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 الفصل االول

 ممدمة فً حموق اإلنسا 

لهىف حلن٥ٍ عن حوله رغٝ حلؿميع يٓطهىمه ويطىخلرٍٗ، فحس خقع كيحكطعريٍ عن و نٓخنحإلرٍُ م١ٛلق كقوق 

 الىللوٛول  خ  يٓطهىمه كمٓوغثٍهم خلطككم رمٛحلٗعود وأو ح ّخلنحول قهٍ خ، فكل من يكحالٓطهىحم حلفعلي من هًح

لدم ومدخ طعخنيده مدن قهدٍ وحهدىحٍ ل٥حعدن ٍفدع  خلمٛد١لق ركػدحلطٛدىٍ  خيٟحلمقهوٍس حص خلفثح طيؤطرل خلمقحهىفه، وفي 

ثمش، فكقوق حىيش ىحٍطىحلٍٗ في كٍكش ح حلٍٗ وهو من يقع عليه هًحهو مٛىٍ  نٓخنحإلن حرص خلػحمش، وحلكٍحميش وىلآل

لفعدل قردل هلدق خر صأردىقدى  نٓدخنحإلن كقدوق خى نؿدُم ردخنكد خ، وهننٓخنحإله خطؿ نٓخنحإلص خٍٓخمم منطٟيع  نٓخنحإل

  .نفٓه نٓخنحإل

 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

١ٍِفَح   ﴿ ـَ ًٌ فِٟ اْْلَْنِض  ََلئَِىِح ئِِّٟٔ َظاِػ َّ ٍْ ٌِ ئِْل لَاَي َنتَُّه  اِفُه  ۖ   َٚ ٍْ َ٠ َٚ اا  َٙ كُ ف١ِ ٍِ ٓ ٠ُْف َِ ا  َٙ ًُ ف١ِ لَاٌُٛا أَذَْعؼَ

ُٔمَِكُّي ٌَهَ  َٚ ِكَن  ّْ ٍَثُِّػ تَِؽ ُٔ ُٓ َْٔؽ َٚ اَء  َِ َْ  ۖ   اٌِكّ ٛ ُّ ا ََل ذَْؼٍَ َِ  ُُ  . 03سورة البقرة اآلية رقم   ﴾ لَاَي ئِِّٟٔ أَْػٍَ

 لعظٌما هللاصدق 

 فدي هللاىس حٍحلقدى غدىص  ،لكقوقحٍ حهىحوف كول خثكش من مهلمالحٍطه خػح خص فيمخٍٓخلممحلفعل هًه خر حطرى خوهن

ٍ خهطرلكقوق لالحولقى طعٍٟص هًه  ،لرٍٗيحٍ للموؿوى خهطيح١ خٍه هو منحهىحأو  ثهم للكقعالحن يكون حلرٍٗ حهلق 

هو من  نٓخنحإلو. نٓخنحإلع حهو ٍٛ خىوم حكىحو خقعحو خكونه عليلٛوٍ حينص هًه خمطعىىس ط١وٍص وطر خالٗكحعرٍ 

 خع كطدى يومندحلٍٛح آطمٍهيه وقى حىم حء خرنحكى حٍٝ كيع قطل حالوؿه  عليع حلٍٛخرو ٓوف يٓطمٍ  للفعخرىء ر

ٛددٍ وقددى خلمعح خلمنددخرطددش فددي عخلػحمددوٍ حالمددن  خاليهدد لددىعوسحو نٓددخنحإلن فكددٍس كقددوق ح خيٟددحرددص خلػحو. وٓيٓددطمٍ حهددً

كيدع  خقٗهخلفكٍس وينحلًي ي١ٍف حفيش خلػقحأو  لىينيشحلمؿطمع حنص هويش خي كحلفكٍس حلغٍري لهًه حلمن٥وٍ حن١لقص من ح

 . لن٥ٍيش للفكٍسحّٓ حالوٟع  خلغٍد في عٍٛنح الىينٓد 

لطددي طعددى حش ٓخٓدديحالطدده خ، وكٍينٓددخنحإليددش كقرددش ؿىيددىس لكقددوق حٟدديين رىخلمحلعقددىين حل لم هددالخلعددحٗددهى  و لقددى
 بهطمخمٍٛس، كيع ك٥يص رخلمعحص خلمؿطمعحلؿوهٍيش في حموٍ حاللكىيع، ومن حلعٍٛ حص حُخنؿامن  خأٓخٓي حعنٍٛ

لىوليددش حص خلمن٥مددح، وخ١يددش فيهددحلىيمقٍحٛددش خٓدديش، وهخلٓيحن٥مددش حالفٍ ؿهددوى خقليمددي نطيؿددش لطٟددحلمي وخو١نددي وعدد
ص، لكقهددم فددي طقٍيددٍ خعددخوؿم حأفددٍحىّ، خلنددحٍٓددش خل مممددن هددال نٓددخنلكٍيمددش لإلحس خلكيددحن خقليميددش، رهددىف ٟددمحالو

 . مٛيٍهم

لوٛدفي ركقدوق حلطٗدٍيع ح اهطمخملىولي، وحلٛعيى ح علي نٓخنحإلع عن كقوق خلىفحق خد ٓيخلكطحويعُو رعٝ 

 هطمدخمحإل حلػدوٍطين ردىحطين خػدٍ هدح علدي، وخوفٍنٓد خمٍيكدحلكريدٍطين فدي حلػدوٍطين حرٗدكل مدن٥م مدع  فعدال حرى نٓخنحإل

لىولي حرع خل١خيطٓم ر نٓخنحإلنونيش لكقوق خلقحيش خلكمحمفهوم  أٛرقكطى  هطمخمحإل ح، وطىٍؽ هًنٓخنحإللىولي ركقوق ح

 . لمكليحرع خل١حمن  أكػٍ

ع خقندح الدى هدٍ وٛدوالحالي حلٍحي وحلٍح١ٍف  الىؽ خفيش طكطهال خيخقٟ خر١ريعطه نٓخنحإلكقوق  خيخوطعى قٟ 

ك، ػددم حىٍحالكددل، وهددي: حرهمٓددش مٍ يمددٍ خفكددٍ مددأو  يحع رددٍخقطنددحالن حلمعددٍوف ح، ومددن خيخلقٟددحم رهددًه خلعددحي حلددٍح

 . لطرنيح حهيٍحع، وخقطنحالولش، ػم خلمكح، ػم هطمخمحإل
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ل مدن هدال نٓدخنحإللكٍيدش ومفهدوم كقدوق حلكدق وحو نٓدخنحإلمعندى  علديلٟدوء ح طٓدلي١ الى هنخ ونكن نٓعى

، خلطددي طميددُص رهددح خثٛددهخ، وهٛنٓددخنحإلل كقددوق خكػين فددي مؿددخلرددحص لعددىى مددن خلطعٍيفددحعددٍٝ مؿموعددش مددن 

 . خٍ مٟمونهخ، ومعيخق ط١ريقهخٍ ن١خلوقص، ومعيحلُمن وحٍ خلمعي خوفق خطهخوطٛنيف
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 المبحث االول

  نسا اإلمفهوم حموق 

 الدىى خٓدطنخالوًلدك ر خٛدولهح الدىلش خلمٓدحن طُدٍى حينرغدي  نٓخنحإلطعٍيف منٟر١ لفكٍس كقوق  الىلكي نٛل 

من  نٓخنحإلول: يطعلق رطعٍيف حاللٗق ح" من كلمطين منىمؿطين، نٓخنحإللكق، كيع يطكون م١ٛلق "كقوق حطعٍيف 

 . لمإنع ويطميُ رٓمو هلقه"حن للمًكٍ وحثن رٍٗي عكّ كيوخنه: " كخكيش ر١ٛالحالكيش خلنح

رٛفطه  نٓخنحإلن خقل ومفكٍ وعليه قيل رخ، عاؿطمخعين حٓفش كيولفالح حع وكًخؿطمحالء خفي ن٥ٍ علم نٓخنحإل خمح

ص ىون خثنخلكح خلطي طفطقىهحلٍوكيش حص خلٛفخن مطميُ رخهل كيحس ىخلكيحص خٟق لطرلوٍ عمليحلوحلٗكل خلمكٟش رحمش خلعح

 . "لرٍٗيشحهيم فوق خلمفح نٓخنحإلمٍ رهلق حالهٍ حلًي يٓطقل حلقيم حلرٍٗ، عن ١ٍيق نٓق ح

 معين:خؿطمع في طعٍيفين ؿحلنرويش، فقى حىيع خكحاللكٍيم وحن حلقٍحوٛف في  خكم نٓخنحإلوطعٍيف 

، طفٛله عن نٓخنحإلص خٍُس من ٛفخلطكليف ٛفش رحمهلوق مكلف، و نٓخنحإلن حهو  ول:االلتعرٌف ا -

 . لطكليفح١ خلًي هو منحلعقل خهٍى رحالص خثنخلكح

 كيشخلنحلطكوينيش، ومن حكيش خلنحكٓن طقويم من ح مهلوق في هللالًي هلقه ح نٓخنحإلن حهو  نً:الثالتعرٌف ا -

 لكقيقش:حهًه  حمإكى طعخلى هللالف١ٍيش، ويقول ح

َِٓن طَْقِويم   ﴿ َٓخَن فِي أَْك ن  .4سورة التين اآلية رقم ﴾ لَقَْى َهلَْقنَخ حْإلِ

 . معٍفش معنى حلكق و معنى حلكٍيش و حلفٍق رينهمخ نٓخنحإلو من حلوحؿد قرل حلهوٝ ركقوق 

 لحكامعنى  :أوالا 

 للغوي:المعنى ا 

ُٓددوح حْلَكددقا رِخْلرَخ١ِددِل َوطَْكطُُمددوح حْلَكددقا َوأَنددطُْم : طعددخلىكمددخ وٍى فددي قولدده  ١ددلخلرحلكددق نقدديٝ ح َوَال طَْلرِ

وػردص،  خٍ كقدخ، ٛدخوكقوقد خمٍ يكق ويكق كقدحالوكق . قخ، وؿمعه كقوق وكقسوورة البقورة ﴾٢٤﴿ طَْعلَُمونَ 

يَن َكدقا  :طعدخلى، قولده خندحكققطده حلقدول وح، وكدق عليده خه وؿدد يؿدد ُوُؿوردخُهدٍي: معندحالل خقد ًِ قَدخَل حلاد

يَن أَْغَوْينَخ أَْغَوْينَدخُهْم َكَمدخ َغَوْينَدخ َعلَْيِهُم حْلقَْولُ  ًِ ُإَالِء حلا ـٰ رانَخ َه أْنَدخ اِلَْيدكَ  ۖ   ٍَ ٍا َمدخ َكدخنُوح اِياخنَدخ  ۖ   طَرَ

لكقيقدش حٍه"، وخنكدحيٓدوغ  لدًي الحردص خلػحلموؿوى حلكق هو " حن ح خكم. ي ػرصح، سورة القصو  ﴾٣٦﴿يَْعرُىُونَ 

لدًي حردص خلػحلقدىٍ حعدش، وهدو خؿمأو  حلق فدٍىخلٛدح نٓدخنحإلء خردص لرندخلػحّ خٓحالم للكق هو خلعحلمعنى حن ح

لَقَددْى َكددقا حْلقَددْوُل َعلَددٰى : طعددخلىوٍى فددي قولدده  خوهددو مددء، لعقددالح لددًي ينٗددىهحٍ خلمعيددحء وخٗدديحالطددوُن ردده 

ِهْم فَُهْم َال يُْإِمنُونَ  ٍِ  . سورة يس ﴾٧﴿ أَْكػَ

 

 حً:صطالااللمعنى ا 

رش خٛددددددحد حلٛددددددوحٍه وقيددددددل خنكددددددحيٓددددددوغ  لددددددًي الحرددددددص خلػحمددددددٍ حالف هددددددو ٛدددددد١الحاللكددددددق فددددددي ح

ردددددص فدددددي نفدددددّ خلػحمدددددٍ حالد هدددددو حلٛدددددوحن حلكدددددق، حلٛدددددىق وحد وحلٛدددددوحلفدددددٍق ردددددين حلكدددددق، وح

http://tanzil.net/#2:42
http://tanzil.net/#28:63
http://tanzil.net/#36:7
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فدددددي  خلمددددد خرقدددددخلدددددًهن م١حفدددددي  خلدددددًي يكدددددون مدددددحلٛدددددىق هدددددو حٍه، وخنكدددددحيٓدددددوغ  لدددددًي الحلمدددددٍء ح

١دددددددل خلرحلكدددددددق وحص، وحلمؿطهدددددددىحن فدددددددي طٓدددددددطعمال خوهمددددددد ؤله١دددددددحف د هدددددددالحلٛدددددددوحٍؽ، وخلهدددددددح

، خن م١لقددددددخعيددددددحاللوؿددددددوى فددددددي ح علدددددديي١لددددددق  حلكقددددددى مٛددددددىٍحو. صحلمعطقددددددىحن فددددددي خيٓددددددطهىم

رقددددددش خقددددددع وم١حلككددددددم للوح علددددددييٗددددددطمل  خلككددددددم ومددددددحرقددددددش خم١ علدددددديثم، وحلددددددىحلوؿددددددوى ح علدددددديو

 . للٍٟ عنه خفعحله وٍ خفعخكونه ن نٓخنحإلقع، وكق حلوح

ؿهدددددش حفدددددي مو فدددددٍحىحأل خنش يمطلكهدددددخكٛدددددأو  ٓدددددل١شأو  ُخمطيدددددحأو  ١لدددددد نررررره: الحرررررك باوٌعررررررف 

 الدددددى حىخٓدددددطنحلردددددش رددددده خلم١ح الدددددىلكدددددق حكد خ، يدددددىفع ٛدددددخردددددش قيدددددوى عليهدددددخلىولدددددش، فطٛدددددرق رمػح

 . لمؿطمعحفيش مقرولش في خقيش وػقهالحّٓ ح

 

يهدددددول  خهخلطدددددي رمقطٟدددددحنونيدددددش خلقحر١دددددش حلٍحنون هدددددو: " طلدددددك خلقدددددحء خفقهدددددلكدددددق لدددددىى حومفهدددددوم 

ء معدددددين مدددددن حىحء خقطٟدددددحأو  ٗددددديء، علددددديلطٓدددددل١ حٍ خٓدددددطثػحالى وحنفدددددٍحالٓدددددريل  علددددديلٗدددددهٙ ح

لٗددددددهٙ رقيمددددددش معينددددددش وكددددددىه ىون غيددددددٍه، حٙ خهطٛددددددحٍ خٓددددددطثػخالويقٛددددددى ر. هددددددٍ"حٗددددددهٙ 

ٍ، خٓدددددطثػنددددده نطيؿدددددش كطميدددددش لالحلطٓدددددل١ خفدددددش، وكدددددًلك يقٛدددددى رخلكحلددددده ىون  خوطرعيطهددددد اليددددده خونٓدددددرطه

 خلهيمنددددددش رمددددددحلٓددددددي١ٍس وحلٓددددددل١ش وحلمعنيددددددش حلقيمددددددش حطلددددددك  علددددددين يكددددددون للٗددددددهٙ حه خومعندددددد

 حن يكدددددون مٓدددددطنىحردددددى ٍ الخٓدددددطثػحال حلقيمدددددش، وهدددددًحلطٛدددددٍف فدددددي طلدددددك حيقطٟددددديه ًلدددددك مدددددن كٍيدددددش 

 . لغيٍخٍ رحٍٟحالن طكون مٍٗو١ش رعىم حرى ولطٍٛف الحن كٍيش ح خنون، كمخلقح الى

 

ل خمطػحٙ رٗيء مع خهطٛحال الىمش ٍٗعيش طإىي "عال نه:الحك باٌعرف  ٌةاإلسالملشرٌعة اوفً 

لٗيء حلكق، حكد خن، هي: " ٛخٍكحلٍٗيعش همٓش حوللكق في  ،ٍ مكىى ومٍٗوعخ١حهٍ في حٗهٙ 

 . لمٍٗوعيش "حلكق، حلكق، نٙ ٍٗعي يوؿد حلمٓطكق، من عليه ح

ا   لحرٌةامعنى  :ثانٌا

 للغوي:المعنى ا  

ٍ خٛد حًحٍ من كٍ حلكٍحو. هم١لخي من هحفهم، وكٍيش قومه حٍٗحلعٍد حؿمع )كٍيش(، وكٍيش  ت:الحرٌا

هٍ، خلكدٍ كدل ٗديء فدحٍ، وحٍ وكٍحكٍح خلعرى، وؿمعهحء( نقيٝ خلكحلكٍ )رٟم حلكٍيش(، وحٓم )حالو حكٍ

لٓددق١، حف ٛددالحو خكٍوفهددمددش خقحرددش خلكطحلكٓددن وطكٍيددٍ حلفعددل حلكددٍ ح، وخ١يرهددحو خٍٝ وٓدد١هحوكددٍ كددل 

 ٥ هو:خلفحوٍى من  خلكٍيش، ولكن محلكٍيم لف٥ حن حلقٍحولم يٍى في . خطه مٓطويخػرحد خلكٓحوطكٍيٍ 

 فِدي حْلقَطْلَدى: طعخلىلعرى في قوله حلكٍ ٟى ح ُٙ دخ َٛ يَن آَمنُدوح ُكطِدَد َعلَدْيُكُم حْلِق ًِ ٍُّ  ۖ   يَخ أَيَُّهخ حلا حْلُكد

ّ َوحْلعَْرىُ  ٍِ وِف  ۖ   رِخْلعَْردِى َوحْألُنػَدٰى رِدخْألُنػَىٰ رِخْلُك ٍُ َٗدْيءم فَخطِّرَدخعم رِدخْلَمْع فََمدْن ُعِفدَي لَدهُ ِمدْن أَِهيدِه 

َٓخن   ْكَمدشم  ۖ   َوأَىَحءم اِلَْيِه رِبِْك ٍَ رُِّكدْم َو ٍا دن  ِلَك طَْهِفيفم ِمّ
ِلدَك فَلَدهُ َعدًَحدم  ۖ   ًَٰ فََمدِن حْعطَدىَٰى رَْعدىَ ًَٰ

 . سورة البقرة ﴾٨٧١﴿ أَِليمم 

 

 حً:صطالااللمعنى ا 

 . خنكوهمأو  للومحأو  لعروىيشحلهلوٙ من حٍ وخلهيحىس وحٍحاللطٍٛف رملء ح عليلقىٍس ح خنهحلكٍيش حعٍفص 

http://tanzil.net/#2:178
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لطدي يقدوم حلرٗدٍيش حل خفعدحاللطي طع١ى لرعٝ حلٛفش حهي  خلكٍيش هنخف لقمعيشحلقيوى حم حنعىح لحرٌة:اوتعنً 

 . لطرعيش"حلعروىيش وحنقيٝ  خنهح خرق قٛى وطٛوٍ وطٛميم، كمخه، وعن ٓحكٍحأو  رىون ٟغ١ نٓخنحإل خره

 لخعمدحن خطيدح عليلقىٍس حم، يطٟمن خنوني عخمٍكُ قأو  م،خكق ع خنهخر لحرٌةاتعرٌف  إلىلبعض اوخلص 

أو  مدشخلطملدك كٍيدش عحٛدش، فكٍيدش خكقدوق هنٗدوء  -ىس خعد – خٍٓطهخمم عليص معينش، يطٍطد خطٍٛفأو 

ثٍ خثع مكٓدره للملكيدش، وكدًلك ٓدخىس مدن وقدخفدحالص وخن طٛدٍفخطيدح علديلقدىٍس حم يهول لكل ٗهٙ خكق ع

 . هٍىحالص خلكٍيح

 

   لده خفعحٍٓدش خمدن مم خعن غيٍه، ويطمكن رهد نٓخنحإليميُ  خ: " مانهالحرٌة بالشرعٌة تعرف احٌة الناوم

 . ه، ولكن ٟمن كىوى معينش"حكٍحأو  ، من غيٍ قٍٍٓخهطيحو ىسحٍبرطه خله وطٍٛفحقوحو

ا   لحرٌةالحك والفرق بٌ  ا: ثالثا

 طيش:حال ٍحءخآلك خلد ميُ رينهمخلغحن ح حالىفين، حلم١ٛلكين كمطٍحلرعٝ حٓطهىم حلكٍيش وحلكق وحلهل١ رين حع خٗ

 ول: االي الرا 

نوني يطمطددع ردده خللطكىيددى، فهددو يطعلددق رمٍكددُ قددرددل خقأو  مكددل مكددىى علدديلكق يددٍى خفدد كيطينخ، مددن نددخرينهمدد

مكدل  علديطدٍى  لكٍيدش فدالح خمدحلهدٍوؽ عنده، حيؿدوُ  ال حمكدىى خن لده هدىفح خلٗهٙ في كىوى معينش، كمح

ططقيدى  لكدىوى والحلم وخلمعحٟكش حمش غيٍ منٟر١ش وليٓص وخع عخوٟحرل للطكىيى فهي خقأو  مكىى ر١ريعطه

لدده ٛددفش حألٛددل لكددق مددن كيددع ح. ف مكددىىسحهددىح خليٓددص لهدد خنهددبفعدده، وكددًلك خطرحرمٓددلك معددين يؿددد 

 . مخلعحٙ وخلهحل١ٍيق حلفٍق رين خك خلفٍق رينهمخ، فخلعموميش م١لقحٛفش  خص فلهخلكٍيح خمحلهٛوٛيش، ح

 

 نً: الثاي الرا 

لٓدن حررلدوغ  أوال  ن يػردص حردى  لطٍٗديق، الحد وخنطهدحالن كدق حل ًلك خلكٍيش، ومػحرص قرل خلكق ػح نحيٍى 

لكٍيدش فهدي طملدك ح خمدح. أوال  لكدق حٍٓدش ًلدك خلكٍيدش فدي ممح طيؤطدٓيش، ػدم خلٓيحلكقوق حٍٓش خنوني لممخلقح

ن يدىيٍ ح عليلفٍى حهٍ قىٍس حرمعنى أو  لغيٍ،خق ٍٍٟ رخلكحيٍيى ىون  خن يفعل محم نفٓه في خلُم نٓخنحإل

لملكيدش يع١دي حعي، فكدق خلؿمدحأو  لفدٍىيحلمٓدطوى ح علدين ًلدك خكدحء حلغيدٍ ٓدوحموٍه رنفٓه ىون طدىهل ح

ن خلو ك خلغيٍ كمخلطٍٛف يٍٟ رح حن هًخك حًحء، ولكن خٗ خء، ووقطمخٗ خلطٍٛف كيفمحلكٍيش في حكره خلٛ

 . لطٍٛفحلطٍٛف في ملكه يمنعه من كٍيش حكٍيش  عليقيى  حلٗفعش، فهًحله، وله كق  حٍخؿ

 

 لثالثاي الرا: 

لمقطددٍن حلكددق حف ء معددين، رهددالحىحأو  م رعمددلخلقيددحلغيددٍ روؿددود حطق خعدد علددي الطددُحم خرلهددخيق لكٍيددش الح نح

 حهدً وٍغدم. هدٍينحالكق وكٍيش  علي عطىحءحاللغيٍ رعىم ح علي خؿرحك وخن هنخلغيٍ وًلك رحؿد لىى حلوخر

( مدن 3ىس )خلمدح خلكٍيدش كدق، منهدحن ح ىٍؿدصأو خقى هل١ص رينهمد عالنخصحإلو صخقيخطفحالن رعٝ خلطمييُ فح

( 9ىس )خلمدحوكدًلك  ،لٗهٛدي(حمن حاللكٍيش وحس وخلكيحلكق في ح)لكل فٍى  نٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإل

مش لٓددالحلكٍيددش وحلكددق فددي حٓدديش )لكددل فددٍى خلٓيحلمىنيددش وحلددىولي للكقددوق حلعهددى حولددى مددن حال خفددي فقٍطهدد

)لكدل فدٍى  نٓدخنحإلوٍوريدش لكقدوق حال طفخقيدشحالولدى مدن حال خ( في فقٍطهد5ىس )خلمحوكًلك نٙ  ،لٗهٛيش(ح

 . ن(خمحاللكٍيش وحلكق في ح
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 مفهوم حموق اإلنسا  وتعرٌفه

  نسا اإلمفهوم حموق:  

، خلدش عليهدص عدىس طٓدطهىم للىالخك مٛد١لكخ، ردل هندنٓدخنحإلكدى لكقدوق حمٛد١لق و علديق خطفاك خليّ هن

 خهآدطهىحمص طدم حيش"، فهدي طعريدٍنٓدخنحإللٗهٛديش حيش"، "كقدوق نٓدخنحإللكقدوق ح"، "نٓخنحإل: "كقوق خمنه

كرٍ حلمٓطهىم رٗكل حل١ريعيش " هو حلكقوق حن طعريٍ "خرق كخلٓحلم١ٛلق نفٓه، وفي ح عليلش ود للىالخلطنخر

ٓدع عٗدٍ وكطدى خلطحلقدٍن حمندً  خص ٗديوعخلم١ٛلكح أكػٍولكن  .ٛيلش"أو حال لف١ٍيشحلكقوق حند "خؿ الى

 . "نٓخنحإل، هو م١ٛلق "كقوق حهً خيومن

ن مفهدوم كقدوق هدٍى، الح الدىفدش خهدٍ، ومدن ػقحمؿطمدع  الدىمن مؿطمدع  "نٓخنحإلكقوق "ويهطلف مفهوم 

لرعٝ ممن حن حقع حلوحو. نٓخنحإللًي نطٛوٍ ره ح ٗكللخّ رخٓحالن في خلكقوق يٍطر١ح، ونوع هًه نٓخنحإل

هدٍ لدم يقكدم نفٓده فدي هدًه حاللدرعٝ ح، وخلم ينؿق في وٟع طعٍيف مكىى لهد نٓخنحإلٓش كقوق حول ىٍخك

ٝ مرخلمٓح ٍّ  . نٓخنحإلص كقوق خلؿش موٟوعخٍٗس لمعخلش وطع

لميدش خلعحلكدٍد حد خعقدحلمٛد١لق فدي حن ي٥هدٍ حقردل  نٓدخنحإللفعليش لمفهدوم كقدوق حص خٍٓخلممح صأرىوقى 

ويش خلٓددمحص خنخلددىيحنٛددص عليدده  خلقىيمددش كمددح١يددش حلىيمقٍح ن٥مددشخألرص خٍٓددخلممحٍطر١ددص هددًه حنيددش، وخلػح

 . لوٟعيشحنين حلقوحو

 :نسا اإلتعرٌف حموق 

ص خطهم، فوٟدعص عدىس طعٍيفدخلدٍإيطهم وطهٛٛد خ، وًلدك وفقدنٓدخنحإلطهم لكقدوق خكػون فدي طعٍيفدخلردحهطلف ح

 :طيخالك خ" نٛوٛه نسا اإل قحمو“ :للم١ٛلق

  نٓدخنلإل خلكقدوق يعطدٍف رهدح، وهدًه حي رٗدٍح خانٓخن، لمؿٍى كونه نٓخنحإل خلطي يطمطع رهحلكقوق حهي طلك 

، حالقطٛددخىيأو  ؿطمددخعيحإلوٟددعه أو  لقددوميحأو  لعٍقدديحٛددله حأو  نطددهخىيأو  عددن ؿنٓدديطهلن٥ددٍ حرٛددٍف 

لىولدش وطٓدمو حفدي مؿطمدع معدين فهدي طٓدرق  حن يكون عٟوحكطى قرل  نٓخنحإل خوهي كقوق ١ريعيش يملكه

 . خعليه

 

  ىميدش ح حكطٍحمٍٟوٍس  عليلطي طإكى ح، ونٓخنحإللمٓطمىس من ١ريعش حلمعنويش حلقيم حىة وخلمرحهي مؿموعش

عدىى  خ١لدق عليهدح خن يعديٕ ردىونهحيٓدط١يع  ال نٓخنحإلن ال ن٥ٍح  ىري، وحالىي وخلمحنه خمش كيوٓال نٓخنحإل

لكقدوق حمدش، وخلعحص خلكٍيدحُمدش للٗهٛديش، ولمالحلكقدوق حلٗهٛديش، وحٛدٍ خص، وهي: عنخلم١ٛلكحمن 

 . نٓخنحإلل١ريعيش، وكقوق ح

 

 فٛدلص خيطهم وكىهانٓخنلرٍٗ رفٟل حرلش للطٍٛف مكفولش لؿميع رني خٛيلش وغيٍ قحقيش هالحلد خهي م١ ،

 خوفقد ٓٓدصؤوطنونيدش خلقحلكقوق حرٛيغش  خوؿٍص طٍؿمطه نٓخنحإليعٍف ركقوق  خلكقوق فيمحوٛيغص هًه 

 خلمككدومين رمدحفقدش حمو علديلكقدوق حلىوليش وطعطمى هدًه حلو١نيش وحص خلمؿطمعحنين في حلقوحعش خعى ٛنحلقو

 . كقوقلحلمٓطهىفين رهًه حفقش حيعني مو

 

  مدش حكٍ الدى حىخٓدطنحّ، خلنحص رين خقلعالحٓش حيهطٙ رىٍ كيع حإلؿطمخعيشلعلوم حٙ من فٍوع خفٍع ههو

 . يانٓخنثن خٍ ٗهٛيش كل كخُىهلٍٟوٍيش الحلٍهٙ حلكقوق وح، رطكىيى نٓخنحإل
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 شحالقطٛددخىيوٓدديش خلٓيحص خاللمؿددحيش فددي مهطلددف نٓددخنحإلمعنددى  يددشخوكمن خٟددم الددىلطددي طهددىف حلكقددوق ح 

 . فيشخلػقحو حإلؿطمخعيشو

 

  نٓدخنحإل خلطدي يطمطدع رهدحلىوليدش وحػيدق حلموح خلطي عليهحيش نٓخنحإللٗهٛيش خر لمقطٍنشحلكقوق حمؿموعش هي ،

 لدون وعدٍقمن ىيدن ولغدش و نٓخنحإلهٍ خلن٥ٍ عن كل م٥حن رٍٛف خٓرد ك يأل خيؿوُ طؿٍيىه منه وال

 . ًلك غيٍووؿنّ 

 

  لٍٓدمي ح لطدُحمحإللن٥دٍ عدن حرغدٝ  خٍٓونهخلفعل ويمخص رخعخلؿمحو فٍحىحأل خلطي يطمطع رهحلكقوق حهي طلك

 . نٓخنحإللمعنيش ركقوق حلىوليش حص حهىخلمعحو صخقيخطفحالص نكو خلككومحلًي طقوم ره ح

 

 خٓدحهدي  نٓخنحإلن كقوق حمش كرٍٗ، وحركٍ حن يعيٗوح خّ، من ىونهخيمكن للن لطي الحش ٓخٓيحال ييٍخلمعح ّ

لمؿطمدع طنميدش حلفدٍى وحنيش طنميدش خمكحن يطيق ح نٓخنحإلكقوق  اكطٍحم ٗؤنن من حم، ولٓالحلش وحلعىحلكٍيش وح

  .لمخلعحن من خس في كل مكحوخلمٓحلكٍيش وح أؿلع من حلٍٛحفي  نٓخنحإلملش وطمطى ؿًوٍ طنميش كقوق خك

 

  ن لدم يدطم حلطدي ط٥دل موؿدوىس وحللٛديقش ر١ريعطده، وحو نٓدخنحإل خلطدي يمطلكهدحل١ريعيش حلكقوق حهي مؿموعش

 . خنطهكص من قرل ٓل١ش محمن ًلك كطى لو  أكػٍ، رل خف رهحعطٍحال

كغيددٍه مددن  نٓددخنحإلن مٛدد١لق كقددوق حيطٟددق ، نٓددخنحإلص لكقددوق خطددم عٍٟدده مددن طعٍيفدد خل مددومددن هددال

ل٥دٍوف حمل له، فهي في ط١وٍ مٓطمٍ مع ط١وٍ خنع ٗخمع مخيمكن وٟع طعٍيف ؿ يش، النٓخنحإللعلوم حص خم١ٛلك

 نده الحٟدق حلوحنوني، ومدن خلقدحأو  ٓيخلٓيحلمٓطوى ح عليلمكلي حأو  قليميحالأو  لىوليحلٛعيى ح عليء حلمكي١ش ٓوح

س كدٍس خكيد نٓدخنحإل خن يكيدحيٓدط١يع  ال خلطدي ردىونهحلكقدوق حهي ؿميدع  نٓخنحإلن كقوق ح عليكى حن يهطلف حيمكن 

 . حإلؿطمخعيشوفيش خلػقحو شحالقطٛخىيوٓيش خلٓيحلمىنيش وحلكقوق حفش خطٗمل ككٍيمش وهي 

 نسا اإلئص حموق اخص

لكقدوق حمدن  خعدن غيٍهد خٟدكش ميُطهدحص وخثٙ وٓدمخعردٍ مٓديٍس ١ويلدش هٛد نٓدخنحإلكطٓرص كقدوق حلقى 

 ثٙ هي:خلهٛحص، وهًه خلكٍيحو

 

 :لدولةادة اسٌ علًلٌد  نسا اإلحموق  -1

 يمردىأر خوػيقد حٍطرخ١دخ   مردىألح حلدىول، ويدٍطر١ هدًحىس خٓدي اكطدٍحملدىولي حنون خلقدحٓهش في حلٍحىة خلمرحمن 

 خنهدحً حلىولدش، حىس خٓدي علدي حقيدى نٓدخنحإللىوليدش لكقدوق ح يشخلكمحلطىهل، وطعى حلقوس وعىم ح آطهىحمك٥ٍ 

 . خنهخٛش رٓكخلهحهليش حلىح خفي طن٥يم ٗثونه خطكرل يىه

 

 لمٌة:اموضوعٌة عت صبغة اذ نسا اإلحموق  -2

"، خرط١ريقهد خلىول ؿميعدحطلطُم  نٓخنحإلكقوق  يشخلكمىوليش  خىةمر" وؿوى  نٓخنحإللميش كقوق خويقٛى رع

 خكقوق خمن كونه نٓخنحإلىة كقوق خلميش لمرخلعحل١ريعش حوططرع . خيطهخكمنونيش في خمٛلكش ق خوكل ىولش له

 . لمعطقىحأو  لعٍقحأو  لىينحأو  للغشحأو  لؿنّح الىلن٥ٍ حىون  انٓخنلكل 
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 : مٌةالزاتتمتع بموة  نسا اإلحموق  -3

ويمػدل . ص ىوليشحءحؿُ خلفهخمن يه علييقع  أٛرقميش، وحلُحال الىم حلُحالمن عىم  نٓخنحإلنطقلص كقوق ح

ص أٛددرككيددع . طددهخوكٍي نٓددخنحإلف ركقددوق حعطددٍحالل خق فددي مؿددن١ددالالمطكددىس نق١ددش حمددم حالق خميػدد

لعٍفدي، حلدىولي حنون خلقدحمدن  حؿدُء نٓدخنحإللمطكىس رهٛوٙ كقوق حمم حالق خٍىس في ميػحلوحلنٛوٙ ح

 . لىولحفش خملُمش لك خنهبف حلً

 

  شرة:ادولٌة بطرٌمة مب اللفرد حمول نسا اإلتمنح حموق  -4

 انطهدخكل خٗدٍ، وفدي كدخىميدش رٗدكل مرحالىوليدش ططٛدل رٛدفطه  خللفدٍى كقوقد نٓدخنحإلػيق كقوق حطمنق مو

لىولطدده أو  لىوليددش،حػيددق حلموحفددي  خلمنٛددوٙ عليهددحص خليددحال الددى خؿنريددش يلؿددحلفددٍى مددن قرددل ىولددش حكقددوق 

 خن يلؿدحعدن ىولطده عليده  حىٍخٛ نطهخكحالن خك حًحٓيش، وخلىرلومح يشخلكمحعن ١ٍيق ىعوى  خٍّ كقهخلطم

 . ثيشخلقٟحٓيش وخلٓيحهليش حلىحؿهُس حال الى

 

فدي  مطؤٛدلشنهدم رٗدٍ، فهدي ّ الخلنح١ش ملك خفهي ررٓ ،تورث تكتسب وال تشترى وال ال نسا اإلحموق  -5

 . كل فٍى

 

 :شمولٌة نسا اإلحموق  -6

نون، خلقدحىس خص، وٓديخلكٍيدح اكطدٍحمويش، نٓخنحإللش حلعىحلطنميش، وح١يش، وحلىيمقٍخططعلق ر خيخقًٟ ططٟمن ح 

 لنح.... ءحلفقٍحلمهمٗين، وحص، وخقليحالؿٍين، وخلمهحؿثين، ولالحل١فل، وكقوق حء، وكقوق خلنٓحوكقوق 

 

 بلة للتجزؤ: اغٌر ل نسا اإلحموق  -7

ثقدش، ص معيٗدش الخمدن، ورمٓدطويحاللكٍيدش وخر حن يطمطعدوحنده يكدق لهدم خمدش فحّ ركٍخلنحولكي يعيٕ ؿميع 

ر١ وعىم حلطٍحن ح، كيع خوطنوعه خلٍغم من طعىىهخمل رخلطكحر١ وحلطٍحٍ من خ١حطنط٥م في  نٓخنحإلفكقوق 

 . نٓخنحإللىولي لكقوق حنون خلقحىة خؿوهٍين من مر ينمرىأن لطؿُثش يمػالح

 

  :اعهانتزاٌمك   ال نسا اإلحموق  -8

 خطنطهكه خعنىمأو  نين رلىه،حقو خكطي ولم طعطٍف ره بنٓخنن يكٍم ٗهٙ من كقوقه كحكى حفليّ من كق 

 . رلش للطٍٛفخرطش وغيٍ قخػ نٓخنحإلنين، فكقوق حلقوحطلك 

 

 :علٌةالفاتتمٌز ب نسا اإلحموق  -9

ّ خلندحقدع فعلدي يكدّ رده حوالدي   نٓخنحإللن٥ٍيش لكقوق حىة خلمرحلىولش طكٍٙ علي طكٍيٍ حن حرمعني  

 . خهبنطهخكف رخلٓمحوعىم  خ٥ عليهخلكفحلىولش علي حص خوميش، وطكٍٝ كل ٓل١الي  طهمخفي كي

 

  فً تطور مستمر: نسا اإلحموق  -10

، وطعطردٍ رعددٝ خلدىولي كولهدحلمكلدي وحق خلوفدحص طرلدوٍ خلمؿطمعدحلكقدوق مدع ط١دوٍ حص حوطط١دوٍ طفٓديٍ

لقيدوى رٗدكل حقيدوى مؿطمعيدش ويطدٍؿم كدل مؿطمدع هدًه الدي   خطهٟدع رعٟده خم١لقش" رينم خلكقوق "كقوقح
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طفدق لمحص حلطفٓديٍحلكقدوق وحلميدش خع صمكدىوىحفطده، فدي ٥دل خٓدي وػقخلٓيحمده خه ون٥اكطيخؿخطدفق مع حيطو

 . خعليه
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 المبحث الثانً

 نسا اإلحموق  درامص

نون خمدش للقدخلعحلن٥ٍيدش حٍ خ١دحلمطميُ في ح خلىوٍه ن٥ٍح  مش، خلهحثل خلمٓحىٍ طعى من خلمٛحلش خن مٓحمن ٗك  خم

يٍطدى مدن كيدع  خنمدحش، ٓخٓديحالطده خلفٍى وكقوقده وكٍيخلدىولي ردحلدو١ني وح هطمخمحإلن ط١وٍ خمش فخلىولي، ورٛفش عح

لددو١ني، حلمٛددىٍ حقليمددي(، وحاللمي، وخلعددحلددىولي، ويٗددمل )حلمٛددىٍ حىٍ، هددي: خلمٛددحع مددن حنددوحػددش ػال الددىحألٛددل 

 :نٓخنحإلىٍ كقوق خلمٛ خطفٛيلي خيلي عٍٟ خلىيني"، وفيمحلمٛىٍ حو

 لدولًالمصدر ا: أوالا 

لطدي طٟدمنص حقليميدش حال صخقيخطفحالوص حهىخلمعحػيق وحلموح، وؿميع نٓخنحإللميش لكقوق خلعحىٍ خلمٛحوهو يٗمل 

 ويٗمل:، نٓخنحإلكقوق 

 لمٌة:العادر المصا

مدش خلعحػيدق حلموحٛدش، وخػيدق هحمدش وموخػيدق عحمو الدى خلط١ريدق وطنقٓدم ردىوٍهحو ؤلمنٗحلميش خػيق عحلموحوهًه 

ن خلدىوليحن حلعهدىح، ونٓدخنحإللمي لكقدوق خلعدح عدالنحإللمطكدىس، وحمدم حالق خمػل ميػد نٓخنحإلمع٥م كقوق أو  طكفل كل

لدن وطهدطٙ ركدق ح.. لمعدوقينحل١فدل وحأو  مٍأسلخمعدين كد بنٓدخنٛش فهي طهدطٙ رخلهحػيق حلموح خمح، نٓخنحإللكقوق 

ء خػنحيش نٓخنحإللكقوق ح صخقيخطفخكص مكىىس خالطٍٓي في كأو  لطعًيد،حلٍق، ومنع حلعمل، ومنع ح صخقيخطفحمعين، مػل: 

 :اَتًو ٌشمل  موجزلمٌة بشكل العادر المصاٌلً سنستعرض  اوفٌمهليش، حأو  نصخك خلمٓلكش ىوليحص خعحلنُح

 . مم حلمطكىسحالميػخق  -

 . نٓخنحإلحلٍٗعش حلىوليش لكقوق  -

 . مم حلمطكىسحالهٍى حلٛخىٍس من حالعمخل و حلوػخثق حلقخنونيش حال -

 لمتحدة:امم االق امٌث .1

ن خوٟدم نٓدخنحإللدش كقدوق خٙ ركفخلهدحنوني خلقدحلطن٥ديم حويش فدي حلُحلمطكىس ليمػل كؿٍ حمم حالق خء ميػخؿ

لمي طٟدمنص خٗدره عدأو  لميخرع عدخص ١دحول وػيقدش ىوليدش ًحٍٛ، وهو خلمعحلىولي حلمؿطمع حفي  خطهخعحمٍ

مٍيكيش في ٗهٍ حاللمطكىس ح صخيلوالخرنٓيٓكو حق في مىينش فٍخلميػح، وٛىٍ نٓخنحإلكقوق  مرىأ عليلنٙ ح

لمؿطمددع حء خعٟددحىس حٍح خفقددص فيهددحطو يددشخكمهددىس خنون معخلقددحهددل حلددًي يعددى فددي ن٥ددٍ حم، و1945ن حكُيددٍ

 . لوليىسحلىوليش حلىول للمن٥مش حنٟمص ا خن مخم، وٍٓع1945كطورٍ ح/14لطنفيً في حلىولي، وىهل كيُ ح

ٛدش ٥هدٍص خه يدشخعن خهدأوال  نده ح حال نٓدخنحإللمطكدىس لدم يعدٍف كقدوق حمدم حالق خن ميػدحلدٍغم مدن ح علديو

: "نكدن ٗدعود خء فيهدخلطدي ؿدحق خلميػدحؿش خفي ىير نٓخنحإلكقوق  يشخكم عليلنٙ حفي  يشحلرىحٟكش منً حو

كدى حل ؿيدل ولطدي هدالحلكدٍد حص لمقرلدش مدن ويدالحل خؿيدحالن ننقدً ح: خنفٓدنح علدي أقٓمنخ لمطكىس وقىحمم حال

ش ٓخٓديحاللكقوق خرد خنندخيمحمدن ؿىيدى  ن نإكدىحلوٛدف، وح خيعؿدُ عنهد خندحكُحيش مدٍطين نٓدخنحإل عليؿلرص 

ن ح خكمد. ويشخمدن كقدوق مطٓد خوٛغيٍه خمم كريٍهحالء وخلنٓحل وخللٍؿ خلفٍى وقىٍه ورمحمش حوركٍ نٓخنلإل

لميدش خلعحلكدٍد حٝ خنقدح علديء خق ؿدخلميػدحن ح الدى، ويعدوى ًلدك نٓدخنحإلىة كقدوق خق لم يطٟمن مردخلميػح

 . لميشخكٍد ع الىلطي طإىي حلكٍود حلوكيى هو طؿند حلهم حن خنيش وكخلػح
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 :نسا اإللدولٌة لحموق الشرعة ا .2

نيددش خلػح خفدي ىوٍطهد نٓددخنحإل١لقطده لؿندش كقدوق حلددًي حو نٓدخنحإللىوليددش لكقدوق حلٗدٍعش حف ٛد١البيقٛدى ر

فددي ًلددك  خىهحعددىحٍي خلؿدحلٛددكوك حمؿموعددش  علدديم، 17/12/1947 -3لفطدٍس حلمعقدوىس فددي ؿنيددف فددي ح

فيش، خلػقحو حإلؿطمخعيشو شحالقطٛخىيلىولي للكقوق حلعهى ح، ونٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإللوقص، وطٗمل: ح

لددىولي حق خلميػددخيٓددمى ر خثق مددخلوػددحٓدديش، كيددع طٗددكل طلددك خلٓيحلمىنيددش وحلكقوق خٙ رددخلهددحلددىولي حلعهددى حو

هدٍى حاللىوليدش حنونيدش خلقحثق خلوػدحل وخعمدحالٗدطقص منده مهطلدف حلدًي حّ خٓدحال، وطعى هي نٓخنحإللكقوق 

ن لدم يكدن ركدل كقدوق ح، غلددؤرمدش ططعلدق خعدى عحوقو خىةمردططٟدمن  خنهح خلمطكىس، كمحمم حالىٍس عن خلٛح

الثالثرة  ئكاوثالول بشكل موجز اٌلً سنتن اوفٌم، خلطي هي ١ٍف فيهحميش للىولش حلُحالٛفش  خوله. نٓخنحإل

 لدولٌة:ا شرعةلل

 

 :نسا اإللمً لحموق العا عال اإلولى: االلوثٌمة ا

 حلىوليددش فددي هددًحلمن٥مددش حؿهددُس حل خعمددحكوٍس خردد نٓددخنحإللمي لكقددوق خلعددح عددالنحإلن ٛددىوٍ خكدد

 عدالنحإلىة خلمطكدىس مردح مدملألمدش خلعحلؿمعيدش حقدٍص حم 1948ٍٗ مدن ىيٓدمرٍ خلعحن، ففي حلميىح

هدٍى، وهدي حمهمدش  الىلمطكىس حمم حالطؿهص ح عالنحإل حهً اٛىحٍ، ورعى نٓخنحإللمي لكقوق خلعح

لىول من ح علي الطُحمخصص ىوليش، طفٍٝ حهىخم معخككح الى عالنحإل خء رهخلطي ؿحىة خلمرحطكويل 

 . لمٛىقشحلىول ح

 

مددم حالق خوٍى فددي ميػدد خن مددخعددش رددخلقنحنددص خك عددالنحإل حغش هددًخش لٛدديٓخٓدديحالق ن١ددالحالن نق١ددش ح

يش نٓدخنحإلٓدٍس حالء خعٟدحفدش خول كقوق كخ، يطنأٓخٓين ىولي خول ريح، وهو خفيخلمطكىس لم يكن كح

ء، ويمكدن خلرندحّ وليّ كل خٓحالرش خ، وهو رمػنطهخكحالأو  رلش للطغييٍخكقوق غيٍ ق خنهحمن كيع 

ٛدعيى كقدوق  علي خطهحُخنؿامم حاللٗعود وحفش خ، طقيّ ره كخمٗطٍك حٍخ، معيعالنحإل حهً اعطرخٍ

 . نٓخنحإل

 ص قيمدش معنويدش الحلمطكدىس، وهدي وػيقدش ًحمدم حالء فدي خعٟدحالوػيقش غيدٍ ملُمدش للدىول  خنهح حال

ثمدش خق علديكطدوص حىس، خ( مد30مدن ) عدالنحإلويطكون . خهانطهخكفيش لعىم خلكحص خنخلٟمح خططوفٍ له

 . شحالقطٛخىيوفيش خلػقحو حإلؿطمخعيشولمىنيش حٓيش وخلٓيحلكقوق خر

لمؿطمع ح علي حػيٍؤط خهأكػٍلمطكىس وحمم حالثق خٗهٍ وػحمن  نٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإلويعى 

ص خلطٗددٍيعحلو١نيددش وحطيٍ خلىٓددحمىٍؿددش فددي  خلطددي نددٙ عليهددحلكقددوق حص مع٥ددم أٛددركلددىولي، وح

 . لمخلعحلمكليش في مع٥م ىول ح

فدي ٗدكل نٛدوٙ  نٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإللمطٟمنش في حص خلكٍيحلكقوق وحوطم ط١ويٍ 

ىوليددش للكقددوق  صخقيددخطفحفددي  خوطفٛدديله خلنٙ عليهددخٟددكش ومكددىىس وًلددك رددحنونيددش وخم قخككددحو

مدش خلعحلؿمعيدش ح خعطمدىطهمحللدًين حفيدش وخلػقحو حإلؿطمخعيشو شحالقطٛخىيلكقوق حلمىنيش وحٓيش وخلٓيح

 . م1976لطنفيً في حكيُ  م، وىهال1966/ىيٓمرٍ/16في 

 

لكقدوق حندد خفيدش رؿخلػقحو حإلؿطمخعيدشو شحالقطٛدخىيلكقدوق حنده طٟدمن خر لمًالعرا عال اإلوٌتمٌز 

نره كررس ا اكمررقش، خلٓدح عالندخصحإلفدي  حلدم يكدن موؿدوى حؿىيى حمٍحيعى  حٓيش، وهًخلٓيحلمىنيش وح

 :اهدفٌ ، هم

  قحعٍحالّ وخؿنحاللن٥ٍ عن طنوع حلرٍٗي رغٝ حلؿنّ حوكىس . 
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 لمطعىىسحص خفخلػقخٛش رخلهحلقيم حلن٥ٍ رين نٓريش حرغٝ  لرٍٗيحلقيم حلميش خع . 

 نه:افً حٌ  ٌؤخذ علٌه 

  (13(، )19(، )26ى )حلموحلكٍيش حلكق وحهل١ رين . 

  لكقوقحىه حيٍحلطٍطيد في حلم يطرع . 

 فٌة:الثماو اإلجتماعٌةو ةااللتصادٌلحموق اص بالخالدولً العهد انٌة: الثالوثٌمة ا

فيدددش للطوقيدددع خلػقحو حإلؿطمخعيدددشو شحالقطٛدددخىيلكقوق خٙ ردددخلهدددحلدددىولي حلعهدددى حعطمدددى وعدددٍٝ ح

/ 16فدي لمدإٍم ح( 2200لمطكدىس )ح مدملألمدش خلعحلؿمعيدش حٍ حرموؿدد قدٍ مخنٟدمحالولطٛىيق حو

( مدن 27ىس )خللمد خم، وفقد1976 يٍخيندني/ خلػدحنون خكد 3لطنفيً في ح، وىهل كيُ 1966 ىيٓمرٍ/

 . لعهىح

ني ٟدمن خلػدحول وحاللقٓم حم، خقٓحهمٓش  الىىس، موُعش خ( م31ؿش و)خلعهى من ىيرح حهً لفؤويط

لقٓدم ح( وهدو 15ىس )خلمدح( وكطدى 6ىس )خلمدحلدع مدن خلػحلقٓدم حلمٗدطٍكش للعهدىين، حمش خلعحم خككحال

 عدالنحإل ٍىس فيحلوحلكقوق حمن  ٗموال أكػٍق، وهي خلميػح خلطي طٟمنهحلكقوق ح عليلًي نٙ ح

لكقددوق حلنٛددوٙ طقددوم رطفٓدديٍ كيفيددش طنفيددً حلعىيددى مددن حك خن هنددح خ، كمددنٓددخنحإللمي لكقددوق خلعددح

 خمدح(، 14( و )7ى )حلمدوحوٍى فدي  خًلك مد عليل خ، وهيٍ مػخىقيق طفٛيال خٍىس فيه، وطفٛيلهحلوح

 – 16ى )حلمدوحلعهدى فدي ح حط١ريدق هدً علديلدىولي ح فحٗدٍلإللعهى فقى هٛدٙ حرع من حلٍحلقٓم ح

 . (31- 26ى )حلموحلعهى وطنفيً ح حهً عليلعهى للطٛىيق حمّ من خلهحلقٓم حهٛٙ  خ(، فيم25

لكق ح عليم( 1966فيش )خلػقحو حإلؿطمخعيشو شحالقطٛخىيلكقوق ح ٗؤنلىوليش رح طفخقيشحالوقى نٛص 

، وفدي خاليهد مخنٟدمحالوص خردخلنقحىلش، وفي طكدوين خلعحؿوٍ حال، وفي ٍهخهطيحلعمل وفي كٍيش حفي 

لٛددكش حلؿددوع، وفددي حلطكددٍٍ مددن حفيددش، وفددي خص معيٗدديش كخ، وفددي مٓددطويؿطمددخعيحإلن خلٟددمح

لعهدى للمؿلدّ حٍيٍ ىوليدش عدن طنفيدً وط١ريدق خلدىول طقدىيم طقدح علديللعهدى يطوؿدد  خووفق. لطعليمحو

 . لمطكىسح لألممم خلعحلٓكٍطيٍ ح١ٓش حرو ؿطمخعيحإلو حالقطٛخىي

 سٌة:السٌالمدنٌة والحموق اص بالخالدولً العهد الثة: الثالوثٌمة ا

 مخنٟدمحالولطٛدىيق حٓديش للطوقيدع وخلٓيحلمىنيدش وحلكقوق خٙ ردخلهدحلىولي حلعهى حعطمى وعٍٝ ح

ٍين خلطنفيً رطحم، وىهل كيُ 1966/ ىيٓمرٍ 16لمإٍم في ح( 2200مش )خلعحلؿمعيش حٍ من حرقٍ

 . ( منه49ىس )خلمحلنٙ  خم، ١رق1976ٍّ خ/ م23

ٍىس فددي حلددوحلكقددوق ح١ددول مددن حثمددش خق علدديٗددطمل حىس، وقددى خ( مدد53ؿددش )خلعهددى مددن ىيرح لفؤويطدد

لدنٙ حكقدوق ؿىيدىس لدم يدٍى  عليلعهى نٙ حن ح، رل خىقش ووٟوك أكػٍءص خؿ خنهح خكم عالنحإل

(، 17(، )20(، ) 13(، ) 24(، ) 10(، )11(، )27(، ) 12ى )حلموح، وهي عالنحإلفي  خعليه

(14) . 

لم يطعٍٝ لده  خم ح، وهًخلمقٍٍس ىوليح نٓخنحإلكقوق  يشخلكمثل ىوليش خى وٓخيؿح الىلعهى حط١ٍق 

رعدش خطكدون ط نٓدخنحإلٓم لؿنش كقوق خٛش رخلؿنش ه خنٗح، وكًلك نٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإل

 عليلطي يطٍطد حٍيٍ خلطقحٓش حلكقوق وىٍحطنفيً هًه  عليف حٍٗحال خيطهخوغلمطكىس حمم حاللمن٥مش 

 . لمطكىسح مملألم خلعحمين حال الى خن طقىمهحلعهى ح عليلموقعش حلىول ح
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س، وفدي خلكيدحلكدق فدي حطيدش: حاللكقوق خٓديش، ردخلٓيحلمىنيدش وحلكقوق خٙ ردخلهدحلىولي حلعهى حقٍ حو

كمدش خلمكحوفدي  ،لطنقدلحلٍق، وفي كٍيش حلطعًيد وحلطكٍٍ من حلٗهٛيش، وفي حمش لٓالحلكٍيش وح

لٓدلمي حلطؿمع حي، وفي حلٍحلطعريٍ عن حلمعطقى وحلفكٍ وحء، وفي كٍيش خلقٟحم خمحلعلنيش حىلش وخلعح

ٍس حىح، وفدي خلطمطدع رؿنٓديطهحلىولدش وح الى ءخنطمحالص، وفي خرخلنقحٍكش في طٗكيل خلمٗحوفي كٍيش 

 . نونخلقحم خمحس حوخلمٓحمش، وفي خلعحلٗإون ح

 لمتحدة:امم االدرة ع  الصاخرى االنونٌة المائك الوثال واعماال .3

وطمنق  نٓخنحإلٍ كقوق خ١حلمطكىس في حمم حالمن٥مش  خلطي طرنطهحلىوليش حثق خلوػحو عالنخصحإللعىيى من حك خهن

 . طفخقخص حلىوليش، حلقٍحٍحصحال، عالنخصحإل طيش:حالل خٗكحال، وهي ططهً فٍحىلألص خلكٍيحلكقوق وح

  :عالناتاإل (1

مددش خلعحل١ريعددش حص حىة ًخلمرددحكددى، وططٟددمن رعددٝ حنددد وخٍس عددن وػيقددش ٍٓددميش طٛددىٍ مددن ؿخوهددي عردد

 ٌلى: ام امثلتهاوم  (، نٓخنحإلٍ كقوق خ١حفي  لًي يطعٍٝ له )مػالحل خلمؿح

 م(1948) نٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإل . 

 م(1959ل١فل )حكقوق  اعالن . 

 م(1960لمٓطعمٍس )حلٗعود حن وحللرلى لٓطقالحمنق  خاعالن . 

 م(1971) خلمطهلفين عقليحٙ ركقوق خلهح عالنحإل . 

 م(1945لمعوقين )حٙ ركقوق خلهح عالنحإل . 

 م(1985في ) حلًي يعيٗوحلرلى ح١ني حمن مو حلًين ليٓوح فٍحىلأل نٓخنحإلٙ ركقوق خلهح عالنحإل . 

 م(1986لطنميش )حلكق في ح اعالن . 

 م(1992لغويش )أو  ػنيش، ىينيشحأو  ص قوميشخقليح الىلمنطمين حٙ خٗهحالكقوق  اعالن . 

 م(1992لقٍٓي )حء خهطفحالٙ ٟى خٗهحالؿميع  يشخركمٙ خلهح عالنحإل . 

 

 لدولٌة:ا تالاتفاال (2

نونيدش خٍ قخػدآع حكدىأ علديلدىولي حنون خلقدح -اعطرخٍيخ  - ٙخٗهحمن  أكػٍأو  ىس ٗهٛينحٍحفق حطو خيقٛى ره

س حىحهدىس طعدى خيدش معح علديكدًلك  طفخقيشحال، وطن١رق كآليش طفعيل و طنفيً له لىوليحنون خلقحعى حلقو خمعينش ١رق

 يدشؤرل هدالحالق من٥مش ىوليش، وًلك مدع عدىم خفي ن١طم اعطمخىهخ يهىس خيش معح عليمنٗثش كمن٥مش ىوليش، و

 -:ٌلً ام امثلتهاوم  . لمن٥مشخٛش رخعى هحقو

 . م(1948) خقرش عليهخلمعحلؿنّ وحىس خرحمنع ؿٍيمش  اطفخقيش -

 . م(1952لطٛكيق )حلىولي في حلكق خٛش رخلهح طفخقيشحال -

 . م(1965لعنٍٛي )حلطمييُ حل خٗكحؿميع  عليء خلقٟح ٗؤنلىوليش رح طفخقيشحال -

 (1966فيش )خلػقحو حإلؿطمخعيشو شحالقطٛخىيلكقوق حٓيش، وخلٓيحلمىنيش وحن للكقوق خلىوليحن حلعهىح -

 . م(1979) مٍأسلحلطمييُ ٟى حل خٗكحؿميع  عليء خلقٟح اطفخقيش -

 . م(1989ل١فل )حكقوق  اطفخقيش -

 . م(1990ٍٓهم )ح أفٍحىؿٍين وخلمهحل خلعمحكقوق ؿميع  يشخركمٛش خلهحلىوليش ح طفخقيشحال -
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 م(2008قش )خعحالٙ ًوي خٗهحاللىوليش لكقوق ح طفخقيشحال -

 

  ت:ارالمرا (3

 مػلش ًلك:ح، ومن نٓخنحإلٛش ركقوق خوطكون هلمطكىس حمم حال خلطي طٛىٍهحوهي 

لعنٛدٍي، حلطمييدُ حلعنٛدٍيش وحٍردش خلدع لمكخلػحلعقى ح، رهٛوٙ 91/ 48مش ٍقم خلعحلؿمعيش حٍ حقٍ -

 . م(1993م )خلًي ٛىٍ عحو

 . م(1997م )خلًي ٛىٍ عحلطعليم للؿميع، وح، رهٛوٙ 52/84مش ٍقم خلعحلؿمعيش حٍ حقٍ -

لمٛديٍ، حلٗعود فدي طقٍيدٍ حلمي لكقوق خلعحلطكقيق ح، رهٛوٙ 52/113مش ٍقم خلعحلؿمعيش حٍ حقٍ -

 . م( 1997م )خلًي ٛىٍ عحو

ىيددش، حنفٍحاللقٓددٍيش حص حءحؿددٍحالو نٓددخنحإل، رهٛددوٙ كقددوق 52/120مددش ٍقددم خلعحلؿمعيددش حٍ حقددٍ -

 . م(1997م )خلًي ٛىٍ عحو

لدًي حلدىيني، وحمق خلطٓحل عىم خٗكحكل  عليء خلقٟح، رهٛوٙ 122/ 52مش ٍقم خلعحلؿمعيش حٍ حقٍ -

 . م(1997م )خٛىٍ ع

ا   للٌمٌةاالدر المصا: ثانٌا

لعٍردي، وطعدى هدًه حلدو١ن حو خفٍيقيدحو خمٍيكحو خوٍورحفي  نٓخنحإلكقوق  يشخلكمقليميش حػيق حٍمص عىس مورُ حلقى 

 :حآلطي عليطٗطمل لًكٍ، وحرقش خلميش ٓخلعحىٍ خلمٛحند خؿ الى نٓخنحإللكقوق  خمخه حػيق مٛىٍحلموح

 . نٓخنحإلوٍوريش لكقوق حال طفخقيشحال -

 . نٓخنحإلمٍيكيش لكقوق حال طفخقيشحال -

 . نٓخنحإلفٍيقي لكقوق حالحلميػخق  -

 . ٍٔاْاإلا١ٌّصاق اٌؼهتٟ ٌؽمٛق  -
 

 :نسا اإلوروبٌة لحموق اال تفالٌةاال .1

ٓددرطمرٍ  3 فدديلطنفيددً حم(، وىهلددص كيددُ  1950فددي نددوفمرٍ ) نٓددخنحإلوٍوريددش لكقددوق حال طفخقيددشحالوقعددص 

 طفخقيدشحالوطعطردٍ . وٍورديحاللمؿلدّ حك فدي حكدىى وعٗدٍون كيندًحالء خعٟدحاللدىول ح خقٍطهحً حم(، 1953)

قليميدش حال صخقيدخطفحال خره ػٍصؤطفقى  ح، ولهًنٓخنحإلمش لكقوق خقليميش عح اطفخقيشول ح نٓخنحإلوٍوريش لكقوق حال

فش خص مٟدىس وطوؿى عىس رٍوطوكوالخ( م59من مقىمش و) طفخقيشحال، وططكون نٓخنحإلٛش ركقوق خلهحهٍى حال

ص حوكدىس فكٍيدش ً خوٍوريش طٓدوىهحص لىول خٛىٍص عن "ككوم خنهح خؿطهخفي ىير طفخقيشحالونٛص . طفخقيشلإل

 . نونخلقح اكطٍحموٓيش خلٓيحليى خلطقحػل ولمُ حلكٍيش وحع مٗطٍك من حطٍ

لطدي طمػلدص فدي حل، وخلفعدحلعملدي حلط١ريدق حلنٛوٙ موٟدع حلش لوٟع خص طنفيًيش فعحالي  طفخقيشحالووٟعص 

ه ٟدى ككومطده حن يٍفع ٗدكوحوٍوري حال١ن حلموحكيع يٓط١يع . نٓخنحإلوٍوريش لكقوق حاللمككمش حللؿنش وح

 . طهخكريٍس لكقوقه وكٍي يشخكميطيق له  حٍٗس، وهًخوٍوريش مرحص خم هيثخمح
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 :نسا اإلمرٌكٌة لحموق اال تفالٌةاال .2

مٍيكيش حال طفخقيشحالم(، 1969نوفمرٍ ) 22ن هوٓيه خفي ٓ نٓخنحإلمٍيكيش لكقوق حاللىول حص من٥مش أٛىٍ

 خرطٛدىٍهىس، خ( مد82) طفخقيدشحال"، وططٟدمن 1978يوليدو  18لطنفيً فدي حلطي ىهلص كيُ حو نٓخنحإللكقوق 

ص ردددين حءحؿددٍحالفددش خن ططهددً كح، وخلمنٛددوٙ عليهددحص خلكٍيدددحلكقددوق وح بكطٍحمرددء خعٟددحاللددىول حطعهددى 

 . طفخقيشحاللكفيلش رطنفيً نٛوٙ حريٍ حلطىحمن  خص وغيٍهخلطٍٗيعح

ىس خلمدحوكطى  3ىس خلمحى من )حلموحل ٓيش، وًلك يطٟق من هالخمىنيش وٓي خكقوق خغلرهحفي  طفخقيشحالوططٟمن 

لكٍيمدش، حملدش خلمعحس وخلكيدحلكدق فدي حنون، وخلقدحم خمحف رٗهٛيطه حعطٍحال: كق كل فٍى في خهمهح(، من 25

لطعريددٍ، وكٍيددش عقددى حي وحلددٍحٛددش، وكٍيددش خلهحس خلكيددحلهٛوٛدديش وح اكطددٍحملكددق فددي حلددٍق، وحوك٥ددٍ 

س خلكيددحٍكش فددي خلمٗددحلكددق فددي حمددش، وخقحاللطنقددل وحفددي  انٓددخنص، وكٍيددش كددل خلؿمعيددحص وطكددوين خعددخؿطمحال

 . لكقوقحل١فل وغيٍ ًلك من حٍٓس وحالكقوق  الى فشخٟخإلرٓيش، خلٓيح

قليميدش حأو  ىوليدش اطفخقيدشيش حلطعريٍ من حي وحلٍحيطعلق ركٍيش  خفيم أكػٍٛيل خططٟمن طف خنهخر طفخقيشحالوططميُ 

، وكٍيدش طلقدي خلٓدينمحلطلفُيدون وحعدش وحًحالص خ١خم، ونٗدعدالحاللطفكيدٍ، وكٍيدش حهٍى، كيع ططؿلى كٍيش ح

ن يطعدًٍ عليده حلكدل مدن يمكدن  طفخقيدشحالقدٍص ح خلكىوى، كمدخلطقيى رحىون  خعطهحًحو خٍ ونقلهخفكحالص وخلمعلومح

ٍ غيٍ خفكحأو  لحقوحء حمن ؿٍ ًىؤطلٍى لكل من حكق  ٓرخدحألٓرد من  يألي، حلٍحلطعريٍ وحٍٓش كٍيش خمم

 . معالحالثل خلؿمهوٍ وٓيلش من وٓح علي خٍكش نٍٗطهخؿأو  ىقيقش

 :نسا اإلفرٌمً لحموق االق المٌثا .3

لطنفيدً يدوم ح، وىهدل كيدُ نٓدخنحإلفٍيقدي لكقدوق حالق خلميػدحم، 1981ٍين خرطدفٍيقيدش حاللوكىس حقٍص من٥مش ح

ء خؿد. نٓدخنحإلفٍيقيدش لكقدوق حالللؿندش حلطنفيً فدي وؿدوى حس الي  وططمػل. م1986كطورٍ حول، حال/ طٍٗين 21

نونيدش ٟدعيفش فدي وٟدوف خلقحغطه خءص ٛديخؿد خ، كمدنٓدخنحإلفٍيقيدش لكقدوق حء مككمش خنٗحمن  خليخق هخلميػح

فدي  يدشخلكمحم خلىٍؿدش مدن ن٥دحقدل فدي حيؿعلده فدي موٟدع  خفٍيقيدش، مدحالص خلككومدح علديس خلملقدح حإللطُحمخص

 . خمٍيكحو خوٍورح

مددم حالفٍيقيددش ومن٥مددش حاللوكددىس حق من٥مددش خميػدد الددىؿددش طٗدديٍ خرىير نٓددخنحإلفٍيقددي لكقددوق حالق خلميػددح يردىأو 

ول حاللؿدُء حء، يطٟدمن حؿدُحػش ػال عليق خلميػحى حمو، ػم وُعص نٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإللمطكىس وح

لدع مدن خلػحلؿدُء ح خمدحيدش، خلكمحريٍ حطدى علديٗدطمل حني فقى خلػحلؿُء ح خمحىس، خ( م26ص في )خؿرحلوحلكقوق وح

لوكددىس حم من٥مددش خمددين عددح خهددثيددش يطوالحؿٍحثل خ( وهددي مٓدد 65-64لنٛددوٙ مددن )حق فقددى طٟددمن خلميػددح

 . فٍيقيشحال

لٗعود، كيدع حوكقوق  نٓخنحإللطوفيق رين كقوق حثٛه، خهٛ أرٍُفٍيقي ومن حالق خلميػحص حهم ميُحومن 

ومدن ؿملدش هدًه . لدعخلػحلؿيدل حيٓدمى ركقدوق  خمدأو  لٗعودحى لطىوين كقوق حلموحمن  حق عىىخلميػحهٛٙ 

لو١نيدش حص حلػدٍوحلطٛدٍف ركٍيدش فدي حم، وفدي لٓدالحلمٛديٍ، وفدي حلوؿوى، وفدي طقٍيدٍ حلكق في حلكقوق ح

 . لريثشحمش فيش، وفي ٓالخلػقحو حإلؿطمخعيشو شحالقطٛخىيلطنميش حلكق في حل١ريعيش، وحٍى حلموحو

 :نسا اإللعربً لحموق اق المٌثا .4

لعٍريدش حلدىول حمعدش خٍ مؿلدّ ؿحولدى رموؿدد قدٍحالعطمىص نٓهطه حو نٓخنحإللعٍري لكقوق حق خلميػحٛىٍ  

عطمىص مدن حق وخلميػح حنيش من هًخلػحلنٓهش حم، ػم ٛىٍص 1997/ ٓرطمرٍ 10لمإٍم في ح(، و5427ٍقم )

 . م2004 يوخم/ 23طونّ في  خفطهخٓطٟحلطي حىٓش عٍٗ خلٓحلعٍريش حلقمش حقرل 

 حإلؿطمخعيددشو شحالقطٛددخىيوٓدديش خلٓيحلمىنيددش وحلكقددوق حول خىس، ططنددخ( مدد53ؿددش و)خق مددن ىيرخلميػددح لفؤويطدد

 لكقدوق يكدون لكدل فدٍى، والحلطمطدع رهدًه حن ح عليق خلميػحلىوليش، ونٙ حم للٍٗعش خلعحٍ خ١حالفيش، في خلػقحو
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لدىول غيدٍ ح خيدخكطدى ٍع خن يطمطدع رهدحهدىس، ردل يمكدن خلمعحل١ٍف فدي حلىولش حمن يكمل ؿنٓيش  عليطقطٍٛ 

 . لعٍريشح

 خص مدحءحؿدٍحالن ططهدً مدن حمدش حالس خلطدي طهدىى كيدحٍة حل١دوحص خوقحف في ح١ٍحالق للىول خلميػحُ خؿح خورينم

 خٓدطػنى منهدحلوٟدع، وحص خرىقدش مط١لرد طقطٟديهلدًي حلٟدٍوٍي حلمىى ح الىق خلميػح حلهً الطُحمخصمن  خيكله

الي  ىخيؿحق خلميػحهل خطؿ خكم. نشخهحاللطعًيد وح" خولهحق خلميػحم خككحلطكلل من ح خيؿوُ فيه ص الخالهمّ مؿ

 . لفعليحٙ خهطٛحالى طكون معىومش خطك نٓخنحإلء كقوق حهرٍ ء لؿنشخنٗح عليقطٍٛ حمه، وخككحس لطنفيً 

 

ا   لوطنٌةادر المصا: ثالثا

ٓدريل  علدي، فنٓدخنحإلطكفدل كقدوق  خلطدي ططٟدمن نٛوٛدحلو١نيش حص خلطٍٗيعحطيٍ وخلىٓحىٍ خلمٛحوطٗمل هًه 

ى حمدو خردين نٛوٛدهلطدي طٟدمنص حلو١نيدش حص خلطٗدٍيعحلفلٓد١يني مدن ح ٓخٓديحالنون خلقدحل في فل١ٓين، يعطردٍ خلمػح

 . نٓخنحإليش كقوق خطكفلص ركم

ا   لدٌنٌةادر المصا: رابعا

ؿش خرك خولٓن نٓخنحإللن٥ٍي لكقوق حأو  لفكٍيحّ خٓحاللطي وٟعص حهي  خلىينيش روٛفهحىٍ خلمٛح الىن٥ٍ يُ 

لمٓديكيش و حوىيدش وليهح ػدش:لػالحويش خلٓمحن خىيحالكمش في خلكحىة خلمرحأو  خلعليحلقيم حن من رين حكقيقش  علي طؤكيىلح الى

 . نخك اعطرخٍ يأليش طفٍقش رينهم حىون  خؿميع فٍحىحألكقوق  اكطٍحمٟي روؿود خلقح مرىألح يشحإلٓالم

، يشحإلٓدالملش خلٍٓدحؿدوهٍ  الدىطمطدى  خن ؿدًوٍهحلغٍريش، رل حٍس خلكٟحؽ خليٓص نط نٓخنحإلن كقوق حٗك  وال

ٓدّ حٍٓدى حق، وخوٓدع ن١دحكمدل ٛدوٍه وحفدي  نٓدخنحإلٛدش ركقدوق خلهحىة خلمردحول مدن قدٍٍ حهو  حإلٓالمويعطرٍ 

ٍ خٗدح، فلقدى نٓدخنحإلوٛدون كقدوق  يدشخكملغدٍد فدي حنين، وٓدرق حلقدوح، وغيدٍه مدن نٓدخنحإللىولي لكقوق حنون خلقح

