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مق ّدمة
فللتتلهففال
تتلهففالشخصياففالعلشخ ل ففبلالخا اففلل التا اففللشل ففللدلشخاطخاففبلخلااملمشراففبلطقار ف لشل لألطففلعلشلمللألةففبلالفف.لش رففملشخمللة ةاففبلشخ ل ف ب للك ف ّ
ّ
ظ لعلشجملت علشلاينل الشحلا للال.لجلسلعلتاألل افبلوف للشخملفلة للشخفاط سلملطفا للوف للشخ هفالشخفاط لشصفل

بفلحلمل لشلاةافبلطشخسالطفابسل

طذخففنل ففتلقج ف لت جاففالا لهففالال مشن ففبلشخسالطففلعلشمةتيلباففبلطشخاطففت أللب لطخملففالط ف .لقارففلالشل ف ملشخ ف ر لشخ ففل ل ال ألش لشل ففللدلشخا لطخاففبل
خلت ا لففبلشخسالطففابلالةظففل لشل ف ملشخففاشالأسلملطففا للقللشخاطففت أللشخلاف لخ ففل ل1591للكففللل ففتلقطلل طففلتدلشخ ففلالالذكففملشخملففلة للشخففاط سلطنففال
ُطضعلن لطنتلر ل ل تلصالغبلشل لهاشعلشخاطخابلحلملف لشنةسفلللشخفكل ف ّ لتل ل فلخيلتلألمافلخيل ه فلخيل دف لشخ هفالشخفاط لشصفل للبفلحلمل لشلاةافبل
طشخسالطاب ل
ل
صدشللب ف اللشخمل ف لالفف.لص ف علشخمل فمشأللشخسالطففألالخا اففل لطغلخخيففلل ففلللتسففلاللشخسالطففا لل
طخ ففتلشخص فمل بلشنطففت ابلالشخت اففبلشل طسففلتابل تلففنلت ف خي
طش كل اا للطشخ ل ا للا ا للل لنص لل سلئ لشل للدلشخاطخافبلافتلتافلبللهفملعلشل فللدل فعلتاسفدهالخل مللئفالشخال افب لطتترفلأل لب ف لشختاسفدشعل

خإلطت ل علب رهللشخ

ل د ابلبملخنل لةابل لنصبلكااابلتا اللشخمللة للشخاط لالشخسال لشنطت أ .ل

ل
طجيفم لةملفلحلولخاخيفللوف للشخاطفت أللطشخفسشملشنطفت ألطشخصفم لقططفاألالاافعلق فلالشل املفبلطوفدلالألجهفل لطخملفالرف ّأللك فلأللشلا فملتلشل لصفملتل
ةظملففلعلاملهاففبالكاااففبلتاففلبللشخصفمل بلشنطففت ابلطشحلملف لش طلطففاب لطتسففت ه لشماتملففل شعلشصلر ففبلوف للتاف لملشخ ظملففلعلشلت لملففبلبلخااملمشراففبل
طشحلمل لش طلطفابلالشخصفمل بلشنطفت ابلطلةظملفبلشحل فالالشنطفت لشل لفال فتلشخاألشطفبسلملطفا للالضف الشخت ظفاالشل طسفل لخل فل لشنطفت ابل
الشخاففالغبلشل لصففم لخلاطففلتدل د ف ل طففت أللاففل ل2112ل(شخففمل لطففمل ملال اففمل(ل ففدتلشخففاطأللشمطتصففلأل لخلقهففملالص ف علشخمل ف شةنملطبلكسففتللل
(حم بل طت ابلبلخت شق ل علحم بل طت أللبسل"ب الشخت لن "م ل
ل
شطترففلاتلشل ظ ففبلشخاطخاففبلخلتململففملاففتلشخااملمشراففبل ف مشخيلال22لو لمشل/ل ةاف ل2112لالخا اففلسلبلخت ففلطلل ففعل مك ف لخا اففللخلاألشطففلعلشمط فسشتا ابل
طشلسففتمل لابلطشجمللففللشخ ف ر لخلاملففلعلشخ ل ففبلطومل ف لشنةسففلللخل ظففملالشل ففللدلشخاطخاففبلحلمل ف لشنةسففلللطشخااملمشراففبلالطففال لشخاملففالشنطففت أل
طشخملفلة للشخلاف لطألّكف لشلف ملالفف.لشلافلهاالشنطففت ابلشلت لملفبلبلخ لصففملش طلطففابلخلااملمشرافبلطالفف.لقيافبلخ ففبلشخاملففالشمطفت ألالصففالغبلشخاطففلتدل
شل لصم لبص ٍ لبّلا ط ألسلشل ملقألب بلحملطأللالل ٍ لطشوال تلاتللقألبعلاجلللصخاالخيلشخ نتلةاسالخ ّلحم أللطألشافللقكفل األ فتل شاف لطافلأل لل
ك ّلاج ب لطكتبلألئاللطشوالتململمشخيلخ ّلاج بلشةتملاهللش كل اا للشآلامطل لطجلاعلشحمللطأللك للللأ :ل
ل

 ت شقللشخسلالع–للطاالةامشط سلشل ظ بلشخاطخابلخلتملململاتلشخااملمشراب
 ومل لشنةسللل– لأل تطسل ظ بلشحلللبلختا ا
 ومل لشلمق ل–شخ همشالخ ملأسل ربلشلمق لشخلا ابل تلقج لشخست
 قةظ بلشحمللكال–حم الالض سلجل بلت ألطةت
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ل
لتر ف تلتململففملشل ف ملهففملشلشلملففلمعلطتليففاللاففتلةتففلئهلشخ ملففلح لطت ففللهففملعلشلملففلمعلطشلتوظففلعل ألشالشل ف خانلامل ف لطملتصففلألكهللبلخرففمطأل ل
شل ظ بلشخاطخابلخلتملململاتلشخااملمشراب ل
غاتلشحمللطأللش ألب بل شضاعلبلألق لال فللمفللشل فللدلشخاطخافبلطشخصفمل بلشنطفت ابسلليّلشاتالألهفللخافلتهللشخسالطفابلطخ ف لش فلملوف للتالبملهفل ل

طليّلاا لومل لشنةسلللاتلومل لشلمق لخالل هنللصختلابل–لاتص لومل لشنةسلللشخ صملاا خيللطبلختسلط ل–لطخ تل ّلل سف خبلوملف لشلفمق ل
للةظمشلحلا لشخ مللحلالشل ض ع ل ل
تتالبلشةت خي
له خي
للالص خي
ل

تااالشخسالأل لشخربلالةابلالرمشبلللهملشلشل ملطهملشلشختململم

ملخص الجلسة :مقدمة الى محاور المؤتمر
لأل تطسلألئاللشاجلسب ل
لنل ل لأل تطلبلختااملاتل اقلشخاا لطشخت شقلل للبنلشخسلالعلك والقهال ل ىالشخاطلتدلشحلالدبل مللشللص الشلا فملشخامةسفألتصفلأل ل
خ ل ةتاسا لالشخململلشخدل تلاصملطا للشذشلكلةتلجفملطأللهفملعلشلافلهاال جف لالتفلأللكلشخا فملطشل لألطفبلشخسالطفابلالشنطفت لطنفللل فتطل
شللشنطت لامفلطج ل"واط لطلنا "لال.لشخسلالعلطاللبلخملكملشخسلابلشخت اامللب لطت لطلل فتطلشلافلهاالشخف شأل لالكتفل لشلافلعلخلسماسفأل
الشخملففمللشخ ل ففملشلففات لخا ض ف لكاففالشللطففلابلطصففتوالعلشحلففلكالقطلشخسففلالللكلةففتلحمففاط لطاملففللخإلطففت لوا ف ل للالشنطففت لشاج اففعل
ط شطابلق ل لشحلاط ل(لشخمللة للملق للطالطبلحتالالطلشحلال تلشخمل لطلشخسلابلاا لل تلاتلل طسبلشخملرلا لشملشةالشضلفلبفنللا فم لشخااف ل
ففللبففنلشخسففلالعلشخففدتملشخت اامللففبلطشختصفمل ابلطشخملرففلئابلاهففألغففدل جف لبصف لهللشحلففال لالشخفسشملشخاملهففألخإلطففت سلط ففتل لاه ففل لولجففبل
نصمشالهملشلشاجلةب ل ل
طولطلل تطلشلللصفم لتاف ألل اهف لشخااف ل فللبفنلشخسفلالعلالشل ظ فبلشخدتصافبلش املافبل(شختصفمل ابسلطشخت اامللفبلطشخملرفلئابملبلنضفلابلشالشخ تنفبل
فللبففنلشخسفلالعلطلشخصف بل(شخ

لففبمسلبفلخ

لشالكتلبففلعلشلا فملشخسف أل لا ففالشخفمنتلشخ ف شك لالشخملفمللشخففل 15لطنففللل ف لألشلله ففل لقلرففلل

ست لصلخ لخلتالا لطه لشخ تنبل للبنل"شلمك "لط"ش رمشفلطلشخت شبع"لقطل للا تلقلللس .لولخالل ل"شمحتل لب"لطل"شختل مك لب" ل
طقاتتال تطلبلخت كاالال.لشللشخاملالشنطت ألامفل مك لبل اه ل"شللش ص لالش الالشنبلوفب"لخا كفالنلبلافبلشنطفت لبفلخت شالل فعل فاقلااف ل
طت شقللشخسلالع ل
ل
ل
ل
ل
4

الفقه اإلسالمي في الدستور إستحضار التراث في الئحة حقوق اإلنسان
لأل تّطسلألئاللا ابلشحلللبلختا ا ل قطتلذلألئلطألالشحلمل سلجل بلل تلع لقطتلذلكمطألجللل ينسلجل فبلشخملفالللل طفاسل
بدطع ل

ل
في المنهج
لولهف لشل ضف علبلخت فل سلطهف ل فلل قبفتلالافال ظفالشخاطفلتدلشخ مبافبلالشخملفملل
خلت لرأل فعلشخاملفالشنطفت ألالشخاطفت أللرفم لصختلافب لقوفالشخاّفم ُ
1
فتل
لللط ْه سللماعلااعلشن لألشعلشخمللة ةابلشصتاابلافتلشخف للشخاطفت أل سلط هفلل فللا ّ
شخ صملتسلطشطت معلالاالودلشخا سل دتخيلت ةل لهملشلشخام َ
شالشخاملففالشنطففت أ لرملف جيفلل اففملجي ف لشخصفمل بلشنطففت ابلةملافبخيل مج افبخيلالشخاطففت ألسل ففللطوففاهللقطل ففعلاففا ل ففتلشلمشجففعلش اففمى لهففملشل ففللهف ل
لشلململال ل2112سلطالشلل لشخدلةابل تل طت أللشخ مش لخ ل ل2 2119ل ل
مطفلبللل لشخدلةابلالشخاطت أللشلام ّ

قنففس لالهففملعلشخ ألنففبلرململ فلخيلصلخد فلخيسلقألج ف لقللل ف للعففا شخيلطال ا فلخيلالفف.لشخس ف شاسل ا ف لل ف اّملو فتخيلخلت ففلأل لبففنلشخاملففالشنطففت ألالطجهففالشخسشصففأل
طا لاففبلشطتارففلألعلشخاطففت أل لشخفمشهت 3لهففملشلشلف ههلجف ال ففتلشخ ملففلحلوف للشخاملففالشنطففت ألطشخااملمشراففبسلط اففلحلبلشل ففللدلشخااملمشراففبلش طلطففابل
شل ت ا لالارلالومل لشنةسلللشخاط ل علشخسشملشخاملهألشنطت ألطشخصم لقططاأ ل
ط تلةلوابلشخالسابلشخسالطابسلملل ت الشحل ّلشلامط لال.ل اه لطالطألال لينل–لقُتمْ ل ل نلالشخ اتسلقةتله لل ف شرتلعفم ل فال–لبملفاألل فلل
ل لال.لشخ ا لشحلدا لالع افبلغ اّفبل فتلشنةت فلاشعلشخسشصافبسلقضف هللحتفتلا ف شللشخصفم لش ططف ل هنفللغلخ فلخيل فللت ف لل صفسكبلالشخفاللةلعل
شخسف لطلبلشخففدتملط ففللبففنلشلتلففنلشخففمللتللت هنففل لا لا ففللقللةتففمل ّكملقللشخاملففالشنطففت ألجففلال تف امشخيلالتففلأللكلشخصففم لش ططف سلطقللا ففللشخفسشمل
شحمللفألطشطفت مشأللتالل ف شللالشخسف لشل تف لشالنف شةنلبلبف لطقأل ففتلط افملشخملاافب لط ذشل لتففتلشخفاللةلعلشخ لبلاففبل فمللق فتلر لف سلافنللتفمشمل
شخمللة للشخ لبلألالات ل
ك ففللقللشخ فسشملشخاملهففألخلففاللةلعلشخسف لطلبلش اففمىسلطقيهففللشلسففااابلطشخاه لففبل–لطشخففالتلشخاهف

لخففال لةفبجيلاففل لالخا اففللوففدلحمف علبس ف بل

فلأللشخفسشملشخف ر ل
شخململشالطتاشاالعلشخامشعلشخ ميب-شنطمشئالأسلطقطشللشخالئابلشخاه لبلشخكلال فتلالخا افللقهفلالقخافألافل لك فللقةفال ه ّفالشطتار ُ
ل1ااعلشلمشجعلشخاطت أللبلشخصمنابل ج لال.ل نعلا ابلشحلللبلختا ال( تاىلشخصم لش طط لشخاطت أل م لملش لأل لال س لشخاطت أللشخت ةسألشماد لشالشخصمل بلشمطت اب ل ل
2شلل لشخدلةابلالشخاطت أللشلام لخ ل ل:2112ل"ل ل لشخصمل بلشنطت ابلشلااأللشخمئاس.لخلتصملع "ل ل
ااأللشطلسلخلتصملع:
شلل لشخدلةابلشخاملم لشمطال تلشخاطت أللشخ مشنألخ ل ل:2119ل" شمطت ل لتلشخاطخبلشخممسأسلطه ل جي
قلفلملجي قلطتلنلة ٍلللت لأل ل علص شبتلشو ل لشمطت ل ل
لفلملجي قلطتلنلة ٍلللت لأل ل عل ل لشخااملمشراب.
لفلملجي قلطتلنلة ٍلللت لأل ل علشحلمل لطشحلمللعلشمطلطابلشخ شأل لالهملشلشخاطت أل "

ل
قار لا لخيلشطت لللكل بلشخاملالشمطت ألخلت دلاتلشماتال لشخمللة ينلالشمطت لطكل بلشطتارلأللتمابلخ ل ب ل aggiornamentoلشملالخابلسلطهألومل بلشختاال لشختصمل ألطشخسالطألب ال
ّ 3ل
ت واالشلالخاللالشخمبعلشمادل تلشخململلشختلطعلاصم ل

5

شخمل ليّلب لالقكد ِمعلال.لشخاطت أللالولّتالشخ مبابسلطقنل تُالطر الخيلال.لش تاش لنمةنل تلشخ

لشخاطت أل لشخصم لقططاأ لهفملشلشخفسشملخفالقص جيفملطشضف ل

الشخ هرففبلشخاطففت أللبل بففلللشخد ف أل لشخصففم لقططففاابلشخمللئ ففب لطقا فدشخيلطخففالل ا فمشخيسلملبففال ففتلشطففت دلأللشخ ففلذ لشخ اّففبلشل دففم لال طففلتدلشخ ففلاسلطكلّ ففلل
فبلالفف.ل ألشطففتهللشلمللألةففبسل ففملل طففلتدلشخ ملففلعلشلتاففا لطامةسففللالشخملففمللشخدففل تلاصففمسلطوففدلشنهت ففل لباطففت أللخا اففللخ ففل ل1591لطشلف ش لااففال
فّ

4
الل نالالقلبلومببل طت أللبل ااا لطل لخيلقطل جيلبلخيلالشخ ا لاتلقار ل طت أللمم تلخل ت ؟ ل
شلهت ّ بلبلل لهاشعلشخاطخاب لا لل ُ

الاج ش ل ذشخيلافتل مج افبلشخاملفالشنطفت أله لفالوملاملفبل ت فا ل فعلغفدعل فتلشخمطشافالشخسشصافبلشخ ر افبلطشخ للافبسلبا ف ٍمل افت لل شكفبلشخت مبفبلشخا لافبل
ص ف ّ لشخاطففلتدلالشخ ففلا لالخاملففالشنطففت أسلطاملففالشخصففم لش طط ف سلططففلئملشخمل ف شةنلشخال اففبل–لملطففا للالشخففاطللشخففكلتص ف ل ف شر نل ففتلغففدل
فالملبلخ اف لشخ ل ففألخ ضففعلشخاطففت أللط صفمشالشخملف شةنلشختوملففب لطهففملشلا فتخيل مت فُ لقارف ل
شلسففل ن-سلطشخملف شةنلشخ ر اففبلطشل ففللدلشخاطخاففبسلاا هففللجف جي
شخ

لشخاطت أل لطشخمللة ينلشخمللئالالشخململلشحلل لطشخ صملت ل

هملشلقلرلخيلجي ف لشخسكاف لصختلافلخيلا ّ فلل أل لالشخ فل لخفاىلطضفعلشخاطفت أل لات اافبلشخاملفالشنطفت ألبلخت فل سلك فلل ّفملعلغفت لشخ ل فلةانسلقطلش فمشفل
شخسشملشخاملهألشنطت ألال مل تلشلمشجعلش امىسلك لللتال دتخيلالشخمللة للشلفاينلالكف مل فتل افملطخا افلس5لقطلع ّفم لطضف الج فلخيلشالج فبل فعل
شل ففللدلشخ للاففبل(شلففل لشخدلةاففبل ففتلشخاطففت أللشخ مشنففأمسلكف هلهففملشلقنف ّلةاففلذشخيلطال اّفبخيل ففتلشنطففت لللشخا لففألشلمّكف لخلاملففالشنطففت ألك ف القطلطففأل ففتل
شخسشملشخ ر لطشخسشملشلصس لالشل املب ل

ملشللتالشخ ظملشالقار ل للالشخسشملخ ضعلشخاطت ألسلك للل مل.لخل صسانلطشخملرل لقلللمل شلبفاطألهالشنجتهفل لن افلللقةسفبل فللواظفال
طه
ّ
شخسشملالشخمل شةنلشخكلل ت اطهنللطلا مل هنللمومللخيسلك ّلالا لالشصل سلتصمل لخيلطنرلاخي ل
هملشله لشخملسالشخاسدل تل د ل ل
بلال.لشخ
ق للشل ض علش كدملت ملااشخيسلاا
ُ
لرموالا ا للة ّ

لشمطتارلأل لهلملعلشخمل شةنسلملطا للشخاملالشنطت ألخِ لل

ل فتلصلفم ٍشالمماَّف لال

لقطلطألكلخاطت ألسلل اطلشخ مللحلو لل لل ذشلكلةتلشلفل لشخدلةافبلذ ذجافبلقارف ل فعل
ملشلةل
شخصم لش طط لال.لش تاش لقخاابلطةاا لال د له
م
م

«شل»لشخت ملففالقطل ففتل طهنففللاا ف خيل ه ا فلخي لاففنذشلقأل ةففللقللة ف للج ف ّالنلالشخت ففلرأل ففعلشخاملففالشنطففت أسلالا ففللقللةسففتااال ففتلص فمشعلفييي نييص
الدستور نفسه ل

ا ففامخيل ففتلشختسففلاللاففتلشن ففلأل لشال مج اّف ٍفبللفُفس لطنْف ُهففللخ نففتلموففلسلشخسف شللشللف ّ لخلفسشملشنطففت ألشخملففلة ينلالفف.لش تففاش لشخصففم لش ططف لهف ل
شطتارلألعلمبللجي لالقطلطالخيلالشخملاا بلشلمج ّ ل علشنطت اش لشخمل لختلّا لل الالشخد أل لط ذشلقأل ةللقللةاا لشخفسشملشخاملهفألشالصفلبلشخاطفت ألسل

4هملعلشم لأل لحماط لالشلل تنل185لط151لالشخ للش صلألبلختج نلطش جلةب لق لل طفت أللقاململافللشاج بافبلااف للصفمشوبلالف.ل مج افبلشخملفلة للشخفاط ل(شلفل ل222ل:ل"افمفلشخملفلة للشخفاط لل تفربلنلة ةفلخيل
طلألللخيلالشاج ه أللبلرللللمللت لأل ل علشخاطت أللقطلنلة للطّالشلصسع "م ل
"5انذشلالل جالةللتصمل ألا تلتا املاسلو الشخمللضألمبملتر.ل ل لشخصمل بلشنطت ابسلانذشلالت جاسلا ملتر.لشخ مفسلط ذشلالل جاسلا ملتر.ل فل لشخملفلة للشخا ا فألطن شافالشخ اشخفب "ل(شلفل لشمطاسل
شخمللة للشلاينلشلام مللرعلشخمللة للشلاينلشخلا ل ل لشخصمل بلالشخااشأل ل ل
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ا ففللالئففا لت جالففالشال سففتمل لشختصفملعلالفف.ل هففل لشلففل لشخدلةاففب؟ل مللبف لشخت جاف لملبف ّال ففتلشخسكاف لالفف.ل ففلللملا ففالشخاملففالشنطففت ألشالشخاطففت ألل

شخمل لخناهالاآلن ل

أل
الا لابلطضعلشخاطفت ألسلقط لرفم ل ف ههلمتلفالجفملألللخيلافتلشخافم لشلتّ فبلا فلخيلال طفلتدلشخصفم لش ططف لخفاللصف لخيل ألجفلالشخاملفالشمطفت ل
ك مجعل ستمل لألخلتصملعلال.لقطلسللذ ذ لشلل لشخدلةاب لق لل ذشلقأل ةللقافمللشخاملفالشمطفت ألالف.لحم ف لشاجف ّاسلا لا فلل الخفالالصفلبلشخاطفت ألل
للشخاطففت أل لةاسففاسلطبص ف لاففل لالمئاففبلومل ف ل
شخففمل لة ف لالاففالشآلل لكاففالل اففمللشخاطففت ُأللشخاملففاَلشمطففت ألالفف.لحم ف لشاج ف ّلالالشخ ف ّ
شمةسلللشخكلجنه هللال طلتدةل؟ ل

