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 مقّدمة
ك ففللتتلّهففالتتلّهففالشخصياففالعلشخ ل ففبلالخا اففلل التا اففللشل ففللدلشخاطخاففبلخلااملمشراففبلطقارفف لشل لألطففلعلشلمللألةففبلالفف.لش رففملشخمللة ةاففبلشخ ل فف ب لل

سلطشخسالطفاببفلحلمل  لشلاةافبل شخ هفالشخفاط لشصفل   ظ لعلشجملت علشلاينل الشحلا للال.لجلسلعلتاألل افبلوف للشخملفلة للشخفاط سلملطفا للوف لل
خافففبلطذخفففنل فففتلقجففف لت جافففالا لهفففالال مشن فففبلشخسالطفففلعلشمةتيلبافففبلطشخاطفففت أللب لطخملفففالطففف .لقارفففلالشلففف  ملشخففف ر لشخ فففل ل ال  ألش لشل فففللدلشخاطل

 للشخففاط سلطنففالكففللل ففتلقطلل طففلتدلشخ ففلالالذكففملشخملففلةلل1591خلت ا لففبلشخسالطففابلالةظففل لشلفف  ملشخففاشالأسلملطففا للقللشخاطففت أللشخلافف لخ ففل ل
لاةافبلُطضعلن  لطنتلر ل ل تلصالغبلشل لهاشعلشخاطخابلحلملف  لشنةسفلللشخفكل فّ لتل  ل فلخيلتلألمافلخيل ه فلخيل دف لشخ هفالشخفاط لشصفل للبفلحلمل  لش

لطشخسالطاب 
ل

خا افففل لطغلخ خيفففلل فففلللتسفففلاللشخسالطفففا للطخ فففتلشخصفففمل بلشنطفففت ابلالشخت  افففبلشل طسفففلتابل تلفففنلتففف صدخيشللبففف اللشخملففف  لالففف.لصففف علشخملفففمشأللشخسالطفففألال
اسفدشعلطش كل اا للطشخ ل ا للا ا للل لنص لل سلئ لشل للدلشخاطخافبلافتلتافلبللهفملعلشل فللدل فعلتاسفدهالخل مللئفالشخال افب لطتترفلأل لب ف لشخت

ل.طت أخإلطت ل علب رهللشخ   ل د ابلبملخنل   لةابل  لنصبلكااابلتا اللشخمللة للشخاط لالشخسال لشن
ل

ملتلطجيفم لةملفلحلولخاخيفللوف للشخاطفت أللطشخفسشملشنطفت ألطشخصفم لقططفاألالاافعلق فلالشل املفبلطوفدلالألجهفل لطخملفالرفّ أللك فلأللشلا فملتلشل لصف
لخااملمشراففبلةظملففلعلاملهاففبالكاااففبلتاففلبللشخصففمل بلشنطففت ابلطشحلملفف  لش طلطففاب لطتسففت ه لشماتملففل شعلشصلر ففبلوفف للتافف لملشخ ظملففلعلشلت لملففبلب

طفت ابلطشحلمل  لش طلطفابلالشخصفمل بلشنطفت ابلطلةظملفبلشحل فالالشنطفت لشل لفال فتلشخاألشطفبسلملطفا للالضف الشخت ظفاالشل طسفل لخل  فل  لشن
ملطبلكسففتللل)شخففمل لطففمل ملال اففمل)ل ففدتلشخففاطأللشمطتصففلأل لخلقهففملالصفف علشخملفف شةنل2112الشخاففالغبلشل لصففم لخلاطففلتدل دفف ل طففت أللاففل ل

ل)حم  بل طت ابلبلخت شق ل علحم  بل طت أللبسل"ب الشخت لن "م 
ل

الخا اففلسلبلخت ففلطلل ففعل مكفف لخا اففللخلاألشطففلعلشمطففسشتا ابلل2112و لمشل/ل ةافف لل22شطترففلاتلشل ظ ففبلشخاطخاففبلخلتململففملاففتلشخااملمشراففبل فف  مشخيلال
شنةسفففلللخل ظفففملالشل فففللدلشخاطخافففبلحلملففف  لشنةسفففلللطشخااملمشرافففبلالطفففال لشخاملفففالشنطفففت ألطشلسفففتمل لابلطشجمللفففللشخففف ر لخلاملفففلعلشخ ل فففبلطوملففف  ل

صففالغبلشخاطففلتدللطشخملفلة للشخلافف  لطألّكف لشلفف  ملالفف.لشلافلهاالشنطففت ابلشلت لملفبلبلخ  لصففملش طلطففابلخلااملمشرافبلطالفف.لقيافبلخ ففبلشخاملففالشمطفت ألا
ملقألب بلحملطأللالل ٍ لطشوال تلاتللقألبعلاجلللصخاالخيلشخ نتلةاسالخ ّ لحم أللطألشافللقكفل األ فتل شاف لطافلأل للشل لصم لبص ٍ لبّ لا ط ألسلشل  

لكّ لاج ب لطكتبلألئاللطشوالتململمشخيلخ ّ لاج بلشةتملاهللش كل اا للشآلامطل لطجلاعلشحمللطأللك للللأ:
ل

 املمشرابطاالةامشط سلشل ظ بلشخاطخابلخلتملململاتلشخالل–ت شقللشخسلالع 
 بلختا ال  ظ بلشحللسل  لأل تط–ومل  لشنةسللل 
 سل  ربلشلمق لشخلا ابل تلقج لشخست شخ همشالخ ملأ–ومل  لشلمق ل 
 سلجل  بلت ألطةت حم الالض –قةظ بلشحمللكال 

http://www.law.utah.edu/faculty/faculty-profile/?id=chibli-mallat
http://www.righttononviolence.org/mecf/03082011-proposal-draft-constitutional-charter-for-the-transitional-stage/
http://www.ted.com/talks/zahra_langhi_why_libya_s_revolution_didn_t_work_and_what_might.html
http://www.law.utoronto.ca/faculty-staff/full-time-faculty/mohammad-fadel
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ل
للترفف تلتململففملشلفف  ملهففملشلشلملففلمعلطتليففاللاففتلةتففلئهلشخ ملففلح لطت  ففللهففملعلشلملففلمعلطشلتوظففلعل ألشالشلفف خانلاملفف لطملتصففلألكهللبلخرففمطأل 

لخلتملململاتلشخااملمشراب شل ظ بلشخاطخابل
 للتالبملهفل لغاتلشحمللطأللش ألب بل  شضاعلبلألق لال فللمفللشل فللدلشخاطخافبلطشخصفمل بلشنطفت ابسللّيلشاتالألهفللخافلتهللشخسالطفابلطخ ف لش  فلملوف

طخ تل ّلل سف خبلوملف  لشلفمق لل–لط لاتص  لومل  لشنةسلللشخ صملاا خيللطبلختسل–طلّيلاا لومل  لشنةسلللاتلومل  لشلمق لخالل هنللصختلابل
لتتالبلشةت لهخيللالصخيللةظمخيشلحلا لشخ مللحلالشل ض ع ل

ل
 تااالشخسالأل لشخربلالةابلالرمشبلللهملشلشل  ملطهملشلشختململم 

 
 

 ملخص الجلسة: مقدمة الى محاور المؤتمر
لشاجلسب  لأل تطسلألئالل

لنل ل  لأل تطلبلختااملاتل  اقلشخاا لطشخت شقلل للبنلشخسلالعلك والقهال  ل ىالشخاطلتدلشحلالدبل  مللشللص الشلا فملشخامةسفألتصفلأل ل
تطلخ  ل  ةتاسا  لالشخململلشخدل تلاصملطا للشذشلكلةتلجفملطأللهفملعلشلافلهاال  جف   لالتفلأللكلشخا فملطشل لألطفبلشخسالطفابلالشنطفت  لطنفللل ف

ألشللشنطت لامفلطج  ل"واط لطلنا  "لال.لشخسلالعلطاللبلخملكملشخسلابلشخت اامللب لطت لطلل فتطلشلافلهاالشخف شأل  لالكتفل لشلافلعلخلسماسف
الشخملففمللشخ ل ففملشلففات  لخا ضفف لكاففالشللطففلابلطصففتوالعلشحلففلكالقطلشخسففلالللكلةففتلحمففاط  لطاملففللخإلطففت لوافف ل للالشنطففت لشاج اففعل

ل لشحلاط ل)لشخمللة للملق للطالطبلحتالالطلشحلال تلشخمل  لطلشخسلابلاا  لل تلاتلل  طسبلشخملرلا لشملشةالشضلفلبفنللا فم لشخااف لط شطابلق 
ل ففللبففنلشخسففلالعلشخففدتملشخت اامللففبلطشختصففمل ابلطشخملرففلئابلاهففألغففدل  جفف   لبصفف لهللشحلففال لالشخففسشملشخاملهففألخإلطففت سلط ففتل لاه ففل لولجففب

لشاجلةب لنصمشالهملشل
لشخ تنفبلطولطلل تطلشلللصفم لتاف ألل اهف  لشخااف ل فللبفنلشخسفلالعلالشل ظ  فبلشخدتصافبلش املافبل)شختصفمل ابسلطشخت اامللفبلطشخملرفلئابملبلنضفلابلشا

لألشلله ففل لقلرففلل لطنففللل ف 15 فللبففنلشخسفلالعلطلشخصفف بل)شخ    لففبمسلبفلخ    لشالكتلبففلعلشلا فملشخسفف أل لا ففالشخفمنتلشخ فف شك لالشخملفمللشخفففل
ل ست لصلخ لخلتالا لطه لشخ تنبل للبنل"شلمك "لط"ش رمشفلطلشخت شبع"لقطل للا تلقلللس .لولخالل ل"شمحتل لب"لطل"شختل مك لب" 

الل فعل  فاقلااف لطقاتتال تطلبلخت كاالال.لشللشخاملالشنطت ألامفل مك لبل اه  ل"شللش ص لالش  الالشنبلوفب"لخا كفالنلبلافبلشنطفت لبفلخت ش
لطت شقللشخسلالع 

ل
ل
ل
ل
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 إستحضار التراث في الئحة حقوق اإلنسان الفقه اإلسالمي في الدستور 
قطتلذلألئلطألالشحلمل  سلجل  بلل تلع لقطتلذلكمطألجللل  ينسلجل  فبلشخملفالللل طفاسلألئاللا ابلشحلللبلختا ا للس  لأل تّط

لبدطع 

ل
 في المنهج

شخملفملللخلت لرأل فعلشخاملفالشنطفت ألالشخاطفت أللرفم لصختلافب لقوفالشخاّفم لولُهف لشل ضف علبلخت فل سلطهف ل فلل قبفتلالافال  ظفالشخاطفلتدلشخ مبافبلا
هملشلشخاملللَطْه سللماعلااعلشن لألشعلشخمللة ةابلشصتاابلافتلشخف للشخاطفت أل سلط  هفلل فللافّتلل1شخا  سل دتخيلت ةل شخ صملتسلطشطت معلالاالودل

هفف لشالشخاملففالشنطففت أ لرملففلجيل اففملجي فف لشخصففمل بلشنطففت ابلةملاففبخيل مج اففبخيلالشخاطففت ألسل  ففللطوففاهللقطل ففعلاففا ل ففتلشلمشجففعلش اففمى لهففملشل ففلل
للل2 2119سلطالشلل  لشخدلةابل تل طت أللشخ مش لخ ل ل2112بلالشخاطت أللشلام لشلملّملال ل  مطفلبللل  لشخدلةا

شخسشصففأللقنففس لالهففملعلشخ ألنففبلرململففلخيلصلخدففلخيسلقألجفف لقللل فف للعففا شخيلطال اففلخيلالفف.لشخسفف شاسل افف للفف ّاملوففتخيلخلت ففلأل لبففنلشخاملففالشنطففت ألالطجهففا
شلفف ههلجفف ال ففتلشخ ملففلحلوفف للشخاملففالشنطففت ألطشخااملمشراففبسلط اففلحلبلشل ففللدلشخااملمشراففبلش طلطففابللهففملشل3طا لاففبلشطتارففلألعلشخاطففت أل لشخففمشهت 

لشل ت ا لالارلالومل  لشنةسلللشخاط ل علشخسشملشخاملهألشنطت ألطشخصم لقططاأ 

بملفاألل فللل–نلالشخ اتسلقةتله لل ف شرتلعفم ل  فالقُتمْ ل ل ل–ط تلةلوابلشخالسابلشخسالطابسلملل ت الشحلّ لشلامط لال.ل اه  لطالطألال لينل
للةلعلل  لال.لشخ ا لشحلدا لالع  افبلغ اّفبل فتلشنةت فلاشعلشخسشصافبسلقضف هللحتفتلا ف شللشخصفم لش ططف ل هنفللغلخ فلخيل فللت ف لل صفسكبلالشخفا

 ألجففلال تفف امشخيلالتففلأللكلشخصففم لش ططفف سلطقللا ففللشخففسشملشخسفف لطلبلشخففدتملط ففللبففنلشلتلففنلشخففمللتللت   هنففل لا لا ففللقللةتففملّكملقللشخاملففالشنطففت
تففمشمللشحمللفألطشطفت مشأللتالل فف  شللالشخسف  لشل تف  لشالنفف شةنلبلبف لطقأل  ففتلط افملشخملاافب لط ذشل لتففتلشخفاللةلعلشخ لبلاففبل  فمللق فتلر لفف سلافنل

لشخمللة للشخ لبلألالات 

طشخففالتلشخاهفف   لخففال  لةففبجيلاففل لالخا اففللوففدلحمفف علبسفف بلل–طقيهففللشلسففااابلطشخاه  لففبلك ففللقللشخففسشملشخاملهففألخلففاللةلعلشخسفف لطلبلش اففمىسل
شنطمشئالأسلطقطشللشخالئابلشخاه  لبلشخكلال فتلالخا افللقهفلالقخافألافل  لك فللقةفال هفّالشطتارفلأُللشخفسشملشخف ر ل-شخململشالطتاشاالعلشخامشعلشخ ميب

                                                                        

للخاطت أللشخت ةسألشماد لشالشخصمل بلشمطت اب شلملش لأل لال س   ل )  تاىلشخصم لش طط لشخاطت أل مااعلشلمشجعلشخاطت أللبلشخصمنابل  ج   لال.ل  نعلا ابلشحلللبلختا ال1ل
ل "ل  ل  لشخصمل بلشنطت ابلشلااأللشخمئاس.لخلتصملعل:ل"2112شخاطت أللشلام لخ ل لشلل  لشخدلةابلال 2

لشطلسلخلتصملع  :ل"2119شلل  لشخدلةابلشخاملم لشمطال تلشخاطت أللشخ مشنألخ ل ل  :شمطت ل لتلشخاطخبلشخممسأسلطه ل ااألجي
لقلفلملجي قلطتلنلة ٍلللت لأل ل علص شبتلشو ل لشمطت  ل

 .طتلنلة ٍلللت لأل ل عل  ل  لشخااملمشرابل لفلملجي ق
  لفلملجي قلطتلنلة ٍلللت لأل ل علشحلمل  لطشحلمللعلشمطلطابلشخ شأل  لالهملشلشخاطت أل "

ل
شملالخابلسلطهألومل بلشختاال لشختصمل ألطشخسالطألب الل aggiornamentoل  لا   لخيلشطت  لللكل بلشخاملالشمطت ألخلت  دلاتلشماتال لشخمللة ينلالشمطت  لطكل بلشطتارلأللتمابلخ ل بقارّل3

ل ت واالشلالخاللالشخمبعلشمادل تلشخململلشختلطعلاصم
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لطشضف لشخمل لّيلب لالقكدمِعلال.لشخاطت أللالوّلت الشخ مبابسلطقنل ُتالطر الخيلال.لش تاش لنمةنل تلشخ   لشخاطت أل لشخصم لقططاأ لهفملشلشخفسشملخفالقصفمجي
شخ ففلاسلطكّل ففلللالشخ هرففبلشخاطففت أللبل بففلللشخدفف أل لشخصففم لقططففاابلشخمللئ ففب لطقاففدشخيلطخففالل اففمشخيسلملبففال ففتلشطففت دلأللشخ  ففلذ لشخ  اّففبلشل  دففم لال طففلتد

طشلفف ش لااففالل1591شلمللألةففبسل  ففملل طففلتدلشخ ملففلعلشلتاففا لطامةسففللالشخملففمللشخدففل تلاصففمسلطوففدلشنهت ففل لباطففت أللخا اففللخ ففل لل  ففّبلالفف.ل ألشطففتهل
لا لل  اُلل نالالقلبلومببل طت أللبل ااا لطل لخيلقطل جيلبلخيلالشخ ا لاتلقار ل طت أللمم تلخل ت ؟ل4شلهتّ بلبلل لهاشعلشخاطخاب 

مج افبلشخاملفالشنطفت أله لفالوملاملفبل  ت فا ل فعلغفدعل فتلشخمطشافالشخسشصافبلشخ ر افبلطشخ للافبسلبا فٍمل  افت لل شكفبلشخت مبفبلشخا لافبلالاج ش ل ذشخيلافتل 
ملطففا للالشخففاطللشخفففكلتصفف  ل فف شر نل ففتلغفففدلل–صففّ لشخاطففلتدلالشخ ففلا لالخاملففالشنطفففت أسلطاملففالشخصففم لش ططفف سلططفففلئملشخملفف شةنلشخال اففبل

لبلخ افف لشخ ل ففألخ ضففعلشخاطففت أللط صففمشالشخملفف شةنلشختوملففب لطهففملشلا ففتخيل مت ففُ لقارفف-شلسففل ن  لسلطشخملفف شةنلشخ ر اففبلطشل ففللدلشخاطخاففبسلاا هففللجففالمجي
لشخ   لشخاطت أل لطشخمللة ينلشخمللئالالشخململلشحلل  لطشخ صملت 

 اافبلشخاملفالشنطفت ألبلخت فل سلك فلل  ّفملعلغفت لشخ ل فلةانسلقطلش فمشفلهملشلقلرلخيلجي ف لشخسكاف لصختلافلخيلاّ فلل أل لالشخ فل  لخفاىلطضفعلشخاطفت أل لات
قطلعفّم لطضف الج  فلخيلشالج فبل فعلل5شخسشملشخاملهألشنطت ألال مل تلشلمشجعلش امىسلك لللتال دتخيلالشخمللة للشلفاينلالكف مل فتل افملطخا افلس

سلكفف هلهففملشلقنففّ لةاففلذشخيلطال اّففبخيل ففتلشنطففت  لللشخا لففألشلمّكفف لخلاملففالشنطففت ألك فف القطلطففأل ففتلشل ففللدلشخ للاففبل)شلففل  لشخدلةاففبل ففتلشخاطففت أللشخ مشنففأم
لشخسشملشخ ر لطشخسشملشلصس لالشل املب 

الطه ملشللتّالشخ ظملشالقار ل للالشخسشملخ ضعلشخاطت ألسلك للل مل.لخل صسانلطشخملرل لقلللمل   شلبفاطألهالشنجتهفل  لن افلللقةسفبل فللواظف
لشخسشملالشخمل شةنلشخكلل ت اطهنللطلا مل هنللمومللخيسلكّ لالا لالشصل سلتصمل لخيلطنرلاخي 

لهملشله لشخملسالشخاسدل تل د ل 

لشٍالمماَّف لاق للشل ض علش كدملت ملااشخيسلاا  لرمُوالا ا للة ّبلال.لشخ   لشمطتارلأل لهلملعلشخمل شةنسلملطا للشخاملالشنطت ألِخ لل   ل فتلصفمل
لقطلطأملكلخاطت ألسلل اطلشخ مللحلو لل لل ذشلكلةتلشلفل  لشخدلةافبلذ ذجافبلقارف  ل فعلشخصم لش طط لال.لش تاش لقخاابلطةاا لال د له ملشلةلم

 فييي نييصشخت ملففالقطل ففتل طهنففللاافف خيل  ه اففلخي لاففنذشلقأل ةففللقللة فف للجففّالنلالشخت ففلرأل ففعلشخاملففالشنطففت أسلالا ففللقللةسففتااال ففتلصففمشعل«لشل»
ل الدستور نفسه

ططفف لهفف لا ففامخيل ففتلشختسففلاللاففتلشن ففلأل لشال مج اّففٍبللُففس لطنفُْ هففللخ نففتلموففلسلشخسفف شللشللففّ لخلففسشملشنطففت ألشخملففلة ينلالفف.لش تففاش لشخصففم لش 
خفسشملشخاملهفألشالصفلبلشخاطفت ألسلشطتارلألعلمبللجي لالقطلطالخيلالشخملاا بلشلمجّ  ل علشنطت اش لشخمل لختّلا لل  الالشخد أل  لط ذشلقأل ةللقللةاا لش

                                                                        
"افمفلشخملفلة للشخفاط لل تفربلنلة ةفلخيلل:ل222اف للصفمشوبلالف.ل مج افبلشخملفلة للشخفاط ل)شلفل  لا طفت أللقاململافللشاج  بافبلق للالشخ للش صلألبلختج نلطش جلةب لل151طل185هملعلشم لأل لحماط  لالشلل تنل4

لمطلألللخيلالشاج ه أللبلرللللمللت لأل ل علشخاطت أللقطلنلة للطّ الشلصسع "
)شلفل  لشمطاسلل" شخا ا فألطن شافالشخ اشخفبتر.ل  فل  لشخملفلة للنذشلالل جالةللتصمل ألا تلتا املاسلو الشخمللضألمبملتر.ل  ل  لشخصمل بلشنطت ابسلانذشلالت جاسلا  ملتر.لشخ مفسلط ذشلالل جاسلا  ملا"5

لل  ل  لشخصمل بلالشخااشأل  شخمللة للشلاينلشلام مللرعلشخمللة للشلاينلشخلا ل
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الشخاطففت أللا ففللالئففا لت جالففالشال سففتمل  لشختصففملعلالفف.ل  هففل لشلففل  لشخدلةاففب؟ل مللبفف لشخت جافف لملبففّال ففتلشخسكافف لالفف.ل ففلللملا  ففالشخاملففالشنطففت ألش
ل اآلنشخمل لخناهال

ال طفلتدلشخصفم لش ططف  لخفاللصف  لخيل ألجفلالشخاملفالشمطفت ألللالا لابلطضعلشخاطفت ألسلقط لرفم ل ف ههلمتلفالجفملألللخيلافتلشخافم لشلّت  فبلا   فلخيل
خاطفت أللك مجعل ستمل لألخلتصملعلال.لقطلسللذ ذ لشلل  لشخدلةاب لق لل ذشلقأل ةللقافمللشخاملفالشمطفت ألالف.لحم ف لشاجفّاسلا لا فلل  الخفالالصفلبلش

الشخفف ّللشخاطفففت أل لةاسففاسلطبصفف  لافففل لالمئاففبلوملففف  للشخففمل لة  فف لالافففالشآلل لكاففالل اففمللشخاطفففت أُللشخاملففَالشمطفففت ألالفف.لحم فف لشاجفففاّل
لشمةسلللشخكلجنه هللال طلتدةل؟

بلننففاش لللفف ا ملشخففسشملشخاملهففألشنطففت ألك فف شخيلمل دافف لخففال ففتلشحلملفف  لطشخ شج ففلعلالشخارففلالشخاطففت أل  لالحل ففبلهففألال واففلالِاْل ففّألهلففملشلشخففسشم
أل لشخفف ر سلمبففللااففالألصففاالشخاملففالشخففاانسلطاففاٍ ل ففتلشخ  ففلذ لشلمللألةففبلطشخاطخاففبلشخففكلتت ففلطللشحلملفف  لالفف.لشخ افف لاففتلشختالافف لبففنلشخمصففاالشخاطففت ل

لش طلطاب لط د لهملشلشختالا للتّالتا لمعلمومللخيلالشحمللكالشخاطت أللبسلخ تلالا للقللة اقلهملشلشاجهالالا لابلطضعلشخاطت أللةاسا 

