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 :الوحدة النمطية االولى
 نصيف الرياتالحرية . مفهومها وتعريفها. وت

 النظرية الشاملة  .1
 الفئة المستهدفة

 المرحلة الثانية. قسم االدارة القانونية. معهد االدارة التقني  لطلبة
لتمكرريه الطالرر  مرره التعررره ملررح مفهررو  الحريررة مرره المبررررات نررمه اررحد الوحرردة النمطيررة 

ة االجابررة مرره حيررت تعريفهررا والةلفيررة التاريةيررة الد مقرانيررة ل وتنصرريف الحريررات ل ومحاولرر
 الد مقرانية وانوامها.تساؤالت قد تثار مه مفهو  

 الفكرة المركزية -
 مفهو  الحرية  -

 تعريف الحرية  -

 انواع الحريات -

 ** التعليمات: 
 وحدة النمطية جيدا  ادرس محتويات ال -
 جيدا  التعره ملح ااداه الوحدة النمطية  -

 أد االختبار شكل جيد  -

 بة ملح االختبار إال بعد تأديتها. جامفاتيح االال تحاول االنالع ملح  -

 القبلي قم بأداء االختبار  -

  حتوي االختبار القبلي ملح سبع فترات اختبارية -

 ( درجات فأكثر فأنت ال تحتاج الح دراسة احد الوحدة النمطية 6اذا حصلت ملح ) -

فرري دراسررة اررحد الوحرردة ( درجررات فأقررل فانررت تحترراج الررح االسررتمرار 6اذا حصررلت ملررح ) -
 نمطيةال

 بأداء االختبار البعديبعد دراستك الوحدة النمطية قم  -

 ثر فأنتقل الح دراسة الوحدة النمطية التالية ك( درجات فأ6اذا حصلت ملح ) -

 ( درجات فأقل فأننا نعلمك بحاجتك لدراسة احد الوحدة النمطية6ملح ) اذا حصلت -

 االهداف النمطية  .2

 لوحدة النمطية قادرا  ملح ان : بعد انتهائه مه دراسة احد ا سيكون الطال 



 تعريف الحرية  -
 تنصيف الحريات  -

 االختبار القبلي: .3

 لكل مما  أتي: الصحيحة اإلجابةنع دائرة حول الحره الحي  سبق 
 تعره الحرية بأنها:

حرردود  حرردداا ارري القرردرة ملررح ممررل كررل شرريء ملررح ان ال   ررر برراالخريه نررمه  -أ
 القانون او الدستور 

 ره االنسان كما  شاء تص الحرية: اي -ب 
 والثقافية   ة واالجتماميةحقوق االقتصادال الحرية : اي ممارسة االنسان لكافة –ج 
 الحرية : مه حق االنسان ممارسة جميع االنشطة الثقافية واالجتمامية –د 
 . تقسم الحريات الح مدة انواع : 2
الحريررات الفكريررة والحريررات توجررد ثالثررة انررواع اساسررية للحريررات مرره الحريررات االساسررية و  -أ

 ذات الم مون االقتصادي واالجتمامي
تقسررررم الحريررررات الررررح قسررررميه اساسررررييه ارررري الحريررررات الفرد ررررة التقليد ررررة والحريررررات او  –ب 

 الحقوق االجتمامية
 الحريات تقسم الح الحريات اال جابية والحريات السلبية  –ج 
 . مرض الوحدة النمطية : 2
 قرردرة ملررح ممررل كررل شرريء ملررح ان ال   ررر برراالخريه نررمه حرردودالحريرة قوامهررا اررو ال - 

  حدداا القانون او الدستور.
 اناك ثالث انواع اساسية للحريات في الوقت الحانر واي تتمثل في:

 الحريات االساسية )المدنية والسياسية( -
 الحريات الفكرية  -

 الحريات ذات الم مون االقتصادي واالجتمامي -

 ة )المدنية والسياسية(اوال: الحريات االساسي
حقوقه االخرر.. واري صممي بشةص االنسان واي السبيل واي التي ترتبط ارتبانا   