لف املشخفسشملشخاملهففألشنطففت ألك ف شخيلمل داف لخففال ففتلشحلملف لطشخ شج ففلعلالشخارففلالشخاطففت أل لالحل ففبلهففألال واف ِ
فلالا ْل ف ّفألهلففملشلشخفسشملبلننففاش ل
الفف.لشخ ا ف لاففتلشختالا ف لبففنلشخمصففاالشخاطففتلأل لشخ ف ر سلمبففللااففالألصففاالشخاملففالشخففاانسلطاففا ٍل ففتلشخ ففلذ لشلمللألةففبلطشخاطخاففبلشخففكلتت ففلطللشحلمل ف ل
للتالتا لمعلمومللخيلالشحمللكالشخاطت أللبسلخ تلالا للقللة اقلهملشلشاجهالالا لابلطضعلشخاطت أللةاسا ل
ش طلطاب لط د لهملشلشختالا ّ
َسي لبافا عله فل لب ف لشلهت ّ فنلب ضفعلشخاطففلتدللاف ّألطللافا شخيل ففتل«شناتةفلعلشنطفت ابلالوملف لشنةسفلل»سلختتفلأللةا صفلخيل
طقطّلرفم ل فللل ْ
صختلابل ج ل طخالخيلااتالت لا هللب ا ٍل تلشنطتد لاشعلخلاملمشعلشخكلت اطلغدل ت شاملبل عل ل لشخصمل ب لهملشل ق جي ل تل سل ملقةّالالل ِ
فالب فم ل
َ
ّ
6
شلهت نلبلل ض عل شا لش ّلبسلقطلخِ َ ْتللملمقلهملعلشخ اف ل فتلالألجهفل لق ّ فللبلخ سف بلخل هف أللش ططفعل فتلشلفاشا نلافتلوملف لشنةسفللسلافنلل
لشلمَّك بلط لللمشاملهلل فتلجه ٍفالخفا هل
شنطتد لاشعلهملعلتص ّ لاباخيلال.لصلبلهملعلشحلمل لطتامغهلل تل ر هنللش طلطأ 7ل د لهملعلشخ ا
َ
سلطملقاللهلل ل
شطتد لاشعلحلمل لاللابل ُكت تلالشخ م
َ
لصختلال ل لخي لل اقل تلشخسشملشخاملهألةاساسل ت لخيلطلبملبلطضعلشخمللة للشلاينلال.لش تاش لشخملمةنلشللضان لانن لللشخ لسلالف.لشجمللفبل
شل ههلشلامط
جي
شخ د لينل تل طللشختسفلاللافتل فمااتهللشخاملهافبسلطشخصف لشلسفت م لبللمللبف لافتلشخصفماابلشخاملهافبلخلملفلة للشلفاينلشلافم لألغفالوفال لشخسف ه أل ل
شلت شتملاتلجه علشخت ااملاّبل علشخاملالشنطت أسلهملشلشخس شللجيالج شبالالش طل لطخاللالشلر ل  8ل
لشجمللبلطقا شهتفل لهفملشلشلف ههسل
ل
هملشلقلرلخيلصاا لبلخ س بلخ ضعلشخاطلتدسلطملقامفلبلاشخيلجهالالطضعل طت ألعل تِّ لخيلشل ههلشخمل لطلأللالاالطشض
شخفمل للمّكف لالف.لش طفل لختف ادلشلرف للشخاملهفألشل لطفبلهف ل ففللقامضفالالف.لشختا افللشآلللالالشخاطفت أللشخ تاففالسل ت ف شمخيلشخملسفالشلت لفلل ملففبل
شل تملالشخال لالمئابلومل لشنةسلل ل

6قةظمل دتخيل لللس اال"شلمللألببلشل ّ لب"ل
‘complementary approach’(.لمMashood Baderin, International human rights and Islamic law, Oxford: OUP 2003, at 218-9
7ألشجعل دتخيل ل

 Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and politics, Boulder: Westview Press 5th ed. 2013.ل
ش دلبلترفالمئافبلشحلملف لالشخاطفت أللشملفمشينلقطل افتللشخملفلهم لحلملف لشمةسفلللخ فل ل1551سلطبصف ل صفلبالحلملف لشلفمق لحتاظفلعلو تفللشلفمشللطشخسف لبلالف.ل تالنابلشخملرلالال.لج اعلق لللشخت اا ل
ضالشخ مق ل1981 CEDAWل .ل
8لمشجعلشخاا لشخدل تل تلكتليب ل
 Introduction to Middle Eastern law, Oxford: OUP, pb ed. 2009, 244-99ل
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ل

تطبيق
شآللففبلشخملم ةاففبل صففه أل :ل«مل كفمشعلالشخففالت »9لشخففالتلهف لااففلأللملا ففتل كفمشعلقوف ٍفالالاففاسلطشخاففم ل ااف أللالفف.لشاتاففلألل ل ففالوفمشخيل ففتلق ل ك فمشع ل
شلف شرتلهف ل ففتللملفمأللشات ففل ل ل ففالطألارففالسلط ففاىلتالّ ففا لملحمف ّلالشجملففلللشخففال ل

ط الملب لقألبعلكل لع:ل«مل كمشعلالشخالت» ل

ملبصدلش
للل شق لهملعلشآللبلالخ شئ لومل لشنةسلللشخ ر ابلطشخاطخابل ت ا ّ

لوملففبلشخففالتل الملففبسلطشآللففبلطشضففابل مَّكف سل ناملففبل
ل كفمشع ّ

للسلخنتلألل هلله للقألب بلق دلب ل

ت ف للشلففل ل10ل ففتلشناففتللشخامةسففألاففتلومل ف لشنةسففلللخ ففل ل1885لالفف.لشختففل :ل«ملجي ف قل نففت لق ل ففيللبس ف بل تملاشتففاسلمبففللااهففلل
تملففاعلشخففال سلرللففللمللُهففا لشخت ففدلا ففالش ف َفتلشخ ففل لشخففمل لل ف امعلشخملففلة ل» لطتصف لشلففل لوملففبلشخ فمق لطوملففبلشخففالتسلطتمه ه ففللبلطففتد لالش ففتل
شخ ل ل ل
طيّل نفمشأللشخف للش دكفألشل لصف لالشخ نفتلةاسفالال فلللسف .لبلخت فال لش طل  First Amendmentلخلاطفت أل:ل«خفتللمل ّفملشخ ف ة مسلق َّ ل
لللس ّتلشخمل شةن ل
نلة لللت لللبتد اتلشخالتسلقطلمب علشخت
ّ
دلشحلملخا» لطل اطلةالخيل لة لخيلنلر لخيلخل صسعلاتلشخت م لخلالتلطل لخيلقطل جيلبلخيلا ا ُ
للالشلفل ل18ل فالق ّلل«لخ ف ل فيللشحلفللالوملفبلشختا فدلطشخرف دلطشخفالتسلطلصف ل
ط ل لجبلشناتللشخ للألحلمل لشنةسفلللقكد ُفمل نّفبخيسلتف ه
هملشلشحلللوملبلت ادل للةتالقطلاملااتاسلطوملبلشنامش لا ه للبلخت لاالطشل لألطبلط نل بلشخص لئملط مشالهتللط شالقكلللذخنلطمشخيلق ل علشاج لاب » ل
طالةا ص للشليتلأل لت لشخاملم ل19لالشخاا لشخدلينل تل طت أللشاململاللشاج بابلب شلل«وملبلشخالتلطشل تملالطشخمق »لال.لشختل  :ل
«لخ ملشحلللالوملبلشخر دسلطشخالتسلطشخا مسلطشل تملاسلطشخمق

ل

 1جي قلمملألطبلشخ ل شعلالشخاطخبلطالشل طسلعلشلاا بل هلسلبصمطلقلل ل
لق

بلشليتاب
حتس لهملعلشل لألطلعلشخمل شاالشخكلتت هللشخسلالعلشخ ل
ّ

ل لقللتت علهملعلشل لألطلعلال.لقطلسلشلسلطش
لقللل للشات
لنهللومشخيلطشاتالألللخي
ّ
لعللملم:
 2ق لهملعلشخاملم لمل علق لتصم ّ

لشخ طش لشلت علالق لتمشملقطلةظل لنلة ينل ل سل ياألقطلالئلأسلقط ل-لقةظ بلش و شللشخصياابلطشخ لئلابلالشخسشمسلقطلشلت بل تلق يل لالألط لل ل لخيل ا لخي

ال.لشننمشأللشلملك أللالشخاملم لقلقللل لل تالبمللخيل علهملعلشخاملم ل(ب ل لهلملط علاملمشعلشخاطت أللش امى ل» ل
9قخ ملم ل:2ل292ل ل
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ا ففتلت ففاش لشخ دففدل ففتلش دلففبلش اففمىسلخ ففتلشحل ففبلطشضففاب لخففالله لخففنل ففتلطف بللملرففألبتارففا لق ل ففتلهففملعلشلف ش لش ألب ففبلالفف.لشخمللاففا ل
شخملم ةابلقةّالنا لخيلمل كمشعلالشخالت لش طل لصختلفالطشلرف للطشوفا ل ملقللقلفلخيل فتلهفملعلشخ اف للتالّف.لب هفبلاملهافبل طفت ابلسلط فللتسفامعل
شخال لجفبلشخاطففت أللبلخ ف ل ففتلش دلففبلقاففتعلنففاللف امل ِنَّفبخيلقكدففملالشل ضف عسل ملقةففالمسففملنف َّ لشآللففبلالشحلِاف سلطشاج ففللسلطشخ اف شلسلطمسففملشهل لّففبل
طشخسشم لمل كمشعلالشخفالتلل ف لمل كفمشعلالشخفالتسلمل كفمشعل فتلن ف لشخاطخفبلسلقطل فتلق ّ لال ف ٍ لااهفلسلقطل فتلق ل ف شرتل افمسلقطل فتلق لولملفبل
تلولمللعلشجملت علش ططع لمل كمشعلالشخالتل لبلت ّربلبمل لاتلشلالفبلشخاطفت أل لشخمللضفألخل افعلب ف«لشحلفللالوملفبلشختا فدلطشخرف دلطشخفالتسل
طوملبلت ادل للةتالقطلاملااتاسلطوملبلشنامش لا ه للبلخت لاالطشل لألطبلط نل بلشخص لئملط مشالهتللط شالقكفلللذخفنلطفمشخيلق ل فعلشاج لافبل»سلالف.ل فلل

جلاعلالاالشلل ل18ل تلشناتللشخ للألحلمل لشنةسللسلقطل لبلا لأل لمملصلبلالشخ ا
ناللُارألحت ل لشآللبلك للهأل ل ل طت أللبلشالب
ب

لشخر لالشخ لأل سلطب

لشخاطت أللبلش امىلشخكلذكمةلهل ل

لشخملا أللاتلشلمو.لالشختااا لشخمللة ين لطك للهف ل فمطفلافنلل

لشختالطدلشخاملهابلل اقلشحلملبلشخمل لت ّربلا الشآللبلشخملم ةابلبما لشنكمشعلالشخفالتلالف.لشنرفت سلهفألتالطفدلتسف لبفلنكمشعلشاج فلاألالف.ل

شات ل لشنطت ل يبلشخ طشعلشختلألمابسلقطل علشخ ّفمَّ سلقطل لن فبلشلفتهالبفما لشل فل ىالشخدلة لفبلشلتامافبلاملهافلخيل( فدتخيلال فم لشص فم سلقطلشخ ةفلسلقطل
خ ف للشحل ففل م لط د ف لهففملعلشختالط ففدلكلةففتلألشئ ففبلال مشو ف لصختلاففبل ففتلشختففلأللكسلخ َّهففللاا هففللت ف طلتعلختففلخالب ض ف لةففللشآللففبلشخملم ةاففبل
10
لوملفبلمملألطفبل ل فاسلطت افدعسلطشت فلعلشخ شج فلعل
شلالل لك للملخالشخسشملشخملفلة ينلش نفم لالشخصفم لش ططف لهفملعلشختالطفدلشحلفل سلطلفس لخلافم ّ

شخكللمشهلل ه بلالشخالتلشخمل لللت لبا لاتل

ينلشاجلألال.لطشضعلشخاطت أللالشخململلشحلل لطشخ صملت ل
لخام لنمشا لنلطابلصخلخابلشخ للشخملم
ّ

هملشلجي لكتلببلشخاملم لشصلصبلبلل تملالشخال لالشخاطت ألل ض الخيل اّمللخيلألو لخيلل ت فالقطفل بلخيلل ّفربلافتل فاقلافللألحلملف لشنةسفلللبل فبللمتفل لشخاهفلل
شل شرتلال.لشخاام لالشال لشكتصلفلألطشئعلشخاملالالتمشص ل ل
ا امخيل تلتمابلق ل تلش دلبلش ألب بلشخكلنا لهلسلطهفألاا هفللغمبافبلالتمشصهفللشخاملهفألشخ فميبسلقطلشات فل لمئافبلخلملف شةنلكلّهفللشطفتد لاشعلتافم ل
شحلف ّفلل ففتل رف ةاسل–الشحللخففبلش طالألطففالشخاملففالشنطففت ألاففاطشخيلخلتاف ألسلطالشحللخففبلشخدلةاففبلشات ففلألعلشلمجففعلشخ واففالخلتاف ّألل–سلل ف للب ففلالمئاففبل
السلمبدلبففبلأل لففال طففت أل لل ا ففللاففتل ف ههلشلففل لشخدلةاففبلشخ س ف للبلطتارففلأللتمشص ففلل
خلامل ف لالاملففالشخصففم لش طط ف لسلطشخاملففالشمط فت ألبففل ّ
شخاملهألش صا لب وستلطق نتل للااالال.لغمشأللشآللبلشخ ماب ل

هفملشلجهفالجّفلألسلخ ففالجه جيفاللمنف.لشالتال فلعلشخدف أل لشختا اافبلالشخصفم لش ططف سلطهف لجه جيفالنفاللف
س لالشختلأللك

لشالاللاففبلشخاملفالشنطفت ألبصف لغففدل

ل
ل

’manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

10

 ‘Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurل
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ملخص الجلسة :حقوق اإلنسان
ألئاللشاجلسبل :ل لأل تطسلألئاللط طللومكبلشحلللبلختا الطشمطتلذلهل بلل تللش مل اب ل
باقل تطل اشالتالاتل"شخاملالشنطت ألا شخاطت أل:ل طتارلأللشخفسشملالمئافبلوملف لشنةسفلل"لبلن فلأل لشال ه فنلصختلافنلالشخت ل ف ل فعل
شخصفمل بلشنطففت ابلا ففالكتلبففبلشخاطففت ألسللت د ف لش طللالولهف لشل ضف علبلخت ففل سلك دففلللشخاطففت أللشخت ةسففألن ف لصف أل ل2111سلاا ففلللملف لشل ف ههل
شخدلينلال.لشخ للال.ل مج ابل"شخصمل بلشنطت اب"لالشخاطت أللك لله لشحللللالشلل لشخدلةابلالشخاطت أللشلام لشل ا لخ فل ل2112سلطالشلفل ل
شخدلةابل تل طت أللشخ مش لخ ل ل 2119ل
ل
طقنس ل تطل ه للصلخدللختاملاللشخت شاللطشخت للشلبنلشخصمل بلشنطت ابلطشل للدلشخاطخابلحلمل لشنةسلل لطلملفا ل فتطل اهف ل"شخصلفم لش ططف "ل
نجيل لشخمل شطاللشلصسكبلالشخاللةلعلشخس لطلبلشخدتملشخفكلتصف لطف لللشل املفب لطنفللل فتطلشللطشضف ألشخاطفت أللشخلا افنلجيفبلشلللت فل ل شل فعل
شخاملفالشنطفت أسلبنات فلألعلقوفالشخمطشاففالشخمللة ةافبلشله فبل دلفال دف لشخملف شةنلشخ ر افبلطشل فللدلشخاطخافبلحلملف لشنةسففلل لطهلفملشللفاا ل فتطلشالشخت ل ف ل
هالبلكل لبل علط شللشخصمل بلشنطت ابلا الكتلببلشخاطت ألسلبفامل فتلشخل ف الشالقطفل لت جاف لشل لنصفبلشالافس لموملفبلك فللهف لشحلفلللالةفلل
شلل لشخدلةابلال طت أل ل املطشخ مش

ل

ل
طقطضف ل ففتطلشللشخملسففالشلت لففلل ملففبلشل تملففالشخففال لالمئاففبلوملف لشنةسففلللادف ل ففااتل ه ففللخ اااففبلتا اففللشلف ههلشخففمل للففاا لشخاففا لطنففللل
تطللان شآللبلشخملم ةاب:ل«مل كمشعلالشخفالت»لتصفدلب ضف لشالشللل"شخفالتلهف لاافلأللملا فتل كفمشعلقو ٍفالالافاسلطشخافم ل ااف أللالف.لشاتافلألل ل فال
و فمشخيل ففتلق ل ك فمشع لشل ف شرتله ف ل ففتللمل فمأللشات ففل ل ل ففالطألارففالسلط ففاىلتالّ ففا لملحم ف ّلالشجملففلللشخففال ل

طشضابل مَّك سل ناملبلط الملب لقألبعلكل لع:ل«مل كمشعلالشخالت»" ل

لوملففبلشخففالتل الملففبسلطشآللففبل
ل ك فمشع ّ

ل
طلملففلأللل ففتطلهففملعلشآللففبلشخملم ةاففبلشخ ماففبلب ففلذ ل ففتلخ ف شئ لومل ف لشنةسففلللشخ ر اففبلطشخاطخاففبسلكللففل لل(10مل ففتلشناففتللشخامةسففألاففتلومل ف ل
شنةسففلللخ فل ل1885لطشخففكلتف للالفف.لشةففال:ل«ملجيف قل نففت لق ل ففيللبسف بل تملاشتففاسلمبففللااهففلل تملففاعلشخففال سلرللففللمللُهففا لشخت ففدلا ففال
ش َتلشخ ل لشخمل لل امعلشخمللة ل» ل ل
ل

ك لللمللأللل تطلهملعلشآللبلب للشخاملم ل19لالشخاا لشخدلينل تل طت أللشاململاللشاج بابلب شلل«وملبلشخالتلطشل تملالطشخمق »لطشخكلتمل ل:ل ل
«خ ملشحلللالوملبلشخر دسلطشخالتسلطشخا مسلطشل تملاسلطشخمق

ل

 2جي قلمملألطبلشخ ل شعلالشخاطخبلطالشل طسلعلشلاا بل هلسلبصمطلقلل ل
بلشليتاب
ع حتس لهملعلشل لألطلعلشخمل شاالشخكلتت هللشخسلالعلشخ ل
ل
ّ
م لقللتت علهملعلشل لألطلعلال.لقطلسلشلسلطش
ل
لقللل للشات
لنهللومشخيلطشاتالألللخي
ّ
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لعللملم:
 4ق لهملعلشخاملم لمل علق لتصم ّ

لشخ طش لشلت علالق لتمشملقطلةظل لنلة ينل ل سل ياألقطلالئلأسلقط ل-لقةظ بلش و شللشخصياابلطشخ لئلابلالشخسشمسلقطلشلت بل تلق يل لالألط لل ل لخيل ا لخي

ال.لشننمشأللشلملك أللالشخاملم لقلقللل لل تالبمللخيل علهملعلشخاملم ل(ب ل لهلملط علاملمشعلشخاطت أللش امى ل» ل
طقكففال ففتطلشللشلدففلخنلشخسففلبملنللتاملففلللكلاففبل ففعل ر ف للشآللففبلشخملمشةاففبسلطشللكلةففتلشآللففبلشخملم ةاففبل ففتلطجهففبلةظففمعلتت ا ف لبلخسففه خبلال"شحلِا ف سل
طشاج للسلطشخ ا شلسلطشحلالظلال.لشهل لب" ل ل

المتحدث :إيمان العبيدي ،رجامعة بني غازي
ت لطختل الللشخ اا ل تالنابل"شخملرلالال.لااعلق لللشخت اا لضالشلمق "لك اا لخاهفالاتنفبلشمتالنافلعلشخاطخافبلبلختصفملعلشخلاف للطشطت مضفتل
شخ اففا لااففعلشختااظففلعلشخففكلطضف تهللشحل

ففلعلشخلا اففبلشخسففلبملبلالفف.لشمتالناففبلطالصففبلشلف ش ل2لطل2لط5لط12لط25لطكاففال ففتلتماففبلهففملعل

شختااظلعلالشختصمل لعلشخلا ابلشليتلاب ل
لت لطختلشخ اا لةللشتالنابلااا للخ ل ل1525لطشلت لملبلبلخمل شةنلشل ظ بلختتالنافلعلشخاطخافبلطنلخفتلشللشمتالنافبلتفاا لشخفاطللب ضف لشالافا ل
شختا هلبلخمل شةنلشحمللابلخت بلت اامللب لشمتالنالعلطشل لهاشعلشخاطخابلشخكلتمل لبللال نبلالاهل ل ل
طنلختلشخ اا لشللشخاطت أللشخلا لشاجالالجيبلشللل للبامشوبلال.لقطخ لبلشمتالنالعلطشل شصاللشخاطخابلال.لشختصملعلشحمللأ ل

المناقشة
طاتللشل لنصبسلرموتلشخ الال تلطجهلعلشخ ظملو للشل ض عسلا تلتليااهللالشختل  :ل
 كاالا تلشخت االلبنل اقلشخسال لشخ ر ابلطقطخ لبلشل لهاشعلشخاطخابلال.لشخاطت أللطشختصملع؟
 كاالا تلا لشم ت ل ل للبنلب


لةا

لشل لهاشعلشخاطخابلطشخصمل بلشنطت اب؟

لله لت ملال"شل لهاشعلطشل شصاللشخاطخاب"؟له لتملتاملامل لال.لتلنلشصلصبل ملف لشنةسفلللق لتصف لشمتالنافلعلشآلافمىلشصلصفبل
بلخت لأل لقطلشختسلا سلشخل؟
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عوامل افتراض الصدام الشامل بين الشريعة والمعاهدات الدولية فيما يتصل بحقوق المرأة وتمكينها
شخ همشا خ ملأس شاجل بلشم مل ابلبلخمللهم ل
قائمة المحتويات
•

ت ر ب ف ف االأل شخ ألنب .

•

ت ملا شخصمل ب .

•

شخ ش شلاراب ا شاسش

•

شنرفلأل شخ لفأ قط شحللخفب شخ مشةافب خل ت فلع شنطفت اب شخفك تتافم شالهفل شخ ش ف شلارفاب ا شافسش

صاش

طشل لهاشع شخاطخاب اا ل لتا

ل بن شخصمل ب طشل لهاشع شخاطخاب اا ل لتا
مل

مل

شلمق .
صفاش

فل بفن شخصفمل ب

شلمق .

نا شخصمل ب ولع شلمق .

•

ت

•

ق دلب خلتصلبا بن نا شل لهاشع طشخصمل ب ولع سلئ تت لل بللمق .
.

•

شطتيت

•

ةظم ستمل لاب :اا شع ضمطأللب اج شخ تنب بن شل شصال شخاطخاب طشخصمل ب قكدم ِصااب اا ل لتا بت ن شلمق .

توطئة ي ي عصارة الورقة .
من يتابع األرجواا المحيطة بإقرار معاهدات دولية تتصل بحقوق المرأة في المجتمعات اإلسالمية يلحظ ظاهرة

تعريف الشريعة
قبل أن نخوض غمار تناول العالقية بيين الشيريعة اإلسيالمية والمعاهيدات الدوليية ،يجيدر بنيا أن نبيين التعرييف الي ي نيرد ورجيو اعتمياد
لمصيطل "الشيريعة ".شلملاف لبلخصفمل بلع ف لت فلخاالشخفالتلشحل افالشخففكل الهفللطالألطفهللقت لافا .طالذخفنلل ففال فتلشخصفمل بلشخصفهل لطشخاففت ل
طشخكل لطشخا لطلشحلهلطشاجهل لطش ات لطشخص لئملطشل لطنلطش طش ملطشخ ف شهألطشختفلذلقطف لوسف بلالألطف للش لصفل.لش لالافالططفلال  .فتلذخفنل
خنلفلل القللشخصفمل بلملا فتسلطملجيف قسلشات شهلفللالش طش فملطشخ ف شهأ .ط فتلذخففنلخنلفللقلرفلل القللشخصفمل بلق فمل افلعلشلسففلالب ف ل فللحت لف لفال
كل بل" الع " تل ٍ
لللطاا لللتا لب ف لب فال فتلقب فل لشخصفمل بلشخظفلهم لطلشخ لر فبلشل سفبلالش ب ل شخسفل كابلطشل لألطفتابلطلشحلمللئملافبسلالف.لقلل
ل ف للط ف ألشلففمال لل اففللهففملعلشخص فمل بلنلئ ففللالفف.ل لففتالقطقشللةسف ابلل ةلهتففللالفف.ل ف ل ت ففعلخل اااففبلشخففكلكففللل الهففللشخمطف للصففل.لش لالاففال
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ططفلا  .ذللالخصفمل بلهفألولخفبل فه لطورف أللطا فملططفل لطمملألطفب .ق فللشخ فالشآلافملشخفمل لجيفاأللب فللقملة الفالاهف لقللاهفالشخصفمل بللفتال فتل
اففتللشات فل ل هلجاففبل رف ابل دلففتلالالف لشخصفمل بلشلر ف ةابلطشل هلجاففبل دف لالففالشحلففال لطالففالقصف للشخاملففا .ط للشت ففلعلهففملعلشل هلجاففبل
شل ر ابللُارأل ففلبنلق الالقامىل ففل الب لال لللُس .لبلخاملفا .طهفملعلشخ لف لط فللت اف لالافال فتل هلجافبلتمت ف لالف.لتالاف ل فعلشخ فلللطشل فللل
طش ألش لصا صابلك ل مولبلق لةابلطك لولخبل لةابلطهملشل للجي لهللتتسالبلخال ل ا ابلطشلمطةب.