سلختتفلأللةا صففلخيل«شناتةفلعلشنطفت ابلالوملفف  لشنةسفلل»نلب ضفعلشخاطففلتدللافّ ألطللافا شخيل ففتلبافا عله فل لب فف لشلهتّ فلَلْسيي   طقطّ لرفم ل فلل
ل  تل سل ملق ةّالاللَفِالب فم لصختلابل  ج   ل طخالخيلااتّالت لا هللب اٍ ل تلشنطتد لاشعلخلاملمشعلشخكلت اطلغدل ت شاملبل عل  ل  لشخصمل ب لهملشل ق جي

قّ فللبلخ سف بلخل  هف أللش ططفعل فتلشلفاشا نلافتلوملف  لشنةسفللسلافنللل6بسلقطلِخَ ْتللملمقلهملعلشخ اف  ل فتلالألجهفل شلهت نلبلل ض عل شا لش  ّل
 د لهملعلشخ ا  لشلمَكَّ بلط لللمشاملهلل فتلجهفٍالخفا هلل7شنطتد لاشعلهملعلتصّ  لاباخيلال.لصلبلهملعلشحلمل  لطتامغهلل تل ر  هنللش طلطأ 

ل تلالشخ م سلطملقاَللهلل شطتد لاشعلحلمل  لاللابلُكت

ل ل لخي لل اقل تلشخسشملشخاملهألةاساسل ت  لخيلطلبملبلطضعلشخمللة للشلاينلال.لش تاش لشخملمةنلشللضان لانن لل شخ لسلالف.لشجمللفبللشل ههلشلامط لصختلاجي
افبلخلملفلة للشلفاينلشلافم لألغفالوفال لشخسف ه أل لشخ د لينل تل طللشختسفلاللافتل فمااتهللشخاملهافبسلطشخصف   لشلسفت م لبللمللبف لافتلشخصفماابلشخامله

ل8شلت شتملاتلجه  علشخت ااملّابل علشخاملالشنطت أسلهملشلشخس شللجيالج شبالالش طل  لطخاللالشلر  ل 

قا شهتفل لهفملشلشلف ههسلهملشلقلرلخيلصاا لبلخ س بلخ ضعلشخاطلتدسلطملقامفلبلاشخيلجهالالطضعل طت ألعل ّتِ  لخيلشل ههلشخمل لطلأللالاالطشض  لشجمللبلطل
لفلل ملففبلشخفمل للمّكف لالف.لش طفل  لختفف ادلشلرف  للشخاملهفألشل لطفبلهف ل ففللقامضفالالف.لشختا افللشآلللالالشخاطفت أللشخ تاففالسل ت ف شمخيلشخملسفالشلت 

لشل تملالشخال لالمئابلومل  لشنةسلل  

                                                                        

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

لألشجعل دتخيل7
 Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and politics, Boulder: Westview Press 5th ed. 2013. ل

خت اا لللش  لقال.لج اعلالخملرلشتالنابل شلفمشللطشخسف   لبلالف.لتفللسلطبصف  ل صفلبالحلملف  لشلفمق لحتاظفلعلو   1551ش  دلبلترفالمئافبلشحلملف  لالشخاطفت أللشملفمشينلقطل افتللشخملفلهم لحلملف  لشمةسفلللخ فل ل
ل.ل CEDAW1981لق خ مشلضا

للمشجعلشخاا لشخدل تل تلكتليب8
Introduction to Middle Eastern law, Oxford: OUP, pb ed. 2009, 244-99ل

http://www.amazon.com/Islam-Human-Rights-Tradition-Politics/dp/0813344670/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370884043&sr=8-1&keywords=mayer+ann+elizabeth
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ل
 تطبيق

شخففالتلهفف لااففلأللملا ففتل كففمشعلقوففٍالالاففاسلطشخاففم ل اافف أللالفف.لشاتاففلألل ل ففالوففمشخيل ففتلق ل كففمشع لل9«مل كففمشعلالشخففالت »شآللففبلشخملم ةاففبل صففه أل :ل
فف   سل ناملففبلشلفف شرتلهفف ل ففتللملففمأللشات ففل ل ل ففالطألارففالسلط ففاىلتالّ ففا لملحمففّ لالشجملففلللشخففال ل   ل كففمشع لوّملففبلشخففالتل الملففبسلطشآللففبلطشضففابل مكَّ

ل« شخالتلمل كمشعلا»ط الملب لقألبعلكل لع:ل

ل للل شق لهملعلشآللبلالخ شئ لومل  لشنةسلللشخ ر ابلطشخاطخابل ت ا ملبصّدلش   للسلخنتلألل  هلله للقألب بلق دلب 

ملجيفف قل نففت لق ل ففيللبسفف بل  تملاشتففاسلمبففللااهففلل»الفف.لشختففل :لل1885 ففتلشناففتللشخامةسففألاففتلوملفف  لشنةسففلللخ ففل لل10تفف للشلففل  ل
طتصفف  لشلففل  لوملففبلشخففمق لطوملففبلشخففالتسلطتمه ه ففللبلطففتد لالش  ففتل« لمللُهففا لشخت  ففدلا ففالش  ففَتلشخ ففل لشخففمل للفف امعلشخملففلة ل  تملففاعلشخففال سلرللففلل

لشخ ل  ل

خفتللملفّملشخ ف ة مسلق َّل»خلاطفت أل:لل First Amendment طّيل نفمشأللشخف للش  دكفألشل لصف لالشخ نفتلةاسفالال فلللسف .لبلخت فال لش طل
لطل اطلةالخيل لة لخيلنلر لخيلخل صسعلاتلشخت م لخلالتلطل لخيلقطل جيلبلخيلا ا لللُسّتلشخمل شةن « لللبتد اتلشخالتسلقطلمب علشخت  دلشحلّملخانلة لللت ل

لالشلفل  ل طلصف  لخ ف ل فيللشحلفللالوملفبلشختا فدلطشخرف دلطشخفالتسلل»  فالقّللل18ط ل لجبلشناتللشخ للألحلمل  لشنةسفلللقكدفُمل نّفبخيسلتف له
ل«علشاج لاب هملشلشحلللوملبلت ادل للةتالقطلاملااتاسلطوملبلشنامش لا ه للبلخت لاالطشل لألطبلط نل بلشخص لئملط مشالهتللط شالقكلللذخنلطمشخيلق ل 

لال.لشختل :«لوملبلشخالتلطشل تملالطشخمق »الشخاا لشخدلينل تل طت أللشاململاللشاج  بابلب   شللل19طالةا ص للشليتلأل لت  لشخاملم ل

لخ  ملشحلللالوملبلشخر دسلطشخالتسلطشخا مسلطشل تملاسلطشخمق  »ل
لجي قلمملألطبلشخ  ل شعلالشخاطخبلطالشل طسلعلشلاا  بل  هلسلبصمطلقلل  1

 حتس لهملعلشل لألطلعلشخمل شاالشخكلتت  هللشخسلالعلشخ ل بلشليتّاب   لق
 قللتت علهملعلشل لألطلعلال.لقطلسلشلسلطش  ل  ل 

 ل  للشات لنهللومّشخيلطشاتالألللخي   لقلل

 ق لهملعلشخاملم لمل  علق لتصملعللملّم:  2
لشخ طش لشلت علالق لتمشملقطلةظل لنلة ينل ل سل ياألقطلالئلأسلقطل-
 قةظ بلش و شللشخصياابلطشخ لئلابلالشخسشمسلقطلشلت  بل تلق يل لالألط لل ل لخيل  ا لخي ل-

ل«ل  لل تالبمللخيل علهملعلشخاملم ل)ب ل لهلملط علاملمشعلشخاطت أللش امى للال.لشننمشأللشلملك أللالشخاملم لقلقل

                                                                        
لل292:ل2قخ ملم ل 9
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ا ففتلت ففاش لشخ دففدل ففتلش  دلففبلش اففمىسلخ ففتلشحل ففبلطشضففاب لخففالله لخففنل ففتلطفف بللملرففألبتارففا لق ل ففتلهففملعلشلفف ش لش ألب ففبلالفف.لشخمللاففا ل
ملقللقلفلخيل فتلهفملعلشخ اف  للتالّف.لب  هفبلاملهافبل طفت ابلسلط فللتسفامعلشخملم ةابلقةّالنا لخيلمل كمشعلالشخالت لش طل  لصختلفالطشلرف  للطشوفا ل 

افف شلسلطمسففملشهل لّففبلشخال لجفبلشخاطففت أللبلخ فف ل ففتلش  دلففبلقاففتعلنففاللفف ا ملِ نَّففبخيلقكدففملالشل ضف عسل ملقةففالمسففملنفف َّ لشآللففبلالشحلِافف سلطشاج ففللسلطشخ  
لتسلمل كفمشعل فتلن ف لشخاطخفبلسلقطل فتلقّ لال فٍ لااهفلسلقطل فتلق ل ف شرتل افمسلقطل فتلق لولملفبلطشخسشم لمل كمشعلالشخفالتلل ف لمل كفمشعلالشخفا

شحلفللالوملفبلشختا فدلطشخرف دلطشخفالتسلل» تلولمللعلشجملت علش ططع لمل كمشعلالشخالتل لبلت رّبلبمل  لاتلشلالفبلشخاطفت أل لشخمللضفألخل  افعلبفف
سلالف.ل فلل«لامش لا ه للبلخت لاالطشل لألطبلط نل بلشخص لئملط مشالهتللط شالقكفلللذخفنلطفمشخيلق ل فعلشاج لافبطوملبلت ادل للةتالقطلاملااتاسلطوملبلشن

ل تلشناتللشخ للألحلمل  لشنةسللسلقطل لبلا لأل لمملصلبلالشخ ا  لشخاطت أللبلش امىلشخكلذكمةلهل ل18جلاعلالاالشلل  ل

الب  لشخر  لالشخ  لأل سلطب  لشخملا أللاتلشلمو.لالشختااا لشخمللة ين لطك للهف ل  فمطفلافنللناللُارألحت ل لشآللبلك للهأل ل  ل طت أللبلش
 فلاألالف.لب  لشختالطدلشخاملهابلل اقلشحلملبلشخمل لت رّبلا الشآللبلشخملم ةابلبما لشنكمشعلالشخفالتلالف.لشنرفت سلهفألتالطفدلتسف  لبفلنكمشعلشاج

ابسلقطل  علشخفّم َّ سلقطل  لن فبلشلفتهالبفما لشل فل ىالشخدلة لفبلشلتامافبلاملهافلخيل) فدتخيلال فم لشص فم سلقطلشخ ةفلسلقطلشات ل لشنطت ل يبلشخ  طشعلشختلألم
خففف للشحل فففل م لط دففف لهفففملعلشختالطفففدلكلةفففتلألشئ فففبلال مشوففف لصختلافففبل فففتلشختفففلأللكسلخ  َّهفففللاا هفففللتففف طلتعلختفففلخالب ضففف  لةفففللشآللفففبلشخملم ةافففبل

خسشملشخملفلة ينلش نفم لالشخصفم لش ططف لهفملعلشختالطفدلشحلفل  سلطلفس لخلافم لوّملفبلمملألطفبل ل فاسلطت افدعسلطشت فلعلشخ شج فلعلك للملخالشل10شلالل 
لطشخ صملت لشخكللمشهلل ه بلالشخالتلشخمل لللت  لبا لاتل   لخام لنمشا لنلطابلصخلخابلشخ للشخملم ينلشاجلّألال.لطشضعلشخاطت أللالشخململلشحلل  

لمتفل لشخاهفلل  لكتلببلشخاملم لشصلصبلبلل تملالشخال لالشخاطت ألل  ض الخيل ّامللخيلألو لخيلل ت فالقطفل بلخيلل فرّبلافتل  فاقلافللألحلملف  لشنةسفلللبل فبلهملشلجي
لشل شرتلال.لشخاام لالشال  لشكتصلفلألطشئعلشخاملالالتمشص ل 

هفللغمبافبلالتمشصهفللشخاملهفألشخ فميبسلقطلشات فل لمئافبلخلملف شةنلكّلهفللشطفتد لاشعلتافم لا امخيل تلتمابلق ل تلش  دلبلش ألب بلشخكلنا  لهلسلطهفألاا 
سلل فف للب ففلالمئاففبل–الشحللخففبلش طالألطففالشخاملففالشنطففت ألاففاطشخيلخلتافف ألسلطالشحللخففبلشخدلةاففبلشات ففلألعلشلمجففعلشخ واففالخلتاففّ ألل–شحلففّلل ففتل رفف  ةاسل

ت ألبففل اّلسلمبدلبففبلأل لففال طففت أل لل  ا ففللاففتل فف ههلشلففل  لشخدلةاففبلشخ سفف للبلطتارففلأللتمشص ففللخلاملفف  لالاملففالشخصففم لش ططفف لسلطشخاملففالشمطفف
لشخاملهألش صا لب وستلطق نتل للااالال.لغمشأللشآللبلشخ ماب 

ت ألبصف  لغففدلهفملشلجهفالج ّفلألسلخ  ففالجهفاجيللمنف.لشالتال فلعلشخدفف أل لشختا اافبلالشخصفم لش ططف سلطهفف لجهفاجيلنفاللف   لشالاللاففبلشخاملفالشنطف
  س   لالشختلأللك 

ل

ل

 
                                                                        

‘Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur10 manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.’ل
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 حقوق اإلنسانملخص الجلسة: 
ل:ل  لأل تطسلألئاللط  طللومكبلشحلللبلختا الطشمطتلذلهل  بلل تللش  مل ابشاجلسبللألئال

الشخت ل ف ل فعللشخاطت أل:ل طتارلأللشخفسشملالمئافبلوملف  لشنةسفلل"لبلن فلأل لشال  ه فنلصختلافن باقل تطل اشالتالاتل"شخاملالشنطت ألا
سلاا ففلللملفف  لشلفف ههل2111شخصففمل بلشنطففت ابلا ففالكتلبففبلشخاطففت ألسللت دفف لش طللالولهفف لشل ضفف علبلخت ففل سلك دففلللشخاطففت أللشخت ةسففألن فف لصفف أل ل
سلطالشلفل  ل2112 لخ فل لشخدلينلال.لشخ للال.ل مج ابل"شخصمل بلشنطت اب"لالشخاطت أللك لله لشحللللالشلل  لشخدلةابلالشخاطت أللشلام لشل ا

ل 2119شخدلةابل تل طت أللشخ مش لخ ل ل
ل

 لش ططف "لطقنس ل تطل  ه للصلخدللختاملاللشخت شاللطشخت للشلبنلشخصمل بلشنطت ابلطشل للدلشخاطخابلحلمل  لشنةسلل لطلملفا ل فتطل اهف  ل"شخصفمل
شلصسكبلالشخاللةلعلشخس لطلبلشخدتملشخفكلتصف  لطف لللشل املفب لطنفللل فتطلشللطشضف ألشخاطفت أللشخلا افنلجيفبلشلللت فل ل شل فعلللنجيل لشخمل شطا

 لتطلشالشخت ل ففشخاملفالشنطفت أسلبنات فلألعلقوفالشخمطشاففالشخمللة ةافبلشله فبل دلفال دف لشخملفف شةنلشخ ر افبلطشل فللدلشخاطخافبلحلملف  لشنةسففلل لطهلفملشللفاا ل ف
الةفللهالبلكل لبل علط شللشخصمل بلشنطت ابلا الكتلببلشخاطت ألسلبفامل فتلشخل ف الشالقطفل  لت جاف لشل لنصفبلشالافس لموملفبلك فللهف لشحلفللل

لشلل  لشخدلةابلال طت أل ل املطشخ مش  
ل

 ففللخ اااففبلتا اففللشلفف ههلشخففمل للففاا لشخاففا لطنففلللطقطضفف ل ففتطلشللشخملسففالشلت لففلل ملففبلشل تملففالشخففال لالمئاففبلوملفف  لشنةسففلللادفف ل ففااتل ه
"شخفالتلهف لاافلأللملا فتل كفمشعلقوفٍالالافاسلطشخافم ل ااف أللالف.لشاتافلألل ل فالللتصفدلب ضف  لشالشل«لمل كمشعلالشخفالت»شآللبلشخملم ةاب:لان  تطلل

لشجملففلللشخففال ل   ل كففمشع لوّملففبلشخففالتل الملففبسلطشآللففبلوففمشخيل ففتلق ل كففمشع لشلفف شرتلهفف ل ففتللملففمأللشات ففل ل ل ففالطألارففالسلط ففاىلتالّ ففا لملحمففّ لا
ل«" مل كمشعلالشخالت»طشضابل مكَّ  سل ناملبلط الملب لقألبعلكل لع:ل

ل
مل ففتلشناففتللشخامةسففألاففتلوملفف  ل10طلملففلأللل ففتطلهففملعلشآللففبلشخملم ةاففبلشخ ماففبلب  ففلذ ل ففتلخفف شئ لوملفف  لشنةسففلللشخ ر اففبلطشخاطخاففبسلكللففل  لل)

ملجيفف قل نففت لق ل ففيللبسفف بل  تملاشتففاسلمبففللااهففلل  تملففاعلشخففال سلرللففللمللُهففا لشخت  ففدلا ففال»طشخففكلتفف للالفف.لشةففال:لل1885ل لشنةسففلللخ فف
ل« للش  َتلشخ ل لشخمل لل امعلشخمللة ل

ل
لطشخكلتمل ل:ل«ل تملالطشخمق وملبلشخالتلطشل»الشخاا لشخدلينل تل طت أللشاململاللشاج  بابلب   شللل19ك لللمللأللل تطلهملعلشآللبلب للشخاملم ل

لخ  ملشحلللالوملبلشخر دسلطشخالتسلطشخا مسلطشل تملاسلطشخمق  »
لجي قلمملألطبلشخ  ل شعلالشخاطخبلطالشل طسلعلشلاا  بل  هلسلبصمطلقلل  2

 حتس لهملعلشل لألطلعلشخمل شاالشخكلتت  هللشخسلالعلشخ ل بلشليتّاب   لع
 سلطش  قللتت علهملعلشل لألطلعلال.لقطلسلشلل  لم

   لقللل  للشات لنهللومّشخيلطشاتالألللخي 
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 ق لهملعلشخاملم لمل  علق لتصملعللملّم:  4
لشخ طش لشلت علالق لتمشملقطلةظل لنلة ينل ل سل ياألقطلالئلأسلقطل-
 قةظ بلش و شللشخصياابلطشخ لئلابلالشخسشمسلقطلشلت  بل تلق يل لالألط لل ل لخيل  ا لخي ل-

ل«الشخاملم لقلقللل  لل تالبمللخيل علهملعلشخاملم ل)ب ل لهلملط علاملمشعلشخاطت أللش امى لال.لشننمشأللشلملك ألل

حلِافف سلطقكففال ففتطلشللشلدففلخنلشخسففلبملنللتاملففلللكلاففبل ففعل رفف  للشآللففبلشخملمشةاففبسلطشللكلةففتلشآللففبلشخملم ةاففبل ففتلطجهففبلةظففمعلتت افف لبلخسففه خبلال"ش
لطشاج للسلطشخ  ا شلسلطشحلالظلال.لشهل لب" ل

 لمتحدث: إيمان العبيدي، رجامعة بني غازيا

شطت مضفتلت لطختل الللشخ  اا ل تالنابل"شخملرلالال.لااعلق  لللشخت اا لضالشلمق "لك اا لخاهفالاتنفبلشمتالنافلعلشخاطخافبلبلختصفملعلشخلاف  لطل
طكاففال ففتلتماففبلهففملعلل25طل12طل5طل2طلل2لشخ  اففا لااففعلشختااظففلعلشخففكلطضفف تهللشحل   ففلعلشخلا اففبلشخسففلبملبلالفف.لشمتالناففبلطالصففبلشلفف ش 

لشختااظلعلالشختصمل لعلشخلا ابلشليتلاب 

طشلت لملبلبلخمل شةنلشل ظ بلختتالنافلعلشخاطخافبلطنلخفتلشللشمتالنافبلتفاا لشخفاطللب ضف  لشالافا لل1525 لت لطختلشخ  اا لةللشتالنابلااا للخ ل ل
لمتالنالعلطشل لهاشعلشخاطخابلشخكلتمل  لبللال نبلالاهل لشختا هلبلخمل شةنلشحمللابلخت  بلت اامللب   لش

لطنلختلشخ  اا لشللشخاطت أللشخلا لشاجالالجيبلشللل للبامشوبلال.لقطخ لبلشمتالنالعلطشل شصاللشخاطخابلال.لشختصملعلشحمللأ 

 المناقشة

لختل :طاتللشل لنصبسلرموتلشخ الال تلطجهلعلشخ ظملو للشل ض عسلا تلتليااهللالش

 كاالا تلشخت االلبنل  اقلشخسال  لشخ ر ابلطقطخ لبلشل لهاشعلشخاطخابلال.لشخاطت أللطشختصملع؟ 

 كاالا تلا لشم ت ل ل للبنلب  لةا  لشل لهاشعلشخاطخابلطشخصمل بلشنطت اب؟ 

 ق لتصف  لشمتالنافلعلشآلافمىلشصلصفبلل لله لت ملال"شل لهاشعلطشل شصاللشخاطخاب"؟له لتملتاملامل لال.لتلنلشصلصبل ملف  لشنةسفلل
 بلخت لأل لقطلشختسلا سلشخل؟
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 وتمكينها المرأة بحقوق يتصل فيما  الدولية والمعاهدات الشريعة بين  الشامل الصدام افتراض عوامل

لشاجل  بلشم مل ابلبلخمللهم  سخ ملأ شخ همشا
 

 المحتويات قائمة

  .شخ ألنب االأل  ففف ت ر ب •

  .شخصمل ب ت ملا •

 .شلمق   مل   لتا  اا ل شخاطخاب طشل لهاشع شخصمل ب بن  ل   صاش  شاسش   ا شلاراب شخ  ش   •

 شخصفمل ب بفن  فل   صفاش  شافسش   ا شلارفاب شخ  ش ف   شالهفل تتافم  شخفك شنطفت اب خل  ت  فلع شخ  مشةافب شحللخفب قط شخ لفأ شنرفلأل •
 .شلمق   مل   لتا  اا ل شخاطخاب طشل لهاشع

 .شلمق  ولع شخصمل ب   نا  ت   •

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

  .شطتيت  •

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

 
  .الورقة عصارة ييي توطئة

 ظاهرة يلحظ اإلسالمية المجتمعات في المرأة بحقوق تتصل دولية معاهدات بإقرار المحيطة األرجواا يتابع من

  الشريعة تعريف

أن نخوض غمار تناول العالقية بيين الشيريعة اإلسيالمية والمعاهيدات الدوليية، يجيدر بنيا أن نبيين التعرييف الي ي نيرد ورجيو  اعتمياد   قبل
طالذخفنلل ففال فتلشخصفمل بلشخصفهل  لطشخاففت ل .بلخصفمل بلع فف لت فلخاالشخفالتلشحل افالشخففكل الهفللطالألطفهللقت لافاشلملاف  ل." الشيريعة"لمصيطل  

 فتلذخفنل .طشخ كل لطشخا  لطلشحلهلطشاجهل لطش ات لطشخص لئملطشل لطنلطش طش ملطشخ ف شهألطشختفلذلقطف  لوسف بلالألطف للش لصفل.لش لالافالططفلال
ط فتلذخففنلخنلفللقلرفلل القللشخصففمل بلق فمل افلعلشلسففلالب ف ل فللحت لففالل .لا فتسلطملجيفف قسلشات شهلفللالش طش فملطشخ فف شهأخنلفلل القللشخصفمل بلم

