌه االحزاببالرؼم من مكانه ودور الحزب السٌاسً أو 
 اذفً العدٌد من دساتٌر العالم  االحزابلهذه  المتواضعه المكانهانه وجد  االدول العالم  اؼلبٌة

بسرعة من خالل تضمٌن مكانه الحزب  الٌها اشارت واخرى الٌهابعض الدساتٌر لم تشر  ان
 النطامطرفا فً  اصبحتالسٌاسٌة  االحزاب انمادتٌن والحال  او ةاحدةالدستورٌة فً مادة 
 منتسبٌها احوالمكانها وتنظم  لتددالتشرٌعات  تاتً انالدول فً  تبوتالسٌاسً وٌمع على 

 .ومن ثم تشمل لرعاٌتها 

نشؤة  اولبؤن  السٌاسٌةعلما االحزاب الى ابدالم ٌشر  االمرٌكٌةفً دستور الوالٌات المتحدة 
من المرن التاسع عشر  االولفً النصؾ  االمرٌكٌةفً الوالٌات المتحدة  الٌهاٌشار  لالحزاب
 .النظام الحزبٌن هو المعتمد انومعلوم 

الجمهورٌة الثالثة عرفت بجمهورٌة  انفً فرنسا فبالرؼم من لدم الظاهرة الحزبٌة حتى  اما
  الىال بمادة واحده  تشعوالدساتٌر الفرنسٌة لم  انال  االدٌكالًوبالذات بدور الحزب  االحزاب
جاء بتواضع مخضعا لمادة ( 58)السٌاسٌة وان الدستور الجمهورٌة الخامسة  االحزاب

 .واحده فٌه
 



 سإال الذاتً

 

ماذا تضمن الدستور األمرٌكً  – 1س 

 عن أألحزاب السٌاسٌة ؟  



كان أكثر وضوحا لبٌان دور  1949اما الدستور االلمانً لعام 
بالمول أنها تإثر على االتجاهات السٌاسٌه ( 21)االحزاب بمادته 

 .للرأي العام

فلم ٌشر بخصوص فً أي ماده من  1970اما الدستور العرالً 
(  126)موادها السبعٌن الحزب السٌاسً وانما خص فً الماده 
 .عرضا بحرٌة تشكٌل االحزاب والجمعٌات حسب المانون 

ولد ٌكون هذا الفراغ الدستوري لبٌان مكانة واهمٌة مولؾ الدولة من 
الحزب سببه هو صرؾ النظر فً لواعد العلٌا عنها للتتواله 

التشرٌعات العادٌة حصرا وهو امرا ٌبدو للوحده االولى ممبوال ولكنه 
فً الولت نفسه ٌعزز الرأي فً ان مكانة االحزاب تستدعً ان ٌفرغ 

 لها نصوصا دستورٌا



 السإال البعدي

 

أشرح ما تضمنه الدستور  – 1س 

عن األحزاب  1970العرالً لسنة 

 السٌاسٌة ؟



األسبوع التاسع 

 والعشرون

التمدم العلمً والتمنً 

 والحرٌات العامة



 االسبلة المبلٌة 
 

هل هنان عاللة بٌن التمدم العلمً والتمنً  – 1س 
 والحرٌات العامة؟



 

 التمدم العلمً والتمنً والحرٌات العامة

 
ؽٍّذ ظب٘شح اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ رجؼخ االخز ثبٌؾش٠بد اٌؼبِخ 

ٚاٌفشد٠خ اٌٝ ِذ٠بد ٚأشٛاؽ ٘بِخ عذاً ف١ّب ٠زؼٍك ثؾش٠خ اٌزٕمً ٚأثذاء 

اٌشآٞ ٚ اعزالَ اٌّؼٍِٛبد , اال أٗ فٟ ػ١ٓ اٌٛلذ فأْ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ 