العوامل المفضية إلى افتراض الصدام
أمييا العامييل األول ال ي ي يفضييي إلييى افتييراض بييدام رييامل بييين الشييريعة والمعاهييدات الدولييية فيمييا يتصييل بحقييوق المييرأة وتمكينهييا ريييو
اعتماد تعريف قابر للشريعة يختزلها في األحكام التي تتضيمن أوامير ونيواهي سيلووية واييحة عليى نحيو يخيالف معنيى الشيريعة المي وور
أعال .لطا ا للل ظملغدلشليتللالب

لهملعلشخ ا

للتا ألل تلظلهمهللقهنلل لشلمق لومل نفللقنف ل فتلشخمجف سلطبلختفل لمفم لبلطفت تل ل افل عل

قللشخصفمل بلترفاللالفف.لشلفمق لطت اففلقلخلمجف .طهفملشل اف لةتا فبلاففا ل ولرفبلشخ فلظملالتلففنلشخ اف
ةتا بلاا ل ولرتالبلنرلأللشخ ل لطشخ ظم لشخ ل بلخل مق لشخكلتف لتلفنلشخ اف

لب طففللالفالقصف للشخاملفا .ك فلل اف ل

لضف هللمطفا للقللب ف لشخ اف

لشخفكلتت ف لل هفللشخ ظفم لشخ ل فبل

خل مق لنالتف لبافا بلغفدلصفا بلش طش فملشخ هلئافبلطشخ ف شهألشخ شضفاب .طة تافأله فللبفنلمش ل دفلللطشوفا .املفالكلةفتلت صفابلشخمجفلللبلخ سفلال ضف ابل
ألئاسفابلالاا فبلشخف شع .الف.لشخفمغال فتلذخفنسلافنلل مك لفبلهفملعلشخت صفابلغفدل

سفبلالكتلبفلعلكدفدل فتلشخاملهفلال سف لهنللجف اشل فتلشخصفمل ب .

طخ لشخس بلالذخنلقللجلة لل تلشخاملالمللُ َ اَالهملشلشاج ال تلاا بلشخ شعلال.لقةال تلشخصفمل بسلبف للُ َ اَافالالف.لقةفالطصفابلة الفبلملقكدفمل لل
لالالل عل البملللخصف لش طش فملطشخ ف شهألشل ل فم ل دف ل لفلعلشحلفاط لط لفلعلشخافت لطشخمبفل .ب فلأل لقافمىسل للجلة فللك فدشل فتلشخاملفالنفالنافمل

ت ملاالخلصمل بلال.لك ل للجلال صلهبللخلمللة للال ال أللشختصفملع .طنفالا َّفربلافتلهفملشلشماتف شللشل تف أللشلافال لشنجنلاف لشلسفتيا لخلت فدلافتل
شخصمل بلطه ل Sharia lawطه ل اال ل ُص علالقصلا .طالشحلللقلله ل لشخ ددل تلشخصمل بل لللسهالالت كاال لةفبلشلفمق لشخماا فبلخ فالمل
لتالت اااالال.لقةال فتلشخصفمل ب .خملفالقطفهالشات فل لذخ فالشخت ملفالشخمللصفملخلصفمل بلشخفمل لمت هلفللالش و فل لشخفكلتترف تلقطش فملطةف شهألطفل كابل

طشضففابلالفف.ل ف لمففلخال ف لشخص فمل بلشلففملك أللقاففتعلالتمطففاكلشختا ف أللشخالطففالشخففمل ل اففل علقللشخص فمل بلتتيففملل ناففللال ففللوففلعلشل فمق لج ف همعل
شخترااللالاهل لطهملشلشخاهالشخمللصملخلصمل بل الالشخصفا علشخاف لالصختلفالشجملت فلعلشنطفت ابلمطفا للبفنلقططفلطلومكفلعلشخت افدلشحلاشصافبلشخفكل
ت فمفلةاسففهللبلطففال"شحلمكففلعلشنطففت اب"سلطه ف ل ففالالشخصففا علكففملخنلبففنلب ف لشخ صففالالطشخ ففلودنلالبلففاشللشخ ففلالشليتلاففبلمطففا للشخ لففاشلل
شخ مباب .طشض لقللهملشلشخ ل لذطلر ا بل اه ابل هلجابلال ل.

أمييا العامييل النيياني الي ي يفضييي إلييى افتييراض بييدام رييامل بييين الشييريعة والمعاهييدات الدولييية فيمييا يتصييل بحقييوق المييرأة وتمكينهييا تصييور
الشريعة تصورا ييقا ال مكان فييه لمعاهيدات بيين النياذ الي ين ييدينون بمدييان مختلفية .طش صف لقللكف للشلسفلال ةسفلةللهف لشات فلأللقصفلألال
صخلر بلشخملم للطشخس بلخالطالشختصملع .طخملالتملا تلصخلر بلشخملم للخل تلبلات لألعل ةسفلةللالف.لصخلر تفالبلات فلألعل

فل .خفاللهفملشلااسفبسلبف ل لل

شخملم للالربلشل تلبلات لألعل تلشخ لسلطه للملال لط الك للالط أل لشحله .الخملم للملربلصخلر الكنةسلللطك تلال للطشوفا .ق فللشمات فلألل
شآلاففملاهف لقللشنةسففلللبففللاه لشجملففم لنففالالملففالش لكيلااففبلطهف ل ففللل ف لشبتففاشالقللاج اففعلقب ففلالشخ صففملف ففلالفف.ل ف لت ا اف ل ففلةاففا لل ففتلشصتافبسل
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طبلختل لةاا لل تلشخم ا .طالذخنلةستارملولالشخار للشخمل لقطستالطج علشخمل لئف لبملفملشل ذلت لنفاطشلطت لهفاطشلالف.لقملجيفاطشلمب فبل ظل فلل
تلقهلهللطغدهال تلطلئملشخ لسل ملنل شل ا .طنال هالهملشلشحللالألط للش لصل.لش لالاالططلالطنفلللا فالب فالشخ دفبسلخملفال فهاعلال شألل
ا الش لبتلجاالللولالل للقوبلقلل لبالنملشخ الطخ لق ا.لبالالشنطت ل ج ت  .لل ال لذخنلقللطوا لشمةت لالخإلةسفلةابلشخ شطف بلهفأل
طشوفا ل فتلطوفاشعلشمةت فلالشخفكلملرفبلشخفالتلشلف تل سف لةال ت افللهلفللطلف ظالاتنتفالب اافالشنةسفلللشخفمل لل ت فألللفبلقافمى .ب فلأل لقافمىسل
خاستلطوا لشنةسلةابلالألجبلاتلطوا لشللبلقطل رلهابلهلللقطلةاشلهلل .طالذخنلانلل تلشخصمل بل شصملبلقه لشلل لش امىلالف.لقو فل ل ا فب .
طنفاللصففس لشلف تل ففعلقهف لشللف لش اففمىلالت طففاللتلففنلشل شصملففبلالفف.لةظفم ل

ففبسلطنففالت ف لل شصملففبلشلف تل طسفبلالفف.لةظففم ل

ففبلطهف ل ففلل

لستت علقللت لل شصملفبلشلف تلجف اشل فتل ل فالشخفمل لل فالش لبفالبلنضفلابل الك هنفللنلة ةفللللتف لبفاسلبا فلللسفتت علقللت ف لل شصملفبلشخافمفلشآلافمل
نلة ةللللت لبا .طال.لشخمغال تلقللت لخاالشخصمل بلت املمبللل كفالهفملشلشختاف أللش طلطفأسل ملقةفالنفال فلعللالشجملت فلعلشنطفت ابلشخاف لشخ ظفمل ال
فلأل ط لل ففتلةتففلئهلهففملشل
شخصفمل بل سف لهنللملتسففت ابل شصملففبل ففعلقهف لشللف لش اففمسلطقل شل لهففاشعلطشل شصاففللشخاطخاففبلف ففلكلهففللطالقصففلهلل ف فلةفاألقصف ّ
شختا أللشخالطالشختلذل نالطل لشبتاشال تلشخ ه لش ممابل/شخاطخابلطاا لشخسط لالت ملااهللطغمبلتهللخامقل فللنفاللت فلغال فعلشخصفمل ب هفللط فللنفال
لتال .ط لل تلةتلئهلذخنلشاسش لقللت لشل شصاللشخاطخابلل اف لالقصفلالالف.لاالةفبلخلصفمل بل لطالف.لشافسش لةملافهللطافا لكاللتهفل .طخ ف ل فتل
لفانللال نفالشخ الفال فتلشخافلالنلالشخسفلوبلشخ ل فب كفللا ملتلطشخف شاظنل-مطفا للممفتللت ف لشخا فملشحلمكفألخل لافلعلشنطفت ابلشحلاشصافب-ل
بففنقشا شل لهففاشع شخاطخاففبلاا ففل لتا ف لبللسففلئ شلت لملففبل مل ف لشل فمق لملماففتلتلففنلشخت فدشعلشخففك تااففا ألارففل ففائالسلكلاففل قوالةففللطج ئاففللقوالةففلل
قاففمىسلخل لهففاشعلشخاطخاففبلب ففلالالفف.لظ ف ٍتل اففل علقللتل ففالشل لهففاشعلوت ففللتت ف ا.لحتملاففللغللففلعل لنرففبل ف تلط ض ف اللخ للففلعلشخص فمل ب ل
طشض لقللهملشلشخ ل لذطلر ا بل اه ابل ةسلةابلال ل ل

أما العامل النالث ال ي يفضيي إليى افتيراض بيدام ريامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بحقيوق الميرأة وتمكينهيا فهيو أن
بعضا من التصورات التي تحيط بعملييات تيرويج المعاهيدات الدوليية ميا زالي تعيج بعنابير الخطيا االستشيراقي الحيداوي الي ي ينطيوي
على بورة دونية للمرأة المسلمة أو المشرقية بشكل عام.لااألوملاملبلش ملقللكددشل فتل ألشطفلعل فلللُ فمفلبلاج فاأللطوملف لشلفمق لشخفكلحتفا ل
ب لالعلتمطلهلشل لهاشعلشخاطخابلشخكلتت ا.ل نلشلمق ل للقشختلت هلب ددل فتلا لصفملشصافل لشحلفاشصأللشمطفت تئألشخفمل لملف شللمتف للشلفمق ل

الشجملت ففلعلشنطففت ابلطشخصففم لش لططف لبصف لاففل لالصف أل لشخرففاابلشخففكلمل تلففنلشنألش لقطلش طشعلختاملففملةاسففهللط ففتل لاهففألالولجففبل
لطبل شئ بللتللمل هللط مألهل !طل الهملشلش ملش تاش شلخسالطلعلشمطت لأللشخ ميبلشخمل لنل لبت ظاالذألل بلشطتصمشنابلذشعلةظم لت ااافبل طةافبل
خل مق لشخصمنابلباابلال بلتمت لال.لذألل بلنال لشخمج لش با لبتا لشخ بال"ش اتنأ "شخمل لطض الشخملفاأللالف.لكلهلفالبنةملفلذل ف

لشلصفم ل

مطا للةسلاع .شاجالملبلن لأل له لله لش فسش لهفملشلشصافل لشحلفاشصألشخفاشاألخت فنلشلفمق ل فعلشصافل لشخفال لشلتافمفلاللت ملسفالخ ظفم ل طةافبل
خل مق لاهألا الشخافمانل"ضف ااب "الف.لشخفاطش سل"افلج "الف.لشخفاطش سل"ضفااب "الف.لشخفاطش سل" سفتل بلشنألش "الف.لشخفاطش سل لجفبلخ صفألط ملفملل
هلفللالف.لشخفاطش .شاجفالملبلخفملكملقلرفللقللكفتلشخ ظفمتنللت لهف لنفمشا لتفلأللكلشلفمق لالشجملت فلعلشنطفت ابلالاافمل فللن ف لشخاطخفبلشخمل افبلشحلالدفبل
طشخففاطأللشمجيففليبلشخففمل لخ تففالشلفمق لالتلففنلشخ اف ألسلط ففللشتسففالبففالذخففنلشخففاطألل ففتلورف أللط صففلألكبلا لخففبلال ففدلشجملففلمعلشخسالطففابلطشمنتافل لبل
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طشخال افب .طخفملخنل فتل لجفبل لطفبلنافل ل مشج فبلشلملف معلشخسفلئا لافتلختلفالشلفمق لالشخ اف أللشنطفت ابلل فللن ف لشحلاشصفبلطنفمشا لذخفنلشختفلأللكل
ب ااشلاتلشختاا لشلت ملأللالطاا للشحلاشصأ .طشض لقللهملشلشخ ل لذطلر ا بلةاسابلا مشةابل ففلبلل لشصلاطينلخل اال ل ففلال ل.
أما العامل الرابع ال ي يفضي إلى افتراض بدام رامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بحقيوق الميرأة وتمكينهيا فهيو حالية
الحساسيية المفرطية التيي يحملهيا اليبعا فيي المجتمعيات اإلسيالمية تجيا ويل ميا تتضيمنه تلكيم المعاهيدات تخوفيا مين أن تكيون امتيدادا
للخطا االستشراقي الحداوي ال ي ينطوي على بورة مهينة للمرأة المسلمة أو المشرقية وما هو م وور أعال .ب فلأل لقافمىسلافنللافا شل
تلشخاطشئملتتالا ل علشل لهاشعلشلتالبلبللمق لض تل رفلأللأل لا ف لافلراألوفل لوفلعل سف خبلشألت لرهفللبلصافل لشمطتصفمشنألشحلفاشصألل لفبلالافال
شخت فاالشلافمطلشخفمل ل ال افالقللكف ل فللت اف لالاففالشل لهفاشعل فتلةاف
ت ا لالاالشل شصاللشخاطخابلشل لصم ل تلةا

لوت فللطفا للش تفاش شلخليافل لشمطتصفمشنألشحلفاشصأ .طقللكف ل ففلل

لش تاش للسلاألشمطفت لأللشخ فميبلخلها فب .طلاف علهفملعلشخفاطشئملشخت ملافالشخفمل لل اف لالافالطضفعل

شل لهاشعلشخاطخابلشخا لطشخمل لجي لهللختتلالج ئاللال.لش ن لاتلكددل تلشل لهاشعلشخسفلبملبلشخفكلنلفتلافا شل فتلشختاف ألشعلشمطتصفمشنابلالف.ل
لاه .االخبلأل لشخا لشخ لراابل علتلنلشخاطشئمل تلألصال طأللش رملشخ ر افبلشخفمل للتسفعلل فللب فاللف لالشلصفلألكبلالصفالغبلافا ل ت شلفال فتل
شل لهففاشعلشخاطخاففبلشلتاففلبل ملف ل لشلفمق لطشخففمل لل ففألة شلففللشخ اففبلشمطتصفمشنابلطلففاأل لكاااففبل شجهتهففل .طشض ف لقللهففملشلشخ ل ف لذطلر ا ففبلا مشةاففبل
ةسلةابلةاسابلال ل.
أما العامل الخامس ال ي يفضي إلى افتراض بدام ريامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بحقيوق الميرأة وتمكينهيا هيو أن
مسييعى بعييا الجهييات التييي تسييهم فييي إعييداد العهييود والمواويييق الدولييية يتسييم بنزعيية همينيية hegemonyوعييدم اعتبييار للسييياق أو
للخصوبية العمرانية والنقافية التي تتسم بها البقا التي يراد منها تبني المعاهيدات الدوليية.لا فتلشل لف لقللومكفبلوملف لشنةسفلللشخفكلتُ فال
س خبل نلشلمق لج اشل هللنالةص علالطال لتلألمألطةال لج مشالحما له لطال ل ت شخالعلشختامأللالقطألطبلل مللةصف الشحلاشصفب .الف.لشخفمغال
تلذخنسلانللب ف لشاجهفلعلشخفكلتسفهالال افاش لشل لهفاشعلشخاطخافبلتسف .ل ال َفالةافل لوملف ل ا فبلتاف ألعلافتللومبفبلبلفاشللقطألطبافبلافربل
سد لشحلاشصفبل الصختلفالعت فلعلش أل ل فاشلت ااافلل طللشات فلأللخلسفال لشختفلألمألشخس طفا خ جألشخفمل لبفمقعلاافالقطلحللجلهتفللشل لصفم سلط طلل
شات لأللخلسال لشخدمللالطشخملا ألشخمل لل رملخ ضعلشلمق لالشجملت لعلشنطت ابلمطا للاا لللت لفللبلخ ظفل لش طفم لطهف ل فللت ظ فالشخصلفمل بلت ظا فلل
ناملل .طشض لقللهملشلشخ ل لذطلر ا بلط طا اجألصمللالال ل
أما العامل السادذ ال ي يفضيي إليى افتيراض بيدام ريامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بتمكيين الميرأة فهيو قييام بعيا
األرجنحيية فييي أبنييية السييلطة فييي المجتمعييات اإلسييالمية بتمسيييس تسييوينها النتهيياش حقييوق اإلنسييان علييى الشييريعة والخصوبييية النقافييية
والدينية التي بحسب إدعااهم الفاسد تبرر الظليم والعنيف ييد الميرأة.لاافألافا ل فتلشجملت فلعلتسف .لشخسفلابل ال بملفلالب ف لشختمللخافالشخفكل
ت ا لال.لهرالحلمل لشلمق .طالب

لش والللتا لشخسفلابلذخفنل ألضفلالخت جهفلعلعت افبلطخرف رلعل فمشئ ل فالا لشنصفمشأللالف.ل بملفلال

تل الشختمللخاال ذلتظفتلتل فالشخصفمشئ لقللالبملفلالتل فالشختمللخافالبملفلالت ملاهفللخفملشهتللالف.لشخ اف لشخفمل لشاتفل علالافاسلطقللالبمللئهفللطافلالطشطفت مللال
خاململففبلش طففتفسلطقللالبمللئهففللجنلهتففللهففأل ففتلشختاسففك .طالب ف لش واففلللتا ف لشخسففلابلذخففنلنبملففلالشجملت ففعلطشن ففللحتففتلشخرف لطال نففعل
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شخاالعسلطه ل لللرعلشخسلابلال ضعلشخرلغ لطلتا لهلللقللتا أللقلفبلت فالتعلوملهفللالف.لتل فالشختمللخافالالف.لقهنفلل افبلقطل فب خل ت فع .
طشض لقللهملشلشخ ل لذطلر ا بلطالطابل ففل شالابل ففلط طا اجابلال ل.
أما العامل السابع ال ي يفضي إلى افتراض بدام رامل بين الشريعة والمعاهدات الدولية فيما يتصل بحقوق الميرأة فهيو االاليتالي فيميا
يتصل بالمخاطَب بخطا اإلبالح وسبيل الحصول عليى الحيق .الل لهفاشعلشخاطخافبلتمكف لالف.لصخلر فبلشخافم لطهف لصفلوبلشحلفللشخفمل لالافال
قللل ت علوملالطال.لشخاطخبلقللتام لهملشلشحلل law enforcemen .طالشخ شنعلقللهملعلشل هلجافبلواشصافبل ذل هنفللطخافا لطفال لشحلاشصفبلشخفمل ل
جف همعلتاففلألعلشخسففلابلطشخاففم لوف للشخسففال لططف ألشخاففم ل النللففبلةاسففال ففتلباففشلشخسففلابلمطففا للب ففالقطشللكدففدل ففتلش ب اففبلشخ طففاابلش صففلابل
intermediary structuresلشخفكلتسفهالالنللفبلشخافم ل فتلبافشلشخاطخفب .بللمللبف سلاافألشجملت فلعلشنطفت ابلل لفبلشخسكاف لالف.لصخلر فبل
تل

لافبالشخ شجفبلشخفمل لمب لألطفتالوفلعلصفلوبلشحلفلللتاملفللشخ فم لشلملاف ل اف للصفلوبلشحلفللالف.لوملفا .هفملشل فعلصخلر فبلصفلوبل

شحلللبرمطأل لشحلا للال.لوملالالةاللشخ نت .طشض لقللهملشلشخ ل لذطلر ا بل هلجابل اه ابلال ل .
أما العامل النامن فهو االالتالي في التصور الحاوم لسيلم اإلبيالح.لالاجهفلعلشخمللئ فبلالف.لشل شصافللش ممافبل تف صم لبلختاف أللشحلفلكالخإلصفت ل
شخسففلئالالشجملت ففلعلشحلاشصاففبلشخففكلتمل ف لالفف.لا ففم لقللرملففلل صففت لشجملت ففعلطقطضففلعلا لتففالشليتلاففبلمبففللالذخففنل صففت لطضففعلشلفمق له ف لت ففال ل
شخملف شةنلبلنضفلابلقطلشحلفملفلقطلشخت فال سلطهف لشختاف أللشخ فلجالافتلبفمطقل اهف لطفال لشخملفلة لل rule of law .ق فللالشجملت فلعلشنطفت ابل
لططفلَّ ِ القللشنصفت لشخ فل لل فاقل
ا لخمغال تلةص الشخاطخبلشحلالدبلشلمك لبلشخكلترعلشخمل شةنلطتامضهلسل ملقللشختا أللش فالورف ألشلحلمكفبلشنصفت ُ
بففلخ ل الج ف هملوملاملففبلشخت ففلخاال(قطم)سلطاففملبنصففت لش اففت ل(صلةاففل)سلطبنصففت لش ا فمشفلطشختمللخاففال(صلخدففل)سل لل تمل ف لالشخ هللففبل ال مولففبل
شختمل فنل(ألشب فل ).طافتلل سفدهتلسلاملفال فمعلالف.لتل فالشجملت فلعلقوفللنلكدفد ل فتلشخفاهملشكتافتلاتهلفللبلخفاألجلعلشخفدتمل فتل ألجفلعلطففلال
شنصت لطشطت تلاتلشخاألجبلش اد لق ل ألجفبلشختمل فنسلخ فتلشخ فللال اف .طلظهفملهفملشلشمافتتفلطتظهفملب ف ل صفلألعلا فالنافل لشاجهفلعل
شخمللئ بلال.لشل شصاللش ممابلشخكلتت ا.ل نلشلمق لب ملال ملهلللالبلال نل ذلل للقكربليهللشخر لال.لشجملت لعلشحمللافبلخ فألتت ف ل نافلل
نلة ةاففللحمففا شلبففنقشالنرففابل ففتلنرففللللشلفمق ل طللقلللس ف للهففملشلش ففملجهف جيفال ففمالت اف ل هاففا لل ضف لش طففللشخملا اففبلشخففكللسففت ال خاهففللذخ فنل
شل نففالشخمل ففلة ينلشلال ف ل ن فمشألعلطت ا ففاسلط طللقلللس ف للذخ ففنلب ففملللجه ففالكف ٍ
فلفلنج فمشالو ف شألشعلألص ففا بلطةملل ففلعلألقل ففبلتت ف ا.لب ففلالن لا ففلعل
طاه لعل صسكبلبنقشالج هملشلس خبلشل اب .طشض لقللهملشلشخ ل لذطلر ا بل اه ابل هلجابلط طا خ جابلال ل .ل
ل
أميا السييبب التاسيع الي ي يفضيي إلييى افتيراض بييدام ريامل بييين الشيريعة والمعاهييدات الدوليية فيمييا يتصيل بحقييوق الميرأة فهييو االالييتالي
الجزئييي بييين طبيعيية الطييا اإلبييالح فييي المجتمعييات الحداوييية المنصييب علييى الييدفا عيين حقييوق المييرأة وطبيعيية الطييا اإلبييالح فييي
المجتمعيات اإلسييالمية مييا قبيل الدوليية القومييية الحدينية .اياففل لشنصفت لالشجملت ففلعلشحلاشصافبلهف لالغلخ فالااففل ل جمشئفألتملف للتاف ل
بتاشاعلناالففلض تلةال لضال ف قغل هللبمشالتابسلبا للر ا بلشصال لشنطت ألشخسشصأ  traditionalخإلصت لالشخ لخفبلاافل ل ف ناأ /
نا أللتا لبتاشاعل ل ل دملبل تلشخ ظم لشخ لاب .
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اإلطيار الكليي أو الحالية العمرانيية للمجتمعيات اإلسيالمية التيي تتحيرش دااللهيا العواميل المفضيية إليى افتيراض بيدام ريامل بيين الشيريعة
والمعاهدات الدولية فيما يتصل بحقوق المرأة
من الضروري بمكان السعي لربد اإلطار الكلي أو الحالة العمرانية للمجتمعات اإلسالمية التي تتحرش دااللها العواميل التيي تفضيي إليى
افتيراض بيدام ريامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بحقيوق الميرأة ،وهيي حالية الضيو هي المجتمعيات لنظيام قيانوني
هجينيي نيارجم عين إقحيام أسيس وعنابير النظيام القيانوني الحيداوي الي ي تبنتيه الدولية القوميية الحداويية فيي بيئية النظيام القيانوني التراويي
المنبنق من تعاليم الدين الحنيف .ق ل شخ ظل شخمللة ين شحلاشصأ املا ي
شختصف