 : طعخلى هللال خكػيٍس، فق صخيآفي  نٓخنحإلطكٍيم  الىلكٍيم حن حلقٍح

ٌَمَكْ  ﴿ ٝ  وَ  َٚ ُْ َػٍَا ُ٘ ٍَْٕا ا ََّ فَ َٚ ١ِّثَااِخ  َٓ اٌَِّّ ا ّ ِِ  ُُ٘ َنَوْلَٕاا َٚ ٌْثَْؽاِه  ا َٚ ٌْثَاِهّ  ُْ فِٟ ا ُ٘ ٍَْٕا َّ َؼ َٚ  ََ َٕا تَِٕٟ آقَ ِْ ص١ِاه  َوهَّ

١َل   َِ ٍَْمَٕا ذَْف ـَ  ْٓ َّّ ّ  . 03سورة اإلسراء اآلية رقم   ﴾ ِِ

 هللال خ، فقدخّ ؿميعدخلندح علي اعطىحءعليه  عطىحءحالعطرٍ ح٥ عليه وخلكفحوؿد حس وخلكيحمنق كق  حإلٓالمن ح خكم

 :طعخلى

﴿  ِٝ ٍْ َٓدخى  فِدي حْألَ ّ  أَْو فَ ٍِ نَْف ٓ خ رِغَْي حثِيَل أَناهُ َمن قَطََل نَْف ٍَ ْٓ ِلَك َكطَْرنَخ َعلَٰى رَنِي اِ
فََكؤَناَمدخ  ِمْن أَْؿِل ًَٰ

َّ َؿِميع خ َوَمْن أَْكيَخَهخ فََكؤَناَمخ أَْكيَخ  َّ َؿِميع دخقَطََل حلناخ ح  ۖ   حلناخ  ٍ ُٓدلُنَخ رِخْلرَيِّنَدخِص ػُدما اِنا َكػِيد ٍُ َولَقَدْى َؿدخَءطُْهْم 

فُونَ  ٍِ ْٓ ِٝ لَُم ٍْ ِلَك فِي حْألَ
ْنُهم رَْعىَ ًَٰ  .03سورة المائدة اآلية رقم   ﴾ ِمّ

ىة خلمردحمدن رندي ؿنٓده، وقدٍٍ  هٍينخآلردقطده قطده رٍرده ونفٓده وعالفدي عال نٓدخنحإلمدوٍ ح حإلٓدالموقى ن٥دم  

يدش ٗدٍيعش مدن ح خفع لدم طرلغهدخلق ومندخومٛد خكقوقد نٓدخنػرطدص لإلحلمىنيدش وحو حإلؿطمخعيشوٓيش خلٓيحلكقوق خٛش رخلهح

 . لمخلعحي طٍٗيع وٟعي في ح خاليه لم يرلغ خويش كمخلٓمحثع حلٍٗح

قددش ىقيقددش لطن٥دديم عال حطدده، وٍٓددمص كددىوىخوكٍي نٓددخنحإللكقددوق  مالخمطكدد خقددخميػ يشحإلٓددالملٗددٍيعش حووٟددعص 

قي ىول خر الىنونيش خلقحلىولش حنطقلص فكٍس حٍين ومنه خلطحنونيش في خول ىولش قحثم خىع حإلٓالمٍٓى حلمككوم، وخكم رخلكح
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مدن حالد خٓططرحلهيٍ وح ٍخنطٗح الىطهىف  خىةمروينه، فهو يٟع خفي مؿمل عن نٓخنحإلكقوق  حإلٓالمعى حوٍ. لمخلعح

 . لمؿطمعح أفٍحىىلش لكل فٍى من خلعحس خلكيحمين خط الىيهىف  خلرٍٗ كمحرين رني 

ملش من كيدع خٗ خنهح خ، كمنٓخنلإل خ لهلقه وقٍٍههللا خلهيش منكهحمنق  خنهخر حإلٓالمفي  نٓخنحإلوطميُص كقوق 

 :طعخلىص، كيع وٍى في قوله خلكٍيحلكقوق وحلموٟوع لكل ح

﴿  ٍَ َٓددها ْوح أَنا حللاددـهَ  ٍَ س  أَلَددْم طَدد ٍَ ددرََغ َعلَددْيُكْم نِعََمددهُ ٥َددخِه ْٓ ِٝ َوأَ ٍْ ٓاددَمخَوحِص َوَمددخ فِددي حْألَ ددخ فِددي حل لَُكددم ما

ٍ   ۖ   َورَخ١ِنَش   نِي ٍِ ِعْلم  َوَال ُهى ى َوَال ِكطَخد  مُّ ِه رِغَْي ِّ َمن يَُؿخِىُل فِي حللـا  .03سورة لقمان اآلية رقم   ﴾ َوِمَن حلناخ

 :طعخلىل خفقلرٍٗي حلؿنّ حثٍ خمش لٓخع خيٟحو

فُوح ﴿ ٍَ ُٗعُور خ َوقَرَخثِدَل ِلطَعَدخ ٍ  َوأُنػَٰى َوَؿعَْلنَخُكْم  ن ًََك ُّ اِناخ َهلَْقنَخُكم ِمّ َمُكْم ِعندىَ  ۖ   يَخ أَيَُّهخ حلناخ ٍَ اِنا أَْكد

ِه أَطْقَخُكمْ  ٍم  ۖ   حللـا هَ َعِليمم َهرِي   .30سورة الحجرات اآلية رقم   ﴾ اِنا حللـا

، خيطهددخلكم خىقيقدد خمددخطدده، ووٟددعص ن٥خوكٍي نٓددخنحإلكددىىص كقددوق  يشحإلٓددالملٗددٍيعش حن ح سرربك اٌتضررح ممرر

لقدٍن ح يدشخنهلفٍنٓديش حمٍيكيش وحاللػوٍطين حىٍس عن خلٛحلكقوق ح اعالنخص، قرل خيطهخركملكفيلش حص خنخلٟمحووٟعص 

ً ح، خعٍٗ قٍن ؤٍرعشم ر1948م خع نٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإل اٛىحٍ، وكًلك قرل خػني عٍٗ قٍنخمن عٍٗ رخلػح

 . لنرويشحلٓنش حلكٍيم وحن حلقٍحفي  خٓهخٓحلكقوق حوؿىص هًه 
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 لثالثالمبحث ا

 نسا اإلرٌخً لحموق التالتطور ا

 رٌخٌةالتا احلهاومر نسا اإلتطور فكرة حموق 
 

 يدشخوكملفدٍى، حكٍيدش  خؿميعهد ٓدطهىفصحص عىيدىس، الردىاللمهطلفش حٍين خلطحكل حعرٍ مٍ نٓخنحإل٥هٍص كقوق 

 نٓدخنحإلركقدوق  هطمدخمحإلكدل ط١دوٍ ح، ويمكدن ططردع مٍؿطمدخعيحإلولٛكي حلمعنوي، حىي، خلمحه حوؿوىه وٍفع مٓطو

 لي: خلطخع كٍيهيش ػالخكل طحش عرٍ مٍٓخٓيحالطه خوكٍي

 . لقىيمشحلعٛوٍ حفي  نٓخنحإلكقوق : أوال  

 . لو١ٓىحلعٛوٍ حفي  نٓخنحإلكقوق : ػخنيخ  

 . لكىيعحلعٍٛ حفي  نٓخنحإلكقوق : ػخلػخ  

 

 لمدٌمةالعصور افً  نسا اإلحموق  :أوالا 

ول خيلدي، وٓدنطن خلطفٛيل فيمدحرنوع من  خص عىيىس نعٍٝ لهخلقىيمش رمك١حلعٛوٍ حفي  نٓخنحإلمٍص كقوق  

 . لقىيمش(حص حٍخلكٟحًؽ عن خهي نم خص هنخلمك١حمٟمون كل مك١ش )  عليلطي وٍىص حص حلطغييٍح خمعه

 لمدٌمة:المصرٌة ارة الحضافً  نسا اإلحموق 

لهدش ليعردٍ حالمدن قردل  خن مفوٟدخلىولدش( كدحهٍم في  عليحلفٍعون ) حن خء رخلقىمحلمٍٛيين حلىى  ىخعطقحالى خٓ

ن خ، كيدع كدخنوندخىطده قحٍحعطرٍص حو خلهحلفٍعون حعطرٍ حً حمنكه ٓل١ش م١لقش،  خٍٝ، ممحالوؿه  علي خعن وؿوىه

لطي ططٛدٍف ح لهشلآللفٍعون ممػل حن ح خورم. لهٟوعح حاللٗعد ح علي خوم خويٍغره خلطي يٍيىهحل١ٍيقش خيطٍٛف ر

ثف مطعىىس في خنص للفٍعون و٥خوقى ك. حن يطم ويطكقق فوٍحلش يؿد لؿالحكد خيطفوه ره ٛ خلكق فكل محٍ خ١حٟمن 

لهدش فدي حالهىمدش  علديلًين يقومدون حلكهنش حص خطد وىٍؿحلىينيش فطمػلص في طعيين مٍحلو٥يفش ح خمؤفص مهطلفش، خالمؿ

ٓديش خلٓيحلو٥يفش حعن  ٍؿيش فٟالخلهحٍ خه١حالىه من ٗعره ورال يشخكملعٓكٍيش فطلهٛص في حو٥يفطه  خمحرى، وخلمعح

من حالطوفيٍ  خنيهخلٍعيش وػحٍم رين خلش رٗكل ىقيق وٛحلعىحفي نٍٗ وط١ريق  خمطين طمػلطخنق١طين ه علي ٍطكُصحلطي ح

ء يعيدنهم ويقديلهم مطدى حعىس وٍُخٗدٍس ورمٓدخى رٛوٍس مرلرالحلفٍعون ٗإون حورًلك ٓيٍ . ىلرالحم في خلن٥حنش خوٛي

 . ءخى وٗحٍح

لدًي يكدىى ىوٍ حلفٍعدون فهدو حم خمدح شحالقطٛدخىيو حإلؿطمخعيدشلفٍىيدش حلكٍيدش حٍٓدش خل لممخك مؿدخفلم يكن هند 

 . هخٟخن يطقحلًي يؿد حؿٍ حالم ره وخلقيحلًي عليه حلعمل حمل نوعيش خلمؿطمع ويعين لكل عحص في خلفثحو فٍحىحأل

فدٍغم . خكقوقد مدٍأسع١دص للحليى خف وطقحعٍح علي كحنًآٍطكُص حلطن٥يم كيع حٍٓس فك٥يص رنٛيد من حال خمح

لدُوؽ طنطقدل حس خل وفدخوفدي كد . ؽحلدُوحطقىمده رموؿدد عقدى  خرملكيدش مد ٥خكطفدحالمنكدص كدق  خنهدح حالص خلُوؿدحطعىى 

لٍٗدى حرلدغ ٓدن  ردنحء وؿدوى خٓدطػنخلريدص رحٍؽ خهدل وهدحٓدٍس ىحاللطدي طدىيٍ ٗدإون حم حال الىٍٗس خمرثليش خلعحلٓل١ش ح

١طهم خكحعن ١ٍيق  هطمخمحإلل نٛيرهم من خ١فحالوؿى  خكم، هوطهحطه وحهوحمه وحه خطؿحٍٓس حاللًي يقوم رىوٍ ٍد حو

 . ٛش وع١ف كريٍخه يشخرعن
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 لنهرٌ :ابٌ   اد مرة بالافً حض نسا اإلحموق 

لكهندش، حأو  لملدكح خيكٗدف عنهد لطيحلهيش حالىس حٍحالنون هو طعريٍ عن خلقحن خٍس رخلكٟحلىى هًه  ىخعطقحالى خٓ 

ًكددٍ رعددٝ  علددي خهندد طيؤوندد. لنهددٍينحرددين  خى مدديش فددي رددالنٓددخنحإلٍس خلكٟددحلمددىون مددع طقددىم حلطٗددٍيع ح حورددًلك رددى

 ص:خلطٍٗيعح

ؿدٍ حالكؿدٍ  علديلمنقدوٕ حلطٗدٍيع ح حم ويٗيٍ هدً. ق 2400ليحكو الىيعوى  : اجٌناوروكالملن اتشرٌع  -

 . ٍملشحالطيم والي  خص وكمخلُوؿحم طعىى خلغى ن٥حلمًكوٍ قى حلملك حن ح

نون خلقدحٍين خكػون فدي طدخلردحىس ويعدىه خوعٗدٍون مد نخػنطحلطٍٗيع  ح حمن هً كطٗفح ورنمو:الملن اتشرٌع  -

 حنون، طٗديٍ مقىمدش هدًخلٛدكيق للقدحٓدلود حالمردود وفدق  ندهأللرٗدٍيش، وًلدك حٍين خنون مىون في طدخقىم قح

لملدك خلمىيندش ووٛدفه رحوٍنمدو لككدم حلملدك حوٍ، قدى فدوٝ حلده مىيندش ح -لقمٍحله ح -ٍخله ننحالن ح الىنون خلقح

هدٍين حالكقدوق  علديوُ خلطؿحٍس وحىحاللفوٟى وٓوء  حى وخلفٓح عليء خء للقٟخلًي ؿحىل، خلعحلطقي حلوٍع ح

 . ّ ركقوقهم وكٍيطهمخلنحورًلك طمطع 

 علدينون خلقدح حيٓن، يكطوي هدًحلش مّ ملوك ٓالخم ه. ق1924-1934:بلًالبار الملن لبت عشتانو  ال -

لمكطٗدفش ٗدإون حنون خلقدحى حولدص مدوخه، وطنخلًي طلف ػلػدحنون خٛلي للقحاللنٙ حىس طمػل ػلع خػين مٓرع وػال

 . ٍعحالو حإلؿطمخعيشوليش خلمحلكقوق حوثد حلٍٟحلعريى وحع خوٟحلٍٓقش وحعيش وحلٍُحٟي حٍحال

ؿدٍ وقدى ٛدىٍ حاللدوكطين مدن  علديىيش خكحالللغش خن رخى، كحكي رغىحفي ٟو كطٗفح: اشنوناتشرٌع مملكة  -

ص خلعقورحلعقوى وحؿوٍ وحالٍ وخٓعحالولص خىس طنخلمكطٗفش ٓرعين محىه حم ورلغ عىى مو. ق 1800لي ٓنش حكو

 . ٍٓسحالوٗإون 

لدًي ٓدنه حنون خلقدح حلنهدٍين، هدًحرين  خى مكطٗفص في رالحلطي حص خلطٍٗيعحهم ح: بًاحمورنو  الأو  شرٌعة -

 1100لي حم كدوعديال الىرل خُلص نقلص من رخلرحنش من كؿٍ ح١ٓوح علي ؿميال خنقٗ خري وؿى منقوٗحكموٍ

 حمقددٍنددص خلطددي كحٝ مىينددش ٓوٓددش خنقددحنش مددن رددين حٓدد١وحالنددص هددًه خلكددٍد وكحنم خنقددل مددن مغدد خم فيمدد. ق

ص مالخلمعحص، خفعحلمٍحٛول حٟي وخلطقحد ٍثيٓيش هي: حروحهمٓش  علين يكطوي خٍيوّ وكحى ١وٍحمرٍلإل

نون ؿميدع خلقح حيهٟع هً. ىسخم 282 علينون خلقح حلعريى، ويٗطمل هًحؿوٍ وحاللٗهٛيش، حل حكوحالليش، خلمح

كدى  علديء خل ونٓدخلعريدى، ٍؿدحوىيين خلعدح١نين حلمدوحل ىيدن وخس وٍؿدخمن مو٥فين وقٟد مهخككأل١نين حلموح

 حٍحٟدٍحطٓدرد  حالٛدش  يؿدد خلهحلكقدوق حن حي حلفٍىي حلكق ح لخٓطعمحلطعٓف في ح مرىأء وقى طٟمن حٓو

لُوؽ حوكى من ٓل١ش  ١الخن رخك حالؽ وحلُوحلعقى في حوؿد حٍٓس وحالنون كقوق خلقحهٍين، ون٥م حالركقوق 

ن خوكد خلهدحموحو خكهدمالح ٍسحىبورد خع عدن كقوقهدخلدىفخر خلُوؿش ٗهٛيش كقوقيش طٓدمق لهدحُوؿطه ومنق  علي

ن خلٛريحلعلم مع حلمىٍٓش لطلقي ح الىص طًهرن خلرنحنص خك خٙ، كمخلهح خٓمهخٍس رخلطؿحٍّ خن طمح خعطهخٓط١خر

لطعدول  خنفقدش لهد ءحىؤردق ل١دالحلدُوؽ عندى حري حلُم كمدوٍحق كيع ل١الحل حكوحطكٓنص   خؿند، كم الى خؿنر

رويدش وكٛدٍ كدق حاللٓدل١ش ح، وهفدف مدن خق لهدحلٛدىحء حىحعدن  يش علديهم فٟدالخلوٛدح خاليه وؿعل خلهخ١فح

لمككمدش حرٓدرد طقدىٍه  حالٍع حالمدن  رندهحن يكدٍم حد حال نخمكبرلم يعى  حلمككمش ورهًخٍع رحالن من خلكٍمح

١نين حلمددوحندده ميدُ رددين حء كقددوقهم غيدٍ حلفقددٍحمى وخليطدحمددل وحٍحالل خن يندح علددينون خلقددحوطقٟدي ردده وندٙ 

ص خفثدد الددىٍ رطٛددنيفهم حكددٍحال١نين حلمددوحرلي وميددُ رددين خلرددحلمؿطمددع حلعريددى فددي حٍ وحكددٍحالورددين ؿخنددد حألو

 . ينشخمطر اؿطمخعيش
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 ق م (:  377 إلى 777غرٌمٌة )م  االرة الحضافً  نسا اإلحموق 

لطدي حلمىيندش( حٍس ىولدش خلمىيندش" )لدًلك ٓدميص ركٟدح" علديٍيهي خلطدح خنيش في ط١وٍهخونالي  ٍسخلكٟحطٍطكُ 

لطدي طٓددمو حص حىخلعددحثع وحلٗدٍحميّ وحلندوحمددن  خىطهخوطٓددطمى ٓدي. ءخٗديحالص وخثندخلكح علدديىس م١لقدش خندص ططمطدع رٓدديخك

 خػينددح -نيددشخونالددي  لمىينددشحٛدديش هددًه خوه. لفٍىيددشحص حىحٍحالكددل  علدديلددًي طفٍٟدده حلنفددوً حلددًي طوكيدده وح كطٍحمخالردد

لٗدإون حٍس حىحعيدش فدي خلؿمخلفدٍىي، فحلككدم حػيدش وطؿهدل معندى حلوٍحلملكيدش حؿمهوٍيدش طدٍفٝ  خنهدحهو  -١ٍهخٓرحو

 . ثىسخلٓحلٓمش حمش هي خلعح

١نين حلمدوحص: خع ١رقمن ػال لفصؤط١ٍه فقى خٓرح خمؤفنيش خونالي  لمىنحفي كل  حكىحل١رقي لم يكن وحلطقٓيم حن ح

 . ندخؿحال١نين وحلموح خفعٍفص ١رقطين هم خػينح خمحكين ولفالحلو١ٓى، حل١رقش حو

لطٍريش حٙ من خم هخلٍٗى، لن٥حرعش وكطى ٓن خلٓح١ٍه يهٟعون منً رلوغهم ٓن خٓرح١نون في حلموحن خلقى ك

 الدىلٓدطين يطكولدون حلعمٍ وكطى ح حػين ورعى هًلػالحلمىينش كؿنوى كطى ٓن حلعٓكٍيين ويرقون في هىمش حلطىٍيد حو

ل١رقدش مدن حهلي وطعيٕ هًه حىأو  ٍؿيخه١ٍ ه خهىىه خلمىينش كلمحعن  خعخف ىفلٓالحلطي طهد لكمل ح ١خكطيحالفٍقش 

 . خعطهحلعريى رٍُحلطي يقوم ح خٟيهحٍحٍيع 

ندص طمدنكهم مدن خك خال١فدحلفكٍيدش وهدم حلؿٓدىيش وحمن كدٍيطهم  خ١نيهحنص طكٍم موخلطي كحلمىينش ح -لىولش حهًه 

مددش هددي مددن كقهددم خلعحرٗددإون  هطمددخمحإلوٓدديش خلٓيحلطٗددٍيعيش وحش: ٓخٓدديحالثف خلو٥ددخٛددش فخه صحُخمطيددحهددٍى حؿهددش 

 . هٍىحالص خل١رقحلوكىهم ىون 

١ي خلطعدحلكق في ح خلم يكن له حالقطٛخىي١ خلنٗحن حملش في ميىخلكحلكٍيش خنص طنعم رخلطي كحلو١ٓى حل١رقش ح خمح

 . مشخلعحٓيش خلٓيحلٗإون خر

 خيفٍقهد خىيين وكل مدخلعح١نين حلموح١رقش  الى خلعريى منهح١رقش  الى خوؿوىهقٍد في حنص خكين فكلفالح١رقش  خمح

 . لكقوقيشحكيش خلنحلمىينش من ح١نيش حمو الى خإهخنطمحو خٓمهحء هو خٍقحالعن  خفي وؿوىه

هدل حلعيٕ ىخػيندي كدي يٓدمق لهدم ردحى كفيدل خيؿدح حعوخٓط١حلًين حلعريى حٍ غيٍ حكٍحالمن  لفونؤفيطؿخند حأل خمح

ن خللريدع كٍقيدق وكدأو  هدٍينحالمن قرل  كمطاللالن يعٍٝ نفٓه خػيني كح١ن حيش موخلمىينش، ومن لم يكن يطمطع ركمح

 . خٍس وغيٍهخلطؿحلكٍس وحلمهن حٍٓش رعٝ خٍ رممحكٍحالء يٓمق لهإال

١نون حلموخلمؿطمددع فددح ٍخُىهددالنددص طددٍى فيدده وٓديلش خلطدي كح١ٍه خٓددرح حلددٍق، وكددًح١يددش لددم طلغدي حلىيمقٍح خػيندح

ء خٍقدحالؿدش للعريدى وخفهدم رك حىويدش، لدًالدي  لخعمدحال١ي خطٓمق لهم رطعد لطي الحٓيش خلٓيح خيخلقٟخرٛليون مهطمون حال

ء حعن ١ٍيدق ٗدٍأو  ىهم،خٓيحى كٍيطهم رموؿد وٛيش من حٓطٍىحلعريى حء هإال نخمكبرن خل، وقى كخعمحالهًه  ىيشؤلط

لؿديٕ ح الىلٟمهم أو  ،خله خص قىموهخهىم عليم لٓالحلمٓيق عليه حى لميالفثطهم خلىولش لمكحٍ من حرقٍأو  لكٍيشحهًه 

 . لعروىيشحقهم من خنعطحكطى في مٍكلش  ىهمخٓيؤرء مٍطر١ين خلرقحل عليهم حكوحالنهم وفي كل ح حالكؿنوى، 

 :لمدٌمةا افً روم نسا اإلحموق 

ٓدرعش  علديوطمطى  -ى رقش للميالخلٓحلكقرش حمطين، خٍيهيطين هخكقرطين ط لمطعىىس هالٓيش خن٥مش ٓيح خعٍفص ٍوم

لقدٍن حيش مدن حص كطى رىآطمٍلطي حلمٓيكــيش وحنش خلىيح ٍخنطٗحومنـش مع ٥هوٍ حلمطُحلكقـرش حو -خقٍون ونٛف طقٍير

 . ىيلميالحمّ خلهح
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ص حن١لقدص فدي غدُوحلطدي ح خنيدش نفٓدهخلٍومحلىولدش ح١ريعدش ط١دوٍ  الدىٓدي خلٓيحم خلن٥دحلطقلدد فدي ح حو يعوى هدً

نص خلًي كحلمٍٗق حكيش خن خٓيموال  صخهخطؿحالص كرٍى مطٗعرش خن طمطى في فطوكحوٍس قرل خلمؿح١ق خلمنح الىمكىوىس 

ن٥مش حالهيم وخلمفحم في خٓي مع طرىل هخلٓيحلط١وٍ ح حفق هًحن يطٍحل١ريعي حومن . خوع٥مطه خّ قوطهخٓحطه هي حػٍو

 . خمطنوعش طكص ٓي١ٍطه خىهلص ٗعورح خن ٍومحو خٓيمثىس، الخلٓح حإلؿطمخعيش

طن٥دديم  خنيهددخلددىيني للٓددل١ش، وػحلمٟددمون ح خين همددأٓخٓددينين حقددى ٗددمل ميددى خلددًي عٍفطدده ٍومددحلط١ددوٍ حن خوكدد

 . نين مكطورشحٍ قوخ١حلٗفهي في حلطقليى ح عليثمش خنص قخلطي كحص حىخلعحف وحعٍحال

 الدىلهدش حاللٗدعد وحلوٓدي١ ردين حهدل مهمدش خلعح الدىرع ىيندي يوكدل خلملكيدش ططٓدم ر١دحن خرحنص خلطي كحلٓل١ش خف

ه خطؿخلىولش رحهو ىيني، ووؿهص   خٓي ومخهو ٓي خرين م خمخط لؿمهوٍيش فٛالحٓي، ٗهىص في عهى خلٓيحند ىوٍه خؿ

لىينيددش لددم طعددى مددن حلٗددإون حن ح بعطرددخٍرلمىنيددش حلٗددإون خ١ى فقدد١ رخلؿمهوٍيددش يطعددحكم خلقنٛددل كددح أٛددرقني وخعلمدد

 . ٛهخهطٛح

ل١ويلش ردين ١رقدش حص خعحلٍٛحن نطيؿش خلطٍٗيع كحفي كقل  خطقىم خكٍُص ٍومحنوني فقى خلقحلمٓطوى ح علي خمح

ص خلمؿطمعدحٍ حغدٍ علديفيده  حثىخن ٓدخلدًي كدحلدٍق ح الدى فشخٟدخإلفر. مشخلعح١يون ( ورين ١رقش حٍٓطقٍحالأو  ء )لنرالح

 خكطكدٍص لنفٓدهحلطدي حلنريلدش حلقىيمش حص ثالخلعح١رقش  خ١رقطين هم الىٟق حينقٓم رٗكل و خن مؿطمع ٍومخوٍس، كخلمؿح

ٓدي، خلٓيحلدىوٍ ح حٍ هدًخ١دحٍؽ خهدٍ هدحي  عمدل حٍّ خلطي لم طكن طمدحلٗعد وحلٗيوم ومؿلّ حلٓل١ش  في مؿلّ ح

لمهطلفدش حىينده خفي مي حالقطٛخىيؽ خنطحال ءخعرؤريقومون   حنوخلًين كحٍ حكٍحال١نين حلموحمن  لفؤططلطي حمش خلعحو١رقش 

 . ٍؿيشخلهح خهمش في كٍورهخلمٓحلىولش، وحع عن خلىفخعٓكٍي يطلهٙ رورىوٍ 

 رٍُص ٟدٍوٍس وؿدوى خمن هن. خلٗعريش ٥لص لفطٍس ١ويلش طٗطكي من عىم وؿوى كقوق مكىىس لهحل١رقش حهًه 

 . سخلقٟح خلكقوق ويلطُم رهحطكىى هًه ٟكش حنٛوٙ و

ا   فً العصور الوسطى نسا اإلحموق : ثانٌا

ىّ عٗددٍ خلٓددحلقددٍن ح الددىىي لمدديالحمّ خلهددحلقددٍن حلممطددىس مددن حلفطددٍس ح علدديلوٓدد١ى حلعٛددوٍ حٍس خط١لددق عردد

لعٛدٍ حفدي ًلدك  خوٍوردحن حني خلػدحو يشحإلٓدالملٗدٍيعش ح٥هدوٍ  خمين، وهمخلمٍكلش ركىػين هحىي  وططميُ هًه لميالح

ل نق١طدين: مدن هداللعنٛدٍ ح ح، لًلك ٓدوف ندىٍّ هدًنٓخنحإلمٓيٍس كقوق  عليػٍص حٛش خه خعخوٟحنص طعيٕ خك

 . وٍريشحاللطؿٍرش حويش ػم خلٓمحثع حلٍٗحن٥ٍس 

  ًوٌة:السمائع الشراف 

لمٓدديكيش حٛددش خويش هخلٓددمحلىينيددش حثع حلٗددٍحيش فددي نٓددخنحإلمددش حلكٍح نٓددخنحإللددىيني لكقددوق حّ خٓددحالكددٍّ 

  . خوطقىمهنونيش خلقحعى حلقوحء خنٗحفي  خٓمخك خٍيهيخط حلىينيش ىوٍحليم خلطعح، ولعرص حإلٓالمو

 ودٌة:لٌها نةالدٌا .1

لمؿطمع حفي  خٍٓس وكقوقهحالكطٍمص حش، وٓخٓيحالومنكطه كقوقه  نٓخنحإلم لٓالحٍٗيعش موٓى عليه  كطٍمصح

لرٗدٍ، حق خٓدطٍقحلكٍيدش وحلطمييُ قٟديش ح حمػلش عن هًحاللغٍيد ومن حوىي وليهح ميُص رين خنهحلعرٍي، غيٍ ح

ء فددي ٓددفٍ خوقددى ؿدد. لعريددىحعون ريددع خيددـر هددٍؿهم مددن مٛددٍ، فددالحلددًين ح هللانهددم عريددى يٓددطٍقون ال ليهوى الخفدد

رعش ينٍٛف خلٓحلٓنش حفليهىم ٓص ٓنين  وفي  خنيحعرٍ حٗطٍيص عرىح حًح كلـم موٓى رقوله:" هللان حلهــٍوؽ  ح

لنفٓده،  خهدًهحلًي ح خن لم طعؿد ٓيىهحلعريى، وح فحنٍٛحطنٍٛف  مش، فالح رنطهحع ٍؿل خن رحو... خنخمؿ حكٍ
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ء حلٗددٍخرأو  لكٍدخقهم رددخٓددطٍقحوى فيؿددوُ ليهددح غيددٍ خمددح . ء"خلقددوم غٍردد خن يريعهددحطفطددىى، ولدديّ لدده  خفليددىعه

 . ملون رعنفخويع

 

  لمسٌحٌة:انة الدٌا .2

 وٛدىح وهللاء خرندح همبعطردخٍرلرٗدٍ حس ردين ؿميدع حوخلمٓدح علديو نٓدخنحإلمدش حكٍ علديلمٓيكيش حنش خلىيحٍكُص 

عدن  خندص ىعوطده هٍوؿدخفك. ملوهم ردهخن يعدحيكردون  خّ رمػدل مدخلندح حملوخن يعدحمًطده طالم لٓدالحلمٓيق عليده ح

مًطده:" طعلمدون ل يٓدوع لطالخقد. نٓدخنحإللطي وؿىص لهىمش حلٓل١ش حلطقييى  خٓٓحوىيش، ووٟعص ليهح لعنٍٛيشح

ن حى حٍحمٍ فيكم كًلك، ردل مدن حالفليّ  خيطٓل١ون عليه خرٍهخكحن ح، وخمم يٓوىونهحالء خلًين يعىون ٍإٓحن ح

 . "خىمخفيكم فليكن لكم ه حيكون كريٍ

ل١رقدي، ح يُخلطمدحولقدوس ح علديطده خقلمٓيكيش ػٍوس مطقىمش فدي مؿطمدع يرندي عالح خلطي ٍٓهطهحىة خلمرحنص خلقى ك

مرغٟديكم، مدن ٟدٍرك  الدى حكٓنوحءكم حعىح حكروحيش  " نٓخنحإلله خٗكأ ٍقىؤرمق خلطٓحلمكرش وح الىفهي ىعص 

، خؿمددش عنهددخلنحص خعددحلنُحء، وٍفٟددص خٗدديحال" وقللددص مددن قيمددش ملكيددش  خيٟددحهددٍ حالعٍٝ لدده خهددىك فدد علددي

لددًي حلم خلعددحهددٍ غيددٍ حلم مددن نددوع خلعقيددىس رعدحلمددإمنين رقىٓدديش حٍٝ حاللمعددًرين فددي حلمٟدد١هىين وحووعدىص 

 علديي نٓدخنحإللمؿطمدع حطن٥ديم  أؿدلي مدن هدو ىنيدو خهو ىيني وم خٛلش رين مخف حوٍٓمص كىوى. خنفحيعٍفونه 

لش حلعىحن روؿود هلق مؿطمع طٓوىه خيمحال حهً. لٓل١شحلفٍى وحر١ رين حلٍوخيطعلق ر خٛش فيمخٟكش، هحّٓ وح

 . ٟكشحقيش وهالح صخٓخنعكحلًي طٍك حلكنيٓش حفي ٓلوك  خلرٍٗ ٥هٍ ؿليحس رين حوخلمٓحو

لوكدىس حوطقويدش  خلُندحؽ ومندع حلدُوحثليدش كطٗدؿيع خلعحص خلطٗدٍيعحلكنيٓدش  رقدوس حيىص حثلي خلعحلمٓطوى ح عليو 

 لنح... ثليشخلعح

١لين عدن خلعدحكٍف مهنيش لطٗدغيل  خٟيهحٍح عليلكنيٓش حمص خقح ؿطمخعيحإلو حالقطٛخىيلمٓطوى ح علي خمحو 

 خكمد. لمٗدٍىينحو مخيطدحالوىوٍ ؿُين خلعحص للمٍٟى وخلمٓطٗفيحء خٟيهم، كًلك رنحٍحلم١ٍوىين من حلعمل وح

كريدٍس  اؿطمخعيدشلكنيٓدش قيمدش حع١دص حوقدى . لكنيٓش طؿمع لًلكحنص خلعريى وعطقهم كيع كحرًلص ؿهوى لطكٍيٍ 

 الدى ءخٍطقدلال ٓخٓديحاللمدىهل ح خطهدحلعمدل فدي كدى ًحلش خطٍٗيع يؿعل من مٓد اٛىحٍ عليللعمل، كيع عملص 

 . ملخلعحلعمل وليّ حٍد  خيطكمله نحؿمش عنه يؿد خلنح ىعحلكوحو حؿوٍخملعمل ح ؤٛرقهٍى، فحالٛد خلمنح

 حنطهكدوحلٗدعود وح حٓطعرىوخلىين فحل خ١ٍس وٍؿخرحاللق خلمٓيكيش لٛحنيش كٍٓص خلٍومح١وٍيش حمرٍحالن حغيٍ 

 . نٓخنحإلكقوق 

 

  :اإلسالمفً  .3

 خوكقوقه فيهدطه خوكٍي نٓخنحإلن خي كله، وكنٓخنحإلٍين خلطحفي  خمػيل له رش ػوٍس كقيقيش الخرمػ حإلٓالمن خلقى ك

قدش ي، فدن٥م عالنٓخنحإللٓلوك حع حنوحفش خمل لطن٥يم كخم كخء رن٥خلؿىيى، كيع ؿحلمؿطمع حويش في حلُحهو كؿٍ 

 نٓخنلغش لإلخهميش رحع١ى حقى  حإلٓالمكم رٍعيطه، ورًلك يكون خلكحقش عال حلمؿطمع وكىخقطه رلفٍى وعالخلفٍى رح

 لكٍيشحس وحوخلمٓحفي  خٓخٓحلمطمػلش حهم كقوقه ُه الحرٍحل من هال

رطقٍيددٍ هددًين  خي مددىين لهددنٓددخنحإللم خلعددحن ح -خنيددخورٍي١ خمػددل فٍنٓدد -لكىيػددشح١يددش حلىيمقٍحمددم حالىعددص حو قددى 

لػدوٍس حوليدىس  صخهدخطؿحالن ؿميدع حلفٍنٓديون حلم، وُعدم خلعدحعدٍق ٗدعود حنهدم ح الدىنؿليدُ حاللكقين، فًهد ح

لفٟل ح حلفٍنٓيين هًحنؿليُ وحال علي خليخي١حومٍيكيش حاللمطكىس ح صخيلوالخكهٍى حمم حنكٍص حو ،لفٍنٓيش لٓنشح

وٓدع حكمدل ٛدوٍس وحفي  نٓخنحإلٛش ركقوق خلهحىة خلمرحول من قٍٍ حهو   حإلٓالمن حلكق حو خىعطه لنفٓهحو
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 نٓدخنحإلص خقدص )عالمالخلمعدحندد خلقده( وؿخره نٓخنحإلص خقص )عالحىخلعرحند خؿ الى حإلٓالمق، كيع ن٥م خن١

 . لكل ًي كق كقه ع١ىؤفيش  نٓخنحإلص مالخلمعحهٍين(، ؿميع حالمع 

 :لمدنٌةح لحموقا

 ةالحٌالحك فً ا : 

ىطده خرحأو  مدهحعىحأو  ء رقطلدهحطه ٓدوخلطعٍٝ لكيحن خك يأليمكن  فال خكي نٓخنحإلىس كق ف١ٍي يولى مع وال -

 :طعخلىلقوله . فثش معينش الى خثهخنطمٟمن مؿموعش رٍٗيش ال

ِٝ فََكؤَناَمدِمْن أَْؿِل  ﴿ ٍْ َٓدخى  فِدي حْألَ ّ  أَْو فَ ٍِ نَْفد ٓ خ رِغَْي حثِيَل أَناهُ َمن قَطََل نَْف ٍَ ْٓ ِلَك َكطَْرنَخ َعلَٰى رَنِي اِ
خ قَطَدَل ًَٰ

َّ َؿِميع خ َّ َؿِميع خ َوَمْن أَْكيَخَهخ فََكؤَناَمخ أَْكيَخ حلناخ ُٓلُنَخ رِخْلرَيِّنَدخصِ  ۖ   حلناخ ٍُ دْنُهم  َولَقَْى َؿخَءطُْهْم  ح ِمّ  ٍ ػُدما اِنا َكػِيد

فُونَ  ٍِ ْٓ ِٝ لَُم ٍْ ِلَك فِي حْألَ
 .03سورة المائدة اآلية رقم   ﴾ رَْعىَ ًَٰ

 لحرٌة:الحك فً ا  

 حالمدن مولدوى يولدى  خمد“ لقولده م. خلطي يولى رهدحولى حالل١ريعش ح خهبعطرخٍرُمه ً طالحمقىٓش  نٓخنحإلكٍيش  -

 مطى“عنه  هللامقولش عمٍ ٍٟي  خكٍيش غيٍه وطٓطكٍٟن علين يطعىى حكى وليّ ال. لف١ٍس"ح عليويولى 

ٍ خ١حلطي طىهل في حل خعمحالطلك  ىخٓطعرحالعىس خ" ويٓطػنى من قحٍحكٍحطهم خمهحّ وقى ولىطهم خلنحٓطعرىطم ح

ثددٍس حلطدي طددىهل طكددص ىحل خعمددحال حككددم مككمددش مهطٛدش وكددً خلطددي يكدون قددى ٛددىٍ ركقهدحقش خلٗددحل خٗدغحال

 . لمؿطمعحس خلطي طهىى كيحٍع حلكوحأو  ٍةحل١وحص خالٙ للهىمش في كخٗهحالطٓهيٍ أو  لعٓكٍيشحلهىمش ح

ن ويٓدطٍى كٍيطده حلعدىوحن يدٍى حلمعطدىى عليده حهٍ، وللٗدعد حكٍيش ٗعد  علين يطعىى حيؿوُ لٗعد  ال -

ٍَ رَْعىَ ٥ُْلِمِه  ﴿ :طعخلىلممكنش لقوله حلٓرل حركل  َٛ َٓرِيل  َولََمِن حنطَ ن  ثَِك َمخ َعلَْيِهم ِمّ ـٰ سورة الشورى   ﴾ فَؤُولَ
ي ندوع خرد خىهخٓدطعرحلمٛديٍ ومندع حكدق طقٍيدٍ  خهخع١حلٗعود وح عليلعروىيش حكٍم  خإلٓالمف .43اآلية رقوم  

 . خٓيخوكطى ٓي خفيخػقأو  حقطٛخىيخأو  خعٓكٍي ىخٓطعرحالمن 

  ة:اوالمساحك  

 علديفٟل لعٍردي  ال“: هٍ لقوله مح ٗهٙ عليطٍؿق كفش ٗهٙ  فال حإلٓالمفي  خّ ؿميعخلنحوى خيطٓ -

 . لطقوى"خر حالكمٍ ح عليٓوى ال ٓوى والح عليكمٍ ال عٍري وال عليلعؿمي  عؿمي وال

هٍين، حالٙ خٗهحالٙ ىون غيٍهم من خٗهح عليم خككحالط١رق  نون فالخلقحمٍ رط١ريق حاليطعلق  خو عنىم -

١مدش رندص س ٓدٍقص خن فح:" لو لقوله م خرخم ره عقخلًي قحلفعل حٓطوؿد ح حًحد خلعقحن من خي كحيفلص  فال

 . "خلق١عص يىه

لفدٍٙ فدي حفإ خوي وطكدخطٓد مردىأ حإلٓدالمويقدٍ . لعلدمحٟل كٓد خلطفخر حاليش نٓخنحإللقيمش حء في حّ ٓوخلنح -

ُٗدوح فِدي َمنَخِكرَِهددخ ُهدَو  ﴿ :طعدخلىلمهطلفدش لقولده حس خلكيدحص خمٓدطوي َٝ ًَلُدوال  فَخْم ٍْ ي َؿعَدَل لَُكدُم حْألَ ًِ حلاد

قِهِ  ُْ ّ ٍِ ٍُ  ۖ   َوُكلُوح ِمن  ُٗو  .31سورة الملك اآلية رقم   ﴾ َواِلَْيِه حلنُّ

  لة:العداحك  

يَدخ أَيَُّهدخ  ﴿ :طعدخلىلقولده  خهحىون ٓدو خاليهد كمخن يكدحو يشحإلٓدالملٗدٍيعش ح الدىكم خن يطكدحمن كق كل فدٍى  -

ٍِ ِمددنُكمْ  ُٓددوَل َوأُوِلددي حْألَْمدد ٍا يَن آَمنُددوح أ١َِيعُددوح حللاددـهَ َوأ١َِيعُددوح حل ًِ َٗددْيء   ۖ   حلادد ْعطُْم فِددي  َُ فَددبِن طَنَددخ
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 ٍِ ِه َوحْليَْوِم حْآلِه ُٓوِل اِن ُكنطُْم طُْإِمنُوَن رِخللـا ٍا ِه َوحل ىُّوهُ اِلَى حللـا ٍُ َُٓن طَدؤِْويال   ۖ   فَ ٍم َوأَْك ِلَك َهْي ًَٰ ﴾ 

 . 12سورة النساء اآلية رقم  

ُّٓوِء ِمدَن  ﴿: طعخلىيلكقه من ٍٍٟ لقوله  خن يىفع عن نفٓه محمن كق كل فٍى  - ٍَ رِخل هُ حْلَؿْه الا يُِكدُّ حللـا

خ ۖ   حْلقَْوِل اِالا َمن ٥ُِلمَ  َِٓميع خ َعِليم  هُ  ل٥لدم عدن حن يدىفع حؿره حمن و 341سورة النساء اآلية رقوم   ﴾ َوَكخَن حللـا

 خن م٥لومدخن كدحفلينهيده و خلمدخن ٥خن كدح خم٥لومدأو  خلمدخه ٥خهدحلٍؿدل ح:" لينٛدٍ يملك لقولده م خغيٍه رم

 . ”فلينٍٛه

ء حلٗدهىحهردٍكم رهيدٍ ح حال: " عدش لقولده مخلؿمحهدٍ وعدن كدق حي فدٍى حفع عن كدق  حن يىحلفٍى حمن كق  -

 " خلهخن يٓحىطه قرل خرٗه طيؤيلًي ح

ن خلهٛمحؿلّ رين يىيك  حًح"  ٙي مٓوغ لقوله حع عن نفٓه طكص خلىفحلفٍى في حىٍس كق خيؿوُ مٛ ال -

 ء" خلقٟحن يطرين لك حكٍى حنه خول فحالٓمعص من  خهٍ كمحالطقٟي كطى طٓمع من  فال

  دلةاكمة عالفرد فً محاحك : 

 . ثيش لهخنه نشحىحلم طػرص  خلٗهٙ محلمطهم طٓطمٍ مع حفي حألٛل ءس هي حلرٍح -

ارِعُدوَن  ۖ   َوَمخ لَُهم رِِه ِمْن ِعْلدم   ﴿ :طعخلىق١يعش لقوله  ىلشؤر حالؿٍم  عليقد خيع لفٍى والحكم خيك ال - اِن يَط

ْيث خ ۖ   اِالا حل٥انا  َٗ  . 01سورة النجم اآلية رقم   ﴾ َواِنا حل٥انا َال يُْغنِي ِمَن حْلَكِقّ 

طَددخنِ  ﴿ :طعددخلىلٗددٍيعش للؿٍيمددش لقولدده ح خلطددي قددىٍطهحلعقورددش حوُ خيؿددوُ طؿدد ال - ٍا َٓددخكم  ۖ   حل١اددَالُق َم فَبِْم

َٓخن   يقم رِبِْك ٍِ ْٓ وف  أَْو طَ ٍُ َٗدْيث خ اِالا أَن يََهخفَدخ أَالا  ۖ   رَِمْع خ آطَْيطُُمدوُهنا  َوَال يَِكلُّ لَُكْم أَن طَؤُْهًُوح ِمما

هِ  طِْلدَك  ۖ   يُِقيَمدخ ُكدىُوىَ حللادـِه فَدَال ُؿنَدخَف َعلَْيِهَمدخ فِيَمدخ حْفطَدىَْص رِدهِ فَبِْن ِهْفدطُْم أَالا  ۖ   يُِقيَمخ ُكىُوىَ حللـا

ِه فََال طَْعطَىُوَهخ ثَِك ُهدُم حل٥ادخِلُمونَ  ۖ   ُكىُوىُ حللـا ـٰ ِه فَؤُولَ   002سوورة البقورة اآليوة رقوم   ﴾ َوَمن يَطَعَىا ُكىُوىَ حللـا

لؿٍيمدش لقولده ٙ " ح خفيهد ٍطكردصحلطدي حص خرٓدلمالحل٥ٍوف وحس خعحمٍ يشحإلٓالملٍٗيعش حىة خكًلك من مر

 . ٓريله" حهلوخن  له مهٍؽ فخن كخٓط١عطم فح خلمٓلمين محلكىوى عن ح حوحىٍح

  لسلطةا م  تعسف ٌةالحماحك : 

يَن يُْإًُوَن حْلُمْإِمنِيَن  :طعخلىلقوله . ن معهخلٓل١حمن طعٓف  يشخلكمحلكق في حفلكل فٍى  - ًِ َوحْلُمْإِمنَخِص َوحلا

رِين خ خ مُّ َٓرُوح فَقَِى حْكطََملُوح رُْهطَخن خ َواِػْم  ٍِ َمخ حْكطَ   .11سورة األحزاب اآلية رقم   ﴾٨١﴿ رِغَْي

ثل خينطُع روٓد خلم يٍطكره وكل م خرم فحعطٍلالٗهٙ  عليلٟغ١ حيؿوُ  ال خكم نٓخنحإليؿوُ طعًيد  ال -

 . ١الخه يعطرٍ رحكٍحال

 مة:الكرالحك فً ا  

م ككٍمدش حٟكم رينكم كٍحعٍحلكم  وحموحءكم وخن ىمحلقوله ٙ " . لفٍىحعٍٝ وٓمعش  انطهخكيؿوُ  ً الح -

دن  ﴿: طعخلى" ولقوله حفي رلىكم هً حفي ٗهٍكم هً حيومكم  هً ٍْ قَْومم ِمّ َه ْٓ يَن آَمنُوح َال يَ ًِ قَدْوم  يَخ أَيَُّهخ حلا

دْنُهنا  ح ِمّ  ٍ َٓدٰى أَن يَُكدنا َهْيد َٓدخء  َع ّ دن نِ َٓدخءم ِمّ دْنُهْم َوَال نِ ح ِمّ  ٍ َٰٓى أَن يَُكونُدوح َهْيد وح  ۖ   َع ُُ َوَال طَْلِمد

وح رِخْألَْلقَخدِ  ُُ َُٓكْم َوَال طَنَخرَ يَمدخنِ  ۖ   أَنفُ ُٓوُق رَْعىَ حْإلِ ُم حْلفُ ْٓ َّ حِال ثَِك ُهدُم َوَمدن لادْم يَطُدْد  ۖ   رِثْ ـٰ فَؤُولَد

 .33سورة الحجرات اآلية رقم   ﴾ حل٥اخِلُمونَ 

http://tanzil.net/#33:58
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  للجوء:احك  

أو  نص ؿنٓيطهخك خيأ حإلٓالمٍ حق ىخمن في ن١خكيع ي خن يلؿحم٥لوم أو  كق كل فٍى م١ٟهى حإلٓالمركفل  -

ددَن َواِْن  ﴿ :طعددخلىم لقولدده الدديه خمددن مطددى لؿددحالؿددد طددوفيٍ حلمٓددلمين وحلوندده ويكمددل أو  عقيىطدده أََكددىم ِمّ

ددَمَع َكددَالَم حللاددـِه ػُددما أَْرِلْغددهُ َمؤَْمنَددهُ  ْٓ هُ َكطاددٰى يَ ٍْ َك فَددؤَِؿ ٍَ ددطََؿخ ْٓ ِكيَن ح ٍِ دد ْٗ ِلددَك رِددؤَناُهْم قَددْومم الا  ۖ   حْلُم
ًَٰ

 . 6سورة التوبة اآلية رقم   ﴾ يَْعلَُمونَ 

 :اإلسالمفً  نسا اإللمً ع  حموق العا  البٌا

 أٛىٍم و 1981لمي رلنىن في ٗهٍ ٓرطمرٍ خلعحي حإلٓالملمؿلّ حٍ خ١حلمي في خلعحي حإلٓالملمإطمٍ ح نعقىح

لنرويدش  حلٓدنش حلكدٍيم وفدي حن حلقدٍحفدي  خلمنٛدوٙ عليهدح نٓدخنحإلهدم كقدوق حلًي طٟمن طوٟديق حن خلريح حهً

مدن طعٓدف  يدشخلكمحىلدش، كدق خلعحكمدش خلمكحلدش، كدق حلعىحس، كدق حوخلمٓدحلكٍيش، كدق حس، كق خلكيحكق   خومنه

ٍكش خلمٗدحص، كدق خقليدحالللؿوء، كقدوق حلٓمعش، كق حلعٍٝ وح يشخكملطعًيد، كق حمن  يشخلكمحلٓل١ش، كق ح

لكقدوق حغ، لدرالحلدىعوس  وحلىينيدش، كدق حلكٍيدش حلطعريدٍ، كدق حو ىخعطقدحالولطفكيدٍ حمش، كق كٍيش خلعحس خلكيحفي 

كقدوق ، ٓدٍسحالء خس، كق رنخلكيحص خمن مقوم يشخلكفحؿره، كق حمل ووخلعحلملكيش، كق ح يشخكم، كق شحالقطٛخىي

 . مشخقحالو لخٍطكحاللفٍىيش، كق كٍيش حص خلهٛوٛيح يشخكملطٍريش، كق حلُوؿش، كق ح

لم، وطٍكدُ خلعدحع خىوليش غيٍ ككوميش طعمل فدي مهطلدف رقد يشآالملمي من٥مش خلعحي حإلٓالملمؿلّ حن ح خعلم

ن، عقدى خلريدح حلط١ريدق مٟدمون هدً و عمدال   .خٓديحو خمٍيكدحو خوٍوردؤر يشحإلٓدالملىول غيدٍ حفي  أكػٍ خطهخ١خنٗ

م 1993م خله١ٍدوم عدحنيش حلٓدوىحٛدمش خلعخر حإلٓدالمفدي  نٓدخنحإللكقدوق  حلمي مدإطمٍخلعحي حإلٓالملمؿلّ ح

 لم كلهخلعحفي  نٓخنحإللكقوق  يشآالممن٥مش ىوليش  ءخنٗبرنطهى حو

 :اإلسالمفً  نسا اإلً ع  حموق اإلسالملمؤتمر امنظمة  إعال 

 علديثمدش خمدش قخم وهدي من٥مدش ىوليدش ككوميدش ع 1972ٍّ خمد 4ي مندً  حإلٓدالملمإطمٍ حص من٥مش خنٗحلقى 

 خطٟم فدي عٟدويطه خنهأللىولي حنون خلقحقليميش من وؿهش ن٥ٍ ح، وطعطرٍ من٥مش ىوليش حإلٓالمّ ىيني هو خٓح

لٍقعدش حع خطٓدحو حإلٓدالملميدش خٗدموليش وع الدىلن٥ٍ خىولدش لكدن رد 45فقد١  يشحإلٓدالملدىول حمدن  حمكىوى حعىى

 لمٓلمين ح، وكػٍس عىى يشحإلٓالملىول ح خلطي طقع فيهحفيش حلؿغٍح

ص أٛدىٍ 1990وفدي ٗدهٍ ندوفمرٍ . مدشخلعحلميدش خلعحلدىول حثمش خق الىلمن٥مش حفش هًه خٟحً يمكن حلم، خلعحفي 
أو  اطفخقيددشىس فددي ٗددكل خمدد 25لمطكددون مددن مقىمددش وح عددالنحإلي حإلٓددالملمددإطمٍ حء فددي من٥مددش خعٟددحاللددىول ح
لٛفش خر عالنحإللطٛىيق، كطى يطٓم حلطوقيع وحص حءحؿٍحع خطرحلطٛويص لكن ىون حعن ١ٍيق  عطمىصحهىس خمع
 :طيحاللوػيقش فيطلهٙ في حمٟمون  خمحميش، حلُحال

لكٍمش، حس، كق خلكيحكق  :خومنه 23 الى 1ى من حلموح نٓخنص كػيٍس لإلخركقوق وكٍي فحعطٍحال عليلنٙ ح -

لطنقدل حلكٍيدش، كٍيدش حلطعلديم، كدق حلطٍريدش وحلدىين، كدق حلوحل١فدل، كقدوق ح، كقدوق مٍأسلحؽ، كقوق حلُوحكق 

لٛدكيش ح يدشخلٍعحورثدش، كدق حالٓدى وخلمفحلعديٕ فدي ريثدش ن٥يفدش مدن حلطملدك، كدق حلعمدل، كدق حمش، كدق خقحالو

 . يحلٍحلطعريٍ وحص خمن، كٍيحال، كق حإلؿطمخعيشو

مدش فدي خلعحلٗدإون حٍس حىحفدي  كحٗدطٍحاللمنكدٍ، كدق حلنهدي عدن حلمعٍوف وخمدٍ ردحاللهيدٍ وح الىلىعوس حكق  

 . ٓطرىحىحالّ، كق منع خلنحس رين حوخلمٓحلىولش، كق ح
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لكقددوق حٍٓددش كددل خفددي مم يشحإلٓددالملٗددٍيعش ح مخككددؤرلطقييددى حوؿددود  علددي عددالنحإلمددن  24ىس خلمددحطددنٙ  -

 . خعليهلمنٛوٙ حص خلكٍيحو

ىس فدي خي مدحطوٟديق أو  لطفٓديٍ حوكيدى خمٍؿع يشحإلٓالملٍٗيعش حكون  علي عالنحإلمن  25ىس خلمحطنٙ   -

 . عالنحإل حهً

ش ٓخٓديحالص خلكٍيدحلكقدوق وح يدشخكمن خلمكلفدش رٟدمحؿهدُس حالمدن طكىيدى  عالنحإل حهو هلو هً خك٥ هنلمالحو 

 . لميشخعهىس خمع الىوطكويله  عالنحإلء حػٍحلش خفي ك ٍكه مٓطقرالحينرغي طى خ، وهو مخلمعطٍف رهحلمعلنش وح

 ً اإلسالملفكر افً  نسا اإلحموق 

ندد حفدي كدل ؿو خلمغلود، ىومدحع خموقف ىف الىلمٓلمون حي، طكول حإلٓالملم خلعحىص خلطي ٓحٍ خٓطعمحالل موؿش هال

ي حٍ خٓدطعمحاللعٓكٍي، ورقي ًلدك حٍ خٓطعمحالطهم، وٍكل خكي ي يؿعدل حلفكٍد ردىوٍ  خمدحي يقدوم حإلٓدالم خلمندخعلكػيٍد فدي حلًد

ٍندش ليػردص مدن خعدى للمقحلغٍريدش قوحفيدش خلػقحص حلمٍطكُح حي مطهً  حإلٓالملفكٍ حفع عن حلمىحأو  لغٍري،حلنموًؽ خلمنرهٍ رحلمطلقي ح

ٍ مدن خهطردحالم خن يكون في مقدحمن  عليحغنى وح حإلٓالمٍطه، وخي وكٟحإلٓالملفكٍ حلش خٛحلغٍد ومن٥ومطه حعى حل قوهال

 .  اليه ٍطهم نٓرشخهٍون كٟحالن يقيّ حنون يؿد خلقحلمٍؿع وحهو  حإلٓالمهٍ، رل حفي خنٓق ػقأو  ي فكٍحقرل 

لغٍردي، حلم خلعدحس خلدىول مدن ١غدحًٍيعدش للطدىهل فدي ٗدثون  خ، رل وؿعلهخاليه لىعوسح، ونٓخنحإلٍص وفق كقوق خولقى ٓ

 فش خىيش في كخلمحلٓي١ٍس حأو  ٍيخٓطعمحاللقهٍ حء، عن ١ٍيق هإالٍٟيش، وقى ٓعى حاللكٍس حليى خمق يىيهمؤرص أٛركومن 

ٝ هيمندطهم و الدىس، خلكيحص خالمؿ و ٓدطفخىسحإلفٍد عم، فح حرهًد خلهخٗدكحلدع ركدل خلػحلم خلعدحص حمدن ػٍد  لعٓدكٍي مدػالحلطدىهل خلُد

ق حلعٍدحهدل حلدوف قطلدى مدن حالص خك، وقى ٓدق١ مثدخهن نٓخنحإلكقوق  يشخوكم١يش حلىيموقٍحع عن خلىفحق رُعم حلعٍحل كطالحو

هدي  خنمدحلم خلعحء خٍؿحك في خوهن خص طفٍٝ هنخلطلويق رعقورحن ح خلنف١، كمح حالرل خك، وليّ من مقخهن نٓخنحإلكقوق  ءعالإل

ك ًلدك، حلكهم هي خن مٛح حرى  ح حلرعٝ، ولم يقولوحمن  خله يشخوكملرٍٗيش ح علي خهوف خثمحى  خندخل فدي قخ١فدحالن قطدل حلطدي طكٍد

 خهلهدحٍٝ وطقطدل مدن حلطدي طٓدطعمٍ حثيل حٍٓدحٟدى  خن ٗدكليخء كطى ولو كدحؿٍحي حمٍيكي رٍفٝ حاللطىهل خن قورل رخفي لرن

 . كم لىولش عٍريشخك محعىإل خفيخن كخل كخغطيحولش خؽ لمكخٙ كنطخٗهحن قطل رٟعش حء، في كين خمن طٗ

لمن٥مدش ح يشحإلٓدالمهيم خلمفدحد خرٓدرد غيد نٓدخنحإللغٍريدش عدن كقدوق حهيم خلمفدح، طٍٓدهص يشحإلٓدالمص خلمؿطمعحوفي 

مٓدطمى  يشحإلٓدالم خطندخيش فدي مؿطمعنٓدخنحإلء طٛدوٍ للكقدوق خرند الى أىى خص ممخلمؿطمعحو فٍحىلأل يشحإلٓالملٍٗعيش حللكقوق 

ي حإلٓددالملفكدٍد حنددص نطيؿددش ٓددلد خك خطنددخس فددي مؿطمعخلكيددحرنمددوًؽ  ءخٍطقددحالولددش خمكأو  قددع،حلوحلؿددش خلغٍريددش لمعحلطؿٍرددش حمددن 

قدع، ومٍؿدع حلوحٍٟد طن٥ديم خع يردىو ركحطٍد الدىن كولدوه ح، يشحإلٓدالمص خلمؿطمعدحلفعل فدي خٍّ رخقع يمحص وؿوىه كوخمقوم

يعيش،حكيدش خلنحء مدن حٓدو خطنخقع مؿطمعحػٍ في وحالقي مكىوى هالح ٛدليش حالص خلطوؿهدحطيدش وخلكيحٍٓدش خلممحكيدش خمدن نأو  لطٍٗد

 .  فٍحىحألللمؿطمع، و

ون خكٛدد الددى نٓددخنحإلطكولددص ن٥ٍيددش كقددوق  حورهدًد ن ىسح١دٍد يؿددى  خلهددلطددي مددن هالحلوٓدديلش ح، وهددي حهدًد خفددي عٛدٍد

ن قدول حلم، ولعله مدن خلعحلًٍيعش للطىهل في ٗثون حلؿىيى حلغٍري في ٗكله حلمٓطعمٍ ح  خٗدىيى، مد خرينند خٓدنخن رح نده لدوالحلمكُد

 .  حإلٓالمٍٝ حكلمش في  خله ن طكونحمؿطمعش  ٍهخق١ؤرلم خلعحلم رل خلعحعص قوس في خٓط١ح

لٓدؿوى ح حندص ٛدفش هًدخي كحلٓدؿوى لده، خثكدش رمٍد للمالحاللعلم، وخىم رح خرطكٍيم ٓيىن صأرى حإلٓالمفي  نٓخنحإلوكقوق 

ىس هلل خلعردخلمندو١ رحٍٝ وحاللمٓدطهلف فدي ح، فهدو نٓدخنحإل حى رٍقدي هًدخعطقدحمدن  يردىأ نٓخنفي ن٥ٍطه لإل خإلٓالمف–ومىلوله 
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ِٝ َهِليفَدش   ﴿ خٍطهخلىين، وعمحمش خقح، وخفيه ٍْ رَُّك ِلْلَمَالثَِكدِش اِنِّدي َؿخِعدلم فِدي حْألَ ٍَ ًْ قَخَل  قَدخلُوح أَطَْؿعَدُل فِيَهدخ  ۖ   َواِ

ُّ لَكَ  َٓرُِّق رَِكْمِىَك َونُقَِىّ ِفُك حلِىَّمخَء َونَْكُن نُ ْٓ ىُ فِيَهخ َويَ ِٓ سورة البقرة   ﴾ طَْعلَُمونَ قَخَل اِنِّي أَْعلَُم َمخ َال  ۖ   َمن يُْف

َٝ  ﴿ خهيند خٍٝ ليٓص ٗديث  حالٍس خفعم نٓخنلنٓرش لإلخلطكٍيم رحم ٗىيى خ، وهو مق03اآلية رقوم   ٍْ ٓادَمخَوحِص َوحْألَ َمدخ َهلَْقنَدخ حل

ى َٓددم  ددونَ  ۖ   َوَمددخ رَْينَُهَمددخ اِالا رِددخْلَكِقّ َوأََؿددل  مُّ ُٟ ٍِ وح ُمْع ٍُ ًِ ددخ أُندد وح َعما ٍُ يَن َكفَدد ًِ  0سووورة األحقووواي اآليووة رقووم    ﴾ َوحلادد

َؿدخص   ﴿ :خيٟح طعخلىونه خلمولى ٓركحويقول  ٍَ ٝ  ىَ ُكْم فَْوَق رَْع َٟ فََع رَْع ٍَ ِٝ َو ٍْ ي َؿعَلَُكْم َهَالثَِف حْألَ ًِ َوُهَو حلا

ِكديمم  ۖ   ِلّيَْرلَُوُكْم فِي َمدخ آطَدخُكمْ  ٍا ٍم  يُع حْلِعقَدخِد َواِنادهُ لَغَفُدو ٍِ د َٓ رادَك  ٍَ يم ح ح، وهًد361األنعوا  اآليوة رقوم    سوورة ﴾ اِنا  لطكٍد

يم حن لف٥ش رني حلقٍحيٓطهىم  حىم ولهًحلي لكق ركل ًٍيش خلطخىم ورح خلطقىيٍ كٛل عليه ٓيىنحو  ﴿ نٓدخنحإلىم في كىيػه عن طكٍد

دَن  ْقنَدخُهم ِمّ َُ ٍَ ٍِ َو ّ َوحْلرَْكد ٍِ ْمنَخ رَنِي آىََم َوَكَمْلنَخُهْم فِدي حْلرَد ٍا دْن َولَقَْى َك ما ٍ  ِمّ دْلنَخُهْم َعلَدٰى َكػِيد ٟا يِّرَدخِص َوفَ حل١ا

يال   ِٟ  رىليل قوله طعخلى: نخيمحال عليكق لالحلق خلٛحلعمل خ، ولكنه طكٍيم مٍٗو١ ر03سورة اإلسراء اآلية رقم   ﴾ َهلَْقنَخ طَْف

َٓددِن طَْقددِويم   َٓددخَن فِددي أَْك ن َٓددخفِِلينَ  ﴾٤﴿ لَقَددْى َهلَْقنَددخ حْإلِ ددفََل  ْٓ ىَْىنَددخهُ أَ ٍَ يَن آَمنُددوح َوَعِملُددوح  ﴾٥﴿ ػُددما  ًِ اِالا حلادد

ٍُ َمْمنُون   ٍم َغْي خِلَكخِص فَلَُهْم أَْؿ ٛا   .سورة التين ﴾٦﴿ حل

ٍ  ح خنمح حإلٓالمن وال  خيٟدحلكقدوق حص خنخلكقدوق ردل وٟدمحكدل  علدي خل ىينهدمش س ك٥دص مدن هدالحى وخللعر حنـُل هي

لطدي حلٓدمش خططعلق ر خنهأل–ثؾ خلوٗحثٍ خٓ خلطي طنرع منهحولى حاللوٗيؿش حلعقيىس هي حن وخيمحالوهو  حالرص خػ مرىأقهم من ن١الال

س لهًدح هللالنفهدش مدن ٍوف حٓدمش  خانٓدخن نٓدخنحإلٍ خٛ خره  هدالحيٛدرق  خلطدي رهدحثدق ولهالحثٍ خي عدن ٓدنٓدخنحإلثن خلكدح حلمميُد

لك خلنٓدد مدن ػدم طٓدطمى منهدحقش ، وعالخء طقوم عليهحرطىح ٍٓسخألفثؾ، خلوٗحثٍ خطقوم ٓ خلوٗيؿش وعليهحللعقيىس، ومن هًه  ، وكًد

ه حعددش خي هددي ؿمحإلٓددالمف ٛدد١الحالفددي  مددشخألفمددش، حالوٗدديؿش  لك، خ، وفددي كددل ُمددخٍٝ مددحلعقيددىس فددي حلمددإمنين رهدًد ن كدًد

 .  لمٓلمشحمش حاللش لطي طإلف ٓالحٍٟين هي حاللمإمنين في ؿميع حل خؿيحو

س حاللمهمدش حص فدي حوخن من فوق ٓدرع ٓدمحلقٍخر طيهؤيلوكي خر حلكٍيم مإيى  حلٍٓول حنـُل   ًخطهدحمدن  نٓدخنحإل ًخنقدإلهيٍد

 لعنٍٛين، حليّ ٓوى هًين  آطرىحىلرٍٗيش من ٥لم وحٍين خ، وطنٓخنحإل علي نٓخنحإل، ومن طٓل١ هللاد من ىون خٍرح

ُق حع خنق١دحٍس ومدن خلمدوص طدحلهوف من حمن ًل  نٓخنلهو طكٍيٍ لإل ؿلحاللٍُق وقٓم له حكى كفل له حله وح الىللؿوء خف لٍد

 طعخلى: و ي٥هٍ ًلك فى قولههٍى حٍس خط

ال   دَإؿا ًِْن حللادـِه ِكطَخر دخ مُّ ّ  أَن طَُموَص اِالا رِدبِ ْى  ۖ   َوَمخ َكخَن ِلنَْف ٍِ ْى ػَدَوحَد حلدىُّْنيَخ نُْإطِدِه ِمْنَهدخ َوَمدن يُد ٍِ َوَمدن يُد

سِ نُْإطِِه ِمْنَهخ ٍَ ينَ  ۖ   ػََوحَد حْآلِه ٍِ ٗاخِك ي حل ُِ َٓنَْؿ   سورة آل عمران. ﴾٨٢٨﴿ َو

هم خلطه ٓدخء ٍٓدحىحٍي، وقعدوىه عدن خلكٟدحلٗدهوى حكش خعن ٓد خإلٓالملمطؿٓى رحنموًؽ حال نٓخنحإلد خن غيحٗك  وال

يشحني منده خلًي طعدحلكق، حع عن خلٟيحرٗكل ٓلري في عمليش  لرٍٗد حطٓدل١ رعٝد  حاللديّ  خقلند خكمد ٓدطرىحىحالل٥لدم وحو. لرٍٗد

، حء وٓدطعالخالّ رخلنح علي وؤليلكرٍد عدىس خلقحمطعدىىس ولكدن ط٥دل  خالٗدكحلمٓدطرىون حطهًد ح، وقدى ىميدطهمح حكقدوقهم، ويهدىٍو حهًد

ه  يددشخوكم حإلٓددالمفددي  نٓددخنحإلء كقددوق ٓددطعالحاللكردٍد وحل٥لددم وحرطددش، وهددي خػ يعش ح، وحإلٓددالملكقددوق هددي مقٛددى حهدًد لٗدٍد

 .  ٛولهحي وحإلٓالملفقه حء خفهم علم حلنرويش، وهكًحلٓنش حءص خؿ حن، ورهًحلقٍحنـُل  ح، ورهًيشحإلٓالم

http://tanzil.net/#95:4
http://tanzil.net/#95:5
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ن حلقٍخفلديّ رد  طهخيآلكٍيم ركل حن حلقٍحء من حرطىحكله  حإلٓالمن نًكٍ حه خمعن حإلٓالمفي  نٓخنحإللكىيع عن كقوق حن ح

يم عدىل، وكدى حلهٟوع لٍد وخ، فنٓخنحإلكقوق  عليف٥ خطكأو  طعلي كىس الحيش وحلكٍيم ح لقول فدي خلنرويدش ردحلٓدنش حٍكديم كٍد

ٛدوله حي وحإلٓدالملفقده ح، وعلدم نٓدخنحإلكقدوق  أؿدلمن  خنص كلهخلطقٍيٍ كحلفعل وخرأو  ،لٍٓولح خهخكيح خلطي علمنحىيع خكحال

 . ينهي خوفيم هًؤي خلطكف٥ كقوق كل مٓلم فيم يشحإلٓالملٍٗيعش ح خءص رهخلطي ؿحعى حلقوحنص لطن٥يم خك خكله

ػدم  ،لكدونحلقمٍد وحلٗدمّ وح عن هللام كال  لٍكمن حفي ٓوٍس  حنقٍ خلريثش فكينمح علي٥ خلكفح خليعلمن خيٟحن حلقٍحء خرل ؿ

 .  لريثشحُن حطو علي٥ خٍٗ للكفخن هو طوؿيه مرحلميُحن١غى في  ن الخلهي رحالمٍ حاليكون 

حصِ  ۖ   َوِلُكل ّ ِوْؿَهشم ُهَو ُمَوِلّيَهخ ٍَ طَرِقُوح حْلَهْي ْٓ اِنا حللادـهَ  ۖ   أَْيَن َمخ طَُكونُدوح يَدؤِْص رُِكدُم حللادـهُ َؿِميع دخ ۖ   فَخ

ٍم  َْٗيء  قَِىي  سورة البقرة. ﴾٨٢١﴿ َعلَٰى ُكِلّ 

ِٝ َهْون دخ ٍْ ُٗدوَن َعلَدى حْألَ يَن يَْم ًِ ِن حلا ـٰ ْكَم ٍا خ َوِعرَخىُ حل َٓدَالم  سورة   ﴾٣٦﴿َواًَِح َهدخ١َرَُهُم حْلَؿدخِهلُوَن قَدخلُوح 

 . الفرقوان

ْقنَدخُهْم  َُ ٍَ خ  يِّثَشَ َوِمما ٓا َٓنَِش حل ُءوَن رِخْلَك ٍَ وح َويَْى ٍُ رَ َٛ طَْيِن رَِمخ  ٍا ُهم ما ٍَ ثَِك يُْإطَْوَن أَْؿ ـٰ  ﴾٨٢﴿ يُنِفقُدونَ أُولَ

 . سورة القص 

حَم َوَال حْلَهددْىَي َوَال حْلقََالثِددىَ  ٍَ ٍَ حْلَكدد ددْه ٗا ٍَ حللاددـِه َوَال حل َٗددعَخثِ يَن آَمنُددوح َال طُِكلُّددوح  ًِ دديَن  يَددخ أَيَُّهددخ حلادد َوَال آِمّ

ن  ال  ِمّ ْٟ حَم يَْرطَغُوَن فَ ٍَ َوحن خحْلرَْيَص حْلَك ْٟ ٍِ رِِّهْم َو د١َخىُوح ۖ   ٍا ْٛ َٗدنَآُن قَدْوم   ۖ   َواًَِح َكلَْلطُْم فَخ َمناُكْم  ٍِ َوَال يَْؿد

حِم أَن طَْعطَىُوح ٍَ ِؿِى حْلَك ْٓ ىُّوُكْم َعِن حْلَم َٛ ّ َوحلطاْقدَوىٰ  ۖ   أَن  ٍِ ػْدِم  ۖ   َوطَعَخَونُوح َعلَى حْلرِد َوَال طَعَدخَونُوح َعلَدى حْإلِ

هَ َوح ۖ   َوحْلعُْىَوحنِ  َِٗىيىُ حْلِعقَخدِ ۖ   طاقُوح حللـا هَ   . سورة المائدة ﴾٤﴿ اِنا حللـا

 هٍدح خن يعطدىى عليهدح نٓدخنحإليكدون مقٛدىه كفد٥ كقدوق  خنمدبف ؤله١دح عليد خلعقخكطى ر نٓخنحإلس خن يكف٥ كيحلقٍحو

ِٙ فقخل هللا طعخلى:  خ َٛ  . سورة البقرة ﴾٨٧١﴿ َكيَخسم يَخ أُوِلي حْألَْلرَخِد لَعَلاُكْم طَطاقُونَ  َولَُكْم فِي حْلِق

 علديلمٓدلم طقدوم خلمٓدلم رحقدش ريدنهم، فعال خهوس فيمحالهي كقوق  خهخلوؿىن   هللاعنى ٍٓول  خهخ١لرن حًح نٓخنحإلوكقوق 

