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  { حقوق ا��نسان } 

  مفه�م حق�ق اإلن�ان

أص��� ق��ة حق�ق اإلن�ان م� أه� الق�ا�ا ال��ـار�ة ال�عاصـ�ة ل��نهـا تـ�ت�� ���امـة اإلن�ـان         

وس�ع�ــه و ع�ضه مـ� جهـة، و �الـ�فع �ـال�قي االج��ـاعي وال��اسـي مـ� جهـة أخـ�� . وع�ـاء اإلن�ـان و 

اتـــه ال��اســــ�ة فعال��ـــه فـــي وســـ�ه االج��ــــاعي و االق��ـــاد� وال��اســـي رهـــ�� ��ــــ�� ت��عـــه ��ق�قـــه وح��

  . وال��ن�ة واالق��اد�ة وغ��هــا و إش�اع �افة ر��اته ال�اد�ة و ال�ع���ة

أن اصــ�الح ال�قــ�ق �ع�ــي "م���عــة مــ� الق�اعــ� ال�ــي ت�ــ�ل حق�قــا للفــ�د دون تقــ��� ت�ــازالت مــ�       

إح�ــانا جان�ـه أو إذالال لـه، وهـ�ا االصـ�الح �ع�ــي أ��ـا " حقـ�ق ولـ�� م�ـ�د آمــال. وهـي حقـ�ق ول��ـ� 

  أو ح�ا أو أخ�ة .

وال�ـ� فـي اللغــة �ـأتي ��ع�ـى ال�ــيء ال�ابـ� و�ـأتي ��ع�ــى ال��ـ�� مـ� ال�ــيء و�ـأتي ن�ـ�� ال�ا�ــل      

  أما في االص�الح القان�ني فإن�ا نع�ف ال�� ��ا �أتي: ال�� ه� ( م�ل�ة ����ها القان�ن ) . 

ال�ـــي ��ـــ� علـــى ال���ـــع اح��امهـــا والقـــان�ن هـــ� : ( م���عـــة الق�اعـــ� ال�ـــي ت�ـــ�ر عـــ� جهـــة م���ـــة و 

  واالل��ام بها ) .

ون�ــ� ��ــ�د دراســة حقــ�ق اإلن�ــان ��ــ�ن م�ــ��ن ال�ــ� هــ� اإلن�ــان، وال ��فــى علــى ال���ــع إن      

اإلن�ان ه� خل�فة هللا ، ذلـ� ال��لـ�ق ال��ـ�م مـ� هللا ، والـ�� ولـ� حـ�ا ولـ�� ألحـ� أن ��ـ�ع��ه ، ولـ� وقـ� 

ي وه�هـــا هللا لـــه وال�ـــي لـــ�� ألحـــ� أن ی���عهـــا م�ـــه مه�ـــا �انـــ� صـــف�ه إال ولـــ�ت معـــه حق�قـــه الف���ـــة ال�ـــ

  �ال��ل ال�� ق�ره هللا في ش��ع�ه .

إذا فاإلن�ان ذو اإلرادة ال��ة والق�� العقل�ة وال��ن�ة وما ی���ـ� �ـه عـ� ال�ائ�ـات ال��ـة األخـ�� �ال�ـفة     

در علــى فهــ� حق�قــه وواج�اتــه مــ� خــالل عالق�ــه العقالن�ــة ال�ــي ت�علــه قــادرا علــى الفهــ� وال�عقــل ، أ� القــا

�ـــاآلخ��� ومـــ� خـــالل ت�ـــاب� م�ـــل��ه مـــع ال��ـــالح ال��ا��ـــة العامـــة . مـــ� هـــ�ا �فهـــ� إن اإلن�ـــان فـــي 

األصـــل ���ــــل ���عــــة م�دوجــــة ، فاإلن�ـــان �قــــ�ر مــــا هــــ� �ــــائ� فـــ�د� ��ــــعى إلــــى االح�فــــا� ����ــــ��ه 

��ــاعي"  ی��ــ� عــ� االج��ــاع مــع اآلخــ��� . وهــ�ه وال��اف�ــة علــى ��انــه ال��ــ�قل فانــه �ــ�ل� " �ــائ� اج

ال���عــة ال��دوجــة لــ�� اإلن�ــان هــي ال�ــي أدت إلــى �هــ�ر حقــ�ق اإلن�ــان فــال�ق�ق ال وجــ�د لهــا إال فــي 

  م�اجهة الغ�� أو ع��ما ���� اإلن�ان في م���ع .

ال�ـي ال ���ـ� لل�ـاس،  ووفقا ل�ا تق�م فإنه ���� تع��� حق�ق اإلن�ـان علـى إنهـا " ال�عـای�� األساسـ�ة     

م� دونها، أن �����ا ���امة ����" . ((  وحق�ق اإلن�ان هي ض�انات عال��ـة ت��ـي األفـ�اد وال��اعـات 
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مــ� اإلجــ�اءات ال���م�ــة ال�ــي ت�ــ� ال���ــات األساســ�ة وال��امــة اإلن�ــان�ة. و����ــ� قــان�ن حقــ�ق اإلن�ــان 

ة وم�ضع لل��انة ال�ول�ة، وحقـ�ق اإلن�ـان هـي حقـ�ق ال ب�����ه على الف�د �اع��اره م�ال لل��ا�ة القان�ن�

  ���� ال��ازل ع�ها ، م��او�ة وم��ا��ة وعال��ة )) .  

 

  خ�ائ� حق�ق اإلن�ان :   

����ا ما ی��� إلى حق�ق اإلن�ان على أنها �ـ�� وم�ـاد� ح�ی�ـة، �ـال��� إلـى االه��ـام الفـائ� �الـ�ع�ة       

خ�ـ�ة. وح��قـة القـ�ل أن حقـ�ق اإلن�ـان وال��ـاد� ال��ـ���ة م�هـا هـي ق���ـة لها وال��ال�ة بها فـي اآلونـة األ

قــ�م ال�ـــار�خ وم�ــ���ة مـــ� �ــل األد�ـــان ال�ـــ�او�ة وال�ــ�روث اإلن�ـــاني ب�م�ــه، و�إ��ـــاز ��ــ�� فأنهـــا ت�ـــ�ل 

القاســـ� ال��ـــ��ك بـــ�� ال����عـــات وال��ـــارات ال���لفـــة فـــي العـــال�. وحقـــ�ق اإلن�ـــان ت��ـــ� لل��ـــ� ل��ـــ�د 

اآلدم�ــة وهــي ل�ــ�قة �اإلن�ــان ألنهــا مــ� ال�قــ�ق ال�����ــة ال�اب�ــة لإلن�ــان ق�ــل وجــ�ده مه�ــا �ــان ال�ــفة 

  أصله أو دی�ه أو ق�م��ه أو ع���ته أو ل�نه أو مع�ق�ه الف��� وس�اء أكان ال��� و���ا أو أج���ا.

 ون�رد ���ا یلي و�إ��از أه� ال��ائ� ال�ي ت���ع بها حق�ق اإلن�ان:   

حق�ق اإلن�ان ال ت���� وال ت��� وال ت�رث ، فهي ب��ا�ة مل� ال�اس ألنه� ���.   ف�ق�ق  -1 

 اإلن�ان (  م�أصلة )  في �ل ف�د . 

حق�ق اإلن�ان واح�ة ل�ل ال��� �غ� ال��� ع� الع��� أو ال��� أو ال�ی� أو ال�أ� ال��اسي  -2 

� ول�نا ج��عا أح�ارا وم��او�� في ال��امة وال�ق�ق أو ال�أ� اآلخ� ، أو األصل ال���ي أو االج��اعي وق

 ( ف�ق�ق اإلن�ان عال��ة ) . 

حق�ق اإلن�ان ال ���� ان��اعها . فل�� م� ح� اح� أن ���م ش��ا آخ� م� حق�ق اإلن�ان ح�ى  -3

  ل� ل� تع��ف بها ق�ان�� بل�ه أو ع��ما ت��ه�ها . ف�ق�ق اإلن�ان ثاب�ة ( وغ�� قابلة لل��ف ) . 

�ي ���� ج��ع ال�اس ���امة ، فانه ��� له� أن ی���ع�ا �ال���ة واألم� و������ات م����ة الئقة  -4 

  .. ف�ق�ق اإلن�ان ( غ�� قابلة لل���ؤ)  .

إن حق�ق اإلن�ان في حالة ت��ر م����، و��ا أنها م�ت��ة �اإلن�ان ��ف�ه إن�انا، فإن حاجة  -5

حي في حالة ت��ر م���� ����ج� معه ت���� ال�ق�ق وال�اج�ات اإلن�ان وارتفاع م���اه ال�اد� وال�و 

  و��ل� ��ار إلى ت���� حق�ق أخ��. 

  

  وتق�� ال�ق�ق الى :

 ع� ���� ���عة اإلن�ان م� ح�� ه�: هي ال�اب�ة الالزمة  Natural Rights �����ة حق�ق أ / 

���عة  ذل� أنها تع� �ائ�ة في 0ق� ذاته وال�ق�ق ال�����ة تع� واقعًا �����ًا و���ًا م�لقة في ال�  إن�ان .

  ان��اعها م�ه اغ��ابها أو وتع� ف���ة وم�روثة وال ���ز ال��ازل ع�ها ، ��ا ال ���ز أل� سل�ةن�ان اال
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 ت�ف��ها ل�ل وح� ال�المة ال����ة، وال�ي ��� ال�����ة هي ح� ال��اة وال���ة وال��اواة ل�ق�ق وأه� ا

  �0ل ال��وف ال��� وفي �ل األوقات وت�� 

والعادات  �رها ال�س��ر والق�ان�� ال�����ة: وهي م����ة عادًة �ق Positive Rights وض��ةحق�ق /  ب

یلغي  للقاضي أن ا صفة ال��ات وال�ج�ب . وال ���ز. و��ن ه�ه ال�ق�ق م����ة ال ی�في ع�ه ال�ق�رة

���ة ت���� ارها ی��ل آث ن ��ل�ها أوه فال ��ل� �ال�الي أسل�ة ال�س��ر أو القان�ن ال�� تق�رت في �ل

  0قان�ن م���� 

 ال�عل�� وح� ة وح�ال�����ة هي ح� ال��ا��ة وح� ال�ل��ة وح� الع�ل وال�� في ال��امال�ق�ق  وأه�

ال��� وح� ت�اف� الف�ص وح� الل��ء الى الق�اء وح� الع�ل ال��اسي وح� ال��ش�ح واالن��اب ، و .. 

  ��� ت�ف��ها ل�ل اف�اد ال����ع وفي �ل االوقات وت�� �ل ال��وف . ما الى ذل� م� ال�ق�ق ال�ي

  

  : أش�ال حق�ق اإلن�ان وت���فاتها  

  . ال�ق�ق االق��اد�ة وال�ق�ق ال�قا��ة /1

األف�اد  تل� ال�ق�ق ال�ي ت�عل� �ال��ون االق��اد�ة ل��اة )اإلن�ان االق��اد�ة  �ق�ق �( �ق��  

اق��اد�ة ���ا  ����قها م� األف�اد وال��اعات ال���ل على م�اس�وال��اعات وال�ي ی��ت� ل�� 

ال�ولة ت�اه األف�اد  ی��ت� عل�ها ت�ال�� اق��اد�ة مع��ة ت���لها ال�ولة ت�اه م�ا���ها عادًة أو ت���لها

في الع�ل وال�� في  وم� أه� ه�ه ال�ق�ق : ال�� في ال��ل� وال�� في ال�قاع� وال�� 0ع��ما 

في تع��� األف�اد في حاالت  ، وال�� )ال��ان ال��ي واالج��اعي  (��ة واالج��ا��ة ال��مات ال�

  . ما إلى ذل� 000ال��� ، و  ال��ارث واإلرهاب وغ��ها ، وال�� في الع�ل ، وال�� في

وال��اعات د ��ق�� بها تل� ال�ق�ق ال�ي ی��ت� ل�� ����قها م� األف�ا ) حق�ق اإلن�ان ال�قا��ة (أما 

مع��ة ت���لها ال�ولة  �ل على م�اس� مع���ة أو غ�� ماد�ة ، ���ا ی��ت� عل�ها ت�ال�� اق��اد�ةل��ل

وال��اس�ة وال��اواة في ال�ق�ق  وم� أه� ه�ه ال�ق�ق : ال�� في ال��اواة القان�ن�ة 0ت�اه م�ا���ها أ��ًا 

  . وال�� في ال���ع وال��اه�وال�ع�ق�  وال�اج�ات ، وال�� في ال�عل�� ، وال�� في ح��ة الف�� وال�أ�

  ال�ق�ق ال��ن�ة وال�ق�ق ال��اس�ة /2

ال��اة ال��اس�ة لألف�اد �ال�� في الع�ل  تل� ال�ق�ق ال�ي ت�عل� ���ون  هي حق�ق اإلن�ان ال��اس�ة  

واالن��اب وال�� في ال�أ� وال�ع�ق� وال�� في  ال��اسي وال�� في ال���ع وال��اه� وال�� في ال��ش�ح

م�اش� أو ���ل غ�� م�اش� ب�اس�ة م��ل�� ی����ه�  مة لل�ولة ���لاك في إدارة ال��ون العاالش��ا

  . ذل� وما إلى 000األف�اد �االق��اع ال�� ، و 

ال��ا����  دلألف�ا��ق�� بها تل� ال�ق�ق ال�ي ت�عل� ���ون ال��اة ال��ن�ة   حق�ق اإلن�ان ال��ن�ةأما  

ال���ل على وثائ�  �ل وال�� في ال�احة وأوقات الف�اغ وال�� في، �ال�� في ال�واج وال�� في الع
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ما إلى  000تف��� أو ت���� ، و  سف� أو وثائ� ش���ة م�ح�ة سار�ة ال�فع�ل ال ت���� على أ� إشارة

  . ذل�

  ال�ق�ق الف�د�ة وال�ق�ق ال��ا��ة /3 

ل��وفه�  تل� ال�ق�ق ال�ي ����قها �ع� األف�اد وال��اعات وذل�  �ق�ق اإلن�ان الف�د�ة��ق�� 

وم� أم�لة  0عادة  ال�اصة ف���ت� ����له� عل�ها م����ات اق��اد�ة وثقا��ة ت���لها ال�ولة ت�اهه�

  ما إلى ذل� و ه�ه ال�ق�ق ح� األم�مة وح� ال�ف�لة وح� ال����خة وح� ال�ع��� ،

األوقات فهي  �ق�� بها تل� ال�ق�ق ال�ي ��ل�ها ج��ع األف�اد في ج��ع�  حق�ق اإلن�ان ال��ا��ةأما  

الع�ل وح� ال��امة  وم� أم�لة ه�ه ال�ق�ق ح� ال���ة وح� 0ل��� م��دة ���ف أو زمان مع���� 

  ما إلى ذل� . 00وال�المة ال����ة وح� ال��ا��ة ، و 

  

  

  :  ف�ات ال�ق�ق   

 ���� ت���� ال�ق�ق إلى ثالثة ف�ات . 

( وت��ى أ��ـا ال��ـل األول مـ� ال�قـ�ق ) وهـي م�ت��ـة �ال���ـات ،  ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة - 1

وت�ــ�ل ال�قــ�ق ال�ال�ــة : ال�ــ� فــي ال��ــاة وال���ــة واألمــ� وعــ�م ال�عــ�ض لل�عــ�ی� وال��ــ�ر مــ� 

اك الع��د�ــة ، ال��ــار�ة ال��اســ�ة وح��ــة الــ�أ� وال�ع��ــ� وال�ف��ــ� وال�ــ��� والــ�ی� ، وح��ــة االشــ�� 

 في ال����ات وال���ع . 

( وت�ـــ�ى أ��ـــا ال��ـــل ال�ـــاني مـــ� ال�قـــ�ق ) وهـــي م�ت��ـــة   ال�قـــ�ق االق��ـــاد�ة واالج��ا��ـــة - 2

 �األم� وت��ل : الع�ل وال�عل�� وال����� الالئ� لل����ة وال�أكل وال���ب وال�عا�ة ال���ة . 

مــ� ال�قــ�ق ) وت�ــ�ل حـــ� ( وت�ــ�ى أ��ــا ال��ــل ال�الـــ�  ال�قــ�ق ال����ــة وال�قا��ــة وال�����ـــة - 3

 ال��� في ب��ة ن��فة وم��نة م� ال��م�� وال�� في ال����ة ال�قا��ة وال��اس�ة واالق��اد�ة . 

وع��ما نق�ل إن ل�ل ش�� حق�قا إن�ان�ة، فإن�ا نق�ل، ��ل�، إن على �ل ش��        

  م��ول�ات ن�� اح��ام ال�ق�ق اإلن�ان�ة لآلخ���. 

  

  �انل�اذا ن�عل� حق�ق االن

ان ال�عل�� ب��� عام یه�ف الى ت���� ال�ع�فة ل�� ال��عل� ، وتعل�� حق�ق االن�ان ب��� خاص یه�ف 

الى تع��� ��� ال��امح والع�الة ب�� ال�اس م� اجل ال�ص�ل الى حالة را��ة م� ال�ل� ال��ور� الس�ق�ار 

خلي في ال����عات ، فق��ل ال����ع . ف�ق�ق االن�ان ت��ل ش��ا اساس�ا ل�ل� حالة م� ال�الم ال�ا

االخ� وق��ل ال�� في االخ�الف وق��ل ال�ع�د�ة ��ل� ال��انات الفعل�ة ��� االف�اد ال���لف�� لل�ع��� 
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ع� آرائه� وص�انة ام�ه� ال���ي �ع��ا ع� االن�هاكات ، ومع�فة الف�د ��ق�قه وفه�ه لل�اج�ات ال�ات�ة 

  فاعل في م���ع د��ق�ا�ي .ع� تل� ال�ق�ق ��اع� في ادراك دوره ����� 

  

  

  حق�ق االن�ان في ال��ارات الق���ة

  0أوال / ال��ارة ال��نان�ة 

حاول ال�ف��ون ال��نان��ن إیالء االن�ان وحق�قه ق�را ����ا م� االه��ام في ��ا�اته� ، اذ �ع�      

)  2500( ق�ل ح�الي االن�ان أح� اع�� ال�ع��ات في ال�ن�ا على ح� ق�ل ال�ف�� ال��ناني س�ف��ل��

  0م  0س�ة ق 

اال ان ما ی�خ� على ال��ارة ال��نان�ة انها أق�ت االس��قاق ون�� على ال��اواة ال�اق�ة �االس��اد إلى  

���عة ال����� االج��اعي وال��اسي لل����ع ، و�ال�الي فان ال��ار�ة ال��اس�ة وال�ق��� ال��قي لل����ع 

اة ال��لقة ب�� االف�اد ، ذل� ان مفه�م ال��ا��ة ه� ام��از ���ح صاح�ه ال��ناني �ان ی�في ف��ة ال��او 

  0ح� ال��ار�ة في ال��ا� ال��اسي وفي ال��ون العامة 

اما ��قة االرقاء فانه� على ح� ق�ل أرس�� م� ص�ع ال���عة ال�ي جعل� الع��� م� االدوات ال�ي الب� 

ل��أة ل� ت�� أوف� ح�ا م� الع��� في ن�ل حق�قها و�ان� ��ا ان ا 0م�ها ل��ق�� سعادة األس�ة ال��نان�ة 

  0ت��د م� �افة حق�قها ال��ن�ة و���� عل�ها م�اولة أ� ع�ل م� األع�ال 

اما ����ص حق�ق ال�ل��ة ، فق� ع�ف ال��نان��ن الق�ماء مل��ة االرض ال��ا��ة ، ث� ت��ل� مع  

  0م�ور ال�م� إلى مل��ة ال��ائل 

ی��ح ل�ا ع�م م�اواة م�لقة ع�� ال��نان��� ، وذل� النع�ام ال��ازن االج��اعي ال�� ون���ة ل�ا تق�م ، 

كان ال��ة الغال�ة في ال����ع ال��ناني ح�ى �ه�ت الفل�فة ال�وا��ة ال�ي نادت �األخ�ة االن�ان�ة 

  0وال��ا��ة وال��اواة ب�� ال��� و����ر االف�اد م� الق�ان�� ال�ض��ة 

  �0ومان�ة ثان�ا / ال��ارة ال

أما في �ل ال��ارة ال�ومان�ة فق� �ان ال�ق��� ال��قي وال�فاوت في ال�ق�ق وال�اج�ات ه� ال��ة   

ال�ارزة في ال����ع ال�وماني ، اذ ق�� ذل� ال����ع إلى ��ق��� ه�ا ��قة االش�اف و��قة العامة ، 

ة العامة ��ق�ق ال��ا��ة ، وم�ع�ا م� فال��اواة امام القان�ن �ان� مع�ومة ب�� ال��ق��� ول� �ع��ف لل��ق

ال��ار�ة في ال��ال� ال�ع��ة ��ا ل� �ع��ف له� �ال��اواة امام الق�اء بل �ان� ت���� عل�ه� ق�اع� 

  0قان�ن�ة خاصة 

وعلى غ�ار الف�� ال��ناني فق� �ان� ال��أة م��ه�ة ال�ق�ق ع�� ال�ومان فال ��� لها االن��اب أو 

ئف العامة وت� ت����ها م� حق�قها ال��اس�ة وال��ن�ة في م��لف م�احل ح�اتها ال��ش�ح أو ت�لي ال��ا
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ف��� والدتها �ان� ت��ع ل�ل�ة رب االس�ة ال��لقة في �افة حق�قها ، ��� ال��اة وال��ت وال��د م� 

�ال��امة  ة��ا ع�ف ال�ومان ن�ام ال�ق ح�� ال�عاملة القاس�ة وال�ا� 0االس�ة وح� ب�عها �ال�ق�� 

  �0ال�السل وتف�ض ��قه� اش� العق��ات ل�ال  ي االق�ا��ات نهارا و��� تق���ه�ل�ق�� إذ �ان�ا �ع�ل�ن فل

  ثال�ا / ال��ارة ال����ة

لق� اسه�� ال��ارة ال����ة الق���ة في م�ال حق�ق االن�ان وح��اته ���ل واضح اخ�لف ع�ا عل�ه 

ات���ا �ال�ق��� ال�ائفي وانع�ام ال��اواة ، ح�� ان  ال�ال في ال��ارت�� ال��نان�ة وال�ومان�ة ، الل�ان

ه�ف القان�ن ال�� ��قه آله ال��� حاك� م�� آن�اك ، ه� ت�ق�� الع�ل واحقاق ال�� وال��ق ، على 

  اساس انه قان�ن م��ل م� ال��اء ، و�ال�الي فق� خ�ع له ال��ام ف��ة ���لة و�ه ت�قق� سعادة ال�ع� .

غ�� عادلة  ال�ف�قة ب�� رجل مه� وآخ� م� أصل م��اضع ، وع�م ا�قاع عق��ةواوج� ه�ا القان�ن ع�م 

  وم�اع�ة ال���� وع�م ج�از الق�ل .

وفي ف��ة ح��ه دعا اخ�ات�ن إلى ال��ح�� وال�الم وال��امح وال�ح�ة وت�ق�� العل� لل���ع . ��ا ق�م 

��ق�ق االن�ان ت�� ��اب�ها على ق�ع ال�عل��ن ال�����ن في ا�ار ال����ة وال�عل�� م� ال��ل ال��ت��ة 

  م� ال��� وال��ف .

