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يمذيت:
إن موضوع الحقوق والحرٌات العامة بالغة أألهمٌة وتتمثل فً أنها من بٌن
الركابز التً ٌقوم علٌها النظام الدٌمقراطً فً العصر الحالً حٌث أن هذه
األخٌرة تطورت بتطور األزمان واألذهان بسبب ثورة الشعوب على استبداد
الحكام.

ادلشكهت -:
ان االعتراف بالكرامة المتؤصلة فً جمٌع أعضاء األسرة البشرٌة وحقوقهم
المتساوٌة الثابتة هً أساس الحرٌة والسالم فً العالم وما نعٌشه ونشاهده من
انتهاكات لهذه الحقوق والحرٌات الى اكبر دلٌل لظلم االنسان الخٌة االنسان

انتساؤالث -:
ما هً أهم الحقوق والحرٌات ؟
ما هً ضمانات حماٌتها؟
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اذلذف -:
اٌجاد رإٌا واضحة المعالم وصٌغة اكادٌمٌة علمٌة للحقوق والحرٌات فً
المجتمع الٌمنً .

حمىق اإلَساٌ واحلرٌاث انعايت
أطلق على الحقوق والحرٌات الفردٌة على أساس أنها مقررة لتمتع الفرد بها
وأطلق علٌها كذلك الحقوق المدنٌة للداللة على مضمونها وذلك ألن الفرد
عضو فً جماعة مدنٌة منظمة إال أن التسمٌة أكثر تداوال فً الدساتٌر الحدٌثة
هً الحقوق والحرٌات العامة على أساس أنها تضمن امتٌازات األفراد فً
مواجهة السلطات العامة و تضمن المساواة دون تمٌٌز أو التفرقة .

 تعرٌف احلمىق:جمع حق  :وقد حاولت المذاهب عدة ونظرٌات كثٌرة تعرٌف الحق مثل
المذهب الشخصً الذي عرف الحق بؤنه قدرة أو سلطة إرادٌة تثبت للشخص
وٌستمدها من القانون.
َعرفه المذهب الموضوعً بؤنه مصلحة ٌحمٌها القانون.
النظرٌة الحدٌثة فً تعرٌف الحق وٌُعرف أصحاب هذا المذهب الحق على
أنه ":مٌزة ٌمنحها القانون لشخص ما وٌحمٌها بطرٌقة قانونٌة وٌكون له
بمقتضاها الحق فً التصرف .

تعرٌف احلرٌاث:
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جاء تعرٌف الحرٌات فً اإلعالن الفرنسً للحقوق والحرٌات صحٌحا فً
معناه.
فالحرٌات قوامها القدرة على عمل كل شًء ال ٌظر باألخرٌٌن وال تحدد
ممارسة الحقوق الطبٌعٌة لكل إنسان إال بالحقوق التً َُتإمن لألعضاء
األخرٌٌن فً المجتمع والٌجوز أن تحدد هذه الحدود إال بالقانون .

احلمىق واحلرٌاث يف اإلسالو.









كان لإلسالم فضل السبق فً إعالن مبدأ المساواة فً الحقوق
والتكالٌف العامة وفً إظهار الحقوق والحرٌات بصفة عامة فً القرن السابع
مٌالدي حٌث حدد حقوق اإلنسان والحرٌاته أساسٌة ووضع الضمانات الكفٌلة
بحماٌتها وقد كان السباق فً ذلك قبل غٌره إذ وجدت أساسها فً القرآن الكرٌم
وفً السنة النبوٌة الشرٌفة ثم تولى الفقه اإلسالمً بٌانها وتوضٌح مفهومها
ومضمونها وتحدٌد نطاقها وهى الحقوق والحرٌات الخمس -:
الحفاظ على الدٌن .
الحفاظ على النفس التً خلقت .
الحفاظ على العرض .
ثم الحفاظ على العقل .
الحفاظ على المال .
حرٌات وحقوق إالنسان فً العبادة كما ٌسمٌها فقهاء الشرٌعة
اإلسالمٌة و من أهم هذه الحرٌاتا والحقوق سواء ما كان منها ٌنصب على
كٌان اإلنسان نفسه و حٌاته.

 حك احلٍاة - :

هو حق كل إنسان فً الوجود واحترام روحه وجسده ولقد حذر هللا
سبحانه و تعالً من ارتكاب جرٌمة القتل باعتبارها خطر علً سالمة و أمن
المجتمع لقوله تعالى" ومن ٌقتل مإمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فٌها و
غضب هللا علٌه و لعنه وأعد له عذابا ألٌما ".صدق هللا العظٌم.

 حك األيٍ - :5



المقصود به حق الفرد فً أن ٌعٌش فً أمان دون خوف وأن ال
ٌُقبض علٌه أو ٌحبس كنتٌجة إلجراءات تعسفٌة إذ أن ذلك لن ٌحدث إال بناء
على قرار هٌبات قضابٌة.

 حك ادلشاركت يف احلٍاة انسٍاسٍت - :

و ذلك فً اإلشتراك فً االنتخابات و االستفتاءات المتنوعة و كذلك
حق الترشح للهٌبات و المجالس المنتخبة لقوله تعالى "و شاورهم فً األمر".

 حك انعًم- :

و ٌعنً حق العمل لكل فرد فً المجتمع فً ممارسة عمل مناسب
ومالبم لقدراته ٌُكفل له العٌش الكرٌم .

 حك ادلهكٍت- :

حٌث أن الشرٌعة قٌدته بالزكاة و نهت عن الكسب من طرٌق غٌر
الحالل.
أما الحرٌات وإذ كانت تعتبر إحدى خصابص الدٌمقراطٌة الممٌزة لها‘ سواء
كانت حرٌات شخصٌة أو فكرٌة أو غٌرها فإن اإلسالم قد كمل هذه الحرٌات
جمٌعا منذ بداٌة قٌام الدولة اإلسالمٌة على أساس كتاب هللا و سنة رسوله و فً
حقٌقة األمر ال توجد مبالغة فً قول بؤن اإلسالم دٌن حرٌة جاء لٌقضً على
الشرك و الوثنٌة و لٌنهً عبودٌة األصنام و كذا عبودٌة اإلنسان ألخٌه اإلنسان
و أعطاه كرامته و حرٌته بالمساواة التامة و من أهم الحرٌات حرٌة العقٌدة
وحرٌة الرأي وحرٌة المسكن وكذا حرٌة التنقل لقوله تعالى ":هو الذي جعل
لكم األرض ذلوال فامشوا فً مناكبها و كلوا من رزقه وإلٌه النشور".