ى ركػيٍد خمفد خيٟدحلعون فهدي حلىعم وحًى وحالعن  حلمٛلكش ورعى  ح علييكمل من كد وكٍٙ  خء ركل مخهحال هيم وقديم ططغًد

 .  نٓخنحإللغٍد من كقوق حطنٙ عليه قيم  خمم

ؽ خ فدي كهللان خهيده كدحؿش خن في كخيٓلمه، ومن ك ي٥لمه وال لمٓلم الحهو حلمٓلم ح» :لٍٓول  محيقول  ؿطده ومدن فٍد

د يدوم هللاعن مٓلم كٍرش فٍؽ   نٓدخنحإلمٍد حالوطعدىى « مدش خلقيح يدوم هللآدطٍه  خمدش، ومدن ٓدطٍ مٓدلمخلقيح عنه كٍرش مدن كٍد

لًركددش وليكددى ٗددفٍطه ح حكٓددنوحًركددطم  حًحكددل ٗدديء، و علددين خكٓددحال كطددد هللان ح» : هللال ٍٓددول خقدد خيٟددحن حلكيددوحليٗددمل 

 .  «ًريكطه موليٍك

 خمد علدييقدوم  حوطفٓديٍ خعقليد خقخٓي حموخقحو حؿطهىوحلمٓلمين وحء خٓطقى علمح حإلٓالملٍكمش في حلنوٍ وحومن مٛىٍي 

لدش، حلعىحلمدوىس وحلمكردش وحٟدل طٓدوىه خمش مؿطمدع فخقح الىمه خككحفي  ٓالمإل حطؿه ح، فلقى لٍٓول محء ره خؿ خ ومهللاء من خؿ

ف٥دش خلمكحلمٛدلكش خنعندي ر خٛدىهم، لكندخلهلق في طكٛيل مقحف لكق، وٛالحٛى خمن مق خنخلمٍٟس كحلمنفعش وىفع حن ؿلد ح

لهم، خوعقلهدم، ونٓدلهم، ومد، نفٓدهمحن يكفد٥ علديهم ىيدنهم، وحلهلدق همٓدش: وهدو حلٍٗع من حلٍٗع، ومقٛوى حمقٛوى  علي
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 .  مٛلكش خوىفعهٛول فهو مفٓىس حاليفوص هًه  خلهمٓش فهو مٛلكش، وكل محٛول حاليطٟمن كف٥ هًه  خفكل م

 :  اإلسالمت فً المجتمعاحموق 

س لٓدلم، الحهو  حإلٓالمفي ن٥ٍ حألٛل ن ح س حلقٍدحم فدي لٓدالحن فكٍد ر١ريعدش  خوػيقد خالطٛدحٛديلش عميقدش ططٛدل حن فكٍد

س طلطقددي عنددىهنٓددخنحإلس وخلكيددحلكددون وحلكليددش عددن ح، ورفكٍطدده حإلٓددالم يع خ، وطلطقددي عنددىهخن٥مطدده ؿميعددح خ، وهددي فكدٍد طه خطٗدٍد

د هدي حثمش، وحلى حعىس خلقحم هو لٓالحن ثٍه الخثعه وٗعحٍٗ خطه، وطؿطمع لهخوطوؿيه ي يقطٟديه حء خٓدطػنحاللكٍد وؽ مدن حلًد لهٍد

ٍٝ حاللطدي طػيٍد فدي ح ٓدرخدحألولدى مع٥دم حالله١دوس حينفدي منًد  خإلٓالمل، فهطالال حأو  ىخلفٓحأو  ل٥لمحلرغي وخٓق رخلطنح حهً

 .  لعنٍٛيشحلعٛريش وخك خفهحهىحو خعػهحيقٍ رو لكٍود الحمن  خنحلوحويٓطرعى . لكٍودح

ى فدي حلًي نعني ره حلىيني وحمق خلطٓخر حإلٓالمطٛف حولقى  ن ح، وخه كقدحيٍد خن يعطقدى مدحمدش كدق فدي حالن يكون لكل فٍد

هددل حوين٥دٍد . ءحلىولددش ٓددوحنين حم قددوخمددحلمهطلفددش حن خىيددحالهددل حن يكدون حء، وخيٗدد خثٍ ىيندده كمددخٗددع ىيددشؤطلكٍيددش فددي حطكدون لدده 

ن خطٓدميط خهدل ًمدش، وهمدحهم خٓدمأو  دخهدل كطدحويش خلٓدمحص خنخلدىيحع خطردحمق فقى ٓدمى خهٍى ن٥ٍس طٓحالن خىيحال الى حإلٓالم

 .  مق غيٍ ًليلخطٓ الىلنٓرش خر حإلٓالم خن، وىعخٍقيقط

 :اإلسالملذمة فً اهل احموق 

ي ٗدمل حء خلٍهدحمدن وحالمق وخلطٓح يشحإلٓالملعٛوٍ حلقى ٗهىص  عدى حمدن قو حإلٓدالموٟدع  خلًمدش، وًلدك رمدحهدل حلًد

ص حلطدي حلٓدنن حلٍٓول من حوٟق  خلمٓلمين ومحقش رينهم ورين لعالحص لطن٥يم خوطٍٗيع ء رعدىه خمدن ؿد خٍ عليهدخٓد خٓدخٓحعطرٍد

همحلمٓديكيش وحندش خلىيحع خطردحهىون من  خلمعحلًمش هم حهل حلعهى وحن وخمحالللغش حلًمش في حو. ءخلهلفحمن  ممدن يقديم  ليهدوى وغيٍد

فدي طفٓديٍ  حلوخن، وقدخمدحاللًمش رمعنى حء خلفقهحوفٍٓ . «هم خىنحيٓعى رًمطهم »لٍٗيف حلكىيع حء في خوقى ؿ .حإلٓالمٍ حفي ى

ن عقدى خلقدول ردحيمكدن  حهً عليلملش، وحم خككح الطُحملؿُيش وحىينهم ر١ٍٗ رًل  عليلمٓلمين حٍ رعٝ غيٍ حقٍحنه خلًمش رحعقى 

 حإلٓدالمٍ حمدش فدي ىخقحال، وله ريىؤلطحوؿه  علينهم خمحي في عهىهم وحلمٓلمين حلمٓلم في ًمش حه يٛيٍ غيٍ خلًمش عقى رمقطٟح

 .  محلىوحوؿه  علي

هم فقدحهدل ح الدى نخكٓدخإلرن حلقٍحوٛى حفقى  يَن لَدْم يُقَدخطِلُوُكْم فِدي : طعدخلىل خلًمدش ورٍد ًِ الا يَْنَهدخُكُم حللادـهُ َعدِن حلاد

دد١ُوح اِلَددْيِهمْ حلددِىّيِن َولَددْم  ِٓ وُهْم َوطُْق ٍُّ ُكْم أَن طَرَدد ٍِ ددن ِىيَددخ ُؿددوُكم ِمّ ٍِ دد١ِينَ  ۖ   يُْه ِٓ سووورة   ﴾١﴿ اِنا حللاددـهَ يُِكدددُّ حْلُمْق

ددخن ن٥حلقدٍدحوٟددع  خكمدد. الممتحنووة ُحلفٍقددش وحطكددىع  لمٓددلمين وريددنهم لكددي الحقددش رددين لعالحلطكىيددى  خم  َوَال : طعددخلىل خع فقددحلندـد

يَن ٥َلَُموح ِمْنُهمْ  ًِ َُٓن اِالا حلا َل  ۖ   طَُؿخِىلُوح أَْهَل حْلِكطَخِد اِالا رِخلاطِي ِهَي أَْك ُِ َل اِلَْينَخ َوأُن ُِ ي أُن ًِ َوقُولُوح آَمناخ رِخلا

ِلُمونَ  ْٓ ُهُكْم َوحِكىم َونَْكُن لَهُ ُم ـٰ ُهنَخ َواِلَ ـٰ  . سورة العنكبوت ﴾٢٣﴿ اِلَْيُكْم َواِلَ

وح١ رهدم وهطالحال فخرؤفد خلكطحهل حلمٓلمين وحلموىس رين حلفش وحالىس خُي علين حلقٍحوقى يكمل  : طعدخلىل خؽ مدنهم فقدحلُد

يَن أُوطُوح حْلِكطَخَد  ۖ   حْليَْوَم أُِكلا لَُكُم حل١ايِّرَخصُ  ًِ دنَخُص ِمدَن  ۖ   ِكلٌّ لاُكْم َو١َعَخُمُكْم ِكلٌّ لاُهدمْ َو١َعَخُم حلا َٛ َوحْلُمْك

ددنِي ِٛ ُهنا ُمْك ٍَ يَن أُوطُددوح حْلِكطَددخَد ِمددن قَددْرِلُكْم اًَِح آطَْيطُُمددوُهنا أُُؿددو ًِ ددنَخُص ِمددَن حلادد َٛ ٍَ حْلُمْإِمنَددخِص َوحْلُمْك َن َغْيدد

ي أَْهىَحن   ًِ َٓخفِِكيَن َوَال ُمطاِه ٍْ  ۖ   ُم ينَ  َوَمن يَْكفُ ٍِ ِٓ سِ ِمَن حْلَهخ ٍَ يَمخِن فَقَْى َكر١َِ َعَملُهُ َوُهَو فِي حْآلِه  ﴾٨﴿رِخْإلِ

 . سورة المائدة
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َوأَْوفُدوح رِعَْهدِى : طعدخلىل خل٥لدم فقدحو ءحيًحاللًمش من حهل حنش خء له وٛيخلوفحلعهى وحهميش حلمٓلمين عن حن حلقٍحوكىع 

دوح حْألَْيَمدخَن رَْعدىَ طَْوِكيدِىَهخ َوقَدْى َؿعَْلدطُُم حللادـهَ َعلَدْيُكْم َكِفديال   ُٟ ِه اًَِح َعخَهىطُّْم َوَال طَنقُ اِنا حللادـهَ يَْعلَدُم َمدخ  ۖ   حللـا

 . سورة النحل ﴾١٨﴿طَْفعَلُونَ 

َال : طعدخلىرقولده  حإلٓدالم علديههم حكٍدحن عدن حلقٍدحلًمدش وقدى نهدى حهدل حثى خلطعٍٝ لعقحعىم  علي حإلٓالمكٝ  خكم

حهَ فِي حلِىّينِ  ٍَ ِّ  ۖ   اِْك ىُ ِمَن حْلغَي ْٗ ٍُّ َوِس  ۖ   قَى طارَياَن حل ٍْ ََٓك رِخْلعُ طَْم ْٓ ِه فَقَِى ح ٍْ رِخل١اخُغوِص َويُْإِمن رِخللـا فََمن يَْكفُ

خَم  َٛ َِٓميعم َعِليمم  ۖ   لََهخحْلُوػْقَٰى َال حنِف هُ   . سورة البقرة ﴾٤٨٣﴿َوحللـا

ف حهل ًمش ممن حد هم خلكطحهل حن حٓيين خلعرحمويين وحالٗىين وحلٍحء خلهلفحء رعىه من خومن ؿ لٍٓولحعطرٍ حلقى  عطٍد

١نون فدي خلقدحلًمدش هدم ح هدلؤف. لًمدشحهدل أى حلمؿدوّ فدي عدىحرثش وخلٛحىهل كل من حلًمش معهم، وقى حركقوقهم وعقى  حإلٓالم

ين حلمٓدلمين، وحمدن غيٍد  حإلٓدالمى رال يطهم خكيد علدي حن يإمندوحو حيٓدطٍقو ن الح علديىهدم ن فدي رالخمدحال حع١دوحلًد طهم وكٍد

س( لهُيندش خلُكدحلمٓدلمون )حيىفعده  خردل مدخلؿُيدش( هدي مقحلًمدش )حهل حلطي طىفع من قرل حل حموحالنص خوك . طهمحىخلهم وعرحموحو

  .  لىولشحهل حلمؿطمع ىحء خرنحص لمهطلف خطقىمه من هىم خلىولش لمح

لن٥ٍد عدن ىيدن وؿنٓديش حرغٝد  حإلٓدالمٍ حفدي ى خؿميدع مد علديطن١رق  خنهبفثم حلؿٍحص وخلعقورحفي  حإلٓالمم خككح خمح

د خلفقهدحٓدطػنى ؿميدع حلنٓرش للًميين، فقى خء رخلفقهحرين  قليال خفهطالح خطهخفي رعٝ ؿُثي حال خمٍطكره كدل حلهمٍد وحء عقوردش ٍٗد

ُيٍ الحلكدم  مي كددحلمٓددلم وح علديلطدي طن١رددق حمددش خلعحم خككددحال خمدحو. خيإمندون ركٍمطهدد لًمددش الحهدل حن لهندـد كٗددهٍ  ،ثمحلؿٍخلًد

 .  ءحلٓوح عليلمٓلم حلًمي وحقد خل١ٍيق كيع يعحق١ع أو  لطؿّٓ،حأو  ف،لٓالح

كلهم خعهم وكدل مٗدخوٟحقٗش خًلك من من علييطٍطد  خلىينيش، ومحثهم خد ٍإٓخنطهحو ٍخهطيحيهٙ  خفيم ءحٍحآلىل خوطر

 حيٓدديثو حال علديمدش، خلطحلكٍيددش حريدنهم رؿدو مدن  خكلهم فيمددخعهم وكدل مٗدخوٟدحقٗددش خًلدك مدن من علدييطٍطددد  خريدنهم ومد خفيمد

ويكفدي قولده ٛدلى . يشحإلٓدالمثدى خلعقحلطٗكيك في ح الىلىعوس حأو  لٍىسحأو  ن،خلعٛيح عليلطكٍيٝ حأو  لفطنشح ٍسخػبر خلهخٓطعمح

 . مش "خلقيحني كنص هٛمه يوم حًحني ومن حًحفقى  خًى ًميح" من : عليه وٓلمهللا

فعندى  ،لفدهخيه خيعندي ٍفدٝ مد ال ،نٓدخنحإللٗدىيى ركقدوق حي حإلٓدالملفكدٍ ح اهطمدخمعدن  خن كدىيػنح يدشخلنهحوفي 

كطى نقدع طكدص  خطرهٍن ال وقص الص حولكن في ً خنٍفٟه م الخص ون٥خًؽ للمعٍفش وٓلوكيخطهم نمخقع كيحلغٍد في وح

رعقدل  حطهم، وهدًخلطنفيدً لنٓدطفيى مدن فكدٍهم ونٓدق كيدحليد خٓدح، ونفيدى مدن رعدٝ خعليهد خوم خلهخم خرل نقيمه خ١ٓوطه

 . خاليه لطي نٓطنىح خىثنخمر خولن خقيمن خ، ولنخعقيىطن خفلن ؤله١حود حلٛوحلطمييُ رين ح عليمفطوف وقىٍه 

لٗدعود ركقدوقهم حو فدٍحىحألرمدىى طمطدع  خٓدهخيدطم قي خملموٓد خقعدحلعٛوٍ وحنص عرٍ خك نٓخنحإلفكقوق  حهيٍحو

 . لفعلخينفً ر خقعحلم طكن و حًح خطعني ٗيث ، النٓخنحإللن٥ٍيش في كقوق خف. لمهطلفشحلعٛوٍ حص وخلمؿطمعحعرٍ 

  

http://tanzil.net/#16:91
http://tanzil.net/#2:256
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 طنةالموا :نًالثالفصل ا

ندد خي رٗدكل كريدٍ رؿنٓدخنحإللمؿطمدع حهمص فدي ط١دوٍ خٓديش ٓدخنونيدش وٓيخوق اؿطمخعيدش١نش فكدٍس حلموحطعطرٍ 

 خنهدألهميدش حص حص وهدي ًخؿردحلوحلكقدوق وحن خفيش وٟدمخلٗدفح١يدش وحلىيمقٍح الدىلعىل وحس وحوخلمٓح الىلىولش خلٍقى رح

 خٍ رمحلكوحٍ خ١حفي  خطىريٍه الىلىولش وطًهد حلمؿطمع وحص خقعش رين مكونحلوحص خفهطالحالص وخفلهالحٍفع  عليطعمل 

ع عنه فدي خلىفحٛش وخمش وو١نه هخط١ويٍ مؿطمعه ع الى١ن رو١نه وىولطه وطىفعه حلموحلمؿطمع وطعلق ح يٓمق طقويش

لعٍقيش حثفيش وخل١حص خعحلٍٛحلفطن وحؿكش للكى من خلنحليش حاللمؿطمع هو ح١نش في حلموحن طفعيل كق ح. صخُمحالص خوقح

لدىول حلمؿطمعيدش فدي عدىى مدن حلوكدىس حص حقم طهىيدىخلطفد ن٥دٍح  عفش خهميدش مٟدح١ندش حلموحمفهدوم  هدًؤويي مؿطمع حفي 

 خه١ٍهدألىوليدش لعدل مدن حقليميدش وحالص حلمطغيدٍحٍعش من خص مطٓخكمحص رعى طٍخالٗكحلعولمش من حط١ٍكه  خونطيؿش لم

ول خلفٛدل طندح حًلدك ٓديطم فدي هدً علي خ  طؤٓيٓو. لطقٓيميشحص خعحلنُحص وخلكٍكح انرعخعلىولش وحهٍس ٓقو١ هيكليش خ٥

 .خثٛهخوهٛ خثُهخوٍك خىهخرعح١نش وحلموحمفهوم 
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 ولااللمبحث ا

 انهاركاطنـــــة والموامفهــــــــوم 

  "Citizenship"طنةالموا: مفهوم أوالا 

هميطده لفهدم وطكليدل حلدٍغم مدن ح علدي، حٓديش طعقيدىخلٓيحلٓوٓيولوؿيش وحهيم خلمفح أكػ١ٍنش من حلموحيعى مفهوم 

 حهميدش فدي كونده مإٗدٍحالمؿطمدع، وططٟدق هدًه  يألفيش خلػقحو حإلؿطمخعيشٓيش وخلٓيحهٍ حل٥وحص وكال  لمٗحلعىيى من ح

 . لىولشحلفٍى وحلوػيقش رين حٓيش خلٓيحر١ش حلٍحنه يمػل ح خلمؿطمع، كمح فٍحىألٓيش خلٓيحلمىنيش وحلكقوق حعن  حومعرٍ

لفدٍى حقدش ردين لعالحطه فلدم يعدى فقد١ يٛدف خآدطهىحمص عىيدىس فدي مٟدمونه وح١ندش طغيدٍحلموحولقى ٗدهى مفهدوم 

 ٍحقٍبردٍين خلطدحص عردٍ خيدىل عليده مدن مٛد١لك خمدأو  ١ندشحلموحقطٍن مفهدوم خ، فدنونيخلقدح حلٓيخٓي خلىولش في ٗقهحو

 . وينخلمطٓح فٍحىلأللكٍس حٍكش خلمٗح١نش في قرول كق حلموح مرىأٍ حقٍحلطعريٍ عن ح١نين، وطمػل حلموحس رين حوخلمٓح

نده يعردٍ حٛدٍ، كيدع خلمعح ؿطمدخعيحإلٓي وخلٓيحلمكونش للفكٍ حهيم خلمفحهم حكى من ح١نش وحلموحويعطرٍ مفهوم 

ل١ريعدش طلدك  ن٥دٍح  و. هدٍىحكيدش خلمؿطمدع مدن نحثٍ خلفدٍى وٓدحكيدش، وخلىولدش مدن نخلفدٍى رحلطي طٍر١ حقش لعالحعن طلك 

ن خلىولدش، فدحفدي  ؿطمدخعيحإلو حلٓيخٓديم خلمكوندش للن٥دحلمهطلفدش حٛدٍ خلعنحرين  خطؿش عن ٍر١هخلنح خطهحقش، وطعقيىلعالح

 . لٛعورشحيش في خغ حمٍحلش يعى خلكح١نش في طلك حلموحطعٍيف 

١نددش طددوكى حلموحن خورددًلك فدد حإلؿطمخعيددشل١رقددش حٓدديش وخلٓيحفيددش وخلػقحلهويددش ح١نددش ركٓددد حلموحويهطلددف معنددى 

ؽ خنطدحالل خٗدكح١نش هي ٗدكل مدن حلموحن ح حلٓيخٓيلمؿطمع حمش وحالص كول خٟحفطٍحاللقيم وحنى وخلمعحرمؿموعش من 

هٍين خآلردد خقطنددوكددًلك عال خنفٓددنح خلهددين مددن هالخيىيولوؿيددش نعددحعمليددش  خهددبعطرخ١ٍنددش رحلموحن نفهددم حفي وينرغددى خلػقددح

 . خٍرخيكون مطٟ خم خلرخص غخقلعالحلق وخلمٛحم معقى من خلم في ن٥خلعخور

لمقٛدوى ركلمدش ح علديلٟدوء حء خلقد١ندش ٓديكون هيدٍ معدين الحلموحللغدوي لمٛد١لق ححألٛدل لركع في حولعل 

 خلطدي طدًهٍ رهدحص خلطعٍيفدح١ندش مدن ردين طلدك حللمو ىقدش وٗدموال أكػدٍطعٍيدف  الىلوٛول حيٓهل عمليش  خ١نش ممحمو

 ىينخ . لمطوفٍس لحٓيش خلٓيحميّ حلقوحهيم وخلمفح

 طنة:المواللغوي لمصطلح ااألصل 

 . ١نشحلموحمعنى  الىللوٛول  حلعٍريش طمهيىحطينيش ولالحللغطين حلكلمش في كل من حٛل أول ٍٗف خٓنك

 طنة:المواتٌنً لمصطلح لالااألصل  .1

غٍيق وفي حاللقىيم عنى حلم خلعحلمىينش في حلًى كىع لمفهوم ىولش حلط١وٍ خمٍطر١ ر خٍيهيخ١نش طحلموحن مفهوم ح

لطفٍقدش حن عمليدش حي حمدش خقحاللش خرمٓ ٓيخٓأمٍ مٍطر١ش رٗكل حالىة خنص في رخ١نش كحلموحن فكٍس حي ح، خٍوم

ّ وٟدعص خٓدحال حهدً علديمدش للٗدهٙ، وخقحالمكدل  علديطٍطكدُ  خيكمله ١ن ومن الحرين من يكمل ٛفش مو

نيدش خلٍومح١وٍيدش حمرٍحالكدىوى  الدىلطدي طنٟدم حن حلنٓدرش للرلدىخلكقدوق رح اع١دخءلمن٥مش لعمليش ح خنينهحقو خٍوم

لدًين هدُمطهم حولثدك حوردين  خمىينش ٍومد كنيخ١ٓنش كوٓيلش للطفٍقش رين حلموحيش حلرىحن في خلٍومحٓطهىم حكيع 

 . خٟيهحٍأل خنهم وٟمطهحرلى عليٓطولص حلكٍد وحفي  خٍوم
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ء خلوفدحكقدوق مكدىىس و عليلكٛول ح، وخن مخمك الىء خنطمخالطٍطر١ ر خنهخر خ١نش هنحلموحن نكىى ح خوعليه يمكنن

١ندش طعندى حلموخلمىنيدش، ولدًلك فحلعٟدويش فدي حمدل خك حلٗدهٙ عٟدوح حيعدى هدً خٓهخٓح عليلطي حمقٍٍس و بلطُحمخصر

 . صحُخمطيحص وخؿرحيطٟمنه ًلك من كقوق، وو خ، رمخ١نحلٗهٙ موحلًى يكون فيه حلوٟع حأو  لشخلكح خٟمني

ٍٛ خلعنحء رطكىيى خكطفحالػٍص حص خلموٓوعحؿم وخلمعحن مع٥م خ١نش  فحمع للموخون٥ٍ لٛعورش وٟع طعٍيف ؿ

 خ١ندش روٛدفهحلموح الدىٍص خٗدح نيدش مدػالخلرٍي١حٍف خلمعدحثٍس حفدى. ١ندشحلموحهدم عدن معندى حاللُمعردٍ ح خلطي طٍى فيهح

 كخوهن. خيطهخن يطمطع ركمحء للىولش، ومن ػم يكق له لوالحعش وخل١خلفٍى رح خلىولش كيع يىين رموؿرهحلفٍى وحقش رين عال

، ككدق اليده لمنطمدينح ٓديخلٓيحم خلن٥دحفي  خكقوق فٍحىحأل١نش حلموحنونيش كيع طع١ى خلش قخك خ١نش روٛفهحلموحمن قىم 

ٍكش خلمٗددح خنهدح١ندش فدي حلموح. هدٍىحهطٛدٍص موٓدوعش ح خرينمدد. ٓديش للىولدشخلٓيحلمن٥ومدش حٍكش فدي خلمٗدحؿدى وحلطوح

 خنهدخ١نش رحلموحع لم طكطف روٛف خؿطمحالص علم خكىى موٓوعحن حقليميش غيٍ حكىوى  خملش في ىولش لهخلكحلعٟويش خر

١نش حلموحن م١ٛلق حوٟكص ح، رل خلطي يلطُم رهحص خؿرحلوحلفٍى، ومؿموعش من ح خلطي يكوُهحلكقوق حمؿموعش من 

 . هيشخلٍفحلكقوق في ىولش حلطي طن٥م هًه حص خلهيثحص وخلمإٓٓح الىلكىيع، حلعٍٛ حيٗيٍ في 

 ٍس عن:خ١نش هي عرحلموحن ح الىٓرق نلهٙ  خومم

 . صحُخمطيحالص وخؿرحلوحلكقوق وحلىولش وططٟمن مؿموعش من حلفٍى وحنونيش رين خقش قعال  -1

ملدش طلدك خلكحوططكقدق عٟدويطه  خلعٟويش في مؿطمع مدحمل خك حلفٍى روٛفه عٟوح خلطي يكوُهحنش خلمكح -2

 . لمؿطمعح حٍكش في هًخلمٗحعن ١ٍيق 

 طنة:الموالمصطلح  لعربًااألصل  .2

١نش وهي حلموحرمعنى  نؿليُيشخإلر (Citizenship)لًى هو طٍؿمش لكلمش ح١نش حلموحلم١ٛلق  لعٍريححألٛل 

ًن هو ح١ن حلموخومكله، ف نٓخنحإللمنُل طقيم فيه وهو مو١ن حلو١ن: حلعٍد" حن خلو١ن وفي "لٓحق عن خٗطقح

١ن حلمدوحكيدع  خ١ن قدىيمحكلمدش مدوه اليد نص طٗديٍخلًى كحلمعنى ح، وهو نفٓه خو١ن خطهًهحلطي حٍٝ حالكن خٓ

رطعدىص عدن ح خنهدحلدرعٝ مدن كيدع حعندى  لطٍؿمدش لدم طلدق قردوالحن طلدك حغيدٍ  خاليهد لمنطمديحلمىيندش حكن خهو ٓ

لمعندى ح١ندش لدم ين١لدق مدن حلموحٍ مٛد١لق خهطيدحن حللمٛد١لق، و للف٥ديح ٛللأل لكقيقيحلمٟمون حلمعنى وح

 . ٍرشخلمقحٍٟن للٓهولش و خرقىٍ م ٍيهيخلطح

مش خلعحىس حٍحالهمش في طٗكيل خلمٓحٓيش وكق خلٓيحٍكش خلمٗحفكٍس  الىلىقيق ح خهخ١نش طكيل في معنحلموحوفكٍس 

ص، وهددًه خؿرددحلوحمؿموعددش مددن  ءحىؤردد خرلهددخلددًى يطمطددع ركقددوق يقددوم فددي مقحنونيددش للفددٍى خلقحٛدديش خلهحوهددي طٗددكل 

للىولدش  ٍيحىحإلُ خلؿهدحلهىمدش فدي حريدش، كدق خنطهحالثف خلطٍٗق للو٥دحلطٛويص وكق حكق  خلطي من رينهحص حُخمطيحال

 ٓديخلٓيحم خلن٥دحينفٛدل عدن عمدل  ال حيمػل عنٍٛ خهآطهىحمن حى، طٗطٍك في خعطقحالي وحلٍحلطملك، وكٍيش حوكق 

عيدش ططكفدل خلؿمحلفٍىيدش، وحلمعنويدش حىيدش وخلمحلكقدوق حٍس عدن مؿموعدش مدن خمش عرخلعح خلطه١نش في ىالحلموح، وكملهؤر

١نددون، فددي ٗددكل حلموح خص يٓددىى رعٟدهخؿرددحلوحرددل مؿموعدش مددن خ، فددي مقخ١نين منهددحلمدوحوطمكددين  خنطهخرٛدديلىولدش ح

مدن يكمدل  خفمنهد خ١ندش وطعٍيدف ٟدمنهحلموحهيم خٍيش للىولش، وططعىى مفدحىحالؿهُس حالقرش حف ومٍحٍٗحص، طكص خهىم

نونى خيإٓدّ لمعندى قد خمد خومنهد خيكمل معنى فكٍيد خم خومنه نٓخنحإللفه حلًى حن خللمك خنيؿىح  ء وخنطمحو خ١فيخمعنى ع

 . ه و١نهخطه طؿخؿرح١ن ووحلموحيعرٍ عن كقوق 

ء لدوالحُ وحعطدُحالهميدش ح١نش رٗكل كريدٍ عدن حلموحلمؿطمع، وطعرٍ حء خيقوم في رن خأٓخٓي ح١نش ٍمُحلموحوطعى 

مدش خقحلدو١ن ليقٛدى رده مكدل حوٍى لفد٥  خ١ندش، فيمدحلعٍريش طهلدو مدن لفد٥ موحللغش حؿم خن معحلرعٝ "حول خللو١ن، طن
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في و١ن  أكػٍأو  ػنينحعلش رين خلمفحٍكش وخلمٗحأو  يٗش،خلمعح١نش، رمعنى حلموحٗطقص كلمش ح١ن ح، ومن فعل ونٓخنحإل

 . كىحو

م المٌررالدولررة حٌررث تفرررض علٌرره الفرررد وابررٌ   إلتررزاملررة مررة، وعالالعاة الحٌرراركة فررً المشرراطنررة هررً المواو

لضرورٌة ات الخدمالدولة له حموله فً توفٌر ا  تضم  ابل اع عنه ممالدفاء ولوالاء وانتماال اهمهالتً اته اجبابو

فرة، حترى اك اإللتصرادٌةو اإلجتماعٌرةسرٌة والسٌالفررد حمولره ا ٌأخذ  ابد م  طنه حمٌمٌة الالمختلفة ولتحمٌك موا

 . طنةالموات فً مفهوم اجبالوالحموق واوٌة فً المجتمع متسات اوٌ ، فجمٌع فئالجمٌع متساٌبمى 

قدش ردين فدٍى ١ندش عالحلموحن ح الدىنيدش خلرٍي١حٍف خلمعدحثدٍس ح١نش كيدع طٗديٍ ىحص عىس للموخولقى وٍىص طعٍيف

١ندش طدىل حلموحن ح علديص وطإكدى خؿردحقدش فدي كقدوق وولعالحططٟدمنه طلدك  خلىولدش ورمدحنون طلدك خق خيكىىه خوىولش كم

ٓديش مػدل كدق خٓي خ١ندش كقوقدحلموح علديطٓدرغ  خنهح خص، كمخمن مٓثولي خكرهخيٛ خلكٍيش مع محمٍطره من  علي خٟمن

 . مشخلعحٛد خلمنحد وطولى خنطهحال

 علديلكدٍٙ حلمؿطمدع وحف حهدىحون فدي طكقيدق خلطعدح علديلفدٍى حلطي طكع حلقيم ح خنهخر خيٟح١نش حلموحوطعٍف 

ل خطٛدحالص وحٍحلقدٍحً خطهدح علدي حىٍخطؿعله قدلطي حص حٍخلمهح، وكًلك خلطي يقوم رهحل خعمحالء وطكمل مٓثوليش خنطمحال

 . هٍينخآلر

 فيدش معيندش الحفدي رقعدش ؿغٍ خٍٓطهخص وممخؿرحلٗهٙ ركقوق ووح١نش: هي طمطع حلموححن  الىعٝ رو ًهد حل

نون يكقدق خلقدحن خف رخلطخليو، ؿطمخعيحإللموقع حأو  لعٍقحأو  للونحأو  لنوعحأو  لىينحف في هطالحالطمييُ رينهم رٓرد 

لرٗدٍ طؿدٍى وفدق طٛدوٍ مٓدرق يعٍفده ويٍطٟديه حص ردين خقدلعالحم ويؿعل خلن٥حص ويفٍٝ خلمؿطمعحهل حس ىحوخلمٓح

 . لؿميعح

عٍ خلمٗددحن فددي خلددو١ن وهددي كيددحء للىولددش ولوالخء وٗددعوٍ رددخنطمددخالّ رخكٓددح خنهددخ١نددش رحلموحطعددٍف  خيٟددحو

ندده خلددو١ن ركيحلددو١ن، ورددين حد حوطددٍ نٓددخنحإلنونيددش رددين خلقحيش ونٓددخنحإلقيددش وهالحالر١ حلددٍوحص وخؿرددحلوحلكقددوق وحو

 . ١نيهحومهطلف مو حلٓيخٓي

مدش وهدي حالٛدٍ خلمٓدلم كفدٍى وعنحلطدي طدٍر١ ردين حلٛدلش ح خنهدخر يشحإلٓدالمكيدش خلنح١ندش مدن حلموحطعدٍف  خكم

مهم مدن ؿهدش خلمٓدلمين وككدحلطدي طؿمدع ردين حلٛلش ح خص ؿميعلٛالحم، وططوؽ هًه خمحالكم وخلكحلمٓلمين وحو فٍحىحأل

ثمش رين خلقحص لٛالحهي طعريٍ عن ١ريعش وؿوهٍ هًه  خ١نش هنحلموخهٍى، فحمن ؿهش  خلطي يقوم عليهحٍٝ حالورين 

 . لو١نح حورين من يقيمون في هً حإلٓالموهي و١ن  حإلٓالمٍ حى

لطدي ح لطُحمدخصحإلو خلىولدش لمدن يكمدل ؿنٓديطهح خلطي طكلفهدحلكقوق ح الى حلٓيخٓي خهخ١نش في معنحلموحوقى طٗيٍ 

 . اليه ءخنطمخاليٗعٍه ر خموٍ و١نه رمحلفٍى في حٍكش خعليه وقى طعنى مٗ خطفٍٟه

ص عن حلًحموٍ حطٗغلهم  ركيع ال فٍحىش لألٓخٓيحالص خؿخلكحع خٗرح١نش حلموخفيقٛى ر حالقطٛخىيلمن٥وٍ حومن 

عى خلؿمددحلعمددل حمددل وخلطكحو ونخلطعددحيإٓددّ  خص مٗددطٍكش رمددخيددخلق وغخّ كددول مٛددخلنددحق خطفددحم وخلعددحلهيددٍ حمددوٍ ح

 . لمٗطٍكح

 علدي١ندش حلموحييٍ خويمكدن طعٍيدف معد. لؿيدىح١ن حلمدوحمش من خلعحيطوقعه  خم الىمش خ١نش رٛفش عحلموحوطٗيٍ 

 خنهدح علدي١ندش حلموحوكدًلك يمكدن طعٍيدف . ٓدشخلٓيح١ن فدي حلمدوحص كدول ىوٍ خلطوقعدحلمٗطٍكش مدن حلمؿموعش ح خنهح

 . ١ن ؿيىحم ره كموخلقيح١ن حلموح علينه يطوؿد حّ خلنحيعطقى  خٛش رمخلهحييٍ خلمعحمؿموعش 
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١نش حلموحلطي طٗكل حص خؿرحلوحلكقوق وحص وهًه خؿرح١نش هي كقوق ووحلموحن حرقش خلٓحص خلطعٍيفحويطٟق من 

 مردىأر هطمدخمحإليدش حل، كيدع طٍؿدع رىخلنٟدحع وحلٛدٍحل ١ندش مدن هدالحلموح خاليهد لغٍريش، قدى وٛدلصحص خلمؿطمعحفي 

 خعقرهدح خومد لدىينيحف ٛدالحالص خنطيؿش كٍك ػيٍهؤطيى حوطُ لطؿٍيريح نيلعقالح حلٓيخٓيلفكٍ ح الى خرووٍح١نش في حلموح

ىة خغش مردخم رٛديخلدع عٗدٍ قدخلػحلقدٍن حمندً  لغٍريحلفكٍ حن ح خٓيش، كمخلٓيححلكيخس لطنويٍ في حلنهٟش وحص خمن كٍك

لككددم حل مددن خنطقددحالن عمليددش حلددًكٍ خلؿددىيٍ رحٓددل١ش مقيددىس، و طؤٓدديّلص ككددم ؿىيددىس حىوحص وطو٥يددف حالددي  وط١ددويٍ

 أٛدرقلمٓدطرىين، وحم خلككدحلٗدعود وحردين  ىمدويع حل ٛدٍلمقيى، لم طكن ٓهلش رل طمص من هدالحلككم ح الىلم١لق ح

 . لشخلفعحٍكش خلمٗحكق  خ١ن رعىهحللمو

هرذه  علرًهوٌة رسمٌة لكرل فررد، وٌترترب : خنهح علي١نش حلموحن نٓطهلٙ مفهوم حٓرق يمكن  خم عليء خورن

 . ائهم لهانتمالذٌ  ٌمٌمو  فً دولة معٌنة ٌعبرو  ع  اطنٌ  المواوٌة لجمٌع ات متساجبالهوٌة حموق ووا

 

ا   المرتبطة بهاهٌم المفاطنة ببعض الموالة : عالثانٌا

رك معده ردل خره، وططٗد ػٍؤوطط١نش، طإػٍ فيه حلموحرمفهوم  خوػيق حٍطرخ١خ  لطي طٍطر١ حهيم خلمفحك مؿموعش من خهن

 خمندش فيمدخلكحص خقدلعالحف لطكىيدى هطالحاللٗره وحوؿه ح عليلوقوف حلًى يط١لد ٍٟوٍس حمٍ حال، خهل مع رعٟهحوططى

 . خرينه

 :لوطنٌةاطنة بالموالة عال -1

ليددىه خللددو١ن وطقثهددم وطوكددىهم ووال فددٍحىحألٓددك خطم الددىلددًي يددإىي حع خلددىفحلددو١ن وهددي حلو١نيددش كددد حطعنددي 

ٗدٍس خلمرحلريثدش خول عهدىه رحلفدٍى فدي ح اٍطرخ١ولى ومن حاللطنٗثش حص حلو١نيش منً ٓنوخلٗعوٍ رحويطكون  ،ع عنهخلىفحو

لىوليدش حلموٓوعش حوطٗيٍ  ،١فشخلعح عليطٓطنى  خلطفكيٍ رقىٍ مح عليطٓطنى  وقى ال ،١نحلموحلطي ططولى لىى حعٍ خلمٗحو

يش انٓدخن١فدش خع خلقوميدش مدن كيدع كونهدحطٗدره  خنهدحء لده ولوالحلو١ن وحلو١نيش طعني كد حن ح الى حإلؿطمخعيشللعلوم 

 . لفٍى رو١نهحطٍر١ 

نكدو  نٓدخنحإلؿدد حوو نٓدخنحإل علديلو١ن حطٗمل فٟل  نٓخنحإلس خنى ٍٟوٍيش في كيخمع عليلو١نيش طىل خف

١ندش حلموح خمدح. ٓريل نهٟطه وٍفعطه وطقىمهلعمل في حه وأؿللنفّ من حل وخلمحع عنه ورًل خلىفحكى، وحن وحو١نه في 

١نش رنوع حلموحطه، وططميُ خؿرحلفٍى كقوقه ويإىى وحطه، فيعٍف خؿرحلطي طكىى كقوقه ووح١ن حلموحٛفش  خنهخفطعٍف ر

هدٍين فددي طكقيددق حال١نين حلمددوحون مدع خلطعددحلكددٍد وحلٓدلم وحص خوقددحفدي  خ١ن للىولددش وهددىمطهحلمدوحء ٙ مددن والخهد

 . لقوميشحف حهىحال

لمؿطمددع، حٛددش ركددل فددٍى فددي خلهحم خلمهددحص وخؿرددحلوحلكقوق وخ١نددش يددٍطر١ رددحلموحن مفهددوم حٓددرق يطٟددق  خوممدد

ً خطهدحلطفكيدٍ، وحص حٍخد مهدخكطٓدح علديعىطهم خرمٓد ١يحلىيمقٍحلمؿطمع حفي  لشخلفعحٍكش خللمٗ فٍحىحألى حعىحويقطٟى 

يعندى  خ١ندش، رمدحلموحلطدي طكمدن فدي مفهدوم حء لوالحلكد وحعٍ خمٗ الىلو١نيش فهي طٗيٍ ح خمحص كال  لمٗحٍ وكل حلقٍح

 اكطددٍحمص، وخؿرددحلوحلكقوق وخردد لطددُحمحإلفددي  خهٍهددخٍس، وططؿلددى م٥خلكٟددحع وحلطٍخلفهددٍ رددحٍٝ وحاللددو١ن حكددد 

ٍيش حآدطمٍٓدكه ووكىطده وخطم علديلكٍٙ حع عنه وخلىفحيطه وخكم عليلعمل حلو١ن وحثىس في خلٓحييٍ خلمعحنين وحلقوح

مدن  خأٓخٓدي خمقومد خهدبعطرخٍلو١نيدش رح خاليهد لو١نيش، ردل طمطدى لطٟدمحٗمل من ح١نش حلموحن خف رخلطخليومطه، ثه وٓالخرق

 . خطهخمقوم

 :طٌةالدٌممراطنة بالموالة عال -2

١يدش حلىيمقٍحٍٓدش خلممحن حريدش فدي خيؿحالص خاللكدح١يدش يدنعكّ فدي حلىيمقٍحلدش خلكح١نش علي حلموحوٟع  ػيٍؤوط

١ندش علدي ٗدكل حلموحفي طفعيل وطؿٓيى  خيٟحلمؿطمع وح١نين في حلموحء يمػلون وهإالٍكين خعلين ومٗخفالي   ؽخطكط
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الدي   لٓريلحلطي طعطرٍ ح١نش وحلموخلٛلش رحص حص ًخلكٍيحلكقوق وحص فعليش لؿميع خٍٓخمم خمؾ طنفيًيش ططٍطد عليهحرٍ

١يدش حلىيمقٍحيؿعدل  خمؿطمدع مد لدو١ني فديحلكّ حٍكش وخلمٗحؿع حن طٍخرل فخلمقــح، وفي خ١يش وطعــُيُهحلىيمقٍحىعم 

 . في ه١ٍ

١ن فددي حلمددوح١نددش طعنددي كقددوق حلموحن ١نددش الحلموحص خٍٓددخؿددع قدديم وممح١يددش ططٍحلىيمقٍحوٟددعف  بهطُحُوردد

١ندش حلموحلدش ى طهلدو مدن ىالخيش طكدٓدطرىحىحالص خلمؿطمعدح، وحإلؿطمخعيدشٓديش وخلٓيحس خلكدٍس للكيدح١يش حلىيمقٍحٍٓش خلممح

لمطنوعددش، حلمطعددىىس، وحص خلمؿطمعددحلىولددش فددي حء خ١نددش ورنددحلموحُمددش حلكددل  ١يددش ٓددريالحلىيمقٍحطعطرددٍ و. ١نحلمددوحو

 . خطهخؿرحوو خ١نش ركقوقهحلموحٍ خنطٗحٍٟيش هٛرش ل٥هوٍ وح١يش طٗكل حلىيمقٍخف

عمدش حلىحلفدٍى حكٍيدش  الدى١يدش حلىيمقٍح١يدش كيدع طٗديٍ حلىيمقٍح١ندش وحلموحلٗدىيى ردين حٍد خلطقدحورًلك يطٟق 

مدن  كدال  ن حلمؿطمع، ومن ػم يطٟدق حه خطه طؿخطه ومٓثوليخؿرحلفٍى روحٗعوٍ  علي١نش حلموحٓيش وطإكى خلٓيحٍكش خللمٗ

 . لن١ٗشح١نش حلموحش في رنيش أٓخٓيص خرش مط١لرخ١يش رمػحلىيمقٍحء وخنطمحال

  :ءانتماالطنة بالموالة عال -3

ن مؿمدوع حٍيهده، ًلدك خلش طخٛدحوص هويطده خلٛكيق رمقومدحص وعيه خنخمؿطمعه رٟم الىلفٍى حء خنطمحويكون 

لطدي حطه خن لكدل مؿطمدع هٛوٛديخكد حًخطه، فدخء ومٓثوليخنطمحالفش خلفٍى رػقحٍين يٗكل وعى خلطحص حلهرٍ لمطرقيحػٍ حال

لمؿطمدع حفدي  نٓدخنحإلء، وخنطمدحالٛدٍ خعن خلطدي طنمدو عليهدحعدىس خلقحص طٗدكل خلهٛوٛيحن هًه خطه، فحعن ً خيعرٍ ره

ء، خنطمدخالّ رخكٓدحالء ولدوالحمن وخلطٟدحعٍ خمٗد خثٙ ومنهدخلهٛدحلطمطدع رؿملدش مدن ح١ندش عليده حلموخكطى يطٛدف ر

 . لكقشح١نش حلموخكطى يطٛف ر نٓخنحإلن ؿىح  عٍ في عقل ووخلمٗحثٙ وخلهٛحوططؿٓى طلك 

 ءخنطمدحالعدىس خ١ندش طن١لدق مدن قحلموحن حء وًلدك خنطمدحال١ندش وحلموحقدش قويدش ردين ك عالخن هندحٓرق  خويطرين مم

ّ خٓدح علديثمدش خلقحعيش حلوحٍكش خلمٗحص خرمٓثولي ح  لفٍى مع مؿطمعه ومٍوٍحص طوكى خقعمش لعالحلىح١فيش خلعحر١ش حللٍ

 . لمؿطمعيحلنٓيؾ حهميطه في حنه وخن رمكخيمحاللطعريٍ وحمن كٍيش 

 :ءلوالاطنة بالموالة عال -4

ف حهدىحالطكقيدق  أؿدلهدٍين مدن حالون مع خلطعحو خى وهىمطه١ن للرالحلموحء ٙ روالخ١نش روؿه هحلموحوططميُ 

ء لدوالحيٍكدُ  حص، وهكدًخلمٓدثوليحلعىيدى مدن خر خلكٍيدش مٛدكورحلي من خ١نش مٓطوى عحلموحلقوميش للىولش، وططٟمن ح

عدش خل١ح خلٛوٍ منهحلعىيى من حىي يطهً حٍحى حٓطعىحنيش وؿىح  ر١ش وحنه ٍح بعطرخٍعش رخلؿمح١ف وحلعوحعٍ وخلمٗح علي

 عدش الخء لؿملدوالحن يكدون ح، فيمكن خقٟيش مأو  ء فكٍسلوالحقش، رل قى يٗطمل حلٛىحؿد وحلوحو هالٙحالو لطُحمحإلو

لطدي حعدىس خلقحردش خنده يعدى رمػح١ندش، كيدع حلموحى طٍريدش خرعدحمدن  خأٓخٓدي حء يمػل رعىلوالخًلك ف عليلفٍى وح خاليه ينطمى

 . ١نشحلموحقيم  خططٗكل عليه

 لهوٌة:اطنة بالموالة عال -5

لٗدعوٍ علدي طقدٍيرهم ح ح، ويعمدل هدًخ١نين في ىولش محمل لموخلٗحلمٗطٍك وحعي خلؿمحلٗعوٍ حلهويش هي ًلك ح

  خيٕ معدخلمٗدطٍكش للطعدحؿدش خلكح، ويعدُُ خلطي يعيٗون عليهح ٍٝلألء خنطمخالر خلرعٝ، ويولى لىيهم كٓحمن رعٟهم 

ء عالحهٍى، وفي حاللٗعود حعن  فهطالخالر خٓخكٓحطه خىني ىٍؿحنه ٗعوٍ يولى في حكى، حكى ٍر١هم رمٛيٍ والي 

 حقرليدش، ويطردين مدن هدًأو  ىينيدشأو  نص عٍقيدشخء كحطعىىص ٓو خف مهمهطالحاللطفٍقش وحمل حقوى من عوحر١ش قويش حٍ

١نين حلمدوحقدش لش عالخي١دٍف مٓد لهويدش الحد خن ه١حو ،صخؿرحلوحلكقوق وحنفّ  خيطٍطد عليه لهويش الحن حلطعٍيف، ح

أو  د ٓدل١شخد، ه١دخله١دح حن هدًخء كدحٍ ٓدوحلكدوحون وخلطعدحم وخنٓدؿحالر٥هوٍ  حاليٓمق  ركيع ال لرعٝحررعٟهم 

عىهم خمن وطٓدخلطٟدخر خٓدخكٓح١نين حلمدوحص وقيم مٗطٍكش وطع١دي حعى علي طنميش معطقىخلهويش طٓحن ح خٍٟش، كمخمع
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فدي  حطكىيدى كػدٍحالٗدمل وحاللمفهدوم ح١ندش حلموح١ندش، وط٥دل حلموحلهويدش ؿدُء مدن حن حلقدول حطهم، ويمكن حفي طكىيى ً

 . ص وطع١يه من كقوقخؿرحطمليه من و خلىولش رمخ١ن رحلموحقش وٛف عال

 

ا   اتهاطنة وممومالموا: شروط ثالثا

 علدي خٓخًلك مقي اعطرخٍ الى خفٍهحلطي يٗيٍ مىى طوحش ٓخٓيحالٍٛ خلعنح١نش مؿموعش من حلموحيطٟمن مفهوم 

 . ١نشحلموح اكطمخلمىى 

١ندش حلموحفدش خلػق خكهدمطالخلىولدش رح١نش، ويطكدىى نمدو حلموحى نمو خرعحمن  خأٓخٓي حرعى خطهحلىولش ًحنمو  اكطمخل -1

يش ٓدطرىحىحاللىولدش حن حلنكو نؿى ح حهً علينون، وخلقحم خمحس حوخلمٓح١يش وحلىيمقٍحٍكش وخلمٗح عليلطي طإكى ح

لرٗدٍ مدن كقهدم فدي حمدن  مالخكد خعدخطكدٍم ق١ خنهدح بعطردخ١ٍندش، وًلدك رحلموحملدش لنمدو خلكحلفٍٛدش حططيق  ال

لٍثيٓيش للمؿطمع، ومن ػم حٍى حلموح عليلطي طٓي١ٍ حلقلش حقى طٓق١ فٍيٓش ككم  خطهحلىولش ًحن حأو  ٍكشخلمٗح

 . ٍكشخلمٗحلرٍٗ من كقوقهم في حطكٍم رقيش 

  

١يددش هددي حلىيمقٍحن ح بعطرددخ١ٍيددش وًلددك رحلىيمقٍخ١نددش رحلموح اٍطرددخ١١نددش فددي حني للموخلػددحلمقددوم حويطكددىى  -2

 علي طؤكيىلح الىفش خٟحص، خلٗعد هو مٛىٍ للٓل١حن ح١يش طعنى حلىيمقٍح١نش وحلموح مرىأولى لحالٟنش خلكح

ن يطوفٍ حلٍٟوٍي حنه من خلش فخ١نش فعحلموح١نين، وكطى طكون حلموحنونيش رين خلقحٓيش وخلٓيحس حوخلمٓح مرىأ

لمهطلفش، ركيع طٛرق هًه ح خىٍهخص من مٛخلمعلومح عليلكٛول حنيش خمكح الىلمٓطنى حلوعى حقىٍ من  خله

ٍكش خلمٗددح علدديلقددىٍس حّ خٓددحطٗددكل  خلمٓددثوليش، كمددحطكمددل  علدديلقددىٍس حعددىس خلمعٍفددش قحأو  صخلمعلومددح

 . ١نشحلموح١يش وكًلك حلىيمقٍحو. ءلشخلمٓحو

 

م خيعندى قيد خ، وهدو مدحإلقطٛدخىيشفيش وخلػقحو حإلؿطمخعيشنونيش وخلقحٓيش وخلٓيحلكقوق حفش خ١نين ركحلموحطمطع   -3

 طؤكيدىلٟدٍوٍي حص، ومن خؿرحلوحلكقوق وحمش هي مٛىٍ كل حال١نش في حلموحن ح علييإكى  اؿطمخعيعقى 

فيدش، وًلدك كطدى خلػقحو حإلقطٛدخىيشو حإلؿطمخعيدشلكقوق حنونيش وخلقحٓيش خلٓيحص خؿرحلوحلكقوق وحُم رين لطالح

 ملشخلكح١يش حلىيمقٍحططكقق 

 

لفدٍى يهٟدع ح حن هدًح بعطردخ١ٍندش وًلدك رحلموحش لمطغيدٍ ٓخٓديحالص خلمقومدحكدى حقدل خلعحلغ خلردحلفٍى حويعطرٍ  -4

لىولدش ح فحٗدٍبرلمهطلفدش حلمؿطمدع حص خمإٓٓد خلطدي طقدوم رهدحٓديش خلٓيحفيدش وخلػقحو حإلؿطمخعيشلطنٗثش حلعمليش 

عددش خلؿمحف حهددىحن يٓددطوعد حلفددٍى عليدده حن ح خهدداكطمخللددش خلطنٗددثش فددي كحعى عمليددش خركيددع طٓدد خوٓددي١ٍطه

 . خلكهخويعرٍ عن مٛ خػهحوطٍ

 

فيددش خلػقحو حإلؿطمخعيددشٓدديش وخلٓيحو حإلقطٛددخىيش خىهددخرعحلمؿطمددع فددي ح فددٍحىش ألٓخٓدديحالص خؿددخلكحع خٗددرحرعددى   -5

م خلقيدحلىولدش فدي حهلدص ح حًحُمدش ح١ندش حلموحؿه حٍ طوخ١حال ح١نش، وفي هًحلٍثيٓيش للموحص خلمقومحكى حيعطرٍ 

لمؿطمدع، ومدن ح فدٍحىأل حإلقطٛدخىيشو حإلؿطمخعيدشهيدش خلٍفحثمدش لطكقيدق لمالحلريثش حلمطعلقش رطهيثش ح خهبلطُحمخطر

 كددلآط الددى خهٍ عىيددىس طٗديٍ فددي مؿملهدح٥دو الددىش للرٗدٍ ٓخٓدديحالص خؿدخلكحع خٗددرحن يددإىى عدىم حل١ريعدي ح

 كلدصآطلكقدوق قدى حمدص حىخص مخؿردحلوخم رخلقيدحد مدن خنٓدكخالر حلطي طرىحهٍ حل٥وح١نش، وهي حلموخّ رخكٓحال

، خلهددٍوؽ عليهددحلىولددش وح علدديلطمددٍى حأو  ٛددعىسحالفددش خك علدديلددش خلفعحٍكش خلمٗددحأو  مخٓددهحالرعددىم  حمددٍوٍ
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١ندش رٓدرد حلموح كدلآط الدىهٍ حل٥دوحلىولدش، ركيدع طٗديٍ كدل هدًه حقل من حأو  ص وٓي١شخعخء رؿمخكطمحالو

 . لمؿطمعح فٍحىش ألٓخٓيحالص خؿخلكحع خٗرح كلآط

ا   طنةالموات امرتكز: رابعا

١ن حمدو ىخيؿإلق هالحالىة وخلمرحلقيم وح علي١ن حلموحطنٗثش  أؿللٗموليش طٓعى من ح خطهح١نش رمٍطكُحلموحن ح

لمهطلفش حٍؿيش خلهحهليش وحلىحلريثيش حص حلمطغيٍحعل مع خلطفحلطكييف وحعن  ع عن مؿطمعه وو١نه، فٟالخلىفح عليىٍ خق

ٓدّ ح علدينده يرندى ح١ندش ٓدنؿى حلموحمفهدوم  الدى خً ن٥ٍندحو. لدًى يعديٕ فيدهحريش طهىم مؿطمعه وو١نده خيؿحر١ٍيقش 

هيم خلمفددحي مددن طلددك حد خن غيددحٍكش، وخلمٗددحس، حوخلمٓددحلفٍىيددش، ح :ُثخع ٍكددفددي ػددال خمددش يمكددن طلهيٛددهخثُ هخوٍكدد

 . ١نش غيٍ مكطملحلموحثُ يؿعل مفهوم خلٍكحو

 لفردٌةاولى االلركٌزة ا .Individualism 

ن خوكدًلك فد. ١ندشحٛدٍ للموخلمعحلمفهدوم ح خش يقدوم عليهدأٓخٓديٍكيدُس  خنهدح، كيع خ٥م هنخلفٍىيش ططعحهميش حن ح

لفدٍى ح١ن هدو حلموخفكدٍ فدٍىى مكدٝ، فد علدي خٓدخٓحطقوم  خنمحطه حُخمطيحو خطهخؿرح١نش ووحلموحمن٥ومش كقوق 

لىولدش ح خمدل معهدخكدىس ططعح١ن هو وكىه وحن كل موحوكىه، كيع  خثُ عليهخهو ك خنمحلكقوق حطلك  عليثُ خلكح

 لقريلدش، والحٓدٍس وحالمل مع خططع لىولش الخص فخؿرحعليه من و خلرطه رمخم١أو  كقوقه ثهخع١برء حرٗكل منفٍى ٓو

نونى، خم قدخنص ن٥دخن كح١نش حلموخ، ففٍحىحألمل مع خططع خنمحص وخؿرحلوحلكقوق وحغش خهٍ عنى ٛيحي طؿمع حمع 

لفدٍى فدي حع فٍىى ١ويل يؿعدل مٛدلكش حطٍ علين حيٍطكُ خنمحص، خٍٓخلممحم وطلك خلن٥ح حن هًخص فخٍٓخومم

 . ٓمىحاللهىف حىطه هي خلمقىمش وٓعح

 ة اوالمسانٌة: الثالركٌزة اEquality  

 ٍحقٍبردٍين خلطدح١نش عرٍ حلموحقطٍن مفهوم حفقى  خلمفهومين نفٓيهمح خس قىيم قىمحوخلمٓح١نش وحلموحلٍر١ رين حن ح

قدىم  علديلككدم حٍكش فدي خلمٗدح خندص طعندى قدىيمخ١ندش كحلموح١نين، كيدع حلمدوحللكػدٍس مدن أو  س للدرعٝحوخلمٓدح

١نددش حلموحن ح١نددش، رددل حلموحش لمفهددوم أٓخٓدديس ٍكيددُس حوخلمٓددحص أٛددركفقددى  ح١نين لددًحلمددوح قيخرددس مددع حوخلمٓددح

 . ٍٟخلكحلوقص حس في حوخلمٓح خص طعنى ٟمنيأٛرك

 ركة المشالثة: الثالركٌزة اParticipation 

ٍطدر١ ركدق ح خطده، كمدحمٍػلطمطدع رحو قطٛدخىيحإل١ خلنٗدحٍكش في خلمٗحٍين ركق خلطح١نش عرٍ حلموحٍطر١ مفهوم ح

لملُمدش، وطدولى حعيدش خلؿمحص حٍحلقدٍحً خطهدحعلش في خلفحٍكش خلمٗحكق  حهيٍح، وحإلؿطمخعيشس خلكيحٍكش في خلمٗح

كيدع يدإمن  لكىيػدشح١يدش حلىيمقٍحلٍثيٓديش للن٥ٍيدش حهيم خلمفدحكىس من حٍكش وخلمٗحص أٛركمش، وخلعحٛد خلمنح

 أكػد١ٍنين وطؿعلهدم حلمدوحفدق حطوٓديع  علديٍ طعمدل حلقدٍحٍكش في ٛدنع خلمٗحن خ١يش رحقٍحلىيمو لمىفعون عنح

ء للمؿطمدع، وطوٓدع خنطمدخالّ رخكٓدحلمٓدثوليش، وخر حٍكش ٗدعوٍخلمٗدحٍيش، وكدًلك طٛدنع خلؿح عحكىخألر١ه خكح

، كيدع طميدل حلٓيخٓديم خلن٥دح١يدش حلمدىى كيويدش وىيمقٍ حص مإٗدٍأٛدركٓيش خلٓيحٍكش خلمٗحلمعٍفش، وحل خمؿ

لدن٥م حطعمدل  خلكدىوى، رينمدحٟيق حٓيش ٗكليش وفي خلٓيحٍكش خلمٗحؿعل  الى١يش حلىيمقٍحٓيش غيٍ خلٓيحن٥مش حال

معٍفدش وؿهدش ن٥دٍ  علي خعىهخن ًلك يٓٓعش الحٍكش رٛوٍس وخلمٗح علي١نين حلموحطٗؿيع  علي١يش حلىيمقٍح

 . موٍحاليؿٍى من  خ١نين فيمحلموح

ٍٓدش خلطعريدٍ عدن ممحليد خٓدحقدوى حغيٍ مكىوىس هي من أو  نص مكىوىسخء كحٍكش ٓوخلمٗحن ح خيطٟق لن خوهن

علدش لكدل خ١نده فحٍ في رلى، وهدي وٓديلش لطكقيدق موحلقٍحعش خن يكون ؿُء من من٥ومش ٛنح١ن لكقه في حلموح

ؿدُء  خ١ندش هندحلموخ، ففدٍحىحأللطي هي من ٛدنع حلىولش حٍس حىحهمش في خلمٓح١نش طعرٍ عن حلموخلمؿطمع فح أفٍحى
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١نددش حلموحططكقددق  لوقددص نفٓدده، والحفددي  خومككومدد خكمددخ١ن كحلطددي طؿعددل كددل مددوح١يددش حلىيمقٍحلن٥ٍيددش حمددن 

 . ١ن في ككم ىولطهحلموحٍكش خعن ١ٍيق مٗ حالٓيش، خلٓيحعش خكعٟويش للؿم

لده خ١يدش فعحس ىيمقٍالدي  هدو وٓديلش لٛدنع خنمدحع لػالحثُ خلٍكحل طلك ١نش من هالحلموحن مفهوم حلقول حويمكن 

 الىلفٍى ح حىفع هً عليىٍس خلوقص نفٓه طكون قحش وفي ٓخٓيحاللىولش كقوقه حمنق كل فٍى في  عليىٍس خطكون ق

 . ٍيشحآطمٍءس وخعش ركفخلؿمحهل حٓيش ىخلٓيحه الطُحمخطء حىح

ا   طنةالموائص ا: خصخامسا

 خٓدلورح خلطدي طؿعدل منهدحريدش خيؿحالثٙ خلهٛدحن ططميدُ ردرعٝ حلده، يؿدد خلكش وفعخ١ندش ٛدحلموحولكى طكدون 

، فٍحىحأللمؿطمع وحص خؿخف كهطالال خطرع هٍيأل١نش من ريثش حلموحثٙ خف هٛهطالحلٍغم من ح عليلمىنيش وحس خللكي

طمندع مدن  ص الخفدهطالحالن هدًه ح حالفدي مؿطمعده،  خلكخٛد خ١ندحلفدٍى موح خلطدي يعدى رموؿرهدحٓدّ حالييٍ وخلمعحين خوطر

 . لمخلعحن ح١نش في كػيٍ من رلىحلموحثٙ خرهش لهٛخص مطٗخأٓخٓيوؿوى 

 :كخلطخليوهي  خطهخ١نش ومكونحلموحل مفهوم من هال ١نشحللموثٙ مٗطٍكش خٙ هٛٓطهالحيمكن 

 . لو١نحػم  أوال  ء هلل لوالحو هالٙحال١نش هي حلموح  -1

 . خلكخٛ خ١نحليكون مولفٍى يولى ح -2

 . ١نحلموحص من قرل خؿرحلىولش ووحمن قرل  خ١نش طط١لد كقوقحلموح  -3

يطمطددع  خ١نددحف ليكددون موخن معددين غيددٍ كددخلفددٍى فددي مكددحن، فمولددى خلمكددخلٍوف ولدديّ رخء رددخنطمددح١نددش حلموح  -4

 . صخؿرحلوحلكقوق وخر

يطعدٍٝ لده مدن  خع عنده ٟدى مدخلدىفحء لده ولدوالحلدو١ن وحمهم يطمػدل فدي كدد  يؿىحنوند خؿ خ١نش لهحلموح -5

 . ٍخه١ح

 . فطهخٍيهه وػقخط خلهفطٍس ١ويلش يطٍٗد هال نٓخنحإلن معين يٓطقٍره خ١نش طقطٟى وؿوى مكحلموح  -6

لده خمحطده وخليدىه و١موكخطده وطقحىخفطده وعخٍيهده وككومطده وػقخلو١ن، وطحططم رىون معٍفش عن  ١نش الحلموح  -7

معش خٍٓس، ومىٍٓش، وؿحلطٍرويش من حو حإلؿطمخعيشص خلمإٓٓحن طقوم ره حيؿد  خم حلمهطلفش وهًحطه كال  ومٗ

 . ومٓؿى وغيٍ ًلك

ص خوقدحفدي  فيء ويهطخلٍهحص حي٥هٍ في فطٍ الأو  أيطؿُ ن الخن ومكخللو١ن في كل ُم اهال١ٙنش حلموح  -8

 . صخُمحال

 ثٙ ٍثيٓيش هي:خع ه١ٛنش ػالحن للموحي حلعىيى من حلرخكػين عل ويطفق

لوقوف حهميطه وحنون وخلقح، ومٓثوليطه وفهم ىوٍ نٓخنحإللوعى ركقوق حوطٗمل   :معٍفيهثٙ خهٛ  -1

 . لفٍىحفيه  خلًى نٗحفيش للو١ن حلؿغٍحٍيهيش وخلطحلمعٍفش حلمؿطمع وحص كال  مٗ علي

م لٓددالحس وحوخلمٓددح١يددش وحلىيمقٍحلكٍيددش وحٓدديش مػددل خلٓيحلقدديم حوطٗددمل طقددىيٍ  :نيددشؿىح  ثٙ وخهٛدد  -2

 . ء للو١نلوالحء وخنطمحاللٗعود وحلمػمٍ رين حون خلطعحو

ع خطردح، وحإلؿطمخعيشٓش وخلٓيحس خلكيحلش في خلفعحٍكش خلمٗحليد خٓحك مطالحوطٗمل  :ٍيشخثٙ مهخهٛ  -3

 . هٍينحاللكقوق  عيحلمٍحونون خيٍ للقخلمٓحلٛكيق حلٓلوك حعى حقو

ء لددوالحعٍ خرطنميددش مٗدد خممددهطحال علدديطٍطكددُ  خؿميعدد خنهددح خرق ًكٍهددخلٓددحثٙ خلهٛددحص وخلٛددفحويطٟددق مددن 

. لمٓدددددددددددددددددددددثوليشحٍكش وطكمدددددددددددددددددددددل خلمٗدددددددددددددددددددددح مردددددددددددددددددددددىأ علدددددددددددددددددددددي طؤكيدددددددددددددددددددددىلحء، وخنطمدددددددددددددددددددددحالو
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ا   طنة:الموات ا: مكونسادسا

 خكملهدؤرس خلكيدحص خ١ندش قدى ططٓدع لطٗدمل وكٍيدحلموحن حوٟدق ح١ندش حلموحملش لمفهوم خلٗحلٍإيش حأو  لمن١لقحن ح

ن مفهددوم ح١نين وحنهم يعملددون كمددوخرغيددٍ معٍفددش فددأو  رمعٍفددشٍ حيطهددًون قددٍ خلددش عنددىمخلكح، فددي هددًه فددٍحىحألللفددٍى و

 : كخلطخليش هي أٓخٓيص خٍٛ ومكونخ١نش له عنحلموح

 ء:انتماال -1

١ن حلمدوحيؿعدل  هلديحىء ٗدعوٍ خنطمدحال، وٍف عمدالحلؿدوحلو١ن فكدٍ وطؿٓدىه حللىين و لكقيقيحد خنطٓحالوهو 

 . لو١نحع عن خللىف اهالّٙ وخيعمل ركم

 لحموق:ا -2

لمؿطمدع ح علديص خؿردحلوقدص وح١نين وهدي فدي نفدّ حلمدوحؿميدع  خيطمطدع رهد خ١نش يطٟمن كقوقدحلموحن مفهوم ا

لكقدوق، ويمكدن حوطٗدمل هدًه  اؿطمخعيدشفيدش وخش وػقاقطٛدخىيٓديش وخكقدوق مىنيدش وٓي الدىلكقدوق حوطنقٓم هًه 

 . (1لٗكل ٍقم )حفي  خطلهيٛه

 ت:اجبالوا -3

 لىولش ومن ح خلطي طقوم عليهحلفلٓفش حف هطالخ١ن رحلموح عليلمطٍطرش حص خؿرحلوحفي  خلىول عن رعٟهحطهطلف 

 -:كخلطخلي١ن هي حلموحص خؿرحهم وح

 . نينحلقوخر لطُحمحإلم وخلن٥ح اكطٍحم -أ 

 . ٛشخلهحمش وخلعحص خلممطلكح علي٥ خلكفح -د 

 . لو١نحع عن خلىفح -ؽ 

 . لو١نحطنميش  -ى 

 . مشخلعحفق حلمٍح عليف٥ش خلمكح -ه 

 . ىخنطقحالأو  فحقطٍحالأو  يحلٍح ءحرىبرء حٓو خهمش فيهخلمٓحلمؿطمع وح خيخٍكش في قٟخلمٗحؿد حو -و 

 ثد مدػالحلٟدٍحنون، كىفع خلقحص مفٍوٟش رموؿد خمٓثولي علين طرنى حص يمكن خؿرحلوحن حٓرق يطٟق  خومم

 . لمهطلفشحلمىنيش حل خعمحالٍكش في خلمٗحص ط١وعيش مػل، خمٓإولي علين طرنى حويمكن 
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 (1شكل )

 نسا ة لإلساسٌااللحموق اٌوضح 

 

 ءخلرقحكقوق   

 . سخلكيحلكق في ح -1

 . ٍٓيشحاليش خلٍعحلكق في ح -2

 . لٛكيشحيش خلٍعحلكق في ح -3

 

 

 ءخلنمحكقوق 

 لكقوقحع حنوح

 . لطعليمحلطٍريش وحلكق في ح -1

 . لمعلومشح عليلكٛول حلكق في ح -2

 . ثمشلكق في ريثش ٓليمش ومالح  -3

 

 

 ٍكشخلمٗحكقوق 

 . لطعريٍحي وحلٍحلكق في كٍيش ح -1

 . ٍخهطيحاللطفكيٍ وحلكق في ح -2

 . صخلؿمعيحك في حٗطٍحاللكق في ح  -3

 . لمعٍفشحلكق في ح -4

 

 

 يشخلكمحكقوق 

 . لطعًيدحءس وخٓحالمن   -1

 . لؿنٓيحل ٓطغالحالمن   -2

 . قطٛخىيحإلل ٓطغالحالمن   -3

 . صخعحلٍٛحلكٍود وحمن   -4

 

 . ١نشحلموحلعٍري للطنميش وحلمعهى حٟيع، حلموحهيم وخلمفحلمٓإولش: ىليل ح١نش حلموح -لمٛىٍح*

www. arabfdc. org 

 

  

http://www.arabfdc.org/
http://www.arabfdc.org/
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 نًالثاحث المب

 لمدنًالمجتمع ا

 لمدنًالمجتمع اتعرٌف  :أوالا 

لطددي طعمددل فددي حفيددش خلػقحو  حإلؿطمخعيددشو حإلقطٛددخىيشٓدديش وخلٓيحص خلمإٓٓددحندده ؿملددش خلمددىني رحلمؿطمددع حيعددٍف 

لمؿطمدع حن حي حٙ، خلهدحع خلق١دحص فدي خلٗدٍكحف خٍردحلىولدش وعدن حل نٓدري عدن ٓدل١ش ٓدطقالحلمهطلفدش فدي ح خىينهخمي

كيددع  ،شاقطٛددخىيف خٍردحطٓددطهىف  ٓددي" و الخلٓيحلمفهوم خلٓددل١ش " ردحٍّ خطمد ص مىنيددش الخٍس عدن مإٓٓددخلمدىني عرددح

 حإلقطٛددخىيش خلكهخع عددن مٛددخلددىفخريددش كخص نقخيددخغ خٓدديش ولهددخلٓيحص خلمإٓٓددحٍؽ خص هددحٍحلقددٍحغش خهم فددي ٛدديخيٓدد

لمػقفين حء و خىرحالص حىخطكحفي  خفيش كمخٝ ػقحغٍح خ، و منهخثهخعٟحلق خلطعريٍ عن مٛحلمهنش و حع رمٓطوى خٍطفحالو

  . لؿمعيشحمؾ خهو مٍٓوم ٟمن رٍن خلم خلوعي وفقحنٍٗ  الىلطي طهىف ح حإلؿطمخعيشنىيش حالفيش وخلػقحص خلؿمعيحو

 فدٍحىحألم ردين خلعدحل خلمؿدح لطدي طمدالحلكدٍس حلط١وعيدش حص خلطن٥يمدحٍس عدن "مؿموعدش مدن خلمىني عردحلمؿطمع خف

هدم حيش مهطلفش"، ولعدل مدن انٓخنن١ٗش حٍٓش خممأو  لكهمخطكقيق مٛأو  ١نينحص للموخهو طقىيم هىم خلىولش، وهىفهحو

لٓدل١ش ح الدىطٓدعى للوٛدول  ال خنهدحلط١دوعي وحلكدٍ حىي حٍحاللفعدل ح علديطقوم  خنهحهليش حالص خلمإٓٓحص طلك خمقوم

ص خمددص ؿمعيددخوقددى ق. لددنح.. لمهطلفددشحص حٍخلطيددحص وخهددخطؿحالطنددوع فددي  خص و يوؿددى رهددخؿددى فددي ٗددكل من٥مددحططو خنهددحو

 لمهنيددشحص خرددخلنقح :لؿمددوى مػددلحلطددي وؿددىص مددن قرددل مٍكلددش ح خٍ مػيلطهددحغددٍ علدديليددش خلكحطدده خلمددىني ومن٥محلمؿطمددع ح

 . نٓخنحإلكُ كقوق حفيش ومٍخلػقحص خلؿمعيحلركوع وحكُ حهليش ومٍحالونيش وخلطعحص خلؿمعيحليش وخلعمحو

لىولدش حٓدٍس و حالم ردين خلعدحل خلمؿدح تلطدي طملدحلكدٍس حلط١وعيدش حص خلطن٥يمدحلمىني هدو مؿموعدش حلمؿطمع حًن ح