  را�عا / ال��ارة الع�ا��ة الق���ة

ففي بالد  تع� ح�ارات واد� ال�اف�ی� م� اق�م ال��ارات ال����ة واب�زها اه��اما ��ق�ق االن�ان ،   

ة ب�� الف�د االق��اد�ت س�م� �ه�ت وألول م�ة في ال�أر�خ ح�ود ال�ل��ة ال����ة وت�ض�� العالقا

��ل اصالحات وت . ال���لفة �أ�عادهات���� العالقات االج��ا��ة ت� وال�ولة و��� االف�اد انف�ه� ، ��ا 

اق�م اصالحات اج��ا��ة  م حاك� م�ی�ة ل�� 0ق  ) 2313 - 2350 ( �اج��ااورو العاهل ال��م�� 

االصالحات م�ونة على رق� م� ال���  واق��اد�ة ع�فها ال�أر�خ ، وق� ع�� على ار�ع ن�خ م� ه�ه

  . �اللغة ال��م��ة و�ال�� ال���ار� 

الفق�اء ، ل م�ع االغ��اء وال�ه�ة وال��اب�� م� اس�غال 000وم� اب�ز ما جاء في ه�ه االصالحات 

ان ب��  ( ف��اها وساه� في رفع ال��ال� ال�ي �ان� تقع على الفق�اء وق� ذ�� ه�ا االصالح في وث�قة

عل�ا ان  0م�ل��ه  خاصة �ع� ان م�ح ال�ل� ال���ة ال�امة ل��ان )� صار ���ار ب�� الغ�يالفق�� ق

  . الق���ة م�ة في ال�أر�خ ال���� في ه�ه ال�ث�قة الع�ا��ة وألولكل�ة ال���ة �ه�ت 

ال��م��ة ا��ا ،  زم��ا فق� ���� �اللغة �اج��ااورو ال�ي اعق�� اصالحات  اورن��اما م���عة ق�ان�� 

واالق��اد�ة ، واك�فى ة مادة قان�ن�ة وضع� عالجا لع�د م� ال��ائل االج��ا�� ) 31 (وت�ألف م� 

  . العق��ة ال��ن�ة اورن�� في قان�نه �ف�ض الغ�امة على ال��ان �أ�ة ج���ة �ان� ب�ال م�

وال�����ة  نة �اللغة ال��م��ةوفي م�لع األلف ال�اني ق�ل ال��الد وصل� ثال� م���عة م� الق�ان�� ال��و 

القان�ن ت��ه إلى  م� ال��� �ال�� ال���ار� ، ومق�مة ه�ا �وق� دون� على ار�ع رق ل�� ع��ارلل�ل� 
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م� الق�ا�ا االق��اد�ة  مادة قان�ن�ة تعالج ع�دا ) 37 (ح� ���� ش��عة ح��رابي ، وت�� تل� ال���عة 

  . واالج��ا��ة وش�ون األس�ة وال�ق��

�اللغة . م م� اق�م الق�ان�� ال��ونة  ق )1992 (س�ة بال الماال�ي وضعها ال�ل�  أش��نا��عة وتع� ش

مادة قان�ن�ة ) 61 و (� م� ال�مان ، وت�ألف م� دی�اجة األك��ة ، وهي ت��� ش��عة ح��رابي ب��� ق�ن�

  . عال�� ج�ان� م� ال��اة االق��اد�ة واالج��ا��ة

على م�لة  فهي اول ش��عة قان�ن�ة ان�ان�ة م�ونة �اللغة ال�ابل�ة و�ال�� ال���ار�  ح��رابياما ش��عة 

للع�ی�  تار���ام��را  مادة قان�ن�ة تع� ) 282 (ه�ه ال���عة م�  وت�ألفم� ح�� ال�ای�رای� االس�د ، 

  . م� الق�ان�� ال�ض��ة الق���ة

ث� ����  اب ال�ي دع�ه ل�ضع تل� ال���عة ،و���أ ح��رابي ش��ع�ه تل� ��ق�مة ���لة ی��� ف�ها االس�

  . االلهة ال�ي �ل�� م�ه وضع ه�ه ال���عة ل��� الع�ل في ال�الد

وت����  عال�� ش��عة ح��رابي م��لف ش�ون ال��اة االج��ا��ة واالق��اد�ة والع����ة وال�ه��ة ،

وال�راعة والق�وض  ش�ون ال���م�اد ال���عة ال���لفة اح�اما ت�عل� �الق�اء وال�ه�د وال��قة وال�ه� و 

إلى م�اد ت��  �اإلضافةة وال���ي وال����ة و�ل ماله صلة �األس�  ثواإلر وم�ائل ال�واج وال�الق 

  . العق��ات والغ�امات

م�ق�ع  ی��ح م�ا س�� ان ح�ارة واد� ال�اف�ی� تع� م� أق�م ال��ارات االن�ان�ة ال�ي أول� اه��اما

ال��ل�م وح�ا�ة  وح��اته وصالح�اته العائل�ة ، وح�ص� دائ�ا على ان�افال���� ��ق�ق االن�ان 

  الفق�اء واشاعة الع�ل ب�� ال�اس . لاس�غالحق�ق ال���� وم�ع 

  

  حق�ق االن�ان في ال��ائع واالد�ان ال��او�ة
  

  0أوال / حق�ق اإلن�ان في ال���عة اإلسالم�ة 

 ف�س�� لل�اس �ة ل���ن خات�ة ال��ائع ال��او�ةاإلسالمالق�ن ال�ا�ع ال��الد� جاءت ال�سالة  في أوائل

ه�ه ال���عة ��� وق� ب ه� ال��م�ا ب����� ه�ا ال��هج ، ال��هج الق��� ال�� ��فل له� ال�عادة ال�ال�ة ، إذا

  0مع��ة  �ق��د وش�و� اع���ها فقهاء ال��اه� اإلسالم�ةفي األساس على الق�آن ال���� �أدلة 

 وج�دها في لةن وح��اته األساس�ة م� ال��ض�عات ال��ه��ة في ه�ه ال���عة وم�أاإلن�احق�ق  وق��ة

ج��ع  وف�له� على  ع� وجل ال�� خل� ال��� و��مه�ه�ه ال���عة م�ألة ب�یه�ة ، ت�ت�� ب�ح�ان�ة هللا

االن��ا� وال��د�  ب��ه� و��� ون عل�ه في ه�ه ال��اة ف�ال ب�ل�ال��ل�قات ورس� له� ال��هج ال�� ���� 

األم� ال�� أد� إلى شع�ر عامة  الق�اسة ، �اد م�ه� وأضف�ا على أنف�ه� صفاتفي االع�قاد �إل���ة أف

  0واع��ار  ةلها ��� إلن�ان�ة ، و��ج�ده� ��ائ�ات ح�ةال�اس �ال��امة ا

تار�خ  في���� الق�ل �أن م�قف ال���عة م� ق��ة حق�ق اإلن�ان ق� جاء ���ا�ة ف�ح ج�ی� ه�ا  م�
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 ول��فع ع�  ، جاء ل��ل� ال����ة م� ال�الل، قام� �ه ه�ه ال���عة �اع��ارها دی�ًا عال��اً ����ة ال

 األسال�� ال�ي ي تق��� أرقى م�ام�� ال���ة ووضعكاهلها ال�عاناة ، ف�ان لها الف�ل �ل الف�ل ف

  0ت��� األف�اد م� م�ارسة حق�قه� وح��اته� ال����ة 

  ال���عة اإلسالم�ة م� ق��ة حق�ق اإلن�ان ع� م��� غ��ها م� ال��ائعم��� ت���  ولق�

  �ع�ة أم�ر م�ها: وال��� ال�ض��ة

و��امه�  شع��ة أو ن���ة ل�ف�ح وعي ال�اس إن إق�ار ال���عة له�ه ال�ق�ق ل� ��� خ�فًا م� ث�رة -أ 

و�ن�ا  ال����ة ، ال����عات واالق��اد� ل����ع م� لل��ال�ة بها أو ن���ة لل���ر االج��اعي�ات ���اه

�ال����� وح�ل لى هللا تعا خ�ه ش�ع�ها اب��اء ب���ص آم�ة ل���ن م��ة إله�ة ت��ز ��امة اإلن�ان ال��

  0األمانة 

الس���ا�  ة تقل�� وتف��� وت�ق�� في ش��ع�هت���ع ه�ه ال�ق�ق في اإلسالم ل�� ع�ل�ع�  وال��ی�

في �ن��ة ال��رة الف ل�ق�ق م�� عه�الغ���ة ال�ي ب�زت ف�ها ه�ه اح�ی�ة ت�ای� وت��ر ال�فا��� ت م�ض�عا

ال�ق�ق ل�ل  إق�ار ه� ي ه�ه ال���عة ، ول��ان س�قها فيالع�� ال��ی� ، و�ن�ا ه� إلب�از م�ان�ها ف

  0األن��ة وال����عات ال��ی�ة 

سل�ات  ة إح��ن ، وال االع��اف بها ل���إن ال���عة اإلسالم�ة ل� ت��ع ت���ع حق�ق اإلن�ا -ب

  0أو إلرادة أش�اص مع���� ف�ها لة ال�و 

  وم� ال���ص ال�ي ت��� إلى حق�ق اإلن�ان في ال���عة اإلسالم�ة ما یلي :

  في ال��اواة : )1

العامة فال  ن�� ن��ص ����ة في ال��اب وال��ة ت��� إلى ال��اواة ب�� األف�اد في ال�ق�ق وال��ال��

َ�ا ُأُیَها الَ�اُس ِإَنا َخَلْقَ�اُكْ� ِمْ� قال تعالى : ((  الل�ن أو ال���� االج��اعي .ت��� ب��ه� ���� ال��� أو 

  )) . أْكَ�َمُ�ْ� ِعْ�َ� هللا أْتَقاُكْ� إَن هللا َعِل�ٌ� َخِ���ٌ  َذَكٍ� َوأْنَ�ى َوَجَعْلَ�اُك� ُشُع��ًا َوَ�َ�ائَل ِلَ�َعاَرُف�ا إن

ال�اس ( )كل�� آلدم وآدم م� ت�ابوقال : (  0)  أ دماؤه�ال��ل��ن ت��افوقال ال��ي ( ص ) : ( 

  ) . س�اس�ة �أس�ان ال���

  ) في ال���ة الف�د�ة :2

ال��االت  حفل� ال���عة اإلسالم�ة �ال���ص ال�اصة �ال���ة الف�د�ة ولعل أه� ت���قاتها ت�ه� في

  ال�ال�ة : 

الق�آن  / ل� ی�ت� هللا س��انه تعالى ان ���ن اإلسالم م���ًا على اإلك�اه ف�رد في ح��ة العق��ة -أ 

في األرض  ول� شاء ر�� آلم� م�، ��ا ورد في ق�له تعالى ( 256ال�ق�ة ) إك�اه في ال�ی�  ال (ال���� 

  ) .كله� ج��عًا أفأن� ت��ه ال�اس ح�ى ���ن�ا م�م��� 

دعا إلى  ل� �ف�ض على أهل ال��اب ان ی����ا د�ان�ه� ��هًا ان�او����� م� ه�ه ال���ص ان اإلسالم 

  .   46الع����ت )  وال ت�ادل�ا أهل ال��اب إال �ال�ي هي أح�� (اإلسالم �ال�ي هي أح�� قال تعالى 
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عل�ها  ءاالع��ا/ ح�اة اإلن�ان في ال���عة اإلسالم�ة م�ف��ة وم��نة ال ���ز  في ح� ال��اة  -ب

ل�ل�ه  وال تق�ل�ا ال�ف� ال�ي ح�م هللا إال �ال�� وم� ق�ل م�ل�مًا فق� جعل�ا (اال ��قها قال تعالى 

  . 33اإلس�اء  )سل�انًا فال ���ف في الق�ل

أنه  . وقال تعالى ( 93ال��اء )  وم� �ق�ل م�م�ًا م�ع��ًا ف��اؤه جه�� خال�ًا ف�ها (وقال س��انه وتعالى  

اح�ا ال�اس  غ�� نف� أو ف�اد في األرض ف�أن�ا ق�ل ال�اس ج��عًا وم� أح�اها ف�أن�ام� ق�ل نف�ًا �

  . 32ال�ائ�ة )  ج��عا

ال���عة  ، ��ا ساوت ) ل�وال ال�ن�ا أه�ن على هللا م� ق�ل رجل م�ل�(  )ص (وقال ال�س�ل ال���� 

أهل ال�مة ح�م  ق�ل ق��ًال م�م� ( )ص(اإلسالم�ة ب�� ح�مة ق�ل ال��ل� وال�مي ، قال ال�س�ل ال���� 

  ) . م� آذ� ذم�ًا ��� خ��ه ی�م ال��امة ( )ص(وقال  ) هللا عل�ه ال��ة

  / ی���ع الف�د في ال���عة اإلسالم�ة ����ة ال��� إذ جعل ل���� الف�د في ح��ة ال��� -ج 

ال�ی�  أیها �ا (قال تعالى 0ح�مة ع�� اآلخ��� م�ف��ة فال ی�خل أح� م��� أح� إال �أذنه ورضاه 

 0ت���ون  آم��ا ال ت�خل�ا ب��تًا غ�� ب��ت�� ح�ى ت��أن��ا وت�ل��ا على أهلها ذل�� خ�� ل�� لعل��

أز�ى ل�� �هللا ��ا  فإن ل� ت��وا ف�ها أح�ًا فال ت�خل�ها ح�ى ی�ذن ل�� و�ن ق�ل ل�� ارجع�ا فارجع�ا ه�

  .  28  27ال��ر  )  تع�ل�ن عل��

ع�  ��م اإلسالم ح��ة ال�أ� مادام� م���مة ����أ أألم� �ال�ع�وف وال�هي/ اح في ح��ة ال�أ�  -د

اج��ا��ة أو  ال���� ، ف�ان ل�ل ام�� ح� اال�انه ع� رأ�ه في ال��ائل ال���لفة س�اء �ان� عل��ة أو

����ع ف�ل�انه فإن  م� رأ� م��� م���ًا فل�غ��ه ب��ه ، فأن ل� ( )ص(قال ال�س�ل ال����  0اق��اد�ة 

  ) . ل� ����ع ��قل�ه ، وذل� أض�ف اإل��ان

ماله  / جعل� ال���عة اإلسالم�ة لل�ل��ة ح�مة فال ���ز ألح� أن ���م آخ� م� في ح� ال�ل��ة  -ه

وال تأكل�ا ام�ال�� ب���� �ال�ا�ل وت�ل�ا بها الى ال��ام . قال تعالى : (( �إتالف أو غ�� أو ع�وان

  )) . ث� وأن�� تعل��ن ال�اس �اإل ل�أكل�ا ف��قا م� ام�ال 

 س� له ما دام ذل�ا/ ل�ل م�ا�� م�ل� ال�� في ان ���ار الع�ل ال�� في ح��ة الع�ل وال��ارة  -و

ع�ل  ما ��� رجل ��� أ��� م� (:  )ص(قال رس�ل هللا  0الع�ل م��وعًا وال ی�د� إلى مع��ة 

الن ��ه  ناإلن�اوالع�ل مه� ال ت����� ح�اة اإلن�ان ب�ونه بل إن اإلسالم ف�ض الع�ل على  0 ) ی�ه

  ) .وقل اع�ل�ا ف���� هللا ع�ل�� ورس�له وال��م���  (قال تعالى :  0صالح ال����ع 

لل��ا��  م/ للف�د ال�� في أن ی�عل� ما �ف��ه في ال�ن�ا واآلخ�ة ، وق� �فل اإلسال في ح� ال�عل��  -�

�ل م�ل�  ح� ال�عل�� وال����ة ال�ال�ة ف�علها ح� لألوالد على أ�ائه� ث� جعل العل� ف���ة على

  .)�ل� العل� ف���ة على �ل م�ل� وم�ل�ة( :  )(صقال ال�س�ل ال����  . وم�ل�ة
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  حق�ق ال��أة في اإلسالم . )3

ـها �ـال����� وُحْ�ـ� ال�عاملـة       رها، وخ�َّ أحا� اإلسالم ال��أة ���اج م� ال�عا�ة والع�ا�ـة، وارتفـع بهـا وقـ�َّ

ر اإلســالم أوًَّال أنَّ ال�ــ�أة وال�جــل ُخِلَقــا مــ� أصــل واحــ�؛ ولهــ�ا فال��ــاء وال�جــال  ــا، فقــ�َّ اب�ــًة وزوجــًة وأخً�ــا وُأم�

َأیَُّهــا ال�َّــاُس اتَُّقــ�ا َر�َُّ�ــُ� الَّــِ�� َخَلَقُ�ــْ� ِمــْ� َنْفــٍ� َواِحــَ�ٍة َوَخَلــَ� ِمْ�َهــا َزْوَجَهــا فــي اإلن�ــان�َّة َســَ�اء، قــال تعــالى: {�َ 

َوَ�ــ�َّ ِمْ�ُهَ�ــا ِرَجــاًال َ�ِ��ــً�ا َوِنَ�ــاًء} . وه�ــاك آ�ــات أخــ�� ���ــ�ة تَُ�ــ�ِّ� ق�ــاء اإلســالم علــى م�ــ�أ ال�َّْفِ�َقــة بـــ�� 

  �َّة ال���َ�كة.ال�جل وال��أة في ال���ة اإلن�ان

ـــة واألمـــ� ال�ـــا�قة ���ـــا ��ـــ�ُّ وضـــع ال�ـــ�أة، جـــاء     وان�الًقـــا مـــ� هـــ�ه ال��ـــاد�، و�ن�ـــاًرا لعـــادات ال�اهل�َّ

ـة تال�ـة؛ ح�ــ�  اإلسـالم یـ�افع عـ� ال�ـ�أة وُ���لهـا ال��انـة ال�ـي لـ� ت�لغهــا فـي ملَّـة ماضـ�ة، ولـ� تُـْ�ِرْ�ها فـي ُأمَّ

 ق�ًنـا، فـي ال�قـ� الـ�� مـا تـ�ال ال�ـ�أة الغ���َّـة ُت�ـاِرع اآلن لل��ــ�ل شـ�ع لهـا مـ� ال�قـ�ق م�ـ� أر�عـَة َعَ�ـ�َ 

  عل�ه .

َر اإلسالم ب�ا�ًة أن ال��اء ُ��اِثل� ال�جـال فـي الَقـْ�ر وال��انـة، وال َیْ�ـَ�ِقُ� مـ�ه�َّ أبـً�ا �ـ�ُنه�َّ ن�ـاء،       َفَق�َّ

ــة: "ِإنَّ الِ�َّ�ــاَء  وفــي ذلــ� قــال ال�ســ�ل  ــل لقاعــ�ة مه�َّ َجــاِل"ی�ِصّ أنــه �ــان . ��ــا ث�ــ� ع�ــه َشــَقاِئُ� ال�ِّ

رت م�ـه هـ�ه ال��ـ��ة فـي دائ� ال�ص�َّة �ال��اء، و�ان �ق�ل ألص�ا�ه: "... اْسَ�ْ�ُص�ا ِ�ال�َِّ�ـاِء َخْ�ـً�ا" . وت�ـ�َّ

ة ال�داع وه� ��ا�� اآلالف م� ُأمَّ�ه.   ح�َّ

ـــ� اإلســـالم فـــي     فـــاألم� فـــي اإلســـالم لـــ� �قـــف ع�ـــ� ال�فـــا� علـــى حـــ�ِّ ال�ـــ�أة فـــي ال��ـــاة فقـــ�، و�ن�ـــا رغَّ

إلح�ــان إل�هــا صــغ��ة؛ ومــا أن تِ�ــ�َّ ال��ــ� وت�ــ�� ف�ــاة �الغــة؛ ح�ــى ُ�ْعِ�َ�هــا اإلســالم ال�ــ�َّ فــي ال��افقــة ا

ـا ت�ـ�� زوجـًة ��ـ�ُّ ال�ـ�ع  ز إج�ارها على االق��ان ب�جـل ال ت��ـ�ه، ثـ� ل�َّ على ال�ا�� أو رف�ه، وال ���ِّ

ــا أن ُحْ�ــ� ِعْ�ــ َ�ة ال��ــاء دل�ــل علــى ُنْ�ــل نفــ� ال�جــل و�ــ��� ال���ــ� علــى ُحْ�ــ� معامل�هــا وع�ــ�تها؛ م��ًِّ�

  ��اعه

و�ذا مــا ��هــ� ال�وجــة زوجهــا ولــ� ُتِ�ــ� ال��ــاة معــه، فقــ� ســ�َّ لهــا اإلســالم حــ�َّ مفاَرقــة الــ�وج، وذلــ� عــ� 

  ���� الُ�ْلِع.

واإلســالم هــ� أول مــ� اع�ــ�ف لل�ــ�أة �ال���ــ�ة القان�ن�ــة ال��ــ�قلة م�ــل ال�جــل ووفقــا ل��فعــة ال����ــع      

وعلــى أســاس ال��ــام� بــ�� أع�ــاء ال����ــع . ولل�وجــة فــي اإلســالم ش��ــ�ة م�ــ�قلة عــ� زوجهــا فهــي 

ت��ف� �اس� عائل�ها وال تغ�ـ� اسـ�ها إلـى اسـ� الـ�وج ��ـا هـ� فـي ال����عـات الغ���ـة ولل�ـ�أة حـ� ال��ـار�ة 

  في ال��اة العامة ولها أن ت�خل ال�عاق�ات واالتفا��ات وال��انات . 

ـة مال�َّـة م�ـ�قلَّة ت�اًمـا �ال�جـل؛ فلهـا أن ت��ـع وت�ــ���، و�ضـافًة إلـ   ى مـا سـ��، فقـ� أث�ـ� اإلسـالم لل�ــ�أة ِذمَّ

�، وت��ـل وتهـ�، وال ِحْ�ـ� عل�هـا فـي ذلـ� مـا دامـ� عاقلـة رشـ��ة، وذلـ� ان�الًقـا مـ� ق�لـه  وت��أج� وت�ِجّ

  ْمَ�اَلُهْ�} .تعالى: {َفِإْن آَنْ�ُ�ْ� ِمْ�ُهْ� ُرْشً�ا َفاْدَفُع�ا ِإَلْ�ِهْ� أَ 
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وه�ـــ�ا ت�ـــ�� ال�ــــ�أة ال��ـــل�ة ع��ــــ�ة أب�َّـــة ����ـــة م�ــــ�نة فـــي ِ�ــــِلّ تعـــال�� اإلســـالم، وفــــي ِ�ـــِلّ ال��ــــارة 

  اإلسالم�ة ال�ام�ة.

  

و��ع اإلسالم ق�اع� أساس�ة ت���� داخلها حق�ق اإلن�ان وواج�اته وأسل�ب م�ارس�ه    

  .  ل���اته

�ل شيء في األصل م�اح وهي ال��احة ال�اسعة ال�ي ی���ف داخلها الفـ�د وال �قـف إال ع�ـ�ما ��ـ�م  -1

  ب�� م� ال��اب وال��ة . 

 ح�ود ح��ة الف�د وحقه تقف ع�� ح�ود وح� ف�د آخ� ... فال ض�ر وال ض�ار في اإلسالم.   -2

م�ــل�ة ال����ـع وح���ــا ت�ــ�ن ال��ــل�ة االل�ـ�ام �ال��ــل�ة العامــة ع�ـ� ال�قــا�ع بــ�� م�ـل�ة الفــ�د و  -3

 العامة ���ن ش�ع هللا . 

االل��ام �أخال��ات اإلسـالم ع�ـ� م�ارسـة ال���ـة وال�قـ�ق . فعل�ـه أن ��ـادل �ال��ـ�ى و�ـ�ع� �ال���ـة  -4

 وال ��ه� �ال��ء م� الق�ل وال �ق�ل ما ال �فعل و�ذا ح�� فعل�ه أن ال ���ن ف�ًا غل�� القل� . 

 اإلن�ان عقله �اع��ار العقل ال��ج��ة األولى في م�اك�ة ال�قل .أن �����م  -5

 القاع�ة األساس�ة ل��ارسة ال���ات وال�ق�ق في إ�ارها هي ال��ر� ���هج لل�ل�ك وفل�فة ال��� .  -6

لق� ح�د اإلن�ان م�ل�ل �ل ال�ق�ق وال���ات العامة ��ـا ��ـ�ن ��امـة اإلن�ـان و��فـل حق�قـه وح��اتـه     

  ب�ق��� ال�ق�ق وال���ات العامة ال�قل���ة أو ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة . ، س�اء 

  

  0حق�ق االن�ان في ال��ان��� ال�����ة وال�ه�د�ة 

��ا  العق��ة ، ال�ي ت�ع� إلى ال��ح�� ���ا ��� ال�����ة م� ال��ائع وال�ساالت ال��او�ة تع� ال��انة

االن�ان  وقان�ن حق�ق  وق� اضاف� إلى ال��ارة االور��ة وح��اته االساس�ة ،اه��� ��ق�ق االن�ان 

اال رسها ��اال ال��لقة ال�ل�ة  ال�ام�ة ال��علقة ���امة ال����ة االن�ان�ة وف��ة ت��ی� ال��اد��ع� 

 �ةو��� ما �ع� م� االم�ر ال�ن��  �ع� م� االم�ر ال�ی��ة ت�ع ح�ا فاصال ب�� ماان  واس��اع� 0هللا 

  0ذل� ت���� ال����ع االن�اني على اساس واضح وسل��  غای�ها في

ال���ة  �ق االن�ان وح��اته فهي ت�ع� إلىن��ان اسهامات ال��انة ال�����ة في م�ال حق����  وال

ة عارضة عق�� ��اف�ة على حق�ق الع�ال ��ا انهاوال�الم ب�� ب�ي ال��� وح�ا�ة ال�عفاء وال��امح وال

ال���ل  وال�ی�ي ���ة ال�����ة ق� اق� االل��ام ال��نية إلى ان ال�ی� ال����ي وال��ارة االع�ام اضاف

  0على ال�ق�ق وتأد�ة ال�اج�ات 

 دی��ة ش���ة على االم��ا��ر�ة ال�����ة ه� ان معال��ها ل�ق�ق االن�ان ل� ت�� معال�ة خ�ما ی� ان  اال

م� ال�غ�  وعلى 0في معال�ة ه�ه ال�ق�ق  دور ����خاصة بل �ان لل����ة وما ت��حه م� اف�ار 
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ت�ق�� ) ه�فها  1949 - 1859 ( ب�غ��ن العام في ن�� الف��ه الف�ن�ي  لإلخاءاع��ار ال�����ة ف��ة 

، وق� وصف�ا غ��اء ق�ل اال واالس�غالل م�ال��اواة ، ح�� ان الفق�اء �ان�ا �����ن ت�� االض�هاد 

�ل�ا مع م�انة  �ما ی��اقوه�ا آن�اك ال�� عاشه ال����ع ال����ي �الع��� على اساس ال�ق��� ال��قي 

  0 "هللا فل�� م�ل�ة ما اسع��� ایها الفق�اء"  )ع (الفق�اء ال�ي م��ه� ا�اها ال���ح 

ال��ب  وال�الم تأث�ت سل�ا ��ه�ر ن���ة االف�ار ال�����ة ال�ي دع� إلى االخ�ة وال��امحان  ك�ا

ال��ب  ان(  ، ومل�� ه�ه ال����ة 15الق�ن ال في م�لع  � اوغ�����سالق��ال�ي اع�ها لة العاد

م��وعة على  لها تع� ا هللا وان افعال الع�ف ال��افقةال�ي ی�اش�ها عاهل ش�عي هي ح�ب عادلة اراده

  0 ) ه�ا االساس

( االش�ار )  ض� ألنف�ه��ان�ا �����ع�ن فعل �ل شيء  )االب�ار(سل��ة ع� ذل� ه� ان ن���ة  واخ��

القان�ن ه ف�� ����ه جانت��ل افعاله� تل� ج�ائ� بل عق��ات ���� ا�قاعها ض� ال��ن��� ، ول� ی��دد  وال

على ه�ا  أس�أ م�ال ال��ب العادلة �انها ت��ى ال�ولي االن�اني في وصف ال��وب ال�ل���ة ال�ي �ان�

  0الع�ل 

 ، اذ اه�ل� غ��ها م� ال���ات فإنهانق�ل ان ال�����ة اذا �ان� ق� دع� إلى ح��ة العق��ة ان  �قي   

ة م� ال�ل� ا ، ول�ل� ما ان ت��� رجال ال�ی�كان� ح��ة ال��انة هي ال�يء ال�ح�� ال�� �عل� في ن��ه

ت��� ع�  �أتال�ي ب ض�هاد وس�عان ما ق�ي على الف��ةال�انا م� ال���ان واال �األف�ادح�ى ال�ق�ا 

  .القان�ن والع�دة إلى الع��ر ال��ائ�ة 

  

م�ع��  ، فق� ب��� على ال��راة وما اض�� ال�ها م�ا رواه أح�ار ال�ه�د ال��انة ال�ه�د�ةأما ����ص 

ول� تغفل ه�ه  و��ل� ال��وح وال�فاس�� ال�ي ألف� �����عها ما س�ي �ال�ل��د عل�ه ال�الم نقله ع� م�سى

والع�الة ب�� ال��� وان�ا  ول�� ل�� على اساس ال��اواة  00حق�ق االن�ان وح��اته  ال���عة ع� م�ألة

 مع��ة م� ات�اع ال���عة ال�ه�د�ة . لف�ة
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  ال��ارة الغ���ة وحق�ق اإلن�ان

  ال��ادر القان�ن�ة ل�ق�ق اإلن�ان في ب���ان�ا  

  م :1215ال���اق األع�� عام 

شه�ت الع��ر ال�س�ى أح�اثا وأف�ارا أسه�� في دع� م���ة حقـ�ق اإلن�ـان فـي تـار�خ ال��ـ��ة ..       

مـــ� أهـــ� ال�ثـــائ� ال�ـــي  1215و�ع��ـــ� م��ـــاق العهـــ� األع�ـــ� وال�عـــ�وف "�ال�اغ�اكارتـــا" الـــ�� صـــ�ر عـــام 

  ص�رت في الغ�ب ع� حق�ق اإلن�ان.. 

