
 

 

 
 
 

 حقوق إنسانالمادة :      اليندسة الزراعيةالشعبة:      األولى: وقاية النبات      الفرقة : قسم 
 نموذج إجابة امتحان مادة حقوق اإلنسان

 2013/ 2012لمعام الجامعي  ) دور يونيو (الثاني الفصل  الدراسي      
 

 لسؤال األول:اإجابة 
ب عمى الوعي بحقوق اإلنسان وممارستيا في الحياة اليومية؟ وماىي التي تترتاإليجابية اآلثار  ماىي -أ

 درجات(. 10)            أىم المعايير التي يعتمد عمييا في التعريف بحقوق اإلنسان؟
 تتمخص اآلثار االيجابية في اآلتي:

 .الوعي الذاتي بالحقوق يتيح لألفراد افضل الحظوظ لحماية حقوقيم الفردية والدفاع عنيا -1
الوعي الجماعي بالحقوق يكسب المجتمع حصانة ضد االنتياكات واالعتداءات ميما يكن مصدرىا  -2

 ويجعمو يممك وسائل درء العدوان عمى حقوق مواطنيو.
الوعي ىو نشاط ذىني مصدره العقل , يؤدي اتساعو في المجتمع الى اتساع نطاق العقالنية,  -3

 يادئ المتمدن.والمجتمع العقالني ىو ساحة لمحوار ال
الحوار ىو وسيمة عبور في اتجاه االخر: احترامو وحفظ حقو في االختالف , وغايتو التوافق, توافق  -4

 اآلراء وتوافق المصالح.
يؤدي الوعي بحقوق االنسان وحرياتو االساسية عمى الصعيد العالمي الى تعزيز التفاىم الدولي  -5

 العتداء والتوسع وقبول حل النزاعات بالطرق السممية.وعدم االلتجاء الى القوة والعنف بقصد ا
 التي يعتمد عمييا في التعريف بحقوق اإلنسان فيي عبارة عن: أما المعايير
 : يميز بين الحقوف االساسية والحقوق االخرى.معيار قانوني
 : يقسم حقوق االنسان الى ثالثة اجيال: معيار زمني

 ة والمدنية.جيل اول يتمثل في الحقوق السياسي -1
 جيل ثان يتمثل في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -2
جيل ثالث يعرف بحقوق التضامن االنساني, حيث السمم والتنمية, واالرث االنساني المشترك, وحق  -3

 االجيال المقبمة في بيئة نقية ومحيط سميم.
لم تتم حمايتيا عمى المستويين الوطني : حيث انو ال معنى إلقرار حقوق وحريات ما حماية الحقوق

والدولي. من اساليب الحماية ىناك الحماية بواسطة القانون حيث تشرع قواعد قانونية تكفل التمتع 
بحقوق االنسان بصورة فعمية, ونذكر الحماية بواسطة التربية والتعميم لضمان نشر ثقافة حقوق 

 لألفراد.االنسان, والتربية عمييا, وجعميا سموكا يوميا 



 

 

تعتبر رسالة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي اهلل عنو إلى القاضي أبي موسى األشعري  -ب 
 درجات(. 10)               .نموذجا يحتذى بو في القضاء العادل ناقش ىذه الرسالة

 أبي موسى االشعري(رسالة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى القاضي عبد اهلل بن قيس )تتضمن 
القواعد األساسية التي يبنى عمييا القضاء، ومن عدل بين ويجسد القضاء العادل حيث تتضمن الرسالة 

الخصوم ورجوع إلى الحق، وطرق إجراءات التداعي وسير المحاكمة، والرجوع إلى نصوص كتاب اهلل 
من أحكام  تعالى وسنة رسولو في كل ما يصدر عن القاضي، فيي رسالة عظيمة الفائدة تحوي ما تشتت

القضاء، وتجمع ما تفرق من أسس التنظيم واإلدارة لمقضاء، وىي دستور قويم في نظام القضاء 
والتقاضي، وسجل حافل جامع لكثير من شئون القضاء ومسائمو، تجمعيا في كممات قميمة موزونة تكاد 