. فلهالحلٓلميش للطنوع وحٍس حىحالمق وخلطٓحو ٟيحلطٍحو كطٍحمحاليٍ خملطُمش في ًلك رقيم ومع خهأفٍحىلق خلطكقيق مٛ

ع خطردحلقديم وحو يعطردٍ طرندي هدًه . لمٍوندشحفدش، وخلػقحلٓدلمي، حٍ حلكدوحمق، خلطٓدحلػقدش و ح: خهمهدحثؾ خلمىني نطدحللمؿطمع 

ليدش خلفعحيدش خلنهحيدوفٍ فدي  خوهو مد ،Social Capital ؿطمخعيحإلل خلمحّ حفش لٍخٟحهو  خفق معهحلًي يطوحلٓلوك ح

فٍ ٛديغش ٓدلميش حء مؿطمع مدىني ىون طدوخً يٓطكيل رنح١يش، حلىيمقٍحلقيم طمػل ؿوهٍ حن هًه حكيع . لمىنيحللمؿطمع 

ء مؿطمددع مددىني ىون خف، ويٓددطكيل رنددح١ددٍحالرددين  خعددى مطفددق عليهددحلقو خع ١رقددحلٛددٍحفّ وخلطنددحف وهددطالحال ٍسحىإل

ف حعطددٍحاللطن٥دديم، مددع حلطؿمددع وحلطعريددٍ وحي وحلددٍحو ىخعطقددحالٛددش كٍيددش خه نٓددخنش لإلٓخٓدديحاللكقوق خف رددحعطددٍحال

ء خن رندحكيدع . خىيمومطهد علدي٥ خلكفدح١يدش وحلىيمقٍحلطؿٍردش حط١ويٍ  أؿللؿهوى من حرقش ورًل كل خلٓحلقيم ح اكطٍحمو

لطي طعطردٍ كؿدٍ حص خلمإٓٓحهو ٍٟوٍي من  خكل م ءخنٗإلو وقص ١ويل  دىإو١ي يط١لد عمل حلىيمقٍحلمؿطمع ح

 . ١يشحلىيمقٍحلطؿٍرش حء خرنويش في حلُح

ا    لمدنًالمجتمع ات اصر ومكوناعن  :ثانٌا

 :لمدنًاة للمجتمع ساسٌااللرئٌسٌة واصر العنا -أ 

 ٍيف الخلطعدحن هدًه خلطعدىى فدح حلدٍغم مدن هدًح علدينه ح حاللمىني حلمؿطمع حٍيف مفهوم خلٍغم من طعىى طعح علي

 . لمىنيحش للمؿطمع أٓخٓيٍٛ خعن أٍرعشفٍ حطهٍؽ عن طو

 



47 
 

 ولااللعنصر ا: 

أو  لكدٍحٍي حىحاللفعدل ح ّخٓدخألرلطي هدي حل١وعيش حٍكش خلمٗحهٍى حركلمش أو  ل١وعيش"حيطمػل في فكٍس " 

 حإلؿطمخعيددشص خلطكوينددحقي خلمددىني عددن رددحلمؿطمددع حٛددٍ خص و عنخل١ٍيقددش ططميددُ طكوينددحل١ددوعي، ورهددًه ح

 اعطرخٍ. ي حٍػش طكص حلمطوحأو  لمفٍوٟشح

 

 نًالثالعنصر ا:  

كيع يٗيٍ . ٓيكيكال  لحم رمفهومه خلعحلطقليىي حلمؿطمع حيهطلف عن  حلمىني من٥م: وهو رهًحلمؿطمع حن حهو 

ٓديش خلٓيحس خلكيدحلطدي طٗدمل ح، وخٍيش طقٍيردخلكٟدحس خلكيحل مؿمل خلطي ط١حلمإٓٓيش" حفكٍس " الىلٍكن ح حهً

 . فيشخلػقحو  حإلؿطمخعيشو حإلقطٛخىيشو

 

 لثالثالعنصر ا: 

لٓدل١ش وهيمندش حعدن  خلهٓدطقاللكردٍى الحهميدش حالص، وخلطن٥يمحطقوم ره هًه الي   لىوٍ"حيش" و "خلغخيطعلق "ر

ع حلٛدٍحأو  كحلطمخٓدومن خلطٟحص خقعال الىر١ طٗيٍ حق وٍوخطعمل في ٓي اؿطمخعيشص خهي طن٥يمف. لىولشح

ف هدطالحالقردول  علديقدي وٓدلوكي ين١دوي هالحلمىني هو مؿطمع حلمؿطمع حن حكيع . ؿطمخعيحإلفّ خلطنحو

فع عدن حص مىنيش طكقق وطكمي وطدىخمن٥م حن يكونوحهٍين في حالكق  عليهٍين، وحالص وحلًحلطنوع رين حو

، خلمدىني ورينهدحلمؿطمدع حص خهدل وردين مإٓٓدحف ىلهدالحٍس حىحفدي  لطدُحمحإللمعنويدش، وحىيدش وخلمحلكهم خمٛ

 . لٓلميحع حلٍٛحفّ وخلطنحون وخلطعحمق وخلطٓحو كطٍحمحاللٓلميش، وفي ٟوء قيم حثل خلوٓخلىولش رحورين 

 

 بعالرالعنصر ا: 

وٓدع ح مدن من٥ومدش ح  ه ؿدُءبعطردخٍلمىني رحلمؿطمع حمفهوم  الىلن٥ٍ حٍٛ يكمن في ٍٟوٍس خلعنحهٍ هًه ح

... لىٓدطوٍيشحلٗدٍعيش حٓديش، وخلٓيحٍكش خلمٗدح، نٓخنحإل١نش، كقوق حلموحلفٍىيش، حهيم مػل: خمف عليمل ططٗ

 . لنح

، وكدل خو٥يفيد خر١دحطٍ خرينهد خر١دش فيمدحص مطٍحمل يطكدون مدن وكدىخٗد اؿطمدخعيرش نٓق خمؿطمع رمػ يحويعطرٍ 

ي مؿطمدع هدو مؿوعدش مدن حن حي ح ،ملخلٗدح ؿطمخعيحإلم ( خلن٥حلنٓق ) حٍ خ١حفي  خلنٓق طقوم رىوٍهح حوكىس من هً

لمؿطمدع حن خلي فدخلطدخف مكدىىس، ورحهدىحمهطلفدش لطكقيدق  رؤعمدخلم خص مهطلفدش للقيدخص ومإٓٓخؿى في طن٥يمحططو فٍحىحأل

مؿموعدش مدن أو  لطكقيدق هدىف خص مىنيدش طعمدل كدل منهدخص ومن٥مدخلمكونين لطن٥يمح فٍحىحأللمىني هو مؿموعش من ح

 . خهأؿلنٗثص من حلطي حف حهىحال

 : لمدنًاة للمجتمع ساسٌااللرئٌسٌة وات المكونا  -ب 

  : خهأرٍُش ٓخٓيحالص خلمكونحلمىني يطكون من مؿموعش من حلمؿطمع ح

ٍيّ خلطٟدحلموقدع وحلطكدوين وحلمؿطمع من كيدع ح خلطي يٗغلهحلمن١قش خيطعلق ر خوهي كل م :لطبٌعٌةالبٌئة ا .1

 . هيشخمن ٥ٍوف ١ريعيش ومن خيكي١ ره خوم

 

لفٟددل للريثددش حلمؿطمددع ويٍؿددع ح أفددٍحىلددًي يعدديٕ فددي ٥لدده ح ؿطمددخعيحإلم خلمنددحوهددي  :اإلجتماعٌررةلبٌئررة ا .2

للغش، ح :ٍٛ هيخلعنحططكون من مؿموعش من  خفي، وهي رىوٍهخلػقحو ؿطمخعيحإلع حلطٍحفي نقل  حإلؿطمخعيش

 . ٍيخلكٟحفي وخلػقحع حلطٍحلعٍف، وحليى، وخلطقحص وحىخلعحو
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 . لمؿطمعحلرٍٗيش في حقش خل١حلًين يٗكلون ح فٍحىحألوهم مؿموعش من  : السكا .3

 

ل١ريعيدددش حلريثطدددين حفدددي  فدددٍحىحألعدددل خطفؿمدددش عدددن خلنحص عالخلطفدددحص وخلعمليدددحوهدددي  :اإلجتماعٌرررةت الرررلعالا .4

 . سخلكيحص حهم ٍٟوٍح، وهي من حإلؿطمخعيشو

ا    لةالفعالمنظمة اء انشاصر اشروط وعن :ثالثا

لٗدٍو١ حهدًه  أردٍُهدم وحوططمػدل  ،ي من٥مدش نٗد١هحء خنٗحعنى  خفٍهحلطي يطوهى طوحلٍٗو١ حلعىيى من حك خهن

 :شليخلطح حلنقخ١ لش فيخء من٥مش فعخنٗحعنى  خفٍهحلطي يؿد طوحٍٛ خلعنحو

 . خىطهخُيأو  خثفهخو٥ علي٥ خلكفح عليلمن٥مش حوهو قىٍس  :Stability ٍحٓطقٍحالأو  صخلػرح: أوالا 

ا  عدددل ردددين مهطلدددف خلطفحىس معدددىل خُيددد علددديلمن٥مدددش حّ قدددىٍس خوهدددو قيددد :Integration مدددلخلطكح: ثانٌرررا

 . خرينه خص فيمخالطٛحالىس خهليش وُيحلىحص خعحلٍٛحلطككم في حو خطهحٍحىحو خثفهخ٥و

ا  لٍغردددش حٍس خػدددحء وخعٟدددحال خطكقيدددق ٍٟددد علددديلطن٥ددديم حوطعندددي قدددىٍس  :Voluntarism عيدددشحل١وح: ثالثرررا

 . لمن٥مشخء رخلرقحٍ وحٓطمٍحاللىيهم في 

ا  ٛدددٍ خلعنحلطن٥ددديم وهدددو مكٛدددلش ح١ خثيدددش لنٗدددخلنهحلنطيؿدددش حويعندددي  :Achievement ُخنؿدددحال: رابعرررا

 . رقشخلٓحع لػالح

  :ٍٛخلعنحهم هًه حي من٥مش وحفي  خفٍهحكػيٍس يؿد طوٍٛ خك عنخوهن

لمن٥مدش حلدرعٝ ويٛدنعون حعلون مدع رعٟدهم خلًين يطفدحلمن٥مش وهم حلؿوهٍي في حلعنٍٛ حهم  و فٍحىحأل -1

ل لمن٥مدش مدن هدالح علديلكريدٍ ح خػيٍهدؤط خلطدي لهدحلرٗدٍيش حٍى حلمدوحنهم يمػلدون ح خعل كمخلطفح حل هًمن هال

 . هٍينحالفي  ػيٍؤلطحولفعل ح عليلقىٍس ح

 

له١د١، وطدن٥م وطككدم حص وطٍٓدم حٍحلقٍحلطي طٛىٍ حلمن٥مش فهي حه خلًي طٓيٍ رمقطٟحلعقل حٍس حىحالطمػل  -2

لعمدل وطقديم حرع ٓديٍ خلمنٗدوىس وططدحص خيدخلغحف وحهدىحالص لرلدوغ حلقدىٍحص وخقدخل١ح، وطوؿده فدٍحىحألص خقعال

 . لمن٥مشحء خعٟحفي  خػيٍهؤوطٍس حىحالل قوس ثؾ وكل ًلك من هالخلنطح

 

ليدى خلفدٍى للطقح الطدُحملمن٥مدش رهدىف حعدى حثق وقوحٓرش ركيع عدن ١دٍيقهم يمكدن فدٍٝ لدوخلمكحلمٓثوليش وح -3

 . نكو مٓطقٍ علي خلمن٥مش لو٥يفطهح ءحىألهميش حالص حعيش ًخلؿمحلٓلوك ح١ خنمحو

 

ل خطٛددحاللمن٥مددش طكقيددق ٗدديء رددىون عنٛددٍ حطٓددط١يع  لمن٥مددش، فددالحلددش فددي خلفعحٛددٍ خلعنحكددى حل خطٛددحال -4

 . لمن٥مشحء خعٟحص رين خلطوؿهحص وحٍحلقٍحص وخلمعلومحل خنطقح خلهلطي يطم من هالحلعمليش حه بعطرخٍر

 

ل و١ريعدش خوًلدك كٓدد مؿد خء عملهدحىحلمن٥مدش فدي ح خلطدي طٓدطهىمهحثل خلوٓدحوهدى  خلطكنولوؿيحص وحىوحال -5

 . خوطهٛٛه خ١هخنٗ
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لًي يمكن مدن حلٍيفي وح ؿطمخعيحإلل خلمحّ حمش لٍخلهحل خٗكحاللٍيف من حلٍيفيش في حلطنميش حص خوطعطرٍ من٥م

لدًين حلٍيدف حل خلمنطؿدين وعمدحٍ خلٍيفيش، ويهدىف ٛدغحلطنميش حعيش وطكقيق خلؿمحطيش حلًحلؿهوى ح رؤعمخلم خلقيح خلههال

ل ءس مددن هددالخكفدد أكػددٍلعمددل رٛددوٍس ح الددىلككوميددش حص خلهددىمحق وحٓددوحالص خص، وهددىمهالحلمددىحنون مددن نقددٙ خيعدد

طٛل هًه  خكم. لمكليشحطهم خطيش لطكٓين مؿطمعحلًحلؿهوى خهٍى رح رؤعمخلم خلقيحطكٓين ٓرل معيٗطهم و عليطهم خمن٥م

 خيددحك مُخن هنددح حالليددش، خلفعحكرددٍ مددن حص رقددىٍ خلهددىمحن وطٓددليم خلٓددكحكرددٍ مددن حعددىى  الددىلككوميددش حص غيددٍ خلمن٥مددح

ٍىهم حىطهم ويقومدون رطعرثدش مدوخلٍيف قحن خن ينطهد ٓكحص يمكن خلمؿموعحل هًه ، فمن هالخيٟحٓيش خٓي اؿطمخعيش

 الىويإىي ًلك  ،لطعىىحٍكش وخلمٗحون وخلطعحلمكليش ورًلك يطعلمون قيمش حطهم خٛش لطكٓين ٓرل معيٗطهم ومؿطمعخلهح

 حٍحٓدطقٍح كػدٍحالص خلمإٓٓدحلطنمويدش وي١دوٍ حلىولدش حف ه١د١ خهم في طكٓدين نؿدخٓي ويٓخلٓيحو ؿطمخعيحإلُن حلطوح

 . لٍيفحن خلق ٓكخن طهىم مٛح خهٗؤنلطي من ح١يش حوىيمقٍ

ا : خصائص المجتمع المدنً   رابعا

 -:وهي خمن٥مش مأو  لًي رلغطه مإٓٓشحلط١وٍ حى مىى يطكى خلههال من ييٍ يمكنخمع أٍرعشك خهن

 :لتكٌّفا علًلمدرة ا .1

ع مدن حنوحػش ك ػالخوهن. خلهلطي طعمل من هالحلريثش حص في ط١وٍح  لحلطكيّف مع ح عليلمإٓٓش حيقٛى رًلك قىٍس 

 . لُمنيحلطكيّف ح :لطكيّفح

 . لؿيليحلطكيّف ح

 . لو٥يفيحلطكيّف ح

 -:يلي خك٥ ملمىني نالحلمؿطمع حص خمإٓٓ عليٍ خلمعيح حوعنى ط١ريق هً

 علدديٍى رعددى فطددٍس قٛدديٍس حكيددع ططددو لمٍكليددش،حرع خلعٍرددي ر١ددحلددو١ن حص فددي خلمإٓٓددح: يطٓددم عددىى مددن أوالا 

 . خهطؤٓيٓ

ا   . شٓخٓيحال خثفهخم رو٥خلقيحفي  خيٟحهفقص حفق١، رل  خليرهخٓحص لم طهفق في طكيّف خلمإٓٓحمن  كػيٍح  ن ح: ثانٌا

 

 : لستمالاال .2

ركيدع يٓدهل  خرعدش لهدخطأو  فدٍحىحألأو  صخعدخلؿمحأو  صخلمإٓٓدحمدن  خٟعش لغيٍهخلمإٓٓش هحطكون  حالرمعنى 

لمؿطمدع حص خن مع٥م مإٓٓحك٥ لمالحلٓي١ٍس، وحلطي ططفق مع ٍإيش حلوؿهش ح خ١هخوطوؿد نٗ. خلٓي١ٍس عليهح

 . هٍىحأو  ص رىٍؿشخلعٍري طهٟع للككومحلو١ن حلمىني في ح

 

 : لتعمدا .3

 كيش، ووؿوىخلطن٥يميش من نح خطهخلمإٓٓش، رمعنى طعىى هيثحهل حفقيش ىحالٓيش وحلٍحص خلمٓطويحيقٛى رًلك طعىى 

مدن  خ١هخٍّ نٗدخلًي طمحلمؿطمع حهل حق ممكن ىخوٓع ن١ح عليفي حلؿغٍح خٍهخنطٗحو خهلهحى يرهطص طٍخمٓطوي

لطن٥يميدش مدن ح خ١ش رنيطهدخلعٍردي رٓدحلو١ن حص في خلمإٓٓحكػيٍ من  عليك٥ هٍى، ويالحالكيش خلنحله من هال

١ق خلمندحليم وخقدحاللكردٍى ىون حلمدىن حأو  ٛدمشخلعحفدي  خلق١دٍي وطٍكُهدحلقومي ردل ح خٍهخنطٗحم حنعىحكيش وخن

 . لٍيفيشح
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  :نسالتجا .4

ص ردين خمخنقٓدحالن مدٍىّ خكد خوكلمد خ١هخلنٗد خٍٓدطهخلمإٓٓدش طدإػٍ فدي ممحهدل حص ىخعحرمعنى عىم وؿدوى ٛدٍ

ع حلٍٛحنص ١ٍيقش كل خك خلمإٓٓش، وكلمح١ خثىيش ططعلق رنٗخعق أٓرخد الىلمإٓٓش حهل حص ىحىخلقيحؿنكش وحال

ٗهٛديش،  أٓدرخد الدىص خمخنقٓدحالن مدٍى خكد خلعكدّ كلمدح علديو. لمإٓٓدشحط١دوٍ  علي ىليال حهًن خٓلميش، ك

 . لمإٓٓشحطهلف  علي ىليال حن هًخع عنيفش كحلٍٛحنص ١ٍيقش كل خوك

ا   لمدنًالمجتمع ائف اوظ :خامسا

ؿهدُس حندد خؿ الدىلمدىني حلمؿطمع حص خمإٓٓ خطقوم ره حلطي شٓخٓيحالثف خو٥عىيى من حلٍ خ١حال حططرلوٍ في هً

  :يو يمكن ًكٍ رعٟهخ فيمخ يل لٍثيٓيشحلىولش ح

 :لحالمصاوظٌفة تجمٌع  .1

 ؿهحلطي طوحص خلطكىيحو خيخلقٟحعيش من خقف ؿمحلمىني رلوٍس موحلمؿطمع حص خل مإٓٓكيع يطم من هال

قددف حلموحّ هددًه خٓددح علدديلكهم خن مٛددخكلهم وٟددمخلكددل مٗدد خعيددخلطكددٍك ؿمحوطمكددنهم مددن  خءهخعٟددح 

 . عيشخلؿمح

 

 :تاعالصراوظٌفة حسم وحل  .2

ثل وىيدش خروٓد خثهخعٟدحهليدش ردين حلىحص خعدحلنُحلمىني كدل مع٥دم حلمؿطمع حص خل مإٓٓكيع يطم من هال

لمددىني طؿنددد حلمؿطمددع حص خن مع٥ددم مإٓٓددخ١يددش ورددًلك فددحلريٍوقٍح خؿهُطهددحلىولددش وح الددىللؿددوء حىون 

عي خلؿمدحمن خلطٟدحٓدّ حلوقص وطٓدهم ردًلك فدي طدوفيٍ وطقويدش حلؿهوى وحلمٗقش وطوفٍ عليهم ح خءهخعٟح

 . رينهم خفيم

 

 :عاوضااللثروة وتحسٌ  ادة ازٌ .3

 خص نفٓدهخلمإٓٓدحل هدًه لدىهل مدن هدالحىس خُيد الى١ يإىي خٍٓش نٗخلفٍٙ لممحطوفيٍ  عليلقىٍس حرمعنى 

ونيددش خلطعحص خلؿمعيددحلددًي طقددوم ردده ح١ خلنٗددحؿيددش، وخنطحالونيددش خلطعحص خلؿمعيددح خلطددي طنفددًهحص خلمٗددٍوعحمػددل 

لطدىٍيد حص خهليدش ومٗدٍوعحالص خلؿمعيدحلطي طقوم رين حلمىٍس للىهل حلٛغيٍس وحص خلمٍٗوعحكيش وٓطهالحال

ن ٓوء خلعكّ من ًلك فح عليىهولهم وىس خيمكنهم من ٍٗو١ عملهم وُي خص ممخرخلنقح خلطي طقوم رهحلمهني ح

ٓيش خلٓيحٍكش خفي للمٗخلكحلوقص حيطوفٍ لهم  لعيٕ فالحلركع عن لقمش حّ في خلنحيٗغل  حإلقطٛخىيشل حكوحال

ٍكش في خلمٗحمش وخلعحلمؿطمع ح خيخرقٟ هطمخمحإلّ عن خلنحف حن١ٍٛي للمؿطمع الحلىيمقٍحلط١وٍ حيع١ل  خم

 . خكله

 

 :لجدٌدةادة المٌاز افرا .4

ٍ ولكدي حبٓدطمٍم رخمدحال الدىص مإهلش للٓيٍ رده حىخيطوفٍ له من قي خلمؿطمع وطن٥يم كٍكطه رقىٍ محرط١وٍ 

ىس خلقيدحليدش وطكدوين خلمططحل خؿيدحالص ؿىيدىس مدن حىخقيد ىحعدىإلثمدش حؿدش ىخنده فدي كخلمؿطمع طقىمه فحٛل حيو

ريش خلٗدرحص خلمن٥مدحص وخلؿمعيدحص وخردخلنقحلمدىني فدي حلمؿطمدع حص خهدل مإٓٓدحى يردىألمفهوم ح حلؿىيىس رهًح

لؿىيدىس ومٛدىٍ مطؿدىى حص حىخينٟد للقيد لًي الحلمعين حلكقيقش حلمؿطمع لمىني في حثيش كيع طعطرٍ خلنٓحو

١ خلنٗحل طهم من هالحف قىٍخكطٗحوطمكنهم من  خعٟويطه الى١نين حلموحمين طؿطًد خلمؿطمع رمٟح ىحمىإل

 . ماليه لموكلشحص خلمٓإوليحل ىس من هالخلقيحٍٓش خعي وطوفٍ لهم ٓرل ممخلؿمح
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 :طٌةادٌممرفة مدنٌة اعة ثماشا .5

 اكطدٍحملمؿطمدع حفدش مىنيدش طٍٓدي فدي خعش ػقخٗحلمىني حلمؿطمع حص خمإٓٓ خلطي طقوم رهحثف خلو٥حهم حمن 

ف لهالحٍس حىحهٍ وحالص وحلًحلطنوع رين حف وهطالحالوقرول  ،عيخلؿمحلعمل حل١وعي وحلنُوع للعمل حقيم 

مدش خلعحٓدرش خلمكخر لطُحمحإللٓلمي مع حع حلٍٛحون وخلطعحمق وخلطٓحو كطٍحمحالثل ٓلميش في ٟوء قيم خروٓ

 خلقيم في مؿملهدحص وهًه خلمإٓٓحء خفش رنخطيش وػقحلًحىٍس خلمرح طؤكيىكله من  حهً علييطٍطد  خفيش ومخلٗفحو

 . ١يشحلىيمقٍحقيم 

 

 :لمجتمعاط فً انضباالم والنظاتحمٌك  .6

. لدرعٝحه رعٟدهم خطؿد صخعدخلؿمحو فدٍحىحأللككومدش وٟدر١ ٓدلوك حٓدل١ش  علديردش خلٍقحس لفدٍٝ حىحفهو 

لكقوق حعى رهٛوٙ حلقوحؿمعيش طٟع مؿموعش من أو  ن كل من٥مشح الىٍس خٗحاللٛىى ح حويكفي في هً

عدى حلقوحء رهدًه خعٟدحال الطدُحمويعطرٍ . خعٟويطه الىمه خنٟملفٍى نطيؿش الح عليلطي ططٍطد حص خؿرحلوحو

 خٍهم فيهحآطمٍلمن٥مش وحهل حلقرولهم ى خ١ٍٗ

 

 :طٌةالدٌمولراتحمٌك  .7

ص خص وؿمعيدخطعدى من٥مد خٓدي، كمدخلٓيحل خلمؿدحم وفي خلعحل خلمؿحٍيش في خهطيحالٍكش خس للمٗخفهو يوفٍ قن

لط١دوع، حرعدش مدن خلنحريش خيؿحالٍكش خلمٗحلكٍس وحىس حٍحاللمعرٍس عن حلفٍىيش حىٍس خس للمرحىحلمىني حلمؿطمع ح

 . لٗعريح ييىؤلطحوهيٍيش خلؿمخلطمطع رخهٍ رخلمؿطمع للط٥ح عليلىولش ح خلطي طفٍٟهحٍيش، خؿرحاللطعرثش حوليّ 

 

 :سٌةالسٌاو اإلجتماعٌةلتنشئة ا .8

ثده مدن ؿىيدى خىس رنخعدحأو  لمؿطمدعحء خم في عمليش رنخٓهحال عليلمىني حلمؿطمع حلو٥يفش طعكّ قىٍس حوهًه 

 علديطده وخطده ومن٥مخء ؿمعيخعٟدحمدن  فدٍحىحألىة فدي نفدوّ خلمردحلقيم وحل غٍٓه لمؿموعش من من هال

ري خيؿدحاللعمدل خىٍس رخلمرحلمٓإوليش، وحى لطكمل حٓطعىحالمن وخلطٟحون وخلطعحء وخنطمحالء ولوالحقيم  خٓهحٍ

لٗهٛديش حلق خلمٛدحٛدش وخلهح هطمخمدخصحإلوُ خيطؿد خمش للمؿطمع ككل، رمخلعحلطكمّ للٗثون حو هطمخمحإلو

 . لٟيقشح

 

 :لحموقاٌة ات وحماجالحاء بالوفا .9

لطؿمددع حلطعريددٍ وحكٍيددش  خومنهدد نٓددخنحإلع عددن كقددوق خلددىفحيددش وخؿددش للكمخلكحص خؿددخلكحّ طلددك حٍ علدديو

لطٛدويص حنون وكٍيدش خلقدحم خمحويش خملش مطٓخلكق في معحو خاليه مخنٟمحالأو  صخلؿمعيح طؤٓيّلطن٥يم وحو

لمدىني حلمؿطمدع ح، يٛدرق حهكدً . لمهطلفدشح خيخلقٟحم كول خلعحٕ خلنقحٍ وحلكوحص وخرخنطهحالٍكش في خلمٗحو

 . ١نينحلموحفع عن حمي يىخرش مكخرمػ

 

 :لتوفٌكاطة والوسا .17

لككومددش حص  خغرددٍف وحهددىحل ونقددل خطٛددص لالحل طددوفيٍ قنددوهيٍ مددن هددالخلؿمددحم وخلككددحلطوٓدد١ رددين حي ح

وطكٓدينه  خوٟدعه علدي٥ خٍ للكفدخ١دحال حهدً فديلق خلمٛدحص خعدخوطٓدعى ؿم. ١نين ر١ٍيقدش ٓدلميشحلموحو

عمليدش طٗدٍيع ووٟدع  علدي ػيٍؤللطدٗدٍس خططكدٍك مر خنهدبف حلمؿطمدع، ولدًحفدي  خفٟدل لهدحندش خد مكخكطٓحو

 . ٍحٓطقٍلال ّخٓؤكلمطعىىس ح ءحٍحآلء رين خلطقحق وخطفحنق١ش  الىلوٛول ح الىنين وطهىف حلقوح
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 خنمدحو ،لككومش فق١حلمككومين ٟى ح١نين حيش للموخلكمحيكقق  لمىني الحلمؿطمع حن حلو٥يفش  طعني حوهًه 

ندده يددوفٍ ح خكمدد ،لعنيفددشحص خؿددخكطؿحالص وخرحٟدد١ٍلطعددٍٝ لالحمددن ه١ددٍ  خطهددحلككومددش ًحيددش خس لكمحىحهددو 

 . لطفككحع وحلٍٛحم وخنقٓحاليش للمؿطمع ككل من خلوقحعنٍٛ 

 

   :عٌةالجمالفردٌة واركة المشالتعبٌر وا .11

ص خووؿهدد ثهددمحٍآص مفطوكددش لعددٍٝ حن لددىيهم قنددوخردد فددٍحىحألطه يٗددعٍ خلمددىني ومإٓٓددحلمؿطمددع حفوؿددوى 

مدن٥م  ٓلودؤرلرهم خلكهم وم١خللطعريٍ عن مٛ خطهخٓخلككومش وٓيحٍٝ خنص طعخن٥ٍهم ركٍيش كطى لو ك

ن هدًه حلكقيقش حو. فخفٍ ومطحلٓلمي مطوحلرىيل حن ح خلمخلعنف ١حل خٓطعمح الىؿش خور١ٍيقش ٓلميش وىون ك

ري خيؿحاللعمل خىٍس رخلمرح عليىٍون خنهم قخ١نش ورحلموحء وخنطمخالر فٍحىحألطقويش ٗعوٍ  الىلو٥يفش طإىي ح

لمؿطمع حلهىمش  خى عليهخعطمحلمٓطقل ركٍيش ىون حلطكٍك ح عليلككومش حلط١وعي ىون قيوى، رل طٗؿعهم ح

لش طعىي خء ره في كخكطملال اليه ونؤيلؿ خك كٛنخن هننش الخطهم مٛخن كقوقهم وكٍيح الىوهم م١مثنون 

 . خلىولش عليهح

 

 :ابهانسحاأو  لدولةاب الة غٌاغ فً حالفراملء  .12

لىولدش مدن عىيدى حد خنٓكحٍ هي خنطٗحالٓعش حهٍس وخلم ٥خلعحلعٍٗين ٗهى حلقٍن حص من خنينيخلػمحمع قىوم 

 قطٛددخىيحإل١ خلنٗددحص خالفددي مؿدد هٛوٛددخ  ٟددي، وخلمحفددي  خنددص طإىيهددخلطددي كحثف خلو٥ددحٍ وحىوحالمددن 

ّ فدي خلندحرطعيدين وطٗدغيل  لطُحمخإللعمدل ردحؽ وطولي مٓإوليش ٍد لعالحلطعليم وحص خوطوفيٍ هىم ؽخنطخإلك

فدي نفدّ  خوعؿُهد خىهحعدن ٓدى خلدىيون وعؿُهدحُمدش حى حٗدطىحني مدن خص طعدخلككومح صأرىلككومش، فقى ح

. طٓددط١يع طكملدده ال خعليهدد ػقدديال خٍص طٗددكل عرثددخلطددي ٛددح خٍهددحىوحء نفددّ حىحٍ فددي حٓددطمٍحاللوقددص عددن ح

ء طلدك حىح فدي خعىطهخمدن يملدإه لمٓد الدىؽ خيكطد خغدحفٍ خءهدحد طٍكدص وٍخنٓدكحاللىولش فدي ح صأرى خوعنىم

ٍ خنهيددلمؿطمدع لالحطعدٍٝ  حالغ وحلفددٍح حلمددىني لٗدغل هدًحلمؿطمدع حن يطكدٍك حرددى ن الخكد خوهند. ثفخلو٥دح

رق للىولدش وطعطمدى خلٓدحلدىوٍ حنص طٓدطفيى مدن خلطي كحص خلفثحلىى  خلٍٟحعٍ عىم خكين طوؿى مٗ هٛوٛخ  

 . خلككومش قى طهلص عنهحن حلطي قى طٗعٍ حو خهاكطيخؿخط عخٗرإل خعليه

 

 :جتماعًاإلفل التكاجٌ  وتحمٌك المحتاعدة ات ومسالخدماتوفٌر  .13

ص لطدوفيٍ خلمٓطٗدفيحأو  ٍّحلمدىحء خهٍى هىميش كرندحليش وخص محعىخرين مٓ خعىس طلك مخلمٓحل خٗكحططنوع 

ص خلمعوندحلمنهفٟش مدع طقدىيم حلىهول حد خٛكحٓد خٍمُيش طن ٍخٓعؤرأو  خنخؽ مؿلعالحأو  لطعليمحص خهىم

يددش خلٍعحو طؤهيددللحكددُ حمٍ مددشخقبرء خلٓددؿنحٓددٍ حلمعددوقين وحٍع وحلكددوح خيخم وٟددكخيطددحالمددل وحٍحال الددى

لطدىٍيد لٍفدع حص حمدش ىوٍخقحأو  ثدلخلطدي ردىون عحٓدٍ حال لدشخعإلص ٛدغيٍس خوطمويل مٗدٍوع حإلؿطمخعيش

 لنح. …رّ لمالحكش خص كيخلفطيحص مػل طعليم حٍخلمهح

 

 :ملةالشالتنمٌة ا .14

لطغييدٍ حيكقدق  نده الحيعندي  ن ًلدك الح حالٍ حٓدطقٍحالمدش فدي طكقيدق خس هحىحلمىني هو حلمؿطمع حن حٛكيق 

لطنميدش حهدو  خمعنى ؿىيى له عليلطنميش طإكى خلمهطمش رحلىوليش حص خلمن٥مح صأرىومنً فطٍس قٍيرش . لط١ويٍحو

لككومدش حندد خمدن ؿ خطدم فٍٟده خنهدأللفٗدل ح خرهخٛدحلعىيىس قى حلطنميش حٍد خن طؿحّ خٓح عليٍكش خلمٗخر

هدي  خلدىنيحلٗدعريش حص خلمٓطويحٍكش خن مٗحهٍى حص خالػرطص كح خرينم. خكهم فيهحٍٗحلمككومين ىون ح علي

كهم فدي حٗدطٍخلطدي طٓدمق رحنع خلمٛدحلدوفيٍ فدي حل خلعمدحؽ خنطدحٍندش كؿدم خفمق. فخلنؿحن لطكقيق خهيٍ ٟم
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ً خطهدخلمٍٗوع رحكد خٛأو  لمىيٍح خلطي ينفٍى فيهحنع خلمٛحلهُيل في حؽ خنطحال حٍس ركؿم هًحىحاللّ خمؿ

مٓدطوى  علديلمٛدنع يٛدىق حأو  لمٍٗوعحمٓطوى  علييٛىق  خوم. ص طكٗف عن ًلك روٟوفحٍحلقٍح

 . لو١نيحى خقطٛحال
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 لثالثالمبحث ا

 نسا اإللبٌئـــــــــــة و حموق ا

 فيوٍ خلطى ططؿح حإلقطٛخىيشفيش وخلػقحو حالؿطمخعيشمل حلعوحلريولوؿيش وحل١ريعيش وحمل حلعوحمؿموع  هيلريثش ح

هميش كريٍس ح خلموؿوىس من كولنحوللريثش ٍٗ خغيٍ مرأو  ٍٗخهٍى ر١ٍيق مرحالص خثنخلكحو نٓخنحإل عليوطإػٍ  ،ُنحطو

 ،رٓشخليحو ،ثيخلمحف لغالحو ،لؿويحف لغالحوطٗمل  خمن كولن  خليلؿمحلمن٥ٍ ح عليوكًلك  ،خٛكطن علي٥ خللكف

ل١ريعيش، حلريثش حص خمكون بٓطهىحمر ،طكوينه في نٓخنحإلطىهل  خوهى كل م عيشخلٛنحلريثش حك خوهن ،لؿويحلمكي١ حو

 نٓخنحإل عليٍس خص ٟخلملوػحوطعطرٍ هًه . هٍىحالء حؿُحال الىص خلملوػحل خنطقح الىيإىى  خلش طلوع ؿُء منهخك فيو

رين  خقش ملعالحس وخلكيحقيى  علييرقى  كيوميّش ليح طهخكي فيلٍثيٓيّش حن٥مش حالطلك  الىؿطه خول رٓرد كحالم خلمقح في

يطعلق  خٛش فيمخوه نٓخنحإللمطعلقش ركقوق ح خيخلقٟحلريثش عن حىليش و يٛعد طفٍيق خقش طرعال نٓخنحإللريثش وكقوق ح

لريثش و ح علي يانٓخن١ خً يإػٍ كل نٗحىلش خمطرقش عال فٍحىحأللريثش و حرين  خن ممش وًلك الحلمٓطىح حإلؿطمخعيشلطنميش خر

لريثيش حلكقوق حء مفهوم خؿ خلم كله ومن هنخلعح عليهيش خلمنحع حكىحالطإػٍ  خكم يشنٓخنحإلس خلكيح عليلريثش حكًلك طإػٍ 

 فيٛش خوه ،لريثشحر١ٓ كقوق هًه ح علي يخلرلغيٍ محوٍٗ خلمرحوطعىيه  نٓخنحإللقىم من ٥لم حلريثش منً حنص خولقى ع

هيم خلمفحلكػيٍس حوميش الي  لهخعمحهٟم  فيٓى خلريثش وطنحد خكٓ عليلطنمويش حطه خلكىيع رطنفيً مه١١ح خعٍٛن

ريثش ن٥يفش وٓليمش  فيلعيٕ ح في انٓخنططٟمن كق كل  لطيحش ٓخٓيحالٍ لكقوقه حهىحو ،ل١ريعيشحلمهمش لريثطه ح

 وينرغي ،نٓخنحإلمن كقوق  ٓيخٓأوكق  ،ى مٗطٍكانٓخنهو م١لد  خطهحوػٍو خمهخلريثش ون٥ح علي٥ خلكفحو ،وٛكيش

 . ءخلع١ح عليلقىٍس حٍ وحٓطمٍحال علي خن قىٍطهخلٟم خ٥ عليهخلكفحلريثش وحيش هًه خٍع

لٓنش  4نون ٍقم خلقحلعٍريش رموؿد حء لؿمهوٍيش مٍٛ حلوٍُحٓش مؿلّ خلريثش رٍثحُ ٗثون خنٗت ؿهحولقى 

لٓنش  631ٍقم  لؿمهوٍيحٍ حلقٍحإه رموؿد خنٗحرق خلٓحلريثش حُ ٗثون خليكل مكل ؿه لريثشحيش خكم ٗؤن في 1994

ول وُيٍ مطفٍغ حطم طكليف  و ،لريثشحلىولش لٗثون حٍس حلوُ لطنفيًيحُ خلؿهحلريثش هو حُ ٗثون خ، و يعطرٍ ؿه1982

لكين ٍكُص ح، و منً ًلك 1997لٓنش  275لؿمهوٍيش ٍقم حٍ ٍثيّ حء رموؿد قٍحلوٍُحلريثش رمؿلّ حلٗثون 

لريثيش و كًلك حص خٓخلعٍيٟش للٓيحله١و١ حلريثيش وحلٍإيش حطكىيى  عليلطنميش حء خفش ٍٗكخون مع كخلطعخٍس رحلوُح

 فيص مٍكلش ؿىيىس خو طكىي اؿطمخعيشش و اقطٛخىيص حطٗهىه مٍٛ من طغيٍ خٟوء م فيولويش حالص حلعمل ًحمؾ حرٍ

 . ٛلشحلمطوحلطنميش ح١ٍيق 

ومن  ،لؿيلح حهً أؿلمن  نٓخنحإلن كقوق خٟم الىىعوس  هيلريثش حكقوق  عليف٥ش خلمكح الىلىعوس حن ح

لريثش حٍس حٓيش لوُخلٓيحلريثيش وحف حهىحاللٍٓم  خى عليهخعطمحالطم  لطيحلفكٍس حىمش وهى خلقح لخؿيلألمش حريثش مٓطى أؿل

 :كخلطخليوهى 

 لبٌئٌةاف اهداال

 . لمؿطمعحص خلقوميش وٓلوكيحمؾ حلرٍحله١١، حص، خٓخلٓيحؿميع  في لريثيحلرعى حل خىهح: تٌجًاسترااللهدف ا

ٍ خ١ح في ٍيهيخلطحو فيخلػقح خػنحوطٍ لريولوؿيحلطنوع حل١ريعيش، حٍى حلموحيش خكم لمدى:الهدف متوسط ا

 . ٛلشحلمطوحلطنميش ح

 . سخلكيحء رنوعيش خٍطقحالمش وخلعحلٛكش ح علي٥ خليش للكفخلكحلطلوع حص هفٝ معىاللمدى: الهدف لصٌر ا

http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/القوانين/قانونالبيئة.aspx
http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/القوانين/قانونالبيئة.aspx
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 االطار العام للسٌاسة البٌئٌة فً مصر

. ل١ريعيشحٍى حلموحل ٓطغالح فيف حٍٓحالٍ خه١حهيٍس نطيؿش حالص حلٓنوح في كػيٍح  لريثيش ح ىخرعخألر هطمخمحإلعف خطٟ

ند حلؿوخم رخلعحلوعى حلطلوع، وٍفع مٓطوى حص لمٍٛيش، وهفٝ معىالحلريثش حيش خ"كم الىلككومش حطٓعى  حلً

 :ليشخلطحص خٓخلٓيحل لريثيش" من هالح

 لكٍرونح علي حعطمخىح  قل حالء حلهٍٟح شحالقطٛخىيلطنميش حلطوؿه نكو حىس خُي . 

  ١نينحملش لطوفيٍ ريثش ٛكيش للموخلمطكحلريثيش حٍس حىحالن٥مش حىعم . 

 ص خلمٍٗوعحىعم  فيلطوٓع حلطنمويش وحص خلمٍٗوعح في لريثيحلرعى حؽ حىٍحمش، وحلمٓطىحلطنميش حٓش خطفعيل ٓي

 . لريثشحل خمؿ فيلمطو١ٓش حلٛغيٍس وح

 لمعنيشحص خلؿهحلطنٓيق مع خهيش رخلمنحص حٍس للطغيٍخلٟح ٍخػلآل لطٛىيح . 

 ٥ خلكفحل١ريعيش، وحص خلمكميحلطكطيش، وطنميش وط١ويٍ حلرنيش حل ط١ويٍ ل١ريعيش، من هالحٍى حلموح علي٥ خلكفح

 . لرٍيشحلركٍيش وحص حلػٍوح علي

 صخلمإٓٓحو فٍحىحألرين  لريثيحلوعى حلريثيش للمؿطمع، رنٍٗ حص خلٓلوكيخء رخٍطقحال . 

 ص خنطهخكحاللموقعش ٟى حص خلعقورحلٛىيقش للريثش، وطغلي٥ ح صآللمنٗعمش حهليش مكفُس وىحليش ىخص مخٓخطرنى ٓي

 . ١ثشخلهحلريثيش حص خٍٓخلممحو

  ٍلريثيح لطٍٗيعيحم خلن٥حطفعيل وط١وي . 

 قليميحإلولمكلى حلمٓطوى ح عليلمهطلفش حلككوميش حلككوميش وغيٍ حص خلمإٓٓحلطنٓيق رين خلعمل، رحمل خطك 

 . لىوليحو

 صخف٥خلمكخلريثيش رحص حٍحىحالص حء قىٍخورن لريثيش،حٍس حىحالمٍكُيش  ىعم ال . 

 لريثيشحله١١ ح فيد خلٗرحو مٍأسلح، وطفعيل ىوٍ ؿطمخعيحإللنوع ح خيخؽ قٟخىمح . 

 لمصريالدستور البٌئة فً ا

 1971لىٓطوٍ  ٛليحأللنٙ خف 2014 وكطى 2007لمٍٛي منً حلىٓطوٍ حلريثيش في حلكقوق حط١وٍ مفهوم 

لىٓطوٍ ح، طم طعىيل 2007 فيو ،لريثشحيش خعن كمأو  ريثش ٛكيش ٓليمش فيلكق ح عليىس طنٙ خي محلم يطٟمن 

 علي٥ خُمش للكفلالحريٍ حلطىحنون خلقحوين٥م  ،و١نيؿد حلريثش وحيش خن: "كمح خء فيهخلريثش ؿخٛش رخىس هخليطٟمن م

 يأمن ىون  ،لريثشحيش خٍٟوٍس كم عليثيش" طإكى حءص "رىخىس ؿخلمحن هًه حك٥ ونال. (59ىس خلكش" )مخلٛحلريثش ح

 . لخلمؿح حهً في فٍحىحألؿد حلىولش ووحؿد حرين و خطفٍيق م

 

لىولش حوطلطُم ، لكق في ريثش ٛكيش ٓليمشحلكل ٗهٙ “ن ح عليلمفهوم فنٙ ح حهً 2012وقى ١وٍ ىٓطوٍ 

كقوق  علي٥ خلكفحلريثش وخٍ رحٍٟحاليكفل عىم  خل١ريعيش، رمحٍى حلموح آطهىحمو ،لطلوعحمن  خيطهخلريثش وكمحرٛون 

من٥وٍ كقوقي ينٙ  الىقيمش معينش أو  هىف اعالنلمفهوم من مؿٍى حك٥ ط١وٍ نال خوهن. (63ىس خ" )مخل فيهخؿيحال

 علي٥ خلكفخلىولش رح علي خ  الطُحم 2012ٍطد ىٓطوٍ  ،ًلك الى فشخٟخإلر. في ريثش ٛكيش ٓليمش انٓخنكق كل  علي

لريثش كيع طم حيش خلىولش في كمحفي ىوٍ  ط١وٍح  لنٙ ح حيش، وقى عكّ هًخلغحُمش لهًه لالحريٍ حلطىحً خطهخلريثش ورح

لريثيش: فنٙ حلكقوق حى حكى طعى الىلىٓطوٍ ح حًهد هً خكم. م رًلكخلقيحفي  خومٓإوليطه خؿرهحوو خهالطُحم علي طؤكيىلح
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لٓمكيش حلػٍوس حنيش وحلكيوحص اللٓالحطيش وخلنرحف خٛنحال"طنميش  عليلعمل ح"، وخىطهخعيش وُيحلٍُحلٍقعش حيش خ"كم علي

ص خلريثش ومقومحيش خقش رين كمللعال عميقخ   خيعكّ فهم خ( مم15ىس خثي )محلغًحمن حال" مع ٍر١ ًلك لطكقيق خيطهخوكم

لىولش حلُمص ح( و18ىس خل١ريعيش للىولش ملك للٗعد" )محص حلػٍوحن "ح علينٙ  خكم. نٓخنش لإلٓخٓيحالس خلكيح

. (19ىس خه )مخلميحٍى حلنيل وموحلنٓرش لنهٍ خ"، كًلك رخل فيهخؿيحالس كقوق خعحومٍ خلهٓطغالحوكٓن  خ٥ عليهخلكفخ"ر

 فشخٟخإلرص، حلركيٍحثيش وخلمحص حلممٍحٍ وخلركح١ت وحلٗوحيش خلىولش ركمح محلُإللىٓطوٍ ح فيىس خكًلك طم طهٛيٙ م

لكقوق حلريثش وحيش خلطعمق في مفهوم كمحلىٓطوٍ، حلطفٛيل في ح حويعكّ هً ،(20ىس خل١ريعيش )محص خلمكميح الى

 . قيمش ىٓطوٍيش خهاع١خءٓطىعى ح خرم خهميطهحلريثيش وح

. 2014ٍه في حقٍحلًي طم حلي خلكحلىٓطوٍ حلريثش في مٍٛ طم طعُيُه في حيش خلطوؿه نكو طعُيُ كمحو كًلك 

رىى ح خكم. (45ىس خن" )محلكيوخلٍفق رح" عليمٍس في مٍٛ  ولوأللىٓطوٍ حطقىم، نٙ  خكل م الى فشخٟخإلفر

لٍيف من حن خيش ٓكخعيش ركمحلٍُحلٍقعش حيش خفٍر١ كم. لريثشحو نٓخنحإلقش رين ٗموليش للعال أكػٍلىٓطوٍ ن٥ٍس ح

لهم "ىون خعمحولش حىين وطمكينهم من مُخلٛيحلٓمكيش وىعم حلػٍوس حيش خكم علينٙ  خ( كم29ىس خلريثيش )مح١ٍ خلمهح

لريثش من حيش خىمش"، ٍر١ رين كمخلقحل خؿيحال"كقوق  الىٍس خٗحالى خعحً حو. (30ىس خ)م لريثيش"حلن٥م خلٍٍٟ رحق خلكح

 . هٍىحمش من ؿهش حلمٓطىحلطنميش حلكقوق وطكقيق حؿهش وهًه 
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 لمجتمعات احموق بعض فئ :لثالثالفصل ا

 ولااللمبحث ا

 مرأةلاحمــــــــوق 

 

 ،لكىيعحلم خلعحفي  صخكقوق وكٍي ٍ منخعمحالمن مهطلف  صخلفطيحو مٍأسلل منقيُ  خم علي مٍأسلحكقوق  ىل مفهومي

 وال ىينخ  لرٍٗيش حلم طعٍف  . لىولحنين في رعٝ حلقوحص وخلطٍٗيعحمن قرل رعٝ  خهلهخن يطم طؿحلممكن حلطي من حو

، حألعلىم خلمقحٓمى وحال عطرخٍحال حإلٓالمفي ٍٗيعش  خله مٍأسلخف ،خليمه رهخوطع حإلٓالميش خكعن مٍأسلخٍس عنيص رخكٟ

 الىي حإلٓالملىين حوين٥ٍ . لكنيفحي حإلٓالم معش للىينخوٛوٍ ؿ ،مشخىة عخطم وفق مر حإلٓالمفي  مٍأسلحوطكٍيم 

ٍَ َوحْألُنػَىٰ  :طعخلىل خق . لمؿطمعحنٛف  خنهح علي مٍأسلح ْوَؿْيِن حلًاَك ُا في  مٍأسلخف. لنجماسورة   ﴾٢٨﴿ َوأَناهُ َهلََق حل

لطوكيى حلىين: في حفي عموم  خهلل ىون فٍق رينهم لعروىيشحوٍٗيكطه في  ،لكونحٍس خلٍؿل في عمحٍٗيكش  حإلٓالم

 . صخؿرحلوحلكقوق وحد وفي خلعقحد وحلػوحن وخيمحالثق خى وكقخعطقحالو

كعٟو  خيعطٍف ره وال خويهمٗه خفيهمله مٍأسلحلمطمػلش في حلرٍٗيش حطه حن يؿمى نٛف ػٍوحمؿطمع  ىأليكّق  فال

ني خنص طعخلًي كحلطؿرٍ حمل وخلطعحلٓوء  ن٥ٍح  و . فيه لمٍكُيحلقٛوى وىوٍه حهميطه حلمؿطمع له قيمطه وحعل في خف

 ،19لقٍن حفي  مٍأسلح٥هٍ مفهوم كقوق و . مٍأسلحف كقوق خنٛحولش خلىوليش لمكحص خلمن٥محن١لقص ح :مٍأسلحمنه 

مش ٥منمص ره خلًي قحع خؿطمحالرعى  مٍأسلحلمي لكقوق خلعحوم ليح م هوخٍّ من كل عخمن من ٗهٍ مخلػحٍين خط أٛرقو

 خيفٍقهم لٍؿل والحيعمل  خفهي طعمل كم نٓخنحإلمن كقوق  أيطؿُ و هو ؿُء ال ،ىيميال 1977م خلمطكىس عحمم حال

 . خهمكال  لؿنٓيش لحل١ريعش ح حال

لمؿطمع حثلش و طقىم خلعحم خء و ىفت منخرنحالطٍريش  علي دخيؿخإلرلمعٍفش ينعكّ حلعلم و حطد حمٍ مٍأسلحن رلوغ ح

ثل حوحالص خلمٓلمحوقى عٍفص . خٍٓهخص رخلمؿطمعحص ع٥يمش طفيى خٗهٛي حن يكونوأء خلنٓح عليٓيٍ الي  فيٛرق من

ًلك،  عليم يٗؿعهن لٓالحس ولٛالحلٍٓول عليه حن خفٓن فيه، وكخلعلم ويطنحفكن ينهلن من  ،لطعليم وفٟلهحهميش ح

 طيش:حال١ خلنقحس في خلفطحهميش طعليم حو ططؿلى . لعلمحلّ خويٓمق لهن ركٟوٍ مؿ

 . مخككحص وخؿرحكلفص ره من كقوق وو خمن طعلم م خطمكينه -

لعوُ حمن  خيكميه خليخم حموٍى خويإمن له  لٍٟوٍيشح خطهخؿخله طلريش كمن هال خيمكنه خٍٗيف مين عمالخط -

 . خمطهحل١لد ويكف٥ كٍحو

 . خٍٓطهحلنريلش ٟمن حلقيم حٍ وخفكحالغٍّ  -

لطنميش وٍقي حفي ىفع عؿلش  خويعُُ ىوٍه حإلؿطمخعيش خنطهخومك مٍأسلحوٍفع مٓطوى وعي  خطهحطكقيق ً -

 . لخلٍؿح علي ح  نص ككٍخك رؤعمخلم خلقيحو خطهحيش ًخفي كم خعىهخص ويٓخلمؿطمعح

 

لمعخملش حطهخ رخلَؿل في حومٔخٓريل لعخلم في حفي ٗظى منخ٣ق ٍيهيش وخكل فطٍس طفي ف لكفخحعلى  حلمٍأسرض أى

ل رخألعمخق اللظلخحفي و ،ىيشخرقيمش معلى عمل ل للٜوحفي و ،لظعليمحفي  خرعٝ كقوقه عليلكٛول ح أؿلو من 

قي ق للقوحطلك نص خككظى ن لقَح حهًيش خنهكلض ن حمخ و . فيهخ خنفٓهطَٗيق ص وخرخنطهالحلظٜويض في حفي ، ولمهنيشح

ص عقزخس ؿه عيحطول حال طِ حلمٍأسن لك فبًمع و. صلمـظمعخحفي معظم ٍٓش خومم خنونخف، وٍٓهص قحكظيض رخالعظَ

ٓيش لٔيخحنيش ولميحق رخللقو حلمٍأسطمظع ن مكخحيَطز٢ و. لعخلمحلكؼيَ من منخ٣ق حفي ق للقوحطمظعهخ رهٌه ق طعو

م لنظخحولـنْ حّ نوع خٓألقخثم على حلظمييِ حلم يكن ولظمييِ حرق٠يش  ػيقخ  و طزخ٣خ ٍحلؼقخفيش حوالؿظمخعيش حويش ىالقظٜخحو

قخمش ح٣ويلش في ص حى ٓنوحمظيالنٔخثيش على حكش للَحنؿكص لقي و. نخنٓإلحق يش من ق٠خيخ كقوحلزيحيعظزَ في ي ألروح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
http://tanzil.net/#53:45
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 الىس ألهيَحى لعقوحطـهض في حلكنهخ ، وليشوليحوإلقليميش حولو٣نيش حولملليش حص لمٔظويخحلنٔخثيش على حص لظنظيمخح

ع خنطفالحلنٔخثيش من حكش للَحمخ يمكن ٍس، وهو لٜوحٍس في رئ حلمٍأسٟع ق٠خيخ وفي ن خنٓإلحق كقوٍ ٣خا آطهىحم

ثٍ خٓمنفٜلش عن ومٔظقلش كش كَ خٍهعظزخامٔيَطهخ رٛلش حموولهخمٖ حمن رقخثهخ على  ال ىر ،ٛشلوخحمؾ حلزَحرزعٞ 

 . نخنٓإلحق كقوكش كَص حٍطيخ

 مرأةلالعنف ضد اهرة اظ

لعنف ح أىىفقى . علنوحٍ من منظون خنٓإلحق فلٚ كقو خٍىنأ حًح حلمٍأسلعنف ٟي حهٍس ظخهل ال يمكن طـخ

 حلمٍأسٝ طظعَو. نخنٓإلحق لكخملش للقوحيخ حرخلمِ ء كمؿموعشلنٔخحطمظع ىون لليلولش حلى حٛش رٜفش هخ حلمٍأسٟي 

ثهخ خنطمحرٔزذ أو  يشنػوألحلـنٔيش ح خٛفطهللعنف رٔزذ  حلمٍأسٝ طظعَولمـظمع حفي ٍٓس وألحهل حىلعنف حل ألعمخ

 . نػويشحاللفجش حطلك ل الًإلوٓيلش  حلمٍأسلعنف ٟي حكيغ يٜزق ، ؿظمخعيشحلفجش 
 مخ خه ح  مظهَىي القظٜخحل ٓطغالالحيمؼل و. خٍؽ رلىهخطكٛى هص الم٘قخ هلمهخؿَحلعخملش ح حلمٍأسؿه حمخ طو كػيٍح  و

يش ىالقظٜخحص لعالقخحقخثمش مخ لم طٜزق  حلمٍأسلعنف ٟي حطظل م٘كلش ٓوف  و. للييؼشحلنٔخثيش حلعمخلش ح هٍمن مظخ

 . حلمٍأسء حُا خفخنٛا أكػٍلمـظمع حفي 

لى كخلش حللمخيش حهًه قي طف٠ي ولَؿل لمنع طعَٟهن للعنف حكمخيش ّ لظمخاعليهن ٝ َلعنف يفحمن ف لووحو

في كؿد ط، ولظلقيقحعن س رعيي حلمٍأسص خنخمكحرٌلك طظل و ،حلمٍأس٣القخ على طمكين حلظزعيش ال طٔخعي حول٠عف ح

كل لالطي يقعن ٟليش للعنف من م٘خحء لنٔخحنى طعخو. لمـظمعحط٤ويَ نكو يمكن طوؿيههخ ص ٣خقخل حألكوحمن كػيٍ 

طهن على طقَيَ حٍطقمع قيكطهن وط٘ل كَ خنهألء، لنٔخحعلى ٓلريه قذ حلنفٔيش عوحٍ خػآلحلهٌه و. سه٤يَٛكيش 

 كػيٍح  ء وحلٔوحعلى ل لأل٣فخو سحرخلنٔزش للمَس قذ ه٤يَحلى عوحٙ روؿه هخٍٓس ألحهل حىلعنف حىي يئو. هنمٜخثَ

فيمخ و. ص ٓلوكيش ونفٓيشرخح٤َٟامن نون يعخص، ولٜيمخحعلى كق لالحلظوطَ حص عالمخل أل٣فخحمخ طظهَ على 

لمـظمع حولمللي حلمـظمع حٍٓس وألحس ملش في كيخخٍكش كم٘خ حلمٍأسٍكش م٘خىون لعنف حل يلو، يظٜل رخلظنميش

 . طنميظهو لمـظمعحلق خٛطلقيق نكو لظي يمكن طوؿيهخ حص ل٤خقخحطظقلٚ ي، ولزَ٘ح

  لمجتمعا علًره اثاسرى وااللعنف ا

قدش لعالحلٗدٍيكين فدي ح كدال  أو  كدىحىٍس مدن قردل خلٛدحلمٓيثش حص خلطٍٛفحل خٗكحهً ٗكل من خي سريااللعنف ا

 عطدىحءحالأو  ٓدطرىحىحاللٓدي١ٍس و حأو  لنفٓديحلطهىيدى حأو  لؿٓىي ح عطىحءحال خل منهخٗكحوله عىس . ٍٓيشحالأو  لُوؿيشح

هٍس و يمطى خل٥حلؿٓىيش حص حءخٓحالٍٓي كى حاللعنف حرل و يطعىى  . قطٛخىيحإلن خلكٍمحأو  ،لخهمخاللهفي كحلٓلري ح

يطٍطدد عليده  خمم. يقشخلمٟحكقش ولمالحأو  نونيخلقحلكرّ غيٍ حأو  فخهط١حالأو  محؿٍحال عليه حكٍحالمن  خغيٍه الى

ل و طٗدطص خنفٛدحال الدىلعقليدش و كدًلك قدى يدإىى حٝ حمدٍحاللككدول وحن خىمدخلمؿطمع كخهٍ غيدٍ ٓدويش ردخ٥هوٍ م٥د

و طهطلدف . لخ١فدحال هٛوٛدخ  ٓدٍس و حالف ح١دٍحكدل  علدي خلطدى يهلفهدحلٓديثش حلنفٓديثش حٍ خػدحال الدىفش خٟخالٍٓس رحال

لمٓدنين هدم حل١فدل وحو مدٍأسلحل حطدُ و ال. هدٍمن رلى لرلى ومن عٍٛ ال خٓعحو خفهطالحٍٓي حاللعنف حييٍ طعٍيف خمع

ٓدنٍكُ  حلدً. لمطعدىىسح كطيخؿدخصحالليدى وخلطقحص وحىخلمؿطمدع نطيؿدش للعدحٓدٍس وحال فديلمعٍٟش للعنف ح ٟعفحالص خلفثح

 . مٍأسلحٍٓى وهى حاللمعٍٟش للعنف حص خلفثح أكػٍلفٛل عن ح حهً في خكىيػن

 نسا اإلوحموق  مرأةلا

 ٓدٍسحالق خهل ن١دحٟق ىحمن طمييُ و مٍأسلحططعٍٝ له  خّ لكل مؿطمع مطكٍٟ و مخٓحالس هي كؿٍ حوخلمٓح

لطمييدُ ٟدى حويرقدى . قدعحلوحنون وخلقدحس فدي حوخلمٓدحوؿده عدىم ال خلمؿطمع ككل يعٍٟهحق خن١ عليأو  لعملحن خمكأو 

لٓدل١ش حيش خء طكدص وٛدخلنٓدحوٟدع  علديلطي كٍٛص حلطقليىيش حء حٍحالء خلطمييُ رقح حٍ ويىعم هًخنطٗحالٓع حو مٍأسلح

 . مٓطقلش اؿطمخعيشنونيش وخنش قخمك عليلكٛول حء من كق خلنٓحلعىيى من حلمؿطمع فكٍمص حثلش وخلعحلًكوٍيش في ح
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ه كقدوق خطؿد خلطقليىيدش و قٛدوٍ ن٥ٍطهدحء حٍحال خه١د الىهيٍس حالونش حاللطي  ٛىٍص في حص حءخكٛحالوطٗيٍ 

لؿٓدىي حقدل ويطعٍٟدن للعندف حؿدوٍ حهدًن خل ويخلٍؿدح١دول مدن حص عمدل خعخء يعملن ٓخلنٓحن مع٥م حفنؿى  مٍأسلح

لمإلمدش ؿعلدص حثق خلكقدحهدًه  ، وٍحلقدٍحً خطهدحلٓدل١ش وحقدع حفي مو ؿىح  لقليلش حلنٓرش حيٗكلن  خلمنُل كمحٍؽ خهل وهحى

ن خوطدم طٗدكيل لؿد نٓدخنحإلمدن كقدوق  حيطؿدُ ؿدُء ال خهدبعطرخٍر مدٍأسلح خيخرقٟدهخٛدخ   خ  اهطمخملىولي يولي حلمؿطمع ح

 علدييش خلوٛدحق ول١دالحؽ وحلُوخلمطعلقدش ردح مٍأسيش للنٓخنحإللكقوق حط١ريق  أؿلص من حالي  ءخنٗحو خعهخوٟحلٍٛى 

لموؿده حلعندف حلطرندى، و عقوردش حل و خ١فدحاليش خوٛد ،لمطُوؿشح مٍأسلحء و ؿنٓيش خلنٓخٍ رخطؿحالفكش خٍٛين و مكخلقح

  مددٍأسلحلعنف ٟددى خٛددش رددخلهحلمقددٍٍس حو مددٍأسلحلطمييددُ ٟددى ح يء علددخلقٟددحولؿنددش  مددٍأسلح) لؿنددش مٍكددُ . مددٍأسلحه خطؿدد

و مؿمدل هدًه . (مٍأسلخلنهدوٝ ردح أؿدللطدىٍيد مدن حلىولي للركع وحلمعهى حو مٍأسثي للخنمحاللمطكىس حمم حالوٛنىوق 

 خيطهخلمؿطمع و ٍفٝ ن٥ٍيش وٛدحهل حىف ىخن هخّ و كيخٓخك خو طٍٓين ىوٍه مٍأسلحك حٍٗا أؿلص طم من خقيخطفحال

 . لغيٍحمن قرل 

  مرأةلا علًسرى االلعنف ار اثا

لكػيدٍ مدن حك خهنو  لمؿطمع ككلخور خٍٓطهخور مٍأسلحس خىكش ركيخف حٍحٍٟحص يوقع خلفطيحء وخلنٓحلعنف ٟى حن ح

ٟدى خلُطغحإه و خهفدحن يدطم خكيدحاللد خنه في غح الىلكقيقش طٗيٍ حن ح حاللعنف، حلٗكل من ح حلطي طك٥ٍ هًحص خلمؿطمعح

لم ططعدٍٝ خلعدحء فدي خع نٓدفمن ردين كدل ػدال. ثيخء ط٥ل مٗكلش مطفٗيش رٗكل ورخلنٓحلعنف ٟى حهٍس خن ٥أ حالنه ع

 . خمن ًويه خلمعطىي ٗهٛحيكون  خم خلرخء وغحيًحالو عطىحءحالى نوع من ال خطهخقل في كيحال عليكىس حو

طق خعد عليلٛكيش حو حإلؿطمخعيشقد حلعوحلكػيٍ من حءه حلنفٓيش و يهلف وٍح خلطهخو ك مٍأسلحس خكي علي خيإػٍ ٓلر خمم

 ليش:خلطح١ خلنقحقد في حلعوحو ططمػل طلك . مٍأسحكل 

 . ءخلنٓحٍ رين خنطكحالع نٓرش خٍطفح -

 . لمركٍسحس خلوفححٍطفخع نٓرش  -

 . لمؿطمعحٍٛ خٛل مع عنحلطوحء عن حنُوحإللنفّ و حء حُىٍا الى خيىفعه خمم خلهوف لىيهحؿّ خىس هخُي -

 . لقطلحأو  لنفٓىحلقهٍ ح خيٓرد له خمم خويش لهآلحٍٓس حال أفٍحىل من قرل خهمحال -
 

 :لمؤذٌةالتملٌدٌة ات ارسالمما

لددىول حء فددي رعددٝ خلنٓددحٟددى  خرهددخٍطكحويددطم . لعنددفحع حنددوحمددن  خلمإًيددش نوعددحلطقليىيددش حص خٍٓددخلممحطٗددكل 

ثم حنػدى، وؿدٍحالن خص هطدخلهٍوقدحوطٗدمل هدًه . خفطهدخمدن ػق حص طعطردٍ ؿدُءأٛركص منً ُمن ١ويل كطى خلمؿطمعحو

وهددي . لمٓددلكشحص خعددحلنُحلٓددت فدي حل ٓددطغالحالء، خلنٓدخٍ رخطؿددحاللمركددٍ، حؽ حلددُوحلٗدٍف"، وحٓددم "خلقطددل رحلمهدٍ، وح

 . ء كل ٓنشخلنٓحيين لنفٓيش لمالحلرىنيش وحٍ حٍٟحالقش وخعحالس وخلوفح الىص طإىي خٍٓخمم

 :نسا اإلء خرق لحموق النسالعنف ضد ا

 حفٍخٓ خهٍ، يٗكل هٍقحن خي مكحأو  لعملحفي مقٍ أو  لمنُلحء في حء، ٓوخلنٓحلعنف ٟى حن حٓرق يطرين  خمم

 مددٍأسلحلطمييدُ ٟددى حل خٗددكحؿميددع  علديء خلقٟددخلمطعلقددش رح طفخقيدشحالن حوٍغددم . ء عليددهخلقٟدحويطعددين  نٓددخنحإللكقدوق 

لمٓدثولش ح، وهدي مدٍأسلحلعنف ٟدى ح عليء خلقٟحن لؿنش خف ،مٍأسلحطٗكل ٍٛيق للعنف ٟى  ال 1981و( لٓنش ح)ٓيى

ء خعٟدحاللدىول حن ح( 1992) 19مش ٍقم خلعح خوٟكص في طوٛيطهحقى  خرعش طنفيًهخلمًكوٍس ومطح طفخقيشحالويل خعن ط

 . مٍأسلحلعنف ٟى ح عليء خُمش للقٟلالحريٍ حلطىحً ؿميع خطهخملُمش ر طفخقيشحالفي 
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 ًاإلسالملفكر ا فً مرأةلاحموق 

مل خمدل وٗدخك ءخكيدبريقدوم  خإلٓدالملندوٍ، فح الدىص خل٥لمدحمدن  خإلٓدالمر حهطدىوحلدًين حليهدٍؽ  حإلٓدالمء خلقى ؿ

 ،مٍأسحأو  نخك ، ٍؿالخانٓخنلمٓلم، من كيع كونه ح نٓخنحإل الى حإلٓالمولقى طوؿه  ،د لىعوطهخٓطؿحوعميق لكل من 

يلُم للنهوٝ  خء، وفيمحلؿُحد وخلكٓحص، وفي خؿرحوو خليف كقوقخلطكحفي  خس رينهمحوخلمٓحن حكىس، وحو خماليه لن٥ٍسخف

ٍُ   حللا١ِيُف حيَْعلَُم َمْن َهلََق َوُهَو  حاللق ﴿خلهحمن قرل  خنهألس مىٍكش حوخص، وهي مٓحليف من عقل وقىٍخلطكخر   14ْلَهرِيد

﴾ . 