 تل  لٍللطاا لللتا لب ف لب فال فتلقب فل لشخصفمل بلشخظفلهم لطلشخ لر فبلشل   سفبلالش ب ل شخسفل كابلطشل لألطفتابلطلشحلمللئملافبسلالف.لقلل " الع"كل بل
شلففمال لل اففللهففملعلشخصففمل بلنلئ ففللالفف.ل لففتالقطقشللةسفف ابلل  ةلهتففللالفف.ل فف ل ت ففعلخل اااففبلشخففكلكففللل الهففللشخمطفف للصففل.لش لالاففالل فف للطفف أل
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ق فللشخ  فالشآلافملشخفمل لجيفاأللب فللقملة الفالاهف لقللاهفالشخصفمل بللفتال فتل . ذللالخصفمل بلهفألولخفبل فه  لطورف أللطا فملططفل  لطمملألطفب .ططفلا
ط للشت ففلعلهففملعلشل هلجاففبل .ل ل  هلجاففبل  رفف ابل دلففتلالالفف  لشخصففمل بلشلرفف  ةابلطشل هلجاففبل دفف لالففالشحلففال لطالففالقصفف للشخاملففااففتللشات فف

طهفملعلشخ لف  لط فللت اف  لالافال فتل  هلجافبلتمت ف لالف.لتالاف ل فعلشخ  فلللطشل فللل .شل ر ابللُارألفففلبنلق الالقامىلفففل الب لال للُلس .لبلخاملفا
 .ألش لصا صابلك ل مولبلق لةابلطك لولخبل  لةابلطهملشل للجي لهللتتسالبلخال ل ا ابلطشلمطةبطش 

  الصدام افتراض إلى المفضية العوامل

العامييل األول اليي ي يفضييي إلييى افتييراض بييدام رييامل بييين الشييريعة والمعاهييدات الدولييية فيمييا يتصييل بحقييوق المييرأة وتمكينهييا ريييو   أمييا
اعتماد تعريف قابر للشريعة يختزلها في األحكام التي تتضيمن أوامير ونيواهي سيلووية واييحة عليى نحيو يخيالف معنيى الشيريعة المي وور 

يتللالب  لهملعلشخ ا  للتا ألل تلظلهمهللقهنلل   لشلمق لومل نفللقنف ل فتلشخمجف سلطبلختفل لمفم لبلطفت تل ل افل علطا ا للل ظملغدلشلل.أعال 
ك فلل افف ل .طهفملشل افف لةتا فبلاففا ل ولرفبلشخ فلظملالتلففنلشخ اف  لب طففللالفالقصفف للشخاملفا .قللشخصفمل بلترفاللالفف.لشلفمق لطت اففلقلخلمجف 

طشخ ظم لشخ ل بلخل مق لشخكلتف  لتلفنلشخ اف  لضف  هللمطفا للقللب ف لشخ اف  لشخفكلتت ف لل  هفللشخ ظفم لشخ ل فبلةتا بلاا ل ولرتالبلنرلأللشخ ل ل
املفالكلةفتلت صفابلشخمجفلللبلخ سفلال  ضف ابل .طة تافأله فللبفنلمش ل دفلللطشوفا .خل مق لنالتف  لبافا بلغفدلصفا بلش طش فملشخ هلئافبلطشخ ف شهألشخ شضفاب

 ..لشخفمغال فتلذخفنسلافنلل مك لفبلهفملعلشخت صفابلغفدل    سفبلالكتلبفلعلكدفدل فتلشخاملهفلال سف لهنللجف اشل فتلشخصفمل بالف .ألئاسفابلالاا فبلشخف  شع
قكدفمل لللطخ  لشخس بلالذخنلقللجلة لل تلشخاملالملُلَ َاالهملشلشاج ال تلاا بلشخ  شعلال.لقةال تلشخصفمل بسلبف لُلَ َاافالالف.لقةفالطصفابلة الفبلم

ب  فلأل لقافمىسل للجلة فللك فدشل فتلشخاملفالنفالنافمل .خصف  لش طش فملطشخ ف شهألشل ل فم ل دف ل لفلعلشحلفاط لط لفلعلشخافت لطشخمبفل  لالالل عل البمللل
لافتلهفملشلشماتف شللشل تف أللشلافال لشنجنلاف  لشلسفتيا لخلت  فدلافتل .ت ملاالخلصمل بلال.لك ل للجلال صلهبللخلمللة للال ال أللشختصفملع طنفالافربَّ

طالشحلللقلله ل لشخ ددل تلشخصمل بل لللسهالالت كاال  لةفبلشلفمق لشخماا فبلخ  فالمل. طه ل اال لُ ص علالقصلا Sharia law لشخصمل بلطه
خملفالقطفهالشات فل لذخ فالشخت ملفالشخمللصفملخلصفمل بلشخفمل لمت هلفللالش و فل لشخفكلتترف تلقطش فملطةف شهألطفل كابل .لتالت اااالال.لقةال فتلشخصفمل ب

الفف.ل فف لمففلخال  فف لشخصففمل بلشلففملك أللقاففتعلالتمطففاكلشختافف أللشخالطففالشخففمل ل اففل علقللشخصففمل بلتتيففملل  ناففللال ففللوففلعلشلففمق لجفف همعلطشضففابل
طهملشلشخاهالشخمللصملخلصمل بل الالشخصفا علشخاف  لالصختلفالشجملت  فلعلشنطفت ابلمطفا للبفنلقططفلطلومكفلعلشخت افدلشحلاشصافبلشخفكل لشخترااللالاهل

سلطهفف ل ففالالشخصففا علكففملخنلبففنلب فف لشخ صففالالطشخ ففلودنلالبلففاشللشخ ففلالشليتلاففبلمطففا للشخ لففاشلل"شحلمكففلعلشنطففت اب"مفلةاسففهللبلطففالت فف
 .طشض لقللهملشلشخ ل  لذطلر ا بل اه  ابل  هلجابلال ل .شخ مباب

 
العامييل النيياني اليي ي يفضييي إلييى افتييراض بييدام رييامل بييين الشييريعة والمعاهييدات الدولييية فيمييا يتصييل بحقييوق المييرأة وتمكينهييا تصييور  أمييا

طش صف لقللكف للشلسفلال ةسفلةللهف لشات فلأللقصفلألال. الشريعة تصورا ييقا ال مكان فييه لمعاهيدات بيين النياذ الي ين ييدينون بمدييان مختلفية
خفاللهفملشلااسفبسلبف ل لل .طخملالتملا تلصخلر بلشخملم للخل   تلبلات لألعل ةسفلةللالف.لصخلر تفالبلات فلألعل    فل . بلخالطالشختصملعصخلر بلشخملم للطشخس

ق فللشمات فلألل .الخملم للملربلصخلر الكنةسلللطك   تلال للطشوفا .شخملم للالربلشل  تلبلات لألعل تلشخ لسلطه للملال  لط الك للالط أل لشحله
بسلقللشنةسففلللبففللاه  لشجملففم لنففالالملففالش لكيلااففبلطهفف ل ففللل فف لشبتففاشالقللاج اففعلقب ففلالشخ صففملفففففلالفف.ل فف لت ا افف لففففلةاففا لل ففتلشصتاففشآلاففملاهفف ل
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طالذخنلةستارملولالشخار للشخمل لقطستالطج علشخمل لئف لبملفملشل ذلت لنفاطشلطت لهفاطشلالف.لقملجيفاطشلمب فبل ظل  فلل .طبلختل لةاا لل تلشخم ا
طنال هالهملشلشحللالألط للش لصل.لش لالاالططلالطنفلللا فالب فالشخ  دفبسلخملفال فهاعلال شألل .تلقهلهللطغدهال تلطلئملشخ لسل ملنل  شل  ا 

ل لل ال لذخنلقللطوا لشمةت لالخإلةسفلةابلشخ شطف بلهفأ .ا الش لبتلجاالللولالل للقوبلقلل لبالنملشخ  الطخ لق ا.لبالالشنطت ل ج ت
ب  فلأل لقافمىسل .طشوفا ل فتلطوفاشعلشمةت فلالشخفكلملرفبلشخفالتلشلف  تل سف لةال  ت افللهلفللطلف ظالاتنتفالب اافالشنةسفلللشخفمل لل ت فألللفبلقافمى

 . فبطالذخنلانلل تلشخصمل بل  شصملبلقه لشلل لش امىلالف.لقو فل ل  ا .خاستلطوا لشنةسلةابلالألجبلاتلطوا لشللبلقطل رلهابلهلللقطلةاشلهلل
لطنفاللصففس لشلفف  تل ففعلقهفف لشللف لش اففمىلالت طففاللتلففنلشل شصملففبلالفف.لةظفم ل    ففبسلطنففالت فف لل  شصملففبلشلفف  تل  طسفبلالفف.لةظففم ل    ففبلطهفف ل ففل

افمفلشآلافملخلستت علقللت  لل  شصملفبلشلف  تلجف اشل فتل ل فالشخفمل لل  فالش لبفالبلنضفلابل الك هنفللنلة ةفللللتف  لبفاسلبا  فلللسفتت علقللت ف لل  شصملفبلش
طال.لشخمغال تلقللت لخاالشخصمل بلت املمبللل كفالهفملشلشختاف أللش طلطفأسل ملقةفالنفال فلعللالشجملت  فلعلشنطفت ابلشخاف  لشخ ظفمل ال .نلة ةللللت  لبا

ط لل ففتلةتففلئهلهففملشل ةففاألقصففلأّللشل لهففاشعلطشل شصاففللشخاطخاففبلفففففلكلهففللطالقصففلهللففففف شخصففمل بل سفف لهنللملتسففت ابل  شصملففبل ففعلقهفف لشللفف لش اففمسلطقل
  هفللط فللنفال شخاطخابلطاا لشخسط لالت ملااهللطغمبلتهللخامقل فللنفاللت فلغال فعلشخصفمل ب/شختا أللشخالطالشختلذل  نالطل لشبتاشال تلشخ ه  لش ممابل

طخ ف ل فتل .الف.لشافسش لةملافهللطافا لكاللتهفلط لل تلةتلئهلذخنلشاسش لقللت  لشل شصاللشخاطخابلل اف  لالقصفلالالف.لاالةفبلخلصفمل بلطل .لتال  
ل-مطفا للممفتللت ف لشخا فملشحلمكفألخل  لافلعلشنطفت ابلشحلاشصافب-كفللا ملتلطشخف شاظنل لفانللال  نفالشخ الفال فتلشخافلالنلالشخسفلوبلشخ ل فب

قوالةففللطج ئاففللقوالةففلل  كلاففل   ففائالسل  ألارففل  تااففا  شخت  ففدشعلشخففكملماففتلتلففنل شلففمق ل شلت لملففبل ملفف  ل لتافف لبللسففلئ   شخاطخاففبلاا ففل  شل لهففاشع  بففنقشا
ط  ضفف اللخ للففلعلشخصففمل ب ل  فف تل قاففمىسلخل  لهففاشعلشخاطخاففبلب ففلالالفف.لظففٍتل اففل علقللتل ففالشل لهففاشعلوت ففللتتفف ا.لحتملاففللغللففلعل  لنرففبل

لطشض لقللهملشلشخ ل  لذطلر ا بل اه  ابل ةسلةابلال ل 

 

ال ي يفضيي إليى افتيراض بيدام ريامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بحقيوق الميرأة وتمكينهيا فهيو أن أما العامل النالث 
بعضا من التصورات التي تحيط بعملييات تيرويج المعاهيدات الدوليية ميا زالي  تعيج بعنابير الخطيا  االستشيراقي الحيداوي الي ي ينطيوي 

ااألوملاملبلش  ملقللكددشل فتل ألشطفلعل فلللُ فمفلبلاج فاأللطوملف  لشلفمق لشخفكلحتفا لل.ة بشكل عامعلى بورة دونية للمرأة المسلمة أو المشرقي
 للشلفمق لب  لالعلتمطلهلشل لهاشعلشخاطخابلشخكلتت ا.ل  نلشلمق ل للقشختلت هلب ددل فتلا لصفملشصافل لشحلفاشصأللشمطفت تئألشخفمل لملف شللمتف

طفف لبصفف  لاففل لالصفف أل لشخرففاابلشخففكلمل تلففنلشنألش  لقطلش  طشعلختاملففملةاسففهللط ففتل لاهففألالولجففبلالشجملت  ففلعلشنطففت ابلطشخصففم لش طل
طل الهملشلش  ملش تاش شلخسالطلعلشمطت  لأللشخ ميبلشخمل لنل لبت ظاالذألل بلشطتصمشنابلذشعلةظم لت  ااافبل طةافبل ! لطبل شئ بللتللمل  هللط مألهل

شخمل لطض الشخملفاأللالف.لكلهلفالبنةملفلذل ف   لشلصفم ل "ش اتنأ"خل مق لشخصمنابلباابلال بلتمت  لال.لذألل بلنال لشخمج لش با لبتا  لشخ بال
لأل له لله لش فسش لهفملشلشصافل لشحلفاشصألشخفاشاألخت  فنلشلفمق ل فعلشصافل لشخفال لشلتافمفلاللت ملسفالخ ظفم ل طةافبلشاجالملبلن  .مطا للةسلاع

الف.لشخفاطش سل لجفبلخ صفألط  ملفملل " سفتل بلشنألش  "الف.لشخفاطش سل "ضفااب"الف.لشخفاطش سل "افلج  "الف.لشخفاطش سل "ضف ااب"خل مق لاهألا الشخافمانل
بلخفملكملقلرفللقللكفتلشخ ظفمتنللت لهف لنفمشا لتفلأللكلشلفمق لالشجملت  فلعلشنطفت ابلالاافمل فللن ف لشخاطخفبلشخمل  افبلشحلالدفبللشاجفالم .هلفللالف.لشخفاطش 

ل لبلطشخففاطأللشمجيففليبلشخففمل لخ  تففالشلففمق لالتلففنلشخ افف ألسلط ففللشتسففالبففالذخففنلشخففاطألل ففتلورفف أللط صففلألكبلا لخففبلال ففدلشجملففلمعلشخسالطففابلطشمنتافف
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طخفملخنل فتل لجفبل لطفبلنافل  ل مشج فبلشلملف معلشخسفلئا لافتلختلفالشلفمق لالشخ اف أللشنطفت ابلل فللن ف لشحلاشصفبلطنفمشا لذخفنلشختفلأللكل .طشخال افب
 .طشض لقللهملشلشخ ل  لذطلر ا بلةاسابلا مشةابلفففلبلل  لشصلاطينلخل اال لفففلال ل .ب ااشلاتلشختاا لشلت ملأللالطاا للشحلاشصأ

الرابع ال ي يفضي إلى افتراض بدام رامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بحقيوق الميرأة وتمكينهيا فهيو حالية  أما العامل
الحساسيية المفرطية التيي يحملهيا اليبعا فيي المجتمعيات اإلسيالمية تجيا  ويل ميا تتضيمنه تلكيم المعاهيدات تخوفيا مين أن تكيون امتيدادا 

ب  فلأل لقافمىسلافنللافا شل .ي ينطوي على بورة مهينة للمرأة المسلمة أو المشرقية وما هو م وور أعال للخطا  االستشراقي الحداوي ال 
الافال تلشخاطشئملتتالا ل علشل لهاشعلشلتالبلبللمق لض تل رفلأللأل لا ف لافلراألوفل لوفلعل سف خبلشألت لرهفللبلصافل لشمطتصفمشنألشحلفاشصألل لفبل

طقللكف ل ففلل .للت اف  لالاففالشل لهفاشعل فتلةاف  لوت فللطفا  للش تفاش شلخليافل لشمطتصففمشنألشحلفاشصأشخت  فاالشلافمطلشخفمل ل ال افالقللكف ل ف
طلاف علهفملعلشخفاطشئملشخت ملافالشخفمل لل اف  لالافالطضفعل .ت ا  لالاالشل شصاللشخاطخابلشل لصم ل تلةا  لش تاش للسلاألشمطفت  لأللشخ فميبلخلها  فب

ختتلالج ئاللال.لش ن لاتلكددل تلشل لهاشعلشخسفلبملبلشخفكلنلفتلافا شل فتلشختاف ألشعلشمطتصفمشنابلالف.لشل لهاشعلشخاطخابلشخا  لطشخمل لجي لهلل
االخبلأل لشخا  لشخ لراابل  علتلنلشخاطشئمل تلألصال طأللش رملشخ ر افبلشخفمل للتسفعلل  فللب فاللف  لالشلصفلألكبلالصفالغبلافا ل ت شلفال فتل .  لاه

طشضفف لقللهففملشلشخ ل فف لذطلر ا ففبلا مشةاففبل . لشلففمق لطشخففمل لل ففألة شلففللشخ  اففبلشمطتصففمشنابلطلففاأل لكاااففبل  شجهتهففلشل لهففاشعلشخاطخاففبلشلتاففلبل ملفف ل
 . ةسلةابلةاسابلال ل

أما العامل الخامس ال ي يفضي إلى افتراض بدام ريامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بحقيوق الميرأة وتمكينهيا هيو أن 
وعييدم اعتبييار للسييياق أو     hegemonyالتييي تسييهم فييي إعييداد العهييود والمواويييق الدولييية يتسييم بنزعيية همينيية مسييعى بعييا الجهييات

ا فتلشل لف  لقللومكفبلوملف  لشنةسفلللشخفكلتُ فالل.للخصوبية العمرانية والنقافية التي تتسم بها البقا  التي يراد منها تبني المعاهيدات الدوليية
الف.لشخفمغال .نالةص علالطال لتلألمألطةال لج مشالحما له لطال ل ت شخالعلشختامأللالقطألطبلل  مللةصف الشحلاشصفب س خبل  نلشلمق لج اشل  هلل

 تلذخنسلانللب ف لشاجهفلعلشخفكلتسفهالال افاش لشل لهفاشعلشخاطخافبلتسف .ل ال فَالةافل لوملف  ل  ا فبلتاف ألعلافتللومبفبلبلفاشللقطألطبافبلافربل
لعلش أل ل فاشلت  ااافلل طللشات فلأللخلسفال لشختفلألمألشخس طفا خ جألشخفمل لبفمقعلاافالقطلحللجلهتفللشل لصفم سلط طلل سد لشحلاشصفبل الصختلفالعت  ف

ل بلت ظا فللشات لأللخلسال لشخدمللالطشخملا ألشخمل لل رملخ ضعلشلمق لالشجملت  لعلشنطت ابلمطا للاا لللت لفللبلخ ظفل لش طفم لطهف ل فللت ظ فالشخصفمل
 شخ ل  لذطلر ا بلط طا اجألصمللالال ل طشض لقللهملشل . ناملل

أما العامل السادذ ال ي يفضيي إليى افتيراض بيدام ريامل بيين الشيريعة والمعاهيدات الدوليية فيميا يتصيل بتمكيين الميرأة فهيو قييام بعيا 
بييية النقافييية األرجنحيية فييي أبنييية السييلطة فييي المجتمعييات اإلسييالمية بتمسيييس تسييوينها النتهيياش حقييوق اإلنسييان علييى الشييريعة والخصو 

اافألافا ل فتلشجملت  فلعلتسف .لشخسفلابل ال بملفلالب ف لشختمللخافالشخفكلل.والدينية التي بحسب إدعااهم الفاسد تبرر الظليم والعنيف ييد الميرأة
الطالب  لش والللتا  لشخسفلابلذخفنل ألضفلالخت جهفلعلعت  افبلطخرف  رلعل فمشئ ل فالا لشنصفمشأللالف.ل بملفل .ت ا  لال.لهرالحلمل  لشلمق 

طشطفت مللاللتل الشختمللخاال ذلتظفتلتل فالشخصفمشئ لقللالبملفلالتل فالشختمللخافالبملفلالت ملاهفللخفملشهتللالف.لشخ اف لشخفمل لشاتفل علالافاسلطقللالبمللئهفللطافلا
 نففعلطالب فف لش واففلللتا فف لشخسففلابلذخففنلنبملففلالشجملت ففعلطشن ففللحتففتلشخرفف  لطال  .خاململففبلش طففتفسلطقللالبمللئهففللجنلهتففللهففأل ففتلشختاسففك
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 .خل  ت فع  شخاالعسلطه ل لللرعلشخسلابلال  ضعلشخرلغ لطلتا لهلللقللتا أللقلفبلت فالتعلوملهفللالف.لتل فالشختمللخافالالف.لقهنفلل  افبلقطل  فب
 .طشض لقللهملشلشخ ل  لذطلر ا بلطالطابلفففل شالابلفففلط طا اجابلال ل

عة والمعاهدات الدولية فيما يتصل بحقوق الميرأة فهيو االاليتالي فيميا أما العامل السابع ال ي يفضي إلى افتراض بدام رامل بين الشري
الل لهفاشعلشخاطخافبلتمكف لالف.لصخلر فبلشخافم لطهف لصفلوبلشحلفللشخفمل لالافال .يتصل بالمخاَطب بخطا  اإلبالح وسبيل الحصول عليى الحيق

طالشخ شنعلقللهملعلشل هلجافبلواشصافبل ذل هنفللطخافا لطفال لشحلاشصفبلشخفمل لlaw enforcemen  .قللل ت علوملالطال.لشخاطخبلقللتام لهملشلشحلل
لجفف همعلتاففلألعلشخسففلابلطشخاففم لوفف للشخسففال  لططفف ألشخاففم ل النللففبلةاسففال ففتلباففشلشخسففلابلمطففا للب ففالقطشللكدففدل ففتلش ب اففبلشخ طففاابلش صففلاب

intermediary structuresبللمللبف سلاافألشجملت  فلعلشنطفت ابلل لفبلشخسكاف لالف.لصخلر فبل. شخفكلتسفهالالنللفبلشخافم ل فتلبافشلشخاطخفبل
هفملشل فعلصخلر فبلصفلوبل . تل   لافبالشخ شجفبلشخفمل لمب لألطفتالوفلعلصفلوبلشحلفلللتاملفللشخ فم لشلملاف  ل اف للصفلوبلشحلفللالف.لوملفا

  .ال لطشض لقللهملشلشخ ل  لذطلر ا بل  هلجابل اه  ابل .شحلللبرمطأل لشحلا للال.لوملالالةاللشخ نت

الاجهفلعلشخمللئ فبلالف.لشل شصافللش ممافبل تف صم لبلختاف أللشحلفلكالخإلصفت لل.أما العامل النامن فهو االالتالي في التصور الحاوم لسيلم اإلبيالح
هفف لت ففال للشخسففلئالالشجملت  ففلعلشحلاشصاففبلشخففكلتملفف  لالفف.لا ففم لقللرملففلل صففت لشجملت ففعلطقطضففلعلا لتففالشليتلاففبلمبففللالذخففنل صففت لطضففعلشلففمق 

ق فللالشجملت  فلعلشنطفت ابلrule of law  .شخملف شةنلبلنضفلابلقطلشحلفملفلقطلشخت فال سلطهف لشختاف أللشخ فلجالافتلبفمطقل اهف  لطفال  لشخملفلة لل
شنصفت لشخ فل لل فاقلا لخمغال تلةص الشخاطخبلشحلالدبلشلمك لبلشخكلترعلشخمل شةنلطتامضهلسل ملقللشختا أللش  فالورف ألشلحلمكفبلشنصفت لطُطفلَِّ القلل

سل لل تملففف لالشخ هللفففبل ال مولفففبل(صلخدفففل)سلطبنصفففت لش افففمشفلطشختمللخافففال(صلةاففل)سلطافففملبنصفففت لش افففت ل(قطم)بففلخ    ل الجففف هملوملاملفففبلشخت فففلخاال
شخفدتمل فتل ألجفلعلطففلالطافتلل سفدهتلسلاملفال فمعلالف.لتل فالشجملت  فلعلقوفللنلكدفد ل فتلشخفاهملشكتافتلاتهلفللبلخفاألجلعل .(ألشب فل)شختمل فنل

طلظهفملهفملشلشمافتتفلطتظهفملب ف ل صفلألعلا فالنافل لشاجهفلعل .شنصت لطشطت  تلاتلشخاألجبلش اد لق ل ألجفبلشختمل فنسلخ فتلشخ  فللال اف 
لعلشحمللافبلخ فألتت ف ل  نافللشخمللئ بلال.لشل شصاللش ممابلشخكلتت ا.ل  نلشلمق لب ملال   ملهلللالبلال  نل ذلل  للقكربليهللشخر  لال.لشجملت  