 تتمثل في: 
 واالمان والسالمة البدنية الحرية في الحياة  .1



 حرية التنقل واختبار مكان االقامة  .2

 حق المواننة )الجنسية( .3

 حق االنتةاب .4

 ثانيًا: الحريات الفكرية
 ارائه وافكارد في مةتلف المسائل. ه بتكويهالتي تسمح لواي  

 وتشمل الحريات الفكرية: 
 والتعبير حرية الرأي  -
 االمتقاد حرية  -

 حرية التعليم  -

 حرية الصحافة  -

 المضمون االجتماعي واالقتصادي ثالثًا: الحريات ذات
 تدخل في نظامها كل النشانات ذات الصفة الجمامية. واي تشمل :واحد  

 ق تأليف الجمعيات واالحزاب السياسيةحق االجتماع وح -
 نفا ات حق انشاء ال -

 حق العمل  -

 حق الملكية  -

 : الحريات المدنية والسياسية وتقسم الح  .3
 البدنية  الحرية والحياة واالمان والسالمة -أ
 تكون االحزاب السياسية  –ب 
 حرية النقل والحياة والمواننة واالنتةاب –ج 
 ية تعتبر سمة مه سمات الد مقران. 4
 حرية النقل والحياة  -أ
 حق المواننة واالنتةاب –ب 
 حرية التملك –ج 
 

 : 2005بعض نماذج مه الحريات المنصوص مليها في الدستور العراقي لسنة 
 مه دستور العراق( 15حق الحياة )مادة  -



حظر االخ اع للتعحي  او للمعاملة او العقوبرة القاسرية او الالنسرائية او المنتهيرة )مرادة  -
 مه دستور العراق (  37

مرره  19ادانترره مرره قبررل محكمررة )مررادة  حتررح تثبررت ا  يئررر بالحررق فرري معاملررة الررتهم بامتبررارد  -
 دستور العراق (

 مه دستور العراق( 19التعسفي )مادة حظر االحتجاز و االمتقال  -

 مه دستور العراق( 16في المساواة اما  القانون )مادة الحق  -

 مه دستور العراق( 19الحق في محاكمة مادلة ) مادة  -

 مه دستور العراق(  17له ومراسالته )مادة احترا  خصوصية الفرد وأسرته ومنز  -

 مه دستور العراق ( 14حظر التمييز ) مادة  -

 مه دستور العراق( 17الحق في الجنسية ) مادة  -

 مه دستور العراق(  39ية االجماع والتعبير والتجمع والتنقل )مادة حر  -

 مه دستور العراق( 43ل  42ل  41ل  37والديه ) مواد  حرية الفكر والرأي -

 مه دستور العراق( 20حق العصريه والمشاركة بالحكومة )مادة  -

 مه دستور العراق( 23ل  22حق العمل في ظروه مادلة ومرنية ) مواد  -

 مه دستور العراق( 31التمتع بالصحة ) مادة الحق في  -

 اق(مه دستور العر  34الحق في التعليم ) مادة  -

 مه دستور العراق( 35في الحياة الثقافية ) مادة حق المشاركة  -

 اللجوءحق  -

 الحريات: أنواع
 1تعريف 

 يجب ان يكون لديك نسخة من االتي 
 الفصل االول  -
 انواع الحريات  -

 الحريات االساسية )المدنية والسياسية( -

 الحريات الفكرية وانواعها -

 ي(الحريات ذات المضمون االقتصادي واالجتماع -

 



 )المدنية والسياسية( األساسيةالحريات  أنواعاذكر  -
 قارن بين الحريات الفكرية والحريات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي -

المدنيــة والسياســية والحقــو  االقتصــادية واالجتماعيــة هــل هنــات ارتبــاا بــين الحقــو   -
 العراقيالواردة في الدستور 

دون اجابتـك في مجـال الحريـات  2005لسنة  " مواد من الدستور العراقي 10اذكر "  -
 . استخدم ورقة اضافية اذا دعت الحاجة لذلكبالمساحة الخالية باالسفل 

 
 
 
 
 
 
 
 االختبار البعدي :  -

 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما يأتي 
 ان االنسان حر في التعبير عن رأيهحرية الرأي والتعبير ويقصد بها  –أ 
 ان للنسان حرية التعبير عن افكاره وارائه بأي وسيلة كانت  -ب
والتعبير تعني ان االنسان حر في التعبير عن ارائـه وافكـاره طـرا ان ان حرية الفكر  –ج 

