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 التربية للمواطنة – حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان

 هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسان.

 مهما كان كانت جنسيته أو مكان إقامتة أو نوع جنسة أو لونه أو دينه أو لغتة .

 ويجب على كل إنسان يحصل على حقوقه 

 دون تمييز + مساواة

 القيم التي تقوم على أساسها حقوق اإلنسان

 احترام حياة اإلنسان وكرامته.

 الخصائص التي تتميز بها حقوق اإلنسان

 ةإنسان، فإذا فقدها فقد إنسانيت ارتباط اإلنسان بكونه-1

 -الرأي السياسي -الدين -الجنس–اإلنسان بغض النظر عن العنصر المساواة في تحقيق حقوق  -2

األصل الوطني واالجتماعي. -رأي آخر  

متكاملة تشمل مختلف مجاالت الحياة. -3  

 أنواع حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان العامة. –       حقوق المرأة. –      حقوق الطفل. -

 حقوق اإلنسان في اإلسالم

 قامت على أركان أهمها :

 الحرية + الكرامة + العدل + المساواة.

 :مصادر حقوق اإلنسان في اإلسالم

 القرآن الكريم + آراء الفقهاء + السنة النبوية.
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 :مقاصد الشريعة اإلسالمية أو أساس حقوق اإلنسان في اإلسالم

 حفظ الدين + النفس + النسل + العقل + المال .

 حقوق اإلنسان في اإلسالم

 :الحرية والكرامة والمساواةحق  -1

 أزالت الفوارق القبلية والعصبية واللغوية . -

 اإلسالم أول من نادى بأن الناس يولدون أحرار متساوين في الكرامة اإلنسانية والحقوق. -

 المساواة بين الناس دون تمييز. -

 حق العدل والسالمة الشخصية: -2

 القانون والقضاء دون تمييز.العدل هو توفير لإلنسان المساواة أمام  -

 حفظ السالم هو حق اإلنسان في السالمة الشخصية وتتحقق من خالل: -

 *عدم القبض على اإلنسان من دون سند قانوني بما ينسب له ومحاكمته محاكمة عادلة .

 حق الحياة: -3

 عاقبت جريمة إزهاق الروح + حرمت قتل النفس بغير حق.

 نسانحقوق أخرى  منحا اإلسالم  لإل

  حق التملك. –     حرية التعبير. –       حرية التفكير. –      حرية الرأي. –      حق التعليم. -

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

 1945 صدر ميثاق هيئة األمم المتحدة سنة

األمم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما حدث من جرائم ودمار وجد أن ما ورد في وثيقة 

 المتحدة غير كاف لضمان احترام حقوق اإلنسان.

اإلعالن العالمي لحقوق بوضع وثيقة جديدة أطلق عليها اسم لجنة تابعة لألمم المتحدة قامت 

 م 1948الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر أقرتها اإلنسان 

 سان .ويعتبر هذا اإلعالن هو أول المواثيق الدولية في مجال حقوقو اإلن 
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 تعريف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

هو وثيقة دولية تتضمن المبادئ والمعايير العامة لحقوق اإلنسان ، وهو موجه لشعوب واألمم 

 مادة .30كافة، ويتألف من ديباجة و 

 المبادئ العامة :

 المشاركة والجمع. –     عدم التمييز. –       التكامل. –      عدم التجزئة.–    الكونية. -

 المحاسبة وقواعد القانون.-

 الحقوق

 : الحقوق المدنية والسياسية

حق السفر +حق اللجؤ + منع االستبعاد والتعذيب + الحق في محاكمة عادلة + حق التمتع 

 بشخصية قانونية + حرية التفكير والرأي .

 عليها.يجب على كل دولة ضمان هذه الحقوق وحمايتها والمحافظة 

 :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 حق العمل + حق الضمان االجتماعي +حق التعليم

 يجب على كل دولة ضمان هذه الحقوق وحمايتها والمحافظة عليها.

 : الواجبات والمسؤوليات

 هي واجبات الفرد نحو المجتمع ومسؤوليات الدول في احترام حقوق اإلنسان.