احلمىق واحلرٌاث يف انعصر احلذٌث -:
أطلق على الحقوق والحرٌات فً عصر إزدهار المذهب الفردي وتسمٌة
الحقوق والحرٌات الفردٌة على أساس أنها مقررة لتمتع الفرد بهاء وأطلق
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علٌها كذلك الحقوق المدنٌة (كشخصٌة فكرٌة -اقتصادٌة و اجتماعٌة ) وسوف
نذكر النصوص المتعلقة بالحقوق والحرٌات العامة التً تضمنها اإلعالن
العالمً لحقوق اإلنسان .

احلمىق واحلرٌاث ادلتعهمت بشخصٍت االَساٌ -:
وهً المتعلقة بكٌان االنسان وحٌاته.

حك احلٍاة - :


كحق االنسان فً الحٌاة وحرم أي اعتداء على هذا الحق وقد نصت
علٌه المادة الثالثة من اإلعالن العالمً لحقوق االنسان على أنه ":لكل فرد
الحق فً الحٌاة والحرٌة و فً األمان على شخصه" .
باالضافة الٌه هناك الحق فً األمن ( وسالمة الجسد ) وهً تعنً حق
المواطن فً العٌش وحقه فً األمان من كل مس  .وواجب الدولة أن تحافظ
على حٌاة كل فرد فٌها وان تحافظ على أمان المواطن.

احلك يف احلرٌت -:
إن الحق فً الحرٌة ٌبدأ من االعتراف بان البشر هم مخلوقات ٌحكمون أنفسهم
بؤنفسهم وبالرغم من أهمٌة هذا الحق فهناك حاالت ٌكون فٌها ضرورة لتقٌد
حرٌة اإلنسان مثال -:
المس بحقوق اآلخر  -إذا استخدم اإلنسان حرٌته للمس
بحرٌة شخص آخر أو بجسده أو ممتلكاته أو كرامته ٌكون من الواجب الدفاع
عن حرٌة اإلنسان المعتدى علٌه .
المس بالمتجمع – إذا كان استخدام الحرٌة ٌمس بالمجتمع
عامة  .مثال  :إذا كان هناك من مس بالنظام بٌن الجمهور  ,أو سالمة
الجمهور أو امن الدولة وغٌر ذلك .
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المس بالفرد ذاته – اعترف فً دول كثٌرة بضرورة تقٌٌد
حرٌة اإلنسان للحفاظ علٌه هو نفسه من نفسه مثال  :شخص عنده مٌول
انتحارٌة ٌودع فً مستشفى .
-1حرٌة التفكٌر والرأي – وهً تعنً بؤن ٌتحاور كل إنسان مع نفسه
كً ٌبلور له رأٌا شخصٌا حول أي قضٌة مطروحة .
وٌحق لكل إنسان تبنً أي رأي حتى وان لم ٌكن مقبوال  ,وهذا الحق نافذ
المفعول ما دام فً اعتقاد اإلنسان بدخٌلته ولم ٌظهر أثره .
وحرٌة التفكٌر والرأي هو شرط ضروري لكً ٌكون اإلنسان مستقال .
 )2حرٌة الضمٌر – وتعنً حق كل إنسان فً تبنً قٌم خلقٌة من مصادر
مختلفة مثل :القٌم الدٌنٌة  ,العلمانٌة  ,االجتماعٌة وغٌرها .
وحرٌة الضمٌر تشمل حق اإلنسان فً التصرف حسب القٌم الخلقٌة الشخصٌة
وحقه فً رفض القٌام بإعمال تتعارض مع مٌله الضمٌري .
 )3حرٌة التعبٌر والمعرفة  -هذه الحرٌة تعنً تحقٌق حرٌة الرأي
والضمٌر فبدون هذه الحرٌة ال ٌستطٌع الفرد إن ٌكون مستقال أو ٌحقق ذاته .
على الصعٌد الشخصً من حق كل مواطن فً الدولة أو فرد فً المجتمع أن
ٌعبر عن نفسه .
على الصعٌد االجتماعً من حق كل فرد ومواطن فً الدولة أن ٌطالب
بالحصول على معلومات عن السلطة الحاكمة .
 )4حرٌة أالنتظام – هً حرٌة كل شخص فً االجتماع واالنتظام
ضمن مجموعة وهناك أشكال مختلفة من التنظٌم مثل  :االنتماء ألطر عابلٌة ,
اطر تتعلق برأي مشترك  ,دٌانة واحدة .
 )5حرٌة ألدٌانة – تتؤلف من قسمٌن :
حرٌة الدٌانة وهً حق اإلنسان فً اعتناق دٌانة محددة  ,وممارسة
شعابرها الدٌنٌة  ,ما دامت هذه العبادة ال تمس شخصا آخر أو المجتمع .
الحرٌة من ألدٌن – وتعنً حرٌة اإلنسان فً اتخاذ القرار بؤنه ال ٌإمن
باهلل أو التشكٌك فً الدٌن وحق التحرر من الدٌن ٌشمل حق اإلنسان فً التمتع
بكافة الحقوق للمواطن بغض النظر عن دٌانته .
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 )6حرٌة مزاولة

ألعمل – تعنً حرٌة اإلنسان فً اختٌار مهنته ومكان

عمله .
 ) 7حرٌة ألتنقل – الحركة أي حرٌة كل إنسان فً التنقل من مكان
إلى آخر أو مغادرة البالد متى ٌشاء .

 حك األيٍ - :ٌعتبر حق فرد فً الحٌاة فً أمان واطمبنان دون رهبة أو خوف وقد نص فً
المادة الخامسة من اإلعالن العالمً لحقوق االنسان أنه" ال ٌجوز إخضاع احد
للتعذٌب و ال للمعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالانسانٌة أو المحطة بالكرامة" .

احلك يف انكرايت -:
هو حق خاص قابم بحد ذاته غٌر مرتبط مباشر بحقوق اإلنسان



األخرى .