وي خطٓدهدٍ، فهدو ندوع مدن حالعدن  خلمميدُس لكدل منهمدحل١ريعدش حمدع فهدم يٓخوى رين حلمٍأس و حلٍؿدل  خإلٓالمف

ء خم ره، ولقى ؿخهو مإهل للقي خطه ومخٛفحك ١ريعش كل عٟو وموحىٍحكى، مع حلوحلؿٓم حهل حهميش ىحالء في خعٟحال

دْن فدى قولده طعدخلى:  لكقيقدشحليإكدى هدًه  حن قرل هدًحلقٍحء خلريعش، وؿحلفعلي في حقع حلوح َوِمدْن آيَخطِدِه أَْن َهلَدَق لَُكدم ِمّ

 ْٓ َ خ ِلّط َوحؿ  ُْ ُكْم أَ ِٓ ْكَمش  أَنفُ ٍَ َوىاس  َو ونَ  ۖ   ُكنُوح اِلَْيَهخ َوَؿعََل رَْينَُكم ما ٍُ ِلَك َآليَخص  ِلّقَْوم  يَطَفَكاد سوورة   ﴾٤٨﴿ اِنا فِي ًَٰ
 . الرو 

لٍؿددل حكددل مددن  علددي٥ خلكفددحلمهطلفددش، ونددوع مددن حل١ريعددش حك حىٍح، هددي نددوع مددن حإلٓددالملٍؿددل فددي حمددش حفقو

حُموَن  رىليل قوله طعخلى: هلق له ويٍٓ له خلم خطرع خلمنو١ ركل منهمحلىوٍ ح١ريعش  علي٥ خلكفح، ومٍأسلحو َؿخُل قَوا ّ ٍِ حل

ٝ  َورَِمددخ أَنفَقُددوح ِمددْن أَْمددَوحِلِهمْ  ددُهْم َعلَددٰى رَْعدد َٟ ددَل حللاددـهُ رَْع ٟا َٓددخِء رَِمددخ فَ ّ ددخِلَكخُص قَخنِطَددخ ۖ   َعلَددى حلنِ ٛا صم فَخل

ددخِؿعِ  ۖ   َكخف٥َِددخصم ِلّْلغَْيددِد رَِمددخ َكِفدد٥َ حللاددـهُ  َٟ وُهنا فِددي حْلَم ٍُ ُهنا فَِع٥ُددوُهنا َوحْهُؿدد َُ ُٗددو طِددي طََهددخفُوَن نُ َوحلالا

رُوُهنا  ٍِ ْٟ َٓرِيال   ۖ   َوح ح فَبِْن أ١ََْعنَُكْم فََال طَْرغُوح َعلَْيِهنا   ٍ هَ َكخَن َعِلي خ َكرِي اِنا حللـا  . سورة النساء  ﴾٤٤﴿ ۖ 

ددِلِميَن : طعددخلىلددش قولدده رىال  ؿددٍ حالفددي  لٗددٍعيش والحليف خلطكددحفددي  خفددٍق رينهمدد ندده الحن خمددع ٟددم ْٓ اِنا حْلُم

ددددخِىقِيَن  ٛا ددددِلَمخِص َوحْلُمددددْإِمنِيَن َوحْلُمْإِمنَددددخِص َوحْلقَددددخنِطِيَن َوحْلقَخنِطَددددخِص َوحل ْٓ يَن َوحْلُم ٍِ ددددخرِ ٛا ددددخِىقَخِص َوحل ٛا َوحل

دخثَِمخِص َوحلْ  ٛا دخثِِميَن َوحل ٛا ِىّقَخِص َوحل َٛ ِىّقِيَن َوحْلُمطَ َٛ عَخِص َوحْلُمطَ ِٗ ِعيَن َوحْلَهخ ِٗ حِص َوحْلَهخ ٍَ خرِ ٛا َكدخف٥ِِيَن َوحل

حِص أََعىا حل ٍَ ح َوحلًاحِك  ٍ هَ َكػِي يَن حللـا ٍِ وَؿُهْم َوحْلَكخف٥َِخِص َوحلًاحِك ٍُ دخفُ ح َع٥ِيم   ٍ س  َوأَْؿد ٍَ ْغِفد سوورة   ﴾٦٨﴿ لادـهُ لَُهدم ما
 . األحزاب

ع علديهم، وهدو حّ ٍخلندح علديلًي ح ميٍخألفع وكلكم مٓإول عن ٍعيطه، حم ٍكلك» لٍٓول محكىيع  خيٟحو 

وولىه، وهي مٓإولش  خريص رعله عليعيش حٍ مٍأسلحوهو مٓإول عنهم، وهل ريطه، ح عليع حلٍؿل ٍحمٓإول عنهم، و

 . «ع، وكلكم مٓإول عن ٍعيطهحفكلكم ٍ حالريص ٓيىه، وهو مٓإول عنه،  عليع حلٍؿل ٍحعنهم، وعرى 

س هدي حوخلمٓدخلمٓدإوليش، فحود خع يطندحلكدل ٍخف ،ءحكى ٓو علينّ حاللؿميع  حإلٓالمس في حوخلمٓحءص خؿ حورهً

ردين  خلكليدش لمدحعدى حلقوحفدي  نديآلقٍحق خلٓيخر خلطُمنح حًح، ومٍأسلحلٍؿل وحيٍس رين خلمغحل١ريعش خ٥ رخكطفحالنون، مع خلقح

مدع  حإلٓدالممل خلرٍٗي ل١ريعش طعحول خلطنحطغني عن كػيٍ من   لٍٓول حلكٍيم وٓنش حن حلقٍح صخيآن خنػى فحاللًكٍ وح

  :طعخلىقوله  خنًكٍ منه. لكليحثي، وخلنهحنون خلقحنػى في حاللًكٍ وح

http://tanzil.net/#30:21
http://tanzil.net/#4:34
http://tanzil.net/#33:35
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ثَِك يَدْىُهلُوَن حْلَؿنادشَ َوَال ي٥ُْلَُمد ـٰ ٍ  أَْو أُنػَدٰى َوُهدَو ُمدْإِمنم فَؤُولَد دخِلَكخِص ِمدن ًََكد ٛا وَن َوَمن يَْعَمْل ِمَن حل

ح  ٍ  . سورة النساء ﴾٨٤٢﴿ نَِقي

رعدى عقدوى ١ويلدش لدم يفهدم  حإلٓدالم خقٍهحلؿنٓين قى حس رين حوخلمٓحن ألكٍيمش نؿى حص خيحالٓرق ًكٍه من  خومم

و قدى  هليخلؿدحلعٛدٍ ح فدي لخعمدخألرلمندـُل لطلدى وطقدوم حثم طكرّ في خلرهحملش خمع مٍأسلح حملوخلقيم فعحلرٍٗ هًه ح خفيه

لٗدٍقيش فدي حص خلمؿطمعدحل، فٓدق١ص نكدالحاللطرٍؽ وحكٍيش  خع١وهح خنيش كينمخلكىيع لعىم فهمهم مٍس ػحلعٍٛ حى خع

كدٍم مدن حمدن  خقيش، فمهالحالٍٓيش وحاللقيم حلغٍريش فٓق١ص حص خعمى للمؿطمعحطقليى  خمحم، وؿهل و٥ال خمؤفلطين، خلكح

علدم  خلعقدل فيمدخلدًي يهطدىي رحلمميدُ حلمهلدوق حنده ا .ءخلٓدمحٍٝ وحالثدق ردين هال نٓدخنحإل خكدٍم رهدح لطيح هللاٍٗيعش 

 . يُنؿى من وٍُه غيٍ عمله ن رعمل غيٍه والحيُى هفي عليه فال خفيم نخيمخإلور

 خيكدون فيهد لطديحص خاللكدحك رعدٝ خن هندخف ؛نػيينحالن للًكٍ مػل ك٥ خن كخف لٍٗعيحع حلنٓرش للميٍخو كطى ر

 خريهحعن  لُوؿشحٍٓس من ُوؽ و ُوؿش ووٍػص حك خن هنخن كخل فخلمػحٓريل  عليو . لٍؿلحكرٍ من ح مٍأسلحنٛيد 

لُوؿدش يدٍع ٟدعف حهدٍى ٗدقيق طلدك حالكيدش خلنحن مدن خفد. وٍػص ٗقيقطه خريه ٟعف محلُوؽ عن حلنٛف ووٍع ح

ن خن كدحو . لنٛديدحلهدم نفدّ  ٓدٍطينخألف قدخثم لعدىلحن حو رًلك يكون ميُ. لنٛفحلُوؽ طٍع حٗقيقطه و ٗقيقش ًلك 

لديّ  خٍػهدبرطفعدل  خكدٍس رمد فهي مٍأسلح خمح خلنفقش عليهخر هحلطُحمف و حٍٓحإل عليمطه حكرٍ فهو لقوحاللنٛيد حللٍؿل 

 . فيه خك غيٍهحٍٗح خعليه خفٍٟ

ردين  خلهلدل، وقدى ٍرد١ مدح لٟدعف والح طيدهؤي طن٥ديم ىقيدق ال علديثمش خس قخم كيخن٥ حإلٓالمن حٓرق يطٟق  خمم

كم، حلطدٍحس وحوخلمٓدحلدوى وح١ ردين خ، رٍرحإلٓالمء في ىين خهحالأو  ؽ،حلُوحأو  لؿيٍسحء حطهم ٓوخقلمإمنين في كل عالح

 حإلٓدالمن خمدش، فكدحيش مدن كٍنٓخنحإلللكٍيش و خس كٍيمش، رقىٍ مخيكفل لهم كي خقيش مهالحالليف خلطكحوؿد عليهم من حو

 . له رعى صؤهيلرٍٗيش قى حلكل هيٍ لم طكن  خمعخؿه ؿخرٍٗيعطه و منه

  

http://tanzil.net/#4:124
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 المبحث الثانً

 حمـــــــــوق الطفـــــــــل

ل خلغدى وٍؿدحد خهدم ٗدرحليدوم  لخ١فدؤفلعمٍيدش حلفثدش حهدًه  هميشؤرلمؿطمع حل١فولش يعرٍ عن وعي خر هطمخمحإلن ح

لؿٓدمي حيطكىى طكوينه  خطه، رهخل فطٍس كيهال نٓخنحإل خلطي يمٍ رهحكل حلمٍحهم حل١فولش من حوطعطرٍ  ،ىطهخلمٓطقرل وقح

لو١نيدش حلىوليش وحػيق حلموحويش وخلٓمحن خىيحالؿميع  خقٍطهحل ركقوق خ١فحالطمطع ؿميع  ،لنفٓيحو ؿطمخعيحإللعقلي وحو

ػدٍ حمدن  خلهد خل١فولدش لمدحفدي مٍكلدش  هٛوٛدخ  و نٓدخنس ١ريعيدش لإلخن كيدخرٟدٍوٍس ٟدم هطمخمحإل حويمكن طفٓيٍ هً

 . لمٍكلشحطه رعى هًه حىحٓطعىاطه وخهخطؿاوكطى طكىيى ميوله و نه مٓطقرالخطٗكيل ٗهٛيطه ورني عليٟق حو

 اعدالن" خٛدش رده وقدى ٛدىٍ ٍٓدميخلطمطدع ركقدوق هحمندش عٗدٍ فيٓدط١يع خلػحوُ خلم يطؿد انٓخنل١فل هو كل حو

لطدي حلكقدوق حص و لىيده خلؿهدحو يكون مكمي من ؿميدع  خلطمطع ر١فولش ٓعيىس ينعم فيهحلطمكنيه من  حل١فل" هًحكقوق 

ن حء خٓدطػنا ولكدل ١فدل ردال عالنحإل حلمقٍٍس في هًحص خلكٍيحلكقوق وخر ،لمؿطمعحلهيٍه وهيٍ  ،ٓعيىسس خمن له كيإط

أو  ،ؿطمدخعيحإلأو  لقدوميححألٛدل أو  ،لدىينحأو  لؿدنّحأو  للدونحطمييدُ رٓدرد أو  ي طفٍيقحلكقوق ىون حيطمطع رهًه 

لفدٍٙ حن طمدنق لده حٛدش وخيش هخل١فل ركمحن يطمطع حويؿد  ،ٍٓطهألأو  هٍ يكون لهحي وٟع حأو  لنٓدحأو  لػٍوسح

لكٍيدش حفدي ؿدو مدن  خ  ٓدليم خ  ١ريعيد ح  نمدو ؿطمدخعيحإللٍوكي وحلهلقي وحلعقلي وحلؿٓمي وحُمش لنموه لالحص لطٓهيالحو

 ؿطمدخعيحإلن خلٟدمحثدى حل١فدل رفوحن يطمطدع حويؿدد  ،ٓم وؿنٓديشحن يكون له حو لل١فل منً مولىه كق في  ،مشحلكٍحو

لوٟع ورعدىه حُمطين قرل لالحٛطين خلهحيش خلكمحيش وخلعنخمه رح١ هو وخن يكحو ،لٓليمحلٛكي حللنمو  ن يكون مإهال  حو

 خق ٍٓددميخطفددحالم  طددم  1989م خوفددي عدد ،ل١ريددشحص خلهددىمحللهددو وحوي وخلمددحء وحلغددًحف مددن خولل١فددل كددق فددي قددىٍ كدد

طهٛده وطكمدي  طفخقيدشل١فدل إلحؿدش خك علديلم خلعدحء خقدٍ ؿميدع ُعمدح خعندىم ،طهخؿرحل١فل ووحكقوق  عليع خؿمخإلرو

 . كقوقه

لٓدن، حلن٥دٍ عدن حء ّ رٛدٍف خٓدطػنحـ ردىون  عدالنحإل حلمفٛلش في هًحلكقوق خلطمطع رحيٓطكق كل ١فل و١فلش 

لكدق فدي حلكدل ١فدل . هدٍح اعطردخٍي حأو  لنفٓديح ،لعقليح ،لٛكيحلوٟع ح ،ٛلحال ،لىينح ،لمعطقىحلعنٍٛ، حلؿنّ، ح

للكٛدول ٓدٍيش حس خلكق في كيدحلكل ١فل و . مش وكٍيشحس ّ وكٍحوخم وٛكش ومٓمن وٓالؤرلنفٓي حني وخلؿٓمحلنمو ح

لكدق فدي حولكدل ١فدل  ،ٓدم وؿنٓديشحفدي  ولكدق فدي هويدش حلكدل ١فدل . يش وكد وطفهدمخثق وكمال وىؤومء حغً علي

يدش خلٓدٍيش وكمحلهٛوٛديش وحلكدق فدي حلكدل ١فدل  ،هردهحطده وموحويش لطكقيدق قىٍخلفٍٛش مطٓ ،طهحلطعليم ـ لطكقيق ًح

وفدي  خنونيدخطه قخعحلكق في مٍحملطه رقٓوس ولكل ١فل خنطه ومعخهحله وخهمحله ـ ٓطغالحلكق في منع حكه ولكل ١فل مالح

س ىون طمييدُ حوخلمٓدحلمؿطمع وفدي ح١ في حنهٍحاللكق في حء ولكل ١فل خلقٟحؿهُس حٓيش من خلكٓحٛش وخلهحيش خلكمح

ولويدش فدي حالً وخنقدحاللكدق فدي حولكدل ١فدل  ،خ  وطؿٍيريد خ  ١فيدخوع خ  طي ـ فكٍيدحلدًحلطعريدٍ حلكق فدي حن ولكل ١فل خك خيأ

 . ٍةحلش ١وخكأو  ٍػشخكأو  ن كٍدخرحؽ لعالح

 صةالخا حتٌاجاتاالل ذوى اطفاال

 علدي ىخعطمدحال علديىٍ خغيدٍ قد أٛدرق ) كدل ٗدهٙ ندهخرٛدش خلهح كطيخؿخصحالًوى  طؤهيللحنون خوقى عٍف ق

 عقلديأو  ًلك نطيؿش لقٛدوٍ عٟدوي عليٍ فيه ونقٛص قىٍطه حٓطقٍحالو هٍحم رعمل خلقيح أو ولش عملهحنفٓه في مُ

 كطيخؿدخصحالقين ًوي خلمعدحميدً لطالحمومدش حاللقدومي لل١فولدش وحلمؿلّ حره (  وقى عٍف   عؿُ هلقي كٓي نطيؿشأو 

لريثدش حلٓدن وح  مدن نفدّ  ثهمن٥دٍح  ٍندش رخمق  مهمخم ردىوٍهم ومهدخلقيحلًين لىيهم قٛوٍ في حميً لطالح)   نهمخٛش رخلهح
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أو  ١فددل  ندده كددلخر  ٙخلهددحلطعليمددي حؽ خكطيددحالل١فددل ًوي حيعددٍف  خوعمومدد. (ل١ريعيددشحو حإلقطٛددخىيشو حإلؿطمخعيددش

فددددي   ىيددددش لل١فددددلخلعحلمىٍٓدددديش حص خنددددخمكحالططعددددىي  . ٛددددشخيددددش هخعن  ص طعليمددددهخنددددخمكحأو  طط١لددددد نمددددوه  طلميددددً

أو  فثدش الدىٛدش خلهحص خؿدخلكحلفدٍى ًو حوينطمدي   ؿدشخلكح  كٓدد علدي  طقٍٛأو   لفطٍس قى ط١ول  ىيشخلعح  ل٥ٍوفح

 لمهطلفددشح خطهخلرىنيددش رمٓددطويحللغويددش حأو  ميددشكال  لحأو  لٓددمعيشحلرٛددٍيش وحولًهنيددش حقددش خعحال :ليددشخلطحص خلفثددحمددن  أكػددٍ

 ٝحمدددٍلألكرش خلمٛدددح  صخقدددخعحاللمن وخص ردددخرخٛدددحاللعٛدددريش مػدددل حص خرحٟددد١ٍحالٛدددش وخلهحلٛدددكيش حص خاللكدددحو

لددطعلم حص خٛددعور - لددطعلمح ور١دديءٓددي حلىٍح هٍؤلطددح -ل وغيددٍه خ١فددحاللهلقيددش للقلددد وٓددكٍ حلعيددود حمػددل   لمُمنددشح

 . لطوكىحأو  وطيُمحأل - فيشخلػقحوطكص  حإلؿطمخعيشقش خعحإل - ليشخنفعحاللٓلوكيش وح  صخرح١ٍٟحال - ثيشخلنمحو  كخىيميشحأل

رهم وعؿدُ عدن خٓدطيعالدًي عؿدُ عدن حلمؿطمدع هدو حن ؿُين الخعد حنهدم ليٓدوح عليم اليه لن٥ٍسحوقى ط١وٍص 

ص لدىيهم حقدىٍأو  صخٛدفأو  هددحموأو  صحمميدُ عليلطعٍف حقى يُيى هوس عىم  خمنهم مم ٓطفخىسحإلطقرلهم وعؿُ عن 

 حوُخيفوقون غيٍهم ممن ن١لق عليهم طؿ خرل ٍرم ،طهمخهخركيع يطكيفون مع مؿطمعهم  ٍغم ع خوطىٍيره خيمكن طنميطه

لمؿطمع حلطكيف معه غيٍّ حقين من خلمعحلطي طمنع حثق حلعوحلًي يكوي طلك حنه هو حلمؿطمع حىٍك ح خي عنىمح ،ءخٓويحال

ثق خقون رمعندى وؿدوى عدخلمعدحلمطهٛٛدش طٓدميهم حص خلهيثدحولعلميدش حؿع حلمٍحص أٛركعنىثً  ،قينخلمعحه خن٥ٍطه طؿ

نه يطمطع حل١فل من من١لق ح حٛش لهًخلهحيش خلكمحيش وخلٍعحرى من طوفيٍ مُيى من  ال. لمؿطمعحلطكيف مع حيعوقهم عن 

ص خالوفدي كد ،لمٓدطقرلحس وفٍٛده فدي خلكيدحطه فدي خٍٓدخٍه وممحىوحطده وحقىٍ عليلٓلد خلطي قى طإػٍ رحقش خعحالرميُس 

كن خمدحثق وحلكدىحى خٍطيدايٓدط١يع  وال ،ندهحقٍحق للطمييُ كطدى وهدو يلعدد مدع خلمعحل١فل حقل من طلك يطعٍٝ حهٍى ح

قدش، ويكدٍم مدن خعحاله خلٓدلريش طؿدحفطهم خّ وػقدخلندحنطيؿدش لن٥دٍس أو  هبكطيخؿخطدء رخللوف خلطٍفيه مع ًويه لعىم طؿهيُهح

ن يفكٍ في ح خيكق له رعىه وال ،لىمؾحلمىٍٓي لطقرل فكٍس حلمؿطمع حٍّ وحلمىحم لعىم طهيثش خلعحلطعليم حٍّ حى مىخٍطيا

ويقلدل  ندهحقٍؤكطده خٍٓدش كيخيكول رينه وردين مم حوكل هً.. قطهخعحل١ريعش  خثمومال خفيخك خلم يطلق طعليم نهألل خطعليم ع

 . غيٍه خلطي يطمطع رهحنه من كقوقه خلي كٍمخلطخلمٓطقرل ورحرعى مىى فٍٛه في ح الى

ء وًوو خملدش للٟدعفخلكحيدش خلٍعح علديلمٓدلمون حلمؿطمدع وكدٍٙ حص خركدل فثد ح  كريدٍ خ  اهطمخم حإلٓالمهطم أوقى 

ن هدًه خطدًكٍ فد ى الخٛدش طكدخه اكطيخؿدخصّ ًوو خلندحلمؿطمع فثش قليلدش مدن حن في ح خفطٍٟناٛش فلو خلهح كطيخؿخصحال

 طعدخلى هللاد خلكٍيمش فدي كطدح صخيحآلءص خوعليه ؿ ،خعىهخويٓ خنرهخيطه ٓطؿى من يقف ؿخوكم حإلٓالمم خلقلش طكص ن٥ح

يؿى نفٓده  طعخلى هللا صخيآمل في ؤلمطحعش وخٓط١حإلنطه قىٍ خعحلٟعيف وحنٍٛس  علييكع  طعخلى هللان حلطإكى للؿميع 

َٓ ََل  ﴿ :طعخلىل خلمعنى قح حكػيٍس طوكي رهً صخيآم خمح ََل َػٍَاٝ اٌَّاِم٠ َٚ   ٝ ا َٰ ْه َّ ٌْ ََل َػٍَاٝ ا َٚ اؼَفَاِء  َُّ ًَ َػٍَاٝ اٌ ١ٌَّْ

 ِٗ ٌِ ٌُااٛ َن َٚ  ِٗ ٍَّااِ ٌِ ااُؽٛا  َِ َْ َؼااَهٌض ئِلَا َٔ ااا ٠ُِٕفمُااٛ َِ  َْ ااا َػٍَااٝ  ۖ   ٠َِعااكُٚ َِ  ً ٌَااث١ِ اآ  ِِ  َٓ اا١ِٕ ٍِ ْؽ ُّ ٌْ اٌٍَّااُِٗ َففُااٌٛن  ۖ   ا َٚ

 ٌُ ِؼ١ لدم  حًحيدش مٗدقش حلمٍٟدى لديّ علديهم حء وخلٟدعفحن ح علديٟدكش حلدش وىال يدشحآلطدىل . 23سوورة التوبوة اآليوة رقوم   ﴾ نَّ

ََل َػٍَاٝ  ﴿ :ن لف٥حلقٍحوقى طكٍٍ في  ،ءخٛكحالنهم حهوحمع  حطلوخيق َٚ ٝ  َؼاَهٌض  ا َّ ًَ َػٍَٝ اْْلَْػ اْْلَْػاَهضِ َؼاَهٌض ١ٌَّْ

ِه٠ِض َؼَهضٌ  َّ ٌْ ََل َػٍَٝ ا كدل حاللش خلكٍؽ فدي مٓدحيعني عىم  ،لنوٍحمن ٓوٍس  61يش حول في حاللموٟع ح، ففي ﴾ َٚ

يطهلفدون عدن  خلكدٍؽ عندىمحلفدطق ويقٛدى عدىم حمن ٓدوٍس  17يش حني في خلػحلموٟع حو ،ٍدخقحاللٍٗد في ريوص حو

نه خ ٓدركهللا خم منُلدش كريدٍس وٟدعهخمدح خنفٓدنحنؿدى  حإلٓدالمففي ُمن ٛدىٍ  ،هللالمقرول عنى حلعًٍ حن لهم خٍك فخلمعح

لددىعوس ح حردده ورٍٓددوله ونٛددٍو حمنددوحن ح رعددى هللاء عنددى نددش هددإالخن نددًكٍ مكحٓددد خلمنحء ولعلدده مددن خلٟددعفحء لهددإال

 .لكػيٍح خفي ٓريله حوطكملو خيطهحمنً رى يشحإلٓالم
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ء لهدإال حإلٓدالمع١دى حوقدى  ،يشخلٍعدـحو هطمخمحإلمػلش حمن  خريخيؿح مػالمه خمحلكٍيم يؿى حن حلقٍحفي  ملؤلمطحن ا

هٍؽ  خلمىينش عنىمح عليم مكطوم حرن ح لٍٓول محفقى ولى  ،ق في مؿطمعهخلمعحىمؾ  عليفكٍٙ  قين كقوقهمخلمعــح

لدًي حلٓدلوك ح علديق فيعلمهم ويدٍريهم خلمعحلًي يعيٕ فيه حلمكي١ حلمؿطمع وح الى حإلٓالميطؿه  خكم ،طهحغُو كىىإل

كددل  خن مددحٍس خلعرددحص فهددو يعلددن رٛددٍيق خهددخلعحهلدديهم مددن ًوي حو نهمحهددوإلملطهم خن يٓددلكوه فددي معددحيؿددد علدديهم 

لطقوى فقدى خرد حالٟل ريدنهم خطف ء الحٓو خلمؿطمع فهم ؿميعحل من قيمطهم في خين ينقٙ قىٍهم وال ء المن رال نهمحهوبر

ٓ لََوه   :طعخلىل خفق فيخلف ٛكيق معح من هللاكٍم عنى حفٟل وحهش خلعحكد خيكون ٛ ّ ِِ ٍَْمَٕاُوُ  ـَ ا إٌَّاُي ئَِّٔا  َٙ ٠َا أ٠َُّ

ٌِرَؼَاَنفُٛا  ًَ لَثَائِ َٚ ُْ ُشؼُٛت ا  ٍَْٕاُو َظؼَ َٚ   ٝ أُٔصَ َٚ   ۖ  ُْ ِٗ أَذْمَاُو ُْ ِػٕكَ اٌٍَِّ ُى َِ َّْ أَْوَه ث١ِاهٌ  ۖ   ئِ ـَ  ٌُ ١ ٍِ َٗ َػ َّْ اٌٍَِّ سوورة   ﴾٨٦﴿ ئِ
يمكدن  ال ندهألغيٍ ًلك أو  ٍؿيشخلهحلٛوٍس حأو  لٛكشحأو  هخلؿحأو  لخلمحلطقوى وليّ حلكقيقي هو حن حلميُخف الحجرات

 .لطقوىحن حطكقق ميُ حًح حالس خلكيحميش من هًه خلٓحيش خلغحن ططكقق ح

 لدولٌةا ثٌكالموا فًق المعالطفل احموق 

ص خلمؿطمعددحلقىيمددش قددىم حهٍ حل٥ددوحقددش مددن خعحاللىوليددش طعطرددٍ حص خقيددخطفحالل قين مددن هددالخلمعددحل خ١فددحالكقددوق 

لطي طهطلف ح خقش هو ١ريعطهلعالحلمطغيٍ في هًه حلعنٍٛ حلمؿطمع  و خقش عٟويش رهٍس مٍطر١ش رعالخيش و هي ٥نٓخنحإل

قدص وقدى ال ،فيش لكل مؿطمعخلػقحٓيش وخلٓيحنونيش وخلقحو شحالقطٛخىيو  حإلؿطمخعيشن٥مش حاللعٛوٍ و حف هطالخر خرىوٍه

علدي ؿهدوى كػيدٍه  هطمدخمحإل حٓفٍ هًحو لىوليشحص خلمن٥محثٍ خوٓ لمطكىسحمم حألفي  ح  كريٍ خ  اهطمخمق خلمعحل١فل حكقوق 

 ـ:خهمهح

ني خلػدح مردىألحيعطدٍف فدي لدًى حل١فدل وحكقدوق  اعالن لمطكىسح مملأل مشخلعح لؿمعيشحص أٛىٍم 1959م خفي ع

 شٛدخه شيخلطمطع روقحن يكون لل١فل كق حيؿد "نه حٛه كيع نٙ علي خه يشخروقل١فل ح حن يطمطع هًحنه يؿد خمنه ر

 حإلؿطمخعيدشو شلٍوكيدحو شلرىنيدحكي حلندوحمدن  ؤنون وغيٍ ًلك لكي ينٗخلقحم خككأل خثل وفقخلوٓحو شلفٍٛحف له خن ططأو

ن يكدون حيؿدد  ٗدؤنلح حنون في هًخلقحم خككأوفي ٓريل طنفيً  شمحلكٍحو شلكٍيخططٓم رٍ ١ريعي وفي ٥ٍوف حعلي غٍ

ق كيع نٙ خلمعحل١فل حكق  طؤكيىمّ منه علي خلهح مرىألحفي  عالنحإلوقى كٍٙ "، ل١فلحلق خع٥م لٛحأل عطرخٍحإل

كدىي حد رعؿدُ رٓدرد خلمٛدحل١فدل حلدش خك خلطدي طقطٟديهح شيدخلٍعحو شلطٍريدحٙ وخلهدحؽ لعدالحيؿدد طدوفيٍ ” نه حعلي 

ن يكٛدل علدي ح اؿطمخعيدشأو  شعقليدأو  شنيخؿٓم شهخد رعخلمٛحل١فل حيكون من كق  مرىألح حورموؿد هً” ص خهخلعح

 . حإلؿطمخعيشأو  شلنفٓيحأو  شلعقليحأو  لٛكيشحلطه خثم ٥ٍوف كٛه طالخيش هخعن

أو  عقليده هدشخرعد خلمٛدحل١فدل حمن كق نه حء فيه خوؿ وٍريحال ؿطمخعيحإلق خلميػحص أٛىٍم 1961م خفي ع

 . لمؿطمعحىيين في خلعحل خ١فحالقي خن ينىمؾ مع رحكطي يٓط١يع  طؤهيللحولطىٍيد حن يكٛل علي حؿٓىيه 

” 13“ ىسخلمدحوطعطدٍف  شفيدخلػقحو شؿطمخعيدحإلو شقطٛدخىيحإلللكقدوق  لىوليشح شقيخطفحإل اٛىحٍم طم 1966م خفي ع

ء حلطعلديم ٓدوحلكٛول علدي حنيش خمكحلمعوق حف لل١فل خن ططحنه يؿد حيعني  حوهًلطعليم حركق كل فٍى في  حإلطفخقيشمن 

 . ٛشخلهح لطٍريشحٍّ حمىأو  مهخٍّ عحفي مى

ن حٛده ويعلدن فيده خيده هخلكق فدي كمحللمعوقين  نٓخنحإللكقوق  مٍيكيشحأل حإلطفخقيشص أٛىٍم 1969م خفي ع

لمعدوقين فدي ح اكطيخؿدخصوركدع  ،شؿطمخعيدحإلطهم خومؿموعد ٍٓهمألهخٛخ   خٓد وطىٍيرخمؾ عمل منحلكق في رٍحلهم 

 . لمىنحه١١ طعمٍ 

http://tanzil.net/#49:13
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 خلمطهلفدين عقليدحٙ خٗدهحالٙ ركقدوق خلهدح عدالنحإل لمطكدىسح مملأل مشخلعح لؿمعيشحص أٛىٍم 1971م خفي ع

لمطهلفدين حٙ خٗهحالعىس خٍٟوٍس مٓ خوطٟع نٛد عينه لعقليشحو لرىنيشحص خهخلعحيش كقوق ًوي خٍٟوٍس كم علي

 . لمؿطمعحؿهم في خنىمح١ وٍٟوٍس طيٓيٍ خلنٗحىين خطهم في مهطلف ميحء قىٍخنمحعلي  خعقلي

 حهدًش لمٓدلكحص خُعدخلمنحٍة وحل١دوحء خػنحل خ١فحالء وخلنٓحيش خٙ ركمخلهح عالنحإلص أٛىٍم 1974م خفي ع

لطدي ططٓدرد حص خقدخعحالىة طإكى ٍٟوٍس طؿند خيكطويه من مر خلمعوقين وًلك لمح لخ١فخألرص ٛله كريٍه حً عالنحإل

 ،ردلخلقنخلمدىنيين وقٛدفهم رحلهؿوم علدي حل خعمحن يطك٥ٍ وطى” ن حولي منه علي حال ىسخلمحكيع طنٙ  ،لكٍودح خفيه

 ىسخلمدحويك٥دٍ فدي ” لمؿطمدع ح أفدٍحى أٟدعفلدًين هدم حل خ١فدحالء وخلنٓدحٛدش خطكٛي رهدم وه ال خمالآيلكق  خوهو م

 . لعٓكٍيشحص خلعمليحء خػنح ثيشخلكيميح ٓلكشحألل خٓطعمحمن  نيشخلػح

طده خوكٍي نٓخنحإلركقوق  خنهخيمحكيع طإكى قين خلمعحكقوق  ٗؤنلمي رخلعح عالنحإل اٛىحٍم طم 1975م خفي ع

أو  شطمييُيد ١ريعدشص حملده ًخمعأو  ن٥مدشحيدش حلمعدوق مدن حيدش خولدش كمخومك ،شحالؿطمخعيد لدشحلعىحكؿُء مدن  شحألٓخٓي

مدع ٟدٍوٍس  ،لدهخيدش ٗهٛده ومخٙ لكمخهطٛدحالنونيده مدن ًوي خعىه قخرمٓد نشخٓدطعحالوكقه فدي  ،مشحلكٍخر ش١خكم

 . لم١رقشح نونيشخلقحص حءحؿٍحالفي  لعقليشحو لرىنيشحلطه خس كخعحمٍ

 

ٛدده خريٍ هحلكددق فددي طددىحن للمعددوقين ح لٗددعودحو نٓددخنحإلفٍيقددي لكقددوق حالق خلميػددح أٛددىٍم 1981م خفددي عدد

 . لمعنويشحأو  لرىنيشحهم كطيخؿخطإل خوفق يشخللكم

 

ل خ١فدحالولدش ىمدؾ خمك :خف منهدحهدىحاللطكقيق مؿموعه مدن للمعوقين  لىوليشحلٓنه ح اعالنم طم 1981م خفي ع

وطٗؿيع  ،لهم ٓرشخلمنحلعمل حكش فٍٙ خطحوكًلك  ،لنفٓيحني وخلؿٓمحلطكيف حعىطهم علي خومٓ ،لمؿطمعحلمعوقين في ح

ولش طػقيف خومك ،ٍكه فعليه وعمليهخوميه مٗالي حلكيخس لمعوقين في حٍكش خلطي طٓطىعي مٗحلركع حو ٓشحلىٍحٍيع خمٗ

 . لمعوقينح طؤهيل ىسخعوإللعؿُ حمن  يشخللوقله خريٍ فعحً طىخطهحلمعوقين في حلؿمهوٍ وطوعيطه ركقوق ح

لمعددوقين حيددش كقددوق خلدده لكمخص فعحءحؿددٍحً خطهددحلطعُيددُ  لميخلعددحلعمددل حمؾ خرٍندد اٛددىحٍم طددم 1982م خفددي عدد

 . شلطنميحو شحالؿطمخعي سخلكيحلهم في  ملشخلكح ٍكشخلمٗحو سحوخلمٓحمطهم وطكقيق حوكٍ

 لخ١فدلأل ٛشخلهح لطٍريشحو يشخللٍعم خن٥ طؤٓيّوٗمل  لعٍريحل١فل حق كقوق خميػ اٛىحٍم طم 1983م خفي ع

 . هرهمحُ موحرٍالمؿطمعهم و لمنطؿشحو ل١ريعيشح سخلكيحؽ في خنىمحالطٟمن للمعوقين  ،لمعوقينح

 سخركيد خؿٓدىيأو  خلمعدوق عقليدحل١فدل حطعطدٍف روؿدود طمطدع ل١فدل حكقدوق  اطفخقيش اٛىحٍم طم 1989م خفي ع

 خكمد لمؿطمدعحفدي  لفعليدشحٍكطه خوطيٓدٍ مٗد ،لدنفّحىه علدي خعطمحوطعُُ  ،مطهحفي ٥ٍوف طكفل له كٍ ،شوكٍيم شملخك

 ٛشخلهح يشخلٍعحق علي خلمعحل١فل حورينص كيفيش كٛول  كٍيمشه خلعيٕ كيحوحلكيخس لكق في خق رخلمعحعطٍفص لل١فل ح

  .لطىٍيدحأو  لٛكشحأو  لطعليمخيهطٙ ر خء فيمحمكن ًلك ٓوح خكلم خنخمؿ

ٍى حلعمل في كدىوى مدوح عليلًى نٙ حو هيطهخل١فل وٍفحفٍيقي لكقوق حالق خلميػح اٛىحٍم طم 1990م خفي ع

الددي   لوٛددولحو لكٍكددشحفددي  خؿٓددىيأو  خلمعددوق عقليددحللٗددهٙ  ملددشخلكح كددشحلٍحعلددي طددوفيٍ  خطددىٍيؿي شكددخلمطحلىولددش ح

 خاليه لوٛولحلمعوقون حلطي يٍيى ح هٍىحأل مشخلعحكن خمحالٍع وحلٗوح
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وٛددكيش ونفٓددديش  اؿطمخعيدددشٛددش خيددش هخلطمطدددع رٍعحلكددق فددي حق خلمعدددحلمٛددٍيش لل١فددل حلىولدددش حقددٍص حوقددى 

ٛدش خلهح كطيخؿدخصحالًوي  لخ١فدلألع١دص ح خكمد  لمؿطمدعحٍكطه فدي خؿه ومٗخنىمحوطيٍٓ   نفٓه علي  ىهخعطمح  طنمي

 . مش للىولشخلعح ُنشحلموحلغٍٝ في ح  حلهً  لمىٍؿشح  لغخلمرحلطعويٟيش في كىوى حؿهُس حالو طؤهيللحص خلكق  في هىمح
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 المبحث الثالث

 حموق ذوي االحتٌاجات الخاصة

 ٓدطفخىسحإلو ،طدهخلونده ركيأو  ن ؿنٓدهخكد خيأ انٓخن يأع خٓطمطحٍٟوٍس  الى خثمحلمطقىمش طىعو ىحص خلمؿطمعحن ح

يطه بنٓددخنر نٓددخنحإلن يٗددعٍ حه ٗددؤنمددن  خوكددل مدد ،حإلؿطمخعيددشلطعليميددش وحلٛددكيش وحص خلهددىمحع حنددوحملددش رمهطلددف خلكح

نده خلٓدوي فحىي خلعدح نٓدخنلإل خم١لورد حن هدًخك حًحو ،خهخيح عُ وؿل هللا خوهرن لطيحس خلكيحّ روؿوىه في هًه خكٓحالو

 . لنفٓيحأو  لعقليحأو  لؿٓميخي كنٓخنحإللنمو حند حند من ؿوخي ؿحي قٛوٍ في خلي ررطُ الًي ح نٓخنلإل خكخلكح أكػٍ

ريثيش مكطٓرش مدن قُٛدوٍ أو  ػيشحمل وٍحنون نطيؿش عوخلمؿطمع يعحهل حى أفٍحىٛش هم خلهح كطيخؿخصحالو ًوى 

لعمدٍ حػدل لهدم فدي خلممحلٓدليم حىي خلعدحلفدٍى ح خل  يقدوم رهدخعمدحِء حىحص  و حٍخمهدأو  ص  حد هرٍخكطٓحأو  طعلُّم عليلقىٍس ح

 اكطيخؿدخص ،ىيخلعدحلفدٍى ح اكطيخؿدخص الدى فشخٟدخإلرطٛدرق لهدم  حولهدً. حإلؿطمخعيدشأو  شحالقطٛدخىيأو  فيشخلػقحلهلفيش حو

ن حقردل  – حورٗد١ٍنين حهم مدوبعطردخٍلهدم ر خلمؿطمدع رطوفيٍهدحٛه يلطدُم خٛكش ه، شاقطٛخىي ،مهنيش ،نفٓيش ،طعليميش

 . لمؿطمعح أفٍحىكغيٍهم من  –ٛش خه اكطيخؿخصًوى  حيكونو

فص من٥مش  ٍا لًهنيدش حأو  لؿٓىيشحص حلقىٍحلهلل في حأو  لقٛوٍحلش من خك :خنهح عليقش خعحاللميش خلعحلٛكش حوع

، لٓدنحره فدي خلمٗدحلٓدليم حلفدٍى ح خلطي يقوم رهدحن١ٗش حاللفٍى عن طعلُّم رعٝ حريثيش طعيق أو  ػيشحمل وٍحعو الىطٍؿع 

ٍٛ خلعنحلطي طعطرٍ من حثف خلو٥حمن  أكػٍأو  كىس  حم رو٥يفش  وخلقيح عليلفٍى حلشُ طَُكىُّ من مقىٍس خ" ك :خنّهحء كًلك خوؿ

وًلدك  شحالقطٛدخىيص خ١خلنٗدحأو  حإلؿطمخعيدشص خقلعالحٍٓش خممأو  صحلـًا خيـش رخلعنحوميـش من قريل الي  سخـش للكيٓخٓيحال

ُٟهم ٛ ،لطي طعطرٍ ١ريعيشحلكىوى حٟمن  ف رع ٍا  ثقخٓطقٍ ره عحلًي حلٗهٙ ح"  :نّهخٛش رخلهح كطيخؿخصحالكد خوع

ّّ حيوِهن ِمن قىٍطِه ويؿعلُهُ في  أكػٍأو  أو  ،ولدش عملدهحمُ علديهدو َمدن فقدى قىٍطده أو  ٍؿي "خعون  ه الىؿش خلكحَم

ٍ  رىنيحم رعمل  خلقيح ٝ  أو  ىع  خرطه فدي كدخٛحلقٛوٍ رٓرد ح حن هًخُء كحٓو ،عقليأو  ؿٓميأو  هٍ نطيؿش  لقٛو  مدٍ

ُ  والأو   . يىعؿ

 كطيخؿدخصحال ردًوي هطمدخمحإليدش وخلعنحٟدٍوٍس  الدىهيدٍس حالص حلٓدنوحلم في خلعحٍ مع٥م ىول خن٥حوقى طوؿهص 

ص من غيٍ حىحٓطعىحص وخنيخمكحص وحنهم يطمطعون رقىٍحؿٍيص عليهم حلطي حص خٓحلىٍحلركوع وحكىص حن حرعى  ،ٛشخلهح

ٍّ حلمدىحنٗدثص لهدم حولدًلك  ،قىٍس أكػٍىي رل خلعح نٓخنحإلل عن حكوحالل من خك يشؤرطقل  ال ،رطلي فيهحلًي حند خلؿح

ص خنيدخمكحاللدىيهم مدن هدًه  خٍ مخٓطػمحكٓن  عليعىهم خلرٍٗ وطٓحلنوعيش من حلطي طُعنى رهًه حٛش رهم خلهحهى خلمعحو

 . ل١ريعيينحٙ خٗهحالطهم رٛوٍس ١ريعيش كغيٍهم من خٍٓش كيخيإهلهم لمم خص رمحلقىٍحص وحىحٓطعىحالو

 لحموق: ائر اكس نسا اإلمً لحموق العا عال اإل اإلٌه راشالتً الحموق اوم  هذه 

لمدٍكلطين حطين خليف فدي هدخلطكدحفدش خلككومدش ركحن ططكفدل حو ،معيخلؿدحنوي وخلػحو ٓخٓيحاللطعليم حلكق في ح  -1

 ،ٓديش لهدمحعدى ىٍخمين مقخوطد ،مػلحاللوؿه ح عليٓطهم حل ىٍخكمحىيين وخلعحد ل١الحثٍ خهؾ مىٍٓيش كٓخومن

ص ر١ٍيقدش ٓدهلش خلمعلومدحطدوفيٍ  خٛدش ومدن رينهدخلهح كطيخؿدخصحالفي طهيثدش ريثدش ًوى  أٓخٓيفللطعليم ىوٍ 

ص خطكنولوؿيدد الددىؿددش خلددًلك فددنكن رك ،قطهمخعددحلفٍىيددش ريددنهم و١ريعددش حلفددٍوق حوميٓدٍس للمطعلمددين فددي ٥ددل 

قطهم لكددي خعددحٓددد ١ريعددش خلطددي طنحص خلطكنولوؿيدحص وحىوحالعددل مددع هددًه خلطفحقين علددي خلمعددحعى خطٓدص حىوحو

 . لمكي١حلمؿطمع حمع  خن يطكيف رهحلطي يٓط١يع حص خلمعلومح كطيخؿخصحاليكطٓد كل ًوى 
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نٗد١ش حالٛدش لطن٥ديم خلهح كطيخؿدخصحاللفٍٛدش ًوى حكدش خطحن خٟيش و ٟدمخلٍيحن١ٗش حالٍٓش خلكق في ممح -2

س حوخلمٓحقىم  علييش خلغحلهًه  خلعمل، طكقيقح، وخٍكش فيهخلمٗحو خٛش رهم وط١ويٍهخلهحلطٍفيهيش حٟيش وخلٍيح

ص خلهددىمح علددينيددش كٛددولهم خمكحن خٍى وٟددمحلمددوحلطددىٍيد وحلطعلدديم وحٓددد مددن خلمنحلقددىٍ خهددٍين، رحالمددع 

كن مدن خمدحن طهٛدٙ لهدم حو ٟدشخلٍيحلطٓدليش وحكش وخلٓديحلطٍفيده وحنٗد١ش حلمٗدطغلين رطن٥ديم حلمقىمش من ح

نٗد١ش حالٍٓدش خكدش فدٍٙ ممخطحو كطيخؿدخصحالمدل لدًوى خلمطكحلنمدو حلطدي طكفدل حص خٓخلٓيحلىولش مع وٟع ح

 خٍٓدطهخل٥دٍوف لممحص وطهيثدش حلقدىٍ خٓدرطهخن ومنخمحاللمطعش وخلطي ططميُ رحلطٍويكيش حفيش وخلػقحٟيش وخلٍيح

فيدش خلػقحٟديش وخلٍيحنٗد١ش حالٍٓدش خعدىس ممخمع طوٓديع ق ل١ريعيينحلمؿطمع ح أفٍحىمن  نهحقٍؤك أٓخٓيرٗكل 

( فدي ٛدلد خوكٓدي خكٍكيد - خ: )عقليدخرٗدقيه كطيخؿدخصحالٟدش ًوى خء ٍيحكطدوحن خوٟم ،لطٍويكيش رينهمحو

لمإهلش للعمل حلرٍٗيش حىٍ حلكوحى حعىحمؾ حلمطهٛٛش مع وٟع رٍحص خلمإٓٓحلمطرعش في حلطعليميش حمؾ حلرٍح

نهم حقددٍحلددىمؾ مددع ح علدديلطٍويؿددي و طٗددؿيعهم حفي وخلػقددحٟددي وخلٍيحل خلمؿددحفددي  كطيخؿددخصحالمددع ًوى 

 . ٓرش لهمخلمنحن١ٗش حالد وخلعحالص وطوفيٍ خلمهيمحفيش وخلػقحٟيش وخلٍيحنىيش حالكُ وحلمٍحء في خٛكحال

ٓرش لكي طكفدل خلمنحريٍ حلطىحوططهً كل  ،هٍينحالس مع حوخلمٓحقىم  عليفيش خلػقحس خلكيحٍكش في خلمٗحفي كق حل -3

ثٍ خلمٓددٍكيش وٓددحلعددٍوٝ حم وفددالحاللطلفُيونيددش وحمؾ حلرٍخلطمطددع رددحو لخٗددكؤرفيددش خلػقحى حلموخلطمطددع رددحلهددم 

مددن قريددل  ،فيددشخلػقحص خلهددىمحأو  لمهٛٛددش للعددٍوٝحكن خمددحالو ىهددول  ميٓددٍس لخٗددكؤرفيددش خلػقحنٗدد١ش حال

 الددىلوٛددول خن، رخمكددحاللطمطددع، قددىٍ حو ،كشخلٓدديحص خص وهددىمخلمكطرددحو خلٓددينمحكف وىوٍ خلمطددحٍف وخلمٓددح

لفنيددش حعيددش وحرىحالطهم حقددىٍ آددطهىحملفٍٛددش لهددم لطنميددش وحكددش خطحلو١نيددش وحفيددش خلػقحهميددش حالص حقددع ًحلموح

ن ح ،هدٍينحالس مدع حوخلمٓحقىٍ  عليلمؿطمع ويكق لهم ح ءحػٍإل خنمحلهىمش مٛلكطهم فكٓد و ال ،لفكٍيشحو

ص خفددي ًلددك لغدد خ، رمددخىعددم لهدد علددي حن يكٛددلوحٛددش وخلهحللغويددش حوفيددش خلػقحف رهددويطهم حعطٍخالردد حيك٥ددو

 . لٛمحفش خص وػقحٍخٗحال

هم اكطيخؿدخطٓدد مدع خٙ كطدى ططنخلهدحم وخلعدحلنقدل حثل خمدش وطكييدف ؿميدع وٓدخلعحفدق حلمٍحمين خط فيلكق ح -4

لعمليدش حولعلميدش حييٍ خللمعد خوفقد خويدطم طعدىيله خص وغيٍهدحٍخؿدٍس وق١دحص حٍخص وٓديفالخى كخيؿحطهم وحوقىٍ

 خٛدش رهدم مدع طكيفهدخه  ص لطكدونٛدالحلموحقل طهٛيٙ عىى معين مدن هدًه حال عليأو  ن لهمخمحاللطوفيٍ 

لؿٓدددددىي حلعؿدددددُ حلٗدددددلل وخرين رخلمٛدددددحن فثدددددش حس خعدددددحهم  ومٍاكطيخؿدددددخططهم وخثم مط١لردددددلدددددطال خوطعدددددىيله

ٙ خلهدحم وخلعدحلنقدل حص حٍخس ًلك في ٓيخعحمش  ويؿد مٍخص عحٍخلٓيحد حروحلغش في فطق خر  ٛعورش  ؿهحطو

عى خس لطٓدخلمٗدحكن عردوٍ خمدحلمدٍوٍ وحص حٍخٗدح علديص ٛدوطيش مٍثيدش خوطٓهيل ًلدك لهدم مدع وٟدع طنريهد

ص خقخعحالٛش رؿميع خلهحص حٍخلٓيحقف حٛش لموخكن هخمحلعروٍ وطهٛيٙ حء خػنح خورٍٛي خقين ٓمعيخلمعح

ص خلملٛدقح  ن فديحالهدو مطردع  خكٓدد مد  خقين كٍكيدخقش وليّ فق١ للمعخعحٛش ركل خص هخممع وٟع عال

 علدديص طددىل خملٛددق الددىؿون خقين يكطددخلمعددحهددٍى مددن حص خك فثددخن هنددقددف الحلموحرعددٝ  علدديلموؿددوىس ح

 . لرٍٛ وغيٍهمحف خوٟع خقين ٓمعيخلمعحطهم مػل خقخعح

لطعدٍف علديهم عدن ح  ص فق١ ويمكنخٛش لهًه للفثخص طكون هٛالحلموحٛش لهًه خقف هحص وموخى مك١خيؿح -5

 . قددددددددددشخعحالنددددددددددوع  علدددددددددديلطددددددددددي طٛددددددددددٍف لهددددددددددم وطددددددددددىل حٛددددددددددش خلهحص خقددددددددددخلر١ح١ٍيددددددددددق 

 . ٙ ردددهخلهدددحلمدددىهل ح الدددىقدددٍد حالٙ لددده قدددٍد منُلددده وخق ركؿدددُ موقدددف هدددخلكدددق لكدددل معدددح اع١دددخءو

قدش  خعحالٛش رهم مدع طوٟديق ندوع خلهحص حٍخلٓيح عليٛش خلهح كطيخؿخصحاللمي لًوى خلعحٍ خلٗعحق خلٛحو 

ص خفعدحٛدش ومؿهدُس رٍخص ليمدوُين هحٍخٓدي ؿيٍؤطدص خٗدٍكء خنٗدحٙ لهدم وخم وهدخثل نقدل عدخمين وٓخوط

 . خقين كٍكيخلمعحٓد وٟع خثيش و مطكٍكش طنخٓي كهٍرحهيىٍوليكيش وكٍ
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 خىيش يوٟع عليهخٍٗحص خطُوى رلوك  مشخلعحٛش وخلهحلنقل حثل خٛش للمكفوفين في ؿميع وٓخعى هخطكىى مق -6

 علديىس وكٛدولهم خلقيدح علديلفٍٙ لهم للطىٍيد ح اع١خءمع  ّخكٓلإلٍة حل١وحم خٍقحفلش وخلكحٓم وٍقم ح

هيثدش  ن طكدىىحيؿدد  خكمد طهمحنفٓدهم وكٓدد قدىٍح علديٙ معطمدىين خٗدهح حىس رٓدهولش ليكوندوخلقيدحٍهٙ 

هدٍ فدي ؿميدع ح الدىطهم مدن رلدى فقيهم لطٓهيل ٍكدورهم وطدنقالحٛش لهم ولمٍخكن هخمح خيٟحلكىيىيش حلٓكك ح

 . لؿمهوٍيشحهل ح١ق ىخلمنح

ٍس خٗدحالن لغدش ال خٛدش ٓدمعيخلهح كطيخؿدخصحالًوى  خٍس ليٓدطفيى منهدخٗدحالندد لغدش خٗدش رؿخلٗح علديرش خلكطح -7

مدن  خثق وغيٍهدحلكدىحمدش وخلعحص خمدخلكمحني وخلمردحٍٛدفش وحالص وخل١ٍقحوطؿهيُ لغٍٝ ح طإىي ال خوكىه

ٍع مع طوفيٍ خلٗحلكي وحطهم لٓهولش طنقلهم في خقخعحكٓد  خلٓيٍ وغيٍهحص حٍخٗحال خفيه خمش رمخلعحفق حلمٍح

م خٍقددحرددش خُلهم وكطخطدده ومنددخهخطؿحلكددي وح١ق خلمرددٍمؾ فددي ؿميددع منددح١ق وخلنددحلكمريوطٍ خء رددخلريٟددح خلعٛددح

ص خل١ٍقدحس فدي خلمٗدحكن خمدحن طكدون حس خعدحلمرٛدٍ مدع مٍحندد خٍُ رؿخلردحله١ خء ردخكيدحالء خٓدمحُل وخلمنح

لدًي حن خلمكدح الدىلكفيدف حيٍٗدى  خمدع وٟدع مد خقين رٛدٍيخلمعدحعى خٍٛفش لطٓدحالٓعش وعٍيٟش وكًلك حو

مش مميُس عن ه عالخطؿحكل  عليمش ركيع يوٟع خلعحفق حلمٍحص وخلمٓطٗفيحق وحٓوحالفي  اليه دخلًهحيٍيى 

ن خلمكدحٓدم خلكفيدف رقىمده ين١دق رحعليده  ؤي١د خٍٟدي كينمدح١ق خُ ندخهٍ لطٓهيل كٍكطه مػل ؿهحاله خطؿحال

ن ط١ددوع حلطددي يؿددد حلطقنيددش حثل خن ووٓددحال خلطددي نعيٗددهحلكىيػددش حلطقنيددش حثل خفددي ٥ددل وٓدد ولدديّ مٓددطكيال

ص خكخٍمُيدش لهدم وطدٍك مٓد ٍخٓدعؤر خؿيٍهدؤوطٛش رهم خييٍ هخلمع خكن مإهلش وفقخطهٛيٙ مٓ لهىمطهم 

 خفقيهم طوٟدع عليهدحٛدش لهدم ولمدٍخكن هخمدحثٍس وطكىيى خل١حهل حٛش ىخلهح كطيخؿخصحالفيش لطكٍك ًوى خك

طهم حءحؿٍحء خنهحطهم ومالخص لطٓهيل معحٍحلوُخٛش رخكن هخمحطهٛٙ  وٍٟوٍس قشخعخإلرٛش خص هخملٛق

ق حٓدددوحالفدددي  خيٟدددحو ،هماكطيخؿدددخطفدددق حٛدددش لطوخلهحعى خلمٛدددحص وخمدددخلكمحىون طعدددد وكدددًلك طؿهيدددُ 

ركيدع  اليده دخلدًهحلدًي يٍيدى حن خلمكدح الى كطيخؿخصحاليٍٗى ًوى  خمش وٟع مخلعحفق حلمٍحص وخلمٓطٗفيحو

 . هٍ طٓهل كٍكطهحاله خطؿحالمش مميُس عن ه عالخطؿحكل  علييوٟع 

لفثددش حٛددش و طددوفيٍ فددٍٙ عمددل لهددًه خلهح كطيخؿددخصحاللددًوى  خهددالطُحمو خطقددىيٍه علدديلككومددش حوطكددٍٙ 

لعمل حلفٍٙ في حفإ خس وطكحوخلمٓحنٓرش للطعيين لطكقيق  ٗؤننون رخلقحس رطنفيً ككم خلكيحء خعرحؿهش حمو عليعىطهم خلمٓ

طيؿيش حٓدطٍحوٟدع  علدي خيٟدحلىولدش حص وكٍٛدص كال  ؿٓىي قى يٓرد لهم مٗدأو  نفٓي ىخؿهح يألوعىم طعٍيٟهم 

ص طىٍيد خمإٓٓ خهبعطرخٍر ؿطمخعيحإل طؤهيللحص خهم رمإٓٓطؤهيلٛش وخلهح كطيخؿخصحاليش لًوي خلٍعحملش لطقىيم خمطك

لمؿطمع خقدوى منطؿدش ومدإػٍس رد الدىلمؿطمدع وطكدويلهم مدن قدوى معيلدش حٛش في خلهح كطيخؿخصحالى وىمؾ لًوي حعىحو

 . لىوليشحلمكليش وحٍٝ خلمعحكهم في حٍٗحو خومهني   خاؿطمخعيهم طؤهيلؽ وخنطحال عليل طىٍيرهم وًلك من هال

كطى   لمؿطمعح خيخعن قٟ خوعىم فٛله ،رقٟيطهم هطمخمحإللوعي وحنٍٗ  فيلكق حٛش خلهح كطيخؿخصحال ولًوي

 . ثفهحفه ١وخلمؿطمع ركح عليء خلٍهحيعم 
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 المبحث الرابع

 حمــــــــــوق الالجـــــــــئٌ 

لطي حلىولش حند خؿت من ؿلالحيش خكم عليثى خلٓحلعٍف ح آطمًٍ ح ،يشخلكمخر خٍيهي  خؿت" طلالحٍطر١ص كلمش "ح

 ،خاليه يش من يلطؿتخمين كمخفي ط خىطهخٓي خلىول وٍرمحرين  خنطهخومك خمن ٓمعطه حفهو يمػل ؿُء   ،خاليه يلطؿت

رٓرد لؿوء  خلىول مع رعٟهحص وخعخلؿمحٗطركص ح خم خلر  خوغ ،يشخلكمحللؿوء وحلد خلعٍف عىم طٓليم ١ح اقطٟىو

ص خقط١وٍ عال علي خطهحػيٍؤطمٓلق وطٍكص  خرعٟه خص رينهخعحمص نُخق خن  خكيحو ،خاليه ٓيينخغيٍ ٓيأو  ٓيينخٓي

 ويؤيلًي حلمقىّ حن خلمكح" طعني خفكلمش "ملؿ ،يشخلكمح مرىأقىٓيش  الىؿت ٛل كلمش الحويٍؿع  ،مع رعٝ خرعٟه

 ؤكملؿطٓطهىم  خم خلر  خوهي غ ،منحالً لمالحلعٍريش نقول حللغش حوفي  ،نشخلكٛحأو  يشخلكمحعن  خركػ   نٓخنحإل اليه

َك  ﴿لكٍيم حن حلقٍحٍس، وقى وٍى في خؿحاللًي ي١لد حللغٍيد  ٍَ طََؿخ ْٓ ِكيَن ح ٍِ ْٗ َن حْلُم هُ َكطاٰى َواِْن أََكىم ِمّ ٍْ فَؤَِؿ

ِه ػُما أَْرِلْغهُ َمؤَْمنَهُ  َمَع َكَالَم حللـا ْٓ ِلَك رِؤَناُهْم قَْومم الا يَْعلَُمونَ  ۖ   يَ
 . 6سورة التوبة اآلية رقم   ﴾ ًَٰ

 طؤٓيّلىولي كطى طم حلمؿطمع حطٗغل  قليميش الحص ١ويلش مؿٍى قٟيش حللؿوء قى ٥لص لفطٍحن مٗكلش حقع حلوحو

ص خلطٍطيرحلمٗكلش، ووٟع حمل مع خنونيش للطعخعى قحّٓ وقوحوٟع  أؿللطي رًلص ؿهى كريٍ من حمم حالعٛرش 

مي لٗإون خلٓحلمنىود حمكطد  طؤٓيّولى وكًلك حاللميش خلعحلكٍد ح خلطي هلقطهحللؿوء حص خالؿهش كحلٍٟوٍيش لموح

 . ؿثينلالحمكىىس من ص خول مؿموعخص ىوليش ططنخقيخطفحوٟع  الىله لطوٛل من هالحؿثين كيع طم لالح

يى حرٓرد طُ نٓخنحإلص لكقـوق خنخل وٟع ٟمؿت مـن هاللالحللؿـوء وحلش خلىوليش رمٓحلٍٗعيش حهطمص حوقـى 

ن رهىف حلرلىح علين يطىفقون ؿثـولالحهــً حهــًه  نطهخكحالهٍس خونطيؿــش ل٥ ،صخعخلؿمحو فٍحىحألكقوق  انطهخكهٍس خ٥

 . خىهخقطٛح عليفيش خٟحء خعرحلمٟيفش لهـم وحن حلرلىحلـًي يهلـق مٗـكلش لطلـك حمٍ حال ،منحلؿوء  عليلكٛول ح

 فيؿثين لالحيش خطٓطهىف كم لطيحلطوؿيهيش حىة خلمرحص وخقيخطفحالنين وحلقوحعمليش وٟع مؿموعش من  صأرىوقى 

 خلمطكىس، ورلغص ًٍوطهحمم حالٓرقص  لطيحلىوليش حلهيثش حمم، وهى حال٥ل عٛرش  فيلعٍٗين حلقٍن حول من حالل١ٍٗ ح

 . ؿثينلالحٛش روٟع خلهح طفخقيشحال عليلمطكىس ح مملألمش خلعحلؿمعيش حفقص حو خ، عنىم1951يوليو/طموُ  25يوم 

لكقوق حص وحعىخلمٓحوغيٍ ًلك من  ،نونيشخلقحيش خلكمحؿت ونوع لالحروٟوف من هو  طفخقيشحالوطرين 

و خلوػيقش وهي طكىى رقىٍ مطٓحهًه  عليلموقعش حلو١نيش حف ح١ٍحالمن  خن يكٛل عليهحيؿد  لطيح حإلؿطمخعيش

ريين غيٍ خٍهحالمن قريل  ،ٙخٗهحاللمعينش من حص خلفثحطكىى رعٝ  خكم ،لمٟيفشحص خلككومحه خؿت طؿلالح الطُحمخص

 . ؿتلالحٛفش  عليلمإهلين للكٛول ح

ؿت وقى رينص مؿموعش من لالحس خمن كي لؿوهٍيشح كيحلنوحول خىوليش كقيقيش ططن اطفخقيشول ح طفخقيشحالنص هًه خك

 ،خرلى م فيؿخند حأل خيخلٍعح خلطي يطمطع رهحص خىلش للكٍيخقل معحال علين طكون حيؿد  حلطىش ٓخٓيحال نٓخنحإلكقوق 

 ،ؿثينلالحص خُملىولي الحق خلن١خر طفخقيشحاللىولش وطعطٍف هًه ح١ني طلك حلممنوكش لموحص خاللكحلعىيى من ح فيو

 . لمٗكلشحلؿش خمع أؿلمن  ،لىولحء رين خعرحالم خقطٓحًلك  في خرم ،ون ىوليخطع فٍحوٍٟوٍس طو

 ّ ٍِّ يين مال كطيخؿخصرش  إلخٓطؿحنيش خلػحلميش خلعحلكٍد حد خعقحؿثين في لالحيش خلكىيع لكمحلمفهوم حولقى ُك

وحؿثين لالح ٍُّ  1951م خؿثين لعلالحٛش روٟع خلهحلمطكىس حمم حال اطفخقيشٍْٓص حوقى . ٛليشحالنهم حمن رلى حلًين ف
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ل حألٔزخد حلىحعيش لقزوؿثين ولالحيش خلىولي لكمحم خلن٥ح 1967م خلع خلملكق رهحلرٍوطوكول حؿثين( ولالح اطفخقيش)

 :    حلطخلىلنكو ح عليوهى حلالـت 

ُ طؿخن نخك خملووف خيقٛى رو :الخوف -1 ١٠هخى وهو لخلش نفٔيش ظٔظىعي من إلعن حلظعٍٝ للظعًيد وح خ

 . حلهٍود الى مكخن ي٘عٍ فيه زخألمخنحلالـت 

 

وق  حإلنٔخن حلظي ـخك لقـش وحنظهـوهو مخ كخن نخظـخً عن حلظعٍٝ وحلظهىيى للليخس وحللٍي :االضطهاد -2

             . نٜص عليهخ حإلعالنخص وحلموحؼيق حلىوليش

 

 . ممخ يولى ٘عوٍحً زعىم  حألمخن ،وحللقوق وحلفٍٙ ،وهو ي١لق على حالوظالف في حلمعخملش :التمٍٍز -3

 

         . أقليش ٠من مـموعش من حلٔكخنل :  وي١لق على حالنظمخء الى فجش حـظمخعيش معينش ظ٘كالعرق -4

 

                . خجق حلىوليشـوفق حإلعالنخص وحلوؼ ،وهو حلمعظقى حلًي يعظنقه حإلنٔخن وحللٍيش حلىينيش مكفولش  :الدٍ  -5

 

أو ظلك للن٥خم  اًح حنعىمص حلؼقش في والء ظلك حلفجش ٔزد من أٔزخد حللـوء ن حالنظمخءيكو :االنتماء -6

 . ممخ يع٠ٍهخ للماللقش وحال١٠هخى حلٔيخٔي حللخكم

 

ي حللخكم  اال أن ـخم حلٔيخٔـىه حلن٥ـوهو نخظؾ عن حعظنخق آٍحء ٔيخٔيش موخلفش لمخ يعظق :الرأي السٍاسً -7

نظهخكخص فعليش امن  ،ممخ يإىي الى حلووف من حال١٠هخى ،ًلك حلووف الزى أن يكون له مخ يزٍٍه

 . كخلٔـن أو حلظ٠ييق

 للجوءاع انوا

 ىنساناإلللجوء ا: 

لًى حلٗت ح ،خمؿموع رعينه عليوغيٍ مقطٍٛ  ،ّخلنحفش خنه لكللؿوء الحع حنوحٗهٍ حى نٓخنحإلللؿوء حيعطرٍ 

 . ٛلين عليهخلكحٙ خٗهحالكيش خمن ن كػٍحالٗهٍ وحالى نٓخنحإلللؿوء حيؿعل 

 :ىنساناإلللجوء ا أسباب

وططم عمليش  ،قحلعٍحو خًلك ٓوٍي عليل خومػ ،لعٍقيشحص خعحلٍٛحلكٍود وحى هى نٓخنحإلللؿوء ح أٓرخد

أو  خليحٓطٍحطكون وؿهطه  ،لمفوٟيشحمن يطقىم ر١لد لؿوء عن ١ٍيق  خلرخوغ ،لمفوٟيشحعن ١ٍيق  خمحللؿوء ح

ٍك خلىنمحلمفوٟيش مػل حكٛش لؿوء عن ١ٍيقش  خوٍوريش لهحك ىول خن هنحيمنع  ال حهً ،خمٍيكحأو  حكنى

ػم عنى  خوٍورحكىى ىول ح الىلٗهٙ حن يٛل حى طكون عن ١ٍيق نٓخنحإلنيش للؿوء خلػحل١ٍيقش ح خمح ،خوغيٍه

 الىلٗهٙ حن يىهل ح خيٟحلممكن حومن  ،خلطى يٛلهحلىولش ح الىٍ يطقىم ر١لد لؿوء خلم١ح الىلوٛول ح

 . لرلىح فيللؿوء حكُ حكى مٍحأو  ل١ٍٗشحكُ حكى مٍح فيػم يطقىم  خلطى يٛلهحلىولش حٍٝ ح
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 السٌاسًللجوء ا: 

 طهمخلمنٗقين عن ككومحىس خلقحلمٗهوٍس وحص خللٗهٛي حاليمنق  لطى الحللؿوء حع حنوحنوع من  حلٓيخٓيللؿوء ح

 لطيحليش خلمحص حعىخلمٓحىس خُي خمنه خيحرعىس مُ حلٓيخٓيللؿوء حويطميُ  ،ٓيينخلٓيح١ٗين خلنحأو  ،ؿيوٗهمأو 

 . ؿت ٗهٛيش مٓطهىفشلالحن خك حًح هٛوٛخ  لٗهٙ حمين خلطحو ،حلٓيخٓيؿت لىولش لالح خطقىمه

  لدٌنًاللجوء ا: 

 . ىينيشلالحص حلمعطقىحرٓرد أو  ،لىينيح ىخه١ٟلاللٗهٙ حيكون رٓرد طعٍٝ  لىينيحللؿوء ح

 لتصادياإلأو  ئًالغذاللجوء ا: 

 ،لغٍٝخر فيي يحإلنٓخنللؿوء حن ال ن٥ٍح   ،لميشخلعحكش خلٓح علي كخليخ  لغيٍ معمول ره حللؿوء حع حنوحنوع من 

ف  .صخعخلمؿحطٓرد  حلطيلريثيش حٍع حلكوحهو  حلغًحثيللؿوء حوٓرد  ٍِّ نه كل خؿت "رلالحؿثين لالح اطفخقيشوطع

ٝ لإلحيرٍٍه من  خٍؽ رلى ؿنٓيطه رٓرد هوف له مخٗهٙ يوؿى ه ٍُّ  ىينهأو  ّ عٍقهخٓح علي ١ٟهخىلطع

 .خٓيخي ٓيحٍأو  اؿطمخعيشفثش  الىثه خنطمحأو  ؿنٓيطهأو 

لعىيى من حيٗمل  الؿتنوني لخلقحلوٟع حلًى يقيمون فيه وحللؿوء حن٥مش رلى حنين وحلقو حعوخن ينٛحؿثين لالح عليو 

ملكيش ، كوحل حلٗهٛيشحال :طيخآلرفيمخ يطعلق  طفخقيشلإل خلمٟيف ١رقحلرلى ح فيمن حاليش وخلكمحطوفٍ له  حلطي١  خلنقح

كق حلطقخٟي حمخم ، نطمخء للؿمعيخصحالكق ، حلكقوق حلفنيش وحلملكيش حلٛنخعيش، موحل حلمنقولش وغيٍ حلمنقولشحال

حلمٓخعىس ، ؿطمخعيحإلطٍٗيع حلعمل و حلٟمخن ، غخػش حلعخمشحال، حلطعليم حلٍٓمي، ٓكخنحال، عمخل حلكٓد، أحلمكخكم

 .عرخء حلٍٟيريشحالحلٓفٍ، وػخثق ، ر١خقخص حلهويش، كٍيش حلطنقل، ىحٍيشحال

 لشخصٌةال احواال

طكطٍم  و .لم يكن له مو١ن حًحمطه خقحنون رلى خلقأو  نون رلى مو١نه،خلٗهٛيش لقحؿت لالحل حكوحطهٟع 

ؽ، حلُوخلمٍطر١ش رحلكقوق ح خٓيم لٗهٛيش، والحله حكوحؿمش عن خلنحلمكطٓرش وحؿت لالحقىس كقوق خلمطعحلىولش ح

لىولش، ولكن ٍٗي١ش حنين طلك حفي قو خلمنٛوٙ عليهحص خلٗكليح ٓطكمخلء إلخقطٟحالن يهٟع ًلك عنى حعلي 

كره خلمًكوٍس لو لم يٛرق ٛحلىولش حطٍٗيع  خن ٓيعطٍف رهخلطي كحلكقوق حكى من حلمعني وحلكق حن يكون ح

 . خؿثال

 لمنمولةالمنمولة وغٌر ال امواالملكٌة 

يش من طلك خىني ٍعحل خي كحطكون في  ملش ممكنش، الخفٟل معحؿت قىس كل الخلمطعحلىول حطمنق 

لكقوق حلمنقولش وحلمنقولش وغيٍ حل حموحالُ خكطيخيطعلق ر خمش، في مخعؿخند لألل٥ٍوف، حلممنوكش، في نفّ ح

 . لمنقولشحلمنقولش وغيٍ حل حموحاللمطٛلش رملكيش حلعقوى حوغيٍه من  ٍخيؿخإلور، خلمٍطر١ش رهحهٍى حال

 عٌة الصنالملكٌة الفنٌة والحموق ا

ء خٓمحاللمٓؿلش وحص خملعالحًؽ وخلنمحأو  ميمخلطٛحص وخعحهطٍخالعيش، كخلٛنحلملكيش حيش خل كمخفي مؿ

مطه خقحؿت في رلى لالحلعلميش، يمنق حلفنيش وحىريش وحالل خعمحاللكقوق علي حيش خل كمخٍيش، وفي مؿخلطؿح

هٍى نفّ حالقىس خلمطعحلىول حي من حقليم حلرلى، ويمنق في ح١ني ًلك حلممنوكش لموحيش خلكمحىس نفّ خلمعطح

 . ىسخلمعطحمطه خقح١ني رلى حقليم لموحاللممنوكش في ًلك حيش خلكمح
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 حك االنتماء للجمعٌات 

ٓيش خلٓيحص غيٍ خلؿمعيح، رٛىى خقليمهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق 

 . ؿنريح١ني رلى حل٥ٍوف لموحملش ممكنش طمنق، في نفّ خفٟل معحلمهنيش، حص خرخلنقحلمٓطهىفش للٍرق وحوغيٍ 

 حك التماضً امام المحاكم

 . كمخلمكحم خمحلكٍ حٟي خلطقحقىس، كق خلمطعحلىول حٟي ؿميع حٍحؿت، علي يكون لكل ال .1

١ن حلموح خلطي يطمطع رهحملش خلمعحىس، رنفّ خلمعطحمطه خقحقىس مكل خلمطعحلىولش حؿت، في يطمطع كل ال .2

ء حىحن خء من ٟمخعفحالثيش، وخلقٟحعىس خلمٓحفي ًلك  خكم، رمخلمكحم خمحٟي خلطقحمن كيع كق 

 . لمككوم رهح

ىس من خلمعطحمطه خقحؿت، في غيٍ رلى ، يمنق كل النق١ش حلٓخرقشلح خولهخلطي ططنح موٍخألريطعلق  خفي م .3

 . ىسخلمعطحمطه خقح١ني رلى حلمو خلممنوكش فيهحملش خلمعحقىس، نفّ خلمطعحلىول حن حرلى

 لكسبال اعمأ

 :جورالمالعمل ا

  ملش ممكنش طمنق، في خفٟل معح خقليمهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق

 . ؿوٍخٍٓش عمل مخيطعلق ركق مم خؿنري في مح١ني رلى حل٥ٍوف، لموحنفّ 

 

  آطهىحمعلي أو ؿخند حأللمفٍوٟش علي حلطقييىيش حريٍ حلطىحؿت لالحط١رق علي  ل، الخكي حفي 

ً هًه خٍين رىء نفخقرل ط خعفي منهحن قى خك حًحلو١نيش حلعمل حيش ٓوق خكم أؿلمن ؿخند حأل

 ليش:خلطحلٍٗو١ حكى ح خن مٓطوفيخك حًحأو  لمعنيش،حقىس خلمطعحلىولش حء حُح طفخقيشحال

 

 لرلى،حمش في خقحالص من حع ٓنوٓطكمل ػالحن يكون قى ح .1

 

 حق هًخن١رخن يطًٍع رحيٓط١يع  ؿت اللالحن حعلي . مطهخقحن يكون له ُوؽ يكمل ؿنٓيش رلى ح .2

 ن قى هؿٍ ُوؿه،خك حًحلككم عليه ح

 

 . مطهخقحيكمل ؿنٓيش رلى  أكػٍأو  ن يكون له ولىح .3

 

  ٍؿثين ركقوق لالحس كقوق ؿميع حوخلمٓريٍ حً طىخطهحمٍ حلع١ف في حقىس رعين خلمطعحلىول حطن٥

 حلًي ىهلوحؿثين لالحولثك حلهٛوٙ كقوق حؿوٍ، وعلي وؿه خلمحلعمل حمن كيع  خ١نيهحمو

 . ؿٍينخم مهحٓطقىه١١ الأو  ملشخلعحى الي  مؾ لؿلدحرمقطٟى رٍ خٟيهحٍح

 :لحرالعمل ا

 حالملش ممكنش، وعلي خمع فٟلح خقليمهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق 

ٍٓطهم خيطعلق رمم خل٥ٍوف، في محمش في نفّ خعؿخند لأللممنوكش حيش من طلك خقل ٍعحل خي كحطكون في 
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ص خء ٍٗكخنٗحٍس، وكًلك في خلطؿحىويش والي  لكٍفحعش وخلٛنحعش وحلٍُحٙ في خلهحرهم خلكٓ عمال

 . عيشخٍيش وٛنخطؿ

:لحرةالمه  ا  

يكملون  حنوخك حًح، خقليمهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق  .1

ٍٓش مهنش كٍس، خلىولش ويٍغرون في ممحلمهطٛش في حص خلٓل١حمن قرل  خره خص معطٍفحىخٗه

مش خعؿخند لأللممنوكش حيش من طلك خقل ٍعحل خي كحطكون في  حالملش ممكنش، علي خفٟل معح

 . ل٥ٍوفحفي نفّ 

 

ء ن مػل هإالخٓطي١حمين خ، لطخطيٍهخوىٓ خنينهحلقو خ، وفقخٍى ؿهىهخقىس قٛخلمطعحلىول حطرًل  .2

 خطهخقلمٓإوليش عن عالحلىول حلطي ططولى هًه حليم خقحاللمطٍورولي من ح خقليمهحؿثين في غيٍ لالح

 . لىوليشح

  اسكاال

 فحٍٗإل خٟعخهأو  ن٥مشحالأو  نينحللقو خٟعخلموٟوع هح حيكون هً خن، ورقىٍ مخٓكحاليهٙ  خفيم

ملش ممــكنش، خفٟـل معح خقليمـهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حمش، طمنق خلعحص خلٓل١ح

 . ل٥ٍوفحمش في نفّ خعؿخند لأللممنوكش حيش من طلك خقل ٍعحل خي كحطكـون في  حالعلي 

 لرسمًالتعلٌم ا

 . وليحاللطعليم حيهٙ  خفي م خ١نيهحلممنوكش لموحملش خلمعحؿثين نفّ لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق  .1
 