� ان�ل�ـــ�ا "جـــ�ن" وق�ـــ�وا ســـل�اته واج�ـــ�وه علـــى ت���عهـــا وقـــ� ف�ضـــ� هـــ�ا ال�ث�قـــة ال�ســـ��ر�ة علـــى ملـــ     

مــاده �ــان م�ضــ�عها األساسـي هــ� ضــ�ان حقــ�ق اإلق�ــاع فـي وجــه ال�لــ� ��ــا ��ســ�  63واح�ـ�ت علــى 

ح��ات ال����ة وحق�ق ال��ن ض� تع�ف ال�ل� وحق�ق ال��ـاء واألرامـل وال�ـ���ة علـى ال�ـ�ائ� مـ� ق�ـل 

  أص��� أساسا لقاع�ة م�ع االع�قال ال�ع�في ���ا �ع� .م�ل� الع��م ف�ال ع� ض�انات ق�ائ�ة 

وت��� ال�ادة األولى م� ال�اغ�اكارتـا إلـى أن ����ـة ان�ل�ـ�ا سـ���ن حـ�ة وت���ـع ��ـل حق�قهـا وح��اتهـا      

مـــ� ال���ـــاق إلـــى انـــه ال ���ـــ� لل�لـــ� أن ���ـــع األمـــ�ال دون  12دون إ� ان�قـــاص .. ��ـــا ت�ـــ�� ال�ـــادة 

م�ــه ف�ــ�� علــى انــه ال ���ــ� إ�قــاف أو ســ�� إ� إن�ــان أو ان�ــ�اع 39ام.. أمــا ال�ــادة م�افقــة ال��لــ� العــ

����ـة  42مل���ه أو اع��اره خارج القان�ن أو ن��ه دون ح�� ق�ائي وفقا لقـان�ن الـ�الد ��ـا سـ��� ال�ـادة 

و��ــل ال�ــف� وال��قــل ح���ــا ن�ــ� علــى انــه ��ــ�ح ل�ــل شــ�� �ــال��وج مــ� ال��ل�ــة والعــ�دة إل�هــا ����ــه 

  أمان ع�ا ف��ات ال��ب ول��ه م��ودة م� اجل ال��ل�ة العامة لل��ل�ة .

وقــ� اع��ــ� �عــ� ال�ــاح��� إن العهــ� ال���ــ� هــ� أول أســاس لل����ــل ال��ــابي ون�ــام ال��لفــ�� وانــه أول     

� القـــ�ان�� العامـــة فـــي ال�ســـ��ر االن�ل�ـــ�� وأول اح��ـــاج فـــي تـــار�خ ب���ان�ـــا ضـــ� ال��ـــ� الفاســـ� وانـــه ح�ـــ

ال�او�ــة فــي ب�ــاء ال���ــة. و�ــ�ل� عــ�ت وث�قــة ال�اغ�اكارتــا رمــ�ًا لل�فــ�ق ال�ســ��ر� علــى ال�لــ� و�حــ�� أهـــ� 

  وثائ� حق�ق اإلن�ان ال�ي ص�رت في الغ�ب م�لع الق�ون ال�س�ى.

  

  م : 1628ع���ة ال�ق�ق عام 

�ـارة عـ� مـ���ة م �عـ� صـ�اع بـ�� ال�لـ� وال��ل�ـان وهـي �1628ح��ـ�ان  7ص�رت ه�ه الع���ـة فـي      

  تف��ل�ة ت���� حق�ق وح��ات ال��ا���� . 

) لل�ـ�ب  1649 -1625وق� اش��� ال��ل�ـان ن��ـ� م�افق�ـه علـى ال�ـال الـ�� �ل�ـه ال�لـ� شـارل األول ( 

   -ض� اس�ان�ا أن ی�اف� ال�ل� على ع���ة ال�ق�ق ، وق� ق�ل ال�ل� ه�ه الع���ة وم� أه� ب��دها :
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  أن ��ف ال�ل� ع� �ل� اله�ات والق�وض اإلج�ار�ة .  - 1

 ال ���� ش�� إال ب�ه�ة ح����ة م��دة .  - 2

 ال تعل� األح�ام الع���ة وق� ال�ل� .  - 3

 اح��ام ال���ة ال����ة .  - 4

 ع�م ف�ض ض�ائ� ج�ی�ة دون م�افقة ال��ل�ان .  - 5

� في فـ�ض ال�سـ�م ال�����ـة . وقـ� غ�� أن ال��اع ل� یل�� أن ت��د ب�� ال�ل� وال��ل�ان ��أن ح� ال�ل   

  اته� ال�ل� �ارت�اب �����ة ال��انة ل�ق�ق ال�ع� وح��اته وص�ر ال��� ض�ه واع�م .

م 1689م وقــان�ن ال�قــ�ق عــام 1679إضــافة إلــى ذلــ� �ــان ه�ــاك قــان�ن اإلح�ــار الــ�� صــ�ر عــام    

  ال�ی� أك�ا على ال���ات العامة . 

  

  عق� االج��اعي ن���ة ال�ق�ق ال�����ة ون���ة ال

  ن���ة ال�ق�ق ال�����ة .

جــ�ور هــ�ه ال����ــة ت��ــ� إلــى الفل�ــفة ال��نان�ــة ، وقــ� أع�ــ�ت لهــا ال��ــاة مــ� ج�یــ� فــي القــ�ن�� ال�ــا�ع      

ع�ــ� وال�ــام� ع�ــ� . وال�قــ�ق فــي هــ�ه ال����ــة تعــ�ف �أنهــا "الق�اعــ� ال�ــي أمالهــا العقــل ال�ــي ��ــ� أن 

  الة ال�����ة" .ت��د عالقات ال�اس وه� في ال�

  وفي حالة ال���عة ه�ه �ان األف�اد ی���ع�ن ��ق�قه� وح��اته� في �ل القان�ن ال���عي     

الــ�� ��ــ�ل دون أ� اع�ــ�اء �قــع علــى هــ�ه ال�قــ�ق وال���ــات ال�ــي ســ�ق� وجــ�د ال�ولــة . وان دخــ�ل الفــ�د 

ع�ـــ�اء علـــى هـــ�ه ال�قـــ�ق أو فـــي ال��اعـــة ال �ع�ـــي ت�ازلـــه عـــ� هـــ�ه ال�قـــ�ق ومـــ� ثـــ� ال ��ـــ�ز لل�ولـــة اال

  ت�اوزها �أ� ش�ل م� األش�ال.

ت��ـــ� هــــ�ه ال����ـــة علــــى إن اإلن�ـــان حــــ� ����ع�ـــه م�ــــاو�ا لغ�ـــ�ه ، وان ال���ــــة هـــي رمــــ� اإلن�ــــان      

ال���عــي وهــ�ف  ال����ــع ال���قــي ، وت��ــ� أ��ــا علــى إن ال�ولــة ال����نــة ضــ�ان ل���ــات شــع�ها عــ� 

ه وع�ـــ� ���ــ� القـــان�ن ال���عـــي ، الــ�� یـــ�� علـــى أن ال ی�عـــ�� احــ� علـــى آخـــ� أو علــى أم�الـــه وأمالكـــ

ال��الفة ��ـ� معا��ـة ال�ـ�ن� ألنـه خـ�ج عـ� القـان�ن ال���عـي و��ـ���ع ال�ع�ـ�� عل�ـه أن �عاقـ� ال�ـ�ن� 

  أو ال�ع��� ب�ف�ه أو �االتفاق مع غ��ه .
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  ن���ة العق� االج��اعي . 

م� أما ن���ة العق� االج��اعي: ف�ع��� ام��اد ل����ة القان�ن ال���عي إذ ت��ر خ�وج اإلن�ان     

حال�ه الف���ة ل���ح ع��ًا في م���ع م���. وهي تق�م على ف��ة العق� القائ� على اتفاق ال��اعة 

إلقامة ن�ع م� ال����� ال�� ���� لها األم� واالس�ق�ار، وأن�ار العق� االج��اعي �ف��ون �اه�ة وج�د 

  ال����ع. سل�ة أو دولة و ن�أتها ت��ن ن���ة اتفاق ب�� األف�اد تعاق��ًا، في إ�ار

  و��زت ن���ة العق� االج��اعي في الق�ن ال�ا�ع وال�ام� ع�� مع ب�وز األف�ار الل���ال�ة في أورو�ا.   

وف��ة العق� االج��اعي اس�ع�ل� أساسًا ع�� ال���� م� ال�ف���� والفالسفة ل�قاومة ال�ل�ة ال��لقة    

�اك�. وم� أب�ز مف��� ه�ه ال����ة:  ج�ن واس���اد األم�اء وال�ل�ك ول��ان ح��ة الف�د م� ت�ل� ال

 ل�ك ، وجان جاك روس�.

  

   م ) :1704 -1632ج�ن ل�ك ( 

ول� ج�ن ل�ك في ب���ان�ا ودرس ال�� فـي أك�ـف�رد ون���ـة ل�ـ�وف س�اسـ�ة غـادر ب���ان�ـا �ات�ـاه       

قـ�ق ال�����ـة لإلن�ـان ه�ل��ا ، وه�اك ��� ��ا�ه ال�ه�� (مقال��� ع� ال��� ال��ني) ، وأك� ��ه على ال�

و�قــ�ل فــي ذلــ� : إن اإلن�ــان ����ع�ــه ��ــ� ال��ــ� لغ�ــ�ه ، و�ــان فــي م���عــه ال���عــي ومــا ��ل�ــه عل�ــه 

  عقله .

وهـــ�ا القـــان�ن ال���عـــي ��ـــارة عـــ� م���عـــة مـــ� األح�ـــام لل�ـــل�ك وال��ـــ�فات اك��ـــفه العقـــل ال��ـــ��     

  وف��ها وهي ت��� على ال��اواة ب�� ال�اس .

أمـــا ال�قـــ�ق ال�����ـــة لإلن�ـــان فهـــي حـــ� ال��ـــاة وال���ـــة وال��لـــ� وم�ا�عـــة ال��ـــاة األف�ـــل . إن لـــ�ك     

اف�ـــ�ض أن ل�ـــل شـــ�� حقـــ�ق �����ـــة فـــي ال��ـــاة وال���ـــة وال��لـــ� ، والغا�ـــة مـــ� ال���مـــة ح�ا�ـــة هـــ�ه 

�احــة بهــا . ال�قــ�ق عــ� ���ــ� العقــ� الــ�� ب�ــ�ه� فــإذا ف�ــل� فــي واج�هــا ��ــ� لل�ــع� ال�ــ�رة ضــ�ها واإل

  ومع�ى ه�ا إن ال�ع� ه� صاح� ال��ادة وال�ل�ة ال�����ة وراء ال�اك� . 

  

   م ) :1778 -1712جان جاك روس� ( 

ولـــ� جـــان جـــاك روســـ� فـــي م�ی�ـــة ج��ـــ� فـــي س���ـــ�ا . وعـــاش تع�ـــا �ـــ�ال ح�اتـــه . ل�ـــ� هـــ�ا         

� اه��ـام روسـ� �ال���عـة فقـ� بـل ال��� ال�� ل� �����ع أن ی�ب� أم� نف�ه وضع فل�فة لغ��ه . فلـ� ��ـ

  اه�� �اإلن�ان ال���عي . 

فق� اع��� اإلن�ان ال���عي ���از �ال��ق وال�فـاء والف�ـ�لة . ومـ� أشـه� ���ـه فـي هـ�ا ال��ـال هـ�       

م . اع��ـــ� ��ـــه ال����ـــع ال�ـــ�ائي م���ـــع اإلح�اســـات ال����ـــة 1761(العقـــ� االج��ـــاعي) الـــ�� ن�ـــ�ه عـــام 
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هل ��ا�ه �ال��ارة ال�ه��ة " ول� ال�اس أح�ارا م��ـاوون فـي ال�قـ�ق و�ـ�أ ال�ـ�س وال�ـقاء ل�ـا وال��اواة ، و���

  انف�ل ال�اس ع� م���عه� ال��ائي " 

اع��ــ� جــان جــاك روســ� إن العالقــة بــ�� ال�ــ�ا�� وال�ولـــة قائ�ــة علــى أســاس العقــ� الــ�� یــ��� بـــ��      

�����ة ، فـي ال�قابـل ال�ولـة ال�ـي م��هـا الفـ�د تلـ� ال�ـ�ادة االث��� . فللف�د ال�� في ال���ع ��امل حق�قه ال

عل�ــه ، واج�هــا ال�فــا� علــى تلــ� ال�قــ�ق . وأكــ� علــى إن الــ�ی� ضــ�ورة لل��ا��ــة ال�ــ���ة فــي ال����ــع 

  ال��ني . 

  

  

   م  1789آب  26إعالن حق�ق اإلن�ان وال��ا�� الف�ن�ي في 

          

  لق� جاءت ��ارة حق�ق اإلن�ان في اإلعالن الف�ن�ي في مق�م�ه :        

" ت�اهل أو ن��ان أو اح�قار حق�ق اإلن�ان هي األس�اب ال�ح��ة لل��ـائ� العامـة ولف�ـاد ال���مـات ... 

" أو فــي �عــ� مــ�اده م�ــل ال�ــادة ال�ان�ــة " غا�ــة �ــل م���ــع س�اســي هــي ال��اف�ــة علــى حقــ�ق اإلن�ــان 

مـادة وهـ� مـع إ��ـازه یـ�� عـ�  17ة وال�ي ال �أتي عل�ها ال�قـادم " . ���ـ�� اإلعـالن علـى مق�مـة و ال�����

   -غ�اره ف���ة ع��قة . لإلعالن الف�ن�ي م��قه ال�اص و��ور ه�ا ال���� ح�ل ال�قا� اآلت�ة :

�ـــة لإلن�ـــان حقـــ�ق �����ـــة مق�ســـة ال ی�ـــ�لها الزمـــان وال ���ـــ� الـــ��ل� م�هـــا وهـــي ال��ـــاة وال��  - 1

  وال��اواة . 

 ه�ف ال����ع ال��اسي ه� ال�فا� على حق�ق اإلن�ان . - 2

ال ح� لل���ة س�� ال��ود ال�اج�ة ع� م�ارسـة الغ�ـ� حق�قـه ال�����ـة . إن القـان�ن بـ�وره م�ـ�ود  - 3

 ال ���� له أن ��ع حاج�ا إال إزاء األع�ال ال���ة �ال����ع وع�� ال��ورة . 

وال�ـــ��ل�ة إ� انـــه لـــ� ی�جـــه لل�ـــع� الف�ن�ـــي فقـــ� و�ن�ـــا ل�ـــع�ب العـــال� إن هـــ�ا اإلعـــالن ی��ـــ� �الع��م�ـــة 

  قا��ة . 

  

    حق�ق اإلن�ان في ال�ال�ات ال����ة األم����ة

إن ف��ة إعالنات حق�ق ال��ا���� تق�م على االع�قاد �ان ث�ة م���عة مـ� ال���ـات لهـا مـ� ق�سـ��ها      

ال�سـ��ر�ة ح�ـى لل�ـل�ة ال��ـ����ة العاد�ـة ال��ـاس بهـا  ما �ق��ي ت���لها في وث�قـة ال ���ـ� مـ� ال�اح�ـة
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إال �إت�اع إج�اءات خاصة م�ا�ة ��ا ��عل االل��اء إل�ها أم�ا غ�� م���ر فـي �ـل وقـ� وأل� سـ�� �ـان 

 .  

ففـــي ال�ال�ـــات ال���ـــ�ة األم����ـــة ، �انـــ� ج�لـــة مـــ� األســـ�اب ت�ـــه� ل�ـــالح صـــ�اغة م����ـــة ت��ـــاول     

أ ال�ـــار�خ األم���ـــي مـــع صـــ�اغة الع�یـــ� مـــ� ����ـــات ال��ـــ�ص ال�ـــي ر��ـــا ��ـــ�ن ال�قـــ�ق وال���ـــات . ف�ـــ�

. ومـــ� ضـــ�� مـــا جـــاء فـــي دی�اجـــة هـــ�ا اإلعـــالن " إن�ـــا نع��ـــ�  1776أشـــه�ها " إعـــالن االســـ�قالل " عـــام 

ال�قــائ� ال�ال�ــة أمــ�ا واضــ�ا مــ� تلقــاء نف�ــها ، فــان ال�ــاس �افــة قــ� خلقــ�ا م��ــاو�� وان ال�ــال� قــ� ح�ــاه� 

م��ـــ�ة غ�ـــ� قابلــة لل��لـــي ع�هـــا . ومـــ� ضــ�� هـــ�ه ال�قـــ�ق ، ال��ــاة وال���ـــة وتق�ـــي ال�ـــعادة .  ��قــ�ق 

ول�ـــ�ان هـــ�ه ال�قـــ�ق شـــ��ت ال���مـــات ال�ـــي ت�ـــ��� ســـل��ها ال��ـــ�وعة مـــ� رضـــاء ال���ـــ�م�� . فـــإذا 

أصــ��� ح��مــة مــا ، مه�ــا �ــان ال�ــ�ل الــ�� ت��ــ�ه ، ه�امــة ل�لــ� األغــ�اض �ــان مــ� حــ� ال�ــع� أن 

أو یلغ�ها ، وان ���� م�لها ح��مة ج�ی�ة . ومع ذل� �قـي إعـالن االسـ�قالل م�ـ�د وعـ�د ، و���ـ�د  �ع�لها

  وص�ل ال��ج�از�ة إلى ال�ل�ة ل� ت�ققها ، ول� ��� له�ا اإلعالن أ�ة ���ة قان�ن�ة . 

لـــ� �ـــأت علـــى ذ�ـــ� حقـــ�ق اإلن�ـــان . وقـــ� اشـــ����  ��1787ـــا إن ال�ســـ��ر األم���ـــي ال�ـــادر ســـ�ة    

ال�ال�ــات ال�ــي وقعــ� علــى ال�ســ��ر إدخــال تعــ�یالت علــى االتفــاق األساســي م�علقــة �إضــافة حقــ�ق  �عــ�

  اإلن�ان . 

وت�ــ�ى ال�عــ�یالت الع�ــ�ة األولــى ،  1791إلــى  1789وقــ� تــ� إصــ�ار هــ�ه ال�عــ�یالت فــي الف�ــ�ة مــ�    

  . وت���ل ه�ه ال�ع�یالت ��ا �ع�ف �إعالن ال�ق�ق لل�ولة االت�اد�ة األم����ة 

  وت���� ه�ه ال�ع�یالت ض�انات ج�ی�ة لل���ات الف�د�ة .     

فق� أك�ت ال�ع�یالت ال���ة األولـى ح��ـة الف�ـ� وح��ـة القـ�ل وح��ـة ال�ـ�افة وح��ـة االج��ـاع ،         

وحــ� ح�ـــل ال�ــالح وح�ـــ� إیــ�اء ال��ـــ�د فـــي ال��ــازل ال�اصـــة بــ�ون م�افقـــة أصــ�ابها ، وح�مـــة ال��ـــ�� 

اءات ال��اك�ـــة وال��اســـالت وحـــ� ال��ـــاة وحـــ� ال�ل��ـــة . وال�عـــ�یالت ال���ـــة ال�����ـــة ت��ـــ�ث عـــ� إجـــ� 

  العادلة وال�سائل القان�ن�ة ال�ل��ة .

الــ�� ألغــى الــ�ق ، وال�عــ�یل  1865وقــ� اســ���ل� هــ�ه ال�ــ�انات �ال�عــ�یل ال�الــ� ع�ــ� فــي ســ�ة       

ال�ا�ع ع�� ال�� ق�ر م��أ ال��اواة ، ث� ال�ع�یل ال�ام� ع�� وال�اسع ع�� وال�ـام� والع�ـ�ون ، الـ�� 

ومـ�ح اإلنـاث حـ� االن��ـاب ، ��ـا ادخـل م�ـ�أ الف�ـل بـ�� ال�ـل�ات ��ـ�ان لهـ�ه ق�ر ح� االق��اع العـام 

  ال�ق�ق ��ل� ح��ة االع�قاد ال�ی�ي ال�ي ���ن لل�اس ح� م�ارس�ها وف� ض�ائ�ها . 
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  حق�ق االن�ان في الع�اق

  

ان الق�اع� ال�ي ت��� حق�ق االن�ان في الع�اق هي ق�اع� دس��ر�ة م����ة ت����ها دسات�� ال�ولة 

دس��ر ع�اقي وه� القان�ن االساسي ال�ادر الع�ا��ة م�� ب�ا�ة تأس��ها الى ال�ق� ال�اض� ، و�ان اول 

_ 5ل�ع�) م� م) ح�� اف�د ه�ا ال�س��ر ال�اب ال�ال� م�ه وال�� ح�ل ع��ان (حق�ق ا1925عام (

ل����� ال�ق�ق وال���ات العامة، وه�ا �ع�ي ان م�ض�ع ال�ق�ق وال���ات ق� ُأق� مع اول دس��ر  18م

، و�ع���  14_م8) وال�� اف�د ال�اب ال�اني م�ه م� م1958ت��ز  27ع�اقي . ث� جاء �ع� ذل� دس��ر (

ألة ت���� ال�ق�ق وال���ات العامة ه�ا ال�س��ر م� ال�سات�� ال��ج�ة وال�ي انع��� ���ل سل�ي على م�

  ح�� ال��اد م����ة وقل�لة و اغفل� ع� ال���� م� ال�ق�ق االساس�ة لل��ا����.

) فلقــ� افــ�د ال�ــاب ال�الــ� م�ــه ل���ــ�� ال�قــ�ق وال���ــات العامــة مــ� 1964ن��ــان  29امــا دســ��ر (

ج��ـع ال�سـات�� ال�ـا�قة �انـ�  وال�� ح�ل ع��ان (ال�ق�ق وال�اج�ات العامة) وم�ـا یالحـ� ان 39_ م18م

قـ� �فلــ� م��لــف ال�قــ�ق وال���ـات االساســ�ة �ــال�� فــي ال��ــاة ، االمـ� ، ح�مــة ال��ــاك�، ح��ــة العق�ــ�ة 

انــه قــ� مــ�ح ال�ــ�أة ولل�ــ�ة االولــى حــ� ال��ــار�ة فــي ال�ــ�ون  1964........،اال ان مــا ���ــ� دســ��ر عــام 

حــــ� للعــــ�اق��� علـــــى ال�جــــه ال��ـــــ�� فــــي القـــــان�ن  ) م�ـــــه:(االن��اب39ال��اســــ�ة ، ح�ــــ� ن�ـــــ� ال�ــــادة(

) م� قان�ن اع�ـاء م�لـ� االمـة 1وم�اه��ه� في ال��اة العامة واج� و��ي عل�ه�). ��ا ون�� ال�ادة(

على ان: (ل�ل ذ�� او ان�ى ح� ان��ـاب ع�ـ� م�لـ� االمـة........) امـا �ال��ـ�ة  1967) ل��ة 7رق� (

ال�ــاب ال�الــ� م�ــه ل���ــ�� م�ــألة ال�قــ�ق وال���ــات العامــة وال�ــي فأنــه ا��ــا افــ�د  1968ایلــ�ل  21ل�سـ��ر

  .40م-20ح�ل� ع��ان (ال�ق�ق وال�اج�ات العامة) م� م

فقـ� تـ�لى  1970ت�ـ�ز 16وهـ� دسـ��ر  2003اما ���ا ی�عل� �أخ� دس��ر �ان مع��ًال �ه ق�ل عـام 

�ر ان ال��ـ�ص ال����ـة لل�قـ�ق ا��ا ت����  م�ألة ال�ق�ق وال���ات ، ول�� ما یالح� على ه�ا ال�س�

وال���ات العامة جاءت م��اث�ة في اك�� م� م�ضع مـ� ال�سـ��ر. ��اإلضـافة الـى ال�ـاب ال�الـ� م�ـه والـ�� 

ح�ل ع��ان:(ال�ق�ق وال�اج�ات االساس�ة) فق� ت��� ا��ـا ال�ـاب االول وال�ـاني �عـ� ال�قـ�ق وال���ـات 

  ح��ة ال��قل ، ح��ة العق��ة.... . ، م�ل ال�� في ال����ة ، ال�� في ال��اواة ،

  :2005ال�ق�ق وال���ات في ال�س��ر الع�اقي ال�اف� لعام 

افـ�د ال�ســ��ر ال�افــ� ال�ــاب ال�ــاني م�ــه ل��ــألة ال�قـ�ق وال���ــات، ح�ــ� ق�ــ� هــ�ا ال�ــاب الــى ف�ــل��، 

�ـ� الفـ�ع االول، ه�ا ���ا � 21-14ت�اول الف�ل االول م�ألة ال�ق�ق ب��ع�ها(ال��ن�ة وال��اس�ة) م� م

. امـا 36م-22اما الف�ع ال�اني فق� اخ�� ب����� م�ألة (ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ـة) مـ� م

.عل�ـه سـ���� ال�قـ�ق ال��ن�ـة وال��اسـ�ة 46م-37الف�ل ال�اني فقـ� تـ�لى ت��ـ�� م�ضـ�ع (ال���ـات) مـ� م

  وال���ات الف���ة ح�� ما وردت في ال�س��ر.
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  �ق ال��ن�ة:اوال/ ال�ق

)، فال��ـ�ع فـي هـ�ه ال�ـادة ج�ـع بـ�� ال�ـ� فـي ال��ـاة واالمـ� 15ال�� فـي ال��ـاة واالمـ� وال���ـة (م -1 

وال���ة، ح�� ن�ـ� ال�ـادة ال�ـ���رة ان:( ل�ـل فـ�د ال�ـ� فـي ال��ـاة واالمـ� وال���ـة ، وال ��ـ�ز ال��مـان 

هـة ق�ــائ�ة م���ـة). و�هــ�ا مـ� هـ�ه ال�قــ�ق او تق��ـ�ها إال وفقــا للقـان�ن ، و��ـاء علــى قـ�ار صــادر مـ� ج

��ـــ�ن ال��ـــ�ع ال�ســـ��ر� الع�اقـــي قـــ� حـــ�ا حـــ�وا ال��اث�ـــ� واإلعالنـــات ال�ول�ـــة واإلقل���ـــة ال�ه��ـــة ل�قـــ�ق 

  االن�ان على تق��� ه�ا ال��.

