
 نموذج اجابة امتحان نهاية الترم االول مادة حقوق االنسان كلية التمريض الفرقة الثالثة

 -اجابة السؤال االول :

 مفهوم حقوق االنسان : – 1

يعرف الحق لغويا علي انه نقيض الباطل , وهو من اسماء هللا تعالي ومن صفاته , ومن اسماء القران , ومن معانيه العدل 

وجب , والحق يوالصدق , واالسالم , والموجود الثابت . وجمعه حقاق وحقوق , وحق الشيء يحق بالكسر حقا : اي 

 :الملك.

)الحق( في مواضع كثيرة وعلي معاني مختلفة , فتارة يطلقون لفظ )الحق( علي  استعمل الفقهاء لفظ ومن الناحية الشرعية

كقولهم حق هللا وحق العبد , وتارة في مقابل االعيان والمنافع السلوكية كحق الشفعة جميع الحقوق  المالية وغير المالية , 

ون حق المرور مثال , ويطلقونه كذلك , وحق الوالية , كما يستعملون الحق بمعني الثبوت واللزوم كحق الدار ويقصد

 علي ما ينشأ عن العقد من التزامات كحق تسليم المبيع ودفع الثمن في عقد البيع .

: اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا , ولهذا التعريف قيمته العلمية ألنه عرف )الحق(  كما عرفه بعض الفقهاء بأنه

كما أنه ذكر طبيعة هذا االختصاص المصطلحات الشرعية االخري , بكونه "اختصاص" وهو ما يميز الحق عن غيره من

ية ومعنوية يختص بها صاحب مما يعني ان يترتب عليه نتائج واثار ماد,  حين وصفه بأنه"مظهر فيما يقصد له شرعا"

العموم , غيره وقد عرفه بعض الفقهاء المعاصرين بأنه : ما ثبت لالنسان بمقتضي الشرع لصالحه علي وجه  الحق دون

 كما عرف بأنه " الواجب الثابت"

فقد عرف فقهاء القانون الحق بأنه عبارة عن : كل مصلحة يحميها القانون . وعرف بأنه " قدرة  اما من الناحية القانونية

 علي السلوك بصورة معينة , يمنحها القانون , ويحميها تحقيقا لمصلحة يقرها.

 االنسان كما يلي :ومن خالل ما سبق يمكن تعريف حقوق  

 هي " الحقوق الطبيعية التي تولد مع االنسان دون ان يشترط لذلك اعتراف الدولة بها قانونا ". -

وقيل بأنها " تلك الحقوق الطبيعية االصلية التي نشأت مع االنسان منذ الخلق االول , وتطورت مع الحضارة , ويجب  -

 كونه انسانا , وتميزه عن سائر الكائنات االخري.ان تثبت لكل انسان في كل زمان ومكان لمجرد 

لوم االجتماعية موضوعه دراسة العالقات بين االفراد علي اساس من : " فرع خاص من الع بانها  R.cassinوعرفها 

 الكرامة االنسانية وتحديد مجموعة الحقوق الالزمة لنمو وازدهار شخصية كل فرد من بني االنسان "

ة الحقوق االساسية التي ال يستغني عنها االنسان في حياته والتي تكفل الدولة االعتراف بها وتنظيمها : مجموع وقيل بأنها

 وحمايتها , او هي القدرة علي عمل شيء او االمتناع عن عمله .

: هي اصطالح يطلق علي مجموعة الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها كإنسان اي بوصفه  حقوق االنسان قانونا

 نسانا "ا

: هي تلك المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الذي وهبه الباري جلت قدرته  حقوق االنسان في الشريعة االسالمية

 لإلنسان , والزام الجميع طبقا للضوابط والشروط الشرعية باحترامها ".

م به جل شأنه , وعالقتهم ببعضهم في :" مجموعة من القواعد التي شرعها هللا لعباده , لتنظيم صالته وعرفها البعض بأنها

     نواحي الحياة المختلفة , اقتصادية او سياسية او دولية او اخالقية ".