حق الكرامة ٌشمل عدة حقوق - :
الحق فً السمعة الحسنة  ,الحق فً الخصوصٌة وستر الحٌاة
الشخصٌة  ,والحق فً عدم التعرض للمعاملة المهنٌة والمذلة .
 )1الحق فً الخصوصٌة وستر الحٌاة الشخصٌة – جاء
هذا الحق من منطلق أن حٌاة اإلنسان ٌجب أن ال تكون ملكا عاما بدون موافقة
الشخص ذي الصلة بشكل صرٌح .
االقتحام الجسدي لمكان اإلنسان الخصوصً ,
أ)
القٌام بمختلف التفتٌشات على جسم اإلنسان رغما عنه  ,اقتحام بٌته أو مكتبه
رغما عنه وبدون علمه .
ب) نشر اسم أو صورة إنسان رغما عنه مما ٌإدي إلى
الكشف عن شخصٌته وهذا ٌمس بكرامته .
ج)جمع المعلومات عن شخص بمختلف الوسابل مثل التنصت ,
التصوٌر  ,وسابل مالحقة ثم استعمال هذه المعلومات ونشرها .
 -2الحق فً السمعة الحسنة – المقصود حق اإلنسان بعدم
تشوٌه سمعته وعدم المس بها بدون مبرر.
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أما الحقوق األخرى التً ٌشملها الحق فً الكرامة فهً :
الحق فً عدم التعرض للمعاملة المهٌنة والمذلة .
أما إحدى مشكالت الدفاع عن الحق فً الكرامة ٌعود إلى أن هذا
الحق غٌر ملموس وٌصعب قٌاس االهانة والمس باحترام اإلنسان .
ولذلك ٌصعب على الجهاز القضابً حماٌة حق الكرامة.

 حرٌت االَتمال - :وٌقصد بها الحق فً الذهاب واإلٌاب أي الحرٌة فً السفر نصت المادة  13من
اإلعالن العالمً لحقوق االنسان ":لكل فرد حرٌة التنقل واختٌار محل إقامته
داخل الدولة" .

 حريت ادلسكٍ - :

وتعتبر من حق االنسان فً أن ٌحٌا حٌاته الشخصٌة داخل مسكنه
دون مضاٌقة أو إزعاج من أحد.

 سرٌت ادلراسالث - :

وتقضً عدم جواز انتهاك أو إفشاء سرٌة المراسالت المتبادلة بٌن
األشخاص سواء كانت اتصاالت هاتفٌة أو طرود أو رسابل ونصت االعالن
العالمً لحقوق االنسان  ":ال ٌجوز انتهاك حرمة حٌاة مواطن الخاصة وحرمة
شرفه وٌحمٌها القانون" .

 حرٌت انعمٍذة واحلرٌت - :

حق الفرد فً اعتناق دٌن معٌن أو عقٌدة محددة وقد كرسه اإلعالن
العالمً للحقوق االنسان فً المادة  ":18لكل شخص الحق فً حرٌة الفكر و
الوجدان والدٌن وٌشمل هذا الحق حرٌتة فً التغٌٌر دٌنه أو معتقده وحرٌته فً
إظهار دٌنه أو معتقده بتعبد و إقامة شعابر" .
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 حرٌت انرأي - :

حق الشخص فً التعبٌر عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة ونشر
هذه اآلراء بوسابل النشر المختلفة.

 حرٌت اإلعالو - :هً حرٌة وسابل التعبٌر والنشر من الصحافة والمإلفات وإذاعة المسموعة و
المربٌة.

 حرٌت انتعهٍى - :

حق فً تعلم العلوم المختلفة وما ٌتفرع عن ذلك من نشر العلم .

 حرٌت االجتًاع - :




تعنً هذه الحرٌة تمتع الفرد بحقه فً االجتماع مع من ٌرٌد من
األفراد األخرٌٌن فً مكان معٌن وفً وقت ٌراه مناسب لتعٌٌر عن آراء
وجهات نضره بالخطب وندوات المحاضرات
 حرٌة تكوٌن الجمعٌات واألحزاب السٌاسٌة و اإلنضمام إلٌها"لكل شخص الحق فً حرٌة االشتراك فً االجتماعات والجمعٌات
السلمٌة" .

احلمىق و احلرٌاث ادلتصهت بنشاط اإلَساٌ -:


و هً كل ما ٌتصل اتصاالا وثٌقا ا بنشاط الفرد و عمله و سعٌه
للحصول على ما ٌحقق له الحٌاة الكرٌمة.

احلمىق االجتًاعٍت –
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الحقوق االجتماعٌة تعتبر حقوقا تمنحها الدولة للفرد كمواطن .
مثل :
 )1الحق فً مستوى المعٌشة  :وٌعنً حق العٌش فً مستوى
معٌشة معقول وإنسانً .
 )2الحق فً السكن  -:لكل إنسان الحق فً الحصول على
المسكن المناسب.
 )3الحق فً الحصول على العالج الطبً ٌ -:حق لكل إنسان
العٌش بجسم معافى وسلٌم.
 )4حقوق العمل وظروف العمل  -:وهو الحق االجتماعً فً
العمل .
 )5الحق فً التعلٌم ٌ -:حق لجمٌع األطفال فً الدولة تلقً
التعلٌم .

 حك انعًم- :

لكل فرد الحق فً العمل الشرٌف الذي ٌناسبه و ٌختاره بكامل
حرٌته و الذي ٌكفل له العٌش و تؤمٌن حٌاته و حٌاة أسرته وٌجعله مطمبنا
على حاضره و مستقبله

ادلساواة يف تمهذ انىظائف انعايت - :

تعنً هذه المساواة التسلٌم لجمٌع المواطنٌن بالحق فً تولً
الوظابف العامة دون أن ٌتسبب اختالف األصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو
أي سبب آخر فً استعباد أحد من تقلد وظٌفة عامة مادامت الشروط التً
حددها القانون قد توافرت فٌه

احلك يف ادلساواة -:


المساواة تعنً أن جمٌع البشر أحرارا منذ والدتهم ومتساوون فً القٌمة
والحقوق .
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الحق فً اإلجراءات القانونٌة المنصفة -:
ٌتناول هذا الحق اإلجراءات التً تحمً جمٌع حقوق اإلنسان من المس غٌر
المبرر فً القضاء .

 حرٌت انتجارة و انصناعت -:هً مباشرة الفرد لألنشطة التجارٌة و الصناعٌة و ما ٌتفرع عنها
من تبادل و مراسالت و إبرام عقود و عقد صفقات "حرٌة التجارة و الصناعة
مضمونة و تمارس فً إطار القانون".