شخ فمشين شخفك يرفت افت سفد شحلاشصفب شخفك الضفتهل شخصف

ات شختا ألشع شخ ربى ات شحلمللئل شخ ربى طشختا ألشع ش طلطفاب افت
ش طألطبافب شات فلألش فت شخملفمل شخمشبفع اصفم طتالالهفل طصفمشاهل فع شخفسشم

شلسفااأ شخمط فلين طشخا ةفلينس طشخفك طف ت شخ افب شن ربللخافب شمطفت لأللب ا امضفهل الف .صختلفا عت فلع شخ فلاس طشخفك طف ت شخ افب "شمة هلأللفب"
خاى ب

طشئم شجملت لع شخك طن ت ا قطم شمطت لأل ا ت اهل ر شاافبل ةفملش .ق فل شخ ظفل شخملفلة ين شخسشصفألاهف لشخفمل لةصف فمللاافملشخمطفلخبل

مطألشلمبمولبلشصتابلشخمش ا سل لمبمولبلشخاطللشخكلوفلقعلشصتافبل لشخسفلا بلب ف لهلللشليتلافب .طنفالولفتلشخسف بلش طلطفابلهلفملشلشخ ظفل لشخملفلة ينل
طهففألمسففبلشخت ف علض ف تلشخ وففا لالةظففل لشللف

 Millet systemشخففمل لشات اتففالشخسففلا بلشخ د لةاففبلالت ل لهففلل ففعلقب ففلالش لففلللطشلففملشهبل

شليتلاففب لخملففالجنففالاففتلا لاففبلشنناففل لشلففملك أل للولخففبله ا اففبلهلففملشلشخ ظففل لشخملففلة ينلالااففعلقنسففل المبففللالذخففنلشلمج اففبلسلشخت صففا لشخاملهففألسل
شخمل شاالشخاملهابلشخ ربىلشحللك بسلشختمل نلشاج ئأسلشهلا لبلشخملرلئابلشخ لابسلشخسالطبلشخملرلئابسلطدلا لابلشختمللضأسلشختا اا

هي ا ،ومين أورجيه االاليتالي بيين المعاهيدات الدوليية فيي السيياق الحيداوي مين رجهية ،والشيريعة فيي سيياق ميا قبيل إقحيام النظيام القيانوني
الحيداوي فيي بيئية النظيام القيانوني التراويي مين رجهية أاليرد ،وذلي فيميا يتصيل بقضيايا الميرأة ،أن المعاهيدات الدوليية تسيعى إليى اعتمياد
موقف نمطي واحد نهائي بإزاا مسملة من المسائل المتعلقة بمحوال المرأة .بللمللب س افنل شل نفا صختلفا ل فل فت ظف أل شخصفمل ب شنطفت اب
وا لتا ت ل شحل ا شخصماأ ت لت ت ال مشاال شخسال شل لين طشخ لين ط مشاال ا ش شخامش شمجت لاابس طهملش بلخاها شخااا خلصمل ب ق
ب ااش ات شخاهفا شخربشافل طش ش خلصفمل ب .ب فلأل قافمىس ا طفال شخاطخفب شحلالدفب طشل شصافل طشل لهفاشع شخاطخافب ط فل هف كفلئت قلرفل ا شل ظف أل
ش وفل

شخربشافل ش ش خلصفمل ب لهفا ت اهف شخملفلة ل شل وفا شخفمل لفتا صفالغب ف ش ع ب فلا الف .ت ف و فا قط نفا نا فأ طشوفا م طف ا

خل ع با ا طبن نا نا أ امس طال .صختلا مشئ شجملت ع قل خترع هلملش شل نا شل وا .طم فمشا قل طشوالفب شل نفا شخملفلة ين بفنقشا شلسف خب
شخ شوا نا ضال ال .شخ سلا .ق ل ا طال ةظل شلل دتس الخس ب طشخت ع طااش شل نا ذ ه لخفن قكدفم فت نفا نفلة ين بفنقشا شل ضف اب قط
شخظلهم شحلالتاب شل اب .طل ل هملش شخت ع مطةب شخف ل شخصفماأ طت ف ع شجتهفل شع شلفملشهب .ط خ ف شخ الفا فت شخاألشطفلع شختلألمافب خل ت فلع
شمطت اب ا مولب ل ن شخ ام شحلال ت ض قل شخ سلا نا شطفتاال فت هفملش شخت ف ع ا شلفاشألس طشآلألشا شخاملهافب .الخاملفا شنطفت أ م ا فت
فلل فت ش وف شل شات شخفا ا مولفب تلألمافب ا فب بف تت لف .ا ململتفا ا تاف ألع افرب شخ اف أل بفااش فت اافم شصتافب شخمش فا س ط فمطألش ب افم ةصف
شلاشألس طشلملشهب شنطت ابس ططص م خا ل هملشس طتالالا شخال ل ا أ ع شاج مشاال طشختلأللك ممل ل اأ ةظملب" نا بل شمجتهل ".لطخملخن انةا ت
شنجافلف مب فلل شنتافلأل ط شاتف شل ل ل ا افب طا ململفب شخاملفا شنطفت أ بافمش تا طألصفلةب املفا طألطافب بالةفا ا افس ق لةافب طوافا ةرف هل نافا
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تُ ا نرفللل شختاملفل طهف ةف ع فت قةف شع شخافت
شمنتاشا هبل هل لن اسشع تلألماب قامى موملب نا ت ل له ب قكدم ط لط ب حللخ ل شخا ل " ا فد ل
جنا قل ش و لف م لمل ل ل بلختاملل م ا ولخك شخ َِّب طشخمَّ .طبلختل ا ولخب شخ طجب شخك تالخب باسك ة لوهل خ ال شخ ط لصسط ش و فلف
مطأل  99قط  120ال ل ال .غال شخ ط ود لس

خل طجفب بفلختاملل.ق فل شخصفلا اب طشحل لبلفب ا فاها ش فم قلسفمس طهف فل وفاش بلخ سفلاس ك فل

ت ض ط تع شحمللكا شخصماابس خل ا خلملرل شخصلا ان قط شحل لبلب خلاا ل ال .و ا بلختاملل .طخ امل دلم ام طه شصلع .اه فل افمط
كدد بن شلملشهب ا هملش شل ض عس طت ض شخس تع قل ملهب شبت و

كلل قلسم شلملشهب ا هملش شل ض عس طه فل وفاش بفللمق خلفملهل

خلمللضأ شحل لأ خ أ حتا ال .و ا بلصلع " .خفملخن انةفا فت طشافأ اصفاب شخ فلودن طشخاألشطفن ختفلأللك شخاملفا شنطفت أ طخسف تع شحملفلكا
شخصمااب قل ل

تمل فن شخصفمل ب شنطفت اب تمل ا فل قول لفل الف .فلكلب شخملف شةن شحلاشصافب شخفك تت ف

نافل طشوفاش بفنقشا سف خب فت شلسفلئ خفال ا

شختيلفأ افت ت ف ع شخاملفا ط مطةتفا ااسفب س بف بلنضفلاب ا ذخفن ا شاتافلأل قكدفم شآلألشا تصفا ش فت كف فملهب طشخترفاال الف .شلفمق س طهف فل
لارأ ا صالغب نلة ل ا ت.

مالم موقف الشريعة تجا المرأة
ففتللففانللال نففالشخص فمل بسلجيففالقهنففللنففالض ف تلخل فمق لشحلمل ف لش طلطففابلشخففكلط ف تلطتس ف .لشل شصاففللش مماففبلطشخاطففلتدلشخ ر اففبلننمشألهففلل فعل
توظبلقهنللج لتلص للهملعلشحلمل لطشج للال.لشخمج لطشجملت علطا تلصلحللللدل لشلمالالشآلافم لالف.ل تالةفاسلك فللج لفتلظلفالشلفمق لطة فمشلل
ومل نهلل مثلللستاللصلو الشخ ملش لالشآلام .طخ ل فللةف ج لب ف لهفملعلشحلملف لاا فللللفأ .املفالقكفاعلشخصفمل بلوفللشلفمق لالشخت لفااسلطوملهفللال
شخت مل ل بسلطوملهللالشخ

لالأل لشل لسلطوللشخ طجبلالشخ املبلطشخ مللالالباتلشخ طجابسلك للقكاعلشطتملتللشخمل بلشللخافبلخل فمق .ك فللقكفاعل

وللشلمق لالشلصلألكبلشخسالطاب .طنال لألطتلشلمق لشلسل بلشناتلالطت ختلشخملرلالط َألطتلشخاملالطشحلال لطشختا ف.

أمنلة للتشابه بين موقف المعاهدات والشريعة تجا مسائل تتعلق بالمرأة
رجدير بال ور في ه ا السياق أنه قد ظهر في أونر من مناسبة توافق غايات الشريعة مع غايات ميناق أممي بإزاا رفيا سيلوش معيين تجيا
المرأة ووان النقاش ال ي احتدم حول الميناق األمميي مناسيبة لنضيوو موقيف قيانوني فقهيي تجيا ذلي السيلوش أويي بيرااة الشيريعة مين
اتهامهيا بييإقرار السييلوش فييي حييين أن السييلوش وييان مررجعييه ي ي فيي غالبييه ي ي طنيييان تقاليييد قديميية.لارف تل رفلأللشخ ملففلحلشحملتففا لوف للطصاملففبل ف مل
شخس لللال ل1994شلدد لخل اللطشصتفسلةرفهل نفالنفلة ينلاملهفألوفلعلنرفابل دف لاتفلللشخ فلعلل ضف لبفمشا لشخصفمل بل فتلهفملشلشخسفل لطقلل
ت لهملشلشخسل لكللل مج ال ففلالغلخ ال ففلر الللتمللخاالنااب .خملالقصلألعلب لكدد ل تلشخ صاملبل للقصفلألعل فتلا شصفالجفال .طنفالافربلذخفنلافتل
شاففتتفلجف هم لالشلمج اففلعلشخسففلئا لالعت ففلعلشخففاطللذشعلشخاففلبلاا ففلللتاف لمبسففلئ لحمففا

.طالفف.لقألضففابلهففملشلشخ ملففلحلشوتففا لشصففتفل

وف لل نففالشخففالتل ففتلاتففلللشخ ففلع .طالذخففنلامجففتل ف ملنلة ةاففبلاملهاففبلألصففا بلا ففاعلشلسف خبلطةاففتلطجف لقطففلسلطففلاالهلففملشلشخ ف لال
شخت لخاا.للك للةا.لش قهملطج لقطلسل ل لصتلللشخ لع .ك للامجتلقا لللكدفد لقطضفاتلكافالقللش طفلسلشخفمل لتسفت ال خافال فمشئ لطشطف بل
الت لهملشلشخسل له ل اتصهللختمللخاالشجت لاابلا مهفللقمفلشخسف نسلطقللهفملشلش طفلسلق فالورف ألشلب دفدل فتلتاف أللتلفنلشخصفمشئ لقللهفملشل
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شخسفل لطشجفبل ل فل لطك تا فبلخفملخنلكلفاسلبفمقلنفاألل فتلشخت شافللالف.لش نف لوف للطجف لحتااف لعت فلعلشخفاطللذشعلشخافلبلالف.له فمشللذخفنل
شلسلن.

استخالص  :العالقة بين الشريعة والمواويق األممية فيما يتصل بويع المرأة وحقوقها عالقة مروبة ومتعددة وستظل و ل
بناا على ما تقدم ،يستقيم ليدينا أن العالقية بيين المواوييق الدوليية والشيريعة فيميا يتصيل بوييع الميرأة وحقوقهيا عالقية تنطيوي عليى افتيراق
في مسائل معينة ،وتنطوي على توافق رجزئي في مسائل أالرد.لهملشسلط لل مجعلهملشلش ملشاتتفلر ا بلشختا ألشعلشخكلشة دملفتل هفللشل شصافلل
شخاطخابلاتلش طللشخكلنل تلالاهللشخصمل ب .ط تلشلستصمفلقلللظ لهفملشلشمافتتفلولك فللخل تنفبلخافس لر للفب .الةافللشخ نفتسلافنلل مجفعل
شخت شاففللشاج ئففألشةس ف ل لب ف لش ا فمشفلشخففكلت دففلل هففللشل شصاففللشخاطخاففبلطب ف ل مللصففالشخص فمل بلطب ف لش ا فمشفلشخسففلئا لالب ف لشجملت ففلعل
شنطت اب

.

نظرة مستقبلية  :الطوات يرورية لجعل العالقة بين المواويق الدولية والشريعة أونر بحية فيما يتصل بتمكين المرأة
يبين العرض والتحليل السيابق أن هنياش حارجية ماسية لعيدد مين الخطيوات لجعيل العالقية بيين المواوييق الدوليية والشيريعة أونير بيحية فيميا
يتصييل بتمكييين المييرأة مسييتقبال.لقطللهففملعلشصاف شعلشخسكاف لالفف.للتملففاجل قشخففبلقطجففال لةففل لشلفمق لشخ ففربىلوسففبلطففلالقطخ لففلعلطشن ففألط"

ففمل

لةل "طالالال.ل للط ىلذخن .اتبال تلشطتلهل ل ففلب لطشخت ش ل ففلشخمللاا لشخاملهابلش لشخفكلتملف لل لل ألقلشلالطفالقطال فتلجلفبلشلافلح .ا لف.ل
طف ا لشلدفلللملشحلافمسلمبففال فتل اافلال سف خبل"ق فتلشلفمق " ألجففبلقطخ لفبلقطالالف.لطفلالقطخ لففلعلشل شصافللش ممافبلطشخت طففعلالهفملعلشلسف خبلخت ااففبل
قب ل هللشخ الا .طخ ل للةستارملقلل تل مللصالشخصمل بلوا لشخف اللهلةفبلواف لشخ ملف لطواف لشخ فم لطواف لشخفالتلطواف لشلفلل .طخلطفال
شخصالاسلا ل.لشخمغال تلقللشخاطشئملشل ابلبملرللللشلمق لنالنا تلق شرللطشط بلاتللشخاس لشل تا لشخكل للشةا تلت صف لاتهلفلل تلاافبل فنل
شل فمق سلاففنللشخ سففلالالاففا ل ففتلشجملت ففلعلشنطففت ابل ففللت ف شللشخرففاابلش طالخل شاففلعلشخسالطففابلطش هلاففب .هففملشلطمبففالخ ففللقللةاففلأل لقةاس ف لل
طعت لت للقللشطت مشألل لملشالشلفمق ل لفملشالالاافلل فالاشلالبلفاشلل طفت ابلافتللافسشعلشخ شافلعلات فبلالف.لغافل لشحلفالش
شخصمل بلطغال لشحلالش

ل تلشوسش لشخالتسلطات بلال.لغال لشحلالش

ل فتلاهفال مللصفال

ل تلشمختف ش لبفلل شصاللشخاطخافبلشخفكلحتف لالف.لة فمللشخ فالطنللفبلق فتل

شلفمق .طكف لذخفنللسفتااأل جفمشال مشج فبلجملأللفبلخا ا فبلشخت ا لفبلشخفمل للفتالةصفمهللطخا ا فبلشخسبافبلشجملت افبلشخممسافبلطشخسبافبلش طفملبسلك فلللسفتااأل
جمشال مشج بلجملأللبلخلت لرأل علشل شصاللشخاطخابلذشعلشخالب .طخ لاا لشمختف ش لشخ فلالهبفملعلشخمللافا لشخ الهافبلافتللشلمشوف لشل افم بل فتل سفد ل
شخ ف لشخسففلاألخت ففنلشل فمق لكلةففتل ففتلقط ف ل لتمطففاكلشخمل لاففبلشخففكل ال هففللقلل س ف .لكدففدل ففتلشخففاطشئملشخاطخاففبلشخسففلاابلنن فمشألل شصاففللقمما فبلقطل
لهففاشعل طخاففبلتتا ف ل مل ف لشل فمق لطلتت ف ا.ل ففنلشلفمق له ف ل س ف .لخن ف لر ملففألالج ف ال ففا .ق ففللشصا ف لشخدففلينلاهففألشمبت ففل لاففتلشاجففاشلل
شخاالغ غألشخ ملاالشخمل للا لبمقطالكل للولتل لط بل لنصفبل ادفل لقممفأللتف ا.ل فنلشلفمق .شاجفاشللشخا فم لشهلفل لشخمصفنلضفمطأل لناف ى .
طملل املل تلشخاا ل الشمبت ل لاتلشخاالغ غابلشمبت ل لاتلشخت لطللشخا م لشخ اللخل سلئ لشلدفلأل .ق فللشصاف لشخدلخدفبلاهفألشخسكاف لالف.لشختفاشبدل
شخ لابلطشآلخالعلشجملمببلطشل ت م لشخكلتر تلحتسنلطضعلشلمق لا تلهلةبلشخت ها لشخ ظم لطشخا م لالشجمللللذ لشخالبل تلعلمعل نلشلمق .
ق للشصا لشخمشب بلاهألقللشختيلف.لافتلشخ ظفم لشمات شخافبلطشخ ظفم لشخربالتافبلطشخ ظفم لشخ ا افبلخلصفمل بلشخفكللفتالت اهفلل فتلنَِف لكف ل فتلقصفال لشخ افبل
16

شل اجففبلخلففالتل ففتلجهففبلطقصففال لشختااف شعلضففالشخصفمل بل ففتلجهففبلقاففمى .الخ ملففبلقةففالالفف.لشخففمغال ففتلقللشخاففمانللملاففللل نففالشخرففال ففتل
ب ره للبنقشال نالشل لهاشعلبلخ س بلخل مق لانهن لللصسكلللالت لةظم لشات شخابلخلصمل بلختت هلللالشخ اف

لشخمللة ةافبلطشخ مللبافب .ك فلللصفسكللل

الت لةظم لبمالتابلتسا لش ب ل لشاج هملبلخلصمل ب .ك لللصسكلللالت ل نالةا أل instrumemtalلت ل ل علشخصمل بلكف ش لخلسفاام ل
طواففلق لشخملف

.ق ففللشصاف لشخمشب ففبلاهففألتمكف لش رفمشفلشل اففبلالفف.لةملففلطلشخلملففلالشخففكلتسف لبتململففبل نففالشل لهففاشعل ففتل نففالشل لهففاشعل ففتل

نالشخصمل بلناأللشلستالع .طخ ل تلشخت جهلعلشخكلا تلقللل ت اهلل ت لشخصمل بلشخ للبلمباهف لشخ فمف .ذخفنلقللشخ فمفلشخفمل للف ملشخملفم لل
بلختلذعلذطل ست للعلمب لقلل الامفلل ص لبنلقك لفلشجملت لعلشخكلتت علق للةللقامى .بنلقك لفلتلنلشجملت لعله ل لافمفلأل فاالطه فل ل
امفلغدلأل اا.
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ملخص الجلسة:حقوق المرأة
ألئاسبلشاجلسبل:لشخ همشالخ ملأ ل ل
ألارتلشخ همشالخ ملألال اشالتهللشخا م لشخمللئلبلبللله ل لصاش ل للبنلشخصفمل بلشنطفت ابلطشل لهفاشعلشخاطخافبلشصلصفبل ملف لشلفمق ل لطنلخفتلخ ملفأل
شللش ط ل لشخكلص ألعلشلله ل لصاش لل للبفنلهفمللتلشلاهف نلتمجفعلبل طفلسلشالتاف لملشخصفمل بلبصف لضفاللمل فلللاافالخلت فللشل فللبفنل
شخ صملشل نلباللةلعلصختلاب ل
طنلختلخ ملألشللشخملم للشخ مجلملربل"شنةسلل"لقطملن لشللملربلشل تسلطضمبتل دلللال.لذخنل لال"شخار ل" لطقضلاتلخ ملفألشلل فا عل
شمةا فلعلبفلللشل لهفاشعلشخاطخافبل ل لفبلخلصفمل بلشنطفت ابسلاللافت لشخ فل لنجفمشال لنصفبلجفل لافتلشخ تنفبلشلمك فبلبفنلشنطفت لطشل فللدلشخاطخاففبل
حلمل لشنةسلل ل
طتلب تلخ ملألشللب

لشلسل نلل افمللالف.لشل لهفاشعلشخاطخافبلافا لشهت ل هفلل"بلصا صفابلشخدمللاافبلطشخسفال لشختفلألمأ"لطهف لش فملشخفمل لق ىلشال

ط الاهال للبنلشلاه ن ل
طقك ففاعلخ مل ففألشلل ففتلقه ففالقط ف ل لامنل ففبل ففهلشل ففللدلشخاطخا ففبلشصلص ففبل مل ف لشل فمق لالشخاط ففلتدلطشختصف فمل لعلشحمللا ففبله ف لنا ففل لقةظ ففبل ففللب ففال
شمطت لألسلالخا اللطغدهلسلمبالطخبلشط ل لشخصماابلال.لو هللحتتلغالال"نللبلشخالت" ل
طقةتمل ففاعلخ مل ففأل ففللمست ففال"شمط ففتياش لش ش "لخلصف فمل بلشنط ففت ابل ففتلن ف ف لنف ف ىلشنط ففت لشخسالط ففألشخ ففكلملت ظ ففملشالألط لشخصف فمل بلشنط ففت ابل
طج همهلسلطتملتاملالألالتهللبص لومالطالصبلاا لللت للل مل لشلمق ل

المتحدث :عامر أبو ياوية ،رجامعة طرابلس
بففاقلاففل ملقبف لضففلطلبل اشالتفالبلطففت مش لشحلملف لشخسالطففابلشخففكلتت تففعلهبففللشلفمق لالشخ ففم لطشخصففم سل صفدشلشالشللاففا لشخ سففلالالشخربلففلللش لففلينل
طشخربلالينللملس ل تلاا هتلالبمللةلعلشاج شئملطقا لةستلللطشخ مش