يش من خقل ٍعحل خي كحطكون في  حالملش ممكنش، علي خفٟل معحؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق  .2

ٛش خولي، وهحاللطعليم غيٍ حيهٙ فٍوع  خل٥ٍوف، في محمش في نفّ خعؿخند لأللممنوكش حطلك 

لعلميش حص خلىٍؿحلمىٍٓيش وحص حىخلٗهحص وخلمٛىقخف رحعطٍحالٓش، وحلىٍحرعش خعلي ٛعيى مط

 . ٓيشحلىٍحلمنق حليف، وطقىيم خلطكحلٍٓوم وحء من خعفحالٍؽ، وخلهحلممنوكش في ح

 مةالعاثة اغاال

 خ١نيهحلممنوكش لموحملش خلمعحنفّ  خقليمهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق 

 . مشخلعحعىس خلمٓحػش وخغحالل خفي مؿ

 :جتماعًاإل  الضماولعمل اتشرٌع 

لممنوكش حملش خلمعحنفّ  خقليمهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق  .1

 ليش:خلطحموٍ حاليهٙ  خ١نين فيمحللمو

 

ٍيش: حىحالص خلٓل١ح فحٍٗإلأو  ن٥مشحالنين وحٟعش للقوخلٗإون هحفي كىوى كون هًه  -أ 

ص خلطٍطيرحلعمل، وحص خعخؿٍ، وٓحالمن  حطٗكل ؿُءنص خك حًحثليش خلعحص خنخعحالفيه  خؿٍ رمحال

لعمل في حلقيوى علي حؿٍ، وحاللمىفوعش حص حُخؿحالفيش، وخٟحاللعمل حص خعخٛش رٓخلهح



75 
 

ع، حكىحالء وخلنٓحلمهني، وعمل حلطىٍيد حلطلمًس وحلعمل، وحىنى لٓن حاللكى حلمنُل، وح

 . عيشخلؿمحلعمل حعقوى  خلطي طوفٍهح خيحلمُحمن  ٓطفخىسحإلو

 

مومش حاللمهنيش وحٝ حمٍحاللعمل وح صخرخٛبرٛش خلهحنونيش خلقحم خككحال) ؿطمخعيحإلن خلٟمح -د 

هٍي طنٙ حٍة حيش ١وحثليش، وخلعحء خعرحاللش وخلر١حس وخلوفحلٗيهوهش وحلعؿُ وحلمٍٝ وحو

لطي قى حلقيوى خر خ(، ٍهنؿطمخعيحإلن خلٟمحم خمٗمولش رن٥ خن٥مش علي ؿعلهحالنين وحلقوح

 :خطفٍٟه
 

 . دخكطٓحاللطي هي قيى حأو  لمكطٓرشحلكقوق ح٥ علي خثمش طهىف للكفص مالخطٍطير -
 

لككوميش حنش خعحال ٗؤنٛش رخه خمخككحمش قى طفٍٝ خقحالٛش ررلى خن٥مش هحأو  نينحقو -

لمىفوعش حص خنخعحال ٗؤنمش، ورخلعحل حموحالمن  خملهخلمىفوعش ركحلؿُثيش حأو  لكليشح

 . ىيخعىي عخطد طقحلمفٍوٟش لمنق ٍحهمش خلمٓحيٓطوفون ٍٗو١  لًين الح ٙخٗهلأل

 

ن خروقوع مك ػٍؤيط مٍٝ مهني الأو  رش عملخٛحؿت رنطيؿش س الخلطعويٝ عن وفحن كق ح .2

 . قىسخلمطعحلىولش حقليم حٍؽ خلمٓطكق هحمش خقح

 

، خطعقىهن حلطي يمكن حأو  خلطي عقىطهحص خقخطفحالؿمش عن خلنح خيحلمُحقىس خلمطعحلىول حطؿعل  .3

ن خلٟمحد علي ٛعيى خكطٓحاللطي هي قيى حأو  لمكطٓرشحلكقوق ح٥ علي خلكفخٛش رخلهحو

لم١لورش من حؿت للٍٗو١ لالحء خٓطيفخر حالن يٍطهن ًلك حؿثين، ىون ملش لالخ، ٗؿطمخعيحإل

 . لمعنيشحص خقخطفحاللموقعش علي حلىول ح١ني حمو

 

لطي حأو  لمفعولحفًس خلنحػلش، خلممحص خقخطفحالنيش ؿعل خمكحلع١ف في حقىس رعين خلمطعحلىول حطن٥ٍ  .4

ملش خن، ٗخمكحالقىس، رقىٍ خقىس وىول غيٍ مطعخلمطعحلىول حلمفعول رين هًه حفًس خقى طٛرق ن

 . ؿثينلال

 رٌةاداالعدة المسا

ؿنري يطعًٍ حص رلى خعىس ٓل١خىس مٓخن طط١لد عحله  خؿت كقلالحٍٓش خمم ٗؤنيكون من  خعنىم .1

عىس خلمٓحمين هًه خعلي ط خٟيهحٍحؿت علي لالحلطي يقيم حقىس خلمطعحلىول ح، طعمل خاليه لٍؿوعحعليه 

 . ١ٓش ٓل١ش ىوليشحروأو  خطهخ١ٓش ٓل١حرو خمح

 

 ثقخلوػح، خفهحٍٗبرطٓطٛىٍ لهم أو  ؿثين،ولي لالحاللفقٍس حلمًكوٍس في حص خلٓل١حأو  لٓل١شحطٛىٍ  .2

 . خ١ٓطهحروأو  لو١نيشحطه خ، من قرل ٓل١ىس  خع ؿنريلال خهاٛىحٍلطي يؿٍي حص حىخلٗهحأو 

 

من ؿخند لطي طٓلم لألحلٍٓميش حلٛكوك حم خلنكو مقح حىٍس علي هًخلٛحص حىخلٗهحأو  ثقخلوػحطقوم  .3

 . خن يػرص عىم ٛكطهحالي   ، وط٥ل معطمىسخ١ٓطهحروأو  لو١نيشحطهم خقرل ٓل١
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لمًكوٍس حص خلهىمحء خء ٍٓوم لقخٓطيفحلمعوُون، يؿوُ ح خن يٓطػني فيهحلطي يمكن حص خاللكخر خٍهن .4

١نين حلموحيفٍٝ علي  خفثش مع مخلٍٓوم معطىلش ومطكحن طكون هًه حىس، ولكن ينرغي خلمحفي هًه 

 . ػلشخلممحص خلهىمحء خمن ٍٓوم لق

 لتنملاحرٌة 

مطهم خقحٍ مكل خهطيحكق  خقليمهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين لالحقىس خلمطعحلىول حطمنق كل من 

مش في نفّ خعؿخند حألن٥مش طن١رق علي ح يشؤر خن يكون ًلك ٍهنح، علي خٟيهحٍحلكٍ ٟمن حلطنقل حو

 . ل٥ٍوفح

 لهوٌةات الابط

 . لكشخيملك وػيقش ٓفٍ ٛ ال خقليمهحؿت موؿوى في قش هويش ٗهٛيش لكل الخقىس ر١خلمطعحلىول حطٛىٍ 

 لسفرائك اوث

  لٓفٍحثق ٓفٍ لطمكينهم من خوػ خقليمهحميش في خلمقيمين رٛوٍس ن٥حؿثين قىس لالخلمطعحلىول حطٛىٍ . 1

وطن١رق . مخلعحم خلن٥حأو  لو١نيح منخألرهٍس ططٛل خق أٓرخدف ًلك لم طط١لد هال خقليم، محال حٍؽ هًخهالي 

لنوع لكل ح حوػيقش ٓفٍ من هً اٛىحٍقىس خلمطعحوللىول . لمًكوٍسحثق خلوػحرٛىى  طفخقيشحالم ملكق هًه خككح

لنوع لمن يطعًٍ ح حوػيقش ٓفٍ من هً اٛىحٍالي   لع١فحن طن٥ٍ رعين ح هٛوٛخ   خوعليه. خهٍ فيهحؿت ال

 . خقليمهحلموؿوىين في حؿثين لالحميش من خلن٥حمطهم خقحلكٛول علي وػيقش ٓفٍ من رلى حعليهم 

رقش في ٥ل هًه خلٓحلىوليش حص خقخطفحالف ح١ٍح خهأٛىٍلطي حلٓفٍ حثق خقىس روػخلمطعحلىول حطعطٍف . 2

 . ىسخلمحم هًه خككحنص قى ٛىٍص رمقطٟى خلو ك خكم خملهخص، وطعخقخطفحال

 لضرٌبٌةاء اعباال

أو  يٍخ، طغخنص طٓميطهخك خيأثد، حٍٟأو  ٍٓومأو  ءخعرأيش أؿثين لالحقىس عن طكميل خلمطعحلىول حطمطنع 

 . ػلشخل ممحكوحفي  خثهخٓطيفاالي   ٍخلطي قى يٛحأو  سخلمٓطوفحطفوق طلك 
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 ومكنفحة الفاند نان اإلالفصل الرابع : حقوق 

كدل مدن حألمدم حلمطكدىس وحلمن٥مدخص  شخيدرٍعفي حألعدوحم حألهيدٍس، حعطدٍف عدىى مدن حلوػدخثق حلىوليدش حلموقعدش 

وعلدى حلطنميدش وعدالوس علدى ًلدك، فدبن هيثدخص حلمعخهدىحص  نٓدخنحإلكقدوق  شخيكمحإلقليميش رخآلػخٍ حلٓلريش للفٓخى على 

علقص، عنى ركػهخ المطػخل حلىول للقخنون حلىولي، علدى عدىم  نٓخنحإلوحإلؿٍحءحص حلهخٛش لن٥خم حألمم حلمطكىس لكقوق 

 هخ نطيؿش للفٓخى.لطُحمخطقىٍس حلىول على حالمطػخل إل

وهددو مددٍٝ عٟددخل طكملدده كددل حلددىول  ،حلطددخٍين يش منددً فؿددٍنٓددخنحإلعٍفطهددخ حلمؿطمعددخص وكددون حلفٓددخى آفددش 

وهو ممخ يٍطر١  ،قويش أم ٟعيفش ،ىكطخطوٍيش أم ىيمقٍح١يش ،مطعلمش أم ؿخهلش ،وحلمؿطمعخص ٓوحء أكخنص غنيش أم فقيٍس

معنويش يعطقى في قٍحٍس نفٓه حنه لديّ لده كدق أو  في حلكٛول على مكخٓد مخىيش نٓخنحإله رٍغرش آطمٍح٥ٍهوٍه و

حلكٛدول أو  ،وٓخثل ٍٓيش للوٛول اليهخ منهخ اقٛخء مدن لده حلكدق فيهدخالى  لًح فهو يلؿؤ ،ًلك يٓعى اليهخفيهخ ومع 

حهطالّ حلمخل حلعخم وغيٍهخ ويعى حلفٓخى حليدوم ٥دخهٍس عخلميدش أو  حلوح١ٓشأو  حلمكٓوريشأو  عليهخ عن ١ٍيق حلٍٗوس

وٓديكون  ،فيهدخ عوحمدل مهطلفدش يٛدعد حلطمييدُ رينهمدخ، ًحص ؿًوٍ عميقش طؤهدً حرعدخىح  وحٓدعش ططدىهل نطٗخٍٗىيىس حإل

وفدي  ،حلفٓخى هو حلطكىي حألهم وحلوٍيع حلمطوقع لإلٍهخد وحلًي ٓدطؿى حلككومدخص وحلمؿطمعدخص نفٓدهخ فدي موحؿهطده

 ش وطكلفش من مكخفكش حإلٍهخد.ٍٓحٗٓطكون على حألغلد أكػٍ  ،ٍد معهك

، واًح مدخ طمكٛدنخ حلموٟدوع نٓدخنحإلفٓدخى وكقدوق طٓخإل مهم ي١ٍف نفٓه كدول مدىى حلعالقدش ردين حلهنخك 

حلفٓددخى  انطٗدخٍكدون  .نٓدخنحإلعلددى مؿدخالص مكدىىس مدن كقدوق أو  ٓدنؿى حن حلعالقدش قويدش ؿدىح ولديّ طؤػيٍهدخ ؿخنريدخ

حألمدٍ حلدًي ٓديكول  نٓدخنحإلحلىولدش ركقدوق  الطدُحمنطهدخك ا الدى ومكىوىيش حلنُحهش في مإٓٓخص حلىولش ٓيإىي كطمدخ  

 نٓدخنحإلأن حلفٓدخى يمدّ ؿميدع مؿدخالص كقدوق مدخ ك. نٓدخنحإلىون وٟع حلرٍحمؾ وحلٓيخٓدخص حلفعخلدش لطعُيدُ كقدوق 

 .وحلػقخفيش حإلؿطمخعيشو حإلقطٛخىيشحلمىنيش وحلٓيخٓيش و

 13، فددي 23/9حلقددٍحٍ ) نٓددخنحإلفقددى حعطمددى مؿلددّ كقددوق  نٓددخنحإلوألهميددش حلعالقددش رددين حلفٓددخى وكقددوق 

حللؿنش حالٓطٗخٍيش أن طقىم اليه، في ىوٍطه حلٓخىٓش وحلعٍٗين حلمنعقىس في الى  ( حلًي ١لد فيه2013كُيٍحن/يونيه 

، وأن طقددىم نٓددخنحإل، طقٍيددٍح  ركػيددخ  رٗددؤن موٟددوع آػددخٍ حلفٓددخى حلٓددلريش علددى حلطمطددع ركقددوق 2014 كُيددٍحن/ يونيدده

 أن يطنخول رهخ حلمؿلّ وهيثخطه حلفٍعيش هًح حلموٟوع. طوٛيخص عن حل١ٍيقش حلطي ينرغي
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 المبحث األول 

 هه ومظاهرسبابو أ تعرٌف الفساد وآثاره 

 

 ه وأثارهأسباب: معنى الفساد و أوالا 

ٍَ : إٌىا٘اح  لااي ع ػاى ٚ ظاً فاٟ وراتاٗ اٌىاه٠ُ ِثاكأؼااَلخ أرٙاان ئٌاٝ  ٠ش١ه ٍِِِّػ اٌفٍاق تشىً ػاَ ٥ََهد

َٓخىُ فِي  ِؿعُدونَ حْلفَ ٍْ ي َعِملُدوح لَعَلاُهدْم يَ ًِ َٝ حلاد يقَُهم رَْعد ًِ ِّ ِليُد َٓرَْص أَْيدِىي حلنادخ ٍِ رَِمخ َك ّ َوحْلرَْك ٍِ سوورة   ﴾٢٨﴿ حْلرَ
 .الرو 

ًَ ٚاٰاّؽً   أٌٞغح اٌثَِّلْ  ف١ماي فٍاك اٌشاٟء ( ٚاٌفٍاق)ٰك َصٍَُػ ( فٍك)ٚاٌفٍاق فٟ ِؼاظُ اٌٍغح ٘ٛ فٟ  تُِّا

ٚلك لوه ٌفظ اٌفٍاق ِٚشرماذٗ فٟ اٌمهاْ اٌىه٠ُ فٟ أوصه ِٓ ـٍّا١ٓ ِٰٛاؼا  وٍٙاا ِمهٚٔاح   ٚاٌّفٍكج ـَلف اٌٍِّؽح

ْ  ػاكج تؽٍاة ِٛلؼاٗ تاإلٌاءج أِاا اٌرؼه٠اا اٌؼااَ . ٚاٌرك١ِه ٚاٌرفه٠ة ٚاإلذَلف فٟ  اْلنض  ٠ٚأذٟ اٌرؼث١ه ػٍٝ ِؼا

ّفَٙٛ اٌفٍاق ػهت١ا  فٙٛ اٌٍٙٛ ٚاٌٍؼة ٚأـم اٌّاي ظٍّا  ِآ قْٚ ٚظاٗ ؼاك  ٚ٘اٛ ٰاك اٌعاك اٌماائُ ػٍاٝ فؼاً اَلئرّااْ ٌ

 (.اٌمكنج ٚاٌرِهف)ػٍٝ ِا ٘ٛ ذؽد ا١ٌك 

ف١اتّٙاا  ِآ اظاً  أٚ ئٌارغَلي  (تّٙاا ٌراىاَاإلػاكَ )اٌفٍاق ٘ٛ ـهٚض ػٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاْلٔظّح تأْ  ٠هٜ اٌثؼض

ٌِااٌػ ظّاػاح ِؼ١ٕاح ٌٍفاهق ِِااٌػ أٚ  ٌِاٌػ اٌفهق ئظرّاػ١حأٚ  ٠ح ِا١ٌح ٚذعان٠ح أٚ ئلرِاق ١ٌحذؽم١ك ِِاٌػ  ١ٌا

 .شف١ِح ِؼٙا

ِٕظّاح ػا١ٌّاح ف١اه ؼى١ِٛاح ذؼٕاٟ _ قٌٟٚ ػٍٝ ذؼه٠ا اٌفٍاق وّا ؼكقذٗ ِٕظّح اٌشفاف١ح اٌك١ٌٚاح  ئذفاقٕٚ٘ان 

إٌِّة اٌؼاَ ٌرؽم١ك ِِاٍؽح  ئٌرفكا٠َرَّٓ ٌٛء  وً ػًّ" ٚ٘ٛ_ تاٌؽك ِٓ اٌفٍاق اإلقانٞ فٟ اٌرؼاَِلخ اٌؼا١ٌّح

 .ٌعّاػرٗأٚ  أْ ٠ٍرغً اٌٍّإٚي ِِٕثٗ ِٓ اظً ذؽم١ك ِٕفؼح شف١ِح لاذ١ح ٌٕفٍٗ أٞـاصح  

٠ح ئلرِاااقأِااا اٌرؼااان٠ا اٌرااٟ لااكِرٙا اٌّإٌٍاااخ اٌك١ٌٚااح ٌِّااٍِّػ اٌفٍاااق ٚـاصااح ا١ٌٙ اااخ اٌرااٟ ذؽّااً صاافح 

اٌٛظ١فااح اٌؼاِااح ٌٍىٍااة اٌفااا  ف١ااه  ئٌاارؼّايئٌاااءج  "١ٌٚاٌاا١ح واٌثٕااه اٌااكٌٟٚ ِااصَل ف١ؼااهف اٌفٍاااق ِاآ ـااَلي أٔااٗ 

 .اٌّشهٚع

ػاكَ )ْ ٕ٘ان ذٛظٙاخ ِرٕٛػح فٟ ذؼه٠ا اٌفٍاق فٕٙان ِٓ ٠ؼهفٗ تأٔاٗ ٚ٘اٛ ـاهٚض ػآ اٌماأْٛ ٚإٌظااَ أوّا 

ٌعّاػاح ِؼ١ٕاح  أٚ  ٌٍفاهق ئظرّاػ١احأٚ  ٠حأٚ ئلرِااق ٌػ ١ٌاٌا١حف١اتّٙا ِٓ اظً ذؽم١ك ِِاا أٚ ئٌرغَلي (تّٙا ٌرىاَاإل

 . ِؼ٠ٕٛحأٚ  ذؽم١ك ِىاٌة ـاصح ِاق٠حئٌٝ  فٙٛ ٌٍٛن ٠فاٌا اٌٛاظثاخ اٌه١ٌّح ٌٍِّٕة اٌؼاَ ذٍِّؼا

ْل٘كاف ف١اه ِشاهٚػح ( اٌؽى١ِٛح)اٌٍٍِّح اٌؼاِح  ئٌرفكاَأِا اٌفٍاق ا١ٌٍاٌٟ ف١ُؼهف تّؼٕاٖ اْلٌٚغ تأٔٗ ئٌاءج 

وً أٔٛاع اْلٔظّح ا١ٌٍا١ٌح ِؼهٰح ٌٍفٍاق ا١ٌٍاٌٟ اٌرٟ ذرٕٛع أشىاٌٗ . ا ذىْٛ ٌه٠ح ٌرؽم١ك ِىاٌة شف١ِحٚػاقج ِ

أْ اٌفٍااق  ٚنفُ. ِٚؽاتاج اْللانب اإلؼر١ايِّٚانٌح إٌفٛل ٚ اإلترىاوئَل أْ أوصه٘ا ش١ٛػا  ٟ٘ اٌّؽٍٛت١ح ٚاٌهشٛج ٚ

ا١ٌٍاٌٟ ٠ًٍٙ إٌشاطاخ اإلظها١ِح ِٓ لث١ً اَلذعان تاٌّفكناخ ٚف١ًٍ اْلِٛاي ٚاٌكػانج ئَل أٔٗ َل ٠مرِه ػٍٝ ٘امٖ 

http://tanzil.net/#30:41
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ٚذفرٍاا ِا١٘اح اٌفٍااق ا١ٌٍاٌاٟ ِآ تٍاك ٢ـاه ِٚآ ٌاٍِّح  .ـه٠ٜؽّٟ تاٌَهٚنج اٌعهائُ اْلأٚ  إٌشاطاخ َٚل ٠كػُ

 . اٌرٟ ذؼك لا١ٔٛٔح فٟ تٍك ِؼ١ٓ لك ذؼرثه ف١ه لا١ٔٛٔح فٟ تٍك آـهفاظهاءاخ اٌر٠ًّٛ ا١ٌٍاٌٟ . ـهٜلَائ١ح ْل

ٟ٘ ؼمٛق ف١ه لاتٍح ٌٍرعىئح ِٚرهاتِّح  ٚػٛالة اٌؽىاُ اٌفاٌاك ِرؼاكقج ٚذّاً ظ١ّاغ ؼماٛق  ٍٔاْاإلئْ ؼمٛق 

أرٙاان ئٌاٝ  ٚاٌفٍااق ٠اإقٞ. ٚومٌه اٌؽك فٟ اٌر١ّٕاح –ٚاٌصماف١ح  اإلظرّاػ١حٚ اإللرِاق٠حاٌّك١ٔح ٚا١ٌٍا١ٌح ٚ – ٍٔاْاإل

تألِاٝ ِاا ذر١ؽاٗ ِٛانق٘اا اٌّراٛافهج  ِآ أظاً  اٌراكات١ه اٌَلوِاح ئذفاال " ب ٍٔااْاإلاٌؽىِٛح فٟ ِعاي ؼماٛق  ئٌرىاَ

". ٚاٌصماف١اح اإلظرّاػ١احٚ اإللرِااق٠حاٌاكٌٟٚ اٌفاا  تااٌؽمٛق  راَ ٌٍؽمٛق اٌّؼرهف تٙا فاٟ اٌؼٙاكاإلػّاي اٌركن٠عٟ اٌ

ٚاإلقانج اٌفاٌكج ٌٍّٛانق اٌؼاِاح ذٍؽاك اٌَاهن تماكنج اٌؽىِٛاح ػٍاٝ ذماك٠ُ ِعّٛػاح ِآ اٌفاكِاخ  تّاا ف١ٙاا اٌفاكِاخ 

وّاا أْ ذفشاٟ . ٚاٌصماف١اح اإلظرّاػ١احٚ اإللرِااق٠ح  اٌَاهٚن٠ح إلػّااي اٌؽماٛق حا٠ااٌهػاٌِؽ١ح ٚاٌرؼ١ّ١ٍاح ٚـاكِاخ 

ٌِاٌػ اٌماقن٠ٓ ػٍٝ اٌرأش١ه فٟ اٌٍٍِّاخ ٌعؼٍٙا ذرِهف ػٍٝ اٌفٍاق ٠ُؽكز ذ١١ّىا  فٟ اٌؽِٛي ػٍٝ اٌفكِاخ اٌؼاِح 

٠ا  ١ٌٚاٌا١ا  ػٍاٝ ٔؽاٛ ئلرِااق٠ٚؼاأٟ اٌّؽهِٚاْٛ . ٔؽٛ ٠ؽمك ٍِِؽرُٙ اٌشف١ِح  تٌٛائً ِٓ ت١ٕٙا ذماك٠ُ اٌهشااٜٚ

 .ف١ه ِرٕاٌة ِٓ ػٛالة اٌفٍاق ْلُٔٙ ٠ؼرّكْٚ تشىً ـا  ػٍٝ اٌٍٍغ اٌؼاِح

ٚٔر١عاح ٌامٌه  . إٌّاصاة اٌؼاِاح لاهاناذُٙ قْٚ ِهاػااج ٌِّااٌػ اٌّعرّاغٚػٕكِا ٠رفشاٝ اٌفٍااق  ٠رفام شاافٍٛ 

فمكاْ اٌكػُ اٌعّا١٘هٞ ٌٍّإٌٍاخ ئٌٝ  ٠ٍُؽك اٌفٍاق اٌَهن تّشهٚػ١ح إٌظاَ اٌك٠ّمهاطٟ فٟ أػ١ٓ اٌعّا١٘ه ٠ٚفَٟ

ٚؼااَلخ . اٌؽماٛق ٘امٖ اؼرهاَٚذفره ّ٘ح إٌاي ػٓ ِّانٌح ؼمٛلُٙ اٌّك١ٔاح ٚا١ٌٍاٌا١ح ٚػآ اٌِّّاٌثاح تا. اٌك٠ّمهاط١ح

أوصه ِثاشهج ف١ّا ٠رؼٍاك  أـهٜٚاٌفٍاق اَلٔرفاتٟ فٟ ذ٠ًّٛ اْلؼىاب ا١ٌٍا١ٌح ٟ٘ ِّانٌاخ فاٌكج  ٔرفاتاخذى٠ٚه اإل

أٔاٗ َل ئٌاٝ  ٠ٍاُٙ فاٟ ٚظِاِٛق شمافِِِاِح ئفاَلخ ِآ اٌؼمِِاِاب  تإٌظاِهوّاا  .تاٌٍّاي تاٌرّرغ تاٌؽمٛق اٌّك١ٔح ٚا١ٌٍاٌا١ح

 .اإلظِِهاءاخ ف١ه اٌمِِا١ِِٔٛٔح َٚل ٠ِعهٞ اٌرٍِّه تاٌمٛا١ٔٓ قائّا  ذعهٞ اٌّؼالثح ػٍٝ 

 فٟ ِىافؽح اٌفٍاق؟  ٍٔاْاإلِٚٓ ٕ٘ا فاٌٍإاي اٌمٞ ٠ِّهغ ٔفٍح ٘ٛ و١ا ٠ّىٓ أْ ذٍاػك ِثاقب ؼمٛق 

. أفااهاقٖ ِشااىٍح ٔظاااَ ٌٚاا١ً ِشااىٍح اػرثااانِاآ اٌّااهظػ أْ ذاإعػ ظٙااٛق ِىافؽااح اٌفٍاااق ػٕااكِا ذرٕاااٚي اٌفٍاااق ت

اظٙح اٌشاٍِح ٌٍفٍاق ذرَّٓ ِإٌٍاخ فؼاٌح  ٚلٛا١ٔٓ َِلئّح  ٚئصَلؼاخ ٌرؽم١ك اٌؽىاُ اٌٍاك٠ك  ٚوامٌه ئشاهان ٚاٌّٛ

ٌعااْ أٚ  أطه لا١ٔٛٔاح ئػرّاقِٚٓ شُ  فاْ . ظ١ّغ اٌعٙاخ اٌّؼ١ٕح صاؼثح اٌٍِّؽح فٟ اٌؼًّ قاـً اٌؽىِٛح ٚـانظٙا

. شمافاح ٔىا٘اح فاٟ ِإٌٍااخ اٌكٌٚاحأٚ  غ ِاكٟٔ لاٛٞ ٍِٚراىٌَّىافؽح اٌفٍاق لك َل ٠ىْٛ فؼاَل  فٟ ؼاٌح ػكَ ٚظٛق ِعرّا

 .ٚتاٌّصً  فاْ إٌشاط اٌّكٟٔ ٌّىافؽح اٌفٍاق ذٍىِٗ اٌٍّاػكج ِٓ ئطان لأٟٛٔ لٛٞ ٚٔظاَ ١ٌاٌٟ ِٕفرػ ٌرؽم١ك أ٘كافٗ

وص١اها  ِاا   ٍٔااْاإلٚٚفما  ٌّا لُوه أػَلٖ  فاْ اٌّؼهوح ٰك اٌفٍاق  شأٔٙا فٟ لٌه شأْ اٌّشان٠غ اٌّرؼٍمح تؽمٛق 

ٚتاٌرااٌٟ  ٠ّىآ أْ . ذىْٛ ػ١ٍّح ط٠ٍٛح اْلظً ذرٍِّة ذغ١١هاخ ِعرّؼ١ح ػ١ّمح  ذشًّ ِإٌٍاخ اٌثٍك ٚلٛا١ٕٔٗ ٚشمافراٗ

ٚاٌؼٕاصاه ِصاً اٌمَااء . ٚأْ ذٍار١ٕه تٙاا ٍٔاْاإلذٍرف١ك اٌرهاذ١ع١ح فؼاٌح ٌّىافؽح اٌفٍاق ِٓ اٌّثاقب اٌهئ١ٍ١ح ٌؽمٛق 

اٌرؼث١ه  ٚاٌشافاف١ح فاٟ إٌظااَ ا١ٌٍاٌاٟ  ٚاٌٍّااءٌح ٰاهٚن٠ح َلٌارهاذ١ع١ح ٔاظؽاح اٌٍّرمً  ٚؼه٠ح اٌِؽافح  ٚؼه٠ح 

 .ٌّىافؽح اٌفٍاق

ٚػاَلٚج ػٍاٝ . ٠ٍٚىَ ذؽك٠ك قٚن ٚـِائص اٌّإٌٍاخ اٌرٟ أٌّٙد ػٍٝ ٔؽاٛ فؼااي فاٟ ظٙاٛق ِىافؽاح اٌفٍااق

ٌٍفٍااق ٚئِىا١ٔاح ذؼااُٚٔٙ ِاغ فاٟ اٌرِاكٞ  ٍٔااْاإللٌه  فاْ قٚن اٌمَاء ٚإِٔاء اٌّظاٌُ ٚاٌّإٌٍاخ اٌٛط١ٕح ٌؽماٛق 

ٚظٙٛق اٌمَاء ٚٔظااَ ٌا١اقج اٌماأْٛ تٛظاٗ ػااَ فاٟ   أ٠َا  اٌٛواَلخ اٌٛط١ٕح ٚاٌك١ٌٚح ٌّىافؽح اٌفٍاق ظك٠هاْ تاٌثؽس 

 .تٙما إٌماَ أ٠َا  اٌمٛا١ٔٓ لاخ اٌٍِح ٚومٌه فٟ ذٕف١م اإلطان اٌمأٟٛٔ اٌمائُ ظٙٛق لاخ صٍح  ئٌٝ ئػرّاق اٌكػٛج
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ػِٕاه  أ٠َاا    ّٚ٘اا ٍٔااْاإلٓ ِٓ اٌّثاقب اٌهئ١ٍ١ح ٌٕٙط ٌٍر١ّٕح ٠هذىى ػٍاٝ ؼماٛق ٠ِثكأاءٌح ٚاٌشفاف١ح ٚاٌٍّ

ِٚٓ اٌركات١ه اٌرٟ ٠ّىٕٙا ذؼى٠ى اٌشفاف١ح ٚاٌٍّاءٌح ٚاإلٌاٙاَ فاٟ اٌراكات١ه . ظٛ٘هٞ ٌٕعاغ اٌرهاذ١ع١اخ ِىافؽح اٌفٍاق

اٌّؼٍِٛاخ اٌؼاِاح اٌّرؼٍماح تاٌؼ١ٍّااخ اٌؽى١ِٛاح   ئٌٝ لٛا١ٔٓ ذَّٓ ٚصٛي اٌعّا١٘ه ئػرّاقاٌٍّركاِح ٌّىافؽح اٌفٍاق 

ئصَلؼاخ ِإ١ٌٍح ذؼىو اٌشفاف١ح ٚاٌٍّاءٌح ٚلٌاه  ػٍاٝ ٌاث١ً اٌّصااي  ِآ ـاَلي ئظاهاء  أ٠َا  ٚلهاناخ ١ٌٚاٌاخ ٚ

ئصَلغ فٟ اإلظهاءاخ اٌرشغ١ٍ١ح ٚػ١ٍّاخ صٕغ اٌمهاناخ ٌكٜ اٌّإٌٍاخ  تّا ف١ٙا اٌّإٌٍااخ إٌّرفثاح ٚاٌّإٌٍااخ 

 .ػٓ ذمك٠ُ اٌفكِاخاٌٍّإٌٚح 

ٓ اٌٍّااءٌح ٚاٌشافاف١ح ٚذٍِّثّٙاا أ١ّ٘اح ؼ٠ٛ١اح فاٟ اٌرِاكٞ  ّّ ٌٍّٚعرّغ اٌّكٟٔ اٌٍّرىَ ٌٚٚاائ  اإلػاَلَ اٌراٟ ذاص

فاٟ ئلوااء ٚػاٟ اٌّعرّاغ اٌّاكٟٔ تؼٛالاة اٌفٍااق  ٍٔااْاإل٠ّٚىٓ اٌرفَل  قنٚي ِآ ـثاهج ؼهوااخ ؼماٛق . ٌٍفٍاق

٠ٍٚار١ِّغ واً ِآ . ِٚغ اٌمِّاع اٌفا  قػّاا  ٌعٙاٛق ِىافؽاح اٌفٍااق اٌَانج ٚفٟ ئلاِح اٌرؽاٌفاخ ِغ ِإٌٍاخ اٌكٚي

اٌّعرّااغ اٌّااكٟٔ ٚاٌمِّاااع اٌفااا  اَلٰااَِّلع تااكٚن ؼاٌااُ فااٟ ئظااهاء اإلصااَلغ اٌّإٌٍااٟ اٌااَلوَ ٌرؼى٠ااى اٌشاافاف١ح 

 .ٚاٌٍّاءٌح

 مظاهر الفساد 

ذرعٍٝ ظا٘هج اٌفٍاق تّعّٛػح ِٓ اٌٍٍٛو١اخ اٌرٟ ٠مَٛ تٙا تؼاض ِآ ٠رٌٛاْٛ إٌّاصاة اٌؼاِاح  ٚتااٌهفُ ِآ 

 ..اٌمٞ ٌٍٕرؼهٰٗ ف١ّا ٠ٍٟ  أْ أُ٘ ِظا٘ه٘ا ٠رّصً فٟ اٌفٍاق اإلقانٞاٌرشاتٗ أؼ١أا ٚاٌركاـً ف١ّا ت١ٕٙا ئَل 

  الفساد اإلداري : أولا 

اٌرٕظ١ّ١ح  ٚذٍه اٌّفاٌفاخ اٌرٟ ذِاكن ػآ اٌّٛظاا أٚ  تّظا٘ه اٌفٍاق ٚاَلٔؽهافاخ اإلقان٠ح ٚاٌٛظ١ف١ح ٠رؼٍك

 .اٌؼاَ ـَلي ذأق٠رٗ ٌّٙاَ ٚظ١فرٗ اٌه١ٌّح ّٰٓ ِٕظِٛح اٌرشه٠ؼاخ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌَٛات  ِٕٚظِٛح اٌم١ُ اٌفهق٠ح

اـارَلف ئٌاٝ  إلقانٞ ٚلاك ٠ؼاىٜ ٌاثة لٌاهٚلك ذؼكقخ اٌرؼان٠ا اٌرٟ أُطٍمد ٌر١ٰٛػ ِفَٙٛ اٌفٍااق ا       

اٌّكاني اٌفٍٍف١ح اٌراٟ ذٕاٌٚاد ِٰٛاٛع اٌفٍااق اإلقانٞ ٚاـارَلف أفىاان ٚشمافااخ ٚذٛظٙااخ نٚاق ٘امٖ اٌّاكاني ِآ 

اٌرأش١ه ف١ه اٌّشاهٚع فاٟ اٌماهاناخ " ؼ١س ػهف اٌفٍاق اإلقانٞ تِٛنج ػاِح ػٍٝ أٗ . اٌىراب ٚإٌّظه٠ٓ ٚاٌؼٍّاء

إٌِّاة  ئٌارفكاَوً ػًّ ٠رَآّ ٌاٛء " فٟ ذؼه٠ا ِٕظّح اٌشفاف١ح اٌك١ٌٚح ٌٍفٍاق اإلقانٞ تأٔٗ وّا ٚظاء ".اٌؼاِح 

اٌٍااٍِّح  ئٌارفكاَئٌااءج وّاا ُػاهف اٌفٍااق اإلقانٞ ػٍاٝ أاٗ   "ظّاػراٗأٚ  اٌؼااَ ٌرؽم١اك ِِاٍؽح ـاصاح لاذ١اح ٌٕفٍاٗ

لاهاناخ ٌرؽم١اك ِِااٌػ  صكانااٌّهذثِّح تِّٕة ِؼ١ٓ تٙكف ذؽم١ك ِِاٌػ شف١ِح ػٍٝ ؼٍاب اٌِّاٌػ اٌؼاِح و

اٌرهتػأٚ   شف١ِح
 

ٚ٘ٛ أرٙان اٌمٛا١ٔٓ ٚاَلٔؽهاف ػٓ ذأق٠ح اٌٛاظثِِِِِِِِاخ اٌه١ٌّح فٟ اٌمِّاع اٌؼاَ ٌرؽم١ك ِىٍة 

١ٔرٙاا ٚتااٌم١ُ ٚاٌّؼرماكاخ اٌراٟ ا٠ٚؼاهف ِآ ـاَلي اٌّفٙاَٛ اٌٛاٌاغ تأٔاٗ اإلـاَلي تشاهف اٌٛظ١فاح ِٚٙ  ِاٌٟ شفِٟ

ٚفاٌثِِا  ِا ٠ىْٛ ػٓ طه٠اك ٌٚاِّاء َٚل   ٘ٛ ئـَاع اٌٍِّؽح اٌؼاِح ٌٍِّاٌػ اٌشف١ِح٠إِٓ تٙا اٌشفص  ٚومٌه 

٠ٚر١ّى اٌفٍاق اإلقانٞ تٛصفٗ ذؼث١ها ػٓ أرٙان اٌٛاظثااخ اٌٛظ١ف١اح ِّٚانٌاح ـاط اح ذؼٍاٟ ِآ شااْ   .ا  ٠ىْٛ ِثاشه

  ح.إٌّفؼح اٌشف١ِح ػٍٝ ؼٍاب اٌٍِّؽح اٌؼاِ
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 :وٌتضمن الفساد اإلداري 

   اٌهشٛج(Bribery :)ٞاَلِرٕااع ػآ ذٕف١امٖ أٚ  ِٓ اظً ذٕف١ام ػّاً أـهٜح ِٕافغ أٚ أ٠ اٌؽِٛي ػٍٝ أِٛاي أ

 .ِفاٌفح ٌألصٛي

 ٌّؽٍٛت١ح ا(Nepotism :)ٞػائٍاح أٚأٚ  ظٙاح ٠ٕرّاٟ ٌٙاا اٌشافص ِصاً ؼاىبأٚ  ذٕف١ام أػّااي ٌِااٌػ فاهق أ 

 .اٌؿ  قْٚ أْ ٠ىٛٔٛا ٍِرؽم١ٓ ٌٙا…ِِّٕمح

  اٌّؽاتاج(Favoritism :)ٞفٟ اٌفكِح تغ١ه ؼك ٌٍؽِٛي ػٍٝ ِِاٌػ ِؼ١ٕح أـهٜذف١ًَ ظٙح ػٍٝ  أ . 

 ٍحلعخم حلٛخلق على ٓلرخ يإػٍ ممخ حلٍٓميش رخلوػخثق رخلطالعد وًلك: حلطُوي. 

  طعيددين مػددل حلالُمددش وحلكفددخءس حلعمددل رؤٛددول لطددُحمحإل ىون ؿمخعددشأٚ  مددخ، فددٍى لٛددخلق حلطددىهل أي: حلوحٓدد١ش 

 .مٓطكقأٚ  كفإ غيٍ كونه ٍغم حلكُري نطمخءحإلأٚ  رخلقٍحرش ططعلق ٓرخدأل معين منٛد في ٗهٙ

  مهطلفش مٓميخص طكص كق وؿه غيٍ من رهخ وحلطٍٛف حلىولش أموحل على حلكٛول أي: حلعخم حلمخل نهد. 

 حلقٍحٍ ٛنع في( حلمعلومخص كٍيش) حلككومش في حلٗفخفيش حنعىحم ويٗمل: حلمعلومخص فٓخىأٚ  حلريخنخص فٓخى. 

 ٍأمدوٍ فدي هآدطغاللو حلعمدل رؤوقدخص لطدُحمحإل عدىمأٚ  حلعخمدش حلممطلكدخص اٟدخعش ١ٍيدق عن: وحإلهىحٍ حلطقٛي 

 . أهٍى

 ُحإلرطددُح (Black mailings :)مٛددخلق طنفيددً مقخرددل حلمؿطمددع فددي معددين ١ددٍف مددن أمددوحل علددى حلكٛددول أي 

 ؿددوٍؽ ىعددىأ لقددى. رخلمنٛددد رخإلطؿددخٍ حإلرطددُحُ مقخٍنددش ويمكددن. رخلفٓددخى حلمطٛددف حلٗددهٙ رو٥يفددش مٍطر١ددش

 حإلرطُحُو" حلٍٗيف" حإلرطُحُ رين حهطالفخ هنخكتأْ  حلٗهيٍ هاىعخإ حلٗيوم مؿلّ في نيويوٍك ممػل وحٗن١ن

 رمٓددق حلمطعلقددش رددخلقٍحٍحص لمعٍفطدده حلمٓددإول آددطغالل فددي يطمػددل لالرطددُحُ حلطقليددىي فخلمػددخل". حلٗددٍيف غيددٍ"

 أٍردخف وطكقيدق ريعهخ ػم ومن هخبٓطغاللر مهطمش حلٓيخٓيش من٥مطهتأْ  يعٍف حلطي حألٍحٟي ٍٗحء في حألٍحٟي

 هدٍىحأل هدي فطٛدنف حلككومدش فدي حلمٗطٍكش حألكُحد أكى من حلمقىمش حلكريٍس خحيحلهى أمخ. حلمن٥مش لطلك كريٍس

 هىيدش كدل حلمػدخل ٓدريل علدى حلمطكىس خصيحلوال ففي. )حلعمل هًح طك٥ٍ قوحنين لهخ حلىول ومع٥م حرطُحُ أنهخ على

 ٗددهٙئٌااٝ  ولدديّ حلٍثخٓددش مكطدددئٌااٝ  مقىمددش هىيددش طعطرددٍ حلددرالى ٍثدديّئٌااٝ  نقددىم ىوالٍ 022 قيمطهددخ ططعددىى

 (.رهخ حالكطفخ٥ أٍحى مخ اًح يٗطٍيهخ أن طهيوال حلمنطهيش للٍثيّ ويمكن. حلٍثيّ

 مدن ردىءح   حلمو٥دف ومٍكدُ حلهىمدش أهميدش كٓدد خحيحلهدى هدًه وططىٍؽ كق وؿه رىون وحإلكٍحميخص خحيحلهى قرول 

 حلطٍفيهيدش وحلٍكالص وحلمٓخكن وحلفلل حلفخٍهش رخلٓيخٍحص وحنطهخءح   وحلٓخعخص كخألقالم حلرٓي١ش حلمقطنيخص رعٝ

 .أقخٍره ورعٝ أٍٓطه أفٍحى لطٗمل طمطى رل أكيخنخ   نفٓه حلمو٥ف على خحيحلهى طقطٍٛ وال حلمؿخنيش

 ي :اَثار الناجمت عن الفساد اإلدار

 حإلقطٛخىي حلنمو واٟعخف حلطنميش عمليش اعخقش .1

 حلٓيخٓي حإلٓطقٍحٍ اٟعخف  .0

 حلفٓخى نٍٗ على طعمل ١رقش ٥هوٍ  .3

 وحإلنطخؿيش حلهىميش حألن١ٗش مٓطوى طىني  .4

ٚتِفح ػاِح ٕ٘ان اٌؼك٠ك ِٓ اإلظهاءاخ ٚاٌفِّٛاخ ٚا١ٌٍاٌاخ اٌرٟ ٠ّىٓ ِٓ ـَلٌٙا ِىافؽح اٌفٍااق اإلقانٞ  

 :٠ٍِٟٚٓ أُ٘ ٘مٖ اإلظهاءاخ ِا 

 ٰٓٚغ ػمٛتح لا١ٌح ٌّهذىثٟ اٌفٍاق تأشىاٌٗ اٌّفرٍفح ؼرٝ ٠ىْٛ ٕ٘ان ناقع أِاَ تالٟ اٌّفٍك٠. 

 ذفف١ض ػكق اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائػ ٚذث١ٍ  اإلظهاءاخ فٟ وافح اٌٛؼكاخ اإلقان٠ح. 
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 ٌٍهشٛجاٌشفاف١ح فٟ وً اٌعٙاخ اٌؽى١ِٛح اٌرٟ ذرؼاًِ ِغ اٌعّٙٛن ؼرٝ َل ٠ىْٛ ٕ٘ان ِعاَل ئٌٝ  اٌٍعٛء. 

 اٌّكٟٔ فٟ ِىافؽح اٌفٍاق ٌّعرّغقٚن أوثه ٌّإٌٍاخ ا ئػِّاء. 

 ٓذؽ١ٍٓ ٍِر٠ٛاخ اْلظٛن ـاصح ٌٍف اخ اٌرٟ ذرؼاًِ ِغ اٌعّٙٛن ِٓ اٌّٛظف١ٓ اٌؼ١١ِّٛ. 

 ذفؼ١ً لٛاػك اٌك٠ّمهاط١ح ٚاٌثؼك ػٓ أٌٍٛب اٌؽىُ اٌٍِّّك. 

  ُؼٍّٟ ٌٍٛظائاٚذؼ١١ٓ ٚذهل١ح اٌّٛظف١ٓ ٚاٌرٛص١ا اٌكل١ك ٚاٌ ئـر١انذ٠ِّٛه ٔظ. 

  ٚاَلذعااٖ ٔؽاٛ ئػاكاق  فاهاقاْلاٌرهو١ى ػٍٝ اٌعأة اْلـَللٟ ٚذفؼ١ً اٌم١ُ اٌك١ٕ٠ح ٚاٌهٚؼ١ح اٌّهذثِّاح تاٌارماِح

 .١ِصاق أـَللٟ ٌىً ِٕٙح

ا   الفساد السٍاسً:  ثانٍا

ػٍاٝ ٌاث١ً اٌّصااي   اٌٍٍِّح اٌؼاِاح ِآ لثاً إٌفاة اٌؽاوّاح ْل٘اكاف ف١اه ِشاهٚػح ئٌرفكا٠َٚرّصً فٟ ئٌاءج  

اٌٍّاّ٘اخ فاٟ اٌؽّاَلخ اَلٔرفات١اح ٚاْلِاٛاي اٌّشاثٛ٘ح  ٚاٌراٟ لاك ٠ِاؼة ئشثااخ اٌفٍااق فاٟ ا١ٌّاكاْ ا١ٌٍاٌاٟ ٌٚىآ 

ِآ . ٌٚٙما ٔشٙك فٟ وص١ه ِٓ اْلؼ١اْ تؼض ا١ٌٍا١١ٌٓ ِٓ اٌم٠ٓ ذكٚن ؼٛي شائؼاخ اٌفٍااق. ٠ٍرؽ١ً ومٌه ٔفٟ ٚظٛقٖ

ؼشاك اٌاكػُ اٌّااٌٟ ٌؽَّلذٙاُ اَلٔرفات١اح فاٟ ٠ىٛٔاْٛ فاٟ ِٛلاا ِؼاهض ئٌٝ  اٌٍاٌح ٚتٍثة ِٓ ؼاظرُٙتأْ  اٌٛاٰػ

ُٚ٘ وّا ٠رَػ ٠ظٙاهْٚ تؼاك ؼِاٌُٛٙ ػٍاٝ اٌاكػُ ِآ طاهف ِاا ٚواأُٔٙ ٠ؼٍّاْٛ ٌِااٌػ اٌِّاهف اٌامٞ لااَ . ٌٍفِّه

ٟ لٌاه اٌرشااتٗ فاتاأْ  ِإ٠اكٚ اٌٍاٌاح ف١إواكْٚ. تر٠ًّٛ ؼَّلذُٙ  ٚ٘ٛ ِاا ٠فارػ اٌّعااي ٌٍؽاك٠س ػآ فٍااقُ٘ ا١ٌٍاٌاٟ

أِاا اٌّرٙىّاْٛ ف١رٍااءٌْٛ ػّاا ٠اكفغ ٘امٖ اْلطاهاف أصاَل  ْلْ  .ذٛظٙاذُٙ ِغ اٌٍاٌح َل ٠ؼكٚ وٛٔاٗ ِآ ٔرااض اٌِاكفح

اٌّرؽاكج  اخ٠ااٌَٛلاٌؼك٠اك ِآ اٌشاهواخ فاٟ . ذّٛي ا١ٌٍا١١ٌٓ ئلا ٌُ ذؽًِ ػٍٝ شٟء ِماتً ِا ذٕفماٗ ػٍا١ُٙ ِآ أِاٛاي

 .اٌعّٙٛنٞٚـاصح اٌىثهٜ ِٕٙا ذّٛي وَل اٌؽىت١ٓ اٌك٠ّمهاطٟ ٚ

ٚتٍثة ِٓ ذثؼاخ ذ٠ًّٛ اٌشهواخ ١ٌٍٍا١١ٌٓ ِٓ لث١ً ِفَٙٛ اٌفِّه اٌىآِ فاٟ أْ ذٍاه اٌشاهواخ ئّٔاا ذشارهٞ 

ؼظه ل١اَ اٌشهواخ تر٠ًّٛ اْلؼاىاب ئٌٝ  تأِٛاٌٙا أصٛاخ اٌٍّ ١ٌٛٓ إٌّرفث١ٓ  فمك ٌعأخ تؼض اٌثٍكاْ وفهٍٔا ِصَل 

ّؽرّاً ػٍاٝ ٘اما اٌؽظاه اٌماأٟٛٔ ػٍاٝ ذ٠ّٛاً اٌؽّاَلخ ا١ٌٍاٌا١ح  ٚوامٌه تٍاة اَلٌرفااف اٌ. ا١ٌٍا١ٌح ظٍّح ٚذف١َِل  

ذفهض فهٍٔا ٌمفا  ِؽكقا  وؽاك ألِاٝ ٌفٔفااق ػٍاٝ اٌؽّاَلخ اَلٔرفات١اح  ٌاما فااْ اٌّهشاؽ١ٓ اٌام٠ٓ ٠رعااٚوْٚ ٌاما 

. ١ٍحاٌٍّاارمث ٔرفاتاااختاااٌرؼهض ٌٍّٕااغ ِاآ اَلشاارهان فااٟ اإلأٚ  ؼٍّاارُٙ ف١ااه لا١ٔٛٔااح اػرثاااناإلٔفاااق ٘ااما ٌاا١فاطهْٚ ت

ٚفاٟ تؼاض . ٔرفاتااخٚػَلٚج ػٍٝ لٌه ذمَٛ اٌؽىِٛح تر٠ّٛاً اْلؼاىاب ا١ٌٍاٌا١ح ذثؼاا ٌٕعاؼااخ ذٍاه اْلؼاىاب فاٟ اإل

 (.نٌَٛ اٌؼ٠َٛح فٟ اٌؽىب)ػٍٝ اشرهاواخ اْلػَاء فم   ػرّاقاٌثٍكاْ ذكان اْلؼىاب ا١ٌٍا١ٌح تاإل

اٌفٍاااق ٌىٛٔٙااا ذفَااً اإلتماااء ػٍااٝ اٌٰٛااغ ٠ٕٚرمااك اٌااثؼض ؼرااٝ ٘اامٖ اإلظااهاءاخ اٌما١ٔٛٔااح ٠ٚمٌٛااْٛ تأٔٙااا ذماإٓ 

اٌعٙااٛق اٌّثمٌٚااح ٌرؽعاا١ُ ٔفااٛل اٌٍّااا١ّ٘ٓ تااأْ  فاااْلؼىاب اٌِااغ١هج ٚاٌٍّاارمٍْٛ فاٌثااا ِااا ٠مٌٛااْٛ. ا١ٌٍاٌااٟ اٌااها٘ٓ

اْلؼىاب اٌىث١هج ػآ طه٠اك ٰاّاْ ذ٠ّٛاً ؼَّلذٙاا ِآ اْلِاٛاي اٌؼاِاح  فاٟ اٌٛلاد  حا٠ؼّتاْلِٛاي َل ذف١ك ٌٜٛ فٟ 

ٚفاٟ ذٍاه اٌؽااَلخ ٠أـام . اؼرّاَلخ اٌر٠ًّٛ اٌفا  ِآ أطاهاف ـاانض اٌؽاىب ٌألؼاىاب اٌِاغ١هجاٌمٞ ذؽك ف١ٗ ِٓ 

اَلؼرفااظ تّٕاصاثُٙ  ئٌرّهاناٌٍّ ٌْٛٛ اْلِٛاي ِٓ اٌفى٠ٕح اٌؼاِح إلٔفالٙا ػٍٝ ؼَّلذُٙ اَلٔرفات١ح ١ٌَّٕٛا ْلٔفٍُٙ 

 .ٚٔفٛلُ٘ ٚنٚاذثُٙ اٌّعى٠ح

ٚذفاػً أٔشاِّح ٘ام٠ٓ إٌاٛػ١ٓ  ٌثاباْل اإلقانٞ ٌركاـً ٚاٌفٍاق اٌٟا١ٌٍ اٌفٍاق ت١ٓ ٚفٟ اٌٛالغ ٠ِؼة اٌرفه٠ك

اٌٍٍِّح ٚاٌّّانٌااخ إٌّؽهفاح اٌِااقنج  ئٌرفكاَفاٌفٍاق ا١ٌٍاٌٟ ٠رؼٍك تاٌاءج   ١ّ٘ٗ اٌرفه٠ك ت١ّٕٙاِغ أ ِغ تؼَّٙا

اٌٍااٍِّح ِآ لثاً ِااٛظفٟ اٌٍاٍِّح اٌرٕف١م٠اح ٚاٌاام٠ٓ  ئٌارفكاَف١رؼٍااك تاٌااءج  أٞأِاا اٌفٍااق اَلقن  ػآ اٌِافٛج ا١ٌٍاٌاا١ح

 .ٕكنظْٛ ّٰٓ اٌِفٛج ا١ٌٍا١ٌح٠َل
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اٌىإِح ٚناء تهٚو ظاا٘هج اٌفٍااق ٚذفشا١ٙا فاٟ اٌّعرّؼااخ تااٌهفُ ِآ ٚظاٛق شاثٗ ئظّااع ػٍاٝ  ٌثابذرؼكق اْل

اٌؼاِاح ٌٙامٖ  ٌاثابئظّااي ِعّٛػاح ِآ اْل ٟ ٌاٍثٟ ذؽهواٗ اٌِّاٍؽح اٌماذ١اح  ٠ّٚىآئٍٔاأواْٛ ٘امٖ اٌظاا٘هج ٌاٍٛن 

 : وّا ٠ٍٟ ٌثابٚتشىً ػاَ ٠ّىٓ ئظّاي ٘مٖ اْل هجاٌظا٘

 ٰؼا ِإٌٍاخ اٌّعرّغ اٌّكٟٔ ٚاٌّإٌٍااخ اٌفاصاح فاٟ اٌهلاتاح ػٍاٝ اْلقاء اٌؽىاِٟٛ: ١ٌا١ٌح  أٌثاب -1

 فاهاقاْلؼماٛق  ئ٠َااغػاكَ ذّرؼٙاا تاٌؽ١اق٠اح فاٟ ػٍّٙاا  ٰاؼا ذِّث١اك اْلٔظّاح  ػاكَ اٌشافاف١ح ٚػاكَ أٚ 

ٚف١ااب اٌرشاه٠ؼاخ ٚاْلٔظّاح اٌراٟ ذىاافػ اٌفٍااق ٚذفاهض اٌؼمٛتااخ ( ِا ٘ٛ ٌه ِٚا ٘ٛ ػ١ٍاه)ٚٚاظثاذُٙ 

 .ػٍٝ ِهذىث١ٗ

 

ٚوامٌه ِاا ٠ؽاكز فاٟ اٌّعرّاغ ِآ  اإلظرّاػ١احاٌٍٍٛن ٚاٌؼاقاخ ٚاٌرما١ٌاك ٚاٌّٛنٚشااخ : ئظرّاػ١ح  أٌثاب -2

مااه ٚؼاظااٗ ٚاؼ١أااا ٌااٍٛن ٠ٕااافٟ ِثاااقب اٌّعرّااغ وااٛانز ٚأوِاااخ ذفٍااك آشااان ِااكِهج فااٟ اٌّعرّااغ ِاآ ف

 .اٌِاٌػ

 

اٌراٟ ٠ّاه تٙاا اٌّعرّاغ ٔر١عاح اٌؽاهٚب ٚاٌِاهاػاخ ٚاٌىٍااق  اإللرِااق٠حئْ اْلٰٚااع : ٠حئلرِااق أٌثاب -3

ِّانٌاح ئٌاٝ  ٞ ِٓ تؼاض ا١ٌٍاٌااخ اٌك١ٌٚاح ٚانذفااع ذىاا١ٌا اٌّؼ١شاح ظ١ّؼٙاا ذاإقٞلرِاقٚاٌؽِان اإل

 .ٚاٌّاٌٟأٔٛاع ِٓ اٌفٍاق اإلقانٞ 

 

ٰؼا اٌٛاوع اٌاك٠ٕٟ ٚاَلِٔا١اع ٌشاٙٛاخ اٌإفً اْلِاانج تاٌٍاٛء ؼ١اس ئلا ٰاؼا اٌاٛاوع : ق١ٕ٠ح  أٌثاب -4

ٟ ٘ااٛ ئٍٔااأػّااً  ٞذثااهن اٌٌٛاا١ٍح ْلْ اٌااهاقع اٌمااٛٞ ْل حا٠اااٌغ٠ٍااٍه ٌااٍٛن ِفاااقٖ أْ  ٍٔاااْاإلاٌاك٠ٕٟ فاااْ 

 .ِفافح ع ٌثؽأٗ ٚذؼاٌٝ

 

مٛق اٌفهق٠ح  ١ٌٚاقج اٌم١ُ اٌرم١ٍك٠ح ٚاٌاهٚات  اٌمائّاح ػٍاٝ إٌٍاة اٌفمه ٚاٌعًٙ ٚٔمص اٌّؼهفح تاٌؽ ئٔرشان -5

 .ٚاٌمهاتح

 

اٌفِااً اٌّرااٛاوْ تاا١ٓ اٌٍااٍِّاخ اٌااصَلز اٌرٕف١م٠ااح ٚاٌرشااه٠ؼ١ح ٚاٌمَااائ١ح فااٟ إٌظاااَ  ّثااكأت ٌرااىاَاإلػااكَ  -6

اٌهلاتااح  ّثااكأاإلـااَلي تئٌااٝ  ا١ٌٍاٌااٟ ٚطغ١اااْ اٌٍااٍِّح اٌرٕف١م٠ااح ػٍااٝ اٌٍااٍِّح اٌرشااه٠ؼ١ح ٚ٘ااٛ ِااا ٠ااإقٞ

 .١رٗ ٚٔىا٘رٗ ٠ؼرثه ٌثثا ِشعؼا ػٍٝ اٌفٍاقئٌرمَلٌوّا أْ ٰؼا اٌعٙاو اٌمَائٟ ٚف١اب   اٌّرثاقٌح

 

 .١رٙائٌرمَلٌٰؼا أظٙىج اٌهلاتح فٟ اٌكٌٚح ٚػكَ  -7

 

٠ح ئلرِاااق١ااح ٚاٌفرااهاخ اٌرااٟ ذشااٙك ذؽااَٛلخ ١ٌاٌاا١ح ٚٔرماٌذااىقاق اٌفااه  ٌّّانٌااح اٌفٍاااق فااٟ اٌّهاؼااً اإل -8

ػكَ اورّاي اٌثٕاء اٌّإٌٍٟ ٚاإلطان اٌمأٟٛٔ اٌرٟ ذٛفه ت١ ح ِٕاٌثح أٚ  ٠ٍٚاػك ػٍٝ لٌه ؼكاشح ئظرّاػ١حٚ

 .ٌٍفاٌك٠ٓ ٍِرغ١ٍٓ ٰؼا اٌعٙاو اٌهلاتٟ ػٍٝ اٌٛظائا اٌؼاِح فٟ ٘مٖ اٌّهاؼً
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ظااقج  ػمات١احأٚ  ح ئظاهاءاخ ٚلائ١احأ٠ ئذفالٰؼا اإلناقج ٌكٜ اٌم١اقج ا١ٌٍا١ٌح ٌّىافؽح اٌفٍاق  ٚلٌه تؼكَ   -9

 .تؼض اطهافٙا فٟ اٌفٍاقأٚ  تؽك ػٕاصه اٌفٍاق تٍثة أغّاٌٙا ٔفٍٙا

 

ٰؼا ٚأؽٍان اٌّهافك ٚاٌفكِاخ ٚاٌّإٌٍاخ اٌؼاِح اٌرٟ ذفكَ اٌّٛاط١ٕٓ  ِّا ٠شعغ ػٍٝ اٌرٕافً ت١ٓ  -11

ُ٘ ٌٍااٍٛن طااهق ٍِاارم١ّح ٌٍؽِااٛي ػ١ٍٙااا ٠ٚشااعغ تؼااض ئٌاارؼكاقاٌؼاِااح ٌٍؽِااٛي ػ١ٍٙااا ٠ٚؼااىو ِاآ 

 .ّانٌح اٌٛاٌِّح ٚاٌّؽٍٛت١ح ٚاٌّؽاتاج ٚذمثً اٌهشٛجاٌّرّى١ٕٓ ِٓ ِ

 

ذكٟٔ نٚاذة اٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌمِّاع اٌؼاَ ٚانذفاع ٍِرٜٛ اٌّؼ١شح ِّا ٠شىً ت١ ح َِلئّح ٌم١اَ تؼض اٌؼاا١ٍِٓ  -11

 .ؼرٝ ٌٛ واْ ِٓ ـَلي اٌهشٛج أـهٜتاٌثؽس ػٓ ِِاقن ِا١ٌح 

 

ٌٍّاٛظف١ٓ فاٟ لِّاػااخ اٌؼّاً اٌؼااَ ٚاْلٍ٘اٟ ف١اب لٛاػك اٌؼًّ ٚاإلظهاءاخ اٌّىرٛتاح ِٚاكٚٔاخ اٌٍاٍٛن  -12

 .ٚاٌفا   ٚ٘ٛ ِا ٠فرػ اٌّعاي ٌّّانٌح اٌفٍاق

 

اٌّؼٍِٛاااخ ٚاٌٍااعَلخ اٌؼاِااح  ِّااا ئٌااٝ  ٌٍّااٛاط١ٕٓ تاٌٛصااٛيأٚ  ف١اااب ؼه٠ااح اْلػااَلَ ٚػااكَ اٌٍااّاغ ٌٙااا -13

 . ٠ؽٛي قْٚ ِّانٌرُٙ ٌكٚنُ٘ اٌهلاتٟ ػٍٝ أػّاي اٌٛواناخ ٚاٌّإٌٍاخ اٌؼاِح

 

ِٕرعا١ٓ أٚ  ٟٚ٘ ذٕرط ػٓ ٚظٛق ِِاٌػ ٚػَللاخ ذعان٠ح ِاغ شاهواء ـاانظ١١ٓ انظ١ح ٌٍفٍاقاٌف ٌثاباْل -14

ٌٚااائً ف١ااه لا١ٔٛٔااح ِاآ لثااً شااهواخ ـانظ١ااح ٌٍؽِااٛي ػٍااٝ اِر١اااواخ  ئٌاارفكاَ  ٚأـااهِٜاآ قٚي 

 .ل١اِٙا ترِه٠ا تَائغ فاٌكجأٚ  ٚاؼرىاناخ قاـً اٌكٌٚح 

  أشكال الفساد

ذرؼكق ِظا٘ه ٚصٛن اٌفٍاق َٚل ٠ّىٓ ؼِه ٘مٖ اٌّظا٘ه تشىً واًِ ٚقل١ك فٙٛ ٠فرٍا تاـرَلف اٌعٙح اٌرٟ  

أ١ٍ٘اح  أٚ  ِإٌٍاح نٌا١ّحأٚ  ِإٌٍاح ـاصاحأٚ  ظّاػاحأٚ  اٌٍِّؽح اٌرٟ ٠ٍؼٝ ٌرؽم١مٙا  فمك ٠ّانٌٗ فهقأٚ  ذّانٌٗ

لاك ٠ىاْٛ اٌفٍااق فاهقٞ ٠ّانٌاٗ اٌفاهق تّثااقنج ٚ. ئظرّاػِٟىٍة أٚ  ِىٍة ١ٌاٌٟأٚ  ٚلك ٠ٙكف ٌرؽم١ك ِٕفؼح ِاق٠ح

  ٚلك ذّانٌٗ ِعّٛػح تشىً ِٕظُ ٍِٕٚك  ٠ٚشىً لٌه اـِّه أٔاٛاع أـهٜظٙاخ أٚ  أفهاقشف١ِح ٚقْٚ ذ١ٍٕك ِغ 

 . ا  ئظرّاػ١ٚ ٠ا  ئلرِاقٚ اٌفٍاق فٙٛ ٠رغٍغً فٟ وافح ت١ٕاْ اٌّعرّغ ١ٌا١ٌا  

٠شااًّ لِّاااع ( Minor Corruptionفٍاااق صااغ١ه )مااٟ فٍاااق أفئٌااٝ  ٠ٕٚمٍااُ اٌفٍاااق ٚفمااا ٌّهذثااح ِاآ ٠ّانٌااٗ

ح ِؼاٍِاح ِّٙاا وأاد صاغ١هج ذماك٠ُ نشاٛج ٌٍّٛظاا اٌٍّاإٚي  أ٠ااٌّٛظف١ٓ اٌؼّا١١ِٛٓ اٌِاغان تؽ١اس ٠رٍِّاة ئٔعااو 

اوثاه ِآ ِعاهق ِؼااَِلخ  اا٠تمَا٠مَٛ تٗ وثان اٌٍّإ١ٌٚٓ ٠ٚرؼٍك ( Corruption Grossفٍاق وث١ه )ٚفٍاق ػّٛقٞ 

 .ذؽم١ك ِىاٌة اوثه ِٓ ِعهق نشٛج صغ١هجئٌٝ  ئقان٠ح ١ِٛ٠ح  وّا ٠ٙكف
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 :ٚػٍٝ ٚظٗ اٌؼَّٛ ٠ّىٓ ذؽك٠ك ِعّٛػح ِٓ صٛن اٌفٍاق ٚأشىاٌٗ ػٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ

 ٌٍَؽِاٛي ػٍاٝ ( اٌاؿ...ٚوناء  ٚوَلء  ٍِرشانْٚ)إٌِّة اٌؼاَ ِٓ لثً تؼض اٌشف١ِاخ اٌّرٕفمج  ئٌرفكا

ر١اااو ـاصااح واَلؼرىاااناخ اٌّرؼٍمااح تاٌفااكِاخ اٌؼاِااح ِٚشااان٠غ اٌث١ٕااح اٌرؽر١ااح  ٚاٌٛواااَلخ اٌرعان٠ااح ٌٍّااٛاق اِ

 . اٌؽِٛي ِٓ آـه٠ٓ ػٍٝ اٌؼَّٛلخ ِماتً ذ١ًٍٙ ؼٌُِٛٙ ػٍٝ ٘مٖ اَلِر١اواخ قْٚ ٚظٗ ؼكأٚ  ح ٌا١ٌاْل

 ق ف١اه شاهػ١ح ػٍاٝ شاهواخ ف١اب إٌىا٘ح ٚاٌشفاف١ح فٟ طهغ اٌؼِّااءاخ اٌؽى١ِٛاح  واؼاٌاح ػِّااءاخ تِّاه

ئؼاٌااح اٌؼِّاااءاخ اٌؽى١ِٛااح ػٍااٝ شااهواخ ِؼ١ٕااح قْٚ اذثاااع أٚ  ػااائَلذُٙ  أفااهاقأٚ  لاخ ػَللااح تاٌٍّااإ١ٌٚٓ 

ٰاّاْ ذىاافإ اٌفاه  أٚ  فرػ اٌّعاي ٌٍرٕاافً اٌؽم١ماٟ ػ١ٍٙااأٚ  ػٕٙا ػَلْاإلظهاءاخ اٌما١ٔٛٔح اٌٍِّّٛتح واإل

 .اٌِّكال١ح ٚاَلفِاغ ٚاٌٰٛٛغ ٚاٌّشانوح: ٠ٚهذث  ِفَٙٛ اٌشفاف١ح انذثاطا  ٚش١ما  تأنتغ وٍّاخ . ٌٍع١ّغ

  اٌّؽٍٛت١ح ٚاٌّؽاتاج ٚاٌٌٛاطح فٟ اٌرؼ١١ٕاخ اٌؽى١ِٛح  وم١اَ تؼض اٌٍّإ١ٌٚٓ ترؼ١١ٓ أشفا  فاٟ اٌٛظاائا

ٚلٌاه ػٍاٝ ؼٍااب اٌىفااءج تٙاكف ذؼى٠اى ٔفاٛلُ٘ اٌشفِاٟ  أٚ  اٌاَٛلء ا١ٌٍاٌاٟأٚ  اٌؼاِح ػٍٝ أًٌ اٌمهاتاح

اٌّثااٌ  اٌّا١ٌاح ِآ اٌّااي اٌؼااَ أٚ  ل١اَ تؼض اٌٍّإ١ٌٚٓ ترٛو٠غ اٌٍّااػكاخ اٌؼ١ٕ١احأٚ  ٚاٌٍّاٚاج فٟ اٌفه  

 .تٙكف ذؽم١ك ِىاٌة ١ٌا١ٌحأٚ  ِٕاطم١حأٚ  ِٕاطك ظغهاف١ح ِؽكقج ػٍٝ أًٌ ػشائه٠حأٚ  ػٍٝ ف اخ ِؼ١ٕح

  شاهواخ تاكْٚ ٚظاٗ أٚ  ظّهو١ح ْلشافا أٚ  ئػفاءاخ ٰه٠ث١ح أٚ ذثم٠ه اٌّاي اٌؼاَ ِٓ ـَلي ِٕػ ذهاـ١ص

ئٌاٝ  ِماتً نشٛج  ِّا ٠إقٞأٚ  ذؽم١ك ِِاٌػ ِرثاقٌحأٚ  ؼك تٙكف اٌرهٰاء تؼض اٌشف١ِاخ فٟ اٌّعرّغ

 .ؼهِاْ اٌفى٠ٕح اٌؼاِح ِٓ أُ٘ ِٛانق٘ا

 اٌر٠ّٛاً أٚ   ٌٕااـث١ٓشهاء أصٛاخ أرفاتاخ أٚ إٌِّة اٌؼاَ ٌرؽم١ك ِِاٌػ ١ٌا١ٌح ِصً ذى٠ٚه اإل ئٌرغَلي

 . ٚاٌعّاػاخ فهاقاْلشهاء َٚلء أٚ  اٌرأش١ه ػٍٝ لهاناخ اٌّؽاوُ أٚ  ف١ه اٌّشهٚع ٌٍؽَّلخ اَلٔرفات١ح 

 اَثار المترتبت على الفساد

  ٠ّٚىٓ ئظّاي أُ٘ ٘مٖ إٌرائط اإلظرّاػ١حٚ اإللرِاق٠حٌٍفٍاق ٔرائط ِىٍفح ػٍٝ ِفرٍا ٔٛاؼٟ اٌؽ١اج ا١ٌٍا١ٌح ٚ

 :اٌراٌٟ ػٍٝ إٌؽٛ

 :اإلجتماعٍتاثر الفساد على النواحً  -1

ـٍفٍح اٌم١ُ اْلـَلل١ح اٌمائّح ػٍٝ اٌِكق ٚاْلِأح ٚاٌؼكي ٚاٌٍّااٚاج ٚذىاافإ اٌفاه  ٚف١ه٘اا ئٌٝ  ٠إقٞ اٌفٍاق

اٌعه٠ّاح  ئٔرشااناٌّعرّغ  ٚتهٚو اٌرؼِة ٚاٌرِّاهف فاٟ ا٢ناء ٚ أفهاقاٌَلِثاَلج ٚاٌٍٍث١ح ت١ٓ  ئٔرشانٚاٌٝ اإلؼثاط ٚ

ػكَ ا١ٌّٕٙح ٚفمكاْ ل١ّح اٌؼًّ ٚاٌرمثً إٌفٍاٟ ٌفىاهج ئٌٝ  اٌم١ُ ٚػكَ ذىافإ اٌفه   وّا ٠إقٞ اٌفٍاق ١ٙٔانوهق فؼً إل

ٚاٌشاؼٛن تااٌظٍُ ٌاكٜ اٌغاٌث١اح ِّاا . تااٌؽك اٌؼااَ ٘رّااَأقاء اٌٛاظة اٌٛظ١فٟ ٚاٌهلااتٟ ٚذهاظاغ اإل ١ها٠ِؼاٌرفه٠  فٟ 

اٌفماه ٚو٠ااقج ؼعاُ اٌّعّٛػااخ اٌّٙشاّح  ئٔرشااناٌؽمك ت١ٓ شاهائػ اٌّعرّاغ ٚ ئٔرشانٚ ظرّاػٟاَلؼرماْ اإلئٌٝ  ٠إقٞ

 .ٚاٌّرَهنج ٚتشىً ـا  إٌٍاء ٚاْلطفاي ٚاٌشثاب

 : اإلقتصادٌتتأثٍر الفساد على التنمٍت  -2

اٌّمكِاح انذفاع اْلٌؼان لٌه ْلْ اٌهشاٜٚ ٚاٌؼَّٛلخ ذّصً ِٓ ٚظٙح ٔظه اٌعٙااخ ئٌٝ  وّا ٠إقٞ اٌفٍاق اإلقانٞ 

ذىٍفاح اٌٍاٍغ ٚاٌفاكِاخ اٌراٟ ذماكِٙا ٘امٖ ئٌاٝ  ل١ّاح ٘امٖ اٌهشااٜٚ ٚاٌؼّاَٛلخ ئٰاافحٚتٙاما ٠ارُ . ٌٙا ٔٛػاا ِآ اٌرىٍفاح