اوال وثان�ــا) مــ� ال�ســ��ر  /17حــ� ال���صــ�ة ال���ــ�ة وح�مــة ال��ــاك� ، ال�ــي وردت فــي ال�ــادة ( -2

تع�ــي عــ�م جــ�از اق��ــام ال��ــ�� او تف���ــه اال وفقــا لإلجــ�اءات واالحــ�ال ال�ــي الع�اقــي، وح�مــة ال��ــ�� 

یـ�� عل�هـا القـان�ن ســ�اء اكـان ال��ـ�� دائ�ـًا او م�قــ� وسـ�اء اكـان ملـ� او ا��ــار فهـ� ال��ـان ال���عــي 

��ـ�ز ال�� ��ع� ��ه االن�ـان �ال�احـة وال�ـ���ة وال��أن��ـة وعل�ـه فهـ� ی�قـى �ع�ـ�ًا عـ� ت�فـل االخـ��� فـال 

دخ�لــه اال �عـــ� االســـ���ان.  لـــ�ا فـــأن هــ�ا ال�ـــ� �ع��ـــ� مـــ� ال�قـــ�ق ال�ل�لــة لإلن�ـــان، فل�ـــل ان�ـــان ح�اتـــه 

  ال�اصة ال�ي ����ها مع اف�اد اس�ته ، وال���� ه� ال��ان ال�اص ��ل اس�ة م�ا ��� ح�ای�ه قان�نا.

�����ـــة حالهــــا حـــال ال�قــــ�ق ح�مـــة االت�ـــاالت وال��اســــالت ال�����ـــة : ان االت�ــــاالت وال��اســـالت ال -3

ال���ــ�ة االخــ�� ال�ــي ال ��ــ�ز ألحــ� اال�ــالع عل�هــا او م�اق��هــا او ال���ــ� عل�هــا النــه ��ــ�ل اع�ــ�اء 

علــى حــ� االفــ�اد فــي مل��ــة ال��ا�ــات وال���ــة الف���ــة. ول�ــ� هــ�ا ال �ع�ــي انــه حــ� م�لــ� بــل هــ� ن�ــ�ي 

او م�ــل�ة الغ�ــ� او ال�ــ�ورة. وهــ� مــا اكــ�ت  الن ه�ــاك اســ���اءات تــ�د عل�ــه تق��ــ�ها ال��ــل�ة العامــة

) م� ال�س��ر الع�اقي ال�ي سای�ت في ذل� االعالنات وال��اث�� ال�ول�ة ال�ـي تـ�� علـى ح��ـة 40عل�ه (م

االت�ـــاالت وال��اســـالت ال�����ـــة ، فقـــ� ن�ـــ� ال�ـــادة ال�ـــ���رة علـــى ان: (ح��ـــة االت�ـــاالت وال��اســـالت 

ل���ون�ــة وغ��هــا م�ف�لــة ، وال ��ــ�ز م�اق��هــا او ال���ــ� عل�هــا او ال��ــف ال�����ــة وال����ــة والهات��ــة واال

  ع�ها اال ل��ورة قان�ن�ة وأم��ة، و�ق�ار ق�ائي).

ح��ة ال��قل: و�ق�� بها ح� الف�د في االن�قال م� م��قة الـى اخـ�� فـي ال�ولـة او ال�ـ�وج مـ� الـ�الد  -4

اوال): /44وفقــًا ل�ــا �ق��ــ�ه القــان�ن. وجــاء فــي ال�ـــادة (او العــ�دة ال�ــه دون ق�ــ� ��ــ� مــ� هــ�ه ال���ـــة اال 

للع�اقــي ح��ــة ال��قــل وال�ــف� وال�ــ�� داخــل العــ�اق وخارجــه. امــا الفقــ�ة / ثان�ــا مــ� نفــ� ال�ــادة فقــ� اشــارت 

الــى انــه ال��ــ�ز نفــي الع�اقــي او ا�عــاده او ح�مانــه مــ� العــ�دة الــى الــ��� . ومــا یالحــ� علــى هــ�ه ال�ــادة 

قــة بــ�ون ق�ــ� اوشــ�� ، أ� ان لل�ــ�ا�� الع�اقــي ح��ــة م�لقــة فــي ال�ــف� وال�ــ�� فــي أ� انهــا جــاءت م�ل

) م� ال�س��ر ق� ح�ـ�ت نفـي العـ�اق او ا�عـاده 44م��قة داخل الع�اق او خارجه، الفق�ة / ثان�ا م� ال�ادة(

  او ح�مانه م� الع�دة الى ال���.

ق وال�اج�ــات ��ــ�ٍل م��ــاٍو مــع االخــ��� دون حــ� ال��ــاواة : و�ق�ــ� بهــا حــ� االفــ�اد فــي ال���ــع �ــال�ق� -5

ت���ـ� ��ـ�� ال�ـ�� والـ�ی� واالصـل. وال��ـاواة ال�ق�ـ�د ه�ــا هـي ال��ـاواة امـام القـان�ن امـا فـي غ�ـ� ذلــ� 
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فال��� م��لف�� في مق�رته� و�م�ان�اته� ال����ة والعقل�ـة. ولقـ� نـ� ال�سـ��ر الع�اقـي علـى هـ�ا ال�ـ� فـي 

:(الع�اق��ن م��ـــاوون امـــام القـــان�ن دون ت���ـــ� ��ـــ�� ال�ـــ�� او العـــ�ق او ) وال�ـــي جـــاء ف�هـــا14ال�ـــادة (

الق�م�ـــــــة او االصـــــــل او اللـــــــ�ن او الـــــــ�ی� او ال�ـــــــ�ه� او ال�ع�قـــــــ� او الـــــــ�أ� او ال�ضـــــــع االق��ـــــــاد� او 

  االج��اعي).

ت�ـ��� الــ�ق والع��د�ـة: هــ�ا ال�ــ� اكـ�ت عل�ــه الع�یــ� مـ� ال��اث�ــ� واالعالنــات ال�ول�ـة، ح�ــ� ورد فــي  -6

) م� االعـالن العـال�ي ل�قـ�ق االن�ـان ، ��ـا نـ� عل�ـه العهـ� الـ�ولي ال�ـاص �ـال�ق�ق ال��ن�ـة 4ال�ادة (

شـ�ه م�ق�ضـة خاصـة فـي ) م�ـه ا��ـا. وعلـى الـ�غ� مـ� ان هـ�ه ال�ـاه�ة اصـ��� 4وال��اس�ة في ال�ـادة (

الــ�ول ذات االن��ــة ال���ق�ا��ــة ، مــع ذلــ� اســ���ت الــ�ول علــى ت�ــ��� دســات��ها ن�ــ�ص ت�ــ�م ت�ــارة 

ثال�ــا) م�ــه وال�ــي ن�ــ�:(���م الع�ــل /37الــ�ق . وه�مــا فعلــه ال�ســ��ر الع�اقــي ال�افــ� وت��یــ�ًا فــي ال�ــادة (

  ��م االت�ار �ال��اء واال�فال واالت�ار �ال���) . الق��� (ال���ة)، والع��د�ة وت�ارة الع��� (ال�ق��)، و�

  ثان�ا/ ال�ق�ق وال���ات الف���ة: وت��ل ثالثة ان�اع اساس�ة ومه�ة هي:

ح��ة العق��ة وال��انة: ف�� ح� �ل شـ�� ان �ع��ـ� الـ�ی� او ال�ـ�ه� الـ�� ی��ـ�ه ومـ� حقـه م�ارسـة -1

 تل�ــ� ضــ�ر �ــاآلخ��� ، وهــ�ا مــا نــ� عل�ــه ال�ــعائ� ال�ی��ــة ال�اصــة �ــه بــ�ون تــ�خل مــ� احــ� �ال�ــا ال

) علـى ان: (ل�ـل فـ�د ح��ـة الف�ـ� وال�ـ��� والعق�ـ�ة). ��ـا ون�ـ� ال�ـادة 42ال�س��ر الع�اقي فـي ال�ـادة (

  م�ارسة ال�عائ� ال�ی��ة، ��ا ف�ها ال�عائ� ال�����ة.  -اوال): (ات�اع �ل دی� اوم�ه� اح�ار في: أ /43(

  وم�س�اتها ال�ی��ة، و���� ذل� �قان�ن).ادارة االوقاف وش�ونها  -ب 

  ) فق� ن�� على ان: ت�فل ال�ولة ح��ة ال��ادة وح�ا�ة اماك�ها . 43اما الفق�ة / ثان�ًا م� (م

) م�ـه ، و��ـا ال ��ـل �ال��ـام 38ح��ة ال�أ� وال�ع���: لق� �فـل ال�سـ��ر الع�اقـي هـ�ا ال�ـ� فـي ال�ـادة (-2

ل�ع��� ع� ال�أ� ��ل ال�سائل. ل� ���د ال�سـ��ر ه�ـا ال�سـ�لة ال�ـي ���ـ� ح��ة ا-العام واالداب العامة: اوال

م� خاللها ال�ع��� ع� ال�أ�، و�ن�ا جعلها م�لقة غ�ـ� م�ـ�دة ، و�ال�ـالي فـال�ع��� عـ� الـ�أ� ه�ـا ��ـ��ع� 

  كل ال�سائل ال����ة وال��احة ���� ع�م إخاللها �ال��ام العام واالداب.

����ــات: لقــ� اع�ــى ال�ســ��ر الع�اقــي ال�افــ� ال���ــة فــي ت��ــ�� االج��اعــات ح��ــة االج��ــاع وتــأل�� ال-3

وال��ــاه�ات ال�ــل��ة، علــى ان یــ�� ذلــ� وفــ� ال�ــ�ل وال�ــ�رة ال�ــي ��ــ�دها القــان�ن، وهــ� مــا ن�ــ� عل�ــه 

ثال�ــا):( ت�فــل ال�ولــة، ��ــا ال ��ــل �ال��ــام العــام واالداب ، ح��ــة االج��ــاع وال��ــاه� ال�ــل�ي، /38ال�ــادة(

اوال): ال���ة في تأس�� ال����ـات واالحـ�اب ال��اسـ�ة او االن�ـ�ام  /39ت��� �قان�ن). واع�� ال�ادة( و 

) فقـــ� ن�ـــ�: (انـــه ال ��ـــ�ز اج�ـــار احـــ� علـــى االن�ـــ�ام الـــى أ� حـــ�ب او 39ال�هـــا، امـــا الفقـــ�ة (ثان�ـــا/ م

  ج���ة او جهة س�اس�ة او اج�اره على االس���ار في الع���ة ف�ها). 
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  ال�ق�ق ال��اس�ة : ثال�ا/

فال�ق�ق ال��اس�ة ت��ل: ح� (ال��ا��ة) ال����ة، ح� االن��اب وال��شـ�ح ، حـ� تـ�لي ال��ـائف العامـة، 

حـــ� الل�ـــ�ء ال��اســـي. �ال��ـــ�ة ل�ـــ� ال��ا��ـــة (ال���ـــ�ة)، قـــ� �فلهـــا ال�ســـ��ر الع�اقـــي ل�ـــل مـــ� ولـــ� ألب 

  ثان�ا)./18ع�اقي او ُأم ع�ا��ة (م

: �فـــل ال�ســـ��ر الع�اقــــي ل���ـــع ال�ـــ�ا���� العــــ�اق��� ال�ـــ� فـــي االن��ــــاب حـــ� االن��ـــاب وال��شــــ�ح

) مــ� ال�ســ��ر علــى:(ان لل�ــ�ا���� رجــاال ون�ــاًء ، حــ� ال��ــار�ة فــي 20وال��شــ�ح، ح�ــ� ن�ــ� ال�ــادة(

  ال��ؤن العامة ، وال���ع �ال�ق�ق ال��اس�ة ��ا ف�ها ح� ال����� واالن��اب وال��ش�ح). 

را�عــا) مــ� ال�ســ��ر ، ن�ــ� انهــا ت��ــ� احــ� ال��ــاد� ال���ق�ا��ــة ال�ــي تع�ــل  /49و�ــالع�دة الــى ال�ــادة(

بها ج��ع ال�ول ذات االن��ة ال���ق�ا��ة ، وهـ� االع�ـ�اف لل�ـ�أة ��قهـا فـي م�ارسـة ال��ـاة ال��اسـ�ة اسـ�ة 

ان: �ال�جال، بل و�فل ه�ه ال��ار�ة ب����ل خاص في م�ل� ال�ـ�اب ، ح�ـ� ن�ـ� ال�ـادة ال�ـ���رة علـى 

(��ـ�ه�ف قــان�ن االن��ا�ـات ت�ق�ــ� ن�ــ�ة ت���ـل لل��ــاء التقـل عــ� ال��ــع مـ� عــ�د اع�ـاء م�لــ� ال�ــ�اب) 

) مــ� قــان�ن االن��ــاب ان ت�ــ�ن امــ�أة واحــ�ة علــى االقــل ضــ�� اول 11وت���قــا لــ�ل� فقــ� اشــارت ال�ــادة(

ئ�ــة ام�أتــان علــى ثالثـة م�شــ��� فــي القائ�ــة ، ��ــا و��ـ� ان ت�ــ�ن مــ� ضــ�� اول ســ�ة م�شـ��� فــي القا

  االقل. 

ح� ت�لي ال��ائف العامة: ��ا�ق�ها م� ال�ق�ق فق� �فل ال���ع ال�سـ��ر� الع�اقـي هـ�ا ال�ـ� وت�ـ�  

) ال�ــي ن�ــ� على:(ت�ــاف� الفــ�ص حــ� 16االشــارة ال�ــه فــي الع�یــ� مــ� ال�ــ�اد ، م�هــا مــا ورد فــي ال�ــادة(

 /22االزمــة ل��ق�ــ� ذلــ�)، ��ــا ون�ــ� ال�ــادة(م�فــ�ل ل���ــع العــ�اق���، وت�فــل ال�ولــة ات�ــاذ االجــ�اءات 

  اوال) على ان: (الع�ل ح� ل�ل الع�اق��� ��ا ���� له� ح�اة ����ة).

ح� الل��ء ال��اسي: �ع��� ه�ا ال�� مـ� ال�قـ�ق الهامـة ال�ـي ت�اولهـا ال�سـ��ر الع�اقـي ت�اشـ�ا مـع مـا 

(���ـــ� :اوال) م�ــه علـــى ان /21(م��ــ�ص عل�ـــه فـــي ال��اث�ــ� واالتفا��ـــات ال�ول�ـــة ، ح�ــ� ن�ـــ� ال�ـــادة

ت�ل�� الع�اقي الى ال�هات وال�ل�ات االج���ة) ،اما الفق�ة ثان�ا م� نف� ال�ادة فقـ� ن�ـ� علـى ان:( یـ��� 

ح� الل��ء ال��اسي الى الع�اق �قان�ن، وال���ز ت�ل�� الالجئ ال��اسي الـى جهـة اج���ـة، او إعادتـه ق�ـ�ا 

ل�سـ��ر الع�اقـي فـي نفـ� ال�ـادة /الفقـ�ة ثال�ـا حـ� الل�ـ�ء ال��اسـي الـى الـى ال�لـ� الـ�� فـ� م�ـه)، ��ـا م�ـع ا

  ال��ه� �ارت�اب ج�ائ� دول�ة او إرهاب�ة او �ل م� ال�� ض�را �الع�اق.

  را�عا/ ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة:    

�ـــ� فــي الع�ــل، حـــ� فقــ� �فلهــا ال��ــ�ع ال�ســـ��ر� الع�اقــي وهــي ع�یــ�ة وم���عـــة، �ــال�� فــي ال�ل��ــة، ال

  ال��ان االج��اعي، ال�� في ال�عل�� . 

) مــــ� ال�ســــ��ر فــــي الفقــــ�ة/اوال م�هــــا علــــى ان:(ال�ل��ــــة ال�اصــــة 23ح�ـــ� ورد حــــ� ال�ل��ــــة  فــــي ال�ــــادة(

م�ـــ�نة، و��ـــ� لل�الـــ� االن�فـــاع بهـــا واســـ�غاللها وال��ـــ�ف بهـــا، فـــي حـــ�ود القـــان�ن. ثان�ـــا: ال��ـــ�ز نـــ�ع 

للع�اقـي ال�ـ� فـي  -عة العامة مقابل تعـ��� عـادل، و�ـ��� ذلـ� �قـان�ن. ثال�ـا: أال�ل��ة اال الغ�اض ال��ف
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���ــ�  -ال��لـ� فـي أ� م�ـان مـ� العـ�اق، وال ��ـ�ز لغ�ـ�ه ت�لـ� غ�ـ� ال��قـ�ل، اال مـا اسـ���ى �قـان�ن . ب

  ال��ل� الغ�اض ال�غ��� ال��اني).

(الع�ل ح� ل�ـل العـ�اق��� ��ـا ��ـ�� اوال): /22اما ح� الع�ل فق� اورده ال�س��ر الع�اقي في ال�ادة(

لهــ� ح�ــاة ����ــة. ثان�ــا/: یــ��� القــان�ن، العالقــة بــ�� الع�ــال واصــ�اب الع�ــل علــى اســ� اق��ــاد�ة، مــع 

م�اعــــاة ق�اعــــ� الع�الــــة االج��ا��ــــة. ثال�ــــا/: ت�فــــل ال�ولــــة حــــ� تأســــ�� ال�قا�ــــات واالت�ــــادات ال�ه��ــــة او 

  االن��ام ال�ها و���� ذل� �قان�ن). 

)، ح�ـ� ن�ـ� 30و29ا ی�عل� �ال��ان االج��اعي فق� ن�� ال�سـ��ر هـ�ا ال�ـ� فـي ال�ـادت�� (و���

ت�فـل ال�ولـة ح�ا�ـة االم�مــة وال�ف�لـة وال�ـ���خة وت�عـى ال��ـئ وال�ــ�اب  -ب-) علـى ان:(اوال29ال�ـادة (

ل����ـة وال�عا�ـة لـألوالد حـ� علـى والـ�یه� فـي ا -وت�ف� له� ��وف م�اسـ�ة ل����ـة م��ل�ـاته� وقـ�راته�، ثان�ـا

 -وال�عل��، ولل�ال�ی� ح� على اوالدهـ� فـي االح�ـ�ام وال�عا�ـة والسـ��ا فـي حـاالت العـ�ز والع�ـ� وال�ـ���خة

���� االس�غالل االق��اد� لأل�فال ��ـ�رة �املـة وت��ـ� ال�ولـة االجـ�اءات ال�ف�لـة ���ـای�ه�....)  -ثال�ا

ال�ــ�ان  -و��اصــة ال�فــل وال�ــ�أة  -للفــ�د واألســ�ة  ت�فــل ال�ولــة -) ف��ــ� علــى انــه(اوال30.امــا ال�ــادة(

ـــ�خل ال��اســـ�،  االج��ـــاعي وال�ـــ�ي، وال�ق�مـــات االساســـ�ة لل�ـــ�� فـــي ح�ـــاة حـــ�ة ����ـــة، تـــ�م� لهـــ� ال

ت�فل ال�ولة ال��ان االج��اعي وال��ي للع�اق��� في حـال ال�ـ���خة او ال�ـ�ض  -وال��� ال�الئ�. ثان�ا

ال�ــ�� او ال��الــة، وتع�ـــل علــى وقــای�ه� مـــ� ال�هــل وال�ــ�ف والفاقـــة ،  او الع�ــ� عــ� الع�ــل او ال��ـــ�د او

  وت�ف� له� ال��� وال��اهج ال�اصة ل�أه�له� والع�ا�ة به�، و���� ذل� �قان�ن). 

ال�عل�� عامل اساس ل�ق�م ال����ـع وحـ�  -) م� ال�س��ر،(اوال34اما ح� ال�عل�� فق� ورد في ال�ادة (

ال�علـ�� ال��ـاني حـ�  -ي ال��حلة االب��ائ�ة، وت�فـل ال�ولـة م�اف�ـة األم�ـة. ثان�ـات�فله ال�ولة، وه� إل�امي ف

ت�ــــ�ع ال�ولـــة ال��ـــ� العل�ـــي لألغــــ�اض ال�ـــل��ة ��ـــا ��ــــ�م  -ل�ـــل العـــ�اق��� فـــي م��لــــف م�احلـــه. ثال�ـــا

ـــ�اع واالب��ـــار وم��لـــف م�ـــاه� ال��ـــ�غ. را�عـــًا  لـــي ال�علـــ�� ال�ـــاص واأله -االن�ـــان�ة، وت�عـــى ال�فـــ�ق واالب

  م�ف�ل، و���� �قان�ن).
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  م���ة األم� ال����ة وحق�ق اإلن�ان

  ���ل�ة األم� ال����ة

م���مة األم� "، وهي ت��ى �����عها  إن ن�ام األم� ال����ة م��ي على س� أجه�ة رئ��ة  

  :وهي" ال����ة

 ال����ة العامة  

 م�ل� األم�  

 م�ل� ال�صا�ة  

 األمانة العامة  

 م���ة الع�ل ال�ول�ة  

 ال��ل� االق��اد� واالج��اعي لألم� ال����ة  

  

  ال����ة العامة

تع��ــــ� ال����ــــة العامــــة مــــ� أبــــ�ز أجهــــ�ة األمــــ� ال���ــــ�ة �اع��ارهــــا ال�هــــاز ال�ئ��ــــي العــــام فــــي           

 عــ� ت��عهــا ��ــل�ات عامــة، إذ لهــا أن ت�ــاق� أ�ــة ال����ــة الــ�� ��ــ� بــ�� ج��اتــه �ــل أع�ــائها، ف�ــالً 

  . م�ألة أو أم� ی�خل في ن�اق ال���اق، أو ی��ل ��ل�ات ومهام ج��ع األجه�ة األخ�� لألم� ال����ة

ومهــام ال����ـــة العامـــة فـــي إ�ــار حقـــ�ق اإلن�ـــان، ح�ـــ��ا جـــاء فــي ال���ـــاق، أنهـــا تعـــ� ال�راســـات         

وتق�م ال��ص�ات �ق�� ال�عاون ال�ولي فـي ال��ـادی� االق��ـاد�ة واالج��ا��ـة وال�قا��ـة وال�عل���ـة وال�ـ�ة، 

ل����� ل�هـة ال�ـ�� أو اللغـة أو واإلعانة على ت�ق�� حق�ق اإلن�ان وال���ات األساس�ة لل�اس �افة دون ا

  ال�ی� وال تف��� ب�� ال�جال وال��اء .

ــــة إل�هــــا مــــ� ال��لــــ�         وت��ــــل ال����ــــة العامــــة مع�ــــ� الق�ــــا�ا ال��علقــــة ��قــــ�ق اإلن�ــــان وال��ال

االق��ــاد� واالج��ــاعي أو مــ� الل�ــان ال����ــة ب�صــ� ت���ــ� االتفا��ــات ال�ول�ــة ل�قــ�ق اإلن�ــان، إلــى 

    . �ئ���ة ال�ال�ة ال�ا�عة لهاالل��ة ال

مــ� وقــ� آلخــ� �إن�ــاء أجهــ�ة ف���ــة، ذات �ــا�ع م�قــ� أو خــاص، و�ــ�ل� وتقــ�م ال����ــة العامــة       

ل�انــًا خاصــة مــ� أجــل م�ــاع�تها فــي تأد�ــة ال�هــام ال�لقــاة علــى عاتقهــا ���ــا ی�علــ� ��قــ�ق اإلن�ــان مــ�ال 

   وغ��ها . 1962ل��ة ال�اصة ل��اه�ة الف�ل الع���� لعام 

مــ� ال���ــ�ة ال�ــي ت���ــى ال�ــ��ك ال�ول�ــة ال�اصــة ��ــار إلــى أن ال����ــة العامــة هــي أك�ــ� أجهــ�ة األ     

��قــ�ق اإلن�ــان ســ�اء فــي صــ�رة إعالنــات أو قــ�ارات أو ت�صــ�ات أو اتفا��ــات دول�ــة أو غ��هــا، فهــي ال�ــي 
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ت��� ال���اق ال�ولي ل�ق�ق اإلن�ـان (اإلعـالن العـال�ي ل�قـ�ق اإلن�ـان والعهـ�ی� الـ�ول���)، و�ـ�ل� أغلـ� 

ألخـ�� ال�ــي صــ�رت عــ� األمـ� ال���ــ�ة ، وهــي ال�ــي ت�ـ�ر القــ�ارات ��ــأن تع��ــ� ال�ثـائ� ال�ول�ــة الهامــة ا

وح�ا�ــــة حقــــ�ق اإلن�ــــان فـــــي دول العــــال� �افــــة، وت�ــــ�ر القـــــ�ارات ل��ج�ــــه أع�ــــال ال��لــــ� االق��ـــــاد� 

   واالج��اعي والل�ان ال��ف�عة ع�ه ال�ع��ة ��ق�ق اإلن�ان.