 المقومات التي تقوم عليها حقوق  االنسان  

حقوق  االنسان هي المعايير االساسية التي ال يمكن للناس من دونها ان يعيشوا بكرامة كبشر وهي اساس الحرية والعدل  -

 السالم وان من شأن احترامها اتاحة فرصة تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة .و



حقوق االنسان , هي الحريات والحقوق المستحقة لكل شخص لمجرد كونه انسانا . ويستند مفهوم حقوق االنسان علي  -

لتمتع بحريات اساسية معينة . االقرار بما لجميع افراد االسرة البشرية من قيمة وكرامة اصيلة فيهم , فهم يستحقون ا

 وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع التمتع باألمن واالمان , ويصبح قادرا علي اتخاذ القرارات التي تنظم حياته .

ان حقوق االنسان وحرياته االساسية تمكننا ان نطور ونستعمل علي نحو كامل خصالنا االساسية وقدراتنا العقلية  -

اساس مطلب البشرية المتزايد بحياة  رنا , وان نفي باحتياجتنا الروحية وغيرها , وتقوم هذه الحقوق عليومواهبنا وضمائ

 تتمتع فيها الكرامة والقيمة االصلية في كل انسان باالحترام والحماية .

لذلك تتميز هذه الخقوق ها , تقالال عن الدولة , بل وقبل نشأتومن الثابت ان حقوق االنسان تولد مع االنسان نفسه واس -

بأنها كقاعدة عامة واحدة في اي مكان من المعمورة , فهي ليست وليدة نظام قانوني معين , انما هي تتميز بوحدتها 

وتشابهها , باعتبارها ذات الحقوق التي يجب االعتراف بها واحترامها وحمايتها , ألنها جوهر ولب كرامة االنسان التي 

لقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا اكدها قوله تعالي ) و

 تفضيال (.

وإن كان ثمة تمييز او تغاير فان ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته . ومن ضمن الحقوق االساسية :  -

 سان في حريته وامانه الشخصي  واالمان الشخصي . .  حق االن –ة الحري –الحق في الحياة . . اي حق االنسان في حياته 

 . . اي محاكمته امام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع وغيرها .  المحاكمة العادلة

حقوق االنسان ال تشتري وال تكتسب وال تورث فهي ببساطة ملك الناس النهم بشر وهي متأصلة في كل فرد وواحدة  -

ع البشر بغض النظر عن العنصر او الجنس او الدين او الرأي السياسي او اي رأي اخر وقد ولدنا جميعا احرار لجمي

ومتساوين في الكرامة والحقوق فحقوق االنسان عالمية وال يمكن انتزاعها فليس من حق احد ان يحرم شخص من حقوقه 

 بكرامة وهي غير قابلة للتجزئة . فحقوق االنسان ثابتة وال يمكن التصرف بها كي يعيش الجميع

ان حقوق االنسان هي ضمانات قانونية عالمية تحمي االفراد والمجموعات من اجراءات الحكومات التي تتدخل في  -

الحريات االساسية والكرامة االنسانية . ويلزم القانون العالمي ) حقوق االنسان ( الحكومات بفعل اشياء معينة ويمنعها من 

 اخري . فعل اشياء

ان حقوق االنسان عالمية , فهي واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر او الجنس او الدين او الرأي السياسي او  -

اي رأي اخر , او االصل الوطني او االجتماعي . فقد ولد جميع البشر احرار ومتساوين في الكرامة والحقوق . فهي 

 تحمي الفرد والجماعة .

, فليس من حق احد ان يحرم شخصا من حقوق االنسان حتي لو لم  ن ال يمكن التنازل عنها او انتزاعهاان حقوق االنسا -

تعترف بها قوانين بلده , او عندما تنتهك الحكومة تلك الحقوق والقوانين . فحقوق االنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف . اذ 

 انها تحظي بالضمانات الدولية .

