
 األولىالمحاضرة 
 والديمقراطية والحريات العامة اإلنسانحقوق  المادة :
 الصباحي والمسائي( لمدراستين)المغة الفرنسية القسم :

 مدرس مساعد منذر منعم سعد المادة : أستاذ
وأهم الحقوق  اإلنسانتعريف وخصائص وأنواع حقوق  عنوان المحاضرة:

 األساسية
اهلل  أسماءو نقيض الباطل، وهو اسم من الحق في المغة : هو الثبات وه

 الحسنى.
لمفرد، او هو مصمحة يحميها القانون أو هو  إراديةالحق كمصطمح: سمطة 

 القانون. هيحمي نتماءا
او قد يأتي بمعنى  واألنثى( في المغة عمى الذكر اإلنسانوتطمق كممة )

 األنس أو النسيان.
 األشخاصسموك لتي تنظم : هو مجموعة القواعد الممزمة اأما القانون 

لسمطة ا من اختصاص وحياتهم ونشاطهم وعالقاتهم بعضهم ببعض وهو
 التشريعية.

 القانون: وأنواع
القانون الطبيعي: هو القانون المستمد من الطبيعة الذي يفرض نفسه عمى 

 المجتمع البشري.
ما، وهو عمى قسمين هو القانون الذي تضعه سمطة القانون الوضعي: 

 الدولية، والحقوق الداخمية( )الحقوق
 مميزات القانون الطبيعي:

القانون الطبيعي من الحياة الطبيعية البسيطة ، وهي الحياة البسيطة  (1
 البدائية.



 جامدة والنهائية. أن قواعد القانون الطبيعي ليست ثابتة، وال (2
 .يعطينا قواعد أخالقية عامة وثابتة القانون الطبيعي ال (3
 يعي بالمعنى الذي يفهم قانون.يعد الفانون الطب ال (4

 :اإلنسانحقوق 
يمكن لمناس ،من دونها أن يعيشوا بكرامة  ال بأنها المعايير األساسية التي

 هي أساس الحرية والعدالة والمساواة. اإلنسانكبشر،وان الحقوق 
 :اإلنسانخصائص حقوق 

 تورث. تكتسب وال تشترى وال ال اإلنسانحقوق  (1
يع البشر بغض النظر عن الدين والجنس واحدة لجم اإلنسانحقوق  (2

 والعنصر.
 يمكن انتزاعه. ال اإلنسانحقوق  (3
 غير قابمة لمتجزئة. اإلنسانحقوق  (4
 ان مبدأ المساواة فحقوق االنسان متساوية. (5
 حقوق اإلنسان اساسها الكرامة والقيم االنسانية االخرى. (6

 فئات )أنواع( الحقوق:
 من الحقوق(. األولالحقوق المدنية والسياسية وتسمى )الجيل  (1
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية وتسمى) الجيل الثاني من الحقوق(. (2
الحقووووووق البيئيوووووة والثقافيوووووة والتنمويوووووة وتسووووومى  ) الجيووووول الثالوووووث مووووون  (3

 الحقوق(.
 األساسية هي: اإلنسانأهم الحقوق 

من ممارسة  اإلنسانيتمكن  حق الحياة والحرية : فمن دون الحياة ال (1
يجب أن فيعد حق الحياة أهم الحقوق األساسية التي  األخرى هحقوق

 تتوافر لمفرد.



أساس أخالقي أي أنها  إلىحق الممكية: يستند حق الممكية  (2
 ضرورية.

 الممكية. همن أوج هق التعاقد: وهو وجح (3
القدرة  أن إذ اإلنسانينشأ هذا الحق من طبيعة حق حرية الكالم: (4

 عمى الكالم ضرورة لتكوين المجتمع.
 حق العقيدة وحرية الضمير: يقصد بالعقيدة أي الدين والتدين فال (5

 في بعض الدول. اً يزال حق العبادة مقيد
حق تكوين الجمعيات واالشتراك فيها: ان تكون الجمعيات من  (6

 . لإلنسان األولىالحقوق 
 س البشري.لوجود الجن األساسالعائمة هي  أنحق تكوين األسرة:  (7
 .هفي ان تحترم الحياة الخاصة ب اإلنسانحق الخصوصية:وهو حق  (8
 .تهئيمكانة تبعا لمش اإلنسانتغير  إمكانيةعنى محق التنقل : ب  (9

 الحق في عدم التميز. (11
 الحق في المساواة أمام القانون. (11
 الحق في الجنسية والمواطنة. (12
 .حق المشاركة في الحياة الثقافية (13
 مي.الحق في التجمع السم (14
 القضاء عمى العبودية. (15
 .ةالقضاء عمى التعذيب والمعاممة القاسية أو الالإنساني (16
 القضاء عمى ممارسات الحجز التعسفي واالعتقال والنفي. (17