 حرٌت ادلهكٍت -:





تمثل الملكٌة ثمرة النشاط و العمل الفردي و ٌعتبر حق حرٌة اقتناء
األموال من العقارات و المنقوالت و حرٌة التصرف فٌها "الملكٌة الخاصة
مضمونة".

ضًاَاث ممارست احلمىق و احلرٌاث انعايت.
إن ضمانات ممارسة الحقوق والحرٌات العامة كثٌرة ومتعددة ومن
بٌن أهم هذه الضمانات-:

 وجىد دستىر نهذونت - :

ٌعتبر وجود دستور فً الدولة ضمانة األولى فً الحقوق والحرٌة
ولتحقٌق نظام الدولة القانونٌة فالدستور هو الذي ٌعٌن نظام الحكم فً الدولة
وٌبٌن وضع سلطات عامة فٌها وكٌفٌة ممارسة هذه السلطات لوظابفها وحدود
اختصاص كل منها كما أنه حدد وٌضع على الحقوق والحرٌات األفراد إذ أن
هذا األخٌر ٌعتبر بمثابة قٌد على سلطان الدولة.

 انفصم بني انسهطاث -:13



بمعنى المبدأ الوجوب الفصل بٌن السلطات الثالث فً الدولة
التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة وٌكون الفصل العضوي أو الشكلً فٌكون هناك
جهاز ٌستقبل بؤمور التشرٌع وآخر ٌستقبل بـؤمور التنفٌذ وثالث ٌستقبل بؤمور
القضاء فإذا تحقق ذلك وصار لكل عضو اختصاصه المحدد والذي ال ٌستطٌع
تجاوزه امتنعت شهٌة اعتداء أي من هذه السلطات على األخر الن السلطة
توقف السلطة.

 يبذأ تذرج انمىاعذ انماَىٍَت - :

من الثابت أن القواعد القانونٌة فً النظام القانونً للدولة لٌست فً
مرتبة واحدة من حٌث قوتها و قٌمتها القانونٌة فهذه القواعد تندرج بحٌث ٌكون
بعضها أسمى وأعلى من البعض األخر وهذا ما ٌستوجب خضوع القاعدة
أعلى منها شكال ومضمونا فٌكون بذلك دستور على رأس هذه القوانٌن.

يبذأ ادلساواة وضًاٌ ممارست احلمىق و احلرٌاث انعايت.


إن ضمان ممارسة الحقوق والحرٌات فً ظل دولة قانونٌة ال ٌكون
إال بالمساواة فً الحقوق أوال والمساواة أمام التكالٌف العامة.

يبذأ ادلساواة -:
لكل المواطنٌن الحق فً العدل" بحٌث ال تتحقق العدالة إال بالمساواة فً
الحقوق وتتنوع الحقوق التً ٌجب أن تتساوى جمٌع األفراد فٌها إذ تشمل
المساواة أمام القانون

 ادلساواة أياو انماَىٌ - :كل المواطنٌن سواسٌة أمام القانون" .





احلمىق انشخصٍت -:
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 .1الكرامة حق لكل إنسانٌ ،كفل المجتمع والدولة احترامها
وحماٌتها .وال ٌجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراإه.
 .2الجنسٌة حق ،وٌنظمه القانون.
 .3المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة ،ال تمٌٌز بٌنهم فى ذلك.
 .4الحرٌة الشخصٌة حق طبٌعً ؛ وهً مصونة ال تمس.
 .5فٌما عدا حالة التلبس ،ال ٌجوز القبض على أحد وال تفتٌشه وال
حبسه وال منعه من التنقل وال تقٌٌد حرٌته بؤى قٌد إال بؤمر
قضابى مسبب ٌستلزمه التحقٌق .وٌجب أن ٌبلغ كل من تقٌد
حرٌته...
 .6كل من ٌقبض علٌه ،أو ٌحبس ،أو تقٌد حرٌته بؤى قٌد ،تجب
معاملته بما ٌحفظ كرامته .وال ٌجوز تعذٌبه ،وال ترهٌبه ،وال
إكراهه ،وال إٌذاإه بدنٌا أو معنوٌا .وال ٌكون حجزه وال حبسه
إال فى...
 .7السجن دار تؤدٌب وتهذٌب وإصالح ؛ ٌخضع لإلشراف
القضابى  ،وٌحظر فٌه كل ما ٌنافى كرامة اإلنسان  ،أو ٌعرض
صحته للخطر .و ُتعنى الدولة بتؤهٌل المحكوم علٌهم  ،وتٌسر
لهم سبل الحٌاة الكرٌمة بعد اإلفراج عنهم.
 .8لحٌاة المواطنٌن الخاصة حرمة ،وسرٌتها مكفولة .وال ٌجوز
مصادرة المراسالت البرٌدٌة والبرقٌة واإللكترونٌة والمحادثات
الهاتفٌة وغٌرها من وسابل االتصال؛ وال مراقبتها ،وال االطالع
علٌها إال لمدة محددة ،وفى األحوال التى ٌبٌنها القانون ،وبؤمر
قضابى مسبب.
 .9للمنازل حرمة .وفٌما عدا حاالت الخطر واالستغاثة ،ال ٌجوز
دخولها وال تفتٌشها ،وال مراقبتها إال فى األحوال المبٌنة فى
القانون ،وبؤمر قضابى مسبب ٌحدد المكان والتوقٌت والغرض.
وٌجب تنبٌه من فى المنازل قبل دخولها أو...
 .11الحٌاة اآلمنة حق تكفله الدولة لكل مقٌم على أراضٌها،
وٌحمى القانون اإلنسان مما ٌهدده من ظواهر إجرامٌة.
 .11لجسد اإلنسان حرمة ،وٌحظر االتجار بؤعضابه .وال ٌجوز
أن تجرى علٌه التجارب الطبٌة أو العلمٌة بغٌر رضاه الحر
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الموثق ،ووفقا لألسس المستقرة فى العلوم الطبٌة ،وعلى النحو
الذى ٌنظمه القانون.
 .12حرٌة التنقل واإلقامة والهجرة مكفولة .وال ٌجوز بحال إبعاد
أى مواطن عن إقلٌم الدولة ،وال منعه من العودة إلٌه .وال ٌكون
منعه من مغادرة الدولة ،وال فرض اإلقامة الجبرٌة علٌه إال
بؤمر قضابى مسبب ،ولمدة...