رسين والمؤلفين، فرواىا أن تكون قطعة أدبية تحمل عناصر البالغة واإليضاح. لذا اىتم بيا كثير من الدا
أجمة من العمماء المتقدمين والمتأخرين من المحدثين والفقياء، والمؤرخين واألدباء، وتناولوىا بالبحث 

  واالستنباط والثناء في كتب السنة والفقو والتأريخ والسير واألدب وغيرىا.
  فقط : اثنينأجب عن  السؤال الثاني:

ارتا في أي البالد صدرت وعمى ما كانت تحتوي ومن الذي أصدرىا، قل ما تعرفة عن وثيقة ماجنا ك -أ
 درجات(. 10) وماىي الفئات األربع التي اعتمدت عمييا حقوق اإلنسان في المجتمع؟

التي أصدرىا جون ( و م1215في مطمع القرن الثالث عشر )عام في إنجمترا  ماجنا كارتا صدرت وثيقة
منح حقوقًا لألفراد. وأخضعت ممك إنجمترا لحكم القانون. وأصبحت الماجتا واحتوت عمى ممك اإلنجميز 

األمريكية التي صدر كارتا نموذجًا احتذت بو كافة الوثائق التي صدرت الحقًا مثل وثيقة سان لمحقوق 
م. وقد اقترح بيان الحقوق فكرة إقرار الحقوق العالمية غير أنو استثنى، عمميًا، الرقيق 1791عام 

ومجموعات أخرى من التمتع بيا. فبيان الحقوق لم يكن في حقيقتو عالميًا إذ قصر عن التعبير عن 
يالدي بدأت الشعوب في إنشاء حقوق اإلنسان كما نفيميا اآلن. ومع إطاللة القرن العشرين الم

م منظمة العمل الدولية التي ظمت تسعى إلقرار الحقوق 1919منظمات دولية متعددة، فتكونت في عام 
 األساسية في جميع أنحاء العالم.

 :ىي أربع فئاتأما عن الفئات التي اعتمد عمييا حقوق اإلنسان في المجتمع يمكن تقسيما إلى 
 الحقوق الفردية والشخصية.الفئة األولى وتتناول  -1
 الفئة الثانية وتتناول عالقات الفرد بالمجموع أو بالدولة.  -2
 الفئة الثالثة وتشمل الحريات العامة والحقوق األساسية. -3
 الفئة الرابعة وتشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية. -4
 درجات(. 10حقوق اإلنسان.)ما درست قارن بين المفيوم اإلسالمي والمفيوم الغربي ل ءفي ضو  -ب

...  تتميز حقوق اإلنسان في اإلسالم بميزات عديدة، فيي ربانية، منضبطة، ممزمة، ثابتة، شاممة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7


 

 

وسنبين بعض ىذه الميزات عند المقارنة بين حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي اإلعالن العالمي لحقوق 
 ئق الوضعية الدوليةاإلنسان. مقارنة بين حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي الوثا

 أواًل: من حيث المصدر:
حقوق اإلنسان في الوثائق الوضعية مصدرىا اإلنسان ، الذي ىو مركب النقص ، وىو يخطئ  أكثر مما 

الذي ال ينطق عن  اهلل يصيب. أمَّا في اإلسالم: فمصدر حقوق اإلنسان كتاب اهلل المعجز ، وسنة رسول
 تشريعات ربانية.اليوى. فيي 

 : من حيث اإللزامية: ثانياً  
فالوثائق الوضعية التي وضعيا اإلنسان ليست إال مجرد تصريحات، وتوصيات صادرة عن األمم المتحدة، 
لزام فييا، وال يترتب عمى اإلخالل بيا أي جزاء قانوني. أما في اإلسالم فيي أبدية، ثابتة،  ال إجبار وا 

 مى الفرد: األخذ بيا، راجيًا ثواب اهلل، خائفًا من عقابو.إلزامية، ال تقبل الجزئية، والحذف، والتبديل. وع
 ثالثًا: من حيث األسبقية: 

نقول في صدد المقارنة بينيما اآلتي: في الوثائق الوضعية أول وثيقة لحقوق اإلنسان، كانت ما جاء بو 
ي اإلسالم م (. أما ف1215اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في القرن الثالث عشر الميالدي، سنة )

فبدأت بظيور اإلسالم نفسو، وقد اشتممت عمى: حقوق ثابتو هلل، وحقوق لمعباد، كحقوقو المدنية، 
 والسياسية، واالجتماعية، والثقافية. 