 العام  النظامتتعارض افكاره مع ال يتجاوز القانون وال 
 
 ركيزة . ان حرية الرأي والتعبير هي 2
 طية ركيزة من ركائز الديمقرا -أ
 غير ضمانة من ضمانات الديمقراطية ت -ب
 تغير احد نظامي الديمقراطية التي اقرتها االنسانية ان حرية الرأي والتعبير  –ج 
 

/  1/  10االنســـان الصـــادر فـــي لحقـــو  : اكـــد االعـــان العـــالمي حريـــة الـــتعلم  .4
 على :  1948



 لكل طخص حق التعلم -أ
  ية الشخصالكاملة  يستهدف التعليم التنمية -ب
 نوع التعليم الوالدهماالختيار لاباء على سبيل االولوية حق  –ج 
 لكل طخص حق التعليم وتنمية الشخصية واختيار نوع التعليم الوالدهم –د 
 :. الحريات ذات المضمون االجتماعي واالقتصادي4

االنسـان النيابية الحديثـة ال يمكـن ان تعمـل بـدون ضـمانات لحريـة  ان الديمقراطية 
 – على تعزيـز معـالم لـدل الحكومـةواالحزاب التي تعمل  االجتماعيات وتكوين النقابات في

اكـد فـي مادتـه العشـرين علـى انـه ) لكـل  1948فاالعان العالمي لحقو  االنسان لسنة 
في الجمعيات والجماعات السـلمية . كمـا ال يجـوز ار ـام طخص الحق في حرية االطترات 

االتفاقيـة الدوليـة للحقـو  المدنيـة والسياسـية  وكـذلك ما ( الى جمعية احد على االنضمام
عراقـي حـق التظـاهر فقـد اعتبـر قـانون العقولـات الاما بخصـو  في المادة الحادية عشر.
يمكـن اعتبـاره  فـي  ايتـه او  رضـهله طابع االجتماع الخا  سواء ان كل اجتماع ليس 
 بعة عند القيام بالتظاهرمتتوافر امور بسيطة وهنات اجراءات  تجمعًا للشعب عند

 ي الى اجهات المختصةكتابتقديم اخطاء  -
 التظاهرة  تحديد زمان ومكان -

 ان يكون التظاهر بالطر  السلمية -

 تحديد الغرض االساس للتظاهرة  -

االساسـية التـي التزمـت بهـا الموافيـق واالتفاقيــات أمـا انشـاء النقابـات يعتبـر مـن الحقـو  
وعليـه التزامـات مـن  لـه حقـو  طخص معنـوي معتـرف بـه والتشريعات ، فالحزب الدولية 

 التزامات الحزب 
 ان تكون  اية الحزب مشروعة  -
 ان تكون وسائل الحزب سلمية  -

 العرا  والمحافظة على اسرار الدولةعلى الحزب المحافظة على استقال  -

 النقابات واالحزاب السياسية هي:  .5
 عاتالنقابة اوالحزب هي تكتل يضم افراد او جما -أ
يسـعون الـى الحزب او النقابة هي مجموعة من االفـراد لهـم  ايـات واهـداف محـددة و  -ب

 موارد مالية خاصة بهم تحقيقها بالطر  السلمية ، ولهم 



  ايةهو تنظيم ليس له هدف وال النقابة او الحزب  –ج 
 ماحظة : لكل سؤال درجة واحدة 

ى دراسـة هـذه الوحـدة النمطيـة. ( درجـات فـأكثر فأنـت ال تحتـاج الـ6)اذا حصلت على  -
 النمطية التاليةانتقل الى الوحدة 

 ( فأقل فأنت تحتاج الى دراسة هذه الوحدة النمطية 6اذا حصلت على ) -

فــي تحقــق مــن ســامة اجابتــك بمراجعــة صــفحة )مفــاتيا االجابــات علــى االختبــارات(  -
 نهاية الوحدة النمطية

 
 المصادر والمراجع :

 
 االختبارات تيا االجابات على مفا

 االختبار البعدي االختبار القلبي
 ج 1 أ 1
 ج 2 أ 2
 د 3 ج 3
   ب 4
    

 



جمعيـــة علـــى هيلـــة الســـلطة اواًل : النظـــام المحلـــي : يقـــوم النظـــام المحلـــي أو حكومـــة ال
 التشريعيةلصالا السلطة  التشريعية على بقية السلطات او بتركيز السلطات