ل

طشةتمل ف لقب ف لضففلطلبلب ففالذخففنلنط ففت مش لةص ف ال اه ف ل"شحلففل"لاللشخ ا ف أللشخ ط ففا.لطشألت لرففالب ص ف الشحلففللال"شلل اففب"لطتا ف أللةظملففلعلشخ ملففال
شمجت لاأ ل
طنلللقب لضلطلبلشللا م ل"شخامشع"ل د لج هملشحلرلأل لشخ مبابسلاا للتص لا م ل"شخ وا "لج هملشحلرلأل لشنطت اب ل
ل
ل
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المناقشة
طاتللشل لنصبسلرموتلشخ الال تلطجهلعلشخ ظملو للشل ض عسلا تلتليااهللالشختل  :ل


اللب

لشلصلألكنلشالت طاعلشخمالبلنةتهلكلعلومل لشلمق لالخا اللب افاشلافتل شئفم لشخصفمل بلشنطفت ابلختصف لقلرفللشخ ش ف لشخدمللاافبل

طشخمل لاب
 تسلئ لب

لشحللضملتلاتلكااابلض لللومل لشلمق لالشخاطت أللباطللقلللتالشمختالفلالاهللطتامل هفلل فتل رف هنللوسفبلش غل افبل

شخ لربللةاب؟
 تسلئ لب

لشلصلألكنلا للشذشلكلللختاالل"ك تب"لقطلاا لحمفا ل فتلشخ سفلالالشاج افبلشخت طاسفابلخ تلبفبلشخاطفت أللنفاللرف تل داف ل

شخ سلالشخلا الع؟لاا للرم ل امطللا م لشللل للشخت ااف لشنجيفليبلخافلحلشلفمق لالنفلة للشةتيفل لشاج افبلشخت طاسفابلطخفاللالشاج افبل
ةاسهل
ل

النظم القضائية :الشريعة اإلسالمية والمعايير الدولية إلرجرااات التقايي السليمة
حم الالض سل كمطألق لملك اشلخمللة للشخصمل بلشنطت ابلطشنتال هللطشطتلذل صلأل لالشخصمل بلشنطت اب ل
كلاّبلشحلمل لالجل بلت ألةت
لت شجفالشخفاطللشخ مبافبلحتف ّاللخي افتللشةتمللهلفل فت شللضفأ شمطفت اش
شل طسلعلشخااملمشراب شخكلتست اب ال.لوالط شا نألش

الشلسفتمل لشخفااملمشرألشاجالفا لطلت دف لهفملشلشختافا لا ب فلا

هبلل لطتل ابل تال فلعلشل فللدلشخاطخافب خلاا نمشرافب لا فلل لشجملفم لشخ شطفعسل

مج لقللت للشخامشالعل تظ بلبنلشخت دشخااملمشرألافتل ألش لشخصف بلطش افمشفلشخاطخافبسل فتلشخافاا لقلرفللقللشخ الفال
لطبا للمللُ َّ
تلشخامشالعسلقطشلسلئ سل نالت لل تظ بلال.ل ست ىلشختالصا سلا ا لللا لنالسلاا لعل ا بلل طسلعلصختلابل ست الشخيلال.ل
ن شاففال طخاففبلعففم لطاففتط لالفف.لذخففنسلنففاللمللففللشخف

لالشجملت ففعلشخففاط ل ففتلقللخا اففللشخففكل دف ل ألشال ف هللب ارف لرململففبلطففت ت ال

بلخرمطأل ل ل لنلة ةابلقكدملوملألشلالشختمللخافالشنطفت ابلشخلا افبل فتلتمللخافالشخملفلة للشخفاط سلطهف لتاف أللطااف ألعلشخ الفالمبدلبفبلشةت لطفبل
خلمللة للشخاط
سوي تنظر ه الورقة في مسملة المعايير الدولية التي تحكم المحاوم ،وستقارنها مع المعايير اإلسالمية التي تحكم
المحاوم ،مع اإلرارة بورجه الاص إلى الم هب المالكي بما أ ّن له دوراً تاريخياً في ليبيا ،وستستكشف السبل الممكنة للتوفيق
بين مجموعتي المعاييرفي ظروي التعارض.
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قهال ااأللخلمللة للشخفاط لشخفمل للف ظالا ف لشحملفلكالهف لشخ هفالشخفالط لشصفل لبفلحلمل لشلاةافبلطشخسالطفابل(لICCPRم للطشةرف تل
خا الل الشخ هالال19لقللأل /لل  1581لطاا لللت لّللهبملعلشخ ألنبسلتص ّ لشلل ل14ل تلشخ هالشخاط لشلااأللشخمئاسفألخل مللألةفب لاهفأل
ت للبص لال لال.لوللش امش لالشحمللك بلشخ ل خبللطشنجمشاشعلشخمللة ةابلشخ شج ب لطبلختل سلل فألقللل ف للشم تدفلللخل فل ل(14مسل
س خبل تلشلسلئ لشمكدملشصلأل لخإلةت لعلخلسلابلشخملرلئابلالخا اللشخد أل ل
ت م لهملعلشخ ألنبلحتلاتخيل و ل لشلل ل(14ملالض الشلملشهبلشختمللاالبلخلصمل بلشنطت اب ل
ل
ل
1

"الناذ رجميعاً سواا أمام القضاا ".ل

ل للشخ الش طلل تلشلل ل(14ملالف.لقلل"شخ فلسلاا فلخيلطف شالق فل لشخملرفلا" لطتت شافللشل فل لشللخ افبلشختمللاالفبلج ئافلخيلاملف ل فعلهفملشلشحل فا لاتفتال
ل لبلشاج اعلبلخاململبلةاسهللاا لللت لللبلحلللالتملاجل

ىسلط شالق ل لنل لقطل س طللت اامل ل(شخ ش م لط علذخفنسللافل لشخملفلة للالف.ل

فمفلكصففلها لطاملففللخففملخنسلملا ففتل ملخمج ف ل سففلالوف ّفملالض ف ل(شخصففلهالشخ ففالملقلل
شخت اا ف الج شةففبلقاففمىسلطقبمقهففلسلاا ففلللت لففللب هلاففبلشختاف ل

لصففهالق ففل لشخمللضففألبففتلناف لالااففعلشخففاالطى لطالفف.لشخ ففلل ففتلذخففنسلاففن ّللشخ سففلالشلسففل لعلش وفمشأللط للكففتلالضففتعسلملففت تلبل هلاففبل
شخ ل لففبلخلص ففهل لالشلففملهبلشل ففلخ أ لطشخا ففم للظه ففملالا ففا ل ففتلشخملرففلللسلمب ففللالذخففنلج فمشئالشحلففاط سل لطنر ففللللشخملت ف لطشاج لل ففلعل(شخملا ففل مل
سلطشخا ففت سلقطلشمط ففسنل لقطلشمات ففل ل(قو ففل لش ب ففاشللالا ففمفلشخامله ففلام لطب ففلالالا ففاسل
طشل لقاففلعلشلت لمل ففبلب ففل و شللشخصااففابسل د ف لشخ ف طش ل
شنتا ففمعل ففهل شعلشخ س ففلالشلس ففل لعلالشخ شن ففعلال فف.لشلس ففلئ لشخ ففكلت ا ف لال فف.ل الخ ففلعل ففتلشل ففلللقطلشل تل ففلعل(قو ففل لش ف ف شللالا ففمفل
شخاملهلام لق للشلسل لسلغدلشخ اطلسلق لشخمللتلمللت ت للبلخاالعلش اتنابلشلال ببسلاهفالةلناف لقهلافبلشخصفهل لاللاافعلشخملرفللللشخمللة ةافب ل
طكملخنسل ُ علغدلشلسل نسلط شالكلة شلذك ألشلقطلشةلصلخيسل تلشن مالبلخصهل لضالشلسل نلالقلبل س خبسلط شالكلةتل اةابلقطلج لئاب ل
ل
لالةافللشخ نفتسلط فعلذخفنسلملل فألخل فمالقل للاف لقيافبلكفربىلالف.لهفملعلشخمل شافالشنجمشئافب شننافلئاب ل ذلل ت فالشخ دفدل فتل افللهفملعل
شخمل شافالالفف.لوملاملففبلقللشخمللضففألالل ف َ سلطاملففللخل ظففل لشخففاشالألشخسففلأل سلق لطفلابلتملالملففبلختملاففاال اففاشنابلشخصففه لب ففالقلللفكاهالط ففالب ففال
شختها لط علذخنسلملت ا للهملعلشخمل شاالشخت اا لبلالشخملرللللش امىسلشخكلشوتا لااهللشخمللضفألبلخسفلابلشختملالملفبلختاالفالشخ نفلئعلشخمللة ةافبلذشعل
شخالبلمبر للشخاا ى لغدلق ّللشخصمل بلشنطت ابلتااهالبلليربلتسلمل ه شلخت ضا لقللشخمل شاالشنجمشئابلشننافلئابلشخفكلتُاَّفللالف.لشخصفهل ل
ملت ا للال.لشليفربلت 11لبملفاألل فلللتفا لشخ ظفل لشخملرفلئألشخلاف ل تملافألشحلملفلئلسلطف شالكفلللشخمللضفألقطلق ل فيلل افمسلشخافتوابلالشحل فال
ال فف.ل ا ففاشنابلتا ففم لعلشلي ففربلتسللطشخ ففكله ففألشخ ا ففبلشل لص ففم سلمل دف ف لشخصف فمل بلشنط ففت ابلق ل صف ف لبلختاف فسشفلبل هلا ففبلشلتس ففلطلبلاج ا ففعل
ش يل لقللل ة شل ه شخيلالك لشخاالطىسل لل تلطجهبلةظملشخصمل بلشنطت ابسلهالصخربلتسل لطخاس شل ه لشخي ل ل
ل
قتنسلألجف لطشوفا:لشل مافبلطشخسفلابلطشاجف للالشخا فملشخملفلة ينلشخسف لال
11لخل لال تلشل ل لعلوف للشخافم لبفنلشخصفهل لطشنا فلأللطتف صدعلالف.لنفلة للشنص فلعلشنطفت أسللمجف.ل مشج فبل ملفلللحم فالالضف ل"ش فم ل
شخ ا أللشخ طا".سلعلبل ألشطلعلشخصم لش طط لشجمللّال25لشخااابل189ل(1558م ل
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ابلطشخ فالش طلل فتلشلفل ل(14ملاات دف لالعفلللنفلة للش طفم له فل سلل ت فال
ق للشجمللللش اامل تلشخامشعلبفنلشل فللدلشختمللاالفبلخلصفمل بلشنطفت ل
شخملرففل لالفف.لشخصففهل سلطخففاللالفف.لبالةففلعلشليففربلتسلطالوففنلملقاففمفلق ل مجففعلالشلففملهبلشلففلخ أل ففتل ف ةالقلللس ف لبنص ففلعلشخ ف طش لقطل
شخاففت لاففتلرملففللبالةففلعلشليففربلتلبففامل ففتل ففهل لشخصففه لشخففملك أللشخ ففاطلسلطخ ففتسلبلاج لففبلشات ففل لشخت ااف لبففنلشخصففهل شعلطبالةففلعلشليففربلت لسل
كاا لبت طلالشخملرل لشخلا انلب طلسل ائألصلللشخت شاللبنلشلل ل(14ملطشل ل لش طلطابلخلصمل بلشنطت اب ل
ل
ل
" .3ميين ح ي ّق وييل فييرد ،لييدد الفصييل فييي أي تهميية رجزائييية تورجييه إليييه أو فييي حقوقييه والتزاماتييه فييي أييية دعييود مدنييية ،أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشمة بحكم القانون".
اا ففلللت لففللبلخففاالطىلشلاةاففبسللتالّففبلشخملففلة للشنجمشئففألشنطففت ألقلللففملكملشل ف ّااألب ض ف لالشخففاا ىسلش طففللشخففكلل تملففالقللشلففاا.لالاففال
س طملخالا هللن لقللوربلشحمل بلشلتهالخل د للق ل هل لالشنجمشاشعلشاج لئابسليّلت ملالجفمشئالشحلفاط لت ملافلخيلصفلأل لخيسل فعلا لصفملطشضفابسلمل

ب ف ّال ففتل ص لهتففللبصففهل ل ففه لشخ اففللل ففتلألجففللل سففل نلقو فمشأللارففتا لطشطففتُد اتلجماتففلللاففتلهففملعلشخمللا فا لطيففلل ففم لشص ففملطناففعلشخاملففلل
(شحلمشببم لالولخبل م لشص مسلا تلشطتياش لش خبلشخظماابلنص لعلشخملةبل(نفمشئتلش وف شللالافمفلشخاملهفلامسل دف ل فهل لبصف للألشئافبلةافلل

شلاا.لالاالقطلقللخملا الألشئابلكا ل لاا لللت لللبلحلمشببسلتُ ت الش خبلشخظماابلقلرلخيلن شةبلشلتهاسلمبفللالذخفنسلشن فلالعلالف.لقافت لشلفاا.ل
فللكف لطشوفا ل فتلهفملعلشاجلفمشئاسل
الاالبص لال لطلس .لهملشلشخ عل تلشلاا.لالاهالمباال ل"لشلتهالشلصه أللبلخ اشط لطشخاسفل " ل ذشخيسلاا فللم ّ
فلعلشليااففبلشخففكلتاَّففللالفف.لهففملعلشخففتهال ففعل ففمطلشلففل ل
َّل
طالوففنلتُففمل َكملا لصففملهففملشلشمهتففل لبصف لطشض ف لالشخملففلة لسلنففالتت ففلأل ل ففللدلشنص ف
(14ملب ف للت ف للشخففاا ىلضففالشلففاا.لالاففال"ال خففب" لطخ ففتلل ففتلعففلللشخ ف شعلش هففالالشلاه ف لشنطففت ألشختمللاففا لخل فمشئالشخففكل ففا هلل
شخمللضأسلطشل مطابلبلطالشخت لم لطكلللالشخ شنعلهملشلشخا ال تلشاجمشئالطشطعلطارال لجاشسلال.لا للشخا الشحملفاط ل فتلجفمشئالشحلفاط سل ذل
ا تلقلللص لص الشخت لملق لا لملقاتنألطغدلقاتنأللصف لشافتتمخيلالشخ ظفل لشخ فل لا لف.لطف ا لشلدفللسلا فتلقللل لنفبلشخمللصفمطلل
ال.لش ا لللشخفكلتملف

لشخ ظفل لشخ فل لوفدلخف لالت فتل سفلئ لقاتنافبل سفبلشخملفلة لل هنفالبسف بلطف هالغفدل لافنسلطبلختفل لمللُ ظفمل خفاهال

بلات لألهال مل نلقاتناللاتلقا لهلا لطاتط لال.لذخنسلاللملتاملا لشخملرفل لالمملألطفبلهفملعلشخسفلابلالف.لش ا فلللشخفكليلحتالفاهلل سف مللل
تلن لشخمللة لسلك ا لشطتاملل لامل بب لطقادشسلانلل ملاشأللشخ مل ببلشخت لملبلشخفكللملمهفللشخمللضفألطاملفللهلفملعلشخسفلابلكفلللتملفالمللخيلحمرفلخيسلمللملافاعل
ناالط ىلوستلةابلشخمللضألط اتصالالق شالطظااتال(شمجتهل م ل
ل
ملتمىلشخصمل بلشنطت ابلقلبل صلك لاا لللت لللبصمطلشلل ل(14ملشخمللئ لب للت ف للشنجفمشاشعل"ال فب" لالف.لطف ا لشلدفلل لسلكفلللالف.لشخمللضفأل
ت انل ه لألمسانسل فتلبفنلقارفلال افملتل فتل ف ظاألشحمل فبلشخا افنسلشخفمللتلكفللل ال بفلل ف هالورف أللشنجفمشاشعلشخملرفلئابل فتلقجف لضف للل
شخت ش لشخمللضألخلمللة للشخ شجبلشختا افل لطف .لشخملفلة للشنجمشئفألشنطفت ألبلخت كافالخل اشخفبسلطهفألأله فللخل لنصفبلشخسفلبملبلبصف للشخمل شافالشخت اا لفبل
شخكلتاَّللال.لشخصهل لطبلنضلابل الذخنسللافم لنفلة للشنص فلعلشنطفت ألقلرفللشل فعلشخملفلرعلالف.ل فهل لشخصفه لشخفمللتلخفالهال افلابلال
ةتا ففبلشخملرففابل(و ففالشحلففلكامسلالولخففبلرففلبللشلاففلحلشللخاففبلقطلشخ لئلاففبلبففنلشخصففلهالطبففنلقوففالقرفمشفلشخملرففاب لك ففللامضففتلشخصفمل بلشنطففت ابل
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قطسلخيلاالا لخت اابلشخمللضألالشخظمطفلشخكلل ص لا هفللترفلأل ل ل ف سلبفنل افبلشخملرفلالشخفمل للت نفالصفاتالالف.لشنةافلفلطشحملللفا لبفنل
شصا نلط افلحلشخمللضفألشخصيافابلالنرفابل فللامضفتلالافاسلقطللظهفملالشخظفمطفل ظهفملشخترفلأل لبفنل ملترفألشنةافلفلطشحملللفا لط افلحل
فابلكفلللخفالااهفلل
شخمللضأل(طهملعلتس .ل"هت ب"لا الشخاملهلامسلطذخنلخر لللوال لشخملرل للططاملللخملخنلشخمللضفألكصفلهالاافللسلملل ف لالف.لنر ل
الابل ياابسلط شالكلةتل لخابلقطالئلاب لبلنضلابل الهملعلشخمللاا لشل للهبفللالشخملرفللللشل ا فبلكفللل لت جفالافل للسفتهافل ب فل لشخملرفل ل
اففتلشصف
ب

لالشل ففل تعلشخت لأللففبسل دف لشخففاا للال فمشكلعلولأللففبل ففتل ف هنللقللتملف

لنففاألهتالالفف.لشخملاففل لبففلحل ال ال لففب لالشخ شنففعسلوففدل

لشخاملهفلالشخ فلألقلتلالشلفملهبل دف لشبفتلأل فالشاجفاأل لوف لالف.لت افنلشخ مبفلالنرفل لبفامخيل فتلقهف لشخ لفالطذخفنلخت لف لوال لفبلشخملرفل لطكفللل

الفف.لشخملرففل لقللل ة ف شلصختاففنل ا ف لل ة فلشلنففالار ف شلخملففاأللك ففدل ففتلشختففاأللبلشخملففلة ين لطقا فدشسلتصففسطلشخص فمل بلخاففابلشحل ففالقللل ف لل
شخمللضألنالت نلب ملبلصم بل تلن لشهلا بلطقللةظمعلحماط ل سبل مططلشخ ملبلشلستال ل تلشهلا بلشخ ل ب ل
" .2يجييوز منييع الصييحافة والجمهييور ميين حضييور المحاوميية ولهييا أو بعضييها لييدواعي اآلدا العاميية أو النظييام العييام أو
األمين القيومي فيي مجتميع ديمقراطيي ،أو لمقتضييات حرمية الحيياة الخابية ألطيراي اليدعود ،أو فيي أدنيى الحييدود
التي تراها المحكمة ييرورية حيين يكيون مين ريمن العلنيية فيي بعيا الظيروي االسيتننائية أن تخيل بمصيلحة العدالية،
إال أ ّن أي حكم في قضية رجزائية أو دعيود مدنيية يجيب أن يصيدر بصيورة علنيية ،إال إذا ويان األمير يتصيل بمحيداث
تقتضي مصلحتهم بنير ذل أو وان الدعود تتناول الالفات بين زورجين أو تتعلق بالوباية على أطفال".
ملت للشخصمل بلشنطت ابلال.لق لقو ل لحما لاا لللت للل مل لشخاالابلقطلودلوللشاج هف أللالورفلأللشنجفمشاشعلشخملرفلئابسلطخ فتلهفملعل
شخملا ففبلهففألا ففلل تسففملبل ففعلشل ففل لشخففكلتملف لالاهففللشخصفمل بلشنطففت اب لل ففألخل هف أللقلللت تففعلبلخملففاأل لالفف.ل مشن ففبلق شالشخمللضففألخ شج لتففاسل
طذخففنلمات ففلأللشخمللضففأل ظافلخيلو

افلخي لطل ففاطلورف ألشاج ه أللطشخاففالابسلططففالبلولمسففبلخ ل ففبلشخص ف بللمشن ففبلق شالشحملففلكاسلطبلختففل سلاهف لنا ففبل

تتالل علن شاالشخصمل بلشنطت ابلشختمللاالب لطتلنلشخملا بلجنالقصتخيل شامللخيلهلللالشخاملالشل ألطملوا لةللشخاملهفلالالف.لافا لصفابلق لا ف لنفل ل
بالشخمللضأل للالل تلا لالهملشل صه شخيلالاال هل ل ص ل هل ل
ل
"لكل متّي َهم بجريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن ينبَ عليه الجرم قانوناً".
.4
ّ
لتسللهملشلشماسش لكلالخيل فعلجفمشئالشحلفاط ل فتلشخملفلة للشاج فلئألشنطفت ألواف لكف لا لصفملشاجمافبلحمفا لحتالفاشخيلطشضفالخيلطللسفتاا ل
ص ففلعلشاجماففبلشالقغلففبلش و ف شلسلل مل ففتلاففتلل ففه لااففللل ففتلشخففملك أللشلسففل نلشخارففتال(اففاطلم لطخ ففالقكدففملت ملاففاشلبلخ س ف بل الج فمشئال
شخت لفم لطمبفللق ّللشخاملهففلالشلسفل نللفمطللقللهففملعلشاجفمشئالتت لفللبلخاففلحلشخ فل سليلختاافال ففللدلشنص فلعل الوفالك ففدلال جفمشاشعلشخت لفملبلخ سف بل
الجفمشئالشحلففاط لطباململففبلقكدففمل ف لخابسلغف ّفدعلشخصفمل بلشنطففت ابل ففللدلشنص ففلعل ذشلكفلللشلففتهالذشلمس ففبلخإلجفمش سلشخففمل لاففمفلا ففالشخاملهففلال

مباال ل"شلتهالشلصه أللبلخ اشط لطشخاسل " لط ذشلكلللشلتهالهبملعلشخاابلكللل لمللعلامل بفبلت لملفبلجفلئ شخيلمب فم ل ص فلعلكف للشلفتهال صفه ألشخيلبلخ فاشط ل
جم هتالمس تهالاتلشاسش لشخربشا سلطودلخ التُدَتلالاهالجمافبلشحلف ّالةظفمشلخل تال فلعلشخافلأل بل خفبل
طشخاسل لبلخ س بلهل مالشلته نسلالشخ شنعل ّ
جمشئالشحل ّاسلص تتل شةتهالهمابلت لملبلشطت ل شخيل الق خبلشخملمشئتل ا لخيلخصملهملشلشلتهالالقاالشخاملهلا ل
ل
22

لكل متهم بجريمة أن يتمتع أوناا النظر في قضيته ،وعلى قدم المساواة التامة ،بالضمانات الدنيا التالية:
.5
ّ
أ.