��ـ� فـي هـ�ا ال��ـ�ار عـ� ���ـ� إجـ�اء ال�راسـات ون���ل� م� �ل ذلـ� ، �ـأن لل����ـة العامـة دور �  

وتقــ��� ال��صــ�ات و�صــ�ار القــ�ارات ل�ع��ــ� حقــ�ق اإلن�ــان وح�ای�ــه عــ� ���ــ� تع��ــ� ال�عــاون الــ�ولي فــي 

ال��االت االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة وال�عي ألجـل ت��ـع ج��ـع ال�ـاس ��افـة حقـ�قه� األساسـ�ة دون 

   أو اللغة أو ال�ی�. تف�قة ���� ال��� أو الع���

  

  

  ال��ل� االق��اد� واالج��اعي

ُ�عـــ� هـــ�ا ال��لـــ� مـــ� األجهـــ�ة ال�ئ��ـــ�ة ال�ا�عـــة لألمـــ� ال���ـــ�ة، ومـــ� أهـــ� اله��ـــات ال�ـــي ت��ـــاول          

ق�ــا�ا حقــ�ق اإلن�ــان بــ�� اخ��اصــاتها، ح�ــ� الل�ــان ال�ع��ــة ��قــ�ق اإلن�ــان ت�ــارس ن�ــا�اتها ضــ�� 

وع� ���ـ� ل��ـة تا�عـة لهـ�ا ال��لـ� یـ�� ال��ـاور  ف �الل�ان ال��ائ��ة أو الف��ةم�لة ال��ل�، وال�ي تع� 

  .  مع ال����ات غ�� ال���م�ة ال�ي أص��� ت��ل ع���ًا مه�ًا في أع�ال ل�ان حق�ق اإلن�ان

ـــــ� الق��ـــــاد� واالج��ـــــاعي أداة األمـــــ� ال���ـــــ�ة فـــــي الع�ـــــل ل��ق�ـــــ� مقاصـــــ�ها       ��ـــــا �ع��ـــــ� ال��ل

��� هـــــ�ا ال��لـــــ� ) ، ��ـــــ65االق��ـــــاد�ة واالج��ا��ـــــة ال�ـــــي ن�ـــــ� عل�هـــــا الفقـــــ�ة األولـــــى مـــــ� ال�ـــــادة (

اخ��اصـــه مـــ� ال���ـــاق. فلـــه أن ��ـــع دراســـات ���ـــا ی�علـــ� �ال�ـــ�ون االق��ـــاد�ة واالج��ا��ـــة وال�قا��ـــة 

��ـ�� �إشـاعة اح�ـ�ام حقـ�ق اإلن�ـان وال���ـات  ، ولـه أن �قـ�م ت�صـ�ات ���ـاوال�عل���ة وال�ـ��ة وال�ول�ـة

��ا له أ��ًا أن یـ�ع� إلـى عقـ� مـ�ت��ات دول�ـة ل�راسـة ال��ـائل ال�ـي تـ�خل فـي دائـ�ة ، األساس�ة وم�اعاتها

���ـــ�ة و�ـــ�� ال��ـــاالت و�قامـــة ال�ـــلة بـــ�� األمـــ� ال اخ��اصـــه، وفقـــًا للق�اعـــ� ال�ـــي ت�ـــعها األمـــ� ال���ـــ�ة

ال�ول�ــة ال�����ــة وذلــ� ���جــ� اتفا��ــات خاصــة .وح�ــ��ا جــاء فــي ال���ــاق فــإن لل��لــ� االق��ــاد� 

واالج��اعي، ال�� في أن ی��ئ ل�انًا لل��ون االق��اد�ة واالج��ا��ة ل�ع��� حقـ�ق اإلن�ـان، ��ـا ی��ـئ 

. وت���قــًا لــ�ل� فــال��ل� ت��ــى م�ضــ�ع ت�ــ��ل غ�ــ� ذلــ� مــ� الل�ــان ال�ــي قــ� ت��ــاج إل�هــا ل�أد�ــة و�ائفــه

. و��ل� الل��ة ال�اصة ب�ضع ال��أة والل��ـة الف���ـة 1946ال�ا�عة لل����ة م�� عام  ل��ة حق�ق اإلن�ان

  . ل��ار�ة اإلج�اءات ال������ة وح�ا�ة األقل�ات. وه�اك ل�ان ف��ة تا�عة لل��ل� االق��اد� واالج��اعي

لقــ� أســـه� ال��لــ� االق��ـــاد� واالج��ـــاعي، ومــا زال ��ـــه� بــ�ور هـــام فـــي إ�ــار ح�ا�ـــة حقـــ�ق          

اإلن�ان داخل األم� ال����ة، فع�� ���قه یـ�� إرسـال مـا ی�علـ� ��قـ�ق اإلن�ـان إلـى ال����ـة العامـة لألمـ� 

سـلة إلـى األمـ� ال���ـ�ة ���ــ�ص ، القـ�ار الـ�� جـاء ��ـه أن ال�ـ�او� ال�� 1959ال���ـ�ة، ��ـا ات�ـ� عـام 
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ان�هاكــات حقــ�ق اإلن�ــان، ��ــ� إعــ�اد قائ�ــة ســ��ة بهــا ل��ســل إلــى ل��ــة حقــ�ق اإلن�ــان، والل��ــة الف���ــة 

ل��ار�ـــة اإلجـــ�اءات ال������ـــة وح�ا�ـــة األقل�ـــات. ��ـــا ت��ـــى ال��لـــ� ســـ���ًا الع�یـــ� مـــ� القـــ�ارات ال�اصـــة 

  � أو غ�� ال��اش� .  ��ق�ق اإلن�ان، أو ال�ي ت�� ت���قها ال��اش

  

  م�ل� حق�ق اإلن�ان

�ال���ول�ة ع� حق�ق  ه� اله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ئ���ة في األم� ال����ة ال�ي ت��لع       

  .اإلن�ان

ومقـ�ه فـي ج��ـ�  ���جـ� قـ�ار ال����ـة العامـة لألمـ� ال���ـ�ة  م2006آذار  15أن�ئ ال��ل� في       

لـ�ول العـال� فـي إ�ــار  ��ـ�رة دور�ـة وفـ� ال��ز�ــع ال�غ�افـيدولـة ع�ـ�ا یــ�� ان��ابهـا  �����47ـ�ا، و��ـ� 

  ال����ة العامة �األغل��ة ال��لقة. 

واض�لع ��ع�� ال�ال�ات واآلل�ات وال��ائف وال���ول�ات ال�ي  وحّل ب�ل� م�ّل ل��ة حق�ق اإلن�ان    

 وفي ح�� أن الل��ة �ان� ه��ة ف���ة ت��ع ال��ل� االق��اد� .الل��ة م� ق�ل كان معه�دًا بها إلى

وان مف�ض�ة األم� ال����ة   .العامة واالج��اعي فإن م�ل� حق�ق اإلن�ان ه� ه��ة ف���ة ت��ع ال����ة

 .اإلن�ان ل�ق�ق اإلن�ان هي أمانة (س��تار�ة) م�ل� حق�ق 

یه�ف ال��ل� إلى ح�ا�ة حق�ق اإلن�ان وال���� لالن�هاكات ال�ي ت�الها في م��لف أن�اء    

  ع�� تق��� ت�ص�ات ��أنها. العال�

و���لى ال��ل� ع�� آل�اته مه�ة الف�� وال�ص� وتقـ��� ال��ـ�رة وال��ل�ـغ عـ� أوضـاع حقـ�ق اإلن�ـان فـي 

ــ�ان أو أراٍض م�ــ�دة ُتعــ�ف �اســ� "ال�ال�ــات الق���ــة" ، وعــ� �ــ�اه� رئ��ــ�ة عــ� ان�هاكــات ت�عــ�ض لهــا بل

  حق�ق اإلن�ان في العال� ُتع�ف �اس� "ال�ال�ات ال��اض���ة".

، أن�ــأ ال��لــ� م�س�ــاته ال�ــي ��لــ� عل�هــا 2007ح��ــ�ان  �18عــ� ســ�ة مــ� عقــ� اج��اعــه األول یــ�م   

  اس� "اإلج�اءات ال�اصة".

�ـــاص أو ال���ـــل ال�ـــاص لألمـــ�� العـــام لألمـــ� و��ـــ�لى هـــ�ه ال�ال�ـــات شـــ�� ��لـــ� عل�ـــه اســـ� ال�قـــ�ر ال

ال���ـــ�ة أو ال���ـــ� ال��ـــ�قل، ��ـــا ���ـــ� أن ی��الهــــا ف��ـــ� ی�لقـــى ال�عل�مـــات عـــ� ت�ـــاوزات أو ان�هاكــــات 

  ل�ق�ق اإلن�ان.

و�ثـ� تلقــي هـ�ه ال�عل�مــات ی�ــ�لى ال��لفـ�ن إرســال نــ�اءات عاجلـة أو رســائل ادعــاء إلـى ال���مــات ال�ع��ــة 

    به�ف ال��ض�ح.

ا ���� لل��لف�� ال��ام ب��ارات لل�ل�ان ال�ع��ـة لل��قـ� مـ� وضـع حقـ�ق اإلن�ـان �ال���ـ�� مـع ح��مـات ك�

  ال�ول ال�ع��ة ی�� إث�ها تق��� تق��� ی���� ن���ة ال��� وت�ص�ات في الغ�ض.
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  اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان

  

 األمــ� ال���ــ�ةالــ�� ت���ـه  اإلعـالندول�ـة ت��ــل  وث�قــة حقــ�ق اإلعـالن العــال�ي ل�قـ�ق اإلن�ــان هـ�         

حقـ�ق . اإلعالن ی��ـ�ث عـ� رأ� األمـ� ال���ـ�ة عـ� �ار��في ق�� شای� في  1948 �ان�ن األول  10

 ال����ة ل�� �ل ال�اس. اإلن�ان

مــادة و���ـــ� رأ� ال����ـــة العامــة ��ـــأن حقـــ�ق  30اإلعــالن العـــال�ي ل�قـــ�ق اإلن�ــان ی�ـــألف مـــ�       

  اإلن�ان ال��ف�لة ل���ع ال�اس.

مـــ� بـــ�� ال�ثـــائ� ال�ول�ـــة ال�ئ��ـــ�ة ل�قـــ�ق  �1948ع��ـــ� اإلعـــالن العـــال�ي ل�قـــ�ق اإلن�ـــان ســـ�ة ،      

اإلن�ـان وال�ـي تـ� ت���هـا مـ� ق�ـل األمـ� ال���ـ�ة، ونالـ� تلـ� ال�ث�قـة م�قعـًا هامـًا فـي القـان�ن الـ�ولي، وذلـ� 

، والعهـــ� الـــ�ولي ال�ـــاص 1966مــع وث�ق�ـــي العهـــ� الـــ�ولي ال�ـــاص �ـــال�ق�ق ال��ن�ــة وال��اســـ�ة مـــ� ســـ�ة 

. وت�ـ�ل ال�ثـائ� ال�الثـة معـًا مـا ��ـ�ى "الئ�ـة �1966ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ـة وال�قا��ـة مـ� سـ�ة 

  . ال�ق�ق ال�ول�ة"

، �ع� أن ت� ال���ی� على ال�ث�ق��� م� ق�ل ع�د �اف مـ� األمـ�، أخـ�ت الئ�ـة ال�قـ�ق 1976وفي      

  ال�ول�ة ق�ة القان�ن ال�ولي.

  

  �ي ل�ق�ق اإلن�ان ��ا یلي :و���� تل��� م�اد اإلعالن العال 

  

  كل إن�ان ح� و��� أن نعامل ج��عا �ال���قة نف�ها .  - 1

ج��ــع ال�ــاس م��ــاوون �غــ� ال��ــ� عــ� الفــ�ارق فــي لــ�ن ال��ــ�ة أو ال�ــ�� أو اللغــة أو الــ�ی� أو  - 2

 ما شا�ه ذل� .

 ل�ل ش�� ال�� في ال��اة وفي أن ���� ����ة وأمان .  - 3

 ��ا ال ���ز ل� أن ت���ق أح�ا.  ال ���ز ألح� أن �عامل� ��ق�� . - 4

 ال ���ز ألح� إی�ائ� أو تع�ی�� .  - 5

 ل�ل ش�� ال�� �ال�عاملة ال���او�ة م� ق�ل القان�ن .  - 6

 القان�ن واح� لل���ع ، و���غي أن ���� �ال���قة نف�ها على ال���ع .  - 7

 ل�ل ش�� ال�� في �ل� ال��اع�ة القان�ن�ة ع��ما ت��ه� حق�قه .  - 8

 ل�� م� ح� اح� س��� �ل�ا أو ��دك م� بل�ك .  - 9

  ل�ل ش�� ال�� في م�اك�ة عل��ة عادلة . -10

  �ل ش�� ب�� ح�ى ت��� إدان�ه .  -11
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ل�ــل شــ�� ال�ــ� فــي �لــ� ال��ــاع�ة إذا حــاول إی�ائــه احــ� ، وال ��ــ�ز ألحــ� دخــ�ل ب��ــ� أو  -12

  ف� رسائل� أو إزعاج� أن� وعائل�� م� دون س�� وج�ه 

  ش�� ال�� في ال�ف� ��ا ��اء . ل�ل -13

ل�ــل شــ�� ال�ــ� فـــي االن�قــال إلــى بلـــ� آخــ� و�لــ� ال��ا�ـــة إذا �ــان ی�اجــه االضـــ�هاد ، أو  -14

  مع�ض أن ی�اجه االض�هاد . 

ل�ل ش�� ال�� في االن��اء إلـى و�ـ� ، ولـ�� مـ� حـ� احـ� أن ���عـ� مـ� االن��ـاء إلـى بلـ�  -15

  آخ� إذا رغ�� في ذل� . 

  ال�� في أن ی��وج وفي أن ت��ن له أس�ة . ل�ل ش��  -16

  ل�ل ش�� ح� ت�ل� العقار وان�قاء ال���ل�ات .  -17

  ل�ل ش�� ال�� في م�ارسة ال�عائ� ال�ی��ة وفي تغ��� دی�ه إن شاء ذل� . -18

  ل�ل ش�� ال�� في ال�ع��� ع� أف�اره وفي إع�اء ال�عل�مات وتلق�ها .  -19

في االج��اعات ، وفي االن��ام إلـى ال����ـات ��ـ�رة سـل��ة  ل�ل ش�� ال�� في ال��ار�ة -20

 .  

  ل�ل ش�� ال�� في ال��اه�ة وال��ار�ة في إدارة ش�ون بالده وفي اخ��ار ال��� ف�ها  -21

  ل�ل ش�� ال�� في ال��ان االج��اعي ، وفي أن ت��ف� له الف�صة ل����� مهاراته . -22

ادل فــي ب��ــة ت�فــل ســالم�ه ، وفــي االن�ــ�ام إلــى ل�ــل شــ�� ال�ــ� فــي الع�ــل مقابــل اجــ� عــ -23

  ال�قا�ة . 

  ل�ل ش�� ال�� في ال�احة في أوقات الف�اغ .  -24

  ل�ل ش�� ال�� في م���� �اف لل����ة ، وفي ال��اع�ة ال���ة إذا م�ض .  -25

  ل�ل ش�� ال�� في ال�هاب إلى ال��رسة .  -26

  ا��ة ل����عه . ل�ل ش�� ال�� في أن ����ك في ال��اة ال�ق -27

  على �ل ش�� اح��ام " ال��ام االج��اعي " الالزم ل��ف�� ه�ه ال�ق�ق .  -28

  على �ل ش�� اح��ام حق�ق الغ�� وحق�ق ال��اعة وال�فا� على ال���ل�ات العامة . -29

  ل�� م� ح� اح� ان��اع ا� م� ه�ه ال�ق�ق ال����ص عل�ها في ه�ا اإلعالن .  -30
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  ال�ولي ال�عاص� ��ق�ق االن�اناالع��اف 

  

ب�أ االع��اف ال�عاص� ��ق�ق اإلن�ان م�� ال��ب العال��ة األولى وح�ى ی�م�ا وات�� ع�ة ات�اهات 

وم����ات م�ها ال����� اإلقل��ي وال�ولي وال����� ال��عل� �ال����ات غ�� ال���م�ة ال�ع��ة �القان�ن 

 ال�ولي اإلن�اني وحق�ق اإلن�ان.

االع��اف ال�ولي ��ق�ق اإلن�ان خ��ة واسعة وهامة وج��ة �ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة �ف�ل ��ام وخ�ا 

م���ة األم� ال����ة وم��اقها ال�� ادخل ال�ق�ق في دائ�ة القان�ن ال�ولي ال�ضعي ، وخالصة الق�ل ان 

 االع��اف ال�ولي ق� م� ����ة م�احل اساس�ة هي :

وهي بل�رة ال�فا��� وان�قائها �ع� ت��ی� ال��اد� .م�حلة ال�ع��� �ال�� :  -1  

 

م�حلة اإلعالن : وهي إق�ار ال�� ����أ عام مع��ف �ه م� ق�ل ال����ع ال�ولي وغال�ا ما �أخ� ه�ا  -2

  اإلق�ار ش�ل إعالن عال�ي أو معاه�ة  دول�ة .

 

���ة �العه�ی� ال�ول��� م�حلة ال�فاد : وهي ت��ی� ع��م�ات ال�� وت����ها في ش�ل اتفا��ات م -3

. 1966ال�ادر�� عام   

 

م�حلة ت���ل آل�ات ال��ف�� : و��� ع� ���� إن�اء ل�ان م�ا�عة ت�ف�� االتفا��ات ال�ول�ة وتع���  -4

ص�ار تقار�� ت��� في الغال� مق�ر و ت���� ل��ة ت�ق�� أو تق�ي ال�قائ� وتق�م ه�ه اآلل�ات �إ

 �ال�بل�ماس�ة . 

 

�ة ال��ائ�ة : وهي ف�ض عق��ات رادعة ل��ت��ي ج�ائ� حق�ق االن�ان وان�هاك م�حلة ال��ا -5

 االتفا��ات م�ل اتفا��ة م�اه�ة ال�ع�ی� .
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  ال����ات غ�� ال���م�ة ال��افعة ع� حق�ق االن�ان

  

 ان ال����ات غ�� ال���م�ة هي اح�� الق��ات ل���عات االف�اد لل�فاع ع� اه�اف و��� ی�م��ن بها    

، أضافة الى ال����ات ال�ول�ة ال�ع��ة ��ق�ق اإلن�ان، ون�أتها تعّ� ج�ءا م� االع��اف العال�ي 

واالقل��ي وال���ي في تع��� حق�ق اإلن�ان، وأن�أت ل�ع��� ال��الح ال�اصة، أو ال��ام ��ه�ات ال 

ع�ي مفه�ما واسعا تع�لها ال���مات، أو ان تع�� ع� م�الح ق�� س�اس�ة واج��ا��ة، وه�ه ال����ات ت

، ی��أ م� ال����ات ال��ل�ة و��ل الى االت�ادات ال����ة او ال����ات ال�ول�ة، فهي م��لة لل����ع 

ال��ني في العال�، وات��ت صفة م�س��ة م� خالل م�ت�� ال����ات غ�� ال���م�ة ال��ج�د مق�ها في 

ال����ات غ�� ال���م�ة في ن�أتها ج��� ون����رك ، وله ج���ة عامة وم���ًا ت�ف���ا وس�ق� �ع� 

، ع�� م�اق��ها م���ة االم� ال����ة، واص�ح لها ثقلها �ق�ة دول�ة ضاغ�ة في م�ال حق�ق اإلن�ان

وت�ث�قها لالن�هاكات ال�اقعة على حق�ق االن�ان ، وع�� ال��اخالت ال�ي تق�م بها ل�� ال�ل�ات ال�ع��ة 

  ع ح� له�ه االن�هاكات ، واه� ه�ه ال����ات :ول�� ال�أ� العام ال��لي وال�ولي به�ف وض

  الل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح�� : 

س�لف���� ش�ال ا��ال�ا �ع� مع��ة ا��ال�ا وف�ن�ا ض� ال���ا ، و�ان� في م�ی�ة  1859تأس�� عام 

وهي م���ة م�ای�ة م��قلة على ال����� ال��اسي وال�ی�ي وتق�م  ت��ى "الل��ة ال�ول�ة إلغاثة ال��حى"

  ب�ور ال�س�� ال��ای� في ال��ازعات ال��ل�ة ، ومق�ها االن في ج��� وم� اه� اه�افها :

ز�ارة أس�� ال��ب وال������� ال��ن���  .  .1 

ال��� ع� ال�فق�دی�   . .2 

عنقل ال�سائل ب�� أب�اء األس� ال�ي ش��ها ال��ا    . .3 

إعادة ال�وا�� األس��ة   . .4 

ت�ف�� الغ�اء وال��اه وال��اع�ة ال���ة لل��ن��� ال���وم�� م� ه�ه ال��ور�ات األساس�ة  .  .5 

ن�� ال�ع�فة �القان�ن اإلن�اني  .  .6 

م�ا��ة االل��ام به�ا القان�ن   .  .7 

  

  م���ة العف� ال�ول�ة:

ته�ف الى تع��� حق�ق اإلن�ان. و����� ع�ل  1961هي ح��ة عال��ة تأس�� في ل��ن عام      

ال����ة على ���ث د��قة وعلى ال�عای�� ال�ي اتف� عل�ها ال����ع ال�ولي. فهي م��قلة وت�ق�� ����أ 

اد�ة، ال��اد وع�م االن��از، ع� ج��ع ال���مات، واألی�ی�ل�ج�ات ال��اس�ة، وال��الح االق��

وال�ع�ق�ات ال�ی��ة. وت��� م���ة العف� ال�ول�ة في إ�ار ع�لها ن��اء م���ع�� ���س�ن وق�ه� 
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وجه�ه� ��ا��ًة لل��ام� مع ض�ا�ا ان�هاكات حق�ق اإلن�ان. ول�� ال����ة أع�اء وأن�ار ���ا ی��� 

  دولة. و����ي ه�الء إلى م��لف ف�ات ال����ع، وم� اه� اه�افها : 140ع� 

  االف�اج ع� ال���اء وال�ع�قل�� ���� مع�ق�اته� ال��اس�ة وال�ی��ة.-1

  ض�ان م�اك�ة ال���اء ال��اس��� �أس�ع وق� م��� . -2

  م�اولة الغاء عق��ة االع�ام . -3

  وضع ح� لع�ل�ات الق�ل ال��اسي وح�ادث االخ�فاء. -4

  عات ال��ل�ة.ال�أك� م� ام��اع ال���مات ع� الق�ل غ�� القان�ني في ال��ا  -5

  ت���� ب�امج وال�عي ل�عل�� حق�ق االن�ان . -6

  

  م���ة م�ا��ة حق�ق اإلن�ان

ح�� �ان� ت��ى ل��ة م�ا��ة اتفا��ات هل���ي، و�ان� مه��ها األساس�ة  1978تأس�� ال����ة عام  

�ة. ��ا ن�أت في م�ا��ة م�� ام��ال دول ال��لة ال����ات�ة لألح�ام ال��علقة ��ق�ق اإلن�ان في االتفا�

ث�ان���ات الق�ن ال�اضي ل��ة ل��ا��ة األم������ ��أن ان�هاكات حق�ق اإلن�ان. وس�عان ما ت��رت 

في ما �ات �ع�ف  1988إلى أن ت�ح�ت ج��ع الل�ان عام  ال����ة ون�� في أن�اء أخ�� م� العال�،

�ا لها، و���ع لها م�ات� في ل��ن �����ة م�ا��ة حق�ق اإلن�ان . وت��� ال����ة م� ن����رك مق�ا دائ

و��و��ل وم�س�� وسان ف�ان����� وه�نغ ��نغ وواش��� ول�س أن�ل�س، وت��� م�ات� م�ق�ة ع�� 

  ال��ورة .

ت�ص� ال����ة ما تق��فه ال���مات م� أفعال في م�ال حق�ق اإلن�ان، �غ� ال��� ع� ت�جهاتها 

 :ا الع���ة وال�ی��ة، وذل� به�فال��اس�ة وت��التها ال�غ�ا��ة ال��اس�ة وم�اه�ه

 .ال�فاع ع� ح��ة الف�� وال�ع��� -1 

 .ال�عي إلقامة الع�ل وال��اواة في ال��ا�ة القان�ن�ة، و��اء م���ع م�ني ق��  -2

  .م�اس�ة ال���مات ال�ي ت��ه� حق�ق اإلن�ان -3

�أس�ه م� أجل تع��� ال�ق�ق ك�ا ت��لع ال����ة إلى ��� تأی�� ال�أ� العام العال�ي وال����ع ال�ولي 

                                                                          .اإلن�ان�ة ل�افة ال���

ال����قات ل�ق�ي ال�قائ� ��أن ان�هاكات حق�ق اإلن�ان في ج��ع أن�اء العال�،  و���� �اح�� ال����ة

� س���ة، األم� ال�� تغ��ه وسائل اإلعالم ال��ل�ة ث� ت�� ن�ائج ال����قات على ش�ل ��� وتقار�

  .والعال��ة و��اع� على إح�اج ال���مات ال�ي ت��ه� حق�ق اإلن�ان أمام العال�

  



 31

  

  ال����ة الع���ة ل�ق�ق اإلن�ان:

، م� أه�افها الع�ل على اح��ام وتع��� حق�ق اإلن�ان وال���ات 1983مق�ها في القاه�ة وتأس�� عام  

االساس�ة في ال��� الع��ي ل���ع ال��ا���� واالش�اص ال��ج�دی� على ارضه ��قا ل�ا ت���ه 

ف�اد وال��اعات االعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان وال��اث�� ال�ول�ة االخ��، وذل� �ال�فاع ع� �افة اال

ال�ي ت�ع�ض حق�قه� االن�ان�ة لالن�هاك خالفا ل�ا ه� م���ص عل�ه في تل� ال��اث��، وهي م���ة 

ح�اد�ة غ�� م��ازة الى أ� بل� ع��ي ، و ال ت�ذ� و ال تعار ض ا� م� ال��اقف الع���ة. ون�ا� 

اكات حق�ق اإلن�ان ال��اس�ة ال����ة �ع��� في م�ال اص�ار ال��انات وال���ات ال�ه��ة ل��ا�عة ان�ه

ع� حالة حق�ق االن�ان في ال���  1977وال��ن�ة، و�ُع�ّْ ال�ق��� ال���� ال�� ت��ره ال����ة م�� عام 

الع��ي م��را عالي ال����� في ال�عّ�ف على ه�ه ال�ق�ق، ف�ال ع� ال�قار�� ال�ي ت���� دراسات 

الع�ب ��أن ما ��ّ� حق�قه� وح��اته�  مه�ة في م�ال تع��� ال�عي ال��اسي ل�� ال��ا����

  االساس�ة.

  

  ال��اث�� وال����ات اإلقل���ة ل�ق�ق اإلن�ان

  االتفا��ة االور��ة ل�ق�ق االن�ان : –اوال 

صـادق� عل�هـا ان �عـ�  1953ونفـ�ت عـام  1950ت� ال����ع علـى االتفا��ـة األور��ـة ل�قـ�ق االن�ـان عـام 

  -) مادة  وق� ت���� م�اد ع�ی�ة م�ها :66ت���ن م� دی�اجة و() دولة م� دول ال��ل� األور�ي و 15(

 ت���� االتفا��ة الع�ی� م� ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة . . 1

إن�ـــاء أجهـــ�ة ت�ف���ـــة اقل���ـــة ل��ا�ـــة حقـــ�ق اإلن�ـــان ت���ـــل فـــي الل��ـــة األور��ـــة ل�قـــ�ق االن�ـــان  . 2

ال�ـــة ت�ـــ��لها واخ��اصـــاتها وال����ـــة االور��ـــة ل�قـــ�ق االن�ـــان وقـــ� حـــ�دت ن�ـــ�ص االتفا��ـــة 

 واع���ت أح�ام ال����ة اح�اما نهائ�ة ومل�مة ل�ل اال��اف في ال�عاه�ة .

ور�ــا ان تقــ�م ب�انـــا أال�مــ� االتفا��ــة األ�ــ�اف ال��عاقـــ�ة ب�ــاء علــى �لـــ� ال�ــ��ت�� العــام ل��لـــ�  . 3

 ی���� ال���قة ال�ي ی���اها القان�ن ال�اخلي إلنفاذ االتفا��ة.

 ح� م� حق�ق االن�ان. أل�أ� ن� في ال�عاه�ة على انه ان�قاص  ال ���ز تف��� . 4

 

  االتفا��ة األم����ة ل�ق�ق اإلن�ان: ثان�ا:

وذلـ� فـي ا�ـار م���ـة الـ�ول  1978ونفـ�ت عـام  1969ص�رت االتفا��ة األم����ة ل�ق�ق اإلن�ان عـام 

  -) مادة وق� ت���� م�اد ع�ی�ة م�ها :80االم����ة وت���ن م� دی�اجة و(
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ت�ــــ��� االتفا��ــــة الع�یــــ� مــــ� ال�قــــ�ق ال��ن�ــــة وال��اســــ�ة �اإلضــــافة الــــى ال�قــــ�ق االق��ــــاد�ة  . 1

 واالج��ا��ة وال�قا��ة.