نلنلة ةاففللحمففا شلبففنقشالنرففابل ففتلنرففللللشلففمق ل طللقلللسفف للهففملشلش  ففملجهففاجيل  ففمالت افف  ل هاففا لل ضفف لش طففللشخملا اففبلشخففكللسففت ال خاهففللذخفف
تتففف ا.لب فففلالن لافففلعللشل نفففالشخملفففلة ينلشلالففف  ل نفففمشألعلطت  افففاسلط طللقلللسففف للذخفففنلبفففملللجهفففالكفففلٍفلنجفففمشالوففف شألشعلألصفففا بلطةملل فففلعلألقل فففب

ل.طشض لقللهملشلشخ ل  لذطلر ا بل اه  ابل  هلجابلط طا خ جابلال ل .طاه  لعل صسكبلبنقشالج هملشلس خبلشل  اب

ل

السييبب التاسيع اليي ي ي فضيي إلييى افتيراض بييدام ريامل بييين الشيريعة والمعاهييدات الدوليية فيمييا يتصيل بحقييوق الميرأة فهييو االالييتالي  أميا
الجزئييي بييين طبيعيية الطييا  اإلبييالح فييي المجتمعييات الحداوييية المنصييب علييى الييدفا  عيين حقييوق المييرأة وطبيعيية الطييا  اإلبييالح فييي 

اياففل لشنصفت لالشجملت  ففلعلشحلاشصافبلهفف لالغلخ فالااففل ل جمشئفألتملفف للتافف ل .لقومييية الحدينية المجتمعيات اإلسييالمية مييا قبيل الدوليية ا
 /خإلصت لالشخ لخفبلاافل ل ف ناأ   traditionalقغل هللبمشالتابسلبا  للر ا بلشصال لشنطت ألشخسشصأ فف بتاشاعلناالففلض تلةال لضال

  . شخ لابنا أللتا لبتاشاعل  ل  ل   دملبل تلشخ ظم ل
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 الشيريعة بيين ريامل بيدام افتيراض إليى المفضيية العواميل دااللهيا تتحيرش التيي اإلسيالمية للمجتمعيات العمرانيية الحالية أو الكليي اإلطيار
 المرأة بحقوق يتصل فيما الدولية والمعاهدات

 إليى تفضيي التيي العواميل دااللها تتحرش التي اإلسالمية للمجتمعات العمرانية الحالة أو الكلي اإلطار لربد السعي بمكان الضروري من
 قيانوني لنظيام المجتمعيات هي   الضيو  حالية وهيي الميرأة، بحقيوق يتصيل فيميا الدوليية والمعاهيدات الشيريعة بيين ريامل بيدام افتيراض
 التراويي القيانوني النظيام بيئية فيي الحداويية القوميية الدولية تبنتيه الي ي الحيداوي القيانوني النظيام وعنابير أسيس إقحيام عين نيارجم هجينيي
 افت ش طلطفاب طشختا ألشع شخ ربى شحلمللئل ات شخ ربى شختا ألشع ات  ي  املا شحلاشصأ شخمللة ين شخ ظل  ق ل .الحنيف الدين تعاليم من المنبنق
 شخفسشم  فع طصفمشاهل طتالالهفل اصفم شخمشبفع شخملفمل  فت شات فلألش ش طألطبافب شخصف    الضفتهل شخفك شحلاشصفب  سفد  افت  يرفت شخفك شخ  فمشين شختصف  
 "شمة هلأللفب" شخ  افب طف ت طشخفك شخ فلاس عت  فلع صختلفا الف. امضفهل  ا شمطفت  لأللب شن ربللخافب شخ  افب طف ت طشخفك طشخا ةفلينس شخمط فلين شلسفااأ

اافملشخمطفلخبلل  فمل شخسشصفألاهف لشخفمل لةصف  شخملفلة ين شخ ظفل  ق فل .ر شاافبل ةفملش  ت  اهل  ا شمطت  لأل قطم ا طن ت شخك شجملت  لع  طشئم ب   خاى
طنفالولفتلشخسف بلش طلطفابلهلفملشلشخ ظفل لشخملفلة ينل . مطألشلمبمولبلشصتابلشخمش ا سل لمبمولبلشخاطللشخكلوفلقعلشصتافبل لشخسفلا بلب  ف لهلللشليتلافب

ا بلشخ د لةاففبلالت ل لهففلل ففعلقب ففلالش  لففلللطشلففملشهبلشخففمل لشات اتففالشخسففل  Millet systemطهففألمسففبلشخت فف علضفف تلشخ وففا لالةظففل لشللفف 
املهففألسلشليتلاففب لخملففالجنففالاففتلا لاففبلشنناففل لشلففملك أل للولخففبله ا اففبلهلففملشلشخ ظففل لشخملففلة ينلالااففعلقنسففل المبففللالذخففنلشلمج اففبلسلشخت صففا لشخ

  شخسالطبلشخملرلئابسلطدلا لابلشختمللضأسلشختا اا شخمل شاالشخاملهابلشخ ربىلشحللك بسلشختمل نلشاج ئأسلشهلا لبلشخملرلئابلشخ لابسل

 
 القيانوني النظيام إقحيام قبيل ميا سيياق فيي والشيريعة رجهية، مين الحيداوي السيياق فيي الدوليية المعاهيدات بيين االاليتالي أورجيه ومين هي ا،

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

 طف ا  م طشوفا نا فأ   نفا قط و فا ت ف  الف. ب فلا  ف ش ع صفالغب لفتا شخفمل  شل وفا شخملفلة ل  اهف   لهفا ت خلصفمل ب ش  ش  شخربشافل  ش وفل  
 شلسف خب بفنقشا شخملفلة ين شل نفا طشوالفب قل  فمشا طم .شل وا شل نا هلملش خترع قل شجملت ع  مشئ  صختلا طال.  امس نا أ   نا طبن با ا خل  ع
 قط شل ضف اب بفنقشا نفلة ين   نفا  فت قكدفم  ه لخفن  ذ شل نا طااش طشخت  ع الخس ب  دتس شلل  ةظل  طال  ا ق ل .شخ سلا ال. ضال نا  شخ شوا 
 خل  ت  فلع شختلألمافب شخاألشطفلع  فت شخ الفا خ ف  ط .شلفملشهب شجتهفل شع طت ف ع شخصفماأ شخف ل  مطةب شخت  ع هملش طل  ل .شل  اب شحلالتاب شخظلهم 

 ا فت م شنطفت أ الخاملفا .شخاملهافب طشآلألشا شلفاشألس ا شخت ف ع هفملش  فت شطفتاال نا شخ سلا  قل ت ض  شحلال  شخ ام ن    ل  مولب ا شمطت اب
 ةصف   ب افم ط فمطألش شخمش فا س شصتافب اافم  فت بفااش شخ اف أل افرب تاف ألع ا ا ململتفا تت لف. بف    ا فب تلألمافب  مولفب ا شات شخفا ش وف شل  فت  فلل

  ت انةا طخملخنل."شمجتهل  بل  نا  "ةظملب ل اأ ممل طشختلأللك شاج مشاال  ع شخال ل ا أ طتالالا هملشس خا   ل ططص م شنطت ابس طشلملشهب شلاشألس
 نافا ةرف هل طوافا  ق لةافب افس  ا بالةفا طألطافب   املفا طألصفلةب بافمش تا شنطفت أ شخاملفا طا ململفب  ل ل ا افب شاتف شل ط شنتافلأل مب فلل شنجافلف
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 شخافت  قةف شع  فت ةف ع طهف  شختاملفل نرفللل ا ا فدتُل "شخا  ل  حللخ ل ط  لط ب قكدم  له ب ت  ل نا موملب قامى تلألماب اسشع هل لن هبل شمنتاشا
 ش و فلف لصسط شخ ط  خ ال  ة لوهل باسك تالخب شخك شخ طجب ولخب ا طبلختل  .طشخم َّ  شخِ  َّب ولخك ا  م بلختاملل لمل ل ل م ش و لف قل جنا
 ك فل بلخ سفلاس وفاش  فل طهف  قلسفمس ش  فم ا  فاها طشحل لبلفب شخصفلا اب ق فل.بفلختاملل خل طجفب لس   ود شخ ط  غال  ال. ال ل  120قط  99 مطأل
 افمط  اه فل  .شصلع طه   ام  دلم طخ  امل .بلختاملل و ا ال. خلاا ل شحل لبلب قط شخصلا ان خلملرل  خل  ا شخصماابس شحمللكا ط تع ت ض 
 خلفملهل  بفللمق  وفاش  فل طه  شل ض عس هملش ا شلملشهب قلسم كلل و    شبت  ملهب قل شخس تع طت ض  شل ض عس هملش ا شلملشهب بن كدد 

 شحملفلكا طخسف تع شنطفت أ شخاملفا ختفلأللك طشخاألشطفن شخ فلودن اصفاب  طشافأ  فت انةفا خفملخن. "بلصلع  و ا ال. حتا  خ أ شحل  لأ خلمللضأ
  ا خفال شلسفلئ   فت  سف خب بفنقشا طشوفاش   نافل تت ف  شخفك شحلاشصافب شخملف شةن  فلكلب الف. قول لفل تمل ا فل شنطفت اب شخصفمل ب تمل فن ل    قل شخصمااب
  فل طهف  شلفمق س الف. طشخترفاال  فملهب كف   فت تصفا ش شآلألشا قكدفم شاتافلأل  ا ذخفن  ا بلنضفلاب بف  س ااسفب ط مطةتفا شخاملفا ت ف ع افت شختيلفأ
 . ا ت نلة ل صالغب  ا لارأ

 مالم  موقف الشريعة تجا  المرأة
 

عل ففتللففانللال  نففالشخصففمل بسلجيففالقهنففللنففالضفف  تلخل ففمق لشحلملفف  لش طلطففابلشخففكلطفف تلطتسفف .لشل شصاففللش مماففبلطشخاطففلتدلشخ ر اففبلننمشألهففلل فف
لةفاسلك فللج لفتلظلفالشلفمق لطة فمشلل توظبلقهنللج لتلص للهملعلشحلمل  لطشج للال.لشخمج لطشجملت علطا تلصلحللللدل لشلمالالشآلافم لالف.ل تا

املفالقكفاعلشخصفمل بلوفللشلفمق لالشخت لفااسلطوملهفللال .طخ ل فللةف ج لب ف لهفملعلشحلملف  لاا فللللفأ .ومل نهلل مثلللستاللصلو الشخ ملش لالشآلام 
ك فللقكفاعل .تملتللشخمل بلشللخافبلخل فمق شخت مل ل   بسلطوملهللالشخ   لالأل لشل  لسلطوللشخ طجبلالشخ املبلطشخ مللالالباتلشخ طجابسلك للقكاعلشط

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

 أمنلة للتشابه بين موقف المعاهدات والشريعة تجا  مسائل تتعلق بالمرأة

من مناسبة توافق غايات الشريعة مع غايات ميناق أممي بإزاا رفيا سيلوش معيين تجيا   رجدير بال ور في ه ا السياق أنه قد ظهر في أونر
المرأة ووان النقاش ال ي احتدم حول الميناق األمميي مناسيبة لنضيوو موقيف قيانوني فقهيي تجيا  ذلي  السيلوش أويي  بيرااة الشيريعة مين 

ارفف تل رفلأللشخ ملففلحلشحملتففا لوف للطصاملففبل فف  ملل.يييي طنيييان تقاليييد قديمييةاتهامهيا بييإقرار السييلوش فييي حييين أن السييلوش وييان مررجعييه ييييي فيي غالبييه ي
شلدد لخل اللطشصتفسلةرفهل  نفالنفلة ينلاملهفألوفلعلنرفابل دف لاتفلللشخ  فلعلل ضف لبفمشا لشخصفمل بل فتلهفملشلشخسفل  لطقلل1994شخس لللال ل

طنفالافربلذخفنلافتل .ألعلب   لكدد ل تلشخ صاملبل للقصفلألعل فتلا شصفالجفالخملالقصل .ت  لهملشلشخسل  لكللل مج الفففلالغلخ الفففلر الللتمللخاالنااب
طالفف.لقألضففابلهففملشلشخ ملففلحلشوتففا لشصففتفل .شاففتتفلجفف هم لالشلمج اففلعلشخسففلئا لالعت  ففلعلشخففاطللذشعلشخاففلبلاا ففلللتافف لمبسففلئ لحمففا  

شلسفف خبلطةاففتلطجفف  لقطففلسلطففلاالهلففملشلشخ  فف لاللطالذخففنلامجففتل فف ملنلة ةاففبلاملهاففبلألصففا بلا ففاع .وفف لل  نففالشخففالتل ففتلاتففلللشخ  ففلع
ك للامجتلقا لللكدفد لقطضفاتلكافالقللش طفلسلشخفمل لتسفت ال خافال فمشئ لطشطف بل .ك للةا.لش قهملطج  لقطلسل ل لصتلللشخ  لعلل.شخت لخاا

ب دفدل فتلتاف أللتلفنلشخصفمشئ لقللهفملشللالت  لهملشلشخسل  له ل اتصهللختمللخاالشجت لاابلا مهفللقمفلشخسف نسلطقللهفملشلش طفلسلق فالورف ألش
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طك تا فبلخفملخنلكلفاسلبفمقلنفاألل فتلشخت شافللالف.لش نف لوف للطجف  لحتااف لعت  فلعلشخفاطللذشعلشخافلبلالف.له فمشللذخفنلل شخسفل  لطشجفبل ل فل 
 .شلسلن

 العالقة بين الشريعة والمواويق األممية فيما يتصل بويع المرأة وحقوقها عالقة مروبة ومتعددة وستظل و ل   :استخالص

بناا على ما تقدم، يستقيم ليدينا أن العالقية بيين المواوييق الدوليية والشيريعة فيميا يتصيل بوييع الميرأة وحقوقهيا عالقية تنطيوي عليى افتيراق 
هملشسلط لل مجعلهملشلش  ملشاتتفلر ا بلشختا ألشعلشخكلشة دملفتل  هفللشل شصافللل.ق رجزئي في مسائل أالردفي مسائل معينة، وتنطوي على تواف

الةافللشخ نفتسلافنلل مجفعل .ط تلشلستصمفلقلللظ لهفملشلشمافتتفلولك فللخل تنفبلخافس لر للفب .شخاطخابلاتلش طللشخكلنل تلالاهللشخصمل ب
لت  دفففلل  هفففللشل شصافففللشخاطخافففبلطب ففف ل مللصفففالشخصفففمل بلطب ففف لش افففمشفلشخسفففلئا لالب ففف لشجملت  فففلعلشخت شافففللشاج ئفففألشةسففف ل لب ففف لش افففمشفلشخفففك

        .شنطت اب

 الطوات يرورية لجعل العالقة بين المواويق الدولية والشريعة أونر بحية فيما يتصل بتمكين المرأة    :نظرة مستقبلية

ماسية لعيدد مين الخطيوات لجعيل العالقية بيين المواوييق الدوليية والشيريعة أونير بيحية فيميا يبين العرض والتحليل السيابق أن هنياش حارجية 
   ففمل"قطللهففملعلشصافف شعلشخسكافف لالفف.للتملففاجل قشخففبلقطجففال  لةففل لشلففمق لشخ ففربىلوسففبلطففلالقطخ لففلعلطشن ففألطل.يتصييل بتمكييين المييرأة مسييتقبال

ا لف.ل .طشخت ش لفففلشخمللاا لشخاملهابلش  لشخفكلتملف لل لل ألقلشلالطفالقطال فتلجلفبلشلافلحاتبال تلشطتلهل لفففلب ل .طالالال.ل للط ىلذخن "  لةل 
 ألجففبلقطخ لفبلقطالالف.لطفلالقطخ لففلعلشل شصافللش ممافبلطشخت طففعلالهفملعلشلسف خبلخت ااففبل "ق فتلشلفمق "طف ا لشلدفلللملشحلافمسلمبففال فتل اافلال سفف خبل

طخلطفال . مللصالشخصمل بلوا لشخف اللهلةفبلواف لشخ ملف لطواف لشخ فم لطواف لشخفالتلطواف لشلفللطخ ل للةستارملقلل تل .قب ل هللشخ الا 
اافبل  فنلشخصالاسلا ل.لشخمغال تلقللشخاطشئملشل  ابلبملرللللشلمق لنالنا تلق  شرللطشط بلاتللشخاس لشل تا لشخكل للشةا تلت صف لاتهلفلل ت ل

هفففملشلطمبفففالخ فففللقللةافففلأل لقةاسففف لل .نطفففت ابل فففللتففف شللشخرفففاابلش طالخل  شافففلعلشخسالطفففابلطش هلافففبشلفففمق سلافففنللشخ سفففلالالافففا ل فففتلشجملت  فففلعلش
 مللصفالطعت  لت للقللشطت مشألل لملشالشلفمق ل لفملشالالاافلل فالاشلالبلفاشلل طفت ابلافتللافسشعلشخ  شافلعلات فبلالف.لغافل لشحلفالش   ل فتلاهفال

شخالتسلطات بلال.لغال لشحلالش   ل تلشمختف ش لبفلل شصاللشخاطخافبلشخفكلحتف لالف.لة فمللشخ  فالطنللفبلق فتلشخصمل بلطغال لشحلالش   ل تلشوسش ل
األطكف لذخفنللسفتااأل جفمشال مشج فبلجملأللفبلخا ا فبلشخت ا لفبلشخفمل للفتالةصفمهللطخا ا فبلشخسبافبلشجملت  افبلشخممسافبلطشخسبافبلش طفملبسلك فلللسفتا .شلفمق 

طخ  لاا لشمختف ش لشخ فلالهبفملعلشخمللافا لشخ الهافبلافتللشلمشوف لشل افم بل فتل سفد ل .ت لرأل علشل شصاللشخاطخابلذشعلشخالب جمشال مشج بلجملأللبلخل
بلقطلشخ  فف لشخسففلاألخت  ففنلشلففمق لكلةففتل ففتلقطفف ل لتمطففاكلشخمل لاففبلشخففكل ال هففللقلل سفف .لكدففدل ففتلشخففاطشئملشخاطخاففبلشخسففلاابلننففمشألل  شصاففللقممافف

ق ففللشصافف  لشخدففلينلاهففألشمبت ففل لاففتلشاجففاشلل .اففبلتتافف ل ملفف  لشلففمق لطلتتفف ا.ل  ففنلشلففمق لهفف ل سفف .لخن فف  لر ملففألالجفف ال  ففا  لهففاشعل طخ
 .شاجفاشللشخا فم لشهلفل  لشخمصفنلضفمطأل لناف ى .شخاالغ غألشخ ملاالشخمل للا لبمقطالكل للولتل  لط بل  لنصفبل ادفل لقممفأللتف ا.ل  فنلشلفمق 

ق فللشصاف  لشخدلخدفبلاهفألشخسكاف لالف.لشختفاشبدل .ا  ل الشمبت ل لاتلشخاالغ غابلشمبت ل لاتلشخت لطللشخا م لشخ  اللخل سلئ لشلدفلأل طملل املل تلشخا
 .لشلمق   نشخ  لابلطشآلخالعلشجملمببلطشل ت م لشخكلتر تلحتسنلطضعلشلمق لا تلهلةبلشخت ها لشخ ظم لطشخا م لالشجمللللذ لشخالبل تلعلمعل

 فتلقصفال لشخ  افبلق للشصا  لشخمشب بلاهألقللشختيلف.لافتلشخ ظفم لشمات شخافبلطشخ ظفم لشخربالتافبلطشخ ظفم لشخ ا افبلخلصفمل بلشخفكللفتالت  اهفلل فتلِن َف لكف ل
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 نففالشخرففال ففتلالخ ملففبلقةففالالفف.لشخففمغال ففتلقللشخاففمانللملاففللل  .شل  اجففبلخلففالتل ففتلجهففبلطقصففال لشختاافف شعلضففالشخصففمل بل ففتلجهففبلقاففمى
ك فلللصفسكللل .ب ره للبنقشال  نالشل لهاشعلبلخ س بلخل مق لانهن لللصسكلللالت  لةظم لشات شخابلخلصمل بلختت هلللالشخ اف  لشخمللة ةافبلطشخ مللبافب

شخصمل بلكف  ش لخلسفاام لللت ل  ل ع instrumemtalك لللصسكلللالت  ل  نالةا أل .الت  لةظم لبمالتابلتسا لش ب ل لشاج هملبلخلصمل ب
ق ففللشصافف  لشخمشب ففبلاهففألتمكفف لش رففمشفلشل  اففبلالفف.لةملففلطلشخلملففلالشخففكلتسفف  لبتململففبل  نففالشل لهففاشعل ففتل  نففالشل لهففاشعل ففتل .طواففلق لشخملفف  

للشخ فمفلشخفمل للف  ملشخملفم للذخفنلق .طخ  ل تلشخت جهلعلشخكلا تلقللل ت اهلل ت   لشخصمل بلشخ  للبلمباهف  لشخ فمف .  نالشخصمل بلناأللشلستالع
بنلقك لفلتلنلشجملت  لعله ل لافمفلأل فاالطه فل ل .بلختلذعلذطل ست للعلمب  لقلل  الامفلل ص لبنلقك لفلشجملت  لعلشخكلتت علق للةللقامى

 .امفلغدلأل اا
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 ملخص الجلسة:حقوق المرأة

لألئاسبلشاجلسبل:لشخ همشالخ ملأ ل

نلخفتلخ ملفألألارتلشخ همشالخ ملألال اشالتهللشخا م لشخمللئلبلبللله ل لصاش ل للبنلشخصفمل بلشنطفت ابلطشل لهفاشعلشخاطخافبلشصلصفبل ملف  لشلفمق  لطل
صاش لل للبفنلهفمللتلشلاهف  نلتمجفعلبل طفلسلشالتاف لملشخصفمل بلبصف  لضفاللمل  فلللاافالخلت فللشل فللبفنلشللش ط ل لشخكلص ألعلشلله ل ل

لشخ صملشل   نلباللةلعلصختلاب 

طنلختلخ ملألشللشخملم للشخ مجلملربل"شنةسلل"لقطملن  لشللملربلشل  تسلطضمبتل دلللال.لذخنل لال"شخار ل" لطقضلاتلخ ملفألشلل فا عل
شخاطخاففبللعلبفلللشل لهفاشعلشخاطخافبل  ل لفبلخلصفمل بلشنطفت ابسلاللافت لشخ فل لنجففمشال  لنصفبلجفل  لافتلشخ تنفبلشلمك فبلبفنلشنطفت لطشل فللدلشمةا ف

لحلمل  لشنةسلل 

 لش  فملشخفمل لق ىلشالطتلب تلخ ملألشللب  لشلسل نلل افمللالف.لشل لهفاشعلشخاطخافبلافا لشهت ل هفلل"بلصا صفابلشخدمللاافبلطشخسفال لشختفلألمأ"لطهف
لط الاهال للبنلشلاه  ن 

لطقكفففاعلخ ملفففألشلل فففتلقهفففالقطففف ل لامنلفففبل  فففهلشل فففللدلشخاطخافففبلشصلصفففبل ملففف  لشلفففمق لالشخاطفففلتدلطشختصفففمل لعلشحمللافففبلهففف لنافففل لقةظ فففبل فففللب فففا
لشمطت  لألسلالخا اللطغدهلسلمبالطخبلشط ل لشخصماابلال.لو  هللحتتلغالال"نللبلشخالت" 

طقةتملفففاعلخ ملفففأل ففففللمستفففال"شمطففففتياش لش  ش "لخلصفففمل بلشنطففففت ابل فففتلن ففف لنفففف ىلشنطفففت لشخسالطففففألشخفففكلملت ظففففملشالألط لشخصفففمل بلشنطففففت ابل
لطج همهلسلطتملتاملالألالتهللبص  لومالطالصبلاا لللت للل مل  لشلمق  