أن يتم إعالمه سريعاً وبالتفصيل ،وفي لنة يفهمها ،بطبيعة التهمة المورجهة إليه وأسبابها،

فللبص ف ل الففللالفف.لقللل ف للخل ففتهالشحلففللالاهففالشنج فمشاشعلشخمللة ةاففبسل لط ذشلكففلللملا ففال
قةففللملقاففمفلق ل ففاقلالشخص فمل بلشنطففت ابلةف ّ

اه هلسل للخالشات ل ل سجاسلطخ تل تلبنلشل لصبلشل تل لخاىلشخملرفل لالشخاملفالشنطفت أل افبلشخسافلللشخممسفأسلطهف لشلسف طللافتلتمافبل
قخالظلشخمللضألخليا لطتمابلقخافلظلشصاف لخلمللضفأ لطاملفللخفملخنسلمللصف ّ لشم تدفللللدف لهفملشلشمختف ش لقلفبل صف لبل فتلواف لشل فاقل فتلطجهفبل
ةظملشخصمل بلشنطت اب ل
 .أن يعطى من الوق ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختار بنفسه،
طنالن.لشلملهبلشللخ ألتلألماللومل لشصا لشلت لملبلبتملاجلش خبلخاالطشها لطب لالالااسلجيبلال.لشخمللضألت جا لشنجمشاشعلمبللاافالشخ اللفبل
ناالالقوالشصا لامصبل مل خبلنورلأللق خبلشخاو ل(شختل ّ م لن لقلللااأللشخمللضألو الشخ هلئأسللُالبل فالقلرفلخيل اافلالشصافالامصفبل
قاففد لختف نلق خففبلشخفربشا ل( اففملشألم للطالوففنلالت ف ِ لشخصفمل بلشحلففللالشمطففت لةبلمباففل لالفف.لشخ اف لشلمطف لقاففتعسلاففنللشمافسشفلمبدف لهففملشلشحلففلل
لتسلل عل صمشأللشخصمل بلال.ل نلشصا ل تلامصفبلكل لفبل لطال خفبلخلفم لالف.لشمهتل فلع لق فللشحملفل نلاهفالق ش لملغف لا هفللخل صف لل الحتملافلل
هففملشلشحلففلسلطملطففا للالشخف ظالشخمللة ةاففبلشحلالدففبلشل ملففا لواف لطففت للش رفمشفلاففل لجلهلففبلخل دففدل ففتلومل نهففل لل ا ففللهففملشلبصف لاففل لال
شنج فمشاشعلشاج لئاففبلوا ف للت نففعلطج ف ل ففااألاففل لا ففدل ففاأل لل ف لخلا
شل اف

ففب لطلت د ف ل طألشحملففل ألالض ف لةبلتملاففألشحلملففلئلل شا ف لشحلففاط ل

لالاهفللالشخملفلة لسلملالتصف لالشحلملفلئللك فلللظ فالكدفدل فتلشخ فلسلشخفمللتلمللاه ف لل طأللشحملفل ألالشخف ظالشخاا نمشرافب ل لط شةفبلشلته ففنل

شخمللتلاللسفتاااطشل فتلشطتصفلأل لنلة ةافبلحمف لاافملك دالف.لقللشحل

فبلنفالق شةفتهالظل فلخيسلالألجفلخيلافتلوفاط لشخملفلة لسلج ّفمشالنلطفهللالشحلاف لل

ال.ل شةبلشلته نلات شجالحمل ألاد لشلتهاللملل ل تلطن علهملشلشخ عل تلشخظلاسل ل
ل
ل
ل
ل
و .أن يحا َوم دون تمالير ال مبرر له،

خاللهلملشلشخ ال تلشخ هالشخاط ل لص لصمل لالشخصمل بلشنطت ابسلطخ المللددلق لط بلختاسش لشل فائأل فتلجهفبلشخصفمل ب لطاملفللخفملخنسل فلل
تلط بلختاتملل لب للهملشلشخر للل تلشخ هالنال لل ددشخيلخل ال ل
د .أن يحييا َوم حضييورياً وأن يييدافع عيين نفسييه بشخصييه أو بواسييطة محييام ميين االتيييار  ،وأن يخطيير بح ّقييه فييي
ورجييود ميين يييدافع عنييه إذا لييم يكيين لييه ميين يييدافع عنييه ،وأن تييزود المحكميية حكم ياً ،ولمييا وان ي مصييلحة
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العدالة تقتضي ذل  ،بمحام يدافع عنه ،دون تحميليه أرجيراً عليى ذلي إذا ويان ال يملي الوسيائل الكافيية
لدفع ه ا األرجر،
ملتسف لشخصفمل بلشنطففت ابلبلحمللك ففلعلشاج لئاففبلالغاففل لشلفتّف َها لق ففللاا ففلللت لّففللبففلحلللبلمطففت لةبلمبستصففلأللنففلة ينسللمجفف.ل مشج ففبل

شل لنصبلالشخاملم ل-9ل لقاتعس ل

ه .أن يناقش رهود االتهام ،بنفسه أو مين قبيل غيير  ،وأن يحصيل عليى الموافقية عليى اسيتدعاا ريهود النفيي
ب ات الشروط المطبَّقة في حالة رهود االتهام،
لمج.ل مشج بلشل لنصبلالشخاملم ل9ل-ل لقاتعلبص للشختل ّ لطشناملشأل ل
يزود مجاناً بتررجمان إذا وان ال يفهم أو ال يتكلّم اللنة المستخدمة في المحكمة،
و .أن َّ
لمج.ل مشج بلشل لنصبلالشخاملم ل9ل-لقاتعلبص للت انلتمالللألمسألخل ا ب ل
ز .أال يكر على الشهادة ي ّد نفسه أو على االعتراي ب نب.
ل ت ال نالشخصمل بلشنطت ابل تلهملعلشلس خبلال.لر ا بلشخته ب:لمللُ تربشلاا.لالاالقباشل ل لخيلال.لشخصهل لضفالةاسفالقطلةاسفهلل ذشلشهت فتل

بلألت فل لوففال ففتلشحلففاط سلسلك ففللملا ففتلشطففتياش لق ل خاف لحتفتلشنكفمشعل دف لشمافسشفلخلااف للالفف.ل شةففبلجماففبلشحلففا لالشخ شنففعسلالولخففبل
مللضل لشحلاسل ّللخل تهالشخفمل لشافسفلر افلللط ملفبلبفلختهالشل جهفبل خافاسلطفابلشاسشافالالق لطنفتلن ف لت اافمللشخ مل بفب لبا فللمسافتلشخصفمل بل
شنطت ابلبلمطتياش لشحملاط لخإلكمشعلال جمشاشعلشخت لم لطلص لش لنكفمشعلشخملفلة ينلشخسف تلارفتلافتلشخ ملفل لشخ فاينلشلت دّف لبلاجلفا لط فعلذخفن لسل
كلللش لنكمشعل ربألشخيلال لال.لقطلسلقللشلفاا.لالافالنفالقللتل افبل الخ فبلالصفبل افابسلالف.لطف ا لشلدفللسلنافل لممتل فلعلشغتاف هللخافلو هل ل
طاملففللخففملخنسللُ تففربلشنكفمشعلشخففمل لقجلقتففالشخصفمل بلشنطففت ابلممففلصتخيللاهف لشةتهففل لوم ففبلشحمل ففبلالشنجفمشاشعلشلاةاففبلالشخملففلة للش جنلف لق مل ففأ ل

لطما ففتلشطففتياش لش خففبلشخففكليلشحلا ف للالاهففللطاملففللهلففملعلشنج فمشاشعسلالفف.لشخففمغال ففتل ففمااتهلسلنص ففلعلوففال ففتلشحلففاط سلالفف.لط ف ا لشلدففللسل
شخسففمنب لبلختففل سللطالوففنلتس ف لشخصفمل بلشنطففت ابلشطففتياش لشنكفمشعلضففالشلته ففنلالوففلمعلحمففاط لسلكففللل ناهففللشخ ففل لقةففالكففلللملبففال ففتل
شن مالبلماسشافلعل ملفبلوفدللت تفعلشمافسشفلبصفماابلنلة ةافب لطاملفللخففملخنسلمللصف لشمختف ش لهبفملشلشحل فال فتلشخ هفالشخفاط لق ل صف لبل ائاففبل
تلطجهبلةظملشخصمل بلشنطت اب ل
 .6في حالة األحداث ،يراعى رجعل اإلرجرااات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تمهيلهم.
التسف لشخصفمل بلشنطففت ابلبن شةففبلش وففاشملالفف.لشألت ففل لجفمشئالشحلففاط لطذخففنلشطففت ل شخيل الشخ ظملففبلشخمللئلففبلبف للناف ألهالل ف لقهنففال طللشخ ففمل

شخ لالخا ة شل س طخنلقاتنالخيل( ُ لَّانملاتلام لشخمللة ل لطالولللكلللش واشمل ت ألرنلال افلطىلج لئافبسلمرف للخمل شافالشخت لفمسلشخفكل
ت تففربل اففل لت هاف لشلففاا.لالاففال(شطتاففت مل ففتلقهففالقهففاشاهل لطاملففللخففملخنسلتت شاففللشخص فمل بلشنطففت ابلبص ف لاففل ل ففعلهنففهلشخ هففالشخففاط لوففلعل

ش واشملشاجل ن لخ تلت تلشل املبلشخمئاسبلشلدد لخلمللللالت ملفال"شحلفام" لاافألشخصفمل بلشنطفت ابسللاف لشخمللصفمل سف طمخيلافتلشةتهلكفلعل
شخملففلة ل لسلكمللاففا لال ففبسلا ففالشخ ل ف لشاجسففا ل(بل ف م لطل ف لهففملشلقةففال ذشلشات ففاعلخا اففللت ملففالشخص فمل بلشنطففت ابلخلوففاشمسلا ففتلقلل ففل َكال
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شلمشهمل لل د لشخ فلخ نلالف.لشةتهلكفلعلشخملفلة للشاج فلئأ لط فعلذخفنسلملل جفالق لطف بلختاتملفل لبف للهفملعلةتا فبلوت افبلخملفمشأللخا افللبفا هل فل ل
شخصفمل بلشنطففت ابلالةظل هففللشخملففلة ين لالشخ شنففعسلشخملففلة للشاج ففلئألشختصفمل ألهف لةف عل ففتلشخت لففمسلط للهففملعلشخا ففبل ففتلشاجفمشئالتملالملففبسلا ففتلقلل
ت ت الخا اللت ملالشخمللة للشخاط لخلواشمل طللصخلخابلق ل اقلقطلطأل تل ل لشخصمل بلشنطت اب ل
يل رييخص أدييين بجريميية ح ي ّق اللجييوا ،وفق ياً للقييانون ،إلييى محكميية أعلييى ويمييا تعيييد النظيير فييي قييرار إدانتييه وفييي
 .7لكي ّ
العقا ال ي حكم به عليه.

لفُ َ ّالاا لشماسشفلبلحلللالشمطت لفل اال تلشلف شاالش كدفمل فا الخيل لطت فمشألشخيلبصف للشخصفمل بلشنطفت اب لطلصف ّ لهفملشلطف الاهفالخل فاقلشلت لفلل
بت اامللش و ل :لالونلمل للخل ا بلشل ّامل لألا لشماسشفل الطلبللالف.لقطفلسلطجف لافتفل فعلشخت لاف لشخملفلة ينلخل ا فبلش طاسل
ا ففتل طففمللطلو ففالط فلبللالصففتملوففلمع لش طال ذشلشألت ففتلشحمل ففبلش طالاا ف لنلة ةا فلخيل ففتلاففتللتا اففللنلاففا لملقطلطففلل مل ف للهلففللال
شخمللة لسلق لالولللتاس لدغدل مل للخلصمل بلشنطت اب لشحللخبلشخدلةافبلهفألشألت فل لشحمل فبلش طالااف ل فتلواف لشنص فلعسلالف.لطف ا لشلدفللسل
خبلكلاابسلقطلشات ل لنلاا ل جمشئابلالر ب لشحللخبلشخدلخدبلهألطن علغفشل فتلقوفالشصاف سل دف ل مالشخصفه لبصفهل لقطأللشات فاهلل
شحل ال طللق ل
شخمللضألال صاشأللو ا لطاملللخملخنسلمل د لشخصمل بلشنطت ابلق لشاسش ل ائألال.لا م لشلمشج بلشخملرلئاب ل
وم أبطل ه ا الحكم أو بدر عفيو الياص عنيه عليى
 .8حين يكون قد بدر على رخص ما حكم نهائي يدينه بجريمةّ ،
أسيياذ واقعيية رجديييدة أو واقعيية حدينيية االوتشيياي تحمييل الييدليل القيياطع علييى وقييو الطييم قضييائي ،يتورجييب تعييويا

الشخص ال ي أنزل به العقا نتيجة تل اإلدانة ،وفقاً للقانون ،ما لم ينبَي أنيه يتحميل ،وليياً أو رجزئيياً ،المسيؤولية
عن عدم إفشاا الواقعة المجهولة في الوق المناسب.
 .9ال يجيوز تعيريا أحيد مجييدداً للمحاومية أو للعقيا علييى رجريمية سيبق أن أدييين بهيا أو بيرئ منهييا بحكيم نهيائي وفقياً
ول بلد.
للقانون واإلرجرااات الجنائية في ّ
لنلشخصمل بلشنطت ابل اقلن للخيلجاشلبص للاا لنلبلابلو الهنلئأل تلشخف مل

لالولخفبلغافل لق خفبلالف.لقللو فالشحمللك فبلش طاللسفال ف هبل

شخ شسل لل تلط بلختاتملل لب للشخصمل بلشنطت ابلطتددلشاسشضلخيل ائالخيلال.لهملشلشخصمطل تلشخ ها

ملخص الجلسة:النظم القضائية
لشخمئاللشاجلسبل:لحم الالض سلجل بلت ألةت ل
نا لحم فالالضف لطألنفبلتت فلطلل اهف لشل فللدلشخاطخافبلشخفكلحت فالشحملفلكالط جفمشاشعلشحمللك فبلشخ ل خفبلك فللةافتلالاهفللشلفل ل14ل فتلشخ هفالشخفاط ل
شصل لبلحلمل لشلاةابلطشخسالطابل عل مللألةتهللمبالهاال صلبالالشلاألطبلشخاملهابلشللخ ابلشلها بلالخا ال ل
ل
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طنففل لالضف لبتالاف لقهففالحمففلطأللشلففل ل14لطهففألا ففم لشلسففلطش لش ففل لشخملرففلالطاتةاففبل جفمشاشعلشختمللضففألشخ لهففبلش ففل لحم ففبل سففتمللبسلطشخ تةاففبلال
شصففاشأللش و ففل لشخملرففلئابسلطامضففابل"ب فمشا لشلففتهالوففدلتد ففتل شةتففا"سلبلنضففلابلشالااففعلض ف لةلعلشحمللك ففبلشخ ل خففبلكففلحلللالحمففل لطاففا لشةت ف شعل
شناسشالعلبلنكمشعلططض لططمابل جمشاشعلشختمللضأللطقادشلشحلللالةمل لشحل الش ل لحم بلقال .ل
ل
طقطض ف لالض ف لشللشنطففت لبص ف لاففل للر ف تلا ففم لشلسففلطش لالوففلمعلتملففاجلشخص ف ىلش ففل لنففل لقطل س ف طللت ااففمل لكففلخ ش سلشملشللا ففم ل
شلسلطش لصختلبلوا لللت لفللش فملبلخصفهل لش فل لشحمل فبلطالصفبلخل سفلالطغفدلشلسفل ن لشملشللالضف لل ضف لبفنللشخاملفالشخملفلة ينلشنطفت ألافمفل
ا بل"شليربلت"لطهالشخمللتللسفت لال ف هالشخمللضفألالف.لش خفبلهلةفبلشخصفه سلطهفألا فبلملتترف تلق ف ألشل اا لفب لطمفتالالضف لهفملشلشحملف أللبلخت كافال
الف.لشللشخفسشملشخملرففلئألشخلاف لن ف لبسففه خبلا ففم ل سففلطش لشاج اففعلش ففل لشخملففلة لللطشحملففلكالشطففت ل شلشالهففملعلشخا ففبلطشللكففلللش ففملقصف بلاا ففلللت لففلل
بص طللش طم ل
ل
طنسففالالض ف لشخملرففللللشل ظ ف أل لق ففل لشحملففلكالشنطففت ابلحتففتلب ففالتلك ففدلتسلش طلللت لففلله فمشئال"شحلففاط "لشخففكلترففعل ففمطرللحمففا لاا ففلللت لففلل
بلخصففهل لطاففعلشم خففبسلاا ففللشآلاففمىلطهففألش ططففعلعففلملطشخففكلتملففعلحتففتلا ففبل"شخت لففم"لطالهففملشلشخ ف عل ففتلشخملرففلللسلاففنللطففلابلشخمللضففألطشط ف بل
تلوستلالللشخمللضأسلطخاللض لةلعل طساب ل
طتملالملبلجاشل ا لت لل" مطط"لشخ اشخبل دملبل
ُ
ل

طلصم لالض لااعلشل للدلشخكلطض هللشخاملالشنطت ألخر لللوال لطااشخبلشخصه ل تلةلوابسلطوال لبل لطااشخبلشخمللضأل تلةلوافبل افمى لا لف.ل
طف ا لشلدفللسلكفللللفتال فعلشخملرفل ل فتلشخ ظفملالشخملرفللللشخفكلا فتلشللت ف لله لخفنلهلفالااهفلل افلابل فلسلبلنضفلابلشالشموفلعلشخ فل لشخفمل لكفللل
لسففتهافل ففعلشخملرففل ل ففتلشخففاا للال فمشكلعلولأللففبلخلااففلظلالفف.لواففل هاسلشطلشآلألشالشخففكلتملف للبنةففاللتلجففبلالفف.لشخمللضففألقللملل ف لل ففتل
ةاللشخ لا لودلملل القل ال تلتملل ها ل
ل
لطخباف

ل" افسش لشخفربشا "لن ف لشحل ففاسلنففلللالضف لشةففالاا ففلللت لففللهفمشئالشحلففاط سلا لةففتله ففل ل ففللدلصففلأل بلنص ففلعلشخته ففبلطاففلل ففهل شعل

لقاتفربل"اسفل لمس فبلشلفتها"ل خفاتلكلاافللالف.لت نافعلشخ مل بفبل
ه لوسبلن شاال ا ب لشملشللش ملقكدملصف ببلوا فلللت لفللهفمشئالشخت لفملواف ُ

الاالالكددل تلش والل ل
ل

طاا لللت لللبر لةلعلشحمللك بلشخ ل خبسلنفلللالضف لشللشخصفمل بلشنطفت ابلطافمعلاافعلشخرف لةلعلخفملخنلوسف لللتافلل فعلشل فللدلشخاطخافب لشملشلل
الضف لق ففلأللشالج ئاففبلطشوففا لطهفألمسففل لشخصفمل بلشنطففت ابلقوالةففللبلطفتياش لشنكفمشعلشحملففاط ل(كلخسف تلقطلشاجلفامل ففتلقجف لشةتف شعلشاسشاففلعلال
علللجمشئالشخت لم لطخ الل كاسلبص لال سلالللشخصمل بلشنطت ابل ت شاملبل ل لل علض لةلعلشخ اشخبلشخاطخاب ل
ل
طخباف

ل"حملك ففبلش وففاشم"لل ض ف لالضف لشللشخصفمل بلشنطففت ابل ففتلشلملففلعلامل بففلعلبلموففاشملالجفمشئالشحلففاط سلطهففااتلشال" صففت "ل

شلته نلش واشملالشاجمشئالشخت لملب لشملشللالض لنلللبلللشختاا لش بمقلالهفملشلشجملفلللهف لت ملفالطفتلشحلفامسلطهف للفمت لبفلخ ل لشاجسفا لل
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ك للتملهبلشخصمل بلشنطت ابسلش ل للشلصفمانلشخلا افنلطفات للا فم لشللشخملفلة للشاج فلئألهف لةف عل فتلشخت لفملطبلختفل لملل جفال فللا فعلشللل ف لل
ت ملال"شخمللصم"لمملصتلخل شصاللشخاطخاب ل
ل
طقاتففتالالضف ل اشالتففالمب لنصففبلشخا ففم لشخسففلئا لاففتلاففا لطجف ل لةاففبلخف مل لش و ففل لالشخصفمل بلشنطففت ابسل كففاشلشةففالا ففتل طففمللطلو ففال
طففلبللالصففتملوففلمع لش طال ذشلشألت ففتلشحمل ففبلش طالااف لنلة ةافلخيل ففتلاففتللتا اففللنلاففا لملقطلطففلل ملف للهلففللالشخملففلة لسلق لالوففللل
تاس لدغدل مل للخلصمل بلشنطت اب لشحللخبلشخدلةابلهألشألت ل لشحمل بلش طالاا ل تلوا لشنص لعسلال.لط ا لشلدللسلشحل ال طللق خفبلكلاافبسل
قطلشات ففل لنلا فا ل جمشئاففبلالر ففب لشحللخففبلشخدلخدففبلهففألطن ف علغففشل ففتلقوففالشصا ف سل د ف ل مالشخصففه لبصففهل لقطأللشات ففاهللشخمللضففألال صففاشألل
و ا لطاملللخملخنسلمل د لشخصمل بلشنطت ابلق لشاسش ل ائألال.لا م لشلمشج بلشخملرلئاب ل

ل
ل
ل

المتحدث :زيد العلي ،المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة اإلنتخابية
طةففلنشلقلففالشخ لففألاففتلل اشالتففال اه ف لشطففتملتخابلشخملرففل لطشل ففللدلشخاطخاففبسل ضففالل لل اه ف لشطففتملتخابلشخملرففلالل ف اففا لتففاا لشخسففلابل
شخت اامللبلطشخسلابلشختصمل ابلا:ل
 ا للشخملرل
 ةمل لشخملرل


لن بلشخملرل

طشضلفلشخ لألشلله ل ل خاتنلحل للبلشطتملتللشخملرلاسل تلاتللشخاطت أللقطلت طاللعلخللنرلئاب ل
طنففل لشخ لففألبلطففت مش لشخ الففال ففتلشخاطففلتدلشخ مباففبلشحلالدففبلطشخملااففبلشخففكلحتتف لالفف.لق دلففبلخ اااففبلشمختاففلفلالفف.لجف هملشطففتملتللشخملرففلا لااففأل
شخاطفت أللشخ مشنففألخ ففل ل1581سلجنففالشللشلففل ل21لتف للالفف.لشلل"شخملرففلال سففتمل لطملطففلالللالاففالخ ففدلشخملففلة ل" لشملشللةاففللشخاطففت أللاف لال
ل تففال42للففللكففللللس ف .ل"علففللناففل لشخد ف أل "سلطهففألجهففبلغففدل تي ففبل ف السلصففتوالع " صففاشأللشخمل ف شةنلطشخمل فمشألشعلشخففكلهلففللن ف لشخملففلة للطل
صففاشأللشخمل فمشألشعلالك ف ل ففللتسففتل الضففمطألشعلتا اففللقو ففل لشخمل ف شةنلشخ لاففمل "لطه ف لش ففملشخففمل لشطففتيا تالشخسففلابلشخت اامللففبلالاففم لها تهففلل
شخ ل لبلال.ل طللشخملرلا ل
ل
طل ض لشخ لألشةالكل للكلةتلشل ش لشلت مللبلبلطتملتخابلشخملرل لالشخاطت أللقكدملتاافاتسلكل فلل فعلذخفنلشةتهفل لشطفتملتخابلشخملرفلا لاافألشخاطفت ألل
شلام لشل ُا لخ ل ل2112سلةاتلشلل ل181لال.لشلل"شخملرل ل سفتملل لسلغفدلنفلبلنلخل ف لسلملطفلالللالفاهالهلا لهفالخ فدلشخملفلة لسلطهفال
تسفلططللهلشحلملف لطشخ شج فلع لط ففا لشخملفلة لل ففمططلط جفمشاشعلت ااف هاسلطلف ظال سفلاختهالت ل اخيففلنلطملجيف قلةففاهبال ملةفابخيللكففل تخيسل لطخل هففلعل
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طهلش ا ففلللشخففدل ففا هللشخملففلة لنلطذخففنلكلففالمبففلل ا ف لشطففتملتللشخملرففلالط جنففلقلقا لخففا "لااففألهففملعلشلففل سلالفف.لطف ا لشلدففللسليلحتاففنل ففاقل
"ةا لشخملرل "ل طت ألللسلالصبلطشللا م لةا لشخملرل لكلةتلتستيا ل تلن لش ةظ بلشخسلبملبلخر للل شم لب