احلمىق ادلذٍَت وانسٍاسٍت -:
حرٌة االعتقاد مصونة .وتكفل الدولة حرٌة ممارسة الشعابر الدٌنٌة
وإقامة دور العبادة لألدٌان السماوٌة؛ وذلك على النحو الذى ٌنظمه
القانون.
ٌحظر اإلساءة أو التعرٌض بالرسل واألنبٌاء كافة.
حرٌة الفكر والرأى مكفولة .ولكل إنسان حق التعبٌر عن رأٌه
بالقول أو الكتابة أو التصوٌر أو غٌر ذلك من وسابل النشر
والتعبٌر.
حرٌة اإلبداع بؤشكاله المختلفة حق لكل مواطن .وتنهض الدولة
بالعلوم والفنون واآلداب ،وترعى المبدعٌن والمخترعٌن ،وتحمى
إبداعاتهم وابتكاراتهم ،وتعمل على تطبٌقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابٌر الالزمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
وتعمل على نشر...
الحصول على المعلومات والبٌانات واإلحصاءات والوثابق،
واإلفصاح عنها ،وتداولها ،حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال
ٌمس حرمة الحٌاة الخاصة ،وحقوق اآلخرٌن ،وال ٌتعارض مع
األمن القومى .وٌنظم القانون قواعد إٌداع الوثابق العامة وحفظها،
وطرٌقة...
حرٌة الصحافة والطباعة والنشر وسابر وسابل اإلعالم مكفولة.
وتإدى رسالتها بحرٌة واستقالل لخدمة المجتمع والتعبٌر عن
اتجاهات الرأى العام واإلسهام فى تكوٌنه وتوجٌهه فى إطار
المقومات األساسٌة للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحرٌات والواجبات العامة...
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حرٌة إصدار الصحف وتملكها ،بجمٌع أنواعها ،مكفولة بمجرد
اإلخطار لكل شخص مصرى طبٌعى أو اعتبارى .وٌنظم القانون
إنشاء محطات البث اإلذاعى والتلٌفزٌونى ووسابط اإلعالم الرقمى
وغٌرها.
للمواطنٌن حق تنظٌم االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
السلمٌة ،غٌر حاملٌن سالحا ،وٌكون ذلك بناء على إخطار ٌنظمه
القانون .وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ،وال ٌجوز
لرجال األمن حضورها أو التنصت علٌها.
للمواطنٌن حق تكوٌن الجمعٌات والمإسسات األهلٌة ،واألحزاب
بمجرد اإلخطار ،وتمارس نشاطها بحرٌة ،وتكون لها الشخصٌة
االعتبارٌة .وال ٌجوز للسلطات حلها أو حل هٌباتها اإلدارٌة إال
بحكم قضابى؛ وذلك على النحو المبٌن بالقانون.
حرٌة إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونٌات مكفولة ،وتكون لها
الشخصٌة االعتبارٌة ،وتقوم على أساس دٌمقراطى ،وتمارس
نشاطها بحرٌة ،وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى
الكفاءة بٌن أعضابها والدفاع عن حقوقهم.
ٌنظم القانون النقابات المهنٌة ،وإدارتها على أساس دٌمقراطى،
وتحدٌد مواردها ،وطرٌقة مساءلة أعضابها عن سلوكهم فى
ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثٌق شرف أخالقٌة .وال تنشؤ
لتنظٌم المهنة سوى نقابة مهنٌة واحدة .وال ٌجوز للسلطات حل...
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقٌعه .وال تكون
مخاطبتها باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارٌة.
مشاركة المواطن فى الحٌاة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق
االنتخاب ،والترشح ،وإبداء الرأى فى االستفتاء .وٌنظم القانون
مباشرة هذه الحقوق .وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
بٌانات الناخبٌن دون طلب ،متى توافرت فٌه...
ترعى الدولة مصالح المصرٌٌن المقٌمٌن بالخارج ،وتحمٌهم،
وتكفل حقوقهم وحرٌاتهم ،وتعٌنهم على أداء واجباتهم العامة نحو
الدولة والمجتمع المصرى ،وتشجع إسهامهم فى تنمٌة الوطن.
وٌنظم القانون مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات.
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تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب المحرومٌن فى بالدهم من
الحقوق والحرٌات العامة التى ٌكفلها الدستور  .وٌحظر تسلٌم
الالجبٌن السٌاسٌٌن  .وكل ذلك وفقا لما ٌنظمه القانون.