 .اْلِه حا٠ٔٙانذفاع أٌؼان٘ا تؽ١س ٠رؽٍّٙا اٌٍّرٍٙه فٟ ئٌٝ  اٌعٙاخ ٚتاٌراٌٟ
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ذماك٠ُ اٌهشااٜٚ ٚاٌؼّاَٛلخ ٌّاٛظفٟ ذثك٠اك ٚاٌارٕىاف أِاٛاي اٌكٌٚاح ٔر١عاح أ٠َا  ئٌاٝ ٠ٚإقٞ اٌفٍاق اإلقانٞ   

اٌؽىِٛااح  فاااْ اٌؼّااَلء ٚاٌّمااا١ٌٚٓ ٠ؽِااٍْٛ ػٍااٝ ل١ّااح اْلشاا١اء ٚاٌؼمااٛق ٚاٌّّرٍىاااخ اٌؽى١ِٛااح اٌِّّهٚؼااح ٌٍؼِّاااء 

. اْلظٙاىجأٚ  اٌّاٛاق اٌفااَأٚ  اٌّؼكاخأٚ  ٚاٌّىاق ٚإٌّالِح تأٌؼان ألً ِّا ٟ٘ ػ١ٍٗ  ٚاَلـرَلي ٌٛاء واْ ٌألِٛاي

اٌارٕىاف ٚاضٰاؼاف اٌّماكنج اٌّا١ٌاح ٌٍكٌٚاح  وّاا ٠اإقٞ اٌرٙاهب ئٌاٝ  ـاانض اٌكٌٚاح ِّاا ٠اإقٞئٌٝ  ٙا٠ٚرُ أؼ١أا ذٙه٠ث

  ٚاٌفٍااائه اٌّا١ٌااح اٌّهذثِّااح خهاقا٠اااإلفمااكاْ اٌكٌٚااح ٌعااىء وث١ااه ِاآ ئٌااٝ  اٌَااه٠ثٟ تٍّاااػكج اٌّااٛظف١ٓ اٌفاٌااك٠ٓ

ئٔفااق ِااٌٟ ـاَلي ئٌاٝ  ػٓ اإلٔرااض ٠ٚؽرااض ْلٔٗ ٠ؼًِّ. فٙٛ ـٍانج ِا١ٌح ذرىٍفٙا اٌكٌٚح. إٌّؽهفأٚ  تاٌشفص اٌفاٌك

ٗ ٚذكن٠ثاٗ ٌٍؼّاً اٌامٞ وااْ ٠شاغٍٗ  ٚأففااض اٌؼٛائاك اٌراٟ رأ١ٍ٘اِاا أٔفمراٗ اٌكٌٚاح ٌٰافح ئٌٝ أمَاء فرهج اٌؼمٛتح تاإل

ذؽممٙا اٌكٚي ِٓ أِٛاٌٙا اٌٍّرصّهج فاٟ اٌّشاهٚػاخ ٚذاىقاق اٌفٍاائه ـِّاٛنج فاٟ ؼاٌاح اَلٌارصّاناخ اٌؼاِاح اٌّرؼٍماح 

ٛانق اٌثشه٠ح واٌّإٌٍاخ اٌرؼ١ّ١ٍح فاٌفٍائه ٕ٘ا َل ذمرِه ػٍاٝ اْلِاٛاي اٌراٟ أٔفماد ٌٚىٕٙاا ذّراك ٌرشاًّ اإلػاكاق تاٌّ

ف١ه اٌع١ك ٌٍّٛانق اٌثشه٠ح اٌَهٚن٠ح ٌؼ١ٍّاخ اٌر١ّٕح فٟ شرٝ اٌّعاَلخ  ٚاإلٌهاف ٚاٌثمؾ فٟ اإلٔفااق ػٍاٝ اْلشااز 

اٌثاامؾ اٌشااك٠ك أشٕاااء أؼماااق اٌّااإذّهاخ ٚاٌؽفااَلخ ٰااافح ئٌااٝ تاإل. اْلظٙااىج اٌؽى١ِٛااحأٚ  ٚاْلت١ٕااح ٌااثؼض اٌااٛواناخ

 .ٚو٠اناخ وثان اٌٍّ ١ٌٛٓ

 :ِٕٙا اإللرِاق٠حاٌؼك٠ك ِٓ إٌرائط اٌٍٍث١ح ػٍٝ اٌر١ّٕح ئٌٝ  اٌفٍاق ٠مٛقتأْ  ئلا  ٠ّىٓ اٌمٛي 

ظاٛق ت١ اح اٌفشً فٟ ظمب اَلٌرصّاناخ اٌفانظ١ح  ٚ٘هٚب نؤٚي اْلِٛاي اٌّؽ١ٍح  فاٌفٍاق ٠رؼاانض ِاغ ٚ -

 ا ٌعمب اَلٌرصّاناخ اٌّؽ١ٍح ٚاٌفانظ١ح ػٍٝ ؼك ٌٛاء  ٚ٘ٛ ِا ٠اإقٞأٌا١ٌذٕاف١ٍح ؼهج اٌرٟ ذشىً شهطا 

 .ٰؼا ػاَ فٟ ذٛف١ه فه  اٌؼًّ ٠ٌٚٛغ ظا٘هج اٌثِّاٌح ٚاٌفمهئٌٝ 

اق ػٍاٝ ٘كن اٌّٛانق تٍثة ذكاـً اٌِّاٌػ اٌشف١ِح تاٌّشان٠غ اٌر٠ّٕٛح اٌؼاِح  ٚاٌىٍفح اٌّاق٠ح اٌىث١هج ٌٍفٍ -

 .اٌؼاِح هاقاخ٠اإلاٌفى٠ٕح اٌؼاِح وٕر١عح ٌٙكن 

 .اٌفشً فٟ اٌؽِٛي ػٍٝ اٌٍّاػكاخ اْلظٕث١ح  وٕر١عح ٌٍٛء ٌّؼح إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ -

 .ٔظها ٌغ١اب اٌرمك٠ه ٚتهٚو اٌّؽٍٛت١ح ٚاٌّؽاتاج فٟ أشغاي إٌّاصة اٌؼاِح اإللرِاق٠ح٘عهج اٌىفاءاخ  -

 

 :والمؤسساثتأثٍر الفساد على السٍاست واإلدارة  -3

ٌاّؼرٗ  وّاا ٠ّصاً أٚ  ٖأٚ ئٌارمهان ٠رهن اٌفٍاق آشانا ٌٍث١ح ػٍٝ إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ تهِرٗ ٌٛاء ِٓ ؼ١اس شاهػ١رٗ

ؼراٝ أٚ  اٌفٍاق ذؽك٠ا ـ١ِّها فٟ ٚظٗ اٌر١ّٕح فٙٛ ػٍٝ اٌِؼ١ك ا١ٌٍاٌٟ ٠ماٛض اٌك٠ّمهاط١اح ٚاٌؽىِٛاح اٌع١اكج ترؼا٠ُٛ

ٚا١ٌٙ اخ اٌرشاه٠ؼ١ح ف١مٍاً ِآ اٌٍّااءٌح ٠ٚشاٖٛ اٌرّص١اً ا١ٌٕااتٟ  ٔرفاتاخاإلأِا اٌفٍاق فٟ . ذغ١١ه ٍِان اٌؼ١ٍّح اٌه١ٌّح

٠ؼهض ١ٌاقج اٌمأْٛ ٌٍفِّه ٚاٌفٍاق فٟ اإلقانج اٌؼاِاح ٠إعُ فأٗ  أِا اٌفٍاق اٌمَائٟ. فٟ ػ١ٍّح صٕغ اٌمهان ا١ٌٍاٌٟ

 .ػٕٗ اٌرٛو٠غ ف١ه اٌؼاقي ٌٍفكِاخ

ئّ٘اااي ئظهاءاذٙااا ٚاٌاارٕىاف ئٌااٝ  ح ٌٍؽىِٛااح ْلٔااٗ ٠ااإقٞتّؼٕااٝ أٌٚااغ ٠ٕفااه اٌفٍاااق فااٟ اٌمااكنج اٌّإٌٍاااذ١ أٞ

ذماا٠ٛض شااهػ١ح اٌؽى١ِٛااح ئٌااٝ  وّااا ٠ٚااإقٞ اٌفٍاااق. اٌفٍاااق ذثاااع إٌّاصااة اٌهٌاا١ّح ٚذشاارهٜ أِِٞاااقن٘ا  فثٍااثثٗ 

 .ِشانوح ١ٌا١ٌح أٞٚتاٌراٌٟ اٌم١ُ اٌك٠ّمهاط١ح ٌٍّعرّغ واٌصمح ٚاٌرٍاِػ ٚاٌشؼٛن تاَلفرهاب ٚاٌؼىٚف ػٓ 

 

 :الفساد على حقوق المواطنتأثٍر  -4

٠إشه اٌفٍاق ٌٍثا ػٍٝ إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ ٠َٚؼا ت١ٕرٗ اٌك٠ّمهاط١ح  ٠ٚإقٞ ئٌٝ ٰا١اع ؼماٛق اٌّاٛاط١ٕٓ ـاصاح 

ؼمُٙ فاٟ اٌؽِاٛي ػٍاٝ اٌفاكِاخ اٌؼاِاح ٚاٌؽه٠ااخ ٚاٌؽماٛق ا١ٌٍاٌا١ح ٚفاٟ ِماكِرٙا ؼاك اٌٍّااٚاج ٚذىاافإ اٌفاه  

٠عؼً اٌِّااٌػ اٌشفِا١ح ذارؽىُ تااٌمهاناخ اٌراٟ ذرفام٘ا اٌؽىِٛاح ٚ .َٚؼه٠ح اٌٛصٛي ئٌٝ اٌّؼٍِٛاخ ٚؼه٠ح اإلػَل
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 ٔرّاااءذؼٍاا١ُ اٌّااٛاط١ٕٓ ػااكَ اٌِااكق فااٟ اإلئٌااٝ  ٠ااإقٞ اٌفٍاااق كمددخ .ؼرااٝ ٚاْ وأااد ٘اامٖ اٌمااهاناخ ِّٙااح ِِٚاا١ه٠ح

ٚقْٚ " ِٕافغ ـاصاحأٚ  ؼىب ِؼ١ٓ ِٓ اظً اٌؽِٛي ػٍٝ ِِاٌػأٚ  اٌرظا٘ه تاٌَٛلء ٌعٙح ١ٌا١ٌح ِا" أٞا١ٌٍاٌٟ 

ئٰاؼاف ئٌاٝ أ٠َاا   ٠اإقٞ اٌفٍااق .ٞ اٌمٞ ٠ٕاقٞ تٗ ٘اما اٌؽاىبلرِاقٚاإل ظرّاػٟلٕاػح ذاِح تاٌثهٔاِط ا١ٌٍاٌٟ ٚاإل

ا١ٌّٕٙاح ٚإٌماتااخ ٚاٌعّؼ١ااخ اٌف١ه٠اح  ذؽااقاخاٌّإٌٍاخ اٌؼاِح ِصً اٌٛواناخ  ِٚإٌٍاخ اٌّعرّاغ اٌّاكٟٔ ِصاً اإل

ج  ٚ٘ٛ ِا ٠ؽٛي قْٚ ئلاِح قٌٚح ؼك٠صح ٚٔظااَ ق٠ّمهاطاٟ ٠رٍااٜٚ ف١اٗ ٠ٚؼىو اٌّإٌٍاخ اٌرم١ٍك٠ح ِصً اٌمث١ٍح ٚاٌؼش١ه

٠ٍاٟء اٌفٍااق ئٌاٝ ٌاّؼح اٌكٌٚاح تا١ٓ اٌاكٚي اْلـاهٜ  ٠ٚاإشه لٌاه ػٍاٝ ػَللاذٙاا وّاا  .اٌع١ّغ فٟ اٌؽماٛق ٚاٌٛاظثااخ

٠َؼا اٌّشانوح ا١ٌٍا١ٌح ٔر١عح ٌغ١اب اٌصمح تاٌّإٌٍاخ اٌؼاِح ٚأظٙىج و  .اٌؼا١ٌّح اٌمَا٠ااٌفانظ١ح ِٚشانورٙا فٟ 

 .اٌهلاتح ٚاٌٍّاءٌح
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 المبحث الثانـــً

 وسائل مكافحة الفساد

هخ و٥ٍوف نٗوثهخ ومرٍٍحص وأٓدّ حٓدطمٍحهخ أٓرخرططىحهل  ،مطعىىس حلؿوحند ،ان حلفٓخى مٗكلش ٗىيىس حلطعقيى

ٗدخملش مطكخملدش ) ٓيخٓديش واىحٍيدش ومؿطمعيدش ووقخثيدش  حٓدطٍحطيؿيشلًح طط١لد موحؿهطهدخ اطردخع  ،وىوحمهخ طىحهال كريٍح

ه أٓدرخرحلم١خف(.لدًح الردى مدن موحؿهدش حلفٓدخى روٓدخثل مطعدىىس طؿخرده ؿوحنرده و شخيدنهيش ػم قخنونيش عقخريش في اقطٛخىو

هدم أو .والرى من حلطوٓل رطلك حل١ٍق حلمطعىىس لموحؿهش حلفٓخى في حلوقص ًحطده ،هآطمٍحٍوٛوٍه حلمطعىىس ومرٍٍحص 

 :حلنقخ١ حلطخليش ثل مكخفكش حلفٓخى نعٍٟهخ فيوٓخ

 ؿُحثيخ حلفٓخى عمليخص مالكقش. 

 حلٗفخفيش. 

 حلمنخٓد حلمكخن في حلمنخٓد حلٍؿخل وٟع. 

 ٍرهخ حلمو٥ف م١خلرش قرل حلنُحهش ٍٗو١ طوفي. 

 حلطٍٗيعخص. 

 حلمٓخءلش طفعيل.  

 حلمٍٗوع غيٍ حالػٍحء وطؿٍيم حلمخليش حلمٛخلق عن حلكٗف. 

 حلفٓخى مكخفكش في حلمىني حلمؿطمع مإٓٓخص حٍٗحك. 

 حلفٓخى مكخفكش في حالعالم ىوٍ طفعيل. 

 حلمعخمالص وحنؿخُ حلعمل وٓخثل طرٓي١.  

 حإلىحٍحص أرىيش من حلمنع. 

 

 ئٌا امة عملٌات الفساد جزمالح .1

وٓخثل مكخفكش حلفٓخى حلطي طٓخهم مٓخهمش فخعلش أكيىس في حلكى منده فيمدخ حًح حكٓدن حلعمدل وهي وٓيلش من حهم 

وهدي طعطمدى  .نٓدخنحإلحلطي طٛلق لطؿندد نطخثؿهدخ حلٓدلريش حله١يدٍس علدى حلو٥يفدش حلعخمدش وكقدوق  ٓرخدرهخ وحهً رخأل

ش حلمكققين طكص اٍٗحف قٟدخس ومالكقش مٍطكريهخ روح١ٓ ،على طؿٍيم حلقوحنين رعٝ أهم ٛوٍ حلفٓخى أٓخٓيرٗكل 

وهي في فلٓفطهخ في مكخفكش حلفٓدخى طقدوم علدى  ،وطقىيمهم للمكخكم لمعخقرطهم رخلعقورخص حلطي طكىىهخ حلقوحنين ،حلطكقيق

 ،وكيع يٓطكيل ُؽ ؿميع مٍطكري حفعخل حلفٓخى في حلٓؿون ،فكيع يٓطكيل حكطٗخف كل عمليخص حلفٓخى ،حلٍىع حلعخم

وحكطٗدخف رعدٝ  ،حال حن معخقردش رعدٝ حلمفٓدىين ،ىلدش حلكخفيدش لمالكقدش ؿميدع عمليدخص حلفٓدخىوكينمدخ يطعدًٍ ؿمدع حأل

لًح فخن هدًه حلوٓديلش طكقدق هدىفهخ كينمدخ طدطمكن حلٓدل١خص حلطكقيقيدش مدن ردع هدخؿّ  ،حلفٓخى يكقق حلٍىع حلعخم خخيقٟ

فدًلك ٍحىع مهدم  ،حلق١دخع حلهدخٙ فديأو  حكطمخل كٗف حلفٓخى لىى كل من يفكٍ فيه ٓوحء في حلق١خع حلعدخم وحلٍقخرش 

 -. وطعطمى فخعليش هًه حلوٓيلش على :ولو كخن مٓطكيال فٟق كل عمليخطه ومالكقطهخ ؿُحثيخ   ،يقلل من عمليخص حلفٓخى

 ،ٓيخٓديخأو  حٓطيعخد حلنٛوٙ حلعقخريش حلو١نيش طؿٍيم حكرٍ قىٍ ممكن من ٛوٍ حلفٓخى ٓوحء أكخن اىحٍيدخ -أ 

فدٍغم طٛدىيق  ،رل طغفدل حلكػيدٍ مدن حلٛدوٍس حلمهمدش منهدخ ،أال حن حلطٍٗيعخص على حألغلد ال طٟم كل ٛوٍ حلفٓخى

حال أن قخنونه ال يؿٍم حلٍٗوس في ح١خٍ حلق١خع حلهخٙ  2003يش حالمم حلمطكىس لمكخفكش حلفٓخى لعخم اطفخقحلعٍحق على 
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ن لك هًح  ( وحلطي أيمخ يعٍف رـ ) من أو  م حإلػٍحء غيٍ حلمٍٗوعوال يؿٍ ،طؿٍيمهخالى  حلطي طىعو حلطفخفيش حلمًكوٍس

 طؿٍيمهخ.أيٟخ  الى يش حلمًكوٍس طفخقطىعو حإل

من قرل حلمكخكم  إلىحنطهمكفخءس حلمكققين حلقخثمين رمالكقش ؿٍحثم حلفٓخى وقىٍطهم على ؿمع حالىلش رمخ يكفي  -د

ٟدرخ١ حلٗد١ٍش حلطدخرعين لدوُحٍس حلىحهليدش وحلدى الدى  حلفٓدخى خخيقٟدوفي حلعٍحق يوىع حلطكقيق في  ،كين حكخلطهم حليهخ

 .فخٓىينأو  توهإالء على حالغلد حمخ غيٍ كف ،مكققي هيثش حلنُحهش وحلى حلمكققين حلطخرعين لمؿلّ حلقٟخء

 .حلطىهل في أعمخلهأو  يطه وكيخىه ومنع حلطؤػيٍ عليهآطقاللكفخءس حلقٟخء و -ؽ 

حلطٗدٍيعيش فدي حعمدخل حلمالكقدش حلؿُحثيدش للمفٓدىين مهمدخ كخندص أو  كخلطنفيًيش هٍىعىم طىهل حلٓل١خص حأل -ى 

 .على ٍإٓخثهم حإلىحٍيينأو  على حلمكققينأو  ٓوحء حكخن حلطىهل رخلطؤػيٍ على حلقٟخء ،هأٓرخرمرٍٍحص حلطىهل و

 الشفافٌة .2

 :ٍيقينطإىي هًح حلىوٍ ر١وحلٗفخفيش ليٓص هىفخ في كى ًحطهخ وحنمخ هي وٓيلش من وٓخثل مكخفكش حلفٓخى وهي 

يعمددل فددي ريثددش  ألندده ،ينمددخ طكددون مخنعددخ مرخٗددٍح مددن طددو١ٍ حلمو٥ددف رعمليددخص حلفٓددخىك بطرٌررك مباشررر : -1

ريثدش مدن حلٓدٍيش وحلطكدطم وحلعمدل فدي حلهفدخء اال  فال طغٍي رممخٍٓش حلفٓدخى ،ال طٗؿع على حلفٓخى ،مكٗوفش

نؿدخُحص امن حؿل طكقيق  -هخٛش حلقيخىي  - كمخ حنهخ طكون ىحفعخ للمو٥ف .حالٓوحٍ حلعخليش شخيكموفي ٥ل 

حلٗعد وحالعالم عمخ كققه الى  ٓوف يكون ملُمخ رطقىيم طقٍيٍح ألنهفهي طكػه على ًلك  ،كقيقش في حعمخله

و٥دٍوف  إلكٛخءحطهفي مإٓٓطه وحن حعمخله وحنؿخُحطه ٓوف طكون مكل ركع ونقى ومالك٥ش وطكليالص 

  .طه طكص قيخىطهعمل ىحثٍ

فعنىمخ ططخف حلمعلومخص على ن١خق  ،رخلمٓخعىس في عمليش حلمكخٓرش وحلمٓخءلش وحلٍقخرش: بطرٌك غٌر مباشر -2

فطع١ي حلٗفخفيش حكٓخّ روؿوى ٍقخرش ىحثمش ال يمكن طكىيدى  ،وٓع طكون هنخك فٍٛش لٍقخرش ومٓخءلش حكرٍأ

 مٛىٍهخ ووقص حػخٍطهخ.

مفهومخن مطعخٍٟدخن رينهمدخ عالقدش عكٓديش فكلمدخ ُحىص حلٗدفخفيش فدي حلمؿطمدع لًلك فخن حلٗفخفيش وحلفٓخى  

 ،وفي كل حلمؿخالص وعلى كخفش حالٛعىس كلمخ حٍطفعص حمكخنيش مكخٍرش حلفٓخى وحلكى منه وحلٓي١ٍس على حػخٍه حلمىمٍس

    .ىم حلوٟوفهلف حلٓطٍ وفي حلهفخء و في حؿوحء حلغموٝ وعاال  الن حلفٓخى ال ينمو ويإطي ػمخٍه حلٓخمش

 وضع الرجال المناسب فً المكا  المناسب  .3

وال  ،فكمخ حن ) حلنخّ على ىين ملوكهم ( فخن ) حلمو٥فين على ىين ٍإٓدخثهم ( فيمدخ يطعلدق رخلفٓدخى وحلنُحهدش 

يمكن حن يقرل من حلٓل١ش حلطنفيًيش حن طؤطي رٍإٓخء فخٓىين ومفٓىين ػم ط١لد من حلؿهخص حلٍقخريش وحلمعنيش رمكخفكدش 

فيطوؿدد  .ٓل١خطهم حلعخمدش بٓطغاللحلفٓخى وطكقيق مكخٓد غيٍ مٍٗوعش ر رؤعمخلحلفٓخى مكخٓرطهم ومنعهم من حلقيخم 

حلمو٥فين وقيخىحطهم حلمرخٍٗس على حّٓ ٓليمش رمخ يٟمن وٟدع حلٗدهٙ حلمنخٓدد حلكفدوء حلنُيده ًو حلهردٍس  اهطيخٍ

 اهطيدخٍولكن ال يكفي في ط١ريق هدًه حالليدش لمكخفكدش حلفٓدخى  .وحلؿىيش وحلقىٍس حلقيخىيش على ٍأّ حلمإٓٓخص وحلىوحثٍ

ش، حلكفدخءس حلعمليدش حلعخليد لٍؿل حلمنخٓد مط١لردخص حهمهدخ :ان حلنُحهش ال طكفي  رل يطوؿد حن يطوفٍ في حاً  ،حلنُيهين

 .حلكٍٙ وحلؿىيش، حلهرٍس حلعمليش، حلطهٛٙ
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حٍحىس ٓيخٓيش وكفخءس حىحٍيدش وحٗدهخٙ قدخىٍين علدى حلعمدل الى  ليش معقىس وٛعرش طكطخؽاعطمخى طلك حآلن ا الا

لدًح فدخن هدًه  ،فدي فطدٍس قٛديٍس رنُحهش وكٍٙ وؿىيش على مٓطوى ؿميع مفخٛل حلىولدش وهدو حمدٍ يٛدعد طكقيقده

من حلقيخىحص حلطنفيًيش حلعليخ  هخ رؿىيش كخفيشاعطمخىرعى فطٍس ١ويلش حًح طم اال  حلوٓيلش ال طكون قخىٍس على حن طإطي حكلهخ

وحليددخص حلعمددل رهددخ وفٍٟددطهخ رقددوحنين عمليددش ؿىيددش  ،وحقددٍص حلٓددل١خص حلطٗددٍيعيش حالٛددول حلقخنونيددش لهددخ ،فددي حلددرالى

   .ووحٟكش

 توفٌر شروط النزاهة لبل مطالبة الموظف بها  .4

هدًه حلوٓديلش مدن وٓدخثل ٟدمخن حلنُحهدش فدي حلوٓد١ ٗدخٍس الدى فدي حإل ( ٓرخقخ  ٍٟى هللا عنهعلي )كخن حالمخم 

.. ػدم حكػدٍ طعخهدى .) ػدم حهطدٍ للككدم مدن حلندخّ حفٟدل ٍعيطدك مخلدك حالٗدطٍ رقولده:الدى  حلقٟخثي رٍٓخلطه حلمٗدهوٍس

وحع١ه من حلمنُلش كمخ ال ي١مع غيٍه من  ،الناسإلى  فال ٌزٌل علته وتمل معه حاجته ،البذل وافسح له فً ،قٟخثه

 .ليؤمن حغطيخل حلٍؿخل له عنىك ( ،هخٛطك

 : عطرخٍوفي هًح حلميىحن يطوؿد حهً حمٍين مهمين رن٥ٍ حإل

 وحفٟددل وٓدديلش لطكقيددق ًلددك هددو حن ططرنددى حلٓددل١ش  ،حن يكددون ٍحطددد كددل حلمددو٥فين مؿُيددخ كقيقددش

وطقدوم طلدك حلن٥ٍيدش  ،في طكىيى ٍوحطدد حلمدو٥فين ؿطمخعيحلطٍٗيعيش قخنون يؤهً رن٥ٍيش حالؿٍ حإل

عخثلدش مطوٓد١ش  إلعخٗدشمو٥ف في حلىولش هدو مرلدغ يكفدي  ألٛغٍعلى حٓخّ حن يكون حقل ٍحطد 

طقدددوم رطقدددىيٍه لؿندددش مدددن  ،يٗدددش كٍيمدددشفدددي حلرلدددى ع حإلؿطمخعيدددشفدددي ٥دددل حل٥دددٍوف حإلقطٛدددخىيش و

ػم ططىٍؽ ٍوحطد رخقي مو٥في حلىولش ٛعوىح رنٓد معينش على  ،حإلقطٛخىيين وحلقخنونيين وحلهرٍحء

 .كٓد حلمٓإوليخص وحلهرٍس

 

 الن ًلدك يدإىي الدى حلٗدعوٍ  ،حن يٍحعى في مقخىيٍ حلٍوحطدد حن ال طكدون رينهدخ فٍوقدخص مردخلغ رهدخ

 ،كمخ يإىي الى طٍكيدُ حالمدوحل وحلػدٍوس ريدى فثدخص معيندش مدن حلٗدعد ،ؿطمخعيرخلغرن وحالقٛخء حإل

وحن لهدم كقدخ فدي حهدطالّ  ،ويوكي للمو٥فين في حلىٍؿخص حلىنيخ من حلٓدلم حالىحٍي رغمد١ كقدوقهم

وٍٓقش حالموحل حلعخمش لٓى حلفٍق حلمرخلغ ره في مقخىيٍ حلٍوحطد مع غيٍهم من حلمو٥فين فدي حعلدى 

   .حطد حلمو٥ف رخلمهخٍس وحلهرٍس وحلمٓإوليشٍر١ مقىحٍ ٍو  .حلٓلم

 

 التشرٌعات .5

ى عليده كدل ندالن حلطٗدٍيع هدو حالٓدخّ حلدًي طر ،وهًه حلوٓيلش طعى حهم وٓدخثل مكخفكدش حلفٓدخى علدى حال١دالق 

رقددوحنين وطٗددٍيعخص طن٥مهددخ اال  هددخ وحلعمددل رهددخاقٍحٍفخلٗددفخفيش ال يمكددن  هددٍىمفخٛددل ووٓددخثل مكخفكددش حلفٓددخى حأل

وطقلديٙ ىوٍ حلق١دخع  ،حلقدوحنيناال  وٟمخن ٥ٍوف حلنُحهدش للمو٥دف كخلٍوحطدد حلمؿُيدش ال طدنهٝ رهدخ ،وطفٍٟهخ

وحنٗدخء حلمإٓٓدخص حلفخعلدش فدي حلكدى مدن  ،حلعخم هو مٍٗوع ال يقوم ره مؿلّ حلنوحد رطٗدٍيعخص طن٥مده وطكدىى مدىحه

 .رطٍٗيعاال  حلفٓخى وحلقٟخء على رعٝ ٛوٍه ال يقع
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 تفعٌل المساءلة  .6

 طلددك حلمٓددإوليش. حعمددخل ومددخ يطرعهددخ مددن مهددخم مقٛددوى رهددخ مددىى طكمددل حلفددٍى مٓددإوليش مددخ يٓددنى حليدده مددنوحل

ن٥م لمٍحقرش حىحثه ورهخٛش في كدخل حلطقٛديٍ فدي  ؿخىايووحلمٓخءلش هي وٟع كل من يطولى منٛد حمخم مٓإوليخطه 

وعٍفهدددخ رٍندددخمؾ حالمدددم حلمطكدددىس حالنمدددخثي علدددى حنهدددخ حل١لدددد مدددن حلمٓدددإولين طقدددىيم  ،حلطهلدددف عدددن حالىحءأو  حالىحء

ٛالكيخطهم وطٍٛيف وحؿرخطهم وحالهً رخالنطقخىحص حلطدي  آطهىحمحلمٛلكش كول ٓرل  ألٛكخدحلطوٟيكخص حلالُمش 

حلغدٕ. أو  عدن حلهدىحعأو  عدىم حلكفدخءسأو  طوؿه حليهم وطلريش حلمط١لرخص حلم١لوردش مدنهم وقردول حلمٓدإوليش عدن حلفٗدل

ه حمدخ أو اهطيدخٍ فيؿد حن يهٟع كل من يطولى منٛرخ في حلىولش لعمليش مٓخءلش مدن قردل حلؿهدخص حلطدي قخمدص رطعيينده

طه لطقييم عمله يوحمخ رعى حنطهخء مىس وأل ،هالل فطٍس طوليه حلمنٛد لطقويم عمله وحلٟغ١ عليه لطكٓين حىحثه وطٛويره

حنؿخُحطه وحه١خثه ليكدون ًلدك عردٍس لمدن رعدىه وكػدخ لهدم وطٛدويد لمٓدخٍ وه١د١ ومٓخءلطه ومكخٓرطه على مؿمل 

 .حلمإٓٓش

 لكشف ع  المصالح المالٌة وتجرٌم االثراء غٌر المشروع ا .7

حلرٍلمدخن وٍثخٓدش حلؿمهوٍيدش وحعٟدخء مؿلدّ  كؤعٟدخءكرخٍ مدو٥في حلىولدش الُحم من وٓخثل حلٍقخرش حلمهمش 

حلوٍُحء وحلقٟخس وحلمكخف٥ون ومن هم رىٍؿش وُيٍ وغيٍهم حن يقىموح ريخنخص كخملش عن حمدوحلهم  وحمدوحل عدوحثلهم 

من حؿل مطخرعش ػدٍوحطهم ومدىى طٟدهمهخ هدالل طدوليهم  ،كخل طوليهم حلو٥يفش حلعخمش وهاللهخ ورعى حنق١خع ٛلطهم رهخ

فدخًح ػردص حن حمدوحلهم طٟدهمص رمدخ ال يطنخٓدد مدع مدوحٍىهم حلمعٍوفدش فيطوؿدد رخلقدخنون حن يلدُمهم  ،حلمنٛد حلعدخم

طعى حموحل غيٍ مٍٗوعش ولو لم يػرص رىليل مخىي حنهخ كخندص نطيؿدش  فبنهخمٛخىٍ مٍٗوعش لًلك حلطٟهم وحال  إلػرخص

حلًي يػرص طٟهم حموحله رمخ ال يطالثم  ويطعين طؿٍيم ًلك ومعخقرش حلمو٥ف ،ٗكل أيممخٍٓخص فخٓىس من أو  ٍٗخوى

مٛخىٍس حلمقىحٍ حلمطٟهم من حموحل حلمو٥ف اٟخفش الى حلكرّ أو  مع موحٍىه حلمعلن عنهخ رعقورش ؿُحثيش كخلغٍحمش

  .حلمًكوٍ

 اشران مؤسسات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد .8

ص حلمؿطمدع حلمدىني لطٗدؿيعهخ وطفعيدل ؿخى ٓرل للطعخون رين مإٓٓخص حلق١دخع حلعدخم وردين مإٓٓدخأيمن هالل  

 ،ونٗدٍ حلدوعي رمهدخ١ٍ حلفٓدخى لدىى حلؿمهدوٍ ،ىوٍهخ ومٓخنىطهخ لنٍٗ ػقخفش حلنُحهدش وحلٗدفخفيش وحلهٟدوع للمٓدخءلش

وقى طٟمن قخنون هيثش حلنُحهش على حنٗخء ىحثٍس رخٓم )  ،وطقييم عمل حلمإٓٓخص وفٟق حلممخٍٓخص غيٍ حلن٥يفش فيهخ

حلهىمددش  صوأهالقيددخحلعالقددخص مددع حلمن٥مددخص غيددٍ حلككوميددش ( وحن طكددون مهمطهددخ حلطعددخون معهددخ لنٗددٍ ػقخفددش حلنُحهددش 

ىون حن ططعدخون معهدخ لطكقيدق  ،حن طلك حلىحثٍس حٟكص ىحثٍس مهخرٍحطيدش طالكدق من٥مدخص حلمؿطمدع حلمدىنياال  ،حلعخمش

   .حلغٍٝ حلًي حنٗثص من حؿله

 تفعٌل دور االعالم فً مكافحة الفساد .9

ولكدن يطوؿدد  ،وطقيديم عمدل حلمإٓٓدخص حلعخمدش ،ونٗدٍ حلٗدفخفيش ،ىوٍ مهم فدي فٟدق عمليدخص حلفٓدخى لإلعالم

يطوؿد ف ،رمخ يؿعل حلنخّ يفقىون ػقطهم رخلق١خع حلعخم ومو٥فه ،ه ر١ٍيق منخٓرش ال طؤطي رنطخثؾ عكٓيش مىمٍسآطعمخل

حلمدو٥فين وفٟدكهم  رؤٓدمخءىون حلطعدٍيٝ  ،عمليدخص حلفٓدخى فيهدخٗخٍس الى فٟق حلفٓخى وطقييم عمل حلمإٓٓخص وحإل

حلطٛفيخص حلٓيخٓيش ومن حؿل كٓد وى رعٝ حلفٍقخء من حلٓيخٓيين كمدخ كٛدل فدي  ألغٍحٝأو  ،على مؿٍى حلطهمش

 .ٓيخٓيش هيثش حلنُحهش
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 وسائل العمل وانجاز المعامالت  تبسٌط .17

وطمددىهلم فددي  ،فخلطعقيددىحص طهلددق ر١ددؤ ،فخلطعقيددىحص حلريٍوقٍح١يددش طٗددكل ركددى ًحطهددخ مٛددىٍح ٍثيٓدديخ لنمددو حلفٓددخى 

فيكون طٓهيل وطرٓي١ حؿٍحءحص حلمعخمالص حالىحٍيش من هيٍ وٓدخثل  ،حلٛوٍس عىس العرين وطُيى من غموٝ حلن٥خم

ويطيق للمدوح١ن مُيدىح  ،حفطعخل حلعقرخصأو  من فٍٙ حلمو٥ف في طؤهيٍ حلمعخمالص الن ًلك يقلل ،ق١ع فٍٙ حلفٓخى

هدًه حلوٓديلش  عطمدخىوهيدٍ حٓدلود إل ،من معٍفش مخ هو م١لود منه وكم طط١لد معخملطه من وقص ووػخثق وحؿٍحءحص

على حلطعقيدى وطعمدى  يكون رمكننش حلمعخمالص ومنع حالطٛخل رين حلمو٥فين وحلمٍحؿعين مرخٍٗس ممخ يٓخعى في حلقٟخء

 .ويؿعل الطمخّ حلٍٗى في كىه حالىنى ،حلطؤهيٍ

 بدٌة اإلداراتأالمنع م   .11

َلْ لٌاه   نئ١ً ا١ٌٙ ح فٟ ِِٕثح ِاكج ف١اه ِؽاكقجأٚ  اٌهئ١ً اَلقانٞ واٌٛو٠ه ٚاٌّك٠ه اٌؼاَ ئٌرّهانِٕغ  أٞ

تفَلف ٌٛ ذُ ذؼ١١ٕاٗ   َٚل اػاقج إٌظه ف١ٗ ِٓ ـَلي اقاءٖ ٚأعاواذٗ  ِا قاَ َل ٠رٛلغ اواؼرٗ ػٓ ِِٕثٗ  ِكػاج ٌٍفٍاق

ح اٌّٛظا ٌٍرعك٠اك ٠ىاْٛ ِف١اكا فاٟ فؽاص ٠اْ لثٛي ْٚلئل   ٌٚٛ وأد لاتٍح ٌٍرعك٠ك ٌٚىٓ ٌّهج ٚاؼكج فم   ٌفرهج ِؼ١ٕح

  ح ظك٠اكج٠اَٚل ٖؤِّاااػح ظك٠اكج ِآ اٌعٙاح اٌّفرِاح ت٠اٚٔمك ٚذم١١ُ اقاء ٚػًّ اٌّٛظا ؼ١ٓ إٌظه فٟ لثٛي ِٕؽٗ ْٚل

فاٟ ِِٕااة ٠ؼ١ِّااٗ ِإشااه اْ اػّاٌااٗ ٚاقاءٖ ٚذِااهفاذٗ تاٌّاااي اٌؼاااَ  حا٠اأِٙااا َل ئٌااٝ  اٌّٛظااا ئٌاارّهانوّاا اْ ػااكَ 

ػٍاٝ اَللاً اإلؼٍااي تٛظاٛق أٚ  ٚ٘اٛ شاىً ِآ اشاىاي اٌهلاتاح  ١ٌىْٛ ِؽً ِهاظؼح ِّٓ ١ٌؽً ِؽٍٗ فاٟ إٌِّاة

 .اٌهلاتح اٌَلؼمح

 ختصار هً :إب الفسادوٌمك  المول ا  طرق معالجة 

  ط١ريق حالٓطٍحطيؿيخص حلمٟخىس للفٓخى وٓن حألن٥مش وحلطٍٗيعخص وحلقوحنين وحلٗفخفيش فيهخ رمخ ال يىع مؿخل

 .للٗك وحلوٟوف في ط١ريقهخ وحلؿُحءحص حلٛخٍمش في كق حلمهخلفين

 هم وىوٍهم في حإلهرخٍ أهالقيخططوعيش حلمو٥فين لهًه حل٥خهٍس حله١يٍس وطىحعيخطهخ وطؤػيٍهخ على حلمؿطمع و

 عن كخالص حلفٓخى في ىوحثٍهم وأن عقيىطنخ حلٓمكخء طكخٍد هًه حل٥خهٍس وطؿٍمهخ.

  عقى نىوحص ىينيش في حلىوحثٍ حلككوميش يكخٟدٍ فيهدخ ٍؿدخل ىيدن كدول ىوٍ حلدىين فدي حلقٟدخء علدى حلفٓدخى

ش وحلمكطورش في مكخٍرش هًح حإلىحٍي وكًلك ىوٍ حلعرخىس وحلؿخمعخص وحلمىحٍّ وحلقنوحص حلمٓموعش وحلمٍثي

ف حلقٛٙ وحلعرٍ عرٍ حلطخٍين كول حالقدوحم حلٓدخرقش ومدخ كٛدل لهدم يٟخاحلىحء وه١وٍطه على حلمؿطمع و

 .رٓرد حلفٓخى

 هدٍىوٟع ن٥خم مكخفؤس مخليش لمن يقوم رخلطرليغ عن كخالص حلفٓخى رٗدطى ٛدوٍس فدي ىوحثدٍهم وحلدىوحثٍ حأل 

 .وحالرطعخى عن حلٗكخوى حلكيىيش

  عقوردخص وؿدُحءحص ٍحىعده ووحٟدكش طنخٓدد كدل فٓدخى وطكدى مدن ٥هدوٍه مدٍه ػخنيدش وطكدون معلنده وٟدع

 .ومطخكه للؿميع

  ؿددخى كددخىٍ و٥يفددي منخٓددد لكددل فثددش طنخٓددد وٟددعه أيطكٓددين حل٥ددٍوف حلمعخٗدديش للمددو٥فين مددن هددالل

 .وحالٍٓي وططنخٓد مع حل٥ٍوف حلمعيٗيش للرلى ؿطمخعيحإل

 هدخ كيخلهدخ وطعميمهدخ اطهخًعن كخالص حلفٓخى رٗطى أنوحعه حلطدي طدم حكطٗدخفهخ وحالؿدٍحءحص حلطدي طدم  عالنحإل

 .على حلىوحثٍ حلككوميه ليكونوح عرٍس لغيٍهم
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  حطخكش حلفٍٛش لهلق نوع مدن حالردىحع وحلط١دويٍ لدىى حلمدو٥فين ومكخفدؤطهم علدى ًلدك وطعليدق حٓدمخثهم فدي

 .حلمو٥فينلوكش حلٍٗف ليكون كخفُ لغيٍهم من 

  طٗددكيل لؿنددش فددي كددل ىحثددٍس ككوميددش لإلٛددالف حإلىحٍي لىٍحٓددش حلوحقددع حإلىحٍي وطغيددٍ ٓددلوك وحطؿخهددخص

 .حلعخملين لمكخٍرش حلفٓخى وعالؽ حإلنكٍحف وقص اكطٗخفه

  طددوفيٍ حلقيددخىحص حلٗددخرش حلنٗددي١ش حلمإمنددش رددخلط١ويٍ وحلطغيددٍ وحلطددي لددىيهخ مددإهالص علميددش وهرددٍحص عمليددش

 .هخ لقيخىس حلعمل حلو٥يفي لٟمخن نؿخكهخ في قيخىس حلطغيٍطؤهيلخ ومطٍحكمش وىعمه

 علدى  عطمدخىعلدى حلكفدخءس وحالردىحع حلعلمدي وعدىم حإل عطمخىوٟع حلٗهٙ حلمنخٓد في حلمكخن حلمنخٓد رخإل

 .حلعالقخص حلٗهٛيش وحلمكٓوريش وحلوح١ٓش وحلعالقخص حالٍٓيش

 للطٍقيش وطقلى حلمنخٛد ويكون وحٟكخ ومعلنخ للؿميدع  ه كؤٓخّاعطمخىوٟع ن٥خم لطقويم حألىحء للمو٥فين و

 وأن يٍحعي حلمٓثولين هللا وع٥م حلمٓثوليش في حلطقويم.

  ٓددنوحص حلهىمددش فقدد١ فددي اٗددغخل حلمنخٛددد حإلىحٍيددش وحلمخليددش وحلفنيددش مددع أهميطهددخ ولكددن يؿددد  اعطمددخىعددىم

 .حلنُحهش وحلٓلوك حلكٓن وحالٓطقخمشمخن رخلط١ويٍ وحلطغييٍ وييطُحمن معهخ حلطكٛيل حلعلمي وحلمعٍفي وحأل

  ٍوٟع أىلش حنؿخُ حلمعخمالص وحالٗطٍح١خص حلم١لورش لهخ ووٟدعهخ فدي مكدخن ردخٍُ فدي حٓدطعالمخص حلدىوحث

حلككوميددش فددي مقىمددش هىمددش حلمددٍحؿعين وعلددى كددخمالص هخٛددش رددًلك ومٍحؿعطهددخ رٛددفه ىوٍيددش لطعددويٝ 

 .كل ؿىيى لهخ اٟخفشحلنقٙ وكًلك 

 مكدخن  أيومش حاللكطٍونيش ووٟعه كيُ حلطنفيً ليطمكن حلموح١ن من مطخرعش معخمالطه مدن طفعيل رٍنخمؾ حلكك

 ىوٍيخ. للؿهشعلى ٗركش حلمعلومخص )حالنطٍنص( وطكىيع حلروحرش حاللكطٍونيش 

  طرٓددي١ حلقددوحنين وحلطٗددٍيعخص وحألن٥مددش وؿعلهددخ حكػددٍ ٗددفخفيش وطوٟدديق مفٍىحطهددخ لكددي ال طٓددطغل مددن قرددل

حلػغٍحص في حلقدوحنين وهخٛدش حلقخرلدش للطفٓديٍ ردؤكػٍ مدن  آطهىحمق مؤٍرهم من هالل ٟعخف حلنفوّ لطكقي

 .ومنع حالؿطهخى أيٍ

  عقى حللقخءحص حلىوٍيش رين ٍثيّ حلؿهخُ وحلمٍإوٓين لىيه لال١الع على حعمخلهم ومنخقٗطهخ وكدل حلمٗدخكل

 .وحلمعوقخص حلطي طوحؿههم

 حلدًين يٗدغلون و٥دخثف قيخىيدش للمكخف٥دش أو  لدىيهم ًمدش مخليدش أىحء قٓم حلكفخ٥ على حألمخنش للمو٥فين حلدًين

 آددطهىحمحلنفددوً وحٓددخءس  آددطغاللٍد ٗهٛدديش وكددًلك عددىم آه لطكقيددق مددآددطغالل معلددى حلمددخل حلعددخم وعددى

  .حلٓل١ش
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 لمهنٌةاق خالاال :مسالخالفصل ا

   (Professional Ethics) هابادآو  لمهنةاق خالا

لمكطدٍف فدي مهنطده ح نٓدخنحإلكد خن طٛدحلطدي يؿدد حقيدش هالحاللٓلوكيش وح دحىحآلوعى حلقوحهي مؿموعش من 

مدش خ( رٛدفش عEthics) دحىحآلوص خلٓدلوكيحلدرعٝ حيُعدٍف  و. طدهحه نفٓده وًخلمؿطمع ككل، وطؿحه خه عمله، وطؿخطؿ

ص فدي خلطرعدح، ويمكدن وٟدع هدًه خًهدخطهحلطدي يدطم حص حٍحقيش للقٍهالحالص خلطرعخٍس عن طفكيٍ منهؿي يطعلق رخعر خنهخر

ٓدديش للٓددلوك خييٍ قيخمعدد خنهددخهددٍون رحال خويعٍفهدد ،صحٍحلقددٍحًى معددين لمددن يطعلددق رهددم هددًه حأو  ٍ كددىوع ٟددٍٍخ١ددح

 . ؤله١حرل خد مقحلٛوحٍ خ١حلمؿطمع في حلمقرول من حلٓلوك حي حقي، هالحال

 كػيدٍح  وٓع حلمهني" له مفهوم حلعمل ح"ن حفيقطٟي طفهم  حلمهنش طكىيىح دحىآأو  صخلمقٛوى رٓلوكيحطوٟيق  خمح

لكدى حء خٓدطيفحف، وليّ فق١ ح١ٍحه عىس خمعينش طؿ الطُحمخص ءحىؤر نٓخنحإلم خلو٥يفي، فهو يط١لد قيحء حىحالمن مفهوم 

ؿدٍه ح هدًؤويحليدوم  يدشخمنُله في نه الىػم يًهد  ،الي رٗكل خثه، يقوم رهخل من قرل ٍإٓخعمحمن  اليه لموكلحىنى حال

ٛدوٍس فنيدش  فٟدلؤوركمدل، حاللوؿده ح علديم رده خلقيحهميش حلٍغم من ح عليء، حىحال حن هًح. لٗهٍحيش خفي نه لمٓطكقح

كم لىيه مدع حلطي ططٍحلعمليش حلهرٍس حٓطه، وكًلك حص ىٍحء ٓنوخػنحلفٍى ح خكطٓرهحلطي حلعلميش حلكٛيلش حٍ خ١حممكنش في 

طه طنكٍٛ فدي هدًه خن ملكح نٓخنحإلعطرٍ ح حًحولكن . لو٥يفيحأو  لكٍفيحلعمل حٍ خ١حن يىهل في حلُمن، يمكن حطقىم 

 . يطهانٓخنفي  خن ًلك يُعى نقٛخلفنيش وكٓد، فحص حلقىٍح

 خعدحنوحؿده حٍّ لمهندش معيندش يوخلممدحمدش، وخق رٛدفش عهالحاللمهنش هي فثش فٍعيش من من٥ومش ح أهالقيخصن ح

لٍٟوٍس خيعينه ر رٗكل منهؿي، وال خؿههحيطعلم كيف يو نحقيش، يطعين عليه هالحالل١ريعش حص حص ًكال  لمٗحٛش من خه

ٓدرش خلمنحص حٍحلقٍحً خطهحص وكال  لمٗحؿهش مػل هًه حمو عليىيين خلعح ٙخٗهلألقيش هالحاللمن٥ومش خطىٍيره ومعٍفطه ر

ل غيدٍ خعمدحالٍ خ١دحفدي  خلطدي يمكدن وٟدعهح، ولمهنىٓدون مدػالح خؿههدحلطي قدى يوحقف حلموحل وخعمحالمػلش حومن . خله

 لمهنيش:حٍٓش خلمقرولش للممحمش خلعح دحىحآلفق مع حططو لطي الحقيش، وهالحال

 م رهدًه خلقيدحهٍين فدي آء كقوق ُمال ٟىلمكٓوريش حلٍٗوس وحقيش مػل هالحل ر١ٍق غيٍ خعمح عليلكٛول ح

 . لخعمحال

 ص مٓدطوى حيطٍطدد عليده طقدىيم هىمدش ً خفّ، ممدخلطنحيش طكص ٟغ١ خمطىنيش للغ دخطعؤرل خعمح عليلكٛول ح

 . قل طقىيٍح عليٟع حمطو

 ٟ(لوقص مػالحول في نفّ خلمقحلك وخٍي للمخٓطٗخلعمل كحء )لعمالحلق رين خلمٛحٍد خط 

 لهنىٓيشحص خلمٍٗوعحلمؿطمع عنى طٛميم وطنفيً خٍس رخلٟحأو  لمىمٍس للريثشحنريش خلؿحٍ خػحالٟي عن خلطغح . 

 كػيٍح  لطي طٓرد حقيش هالحالموٍ حالهم حن حلغٍد حلمهنيين في ىول حي رين حلٍحص خعٓط١الح٥هٍص رعٝ حوقى 

 علديللكٛدول  خيحلهدىحلق، وطقدىيم خلمٛدحٍد خ، هي طٟدخهحٍحص طكٍلمعىال خلمهنش ١رقحٍٓش خمهم عنى ممخمحص كال  مٗ

 . لمٍإوٓينخلؿنٓي رحلطكٍٕ حفع، وخمن
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ع لٓلوك فدي ػدالحو قهالخألرلمطعلقش حل١ريعش حص حلمهنيش ًحص حٍحلقٍح خٓهخٓح عليلطي ططهً حىٍ خلمٛحطنكٍٛ 

 ص ٍثيٓيش:خمن٥وم

 لطٍريطه وطكوينه وىٍؿش طىينه خلفٍى ١رقخٛش رخلهحلقيم حمن٥ومش  -1
 

 مشخلمؿطمع رٛفش عحثىس في خلٓحلقيم حمن٥ومش  -2

 صخٍٓدخٓدرش لممخلمنحعدى حلقوحلطدي طٟدع حلمهنيدش، وحص خلطن٥يمدحص وخردخلنقح خلطدي طٛدىٍهحلمهندش ح آىحدثق حلدو -3

 لمهنش(حلمؿطمع، ح، حلمٍإوٓينء، لُمالحء، لعمالحلمهطلفش)حف ح١ٍحاله خهم طؿبلطُحمخطلمهنيين رحم خلٓلوك عنى قيح

  لاعماال أخاللٌات

لطدي حىريدش حال أو قيدشهالحالص كال  لمٗحقيش وهالحالىة خلمرحلطي طىٍّ ح لط١ريقيشح هالقيخصحألل خٗكحهي ٗكل من 

ص خومن٥مد فٍحىحأللٛلش رٓلوك حص حل ًخعمحالٍس حىحند حؿميع ؿو عليمٍ ين١رق حال. ٍيشخلطؿحل خعمحالفي ريثش  خطنٗ

ص مػدل خاللمؿحلعىيى من حقيش في هالحالثل خلمٓحمل مع خيطع هالقيخصحألل في خلط١ريقيش هو مؿحق هالحال. ل ككلخعمحال

 . لخعمحال أهالقيخصنونيش وخلقحلطقنيش وحل١ريش وحص خاللمؿح

ل خعمدحالل خقيدش فدي مؿدهالح كػدٍحالص خلعمليدح علديل١لدد حى في خُىيالعٍٗين يوؿى حكى وحلوحلقٍن حيش حومنً رى

 أهالقيدخصعش لطكٓدين خلٛدنح علديلٟدغ١ حلوقدص نفٓده، يدطم ط١ريدق حوفي . (هالقيخصحألٓم )بلمعٍوفش رحص حءحؿٍحالو

لمملكدش حل١دٍق فدي ح علديثد حلٟدٍحع خٍطفدحلؿىيىس )مػل حنينه حم وقوخلعحع خلق١حص حىٍخل مرٍيش من هالخلطؿحل خعمحال

مدن  ؿدلحالٓدد قٛديٍس خطكقيدق مك لخعملألن يمكن خكيحالفي كػيٍ من و . ليش(خلعحص خنرعخػحالص حص ًحٍخلمطكىس للٓيح

 . لوقصحى رمٍوٍ خقطٛحالطقويٝ  الىص طميل خلٓلوكيحقيش، ولكن مػل هًه هالحلعمل ر١ٍيقش غيٍ حل هال

لدو٥يفي، حلطهٛدٙ حص وخلٗدٍكحٍٓدش خكمم. ١ وٛفيخنٟراص حٍيش وًخل معيخعمحال أهالقيخصن طكون حيمكن 

 أهالقيدخصويعكّ مدىى وقدىٍ . لوٛفيحىيمي خكحالٓلود حالفي  خيٟحويإهً . ولحالم خلمقحٍي في خل يكون معيخلمؿح

ىس خٍيهيددش، طددم ُيددخلطحكيددش خلنحومددن . شاقطٛددخىيلغيددٍ ح حإلؿطمخعيددشلقدديم ح الددىل خعمددحال خلطددي طن٥ددٍ رهددحلىٍؿددش حل خعمددحال

ٓددريل  علديو. صخىيميددخكحاللكريدٍس وحِص خلٗدٍكحِص، فدي كدل مددن خلطٓددعينيحِص وخنيندخلػمحء خػندحِل خعمددحال قهالؤرد هطمدخمحإل

لغيددٍ ح حإلؿطمخعيددشلقدديم حرطعُيددُ  خهددالطُحم علدديكددى إلكرددٍى طحص خلٗددٍكخٛددش رخلهحلويددد حقددع حمومع٥ددم حليددوم  ل،خلمػددح

وفدي . (حإلؿطمخعيدشلمٓدإوليش حػيدق وحلموحلٓدلوك، حعدى حص قوخوين )مػدل مدىونخلعندحٍ مؿموعدش مدن خ١دحش فدي اقطٛخىي

ه للريثدش خطؿدحالقيدِش )مػدل هالحاللعمدِل حص حاعطردخٍٟدوء  علديلٍثيٓديش حص طعٍيف قديمهم خىص ٍٗكخعحِص، خاللكحرَْعٝ 

 . (beyond petroleumلٍٗكش 

  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 رٌةالتجال اعمااللٌة فً خالاالئل المسا علًمة انظرة ع

 :مةالعال اعماال أخاللٌات -1

 ٛدى خلمقحفي طكىيى  خفهحهىحكى حلًي يطمػل ح، لخعمحالفلٓفش ل مع خعمحأل أهالقيخصلؿُء من ح حهل هًحيطى

 اليه ن ين٥ٍحنه ينرغي خٓهم، فحالثى كملش حلٍثيٓي لٍٗكش طع٥يم عوحلغٍٝ حن خك حًح. للٍٗكشش ٓخٓيحأل

 . هٍحي ٗهٙ حلق وكقوق خمٛ علين طكٍٙ حيؿد  خنهألقي للٍٗكش هالحمٍ غيٍ حه بعطرخٍر

 أو  صخللٗدٍك شحإلؿطمخعيلمٓإوليش حCorporate social responsibility: م يقدع خهدو مٛد١لق عد

 . لمؿطمعحص وخلٍٗكحثمش رين خلقحقيش هالحالص خؿرحلوحلكقوق وحطكطه 

 مفهدوم ، نيدشخثطمحاللمٓدإوليش ح :خهميهخلٗدٍكش ومٓدحقيدش ردين هالحالص خؿردحلوحلكقوق وخلمطعلقش ردح خيخلقٟح

 . همينخلمٓحمفهوم كقوق ٟى  لمٛلكشح

 لطؿٓدّ حو، صخثي للٗدٍكحلعدىحء حلٗدٍحمػدل  :لمهطلفدشحص خص رين ٗدٍكخقلعالخلمطعلقش رحقيش هالحال خيخلقٟح

 . عيخلٛنح

 ٟصخلٍٗكحكوكمش  :ىسخلقيح خيخق . 

 صخلٍٗكح خلطي قىمطهح ٓيشخلٓيحص خهمخلمٓح . 

 صخٍكللٗ ؤله١حلقطل حع ؿٍيمش حٓطكىحقي كول هالحاللؿىل حنين، مػل حلقوحف ٛالح . 

 ص للطٓويقحىوح خص روٛفهخلٍٗكح أهالقيخصص خٓخٓي آطهىحمءس خٓح . 

 سبٌة:المحات المعلوما أخاللٌات -2

 ليخلمحلطكليل حوطٟليل  صحىحيٍحالٍس حىحو عيشحرىحالٓرش خلمكح . 

 ل خكطيدددا، لٓمٓدددٍسح ؿٍخومطددد، ليدددشخلمحق حوٍحال علددديل خكطيدددحالو ، لٓدددوقحملين فدددي خلمطعدددح حوالصطدددى

 . ليشخلمحق حٓوحالمي في حؿٍحالعد لطالح، كول لفوٍكّح

 صخلٗدٍكحلطنفيدًيين فدي حلمىيٍين ح الىلمقىمش حلمىفوعش حلغ خلمرحس في خاللمغحكول  :لطنفيًيحلطعويٝ ح 

 . خلعليحٍس حىحالو

 خهميهخلٍٗكش ومٓحلق خلقٛيٍ( ٛح ؿلحالن هًه قى طكون في )حفي كين  :لىفع للطٓهيلحو، ويخلٍٗح ،

 . لمؿطمعحمع قيم  فيخططنأو  فٓشخىس للمنخص مٟخٍٓخلممحولكن هًه 

 لبشرٌة:ارد الموارة ادال واعماال أخاللٌات -3

لعمددل حد خٛددكحقددش رددين لعالحٗددثش كددول خلنحقيددش هالحال خيخلقٟددحطلددك  لرٗددٍيشحٍى حلمددوحٍس حىح أهالقيددخصطغ١ددي 

 حن يكدون فدٍىحيلدُم  لعمدل الحكد خٛد. لمو٥دفحلعمل وحكد خلمٓطكقش رين ٛحص خؿرحلوحلكقوق وحلمو٥فين، مػل حو

م خلعدحل خلمدح ٍسحىالممػلدش فدي حلىولدش وحلعمل هدو حكد خن ٛحلمملوكش للىولش كيع حلككوميش حص خعخلق١حفي  هٛوٛخ  

ه ٍطرخ١دإل ن٥دٍح  ل خعمدحال ؤهالقيخصر هطمخمحإلى حُىا. لىولشحلٍٗعيش في حلٓل١ش حعليه  منصؤٓطحلًى حلمملوك للٗعد وح

فدي ىعدم  ٓديخٓألمو٥دف طلعدد ىوٍ ح أهالقيدخصن حو هٛوٛدخ  ء حكدى ٓدو عليص خلمإٓٓحللىول و شحالقطٛخىيلقوس خر

ٍ خنهيددح الددىٍيددش حىحاللمو٥ددف ح أهالقيددخصٍ خنهيددحرعددش للىولددش، وقددى يددإىى خلطحل خعمددحالص خعددخص وق١خلمإٓٓددحٓددمعش 

مش عن خلعحلو٥يفش ح ؤهالقيخصر لطُحمحإلهميش حطقل  وال. ل١ويلحلمىى ح علي هٛوٛخ  لككوميش حص خلمن٥محص وخلمإٓٓح

 . م هىمش مقىمش للؿمهوٍحن ٓلعش خء كحلمنطؾ ٓوحٍٗ رؿوىس خلمرح خهٍطرخ١ٙ إلخلهحع خلق١حل في خعمحال أهالقيخص

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ٟلدىين، حلعدٍق وحلؿدنّ وح، ولٓن(حٍ خلطمييُ ٟى كرح)لعمٍ حّ خٓح عليثم خلقحلطمييُ حطٗمل  لطمييُح خيخق

 . لؿنٓيحلطكٍٕ حو، ريخيؿحاللعمل ح :خيٟحن٥ٍ ح. ًريشخلؿحلوُن وح، وقشخعحالو

 لو٥يفيحء حىحالطقييم ٗثش عن خلنح خيخلقٟح 

 ٓددش خرٓي خيٟددحلمعٍوفددش حل، وخلعمددحلعمددل وحد خٛددكحص رددين خقددلطقليىيددش للعالحلن٥ددٍس حٗددثش عددن خلنح خيخلقٟددح

 . لعملحكد خلطو٥يف كٓد مٗيثش ٛح

 دحٍٟحالٍٓ ص، كخرخلنقح :لعملحن خ١يش في مكحلىيمقٍحعش خٗحلمو٥فين وحلمكي١ش رطمػيل ح خيخلقٟح . 

 خيٟدحن٥دٍ حو . صحلمهىٍحٍ خهطرح، لعملحكن خمحقرش في حلمٍح :للمو٥فٛش خلهحس خلكيحلطي طمّ ح خيخلقٟح: 

 . لهٛوٛيشح

 ىخلفٓحفٟق  :لعمل حكد خهٛوٛيش ٛ عليلطي طإػٍ ح خيخلقٟح . 

 ق خٓددطٍقحإل، لعروىيددشح :لمو٥ددفحلعمددل وحكد خلقددوى رددين ٛددحُن حلعمددل وطددوحلددش عقددى حثل ططعلددق رعىخمٓدد

 . لعملحنون خوق، قصإلمح

 لمهنيشحلٛكش حمش ولٓالح . 

ّ خٓدح علديي١دٍى أو  ن يعدينحيمكدن للمو٥دف  ال. لمدو٥فينحوفٛدل  ًو ٛلش رطو٥يدف خيٟحٓرق هو  خكل م

 . هٍحّ طمييُي خٓحي حأو  لىين،حلؿنّ، حلعمٍ، حلعٍق، ح

 لتسوٌك:ات والمبٌعا أخاللٌات -4

مل خلطعح الىلمنطؾ، قى يٓعى ح( الىلوٛول حص كول )وخلمعلومحرعى من مؿٍى طقىيم ح الىلًي يًهد حلطٓويق، ح

هل حلطددي يمكددن وٟددعه   ططددىحقدي هالحاللهدد١ حيددن حلمددىى معدين، ولكددن  مددٍ مقرددوالحال حيعطرددٍ هدً. لٓددلوكحو خمدع قيمندد

 ومدع ًلدك. معدالحالثل خفدش وٓدخلطٓدويق يٓدطهىم ركػحن ، وًلدك المعالحالث١ خوٓ خصأهالقيلطٓويق رقوس مع ح أهالقيخص

 . لخعمحال أهالقيخصٍؽ خوطمطى ه كرٍ من ًلك ركػيٍأموٟوع  معالحالث١ خوٓ خصأهالقيٍ رعطط

 خوطهفيٟه، ٍخٓعحاللطمييُ في حو، ٍخٓعحالطػريص  :لطٓعيٍح . 

 لطوٍيىحٓل ء وٓاللوالحعد في لطالحثل مػل خلطٓعيٍ لطغ١يش مٓحص خلطكطيكحوطٗمل هًه  :فٓشخنعش للمنخلمحص خٍٓخلممح. 

 ثي خلىعحلرٍيى حو، لفيٍوٓيحلطٓويق حو، عالنحإللغٕ في حلريثش وح الىه خطؿحالهٍ خلط٥ح :لمكىىسحلطٓويق حص خطيؿيحٓطٍا

 . لمه١١حىم خلطقح، م هٍميخلن٥حو، لكطٍوني(حال)

  لطدي طعطردٍ حص خنطؿدلمحأو  ،عالندخصحإللؿدنّ فدي حونيش، خػ عيشحلوحثل خلٍٓح، لهؿوميشح عالنخصحإل :عالنخصحإلمٟمون

 ٍسخٟأو  قيشهالحغيٍ 

 ٍّحلمىحلطٓويق في ح :لطٓويقحل وخ١فحال . 

 ىيشخلٍمحلٓوق حو ءحلٓوىحلٓوق ح . 
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 ج:انتاال أخاللٌات -5

ؽ خنطدحالص خص وعمليدخلمنطؿدحن حن خلٍٗكش لٟمحص خؿرحل مع وخعمحال أهالقيخصل من خلمؿح حمل هًخيطع خىس مخع

 ي منطؾحىس ىٍؿش ه١ٍ في خك عخن هنحل من كقيقش خلمؿح حكىس في هً أكػٍص لمعٟالحرعٝ  خطنٗ. حٍحٍٟحطٓرد  ال

 لمطغيٍس حلش خلكح عليلًي يطوقف حُ حىٍؿش من ؿوأو  لمقروليش،حلٛعد طكىيى ىٍؿش من حنه من حؽ، وخنطحالعمليش أو 

 . ١ٍ مقرولشخللمه حإلؿطمخعيشهيم خلمفحطغييٍ أو  ثيشخلوقح خللطكنولوؿي

 

 ص وطٛدنيع حٍخلٓديحٓدلكش وحاللككدول وحلطردغ وح)مػدل  خله١ٍس ر١ريعطهدحن وخىمرلش لإلخلقحص خلهىمحص وخلمنطؿح

 . لقفُ(حل خكرثيش، خلكيميحى حلموح

 لكٍرونحص خانرعخػٍس خوطؿ، لريثيشح أهالقيخصو، لطلوعح :لريثشحلٍٗكش وحقيش رين هالحالص خقلعالح 

 لمكمول حلمنرعع من حع خٗعحال، خ  ػيحلمعىلش وٍحغًيش حال :لؿىيىسحص خلطكنولوؿيحؿمش عن خلنحقيش هالحالكل خلمٗح

 . لٛكشحو

 خ  اقطٛدخىيلمكٍومدش حص خلفثدح آدطهىحم، وصخندحلكيوح علديٍد خلطؿدحن وحلكيدوحكقدوق  :لمنطؾحٍ خهطرا أهالقيخص 

 . ٍخهطرحالص خثنخد( كك)مػل ١ال

 ت:ارالمهارف والمعالفكرٌة والملكٌة ا أخاللٌات -6

 :كردٍ للفكدٍسح خمن لىيه كقوقد خٟكحوليّ و. ءخٗيحالملكيش ٓهلش مػل  خص قيمش ولكن ليّ لهحٍخلمهحٍف وخللمع

كطٗفص وٟعص فدي حلطي حلٍٗكش حم حلٍٗكش حلًي نمص فيه حلرلى حنفٓهم  حلمو٥فين حأو  لمو٥فين،حلطي ىٍرص حلٍٗكش ح

 . لملكيشحص كول خعحلنُحقيش وهالحالملكيش  طؤكيىل خوالصمك خلمكطملش  نطيؿش لًلك، طنٗحل١ريش حلمك١ش ح

 ٍيشخلطؿحص خملعالح عليلطعىي ح، إلفلمحكق  عليلطعىي حو، عحهطٍحالءس حرٍ عليلطعىي ح . 

 آدطهىحموٓدوء ، عحهطدٍحالص حءحرٍ آطهىحمءس خٓح :فٓشخلمنحلفكٍيش لهنق حلملكيش حن٥مش ح آطهىحمءس خٓح 

 .لنٍٗحو ليفؤلطحكقوق 

  قيشهالح ٓرخدص ألحىخنطقطه قى طعٍٝ الحلفكٍيش في كى ًحلملكيش حكطى مفهوم. 

 ىلدش مدن خغيدٍ ع ٓدطفخىسلإل فّخلمندحعدن  حلٍثيٓديين رعيدىحلمدو٥فين حد حؿطدًحٍٓدش خمم :لمو٥فحد حؿطًح

 . لطي قى طكون في كوُطهمحص حٍخلمهحأو  ٍفخلمعح

 ؿدش، خلكحلن٥دٍ عدن حل معين، رغٝ خهم موهرش في مؿأكػٍّ وخلنحلمطمػلش في طو٥يف ؿميع حٍٓش خلممح

 . فٓين طو٥يفهمخي منحمنع  أؿلمن 

 قيش(هالح لغيٍح) لريولوؿيشحلقٍٛنش حوقي(، هالحال) لريولوؿيحلطنقيد ح . 

 عيخلٛنحلطؿّٓ حص وحرٍخلمهحل خعمح . 

