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 حقوق االنسان والديمقراطية :محاضرات مادة 
 الدراسة الصباحية  –قسم الكيمياء  –كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 (13،  12المحاضرة )
             ( الديمقراطيةمفهوم ) 

 هي حكم الشعب من الشعب ومن أجل الشعب . -بأنها : الديمقراطيةتعرف 
دال بمةج ةةة  الميةةةا ل العامةةةي بةاُةةةاي المةةةةاطلين  للدولةةةي والديمقراطيةةةي هةةةي اللسةةةا  اليياُةةةي الةةة ا تةةةل

، وفةةي حالةةي اةةةب الشةةعب هةةة م ةةدل اليةةلاي و ةةاحب انفيهم أما م اشرة أو بةاُاي أجهزة ملتخ ةةي
ةة  ب اتةة .. فالشةةعب رةةد يمةةال   اةةل مةةن يملةة  حقةةا   لةةيب بالوةةرولة أبالحةةف فةةي الحكةةم ه   أنةة   يماُل

 اليلاي بلفي  او يةالها الى من يمثل  .
 

ي الديمقراطيي :انواع الديمقراطية  : تةجد ثالثي أشكال من المماُل
/ يلعةةد هةة ا الشةةكل اللمةةةلي المثةةالي للحكةةم الةةديمقراطي اةنةة  ييةةم   الديمقراطيىىة المباةىىرة -: االولىى 

ةةةي اليةةةلاي بلفيةةة  . فالشةةةعب يمةةةال  بلفيةةة  ُةةةلاي التشةةةرة  وا ضالة والقوةةةا  ، فةةةال  للشةةةعب بمماُل
لةةةةثال  المةجةةةةةضة ومةةةةن التا يقةةةةا  الحديثةةةةي لهةةةة ا اللةةةةة  هةةةةة الت ر ةةةةي تفةةةةةةس لليةةةةاا ، تمثيةةةةل و  

 .ُةةيرةيمقاطعا  )كانتةنا ( 
ةةل بةةةين الديمقراطيةةي الم اشةةرة والديمقراطيةةةي   الديمقراطيىىة ةىىبم المباةىىرة -:الثانيىىة  / هةةةي نسةةا  ُو

التمثيليي )الليابيي( ، حيث تتمثل مساهرها مةةن جانةةب انهةةا تأنةة  مةةن نسةةا  الديمقراطيةةي الم اشةةرة التةةي 
يل وتعتمد على مساهر الديمقراطيي التم ي الشعب لليياضة بدوب ُو ثيليي مةةن نةةالل تعتمد على مماُل

ةةي اليةةياضة الةةى نةةةاا او هيثةةي نيابيةةي تمثةةل الشةةعب وتوةةال  بمهةةا  الحكةةم نيابةةي  تفةةةةس حةةف مماُل
 عل .

 تتمثل مظاهر الديمقراطية ةبم المباةرة من خالل محورين  
 المحور االول : مشاركة الشعب بالعمل التشريعي : 

 وتتمثل مشالاي الشعب في العمل التشرةعي با عمال ا تيي : 
وةةةتم مةةن نةةالل رةةرال تتخةة ا هيثةةي اللةةان ين فةةي الدولةةي عةةن طرةةةف ا رتةةرا   -االعتراض الشعبي :-1

   يرمي او يهدف الى تعليف نفال رانةب  ة  علي  ال رلماب وةرمي بالتالي الى أباال .
ةةا   -االقتراح الشىىعبي : -2 ةة  الُة ل لمشةةالاي الشةةعب فةةي العمةةل التشةةرةعي ، وةتمثةةل للةة  يمثةةل اُو

مةةن نةةالل ريةةا  عةةدض مةةن المةةةاطلين ممةةن يكةةةب لهةةم حةةف ا نتخةةاا الةةى ارتةةرا  مشةةرو  رةةانةب او 
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وهةةة طرةةةف ي  ةةر ال رلمةةاب علةةى  ل رلمةةاب   ةةدال تشةةرة  فةةي م الهةةا ،فكةةرة معيلةةي والالةةب مةةن ا
 العا . ا دال تشرة  في م ال معين لخدمي ال مهةل وال ال 

.. وللةة  العامةةي للدولةةي  فةةي شةةأب مةةن الشةة وب  يعلةةي تق ةةي هلاضة الشةةعب -االستفتاء الشعبي : -3
بأنةةة  لأيةةة  حةةةةل مةاةةةة  معةةةين او مشةةةرو  رةةةانةب او ضُةةةتةل. ومةةةن أمثلتةةة  أُةةةتفتا  ضُةةةتةلا أو 

   أُتفتا  تشرةعي او أُتفتا  ُياُي او أُتفتا  شخ ي .
 