احلمىق االلتصادٌت واالجتًاعٍت -:
لكل مواطن الحق فى التعلٌم عالى الجودة ،وهو مجانى بمراحله
المختلفة فى كل مإسسات الدولة التعلٌمٌة ،وإلزامى فى مرحلة
التعلٌم األساسى ،وتتخذ الدولة كافة التدابٌر لمد اإللزام إلى مراحل
أخرى .و ُتعنى الدولة بالتعلٌم الفنى...
حرٌة البحث العلمى مكفولة .والجامعات والمجامع العلمٌة واللغوٌة
ومراكز البحث العلمى مستقلة ،وتخصص لها الدولة نسبة كافٌة من
الناتج القومى.
اللغة العربٌة مادة أساسٌة فى مراحل التعلٌم المختلفة بكل
المإسسات التعلٌمٌة ،والتربٌة الدٌنٌة والتارٌخ الوطنى مادتان
أساسٌتان فى التعلٌم قبل الجامعى بكل أنواعه ،وتلتزم الجامعات
بتدرٌس القٌم واألخالق الالزمة للتخصصات العلمٌة المختلفة.
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمٌة وتجفٌف
منابعها لكافة األعمار ،من الذكور واإلناث .وتتولى تنفٌذها
بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات من تارٌخ العمل بالدستور.
الرعاٌة الصحٌة حق لكل مواطن ،تخصص له الدولة نسبة كافٌة
من الناتج القومى .وتلتزم الدولة بتوفٌر خدمات الرعاٌة الصحٌة،
والتؤمٌن الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ،وٌكون ذلك
بالمجان لغٌر القادرٌن .وتلتزم جمٌع المنشآت الصحٌة...
لكل شخص الحق فى بٌبة صحٌة سلٌمة .وتلتزم الدولة بصون
البٌبة وحماٌتها من التلوث ،واستخدام الموارد الطبٌعٌة؛ بما ٌكفل
عدم اإلضرار بالبٌبة ،والحفاظ على حقوق األجٌال فٌها.
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ،تكفله الدولة على أساس
مبادئ المساواة والعدالة وتكافإ الفرص .وال ٌجوز فرض أى عمل
جبرا إال بمقتضى قانون .وٌعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،
وتتٌح الدولة الوظابف العامة للمواطنٌن...
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تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرٌن من ٌناٌر وغٌرهم من
شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابٌن فٌها .وتكفل الرعاٌة
الالزمة ألسرهم ،وللمصابٌن ،وللمحاربٌن القدامى ،وألسر
المفقودٌن فى الحرب وما فى حكمها .وٌكون لهم وألبنابهم
ولزوجاتهم األولوٌة.
تكفل الدولة خدمات التؤمٌن االجتماعى .ولكل مواطن الحق فى
الضمان االجتماعى؛ إذا لم ٌكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته،
فى حاالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشٌخوخة ،وبما ٌضمن
لهم حد الكفاٌة.
تعمل الدولة على توفٌر معاش مناسب لصغار الفالحٌن والعمال
الزراعٌٌن والعمالة غٌر المنتظمة ،ولكل من ال ٌتمتع بنظام التؤمٌن
االجتماعى .وٌنظم القانون ذلك.
المسكن المالبم والماء النظٌف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنٌة لإلسكان؛ تقوم على العدالة االجتماعٌة،
وتشجٌع المبادرات الذاتٌة والتعاونٌات اإلسكانٌة ،وتنظٌم استخدام
أراضى الدولة ألغراض العمران؛ بما ٌحقق الصالح العام ،وٌحافظ
على حقوق.
ممارسة الرٌاضة حق للجمٌع  ,وعلى مإسسات الدولة والمجتمع
اكتشاف الموهوبٌن رٌاضٌا ورعاٌتهم ،واتخاذ ما ٌلزم من تدابٌر
لتشجٌع ممارسة الرٌاضة.
لكل طفل ،فور الوالدة ،الحق فى اسم مناسب ،ورعاٌة أسرٌة،
وتغذٌة أساسٌة ،ومؤوى ،وخدمات صحٌة ،وتنمٌة دٌنٌة ووجدانٌة
ومعرفٌة .وتلتزم الدولة برعاٌته وحماٌته عند فقدانه أسرته ،وتكفل
حقوق الطفل المعاق وتؤهٌله واندماجه فى المجتمع .وٌحظر...
تكفل الدولة رعاٌة النشء والشباب وتؤهٌلهم  ،وتنمٌتهم روحٌا
وخلقٌا وثقافٌا وعلمٌا وبدنٌا ونفسٌا واجتماعٌا واقتصادٌا ،
وتمكٌنهم من المشاركة السٌاسٌة الفاعلة.
تلتزم الدولة برعاٌة ذوى اإلعاقة صحٌاا وتعلٌمٌاا واقتصادٌاا
واجتماعٌاا وتوفر لهم فرص العمل ،وترتقى بالثقافة االجتماعٌة
نحوهم ،وتهٌا المرافق العامة بما ٌناسب احتٌاجاتهم.
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ٌُحظر كل صور القهر واإلستغالل القسري لإلنسان وتجارة
الجنس .وٌُجرم القانون كل ذلك.

ضًاَاث محاٌت سٍادة انماَىٌ -:
سٌادة القانون أساس الحكم فى الدولة .واستقالل القضاء وحصانة
القضاة ضمانتان أساسٌتان لحماٌة الحقوق والحرٌات.
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة .وتلتزم الدولة بتقرٌب
جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضاٌا .وٌحظر تحصٌن أى
عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .وال ٌحاكم شخص إال أمام
قاضٌه الطبٌعى؛ والمحاكم االستثنابٌة محظورة.
العقوبة شخصٌة ،وال جرٌمة وال عقوبة إال بنص دستورى أو
قانونى ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضابى ،وال عقاب إال على
األفعال الالحقة لتارٌخ نفاذ القانون.
فٌما عدا األحوال التى ٌحددها القانون ،ال تقام الدعوى الجنابٌة إال
بؤمر من جهة قضابٌة مختصة .والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى
محاكمة قانونٌة عادلة تكفل له فٌها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى
جناٌة ٌجب...
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .وٌضمن القانون لغٌر
القادرٌن مالٌا وسابل االلتجاء إلى القضاء ،والدفاع أمامه عن
حقوقهم.
تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب ،وامتناع الموظف العام المختص
عن تنفٌذها أو تعطٌل تنفٌذها جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون.
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنابٌة مباشرة إلى
المحكمة المختصة.
كل اعتداء على أى من الحقوق والحرٌات المكفولة فى الدستور
جرٌمة ال تسقط عنها الدعوى الجنابٌة وال المدنٌة بالتقادم ،وتكفل
الدولة تعوٌضا عادالا لمن وقع علٌه االعتداء .وللمضرور إقامة
الدعوى الجنابٌة عنها بالطرٌق المباشر .وللمجلس...
الحقوق والحرٌات اللصٌقة بشخص المواطن ال تقبل تعطٌال وال
انتقاصا .وال ٌجوز ألى قانون ٌنظم ممارسة الحقوق والحرٌات أن
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ٌقٌدها بما ٌمس أصلها وجوهرها .و ُتمارس الحقوق والحرٌات بما
ال ٌتعارض مع المقومات الواردة فى

احلرٌاث انثمافٍت-:
تحتل قضٌة النهضة الثقافٌة فً الٌمن الجدٌد ،وبناء نظام تعلٌمً عصري،
وانخراط االعالم فً العملٌة التنموٌة والتربٌة الدٌمقراطٌة ،مكانا بارزاا فً
سٌرورة بناء النظام الدٌمقراطً ومستقبل الٌمن الجدٌد  ،وتحقٌق الدولة المدنٌة
دولة الحرٌات والمإسسات.
ان الرإٌة الوطنٌة الشاملة للمإتمر االكادٌمً لدعم الحوار الوطنً الشاملة
وانطالقا من مركزٌة دور االنسان الفرد فً المجتمع ،و لتقلٌص دور الدولة
فً تحدٌد خٌارات المواطن ،تدعو الً ممارسة وترسٌخ وإشاعة التعددٌة
السٌاسٌة والتنوع الثقافً والفكري قدر الممكن ،فً العمل الثقافً واالعالمً
والتعلٌمً ،وذلك لضمان حرٌة هذه القطاعات ،وللتعبٌر االمثل عن الثقافات
والهوٌات المتعددة داخل المجتمع الٌمن الجدٌد ،بما ٌشمل ذلك التالً.