 

 :التكنولوجٌاق وخالاال -7
لطدي حقيدش هالحال خيخلقٟدحلعىيدى مدن حك خهند ،لعٗدٍينحلقٍن حص خعحهطٍحهم حمن  خلميش همخلعحلٗركش حلكمريوطٍ وح 

كن خمدحقردش حص، ومٍخنخلريحؽ حٓطهٍا الىيإىي  حوهً. صخلمعلومح الىلوٛول حلٓهل حفمن . خلطكنولوؿيحنٗثص عن هًه 

ُمددش لالح خلطكنولوؿيدحىويددش حالص خلددىى ٗدٍك أٛدرقو. ل١ريددشح خلطكنولوؿيدحطكٓدنص كددًلك . لهٛوٛدديشحلعمدل، وغدُو ح

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%B2).&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.&action=edit&redlink=1
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يػيٍ  حوهً. كشخهٍى مطحمش خىويش عحي حك خع وليّ هنحهطٍحالص حءحرٍ خىويش طكميهحالهًه . سخىويش منقًس للكيح ؽخنطإل

 . قيشهالحالٓثلش حاللعىيى من ح
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 حموق اإلنسا  فً المجال الطبى

 خلهد خيخقٟد فديلمؿطمدع حٓدثلش ح عليل١رى لنؿيد حل خلمؿح في نٓخنحإلٓش نرًس عن كقوق حؿش لىٍخك فينكن 

للطقىم  ن٥ٍح  لمى خع بهطمخملمقٍٍ يك٥ى رح حٓش هًحؽ لىٍخكطيحالن ح .مؿطمعيو  علمينونى و خو ق ىينيو  قيهالأرعى 

 -عىخلٛدنحلطلقيق ح -ءخعٟحالنقل  -لموصحٍ طيٓيٍ حوميش مػل )قٍالي  لرٍٗحس خلطى طمّ كيحل١ريش حلعلوم ح فيلمًهل ح

 آدطهىحمًلك  الىفش خٟح. لمخلعحء حس فقٍخلطى طمّ كيحؽ و ىيش للعالخلمحلطكلفش حع خٍطفحو كًلك . (خو غيٍه -مخٓطنٓحال

 . لمطهمينحص من خفحعطٍحال عليلكٛول حلطعًيد و ح خيخقٟ فيل١ريش حثل خلوٓحء و خ١رحال

 :نسا اإللف حمٌمٌة تتعلك بحموق امو

  :ولىااللة الحا

رعٝ  هٍؤطلًى حل١ريد ح عليثقش غيٍ ال ٥خلفؤره طعىى خهحن ينُف ال خٍة مٍيٟحل١وحطٍك ١ريد  

كدق  خيدك مدحٍ فدي. لطنفّخمدن ٟديق رد نىخهدٍ يعدحيطده رمدٍيٝ خلمٍيٝ رٓدرد عنحلش خ٥ٍس كخمن فيلوقص ح

 فديس عدىس مٍٟدى خً كيخنقحو هو يعمل طكص ٟغ١  لًى طعىى عليهحل١ريد حكق  خلًى ينُف و محلمٍيٝ ح

 لوقص حص حً

 :نٌةالثالة الحا

ٍٛكص لهم  لطيحص حلٓيىحكى حص طوليى خلمٓطٗفيح كىؤرلطوليى حء و خلنٓحقٓم  ممٍٟيء و خ١رحٍفٝ 

لؿون خطعدد حًخًن لمددحقعددش "حٟددٍس للوخنددص كخك لطدديحل و خ١فددحاللددص ١ريرددش خق خلمدد و. يددىُحالرمددٍٝ  خرطهخٛددبر

يدىُ  حالص خاللدىم ككدحلعىوى طنطقل عن ١ٍيدق حن حلعلم حمع  C و Bلكرىيش حص خلفيٍوٓخص رخرخلمٛحص حلٓيىح

 فديلدش خلكحرهم! كيدف طقديم هدًه خعقد حلوخن ينحرى  و ال خقيهالحيىُ منكٍفون حالن مٍٟى خء رخ١رحالكى حد خؿح

  نٓخنحإلٟوء كقوق 

 :لثةالثالة الحا

لمدٍيٝ حو قردل طهدىيٍ . مندىالدي  لكلدىحلدش كٛدوس مدن حُحعمليدش  ءحؿٍإل فىلمٓطٗحلمٍيٝ حىهل 

. كدشحلؿٍحء حؿدٍح علديفقطده حرمو خه وٍقدش ليوقدع عليهدخع١حو  لمخألرؿند يٗعٍ  يأف عن حلؿٍح لهؤٍٓٗس خمر

 لمٍيٝ حلكق  انطهخكلموقف ح حهً فيهل 

 :بعةالرالة الحا

ٙ خلهدح لمندويحثل خلٓدحلمٍٟدى نطيؿدش طكليدل حكدى حليدل ١ريدش طٓدليم ُوؿدش خٍفٝ مدىيٍ معمدل طك

 خندده مدن كقهددحٛدٍص حو  حٗدىيى خالنفعددحلُوؿدش حنفعلددص ح. لطقٍيددٍ للدُوؽ رنفٓدهحطٓدليم  علدديٛدٍ حو  خرُوؿهد

 لموقف ح حهً فييك حٍ خم. خٛش رُوؿهخلهحلمٍٟيش حلش خلكحمعٍفش 

 :مسةالخالة الحا

رلددش خلٗددعريش لمقحء خكيددحالكددى ح فدديمقهددى  الددىىيددش خثقش مخنون مددن ٟددخلددًين يعددحد خلٗددرحيطوؿدده رعددٝ 

لمٍٟدى ح الدىد خلٗدرحء ء مدن هدإالخعٟدحالٛدش رغدٍٝ نقدل خلهحص خلمٓطٗدفيحكدىى حونون مدع خء يطعخو١ٓ
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س مٍٟى خكي ًخنقحثىس مُىوؿش )خو رًلك ططكقق ف. مغٍى خىىمرل خء ن٥يٍ مقخعٟحالص نقل خؿين لعمليخلمكطح

 يك حٍ خم. لمطرٍع(حد خليش للٗرخلمحُمش حالو كل 

 :دسةالسالة الحا

و . ريدهحع حميدٍ فديكقه  خوليىه اع١خءلًين يٍفٟون ح خهل ُوؿهحلمككمش طٗكو ح الىٍملش حطقىمص 

نص طكطف٥ ررويٟش ملقكدش خؿنريش و كحالى لرالحكىى ح في خنص طقيم مع ُوؿهخلُوؿش كحن حمٍ وؿى حال رطكٍي

طده و مدن ػدم خرعدى وف خٍكمهد فديلرويٟدش حمدص ردٍُع هدًه خػدم ق -صخرندك للرويٟد فدي–طده خلُوؽ قرل وفحمن 

 يك حٍ خم. لٍٗعيحه كقه اع١خءلوليى و ح حف هًخنٛحلمككمش حط١لد من  هيو . لوليىح حٍُقص رهً

 

 :لمرضىاحموق 

لٍغم من ًلك خور ،ّ خلنحم وكىيع عالحالثل خفي وٓ حهيٍحص ٥هوٍه يىص معىالحم١ٛلق طُ..  نٓخنحإلكقوق 

 اللطدي حلمهمدش ح خيخلقٟدحكدىس مدن حي طٗدكل ونٓدخنحإللٟدعف حص خالٗدى كدحلدًين هدم فدي حلمٍٟدي حلش كقدوق خن مٓدخف

  هطمخمحإلثم من لمالحلقىٍ حعلي  ًطٓطكو

  :لطبٌبا علًلمرٌض احك 

 :جلعالا فًلمرٌض احك  -أ 

  ن يكٓدن حمهدم والآن يعمدل علدي طهفيدف حه وخؽ مٍٟدفدي وٓدعه لعدال خن يردًل كدل مدحل١ريد حعلي

 . يش ىون طمييُخلٍعحوي رينهم في خن يٓحملطهم وخمع

 ٓدلودخألر خٍهدخطراهكطمدل حلم يكن قدى  حًحؽ لعالحأو  يؿوُ لل١ريد ط١ريق ١ٍيقش ؿىيىس للطٗهيٙ ال 

 خلطدٍهيٙ رهدحوطدم  خكيطهٛاللمعطمىس وػرطص حل١ريش حص لمؿالحلٓليم ونٍٗص في حقي هالحاللعلمي وح

 . لمهطٛشحلٛكيش حص خلؿهحمن 

  ء فدي خ١ردحالمنده مدن  خكفدحن يٓدطعين رهردٍس مدن هدم حلمهنيش وحطه حٍخن يلطُم ركىوى مهحل١ريد حعلي

 . للُومحؽ مٍيٟه عنى ٥ٍس وعالخمن

  يلي خعي محن يٍحل١ريد حعلي: 

 . حإلؿطمخعيشليش وخلمحلمٍيٝ حلش خن يقىٍ كحره وخطعحس في طقىيٍ خاللمغحعىم  -

رٗد١ٍ  ح  قدل ٓدعٍحأللو١ني وحء حولويش للىوحالن طكون حس خعحلٍٟوٍيش مع مٍح ىويشخألرن يلطُم ح -

 . نخمحالعليش وخلفح

 . لٍٟوٍيشحلطٗهيٙ حثل خوٓأو  لمعمليشحليل خلطكحن يقطٍٛ علي ١لد ح -

   ي مٍكلدش أفدي أو  ءحرطىاي مٍيٝ حؽ عن عىم عال عطًحٍحإليؿوُ لل١ريد  شخؿللعحص غيٍ خاللكحفي

 . عطًحٍحإليؿوُ لل١ريد  فال شخؿللعحص خاللكحفي  خمح ،لمهنشخمطعلقش رأو  ٗهٛيش ٓرخدأل

 م ولددم خلعددحٍّ خلممددحل١ريددد حه لددًلك خٓددطىعح حًحؽ مددٍيٝ لمطهٛددٙ ٍفددٝ عددالحيؿددوُ لل١ريددد  ال

 . يطيٍٓ وؿوى مطهٛٙ غيٍه

 لدًي حن يدىلي لل١ريدد حفيؿدد عليده  ٓرخدحألٓرد من  يأله خكى مٍٟحؽ كف ١ريد عن عال خم حًح

 . هشخٗفأو  رشخؽ كطلعالحٍ حٓطمٍُمش إلال خنهحلطي يعطقى حلٛكيكش حص خلمعلومخيكل مكله ر

 ٝلؾ خلمعدحل١ريدد حم عدالحرعدى  ٓطٗدخٍسحإلعلي ٓدريل  أكػٍأو  هٍحهله ىعوس ١ريد حأو  يؿوُ للمٍي

 مدن ال آطٗدخٍسهله علدي حأو  لمٍيٝحٍٛ ح حًحلش خلكحؽ ٍ عالحآطمٍعن  عطًحٍحإلويؿوُ لل١ريد 
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ء خ١ردحالقدٍٍه  خلمد خلمدٍيٝ وفقدحؽ م رعدالخلقيدحلؾ خلمعدحل١ريد حٍفٝ  حًح. ٓرخدحألء حرىحيقرله رىون 

 . ٍينخلمٓطٗحء خ١رحالء كى هإالؿه الٍٗس عالخمر خٍكخن ينٓكد طحٍون فيؿوُ له خلمٓطٗح

  يمكدن  خويكًٍهم مم خاليه يش ويٍٗىهمخلوقح أٓرخدً خطهح الىفقيه حلمٍيٝ ومٍحن ينره حل١ريد حعلي

ري مدنهم رمعدٍفطهم ردًلك فدي خٍ كطدحقٍحويؿوُ له ١لد طوقيعهم علي  ،خطهخعحن يطٍطد علي عىم مٍح

 . لطي طٓطىعي ًلكحص خاللكحرعٝ 

 لمهنشحمش حفي مع كٍخططن ٝحغٍألثلطه خلمٍيٝ وعخل ٛلطه رٓطغالحيؿوُ لل١ريد  ال . 

  لطده خك خللدًين طط١لرهدحلٛدكيش حيدش خلٍعحؽ و لعدالح علدين يكٛدل حيدىُ حالد رعدىوى خلمٛدحمن كدق

 خص مخ١خكطيحالمن  حؿه مطهًن يلطُم رعالحل١ريد ح عليو . لعىوىخرطه رخٛحن ٓرد خك خلٛكيش مهمح

 . ره نفٓه و غيٍه يقي

 

 :لمرٌض(ا افمة )رضالموا فًلمرٌض احك  -ب 

 لمعٍفدش( مدن حفقدش )مرنيدش علدي حموؿده ىون عالأو  ل١ردي للمدٍيٝحلفكٙ حء حؿٍحيؿوُ لل١ريد  ال

ل١ريد ح الىلمٍيٝ حد خويعطرٍ ًه ،لًلك هالحلمٍيٝ حلم يكن  حًح خنونخمن ينود عنه قأو  لمٍيٝح

كددي يلددُم حلؿٍحٗددره أو  كدديحلؿٍحلطددىهل حص خالوفددي كدد ،فقددش ٟددمنيش علددي ًلددكحن عملدده موخفددي مكدد

فدي  حالردش خكط خنوندخيندود عنده قمدن أو  لمدٍيٝحلمعٍفدش( مدن حفقدش ) مرنيدش علدي حلكٛول علدي موح

 . سخلكيحً خنقحعي حىو

 ن حلدش ه١دٍس خلوعي فدي كحقى خمٍيٝ فأو  هليشحالقٙ خنأو  ٍٛخىس قخلًي يىعي لعيحل١ريد ح عليو

لمرنيدش حفقدش )حلموحٓدد علدي خلمنحلوقدص حلكٛول فدي حولو طعًٍ عليه  ًهخنفإلول يىيه خفي مطن خيرًل م

ل حُ حًح حالؿده عدن عال يطنكدى حاليؿدد عليده  خكمد. لقيم عليهحأو  لوٛيحأو  لمعٍفش( من وليهحعلي 

 . هٍح١ريد  الىلمٍيٝ خعهى ر حًحأو  له١ٍح

 ريش خىس كطخم ويكون ًلك رٗهحالعي ١ريش طهىى ٛكش حلىو حالٝ خؿهحالء عمليش حؿٍحيؿوُ لل١ريد  ال

س يؿدد علدي خلكيدحً خنقدحعي حلعمليش لدىوح خلطي ططم فيهح شخؿللعحص خاللكحوفي  ،من ١ريرين مطهٛٛين

 . ؽلعالحلش يٍفق رطًكٍس خلكحلؾ طكٍيٍ طقٍيٍ مفٛل عن خلمعحل١ريد ح

 

  :سرٌة مرضه فًلمرٌض احك   -ج 

  لمٍٟدديش ر١ٍيقددش مرٓدد١ش ومفهومددشحلطدده خلمطعلقددش ركحص خلمعلومددحن يددوفٍ لمٍيٟدده حل١ريددد حعلددي .

لدش خلكحله١يٍس وفي هًه حلمٍٝ حقد حلمٍيٝ علي عوحع ١الحيش عىم انٓخن ٓرخدويؿوُ لل١ريد أل

 حًح حالله١يدٍس حقرده حلمدٍٝ وعوحثقدش ه١دوٍس يش الانٓدخنلمدٍيٝ ر١ٍيقدش حهدل ح الدىن ينهدي حعليه 

ولدم  خعهدم عليهد١المعيندين الهخٛخ  ٗحكىى أو  لطهخكى علي كحع ١الحلمٍيٝ ٍغرطه في عىم حرىي ح

 . ك ه١وٍس علي من كولهخطكن هن

 حء علدي قدٍخن ًلك رندخك حًح حالرككم مهنطه  خ١لع عليهحلطي حٍ مٍيٟه حٍٓحء خفٗحيؿوُ لل١ريد  ال ٍ

 لطي حهٍى حالص خاللكحفي أو  لغيٍحن وقوع ٍٍٟ ؿٓيم ومطيقن يٛيد خمكحلش خفي كأو  ثيخقٟ

 . ص(خلوفيحليى و حلموحغ عن رالحال -لمعىيشحٝ حمٍحال-لعقليينحلمٍٟى حنون مػل ) خلقح خيكىىه

  م لم حىخلمٍيٝ لوٍػطه محس خإه كطى رعى وفخفٗحلل١ريد  قيك الللمٍيٝ  ٗهٛيلمٍٝ كق حٍٓيش

 . طهخكي فييٍٛف ره 
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  أو  لٛدديىليحأو  رلددشخلقحأو  فحلؿددٍحو  حل١ريددد حمددن  كددال  قددد خيع لمٛددٍيحنون خلقددحن حٍس خٗددحاليؿددد

 . ١لع عليه رككم مهنطهحلًى حلمٍيٝ حكى منهم ٍٓ مٍٝ حفٗى ح حًحل١د حلد خ١أو  لممٍٟشح

 

 :لطبىالتمرٌر ا فًلمرٌض احك  -د 

 لدًي حقدع حلفدش للوخمهأو  عدن طهٛٛده ح  ىس رعيدىخيىلي رٗدهأو  خ  ١ري ح  ن يكٍٍ طقٍيٍحيؿوُ لل١ريد  ال

 . لٗهٛي للمٍيٝحل فكٛه ه من هالالي طوٛل

  مص حىخم خىس ١ريش ي١لرهخٗهأو  طقٍيٍ أين يع١يه ح١ريره  علينه من كقه حن يعلم كل مٍيٝ حيؿد

 حالىس خلٗدهحطٓدلم هدًه  ال خلطنٛدل مدن ًلدك كمدحلل١ريدد  ُال يؿدوص ٛدكيكش و خمعلومد عليطكطوى 

 . ح  ٍٛخن قخن كحلوليه أو  خلغخم رحىخللمٍيٝ نفٓه م

 

 :ةالوفالمرٌض حٌ  احك  -ه 

 نون و هدًه خلقدحلٗدٍع و ح خكدىىه لطديح١ن حلمدوح فدي حال خٍهحهدىح ُيؿدو الو  خلمدٍيٝ كٍمطهدحس خلكي

فع حلمدٍيٝ و لدو ردىحس خء كيدخنهدح فديهم خن يٓدحيؿوُ لل١ريدد  و ال. ل١دحق مهنش خٍؽ ن١خه خؿميع

 :لمٍكمش مػلحطعٍف رقطل  لطيحص خاللكح في خٓيملٗفقش و الح

 . ىطه و ٍغرطهحٍحطه رملء خء كيخنهحلعمى لمن ي١لد حلقطل ح -

 . ل١ريدحعىس خٍ رمٓخنطكحال -

 لمهطٛددش حص خلؿهددح غرالبرددلمٓدثول حل١ريددد حٛددش يقددوم خلهحل١ريدش حس خلمنٗددحهددل حلمددٍيٝ ىحطدوفي  حًح

 . سخلوفحعن  خه مرلغبعطرخٍر

  لدش خثيش مػدل كخلؿنحلٗرهش حص حىع ًحلكوحص وخرخٛحاللمهطٛش عن حص خلؿهحغ رالحل١ريد حيؿد علي

لدش خلكحردش طقٍيدٍ ١ردي مفٛدل عدن خمع كط خغيٍهأو  ق١عيشأو  فًسخؿٍوف نأو  ٍيشخن عيٍسؤررش خٛحال

 . لطقٍيٍحرش خلش وكطخلكح٥ٍس خٍكش في منخهٍ للمٗحعليه ويمكن لل١ريد ىعوس ُميل  خوقص عٍٟه

 

 :لسجٌ المرٌض احك  -و 

  لنوعيدش حيدش ٛدكيش مدن نفدّ خن يدوفٍ لهدم ٍعأل١ريش للمقيىس كدٍيطهم حيش خلٍعخلمكلف رحل١ريد حعلي

 . لمقيىس كٍيطهمحكين لغيٍ خلمطحلمٓطوي حو

   خلطعًيد وغيٍهدحص خٍكش في عمليخل طٗكل مٗخفعح يشؤرٓلريش أو  ريشخيؿحم ر١ٍيقش خلقيحويك٥ٍ عليه 

 . لخفعحاللطكٍيٝ علي هًه حأو  ١إحلطوحأو  يشانٓخنلالحأو  ٓيشخلقحملش خلمعحمن ٍٟود 

    لمقيىس كٍيطهم علي حد حٓطؿوحعىس في خلمهنيش للمٓحطه حٍخطه ومهخمعلوم آطهىحموكًلك يك٥ٍ عليه

 لمقيى حء لطقييى كٍكش حؿٍحي حٍكش في خلمٗحأو  ،لعقليش لهمحأو  لرىنيشحلش خلكحأو  لٛكشخنكو يٍٟ ر

 . لعقليش للمقيىس كٍيطهمحأو  لرىنيشحلٛكش حيش خييٍ ١ريش مكٟش لكمخلمع خ  طقٍٍ ًلك وفق حًح حالكٍيطهم 
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 تاجبالوالحموق و ابٌ   ام معًالجالب الطا :1ملحك 

 نسا اإللتربٌة وحموق ا

ق خيقع في ن١د خومن كيع طكىيى م ،خاليه لن٥ٍسحص من كيع خلمؿطمعحف هطالخطهطلف ر نٓخنحإلفش كقوق خن ػقح

هيدش كقدوق خم الدى خيٟدحلن٥دٍس حكمدش طهطلدف خلكحص خلٓدل١ح الدىلنٓدرش خلكقدوق، ورحيعطردٍ مدن  ال خومد نٓدخنحإلكقوق 

ن خىيدحص وخفدخص وػقخف مؿطمعدهدطالحم خمدحً نكدن ح. خٍٓطهخرمم فٍحىف لألخلٓمحلي خلطخلكقوق ورحيعطرٍ من  خوم نٓخنحإل

 . ن٥مشحص وىول وحٍخوكٟ

ن حٍس يؿد خلكٟحفلكى نرنى . لطعليمخر خناهطمخم خوؿهن حًح حال حرىح حولن يكىع هً ،خنطهخو لكى طٓطعيى مٍٛ مك

غ حفدٍكدش وقدص خطحولدى مدع حالكله حمٍ فيٛش خلطعليم هخن نهطم رحفيؿد . لطعليمحوهو  حال  أوال  ّ خٓحالعىس وخلقحنػرص 

أو  ندص علميدشخء كحٓدو خد وطنميطهدل١دالحهدد حل موٓدطغالح خهرهم ويؿدد عليندحمو حولكى ينمو حد لكى يٓطٍيكولل١ال

 ٓننؿد ؿيال   طؤكيىلخر خننؤف حطكقق كل هً حًاو. صخاللمؿحن١ٗش وحالؿميع  في خمطفوق ١خلرخ  فنيش ; لكى ننطؾ أو  ٟيشخٍي

ٓططقىم مٍٛ وطنعم وطعوى  رخلطخليو. له من كقوق خص ومخؿرحعليه من و خيعٍف م خ  مطقىم ؿيال   ،ؿمعحلم خلعحٓيٗهى له 

 . لطقىمحّ خٓحلطعليم هو حو ،ممحالّ خٓحلطعليم هو خف ،خعٍٗه الى

لمإٓٓدش حهدل حى خيٍغدد طكقيقهد لطديحلده خمحطه، كقوقه وخؿرحطه ووخرين مط١لر خم كػيٍح   معيخلؿحلد خل١حنى خويع

. ؿىيدى ٓديحىٍم خيدش عدحرى فيمٍس  ولأليىهل كليطه  خهله عنىمحص طولى رىخل و١موكخمآلطهٍؽ من حرعى  خمعيش ومخلؿح

يش نٓدخنحإللكقدوق ح اكطدٍحمص نكدو خكدل ٗدهٙ مٓدإولي علين حنقول كًلك  خننبفن لكل ٗهٙ كقوقه حنقول  خوعنىم

كقددوق  علدديلددد خٓددٍس لل١حالكيفيدش طٍريددش  الددىٓددنط١ٍق  خكمدد. نٓددخنحإلهيددش طعلدديم كقدوق خٓددنطعٍٝ لم حلددً. هدٍينلآل

ٓنٟدع  حهيدٍحمعيدش، وخلؿحص خلمإٓٓحهل حى كخىيميشحألص خلكٍيحػم  ،فيه خلًى ينٗحول حاللمؿطمع حعن  حطعريٍ نٓخنحإل

 . معيخلؿحلمؿطمع حهل حطه ىخؿرحلد ووخل١حثكش طٟمن كقوق ال

 

 نسا اإلهٌة تعلٌم حموق ام
 

هيٍ طعدى خلؿمح١ خوٓحفي  خونٍٗه نٓخنحإلل كقوق خلمعٍفش في مؿحن نقل خف نٓخنحإلكقوق  عليلطٍريش ح هميشأل ن٥ٍح  

ص خعدخلؿمحو فدٍحىحألوميدش ليح ٍٓدشخلممحفدي  خوطؿٓديىه نٓدخنحإل ىة وقديم كقدوقخن طعلديم مردخف حهميش قٛوى، لًحص حً

 فح١ٍحعىس  خهل فيهحعمليش معقىس كيع ططى خلمىني، ولكونهحلمؿطمع حلىولش وحص خمإٓٓ لؿميع مال  خٗ ح ٍ خٓطنفحيط١لد 

لمعديٕ، حس وخهي طٍريش قيم للكيد خنمحٍف للطعلم فق١، وخليٓص طٍريش مع خنهح. خلكهخومٛ خقعهحومو خطهخف مٓطويهطالبر

كردٍ حفي طعليمهم كطى طكون له  خن يعيٗوهح خنمح، فق١، ونٓخنحإلكقوق  حن يطعلموأيٍيىون  د الل١الحن أمن  خ  قن١الا

 :أؿلمن  خؿهخنكط خننحنؿى  حلً. لنٓرش لهمخثىس عمليش رخف

ل ومدي مدن هدالالدي  فدي ٓدلوكه خٍٓطهخمم عليىٍ خلقح، نٓخنحإلىة كقوق خلمطٗرع رقيم ومرح١ن حلموحطكوين  -

 . ه لكقوق غيٍهاكطٍحمطمٓكه ركقوقه و

 . لعٍقيحلط١هيٍ حلطعًيد وخ: كخطهخانطهخكش وٓخٓيحالص خلكٍيحو نٓخنحإلكقوق  اكطٍحمطعُيُ  -

 . خيطهخلكقوق وكمح اكطٍحمكيفيش  فٍحىحألطعليم  -

 . نخىيحألق و حعٍحألّ و خؿنحألس رين حوخلمٓحمق وخلطٓحهم وخلطفخلنهوٝ رح -

 . لش في مؿطمع كٍخٍكش رٛوٍس فعخلمٗحٙ من خٗهحالطمكين ؿميع  -

  



105 
 

 ص ررعٝخالكطفحالص وخٓرخلمنحفي  نٓخنحإلركقوق  هطمخمحإلوُ خطؿ خ  ص يٛرق ٍٟوٍيحعطرخٍحالٟوء هًه  علي

 عن  خفكٍطه في لمطكىسح ممحالوطٓطهىف . مقخلطٓحيوم أو  مٍأسلحيوم أو  ل١فلحيوم أو  لميخلعح عالنحإلم، مػل يوم خيحال

مو٥فدو  ،صخقليدحالقون، خلمعدحل١فدل، ح ،مدٍأسلحلٟدعيفش )حص خعدخلؿمحهيٍ و  خلؿمدحعمدوم  نٓدخنحإلكقدوق  علديلطٍريدش ح

لش خرمٓد هطمدخمحإلٛش(؛ وًلك كي يٛرق خلهحمش وخلعحلىولش حص خؿميع مإٓٓ ،صخمعخلؿحص وخنويخلػحٍّ وحلمىح ،لىولشح

 نٓخنحإلفش كقوق خلطٍريش كمىهل لنٍٗ ػقحٍ خهطيحولعل . خومن٥م خنيوعقال ومٓثوال خىفخه خيومي خ  اهطمخم نٓخنحإلكقوق 

لطٍردوي ح هطمدخمحإللندوع مدن ح حهمش فدي نٗدٍ هدًخومٓد. لمٗدٍوعح حمطيندش لطكقيدق هدًطيؿيش حٓطٍحرش خهو رمػ خوطٍٓيهه

 . نٓخنحإلركقوق 

  

   كادٌمٌةاألت الحرٌا

 :م هوخمركع ه الىن نٗيٍ حيؿد  كخىيميشحألص خلكٍيحول خعنى طن

 :كادٌمٌةاألت الحرٌاولت التى تنالمٌة العا عالناتاإل

 ص خلميدش للهدىمخلعحلمن٥مدش حىٍ عدن خلٛدحو خليلعدحلطعلديم حص خمإٓٓدل ٓطقالحو كخىيميشحألللكٍيش  خليم اعالن

 . 1988معيش ىيٓمرٍ خلؿح

 1990 حإلؿطمخعيشلمٓإوليش حلفكٍيش وحلكٍيش ح ٗؤنر خالمرخك اعالن . 

 2004ىيٓمرٍ  لعلميحلركع حو خليلعحلطعليم حص خل مإٓٓٓطقالحو كخىيميشحألص خن للكٍيخعم اعالن . 

 :عالناتاإل علًمة ات عاحظمال

 هددًه  علدديلمطٍطرددش حٍ خػددحآلو عالنددخصلمعددٍوف لإلحلددىقيق حلمعنى خردد اعالنددخص الاهددو  خٓددرق مدد خن كددل مددا

 . ًلك علينونيش مطٍطرش خٍ قخػآي أىون  ٍخن٥ٗىس للىول ولفص لألخن طكون منحطعىو  ال  عالنخصحإل

 ٛش خلهحؿش خلىيرح فيطإكى  كخىيميشحألص خلكٍيحولص خطن لطيح عالنخصحإلمن  خوغيٍه عالنخصحإلن ؿميع هًه ا

لىوليش ح طفخقيشحالو  نٓخنحإللكقوق  لميخلعح عالنحإلمنرػق من  كخىيميشحأللكٍيش حلكق وهو ح حن هًح علي خره

 . لمطكىسحمم حالىٍس عن خلٛحفيش وخلػقحو حإلؿطمخعيشو شحالقطٛخىيللكقوق 

 ن خكدد خٛددش رهددخلهح عالنددخصحإل اٛددىحٍو كخىيميددشحألص خلكٍيددخر لددىوليح هطمددخمحإلو٥هددوٍ  هطمددخمحإليددش حن رىا

 . 1988ىيٓمرٍ  10 نٓخنحإللكقوق  لميخلعح عالنحإل علي خ  مخٍرعين عأٓرش مٍوٍ خرمن

 لكٍيددش حؿددو مددن  فددي الالطمطددع ردده حيمكددن  ال نٓددخنخإللمطعلقددش رحلكقددوق حهددم ألطعلدديم وهددو مددن ح فدديلكددق حن ا

 كدخىيمىحأللمؿطمدع ح علدي حإلقطٛدخىيشٓيش وخلٓيحلٟغو١ حن حو خليلعحلطعليم حص خل مإٓٓٓطقالحو كخىيميشحأل

 .خلهىف من وؿوىهحيش وخلغحلطعليميش عن حص خلمإٓٓحف حنكٍخ١ت قى يإىى رخطٗكل وٟع ه

 :تٌةاَدئ المباور والمحا علًتؤكد وتركز  عالناتاإلجمٌع هذه 

 . لطعليمح فيلكق ح انٓخنلكل  -

كقدوق  اكطدٍحممطده ويعدُُ حركٍ نٓدخنحإل ّخكٓدوإللرٗدٍيش حملش للٗهٛيش خلكحلطنميش حلطعليم نكو ح يوؿهن ح -

 . شٓخٓيحالص خلكٍيحو نٓخنحإل

أو  لؿدنّحأو  للدونحأو  لعنٛدٍخيطعلق ر خنوع فيم يألطعليم ىون طمييُ من ح فيلكق حلش خكف فيلىول حؿد حو -

لدش خكأو  قطٛخىيحإللوٟع حأو  ؿطمخعيحإلأو  لقوميححألٛل أو  غيٍسأو  حلٓيخٓيلمعطقى حأو  لىينحأو  للغشح

 . خغيٍهأو  ىلميالح

 . ريخيؿحإل ؿطمخعيحإلس للطغييٍ حىألطعليم ح -
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 :ات ومنهالمصطلحاوضع تعرٌف محدد لبعض  نستطٌع ابك ذكرهالسا عالناتاإلل م  خال

 خوط١ويٍهدلمعٍفدش حرعدش خمط في خ  عيخؿمأو  خ  فٍىي كخىيمىحأللمؿطمع حء خعٟأطعنى كٍيش  :كادٌمٌةاأللحرٌة ا -

 . ءخلقإلحلطىٍيّ وحلهلق وحؽ وخنطحإللطوػيق وحقٗش وخلمنحٓش وحلىٍحلركع وحل من هال خوطكويله

 فدديلعمددل حلركددع وحٓددش وحلىٍحلطددىٍيّ وخلددًين يقومددون رحٙ خٗددهحالؿميددع  هيقٛددى ردد :كررادٌمىاأللمجتمررع ا -

 . خليلعحلطعليم حص خمإٓٓش من مإٓٓ

لمؿطمددع وٛددنع حمدن قددوى  خلىولددش وغيٍهددحل عدن ٓددطقالحإل هيقٛددى ردد :لتعلٌمٌرةات المؤسسررا فررًل سرتمالاال -

ى خٍٗدحإللركدع وحللطعلديم و هخطٓدخخٓيٍ حقدٍاو خٍطهدحىاو خليطهخورم خفيه هليحلىحلعمل حلمطعلقش رٓيٍ حص حٍحلقٍح

 . لٛلشحص حن١ٗش ًحألمن  خوغيٍه

 خيدٍطر١ رهد خومد نويخلػدحرعدى  خلطعلديم مدحكُ حمن مٍ خص وغيٍهخمعخلؿحططكون من   :الًلعالتعلٌم ات امؤسس -

 . فشخلػقحلركع وحكُ حمن مٍ

 

 لبالطات اجبائحة حموق ووال

له خن مخرري هطمخمحإل خمحن لُخمعش فكخلؿحلطعليميش في حلمن٥ومش حّ في خٓحاللمكوٍ حمعي هو خلؿحلد خل١حن ح خرم

١ حفدٍحالوردين  لطُحمدخصحإلء للكقدوق وخلد وعدخل١حلًي يؿعل حلطقليىي حلفهم حعن  حص رعيىخؿرحعليه من كقوق وو خوم

 . لٛكيقح خٍهخلطعليميش عن مٓحلعمليش حنكو يهٍؽ  عليلكقوق حفي هًه 

لهىميدش وكيفيدش حو كخىيميدشحألرطدوعيطهم ركقدوقهم  خرهمعش و١الخلؿحىل رين خلمطرحلفهم حثكش عن لالحطعرٍ هًه  خكم

معش خلؿحمن  خ  معش وًلك كٍٛخلؿحه خهم طؿبلطُحمخطر خ  يٟحلمهطٛش رًلك وطوعيطهم حلؿهش حلكقوق وحهًه  عليلكٛول ح

ص خلوٟدوف فدي مهطلدف مكوندحفيش وخلٗدفحقدش مدن لعالحل طلك خن يكون عليه كحينرغي  خىيمي ومخكحاللعمل حؿوىس  علي

 :صخؿرحلوحلكقوق وحن رهًه خيلي ري خوفيم. معيخلؿحلعمل ح

 

 معًالجالب الطا: حموق أوالا 

ٓديش حمعيدش فدي ريثدش ىٍخلؿحص حلمقٍٍخلمٍطر١دش ردحلمعٍفدش حلعلميدش وحىس خلمدح علديلكٛول حلد في خل١حكق  .1

 . لطكٛيل ريٍٓ وٓهولشحد وخٓطيعحالٓرش طكقق له خمن

 

 خلمد خمعدش وفقدخلؿح خلطدي ططيكهدحص خلهدىمحمدن  ٓدطفخىسحإلمعيدش وخلؿحقدش خلر١ح عليلكٛول حلد في خل١حكق  .2

 . ٗؤنلح حفي هً خلمعمول رهحمعيش خلؿحف حعٍحالص وحٍحلقٍحثق وحللوحطقٟي ره 

 

ص خوقدحالثقدش وفدي لالحلعلميدش حقٗدش خلمنحقٗدطهم خمعي ومنخلؿدحلكدٍم حهدل حطًطه ىخٓدحل حلد فدي ٓدإخل١حكق  .3

 . ٓرشخلمنح

 

لده  خلطدي يطيكهدحص حلمقدٍٍحء طٓؿيله فدي حؿٍحٓيش وحلىٍحول ؿىح  لحله١١ وح عليلكٛول حلد في خل١حكق  .4

 . لمطرعشحلطٓؿيل حعى حم وقوخلن٥ح

 

ص خعخلٓدحء خٓدطيفحص وحٟدٍخلمكحص خوقدحعيدى و حمعدش رموخلؿخلطدىٍيّ رحء هيثدش خعٟحلد في طقيى خل١حكق  .5

 اع١دخءمدع  خعدن ًلدك مٓدرق عدالنحإللٟدٍوٍس ورعدى حلدش خفدي ك حال خي منهدحء خلغدحلعمليش وعدىم حلعلميش وح

 . ل١لرشحلطنٓيق مع خر خص رىيلش عنهحٍٟخمك
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ثؿده خطده وكقده فدي معٍفدش نطخٓدي ومكطويحلىٍحلمقدٍٍ حص ٟدمن حٍخهطردحالٓثلش حن طكون حلد في خل١حكق  .6

 . لمطرعشحثق حللوحو ن٥مشلأل خثي وفقخلنهحٍ خهطرحإلرطه في خؿحؿعش حو١لد مٍ

 

نٗد١ش حالٍكش فدي خلمٗدحمعدش وكدًلك خلؿح خلطدي طقدىمهح حإلؿطمخعيدشيدش خلٍعح علديلكٛول حلد في خل١حكق  .7

 . مخللن٥ خوفق خهلهحمش ىخلمقح

 

 . مل معهخلطعحهش حمعش مع نُخلؿحهل حص ملفه ىخٍٓيش مكطوي علي٥ خلكفحلد في خل١حكق  .8

 

 ،معدشخلؿحفدًس فدي خلنحثق حللدوحلنٛدوٙ وخر خمعي مطمٓدكخلؿحلكٍم حهل حلرش ركقوقه ىخلم١ح فيلد خل١حكق  .9

 . معشخلؿحلكليش وخص رخؿرحلوحلكقوق وحوون في خل١لرش مطٓحوؿميع 

 

مين وفدق خىفعه كطد خى محٓطٍىالكق في حن له ح خلكليش، كمحيىفعه لهُينش  خٍٓمي لكل م ٓنى عليلكٛول ح .10

 . لمن٥مش لًلكحثق حللوح

 

 . لمكىىسحلن٥م حٍس وفق خعحإلأو  ع١الؿع لإلحص من مٍخلمكطرحطكطويه  خم آطهىحم .11

 

ؿده و ٛدٍف ل١ردى عليده و عالحلكٗدف حء رطوقيدع حلٛدكيش ٓدوحص خلهىمح عليلكٛول حلد في خل١حكق  .12

 . لمُمنشحٝ حمٍحألد خٛكٓطه ألحل فطٍس ىٍحء ١وحلىوح عليلكٛول حأو  ء له،حلىوح

 

 . خلمعمول رهحعى حلقوحمعيش وفق خلؿحلمىينش خر مشخقحإللمغطٍد في حلد خل١حكق  .13

 

 . الأو  معيشخلؿحلمىينش خر خن مقيمخء كحثيش ٓوحص غًخوؿر عليلكٛول حلد في خل١حكق  .14

 

لىعم حطد خمن مك ح  مإهٍ حلٓويّ سخمعش قنخطه ؿخنٗأ خو م كخىيمىحألى خٍٗحإلمن  ٓطفخىسحإللد في خل١حكق  .15

 . لمطعػٍينحأو  لمطميُينحد ء لل١الحٓو كخىيمىحأل

 

ا   معًالجالب الطا إلتزامات: ثانٌا

ل مهلدش خعمدأي ؤم ردخلقيحوعىم  خله ح  ىٍس طنفيًخلٛحص حٍحلقٍحص وخلطعليمحو خثكهحمعيش ولوخلؿحن٥مش حألع خطرا .1

 . مشخلعحد حىوحآل يشحإلٓالمق هالخألر

 . صحٓيش للمقٍٍحلىٍحص خلمط١لرحفش خم ركخلقيحٓش وحلىٍخم رخنط٥حإل .2

ل١لددد و حللمهطٛددين عنددى  خمعددش وطقددىيمهخلؿحهددل حء وؿددوىه ىخػنددأمعيددش خلؿحقددش خلر١حلددد ركمددل خل١حيلطددُم  .3

 . معشخثق للؿلالح كطٍحمحاللًي يكفل حٓد خلمنح لُيخر لطُحمحإلمش وخلعحفش خلن٥ح عليف٥ش خلمكح

لٗدٍوع حأو  لغدٕحص وعدىم حٍخهطردحالأو  ٍيٍخلطقدحأو  لركدوعح ىحعىبرلمطعلقش حص خلطٍطيرحعى وحلقوخر لطُحمحإل .4

 . صخنخمطكحالم خل رن٥هالحإلأو  رهخٍطكاعىس في خلمٓحأو  فيه

 خف٥دش عليهدخلمكحلعمدل وحعدن  خطع١يلهأو  خلعرع رهحأو  فطالخإلمعش رخلؿحص خلطعٍٝ لممطلكحرعىم  لطُحمحإل .5

 . لمكىىحلوقص حفي  خٓطعيٍ منهح خع مخٍؿحمعيش وخلؿحلكطد حى وحلموح عليو
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أو  ؽخُعددحالٍس خػددحوعددىم  خلطددىهين فيهددحع عددن خمطنددحالمعددش وخلؿحفددق حهددل مٍحلٓددكينش ىحلهددىوء وخر لطددُحمحإل .6

 . سلٛالحلم١عم في وقص حأو  صحلممٍحأو  لفٛولحؿى في حلطوحلمهٛٛش وعىم حكن خمحاللطؿمع في غيٍ ح

 . فههالأو  صخمحغٍأو  ريشل١الحص خلهىمحنص قيمش خء كحلمقٍٍس ٓوحلغ خلمرحىفع  .7

 . لفعلحأو  لقولخنطهم رخهحأو  ماليه ءسخٓحالثق وعىم لالح كطٍحمخالر خمعش وٟيوفهخلؿح منطٓريملش كل خمع .8

ً خٓدطحٙ مدن خهد ًنبرد حاللدد خل١ح خلمٓدؿل فيهدحص غيدٍ حلمقدٍٍحص فدي حٟدٍخلمكحرعىم كٟدوٍ  لطُحمحإل .9

 . لمقٍٍح

 . معيشخلؿحص خلمكطرحأو  صحلمهطرٍحأو  ٓشحلىٍحص خعخهل قحص ىخلمٍٗورحو صكوالؤلمحول خعىم طن .10

معش يعمل رٗكل ٛدكيق وعليده خلؿحلمعطمى من قرل حلٍٓمي حلكطٍوني حالن رٍيىه حمن  كىؤلطحلد خل١ح علي .11

 . فههالأو  اعالنخصله من قى يٍٓل هال خرعش مخلكطٍوني رٗكل يومي لمطحالءس رٍيىه حكًلك قٍ

 . معشخلؿحهل مرنى حلٍٓميش ىح عالنخصحإللطي طوٟع في لوكش ح عالنخصحإلرعش خلد مطخل١ح علي .12

لطٓدؿيل حأو  صحٟدٍخلمكحص خوقدحٍٝ فدي خلطعدحٓي مػل حلىٍحء في ؿىوله خه١حلد رعىم وؿوى خل١حيلطُم  .13

ؿعدش حمٍ لؿدىول ٓدٍعشحء فدي خه١دحلدش وؿدوى خلدد فدي كخل١ح عليلد وخل١حن نؿق فيه حفي مقٍٍ ٓرق و

 . فش فق١خٟحالء فطٍس خػنحمعش خلؿحمٓؿل 

 . معيخلؿحلكٍم حٍؽ خٍّ هخطم خنمحمعش وخلؿح خنهخلكُريش ليّ مكحن١ٗش حال .14

لركوع ورلدوٍس حثؾ خرطقىيم نطأو  ىٍخلمٛح الى ٍسخٗخإلرلعلمي حلركع حنش خمح خمعيش ومنهخلؿحلقيم خلطكلي رح   .15

 لنح... سخرخلمكحأو  ءخلكيحأو  لهوفحعن  حّٓ علميش ركطش رعيىح عليٍ خفكحالو ءحٍحآل

ص خرمهطلدف مكوندأو  صخلكليدخر خي منهدح اعدالننٗدٍ وأو  ث١يدشخٛدكف ك اٛىحٍأو  صحلنٍٗحعىم طوُيع  .16

 . لكليشخلمهطٛش رحص خلؿهحص رىون طٍهيٙ مٓرق من خطوقيعأو  لحموحمعش، وعىم ؿمع خلؿح
 

ا   تاراختباالت ا: تعلٌمثالثا

 . عشخيطه رنٛف ٓحلكٟوٍ قرل رىحٍه وخهطرحن خمن فطٍس ومك كىؤلطحلد خل١ح علي .1

لمقدٍٍ حٍ ويكٓدد طقدىيٍه فدي ًلدك خهطردحالفي ًلدك  حٍ طكون ىٍؿطه ٛفٍخهطرحاللًي يطغيد عن حلد خل١ح .2

 . مقروال حك عًٍخلم يكن هن خفق١ م خلطي كٛل عليهحلفٛليش حل خعمحالص خّ ىٍؿخٓح علي

 . هٍينحالص حىوحل خٓطعمخيٓمق ر وال خلمٓموف رهحص حىوحالؿه من خيكط خٍ كل مخكٟحلد خل١ح علي .3

  :طيخاللد رخيٓمق لل١ ال .4

 . معيشخلؿحقش خلر١خر حالص حٍخهطرحالعش خىهول ق -

 . قدحلمٍحص قرل كٟوٍ حٍخهطرحالعش خىهول ق -

 . دخلغيحلكٟوٍ وحء من ٍٛى خنطهحاليطه وحعش من رىخٍ قرل مٟي نٛف ٓخهطرحالعش خلهٍوؽ من قح -

 . خٍ ويؿد قفلهخهطرحالعش خهل قحل ىخطٛحالؿهُس حل خٓطعمح -

 . حلمقٍٍ ٛفٍحثي له في ًلك خلنهحٍ خهطرحاللد وطكون ىٍؿش خل١حلمكٍوم منه حٍ للمقٍٍ خهطرحالىهول  -

 

ا   معًالجام النظا: لجنة رابعا

وى خلٗددكحمعي طهددطٙ رن٥ددٍ ؿميددع خلؿددحم خلن٥ددحمعددش لؿنددش طٓددمى لؿنددش خلؿحٍ مددن ٍثدديّ حرقددٍ خطٗددكل ٓددنوي

لكليدش رعدى حلعميدى . لمريندشحص حءحلؿدُحٓدل١ش طوقيدع  خلكليدش ولهدحمدن عميدى  خلش لهدخلمكحمنهم وأو  ل١لرشح عليلمٍفوعش ح

لمٗدكو منده حلدد خل١ح عليء حي ؿُحيؿوُ طوقيع  و ال. معيخلؿحم خلن٥حلؿنش  الىلٗكوى حلش خكحُم لالحلطكقيق حء حؿٍح

للؿنش ولم يكٍٟ رغيدٍ عدًٍ مقردول حم خمحلمٗكو في كقه للكٟوٍ حلد خل١حٓطىعى ح حًح. للؿنشحرعى طكقيق طؿٍيه  حال

. خريدخٟدىه غي ىيريؤلطدحٍ حلقدٍحً خطهدحًن مقردول يدطم حلدم يكٟدٍ رغيدٍ  حًخي وٓديلش ٍٓدميش فدخرأو  رشخإه كطخٓطىعحى خيع
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مىس همٓش عٍٗ ل معي هالخلؿحم خلن٥حىٍس ٟىه من لؿنش خلٛحص حٍحلقٍحلكليش من حم عميى خمحن يط٥لم حلد خيؿوُ لل١

 . ٍحلقٍخٍين طرليغه رخمن ط خيوم
 

ا   دٌبٌةألتات اءالجزا: خامسا

 هش  خلطنريه ٗفح . 

 رش  خٍ كطحنًحال . 

 معيشخلؿحص خلهىمحمن رعٝ أو  ريشل١الحص خ١خلنٗحك في حٗطٍحالن من خلكٍمح . 

 ص رىيلشخمعي كعقورخلؿحص للمؿطمع خطقىيم هىم . 

 علػالحوُ خيطؿ ى الحلموحلد رعىى من خل١ح ٍٓود . 

 ٓيينحوُ فٛلين ىٍخططؿ معش مىس الخلؿحلمإقص من حلفٛل ح . 

 معشخلؿحثي من خلنهحلفٛل ح . 
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 تالمصطلحاهٌم والمفادلٌل  :2ملحك 

 لممصودا لمصطلحا

دة السٌا -1
Sovereignty 

ملش خلٗدحلٗدٍعيش حلٓدل١ش ح الى خهليحىس ىخلٓيحيٗيٍ مفهوم 
 خٍؿيدخه خمدح. قلديم مكدىىح علديلىولش ح خٍٓهخلطي طمحلم١لقش حو

هليدش حلىحلٗإون حلطىهل في حعىم  مرىأر خٓخٓحلمفهوم حفيٍطر١ 
لددىول فددي مهطلددف حنونيددش رددين هددًه خلقحس حوخلمٓددح حللددىول وكددً

 . لىوليشح خطهمالخوطع خطهخقعال

 لعولمةا -2

Globalization 

لميش خلعحرع خء ١خٟفحللغويش حكيش خلنحلكلمش من حطعنى هًه 
لمكدددىوى حي نقلددده مدددن ح، خلميدددخقددده عخوؿعدددل ن١لٗددديء ح علدددي

 عليلًي يٓطعٛى حمكىوى لالح الىلقوميش( حلىولش حقد )حلمٍح
 . لكون(حقرش )حلمٍح

ًلددك  الددىلكلمددش حكيش فطٗدديٍ ٛدد١الحالكيددش خلنحمددن  خمددح
 شحالقطٛدددددخىيص خقدددددلعالحلكػيدددددف فدددددي حمي وخلمطندددددحهل حلطدددددىح
هل حلطددىحلكددوني، وهددو حلٛددعيى ح علدديفيددش خلػقحو حإلؿطمخعيددشو
لدددطككم فيددده حو طدددهحػيٍؤطلمٓدددطكيل ٟدددر١ حمدددن  أٛدددرقلدددًي ح
ص خقددددلعالحلكدددىوى وق١دددع ح قغالبكددددلطقليىيدددش؛ ح صحءحؿٍخإلرددد
 . ٓيشخلىرلومح

ن، ركيدع ينعدىم خلُمدحن وخلمكحٍ خهطٛح الىطإىى  خوكله
ىندى ح الدىن خلُمدحيهطٛدٍ  خى، كمدخيكدأو  لكؿمحفش وخلمٓحػٍ ح

طددص طمػددل خر لطدديحص خالطٛددحالكددى ممكددن، وًلددك رفٟددل ػددوٍس 
 . لفقٍيح خلعولمش وعموىهحٍوف عٍٛ 

طنة الموا -3
Citizenship 

كرىيل  خطهحىولش رً الىء خنطمحال الى١نش حلموحيٗيٍ مفهوم 
لملدش، حأو  ثفدشخل١حأو  لعٗديٍسحأو  لطقليىي للقريلدشحء خنطمحالعن 

من يطمطع رهدًه  عليص خؿرحلوحلكقوق وحويٍطد مؿموعش من 
 . ٍينخلطحٍ حمى عليص عميقش ط١وٍح  لمفهوم رحولقى مٍ . لٛفشح

ص خمقومدد أٍرعددشكػين فددي خلرددحوطرلددوٍص مددن وؿهددش ن٥ددٍ 
لدددًي يطمطدددع حٓدددي خلٓيحلمقدددوم حول هدددو حاللمقدددوم حٍثيٓددديش، 
فدي  لكٛدٍيحكقده  خهدأر١ٍُن رؿملدش كقدوق حلمدوحه خرمقطٟ

ىس وطمػيدل خلٓديحثف خلطٍٗديق وٗدغل و٥دحد وخنطهحالٍٓش خمم
هدم حو حالقطٛدخىيلمقدوم حني هدو خلػدحلمقدوم ح. ٍؽخلهدحرلىه في 

لع هدو خلػحلمقوم ح. لملكيشحلطمطع ىون قيوى ركقه في حهٍه خم٥
لمقدوم ح خمدح. لطعلديمحلٛكش و حمػل كقه في  ؿطمخعيحإللمقوم ح
لدددًي عردددٍص عنددده حفي خلػقدددحلمقدددوم حهيدددٍ فهدددو حالردددع وحلٍح
 سخلكي حلؿىيىس طؿٓيىح١نش حلموحلطي ؿعلص حلكىيػش حص خهخطؿحال
رد١ حيقدوم ريدنهم ٍ فٍحىحألمن  لفشؤمطمؿموعش  خعيش طٛفهخؿم
 . فيخػقأو  ٓيخنوني ٓيخي قانٓخن

 : البرلما -4
لطٓددددميش حريددددش، وهددددي خلنيحلهيثددددش حن هددددو خلرٍلمددددحيعطرددددٍ 

نفٓهم ح١نون عن حلموحمن كونه يطٗكل ممن ينيرهم  سخقلمٓطٓح
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Parliament ريدش خنطهحالص خليدحالس مدن الدي  للكهم من هدالخيش مٛخفي ٍع
ص مهطلفددش مددن ىولددش خلمفهددوم مٓددميح حولهددً. خٍف عليهددخلمطعددح
لدددو١ني، حلمؿلدددّ حلٗدددعد، وحمؿلدددّ  خ، مدددن قريلهدددهدددٍىأل

قددى يطٗددكل مددن غٍفددش  خكمدد. دحلنددوحمددش، ومؿلددّ حالومؿلددّ 
إه خعٟدددحن يكدددون حفيددده حألٛدددل مدددن غدددٍفطين، وأو  كدددىسحو
ٓدلود حال حن يؿمع ردين هدًخكيحالنه في رعٝ ح حالد خنطهخالر
ص معيندش حءخن وٛدول كفدخّ ٟدمخٓدح علديلطعيين حٓلود حو

لدددوعي حطنطهدددد رٓدددرد عدددىم طٍٓدددن  ثق قدددى الحوطمػيدددل ٗدددٍ
 اٛدىحٍو   لطٍٗيعحويعى . نخلرٍلمحٛفوف  الى١ي، حلىيمقٍح
فددي ًلددك ٍثدديّ  خونهددخيع ،نخولددى للرٍلمددحاللو٥يفددش حنين حلقددوح
قعددي ولدديّ حّ وخٓددح ٓددّلأل خوص ١رقددخص ططفددخلىولددش رىٍؿددـح

 . لٍٟوٍسخمش معينش رح الىء خنطمحالّ خٓح علي

لطٛويص في حف، وحقطٍحالكل هي حلطٍٗيع رعىس مٍحويمٍ 
نددد ٍثدديّ خه مددن ؿاٛددىحٍىقش عليدده وخلمٛددحن، ػددم خلرٍلمددح
ص خالٗدٍ فدي كدخلمرحلٗدعري حء خٓدطفطيهٟع لال خلىولش، وٍرمح

١ خقردش نٗدحن فهي طعنى مٍخريش للرٍلمخلٍقحلو٥يفش ح خمح. معينش
مدن  خطيٍ وغيٍهدخلىٓدح خرش هدًه طكدىىهخلٍقحلككومش، وٓل١ش ح
 . نخلرٍلمح لخعمأللمن٥مش حص خلطٍٗيعح

( 21ىس )خلمدحلنٙ  حلنكو طؿٓيىح حهً علين خلرٍلمحويعى 
ن "لكل ح عليلطي طنٙ ح نٓخنحإللمي لكقوق خلعح عالنحإلمن 
 خمدحىه مدش لدرالخلعحلٗدثون حٍس حىحك فدي حٗدطٍحاللكدق فدي حفٍى 
 . "حكٍ حٍخهطيحٍون خ١ٓش ممػلين يهطحرو خمحٍٗس وخمر

لبشرٌة: التنمٌة ا -5
Human 

Development 

لفكدددٍ حقدددىم  خقدددىيم خلرٗدددٍيش مفهومدددحلطنميدددش حيعدددى مفهدددوم 
ني مددع خونددالددي  لفكددٍحفددي  ٛددوالحي كيددع نؿددى لدده نٓددخنحإل
ردن هلدىون، وفدي حي مدع حإلٓالملعٍري حلفكٍ ح١ٍٓو، وفي ح
ٓدطلهم حوقدى . كويٓنّ حنٓوحوفٍم ريطي خلغٍري مع وليحلفكٍ ح

 خنددحلمفهددوم وؿعلدده عنوح حثي هددًخنمددحاللمطكددىس حمددم حالمؾ خرٍندد
 . 1990م خولى عحاله للمٍس أٛىٍلًي حلٓنوي حلطقٍيٍه 

لعدددٍد مفهدددوم حلمػقفدددين حٓدددطكىػص مؿموعدددش مدددن حو قدددى 
 خندحلؿىيدى عنوحلمفهوم حيش كرىيل له، وؿعلص من نٓخنحإللطنميش ح
لعٍردي، حلدو١ن حق خيش فدي ن١دنٓدخنحإللطنميدش حطقٍيٍ عدن  ولأل

. 2002م خه فدي عداٛىحٍثي خنمحاللمطكىس حمم حالمؾ خطرنى رٍن
ن حلرٗددٍى" فددي عنددوحي" مكددل "نٓددخنحإلل "كددالحم من١ددق خوقدد
ى خرعددحال خوُ فددي ؿوهٍهددخلطنميددش ططؿددحن حّ خٓددح علدديلطقٍيددٍ ح
لطنميدش حلطقٍيدٍ حعدٍف  خومدن هند. لمعنويدشحى خرعحال الىىيش خلمح
ص حٍخلهيدحعمليدش طوٓديع  الدى١ش خ"طٗديٍ ررٓد خيش ركونهنٓخنحإل

 أؿدلّ مدن خلنح"طنميش  خنهحفيش"، وخلػقحٓيش وخلٓيحو حإلؿطمخعيش
ّ خلنددحن طنميددش ح خٓددط١ٍى موٟددكحو. ّ"خلنددحّ ومددن قرددل خلندح

ٍى حلمدددوحيش عدددن ١ٍيدددق طنميدددش نٓدددخنحإلص حلقدددىٍحء خطٗدددمل رنددد
لنمو يؿدد حثى خعن حّ فطعنى خلنح أؿللطنميش من ح خمحلرٍٗيش، ح
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ّ خلنحلطنميش من قرل حن حّ، في كين خلنحس خكي علين ينعكّ ح
ص ط١دوٍح  لح علدي ػيٍؤلطدحعليش في خٍكش رفخلمٗحطفيى طمكينهم من 

 . طهمخلطي طٗكل ؿوهٍ كيح

طٌة: الدٌممرا -6
Democracy 

. لٗدعدح١يدش هدو ككدم حللىيمقٍ خني ٗديوعخلمعح أكػٍلعل 
الي  عهى الى١يش حلىيمقٍحلكلمش طٍؿع كلمش حٛل حومن كيع 

 خهدددخومعن Demosول حالن وهدددي مٍكردددش مدددن ٗدددقين: خونددد
لككدم، وردًلك حأو  لٓل١شح خهخومعن Cratesني خلػحلٗعد، وح

 . ككمهأو  لٗعدحلمعنى ٓل١ش حيكون 

ىة خلمرددددح١يددددش مؿموعددددش مددددن حلىيمقٍحويعكددددّ مفهددددوم 
لٗدعد، حىس خلفٍى وٓديحن ركٍيش خيمحالش ططمكوٍ كول ٓخٓيحال
ٓيش، خلٓيحٍكش خلمٗحلكُريش، وحلطعىىيش حنونيش، وخلقحس حوخلمٓحو
 لن ح... لكٍحد خنطهحاللٓلمي للٓل١ش وحول حلطىحو

ن ػمددش خٓدديش فددخص ١ريعددش ٓيحرقش ًخلٓددحى خرعددحالنددص خك حًحو
لكددق فددي ح علدديللمفهددوم طٍكددُ  اؿطمخعيددش-شحقطٛددخىي حىخرعددح
س فددددي حوخلمٓددددح، وفددددي ؿطمددددخعيحإلن خلٟددددمحلعمددددل، وفددددي ح
١يدددش حلىيمقٍحى ؿدددوهٍ خرعدددحاللدددن وطعطردددٍ هدددًه ح... ؿدددوٍحال

ثع خلؿدحن حّ خٓدح علي هٛوٛخ  ٓي خلٓيح خ،  وفي ٗقهخعموم
 . خٓيخٍك ٓيخيٗ ال

ب: ارهاال -7
Terrorism 

م خلفٍنٓديش عدحللغدش حمدٍس فدي  ولألد خٍهدح٥هٍص كلمدش 
 لوفؤمدقلدق مدن طهىيدى غيدٍ أو  هدوف الىٍس خٗحفي  1355

ن مفهدددوم ح الدددىكٓدددفوٍى حموّ خوًهدددد قددد. وغيدددٍ مطوقدددع
لطدي حعقدوريين الي  عشخؿم الىٓي يٍؿع خد مفهوم ٓيخٍهحال

مي خردين عد خلفٍنٓديش مدحلػدوٍس حن خردحلعنيفدش ح خهرؤعمخلعٍفص 
ول طعُيددُ خهددو كددل مددن يكدد ريخٍهددحإلن خوردد 1793/1794

 علديو. لعندفحأو  هحكدٍحالأو  لطهىيدىح خٓدطهىحمر ثهحٍآوٍه خفكح
ٓدع، حق وخن١ عليد خٍهحالمفهوم  آطهىحملٍغم من ٗيوع ح
كػين ٍٛددى خلرددحكددى حن حكددى  الددىم خق عددخطفددخندده لددم يكدد٥ رح حال

 حويٍؿدع هدً. 1984م خهٍس ركلدول عدخل٥حلهًه  خطعٍيف 109
ص حعطرددخٍلٛددلش هٟددعص إلحص حص ًخلطعٍيفددحن ح الددىلطٗددطص ح
ٛدل ردين خلكحلهلد١ حلق ىوليش، ومن قريدل ًلدك خٓيش ومٛخٓي
ل كدددددطالحالص خٍٓدددددخل وممكدددددطاللمٗدددددٍوعش لالحومدددددش خلمقح

لمطكددىس مددن ح مددملألمددش خلعحلؿمعيددش حوقددى ًهرددص . طهخٓددخوٓي
يٗددمل  خندده يٗددمل رددين مددح الددى دخٍهددلإل خفددي طعٍيفهدد خنرهددخؿ
لطدددي طػيدددٍ حلمردددٍٍس حص غيدددٍ خٍٓدددخلممحثل وخلوٓدددحل وخعمدددحال

. ٓديشخٓي ٓرخدٙ ألخٗهحالمؿموعش من أو  لؿمهوٍحٍعد 
ريددش خٍهحالل خفعددحال علدديندده يطٍطددد حيفيددى  خفش مددخٟددحويمكددن 

 . لٍٟوٍسخر خلمٓطهىفين رهحٍ رغيٍ حٍٟح

سٌة: السٌاركة المشا -8
Political 

Participation 

لطي طإػٍ حٓيش خلٓيحن١ٗش حالكى حلفٍى في حهمش خهي مٓ
لطعريٍ عن حلطي طٗمل حًه، وخطهحو حٍ و/حلقٍحفي عمليش ٛنع 

م خنٟمحالولكُريش، حلعٟويش حمش، وخفي قٟيش ع ىأٍ
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، خون معهخلطعحأو  لمىنيحلمؿطمع حص خلمإٓٓش من مإٓٓ
لطنفيًيش حٛد خلمنحي من حص، وطولى خرخنطهحاللطٍٗيق في حو
ٓيش مؿموعش من خلٓيحٍكش خلمٗحوطػيٍ . لطٍٗيعيشحو
س حوخلمٓحقش رين لعالحليش خٗكح خلن٥ٍيش، من رينهحص خليخٗكحال
ملش خلكحٍكش خللمٗ خوؿوى فعلي نه الحّ خٓح عليٍكش خلمٗحو

 . ييٍ مهطلفشخلطمييُ رينهم وفق معح١نين رٓرد حلموحلعموم 

 لمدنً:المجتمع ا -9

 Civil Society 

لمددىني مفهددوم حلمؿطمددع حن مفهددوم ح علدديص خىريددحالططفددق 
عٍٛ  الىلمفهوم حص رؿًوٍ خىريحالوطعوى هًه . سؤلنٗحغٍري 

لعقدددددى حل١ريعدددددي" و"حلكدددددق حٍ "خفكدددددحلطندددددويٍ مدددددع ردددددٍوُ ح
 الددىلمددىني حلمؿطمددع ح"، كيددع يٓطكٟددٍ مفهددوم ؿطمددخعيحإل
من عٗددددٍ خلػددددحرع عٗددددٍ وخلٓددددحلقددددٍنين حٓددددفش ن فالخًهددددحال
لٛدوٍس ح حلدًين ٍٓدموحوٍوريين مػل هورُ ولوك وٍوٓو حال
لمدىني فدي حلمؿطمدع حٍس خوقدى ٛديغص عرد. ١ندشحقىيش للموخلطعح
لش خم، وكخلعحنون خلقحطهم للطمييُ رين مؿطمع مىني يككمه خرخكط
هدي  كطيخؿدخصحال١دف وحلعوحندص خلمفطٍٟدش كيدع كحل١ريعش ح
لمددىني فددي طٛددوٍهم حلمؿطمددع حن خكدد حلددً ،فددٍحىحأللطددي طوؿدده ح

ٓيش يدطم خرًلك هيثش ٓي خل١ريعي، مإٓٓحلمؿطمع حينفٛل عن 
 . لعقدددددددددلحلكٍيدددددددددش وحلنٓدددددددددري ردددددددددين حلق خلطٛدددددددددح خفيهددددددددد
لمؿطمددع( حول )حالنٛدفه  ،لمدىني" مفهدوم مٍكددحلمؿطمدع حو"

لمددىني( حني )خلػددحيػيددٍ نٛددفه  خق مددن كولدده، رينمددخطفددحالينعقددى 
لغمددوٝ، حلمىنيددش" كمفهددوم يكطنفدده حن "حكيددع  حٗددىيى ؿددىال

لدددىيني حلمدددىني نقددديٝ خطددده، فالنيددده وطهدددطل١ ىالخوططعدددىى مع
 . لعٓكٍيحو

ص خلطن٥يمددحٍس عددن "مؿموعددش مددن خلمددىني عرددحلمؿطمع خفدد
لىولدش، حو فدٍحىحألم رين خلعحل خلمؿح لطي طمالحلكٍس حلط١وعيش ح

أو  لكهمخطكقيدق مٛدأو  ١نينحص للمدوخهو طقىيم هدىم خوهىفه
 . يش مهطلفش"انٓخنن١ٗش حٍٓش خمم

ب: انتخاال -17
Election 

لمٍٗدددكين فدددي حكدددى حلق خلطٛدددويص لٛدددحد هدددو خنطهدددحال
 –نيدددش خلرٍلمح –ٓددديش خلٍثحلمطعدددىىس: ح خطهخص رمٓدددطويخردددخنطهحال
١، خعددىس نقدد ٍسخػددبرد خنطهددحاللكددىيع عددن حويددٍطر١ . لمكليددشح
لطٛدويص، حلكق فدي حي رمن له حهرين خلنحطهٙ هيثش  خهحكىح
ندده مددن ح حاللكددق، ح حقددل يطمطددع رهددًخلغ عخن كددل رددحعددىس خلقحو
لنددوع حلؿنٓدديش وخلفعليددش طددٍى عليددش عددىس قيددوى ططعلددق رحكيددش خلنح
ف فدي هدطالحلملكيش، مدع حلطعليم وحمش وخقحاللعٍقي وححألٛل و

لنق١دش ح. لىولدشحثم فدي خلقدحلككم حم خلقيوى ركٓد ن٥حكؿم هًه 
ً ح، خلىولدش لهدحلطي يطم طقٓيم حريش خنطهحالثٍ حلىوخنيش ططعلق رخلػح
لكددىوى ح خٓددّ مطنوعددش منهددح علدديلطقٓدديم حيؿددٍى  خىس  مددخعدد
. لدددو٥يفيحأو  لمهندددي،حلطكدددوين حن، وخلٓدددكحٍيدددش، وعدددىى حىحال
د قى خنطهخالد، فخنطهحالهم طٍطر١ رن٥م حاللػش وهي خلػحلنق١ش ح

 علددديٗدددٍ خغيدددٍ مرأو  كدددىسحىٍؿدددش و علدددي حٗدددٍخيكدددون مر
م خثمددش، وقددى يددطم وفددق ن٥ددخلقخرأو  خىٍؿطددين، وقددى يكددون فٍىيدد
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رعددش حلٍحلنق١ددش ح خمددحلنٓددري، حلطمػيددل حم خوفددق ن٥ددأو  غلريددشحال
ٍس حىحالد، وطعدى خنطهدحال ٍسحىبردٛدش خلهحهدي  خنهدبفهيٍس حالو
رٛدوطه  ءىالخإلردهدد خلطدي طٓدمق للنحلنُيهدش هدي حأو  لكدفءح

ن خللؿحٍ خٍ مقخهطيحيقطٟيه ًلك من كٓن  خص رمخيقخىون مٟ
 علدديثي خلقٟددحف حٗددٍحاللددش خلطٓددؿيل وكفحص حءحؿددٍحوطيٓدديٍ 

 . خهحكىحأو  ريشخنطهحاللعمليش حكل حمهطلف مٍ

ء: استفتاال-11
Referendum 

ن خلرٍلمددخلطددي نوقٗددص رحنين حلقددوحلددـش خكحء يعنددـى خٓددطفطحال
 هيددٍ فٟددالحال حهددً خقٍهددحلطددي حلىٓددطوٍيش حص لطعددىيالحوكددًلك 
ع ٓددط١ال١نين الحلمددوح الددىهميددش حالص حمددش ًخلعح خيخلقٟددحعددن 
 . خيهم فيهحٍ

 خلةالمتدانونٌة المات المصطلحا

 Accuseم: اتهاال -12

د ؿٍيمدددش خٍطكدددحٙ مٓدددثوليش خٗدددهحالكدددى حهدددو طكميدددل 
 اليه مخطهحالفيش لطوؿيه خثن قويش كحقٍأو  ىلشحمعينش، رعى طوفٍ 

م يكون خطهحالن خىس فخلعحوفي . ثيش ٟىهخلؿنحلىعوى حوطكٍيك 
ني، ًلك في خلؿحقرش خلىولش في معحكق  خهخرمقطٟ خقش، ينٗعال
م خطهدحالويٗطمل م١ٛلق . لعقورشحهيٍس رطنفيً حال الطُحمرل خمق

. مخطهددحالّ خٓددحلطددي طٗددكل حثع خنوني للوقددخلقددحلطكييددف ح علددي
ن له ٟلع خى رخعطقحال، وخلطي طكوم كول ٗهٙ محلٗكوك حو

 . د ؿٍيمش معينشخٍطكحفي 

ز: احتجاال -13
Detention 

لمٍء من كٍيطه حيؿٍى  خُ عنىمخكطؿحاليٓطهىم م١ٛلق 
ء قرددل حٓددو نطددهحىبرثي خيطٛددل رٛددىوٍ ككددم قٟدد لٓددرد ال

لددًي يؿددٍى حلٓددؿن ح، ويهطلددف ًلددك عدن خءهددخػنحأو  كمدشخلمكح
 نطدهحىبرثي خه مدن كٍيطده رعدى ٛدىوٍ ككدم قٟدخلمٍء رمقطٟح

 . قرطه رعقورش مكىىسخومع

 ل:اعتماال-14
Apprehension  

مددٍ حٍيددش ىون حىحهدو ٓددلد مإقددص للكٍيددش طؿٍيدده ٓددل١ش 
لطكف٥ علدي حلمهطٛش ركيع يطم حثيش خلقٟحلٓل١ش حىٍ من خٛ
ل خطٛددحاليك٥ددٍ عليدده  خل، كمددخنطقددحاللٗددهٙ، ويمنددع مددن ح

 خلطددي طٓددمق رهددحلكددىوى حفددي  حالي عمددل حٗددٍس خمرأو  رغيددٍه،
 . لمؿطمع"حمن حيش " خلٓل١ش وًلك رهىف كمح

في  خًهخطهحلطي يمكن للٓل١ش حريٍ حلطىحل من خعطقحالويعى 
لفٍى مدن حن خٍة، ويطٍطد عليه كٍمحل١وحنون خن قخ٥ل ٍٓي

لٗهٛدديش حلكٍيددش حكقدده فددي  خش ومنهددٓخٓدديحالرعددٝ كقوقدده 
ن حلكدرّ فدي حل عن خعطقحالويهطلف . مشخقحاللطنقل وحوكٍيش 

لطكقيددق حثي مكددىى يٛددىٍ عددن ٓددل١ش خم ؿنددخطهددحني ٓددرره خلػددح
ٍي حىحٍ حل قدددٍخعطقدددحال خفيدددش، رينمدددخىلدددش كحويٓدددطوؿد طدددوفٍ 

لٗددهٙ حه فددي خٗددطرحالُ لمؿددٍى حكطددٍحالٓددريل  علددييٛددىٍ 
 . لٍٟوٍسخىيش رخىلش محوىون طوفٍ 

لدستور: ا – 15
Constitution 

ٍٓدديش وهددو لفدد٥ مٍكددد مددن خلفحلفدد٥ ىٓددطوٍ معددٍد مددن 
كد، فيكدون خعدىس و"وٍ" رمعندى ٛدخ"ىٓص" رمعنى قٗقين: 

 أوال  وهدو يطعلدق . عدىسخلقحكد خمل للمفهوم هو ٛخلكحلمعنى ح
 . ٓددددديشخلٓيحص خلمإٓٓددددحًٍوس  خهدددددبعطرخٍلىولددددش رخر حهيددددٍحو
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 ٓديخلٓيحلمؿطمع حفي  حألعلىنون خلقحنه خلىٓطوٍ رحيعٍف  حلً
لىولدش حطن٥ديم  خلهد خلطي يطم وفقحش ٓخٓيحالعى حلقوحمؿموعش أو 
ىس خلىٓدطوٍيش عدحعدى حلقوح، وططميدُ هدًه خلككدم فيهدحٍٓش خومم
ندده يعطرددٍ وػيقددش حلىٓددطوٍ حفددي حألٛددل و. ٍحٓددطقٍحالم وحلددىوخر

لطدي طٟدمن حر١ حلٟدوحرمؿموعش من  خهاٛىح١ٍ خمكطورش يك
فقدش ح، مدن قريدل موخلٓدليم عنهدحلطعريدٍ حمش وخلعحىس حٍحالى خنعقح
 خلوػيقدش، وعٍٟدهحهدًه  علديمعيندش  غلريشؤرلطٍٗيعيش حلهيثش ح

 . مخء عخٓطفطحفي  خلٗعد للطٛويص عليهح علي

 Treatyهدة: المعا -16

أو  ، وططعلق رقٟيشأكػٍأو  هىس قى طكون رين ىولطينخلمعح
لمعنيدش، ػدم طردٍم حلدىول حمن ١دٍف ممػلدي  أوال  ، وطوقع أكػٍ
لمهطٛددش فددي هددًه ح خلعليددحص خلؿهددحٓدد١ش حرعددى ًلددك رو خٍٓددمي

 حوعقدى خنونخق خلموقعش عليهحلنٓرش للىول خطعطرٍ رلىول، وهي ح
لطٗدددٍيع ح علددينونيددش طعلددو خهددىس قددوس قخكددى، وللمعحن وحفددي 

لم خلعحم ؿميع ىول خمحهو مفطوف  خص محهىخلمعحومن . لو١نيح
لطدي طنطمدي حلدىول ح علديٛدٍ خهو ق خم خللطٛىيق عليه، ومنه

ع خلدىفحهدىس خل مدع معخلكدحهدو  خقليميدش معيندش كمدحمن٥مدش  الى
لدددىول حمعدددش خء ؿخعٟدددح علددديلطدددي طقدددف حلمٗدددطٍك حلعٍردددي ح
 . لعٍريشح

: تفالٌةاال-17
Agreement 

ٍس عدن خعرد طفخقيدشخاللمعندى، فح حمدن هدً طفخقيشحالوطقطٍد 
لطدي حلدىول ح حالطلدُم  مؿموعش ىوليش ال خطٟعه الطُحمخصعىس 

كيُ  طفخقيشحالطىهل  ، والخاليه خمهخنٟمخعيش رح١و خطهٟع له
ىقش عىى معين من خرعى مٛ حالميش حلُحطكطٓد قوس  واللطنفيً ح
، ٓددٍىخألرٛددش خلهحؿنيددف  اطفخقيددش خ، ومددن قريلهددخلددىول عليهددح
ل خٗددكحفكددش ؿميددع خل١فددل ورمكحٛددش ركقددوق خلهحص خقيددخطفحالو
 . مٍأسلحلطمييُ ٟى ح

 Lawنو : الما -18

لطدي طدن٥م ٓدلوك حلمؿدٍىس حمش وخلعحعى حلقوحهو مؿموعش 
مددن  علدديء يوقددع حلمٛددكورش رؿددُحلمؿطمددع وحهددل حى فددٍحىحأل

 . خهخمقطٟ علييهٍؽ 

ل٥هيددٍ حلطمييددُ رددين كددل مددن حلمغٍريددش يددطم حلمملكددش حوفددي 
يؿعلدده  خلملكيددش ممددحلمإٓٓددش حىٍ عددن خلٛددحنون خلقددحرمعنددى 

لمىنيدش حأو  ثيدشخلؿنحلمٓد١ٍس حلٗدٍيف"، وحل٥هيٍ خيوٛف "رد
 . لمىنيشحأو  ثيشخلؿنحص حءحؿٍحالنون خلطي طعني قح

رئ: الطوانو  ال -19
Emergency Law 

لفوٟددى وعددىم حص خاللددًي يعمددل ردده فددي كددحنون خلقددحهددو 
لمىني حن خلعٛيحلطمٍى وحص خالٓي من قريل كخلٓيحٍ حٓطقٍحال
 علددديويطٍطدددد . هليدددشحلىحص خعدددحلنُحل١ريعيدددش وحٍع حلكدددوحو

ثم حٓددددم "ؿددددٍخر خكٛدددد١الحثم طعددددٍف حء ؿددددٍخنٗددددحنه خٓددددٍي
ثيش خص قٟددخؿهددأو  ؿهددُسحء خنٗددح الددىيددإىى  خٍة" كمددحل١ددوح

 . ٍة"حل١دوحكم خٓدم "مكدح خثم ي١لق عليهدحلؿٍحللن٥ٍ في طلك 
ٓدريل  علدي حال اليده خيلؿد ٍة الحل١دوحنون خن قخلمعنى فح حرهً
ف خيقدددحؿهددش ٥ددٍوف مكددىىس ركيددع يفطددٍٝ حء لموخٓددطػنحال
لكقدوق حيطٍطدد عليده طقييدى رعدٝ  خ، كمخلهحلعمل ره فوٍ ُوح
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م رطن٥يمده خلًي قحمٍ حاللىٓطوٍ، ح خلطي نٙ عليهحص خلكٍيحو
 . رعشحلٍحىطه خٓيش في مخلٓيحلمىنيش وحلىولي للكقوق حلعهى ح

 

 