 المحور الثاني : الرقابة الشعبية عل  نواب الشعب :  
 تت يد ه ا الررابي في ال ةل التاليي :

بعةةزل اللا ةةب فةةي ال رلمةةاب اةنةة   وةتم ه ا ا جرا  من نةةالل طلةةب شةةع ي :العزل الشعبي للنائب -1
 ةب بحةةةفالمةةةةاطلين الةةة ين يتمتعةةة م مةةةة  هةةةم ) اللةةةان ين : اللةةةان ين هيثةةةي لةةةم يعةةةد يحسةةةى براةةةا 
، وفي حال العزل   يمل  لل  اللا ب المعزول مةةن الترشةةي  ( ا نتخاا الت ةةت بمةجب رانةب 

 مرة ثانيي لليل ثقي ال مهةل.
يعلةةي هةة ا ا جةةرا  العةةزل الشةةامل ل ميةة  اعوةةا  ال رلمةةاب او الم لةةب   :الحىىل الشىىعبي للبرلمىىان -2

 .ا الليابي من نالل عدض محدض من جمهةل اللان ين وفقا  لما يحدضا اللص الدُتةل 
 

يق ةةد بهةة ا الشةةكل )اللسةةا  التمثيلةةي او الديمقراطيةةي  الديمقراطية التمثيلية ) النيابيىىة (/ -الثالثة :
 .ل ا يمال  الشعب في  اليلاي بةاُاي ممثلين أو نةااهة : اللسا  االتمثيلي( 
ةةةمها الدُةةةتةل التمثيلةةةي يقةةةة  علةةةى م ةةةدأ ُةةةياضة اأواللسةةةا   مةةةي اا أب اُاُةةة  ا نتخابةةةا  التةةةي ُل
يعد ميألي اُاُيي في اللسا  الديمقراطي التمثيلي اةنةة  يمثةةل الاضة  ةب ، واب الم لب الليابيوالقان 

 الشعب ال ا أنتخ  .   
 ُاُيي وهي :للسا  التمثيلي على أل عي ألااب أيقة  ا -: ركان النظام التمثيليأ   
  .برلماب ملتخب من الشعب  -1

ب )الم لةةب الليةةابي التمثيلةةي يعةةد ميةةألي اُاُةةيي فةةي اللسةةا  الةةديمقراطي ُةة ف اب تةةم التةاةةي  بةةأ
التمثيلةةي رةةا م علةةى هيثةةي نيابيةةي ب اللسةةا  ا أالتمثيلةةي اةنةة  يمثةةل الاضة الشةةعب الةة ا أنتخ ةة ( ، أ

ةةةا  اةةاب هةة ا ال رلمةةابتوةةم نةابةةا  مل  كةةةب مةةن م لةةب او مل  لتخ ةةين مةةن الشةةعب وفةةف القةةانةب ، ُو
 م ليين .
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  .دة نيابي ال رلمابتأريت مل   -2
د به ا الران اب عمليي انتخاا الشعب للةاب    يمكن اب يكةب لمةةدة م  ةةدة مةةدا الحيةةاة بةةل  يق

ف علةةى لأا رةةة ة القةةانةب ، والحكمةةي مةةن للةة  هةةة ال حيةة ما يحةةدضها الدُةةتةل او تكةب مةةدة م رتةةي 
مةةن ورةةت بنةةر بالتةةالي يحقةةف م ةةدأ الررابةةي الشةةع يي علةةى نةابةة  وةمةةلعهم  الشةةعب او لغ ةةي و ألاضة
تهم لليلاي او التعيف من ا نحرا  اضا  واج اتهم بالشكل المالةا. و التقاعب فيف في مماُل