وفي هذا النظـام سويسرا فقط  طبق حاليًا إال بشكل جزئي من ير مهذا النوع من االنظمة 
تخضــع الســلطة التنفيذيــة فــي خضــوعًا تامــًا للســلطة التشــريعية فتكــون الســلطة التنفيذيــة 

 هيلة تابعة للبرلمان وهو يميز بالخصائص التالية:مجرد 
لبرلمان : ان تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد ابيد البرلمان تركيز السلطة  .1

، فالبرلمان المنتخب من الشعب هـو  يعد اهم الخصائص التي تميز النظام المحلي
 .الجهة التي تتمحور فيه جميع السلطات في الدولة

تعيين السـلطة  يتولى البرلمان في النظام المحلي /السلطة التنفيذية هيلة جماعية  .2
احـد افرادهـا بيـد  سـلطالتنفيذية التي يجب ان تكون هيلة جماعية حتى ال تتركـز ال

. 
اعضــاء يخــتص بتعيــين تبعيــة الســلط التنفيذيــة للبرلمــان : فالبرلمــان هــو الــذي  .3

 السلط التنفيذية وعزلهم.

 
ثانيًا : النظام الرئاسي : هـو النظـام الـذي يأخـذ بمبـدأ فصـل السـلطات وابـرز مثـال للنظـام 

تحــــدة االمريكيــــة. والسياســــي للواليــــات المالرئاســــي فــــي العــــالم هــــو النظــــام الدســــتوري 
 :هذا النظام وخصائص 
واستقالها وتوازنهـا : يسـتند النظـام الرئاسـي فالبرلمـان طدة الفصل بين السلطات  .1

التنفيذيــة ال تملــك حــق حــل  التشــريعية باســتقالية تامــة والســلطيمــارس الســلط 
طريقـــة اختبـــار مطلقــة مـــن خـــال والســـلط القضـــائية تتمتـــع باســـتقالية البرلمــان 
الجمهوريـة ممثلـة بـرئيس التي تـم عـن طريـق االنتخـاب والسـلط التنفيذيـة القضاة 

تعيـــنهم بـــدون تـــدخل مـــن قبـــل مســـتقلة فيمـــا يتعلـــق بأختبـــار الـــوزارء الـــذين يـــتم 
 . البرلمان

 التمثيلية )النيابية( ديمقراطيةلثالثًا: ا
ســطة الــذي يمــارس الشــعب الســلطة بوا هــو النظــام:  يقصــد النظــام التمثيلــي ) النيــابي (

ــق  ــى االنتخــاب عــن طري ــي فــي اساســه عل ــوم النظــام التمثيل ــواب . يق ــين او ن ــة ممثل ورق
فـي  التصويت الذي يجري في اوقـات دوريـة ومنظمـة يعينهـا الدسـتور او قـانون االنتخـاب



يررتكــز واحــد وانمــا الــى هيلــة الديمقراطيــة التمثيليــة ال يعــود ممارســة الحكــم الــى طــخص 
 وجودها على االنتخاب.

 
 ان النظام التمثيليارك

 بقيامه على ارلع اركان هي :يتميز النظام التمثيلي 
 برلمان منتخب من الشعب  .1
 تأمين مدة نيابة البرلمان  .2

 يمثل االمة باجمعها عضو البرلمان .3

 جمهور الناسالبرلمان اثناء مدة نيابته عن  استقال .4

 
 اطكال النظام التمثيلي )النيابي( في العالم

 طكًا واحدًا وانما ثاث اطكال متميزة هي :تطبيق النيابي في لم يأخذ النظام 
 النظام المحلي .1
 النظام الرئاسي .2

 النظام البرلماني  .3



و  المباطــــرة : وهــــي نظــــام وســــط بــــين الديمقراطيــــة المباطــــرة ثانيــــًا/ الديمقراطيــــة طــــبه
مظــاهر  بعـ طـبه المباطــرة  تأخـذ الديمقراطيــةطيـة التمثيليــة )النيابيـة( ... حيــ  الديمقرا
 تعتمد على ممارسة الشعب السـيادة بـدون وسـيط وتعتمـد ايضـاً  طية المباطرة التياالديمقر 

تعـوي  حـق ممارسـة السـيادة الـى بع  مظـاهر الديمقراطيـة التمثيليـة التـي تعتمـد علـى 
 او هيلة نيابته تمثل الشعب نواب 