 رابعًا: من حيث حماية حقوق اإلنسان وضماناتيا في اإلسالم، وفي الوثائق الدولية: 
ىي المصدر، وكذلك الحماية الدولية ليا ال تعدو كونيا في الوثائق الدولية حقوق اإلنسان، البشرية  -1

 توصيات أدبية، ومحاوالت لم تصل إلى حد التنفيذ. وعمى كٍل  فيي تقوم عمى أمرين: 
 محاولة االتفاق عمى أساس عام ومعترف بو بين الدول جميعًا.  –أ
 محاولة وضع جزاءات ممزمة ، تدين الدولة التي تنتيك حقوق اإلنسان.  -ب
ىذه التوصيات في حقيقتيا كما يقال: حبر عمى ورق، يتالعب بيا واضعوىا حسبما تممية عميو و 

ن كان فيو الضرر البالغ عمى األفراد، بل وعمى األمم.  أىوائيم، وشيواتيم، ومصالحيم، وا 
 أمَّا في اإلسالم فالحقوق التي منحيا اهلل لإلنسان محمية مضمونة، وذلك ألنيا:

أُلبست الييبة واالحترام، ألنيا منزلة من عند اهلل، وىذا ُيَشكُِّل رادعًا لألفراد والحكام عمى فيي مقدسة قد  -أ
 السواء عن تعدييا وتجاوزىا.

 احتراميا نابع من داخل النفس المؤمنة باهلل.  -ب
 ال يمكن إلغاؤىا، أو نسخيا، أو تعديميا.  –جـ 
 أنيا خالية من اإلفراط، والتفريط.  -د

 ن حيث الشمول:خامسا: م



 

 

اإلسالم يتمّيز عن غيره بالشمولية، ونذكر ىنا بعض حقوق اإلنسان التي لم يذكرىا مشرعو اإلعالن 
 العالمي لحقوق اإلنسان، وىي كاآلتي:  

 حقوق اليتامى: ففي الميثاق العالمي أشار إلى حق رعاية الطفل فقط.  -1
تامى، وَحِفَظ حقوقيم، وأمر باإلحسان إلييم، بكافة أمَّا اإلسالم: فقد تميز بإعطاء عناية خاصة لمي -2

 أنواع اإلحسان، بل ورتََّب عمى ذلك األجر، والثواب. 
  .حق ضعاف العقول: كفل ليم اإلسالم حق الرعاية واالىتمام، وأمر بحسن معاممتيم -3
م، وأقّر ىذا حق الميراث: وىذا الحق قد غفمت وتغافمت عنو الوثائق البشرية، بينما نظم اإلسال -4

 .الحق، في أروع صوره، وأبطل ما كان عميو الناس قبل اإلسالم، من إسقاط حق المرأة في الميراث
حق الدفاع عن النفس: أيضًا ىذا الحق من الحقوق التي لم يذكرىا اإلعالن العالمي لحقوق  -5 

  .نظمواإلنسان، بينما وردت العديد من اآليات واألحاديث، التي تقّر ىذا الحق وت
حسان، من غير استسالم، أو ذل، أو تمكين  -6 حق العفو: اإلسالم دين رحمة، وتسامح، وعفو، وا 

 لألشرار، وىذا ما لم ييتم بو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
 درجات(. 10)                 اإلعالن. –المعاىدة  -عرف الفرق بين كل من: الوثيقة   -جـ

 الوثيقة: 
فالوثيقة  Registers  أو مجمدًا أو سجالت ورقة أو مجموعة أوراقبأنيا  document ةوثيقالتعني 

سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة فإنيا تمثل جميع األنشطة التي تقوم بيا ىيأة أو مؤسسة رسمية أو 
قيقي فالوثائق التي يتم توليدىا أثناء قيام المؤسسة أو الييئة بنشاطيا ما ىي إال تعبير ح. غير رسمية

تحقيق األىداف التي تسعى  إلىعن الوسائل أو الخطط المرسومة كافة من قبل تمك المؤسسة لموصول 
 إلييا.