ٚاٌزمٕٟ أصبس ٘بِخ عذاً فٟ اٌؾذ ٚأػبلخ اٌزّزغ ثٙزٖ اٌؾش٠بد اٌفشد٠خ 

ٚاٌغ١بع١خ فجّضً ِب وبْ ثّمذٚس االفشاد ِٓ رٛو١ذ ؽش٠زُٙ فأْ 

اٌغٍطبد اٌؼبِخ وبْ ثّمذٚس٘ب اْ رغزف١ذ ِٓ ِغبالد اٌزمذَ ثأعزخذاَ 

اٌؼٍُ ٚاٌزم١ٕخ فٟ وجؼ ٚ اٌزذخً فٟ ؽ١بح االفشاد ٚثبٌشىً اٌزٞ ال٠غّؼ 

 .  ف١ٗ ٌالفشاد اال اٌزّزغ ثؾش٠زُٙ فٟ اٌّغبي اٌّغّٛػ ثٗ 



فأْ اعزؼّبي ٚعبئً االرظبالد لذ ٠ىْٛ ِٛعٗ ٠شىً ٠ّىٕٗ أْ *  •

٠ؤصش فٟ رشى١ً سأٞ أٚ االػزمبد ِؼ١ٓ ٚ ثبٌزبٌٟ فأْ ٚعبئً االرظبالد 

 .لذ رظجؼ ٚعبئً ِشىٍخ ٌٍشأٞ ٚاالػزمبد ١ٌٚظ ِؼٍّخ ٌٗ 

 

اْ اٌؾ١بح اٌخبطخ ٌالفشاد أطجؾذ فٟ ِزٕبٚي ٚعبئً اٌىشف * •

اٌّشئ١خ ٚ اٌّغّٛػخ ِّب ٠شىً خطشاً ػٍٝ ط١بٔخ ؽشِخ اٌؾش٠خ 

 .اٌشخظ١خ ٌٍفشد فٟ ث١زٗ ِٚغبٌغٗ اٌخبطخ 

 

اصش اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ٚ اٌزمٕٟ ِٚبٌٗ أصش ػٍٝ أالعزؼّبي اٌٛاعغ ٌٍج١ئخ * •

 .  ٚ اعزغالي اٌّٛاسد عؼً االٔغبْ ٚعؾ خطش اٌزٍٛس اٌّؾذق ثبالٔغبْ 



 االسئمة البعجية
 

التقجم العمسي عمى ىؽ دور ما  – 1س 
 ؟وتأثيخىا عمى السجتسع الحخيات العامة



 األسبوع الثالثون 

 