ًا بـين الـديمقراطيتين تجعل منهـا نظامـًا وسـطبعدة مظاهر  تتميز الديمقراطية طبه المباطرة
 :وهذه المظاهر هي  المباطرة والتمثيلية

 الشعب االتي : : وتتمثل المشاركة مشاركة الشعب في العمل التشريعي  :اوالً 
ــة االعتــ .1 التــأمين ضــد راض الشــعبي : وعمليــة االعتــراض او الــنق  تمارســه هيل

 قانون معين
يحــق لهــم ان يكونــوا  ويعنــي قيــام عــدد مــن المــواطنين ممــن االقتــراا الشــعبي : .2

الـــى البرلمـــان الصـــدار مشـــروع قـــانون او فكـــرة معينـــة والطلـــب  بـــاحثين بـــاقتراا
 التشريع.

 ارادة الشعب في طأن من الشؤون تقصي وهو  االستفتاء: .3

 
 ووتجه هذه الرقابة من خال:ثانيًا: الرقابة الشعبية على نواب الشعب : 

 عبي عزل نائب من البرلمان: ويتم بناءًا على طلب طالعزل الشعبي للنائب .1
الحــل الشــعبي للبرلمــان : ويعنــي ان يــتم العــزل الشــعبي لجميــع اعضــاء المجلــس  .2

فأن تطبيـق الديمقراطيـة طـبه المباطـرة يحتـاج الـى حـد  النيابي وعلى هذا االساس
آليــات الديمقراطيــة طــبه سياســيًا للمــواطنين حتــى ال تســتخدم مظــاهر او وعيــًا مــا 

االسـتقرار التشـريعي فـي الدولـة او يقلـل مـن هيلـة المجـالس يهـدد المباطرة بشكل 
 .البرلمانية المنتخبة



 اطكال الديمقراطية
العامـة بواسـطة المـواطنين  المسـائل تدار بموجبه السياسي الذي نظامالديمقراطية : هي ال

اجهــزة منتخبــة وعليــه يمكــن ان نميــز ثاثــة اطــكال مــن مباطــرة او بواســطة انفســهم امــا 
 ية.الديمقراط ةالممارس
الديمقراطيــة المباطــرة : يعــد هــذا الشــكل مــن اطــكال الممارســة الديمقراطيــة النمــوذج  اواًل:

، فــالمحكومون لكونــه يســما للشــعب بممارســة الســلطة بنفســه المثــالي للحكــم الــديمقراطي
 . فالشعب يتمتع بموجب هذا الشكل من الحكـم الـديمقراطييكونون حكامًا في الوقت نفسه

الوضع فـا هذا ويمارس السيادة بنفسه ضمن المجالس الشعبية وفي ظل الحقو  بأوسع 
فـالمحكومون هـم انفسـهم الحـاكمون فـا  مجالس نيابية وال حكومـة وال قضـاءتكون هنات 
الســلطة الــى ممارســة المباطــرة  للســلطات. تعــود اصــول الديمقراطيــة وال تعــوي تمثيــل 

دون النســـاء وحـــدهم الـــذكور كـــان المواطنـــون اليونانيـــة القديمـــة فالسياســـية فـــي المـــدن 
يجتمعــــون بصــــورة دوريــــة ومنتظمــــة بهيلــــة جمعيــــة وهنــــات مجلــــس واالجانــــب والعبيــــد 

 العامة.من قبل الجمعية  الخمسمائة : وهم مجموعة يتم اختيارهم
الحـدي  لهـذا الشـكل روما ولع  المدن الشرقية . أمـا التطبيـق  فت هذا النظام كل منر ع

 سرلورية  ثاث مقاطعات )كانتونات(فهو موجود في 
التـي تعـد موطنـا لـه  ةحتى في المدن السويسـرياخذت في الزوال  الديمقراطية المباطرة -

 . العملية صعولة تطبيقها من الناحيةالقديمة وذلك لشدة بعد المدن اال ريقية 
 كثــرة نفســه بنفســه وعليــه ممــا تقــدم مــن هفيــفالديمقراطيــة: نظــام سياســي يحكــم الشــعب 

ــا ــة فــأن المب ــة تعــاريف الديمقراطي ــات التــي تنطــوي عليهــا وتتطلبهــا الديمقراطي دلء وااللي
 :اجمالها في  يمكن
ديمقراطيـًا إال اذا  ومؤسساته فأنه ال يمكن عـده نظامـاً مهما كان طكل نظام الحكم  .1