 المي لحقوق اإلنسانتطور اإلعالن الع

 تطور محتوى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بصيغتين:

 األولى:

 إضافة الحق في التنمية يشمل ) السلم+ الحق في بيئة نقية ومحيط سليم.* 

حقوق الطفل+ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  صدرت مجموعة من القوانين مثل * 

 ضد المرأة(
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 أبرز العالقة بين التنمية وحقوق اإلنسان:

 الثانية:

تحول مبادئ حقوق اإلنسان من مبادئ نظرية إلى قوانين ملزمة بواسطة معاهدات واتفاقيات 

 دولية مثل:

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. -

 لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.ا -

 مبادئ حقوق اإلنسان التي قام عليها دستور مملكة البحرين

 التعاون والتراحم بين المواطنين. –                    العدل أساس الحكم. -

 األمن والطمأنينة. –                      الحرية والمساواة. -

 تكافؤ الفرص بين المواطنين.  –             من االجتماعي.العلم والتضا -

 مبادئ منظومة حقوق اإلنسان في مملكة البحرين

 .تكافؤ الفرص –.        األمن  –.     المساواة  –.      الحرية  –.     العدل  -

إلتزاما بمبادئ شملت الحقوق السياسية والمدنية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 الشريعة اإلسالمية والمعاهدات والمواثيق الدولية  أصبحت جزء من منظومة التنمية المستدامة

 أسئلة التقويم:

 عرف المصطلحات التالية: ➢

 حقوق األنسان. -1

 هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسان.

  جنسة أو لونه أو دينه أو لغتةمهما كان كانت جنسيته أو مكان إقامتة أو نوع 

 ما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟ -2

هو وثيقة دولية تتضمن المبادئ والمعايير العامة لحقوق اإلنسان ، وهو موجه لشعوب 

 مادة .30واألمم كافة، ويتألف من ديباجة و 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟ ومتى كان ذلك؟ما الجهة التي  أصدرت  -3

 م1948لجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر أقرتها ا
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 ما مصادر حقوق اإلنسان في اإلسالم؟ -4

 القرآن الكريم   -

 آراء الفقهاء  -

 السنة النبوية -

 

 اذكر المبادئ العامة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. -5

 المشاركةوالجمع –عدم التمييز. –       التكامل. –      عدم التجزئة.–    الكونية. -

 المحاسبة وقواعد القانون.

 

 ملف حقوقنا وواجباتنا

 18المادة  –دستور مملكة 

لناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق )) ا

والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 

 العقيدة((.

 :الحقوق

 الحقوق المدنية والسياسية: •

حرية الرأي  –المساواة  –المشاركة السياسية  –عدم التعذيب  –األمن  –الحرية  –حق الحياة 

 التعبير والتفكير والضمير والدين. –

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية: •

 –الرعاية الصحية  –المأوى  –المأكل  –التملك  –المستوى الألق للمعيشة  –التعليم  –العمل 

 الضمان االجتماعي.

 الحقوق البيئية والثقافية والتنموية: •

الحق في  –الحق في حياة ذات جودة  –حق المشاركة في التنمية  –حق العيش في بيئة آمنه 

 فرص متكافئة.

 الواجبات

 الوالء للوطن والدفاع عنه إذا تعرض للخطر وهو واجب مقدس على كل مواطن. •
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 زام بالوحدة الوطنية وسالمة النظام العام.االلت •

 واجب اإلنتاج واإلخالص في العمل. •

 واجب االلتزام بالقوانين االقتصادية واالجتماعية. •

 واجب التضامن اإلجتماعي. •

 واجب المحافضة على الممتلكات واألموال العامة وحمايتها. •

والبيولوجي.احترام حقوق األجيال القادمة ترشيد االستهالك والمحافظة على التنوع الفطري  •

 في استالم عالم صالح للحياة.

 أسئلة التقويم:

 اذكر اهم الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها القانون في مملكة البحرين؟ -1

حرية  –المساواة  –المشاركة السياسية  –عدم التعذيب  –األمن  –الحرية  –حق الحياة 

 التعبير والتفكير والضمير والدين. –الرأي 

 عدد بعض الواجبات التي اقرها الدستور في مملكة البحرين. -2

 الوالء للوطن والدفاع عنه إذا تعرض للخطر وهو واجب مقدس على كل مواطن. -

 االلتزام بالوحدة الوطنية وسالمة النظام العام. -

 واجب اإلنتاج واإلخالص في العمل. -

 بالقوانين االقتصادية واالجتماعية.واجب االلتزام  -

قارن بين الحقوق الثقافية والتنموية والحقوق االقتصادية واالجتماعيةوالتي نص عليها الدستور   -3

 في البحرين

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية الحقوق الثقافية والتنموية

حق  –حق العيش في بيئة آمنه 

حياة الحق في  –المشاركة في التنمية 

 .الحق في فرص متكافئة –ذات جودة 

 