 ت�عه� ال�ول �اح��ام ال�ق�ق وال���ات ال�اردة في االتفا��ة وت���قها على ال���ع دون ت����. . 2

 تأك�� العالقة ب�� ال�ق�ق وال�اج�ات . . 3

ة ل��ا�ــة حقــ�ق اإلن�ــان ت���ــل فــي الل��ــة األم����ــة ل�قــ�ق اإلن�ــان إن�ــاء أجهــ�ة ت�ف���ــة إقل���ــ . 4

وال����ــة األم����ــة ل�قــ�ق اإلن�ــان وقــ� حــ�دت ن�ــ�ص االتفا��ــة آل�ــة ت�ــ��لها واخ��اصــاتها 

 واع���ت أح�ام ال����ة أح�اما نهائ�ة ومل�مة ل�ل األ��اف في ال�عاه�ة .

 تعارض اح�ام االتفا��ة مع الق�ان�� ال�اخل�ة لل�ول.ت��� ال�ول اإلج�اءات الالزمة ل�فالة ع�م  . 5

 

 ثال�ا::ال���اق األف��قي ل�ق�ق اإلن�ان وال�ع�ب:

عــ� م���عـــة الـــ�ول االع�ــاء فـــي م���ـــة ال�حـــ�ة  1981صــ�ر ال���ـــاق األف��قـــي ل�قــ�ق اإلن�ـــان عـــام 

  -) مادة وق� ت���� م�اد ع�ی�ة م�ها :68األف����ة وت���ن م� دی�اجة و(

االتفا��ــــة الع�یــــ� مــــ� ال�قــــ�ق ال��ن�ــــة وال��اســــ�ة �اإلضــــافة الــــى ال�قــــ�ق االق��ــــاد�ة ت�ــــ���  . 1

 واالج��ا��ة وال�قا��ة �اإلضافة الى واج�ات األف�اد.

 ت�عه� ال�ول �اح��ام ال�ق�ق وال���ات ال�اردة في االتفا��ة وت���قها على ال���ع دون ت����. . 2

 ال�اج�ات  وال�اني ت�اب�� ال��ا�ة .انق��� االتفا��ة الى ج�أی� األول ال�ق�ق و  . 3

إن�اء أجه�ة ت�ف���ة اقل���ة ل��ا�ة حقـ�ق اإلن�ـان ت���ـل فـي الل��ـة األف����ـة ل�قـ�ق اإلن�ـان ولـ�  . 4

وقـــ� حـــ�دت ن�ـــ�ص ال��ت��ـــ�ل  1997یـــ�� ت�ـــ��ل ال����ـــة األف����ـــة ل�قـــ�ق اإلن�ـــان اال عـــام 

أح�ـام ال����ـة اح�امـا نهائ�ـة ومل�مـة ل�ـل  ال�ل�� �االتفا��ة آل�ة ت���لها واخ��اصاتها واع��ـ�ت

 األ��اف في ال�عاه�ة .

ت��� ال�ول اإلج�اءات الالزمة ل�فالة ع�م تعارض اح�ام االتفا��ة مـع القـ�ان�� ال�اخل�ـة للـ�ول وان  . 5

 تق�م تق���ا �ل س���� ح�ل اإلج�اءات ال������ة وغ�� ال������ة ال�ي ات��تها.

 

 ق اإلنسان:المیثاق العربي لحقو رابعا:

ع� ح��مات ال�ول الع���ـة األع�ـاء فـي جامعـة الـ�ول  1997ص�ر ال���اق الع��ي ل�ق�ق اإلن�ان عام 

) مــادة وقــ� جــاء ال���ــاق ل���ــ� م�ــاد� األمــ� ال���ــ�ة واإلعــالن العــال�ي 43الع���ــة وت��ــ�ن مــ� دی�اجــة و(

�ة والعهــ� ال�ـاص �ــال�ق�ق االق��ــاد�ة ل�قـ�ق اإلن�ــان وأح�ــام العهـ�ی�� الــ�ول��� لل�قــ�ق ال��ن�ـة وال��اســ

  -واالج��ا��ة وال�قا��ة و�عالن القاه�ة ح�ل حق�ق اإلن�ان في اإلسالم وق� ت���� م�اد ع�ی�ة م�ها :

 ت���� االتفا��ة الع�ی� م� ال�ق�ق وال���ات األساس�ة. . 1

 اتها.أك� ال���اق على ح� تق��� ال���� وح� ال�ع�ب في تق��� ال���� وال����ة على ث�و  . 2
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الــ�� علـــى ان الع��ــ��ة وال�ـــه��ن�ة واالحــ�الل وال�ـــ���ة األج���ــة هـــي ت�ــ� لل��امـــة اإلن�ـــان�ة  . 3

 وعائ� ���ل دون ال�ق�ق األساس�ة لل�ع�ب.

تـــ� إن�ـــاء خ�ـــ�اء حقـــ�ق اإلن�ـــان ولـــ� یـــ�� ت�ـــ��ل ال����ـــة الع���ـــة  ل�قـــ�ق اإلن�ـــان وقـــ� حـــ�دت  . 4

تها وتقـ�م الـ�ول ب�فـع تقـار�� دور�ـة الـى الل��ـة ن��ص االتفا��ة آل�ة ت���لها ولـ� ت�ـ�� اخ��اصـا

 م�ف�عة �آرائها وت�فعه إلى الل�ة ال�ائ�ة ل�ق�ق اإلن�ان في ال�امعة الع���ة.

 اشار ال���اق الى ان ال�ع� م��ر ال�ل�ة . . 5

  

  ال�ل��ة الف���ة  

وشعارات وأس�اء  ت��� ال�ل��ة الف���ة إلى إب�اعات العقل م� اخ��اعات وم��فات أدب�ة وف��ة وت�ام��

وال�ل��ة الف���ة م���ة قان�نا ��ق�ق م�ها م�ال ال��اءات وح� ال��لف  .وص�ر م����مة في ال��ارة

والعالمات ال��ار�ة ال�ي ت�ّ�� األش�اص م� ��� االع��اف أو فائ�ة مال�ة م� اب��اره� أو اخ��اعه�. 

� م�الح ال������� وم�الح ال��ه�ر العام، و��مي ن�ام ال�ل��ة الف���ة، م� خالل إرساء ت�ازن سل�� ب�

  .إلى إتاحة ب��ة ت�اع� على ازدهار اإلب�اع واالب��ار

  ل�اذا ت��ي ال�ول ال�ل��ة الف���ة

  تفعل ال�ول ذل� ألنها ت�رك ان ح�ا�ة حق�ق ال�ل��ة ی�د� الى :

  تع�ز ال��� االق��اد� واالج��اعي وال�قافي . -1

  ال����ل�جي .ت��� ال��اف� لالب��ار  -2

 .ت��ب االس���ارات ال�ي ت�ل� و�ائف أو ف�ص ج�ی�ة ل�افة م�ا���ها -3

 

  االرهاب واس�ا�ه

االرهاب لغ��ا �ع�ي ال����� وال���ة والق�� ، وه� �ل ع�ل ���ه�ف االخ��� و���ي ارادته� و��ع�ه� 

  ع� ���حاته� .

  وه�اك اس�اب ����ة  الن��اره اه�ها :

  القان�ن .��اب سل�ة  -1

  ضعف ال����� ال�قافي وال�عي ال�ی�ي . -2

  ضعف ال�قافة ال������ة . -3

  ال��اعات ال��اس�ة وال������ة في ا�ار ال��اعات الع���ة او ال�ائ��ة . -4
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  ال���� لإلرهاب

  ���ن ع� ���� :

  ت���� ال�قافة ال������ة . -1

  الق�اء على ال�الفات وال��اعات ال��اس�ة . -2

  ع�ل دور القان�ن .تف -3

  تع��� مفا��� ال���عة وال�ی� في نف�س ال��ا���� . -4

  ال����� ع� ���� وضع ال��� في اول��ة ال�هام وف�ق �ل االع��ارات . -5
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 مة�ال�ق

 

 ال���ق�ا��ة :

 

على إنها تع�ي ال���ق�ا��ة الل���ال�ة وهي ش�ل م� أش�ال ال��� عادة تفه� ال���ق�ا��ة      

ال��اسي قائ� �اإلج�ال على ال��اول ال�ـل�ي لل�ـل�ة وح�ـ� األك���ـة وح�ا�ـة حقـ�ق األقل�ـات 

  واألف�اد . 

وت�� ه�ا ال��ام أو درجـة مـ� درجاتـه ��ـ�� فـي ب�ا�ـة القـ�ن ال�احـ� والع�ـ��� مـا ی��ـ�     

ي أور�ا واألم������� واله�� وأن�اء أخـ�� . و��ـ�� مع�ـ� ال�ـاقي ع� ن�ف س�ان األرض ف

ت�� أن��ة ت�عي ن�عا آخ� م� ال���ق�ا��ة " �ال��� ال�ي ت�عي ال���ق�ا��ة االشـ��اك�ة " 

 .  

ــــة     و���ــــ� اســــ���ام م�ــــ�لح ال���ق�ا��ــــة ��ع�ــــى ضــــ�� ل�صــــف ن�ــــام ال��ــــ� فــــي دول

   د��ق�ا��ة ، أو ��ع�ى أوسع ل�صف م���ع ح� .

وال���ق�ا��ة به�ا ال�ع�ى األوسع هي ن�ام اج��اعي م��� ی�م� �ه و���� عل�ه ال����ـع    

ك�ل على ش�ل أخال��ات اج��ا��ة و���� إلى ثقافة س�اس�ة وأخال��ة وقان�ن�ة مع��ة ت��لى 

  ف�ها مفا��� ال���ق�ا��ة األساس�ة .

  اش�قاق ال�ل�ة :

  ة م� �ل���� :أما لغ��ا ، فال���ق�ا��ة �ل�ة م���   

  وتع�ي عامة ال�اس ،  Demosاألولى م��قة م� ال�ل�ة ال��نان�ة  

تع�ــــي لغــــة " ح�ــــ�  �Democraticهــــ�ا ت�ــــ�ن ال���ق�ا��ــــة و وتع�ــــي ح�ــــ� .  Kraitال�ان�ــــة و 

  ." ال�ع� أو ح�� ال�ع� ل�ف�ه 
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  مفه�م ال���ق�ا��ة:

      

ال��ــ� الفــ�د� ، ح�ــ� ت�ــ�ن ال�ــل�ة ب�ــ� فــ�د واحــ� ، وعلــى  ال���ق�ا��ــة علــى خــالف     

خالف ح�� األقل�ة ، ح�� ت�اش� ال�ـل�ة مـ� ق�ـل ف�ـة م�ـ�ودة مـ� األفـ�اد ، فـإذا �ـان زمـام 

ال�ـــل�ة ب�ـــ� ف�ـــة مـــ� األغ��ـــاء فهـــي ح��مـــة أقل�ـــة مـــ� األث��ـــاء ال�ـــي ال تع�ـــل إال ل�ـــال�ها 

رس�ق�ا��ة ع�� اإلغ��� ح��مـة أف�ـل ال�ـاس س��� ال���مة اول�غارش�ة ، وق� �ان ی�اد �اال

، وه� أقل�ة مـ� ال���ـاء ال����ـ��� مـ� ح�ـ� األصـ�ل أو العلـ� أو الف�وسـ�ة ف��ـ�ى ح��مـة 

ارســ�ق�ا��ة ، وح�ــ� األقل�ــة �عــ� ح�ــ� وســ�� ل��هــ� لالن�قــال مــ� ال��ــ� الفــ�د� إلــى ال��ــ� 

�ة م�اش�ة أو ب�اس�ة م��لـ�� ال���ق�ا�ي ، و���لى ال�ع� ال��� في ال��ام ال���ق�ا�ي ال�ل

  ب�صفه صاح� ال�ل�ة وم��ر ال��ادة .

  واه� تعار�� ال���ق�ا��ة تع��� ال�ئ�� األم���ي األس�� " اب�اهام ل���ل� " : 

" إن ال���ق�ا��ــة هــي ح�ــ� ال�ــع� �ال�ــع� ولل�ــع� " ، أمــا ال���ق�ا��ــة ال�ــ�م ��ع�اهـــا    

�ع� م��ارا ل���و��ة ال��ـام ال��اسـي ، إذ ی��ـه ال��ی� فهي ول��ة الع�� ال�اه� وت���قها 

عال� ال��م على اخ�الف ��له ال��اس�ة وال��ه��ة ن�� إقامة أن��ة ح�� د��ق�ا��ة أو ال��لع 

  إل�ها أو الع�ل على وضع األس� الالزمة لالن�قال إل�ها .

� علـى ����ـة وم�ا ت��ر اإلشارة إل�ـه إن اشـ��اك أفـ�اد ال�ـع� فـي م�ارسـة ال�ـل�ة ال یـ�    

واحــ�ة إذ قــ� ی�ــ�لى ال�ــع� ال�ــل�ة ب�ف�ــه م�اشــ�ة وهــي ت�ــ�ى ال���ق�ا��ــة ال��اشــ�ة ، وقــ� 

���ـــار ال�ـــع� م��لـــ�� ��ارســـ�ن ال�ـــل�ة ن�ا�ـــة ع�ـــه وت�ـــ�ى ال���ق�ا��ـــة غ�ـــ� ال��اشـــ�ة أو 

  ال��اب�ة ، أو ق� ی�� ال��ع ب�� ال��رت�� ال�ا�ق��� ف���ى ال���ق�ا��ة ش�ه ال��اش�ة .

  

  : ال���ق�ا��ة ال��اش�ة وال�ع��ات ال�ي ت�اجهها

ال�ق�ــ�د �ال���ق�ا��ــة ال��اشــ�ة تلــ� ال�ــ�رة مــ� ال���ق�ا��ــة ال�ــي ی�اشــ� ف�هــا ال�ــع�      

ال�ــل�ة ب�ف�ــه دون وســا�ة مــ� نــ�اب أو م��لــ�� ف��ــ�ر القــ�ارات �اتفــاق أفــ�اد ال�ــع� أو 

  �أغل���ه. 
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ال���عي أن ی��لى ب�ف�ه ش�ون ال��� دون  إن ال�ع� ه� أساس وم��ر ال�ل�ة وم�     

وســــا�ة أو إنا�ــــة إ� أن ��ــــارس ال�ــــع� ب�ف�ــــه ج��ــــع اخ��اصــــات ال��ــــ� ، ال��ــــ����ة، 

وال��ف���ــة، والق�ــائ�ة، ��ع�ــى أن ��ــ�ح ال�ــع� هــ� اله��ــة ال�اك�ــة وال����مــة فــي ال�قــ� 

  نف�ه. 

ذ ع�فـــ� فـــي �عـــ� دول وال���ق�ا��ـــة ال��اشـــ�ة هـــي أقـــ�م صـــ�ر ال���ق�ا��ـــة �هـــ�را  إ    

ال��ی�ة �ال��نان الق���ة وفي أوائل تار�خ روما ، وفي ج��ع األح�ال �ان ع�د ال�ی� ی���عـ�ن 

فال�ــع� هــ� صــاح� ال�ــل�ة وهــ� الــ��  ،�ــال�ق�ق ال��اســ�ة قلــ�ًال ��اســًا إلــى عــ�د ال�ــ�ان 

األح�ار فق� ب�ف�ه غ�� إن ال�ع� ل�� ج��ع أف�اد دولة ال��ی�ة، بل ه� ال��ا���ن  ای�اش�ه

، وه� أول�� األف�اد ال�ی� له� ح� م�اش�ة ال�ق�ق ال��اس�ة م� خالل اشـ��اكه� فـي ال����ـة 

ال�ــع��ة ال�ــي ت��ــل ال�ــل�ة العل�ــا فــي ال��ی�ــة وال�ــي ت�ــ�� علــى مــا عــ�اها النهــا لــ� ت�ــ� إال 

  .ال�ع� م���عًا ، ل�ا �ان� سل�اته م�لقه ال ح�ود عل�ها إال ��ا تق�ره هي م� ق��د

وفــي عــال� ال�ــ�م لــ� ی�ــ� مــ� ال���ق�ا��ــة ال��اشــ�ة مــا یلفــ� ال��ــ� إال القل�ــل فــي �عــ�    

ال�قا�عـــات ال����ـــ��ة. و���ـــ� القـــ�ل �ـــان ه�الـــ� صـــع��ات ع�ل�ـــه وم����ـــه ت�اجـــه ال��ـــ� 

  ال���ق�ا�ي ال��اش� .. 

ه ی�ـ�و إذا �ان فـي اإلم�ـان سـا�قًا ج�ـع ال�ـ�ا���� فـي م�ی�ـه صـغ��ة فـي م�ـان واحـ� فانـ -1

م� ال�ع��ة ���ان في ال�ق� ال�اض� ج�ع ال�ـ�ا���� ل�ولـة مع��ـه فـي م�ـان واحـ� وال��ـام 

  ���ارسة ال��ادة.

صــع��ة إل�ــام �افــه ال�ــ�ا���� ���ــائل ف��ــه ومعقــ�ه فــي �عــ� االخ��اصــات ومــ� ثــ�  -2

  وضع ال�ل�ل الع�ل�ة الالزمة لها.

وقــ� �هــ� �ــان آراء ال�ــ�ا���� ال��ــ����� فــي ال����ــة ال�ــع��ة فــي �عــ� ال�قا�عــات  -3

  ال������ة �ان� م�أث�ة ب�جال ال�ی� وال���ف�� ورجال األع�ال . 

  

  : ال��اب�ة وخ�ائ�ها أوال���ق�ا��ة غ�� ال��اش�ة 

  

 أوغ�ـــ� ال��اشـــ�ة  ال���ق�ا��ـــةشـــ��عًا فـــي العـــال� ال�عاصـــ� هـــي  األك�ـــ� ال���ق�ا��ـــة إن    

بـل �ق��ـ� دوره علـى اخ��ـار نـ�اب ��ارسـ�ن  ب�ف�ـه، ال�ـل�ة، وف�ها ال ی�اول ال�ع� ال��اب�ة
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ال ی�اشــ� ال��ــ� ب�ف�ــه ��ــا هــ� ال�ــال فــي  ال�ــل�ةال�ــع� صــاح�  إن إ� ال��ــ� �اســ�ه،

وال ��ــــارك ال�ــــ�اب فــــي �عــــ� شــــ�ون ال��ــــ� ��ــــا هــــ� ال�ــــال فــــي  ، ال��اشــــ�ة ال���ق�ا��ــــة

  ش�ه ال��اش�ة .  ��ةال���ق�ا

ان��اب ع�د م� ال���ل��  أساس�ق�م على  ال���ق�ا��ةدور ال�ع� في ه�ا ال��ع م�  إن    

وان  م�ـ�ودةت���ن م�ه� اله��ـات ال�ـي ت�ـ�لى ��ق��ـى ال�سـ��ر زمـام ال��ـ� فـي ال�ولـة ل�ـ�ه 

ت�ـ���  م�عـ�دةه��ـات  أو م�فـ�دةه��ـه  إلـى�عـ�د  ال��اب�ـة ال���ق�ا��ـةال�� في ال��� في �ـل 

  . ال��ادةوم��ر  ال�ل�ةال�ع� ه� صاح�  أنم��أ  أساساالن��اب على  إلىفي وج�دها 

عـ�  العامـة ةاإلرادفي ه�ا ال��ام �اع��ارها م���  أساس�ا ال��اب�ة اله��ةول�ل� �ع�د وج�د    

 ���ل�ــةال� ل���ق�ا��ــةافــي  ال����ــة األداة  ���ا�ــة األســاسال�ــع� الــ�� ی����هــا ، وهــي بهــ�ا 

  ب�� ال�ل�ات ف�ها .  العالقةم� ح��  ةن��األعلى ال�غ� م� اخ�الف 

����عـة ع�لـه وع�ـل  م�علقـة ، ولل��ام ال��ابي خ�ائ�ه ال�ي ت���ه ع� غ��ه م� اله��ات   

  : أر�عهوهي  أع�ائه

  . وج�د م�ل� ن�ابي م���� -1

  .  أالمه أوع�� ال��ل� ال��ابي ���ل ال�ع�  -2

  . و���� ت��ی�ها ب�اس�ة االن��اب م��ودةت��ن ع���ه ال��ل� ل��ه  أناش��ا�  -3

  . ال��ادةال��ل� ال����� ب��لي �ع� خ�ائ�  أواش��ا� ��ام ال��ل�ان  -4

  
 

  م�ا�ا ال���ق�ا��ة غ�� ال��اش�ة واه� االن�قادات ال�ي وجه� إل�ها

  

  غ�� ال��اش�ة هي : ال���ق�ا��ةم�ا�ا  أه�

   

�ع��ــ� ال��ــام ال��ــابي د��ق�ا��ــًا وذلــ� فــي اع��ـــاده علــى ال�ــع� وحقــه فــي ح�ــ� نف�ـــه  -1

  �ف��ة مع��ه. م��ودةن�ا�ه ال������� م� ق�له ل��ه  ب�اس�ة
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وهـ�ا ال��ـام ی��ــف ب�اق��ـه ع�ل�ــه ع�ـ� ح�ــ� م���عـه قل�لــه ن�ـ��ًا مــ� ال�ـ�ا���� فــي  -2

ف��ــه  أمــ�رع� ال ����هــا ال��ــام ب��ق�ــ� غال��ــه ال�ــ إن وخاصــةال�ــع�  ةإرادال��ــام ب��ق�ــ� 

  ومعق�ه لل�ع� ��امله .

  

  االن�قادات فهي:  أه� أما

   

ت�ــ�ن ب�ــ� قلــة مــ� ال�ــ�اب لــ�ل� فـــان  ال�ــع��ة ةاإلراد أوم�ارســة خ�ــائ� ال�ــ�ادة  إن -1

  س�ادة ال�ع� ال���قة ت��هي ب�ضع ورقة االن��اب في ص��وق االن��اب . 

  

���ـ�ة ��ـ�ن ال��ـام ال����لـي تع��ـ� عـ� ر��ـه القلـة وخاصـة ع�ـ�ما ال ��ــ��ك  أحـ�لفـي  - 2

ت�ـ�ر قـ�ان�� لـ� ت��ـل علـى  أنفي االن��ا�ات ��ـا ���ـ� ع�ل�ـا  واسعةال��ا���ن ���رة 

و�ال�ـــالي فـــان القـــ�ان�� ت�ـــ�ن مع�ـــ�ة عـــ� اقل�ـــه ال�ـــع� ولـــ�� مـــ� رأ� غال��ـــه  ةاألغل��ـــرأ� 

  لإلعالن ع� س�ادة ال�ع�.ال�ع� ��ا ه� م���� ال��ام �ه 

  

  ال���ق�ا��ة ش�ه ال��اش�ة واه� م�اه�ها

      

ـــــ�      ـــــةتع�� ـــــةشـــــ�ه ال��اشـــــ�ة ن�امـــــًا وســـــ�ًا وم���ـــــًا مـــــ�  ال���ق�ا�� ال��اشـــــ�ة  ال���ق�ا��

  .غ�� ال��اش�ة فهي حل وس�  وال���ق�ا��ة

ول�ـ�  ال�ـ�ادةت��ن ���ارسـة ال�ـع� م�اشـ�ة ل�افـه خ�ـائ�  لل���ق�ا��ة األعلىفال��ل     

  ی�اجه صع��ات في ال�ق� ال�اض�.  ال���ق�ا��ةه�ا ال��ع م� 

غ�� ال��اش�ة ف�الح� ع�� ال����� اب�عادها ع� مفهـ�م م�ارسـة  ال���ق�ا��ةم�ارسات  أما   

  .ح����ة���رة  ال�ع��ة ال��ادة

 إلىرة اق�ب ���  ال��ادةوت���ل ه�ه  ال�ع��ة ال��ادةعلى مفه�م  ال��اف�ة وألجلوله�ا     

ال�ع�  ب�اس�ة ال�����ةش�ه ال��اش�ة على وج�د اله��ات  ال���ق�ا��ة أ�ق�فق�  ال���قة

ال�ع� م�اش�ة  إلى واألخ�ب�� ال���  األم�اق��ى  إذاال�ج�ع  إم�ان�ةمع  �اس�هلل��ل� 
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ل�� ه�ا ف���  ، ال��ام �االس�ف�اء إ���ا ی�ت��ه ال�ع�  اإلق�ارالس��الع رأ�ه وم� ث� 

االع��اف  إلب�ازع�ة حاالت  إق�ار إلىش�ه ال��اش�ة  ال���ق�ا��ةت�ع�� م�اه�  و�ن�ا

  .ال�ل�ةفي م�ارسة  ال�ع��ة �ال��ادة

  وم�اه� ال���ق�ا��ة ش�ه ال��اش�ة هي : 

: و��� خالله اخ� رأ� ال�ع� في االم�ر الهامة ال�ي ت�عل� �ال����ع  االس�ف�اء ال�ع�ي -1

  لة ، واالس�ف�اء ال����عي م� م�اه� ال���ق�ا��ة ال��اش�ة .وال�س��ر وس�اسة ال�و 

ع�ة  و��� االس�ف�اء على ال���أ واألم�ر ال�ف��ل�ة ت��ك لل��ل� ال��ابي ولالس�ف�اء ع�امل

�ال����ة  م�ها اإلل�ام�ة أو االق��اح م� ق�ل ال��ل� ال��ابي أو م� رئ�� ال�ولة ، و��خ�

  . في ال�س��رإل�اما أو اس���اء ��ا ه� مق�ر 

�ع��ض�ا  : ��� لع�د م� ال�اخ��� وض�� ف��ة زم��ة مع��ة أن االع��اض ال�ع�ي -2 

�ع� ع�ضه على ة على م��وع ما ص�ر ع� اله��ة ال������ة و���ن ال��� ل�ا ت�اه األغل��

و�ع��ض أ��ا على  االس�ف�اء ، و��ل� ��� لل�ع� أن ی�ق�م �ع�ه �اع��اض لل�ل�ة

��اه� ���ل فعال في األم�ر  �ا ال�� �ع�ي ل�ل م� ل��ه ال�ق�رة على أناالس�ف�اء ، وه

  . ال������ة

 ح���ا ه� م��د في (: ���� لع�د م� ال�اخ���  ح� ال�اخ��� في إقالة ال�ائ� -3 

ع�ه في  أن �ق��ح�ا ع�ل ال�ائ� ما ق�ل ان�هاء م�ته القان�ن�ة و�عادة ان��اب ب�یل )ال�س��ر 

رؤوس �ع�  �ة ، وض��ا له�ا ال�� وح�ى ال ���ح س�فا م�ل�ا علىال�ائ�ة االن��اب

  ال��اب و���ل تع�في فإنه ق� اش��� ل�ل� :

عل�ه إال  ضاالع��اأن ی�فع ب�ل تع��� لل�ائ� إذا أع�� ان��ا�ه م� ج�ی� و��ل� ال ���ز 

  . �ع� س�ة م� ان��ا�ه وق�ل س�ة أ��ا م� ان�هاء م�ة ن�اب�ه

و�ع� ) ���د ع�ده� ���ج� ال�س��ر  (اء ل�ل� ع�د م� ال�اخ��� : ب�ال�ل ال�ع�ي  -4 

  . ع�ضه على االس�ف�اء العام ��ل ال��ل� ال��ابي إذا ق�رت ن���ة االس�ف�اء ذل�

اس��اع أن  : ��� لل�ع� أن �ع�ل رئ�� ال��ه�ر�ة إذا ح� ع�ل رئ�� ال��ه�ر�ة -5 

  . ���ل على األغل��ة ال�ع��ة ع�� اس�ف�اء عام
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س���ة  � ه�ا ال��ام أق�ب لل��ل األعلى لل���ق�ا��ة م� ال��ام ال��ابي فه� ��� م��ع��

ق�ل ال��ل�  ال��ب ال�اح� م� جهة و��ل� فه� ص�ام أمان م� أ� تع�ف ���ل م�

  . ال��ابي ت�� أ�ة ضغ�� أو م�ث�ات

 األم�ر فال��ادة ل��� ب�� ال��اب وح�ه� ، فال�ع� ال زال م��ف�ا ��� تق��� م���

اس�ق�ارا س�اس�ا مع  ال�ه�ة ، وه�ا ما ی�ع� ال��م� وال�لل م� ب�� صف�ف ال�ع� و����

  . إفقاد رأس ال�ال أ�ة ق�رة على ال�الع� ����� ال�اس

ال�� في  ومه�ا قلل ال�ع� م� أه��ة ه�ا ال��ام ���ة ع�م �فاءة ال�ع� أو أغل���ه على

���� لل�ع� أن  �قة أن ه�اك أم�را ع�ی�ةفال�� 0أم�ر ع�ی�ة �ال�عاه�ات وال���ان�ة م�ال 

ال��ل� �ال�ا أنه ی�د�  �ع�ي ف�ها ال�أ� ال��ی� ول�� ص���ا أن ذل� ���ع م� ه��ة

  إلى حف� ال��ادة لل�ع�

ال�ع�  وخالصة الق�ل أنه ال ب� م� إتاحة الف�صة لل��ام ���لة إعالم�ة ت�����ة ت���

  ����قة ما ه� م�ع� لالس�ف�اء عل�ه .