تتيا المشـاركة في انتخابات حرة ونزيهة  المسؤولون الذين يقودونه منتخبينكان 
 .ع المواطنينفيها لجمي

 طية تخضع الحكومات لحكم القانون في الديمقرا .2

 بـالحقو  فحسـب بـل علـيهم المشـاركة المواطنون في ظل الديمقراطية ال يتمتعون  .3
 هم وحرياتهم.يكمن بدوره حقوق في النظام السياسي الذي



ــديمقراطي ال يتمتعــون  .4 ــل  يجــب ان يكــون هنالــك فــي النظــام ال ــالحقو  فحســب ب ب
 وحرياتهم.في النظام السياسي الذي يكمن بدوره حقوقهم  عليهم المشاركة

مـع تفـوز بأنتخابـات حـرة نزيهـة حكم اال لبيـة التـي تقوم الديمقراطية على اساس  .5
 .والفرداالقلية ضمان حقو  

حمايـــة حقـــو  االنســـان مثـــل حريـــة  للديمقراطيـــة هـــي ان احـــد المهـــام االساســـية .6
يــة تشــكيل الجمعيــات وحر  القــانون  التعبيــر وحريــة المعتقــد وحــق المســاواة امــام

 واالحزاب.

االيمان وااللتزام بقيم التسـاما  واألحزابجماعات الو الديمقراطية تتطلب من االفراد  .7
 والتعاون واحترام الرأي االخر.



 (2)برلمان عدد  حليينالمنظام 
 مجلسين يمارس السـلطة)البرلمان( من النيابي ان يتكون المجلس  يقصد بنظام المحليين

ا ويــرتبط مــبالتعــاون فيمــا بينهالتشــريعية وذلــك بتوزيــع االختصــا  التشــريعي بينهمــا او 
 نظام المجلس بشكل الدولة.
كمـا فـي الواليـات المتحـدة والمانيـا ، كمـا ان بعـ   المحليـين فالدول الفدرالية تعتمد نظـام
 في بريطانيا. السباب تاريخية كما هو الحالالدول تأخذ بنظام المحليين 

ــوي ــينظهــر االخــتاف فــي ال ــين فيكــون احــد المحلي ــا  دول التــي اخــذت بنظــام المحلي مكون
هـو محليـين كمـا التعيـين الحـد ال او بطريقـة . مثـال مجلـس اللـوردات فـي بريطانيـابالوراثة
النواب يمثلـون الشـعب امـا فبالنسبة للمخليين كالواليات المتحدة  او باالنتخاب  ، كندافي 

 .مثلون الوالياتاعضاء مجلس الشيوخ في
الــذي وهــو ويظهــر النظــام البرلمــاني فــي طــكلين .. فقــد يكــون نظــام برلمــاني مــزدوج  -

يمارس فيـه رئـيس الدولـة ملكـًا او رئـيس الجمهوريـة اختصاصـات تسـما لـه بالتـدخل 
 وعـزلهم حيـ  تقـوم مسـؤولية الـوزراء تعيين الوزارءوخاصة في سير النظام السياسي 
 فرنسا.س الدولة كما هو الحال في امام البرلمان وامام رئي

انتشارًا حي  ال يكون لـرئيس الدولـة وهنات النظام البرلماني الفردي وهو النظام االكثر  -
كومـــة والـــوزراء ســـول امـــام البرلمـــان، وتملـــك الحإال دور طـــرفي وال تقـــوم مســـؤولية 

 .ورليةانكلترا ومعظم الدول اال هو المطبق في وهذا النظام الحكومة حق حل البرلمان 
علــى يقـوم النظـام البرلمـاني التـوازن والتعـاون بـين السـلطة التنفيذيـة والتشـريعية:  .2

 التشريعية والتنفيذية.فصل المرن بين السلطات ولالذات السلطات اساس ال

 
 المجلس النيابي

او برلمـاني ،  االطكال المختلفـة للنظـام البرلمـاني سـواء كـان النظـام محلـي او رئاسـيفي 
ــات  ــأن هن ــةف ــة منتخب ــة عــن المــواطنين مــن الشــعب تمــارس الســلط هيل ة التشــريعية نياب

ــابي  ــالمجلس الني ــعب ــي الواق ــة ف ــى طــكل واحــد  )البرلمــان ( إال ان هــذه الهيل ال تظهــر عل
المجلس النيـابي فهنات انظمة سياسية تعتمد  فهنالك انظمة سياسية تعتمد نظام المحليين

 الواحد او نظام المحليين.