وية ومترابطة غير قابلة للتجزؤ . ذلك انه كي يتمتع االنسان بحقوقه وجب ان يعيش ويحيا . كما ان حقوق االنسان متسا -

 يجب ان يعيش االنسان بكرامة , مثلما يحق له ان يتمتع بالحرية واالمن , وبمستويات معيشة الئقة.

ان . وعلي الرغم من ذلك فإن هذه وتكفل القوانين وتضمن االنظمة التشريعية في معظم بالد العالم صيانة حقوق االنس -

االنظمة ال تكون دائما فعالة , وتعجز معظمها عن اقرار بعض حقوق االنسان . إال ان المعايير العالمية تضمن اقرار هذه 

                                الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها .

                                                                                                                                                                                                                                                                    لحقوق االنسان؟ما هي مقترحاتك لتفعيل االتفاقيات الدولية 

 يجب ان يضاف الي االتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق االنسان مجموعة قواعد القانون االنساني. -1

 يجب ان تكون مسئولية الدفاع عن حقوق االنسان مسئولية دولية مشتركة بين المجتمع الدولي . -2

 يجب االعتراف بالخصوصية الثقافية للشعوبل. -3

 ب اعطاء الشعوب المزيد من الحرية والمساوة والمشاركة السياسية .يج -4



 يجب علي الدول العربية ان تعمل علي تكوين منظمات عربية لحقوق االنسان تعمل باسلوب علمي . -5

البد وان يتزامن مع تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان وجود اليات ثقافية توجب علي كل شخص احترام حقوق االخرين  -6

 حرياتهم .و

 ان يصبح لكل الدول الحق في سن القوانين حيب حاجاتها اليها . -7

 السؤال الثاني : أكمل :

بينما تهدف المنظمة العربية لحقوق االنسان الي  .حماية الحقوق االنسانية.. تهدف منظمة العفو الدولية  الي -1
 نشر الوعي لدي المواطنين بحقوقهم المشروعة .......

حقوق االنسان خالل مسيرته التاريخية لتحوالت دولية ومفاهيم عديدة استهدفت في النهاية بمورة خضع مفهوم  -2
  معانية وهو ما يعرف باالجيال الثالثة لحقوق االنسان حيث يؤكد الجيل االول عمي مجموعة من الحقوق هي

 واع التعذيب و حق التنقل..الحقوق الفردية و الحق في الحياة و السالمة الشخصية و القضاء عمي كافة ان
حق الشعوب ...بيبينما اغفل الجيل االول مجموعة من الحقوق وهي التي تناولها الجيل الثاني والتي تتمثل في  

  .....الحقوق السياسيةوفي تقرير مصائرها.
لحقوق االنسان وبتدقيق النظر الي حقوق االنسان عمي مستوي العالم نشعر بوجود ازدواجية  في المعايير الدولية  -3

ول االوربية عنها في الدول العربية وهناك العديد من الشواهد التي تبرر هذا الشعور وتدعمة دوالتي تختمف من ال
جرائم ..و...االنتهاكات الصربية في البوسنه.....و ..حق الشعب الفمسطيني في الحياة التي سمبت منه..مثل 

 ...الحرب التي باتت تمثل مسمسل يومي
وتقوم عمي اساس .. شعور الفرد في االنتماء والوالء لبمد ما.تعرف المواطنة عمي انها  -4

  ..المساوة.و..المشاركة..
نتيجة لظهور بعض  م 1678م , واالعالن الفرنسي عام  1611ظهر االعالن االمريكي لحقوق االنسان عام  -5

ة لمصميب االحمر لحماية االنسان من خالل  االنتهاكات لحقوق االنسان والتي عمي أثرهما سعت المجنة الدولي
  ...مواجهة مشكالت االقميات وتجار الرقيق...و ..مساعدات ضحايا الحروب..

الديمقراطية  هي ممارسة تتوافق مع القيم المجتمعية فالديمقراطية مجموعة من القيم االنسانية التي تشكمت عبر  -6
ثقافة الحقوق ..و .تحسين نوعية الحياة.و..التنميةحدوث .فترات تاريخية عديدة حيث تهدف الي  

  ...االنسانية

 