 المعاىدة:
لقانون بأنيا: "اتفاق قانوني ذو صفة رسمية بين شخصين مؤىمين من أشخاص ا المعاىدة تعريف يمكن

شيء  فالمعاىدة قبل كل "فما أكثر، اليدف منو خمق حقوق والتزامات دولية بين المتعاقدين الدولي العام
المنفردة التي تصدر عن دولة ما  ىي اتفاق، واالتفاق يستمزم التقاء إرادتين فما أكثر، ولذا فأعمال اإلرادة

 .عمدت الدولة المعنية إلى تسجيمو في ىيئة األمم المتحدة حتى إذا المعاىدات ال يمكن اعتبارىا من قبيل
االتفاقية الرسمية وتظير صفتيا الرسمية ىذه من حيث انيا تحتاج لتصديق  والمعاىدة ىي نوع من

 قبيل وال تعتبر اتفاقية ما من .المختصة في الدولة الطرف فييا قبل ان تصبح ممزمة ليا السمطات
تعتبر  إال إذا تمت بين دولتين أو شخصين من أشخاص القانون الدولي العام، وعمى ىذا ال المعاىدات

عشر مع بعض زعماء  اسعبمثابة معاىدة االتفاقات التي كانت الدول االستعمارية تعقدىا في القرن الت
 .لكي يصبحوا أىاًل لعقد المعاىدات القبائل األفريقية الن ىؤالء ليسوا من أشخاص القانون الدولي العام

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=114
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=114
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=114
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=114
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=114
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=114


 

 

 اإلعالن:
صك دقيق واضح ورسمي ويصمح في ظروف نادرة، وينص عمى مبادئ ذات أىمية كبرى وقيمة دائمة، 

نسان. أو ىو صك رسمي ال يمجأ إليو إال في ظروف كما ىو الحال بالنسبة لإلعالن العالمي لحقوق اإل 
 ومن .نادرة ألمور ذات أىمية قصوى ودائمة ومن المفروض أن يحترم األعضاء ما جاء فيو من مبادئ

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. أمثمة ىذه اإلعالنات الدولية

 السؤال الثالث :اجابة 
 عرف ثالث نقاط فقط مما يأتي: 

 درجات(. 10)              الفاشية.     -البرجوازية  –الدستور  –التكنوقراط  –ة الديمقراطي -أ
 الديمقراطية: 

نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامتو الشخصية االنسانية ويقوم عمى اساس مشاركة اعضاء 
سية الجماعة في تولي شؤونيا، وتتخذ ىذه المشاركة اوضاعا مختمفة وقد تكون الديمقراطية سيا

Political Democracy   ويكون الشعب فييا مصدر السمطة وتقرر الحقوق لجميع المواطنين عمى
اساس من الحرية والمساواة من دون تمييز بين االفراد بسبب االصل، الجنس، الدين او المغة، 

المشاركة مع ويستخدم اصطالح االدارة الديمقراطية لمداللة عمى القيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة و 
 المرؤوسين في عممية اتخاذ القرارات.

 وتوجد انواع من الديمقراطية:
 Direct Democracyالديمقراطية المباشرة  -1
 الديمقراطية غير المباشرة -2
 Semi Direct Democracyالديمقراطية شبو المباشرة  -3
 Popular Democracyالديمقراطية الشعبية  -4
 Mediatory Democracyة الديمقراطية الوسيط -5

وبذا يعتبر مفيوم الديمقراطية من المفاىيم الشائعة االستعمال في العالم اليوم، والديمقراطية كممة 
Democracy ( مشتقة من األصل اليونانيdemos( التي تعني الشعب وكممة )kratos التي تعني )

 .عب لصالح الشعبالحكم، وبالتالي يصبح المفيوم حكم الشعب، أو حكم الشعب بالش
 التكنوقراط