  

 �ات ال�ولة ال�الثسل   

تق�ره ال�ل��ان ال������ة  ما �قع على عات� ال�ل�ة ال��ف���ة ت�ف�� : ةال�ل�ة ال��ف��� : أوالً 

 و���لف ت���ل ال�ل�ة ال��ف���ة م� ن�ام إلى آخ� . فال��ام ال�ئاسي ی�� �ه والق�ائ�ة

في  ال�زراء . أماو�ع� ذل� �ق�م ال�ئ�� ب�ع��  ق�ل ال�ع�، ان��اب ال�ئ�� م�اش�ة م�

رئ��  ی��لىال��ام ال��ل�اني فق� ���ن م��� ال�ئ�� او ال�ل� م��� ف��� ،ع��ها 

او م� خالل  و��� ت���ل ال���مة م� ق�ل االغل��ة ال��ل�ان�ة ، ال�زراء ��ادة ال�الد ،

و ی��� الي ال����ة االم����ة �أف�ل ت���ة  ائ�الف ل����عة م� االح�اب ال��اس�ة ،

 . ال���قة ال��ل�ان�ة ى�ة في العال� ب���ا ال����ة ال����ان�ة م� اف�ل ال��اذج علرئاس

 ال��ف���ة ال�ل�ة و�ائف

 ح� اق��اح الق�ان�� ال�ي ت�فعها لل�ل�ة ال������ة -

 ح� االع��اض على الق�ان�� ال�ادرة ع� ال�ل�ة ال������ة -

 ح� إص�ار الل�ائح واألن��ة -

 ال�فاوضات وعق� ال�عاه�ات -
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 في ال������ اإلقل��ي وال�ولي اع��اد ال�ف�اء وق��له� و��ادة ال��اسة ال�ارج�ة -

 م�ح األوس�ة -

 العف� ال�اص -

 ح�ا�ة ال��� في وجه ال��ا�� ال�اخل�ة وال�ارج�ة -

 م��في ال���مة تع�� ��ار -

 ال�ال�ة إع�ادها م� ق�ل وزارة ال��ازنة لل��ل�ان �ع� تق��� -

 . ��ائف ال�� ی�� عل�ها دس��ر ال�ولةإلى الع�ی� م� ال �اإلضافة اه�

ی�� ان��ابها م� ق�ل ال�ع� م�اش�ة و ���ل دور�  هي سل�ة :ال������ة ال�ل�ة :ثان�اً 

الي اخ�الف ع�د ال��اب و لل�ل�ة  �اإلضافة ل��ة مع��ة ت��لف م� دولة الي اخ��،

ت����ها م� دولة  وت��لف ال������ة ن�ام لالنعقاد وال�ل و ال�ع�ة لالنعقاد و االجازة ،

 .� ألخ� 

ت���ن ال�ل�ة ال������ة م� م�ل��� إح�اه�ا م���� واآلخ� مع�� أو�اله�ا م����  ق�

س�  ىال ف��ام ال��ل��� ی�د� ���� ���ن ل�ل حالة م���ات وسل��ات في نف� ال�ق�،

ب���ا في ن�ام ال��ل� ال�اح�  ق�ان�� و ت���عات �ع� م�اق��ها ���ل م����� و م�سع ،

ت��ن ه�اك س�عة �ا��ة في ن�ام اع��اد ال����عات و الق�ان�� ���� ع�م ال�اجة لل�هاب  ،

 .  م�ل� اخ� لل�قاش و ال��اولة ىال

 :أم�لة

م�ل� ال��اب وم�ل� ال���خ و�اله�ا ���الن ال��ن��س وه�ا  ال�ال�ات ال����ة م�ل���،

 . م����ان

األول  �ا ���الن م�ل� األمة،ال��اب وم�ل� األ��ان و�اله األردن م�ل��� م�ل�

 . م���� وال�اني مع��

 . م�ل��� م�ل� الع��م وم�ل� الل�ردات األول م���� وال�اني مع�� ب���ان�ا

 ال������ة ال�ل�ة و�ائف

 .اق��اح م�ار�ع الق�ان�� و�ق�ارها �ع� م�اق��ها �الق�اءات ال���لفة -

 .م�اق�ة س�اسة ال���مة داخل�ا وخارج�ا -

 .إع�ادها وت���قها م� ق�ل ال�ل�ة ال��ف���ة نة العامة �ع�إق�ار ال��از  -
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 .إق�ار العف� العام �ع� ص�وره م� ال�ل�ة ال��ف���ة -

س�� ال�قة م� ال���مة أو أح� أع�ائها خاصة في ال���ق�ا��ات ال��ل�ان�ة ��ا ه�  -

 .ال�ال في ب���ان�ا

 .ال��ل�انيه� ال�ال في ال��ام  أح� أع�ائها ��ا م�اءلة ال���مة أو -

 .م�ا��ة ال�ل�ة ال��ف���ة في س�اساتها وسل��ها العام -

وال�ي ت��لها ال��اك� ال���لفة �أن�اعها ال��ع�دة وال�ي ت��أ م�  :الق�ائ�ة ال�ل�ة :ثال�اً 

م�اك� ال��ا�ة وال�لح و ت��هي �ال��اك� العل�ا و ال��اك� ال�س��ر�ة ح�� تق�م �ال��ائف 

 : ال�ال�ة

 .ب�� األف�ادت��� العالقة  -

 .األف�اد وال�ولة ت��� العالقة ب�� -

 .تف� ال��ازعات -

 .ال�س��ر�م�ا��ة ال�ل���� ال������ة وال��ف���ة وم�� ال��امه�  -

 .ح�ا�ة حق�ق ال�اس وح��اته� األساس�ة وم�ع ان�هاكاتها -

م�� دس��ر�ة ال�ع�یالت ال�ي ت���ها ال�ل�ة ال������ة خاصة ���ا ی�عل�  إق�ار -

 .على ال�س��ر � ت ال�ي ت�� �ال�ع�یال

    

  تع��� م��أ الف�ل ب�� ل�ل�ات

  

�ق�� ب�ل� ت�ز�ع و�ائف ال�ولة على ه��ات م�ف�لة ت��قل �ل م�ها ع� األخ�� في 

م�اش�ة و��ف�ها، ���� ی��ق� داخل ال�ولة سل�ة ت�����ة ت���ل في و��فة وضع الق�ان��، 

الق�ان��، وسل�ة ق�ائ�ة ت���ل في مه�ة الف�ل في وسل�ة ت�ف���ة ت���ل في مه�ة ت�ف�� 

 .ال��اعات وال���مات

��� أن ال �فه� م� م��أ الف�ل ب�� ال�ل�ات �أن �ل سل�ة م��قلة ع� ال�ل�ة    

األخ�� ت�ام االس�قالل ���� ت��ن �ل م�ها ��ع�ل تام ع� األخ�� و�ن�ا ال�ق��د به�ا 

عها في ی� ه��ة واح�ة بل ت�ز�عها على ه��ات ت���� سل�ات ال�ولة وت��� ع�مال���أ ه� 
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 م� تعاون ورقا�ة �ل ه��ة مع واالت�الم�ف�لة وم��او�ة ���� ال ���ع ه�ا ال��ز�ع 

    االخ�� .

أن الق�اء ه�ا جاء ل��ان ن�اه�ه فال ���� أن ت�ارسه ه��ة س�اس�ة، بل ��� أن �ع�د 

   ال��ف���ة .�ة و إلى ال�ل�ة الق�ائ�ة ال���قلة ع� ال�ل���� ال�����

الق��� وه� ���قة  الف��في ال���قة نالح� أن م��أ الف�ل ب�� ال�ل�ات ن�� م��عه في 

ف��ة دس��ر�ة لل��ف�� ب�� ال�ل��ة ال�قل���ة و ال���ق�ا��ة ال����ل�ة، أما في ال�ق� ال�عاص� 

ات العامة، ق� �ع��� ه�ا ال���أ ����قة أو �عامل لل�فا� على ال��ازن ب�� م��لف ال�ل�

  . و الق�ائ�ة، وم�اولة خل� ال�عاون ���ا ب��ها ال��ف���ةال�ل�ة ال������ة و 

  

  العامة وال���ق�ا��ة : ال���ات

     

ه�اك ع�ة ت���ات لل��ض�ع وع�ة مفا��� لل�اللة عل�ـه ، �ـ�ع� ال��ـاب ��ـ���م مفهـ�م     

" ال�قــ�ق األساســ�ة للفــ�د " أو " ال���ــات الف�د�ــة األساســ�ة " أو " ال���ــات العامــة " و�عــ� 

ال�ســــات�� ت�ــــ���م مفهــــ�م " ال�قــــ�ق وال�اج�ـــــات األساســــ�ة " ومفهــــ�م " ال�قــــ�ق وال���ـــــات 

  " ال���ات وال�ق�ق وال�اج�ات العامة " .وض�اناتها " و 

وال���ات هي حق�ق اإلن�ان ، أ� حق�قـه فـي أن ��ـ�ن حـ�ا مـ� الق�ـ�د ال�ـي یـ�اد ف�ضـها    

  عل�ه ، الن ال�ق�ق  نف�ها ل��� إال ح��ات مع��ف بها وم���ة ب�س�لة ما.

ال وســ�لة فــال�ق�ق هــي ال�ســ�لة وال���ــات هــي الهــ�ف . فال���ــة هــي األصــل ومــا ال�ــ� إ   

  ل��ارسة ال���ة . فال�� وس�لة م���ة لل���ة وأداة ل����م�ها .

و�ال�قابــل فــان تع��ــ� حقــ�ق اإلن�ــان هــي قــ�رة اإلن�ــان علــى اخ��ــار ت�ــ�فاته ب�ف�ــه     

  وم�ارسة ن�ا�اته ال���لفة دون ع�ائ� مع م�اعاة الق��د ال�ف�وضة ل��ل�ة ال����ع . 

�ر ال�ق�ق ج��عا وان ه�ه ال�ق�ق ی�ت�� وج�دهـا أو ع�مـه إذا ی���� إن اإلن�ان ه� م�    

  ب�ج�د اإلن�ان أو ع�مه .

أما م��لح ال���ق�ا��ة ��ا تقـ�ل م�سـ�عة �ـ�ل��� " �قـع فـي ح��قـة أن ال�ـاس ����ـ�ن     

أنف�ـــه� ول�ـــ� هـــ�ا ال یـــ�� فـــي مـــا عـــ�ا ال��اعـــات ال�ـــغ��ة م�اشـــ�ة بـــل �ال��ـــ��� الخ��ـــار 

  م��ل�� ع�ه� " .
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ا سـ�لي ��عـ�ف ال���ق�ا��ـة س�اسـ�ا �أنهـا " ال��ـ� الـ�� ��لـ� ��ـه �ـل فـ�د ن�ـ��ا " . أم     

فـي ال��ـاة األسـ��ة ، فهـي تع�ـ� روح ال��ـامح  ةأما اج��ا��ا فال���ق�ا��ـة �أسـل�ب لل��ارسـ

وأسل�ب ال�عاون ال��ن وتق�ر ال��ح وال���رة ���ل ال �ف�� �ال��ـ�د وال ال��ـ�� ل��ـاء أسـ�ة 

  س� ص���ة .قائ�ة على أ

أمـــا ال���ق�ا��ـــة ��فه�مهـــا ال�ـــ�ی� تع�ـــي ح��ـــة الفـــ�د م�ـــ��لة علـــى ال��ا��ـــة وال�قـــ�ق     

وال��ــ�ول�ات مــ� اجــل ال�هــ�ض �ال��ــائف ال�ــي ���ارونهــا مــ� دون تف�قــة ومــ� دون ال��ــ� 

لل�ل��ــة االج��ا��ــة أو االق��ــاد�ة أو ال��اســ�ة الع���ــة أو ال�ــ�� أو اللــ�ن ��ــا إنهــا تع�ــي 

� في ال��اة وال�ع��� ع� الـ�أ� وال�ع�قـ� مـ� دون مع�قـات أو ته�یـ� وان ت��ـار ال�ـع�ب ال�

  م���ها .

  

 خ�ائ� ال��ام ال���ق�ا�يواه� 

  

  

 العامـةو����ـة ت�ـ��ل ال�ـل�ات  ل��ـام ال��ـ� فـي ال�ولـة، ةاألساسـ�دس��ر ��ع الق�اع�  -1

لل����ـع  ةاألساسـ�ب�� هـ�ه ال�ـل�ات وال�ق�مـات  والعالقة، ) والق�ائ�ة وال��ف���ة ال������ة(

  . القان�ن�ةالق�اع�  أس�ىوحق�ق ال����ع وض�اناتها، وق�اع� ال�س��ر تع��� 

   

 أو ال��ـ����ة ال�ل�ةقان�ن ت��ه  أو�ان م��ره س�اء دس��ر  أ�االقان�ن ، س�ادة القان�ن  -2

علـى ال���ـع ال�ـاك� وال���ـ�م  ع�فـي فهـ� الـ�� ��ـ�د أمم��ـ�ب  أكـانس�اء  ةاإلدار�الل�ائح 

  ت��ف ��الف ذل� �ع��� م�الفة وخ�وج ع� القان�ن. وأ�

  

ال�ــ�ف ح�ــ� ت��ــاج ح�ــ�  و�صــ�ار، وح��ــة االج��اعــات  الــ�أ� و�بــ�اءح��ــة ال�ع��ــ�  -3

  ه�ا ال�� و�����ى م�ه ما ��� ال��الح العل�ا لل�الد. إل�قافق�ائي 
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فــال��ب ت��ــ�� رســ�ي ه�فــه ال�صــ�ل لل�ــل�ة علــى  ، ال��اســ�ة األحــ�ابح��ــة ت�ــ���  -4

فـي القـ�ار ال��اسـي دون ال�صـ�ل  ال�ـأث��ع�� ج�اعـات ال�ـغ� وال��ـالح ال�ـي ت�ـ�ه�ف 

  لل�ل�ة وت��ل م��ول�ة م�اش�ة في ال���.

   

 الق�ائ�ة األم�راس�قالل الق�اء ���ل ع�م ال��خل في  إن ، الق�ائ�ةاس�قالل ال�ل�ة  -5

  وع�م ال��خل ���ون الق�اة. إدار�اع�ل الق�اة  إج�اءوع�م ات�اذ 

  

  

 ال���ق�ا��ةم�ا�ا  أما أه�

  

   

  . على ق�م ال��اواة  األف�ادعلى معامله ج��ع  ال���ق�ا��ةتع�ل  -1

  

  . �اح��اجات ال�اس اإل�فاءعلى  ال���ق�ا��ةتع�ل  -2

  

  . وس��ةوال�عي ل�ل�ل  واإلق�اعلل��ار ال���ح  ال���ق�ا��ةت�ع�  -3

  

  . ة األساس�على �فاله وح�ا�ة ال�ق�ق وال���ات  ال���ق�ا��ةتع�ل  -4

  

فـــي  ال�ـــل��ةب���یـــ�  قـــ�ة ال����ـــع مـــ� خـــالل اســـ���امها لل�ســـائل  ال���ق�ا��ـــةت�ـــ�ح  -5

  .  ال�ی� ف�ل�ا ول�� له� نفع ب�ون ح�وث اض��ا�ات في ن�ام ال��� �ال��اس��اس��عاد 
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  ال���نات ال�ئ��ة لل���ق�ا��ة

  

م� ال��ف� عل�ه إن االن��ا�ات وس�لة �ق�م ب�اسـ��ها ال�ـع� . ان��ا�ات ح�ة وعادلة : 1

�اخ��ار ح�امه في ال��ام ال���ق�ا�ي ، وذل� إن ال���ق�ا��ة تع��� ع� اإلرادة العامـة وخ�ـ� 

تع��ـــ� هـــ� أن �قـــ�م ال�ـــع� ���ـــ� نف�ـــه ب�ف�ـــه دون وســـ�� مـــ� نـــ�اب أو م��لـــ�� ، و��ـــ�� 

هــ�ه ال���قــة فــي الــ�ول ال��ی�ــة وجــ� ال�ــال فــي ��ــام نــ�اب ����ــ�ن �اســ� اســ��الة ال��ــ� ب

ال�ع� ون�ا�ة ع�ه ول�ي ی��ق� ذل� الب� م� وس�لة ، وال�س�لة هي االن��ـاب ، لـ�ا ال ���ـ� 

وصــف أ� ه��ــة �أنهــا ن�اب�ــة مــا لــ� ت�ــ� م����ــة مــ� ال�ــع� ، وهــ�ه ال��ــ�ة ول�ــ�ة ع�ــ�ر 

لــى األخــ� اإلغ��ــ� "االن��ــاب" وســ�لة ارســ�ق�ا��ة ح�ی�ــة ح�ــ� عــ�ت ال�ــ�ن�ات الق���ــة وع

فـي اخ��ـار ال��ـام ، ومـع ب�ا�ـة الــ���ق�ا��ات ال��ی�ـة ع�ـ�ت ال��ج�از�ـة إلـى تق��ـ� وت�ــ��� 

ح�ود االن��ـاب وح�مـان األغل��ـة ال�ـع��ة مـ� االشـ��اك ��ـه ، ح�ـ� ق��تـه ب��ـاب مـالي أو 

االن��ــاب ، ول�ــ� ال�فــة مالــ� ل�ــالح �ق�ــ� ال�علــ�� وأح�انــا ح�مــان ال��ــاء والع�ــ����� مــ� 

ال�ع� في القـ�ن ال�اسـع ع�ـ� إذ حققـ� ال��ـاه�� ان��ـارا ���ـ�ا فـي سـع�ها لل��ـ�ل علـى 

حق�قها االن��اب�ة وان�هـى ال�ـ�اع فـي القـ�ن الع�ـ��� �ان��ـار ت�ـار االق�ـ�اع العـام علـى ت�ـار 

  االق��اع ال�ق�� وأص�ح ح� االن��اب عام ل���ع ال��ا���� .

إن ال����� القان�ني لالن��اب "هي ن���ـة االن��ـاب" ، واالن��ـاب حـ� ش��ـي ل���ـع     

ال��ا���� ان�القا م� م�ـ�أ ال�ـ�ادة ال�ـع��ة ، ون���ـة االن��ـاب و��فـة اج��ا��ـة مقـ�رة مـ� 

اجـــل ال�ـــالح العـــام ان�القـــا مـــ� ن���ـــة ســـ�ادة األمـــة ، واألفـــ�اد م�ـــ�ن أساســـي م�ـــ�قل لـــه 

  ش���ة مع���ة .
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  ما أه� ن�� االن��اب :أ

  

  أ. االن��اب ال��اش� واالن��اب غ�� ال��اش� .

یــــ�� �اخ��ــــار ال�ــــع� لل���لــــ�� �أنف�ــــه� م�اشــــ�ة دون وســــ�� أ� إن  االن��ــــاب ال��اشــــ�   

  االن��اب ���ن على درجة واح�ة ی��لى ��ه ال�اخ� اخ��ار ال�ائ� .

أما االن��اب غ�� ال��اش� ف�ه�ة ال�اخ��� اخ��ار م��و��� ع�ه� ی��لـ�ن اخ��ـار ال�ـ�اب ،    

  أ� ان��اب على درج��� .

  

  االن��اب الف�د� واالن��اب �القائ�ةب. 

  

م�ـا�� ان��اب�ـه ���لـف ح��هـا ح�ـ� ال��ـام  إلىتق��� ال�ولة  االن��اب�ةت��� الع�ل�ة      

االن��ــاب الفــ�د� فــان ال��ــا��  أســاس�ــان ال��ــام �قــ�م علــى  فــإذااالن��ــابي ال�ع�ــ�ل �ــه، 

ت��ن صغ��ة ال��� ن���ا م� ح�� ع�د س�انها ل���ب ع�ها نائ� واح� ومـ� �عـ�  االن��اب�ة

  ���ار ف�د واح�. ألنه�ع�ي ال�اخ� ص�ته ل��شح واح� فق� وم� ه�ا س�ي االن��اب ف�د� 

م�ـا�� ان��اب�ـه ���ـ�ة ن�ـ��ًا فـي عـ�د  إلـى�الد ��ـ�ن فـان تق�ـ�� الـ �القائ�ـةاالن��ـاب  أمـا    

���ـــار عـــ�دًا مـــ�  أنســـ�انها ی�ـــ�ب عـــ�ه� عـــ�د مـــ� ال�ـــ�اب ومـــ� ثـــ� ��ـــ�ن علـــى ال�اخـــ� 

، أك�ـــ� أو ثالثـــة أوال��شـــ��� ح�ـــ��ا هـــ� مقـــ�ر ل���ق�ـــه ال��ـــ�ل ف�هـــا مـــ� نـــ�اب اث�ـــان 

�مها ال�ـاخ��ن ت�ـ�ن علـى قـ�ائ� االن��ـاب ال�ـي �قـ إنفاالخ��ار ��ـ�ن لقائ�ـه ال��شـ��� غ�ـ� 

  -���ق���:

 أع�ــــائهاتغ��ــــ� ����ــــع  أو��املهــــا دون تعــــ�یل  القائ�ــــة�قــــ�م ال�اخــــ� �اخ��ــــار  -: األولــــى

  .ال�غلقة �القائ�ة ال���قةوت��ى ه�ه 

فـي م��لــف  ال��جــ�دة األسـ�اءت��ـ� اخ��ــار عـ�د م�لــ�ب مـ� ال��شــ��� مـ� بــ��  -:ال�ان�ـة

ال�ــي  األســ�اء��ع�ــى ��ــ�ز حــ� ال�ــ�ج بــ�� القــ�ائ� واســ���اج ،  ال���اف�ــة االن��اب�ــةاللــ�ائح 

  ����قه ال��ج ب�� الق�ائ�. ال���قة���ارها ال�اخ� وت��ى ه�ه 
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  ون�ام ال����ل ال���ي �األغل��ةن�ام االن��اب ج. 

  

فـي ال���قـة  ال�ـ���ة األصـ�ات أك���ـة���ـل ال��شـ��� علـى  أنه�  ةاألغل��ن�ام      

 أو األصــ�ات أك���ــةســ�اء �ــان ال��ــ��� فــ�د� ح�ــ� �فــ�ز الفــ�د ال�اصــل علــى  االن��اب�ــة

 أكانـــ�����ـــع ال�قاعـــ� ســـ�اء  األصـــ�ات أك���ـــةعلـــى  ال�اصـــلة القائ�ـــةح�ـــ� تفـــ�ز  �القائ�ــة

ال�ـاق�� علـى  أصـ�اتولـ� زاد  األص�ات��ع�ى ال���ل على اك�� ع�د م�  ����ة ةاألغل��

  . األول��ف�ز   500واخ� 300واخ�ص�ت  600م�شح ���ل على  إ�ال��ف 

 أك�ـ� أ� األصـ�اتمـ� ن�ـف  أك�����ل ال��شح على  أنفهي  ال��لقة ةاألغل��أما      

�عـاد االن��ـاب مـ�ة ثان�ـه لهـ�ا ســ�ي  ةاألغل��ـفـان لـ� ���ـل علـى  األصـ�ات% مـ� 50مـ� 

  ه�ا ال��ام ب��ام ذ� ال�ور��.

علــى  االن��اب�ــة لل���قــة ال����ــةقاعــ� عــ� ن�ــام ال����ــل ال��ــ�ي ح�ــ� تــ�زع ال� أمــا    

فل� ف�ض�ا م��قه  ال�ي ح�ل� عل�ها �ل م�ها، األص�اتح�� ن��ة ع�د  واألح�ابالق�ائ� 

ح�ـل� علـى  فـاألولى م��لفـةان��اب�ه م���ه لها ع��ة مقاعـ� ت��ـاف� عل�ـه ثـالث قـ�ائ� 

% ��ـ�ن ت�ز�ـع ال�قاعـ� ح�ـ� 20ح�ل� علـى  وال�ال�ة% 30ح�ل� على  وال�ان�ة% 50

علـى  وال�ال�ـة 3علـى  وال�ان�ـةمقاع�  5على  األولىف���ل  ل�ل قائ�ه. األص�اتن��ة ع�د 

  . مقع�ی�
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ال��اق�ـات والقـ�ارات ��ـ� أن ت�ـ�ن قابلـة لل�قا�ـة ال�ـع��ة  . ح��مة ��ـ� م�ـاءل�ها :2

  ل��ل�ان .وأع�ال ال���مة عل��ة وم�اءلة ال���مة أمام ا

  

ل�ام�� ال��اواة وال��ار�ة في ال��اة العامة م�ها ح��ة . ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة : 3

الــ�أ� وح��ـــة االع�قـــاد وال�ع��ـــ� وال���ـــع وحـــ� االق�ــ�اع وال��شـــ�ح وح�ا�ـــة الفـــ�د مـــ� تع�ـــف 

  ال�ل�ة واالع�قال ال�ع�في وان �عاق� الف�د ���ج� القان�ن .
  