المستوى الألق للمعيشة  –التعليم  –العمل 

الرعاية  –المأوى  –المأكل  –التملك  –

 الضمان االجتماعي. –الصحية 
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 ما أهم الحقوق البيئية للمواطن ؟-4

 حق العيش في بيئة آمنه

 

 عالقات مملكة البحرين الدولية

 ؟ التعاون الدوليالهدف من ما 

 .تحقيق التنمية •

 .نشر السالم في العالم •

 أوال: نماذخ من تعاون مملكة البحرين مع محيطها اإلقليمي والعالمي :

 مملكة البحرين والتعاون الخليجي : -أ

 –اإلمارات  -السعودية-إنشاء مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي الستة ) البحرين
 الكويت( –سلطنة عمان  –قطر 

 م .1981سنة 

 أهداف المجلس:

 ترسيخ دعائم األمن واالستقرار في المنطقة. -1

 دعم التعاون اإلقليمي من خالل: -2

  العمل اإلعالمي المشترك. -3

 تعزيز االلتزام بمبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية والدبلوماسية. -4

 مملكة البحرين والتعاون العربي: -ب

سعت مملكة البحرين لتحقيق الوحدة مع األمة العربية منن خالل ما يجمع المملكة باألمة العربية 
 من

 أسس تاريخية •

 لغة •

 ثقافة •

 آمال ومصير مشترك من خالل : •

 ألمة العربية همومها وقضاياها مثل: القضية الفلسطينية.مشاركة البحرين ا -
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 إنظمامها لمنظمات إقليمية مثل: جامعة الدول العربية. -

 مملكة البحرين والتعاون الدولي: -ج

ومن الضروري أن تبذل كل تحقيق السالم اإلقليمي والعالمي أهداف مملكة البحرين الدولية 
 جهودها من أجل تحقيقة من خالل:

بثبات وتوازن في المواقف المنظم للعالقات الدولية وذلك  بالمبادئ األساسية للقانون التمسك •
 في مختلف القضاية اإلقليمية والدولية.

 السياسات التي اتبعتها مملكة البحرين للتعاون الدولي :

 اعتمدت مملكة البحرين قواعد ثابتة في عالقاتها من خالل تعاونها مع الدول الكبرى.-

 م .1971منظمة األمم المتحدة  عام ☺التعاون مع المنظمات الدولية مثل -

التي تتماشى مع التعاليم وقد وقعت مملكة البحرين على كل اإلتفاقيات الصادرة من المنظمة 
 ☺اإلسالمية وقيم المجتمع مثل

+القضاء ) حقوق اإلنسان + البيئة + اتفاقيات خاصة بمكافحة المخدرات والتصدي لإلرهاب 
 على المرض والجهل +تنمية الموارد البشرية (.

 شاركت في تكريس األمن والسلم الدوليين. -

 :وذلك من خالل

 سياسة احترام وتقدير منجزات شعوب العالم.  -

 تشجيع الحوار بين الحضارات. -

 تعد مملكة البحرين نموذجا للتعايش والتسامح لجميع الديانات والطوائف. -

 بثوابت الوحدة الوطنية.االلتزام  -

 تحقيق مبدأ المواطنة والمساواة لكل المواطنين. -

 :أسئلة التقويم

ضع عالمة صح أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة خطأ أمام اإلجابة الخاطئة. -1  

•   (x تأسس مجلس التعاون الخليجي في سنة )1961. 

•   (x  عدد الدول المشاركة في مجلس التعاون الخليجي أربع دول ). 
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أجب عن السؤال التالي: -2  

 * عدد أهداف مجلس التعاون الخليجي.

 ترسيخ دعائم األمن واالستقرار في المنطقة. -1

 دعم التعاون اإلقليمي من خالل: -2

 العمل اإلعالمي المشترك. -3

 

 اذكر القضية العربية التي دعمتها مملكة البحرين.* 

 القضية الفلسطينية

 التعاون الدولي؟إالم يهدف *

 .تحقيق التنمية •

 .نشر السالم في العالم •

  أبرز مظاهر الحكمة في النهج الذي تتوخاه مملكة البحرين في سياستها الخارجية.*

اكسبتها مكانة  مملكة البحرين قواعد ثابتة في عالقاتها من خالل تعاونها مع الدول دااعتم

 مهمه بين دول العالم.

 

 

 
 ) :متنيايت لمك ابلنجاح والتفوق
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