السمطة،  Kratos فني أو تقني، بينما كممةTecne لتكنوقراطية، كممة اصميا يوناني وتعني كممة ا
 1932وباعتبارىا شكال من أشكال الحكومة، تعني حرفيا حكومة الفنيين. والتكنوقراطية حركة بدأت عام 

من الميندسين والمعماريين واالقتصاديين المشتغمين في الواليات المتحدة, وكان التكنوقراطيون يتكونون 
بالعموم ودعوا إلى قياس الظواىر االجتماعية ثم استخالص قوانين يمكن استخداميا لمحكم عمى ىذه 



 

 

لى أن اقتصاديات النظام االجتماعي ىي من التعقيد بحيث ال يمكن أن يفيميا ويسيطر عمييا  الظواىر وا 
إدارة الشؤون االقتصادية لمعمماء والميندسين, وكانت ىذه الدعوة رجال السياسة ويجب أن تخضع 

التكنوقراط حكم المتخصصين بمعناىا الشامل أن ومن ىنا يتضح أن  .نتيجة طبيعية لتقدم التكنموجيا
 يكون الوزير أو المسؤول متخصص في مجال إدارتو.

 الدستور:
شكل الدولة ونظام الحكم فييا، وسمطاتيا، يعرف الدستور اصطالحا بأنو مجموعة األحكام التي تبين 

وطريقة توزيع ىذه السمطات، وبيان اختصاصاتيا، وبيان حقوق المواطنين وواجباتيم. وينطبق تعريف 
الدستور ىذا عمى تعريف القانون الدستوري؛ ألن القانون الدستوري ىو األحكام الدستورية المطبقة في 

 و مجموعة األحكام الدستورية الخاصة بيذا البمد.بمد ما، والدستور المطبق في بمد ما ى
ومن ىنا يكون الدستور ىو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فييا 
والسمطات وعالقة ىذه السمطات وواجبات األفراد، وحقوقيم سواء أكانت ىذه الوثائق في وثيقة واحدة أو 

 اف والتقاليد.أكثر أو كانت مصادرىا األعر 
 البرجوازية 

طبقة غير منتجة لكن تعيش من ، وىي الرأسماليالبرجوازية ىي الطبقة المسيطرة والحاكمة في المجتمع 
 .لبرجوازيين ىم الطبقة المسيطرة عمى وسائل اإلنتاجفائض قيمة عمل العمال، حيث أن ا

 الفاشية
، وىي تعني حزمة من الصولجانات fascia مشتق من الكممة اإليطالية  "fascism" اصطالح الفاشّية

كانت ُتحَمل أمام الحكام في روما القديمة دلياًل عمى سمطاتيم. وفي تسعينيات القرن التاسع عشر بدأت 
تستخدم في إيطاليا لتشير إلى جماعة أو رابطة سياسية عادة ما تتكون من  "fascia" كممة فاشيا

 اشتراكيين ثوريين.
 ومن مبادئ الفاشية:

 الدولة فوق الجميع اي يحق لمدولة ان تتدخل في حياه الفرد الخاصة. -1
 وظيفو الفرد ىي خدمو المجتمع. -2
 ة, الخصوصية.. الخ ..الغاء الحريات الفردية مثل: حق الحياه, حق الكرام -3
 تريد الفاشية ان تكون قويو وعظمى عمى حساب االخريـــن.  -4
 الفاشية تشك بأن يصبح سالمـ دائم بين جميع دول العالم. -5
 درجات(. 10)                                   تكمم عن حقوق اإلنسان العامة الخاصة.   -ب

بشر، ميما كانت جنسيتيم، أو مكان إقامتيم، أو نوع حقوق اإلنسان حقوق متأصمة في جميع ال
جنسيم، أو أصميم الوطني أو العرقي، أو لونيم، أو دينيم، أو لغتيم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


 

 

الحق في الحصول عمى حقوقنا اإلنسانية عمى قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع ىذه الحقوق مترابطة 
 .ومتآزرة وغير قابمة لمتجزئة

وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق اإلنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاىدات، 
والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي األخرى. ويرسي القانون الدولي 