 .عوة ال رلماب يمثل اأمي بأجمعها -3
، وةتمثل ه ا الةةران فةةي اعاةةا  اللا ةةب وملحةة  ل ه ا الران الى الثةلة الفرنييييعةض الفول باررا 

الحرةةةي فةةي أبةةدا  لأيةة  ضوب التقييةةد بتعليمةةا  نان يةة  اةنةة  يعمةةل مةةن اجةةل ال ةةال  العةةا  ولةةيب 
 الدا رة الملتخب فيها.لتحقيف م لحي نا ي ب 

 .ل ال رلماب أثلا  مدة نيابت  عن جمهةل اللان ينالُتقأ  -4
ةةةب  يق د ب ل  عد  أمكانيةةي تحديةةد عوةةة ال رلمةةاب بةةأا ريةةد أو شةةرر . فأعوةةا  ال رلمةةاب يماُل

عوةةة ال رلمةةاب او اللا ةةب  و يتهم بحرةةةي ضوب ا لت ةةار بالتزامةةا  ُةةابقي علةةى ا نتخابةةا  ، اةةةب 
          م لحي ا مي .وة حث عن تحقيف يمثل اأمي 
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 ( القانوني وتكييفم االنتخابمفهوم ) 
  (14المحاضرة )

ةةاطي الت ةةةةت  أُلةا -يقصد باالنتخاب هو : أُلاض اليةةلاي يقةةة  علةةى اُةةا  أنتيةةال ي ةةرا بُة
 الديمقراطيةةةةي التمثيليةةةةي.ظةةةةل أو ا رتةةةةرا  . وةعةةةةد ا نتخةةةةاا الارةقةةةةي ا ُاُةةةةيي  ُةةةةلاض اليةةةةلاي فةةةةي 

يلي ا فول في الارةف نحة الديمقراطيي.     وا نتخاا هة الُة
ي بهةة ا ال ةةدض لتحديةةد الا يعةةي القانةنيةةي ي الا  فقهيةةي بحتةة هلالةة  ثالثةة  -التكييف القىىانوني لتنتخىىاب :
 -لالنتخابا  وهي اا تي :

: وفقةةا  لهةة ا الةةرأا فةةاب ا نتخةةاا حةةف ثابةةت لكةةل مةةن يملةة   االنتخىىاب حىىص ةخصىىي -:الىىرأا االول
 ةةفي مةةةاطن ، وةقةةة  هةة ا الةةرأا علةةى اُةةا  م ةةدأ الميةةاواة بةةين ا فةةراض ) مةةدني أو عيةةكرا ( ، اا 

 اب ال فرض من الشعب يمتل  جز  من اليياضة الشع يي ، فا نتخاا حف ط يعي لكل مةاطن.
هةة ا الةةرأا أب ا نتخابةةا  وظيفةةي ي ضيهةةا المةةةاطن نتي ةةي : مفةةاض  االنتخىىاب وفيفىىة -:الىىرأا الثىىاني

أنتما   الةةى ا مةةي  ةةاح ي اليةةياضة اةةةب اليةةياضة هةةي ملةة  ا مةةي جمعةةا  بة ةةفها شخ ةةيي رانةنيةةي، 
ةةها مةةن المةةةاطلين ا   واب ه ا اليةةياضة   تت ةةزأ بالتةةالي فةةاب ا نتخةةاا هةةي وظيفةةي   يمكةةن اب يماُل

ي ا نتخابا  او ه ا الةظيفي .من تتةافر في  شرور معيلي لمم  اُل
: يةة هب أغلةةب الفقةة  الدُةةتةلا المعا ةةر الةةى أب تكييةةف  تخىىاب سىىلاة قانونيىىةناال -:لىى الىىرأا الثا

القانةني اليليم لالنتخابا  يقوةةي بأعت الهةةا ُةةلاي رانةنيةةي ملحةةت بمةجةةب القةةانةب لللةةان ين لتحقيةةف 
فالدُةةتةل ورةةانةب ا نتخابةةا  همةةا اللةة اب يحةةدضاب . شخ ةةييالم ةةال  الالم ةةلحي العامةةي   لتحقيةةف 

، لتحقيةةف الم ةةلحي العامةةي موةةمةب هةة ا اليةةلاي وشةةرور أُةةتعمالها بارةقةةي واحةةدة ل ميةة  اللةةان ين
      وه ا هة التكييف القانةني ال حي  واليليم لحف اأنتخاا.

