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 هم "حقهق اإلندان" :ــــمفي السظمب األول:

 أواًل: تعخيف "الحقهق" في المغة : 

وىي جسع "حق" وىه مرجر قهليم :)حق الذيء( : أي وجب ، مأخهذ من مادة )ح ق     
ق( ، وىه خالف الباطل، ويظمق في المغة عمى عجة معاٍن ، مشيا: األمخ الهاجب ، والسهجهد 

 0 " حق الذيء  ، أي وجب ، وأحققت الذيء ، أي أوجبتو ( الثابت ، قيقال

 صظالحًا: إ ثانيًا: تعخيف "الحقهق"

وىي مجسهعة الحقهق الظبيعية المريقة بالذخرية اإلندانية ، والتي نرت عمييا الذخائع   
سمبيا من اإلندان ، بغض الشظخ عن جشدِو ولهنِو  الدساوية والسهاثيق الجولية ، واليجهز

   0وديشِو ولغتوِ 

 

 السظمب الثاني : التظهر التاريخي لفيهم " حقهق اإلندان : 

أكج الباحثهن في مجال حقهق اإلندان أن الحزارات القجيسة ساىست في مفيهم حقهق   
رات في بشاء ىحا السفيهم ، اإلندان ، وىحا اإلسيام كان سمبًا وإيجابًا ، حيث إختمفت الحزا

فكل حزارة كان ليا معتقجات فكخية وسياسية وإجتساعية وديشية خاصة بيا ، وقج مّخ التاريخ 
 البذخي بعجت مخاحل ىي : 

السخحمة األولى : )العخفية ( : وسادت ىحِه السخحمة في العرهر القجيسة ، عشجما كانت 
لعبيج ، وشيهع نظام الظبقات ، وإنتياك حقهق السجتسعات مبشية عمى مبجأ القهة ، وإنتذار ا

السخأة ، وسسيت ىحِه السخحمة بالعخفية ، ألن األعخاف والعادات والتقاليج ىي الدائجة في ىحِه 
 0الفتخة ، وأعتبخت ىحِه األعخاف ىي مرجر التذخيع الهحيج

جتسع ، وأصبحت السخحمة الثانية : ) القانهنية ( : وىي مخحمة تجوين األعخاف الدائجة في ال
ىحِه األعخاف قهانين مكتهبة ، فظيخت عجة مجونات تؤكج عمى مبجأ حقهق اإلندان وتشظيم 
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الحياة العامة لمسجتسعات ، ومن تمك القهانين ، القهانين العخاقية ، والسرخية ، واألغخيكية ، 
 0وغيخىا من القهانين00والخومانية 

خحمة التي تحهلت فييا السجونات القانهنية الى السخحمة الثالثة : ) الجستهرية( : وىي الس
 0دساتيخ ، حيث سشة الجول والحزارات القهانين عمى ىيئة دستهر واجب اإللتدام بو 

السخحمة الخابعة : ) الجولية ( : حيث كان لمتبادل التجاري والثقافي بين الجول دور كبيخ في 
من غيخ حساية حقهق اإلندان ، لحلك  تظهر نظم اإلترالت الجولية ، وىحِه اإلترالت التجوم

عسجة الجول الى عقج اإلتفاقات والسعاىجات الجولية لحساية حقهق رعاياىا ، ومن بين تمك 
السعاىجات اإلعالن العالسي لحقهق اإلندان الرادر عن الجسعية العامة لألمم الستحجة سشة 

  0م8948

 

 السظمب الثالث : دور الحزارات القجيسة في مفيهم حقهق األندان : 

ن السديخة الفمدفية والقانهنية لحقهق اإلندان لم تبجأ في غفمة من التاريخ فيشاك أصهل إ  
وأسذ سابقة بشت عمييا الحزارة الحجيثة مفاليسيا عن حقهق اإلندان، ومن ثم فان الكيسة 

تقل أىسية عن الكيسة السهضهعية فاألولى تبخز أىسية الثانية التاريخية لسزامين الحقهق ال 
بذكل مزاعف والتظخق لسهضهع حقهق اإلندان من الشاحية التاريخية ومحاولة التساس 
األصهل التاريخية ليحه السديخة أمخ لو أىسيتو بيجف رسم صهرة لعسمية التغييخ التي حجثت 