أ :حرٌت واستمالنٍت انصحافت -:










ٌضمن الدستور والقانون أن تتمتع الصحافة بالحرٌة الكاملة فً
الحصول علً المعلومات ونشرها وتحلٌلها ،وبرفع كل القٌود عن الصحافة،
وتؤكٌد الدولة على دور الصحافً الرقابً واإلصالحً كسلطة رابعة مكملة
للجهاز التشرٌعً.
ٌضمن القانون حقوق المإسسات الصحفٌة والصحفٌٌن الٌمنٌٌن فً
حرٌة التحري والبحث عن المعلومات.
تؤكٌد حق األفراد والجماعات فً أصدار الصحف والمطبوعات
شرٌطة الحصول علً تصرٌح او تصدٌق لدواعً تنظٌم المهنة.
إلغاء كل القٌود التً تضع شروطا ا لممارسة المهنة ،مع امكانٌة
وضع النقابة شروط لالنتماء لها كما هو معمول به إقلٌمٌا ا ودولٌا ا.
تشجٌع إصدار الصحافة االقلٌمٌة بهدف عرض قضاٌا تلك المناطق
وتسلٌط الضوء علٌها والتعبٌر عن رإى وتطلعات المواطنٌن بتلك االقالٌم.
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مساعدة الدولة فً عملٌة توزٌع الصحف عبر دعم تؤسٌس شركة
مساهمة عامة لتوزٌع المطبوعات الصحفٌة فً كل المدن بما ٌتوافق مع رإٌة
المإتمر االكادٌمً لدعم الحوار الوطنً علً أن تتطور هذه المإسسة مستقبالا
بتوظٌف القدرات التكنولوجٌة المتاحة بتؤسٌس مطابع اقلٌمٌة لطباعة الصحف
الٌومٌة.
تتمتع مجلس الصحافة باالستقاللٌة وحصر دوره فً ترقٌة المهنة.
الغاء كل الضرابب والرسوم المفروضة علً كل مدخالت الطباعة
لتقلٌل تكلفة النشر.
الغاء عقوبة الحبس فً قضاٌا النشر الصحفً وأن تكون جمٌع
قضاٌا النشر قضاٌا مدنٌة ولٌست جنابٌة.
إبطال أي قانون أو نص قانونً ٌجٌز إٌقاف الصحف بصورة
مإقتة أو دابمة.
رفض االبتزاز اإلعالنً للصحافة من قبل القطاع العام ،وفك
احتكار جهة واحدة لتوزٌع اعالنات القطاع العام.

ب :حرٌت واستمالنٍت أجهزة اإلعالو -:
ٌضمن الدستور والقانون حرٌة واستقالل وحٌاد أجهزة اإلعالم الوطنٌة
والقومٌة ،وٌإطر القانون عملٌة أن تكون كل تلك األجهزة مستقلة وبعٌدة عن
مإثرات األحزاب والسلطة التنفٌذٌة ،وأن تشكل لها هٌبة رقابٌة علٌا او
مجالس إدارات مستقلة ومحاٌدة ،وأن تخضع لرقابة األجهزة التشرٌعٌة فً
المركز واألقالٌم .كما تجاز االلٌات المناسبة إلدارة أجهزة اإلعالم القومٌة
بمجالس إدارات من األكادٌمٌٌن وأهل الخبرة واالختصاصٌٌن والتكنو قراط،
وأن تكون لهذه المجالس سلطة تعٌٌن اإلدارات التنفٌذٌة لهذه األجهزة وتكون
مسإولة لدٌها ،وأن ٌوكل لهذه المجالس وضع السٌاسات والموجهات الحاكمة
التً تتٌح فرص التعبٌر العادل لمجموع القوى السٌاسٌة ،وتكون مسبولٌة
ومرجعٌة وتقٌٌم أداء تلك المجالس لدى الهٌبة التشرٌعٌة القومٌة.

ج -حرٌت إَشاء حمطاث انبث اإلراعٍت وانفضائٍت اخلاصت -:
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ٌضمن الدستور والقانون حق األفراد أو الجماعات فً إنشاء محطات البث
اإلذاعً علً الموجات المتوسطة أو الـ(أف.أم) أو محطات البث التلفزٌونً
وعبر باقات الٌمن المشتركة فٌها برسوم رمزٌة ،واجازة قانون ٌكفل هذا
الحق ،مع االلتزام بالمعاٌٌر المهنٌة المتعارفة علٌها وضرورة توقٌر القٌم
المشتركة الفراد المجتمع الٌمن الجدٌد فٌما تبثه من مواد إعالمٌة.

د -حرٌت واستمالنٍت يؤسساث انتعهٍى انعايل وانبحث انعهًً-:
تإمن وتعمل الدولة على حرٌة واستقاللٌة مإسسات التعلٌم العام والتعلٌم
العالً والبحث العلمً ،و إن مإسسات البحث العلمً المختلفة والجامعات
المتمٌزة تشكل المدخل األساسً للتطور وتحقٌق الطفرة التنموٌة ،ولذا على
الدولة أن تقدم كل الدعم الممكن لهذه المإسسات  ،وتعبا الموارد والطاقات
العامة والشعبٌة والخاصة ،من أجل ترقٌة وتطوٌر البحث العلمً ،خاصة فً
مجاالت البحوث من أجل التنمٌة ومجال تقنٌات المعلومات والتقنٌات الجدٌدة،
وأن تكفل االستقرار والحٌاة الكرٌمة للعلماء والباحثٌن.

لىيٍت وحٍادٌت اخلذيت ادلذٍَت-:
تعرضت الخدمة المدنٌة فً الجمهورٌة الٌمن للكثٌر من السٌاسات الخاطبة
خالل العهود السابقة ،كما تعرضت للتسٌٌس بصورة كبٌرة ،لذلك ال بد من
اصالحها وضمان حٌدتها وقومٌتها وفق االسس التالٌة:




ضرورة دراسة ومراجعة قوانٌن الخدمة المدنٌة وهٌاكلها
ومجالسها وأجهزتها المتخصصة ،وإنشاء هٌبة مستقلة بغرض تطوٌرها
وتفعٌلها ،واستخدام نظام المنافسات وتمكٌن الفرص وفق معاٌٌر دقٌقة
للتوظٌف.
إعادة هٌكلة الخدمة المدنٌة لتتوافق مع متطلبات الحكم الفدرالً،
وضرورة توظٌف كل الطاقات الخالقة المبدعة إلعادة االنضباط واألمانة
والشفافٌة.
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تكوٌن ( تكوٌن الهٌبة الوطنٌة للخدمة المدنٌة) وفق معاٌٌر
االستقاللٌة التامة والحٌاد والمهنٌة الكاملة ،وتكون مهمتها انجاز عملٌة
االصالح والتقوٌم ووضع االسس والقوانٌن للخدمة المدنٌة.

