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 :المقدمة

أصبح موضوع حقوق اإلنسان في المملكة من الموضوعات الحيوية التي اكتسبت أهمية خاصة في السنوات األخيرة، وهذا ليس بغريب 
في دولة اتخذت اإلسالم دستورا ومنهج حياة فقد نص القرآن الكريم على تكريم هللا لإلنسان في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، 

 لهي رعاةة هذ  الحقوق وحماتتها ومن  ك  ما من أننه أن تنا  منها  ويقتضي هذا التكريم اإل

 فما هي حقوق اإلنسان؟

اإلنسان حقوق متنصلة في جمي  البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو 
لحق في الحصو  على حقوقنا اإلنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز  لونهم، أو دتنهم، أو لغتهم، أو أي وض  آخر  إن لنا جمي  ا

وجمي  هذ  الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة، وكثيرا ما تتم التعبير عن حقوق اإلنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون 
نون الدولي األخرى  ويرسى القانون الدولي لحقوق وفي أك  معاهدات، والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القا

اإلنسان التزامات على الحكومات بالعم  بطرق معينة أو االمتناع عن أعما  معينة، من أج  تعزيز وحماةة حقوق اإلنسان والحريات 
 األساسية الخاصة باألفراد أو الجماعات 

سواًء االجتماعية أو االقتصادةة أو السياسية ونحوها، فهو مبدأ تموت في  مبدأ غاةة في األهمية على كافة المستويات، مبدأ المساواة
سبيله األنفس وُتشنُّ من أجله الحروب وتنَضح به كتابات المفكرين والمصلحين، ويتغنى به الساسة وذوو الرياسة  ونحن في هذا 

ين يد على األلف وأربعمائة عام فيما لم تعرفه قوانالبحث سنسلط الضوء بإةجاز أدتد على تسامي هذا المبدأ في الشريعة منذ ما تز 
إال منذ زمن قريب، فمن مق  منها ومن مستكثر، لكن ما زا  ركب قوانينهم خلف ركب الشريعة في -غربيها قب  أرقيها-أعوب العالم 

واة ويفرضها فالقرآن ةقرر المساهذا المبدأ  جاءت الشريعة اإلسالمية منذ نزولها بنصوص صريحة تقرر مبدأ المساواة وتفرضه فرًضا، 
ِ َأْتَقاُكْم اِئَ  لِ على الناس جميًعا في قوله تعالى: )َةا َأتَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وأنثى َوَجَعْلَناُكْم ُأُعوًبا َوَقبَ  َتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللَّ

َ َعِليٌم َخِبيٌر(، وال رسو  ةكرر هذا المعنى في قوله: )الناس سواسية كنسنان المشط الواحد، ال فض  لعربي على أعجميِ  إال ِإنَّ َّللَّ
ن م بالتقوى(، ثم تؤكد هذا المعنى تنكيًدا في قوله: )إن هللا قد أذهب باإلسالم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائهم، ألن الناس من آدم وآدم

الحظ على هذ  النصوص أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة، فال قيود وال استثناءات، وأنها المساواة تراب وأكرمهم عند هللا أتقاهم(  ويُ 
على الناس كافة، أي على العالم كله، فال فض  لفرد على فرد، وال لجماعة على جماعة، وال لجنس على جنس، وال للون على لون، 

ر الناس أنهم خلقوا من أص  واحد من ذكر وأنثى، وال تفاض   وال لسيد على مسود، وال لحاكم على محكوم  وهذا هو نص القرآن ُتذك 
إذا استوت األصو  وإنما مساواة، وهذا هو قو  الرسو  صلى هللا عليه وسلم تذكر الناس أنهم جميًعا تنتمون إلى رج  واحد خلق من 

هو بينها أي فرق  وقد نز  مبدأ المساواة على الرسو  و تراب، فهم متساوون ويشبههم في تساويهم بنسنان المشط الواحد التي ال تجد 
ةعيش في قوم أساس حياتهم وقوامها التفاض ، فهم تتفاضلون بالما  والجا ، والشرف واللون، ويتفاخرون باآلباء واألمهات، والقبائ  

 إنما كان الداف  لتقريرها من وجه هو رف واألجناس، فلم تكن الحياة االجتماعية وحاجة المجتم  هي الدافعة لتقرير مبدأ المساواة، و 
مستوى المجتم  ودفعه نحو الرقي والتقدم، كما كان الداف  لتقريرها من وجه آخر ضرورة تكمي  الشريعة بما تقتضيه الشريعة الكاملة 

 .الدائمة من مبادئ ونظريات
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 أواًل: الهدف من البحث: يسعي هذا البحث إلى تأكيد األهداف التالية:

 إظهار مبدأ المساواة في الحياة بين البشر جميعًا والتنكيد على أهمية وجود  بينهم لتنظيم أمور الحياة   1
 التنكيد على أهمية مبدأ المساواة في الشريعة اإلسالمية وأةضًا في النظم الوضعية   2
 إلقاء الضوء على إةجابيات مبدأ المساواة بين الناس في المجتمعات المختلفة   3
 ضوء على تطبيقات مبدأ المساواة بالمملكة العربية السعودةة إلقاء ال  4

 1 ثانيًا: تعريف مبدأ المساواة شرعًا:

تعنى أن الناس جميعا متساويين أمام أرع هللا عز وج  وأن الجمي  متساويين في الحكم فالدتن  كلمة المساواة في الدين اإلسالمي
وغير األأراف وبين الغني والفقير أو القوي والضعيف الجمي  ةقف سواء أمام هللا عز اإلسالمي ال ةعرف التفريق بين أأراف الناس 

التي أكد بها الرسو  صلى هللا عليه وسلم أن الناس سواء  األحادتث وج  عند الحساب، وقد نجد أن السنة النبوية مملوءة بالكثير من
 .الحكم وأمام عد  هللا فقد حلف الرسو  أن لو فاطمة ابنته سرقت وهي األقرب لقلبه أقدم على قط  تدهاأمام 

 ثالثًا: تعريف مبدأ المساواة نظامًا:

كمبدأ من المبادئ الدستورية الحدتثة أن األفراد أمام القانون سواء دون تمييز بينهم بسبب األص  أو الجنس أو  يقصد بمبدأ المساواة
 دتن أو اللغة أو المركز االجتماعي في اكتساب الحقوق وممارستها والتحم  بااللتزامات وأدائها ال

أنه "خضوع كافة المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، على نحو تتناسب بطريقة منطقية  يقصد بمبدأ المساواة في النظام
حة بدأ بتقرير معاملة قانونية مختلفة للمراكز القانونية المختلفة، أو بسبب ةستند إلى المصلوفقًا للهدف الذي توخا  القانون، ويتحقق الم

 العامة إذا كان ذلك كله متفقًا م  الهدف الذي توخا  القانون" 

طبيق ي تةقصد بها أن جمي  أفراد المجتم  ةكونون بها طائفة واحدة بغير تمييز ألحد منهم على اآلخر ف المساواة أمام القانون:
 القانون 

ويقصد بها عدم اختالف جهة الفص  في النزاع باختالف الوض  االجتماعي للمتقاضين، وال ةمن  ذلك تنوع  المساواة أمام القضاء:
 2 جهات القضاء تبًعا لتخصصاته 

 

 

 

                                                           
 148  موسوعة الفقه والقضاء  الدار العربية  القاهرة  ص االسالم وحقوق االنسان. دراسة مقارنة(  1982د القطب محمد القطب  ) 1
 18-11  طبعة بيروت  لبنان  ص ه اإلسالمي ومنهج االستفادة منه على الصعيدين اإلسالمي والعالميكتاب تراث الفق(  1967د جما  الدتن عطية ) 2
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 المبحث األول

 التطور التاريخي للمبدأ

 المطلب األول: وضع المبدأ قبل اإلسالم:

الكثير من مراجلها التاريخية، عبر الكثير من مناطق المعمورة التمييز والتفاض  في معاملة الناس، وفي ممارسة عرفت البشرية في 
الحقوق والحريات العامة، وكان هذا التمييز ةقوم على أساس معاتير وأوصاف جلها ليست من اختيار الشخص وإراداته، كالجنس 

 واللون واللغة 

المساواة بمراح  مختلفة وتميز بخصائص ذاتية مختلفة، فلقد تباتنت النظرة نحو هذا المبدأ في  مر مبدأ ففي العصور القديمة
المجتمعات القدةمة، فهناك من اعتنى به بدرجة كبيرة في تلك المجتمعات، وهناك من لم تهتم به في مجتمعات أخرى، حيث تعرض 

لمساواة كحقيقة واقعية في تلك المجتمعات حيث كانت أغلب تلك لنكسات على تد الملوك واألمراء والكهنة، ولم تتجسد فكرة ا
 3 المجتمعات تعاني من التمييز والتفاض  بين مختلف الطبقات 

)الفراعنة( مارسوا التميز العنصري بك  أأكاله فساد الظلم والقهر االجتماعي وذلك في مراح  الدولة المصرية  فعند المصريين القدامى
حدتثة، حيث كان فرعون مصر ةعتبر نفسه مفوض من األلهة ليملك األرض وما عليها، كما أستغ  طبقة الكهنة القدةمة والوسطى وال

 الفرصة لممارسة أنواع الظلم واالستبداد فتكونت في مصر طبقات كثيرة ساد بينهم عدم التساوي أمام الفانون والقضاء 

قة المواطنين األحرار وطبقة األرقاء والعبيد، فهذا أرسطو أحد أكبر فقد كان المجتم  مقسم إلى طبقات هي طب أما عند اليونان
فالسفتهم ةقسم البشر بدور  إلى مراتب )فمن البشر خلق بالطبيعة إلعطاء األوامر ومن البشر خلق بالطبيعة لتنفيذ األوامر( وهذا ترتب 

 عليه ظهور مجتم  بال مساواة بينهم 

  الروماني التفاض  والتمييز وعدم التساوي أننه أنن اليونانيون، فقد كان المجتم  الروماني فقد عرف المجتم أما بالنسبة للرومان
 مقسما إلى طبقتين طبقة األأراف وطبقة العامة التي لم ةمكن لها حق االقتراع وحق تولى الوظائف العامة وحق الزواج من األأراف 

 المطلب الثاني: وضع المبدأ بعد اإلسالم: 