هة إلى حخكة وطشية ودولية لحقهق اإلندان لسعخفة في األفكار اإلندانية التي تختب عمييا الجع
، لحا البج لشا من دراسة كل حزارة ودى  إمكانية ضسان تظبيق ىحه الحقهق برهرة عسمية

  تفاعميا مع مفيهم حقهق اإلندان :

أقجم القهانين التي عخفتيا البذخية  ، تعج القهانين العخاقية القجيسة أواًل : الحزارة العخاقية :
ماعخفو مشيا التاريخ القجيم ، وىحا يجل عمى أن السجتسع العخاقي كان قج قظع شهطا بعيجا وأىم 

في بشاء صخح الحزارة االندانية ، وأنو كان عمى درجة كبيخة من السجنية والتشظيم االجتساعي 
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أصبح العخاق ميج الحزارات البذخية ، وأبخزىا إىتسامًا بحقهق اإلندان ، وىشالك عجة  ، حتى 
 دلة تثبت صحة ىحا اإلدعاء مشيا : أ

هح مشقهش عميو بالخط الدهمخي كمسة ) أماركي ( وىحِه الكمسة تعشي العثهر عمى ل -8
 0الحخية

إحتفال العخاقيين القجماء في العذخين من كل شيخ بعيج اإللو ) شسذ( وىه إلو العجالة ،  -2
 0وولجيِو ) كيته و ميتداو ( أي العجالة والحق

عمى حكسة سهمخية تقهل ) الشيء يختقي الى مدتهى العجالة ، فإنيا تدسح  العثهر -3
 بإزدياد الحياة وتظهرىا (   

العثهر في مكتبة أشهر بانيبال عمى حكسة سهمخية مهجيو الى الحكام جاء فييا ) إذا لم  -4
 يعبأ السمك بإقامة العجل ، فدتعم الفهصى شعبو وتخخب بالده ( 

وعسل إصالحي ، يتزح من خالليا مجى الهعي لجى العخاقين القجماء  وجهد خسدة قهانين -5
 في بشاء مفيهم حقهق اإلندان ، وىحه القهانين ىي :

ـــــــجم القـــــــهانين السكتهبـــــــةأ ىـــــــه :قـــــــانهن اورنســـــــه *  ـــــــأل  مـــــــن ) ق ( مـــــــادة 38، ويت
ـــــم ال ـــــة ، ت ـــــارقانهني ـــــل عمســـــاء االث ـــــا مـــــن قب ـــــهر عميي ـــــانهن وىـــــحا  عث ـــــك أالق صـــــجره السم
 قبـــــــــل الســـــــــيالد(2888 -2003الثالثـــــــــة) ارونســـــــــه مؤســـــــــذ لدـــــــــاللة أورالدـــــــــهمخي 

بـــــــالتعخف عمـــــــى لـــــــهح ( صـــــــسهئيل نـــــــهح كخيســـــــخ)وقـــــــج اســـــــتظاع العـــــــالم السدـــــــساري 
ـــــان  ـــــهح ك ـــــي اســـــشظبهل،وىحا الم ـــــجيم ف ـــــي متحـــــ  الذـــــخق الق ـــــه  ف ـــــان محف مدـــــساري ك

ــــــك الدــــــ ــــــحي اصــــــجره السم ــــــى اجــــــداء مــــــن ىــــــحا القــــــانهن ال ــــــهي عم ،  همخي اورنســــــهيحت
ندـــــــــان وكـــــــــان ىـــــــــحا عـــــــــام ىـــــــــحا القـــــــــانهن اقـــــــــخار لحقـــــــــهق اال وقـــــــــج جـــــــــاء فـــــــــي 

ىــــــحا القــــــانهن مـــــــا اليــــــجف مــــــن تذـــــــخيعو  وقــــــج ذكــــــخ فـــــــي مقجمــــــة الســــــيالدي8952
البغزـــــــاء والظمـــــــم حيـــــــث تظـــــــخق الـــــــى تهطيـــــــج العجالـــــــة والحخيـــــــة فـــــــي الـــــــبالد وازالـــــــة 