 مستمبل الحرٌات العامة 



 األسئمة القبمية 
الحخيات الفخق بيؽ ما  – 1س 
الجول الخأس مالية عؽ الجول في 

 األخخى في العالؼ؟ 



أن أؼلب الدول التراعً حموق األنسان و من هذه الدول أنظمة العالم الشرلً و 

دول العالم الثالث ، فاألنظمة االشتراكٌة أصابها التؽٌٌر ، اذ نزعت عنها تباعاً 

منذ نهاٌة عمد الثمانٌنات ؼطاء نهج الشمولً ، فمراجعة النظم الشمولٌة 

الشرلٌة لنهجها فً الحكم أتسع تخلٌها عن مفهومها للحرٌات العامة ذات 

السمة الجمعٌة على خالؾ األنظمة الؽربٌة التً تبنت الحرٌة ذات السمة 

الفردٌة ، فمفهوم الحرٌة مساواة فً العالم الشرلً كان لد رتب نظمها بمواعد 

الحرٌة وصٌػ للحكم تتناسب مع الشكل الشمولً لنظمها المابمة على رفض 

 التعددٌة التً هً أساس المجتمعات الؽربٌة ،

الصٌؽة الشمولٌة وجدت أثارها فً العالم الشرلً و أنعكس تؤثٌراتها على كثٌر 

من أنظمة العالم الثالث ، مما لرب الى حد ما صٌػ الحكم المابمة لدى االنظمة 

 .الشمولٌة فً الشرق و نظم العالم الثالث 

وهذا ما أوجد صٌػ تعامل سٌاسة تشرٌعٌة فً كال العالمٌن الشرلً األشتراكً 

 .و العالم الثالث 



و لد ارتبط العالم الشرلً فً مسٌرته التً تخلى عنها 

 مإخراً بوجود 

 .تبنً النظام السٌاسً العمٌدة السٌاسٌة محدودة  – 1

 .األخذ بنظام الحزب الواحد  – 2

 تسٌس االجهزة لصالح النظام المابم  – 3

 ادارة االعالم مركزٌاً لصالح النظام المابم  – 4

 توجٌه االلتصاد المخطط لتنظٌم النشاطات  – 5



كل هذه االسس تركزت علٌها األنظمة الشمولٌة الشرلٌة هً لبناء 

مجتمع ٌتسم بالمرحلٌة لحٌن ألامة المجتمع الواحد مجتمع المساواة ، 

مجتمع الالطبمات ، مجتمع الالصراع ، حسب العمٌدة الماركسٌةالتً 

ارتضاها أبتداء النظام السٌاسً البلشفً فً االتحاد السوفٌتً منذ 

عاماً ان االتحاد السوفٌتً و  70اال انه بعد  1917لٌام ثورة عام 

بمٌة النظم الشرلٌة لد عزفت عن االستمرار فً منهجها العمابدي مما 

ادى الى تموٌض اسسها العمابدٌة بالمباشرة بالتخلً شٌبا فشٌبا عن 

ركابز نظمها الشمولٌة ، وهذا ٌعنً اعادة النظر بالحرٌة المساواة الى 

حرٌة دٌممراطٌة مما ٌإدي الى توسع فً مجال الحرٌات العامة 

للمواطنٌٌن بالتؤكٌد على الصفات الفردٌة و لٌس اللصفات الجمعٌة 

 لالفراد



 السإال البعدي 

 

تعامل الماهً صٌػ  – 1س 

والعالم مع الحرٌات العامة 

 الثالث؟ 



 حمٛق اإلٔضبْ ٚاٌذ٠ّمشاط١خ/ اٌّبدح ا  ________________________________________________١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ

 صبػزبْ/ اٌزِٓ  _________________________________________       اٌشصبفخ \ِؼٙذ اإلداسح 

 ٘ذ٠ً ِبٌه/لحطبْ صٍطبْ/خبٌذ ػجذ اٌضزبس/ اٌّّزحٓ         ___________________________________لضُ رم١ٕبد اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّىزجبد

 /  اٌزبس٠خ__________________________________________________اٌّشحٍخ األٌٚٝ

              

 2018/2017اِزؾبْ اٌفظً االٚي ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

 ِالؽظخ اإلعبثخ ػٍٝ ع١ّغ األعئٍخ ٚرٛص٠غ اٌذسعبد ثبٌزغبٚٞ

 ػذد فمؾ ثشىً ٔمبؽ ٌىً ِّب ٠أرٟ: اٌغؤاي  األٚي

 . إٌّظّبد غ١ش اٌحى١ِٛخ ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌذٌٟٚ اٌّؼ١ٕخ ثحمٛق االٔضبْ فٟ اٌؼبٌُ – 1 

 ِضؤ١ٌٚبد اٌّفٛض اٌضبِٟ – 2 

 .خّضخ ِٛاد ِٓ االػالْ اٌؼبٌّٟ ٌحمٛق االٔضبْ  – 3 

 .رىٍُ ػٓ ؽمٛق االٔغبْ وّب ٚسدد فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٚ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ ِغزشٙذا ثبال٠بد اٌمشا١ٔخ ٚ االؽبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ: اٌغؤاي اٌضبٟٔ

 

 :ٚػؼ صالصخ ِّب ٠أرٟ: اٌغؤاي اٌضبٌش

 