 المتحدث: عامر أبو ياوية، رجامعة طرابلس

البلطففت مش لشحلملفف  لشخسالطففابلشخففكلتت تففعلهبففللشلففمق لالشخ ففم لطشخصففم سل صففدشلشالشللاففا لشخ سففلالالشخربلففلللش لففلينلبففاقلاففل ملقبفف لضففلطلبل اشالتفف
لطشخربلالينللملس ل تلاا هتلالبمللةلعلشاج شئملطقا لةستلللطشخ مش  

ب صففف الشحلفففللال"شلل افففب"لطتاففف أللةظملفففلعلشخ ملفففالطشةتملففف لقبففف لضفففلطلبلب فففالذخفففنلنطفففت مش لةصففف ال اهففف  ل"شحلفففل"لاللشخ اففف أللشخ طفففا.لطشألت لرفففال
لشمجت لاأ 

لطنلللقب لضلطلبلشللا م ل"شخامشع"ل د لج هملشحلرلأل لشخ مبابسلاا للتص  لا م ل"شخ وا "لج هملشحلرلأل لشنطت اب 

ل

ل
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 المناقشة    

لطاتللشل لنصبسلرموتلشخ الال تلطجهلعلشخ ظملو للشل ض عسلا تلتليااهللالشختل :

 بل اللب  لشلصلألكنلشالت طاعلشخمالبلنةتهلكلعلومل  لشلمق لالخا اللب افاشلافتل شئفم لشخصفمل بلشنطفت ابلختصف  لقلرفللشخ  ش ف لشخدمللااف
 طشخمل لاب 

 تسلئ لب  لشحللضملتلاتلكااابلض لللومل  لشلمق لالشخاطت أللباطللقلللتالشمختالفلالاهللطتامل هفلل فتل رف  هنللوسفبلش غل افبل
 للةاب؟شخربل

 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
 رجرااات التقايي السليمةإل والمعايير الدولية الشريعة اإلسالمية: النظم القضائية

لكمطألق لملك اشلخمللة للشخصمل بلشنطت ابلطشنتال هللطشطتلذل صلأل لالشخصمل بلشنطت ابلسحم الالض 
 كلّابلشحلمل  لالجل  بلت ألةت 

 
 ب فلا طلت دف لهفملشلشختافا لا لالفاشاجلسفتمل  لشخفااملمشرأشلل ا شمطفت اش   شللضفأ  فت افتللشةتمللهلفل شخفاطللشخ مبافبلحتفّاللخيللت شجفال

سل فلل  لشجملفم لشخ شطفع لاخلاا نمشرافب شل فللدلشخاطخافبتل ابل تال فلعل   هبللطل نألش   ال.لوالط شا شخكلتست اب شل طسلعلشخااملمشراب
شخافاا لقلرفللقللشخ الفالسل فتلدشخااملمشرألافتل ألش  لشخصف بلطش افمشفلشخاطخافب  تظ بلبنلشخت  شخامشالعلبا  للمللُمجَّ لقللت  للطل

ال.لل ست اشخيللنالت  لل  تظ بلال.ل ست ىلشختالصا سلا ا لللا  لنالسلاا لعل  ا بلل طسلعلصختلابسلقطشلسلئ سل تلشخامشالع
للخا اففللشخففكل دفف ل ألشال فف  هللب ارفف لرململففبلطففت ت الشخفف   لالشجملت ففعلشخففاط ل ففتلقلمللففلللنففاسلطاففتط لالفف.لذخففن لن شاففال طخاففبلعففم  

لطااف ألعلشخ الفالمبدلبفبلشةت لطفبسلطهف لتاف أللبلخرمطأل ل  ل  لنلة ةابلقكدملوملألشلالشختمللخافالشنطفت ابلشخلا افبل فتلتمللخافالشخملفلة للشخفاط 
  خلمللة للشخاط 

وستقارنها مع المعايير اإلسالمية التي تحكم ، سوي تنظر ه   الورقة في مسملة المعايير الدولية التي تحكم المحاوم
وستستكشف السبل الممكنة للتوفيق ، مع اإلرارة بورجه الاص إلى الم هب المالكي بما أّن له دوراً تاريخياً في ليبيا، المحاوم

 بين مجموعتي المعاييرفي ظروي التعارض.
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شةرف تلم لطلICCPR لشصفل لبفلحلمل  لشلاةافبلطشخسالطفابل)لقهال ااأللخلمللة للشخفاط لشخفمل للف ظالا ف لشحملفلكالهف لشخ هفالشخفاطل
 لاهفألااأللشخمئاسفألخل مللألةفب تلشخ هالشخاط لشلل14شلل  لسلتصّ  لملعلشخ ألنبهب لطاا لللت ّللل1581 لل قللأل/ل19خا الل الشخ هالال

سلم14ل   فألقللل ف للشم تدفلللخل فل  ل)شنجمشاشعلشخمللة ةابلشخ شج ب لطبلختل سلت للبص  لال لال.لوللش امش لالشحمللك بلشخ ل خبلطل
  س خبل تلشلسلئ لشمكدملشصلأل لخإلةت لعلخلسلابلشخملرلئابلالخا اللشخد أل  ل

لملالض الشلملشهبلشختمللاالبلخلصمل بلشنطت اب 14ت م لهملعلشخ ألنبلحتلاتخيل و ل لشلل  ل)
ل
ل

 لأمام القضاا.""الناذ رجميعاً سواا   1

 لاتفتالشل فل  لشللخ افبلشختمللاالفبلج ئافلخيلاملف ل فعلهفملشلشحل فا" لطتت شافللشخملرفلال ملالف.لقلل"شخ فلسلاا فلخيلطف شالق فل14ل للشخ  الش طلل تلشلل  ل)
لافل  لشخملفلة للالف.لسلذخفنط عل ش م لق ل لنل لقطل س طللت اامل ل)شخسلط شالبلحلللالتملاجل   ى  ل لبلشاج اعلبلخاململبلةاسهللاا لللت للل

ملقللمجفف ل سففلالوففّملالضفف ل)شخصففلهالشخ ففالخملا ففتل ملسلطاملففللخففملخن لكصففلهاب هلاففبلشختاففمفللاا ففلللت لففللسلطقبمقهففلسلشخت اافف الج شةففبلقاففمى
ملففت  تلبل هلاففبلسلش وففمشأللط للكففتلالضففتعلسففل لعشلشخ سففلال لطالفف.لشخ  ففلل ففتلذخففنسلاففنّللق ففل لشخمللضففألبففتلنافف  لالااففعلشخففاالطىلصففهال

شخملافففل ملنرفففللللشخملتففف لطشاج للفففلعل)طلشحلفففاط سلجفففمشئالسلمبفففللالذخفففنلملرفففلللشخ ل لفففبلخلصفففهل  لالشلفففملهبلشلفففلخ أ لطشخافففم للظهفففملالافففا ل فففتلشخ
طب فففلالالافففاسلقطلشمطفففسنل لقطلشمات فففل ل)قو فففل لش بفففاشللالافففمفلشخاملهفففلام لسلشخافففت سل دففف لشخففف طش سلطلطشل لقافففلعلشلت لملفففبلبفففل و شللشخصاافففاب

شلسفففلئ لشخفففكلت اففف  لالففف.ل الخ فففلعل فففتلشلفففلللقطلشل تل فففلعل)قو فففل لش  ففف شللالافففمفلالشخ شنفففعلالففف.لسفففل لعلشلشنتافففمعل فففهل شعلشخ سفففلال
 لشخمللة ةافباهفالةلناف لقهلافبلشخصفهل  لاللاافعلشخملرفللللسلغدلشخ اطلسلق لشخمللتلمللت ت  للبلخاالعلش اتنابلشلال ببسلشلسل  ل لق للشخاملهلام

لط شالكلةتل اةابلقطلج لئاب سل تلشن مالبلخصهل  لضالشلسل نلالقلبل س خبسلط شالكلة شلذك ألشلقطلشةلصلخيلسلغدلشلسل نطكملخنسلُ  عل
ل

  افللهفملعلل ت فالشخ دفدل فتل ل ذلشننافلئاب هفملعلشخمل شافالشنجمشئافبللاف  لقيافبلكفربىلالف.ل ل   فألخل فمالقلسلملط فعلذخفنسلالةافللشخ نفتل
ق لطفلابلتملالملففبلختملاففاال اففاشنابلشخصففه  لب ففالقلللفف كاهالط  ففالب ففال ظففل لشخففاشالألشخسففلأل سلشخمل شافالالفف.لوملاملففبلقللشخمللضففألالل ففَ سلطاملففللخل

علشخمللة ةافبلذشعللخسفلابلشختملالملفبلختاالفالشخ نفلئبشخكلشوتا لااهللشخمللضفألسلملرللللش امىشخملت ا للهملعلشخمل شاالشخت اا لبلالسلشختها لط علذخن
صفهل  لشخلليربلتسلمل ه  شلخت ضا لقللشخمل شاالشنجمشئابلشننافلئابلشخفكلُتا َّفللالف.لبغدلقّللشخصمل بلشنطت ابلتااهال لشخالبلمبر  للشخاا ى
شخافتوابلالشحل فاللسبملفاألل فلللتفا لشخ ظفل لشخملرفلئألشخلاف ل تملافألشحلملفلئلسلطف شالكفلللشخمللضفألقطلق ل فيلل افمل11 ملت ا للال.لشليفربلت

 اففففعلاجشلتسففففلطلبلبل هلافففبلمل دفففف لشخصفففمل بلشنطففففت ابلق ل صففف لبلختاففففسشفلسلالففف.ل اففففاشنابلتافففم لعلشليففففربلتسللطشخفففكلهففففألشخ  افففبلشل لصففففم 
ل لل ه  شخيلخاس شلهالصخربلتسلطلسلش  يل لقللل  ة شل ه  شخيلالك لشخاالطىسل لل تلطجهبلةظملشخصمل بلشنطت اب

ل
                                                                        

اللجف لطشوفا:لشل مافبلطشخسفلابلطشاجف للالشخا فملشخملفلة ينلشخسف خل  لال تلشل ل  لعلوف للشخافم لبفنلشخصفهل  لطشنا فلأللطتف صدعلالف.لنفلة للشنص فلعلشنطفت أسللمجف.ل مشج فبل ملفلللحم فالالضف ل"ش فمقتنسلأللل11
لم 1558)ل189شخااابلل25شخ ا أللشخ طا."سلعلبل ألشطلعلشخصم لش طط لشجملّلال
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ل ت فالسله فل  لملاات دف لالعفلللنفلة للش طفم 14شلفل  ل)شخ  فالش طلل فتلاامل تلشخامشعلبفنلشل فللدلشختمللاالفبلخلصفمل بلشنطفت ابلطلش للق للشجملل
شخفف طش لقطلبنص ففلعللملقاففمفلق ل مجففعلالشلففملهبلشلففلخ أل ففتل فف ةالقلللسفف  لسلطالوففنبالةففلعلشليففربلتسلطخففاللالفف.لشخملرففل لالفف.لشخصففهل  

سللشخت اافف لبففنلشخصففهل شعلطبالةففلعلشليففربلتسلطخ ففتسلبلاج لففبلشات ففل لاففتلرملففللبالةففلعلشليففربلتلبففامل ففتل ففهل  لشخصففه  لشخففملك أللشخ ففاطللشخاففت 
لملطشل ل  لش طلطابلخلصمل بلشنطت اب 14كاا لبت طلالشخملرل لشخلا انلب طلسل  ائألصلللشخت شاللبنلشلل  ل)

ل
ل

أي تهميية رجزائييية تورجييه إليييه أو فييي حقوقييه والتزاماتييه فييي أييية دعييود مدنييية، أن "ميين حييّق وييل فييرد، لييدد الفصييل فييي  .3
 تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشمة بحكم القانون."

شخفففكلل تملففالقللشلفففاا.لالافففالاا ففلللت لفففللبلخففاالطىلشلاةافففبسللتالّفففبلشخملففلة للشنجمشئفففألشنطفففت ألقلللففملكملشلفففّااألب ضففف  لالشخففاا ىسلش طفففلل
صفملطشضفابسلمل س طملخالا هللن  لقللوربلشحمل  بلشلتهالخل د للق ل هل لالشنجمشاشعلشاج لئابسلّيلت ملالجفمشئالشحلفاط لت ملافلخيلصفلأل لخيسل فعلا ل

ا لطيففلل ففم لشص ففملطناففعلشخاملففللبففّال ففتل ص لهتففللبصففهل  ل ففه  لشخ اففللل ففتلألجففللل سففل نلقوففمشأللارففتا لطشطففُتد اتلجماتففلللاففتلهففملعلشخمللافف
افلل)شحلمشببم لالولخبل م لشص مسلا تلشطتياش لش  خبلشخظماابلنص لعلشخملةبل)نفمشئتلش وف شللالافمفلشخاملهفلامسل دف ل فهل  لبصف للألشئافبلة

سلمبفللالذخفنسلشن فلالعلالف.لقافت لشلفاا.لشلاا.لالاالقطلقللخملا الألشئابلكا ل لاا لللت لللبلحلمشببسلتُ ت الش  خبلشخظماابلقلرلخيلن شةبلشلتها
شئاسلالاالبص  لال لطلس .لهملشلشخ  عل تلشلاا.لالاهالمباال ل"لشلتهالشلصه أللبلخ اشط لطشخاسفل " ل ذشخيسلاا فللمفّللكف لطشوفا ل فتلهفملعلشاجفمل

اففبلشخففكلتا َّففللالفف.لهففملعلشخففتهال ففعل ففمطلشلففل  لطالوففنلتُففملَكملا لصففملهففملشلشمهتففل لبصفف  لطشضفف لالشخملففلة لسلنففالتت ففلأل ل  ففللدلشنص ففلعلشلياَّل
شخ ففف شعلش هفففالالشلاهففف  لشنطفففت ألشختمللافففا لخل فففمشئالشخفففكل فففا هلللعفففللملبففف للت ففف للشخفففاا ىلضفففالشلفففاا.لالافففال"ال خفففب" لطخ فففتلل  فففتل14)

 للشخا الشحملفاط ل فتلجفمشئالشحلفاط سل ذلشخمللضأسلطشل مطابلبلطالشخت  لم لطكلللالشخ شنعلهملشلشخا ال تلشاجمشئالطشطعلطارال لجاشسلال.لا
لا تلقلللص  لص الشخت  لملق لا  لملقاتنألطغدلقاتنأللصف  لشافتتمخيلالشخ ظفل لشخ فل  لا لف.لطف ا لشلدفللسلا فتلقللل لنفبلشخمللصفمطل

دل  لافنسلطبلختفل لمللُ ظفمل خفاهالال.لش ا لللشخفكلتملف  لشخ ظفل لشخ فل لوفدلخف لالت فتل سفلئ لقاتنافبل سفبلشخملفلة لل هنفالبسف بلطف هالغف
شخفكليلحتالفاهلل سف مللللا فللبلات لألهال مل   نلقاتناللاتلقا لهلا لطاتط لال.لذخنسلاللملتاملا  لشخملرفل لالمملألطفبلهفملعلشخسفلابلالف.لش 

ملفللهلفملعلشخسفلابلكفلللتملفالمللخيلحمرفلخيسلمللملافاعل تلن  لشخمللة لسلك ا لشطتاملل لامل بب لطقادشسلانلل ملاشأللشخ مل ببلشخت  لملبلشخفكللملمهفللشخمللضفألطا
لناالط ىلوستلةابلشخمللضألط اتصالالق شالطظااتال)شمجتهل م 

ل
شخمللضفألالف.للكفللسللالف.لطف ا لشلدفللال فب" لملشخمللئ لب للت ف للشنجفمشاشعل"14صمطلشلل  ل)بلشخصمل بلشنطت ابلقلبل صلك لاا لللت للملتمىل

شخفمللتلكفللل ال بفلل ف هالورف أللشنجفمشاشعلشخملرفلئابل فتلقجف لضف لللسلقارفلال افملتل فتل ف ظاألشحمل  فبلشخا افنسل فتلبفنلت انل ه  لألمسان
ل  لنصفبلشخسفلبملبلبصف للشخمل شافالشخت اا لفبل اشخفبسلطهفألأله فللخطف .لشخملفلة للشنجمشئفألشنطفت ألبلخت كافالخل لشخت ش لشخمللضألخلمللة للشخ شجبلشختا افل

شخملفلرعلالف.ل فهل  لشخصفه  لشخفمللتلخفالهال افلابلال فعلنفلة للشنص فلعلشنطفت ألقلرفللشلسللافم لشخصهل   لطبلنضلابل الذخنشخكلتا َّللال.ل
شخصففمل بلشنطففت ابلامضففتل لئلاففبلبففنلشخصففلهالطبففنلقوففالقرففمشفلشخملرففاب لك ففللشخاففلحلشللخاففبلقطلشلالولخففبلرففلبللسلةتا ففبلشخملرففابل)و ففالشحلففلكام
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الشخظمطفلشخكلل ص لا هفللترفلأل ل ل ف سلبفنل  افبلشخملرفلالشخفمل للت نفالصفاتالالف.لشنةافلفلطشحملللفا لبفنلاابلشخمللضألت قطسلخيلاالا لخ
ترفلأل لبفنل ملترفألشنةافلفلطشحملللفا لط افلحلشخقطللظهفملالشخظفمطفل ظهفملسلشصا نلط افلحلشخمللضفألشخصيافابلالنرفابل فللامضفتلالافا

كفلللخفالااهفللنرفابللملل  ف لالف.لسلصفلهالاافللشخمللضفألكلطاملللخملخن لطلملهلامسلطذخنلخر لللوال لشخملرل شخمللضأل)طهملعلتس .ل"هت ب"لا الشخا
شخملرفل لللسفتهافل ب فل بلنضلابل الهملعلشخمللاا لشل   للهبفللالشخملرفللللشل ا فبلكفللل لت جفالافل ل ل الابل ياابسلط شالكلةتل لخابلقطالئلاب

سلوففدلالشخ شنففع لتملفف  لنففاألهتالالفف.لشخملاففل لبففلحل ال ال لففب ففتل فف هنللقلللشخففاا للال ففمشكلعلولأللففبل دفف سلشل ففل تعلشخت لأللففبشصفف  لاللاففت
طكفللل ل  لف لوال لفبلشخملرفل ختت افنلشخ مبفلالنرفل لبفامخيل فتلقهف لشخ لفالطذخفنلأل لوف لالف.لب  لشخاملهفلالشخ فلألقلتلالشلفملهبل دف لشبفتلأل فالشاجفا

قللل ففف للسلتصففسطلشخصففمل بلخافففابلشحل ففالطقافففدش لنففالارفف  شلخملفففاأللك ففدل فففتلشختففاأللبلشخملففلة ينشل افف لل  ةففف للالفف.لشخملرففل لقللل  ةففف شلصختاففن
لشخمللضألنالت نلب ملبلصم بل تلن  لشهلا بلطقللةظمعلحماط ل سبل مططلشخ ملبلشلستال  ل تلشهلا بلشخ ل ب 

اآلدا  العاميية أو النظييام العييام أو "يجييوز منييع الصييحافة والجمهييور ميين حضييور المحاوميية ولهييا أو بعضييها لييدواعي  .2
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، 

ة أو دعيود مدنيية يجيب أن يصيدر بصيورة علنيية، إال إذا ويان األمير يتصيل بمحيداث إال أّن أي حكم في قضية رجزائي
 تقتضي مصلحتهم بنير ذل  أو وان  الدعود تتناول الالفات بين زورجين أو تتعلق بالوباية على أطفال."

هفملعلسلطخ فتلأللشنجفمشاشعلشخملرفلئابق لقو ل لحما  لاا لللت للل مل  لشخاالابلقطلودلوللشاج هف أللالورف للال.لملت للشخصمل بلشنطت اب
 مشن ففبلق شالشخمللضففألخ شج لتففاسلملففاأل لالفف.لل   ففألخل  هفف أللقلللت تففعلبلخ لشخملا ففبلهففألا   ففلل تسففملبل ففعلشل ففل  لشخففكلتملفف  لالاهففللشخصففمل بلشنطففت اب

نا ففبللسلاهفف طبلختففل سلشحملففلكا ففبلق شالمشنططففالبلولمسففبلخ ل ففبلشخصفف بللسلطل ففاطلورفف ألشاج ه أللطشخاففالاب لشخمللضففأل  ظاففلخيلو   اففلخيلطذخففنلمات ففلألل
 ف لنفل لتتالل علن شاالشخصمل بلشنطت ابلشختمللاالب لطتلنلشخملا بلجنالقصتخيل  شامللخيلهلللالشخاملالشل ألطملوا لةللشخاملهفلالالف.لافا لصفابلق لا

لبالشخمللضأل للالل تلا لالهملشل صه  شخيلالاال هل  ل  ص  ل  هل 
ل

 ر بريئاً إلى أن ي نَب  عليه الجرم قانوناً.""لكّل متّيَهم بجريمة أن ي عتب .4

شخملفلة للشاج فلئألشنطفت ألواف لكف لا لصفملشاجمافبلحمفا  لحتالفاشخيلطشضفالخيلطللسفتاا لجفمشئالشحلفاط ل فتللتسللهملشلشماسش لكلالخيل فعل
قكدففملت ملاففاشلبلخ سفف بل الجففمشئالل ففا لطخ  ففتلاففتلل ففه  لااففللل ففتلشخففملك أللشلسففل نلشخارففتال)اففاطلمسلل مل ص ففلعلشاجماففبلشالقغلففبلش وفف شل

يلختاافال  ففللدلشنص فلعل الوفالك ففدلال جفمشاشعلشخت  لفملبلخ سفف بلسلسفل نللفمطللقللهففملعلشاجفمشئالتت لفللبلخاففلحلشخ فل شلشخاملهففلال لطمبفللقّللشخت  لفم
لللشلففتهالذشلمس ففبلخإلجففمش سلشخففمل لاففمفلا ففالشخاملهففلال  ففللدلشنص ففلعل ذشلكففشنطففت ابلشخصففمل بلسلغففّدعلقكدففمل  فف لخاب لطباململففبل الجففمشئالشحلففاط 

 لط ذشلكلللشلتهالهبملعلشخاابلكللل لمللعلامل بفبلت  لملفبلجفلئ شخيلمب فم ل ص فلعلكف للشلفتهال صفه ألشخيلبلخ فاشط لمباال ل"شلتهالشلصه أللبلخ اشط لطشخاسل "
طودلخ التُدَ تلالاهالجمافبلشحلفّالةظفمشلخل تال فلعلشخافلأل بل  خفبلسلشخربشا لجّم هتالمس تهالاتلشاسش  مالشلته نسلالشخ شنعلهلطشخاسل  لبلخ س بل

لجمشئالشحلّاسلص تتل  شةتهالهمابلت  لملبلشطت ل شخيل الق خبلشخملمشئتل ا لخيلخصملهملشلشلتهالالقاالشخاملهلا 
ل
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 بالضمانات الدنيا التالية:لكّل متهم بجريمة أن يتمتع أوناا النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة،  .5
 

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

ملا  فففال ذشلكففلللقللل فف للخل ففتهالشحلففللالاهففالشنجففمشاشعلشخمللة ةاففبسلطلةففّللبصفف  ل الففللالففف.لقةففللملقاففمفلق ل  ففاقلالشخصففمل بلشنطففت ابل
شخممسفأسلطهف لشلسف طللافتلتمافبلسافللل تل  لخاىلشخملرفل لالشخاملفالشنطفت أل  افبلشخشلشل لصبل سجاسلطخ تل تلبنل ل للخالشات لسلاه هل

قلفبل صف لبل فتلواف لشل فاقل فتلطجهفبلشم تدفللللدف لهفملشلشمختف ش لمللصفّ  لسلقخالظلشخمللضألخليا  لطتمابلقخافلظلشصاف  لخلمللضفأ لطاملفللخفملخن
لاب ةظملشخصمل بلشنطت 

 أن ي عطى من الوق  ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختار  بنفسه، .  