ــس الواحــد:نظــام  اوال: ــان المجل ــابي )البرلم ــي الني ــون المجل ــة مــن هــو ان يتك ــي الدول ( ف
هــذا النظــام وهــو يتميــز وقــد اخــذت دول العــالم ب مجلــس واحــد يمــارس الســلطة التشــريعية

 .واالنقسامات يجنب الباد المفازعاتو  والسرعة في العملية التشريعية بالبساطة
ئــيس جمهوريــة ئاســي علــى اســاس وجــود ر يقــوم النظــام الر وحــدة الســلطة التنفيذيــة / .2

لكونهمـا ويقف رئيس الجمهورية على قدم المسـاواة مـع البرلمـان منتخبة من قبل الشعب 
( وزراءفي النظام الرئاسي )مجلس  مباطرة وال توجدوجودهم من الشعب يستمدان طرعية 

وان لــرئيس الجمهوريــة الســلطة التنفيذيــة والــوزراء ســول مســاعدين هــو رئــيس فــالرئيس 
 .العامة التي يقررها الرئيس لوحدهدورهم يقتصر على تنفيذ السياسة 

وجـود مجلـس وزراء فأنـه  امام البرلمـان: نتيجـة لعـدم . عدم مسؤولية السلطة التنفيذية3
ومـن ثـم ال يملـك البرلمــان  ال يوجـد فـي النظـام الرئاســي مسـؤولية الحكومـة امـام البرلمــان

 ة عنهم.حجب الثق
 

: يعد هذا النظام نتاجًا للتطور التاريخي طويل عرفته بريطانيا وهـو م البرلماني ثالثًا/ النظا
تميـز بالتعـاون بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية وتكـون السـلطة التنفيذيــة نظـام الـذي 

 وهو يتميز بالخصائص التالية. مسؤولة امام السلطة التشريعية
ة الســلطة التنفيذيــة فــي االنظمــة : يقصــد بثنائيــالثنائيــة فــي الســلطة التنفيذيــة  .1

 . ير مسؤول ووزارة مسؤولة البرلمانية هو وجود رئيس 
او رئـيس جمهوريـة احـد   ير مسؤول / يعد رئيس الدولة سواء كان ملكـاً  رئيس دولة -

تنفيذيـة فعليـه. ولالتـالي ال تقـع علـى  إال انه ال يتـولى سـلطات اركان السلطة التنفيذية
 لية.رئيس الجمهورية أي مسؤو 

سـلطة مـع حـق ال سياسيًا فتكون الوزارة مسـؤولة سياسـيًا امـام البرلمـانوزارة مسؤولة  -
 .البرلمان تكون نظامية او جماعية ومسؤولية الوزارة امام التنفيذية بحل البرلمان



 مفاتيا االجابات على االختبارات
 االختبار البعدي االختبار القلبي

 االجابة الصحيحة لسؤال رقم ا االجابة الصحيحة رقم السؤال
 أ 1 د 1
 ج 2 د 2
 أ 3 ج 3
 أ 4 ج 4
   د 5

 
     1تبار الذاتي االخ

 اإلجابة رقم السؤال
 خطأ أ
 خطأ ب
 صحيحة ج

     2االختبار الذاتي 
 اإلجابة رقم السؤال
 حكم الشعب بالشعب أ
 مبدأ فصل السلطات ب
 تداول السلطة ج

  3 االختبار الذاتي 
 اإلجابة لسؤالرقم ا
 
2 

 ، حكم االكثر مع مراعاة محكومينلحكم قائم ا -
 حقو  االقل 

ــدأ وجــود دســتور ت اســتقال  - فصــل القضــاء ، مب
 السلطات

 تداول السلطة بالطر  السلمية –تعدد االحزاب  -

 :المصادر والمراجع 
 / د . وائل عبد اللطيف اصول العمل البرلماني .1



 ي امريكا ، مترجمفاليكس دي توكفيل / الديمقراطية  .2



 اال ريقية:ة ينالمؤسسات في دولة المد. اذكر اهم 4
 تقسيم المجتمع الى طبقاتفي اثينا هوميذا ت اهم ما يميز المؤسسا -أ
 الخمسمائةوجود الجمعية الشعبية ومجلس  -ب
 انعدام المساواة في المؤسسات السياسية  -ج
 مدينة اثينا المرأة مسلولة فيحقو   -د
 