عينة، من أجل لحقوق اإلنسان التزامات عمى الحكومات بالعمل بطرق معينة أو االمتناع عن أعمال م
وعالمية وغير قابمة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة باألفراد أو الجماعات، 

 ..لمتصرف
وحقوق اإلنسان، ىي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونو إنسانا. ويستند مفيوم 

قيمة وكرامة أصيمة فييم، فيم يستحقون حقوق اإلنسان عمى اإلقرار بما لجميع أفراد األسرة البشرية من 
التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار ىذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع باألمن واألمان، 

 ويصبح قادرًا عمى اتخاذ القرارات التي تنظم حياتو.
 السؤال الرابع :اجابة 

 درجات(. 10)             لخص من وجية نظرك ما جاء باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  -أ
ذكرت كممة حقوق اإلنسان في عدة مواضع من ميثاق األمم المتحدة الذي يعد دستور العالقات 
الدولية في العصر الحاضر. وعمى الرغم مما أخذ عمى نصوص الميثاق حول حقوق اإلنسان، سواء 

والتي تمنع تدخل المنظمة لغموضيا وعدم دقة عبارتيا أم لكونيا تتعارض مع نص المادة الثانية، 
الدولية أو أعضائيا فيما يعد من الشؤون الداخمية لمدول، ومنيا في رأي بعضيم حقوق اإلنسان، ومع 
ذلك باشرت المنظمة الدولية نشاطيا في التفريع عمى األصول التي جاء بيا الميثاق، فأصدرت في 

ان الذي صاغتو لجنة حقوق اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس 1948العاشر من كانون األول 
أقرت  9/12/1948وكانت بقرارىا الصادر في  217عمى مدى ثالث سنوات ويزيد بموجب قرارىا رقم 

مشروع اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس. ويقع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مقدمة 
 ير مسمسمة يمكن ردىا إلى أربع فئات:وثالثين مادة. بعد المقدمة ينتقل اإلعالن إلى مواد غ

 الفئة األولى وتتناول الحقوق الفردية والشخصية. -1
 الفئة الثانية وتتناول عالقات الفرد بالمجموع أو بالدولة.  -2
 الفئة الثالثة وتشمل الحريات العامة والحقوق األساسية. -3
 الفئة الرابعة وتشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية. -4
فكرة عن القيمة المعنوية ليذا  1948عطى إيڤات رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيا عام وأ

ىذه أول مرة تقوم فييا جماعة منظمة من الدول بإعالن حقوق وحريات أساسية »اإلعالن حين قال: 
والنساء في جميع  لإلنسان تؤيدىا األمم المتحدة جميعًا برأي جماعي، كما يؤيدىا الماليين من الرجال



 

 

أنحاء العالم إذ إنيم ميما كانوا عمى مسافات متباعدة من نيويورك أو من باريس خميقون بأن يتجيوا 
 إلى ىذه الوثيقة يستميمون منيا العون والنصح.

 درجات(. 10)     .مثمما لإلنسان حقوق فعمية واجبات ناقش ىذه العبارة في ضوء ما درست -ب
أن كل إنسان لو الحق في الحياة والحرية واألمن والحرمة والكرامة، كما أنيا في لإلنسان حقوق تتمثل 

تحرم الرق وتكفل الحق في المحاكمة العادلة لمجميع وتحمي األشخاص من االعتقال واإليقاف 
التعسفيين، كما يقر العيد المذكور بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وحرية الرأي والتعبير والحق 

 ي التجمع السممي وبحرية المشاركة في الحياة السياسية والعامة.ف
وبذا يكون عمية الحفاظ عمى الممتمكات العامة والعمل عمى حمايتيا وأداء دوره تجاه الدولة والمجتمع 
من خالل أدائو لعممو بجد والعمل عمى النيوض بمؤسسات الدولة واحترام القوانين والدستور التي تخضع 

 .  لو البالد
********************************************************** 

 مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،،                                  
 أ.د/ عزت فرج الخياط،   أ.د/ رضا الســـيد محمـد عمـر