 (اٌّبغٕبوبسرب)١ِضبق اٌؼٙذ االػظُ  -1

 اٌضٛسح اٌجٍشف١خ فٟ سٚع١ب -2

 ؽؼبسح ٚادٞ اٌشافذ٠ٓ -3

 عبْ عبن سٚعٛ -4

 .ِٚب ٟ٘ أٛاػٙب؟ ػذد٘ب ِغ اٌششػ,ِب ِؼٕٝ اٌذ٠ّمشاؽ١خ : اٌغؤاي اٌشاثغ
 

 ِغ ر١ّٕبرٟ ٌىُ ثبٌٕجبح

 

 
 

 سئ١ش اٌمضُ____________________________________________________________ِذسس اٌّبدح
 



االسبؾ \الؾقت ساعة/ الؾقت  رقؼ الؾحجة الؾحجة/ السؾضؾع 
 ع

جحور حقؾق االندان 
 وتظؾرىا في تاريخ البذخية
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 ّٔٛرط ٚص١مخ ِٕٙظ

 ((د١ًٌ اٌّذسط )) 
 رم١ٕبد اٌّؼٍٍِٛذ ٚ اٌّىزجبد/ اٌمغُ 

 األٌٚٝ/ اٌّشؽٍخ 

 ؽمٛق اإلٔغبْ  ٚ اٌذ٠ّمشاؽ١خ / اٌّبدح 

 أعجٛػ١ب 2/ ػذد اٌغبػبد 

 

 

 

 

 

 

 .٠فُٙ اٌطبٌت رؼش٠ف ؽمٛق االٔغبْ / اٌٙذف اٌؼبَ 

 ٠ؼشف عزٚس ؽمٛق االٔغبْ ٚرطٛس٘ب فٟ ربسثخ اٌجشش٠خ  

 ٠خزبس اٌخظبئض ٌؾمٛق االٔغبْ  

 ٠طجك ؽمٛق االٔغبْ فٟ ث١زٗ   

 ٠ّبسط ؽمٛق االٔغبْ ِغ اطذلبئٗ  

 2 ؽمٛق االٔغبْ فٟ اٌؾؼبساد اٌمذ٠ّخ 1-1/  اٌّؾز٠ٛبد 

            1       ؽؼبسح ٚادٞ اٌشافذ٠ٓ   1-2  

 2 ؽمٛق االٔغبْ فٟ اٌضٛساد ٚاٌذعبر١ش  4-3  

 2ؽمٛق االٔغبْ فٟ اٌّذاسط ٚاٌّزا٘ت ٚإٌظش٠بد اٌغ١بع١خ     4-4  



االسبؾ \الؾقت ساعة/ الؾقت  رقؼ الؾحجة الؾحجة/ السؾضؾع 
 ع

االعتخاف الجولي بحقؾق 
 االندان

2 2 8 

 ّٔٛرط ٚص١مخ ِٕٙظ

 ((د١ًٌ اٌّذسط )) 
 اداسح اٌّىزت رم١ٕبد / اٌمغُ 

 األٌٚٝ/ اٌّشؽٍخ 

 ؽمٛق اإلٔغبْ  ٚ اٌذ٠ّمشاؽ١خ   / اٌّبدح 

 أعجٛػ١ب 2/ ػذد اٌغبػبد 

 

 

 

 

 

 

 

 .٠فُٙ اٌطبٌت ؽمٛق االٔغبْ ِٓ ؽ١ش االػزشاف ثٙب د١ٌٚب / اٌٙذف اٌؼبَ 

 .٠ؼشف اٌطبٌت اٌم١ّخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌؾمٛق االٔغبْ   

        

     2.    االػزشاف ثؾمٛق االٔغبْ ِٕز اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ 1-2/  اٌّؾز٠ٛبد 

               2االرفبل١خ االٚسث١خ ٌؾمٛق االٔغبْ     2-2  

 2 إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ    2-3  

   2االػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق االٔغبْ       2-4  