ها لطب لالالااسلجيبلال.لشخمللضألت جا لشنجمشاشعلمبللاافالشخ اللفبلخاالطشبتملاجلش  خبلشلت لملبلشلملهبلشللخ ألتلألماللومل  لشصا  لن.لطنال
ُلالبل  فالقلرفلخيل اافلالشصافالامصفبلسلن  لقلللااأللشخمللضألو  الشخ هلئأشختلّ  م ل)شخاو لناالالقوالشصا  لامصبل  مل خبلنورلأللق خبل

مبدفف لهففملشلشحلففللسلاففنللشماففسشفلمطففت لةبلمباففل لالفف.لشخ افف لشلمطفف  لقاففتعالوففنلالت ففِ لشخصففمل بلشحلففللالش اففملشألم لطلقاففد لختفف  نلق خففبلشخففربشا ل)
ل نلاهفالق ش لملغف لا هفللخل صف لل الحتملافلل لق فللشحملفلفم لالف.لشمهتل فلعال خفبلخلتسلل عل صمشأللشخصمل بلال.ل  نلشصا  ل تلامصفبلكل لفبلطل

ل ا ففللهففملشلبصفف  لاففل لال لل دففدل ففتلومل نهففلخطففت  للش رففمشفلاففل  لجلهلففبلالشخفف ظالشخمللة ةاففبلشحلالدففبلشل ملففا لوافف لسلطملطففا للهففملشلشحلففل
 طألشحملففل ألالضفف لةبلتملاففألشحلملففلئلل شافف لشحلففاط ل لطلت دفف لشنجففمشاشعلشاج لئاففبلوافف للت نففعلطجفف  ل ففااألاففل لا ففدل ففاأل لل  فف لخلا   ففب
  شةفبلشلته ففنلطللتلمللاه ف لل طأللشحملفل ألالشخف ظالشخاا نمشرافب لشل اف  لالاهفللالشخملفلة لسلملالتصف لالشحلملفلئللك فلللظ فالكدفدل فتلشخ فلسلشخفمل

جفمّشالنلطفهللالشحلاف للسلطتصفلأل لنلة ةافبلحمف لاافملك دالف.لقللشحل   فبلنفالق شةفتهالظل فلخيسلالألجفلخيلافتلوفاط لشخملفلة لششخمللتلاللسفتاااطشل فتل
ل  عل تلشخظلاسلال.ل  شةبلشلته نلات شجالحمل ألاد لشلتهاللملل ل تلطن علهملشلشخ

ل
ل
ل
ل

 أن يحاَوم دون تمالير ال مبرر له، .و 

 فللسلمللددلق لط بلختاسش لشل فائأل فتلجهفبلشخصفمل ب لطاملفللخفملخنسلطخ  الخاللهلملشلشخ  ال تلشخ هالشخاط ل لص لصمل لالشخصمل بلشنطت اب
ل تلط بلختاتملل لب للهملشلشخر للل تلشخ هالنال  لل ددشخيلخل ال 

حضييورياً وأن يييدافع عيين نفسييه بشخصييه أو بواسييطة محييام ميين االتيييار ، وأن يخطيير بحّقييه فييي أن يحيياَوم  .د 
ورجييود ميين يييدافع عنييه إذا لييم يكيين لييه ميين يييدافع عنييه، وأن تييزود  المحكميية حكميياً، ولمييا وانيي  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،

ملتسفف  لشخصففمل بلشنطففت ابلبلحمللك ففلعلشاج لئاففبلالغاففل لشلففتّفَها لق ففللاا ففلللت لّففللبففلحلللبلمطففت لةبلمبستصففلأللنففلة ينسللمجفف.ل مشج ففبل
ل لقاتعسل-9شل لنصبلالشخاملم ل

النفيي  أن يناقش رهود االتهام، بنفسه أو مين قبيل غيير ، وأن يحصيل عليى الموافقية عليى اسيتدعاا ريهود .ه 
 ب ات الشروط المطبَّقة في حالة رهود االتهام،

ل املشأل لقاتعلبص للشختلّ  لطشنل-ل9لمج.ل مشج بلشل لنصبلالشخاملم ل
 أن يزوَّد مجانًا بتررجمان إذا وان ال يفهم أو ال يتكّلم اللنة المستخدمة في المحكمة، .و 

لللألمسألخل ا  ب قاتعلبص للت انلتمالل-ل9لمج.ل مشج بلشل لنصبلالشخاملم ل
 أال يكر  على الشهادة يّد نفسه أو على االعتراي ب نب. .ز 

مللُ تربشلاا.لالاالقباشل ل  لخيلال.لشخصهل  لضفالةاسفالقطلةاسفهلل ذشلشهت فتل:لل ت ال  نالشخصمل بلشنطت ابل تلهملعلشلس خبلال.لر ا بلشخته ب
الولخففبلسلالشخ شنففع لخلاافف للالفف.ل  شةففبلجماففبلشحلففا دفف لشماففسشفلتلشنكفمشعلحتففسلك ففللملا ففتلشطففتياش لق ل خافف للبلألت فل لوففال ففتلشحلففاط س

 لبا  فللمسافتلشخصفمل بللختهالشل جهفبل خافاسلطفابلشاسشافالالق لطنفتلن ف لت اافمللشخ مل بفب ملفبلبفل تهالشخفمل لشافسفلر افللطلخ مللضل لشحلاسل ّلل
سلللفا لط فعلذخفنشلت دّف لبلاجملفلة ينلشخسف تلارفتلافتلشخ ملفل لشخ فاينلشخكفمشعلشنلطلص  ل للمطتياش لشحملاط لخإلكمشعلال جمشاشعلشخت  لمشنطت ابلب

 لشغتاف هللخافلو هلافل  لممتل فلعلنسلالف.لطف ا لشلدفللسل ربألشخيلال  لال.لقطلسلقللشلفاا.لالافالنفالقللتل افبل الخ فبلالصفبل  افابكمشعلنلشكللل
 لشةتهففل لوم ففبلشحمل  ففبلالشنجففمشاشعلشلاةاففبلالشخملففلة للش جنلفف لق مل ففأاهفف  لطففت ابلممففلصتخيللشخففمل لقجلقتففالشخصففمل بلشنسللُ تففربلشنكففمشعلطاملففللخففملخن

سلنص ففلعلوففال ففتلشحلففاط سلالفف.لطفف ا لشلدففللسل ففمااتهلسلالفف.لشخففمغال ففتلما ففتلشطففتياش لش  خففبلشخففكليلشحلافف للالاهففللطاملففللهلففملعلشنجففمشاشعطل
كففللل  ناهففللشخ ففل لقةففالكففلللملبففال ففتلسللطففت ابلشطففتياش لشنكففمشعلضففالشلته ففنلالوففلمعلحمففاط  الوففنلتسفف  لشخصففمل بلشنسففمنب لبلختففل سلطلشخ

هبفملشلشحل فال فتلشخ هفالشخفاط لق ل صف لبل  ائاففبلشمختف ش لمللصف  لسلطاملفللخففملخن لصفماابلنلة ةافببلماسشافلعل ملفبلوفدللت تفعلشمافسشفلبشن مال
ل تلطجهبلةظملشخصمل بلشنطت اب 

 ة األحداث، يراعى رجعل اإلرجرااات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تمهيلهم.في حال .6

الشخ ظملففبلشخمللئلففبلبفف للنافف ألهالل فف لقهنففال طللشخ  ففملطذخففنلشطففت ل شخيل لشألت ففل لجففمشئالشحلففاط الفف.لالتسفف  لشخصففمل بلشنطففت ابلبن شةففبلش وففاشمل
شخفكلسلخمل شافالشخت  لفمسلمرف  للطالولللكلللش واشمل ت ألرنلال افلطىلج لئافب لام لشخمللة لُ  لَّانملاتلشخ لالخا  ة شل س طخنلقاتنالخيل)
تت شاففللشخصففمل بلشنطففت ابلبصفف  لاففل ل ففعلهنففهلشخ هففالشخففاط لوففلعلسلطاملففللخففملخن لقهففاشاهلشطتاففت مل ففتلقهففالت تففربل اففل  لت هافف لشلففاا.لالاففال)

مللصفمل سف طمخيلافتلشةتهلكفلعلسللاف  لشخشخصفمل بلشنطفت اب" لاافأل املبلشخمئاسبلشلدد لخلمللللالت ملفال"شحلفامشل لخ تلت  تلش واشملشاجل ن
شخصففمل بلشنطففت ابلخلوففاشمسلا ففتلقلل ففلَكالت ملففالقةففال ذشلشات ففاعلخا اففللبلفف  م لطل فف لهففملشلا ففالشخ لفف  لشاجسففا ل)سلكمللاففا لال ففبسللشخملففلة ل
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خا افللبفا هل  فل  لملفمشأللملل جفالق لطف بلختاتملفل لبف للهفملعلةتا فبلوت افبلخسلط فعلذخفن لتهلكفلعلشخملفلة للشاج فلئأالف.لشةشخ فلخ نلشلمشهمل لل د ل
ا ففتلقللسلهففملعلشخا ففبل ففتلشاجففمشئالتملالملففبسلط للهفف لةفف عل ففتلشخت  لففمتصففمل ألشخسلشخملففلة للشاج ففلئألالشخ شنففع لشخصففمل بلشنطففت ابلالةظل هففللشخملففلة ين

لمللة للشخاط لخلواشمل طللصخلخابلق ل  اقلقطلطأل تل  ل  لشخصمل بلشنطت اب ت ت الخا اللت ملالشخ
لكييّل رييخص أدييين بجريميية حييّق اللجييوا، وفقيياً للقييانون، إلييى محكميية أعلييى ويمييا ت عيييد النظيير فييي قييرار إدانتييه وفييي  .7

 العقا  ال ي ح كم به عليه.

  فاقلشلت لفللخلهفملشلطف الاهفال لطلصفّ  لشخصفمل بلشنطفت ابت فمشألشخيلبصف للطللحلللالشمطت  لفل  اال تلشلف شاالش كدفمل فا الخيلبلُفَ ّالاا لشماسشفل
سل ا  بلشل ّامل لألا لشماسشفل  الطلبللالف.لقطفلسلطجف  لافتفل فعلشخت لاف لشخملفلة ينلخل ا  فبلش طاخلالونلمل لل:لبت اامللش و ل 

الهلففللش طال ذشلشألت  ففتلشحمل  ففبلش طالاافف لنلة ةاففلخيل ففتلاففتللتا اففللنلاففا لملقطلطففلل  ملفف لل لصففتملوففلمعلبللالا ففتل طففمللطلو ففالطفف
سلالف.لطف ا لشلدفللسلااف ل فتلواف لشنص فلعلطاش   فبلشحملشحللخبلشخدلةافبلهفألشألت فل ل ل  مل للخلصمل بلشنطت ابغدلتاسدلسلق لالولللشخمللة ل

شحللخبلشخدلخدبلهألطن علغفشل فتلقوفالشصاف  سل دف ل  مالشخصفه  لبصفهل  لقطأللشات فاهلل لقطلشات ل لنلاا ل جمشئابلالر بسلكلاابشحل ال طللق خبلل
لشنطت ابلق لشاسش ل  ائألال.لا م لشلمشج بلشخملرلئاب شخصمل بللمل د سلطاملللخملخن لشخمللضألال صاشأللو  ا

دينه بجريمة، وّم أ بطل ه ا الحكم أو بدر عفيو الياص عنيه عليى حين يكون قد بدر على رخص ما حكم نهائي ي .8
أسيياذ واقعيية رجديييدة أو واقعيية حدينيية االوتشيياي تحمييل الييدليل القيياطع علييى وقييو  الطييم قضييائي، يتورجييب تعييويا 

لية الشخص ال ي أ نزل به العقا  نتيجة تل  اإلدانة، وفقاً للقانون، ما لم ي نبَي  أنيه يتحميل، وليياً أو رجزئيياً، المسيؤو 
 عن عدم إفشاا الواقعة المجهولة في الوق  المناسب.

ال يجيوز تعيريا أحيد مجييدداً للمحاومية أو للعقيا  علييى رجريمية سيبق أن أ دييين بهيا أو بيرئ منهييا بحكيم نهيائي وفقيياً  .9
 للقانون واإلرجرااات الجنائية في وّل بلد.

الولخفبلغافل لق خفبلالف.لقللو فالشحمللك فبلش طاللسفال ف هبل ل تلشخف مل  لنلشخصمل بلشنطت ابل  اقلن للخيلجاشلبص للاا لنلبلابلو الهنلئأل
 ط بلختاتملل لب للشخصمل بلشنطت ابلطتددلشاسشضلخيل  ائالخيلال.لهملشلشخصمطل تلشخ ها سل لل تلشخ ش

 
   النظم القضائيةملخص الجلسة:

ل:لحم الالض سلجل  بلت ألةت شاجلسبللشخمئالل
 

 فتلشخ هفالشخفاط لل14تت فلطلل اهف  لشل فللدلشخاطخافبلشخفكلحت فالشحملفلكالط جفمشاشعلشحمللك فبلشخ ل خفبلك فللةافتلالاهفللشلفل  لنا لحم فالالضف لطألنفبل
لشصل لبلحلمل  لشلاةابلطشخسالطابل عل مللألةتهللمبالهاال صلبالالشلاألطبلشخاملهابلشللخ ابلشلها  بلالخا ال 

ل
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طهففألا ففم لشلسففلطش لش ففل لشخملرففلالطاتةاففبل جففمشاشعلشختمللضففألشخ  لهففبلش ففل لحم  ففبل سففتمللبسلطشخ تةاففبلالل14طنففل لالضفف لبتالافف لقهففالحمففلطأللشلففل  ل
ةتفف شعلشصففاشأللش و ففل لشخملرففلئابسلطامضففابل"بففمشا لشلففتهالوففدلتد ففتل  شةتففا"سلبلنضففلابلشالااففعلضفف لةلعلشحمللك ففبلشخ ل خففبلكففلحلللالحمففل لطاففا لش

ل جمشاشعلشختمللضأللطقادشلشحلللالةمل لشحل الش ل لحم  بلقال. لشناسشالعلبلنكمشعلططض  لططماب
ل

طقطضفف لالضفف لشللشنطفففت لبصفف  لافففل للرفف تلا ففم لشلسفففلطش لالوففلمعلتملفففاجلشخصفف  ىلش ففل لنفففل لقطل سفف طللت اافففمل لكففلخ ش سلشملشللا فففم ل
 ن لشملشللالضف لل ضف لبفنللشخاملفالشخملفلة ينلشنطفت ألافمفلشلسلطش لصختلبلوا  لللت لفللش  فملبلخصفهل  لش فل لشحمل  فبلطالصفبلخل سفلالطغفدلشلسفل

خت كافالا بل"شليربلت"لطهالشخمللتللسفت لال ف هالشخمللضفألالف.لش  خفبلهلةفبلشخصفه  سلطهفألا فبلملتترف تلق ف ألشل اا لفب لطمفتالالضف لهفملشلشحملف أللبل
للطشحملففلكالشطففت ل شلشالهففملعلشخا ففبلطشللكففلللش  ففملقصفف بلاا ففلللت لففللالف.لشللشخففسشملشخملرففلئألشخلافف لن فف لبسففه خبلا ففم ل سففلطش لشاج اففعلش ففل لشخملففلة ل

لبص طللش طم  
ل

لفففللطنسففالالضففف لشخملرفففللللشل ظففف أل لق فففل لشحملفففلكالشنطففت ابلحتفففتلب فففالتلك فففدلتسلش طلللت لفففللهفففمشئال"شحلففاط "لشخفففكلترفففعل فففمطرللحمفففا  لاا فففلللت 
طشخففكلتملففعلحتففتلا ففبل"شخت  لففم"لطالهففملشلشخ فف عل ففتلشخملرففلللسلاففنللطففلابلشخمللضففألطشطفف بلبلخصففهل  لطاففعلشم خففبسلاا ففللشآلاففمىلطهففألش ططففعلعففلمل

لطتملالملبلجاشل ا لت  لل" مطط"لشخ اشخبل   دملبل تلوستلُالللشخمللضأسلطخاللض لةلعل  طساب 
ل

ااشخبلشخمللضأل تلةلوافبل افمى لا لف.لطلصم لالض لااعلشل للدلشخكلطض هللشخاملالشنطت ألخر لللوال لطااشخبلشخصه  ل تلةلوابسلطوال لبلطل
 لكفلللطف ا لشلدفللسلكفللللفتال  فعلشخملرفل ل فتلشخ ظفملالشخملرفللللشخفكلا فتلشللت ف لله لخفنلهلفالااهفلل افلابل فلسلبلنضفلابلشالشموفلعلشخ فل لشخفمل

جففبلالفف.لشخمللضففألقللملل فف لل ففتللسففتهافل  ففعلشخملرففل ل ففتلشخففاا للال ففمشكلعلولأللففبلخلااففلظلالفف.لواففل هاسلشطلشآلألشالشخففكلتملفف للبنةففاللت ل
لةاللشخ لا لودلملل القل ال تلتملل  ها 

ل
طخبافف  ل" اففسش لشخففربشا "لن فف لشحل ففاسلنففلللالضفف لشةففالاا ففلللت لففللهففمشئالشحلففاط سلا لةففتله ففل ل  ففللدلصففلأل بلنص ففلعلشخته ففبلطاففلل ففهل شعلل

ئالشخت  لفملواف لقُاتفربل"اسفل لمس فبلشلفتها"ل خفاتلكلاافللالف.لت نافعلشخ مل بفبل ه  لوسبلن شاال  ا ب لشملشللش  ملقكدملصف  ببلوا  فلللت لفللهفمش
لالاالالكددل تلش والل 

ل
ملشللطاا لللت لللبر لةلعلشحمللك بلشخ ل خبسلنفلللالضف لشللشخصفمل بلشنطفت ابلطافمعلاافعلشخرف لةلعلخفملخنلوسف  لللتافلل فعلشل فللدلشخاطخافب لش

مسففل لشخصففمل بلشنطففت ابلقوالةففللبلطفتياش لشنكففمشعلشحملففاط ل)كلخسفف تلقطلشاجلفامل ففتلقجفف لشةتفف شعلشاسشاففلعلاللالضف لق ففلأللشالج ئاففبلطشوففا لطهفأ
لعلللجمشئالشخت  لم لطخ  الل كاسلبص  لال سلالللشخصمل بلشنطت ابل ت شاملبل ل لل علض لةلعلشخ اشخبلشخاطخاب 

ل
 ابل   ففتلشلملففلعلامل بففلعلبلموففاشملالجففمشئالشحلففاط سلطهففااتلشال" صففت "لطخبافف  ل"حملك ففبلش وففاشم"لل ضفف لالضفف لشللشخصففمل بلشنطففت

اجسفا للشلته نلش واشملالشاجمشئالشخت  لملب لشملشللالض لنلللبلللشختاا لش بمقلالهفملشلشجملفلللهف لت ملفالطفتلشحلفامسلطهف للفمت  لبفلخ ل  لش
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ا فم لشللشخملفلة للشاج فلئألهف لةف عل فتلشخت  لفملطبلختفل لملل جفال فللا فعلشللل ف لللك للتملهبلشخصمل بلشنطت ابسلش ل للشلصفمانلشخلا افنلطفات   ل
لت ملال"شخمللصم"لمملصتلخل  شصاللشخاطخاب 

ل
ا ففتل طففمللطلو ففالطقاتففتالالضفف ل اشالتففالمب لنصففبلشخا ففم لشخسففلئا لاففتلاففا لطجفف  ل   لةاففبلخفف مل لش و ففل لالشخصففمل بلشنطففت ابسل  كففاشلشةففال

سلق لالوففلللالشخملففلة لهلففللش طال ذشلشألت  ففتلشحمل  ففبلش طالاافف لنلة ةاففلخيل ففتلاففتللتا اففللنلاففا لملقطلطففلل  ملفف لل لعصففتملوففلمطففلبللال
سلشحل ال طللق خفبلكلاافبسلال.لط ا لشلدللسلاا ل تلوا لشنص لعلطاش   بلشحملشحللخبلشخدلةابلهألشألت ل ل ل  مل للخلصمل بلشنطت ابغدلتاسدل

شحللخففبلشخدلخدففبلهففألطنفف علغففشل ففتلقوففالشصافف  سل دفف ل  مالشخصففه  لبصففهل  لقطأللشات ففاهللشخمللضففألال صففاشألل لا ل جمشئاففبلالر ففبقطلشات ففل لنلافف
لشنطت ابلق لشاسش ل  ائألال.لا م لشلمشج بلشخملرلئاب شخصمل بللمل د سلطاملللخملخن لو  ا

ل
ل
ل

 اإلنتخابيةالمتحدث: زيد العلي، المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة 
افففا لتفففاا لشخسفففلابل طةففلنشلقلفففالشخ لفففألافففتلل اشالتفففال اهففف  لشطفففتملتخابلشخملرفففل لطشل فففللدلشخاطخافففبسل  ضفففالل لل اهففف  لشطفففتملتخابلشخملرفففلالل ففف 

 شخت اامللبلطشخسلابلشختصمل ابلا:ل
  ا للشخملرل 

  ةمل لشخملرل 

  لن بلشخملرل   

لاتللشخاطت أللقطلت طاللعلخللنرلئاب لطشضلفلشخ لألشلله ل ل خاتنلحل للبلشطتملتللشخملرلاسل ت
ااففأللطنففل لشخ لففألبلطففت مش لشخ الففال ففتلشخاطففلتدلشخ مباففبلشحلالدففبلطشخملااففبلشخففكلحتتفف  لالفف.لق دلففبلخ اااففبلشمختاففلفلالفف.لجفف هملشطففتملتللشخملرففلا 

شخملففلة ل" لشملشللةاففللشخاطففت أللافف  لالشخملرففلال سففتمل لطملطففلالللالاففالخ ففدل"تفف للالفف.لشللل21سلجنففالشللشلففل  ل1581شخاطفت أللشخ مشنففألخ ففل ل
 صففاشأللشخملفف شةنلطشخملففمشألشعلشخففكلهلففللنفف  لشخملففلة للطل" لففللكففللللسفف .ل"علففللناففل  لشخدفف أل "سلطهففألجهففبلغففدل  تي ففبل فف  السلصففتوالعل42 ل تففال

شخسففلابلشخت اامللففبلالاففم لها  تهففلل صففاشأللشخملففمشألشعلالكفف ل ففللتسففتل  الضففمطألشعلتا اففللقو ففل لشخملفف شةنلشخ لاففمل "لطهفف لش  ففملشخففمل لشطففتيا تال
لشخ ل لبلال.ل  طللشخملرلا 

ل
شخاطفت ألللطل ض لشخ لألشةالكل للكلةتلشل ش لشلت مللبلبلطتملتخابلشخملرل لالشخاطت أللقكدملتاافاتسلكل فلل  فعلذخفنلشةتهفل لشطفتملتخابلشخملرفلا لاافأ

غفدلنفلبلنلخل ف لسلملطفلالللالفاهالهلا لهفالخ فدلشخملفلة لسلطهفالال.لشلل"شخملرل ل سفتملل لسلل181سلةاتلشلل  ل2112شلام لشلُ ا لخ ل ل
خل هففلعل تسفلططللهلشحلملفف  لطشخ شج فلع لط ففا لشخملفلة لل ففمططلط جفمشاشعلت اافف هاسلطلفف ظال سفلاختهالت  ل اخيففلنلطملجيف قلةففاهبال ملةفابخيللكففل تخيسلطل
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الط جنففلقلقا لخففا "لااففألهففملعلشلففل  سلالفف.لطفف ا لشلدففللسليلحتاففنل  ففاقلطهلش ا ففلللشخففدل ففا هللشخملففلة لنلطذخففنلكلففالمبففلل افف لشطففتملتللشخملرففل
ل"ةا لشخملرل "ل طت ألللسلالصبلطشللا م لةا لشخملرل لكلةتلتستيا ل تلن  لش ةظ بلشخسلبملبلخر للل  شم لب  لشخملرل  

ل
خرف لللشطفتملتللشخملرفلالواف لةافتلالف.لشةفالطشخفكلت ضف لتالصفا لقكدفملل2111 تلشخاطت أللشل ميبلخ ل لل115ك للنا لشخ لألذ ذ لشلل  ل 