 
 

 الشروط الواجب توافرها بالمواطن ) الناخب ( لممارسة حص االنتخاب
م مةةة  المةةةاطلين الةة ين يتمتعةةةب  -ور ةةدنا بهةةم: ،(هيثةةي اللةةان ين) اللةةان ينأُةةلفلا بالةة ار تعرةةة  

ةةي حف الت ةةت بمةجب رانةب ا نتخاا ،ب   ل ا   بد من تحديد الشرور الةاجةةب تةافرهةةا بهةةم لمماُل
 -حف ا نتخاا والتي يمكن اب نحدضها بالشرور ا تيي :

مةةةن ال ةةديهي اب يقت ةةر حةةةف ا نتخةةاا علةةةى المةةةاطلين وحةةدهم، أمةةةا ا جانةةب فهةةةم الجنسىىية:  -1
ي الحقةق اليياُيي بالتالي   ي ةز لهم المشالاي في انتيال الحكا  وتةةةلي  محرومةب من مماُل
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اليلاا  العامي في الدولي. فحف ا نتخاا او حف الترشي  يقت ةةر علةةى المةةةاطلين ضوب غيةةرهم  
ممةةا ي علةة  حرة ةةا  علةةى م ةةالح ، مةة  العةةر  اب  بال لةةد الةة ا يعةةي  فيةة  لةجةةةض الت ةةار وثيةةف

هلالةةة  بعةةةس الةةةدول رةةةد تمييةةةز بةةةين المةةةةاطلين ا  ةةةليي اا مةةةن يمتلةةة  ال ليةةةيي ا  ةةةليي و ةةةين 
ا جل ةةي الةة ا أكتيةةب ال ليةةيي الثانيةةي فقةةد تيةةم  او   تيةةم  لالجل ةةي الةة ا أكتيةةب ال ليةةيي 

ي حف ا نتخابا  و     فقا  لما يلص علي  القانةب الةطلي .الثانيي بمماُل
للمشةةةالاي فةةةي العمليةةةي ا نتخابيةةةي ي ةةةب بلةةةةن المةةةةاطن ُةةةلا  معيلةةةي ، وتختلةةةف الةةةدول فةةةي السىىن: -2

تحديةةد فةةي تحديةةد ُةةن معيلةةي لمةةل  حةةف ا نتخةةاا اةةماني  فتةةرا  اللوةة  و الخ ةةرة ، فةةالحقةق 
قر ل مي  المةاطلين وانمةةا تقت ةةر لمةةن بلةةل مةةلهم اليةةن القانةنيةةي التةةي يفتةةر  فيهةةا اليياُيي   تل 

ةةي حقةة  اليياُةةي وفةةف الدُةةتةل وغال ةةا  مةةا يةةرت ل ُةةن  الة ةل الى اللوةة  اليياُةةي  جةةل مماُل
 الرشد اليياُي م  ُن الرشد المدني ال ا يقرل ا هليي المدنيي لتقرةر الحقةق اليياُيي. 

المختلفةةي علةةى اب يكةةةب اللانةةب متمةةتعن بقةةةاهم العقليةةي.. وللةة  تلص رةةةانين  :الصالحية العقلية-3
ةةي الحقةةةق اليياُةةيي و ةة ل  يكةةةب حرمةةاب الم ةةابين  وا ضلاك  ب رةةةة التمييةةز تعةةد شةةرطا  لمماُل

با مرا  العقليي و الم انين امةةرا    يتلةةافى مةة  م ةةدأ ا رتةةرا  العةةا  ، وفةةي حالةةي شةةفا  الم ةةاا 
ةةي حقةة  اليياُةةي فةةي ا نتخابةةا  وفقةةا  للقاعةةدة القانةنيةةي ) الا زال  فةةال يةجةةد مةةا يملةة  مةةن مماُل