على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ليكون هو خاتم المرسلين ويصبح اإلسالم الدتن الوحيد  الدتن اإلسالمي عز وج أنز  هللا 
لمصطلحات ين أأهر االموجه للعالمين، وقد وض  هللا في ذلك الدتن الكثير من األسس والمفاهيم الخاصة بالبشر بشك  عام، ومن ب

وأن الناس جميعا سواسية أمام هللا عز وج   المساواة  التي أكد عليها الدتن اإلسالمي للمسلمين وأن تتعاملوا به م  البشر هو مبدأ
 4 .وفي اآلخرة وأن الجمي  سوف ةحاسب بنفس الطريقة وال فرق بين أخص وآخر نياالحياة الد في

                                                           
  مذكرة تخرج لني  أهادة الماستر في العلوم القانونية  كلية بحث حول مبدأ المساواة بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية(  2012قاليه عبد القادر ) 3

 3-1سية  الجزائر  ص الحقوق والعلوم السيا
  19وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  ص  كتاب حقوق االنسان في اإلسالم.(  2014عبد هللا عبد المحسن التركي  ) 4
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فالمساواة التي جاء بها اإلسالم مساواة إةجابية تنطلق الفرد على ضوئها لتحسين مستوا  الروحي والمادي، وهكذا ةكون الفرد في 
في المجتم ، باإلضافة إلى أن قيمة الفرد عند هللا واحدة وال المجتم  اإلسالمي غير مقيد بني قيد ةحو  دون مساواته بباقي األفراد 

 فض  ألحد على أخر 

نين طفمبدأ المساواة ةعني عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية  وعلى ذلك، فإن مبدأ المساواة بين الموا
من تفاوت في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة  فمبدأ المساواة تتطلب  أمام القانون ال ةعني أن تعام  األفراد على ما بينهم

معاملة متساوية في التشري ، والذي ةض  الحدود والفواص  لمعاملة األفراد ذوي المراكز القانونية المختلفة معاملة مختلفة، فمبدأ 
ب  ةعني أن األأخاص ذوي المراكز القانونية المتماثلة تنبغي معاملتهم المساواة ال ةعني أنه ةجب معاملة ك  األفراد بطريقة متماثلة، 

 .معاملة متماثلة

وعليه تتضح مما سبق أن مبدأ المساواة في باعتبار  أحد أسس حقوق االنسان، ةختلف وضعه في الشريعة اإلسالمية عما هو عليه في 
 والدراسة القوانين الوضعية األمر الذي ةجع  هذا الموضوع جدتر بالبحث 

 المبحث الثاني

 المساواة وحقوق االنسان في المواثيق الدولية والنظم الوضعية

 المطلب األول: مفهوم المبدأ وفق االعالن العالمي لحقوق االنسان 

 1965ورد في االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  أأكا  التمييز العنصري المصدق عليها بقرار الجمعية العامة في دةسمبر عام 
" إن الدو  األطراف في هذ  االتفاقية إذا ترى أن ميثاق األمم المتحدة ةقوم على مبدأي الكرامة والتساوي  19ووفقًا ألحكام المادة 

األصليين بين جمي  البشر، وأن جمي  الدو  األعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردةة، بالتعاون م  المنظمة بغية إدراك 
األمم المتحدة، المتمث  في تشجي  وتعزيز االحترام والمراعاة العالميين لحقوق االنسان والحريات األساسية للناس جميعًا أحد مقاصد 

 5دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدتن" 

ق رامة والحقوق، وأن لك  انسان حوإذ ترى أن اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ةعلن أن البشر تولدون جميعًا أحرارًا ومتساوون في الك
التمت  بجمي  الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز السيما بسبب العرق أو اللون أو األص  القومي، وإذ ترى أن جمي  البشر 

 متساوون أمام القانون ولهم حق متساِو في حماتته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز 

بنن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو األص  االثني تشك  عقبة تعترض العالقات الودةة والسلمية بين  وإذ تؤكد من جديد
األمم، وواقعًا من أننه تعكير السلم واألمن بين الشعوب واإلخال  بالوئام بين أأخاص ةعيشون جنبًا إلى جنب حتى داخ  الدولة 

 الواحدة 

                                                           
رسالة مقدمة للحصو  على درجة الدكتورا  في  المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية.(  1992حمود حمبلي ) 5

 42القانون  جامعة الجزائر  ص 
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مي  التدابير الالزمة للقضاء السري  على التمييز العنصري بكافة اأكاله وعناصر ، وعلى من  المذاهب وقد عقدت عزمها على اتخاذ ج
والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين األجناس وبناء مجتم  عالمي متحرر من جمي  أأكا  العز  والتمييز 

 6 العنصريين 

" تتعهد ك  دولة طرف بعدم إتيان أي عم  أو ممارسة من أعما  أو ممارسات التمييز العنصري  /أ2وقد جاء في هذ  االتفاقية المادة 
ضد األأخاص أو جماعات األأخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جمي  السلطات العامة والمؤسسات العامة )القومية والمحلية( 

 طبقًا لهذا االلتزام" 

 تشجي  أو حماةة أو تنتيد أي تمييز عنصري ةصدر من أي أخص أو منظمة"  /ب " تتعهد ك  دولة طرف بعد2ونصت المادة 

 المطلب الثاني: مقارنة بين المفهوم في المواثيق الدولية والنظم الوضعية والتشريع اإلسالمي