جيفبل طمللتلمل.لشخمللضألبصف لل ه تفالشخملرفلئابلق لقطش فملقطلت لا فلعلطملمرفعل  لضف   سل"ا علك لتاا لالشخملرللللشل مطضبلال.لشخملرلا
كففف ل افففتلل فففتلشخمللضفففألب شجفففبلل فففالل الففف.لشخمللضفففأسلكل فففللشاتفففربلقللشطفففتملتخال هفففا سلقلل اففف لش  فففمل الشجمللفففللش الففف.لخلسفففلابلشخملرفففلئاب 

لطشخت م لاا ل ه اللجسا لسلبامفلشخ ظملاتلشلتلب لعلشخملرلئابلشحملت لب "لشمطتملتل
سلةففللالفف.لب فف  لتااففالابلخت  لفف لشطففتملتخابلشخملرففلاسلممففللجي لففال ففتلشخاطففلتدلشخمشئففا لالهففملشل1558 طففت أللج فف  لشاململاففللخ ففل ل طنففلللشخ لففألشلل

  ال.لشةا:لل188ةللشخاطت أللال ل تاللشجمللل لا ل.لط ا لشلدللس
  ملجي قلا للشخمللضأل تلشل ابل ملالشحللمعلشختلخاب:

 )قمل ذشلشألت علاج بلشصا لعلشخملرلئابلقللشخمللضألاملالقهلاتالقطلقص  لغدلكاال ل لخيلقطلق لتلبس الطل  لجساانل
لقارلئهللال.لش ن  ) ملط ذشلرلخ تلشاج  ابلشخ ر ابلب  للشخمللضأسلبملمشأللقلاعلصلدلل

سلش طللطنلللشخ لألشللشحمل أللشخدلينلخت  ل لطض لللشطتملتخابلشخملرل للت د لالطو  لعلخللنرلئابل ستمللبلطحمللا سلطه ل لللافم لطف شخنل ه فنل
ل تلل نلشارلئهاسلاا للشخدلينللت لللبلخمللة للشخمل لل ظالصتوالعلشجمللللط طألع 

ل
مللترف تلةافللتاافالاللالف.لل2112تلطجف  لعلفللنرفلالقالف.لال افمسلشملشللشخاطفت أللشلافم لشل اف لخ فل لطشضلفلشخ لألشةالال.لشخمغال ف

ةافللالف.لطجف  لعلفللشخملرفلالش الف.سلشملل51سلترف تلال ل تفالشلل2119طج  ع لطنفلللشخ لفألشةفالالف.لشخفمغال فتلشللشخاطفت أللشخ مشنفألخسف بل
طدلشخ   لااالشال"شخمللة ل"لشخمل لت فاعلشحل   فبلالغلخفبلش وف شل لطبلخ سف بلخل لفأسلافلللشخاطفت ألللشةالتم لرململبلت  ل اسلطشاتالصلتاسلطن شاا

لالفففف.للل112لملففففا لةسفففف اللقوسففففتلشخرفففف لةلعلخت  لفففف لشطففففتملتللشخسففففلابلشخملرففففلئابلالشخ ففففلالشخ ففففميبلوافففف لةففففللال ل تففففالل2111شل ففففميبلخ ففففل ل
رفف لةلعلشل   وففبلخلملرففل سلطمطففا للاا ففللمففللشطففتملتهلالطت اافف هالطتففمناتهالطتمللاففاهاللسففهمشجمللللش الفف.لخلسففلابلشخملرففلئابلالفف.لتا اففللشخ"

رململفففبلتصففف ا لشجمللفففللشمالففف.لخلسفففلابلشخملرفففلئابلطافففا لقارفففلئالشخفففمللتللفففتالشاتافففلألهالوسفففبلل119طتففف  ل ها"سلاا فففللوفففا لب ضففف  لال ل تفففال
خ لفففأسلشللشخفف للبصففف  ل طففت أل لالففف.ل"اففا "لقارفففلالشجمللففلسلا فففعل  لصفف هالشخملرفففلئابلقطلاففتلرملفففللشمةتيففل لب شطفففابلنرففل ل افففملت لطنففلللش

لشخسلابلشخت اامللبل تلشختاا لال  طةالاتلرملللقلل  لقطلتمللا لاا لش ارلالشخمللتلت تملالشحل   بلبلهنالغدل  شخنلهلل 
ل
تصففف ا ل"اج ففبلشصفففا لعلشخملرفففلئاب"للالفف.لافففا لط  ففللدل188طشاتففتالشخ لفففأل اشالتففالبفففلخ   ذ لشاج فف  لقاململفففألوافف لةفففللشخاطففت أللال ل تفففالل

لطشل  ةبل تلنرل لك لأللطحمل ان 
ل
ل
ل
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 المناقشة
لطاتللشل لنصبسلرموتلشخ الال تلش ا لأللو للشل ض عسلا تلتليااهللالشختل :

 القاففعلشحلرفف أللشللةظففل لشخملففملشالاففم لطففاامتالالفف.لشخ ظففل لشخملرففلئأل ففتلاففتللشااففلالصففتوالعلطشطفف بلخفف قلملشخ ففاللالشختففاا ل
   طللشخملرلا 

 وففملأللب فف لش ارففلال ففتلا ففم ل مللألةففبل اهفف  لشطففتملتللشخملرففلالط جففمشاشعلشحمللك ففبلشخ ل خففبلشل افف  لالاهففللالشل لهففاشعلطشل شصافففلل
شخاطخابسلبتلنلشلالهاالالشخسال لشنطت أ لطنلللقوالشلصلألكنسلشللشختلأللكلشنطت ألالل فمفلق ل"نفلة للخإلجفمشاشع"لالف.لطف ا ل

 لل لشلد

 شخاطففففلتدلشخاا نمشراففففبلشلسففففتملم  طتسفففلئ لاففففا ل ففففتلشحلرفففف أللاففففتل خاففففلعلحملطفففف بلط مشن ففففبلشخسففففلابلشخملرففففلئابلالشل لهففففاشعلشخاطخاففففبلقطل
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 فصل السلطات: المعايير الدولية والشريعة اإلسالمية
 بلو لالشخص طللشخسالطابلطشخاطت أللب سطاالةامشط 

 
اربشلففففملشل ففففربلاففففتلر  وففففلعلشخلا اففففنلال سففففتمل  لل18خا اففففللنةتيففففل لقارففففلالشاج  اففففبلشخت طاسففففابلخ تلبففففبل طففففت أللصفففف أل لبا  ففففللتسففففت ال

ل ا نمشرأسلل اطلبالهالل  لنصبلشخ تنبلبنلشخ  لالشخاطت أل لشل   للطشل للدلطشل ل ىالشخ للابلخل ظالشخاا نمشراب 
ل

 تلةلوابسلطشخ شنعلشخسالطأ/شخدمللالالخا السل تلشلت نفعلقللل ف للطف شللشخ تنفبلبفنلشخصفمل بلط ل السل علطالنلعلص ألشعلشخمباعلشخ ميبل
لشنطت ابلطشخت طاللخ ظل لطالطأل ا نمشرألشواىلشل ض العلشلامطوبلبمل  لال.لجاطللقا لللطشض ألشخاطت أللشخلا لشاجالا 

بملفلينلقطلصخفتل مسل مكف  لق لاافاألش سلطخ  هفللهتفافلشالتسفلا لشخرف اللطملهتافلهملعلشخ ألنبلخلسطلهلخ ظل لطالطأل  نل)ألئلطفألقط
ال.لتلنلش طللشاج هملبل  لةظل ل ا نمشرألالض الشمتالنالعلطشل لهاشعلشخكلطن تلالاهللخا اللكلخ هالشخاط لشصل لبلحلمل  ل

لشلاةابلطشخسالطابلطشلادل لش اململألحلمل  لشنةسلللطشخص    
ل

ال  لنصففبلب فف لقطجففالشختصففلبنلبففنلت هففاشعلخا اففللشخاطخاففبل ففتلةلواففبسلطب فف ل  ففل ىالشخصففمل بلشنطففت ابلذشعلشخاففلبلك ففللهتففافلش
شصلصففبلبت ظفففاالشخ تنفففبلبففنلشخسفففلالعلقطلبفففنلشلفف شر نلطشخاطخفففبلالق لةظفففل ل طففت أل ل اففف نمشرأ لهفففملعلشل لنصففبلخاسفففتل اافففا لاملففف ل

التتام لهللل  لنصلهتال شا لشاج  افبلشخت طاسفابسلطخ  هفللنفالت ف لل اافا لقلرفللخل  هف أللخ شض ألشخاطت أللنطتصمشفلش ط لبلشخكلن
شخ فففل لافففتلرملفففللتمطفففاكل صفففمطاابلقكفففربلخاطفففت ألل اففف نمشرأللت ل ففف.ل فففعلاافففعل  ألطصفففلعلشخففف ت لشخسالطفففابلطشخدمللاافففبسلشحلالدفففبل  هفففللقطل

لشختمللاالب 
ل

طالهملشلشخسال سلملتا  لهملعلشخ ألنبلنطت مش لك ل اشألسلشخاملالقطلق  لللشحل الالتلأللكلشنطت سلطخ  هللط فلتمك لامل لال.ل
تلففنلشل ففل ىالشخ ل ففبلشخففكلطفف تهللشخصففمل بلشنطففت ابلخففااالب ففلال طففت أل ل افف نمشرألوففال لنففلئالالفف.ل  ففل ىال دافف لشخسففلابلخففإلألش  ل

لتصملع شخص  ابلطشخص ألىلطوللشخ
للللل

 أسس النظام الديموقراطي ما بين القانون الدولي والشريعة: 
ةافلل—كلخ هفالشخفاط لشصفل لبفلحلمل  لشلاةافبلطشخسالطفابلقطلشنافتللشخ فللألحلملف  لشنةسفلل-ملتترف تلشل لهفاشعلشخاطخافبلشخمئاسفاب

شخدتصفبلخلسفلابل)شخت اامللفبلطشختصفمل ابلطشخملرفلئابمسلشملقللطشضاللال.ل  اقل"شخاا لطشخت شقللبنلشخسفلالع"لطت افنلشخ تنفبلبفنلش افمعل
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اج فبلوملف  لشنةسفلللشختلب فبلخل فالشلتافا لقطفتيا تلهفملشلشل فاقلبصف  ل سفتاا لال توظلهتفللالف.لبلفاشللاالفا لبلخصف  لشخففمل ل
ل12ج لالقوالشل ل ىالشخ ل بلشلستملم لالشخمللة للشخاط  

ل
هف لتمافبلهفملشلشل فاقلخافالغلتالشختاافالابلالشخ  فلالشخاطفت أل لطالصفبلاا فلللت لفللمب فعلشنافمشطلالطب ااشلاتلشخ    العسل للله  لله لل

تمكاففف لشخسفففلابلالشخفففملألشعلشخت اافففمل لطت  لففف لصفففتوالعلشخربلفففلللالشختصفففملعلط مشن فففبلشحل   فففبلطشطفففتملتللشخملرفففلالبلخصففف  لشخفففمل لجي ففف ل
لالشخمللة ل لللصتوالعلك لطلابلحما  لبانبلال.لقللخترعلاا هللحل 

ل
 الحد من تروز الصالحيات في السلطة التنفي ية  .0

 ففتلشخ هففالشخففاط لشصففل لبففلحلمل  لشلاةاففبلطشخسالطففابلالفف.لوففللشلفف شر نلالشلصففلألكبلالشحلاففل لشخسالطففابلاففتلرملففللل29تفف للشلففل  ل
لا ضففابلش  ففالل29شخسففلب بل فتلشخت لاففللشخ ففل لألنففاللطتصففدلشخاملففم شخس ف لطشننففسشعلالشمةتيلبففلعلناتاففلأللممدلففاهالالشجملفلخللشل تي ففب ل

لشلتاا لحلمل  لشنةسللل القةال"ب لالال.ل صلألكبلشل شر نلال  شأل لشخص للشخ ل لاربلشماتالأللشحلملخ لا اهاسلانللذخنلل  لض  للا
 سفلاخبلافربلشخ  لافبلشمةتيلبافبللف شطختهالختلفنلقلله مالشل دلنلالألط للبلخا  لطلالهتالشحل   ابلشخ ل لبسلطقهنالامضبلخلل29شلل  ل

 13شخسلالع" 
وففدلخفف لكففلللألئففالل—طب ففلاشلالاففاسلوففملألعلشخل  ففبلالتملففلأللملاالففا ل ففتلج شةففبلاالففا ل ففتلتمكافف لشخاففتوالعلالشخسففلابلشخت اامللففب

لص  لا لل لال.لوسل لناأل لشخربللللشل تيبلباطألعلال.ل مشن بلط سلاخبلشحل   بلب—شخاطخبل  تيبلبص  ل  ل م
قطجالتمكا لشخاتوالعلالشخسفلابلشخت اامللفبلاالفا سل  هفللوفللشحلفلكالطف شاشلكفلللألئاسفللخلاطخفبلقطلألئاسفللخلف قألشالقطل ل فللالشختصفملعل
اتلرمللل صاشألل مشطاالطنمشألشعلهلللن  لشخمللة للباطللشخمج علشالشجمللللشل تيبسلقطلصفتوابلوف لشحل   فبلقطلوف لشخربلفللل  افم شسل

شخل ففف ال  ل فففم لشالشطفففتاتلالشلففف شر نلالشخملرفففللللحمففف لشصفففتفل فففعلشخربلفففللسلبصففف  لنفففاللففف   لقوالةفففللشالشناتتفففلالالففف.ل ففف ش لاللقط
ل14شخاطت أل 

نالملل  لل اافاشلخ ف للاافعل—ق لن  لتص  لشخاطخبلشخ ر ابلشحلالدب—شخمج علشال اشألسلشخاملالشنطت ألن  لشخململلشخدل تلاصم
شخاطللشنطت ابسل  هنللكص للااعلشخت ظا لعلشخسالطابلوف للشخ فلاسلنفالقاتملفمعلشالشختملسفاالشن شأل لطشخ دطنمشرفأللقةظ بلشحل الا

 فملشل ا لخلاطخفبلشخ ر افبلشحلالدفب لشملقللهفملشلملا فعلشن فلأل لشالقللتفلأللكلشحل فالطشختصفملعلشنطفت انلط  فمللاهفالشصلاافبلش طللقبف لب

                                                                        
ل 14طل12 ل ل2112شرألطشنةتيلبلعلشخ  لهب"سلقبمل لل لنصبل ستااربلو للهملشلشل ض عسلقةظملتملململشل ظ بلشخاطخابلخلتملململاتلشخاا نمشرابل"ت  ل لشخمللة للشخاط لخااالشحل الشخاا نملل 12
ل29خل هالشخاط لخلامل  لشلاةابلطشخسالطابل االبلالشخت لاللشخ ل لألنالل29قو ل لشلل  ل ل13

ل ااألهللهملشلشخمشب  ل ألنبالهملشلشخل29ااعلشن لألشعلشختوملبل الشخت لاللشخ ل لألنال

  14قةظملتملململت  ل لشخمللة للشخاط  ل ااأللطلبلسل لل 14
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طالصفبلالتلففنلل-صففل.لش لالافالططففلال-شضففاللبفنلا فم لرلاففبلشحلفلكالط ففاىل خت ش فالبصففمعلش لططف بلة افاشخافالللنفال ففهالألبافللطل
ل15شلسلئ لشحمل   بلبلخ ا  لنا ابلشخد  علطشخامخب 

ل
صففاا لشللتففلأللكلشلسففل نلن فف لشخملففمللشختلطففعلاصففملنففال ففهالالاففسشعلت طفف للال اهفف  ل"املففالشخرففمطأل "لطقو ففل لشخ ل ففبلشخففكلت اففأل

شمل للل16خلالكالقطلخا بل فتلألجفلللشخفالتلشلف شخنلخفالصفتوالعل ف ال الملفبلختصفملعلكف ل فلللمترفاالشحلفلكالبفاطللنافالنفلة ينلطشضف  
ةاففللتلففنلشخاففس لشخ   اففبلشل تففا ل ففهاعلقلرففللةصفف الالففالقصفف للشخاملففالط  طسففبلشخاملهففلالطشخملرففلالطشلظففلالطقهفف لشحلفف لطشخ ملففاسلطشخففكل

اففاشلالفف.لشصلااففبلقطلشخفف ش لالصففبلالش طنففلعلشخففكلكففلللااهففللةظففل لشحل ففال هتفف لشخصففماابلممففلل ا ففالشال فف  ل فف لتلمب فف ل ففتلشل ففلينلن
لل17شطتملتخابلقططعلخلاملهلالختاااال ماابلشخاطخبلبص  لال  

ل
علشجت لاافبللطبص  لال سلت ل ألعلالتلنلشخ ا أللقلرللشل ل ىالشخ ل بللل"وملف  لشل لألضفب"لقطل"وملف  لشخت فم "سلطشخفكلمسافتلخا فل

ك ت ففم  لامشطففلللقطل ففاشألسلاملهاففبسلك ت ففلعلشن ففل لقبففتلو  فف سلمب شجهففبلشحلففلكالبففاا ىلصخلخاتففالخصففمعلش سلطهفف ل ففلل دفف لالشختالافف ل
لش ادسلت كااشلةظملللال.لضمطأل لقللللت  لشحللكالبلخصمل بسلقطلبا ا بلشحللللبملمشا ل  ا بلخلصمل ب 

ل
بلخلصمل بلطشخا ملشخسالطفألشنطفت ألشخفكلشةت فتلبل طفلسلالشخملفمةنلشختلطفعلاصفملطشخ صفملتل فعل للله  للشآللسله لشخملمشاشعلشحلالد

لباشللعلظه أللشخاطخبلشحلالدبلالشخ لالشنطت أ 
ل

لفملهبلشلا فملشلافم ل"حم فالضفالالشخفالتلشخفملل"لشالشخملف للبنةفالخفاللالةاف  لشنطفت ل فللا فعلبصف  لولطفال مشافل ل  فاقلاافف ل
ست الال.لنلااتنلاملهاتنلطيللشا فللل  فاقلشنبلوفبل)ق لش صف لالش  فالالشنبلوفبملرللفللملل جفالةفلل فلةعسل ضفلابلشخسلالعلطل

ل18شال ا للل  اقلشلالابسلرللللشللشخاا للمطكلخا م لاا لتمك لشخاتوالعلاللالشاجهلقلشخت اامل  
ل

اطلتدلبلكستلللطشخ مش لط افملط ةاطةاسفاللط سف   لشخاطفت أللشخت ةسفألطهملعلشخا م سلهأل للتماتسلموملللالاا ل طلتدل طت ابلك
لش اد سلال.لشخمغال تلشاتتفل   لقةظ تهللشخسالطابل للبنلشخمئلطفألطشخربلفلينلطشليفتل  لشملقةفالل   فألشن فلأل لالهفملشلشجملفلللشا

لشللخلسلابلشخت اامللفبلطوفاهلل"صفتوالع"لشختصفملعلطتا افللقللشنولعلشخ ل لالقغلبلش  بالعلشخسالطابلشنطت ابلشحلالدبللملهبلشا

                                                                        
ل ل24قةظملة  لاالا للسل"طمل طلطص   لشخاطخبلشنطت اب"سل لل 15
ل 181شال لل121قةظملا الش لقنالشخ  ااسل"شنطت لطال لةابلشخاطخب"سل لل 16
لشلااأللشخسلبل ل 17
  88حم الضالالشخالتلشخمللسلشخ ظمللعلشخسالطابلشنطت ابسل لل 18
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شلسلئ لشلت لملبلبلخ ا  لناا فبلشخد ف علطشخامخفبلكافاط لشخ ةفللطشخمبفللبلنضفلابلشالشاجهفل لطهف ل فلللملفعلحتفتل سف .لشم فتلشخملف  ألال
لشمصات لشل لصم 

لل 
ملقطفتااصتلب ف  شل طفت أللبلُتصفم ل فتل2112الل خاف للطشخفمل ليلشطفمللرال2112 طلل طت ابل امىسلك لكسفتلللقطل افمل) طفت ألل

اتهلللها لعلغدل  تي بلكل قهملالشلص أل لو لل صلأللعلشخمل شةنلشلت لملبلبلخصمل بلشنطت اب لطال.لشخمغال تلاا لطج  لق لنلة لل
لة لل فللشالش قهفملط فتلخفالوفللوسفالق لل ظالشخ تنبل للبنلشخربللللطش قهملال املط ا لشلسلئ لشخت ظا ابلا تلخفالوفلل ولخفبلنف

جففاللبا ه فففللالولخفففبلشصففتفسلشملقللومبفففبل نفففمشأللشخربلففلللشخفففمل لها  فففتلالاففالالافففبلشناففف شللشلسففل نلالشخ افففالش طلل فففتلافففل ل
بلالف.لوسفل لخمللة للشخا   لشنطت ابلال.لشخفمغال فتل  لألضفبلش قهفملنفالتفااعلشالشماتملفل لبت  لف لطفلابلشجملفلخللشل تي فل2112

ل19شل طسلعلشخال اب 
ل
طالشخ هللففبسلاملففالطففلهالشخسكافف لشخ ففل لالش  باففلعلشنطففت ابلالفف.لشخسففلابلشخت اامللففبلالشبملففلالب فف لش طفف لبلشخت ظا اففبل  ه ففبلكاففللل

لع قطلصتوالعلشخمئاللقطلألئاللشخ قألشالالو لشخربللللشطلشخاا  لشالشطتاتلاشل20شخسلابلشخت اامللبلالةمل لشخمل شةن
ل
 دور الهيئة التشريعيةل-2

 لطتتالبلطال  لشخمللة للقللتااأللاافعلشختصفمل لعلبل الطج  لبمللللالا لط  تيبلبص  ل  ل ملا امشلألئاساللخلا ك بلشخااملمشرا
شليتلاب لطت  لشهلل بل تلشهلا بلشختصمل ابسلطل  لشخ ظل لشخت ا  لخلو ش لشخسالطابلال.لشل لاسبلال.لشصاشأللتصمل لعلت  للشلالحل

وفف لل سفف  شعلشختصفمل لعسلطاففربلةملل ففلعلشهلا ففبلشختصففمل ابلشخففكلتت ففلطللشخصفف لل شخ  شهفبلطشخصففالاابلك تا ففبلخل صففلطألشعلشخ ل ففبلطشخصففل لب
لشخ ل  لطلبلختل للا  لشخامعلشختصمل ألخلا   بله لحم أللشل طسلعلشخااملمشراب 

 
دتملخلها فبلشختصفمل ابسلطترفالَطفّتلشخملف شةنسلطتسفلا لشخمنلبفبلالف.لشخسفلابلشخت اامللفبسلطنالقنمعلاا لطصلئلل طخابلبلخ ظلئالشخمئاسفابلشخف

 21طشخ   لك  ربلل لنصبل الحلشل شر نلطشخ ظملااهل 

                                                                        
ل افبلشخصف بلها بلنصاشأللشخاتلطىل شا لش قهمسلشاسضتلال.ل صمطعلنلة للشخا   لشنطت ابلمبربألشعلقنم ل للت  لل  هللل ل ىالشخسال  لشخ ر افبلط شللاتلخل ظملشللع علشخ ا ملشنطت ابسلقال.لل 19

سل البملففلل2112شنافف شللشلسفل نلالفف.لشللشخملففلة للشخففمل لقنففملال ففلل للطقصففملةفف ش لشجمللففللشختففلب نلاج لاففبللف شأل علشخ ل ففبسلبففامل ففتلقللت افف لال ففاىلشةتافلال فف هبلشخمب لففبلاففتلشخافف    لقةظففملجملففا لشخ افاس
الشخاملفالشنطفت أسلشملشللا فم لشللشخ لئفبلافتلشخصف بلهف لشل ف طل"خمالتها"لاتلشخصمل بلشنطت ابسلودلطغتلكلةتلصخلخابلالب  لشاج ئافلعلخفمق لش قهفم لصفاا لشللشخت صفا لشخصفماألطشخملفلة ينسلجيفال فربألعل