 المان  عاض المملة  ( .  
تلص القةانين على حرماب من  دل بحقهم أحكا  عن جةةرا م مخلةةي بالشةةرف  الصالحية األدبية:-4

ةةةي حةةةف ا رتةةةرا  العةةةا  ، ا  اب للةةة    يعلةةةي حرمةةةاب او ملةةة  مةةةن  او حيةةةن اليةةةمعي مةةةن مماُل
اا ي ةةب التفرةةةف بةةين نةةة  ال رةمةةي التةةي  ،عةةن جةةرا م انةةرا  ةةدل  بحقةةي احكةةا  جلا يةةي فرضيةةي 

ي الحقةةةق اليياُةةيي و  ي ةة  حرمةةاب مةةن  ةةدل  بحقةة  عقة ةةي  يت عها عقة ي الحرماب من مماُل
ي حف ا نتخاا ، وشرر ال الحيي ا ضبيةةي شةةرر ُةةليم    عتةةرا  عليةة . عن مخالفي من مماُل

  من لديهم لأا مخالف لليلاي . لتُة  به ا الشرر لمل  اللان ين معد  اأكيدعلى م  ارولة الت 
ةةةي الحقةةةةق اليياُةةةيي  جةةةل  العسىىىوريون:-5 رةةةد ن ةةةد اب بعةةةس الةةةدول تملةةة  العيةةةكرةةب مةةةن مماُل

ت لب التاثير علةةى ال لةةةض وتحرةةة  نتي ةةي ا نتخابةةا  ، و ةةلفب الةرةةت تهةةدف الةةى ابقةةا  ال ةةي  
   العا .  جل حفظ ا من واللسا
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 (المرأة واالنتخابات) 
 (15المحاضرة )

 
، اةةةب المةةرأة جةةز   يعد المةاة  ه ا من المةااي  المهمي فةةي م ةةال حقةةةق ا نيةةاب و الديمقراطيةةي

   يت زأ من تكةةن هيثي اللان ين.
اليياُةةيي متةة لعين ن ييعى الى ابعاض المرأة عن العمليي مفي بعس ا نسمي اليياُيي م لكن رد ن د

 بعدض من ا ُ اا ملها :
عليهةةا واجةةب طاعةةي الرجةةل فقةةل ، واب مةةن ، اةةةب  اب المةةرأة ارةةل مةةن الرجةةل مةةن اللاحيةةي الماضيةةي -1

 الخاأ بأنا اق م دأ المياواة والديمقراطيي عليها.
 التقييم ا زلي ي عل المرأة مخت ي بالةاج ا  الملزليي. -2
 ي اليياُيي اةنها   ت ضا الخدمي العيكرةي.ليب من العدل اشراك المرأة العملي  -3
 ا عتراف بالحقةق اليياُيي للمرأة رد يثير مشاكل أُرةي و أجتماعيي. -4

 ت عةةد   ةةحتها ، اةةةب المةةرأة لكن اما  الرأا اليابف والح   وا ُ اا التي اُتلدو اليها اعالا ث 
بعد ية  تلعب ضول مهم في العمليي اليياُيي بالتالي ي ةةب تحقيةةف م ةةدأ الميةةاواة وأشةةراكها فةةي  يةما  

 ت عا  لالُ اا ا تيي : به ا الحف الدُتةلا  العمليي اليياُيي وا عتراف لها
 ا  ملاف الديمقراطيي يحتم ا عتراف للليا  به ا الحف . -1
 للمرأة حقةق وم ال  ي ب اب تداف  علها . -2
 المرأة تقديم ندما  عسيمي للم تم  . تياي  -3
 اليياُيي مفيدة للمرأة نفيها . اب ممال  الحقةق  -4
 

او اجتماعيةةي ، ن ةةد  يومن المالحظ ، و عد الحرا العالميي ا ولةةى ومةةا لافقهةةا مةةن تاةةةلا  ُياُةةي 
وتةةلص علةةى للةة  فةةي  ةةلب  اب أغلب ضول العالم الية  تقرل للليا  الحقةق اليياُيي مثل الرجال

  .  ةثيقي الدُتةلةيال