 مبدأ المساواة في المواثيق الدولية: (أ

ي عليها ك  نشاطات األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان، والتتشك  المواثيق الدولية العامة القاعدة المعنوية والقانونية التي ترتكز 
على أساسها أقيمت اآلليات الدولية لحماةة وترقية حقوق الفرد، تتمث  هذ  النصوص األساسية في ميثاق األمم المتحدة فرع أو ، 

 ة لحقوق االنسان قرع ثان واالعالن العالمي لحقوق االنسان، والعهدتين الدوليين، الذتن ةمثلون الشرعية الدولي

وهو أسمى اتفاق دولي ألنه مفتوح النضمام ك  الدو  من جمي  أنحاء العالم، حيث تتسم بالسمو على فوفقًا لميثاق األمم المتحدة 
 منه  103سائر االتفاقيات الدولية األخرى طبقًا للمادة 

م القانونية ومبدأ المشروعية والعد ، وإذا لم ةحترم تنهار في المجتم  قي فلقد أعلن هذا الميثاق على مبدأ المساواة وأعتبر  أساس القاعدة
 7 كثيرة منها الحرية والسالم، كما جع  من أولوياته وأهم أهدافه تعزيز حقوق االنسان وحرياته األساسية دون تمييز 

المتحدة منذ نشنتها على تجسيد حقوق االنسان حيث عملت األمم االنسان وقد تم تنظيم مبدأ المساواة في الشرعية الدولية لحقوق 
على أرض الواق ، والتزمت التزامًا عميقًا بقضية حقوق االنسان وكرامته وبذلت جهودًا بواسطة أجهزتها وفي مقدمتها المجلس 

ن نسان لتكو االقتصادي واالجتماعي الذي من حقه أن ةقدم توصيات في مجا  حقوق االنسان، والذي بادر بإنشاء لجنة حقوق اال
 معيارًا ةسمح للدو  معرفة أدائها في تعزيز هذ  الحقوق 

 مبدأ المساواة وفق التشريع اإلسالمي: (ب

مبدأ المساواة هو من أهم مبادئ الشريعة اإلسالمية حتى أضحى أصال من أصولها وفرعًا من فروعها، وإن ما ةميز مبدأ المساواة في 
 ز بمجموعة من الخصائص منها:اإلسالم عن غير  من المفاهيم أنه ةمتا

                                                           
 م 1965/دةسمبر/21االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  أأكا  التمييز العنصري المؤرخة بتاريخ  6
تخرج لني  أهادة الماستر في العلوم القانونية  كلية    مذكرةبحث حول مبدأ المساواة بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية(  2012قاليه عبد القادر ) 7

 25-22الحقوق والعلوم السياسية  الجزائر  ص 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالالعدد 

 م 2021 – نيسان – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

511 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 قيام مبدأ المساواة في اإلسالم على عقيدة التوحيد   1
 الشمولية في مبدا المساواة في اإلسالم، فالمساواة بين األفراد جميعا ال فرق بينهم   2
 مبدأ المساواة في اإلسالم ةقوم على الالمحاباة، فال محاباة ألحد في تطبيق أرع هللا   3
بشر في المزاةا التي تنفرد بها البعض دون البعض اآلخر، حيث قا  تعالي " ق  ه  ةستوي الذتن ةعلمون عدم المساواة بين ال  4

 8والذتن ال ةعلمون    " صدق هللا العظيم  

 حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية:

 :الشريعة االسالمية فيما يلي وتتلخص هذه الحقوق بما أجملته نصوص

 ولقد كرمنا بني آدم  بنص القرآن الكريم الذي جاء فيهاالنسان عمال  أ  كرامة

الما  عمال بما جاء في  بين انسان وآخر بسبب العرق والجنس أو النسب أو التمييز في الكرامة وفي الحقوق األساسية ما عدم ب 
ألبيض على أسود اال بالتقوى"  مي والوعمال بقو  رسو  اإلسالم " ال فض  لعربي على أعج " أكرمكم عند هللا أتقاكم ان القرآن الكريم"

 السالم "النساء أقائق الرجا "  وقوله أةضا عليه

االسرة عمال بقو  رسو  السالم "الخلق  خير بني االنسان عند هللا هو أكثرهم نفعا لهذ  النداء بوحدة األسرة االنسانية واالعالن بنن .ج
 عيا  هللا وأحبهم اليه أنفعهم لعياله"  كلهم

االنسان دون النظر الى جنسيتهم أو  الخير وتقدةم جمي  أنواع البر الى جمي  بني دعوة الى التعاون بين الشعوب على ما فيهال .د
لم  ال تنهاكم هللا عن الذتن أتقاكم" وقوله" وجعلناكم أعوبا وقبائ  لتعارفوا ان أكرمكم عند هللا بما جاء في القرآن الكريم" دتنهم عمال
 المقسطين"  أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان هللا ةحب الدتن ولم ةخرجوكم من دةاركمةقاتلوكم في 

وعمال بقوله  ” اكرا  في الدتن ال ” فيها عمال بما جاء في القرآن الكريم االنسان في عقيدته وعدم جواز ممارسة االكرا   حرية هـ 
 في العقيدة  تعما  الضغط على حرية االنسانفي استنكار اس وذلك أفننت تكر  الناس حتى ةكونوا مؤمنين" أةضا"