لشخمق لشخاملهأسلت كال  اقلشنألش  لشخص  ابلك للاه تلال.لش ن لال  لنصبلهملشلشخمللة ل ل"بتاسد"
ال فلئهالطالصفبللصلاابلقطلشخسلالللخالل ل  للاج  علشلسل نلقطهملعلشخ ملابلطشوا ل تل   لخالعلشخسشملشخسالطألشنطت أ لاه ل لشخ ددل تلشخاتلطىلطشحل ش ملشختلألمابلشخكلتظهملشللألق لشحللكالقطلشل 20

شخفاطللشنطفت ابسلشخ  افا لافتلشختمل فنلالةظفل لل افألواف لالشلسلئ لشخاملهابلشخ  اا لاتل  ض علشحل فا لطه فل ل فاشألسلتفملهبلشللشحلفلكالخفالل فتلوملفالةملف لو فالنلضفأ لشملشةفالبسف بلر ا فبلشخملفلة للال
  لشخا م لملت شلل لت سب لشمل ةفال فتلواف لشل فاقسلافنللشخصفمل بلشنطفت ابلا فتلقللتف امل سف غلعلنلة ةافبل  فعلتفاا لشخسفلابلشخت اامللفبلبصفج مشال  نسلق لشخمللة للطشختصمل لعلشصلصبلبلخاطخبلشحلالدبسلانلل

لاهلالا لابلشختصملع لقةظملالألط ا لشلدللل مللخبلشخصاكلقنالشخ ط للل
 خل دلبسلنمشا ل صاشألشعلشمحتل لشخربللينلشخاط للل21
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 ففتلشخ هففالشخففاط لشصففل لبففلحلمل  لشلاةاففبلطشخسالطفابلالفف.لضفف لللوففللشلفف شر نلبللصففلألكبلشخسالطففابلالشحلاففل لشخ ل ففبلل29طتف للشلففل  ل
للوملهالالشمةتيل لطشخس  لخل  لصبلشخ ل بسلطه لش  ملشخمل لاسمتالاج بلومل  لشنةسلللشختلب بلخل الشلتاا لبنةاللص  لطض ل

لش طلسلال.لقيابلطج  لبمللللا لل 
ل

شحل لطشخ ملالطشنالعلطتا أللشخ ددل تلشخ تلبلعلشنطت ابلشحلالدبلشلالهاالشختمللاالبلالتلأللكلشحل الشنطت ألكلخ ا بلطشخص ألىلطقه ل
لختا لشالاا لطج  لق لت لأل لبنلقو ل لشخصمل بلشنطت ابلططج  لشجمللخللشختصمل ابلشل تي ب 

ل
قااالو  لشخ هربلشخت ةسألألش الشخ    فأسلالف.لطف ا لشلدفللسللفملهبلشالقللةظفل لشخصف ألىلهف لش صف لشخدفلينلخل ظفل لشنطفت ألب فال

طشةاتنلل فتلهفملشلشل فاقسلل22للشخام لطش  بلشنطت ابلشلستيلابلالشلصلألكبلشخ ل بلال  طللشحل ا شخ للشخال لطل اللل  هللخا كالو
لل لنشلشخ    ألا م لشخالابلشخ شج بلخ  لش  مسلطا للشذشلكللللمُلاالهبللش  مشالقطلشخ ل لا لطلربهتلشخملال  لشخت ةسألال.لشلل صلألكب

للصبلشلل اه  ل"شنالع"له لقوالشلال أللش طلطابلخلصمل ب ش  بلالشختصملعل  ا خبلالشنطت لا
ل

 اف  لصفم بلشالشنافسشفلل]ط[طلمل لل" للشنالعلالشخصمل بلشنطت ابلت مجلخإلةسلللقلللكللسلطشاسشفلبم اعلطن ش تالال.لةاسا  
لل23بلخمق لشخ ل لال.لشاتتفلشولهلتا "

لحم ففالقطففالطشخففكلل كففالااهففلل"شللتصفف ا لشهلا ففبلشختصففمل اب  جيبلقلللت دفف لااهففلل  فف لطل فف لب ففالذخففنلالفف.لكتلبففلعلشلا ففملشخ لكسففتلين
ل24شخص ألى  طشةالالشجملت  لعلشل لصم لملا تلقللت مفلألق لش  بلطحتملالل  اقلشخص ألىلب دلرملللشمةتيل لشخ ل  "

صف ألىلشخفكلقكلهفللشمطفت لهف لشخاا نمشرافبلشخربللةافب  شللشلا ملشنطت ألشلام لالخالحم الالخالباطألعلل كفال"شللشلاهف  لشحلفال لخل
ل25ل تيبلشخص بلة شبللا الادل لل ألش تا "

طالف.لشخفمغال فتلن ف للشخااففالشخ شطفعلخلامكفلعلشنطفت ابلشحلالدففبلبا فم لشهلا فبلشختصفمل ابسلشملشةفالوففاأللشن فلأل لشالشللكدفدل  هفللجيففربل
نطففت ابل افف للافف  لطففتلق لنففلة لل ت ففلأل ل  هففللق ففملغففدل صففمطعسلطهفف لش  ففملشخففمل ل ففتل"شلصففمان"لشنختفف ش لمب ففل ىالشخصففمل بلش

ل طستالالاا لبلاشلل طت ابلك املطشخا تلطبلكستلللطشخ مش لطغدهل 

                                                                                                                                                                                                                                       

ل4مل2118  لتا لملشل للدلشخاطخابلخلربللةلعلشخااملمشرابل)لشخ ر لشخااملمشرأسلطحتالاشطشل هال
ل   مشعل  ص.لهبللخلربللةلعللشخااملمشرابلسم2112مهت ل لعلقامىسلشخمشبابلشخربللةابلخاطللشخ     خ ل) لس رب

لشمةتيلبلعلال  املبلل  تاىلع  ابلت  ابلج   ل اململاللملن شاالط  للد2111طشل تاىلشخربللينلجمل  ابلت  ابلج   ل اململالل)
ل ل118ألش الشخ    أسل"شحلمللعلشخ ل بلالشخاطخبلشنطت اب"سل لل 22
ل 121شلااأللشخسلبلسل لل 23
ل 124لااأللشخسلبلسل لشل 24
  45الخالحم الالخاسلشخاطخبلالشنطت سل لل 25
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شخت  االالف.لشملقللل   ألقلرلل— علشطتد لاشعلنلالبلكلخس   لبل دت-طال.لشخمغال تل نمشألل  ظالشخاطلتدلشنطت ابل للشمةتيل 
مملألطففلعلنففالحتففال ففتل ففمططلشخ اشخففبلطشخ  شهففبلك جفف  لعلففلللملفف  لبااففللشلم ففانلطت ملاففتهالك ففللهفف لشحلففلللال لففمشلسلقطلاجفف الب فف ل

سلشالشطتااشملغمابلصلةابلخل  لللشختصفمل ألترفالافا شلك فدشل فتلشخ ف ش لشل ا فنلب شطفابل2112شخاطللشخ مبابسلك املن  ل طت ألل
ل26لبلطه لشم ملشخمل للها لوللة ش لشخص بلشل تي نلالمملألطبلصتواتها شخسلابلشخت اامل

طمبففللقللشهلا ففلعلشختصففمل ابل دفف لشخصفف   سلاا ففبلقلللففس لهلففللوملففبلتسففادلقا لهلففللبصفف  ل سففتمل سلطتاهففالتلففنلشخا ففم لبصفف  لاففل ل
نجمشئافبلشصلصفبلبصف  ل سفتمل  لك فلل فللخلها فلعلباململتن لقطمسلجيبلقللت  للخلها بلشختصمل ابلشحلملبلالطضفعلطت فال لن شافاهللش

لشختصمل ابلوملبلجاطخبلجلسلهتللطحتالالطمابل  شطخبلقةصاتهللطشخ نتلشختق لنااش لط مشج بلطت ال لشخمل شةنلشلملسوب 
 حق التشريع 

شخسفلابلطش هلافبلخلملافل لهبفملشلشخفاطأل لطألغفالت الطلابلشختصملعل تلقهالش تالقشعلشهلا لعلشختصمل ابسلطل   ألختلنلشهلا لعلقللل  للهلفللطل
قللخل هبلشخت اامللبلشحلللالت  لنمشألشعل ل  بلبمل  لشخمللة لل)كلخل شئ لطشلمشطفااملاا فبلقللل ف لذخفنلشحلفللالف.لشخاطفت أللقطلنفمشألل فتل

طالةاففل لضفالسلط ففامللشاجهفبلشختصفمل اب لطنففاللسف  لب ملفف لطفلالعلشختصفملعل الشخاففمعلشخت اافمل لخاففسشعل ف ج  سلطافلل ففمططلحمفا  
 فبلذخنلال.لط ا لشلدلللوا  للملت  للشهلا بلشختصمل ابلالولخبلشة ملل  ل ملقللاج بلشخ  انابلت كالال.لقللةمل لطلابلشختصفملعل الشهلا

ل27شخت اامللبل"غدل مل  للالشخاطللشخااملمشرابلطشخاطت أللب" 
معلشخ دففدل ففتل طففلتدلشخففاطللشخاا نمشراففبلشنطففت ابلذشعلشخ ظففل لشخمئلطففألهففملشلطاتاففللخلففاطللشنطففت ابلذشعلشخ ظففل لشخربلففلينسلاملففالقنفف

  للل2112شل اقسلكاطت ألل املشل ا لطشخمل لصاأللال ل
طبنطففتد لالشصتاففلعلشخاملهاففبلوفف لل   لةاففبلشختصففملعلالظفف لطجفف  لةافف  لناا ففبلشخد فف علطشخامخففبسلل ففاطلشلله ففل لشتالنففللال ففلل شافف ل

نطت ابلال.لاا لت لأل لشخصمل بل علطج  لها بلتصمل ابل  تي بسلطقللظهمعلب  لشصتالعلو للصتوالعلشخاطشئملشنصتوابلش
لل28شختصملعلالشلسلئ لشلت لملبلبلاجهل  

 
 حق الرقابة على السلطة التنفي ية

ق لصففا لتااففالابلآلخاففلعلمملألطففبلملتترفف تلشل لهففاشعلطشمتالناففلعلشخاطخاففبلطملنففمشألشعلاج ففبلوملفف  لشنةسففلللشختلب ففبلخل ففالشلتاففا ل
لشخربللللحلللشخمنلببلالف.لشخسفلابلشخت اامللفب لشملقللش افمشفلشخاطفت أللبلشخاا نمشرافبلنفالقطفتملمعلالف.لقللشخ  لصفملشاجف هم لخ جف  لألنلبفب

                                                                        
اب لشمل للا م لطج  لغمابلصلةافبلمئلطبلك لله لشحللللال لمشلللتالشختربلملهلللال  لمب الل" ل "لطه ل اىل خت ش لشلم  لمب ل ىال طت أللشاج ه أللبلشنطت ابلشنلمشةا م لت ملابلشلم انلخل  لخللشخ البابلقطلخلل 26

موفلعلشخسفلئالالشلفاشألسلشخاملهافبلشحلالدفبسلط  هفللشلفاشألسلشخسفلاابسلملل فلأل ل فتلواف لشل فاقلا فم لخلربلللسلك للال املطشل م سلالاللتالشختربلملهللل تلوا لشل اقسلب  ل   ل ل  لطبصف  لافل سلل فاطلشللش
بل طففلسلشالشلفف شرتلالطوففدلالهففملعلشحللخففبسلاففنللشصاففل ل  جففالشمةتيففل لطشخس فف لهلففلسلطشللكلةففتله ففل لب فف لشنولهففلعلشخففكلتملفف للب ففا لجفف شقلشخس فف لخإلةتيففل لشذشلالل ففتلةظففل لشحل ففال" طففت ال" لشملشةفف

لبنات لألعلصل ألل تلجهبل ل ابسلطخاللبنات لألعل   لل"حلل"لشنةتيل ل تلن  لةظل لطالطأل طت أ ل
ل

ل 2112 لس ربلل14-12ال.لشخت التعلشخاطت أللبلبملدغا طتللسللشخ  انابلسلت ملابلاج ب21شخ ملابلألنالل27

  241قةظملشخ    أسل ااأللطلبلسل لل 28
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خربلفلللالتصف ا لا لخبلتترف تلوفللشخربلفلللالشطفتاالالشخف قألشالقطلةف شهباسلوفللشخ ف ش لالتملفاجلرل فلعلشطفت  ش لقطل ولرفبسلوفللش
اجفففلللحتملافففللالصفففبسلوفففللشخ ففف ش لالرلفففبل  ل  فففلعلافففتلطالطفففلعلطااففف لشحل   فففبسلبلنضفففلابلر  فففللشالوفففللشخربلفففلللش صفففا لال

لشن مشفلط نمشألل  شقةبلشخاطخب 
 للقصال لالااللطال.لشخمغال تل للشختلأللكلشخسالطألخل سل نل هالجاشمعلو للا م ل مشن بلشحللكالالاتنتالبتا اللشخصمل بلقط

بل  ملبلل مطفلطشخ هألاتلشل  مسلبلنضلابلشال  طسلعلشخملرلالطشلظفلالشخفكلكلةفتلتتلملف.لشخصف لطىلخباف  لشةتهلكفلعلشخ فل لنل
بلخاطخبسلقطلطج  ل"الالعلططااب"لتف ظالشخ تنفبل فللبفنلشخاطخفبلطشجملت فعلطترف  لالف.لشخاطخفبلقوالةفلسلكللفاشألسلشخاملهافبلقطل فللا فتل

ملشمل ةففالبصفف  لاففل سلقاتملففملشخت ظففاالشخسالطففألخل سففل نلخ جفف  ل" خاففلعلpressure groups اتالوففالدلله لاففلعلشخرفف  ل)تسفف
ل  طساب"لتااالا لخابلشلسلاخب 

ط علذخنسلقنملاا لك دل تلشلا ملتلشنطت انلشل لصملتلا فم ل مشن فبلشحل   فبلط للتمكف شلصفالغبلشآلخافلعلطشختالصفا لحلسفبلر ا فبل
لل29خسال لشخسالطألخ  ل طخبل سل ب ش

 ف ش شلطشضفابلتتفا لنافل ل—كلخاطفت أللشنةاطةاسفألطشلفلخا  لطشلافم لطشل فميب—طجنالكملخنلالشخ الال تل طفلتدلشخفاطللشنطفت ابل
لل ب املخنلبلخت كااللمجعل ط ل لملاتنبلهلللبلخصمل—ة ش لشخص بلمبمشن بلشحل   بسلطودلط للقاتملمعلقوالةللشالشخا لخاب

ل
ل
ل
للل
لللل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
لللل

                                                                        
لة ةاب" لقةظملقلرلل ألشطبلول البتلا الش لشخ لأل"شحلس بلال.لقةظملال.لط ا لشلدلللحم الطلاالشخ  شسل"الشخ ظل لشخسالطألخلاطخبلشنطت اب "لقةظملقلرللا الشخملل أل لا   سل"شنطت لطقطضلا للشخملل 29

لمطت ل لشالاالبلعلطناللتلألمابلطج  لصتملش  لةالعللمشن بلشحللكالالشنطت سلةظملللال.لش ن سلطهألحملط بلشه لشحل لشحللكالطططلئلهللالشخصمل بلشنطت اب"سلطشخكل لطلل تلاتهلللقلللربهتلب
لطشخ ملالخلالكاسلطوملبلشخمق لطشخت  دسلططج  لالالعلخلر   ل
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  توازن السلطات ملخص الجلسة:
ل:لطاالةامشط سلشل ظ بلشخاطخابلخلتملململاتلشخاا نمشرابشاجلسبللألئال

نلللطاالةامشط لشلل اه  لاا لطت شقللشخسلالعلل تربلقوالشلالهاالشاج هملبلالب لالق لةظل ل طفت أل ل اف نمشرأسلبافمفلشخ ظفمل
كلللألئلطاللقطلبمللةاللقطلصختلال لطقضلفلةامشط لشللشختفلأللكلشخسالطفألخإلطفت لالل فمفل اهف  لتف شقللاتلر ا بلذخنلشخ ظل لط للشذشلل

شخسلالعلبص لالشحلال سلشملشلله ل لشخ ددل تلشل لألطلعلشخسالطابلطشخمل شاالشخاملهابلشخكلت ض لطج  لوفاط لطناف  لالف.لشخسفلابل
 تل امشطلشخسلابلالشاجهلقلشخت اامل لطوللشختصملعلطشطتملتللشخملرلا شخت اامللبلالشنطت لطالصبلاا لللت لللبلحلال 

طشضفلفلةافمشط لشللشخاملفالطشخت مبفبلشخسالطفابلالشنطفت سلامافتلالف.لطف ا لشلدفللسلتملاافالصفتوالعلشحلفلكاسلطخف لةظملفلسلبلخصففمل بلل
لا م ل"املالشخرمطأل " لشنطت ابلطالصبلش و ل لنا ابلشخامخبلطشخد  عسلال.لشخمغال تلشخت طعلشوالةللا

طتففلبعلشللشخملافف  لالفف.لشحلففلكالالتملتاففملاملفف لالفف.لشاجلةففبلشخ ظففم لطشخا ففم لالكتلبففلعلشخاملهففلالطشلا ففملتلشنطففت انسلبفف لطجففاعل
 ل ألهلصلهتللشل طسابلش طال علتا أللشل طسلعلشخ طاابلالتلأللكلشنطت لكللاشألسلشخاملهابلط  طسبلشخملرلالط ل شللشلظلالطقه لشحل

لطشخ ملالطغدها 
طت ففلطللةاففمشط لب فف لشخ تلبففلعلشحلالدففبلخل دملاففنلشنطففت انلشختملففا انلشخففكلقكففاعلالفف.لت شاففللشخصففمل بلشنطففت ابل ففعلا ففم لتفف شقلل
شخسلالعلشطت ل شلشال  ائنل ه نلطيلل"شنبلوب"لطل"شلالاب"لطه ل للطجالتماتالال طلتدلشخ الال فتلشخ لفاشللشنطفت ابلك افمل

لطشخ مش لطبلكستلللط ةاطةاساللط لخا لللطغدهل 
ش للبلخ س بلحمل أللشختصملعسلاصم لةامشط لكاالشللشخ الال تلشخ لودنلشنطت انلر ألطشلا م ل"شخسفال  لشخصف  اب"لطاتنتهفللبلخ اف  ل

 صفففمطاابل"شخربلفففلل"لالشخسفففال للشخال افففبل سفففت التلشال افففلهاال"شخ ا فففب"لط"شخصففف ألى"لطل"قهففف لشحلففف لطشخ ملفففا"لط"شنافففلع"لخاافففل شلخا فففم 
لشنطت ألط لللت لللبال تلومل  ل امىلكاملألشمةتيل لطشخس   

طقاففدشسلت ففلطللةاففمشط ل  ففاقل مشن ففبلشخربلففللل  شالشحل   ففبلطضففم لق دلففبلاففتلطجفف  لةفف عل ففتلقةفف شعلشلمشن ففبلالتففلأللكلشنطففت ل ت دلففبلل
بتلملأل  لطىلشل شر نلضالشخ ل لنلالشخاطخفبسلشملشةفالنفلللبفنللذخفنلشاجف اللُ فالبل طلسلال  طسبلشخملرلالط ل شللشلظلالشليتلل
لش كدملض اللالتلأللكلشخا ملشخسالطألشنطت أ 

ل
 المتحدث: منصور ميالد، استاذ بجامعة طرابلس

دف لالت  افبلوفللشل شر فبلطحملألبفبلطنا ل  ا ألل ات لامضللصختامشل هالشختااللعلشخسالطابلالخا الل فللب فالشخدف أل لطشخفكلنفلللشهنفللتت 
لشخاسل لطشحلالظلال.لطوا لشخ ت لشخسشبابسل  تملاشلا  لشخ ي بلشخلا ابلاتل اعلهملعلشحمللطأللشله ب 

طب اهلسلنا ل ات ل مولللالهاالاا لطت شقللشخسلالعلشخ    لبلطش املابسلطنلللشللبلاشللكدد لالشخ لالشخدلخف لامافتلا فم ل"ااف ل
لشملشهنللالت مفلت شقهنللط الهللشخ شض لخسكا لشخاتوالعلالشخسلابلشخت اامللب شخسلالع"ل
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ق للبلخ س بلخلسشملشخ ميبسلاملالقطت م ل فات لكتلبفلعلقهفالشلا فملتلشخسالطفانلكللفلطأل  لطقبفتلالفاطلسلخا كفالشللشنوفلعلشخ فل لكفللل
لتلغدلطج  ل خابل  طسابلحمللط تالط مشن بلق شئا لل  ا للال.ل"شخملا  لشخملشتاب"لشخكللر هللشحللكالال.لةاساسل 

طنللل ات لشللق ل طت أللخاف لنفل  سلملجيفبلشللل كفالاملف ل افلهاالشخاا نمشرافبسلطشذفللجيفبلشللتفتاله اطفتالخترف تل"وسفتلشن شأل "ل
لطكالا لشاجهلقلشخ دطنمشرألخلاطخبلختاملاللشخت  ابلشننتال لب 

ل
 المناقشة

شخ الففال ففتلش طفف لبلالفف.لةاففمشط لط ففات سلبلنضففلابلشالطجهففلعلةظففملوفف للشل ضفف عسلا ففتلتليااففهللاللطاففتللشل لنصففبسلرموففت
لشختل :
 شلل اه  ل"شنالع"لشلمك  لالشخاملالشنطت أسلملا تلةمللالشالشجمللللشخسالطألالشخاطللشحلالدبلبس بلت ملاالشجملت  فلعل

ت  لفف ل  ففاقلشخت شاففللقطلش غل اففبلشخ  ففد ل)شخدلدففنملا ففالكتلبففبل طففت أللشخفف ت للطشاففتتفل اففلحلا لهتففل لشملشلله ففل لولجففبلشا
 شاجالا 

 ل تلشحلر أللتارالهال"خل ظل لشليتل "لالشخاطفت ألسل صفا لتلشللومبفبلو فال   فملشخملفملشالكلةفتلنلئ فبل81قالتل  ل%
 ال.ل مك لشخسلالعلطشخاتوالعلاللالشخسلابلشخت اامللب 

 شللشخصمل بلشنطت ابل ت شاملبلبلخ ل  ل علشل للدلشخاطخابللخاا لطت شقللشخسلالع %ل تلشحلر ألل51نللل 

طقاتفففتالةافففمشط لمبالطخفففبلشخت كافففالشلل  فففاقلااففف لطتففف شقللشخسفففلالعلمللفففتالتمطفففايالشملبتمل لفففبل  طسفففلعلشجملت فففعلشلفففاينل)ش وففف ش ل
 سلشخلمسلطهلففملشلجيففبلشلللرفف تلشخ  ففلالشخاطففت أل لشخلافف لت  لفف لشخسالطففابسلشخ مللبففلعلطشحتففل شعلشخ  ففللسلشل ظ ففلعلغففدلشحل   اففبسلشناففت

لومل  لشخت ظاالطشخت  دلطشخمق  
ش لطقكالةامشط لشللشخلا انلجيبلشلللستاااطشل تلشخت مبتنلشلاملبلطشخت ةسابلالكتلببلشخاطت أللطالصبلت  ل ل  اقلشخت شاللال.ل نمشألل  ل

لاطت أللهألالةاللقيابل ر  للشخاطت أللةاسالطجيبلشللت  للمش خابلب كربلناأللمم ت لشخاطت أللب غل ابلك د سلطشللا لابلكتلببلشخ
لق لل ات لامللللشلله ل لحتالتلك دلتلق فل لشخلا افنلا فالكتلبفبلشخاطفت ألسلش طلللت دف لالب فلال  طسفلعل ا نمشرافبسلش فللشخدفلينلاات لفل

لم لطشجملت ع بت  ل لشخملاالطشخدمللابلشخاا نمشرابلشخكلتمك لال.لشخا
ل
ل
لللل
 لل