لشخملرل ل

ل
ك للنا لشخ لألذ ذ لشلل ل115ل تلشخاطت أللشل ميبلخ ل ل2111لطشخفكلت ضف لتالصفا لقكدفملخرف لللشطفتملتللشخملرفلالواف لةافتلالف.لشةفال
"ا علك لتاا لالشخملرللللشل مطضبلال.لشخملرلاسلطمللتلمل.لشخمللضألبصف لل ه تفالشخملرفلئابلق لقطش فملقطلت لا فلعلطملمرفعل
الفف.لشخمللضففأسلكل ففللشاتففربلقللشطففتملتخال هففا سلقلل ا ف لش ففمل الشجمللففللش الفف.لخلسففلابلشخملرففلئاب

لضف

جيفبل

فالك ف ل اففتلل ففتلشخمللضففألب شجففبل
لفل

شمطتملتللطشخت م لاا ل ه اللجسا لسلبامفلشخ ظملاتلشلتلب لعلشخملرلئابلشحملت لب " ل
طنففلللشخ لففألشلل طففت أللج ف لشاململاففللخ ففل ل1558سلةففللالفف.لب ف لتااففالابلخت لف لشطففتملتخابلشخملرففلاسلممففللجي لففال ففتلشخاطففلتدلشخمشئففا لالهففملشل
شجمللل لا ل.لط ا لشلدللسلةللشخاطت أللال ل تال188لال.لشةا:ل
ملجي قلا للشخمللضأل تلشل ابل ملالشحللمعلشختلخاب:
(قمل ذشلشألت علاج بلشصا لعلشخملرلئابلقللشخمللضألاملالقهلاتالقطلقص لغدلكاال ل لخيلقطلق لتلبس الطل لجساانل
( ملط ذشلرلخ تلشاج ابلشخ ر ابلب للشخمللضأسلبملمشأللقلاعلصلدللقارلئهللال.لش ن ل
لطنلللشخ لألشللشحمل أللشخدلينلخت ل لطض لللشطتملتخابلشخملرل للت د لالطو لعلخللنرلئابل ستمللبلطحمللا سلطه ل لللافم لطف شخنل ه فنسلش طلل
تلل نلشارلئهاسلاا للشخدلينللت لللبلخمللة للشخمل لل ظالصتوالعلشجمللللط طألع ل
ل
طشضلفلشخ لألشةالال.لشخمغال فتلطجف لعلفللنرفلالقالف.لال افمسلشملشللشخاطفت أللشلافم لشل اف لخ فل ل2112لمللترف تلةافللتاافالاللالف.ل
طج ع لطنفلللشخ لفألشةفالالف.لشخفمغال فتلشللشخاطفت أللشخ مشنفألخسف بل2119سلترف تلال ل تفالشلل51لةافللالف.لطجف لعلفللشخملرفلالش الف.سلشمل
شةالتم لرململبلت ل اسلطشاتالصلتاسلطن شاالطدلشخ

لااالشال"شخمللة ل"لشخمل لت فاعلشحل

فبلالغلخفبلش وف شل لطبلخ سف بلخل لفأسلافلللشخاطفت ألل

شل ففميبلخ ففل ل2111للمل ففا لةس ف ف اللقوس ففتلشخر ف ف لةلعلخت ل ف ف لشطف ففتملتللشخس ففلابلشخملر ففلئابلالشخ ففلالشخ ف ففميبلوا ف ف لة ففللال ل ت ففال112لالف فف.للل
"لسففهمشجمللللش الفف.لخلسففلابلشخملرففلئابلالفف.لتا اففللشخر ف لةلعلشل وففبلخلملرففل سلطمطففا للاا ففللمففللشطففتملتهلالطت اا ف هالطتففمناتهالطتمللاففاهال
طت ف ل ها"سلاا ففللو ففا لب ض ف لال ل تففال119لرململففبلتص ف ا لشجمللففللشمالفف.لخلسففلابلشخملر ففلئابلطاففا لقارففلئالشخ ففمللتللففتالشاتاففلألهالوس ففبل
لص ف هالشخملرففلئابلقطلاففتلرملففللشمةتيففل لب شطففابلنرففل ل ا فملت لطنففلللشخ لففأسلشللشخ ف للبص ف ل طففت أل لالفف.ل"اففا "لقارففلالشجمللففلسلا ففعل
شخسلابلشخت اامللبل تلشختاا لال طةالاتلرملللقلل لقطلتمللا لاا لش ارلالشخمللتلت تملالشحل

بلبلهنالغدل شخنلهلل ل

ل
لطشاتففتالشخ لففأل اشالتففالبففلخ ذ لشاج ف لقاململففألوا ف لةففللشخاطففت أللال ل تففال188لالفف.لاففا لط ففللدلتص ف ا ل"اج ففبلشصففا لعلشخملرففلئاب"ل
طشل ةبل تلنرل لك لأللطحمل ان ل
ل
ل
ل
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المناقشة
طاتللشل لنصبسلرموتلشخ الال تلش ا لأللو للشل ض عسلا تلتليااهللالشختل  :ل
 قاففعلشحلر ف أللشللةظففل لشخملففملشالاففم لطففاامتالالفف.لشخ ظففل لشخملرففلئأل ففتلاففتللشااففلالصففتوالعلطشطف بلخ ف قلملشخ ففاللالشختففاا لال
طللشخملرلا
 وففملأللب ف لش ارففلال ففتلا ففم ل مللألةففبل اه ف لشطففتملتللشخملرففلالط ج فمشاشعلشحمللك ففبلشخ ل خففبلشل ا ف

لالاهففللالشل لهففاشعلطشل شصاففلل

شخاطخابسلبتلنلشلالهاالالشخسال لشنطت أ لطنلللقوالشلصلألكنسلشللشختلأللكلشنطت ألالل فمفلق ل"نفلة للخإلجفمشاشع"لالف.لطف ا ل
شلدلل ل
 طتس ففلئ لا ففا ل ففتلشحلرف ف أللا ففتل خا ففلعلحملطف ف بلط مشن ففبلشخس ففلابلشخملر ففلئابلالشل له ففاشعلشخاطخا ففبلقطلشخاط ففلتدلشخاا نمشرا ففبلشلس ففتملم
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فصل السلطات :المعايير الدولية والشريعة اإلسالمية
طاالةامشط س بلو لالشخص طللشخسالطابلطشخاطت أللب
با ففللتس ففت الخا ا ففللنةتي ففل لقار ففلالشاج ا ففبلشخت طاس ففابلخ تلب ففبل ط ففت أللصف ف أل ل18لاربشل ففملشل ففربلا ففتلر و ففلعلشخلا ا ففنلال س ففتمل ل
ا نمشرأسلل اطلبالهالل لنصبلشخ تنبلبنلشخ لالشخاطت أل لشل للطشل للدلطشل ل ىالشخ للابلخل ظالشخاا نمشراب ل
ل
ط ل السل علطالنلعلص ألشعلشخمباعلشخ ميبل تلةلوابسلطشخ شنعلشخسالطأ/شخدمللالالخا السل تلشلت نفعلقللل ف للطف شللشخ تنفبلبفنلشخصفمل بل
شنطت ابلطشخت طاللخ ظل لطالطأل ا نمشرألشواىلشل ض العلشلامطوبلبمل لال.لجاطللقا لللطشض ألشخاطت أللشخلا لشاجالا ل
طملهتافلهملعلشخ ألنبلخلسطلهلخ ظل لطالطأل نل(ألئلطفألقطلبملفلينلقطلصخفتل مسل مكف لق لاافاألش سلطخ هفللهتفافلشالتسفلا لشخرف ال
ال.لتلنلش طللشاج هملبل

لةظل ل ا نمشرألالض الشمتالنالعلطشل لهاشعلشخكلطن تلالاهللخا اللكلخ هالشخاط لشصل لبلحلمل ل

شلاةابلطشخسالطابلطشلادل لش اململألحلمل لشنةسلللطشخص

ل

ل
ك ففللهتففافلش ال لنصففبلب ف لقطجففالشختصففلبنلبففنلت هففاشعلخا اففللشخاطخاففبل ففتلةلواففبسلطب ف ل ففل ىالشخصفمل بلشنطففت ابلذشعلشخاففلبل
شصلصففبلبت ظففاالشخ تنففبلبففنلشخسففلالعلقطلبففنلشل ف شر نلطشخاطخففبلالق لةظففل ل طففت أل ل ا ف نمشرأ لهففملعلشل لنصففبلخاسففتل ااففا لامل ف ل
خ شض ألشخاطت أللنطتصمشفلش ط لبلشخكلنالتتام لهللل لنصلهتال شا لشاج افبلشخت طاسفابسلطخ هفللنفالت ف لل اافا لقلرفللخل هف ألل
شخ ففل لاففتلرملففللتمطففاكل صففمطاابلقكففربلخاطففت ألل ا ف نمشرأللت ل فف.ل ففعلااففعل ألطصففلعلشخ ف ت لشخسالطففابلطشخدمللااففبسلشحلالدففبل هففللقطل
شختمللاالب ل
ل
طالهملشلشخسال سلملتا لهملعلشخ ألنبلنطت مش لك ل اشألسلشخاملالقطلق لللشحل الالتلأللكلشنطت سلطخ هللط فلتمك لامل لال.ل
تلففنلشل ففل ىالشخ ل ففبلشخففكلطف تهللشخص فمل بلشنطففت ابلخففااالب ففلال طففت أل ل اف نمشرألوففال لنففلئالالفف.ل ففل ىال داف لشخسففلابلخففإلألش ل
شخص ابلطشخص ألىلطوللشختصملع ل
لللل ل
أسس النظام الديموقراطي ما بين القانون الدولي والشريعة:
ملتترف تلشل لهفاشعلشخاطخافبلشخمئاسفاب-كلخ هفالشخفاط لشصفل لبفلحلمل لشلاةافبلطشخسالطفابلقطلشنافتللشخ فللألحلملف لشنةسفلل—ةافلل
طشضاللال.ل اقل"شخاا لطشخت شقللبنلشخسفلالع"لطت افنلشخ تنفبلبفنلش افمعل شخدتصفبلخلسفلابل(شخت اامللفبلطشختصفمل ابلطشخملرفلئابمسلشملقلل
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اج فبلوملف لشنةسفلللشختلب فبلخل فالشلتافا لقطفتيا تلهفملشلشل فاقلبصف ل سفتاا لال توظلهتفللالف.لبلفاشللاالفا لبلخصف لشخففمل ل
ج لالقوالشل ل ىالشخ ل بلشلستملم لالشخمللة للشخاط  12ل
ل
طب ااشلاتلشخ

العسل للله لله لل هف لتمافبلهفملشلشل فاقلخافالغلتالشختاافالابلالشخ فلالشخاطفت أل لطالصفبلاا فلللت لفللمب فعلشنافمشطلال

تمكا ف لشخس ففلابلالشخ ففملألشعلشخت اا ففمل لطت ل ف لص ففتوالعلشخربل ففلللالشختص فملعلط مشن ففبلشحل

ففبلطشط ففتملتللشخملر ففلالبلخص ف لشخ ففمل لجي ف ل

صتوالعلك لطلابلحما لبانبلال.لقللخترعلاا هللحل الشخمللة ل للل ل
ل
 .0الحد من تروز الصالحيات في السلطة التنفي ية
ت ف للشلففل ل29ل ففتلشخ هففالشخففاط لشصففل لبففلحلمل لشلاةاففبلطشخسالطففابلالفف.لوففللشل ف شر نلالشلصففلألكبلالشحلاففل لشخسالطففابلاففتلرملففلل
شخس ف لطشننفسشعلالشمةتيلبففلعلناتاففلأللممدلففاهالالشجملفلخللشل تي ففب لطتصففدلشخاملففم لشخسففلب بل فتلشخت لاففللشخ ففل لألنففال29للا ضففابلش ففال
شلتاا لحلمل لشنةسللل القةال"ب لالال.ل صلألكبلشل شر نلال شأل لشخص للشخ ل لاربلشماتالأللشحلملخ لا اهاسلانللذخنلل لض للال
شلل ل29ل قلله مالشل دلنلالألط للبلخا لطلالهتالشحل
شخسلالع"

ابلشخ ل لبسلطقهنالامضبلخل سفلاخبلافربلشخ لافبلشمةتيلبافبللف شطختهالختلفنل

13

طب ففلاشلالاففاسلوففملألعلشخل ففبلالتملففلأللملاالففا ل ففتلج شةففبلاالففا ل ففتلتمكاف لشخاففتوالعلالشخسففلابلشخت اامللففب—وففدلخف لكففلللألئففالل
شخاطخبل تيبلبص ل ل م—ال.لوسل لناأل لشخربللللشل تيبلباطألعلال.ل مشن بلط سلاخبلشحل

بلبص لا لل ل ل

قطجالتمكا لشخاتوالعلالشخسفلابلشخت اامللفبلاالفا سل هفللوفللشحلفلكالطف شاشلكفلللألئاسفللخلاطخفبلقطلألئاسفللخلف قألشالقطل ل فللالشختصفملعل
اتلرمللل صاشألل مشطاالطنمشألشعلهلللن لشخمللة للباطللشخمج علشالشجمللللشل تيبسلقطلصفتوابلوف لشحل
قطل شخل ف ال ل ففم لشالشط ففتاتلالشلف ف شر نلالشخملر ففللللحم ف لشص ففتفل ففعلشخربل ففللسلبص ف لن ففاللف ف

فبلقطلوف لشخربلفللل افم شسل

لقوالة ففللشالشناتت ففلالال فف.ل ف ف ش لال

شخاطت أل  14ل
شخمج علشال اشألسلشخاملالشنطت ألن لشخململلشخدل تلاصم—ق لن لتص لشخاطخبلشخ ر ابلشحلالدب—نالملل لل اافاشلخ ف للاافعل
قةظ بلشحل الال شخاطللشنطت ابسل هنللكص للااعلشخت ظا لعلشخسالطابلوف للشخ فلاسلنفالقاتملفمعلشالشختملسفاالشن شأل لطشخ دطنمشرفأل
شل ا لخلاطخفبلشخ ر افبلشحلالدفب لشملقللهفملشلملا فعلشن فلأل لشالقللتفلأللكلشحل فالطشختصفملعلشنطفت انلط فمللاهفالشصلاافبلش طللقبف لب فمل

12لل لنصبل ستااربلو للهملشلشل ض عسلقةظملتملململشل ظ بلشخاطخابلخلتملململاتلشخاا نمشرابل"ت ل لشخمللة للشخاط لخااالشحل الشخاا لنمشرألطشنةتيلبلعلشخ لهب"سلقبمل ل 2112ل ل12لط 14ل

13ل

قو ل لشلل ل29لخل هالشخاط لخلامل لشلاةابلطشخسالطابل االبلالشخت لاللشخ ل لألنال 29ل

ااعلشن لألشعلشختوملبل الشخت لاللشخ ل لألنال29لالهملشلشخ ألنبل ااألهللهملشلشخمشب

ل

14لقةظملتملململت ل لشخمللة للشخاط ل ااأللطلبلسل ل14
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شخافالللنفال ففهالألبافلللطشضففاللبفنلا فم لرلاففبلشحلفلكالط ففاىل خت ش فالبصففمعلش لططف بلة افا-لصففل.لش لالافالططففلا-لطالصفبلالتلففنل
شلسلئ لشحمل

بلبلخ ا

لنا ابلشخد علطشخامخب  15ل

ل
صففاا لشللتففلأللكلشلسففل نلن ف لشخملففمللشختلطففعلاصففملنففال ففهالالا فسشعلت ط ف للال اه ف ل"املففالشخرففمطأل "لطقو ففل لشخ ل ففبلشخففكلت اففأل
خلالكالقطلخا بل فتلألجفلللشخفالتلشلف شخنلخفالصفتوالعل ف ال الملفبلختصفملعلكف ل فلللمترفاالشحلفلكالبفاطللنافالنفلة ينلطشضف 16لشمل لل
ةاففللتلففنلشخاففس لشخ اففبلشل تففا ل ففهاعلقلرففللةصف الالففالقصف للشخاملففالط طسففبلشخاملهففلالطشخملرففلالطشلظففلالطقهف لشحلف لطشخ ملففاسلطشخففكل
ف لتلمب ف ل ففتلشل ففلينلناففاشلالفف.لشصلااففبلقطلشخف ش لالصففبلالش طنففلعلشخففكلكففلللااهففللةظففل لشحل ففال هتف لشخصففماابلممففلل ا ففالشال ف ل
شطتملتخابلقططعلخلاملهلالختاااال ماابلشخاطخبلبص لال 17ل ل
ل
طبص لال سلت ل ألعلالتلنلشخ ا أللقلرللشل ل ىالشخ ل بللل"وملف لشل لألضفب"لقطل"وملف لشخت فم "سلطشخفكلمسافتلخا فلعلشجت لاا لفبل
ك ت ففم لامشطففلللقطل ففاشألسلاملهاففبسلك ت ففلعلشن ففل لقبففتلو ف سلمب شجهففبلشحلففلكالبففاا ىلصخلخاتففالخصففمعلش سلطهف ل ففلل دف لالشختالاف ل
ش ادسلت كااشلةظملللال.لضمطأل لقللللت لشحللكالبلخصمل بسلقطلبا ا بلشحللللبملمشا ل ا بلخلصمل ب ل
ل
للله للشآللسله لشخملمشاشعلشحلالد بلخلصمل بلطشخا ملشخسالطفألشنطفت ألشخفكلشةت فتلبل طفلسلالشخملفمةنلشختلطفعلاصفملطشخ صفملتل فعل
باشللعلظه أللشخاطخبلشحلالدبلالشخ لالشنطت أ ل
ل
لفملهبلشلا فملشلافم ل"حم فالضفالالشخفالتلشخفملل"لشالشخملف للبنةفالخفاللالةاف

لشنطفت ل فللا فعلبصف لولطفال مشافل ل فاقلااف ل

شخسلالعلطل ست الال.لنلااتنلاملهاتنلطيللشا فللل فاقلشنبلوفبل(ق لش صف لالش فالالشنبلوفبملرللفللملل جفالةفلل فلةعسل ضفلابل
شال ا للل اقلشلالابسلرللللشللشخاا للمطكلخا م لاا لتمك لشخاتوالعلاللالشاجهلقلشخت اامل  18ل
ل
طهملعلشخا م سلهأل للتماتسلموملللالاا ل طلتدل طت ابلكاطلتدلبلكستلللطشخ مش لط افملط ةاطةاسفاللط سف لشخاطفت أللشخت ةسفأل
ش اد سلال.لشخمغال تلشاتتفل

لقةظ تهللشخسالطابل للبنلشخمئلطفألطشخربلفلينلطشليفتل لشملقةفالل فألشن فلأل لالهفملشلشجملفلللشال

قللشنولعلشخ ل لالقغلبلش بالعلشخسالطابلشنطت ابلشحلالدبللملهبلشالشللخلسلابلشخت اامللفبلطوفاهلل"صفتوالع"لشختصفملعلطتا افلل

15لقةظملة لاالا للسل"طمل طلطص لشخاطخبلشنطت اب"سل ل 24ل ل
16لقةظملا الش لقنالشخ ااسل"شنطت لطال لةابلشخاطخب"سل ل121لشال ل 181ل
17لشلااأللشخسلبل ل
18لحم الضالالشخالتلشخمللسلشخ ظمللعلشخسالطابلشنطت ابسل ل88
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شلسلئ لشلت لملبلبلخ ا

لناا فبلشخد ف علطشخامخفبلكافاط لشخ ةفللطشخمبفللبلنضفلابلشالشاجهفل لطهف ل فلللملفعلحتفتل سف .لشم فتلشخملف ألال

شمصات لشل لصم ل
لل
طلل طت ابل امىسلك لكسفتلللقطل افمل( طفت ألل2112لطشخفمل ليلشطفمللرالالل خاف ل2112ملقطفتااصتلب ف شل طفت أللبلتُصفم ل فتل
اتهلللها لعلغدل تي بلكل قهملالشلص أل لو لل صلأللعلشخمل شةنلشلت لملبلبلخصمل بلشنطت اب لطال.لشخمغال تلاا لطج لق لنلة لل
ل ظالشخ تنبل للبنلشخربللللطش قهملال املط ا لشلسلئ لشخت ظا ابلا تلخفالوفلل ولخفبلنفلة لل فللشالش قهفملط فتلخفالوفللوسفالق ل
جففاللبا ه ففللالولخففبلشصففتفسلشملقللومبففبل ن فمشأللشخربلففلللشخففمل لها ففتلالاففالالاففبلشنا ف شللشلسففل نلالشخ اففالش طلل ففتلاففل ل
2112ل خمللة للشخا

لشنطت ابلال.لشخفمغال فتل لألضفبلش قهفملنفالتفااعلشالشماتملفل لبت لف لطفلابلشجملفلخللشل تي فبلالف.لوسفل ل

شل طسلعلشخال اب  19ل
ل
ل طالشخ هللففبسلاملففالطففلهالشخسكا ف لشخ ففل لالش باففلعلشنطففت ابلالفف.لشخسففلابلشخت اامللففبلالشبملففلالب ف لش ط ف لبلشخت ظا اففبل ه ففبلكاففلل
شخسلابلشخت اامللبلالةمل لشخمل شةن20لقطلصتوالعلشخمئاللقطلألئاللشخ قألشالالو لشخربللللشطلشخاا لشالشطتاتلاشع ل
ل
-2لدور الهيئة التشريعية
ل الطج لبمللللالا لط تيبلبص ل ل ملا امشلألئاساللخلا ك بلشخااملمشراب لطتتالبلطال لشخمللة للقللتااأللاافعلشختصفمل لعل
شهلل بل تلشهلا بلشختصمل ابسلطل لشخ ظل لشخت ا لخلو ش لشخسالطابلال.لشل لاسبلال.لشصاشأللتصمل لعلت للشلالحلشليتلاب لطت ل
شخ شهفبلطشخصففالاابلك تا ففبلخل صففلطألشعلشخ ل ففبلطشخصففل لب وف لل سف شعلشختصفمل لعسلطاففربلةملل ففلعلشهلا ففبلشختصفمل ابلشخففكلتت ففلطللشخصف لل
شخ ل لطلبلختل للا لشخامعلشختصمل ألخلا

بله لحم أللشل طسلعلشخااملمشراب ل

فالط ّفتلشخملف شةنسلطتسفلا لشخمنلبفبلالف.لشخسفلابلشخت اامللفبسل
طنالقنمعلاا لطصلئلل طخابلبلخ ظلئالشخمئاسفابلشخفدتملخلها فبلشختصفمل ابسلطتر َ