 رسو  هللا "ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام"  العدوان على ما  االنسان وعلى دمه عمال بقو  و حرمة

 حتى تستننسوا"  ال تدخلوا بيوتا غير بيونكم القرآن الكريم" البيت لحماةة حرية االنسان عمال بما جاء في حصانة ز 

والفقر بفرض حق معلوم في أموا   انسان بالحياة الكريمة والتحرر من الحاجة بين أبناء المجتم  في حق ك  ح التكاف  فيها
 أموالهم حق معلوم للسائ  والمحروم"  "والذتن في ليصرف لذوي الحاجة على اختالف حاجاتهم عمال بما جاء في القرآن الكريم القادرين

                                                           
  مذكرة تخرج لني  أهادة الماستر في العلوم القانونية  كلية بحث حول مبدأ المساواة بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية(  2012قاليه عبد القادر ) 8

 44-43سياسية  الجزائر  ص الحقوق والعلوم ال
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مسلم" أي على ك   عمال بقو  رسو  هللا "طلب العلم فريضة على ك  قضاء على الجه العلم على ك  مسلم من أج  ال اةجاب .ط
انظروا ماذا في  فيها والنفاذ اليها عمال بقو  هللا تعالى " ق  واالناث م  فتح آفاق السماء واألرض للنظر من أسلم ويشم  ذلك الذكور

 السماوات واألرض" 

أةة دولة حتى اليوم وذلك  والتعليم وهذا لم تص  اليه حقوق االنسان في واجب التعلمفرض العقوبة على الممتنعين عن  امكان ي 
 على ك  مسلم  نتيجة لفرض التعليم

إلدخاله في تشريعها وذلك  أربعة عشر قرنا وقب  أن تتنبه أةة دولة حينذاك الحجر الصحي في حاالت األمراض المعدةة منذ فرض ك 
عمال بقو  الرسو   جانب حماةة المجتم  من الفقر والجه  كما تقدم حماةة الصحة العامة من المرض الىاالسالم في  مبالغة من قب 

 وق  وأنتم بنرض فال تخرجوا منها فرارا منه"  سمعتم بالطاعون بنرض فال تدخلوا عليها وإذا عليه الصالة والسالم "إذا

 مبدأ المساواة في النظم الوضعية: (ت

بننه هو ك  المبادئ واألحكام والقواعد والقوانين والوثائق المنظمة لسلوك األفراد والجماعات والتي هي  وضعيبداية نعرف القانون ال
 من وض  االنسان بناء على اجتهاداته الخاصة 

دونها، لذلك ب وبشنن مبدأ المساواة في القوانين الوضعية فيرى أغلب الكتاب والمعاصرين انه هو الركيزة األساسية التي ال وجود للحريات
تخض  الحقوق والحريات جميعًا لذلك المبدأ، وتعد فكرة المساواة من األفكار المثالية التي تستهوي ك  البشر حيث أثارت انتبا  ك  
الفالسفة والمفكرين على مر العصور، باعتبارها المث  األعلى والنموذج الذي ةحتذى به في مجا  الحياة العامة على مر العصور، 

 كان مفهوم المساواة ةختلف عند قدماء المصريين عما هو موجود عند االغريق وأةضا عما هو موجود عند العرب قب  اإلسالم  فقلد

بدأت الدعوة إلى المساواة في أوروبا م  بداةة عصر النهضة واستندت على أساس أتدتولوجي من المذهب الفردي الوثيق الصلة 
ساس االعتراف بحقوق االنسان وحرياته األساسية باعتبارها حقوق طبيعية لصيقة بك  فرد وليست بالقانون الطبيعي الذي ةقوم على أ

 حقوقًا مكتسبة من المجتم  

 المبحث الثالث

 وضع المبدأ في القانون السعودي

 المطلب األول: الرد على منتقدي وضع حقوق االنسان في المملكة:

، الحكم في السعودةة قائم على الشريعة اإلسالمية في المذهب الحنبلي إلى تفسيرات المملكة العربية السعودةة حقوق اإلنسان في تستند
ة التي سان في المملكة وخطتها التنفيذةوتعم  السعودةة حالًيا على مراجعة االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلن مبادئ العد  والمساواة،

 2030مبادرة تشم  جمي  مجاالت حقوق اإلنسان  وتتضمن رؤية المملكة  100ترتكز على ستة محاور رئيسة تنبثق منها أكثر من 
دريب والحق التالعدتد من مجاالت حقوق اإلنسان، كالحق في الحياة، والحق في األمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم و 

 .في العم  وحماةة األسرة وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة وغيرها

http://www.ajsp.net/
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 الرأي في تولي المرأة للقضاء: .1

ذهب جمهور العلماء إلى أنه ال ةجوز للمرأة أن تتولى القضاء، ولو ولِ يت أثم المولي , وتكون والتتها باطلة , وحكمها غير نافذ في 
 9  .مي  األحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفيةج

 :واستدلوا على ذلك بجملة من األدلة

ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمنْ  -1 َ  َّللَّ   فالرج  قيم 34النساء/َأْمَواِلِهْم(  قو  هللا تعالى: )الرِ َجاُ  َقوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضَّ
كس ععلى المرأة، بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، فاآلةة تفيد عدم والةة المرأة , وإال كانت القوامة للنساء على الرجا  , وهو 