االصالح انماَىًَ وانمضائً-:
تدعو الرإٌة الوطنٌة للمإتمر االكادٌمً لدعم الحوار الوطنً الى اصالح
كافة القوانٌن ،وإصالح المنظومة القضابٌة بما ٌواكب التطورات البشرٌة
والجغرافٌة فً اتجاه دٌمقراطً ٌحفظ حقوق المواطنٌن ،وٌنسجم مع المبادئ
والمواثٌق العالمٌة لحقوق االنسان ،وخصوصا:










الوقوف مع مبدأ مدنٌة القوانٌن بما ٌتوافق مع رإٌة المإتمر
االكادٌمً لدعم الحوار الوطنً كافة ،وان تلتزم هذه القوانٌن بالمواثٌق الدولٌة
والضمانات العالمٌة لحقوق اإلنسان ،وأن تستند على التراث القانونً الٌمن
الجدٌد المجسد لثورتً سبتمبر  ،1962وأكتوبر 1963م وأن تغترف من
الموروث القانونً الدٌمقراطً العالمً.
اجازة قانون مدنً للعقوبات ،وقانون مدنً لإلجراءات الجنابٌة،
ورفض كافة العقوبات الوحشٌة والمحطمة للكرامة االنسانٌة.
وضع قانون دٌمقراطً مدنً لألحوال الشخصٌةٌ ،قر مبدأ
المساواة بٌن الجنسٌن ،وٌضمن حقوق المرأة والطفل ،وٌعمل على تصفٌة كل
تمٌٌز تجاه النساء ،وٌلتزم باالتفاقٌات الدولٌة لمناهضة التمٌٌز تجاه المرأة،
وإنشاء جهاز خاص لضمان تنفٌذ هذا القانون  ،ورصد التمٌٌز ضد المرأة،
وتقدٌم المساعدات الفنٌة والقانونٌة للنساء.
تشدٌد العقوبات على جرابم االغتصاب والتحرش الجنسً والعنف
ضد المراة والطفل ،واال تسقط هذه الجرابم بالتقادم ،كما ٌدعو لتشدٌد العقوبات
على الجرابم التً تتصف بممارسة الوحشٌة.
تشدٌد العقوبات على جرابم السخرة والعبودٌة واالسترقاق وجرابم
الحرب والجرابم ضد االنسانٌة وكافة الجرابم التً تنتهك حقوق االنسان ،واال
تسقط هذه الجرابم بالتقادم.

24

انرلابت عهى دستىرٌت انمىاَني - :


حٌث تتم بواسطة رقابة شعبٌة أو رقابة قضابٌة إذ تعمل كل منها على تؤكد
من مدى مطابقة عمل تشرٌعً وتنفٌذي ألحكام ونصوص الدستور حٌث أن
عدم تطابق ٌعنً إلغاء القانون الذي لم ٌطابق أحكام ونصوص الدستور.
الرقابة القضابٌة على أعمال اإلدارة :وتكون من خالل رقابة بواسطة هٌبةقضابٌة أو ما ٌسمى القضاء اإلداري الذي ٌقوم بمراقبة أعمال اإلدارة ومدى
مطابقتها للقانون.

ادل ـ ــراجع -:
الدكتور بسٌونً عبد الغنً عبد هللا  ،النظم السٌاسٌة و القانون الدستوري
 ،منشؤة المعارف اإلسكندرٌة 1997م.
الدكتور عبد الوهاب محمد رفعت.شٌخاء ابراهٌم عبد العزٌز ،النظم
السٌاسٌة و القانون الدستوري
دار المطبوعات الجامعٌة1997-م.
الدستور الجزابري الصادر فً  8دٌسمبر  ،1996المنشور فً الجرٌدة
الرسمٌة.
اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ،الصادر فً  11دٌسمبر  1948االمم
المتحدة .
 .1المركز الوطنً للمعلومات ،صنعاء الجمهورٌة الٌمنٌة .
 .2وزارة حقوق اإلنسان ،صنعاء ،الجمهورٌة الٌمنٌة ،موقع الوزارة
من شبكة االنترنت.
 .3مكتب رباسة الجمهورٌة ،صنعاء ،الجمهورٌة الٌمنٌة ،موقع
المكتب من شبكة االنترنت.
 .4مكتب مجلس رباسة الوزراء ،صنعاء الجمهورٌة الٌمنٌة ، ،موقع
رباسة الوزراء من شبكة االنترنت .
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 .5مجلس النواب ،صنعاء ،الجمهورٌة الٌمنٌة ،موقع المجلس من
شبكة االنترنت.
 .6مجلس الشورى ،صنعاء ،الجمهورٌة الٌمنٌة ،موقع المجلس من
شبكة االنترنت.
 .7الشبكة العربٌة لحقوق اإلنسان ،شبكة االنترنت الدولٌة.
 .8المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان القاهرة التقرٌر السنوي لحقوق
اإلنسان فً الوطن العربً –2112م.
 .9المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان القاهرة التقرٌر السنوي لحقوق
اإلنسان فً الوطن العربً –2113م.
 .11المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان القاهرة التقرٌر السنوي
لحقوق اإلنسان فً الوطن العربً –2114م.
 .11المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان القاهرة التقرٌر السنوي
لحقوق اإلنسان فً الوطن العربً – 2115م.
 .12عادل فتحً ثابت ،الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان
،االسكندرٌة2118 ،م.
 .13عادل فتحً ثابت  ،النظم السٌاسٌة ،جامعة االسكندرٌة،
االسكندرٌة2117 ،م.
 .14محمد رفعت عبد الوهاب ،انواع الحقوق والحرٌات العامة،
حقوق االنسان ،جامعة االسكندرٌة ،االسكندرٌة2118 ،م.
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