طشخ

لك ربلل لنصبل الحلشل شر نلطشخ ظملااهل

21

19لشللاتلخل ظملشللع علشخ ا ملشنطت ابسلقال.ل ها بلنصاشأللشخاتلطىل شا لش قهمسلشاسضتلال.ل صمطعلنلة للشخا لشنطت ابلمبربألشعلقنم ل للت لل هللل ل ىالشخسال لشخ ر افبلط ل افبلشخصف بل
لقةظففملجملففا لشخ افاسلطقصففملةف ش لشجمللففللشختففلب نلاج لاففبلشناف شللشلسفل نلالفف.لشللشخملففلة للشخففمل لقنففملال ففلل ل2112سل البملففلل
لف شأل علشخ ل ففبسلبففامل ففتلقللت اف لال ففاىلشةتافلال ف هبلشخمب لففبلاففتلشخاف
"خمالتها"لاتلشخصمل بلشنطت ابسلودلطغتلكلةتلصخلخابلالب لشاج ئافلعلخفمق لش قهفم لصفاا لشللشخت صفا لشخصفماألطشخملفلة ينسلجيفال فربألعلالشخاملفالشنطفت أسلشملشللا فم لشللشخ لئفبلافتلشخصف بلهف لشل ف طل
"بتاسد"لشخمق لشخاملهأسلت كال اقلشنألش لشخص ابلك للاه تلال.لش ن لال لنصبلهملشلشخمللة ل ل
20لهملعلشخ ملابلطشوا ل تل لخالعلشخسشملشخسالطألشنطت أ لاه ل لشخ ددل تلشخاتلطىلطشحل ش ملشختلألمابلشخكلتظهملشللألق لشحللكالقطلشصلاابلقطلشخسلالللخالل ل للاج علشلسل نلقطلال فلئهالطالصفبل
الشلسلئ لشخاملهابلشخ اا لاتل ض علشحل فا لطه فل ل فاشألسلتفملهبلشللشحلفلكالخفالل فتلوملفالةملف لو فالنلضفأ لشملشةفالبسف بلر ا فبلشخملفلة للالشخفاطللشنطفت ابسلشخ افا لافتلشختمل فنلالةظفل لل افألواف ل
ج مشال نسلق لشخمللة للطشختصمل لعلشصلصبلبلخاطخبلشحلالدبسلانللشخا م لملت شلل لت سب لشمل ةفال فتلواف لشل فاقسلافنللشخصفمل بلشنطفت ابلا فتلقللتف امل سف غلعلنلة ةافبل فعلتفاا لشخسفلابلشخت اامللفبلبصف ل
اهلالا لابلشختصملع لقةظملالألط ا لشلدللل مللخبلشخصاكلقنالشخ ط للل ل

21للخل دلبسلنمشا ل صاشألشعلشمحتل لشخربللينلشخاط ل
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طتف للشلففل ل29ل ففتلشخ هففالشخففاط لشصففل لبففلحلمل لشلاةاففبلطشخسالطفابلالفف.لضف لللوففللشلف شر نلبللصففلألكبلشخسالطففابلالشحلاففل لشخ ل ففبل
طض ل للوملهالالشمةتيل لطشخس لخل لصبلشخ ل بسلطه لش ملشخمل لاسمتالاج بلومل لشنةسلللشختلب بلخل الشلتاا لبنةاللص ل
ش طلسلال.لقيابلطج لبمللللا لل ل
ل
طتا أللشخ ددل تلشخ تلبلعلشنطت ابلشحلالدبلشلالهاالشختمللاالبلالتلأللكلشحل الشنطت ألكلخ ا بلطشخص ألىلطقه لشحل لطشخ ملالطشنالعل
ختا لشالاا لطج لق لت لأل لبنلقو ل لشخصمل بلشنطت ابلططج لشجمللخللشختصمل ابلشل تي ب ل
ل
قااالو لشخ هربلشخت ةسألألش الشخ

فأسلالف.لطف ا لشلدفللسللفملهبلشالقللةظفل لشخصف ألىلهف لش صف لشخدفلينلخل ظفل لشنطفت ألب فال

شخ للشخال لطل اللل هللخا كالو للشخام لطش بلشنطت ابلشلستيلابلالشلصلألكبلشخ ل بلال طللشحل ا 22لطشةاتنلل فتلهفملشلشل فاقسل
ل لنشلشخ

ألا م لشخالابلشخ شج بلخ لش مسلطا للشذشلكلللل ُملاالهبللش مشالقطلشخ ل لا لطلربهتلشخملال لشخت ةسألال.لشلل صلألكبل

ش بلالشختصملعل ا خبلالشنطت لالصبلشلل اه ل"شنالع"له لقوالشلال أللش طلطابلخلصمل ب ل
ل
طلمل لل" للشنالعلالشخصمل بلشنطت ابلت مجلخإلةسلللقلللكللسلطشاسشفلبم اعلطن ش تالال.لةاسا ]ط[ل اف لصفم بلشالشنافسشفل
بلخمق لشخ ل لال.لشاتتفلشولهلتا "23ل ل
طل ف لب ففالذخففنلالفف.لكتلبففلعلشلا ففملشخ لكسففتلين لحم ففالقطففالطشخففكلل كففالااهففلل"شللتصف ا لشهلا ففبلشختصفمل اب جيبلقلللت دف لااهففلل ف ل
شخص ألى طشةالالشجملت لعلشل لصم لملا تلقللت مفلألق لش بلطحتملالل اقلشخص ألىلب دلرملللشمةتيل لشخ ل " 24ل
شلا ملشنطت ألشلام لالخالحم الالخالباطألعلل كفال"شللشلاهف لشحلفال لخلصف ألىلشخفكلقكلهفللشمطفت لهف لشخاا نمشرافبلشخربللةافب شلل
ل تيبلشخص بلة شبللا الادل لل ألش تا " 25ل
طالف.لشخفمغال فتلن ف للشخااففالشخ شطفعلخلامكفلعلشنطفت ابلشحلالدففبلبا فم لشهلا فبلشختصفمل ابسلشملشةفالوففاأللشن فلأل لشالشللكدفدل هفللجيففربل
"شلصففمان"لشنختف ش لمب ففل ىالشخص فمل بلش نطففت ابل اف للاف لطففتلق لنففلة لل ت ففلأل ل هففللق ففملغففدل صففمطعسلطه ف لش ففملشخففمل ل ففتل
طستالالاا لبلاشلل طت ابلك املطشخا تلطبلكستلللطشخ مش لطغدهل ل

طشل هالشخ ر لشخااملمشرأسلطحتالاشل لتا لملشل للدلشخاطخابلخلربللةلعلشخااملمشرابل(2118مل 4ل
خ ل( لس رب2112مسل مشعل ص.لهبللخلربللةلعللشخااملمشراب ل
مهت ل لعلقامىسلشخمشبابلشخربللةابلخاطللشخ
طشل تاىلشخربللينلجمل ابلت ابلج ل اململالل(2111ملن شاالط للدلشمةتيلبلعلال املبلل تاىلع ابلت ابلج
22لألش الشخ أسل"شحلمللعلشخ ل بلالشخاطخبلشنطت اب"سل ل 118ل ل
23لشلااأللشخسلبلسل ل 121ل
24لشلااأللشخسلبلسل ل 124ل
25لالخالحم الالخاسلشخاطخبلالشنطت سل ل45
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ل اململال ل

طال.لشخمغال تل نمشألل ظالشخاطلتدلشنطت ابل للشمةتيل  -علشطتد لاشعلنلالبلكلخس لبل دت—شملقللل ألقلرللشخت االالف.ل
مملألطففلعلنففالحتففال ففتل ففمططلشخ اشخففبلطشخ شهففبلك جف لعلففلللملف لبااففللشلم ففانلطت ملاففتهالك ففللهف لشحلففلللال لفمشلسلقطلاجف الب ف ل
شخاطللشخ مبابسلك املن ل طت ألل 2112سلشالشطتااشملغمابلصلةابلخل لللشختصفمل ألترفالافا شلك فدشل فتلشخ ف ش لشل ا فنلب شطفابل
شخسلابلشخت اامللبلطه لشم ملشخمل للها لوللة ش لشخص بلشل تي نلالمملألطبلصتواتها  26ل
طمبففللقللشهلا ففلعلشختص فمل ابل د ف لشخص ف

سلاا ففبلقلللففس لهلففللوملففبلتسففادلقا لهلففللبص ف ل سففتمل سلطتاهففالتلففنلشخا ففم لبص ف لاففل ل

باململتن لقطمسلجيبلقللت للخلها بلشختصمل ابلشحلملبلالطضفعلطت فال لن شافاهللشنجمشئافبلشصلصفبلبصف ل سفتمل لك فلل فللخلها فلعل
شختصمل ابلوملبلجاطخبلجلسلهتللطحتالالطمابل شطخبلقةصاتهللطشخ نتلشختق لنااش لط مشج بلطت ال لشخمل شةنلشلملسوب ل
حق التشريع
لطت الطلابلشختصملعل تلقهالش تالقشعلشهلا لعلشختصمل ابسلطل ألختلنلشهلا لعلقللل للهلفللشخسفلابلطش هلافبلخلملافل لهبفملشلشخفاطأل لطألغفال
قللخل هبلشخت اامللبلشحلللالت لنمشألشعل ل بلبمل لشخمللة لل(كلخل شئ لطشلمشطفااملاا فبلقللل ف لذخفنلشحلفللالف.لشخاطفت أللقطلنفمشألل فتل
شاجهفبلشختصفمل اب لطنففاللسف لب ملف لطفلالعلشختصفملعل الشخاففمعلشخت اافمل لخافسشعل ف ج سلطافلل ففمططلحمفا لطالةاففل لضفالسلط ففامل
ذخنلال.لط ا لشلدلللوا للملت للشهلا بلشختصمل ابلالولخبلشة ملل ل ملقللاج بلشخ انابلت كالال.لقللةمل لطلابلشختصفملعل الشهلا فبل
شخت اامللبل"غدل مل للالشخاطللشخااملمشرابلطشخاطت أللب"  27ل
طاتاففللخلففاطللشنطففت ابلذشعلشخ ظففل لشخربلففلينسلاملففالقنفمعلشخ دففدل ففتل طففلتدلشخففاطللشخاا نمشراففبلشنطففت ابلذشعلشخ ظففل لشخمئلطففألهففملشل
شل اقسلكاطت ألل املشل ا لطشخمل لصاأللال ل 2112للل
طبنطففتد لالشصتاففلعلشخاملهاففبلوف لل لةاففبلشختصفملعلالظف لطجف لةاف

لناا ففبلشخد ف علطشخامخففبسلل ففاطلشلله ففل لشتالنففللال ففلل شاف ل

شخاطشئملشنصتوابلش نطت ابلال.لاا لت لأل لشخصمل بل علطج لها بلتصمل ابل تي بسلطقللظهمعلب

لشصتالعلو للصتوالعل

شختصملعلالشلسلئ لشلت لملبلبلاجهل 28ل ل
حق الرقابة على السلطة التنفي ية
ملتتر ف تلشل لهففاشعلطشمتالناففلعلشخاطخاففبلطملن فمشألشعلاج ففبلومل ف لشنةسففلللشختلب ففبلخل ففالشلتاففا لق لصففا لتااففالابلآلخاففلعلمملألطففبل
شخربللللحلللشخمنلببلالف.لشخسفلابلشخت اامللفب لشملقللش افمشفلشخاطفت أللبلشخاا نمشرافبلنفالقطفتملمعلالف.لقللشخ لصفملشاجف هم لخ جف لألنلبفبل
26لا م لت ملابلشلم انلخل لخللشخ البابلقطلخل مئلطبلك لله لشحللللال لمشلللتالشختربلملهلللال لمب الل" ل "لطه ل اىل خت ش لشلم لمب ل ىال طت أللشاج ه أللبلشنطت ابلشنلمشةاب لشمل للا م لطج لغمابلصلةافبل
خلربلللسلك للال املطشل م سلالاللتالشختربلملهللل تلوا لشل اقسلب ل ل ل لطبصف لافل سلل فاطلشللشموفلعلشخسفلئالالشلفاشألسلشخاملهافبلشحلالدفبسلط هفللشلفاشألسلشخسفلاابسلملل فلأل ل فتلواف لشل فاقلا فم ل
شمةتيففل لطشخس ف لهلففلسلطشللكلةففتله ففل لب ف لشنولهففلعلشخففكلتملف للب ففا لجف شقلشخس ف لخإلةتيففل لشذشلالل ففتلةظففل لشحل ففال" طففت ال" لشملشةفالطوففدلالهففملعلشحللخففبسلاففنللشصاففل ل جففالبل طففلسلشالشلف شرتل
بنات لألعلصل ألل تلجهبل ل ابسلطخاللبنات لألعل لل"حلل"لشنةتيل ل تلن لةظل لطالطأل طت أ ل ل
ل

27لشخ ملابلألنال21سلت ملابلاج بلشخ اناب لال.لشخت التعلشخاطت أللبلبملدغا طتللسل14-12ل لس ربل 2112ل

28لقةظملشخ

أسل ااأللطلبلسل ل241
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ا لخبلتترف تلوفللشخربلفلللالشطفتاالالشخف قألشالقطلةف شهباسلوفللشخ ف ش لالتملفاجلرل فلعلشطفت ش لقطل ولرفبسلوفللشخربلفلللالتصف ا ل
اجففلللحتملاففللالصففبسلوففللشخ ف ش لالرلففبل ل ففلعلاففتلطالطففلعلطاا ف لشحل

ففبسلبلنضففلابلر ففللشالوففللشخربلففلللش صففا لال

شن مشفلط نمشألل شقةبلشخاطخب ل
طال.لشخمغال تل للشختلأللكلشخسالطألخل سل نل هالجاشمعلو للا م ل مشن بلشحللكالالاتنتالبتا اللشخصمل بلقطل للقصال لالاال
بل ملبلل مطفلطشخ هألاتلشل مسلبلنضلابلشال طسلعلشخملرلالطشلظفلالشخفكلكلةفتلتتلملف.لشخصف لطىلخباف

لشةتهلكفلعلشخ فل لنل

بلخاطخبسلقطلطج ل"الالعلططااب"لتف ظالشخ تنفبل فللبفنلشخاطخفبلطشجملت فعلطترف لالف.لشخاطخفبلقوالةفلسلكللفاشألسلشخاملهافبلقطل فللا فتل
تسف اتالوففالدلله لاففلعلشخرف ل( pressure groupsملشمل ةففالبصف لاففل سلقاتملففملشخت ظففاالشخسالطففألخل سففل نلخ جف ل" خاففلعل
طساب"لتااالا لخابلشلسلاخب ل
ط علذخنسلقنملاا لك دل تلشلا ملتلشنطت انلشل لصملتلا فم ل مشن فبلشحل

فبلط للتمكف شلصفالغبلشآلخافلعلطشختالصفا لحلسفبلر ا فبل

شخسال لشخسالطألخ ل طخبل سل ب 29ل ل
طجنالكملخنلالشخ الال تل طفلتدلشخفاطللشنطفت ابل—كلخاطفت أللشنةاطةاسفألطشلفلخا لطشلافم لطشل فميب— ف ش شلطشضفابلتتفا لنافل ل
ة ش لشخص بلمبمشن بلشحل

لملاتنبلهلللبلخصمل ب ل
ل
بسلطودلط للقاتملمعلقوالةللشالشخا لخاب—املخنلبلخت كااللمجعل ط ل

ل
ل
ل
لل ل
للل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
للل ل
29ل قةظملال.لط ا لشلدلللحم الطلاالشخ شسل"الشخ ظل لشخسالطألخلاطخبلشنطت اب "لقةظملقلرللا الشخملل أل لا سل"شنطت لطقطضلا للشخمللة ةاب" لقةظملقلرلل ألشطبلول البتلا الش لشخ لأل"شحلس بلال.ل
شحللكالطططلئلهللالشخصمل بلشنطت اب"سلطشخكل لطلل تلاتهلللقلللربهتلبلمطت ل لشالاالبلعلطناللتلألمابلطج لصتملش لةالعللمشن بلشحللكالالشنطت سلةظملللال.لش ن سلطهألحملط بلشه لشحل ل
طشخ ملالخلالكاسلطوملبلشخمق لطشخت دسلططج لالالعلخلر ل ل
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ملخص الجلسة :توازن السلطات
ألئاللشاجلسبل:لطاالةامشط سلشل ظ بلشخاطخابلخلتملململاتلشخاا نمشراب ل
نلللطاالةامشط لشلل اه لاا لطت شقللشخسلالعلل تربلقوالشلالهاالشاج هملبلالب لالق لةظل ل طفت أل ل اف نمشرأسلبافمفلشخ ظفمل
للشذشلكلللألئلطاللقطلبمللةاللقطلصختلال لطقضلفلةامشط لشللشختفلأللكلشخسالطفألخإلطفت لالل فمفل اهف لتف شقلل
اتلر ا بلذخنلشخ ظل لط ل
شخسلالعلبص لالشحلال سلشملشلله ل لشخ ددل تلشل لألطلعلشخسالطابلطشخمل شاالشخاملهابلشخكلت ض لطج لوفاط لطناف لالف.لشخسفلابل
شخت اامللبلالشنطت لطالصبلاا لللت لللبلحلال تل امشطلشخسلابلالشاجهلقلشخت اامل لطوللشختصملعلطشطتملتللشخملرلا
ل طشضفلفلةافمشط لشللشخاملفالطشخت مبفبلشخسالطفابلالشنطفت سلامافتلالف.لطف ا لشلدفللسلتملاافالصفتوالعلشحلفلكاسلطخف لةظملفلسلبلخصفمل بل
شنطت ابلطالصبلش و ل لنا ابلشخامخبلطشخد عسلال.لشخمغال تلشخت طعلشوالةللالا م ل"املالشخرمطأل " ل
طتففلبعلشللشخملا ف لالفف.لشحلففلكالالتملتاففملامل ف لالفف.لشاجلةففبلشخ ظففم لطشخا ففم لالكتلبففلعلشخاملهففلالطشلا فملتلشنطففت انسلب ف لطجففاعل
ألهلصلهتللشل طسابلش طال علتا أللشل طسلعلشخ طاابلالتلأللكلشنطت لكللاشألسلشخاملهابلط طسبلشخملرلالط ل شللشلظلالطقه لشحل ل
طشخ ملالطغدها ل
طت ففلطللةافمشط لب ف لشخ تلبففلعلشحلالدففبلخل دملاففنلشنطففت انلشختملففا انلشخففكلقكففاعلالفف.لت شاففللشخصفمل بلشنطففت ابل ففعلا ففم لت ف شقلل
شخسلالعلشطت ل شلشال ائنل ه نلطيلل"شنبلوب"لطل"شلالاب"لطه ل للطجالتماتالال طلتدلشخ الال فتلشخ لفاشللشنطفت ابلك افمل
طشخ مش لطبلكستلللط ةاطةاساللط لخا لللطغدهل ل
ش للبلخ س بلحمل أللشختصملعسلاصم لةامشط لكاالشللشخ الال تلشخ لودنلشنطت انلر ألطشلا م ل"شخسفال لشخصف اب"لطاتنتهفللبلخ اف

ل

شخال اففبل سففت التلشال اففلهاال"شخ ا ففب"لط"شخص ف ألى"لطل"قه ف لشحل ف لطشخ ملففا"لط"شناففلع"لخااففل شلخا ففم ل صففمطاابل"شخربلففلل"لالشخس ففال ل
شنطت ألط لللت لللبال تلومل ل امىلكاملألشمةتيل لطشخس
ل طقا فدشسلت ففلطللةا فمشط ل ففاقل مشن ففبلشخربلففللل شالشحل

ل

ففبلطضففم لق دلففبلاففتلطج ف لة ف عل ففتلقة ف شعلشلمشن ففبلالتففلأللكلشنطففت ل ت دلففبل

بل طلسلال طسبلشخملرلالط ل شللشلظلالشليتللبتلملأل لطىلشل شر نلضالشخ ل لنلالشخاطخفبسلشملشةفالنفلللبفنللذخفنلشاجف اللُ فال

ش كدملض اللالتلأللكلشخا ملشخسالطألشنطت أ ل
ل

المتحدث :منصور ميالد ،استاذ بجامعة طرابلس
طنا ل ا ألل ات لامضللصختامشل هالشختااللعلشخسالطابلالخا الل فللب فالشخدف أل لطشخفكلنفلللشهنفللتت دف لالت افبلوفللشل شر فبلطحملألبفبل
شخاسل لطشحلالظلال.لطوا لشخ ت لشخسشبابسل تملاشلا لشخ ي بلشخلا ابلاتل اعلهملعلشحمللطأللشله ب ل
طب اهلسلنا ل ات ل مولللالهاالاا لطت شقللشخسلالعلشخ

لبلطش املابسلطنلللشللبلاشللكدد لالشخ لالشخدلخف لامافتلا فم ل"ااف ل

شخسلالع"ل شملشهنللالت مفلت شقهنللط الهللشخ شض لخسكا لشخاتوالعلالشخسلابلشخت اامللب ل
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ق للبلخ س بلخلسشملشخ ميبسلاملالقطت م ل فات لكتلبفلعلقهفالشلا فملتلشخسالطفانلكللفلطأل لطقبفتلالفاطلسلخا كفالشللشنوفلعلشخ فل لكفللل
ا للال.ل"شخملا لشخملشتاب"لشخكللر هللشحللكالال.لةاساسل تلغدلطج ل خابل طسابلحمللط تالط مشن بلق شئا لل ل
طنللل ات لشللق ل طت أللخاف لنفل سلملجيفبلشللل كفالاملف ل افلهاالشخاا نمشرافبسلطشذفللجيفبلشللتفتاله اطفتالخترف تل"وسفتلشن شأل "ل
طكالا لشاجهلقلشخ دطنمشرألخلاطخبلختاملاللشخت ابلشننتال لب ل
ل

المناقشة
طاففتللشل لنصففبسلرموففتلشخ الففال ففتلش طف لبلالفف.لةا فمشط لط ففات سلبلنضففلابلشالطجهففلعلةظففملو ف للشل ضف عسلا ففتلتليااففهللال
شختل  :ل
 شلل اه ل"شنالع"لشلمك لالشخاملالشنطت أسلملا تلةمللالشالشجمللللشخسالطألالشخاطللشحلالدبلبس بلت ملاالشجملت فلعل
طشاففتتفل اففلحلا لهتففل لشملشلله ففل لولجففبلشالت ل ف ل ففاقلشخت شاففللقطلش غل اففبلشخ ففد ل(شخدلدففنملا ففالكتلبففبل طففت أللشخ ف ت ل
شاجالا
 قالتل ل% 81ل تلشحلر أللتارالهال"خل ظل لشليتل "لالشخاطفت ألسل صفا لتلشللومبفبلو فال فملشخملفملشالكلةفتلنلئ فبل
ال.ل مك لشخسلالعلطشخاتوالعلاللالشخسلابلشخت اامللب
 نللل%51ل تلشحلر ألل شللشخصمل بلشنطت ابل ت شاملبلبلخ ل ل علشل للدلشخاطخابللخاا لطت شقللشخسلالع
طقات ففتالةاف فمشط لمبالطخ ففبلشخت كا ففالشلل ففاقلاا ف لطتف ف شقللشخس ففلالعلملل ففتالتمط ففايالشملبتمل ل ففبل طس ففلعلشجملت ففعلشل ففاينل(ش وف ف ش ل
شخسالطففابسلشخ مللبففلعلطشحتففل شعلشخ ففللسلشل ظ ففلعلغففدلشحل
ومل لشخت ظاالطشخت دلطشخمق

اففبسلشناففت سلشخلمسلطهلففملشلجيففبلشلللرف تلشخ ففلالشخاطففت أل لشخلا ف لت ل ف ل

ل

طقكالةامشط لشللشخلا انلجيبلشلللستاااطشل تلشخت مبتنلشلاملبلطشخت ةسابلالكتلببلشخاطت أللطالصبلت ل ل اقلشخت شاللال.ل نمشألل لش ل
شخاطت أللب غل ابلك د سلطشللا لابلكتلببلشخاطت أللهألالةاللقيابل ر للشخاطت أللةاسالطجيبلشللت للمش خابلب كربلناأللمم ت ل ل
ق لل ات لامللللشلله ل لحتالتلك دلتلق فل لشخلا افنلا فالكتلبفبلشخاطفت ألسلش طلللت دف لالب فلال طسفلعل ا نمشرافبسلش فللشخدفلينلاات لفلل
بت ل لشخملاالطشخدمللابلشخاا نمشرابلشخكلتمك لال.لشخام لطشجملت ع ل
ل
ل
للل ل
لل
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