 . ما تفيد  اآلةة

 . 228قوله تعالى: )َوِللرِ َجاِ  َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة( البقرة/ -2

درجة زائدة على النساء، فتولي المرأة لمنصب القضاء تنافي الدرجة التي أثبتها هللا تعالى للرجا  في هذ  اآلةة فمنح هللا تعالى الرجا  
 .ألن القاضي حتى ةحكم بين المتخاصمين ال بد أن تكون له درجة عليهما

ِ َصلَّى َّللَُّ  -3 ا َبَلَغ َرُسوَ  َّللَّ َلْيِهْم ِبْنَت ِكْسَرى َقاَ : )َلْن ُةْفِلَح  َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ أَْهَ  َفاِرَس َقْد َملَُّكوا عَ وَعْن َأِبي َبْكَرَة رضي هللا عنه َقاَ : َلمَّ
  4425) َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرأًَة( روا  البخاري 

مي  ابه، والحدتث عام في جاستد  الفقهاء بهذا الحدتث على عدم جواز تولي المرأة القضاء، ألن عدم الفالح ضرر ةجب اجتناب أسب
 .الوالةات العامة، فال ةجوز أن تتوالها امرأة، ألن لفظ )أمرهم( عام فيشم  ك  أمر من أمور المسلمين العامة

 10 :قال الشوكاني رحمه هللا

 .انتهى“أوليًا فليس بعد نفي الفالح شيء من الوعيد الشديد, ورأس األمور هو القضاء بحكم هللا عز وجل, فدخوله فيها دخواًل “

 المساواة بين الرجل والمرأة في الجنس: .2

تنخذ أنظمة المملكة العربية السعودةة المستمدة من الشريعة اإلسالمية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرج  والمرأة، والتي تراعي 
نن ي نهاةة المطاف، وتؤمن المملكة بالخصائص والسمات التي تتمت  بها كٌ  من الجنسين ويختلف بها عن اآلخر، وتحقق العد  ف

تكام  العالقة بين الجنسين طريقٌة ُمثلى لتعزيز وحماةة حقوق اإلنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها  وتجدر 
 التمييز ضد المرأة ( من اتفاقية القضاء على جمي  أأكا  1اإلأارة إلى أن تعريف مصطلح " التمييز ضد المرأة " الوارد في المادة )

                                                           
 11/350) "( , "المغني20/127( , "المجموع" )2/531انظر: "بداةة المجتهد" ) 9

 4/273) "السي  الجرار) 10
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(CEDAW)  تنسجم م  ما هو معمو  به في المملكة، حيث ال تتضمن أنظمة المملكة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد تنتج عنه توهين
 .أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في جمي  الميادتن

 بخصوص التساوي بين الرجل والمرأة في الميراث: .3

د الدكتور محمد عمارة في تقدةمه للكتاب أنَّ أبهة التماتز بين الر جا  والنساء في الميراث، والتي تزعم مثيروها أن ها دلي  عل  ىويؤك 
 :انتقاص اإلسالم للمرأة ومكانتها، ال تحكمها الذكورة واألنوثة، وأن ه محكوم بمعاتير ثالثة وهي

 .فكل ما اقتربت الصلة زاد النصيب –المتوفى –وبين المور ث -أو أنثى  ذكراً  –درجة القرابة بين الوارث  -أوالً 
موق  الجي  الوارث من التتاب  الز مني لألجيا ، فاألجيا  التي تستقب  الحياة عادة ما ةكون نصيبها في الميراث من األجيا   -ثانياً 

 .التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر الذكورة واألنوثة للوارثين
رع على الوارث للقيام به حيا  اآلخرين، وهذا هو المعيار الذي تورث توافتًا بين الذكر واألنثى،  –ثاً ثال العبء المالي الذي توجب الشَّ

ُ ِفي َأْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُ  َحظِ  اأْلُْنَثَيْيِن{  11.قا  هللا تعالى: }ُتوِصيُكُم َّللَّ

تتم استجواب المتهم في حا  ال تنثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، وعدم جواز تحليفه أو  ( من النظام أن102وأوجبت المادة الـ)
استعما  وسائ  اإلكرا  ضد   كما أن أعما  رجا  الضبط الجنائي فيما تتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي تخض  إلأراف 

التوقيف تخض  كذلك ( من نظام اإلجراءات الجزائية، وأن جمي  السجون ودور 25وفق ما نصت عليه المادة الـ) النيابة العامة أعضاء
( من نظام السجن والتوقيف؛ فتختص النيابة العامة بموجب المادة 5للتفتيش القضائي واإلداري والصحي واالجتماعي وفًقا للمادة الـ)

ية ع( من نظامها بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، واالستماع إلى أكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشرو 3الـ)
سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم بالسجن أو دور التوقيف بعد انتهاء مدة السجن أو التوقيف المقررة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .إلطالق سراح َمن ُسجن أو ُأوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به األنظمة في حق المتسببين في ذلك

( من النظام األساسي 8والوارد في المادة ) ،األساس نقيض التمييز بما في ذلك التمييز ضد المرأةإن مبدأ المساواة الذي هو في 
( من النظام األساسي والتي نصت على " تحمي الدولة حقوق االنسان، وفق الشريعة اإلسالمية"، 26للحكم، والوارد ضمنَا في المادة )