وقــــــــج تزــــــــسن ىــــــــحا القــــــــانهن العجيــــــــج مــــــــن الشرــــــــهص لسبــــــــاد  حقــــــــهق ، والعــــــــجواة
وأن مثــــــل تمــــــك الحقــــــهق  ،فــــــي االعــــــالن العــــــالسي لحقــــــهق  قخارىــــــااالندــــــان التــــــي تــــــم أ



 دكتهرة زيشب حسدة            حقهق االندان         السحاضخة االولى  
 

 

 (،89(الــــــى)85تحــــــخيم السدــــــاس بجدــــــم االندــــــان والــــــحي جــــــاء نرــــــو فــــــي الســــــهاد)
ـــــــش  الســـــــادة ـــــــث ت ـــــــى بعزـــــــيا والهاضـــــــح مشيـــــــا حي ـــــــا نتظـــــــخق ال ـــــــى ان: 86 /وىش عم
ـــــاً  ـــــجفع مش ـــــو ان ي مـــــن  واحـــــجاً  ))اذا حظـــــم رجـــــل متعســـــجا طـــــخف رجـــــل اخـــــخ بيـــــخاوة، عمي

عمـــــــى ان: ))اذا قظـــــــع رجـــــــل بدـــــــكين انـــــــ  رجـــــــل  87ادة/الفزـــــــة(( وجـــــــاء فـــــــي الســـــــ
عمــــــى ان:  89مــــــن الفزــــــة(( وجــــــاء فــــــي الســــــادة/ اخــــــخ، عميــــــو ان يــــــجفع ثمثــــــي الســــــن

ـــــــو ان ـــــــل  ))اذا كدـــــــخ رجـــــــل ســـــــن رجـــــــل اخـــــــخ، عمي ـــــــجفع شـــــــيقمين مـــــــن الفزـــــــة لك ي
ــــــات ســــــن((  ــــــحلك لقــــــب أورنســــــه  وقــــــج اعتســــــج القــــــانهن مبــــــجأ التعــــــهيض فــــــي العقهب ،ل

  0خ وأكج ( بـ) مشظم العجالة في سهم

وىه خامذ ممهك ساللة ) أيدن األمهرية ( الحي حكم في بجاية  :قانهن لبت عذتار *
( مادة عثخ عميو مكتهب عمى سبع قظع وبالمغة 37العيج البابمي ، وقانهنو يتكهن من )

ىحا  وىحا القانهن تزسشت نرهصو حقهق االندان في العخاق القجيم يتأل  الدهمخية ،  
من الحقهق التي و  ، ورنسه وخاتسة ومهاد قانهنية أخخى القانهن من مقجمة مذابية لقانهن ا

نرافيم ، ومشع تعحيب إلعبيج ومشع االساءة الييم واوجب كج عمييا ىحا القانهن حساية طبقة اأ
القانهن االندان لالندان، وضسن حقهق الظفهلة، ومشع السداس بجدم الحيهان، كسا ان ىحا 

وىشا وضع القانهن نرا بعجم االيجاز فيو ألي شخ  ،  تبخ الستيم بخ  حتى تثبت أدانتوعأ
جد ان عسمية الكبض تتم ، وح اقتخفويمقي الكبض عمى شخ  أخخ بجخم يعتقج أو يذك أنو 

والسداس  فقط في حالة ثبهت الجخم  كسا أن مهاده اعظت لالندان حقو عشجما يمحقة الزخر
يجه بدهء معاممتو وثبت عمى سيجه اذا اشتكى عبج سيج عمى س أن عمى 84وتش  السادة /

ساءة عبهديتو مختين، فدهف يحخر العبج(( كسا جاء في الخاتسة ان: )) لبت عذتار ابن إ
االلو انميل قج قزيت عمى البغزاء والعش  وعسمت إلى ابخاز العجالة والرجق وجمب الخيخ 

 0((لمدهمخيين واالكجيين

 


