
 مفكوم حقوق االندان :
مجموعة الحموق والمطالب الواجبة الوفاء لكل البشر على لدم : هً  حموق اإلنسان

 المساواة دونما تمٌٌز فٌما بٌنهم

التً تصف  المعاٌٌر االجتماعٌة أو األخاللٌة هً المبادئأٌضا :  حموق اإلنسانو 

ً للسلون البشري الذي ٌُفهم عموما بؤنه مجموعة من األساسٌة التً  الـحموق نموذجا

، إنسان ال ٌجوز المس بها وهً مستحمة وأصٌلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه

فهً مالزمة لهم بغض النظر عن هوٌتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو دٌانتهم أو 

 .أصلهم العرلً أو أي وضع آخر

اإلنسان فمد كرستها  تعتبر حموق اإلنسان حموق طبٌعٌة وغرٌزٌة تولد مع والدة

واعترفت بها كل األدٌان السماوٌة والدول والمنظمات... فً العصر الحدٌث، فهً 

 .تمس بصٌفه مباشرة جوهر اإلنسان فً كرامته

والحدٌث عن حموق اإلنسان حدٌث لدٌم متجدد، فهً موجودة مع وجود اإلنسان فً 

حترام المتبادل بٌن حد ذاته وبالٌة على وجه األرض، وهً نابعة من ضرورة اال

ً فً تثبٌت الحموق األساسٌة لإلنسان  اإلنسان وأخٌه اإلنسان، وكان اإلسالم سبَّالا

باعتباره كائن كرمه هللا بالعمل واصطفاه على سائر خلمه، وجعله سٌداً فً األرض 

وأمده بالوحً السماوي والرعاٌة اإللهٌة والشرع الموٌم وأرسل له األنبٌاء والرسل 

ع له األحكام وأنزل  علٌه الكتب لٌسٌر على الهدى السدٌد والصراط المستمٌم، وشرَّ

 .لبٌان الحموق والواجب

 :خصائص حقوق اإلندان

 :بما ٌؤتً خصائص حموق اإلنسان  إجمال ٌمكن

حموق اإلنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث فهً ببساطة ملن الناس  أوال: 

 .كل فردألنهم بشر فحموق اإلنسان متؤصلة فً 

حموق اإلنسان واحدة لجمٌع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو  ثانٌا :

الدٌن أو الرأي السٌاسً أو الرأي األخر أو األصل الوطنً أو االجتماعً فمد ولدنا 

جمٌعا أحرارا ومتساوٌن فً الكرامة والحموق فحموق اإلنسان عالمٌة وعالمٌة 

 .التنوع الثمافً والخصوصٌة الثمافٌة حموق اإلنسان ال تتعارض مع فكرة

حموق اإلنسان ال ٌمكن انتزاعها فلٌس من حك احد أن ٌحرم شخصا أخر من  ثالثا: 

حموق اإلنسان وان لم تعترف بها لوانٌن بلده أو عندما تنتهكها تلن الموانٌن فحموق 

 .اإلنسان ثابتة وغٌر لابلة للتصرف
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ما ٌعنً أنه ال ٌمكن أن نتمتّع ،  لة للتجزئةلاب متآزرة وغٌر حموق اإلنسانرابعا : 

بشكل كامل من دون المجموعة األخرى. فعلى سبٌل  الحموق بمجموعة واحدة من

المدنٌة والسٌاسٌة  الحموق المثال، ٌسّهل التمدم المحّرز فً مجال

 .االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة الحموق ممارسة

 