األساسي للحكم وأنظمة المملكة المنبثقة عنه بما تتماأى م  المعاتير الدولية ذات  وغيرهما من المبادئ واألحكام التي تضمنها النظام
الصلة، وأن تلك األحكام تجرم التمييز والعنف ضد المرأة وتعني بتفعيلها مؤسسات بغرض تعزيز وحماةة حقوق االنسان بما فيها حقوق 

 وغيرها من المؤسسات ذات الصلة المرأة كهيئة حقوق االنسان، والجمعية الوطنية لحقوق االنسان 

 

                                                           
 13(  ص 2004د  صالح الدتن سلطان  كتاب ميراث المرأة وقضية المساواة  دار نهضة مصر للطباعة والنشر  الطبعة الثانية  ) 11

 

 

http://www.ajsp.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)


   
   

     
 ثالثونالالعدد 

 م 2021 – نيسان – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

515 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ما هي التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في العمل؟

فيما تتعلق بالمساواة بين الرج  والمرأة ومكافحة التمييز في إطار العم  ، فإن نظام العم  ال ةفرق بين المرأة والرج  في الحقوق 
تفايية ال توجد تمييز في األجر عند تساوي قيمة ونوعية العم ، والمملكة العربية السعودةة من الدو  التي انضمت والواجبات، كذلك ال 

(الخاصة 111الخاصة بمساواة العما  والعامالت عن العم  ذي القيمة المتساوية، واتفاقية رقم ) (100منظمة العمل الدولية رقم )
هـ والذي أكد على من  ك  تمييز في 18/9/1431وتاريخ  2370/1صدر القرار الوزاري رقم بالتمييز في االستخدام والمهنة، وقد 

األجور بين العما  والعامالت عن العم  ذي القيمة المتساوية، كما نجد أن هناك مساواة تامة بين الرجا  والنساء في إعانة البحث 
عليها الرج ، وكذلك فيما تتعلق بدعم التدريب والتوظيف الذي  عن العم ، حيث تحص  المرأة على نفس مقدار اإلعانة التي ةحص 

ةقدمه صندوق التنمية البشرية لمن تتم توظيفهم من النساء والرجا  في القطاع الخاص سواء من حيث مقدار دعم تكاليف التدريب أو 
في  اب التاس ( تضمن أحكامًا إضافية تتعلق بتوظيفهااألجر أو مدة الدعم  وقد راعى نظام العم  طبيعة المرأة فنفرد لها بابًا كاماًل )الب

 القطاع الخاص لتوفير المزيد من الحماةة لها 

 وما هي التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في التعليم والتدريب؟؟

( من النظام 30مجانًا دونما أي تمييز، حيث نصت المادة ) تكف  أنظمة المملكة العربية السعودةة لجمي  المواطنين الحق في التعليم
( من السياسة العامة للتعليم بالمملكة 233األساسي للحكم على أن " توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة األمية"، وأكدت المادة )

 على ذلك االلتزام  779الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

 قانون والقضاء: مبدأ المساواة أمام ال

( من النظام األساسي للحكم على أن: "العقوبة 38إذ نصت المادة )، والقضاء في المملكة متقيٌد بمبدأ شرعية التجريم والعقاب
أخصية وال جريمة وال عقوبة إال بناًء على نص أرعي، أو نص نظامي، وال عقاب إال على األعما  الالحقة للعم  بالنص النظامي"، 

( من نفس النظام على أنه "ال ةجوز القبـض على أيِ  إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إال في األحوا  2المادة )كما نصت 
صة لُكٍ  ِمنهما، وللُمدة التي تحددها الُسلطة المُ  جن إال في األماِكن الُمخصَّ تصة  خالمنصـوص عليها ِنظامًا، وال ةكون التوقيف أو السِ 

( من 3بوض عليه جسدةًا أو معنويِ ًا، كما ُةْحَظر تعريُضه للتعذتب أو الُمعاملة الُمهينة للكرامة"  وتضمنت المادة )ويحُظر إتذاء المق
نفس النظام عدم جواز إةقاع عقوبة جزائية على أي أخص إال على أمٍر محظور، ومعاقب عليه أرعًا أو نظامًا  وتجدر اإلأارة إلى 

 12 .بدأ القانون األصلح للمتهمأن القضاء في المملكة ةنخذ بم

كما تضمنت األنظمة القضائية في المملكة كنظام القضاء، ونظام اإلجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، مبادئ وأحكامًا تكف  
ة ونزيهة قلإرساء العد  من خال  ضمان حق ك  إنسان في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمان الكافية، وتجريها محكمة مختصة ومست

ومنشنة سابقًا بحكم النظام  وتجدر اإلأارة إلى أن ك  المحاكم في المملكة ُمنشنة بموجب نظامي القضاء ودتوان المظالم وقد بين 
( 4النظامان اختصاص ك  محكمة، كما أن حق االستعانة بمحام مكفو  لك  متهم خال  مرحلتي التحقيق والمحاكمة بموجب المادة )

( وجوب تعريف 22من نظام اإلجراءات الجزائية، وقد أكدت الالئحة التنفيذةة لنظام اإلجراءات الجزائية في مادتها ) (65والمادة )