  
  

ی���ــل فــي ح��ــة إن�ــاء ال�قا�ــات وال�����ــات ال�ه��ــة واألحــ�اب . م���ــع د��ق�ا�ــي : 4

  ل���ن م���ع د��ق�ا�ي م� ال�اخل في دولة م��قلة .

  
  

ت�ال ال��ادة رضا ال�ع� و��ادة ی�� بها . ��� ت�اف� ��ادة سل��ة ون��هة : 5

  و����مها .

  

وال�ي وت�اف� الف�ص  . تع�ل ال���ق�ا��ة على ت�ق�� ال��اواة االق��اد�ة :6

  ت��ل أس� ن�اح ال���ق�ا��ة .

  

وم�ار�ة ال����� ب��  . تع�ل ال���ق�ا��ة على ت�ق�� ال��اواة االج��ا��ة :7

  ال��قات وت�لي ال��اص� العامة على أساس ال�فاءة .
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 أر�ان ال���ق�ا��ة

  

  . س�ادة ال�ع� -1

  . ح�� قائ� على رضا ال����م�� -2

  . ح�� األغل��ة -3

  . األقل�ةحق�ق  -4

  . ض�ان حق�ق اإلن�ان األساس�ة -5

  . ان��ا�ات ح�ة ون��هة -6

  . ال��اواة أمام القان�ن  -7

  . إت�اع اإلج�اءات القان�ن�ة ال�ع���ة -8

  . الق��د ال�س��ر�ة على ال���مة -9

  . ال�ع�د�ة االج��ا��ة واالق��اد�ة وال��اس�ة -10

  . اف� وال��اضي��� ال��امح وال�اق��ة وال�عاون وال��  -11
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  ال�أ� العام ودوره في ض�ان حق�ق وح��ات اإلن�ان

  

لقــ� اج�ــع الفقهــاء علــى اع��ــاد الــ�أ� العــام ��ســ�لة ل�ــ�ان ال�قــ�ق وال���ــات ، ح�ــ�      

�ع�ف ال�أ� العام �أنه : " م�قف ج�اعي ی���ه ال��ا���ن إزاء ق�ـ�ة عامـة قـ� ت�ـ�ن م�فقـة 

  وضع قائ� " . ةأو غ�� م�فقة مع ال��قف ال�� ی���ه ال��ام ل�عال�

�اس م�� االل��ام �ال�ق�ق وال���ات ال�اردة في ال�سات�� . إن ال�أ� العام �ع� ال��ش� ل�    

و���� الق�ل �ان مق�ار " ال���ة " ال����حة لألف�اد فـي ال�ولـة هـ� الـ�� ��ـ�د ال��ـال الـ�� 

ی�����ن ���ج�ه ل����� ما ان�ه� م� ال�ق�ق وال���ات ، وفي ض�ء ذل� ت�صف ال�ولـة 

�قــ�ر ال���ــة ال����حــة للــ�أ� العــام فــي م�ارســة ���نهــا د��ق�ا��ــة أو غ�ــ� د��ق�ا��ــة ، أ� 

  دوره ال����ر .

  وت��قف م�ارسة ال�أ� العام ل�وره على ج�لة ع�امل م����ة بـ :    

  . درجة ال�قافة .1

  . درجة ال��ج وال�عي إزاء ج�ان� ال��اة ال���لفة .2

عال�ي ل�ق�ق اإلن�ـان وق� أول� ال�سات�� اه��اما �ال�أ� العام واه� ن��ذج ه� اإلعالن ال    

ح�ـــ� اهـــ�� �ـــال�أ� العـــام مـــ� خـــالل م��ـــه ال�ـــ� فـــي االشـــ��اك فـــي  1948ال�ـــادر عـــام 

ال����ــــــــــــــات وال��اعــــــــــــــات ال�ــــــــــــــل��ة ، و�ن�ــــــــــــــاء ال�قا�ــــــــــــــات أو االن�ــــــــــــــ�ام إل�هــــــــــــــا .                            

عقــ�دة عــام و�ــ�ل� ت�ــ��� دی�اجــة االتفا��ــة ال�ول�ــة ال�اصــة �ــال�ق�ق ال��ن�ــة وال��اســ�ة ال�

  االه��ام ����ول�ة األف�اد في ال�فاع ع� حق�قه� وح��اته� . 1966
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  وت���� ال��االت ال�ي ی�ث� ف�ها ال�أ� العام في ثالث ج�ان� هي : 

  

  . ق�� على ت���ع الق�ان�� ال���دة لل�ق�ق  �اع��اره ال�أ� العام -أوال :

       

فـي م�ـال ت�ـ��ع القـ�ان�� ح�ـ� انـه  ال���ق�ا��ـة األن��ـةتلع� ال��ل�انات دور مه� في     

فـــي  ةق�ـــل ت�ـــ��عها وم�اق�ـــات جار�ـــ إجـــ�اءاتالقـــ�ان�� ت��لـــ�  أنال��ـــل� بهـــا  األمـــ�رمـــ� 

الق�ان�� ق�ل ت���ع  الئ�ةح�� ی��� ال��ل�ان  ، ال��ل�ان وفي ض�ءها یلع� ال�أ� العام دوره

فـي حالـة �ـ�ن القـ�ان�� تق�ـ�  إلغاءها أو�ع�یلها القان�ن م�ا ���ح لل�أ� العام ت�ج�ه ال�غ� ل

ال�ــي ال ت��ـ�� علــى  األن��ـةو��ـارس الــ�أ� العـام دوره ح�ـى فــي ،  اإلن�ــانحقـ�ق وح��ـات 

  .  ب�ل�ان ع�� ��ح ال���مات م�ار�ع الق�ان�� لالس�ف�اء العام ق�ل ت���عها

  العام ع�� م�ارس�ه ل�وره ی�ل�� �ع�ة ع�امل: ال�أ� تأث�� إن    

  وال�عي القان�ني. ال�قافةدرجة  -1

  وال�����ة لع�ل ال��ل�انات. ال���قةالعام  ال�أ�رقا�ه  -2

  ) . أع�الرجال  أوال�ف�ذ (ك���ات  أص�ابم�  ال���لةدور ج�اعات ال�غ�  -3

  

  

  

                ال��علقة ال��ف���ة ال�ل�ةرق�� على ت��فات  م� ح�� ه�العام  ال�أ� -ثان�ا : 

 . �ال�ق�ق وال���ات

 

فـي م�ـال ت�ـ��ع القـ�ان�� وم�هـا  ال��ـ����ة لل�ـل�ةدور م�اع�  ال��ف���ة ال�ل�ةتلع�      

و�ـ��  ال��ـ����ة ال�ـل�ةبـ��  وسـ��ة ال��ف���ـة فال�ـل�ة ، ال���ـاتلل�قـ�ق و  ال����ةالق�ان�� 

ل�ف�ـ�� القــ�ان��  أداة وهـي  ة�ال��ــ��� ال�ـل�ةهـي مــ� ت�فـ� القـ�ان�� ال�ــادرة مـ�  ألنهـاال�ـاس 

  .وت���قها

  ����ل في :ف ال��ف���ة ال�ل�ةعلى ت��فات  ال�قا�ةالعام في  ال�أ�ع� دور  أما 
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تأخ� ب��� االع��ـار ت�جهـات  أنال�ي ���  ال��ف���ة ال�ل�ة ل��اسةالعام ال��جه  ال�أ� -1

  ق�ارات م���ه لل���ات . إص�ارالعام ع��  ال�أ�

ال��ــام  ح�ا�ــةتع�ــل علــى ت�ــ��� م�ارســه ال�قــ�ق وال���ــات ب�ر�عــة  ال��ف���ــة �ةال�ــل -2

  . العام ال�أ�وه�ا ی��ز دور  ، العام

في حال ت���� ق�ان��  ال��ف���ةالعام لل�غ� على اس���اب ع�� ال�ل�ة  ال�أ���عى  -3

  م�اق�ه لل�ق�ق وال���ات.

  

  

  

  ت��فات األف�اد ال��اق�ة لل�ق�ق وال���ات.ال�أ� العام �اع��اره رق��ا على  -ثال�ا :

  

إذ إن ان�هاك حق�ق وح��ات اإلن�ان ل��� م� ال���مات فق� و�ن�ا ت�ـ�ر أح�انـا مـ�      

األفــ�اد أنف�ــه� ، لــ�ل� اغلــ� ال�ســات�� ف�ضــ� علــى األفــ�اد ع�ــ� م�ارســ�ه� ل�قــ�قه� وجــ�ب 

مـ� ق�ـل األفـ�اد م�ـالة ن�ـ��ة اح��ام حق�ق وح��ات اآلخـ��� ، إذ إن ان�هـاك حقـ�ق اآلخـ��� 

ت��لف م� دولـة إلـى أخـ�� �ـاخ�الف درجـة الـ�عي ال����نـة لـ�� األفـ�اد أنف�ـه� سـ�اء أكـان 

الــ�عي قان�ن�ــا أم س�اســ�ا ، لــ�ل� فــان �ل�ــة " دان�ــ�ن " ال�ــه��ة : " إن أولــى حاجــات ال�ــع� 

ل�ــ�ورة وجــ�د �عــ� ال��ــ� هــي ال�علــ�� " ، لــ�ل� فــان درجــة الــ�عي تع�ــي مــ�� إدراك الفــ�د 

ال�قـ�ق وال���ـات �ال��ـ�ة للفـ�د وال����ـع و�دراك هـ�ه ال�ـ�ورة مـ� األفـ�اد دون االســ��فاف 

  بها ح�� ی��ق� ال���أ القائل �ان   " ح���ي س���قف ح���ا ت��أ ح��ات اآلخ��� " .
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  -واه� ال�سائل ال�ي �����مها ال�أ� العام ل��ا�ة حق�ق اإلن�ان وح��اته هي :

  

  . ال��افة 1

        

ــــــ�ق وال���ــــــات مــــــ� خــــــالل اآلراء واألف�ــــــار          تعــــــ� ال�ــــــ�افة وســــــ�لة ل�ــــــ�ان ال�ق

  وال��ارسات ���غ م�ع�دة .

ول�ــي ت�ــ�ن ال�ــ�افة مع�ــ�ة عــ� الــ�أ� العــام ��ــ�ق ودقــة البــ� لهــا أن ت�ــ�ن حــ�ة ،        

ل���� ال��ــ����ة وتــ�د� ال�ــ�افة دورهــا فــي ح�ا�ــة ال���ــات مــ� خــالل م�ا��ــة أع�ــال ال�ــ

وال��ف���ة ، ع� ���� ن�� م�اق�ات ال��ل�ان ح�ل م�ار�ع الق�ان�� ال��علقة ��ق�ق وح��ات 

اإلن�ــان ، و�ــ�ل� ت�ــ�ح للــ�أ� العــام ف�صــة اال�ــالع و�بــ�اء الــ�أ� وال�ــغ� إللغــاء أو تعــ�یل 

  ال���ص ال��الفة لل�ق�ق وال���ات . 

�ا���� إلبــ�اء آراءهــ� وأف�ــاره� ونقــ� األجهــ�ة وتع�ــل ال�ــ�افة علــى إتاحــة ال��ــال لل�ــ     

ال���م�ـــة وتقـــ��� ال��ـــ�رة ��ـــان م�ـــ�وعات القـــ�ان�� ال����ـــة لل�قـــ�ق وال���ـــات، وتع�ــــل 

ال�ـــ�افة علـــى ن�ـــ� شـــ�او� ال�ـــ�ا���� مـــ� ت�ـــاوزات ال�ـــل�ات علـــى ال�قـــ�ق وال���ـــات 

  القان�ن�ة وال�س��ر�ة .

  

   

  . األح�اب ال��اس�ة2

  

���� تع��� ال��ب ال��اسي على انه م���عة م� األف�اد ت��عه� ف��ة مع��ـة تـ�فعه�      

للع�ــل ال���اصــل فــي ســ��ل اســ�الم ال�ــل�ة أو االشــ��اك فــي ال�ــل�ة وذلــ� ل��ق�ــ� أهــ�اف 

  مع��ة .

وت�ــ�ف األحــ�اب عــادة �ــأح�اب ذات ن�ــأة ب�ل�ان�ــة وأحــ�اب ذ� ال��ــأة ال�ارج�ــة " أ�      

ال��ل�ـــان " ، وت�هـــ� األحـــ�اب عـــادة أمـــا ن���ـــة النق�ـــام ال��ل�انـــات إلـــى ��ــــل ت��ـــا خـــارج 
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وم���عات س�اس�ة �فعل ال�قارب اإلی�ی�ل�جي أو ر��ـة فـي الـ�فاع عـ� ال��ـالح ال�ه��ـة أو 

  اإلقل���ة ، و��ل� االتفاق في ال�ؤ� ال��اس�ة ، و�ان ذل� س�� في ��ام ت��عات ب�ل�ان�ة . 

ب ن���ــة ل�هــ�د ج���ــات ف���ــة ونــ�اد� شــع��ة ونقا�ــات ع�ال�ــة مــ� وقــ� ت��ــا األحــ�ا     

  خارج ال��ل�ان ف���ى أح�اب ال����� ال�ارجي .

       

  -وتق�م األح�اب ب��ائف ع�ی�ة م� أه�ها :

   

  . ت���� االت�اهات واألف�ار :1

فلألحـــ�اب دور فـــي إ��ـــاد أو فـــي صـــ�اغة وحفـــ� ال�ـــع�ر ال��اســـي لل�ـــع� ، إذ تقـــ�م      

حـ�اب فــي إع�ـاء ال�عل�مــات و��ــفها لألفـ�اد مــ� خــالل ال�ـ�ف وال��ــ�ات واالج��اعــات األ

  وت��� فعال�ات األح�اب في أوقات االن��ا�ات وذل� ل��� أك�� األص�ات ل��ش��ها .

   

  . اخ��ار ال��ش��� :2

 تق�م األح�اب في ته��ة األف�اد لل��ش�ح �اس�ها ��ا تق�م ب�ور أساسي في ت���� �ع�     

األفـ�اد ل�ــغل و�ــائف مع��ــة ع�ــ� فــ�ز ال�ــ�ب �االن��ا�ــات و�ــ�ل� ی��قــ� لــه دور فــي ال��ــاة 

  ال����ة لل����ع .

  

  . االس���ار في ال����� وذل� �إ��اد عالقة م����ة ب�� ال��ب واألف�اد :3

  ب�اس�ة أع�اء ��ع�ن إلى اس���ار ن�ا� ال��ب .     

  

إن تع�د األح�اب ال��اس�ة ���ح ب�غ��� ال��ـام �أسـل�ب رسـ�ي ح�ـ� یـ�� ت�ـادل م��لـ�      

األح�اب ال���لفة ال��� ت�عا لألغل��ة ال�ي ���ل�ن عل�ها ��قا لل��اول ال�ل�ي لل�ـل�ة فـي 

األن��ة ال���ق�ا��ة الـ�� یـ�� دور�ـا �ـل أر�ـع أو خ�ـ� سـ��ات أو عـ� ���ـ� األغل��ـة ال�ـي 

  �ها ب��ام�ه� مع األح�اب األخ�� .���ل�ن عل

وه�ا نـ�� دور الـ�أ� العـام الـ�� ���ـ� أن ��ـارس مـ� خـالل مـا ت���ـه األحـ�اب مـ� آراء     

  ���ا ی�عل� �أع�ال ال���مة .
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لــ�ا فــان تــأث�� األحــ�اب فــي ت�ــ��� الــ�أ� العــام ی�ــ�و واضــ�ا مــ� خــالل دورهــا فــي ت��ــ��    

وال��اســ�ة ال���لفــة م�ــا یــ�د� ل��ــادة ال�قافــة ال��اســ�ة  وت�ت�ــ� األف�ــار وال��ــاد� االج��ا��ــة

  العامة .

  

  

  

  

  تق��� ال��ام ال���ق�ا�ي

  

���ــ� ال��ــ� علــى أ� نــ�ع مــ� أنــ�اع أن��ــة ال��ــ� ��ــ�� ن�ــاح هــ�ا ال��ــام و�فای�ــه        

وق�رتــه علــى ت�ق�ــ� أغ�اضــه وتــأث�� ذلــ� علــى م�ا���ــه ، ومــ�� الق�اعــة وال�قــة وال�ضــا ��ــا 

ق�مـه هــ�ا ال��ــام مـ� ن�ــائج ت�ــع� ال�ـ�ا���� ، وه�ــاك ح��قــة عـ� الــ��� ال���ق�ا��ــة ال��ی�ــة 

الـــ�ول الف��ـــة ، أن ال��ـــام الـــ���ق�ا�ي ��ـــ� أن ی���ـــ� بـــ�� ال�ـــ�ان ان��ـــارا وال�ـــي ت��ارهـــا 

ت�ر���ا ، و��� ذل� �ال����� وال����ة ����قة ه�ا ال��ام ، ووج�د دس��ر م���ب �ق�� سـل�ة 

  األغل��ة ، و���� ال��ل العل�ا لل���ق�ا��ة .

األف�ـار ال���ق�ا��ـة و�ـ�� إن أه� م�ـ�لة فـي ال���ق�ا��ـة هـي إ��ـاد ت�افـ� بـ�� ت���ـ�       

ال�فــاءة، إذ إن ه�ــاك اخــ�الف وت�ــاق� بــ�� هــ�ی� ال��ــ�أی� ، فــال���ف �ال���ق�ا��ــة ��عــل 

ال�ـــاس م��ـــاوون فـــي اإلســـهام ��ـــ�ون ال���مـــة ، وهـــ�ا یـــ�د� إلـــى ح�ـــ�ل جهـــاز ح�ـــ�مي 

ض��� غ�� قادر ، و�ذا تـ� ال����ـ� علـى ال�فـاءة وحـ�ها سـ��د� إلـى �هـ�ر د��ـات�ر عاقـل 

  �امح ، أو تف��� ال�ل�ة إلى ع�د قل�ل م� ذو� ال���ة وال�فاءة .م�

و�ه�ت ع�ت آراء ل�ل ه�ا اإلش�ال لغ�ض االن��ام ب�� ال���أی� ، فه�ال� م� ی���      

إلى ال���� م� ال��اد� واألف�ار ال���ق�ا��ة وه�ا األم� م�غ�ب ��ه ، وات�اه آخ� ��اول أن 

�ــ�مي ، وهــ�ا �ق�ــ� اإلشــ�اف الــ���ق�ا�ي ، وان��ــار ال��ــ� ی��ــ� مــ� ال�فــاءة فــي ال�هــاز ال�

الــ���ات�ر� ، وه�ــاك دول ت�ــاول ان�قــاء �عــ� ال�ــ��ف�� علــى أســاس ال�فــاءة وال���ــ� ، 
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والــــ�أ� األرجــــح أن ت�ــــ�ك ال��ــــائل ال�ه�ــــة ب�ــــ� ال�ــــع� وت�ــــ�ك األع�ــــال اإلدار�ــــة ب�ــــ� ذو� 

  وال�فاءة . ةب�� ال���ق�ا��االخ��اص، وه�ا ی�د� إلى ض�ان اك�� ق�ر م� االن��ام 

  

  

  

  أوال : ا��اب�ات ال��ام ال���ق�ا�ي وم�اس�ه 

االســ�ق�ار ال��اســي وخلــ� ن�ــام ��ــ���ع ��ــه ال�ــع� أن ��ــ���ل اإلدارة ال�اك�ــة ســل��ا  -1

  ب�ون تغ��� األس� القان�ن�ة ودون الل��ء للع�ف .

ت�داد مع ازد�اد ال���ق�ا��ة  تأم�� سعادة ��قات ال�ع� �افة ، وارتفاع مع�الت ال�عادة -2

.  

إن اخ��ار ال���ف�� ع� ���� االن��اب و�خ�اعه� إلى ح�� ال�أ� العام ���� أف�ل  -3

  م� ��ق األن��ة ال��اس�ة األخ�� .

  جعل ال��ام خاضع�� لل���ول�ة وال��ا��ة أمام ال����م�� . -4

  .تام�� درجة أوسع م� ال�فاءة واخ��ار ال�فاءات ال���ازة  -5

  نقل ال�ل�ة �ع��ا ع� الق�ة والع�ف إلى ���� ال�فاق وال�ضا ب�� ال����م�� . -6

  تق�� والء ال�ع� لل���مة وتغ�س ال�قة في نف�سه� ون�� الف��لة . -7

ال���ق�ا��ة م�رسـة ل�ـ�ر�� ال�ـ�ا���� علـى ت��ـل أ��ـاء ال��ـ� ألنهـا تقـ�� حـ� الـ���  -8

  في أنف�ه� .

  �ة ال��ا���� ال�����ة في خ�مة ال��ل�ة العامة .ت�فع م���� ال��اء ور� -9

  ��ا أنها ت�عل ال�ولة خادمة للف�د وت�ف� ال��انات ال�ا��ة لل���ات ال����ة . -10

وان�فاض في م���� الف�اد ، اإلرهاب ، الفق� وال��اعة ، ان�فاض في م���� ن�ـ�ة  -11

  الق�ل .

  ض�ان لل�عادة وال�خاء .تف�ح ال��ال لل���ع لل�فاع ع� حق�قه� وه�ا  -12

  ت�ق� الع�ل ال�� ه� اح� األغ�اض األساس�ة ال�ي ت��أ ال�ولة م� اجلها . -13

  ت��� ثقة ال�اس �ال���مة ال�ي ��ار��ن ف�ها م�ار�ة فعل�ة . -14
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ت��ـ� ال���ق�ا��ـة علـى أه��ـة ال�قافـة العامـة وال��ـل�ة العامـة ال��ـ���ة ، وت�ـعى إلــى  -15

  ت���� ال�ع� .

  

  

  

  ثان�ا: سل��ات ال��ام ال���ق�ا�ي وم�اوئه

ال���ق�ا��ة ت�ع مقال�� ال��� ب�� عامة ال�ع� ، وه�ه ق� ت�ـ�ن جاهلـة �أسـال�� ال��ـ�  -1

.  

إن م��أ ح�� األغل��ة ال�� تق�م عل�ه ال���ق�ا��ـة ی��هـي ���ـ� األقل�ـة ، الن الع�یـ� مـ�  -2

الن��ا�ــات ، قـ� ت�ـ�ح ن�ـ��ه� اقــل أصـ�اب حـ� االن��ـاب مــ� ال�ـ�ا���� ال ��ـار��ن فـي ا

% ، وع�ـــ�ما یـــ�� ال��ـــ��� علـــى القـــ�ارات �األغل��ـــة ، فـــان هـــ�ه ال��ـــ��عات ال ت�ـــال 50مـــ�

  الغال��ة الع��ى م� ال��ا���� .

ــــى خــــ�ض ال��اف�ــــة أث�ــــاء ال��ــــالت  -3 ــــاء لقــــ�رته� عل ال���ق�ا��ــــة ال��اب�ــــة تف�ــــل األث��

وق�� م�ة ال��ـ� ، وسـ�عة ت�ـادل ال��اكـ� ال�ئ��ـة  االن��اب�ة ، و���ة إج�اءات االن��ا�ات ،

  في ال�ولة ذل� �ع�ل أع�ال ال���مة .

ع�م اس�ق�ار الـ�زراء و��ـار ال�ـ��ف�� فـي م�اصـ�ه� م�ـا ��عـل هـ�الء ��ـ�غل�ن ال��قـف  -4

  لل��� ال���ع على ح�اب ال����ع .

ة لل��ـــ� مـــ� تقـــ�م ال���ق�ا��ـــة علـــى ح�ـــ� األغل��ـــة، وهـــ�ه قـــ� تعـــ�ض ال���ـــات العامـــ -5

  اس���اد األغل��ة وال��اوز على حق�ق األقل�ة .

ت���ع ال��اب ال�����ـ�� علـى تغ��ـ� القـ�ان�� مـ� دون ضـ�ورة تـ�ع� إلـى ذلـ� ، وجلـ�  -6

  ق�ان�� ج�ی�ة ق� ت�� م� ال���ات . 

فـــي الـــ�ول ال���ق�ا��ـــة ���ـــاج ألخـــ� م�فقـــة ال��ل�ـــان ق�ـــل ال�ـــ�وع �الع�ل�ـــات الع�ـــ���ة  -7

، ع�ـــ� حـــ�وث حـــ�ب ت��لـــ� الـــ�د ال�ــ��ع ، وهـــ�ا یـــ�ث� و�ـــ�خ� ع�ل�ـــة الـــ�فاع أو  اله��م�ــة

  اله��م الع����ة ، ع�� �ع� األن��ة األخ�� ح�� ت��� إج�اءات س��عة وق��ة .

  ال��ىء وال�عق�� ال�الزم لع�ل�ة ص�ع الق�ارات ف�ها .-8
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اد ال����ـع ال�احـ� ، إال ال���ق�ا��ة الل���ال�ة تف��ض وج�د ح� �ال��� ال�����ة بـ�� أفـ�  -9

إن اغلــ� ال�ــع�ب ال ت�جــ� ف�هــا ال�حــ�ة ال�قا��ــة أو الع���ــة أو الق�م�ــة وه�ــاك فــ�ارق لغ��ــة 

  ودی��ة وثقا��ة .

ال���ق�ا��ة عاج�ة ع� م�اجهة األزمـات ن���ـة ال�ـ�اعات بـ�� أع�ـاء ال��ل�ـان وعـ�م  -10

  االتفاق على رأ� م�ح� وس��ع ل��اجهة األزمة .

ب��ام ال�� وال تع�ي لل��ای� في ال��اء وال�فاءة دورا مف�ال م�ـا ��عـل ال���مـة  تأخ� -11

  ض��فة وعاج�ة �ع� األح�ان أمام ال��اع� ال�ي ت�اجهها .

الهــــ�ر ال���ــــ� �ال�ــــال العـــــام ن���ــــة إدارة ع�ل�ــــات ال���مـــــة وأجه�تهــــا وخاصــــة فـــــي  -12

  االن��ا�ات .

  ل��ام ال���ق�ا�ي م� األن��ة األخ�� .الف�اد ال�الي ی���� ���ال أوسع في ا -13

ال�ـــل�ات ال�اســـعة ال�ـــي تقـــف وراء ال���مـــة ت�علهـــا خ�ـــ�ة إذا �انـــ� م�ع�ـــ�ة قل�لـــة  -14

  ال�ق�رة .

  ال�عل�� ���� ������ات وا��ة ، وتغفل ال�قافة واآلداب والف��ن . -15

  

 

  
 

  

   

 