                                                           
 هـ 27/8/1412بتاريخ  90( من النظام األساسي للحكم بالمملكة العربية السعودةة الصادر باألمر الملكي رقم أ/38المادة ) 12
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( من نظام اإلجراءات الجزائية حق المتهم في الجرائم 139المتهم بحقه في االستعانة بمحام، وباإلضافة إلى ذلك فقد تضمنت المادة )
 13 .درة المالية لدةه لالستعانة بمحاٍم، أن ةطلب من المحكمة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولةالكبيرة في حا  عدم توفر المق

( من نظام اإلجراءات الجزائية، 154فهو مبدأ نظامي معمو  به في المملكة أكدت عليه المادة ) وفيما يتعلق بعلنية المحاكمات
ر ذلك؛ مراعاًة لألمن أو محافظًة على اآلداب العامة أو كان ذلك ضروريًا لظهور غي –استثناًء  –واعتبرته األص  ما لم تقرر المحكمة

( من نظام اإلجراءات 181( من المادة )1الحقيقة، وهو ما تتسق م  المعاتير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة، وقد أوجبت الفقرة )
لسات سرية، وتعزيزًا لمبدأ علنية الجلسات، أنشنت هيئة حقوق الجزائية تالوة الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في ج

اإلنسان وحدة تضم مختصين وخبراء من منسوبيها لحضور جلسات المحاكمات، وباأر أعضاؤها حضور الجلسات في عدد من 
قيام   من أبرزها:( جلسة، وقد رصدت الهيئة عددًا من الجوانب اإلةجابية، و 520م )2014محاكم المملكة، حيث حضروا حتى عام 

وزارة العد  بتحم  أتعاب المحامين عن المتهمين الذتن ال ةستطيعون تحملها، وحضور ممثلين عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، 
 .وحضور وسائ  اإلعالم والمهتمين بالشنن الحقوقي وبعض ممثلي السفارات وأقارب المتهم

( منه، وكذلك 116ة سبب اإلةقاف، وحق االتصا  بمن ترى إبالغه كما ورد في المادة )كما كف  النظام حق المتهم وقت إةقافه بمعرف
 .( منه70(، )65(، )4تضمن النظام حق المتهم في توكي  محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كما جاء في المواد )

 الخاتمة

م اإلنسان بنن مي ز  بالعق ،  له على كثير من خلقه، وأعطا  جملة من الحقوق تتضم ن ما أقر   تنص اإلسالم على أن  هللا كر  وفض 
سبحانه لعباد  من أحكام تفضاًل منه ومن ة؛ وبذلك فإن مصدر الحقوق في الشريعة اإلسالمي ة ليس العق  البشري  أو الطبيعة وإنما هللا 

 عز وج 

االت  والسنة النبوية الشريفة اعتنى باإلنسان وبحقوقه في كافة مجوهكذا نستطي  أن نقو  أن اإلسالم متمثاًل بالقرآن الكريم كتاب هللا
الحياة ، وكان السباق في هذا المضمار في أتى الحقوق التي تتمنى ك  فرد مهما كان دتنه الحصو  عليها منها ما اعترف العالم به 

) الحرية المطلقة لإلنسان وحرية العقيدة وحرية اإلنسان حق الحرية  وأقر   في مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومن هذ  الحقوق 
 بحياته الخاصة الزواج والطالق وحرية اإلنسان بمسكنه وأسرار  وبالتنق  من مكان إلى آخر واإلقامة الحرة واللجوء إلى بالد أخرى هرباً 

    إلخ من حقوق  من االضطهاد (

 

 

 

 

                                                           
 هـ22/1/1435وتاريخ  2( من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/65،139المادة ) 13
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 مراجع البحث

 د محمد امين الميداني -يمية لحقوق االنسان المختار من دراسات الحماةة االقل

   2017السعودةة عام -إصدارات هيئة حقوق االنسان -المركز العربي للتربية على القانون الدولي  

  2013عام -مركز االبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية 

 1439حقوق االنسان في االسالم د مصطفى مخدوم جامعة طيبة االصدار االو  عام 

 148(  االسالم وحقوق االنسان  دراسة مقارنة  موسوعة الفقه والقضاء  الدار العربية  القاهرة  ص 1982د القطب محمد القطب  )

(  كتاب تراث الفقه اإلسالمي ومنهج االستفادة منه على الصعيدتن اإلسالمي والعالمي  طبعة بيروت  1967د جما  الدتن عطية )
 18-11لبنان  ص 

 19(  كتاب حقوق االنسان في اإلسالم  وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  ص 2014عبد المحسن التركي  ) عبد هللا

(  بحث حو  مبدأ المساواة بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية  مذكرة تخرج لني  أهادة الماستر في 2012قاليه عبد القادر )
 3-1والعلوم السياسية  الجزائر  ص العلوم القانونية  كلية الحقوق 

(  المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية  رسالة مقدمة للحصو  على 1992حمود حمبلي )
 42درجة الدكتورا  في القانون  جامعة الجزائر  ص 

 م 1965/دةسمبر/21ة بتاريخ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  أأكا  التمييز العنصري المؤرخ

 هـ22/1/1435وتاريخ  2نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/

 هـ27/8/1412بتاريخ  90النظام األساسي للحكم بالمملكة العربية السعودةة الصادر باألمر الملكي رقم أ/

 هـ  22/1/1435وتاريخ  1نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/
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