 ظة :** ماح
 لكل سؤال درجة واحدة 

ــى ) - ــأكثر 6إذا حصــلت عل ــى دراســة ( ف ــاج ال ــة.ال تحت ــى  هــذه الوحــدة النمطي انتقــل ال
 .التاليةالوحدة النمطية 

 النمطية. ( فأقل فأنت تحتاج الى دراسة هذه الوحدة6اذا حصلت على ) -

ايـة ت( فـي نهعلى االختبـارا جابةبمراجعة صفحة )مفاتيا اال تحقق من سامة اجابتك -
 لنمطية.الوحدة ا



 االختبار البعدي . 5
 لكل مما يأتي : ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة

 من خصائص النظام الديمقراطي .1

 يضع القواعد االساسية لنظام الحكموجود دستور  -أ
 انتفاء وجود الدساتير في االنظمة الديمقراطية -ب
 تقيد حرية االفراد وحرياتهم -ج
 ن حالة الطوارلءاعا  -د
 من االسباب التي تؤدي بنا الى احترام الديمقراطية. 2
 الفوضى والفتنتعمل الديمقراطية على اثارة  -أ 
 عدم الوصول الى حلول وسيطة بين االطراف -ب
 ومعاملة الجميع على قدم المساواةتعمل الديمقراطية على مراعاة مصالا الناس  -ج
 اسيالسيتؤدي الى تجميد الوضع  -د
 من االمور التي يجب ان تتوفر في الديمقراطية . 3
 المدنية والسياسية وجود انتخابات وحكومة باالمكان مساءلتها ومراعاة الحقو   -أ
 مبدأ تداول السلطة سلمياً عدم وجود  -ب
 في الدستور مبدأ الرئاسة  ير محدد  -ج
 مقيدة الحقو  المدنية والسياسية -د
 



 (1اختبار ذاتي رقم )
 )صا( او )خطأ(اجب بـ

 الديمقراطية هي حكم االقلية -أ
 الديمقراطية هي حكم االكثرية -ب
 الديمقراطية هي حكم االكثرية مع مراعاة حقو  االقلية -ج

 
 (2اختبار ذاتي رقم )
 ت االتية: اكمل العبارا

 تعرف الديمقراطية بأنها تتتتت -أ
 سمة من سمات الديمقراطية هي مبدأتتتت السلطات -ب
 السلطة سمة من سمات الديمقراطية عتبر مبدأ تتتتتي -ج
 

 (3اختبار ذاتي رقم )
 الديمقراطية أركانما هي  -أ



 ية اال ريقيةالديمقراط
ــي  ــاه الحرف ــة بمعن ــد الديمقراطي ــي لف ــه ان الســميعن ــم الشــعب وعلي ــة هــي حك ة الديمقراطي

 مشاركة الجميع على قدم المساواة في اتخاذ القرارات.
مـن  فـي القـرنين الرابـع والخـامساثينـا ؤسسـيًا تقليـديًا فـي اطيـة طـكًا موقد اخـذت الديمقر 

ــل القــرن  ــل المــياد ، فمــن اوائ ــا قب ــدم الخــامس ، اصــبا لكــل مــواطني اثين ــى ق الحــق عل
في المناقشات وعمليـات التصـويت وفـي المشـاركة فـي  المساواة مع االخرين في المشاركة

ان يـتم االختيـار لهـا علـى اسـاس التنـاوب عـن ادارة الباد وعضوية مجلس االدارة التـي كـ
هـي الديمقراطيـة المباطـرة والتـي ال طريق القرعة والديمقراطية التي كانت سـائدة فـي اثينـا 

يمكـــن تطبيقهـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر ، حيـــ  ان المواطنـــة كانـــت مقتصـــرة علـــى الـــذكور 
 . إذ كانت تسبق النساء واالجانب والرقيق.المولودين احراراً 

وممارسـة الحكـم مـن مثـل  فـي تحقيـق تحويـل فكـرةاصـحاب الفضـل ن االثينيون هم لقد كا
 االقلية الى فكرة ممارسة الحكم من قبل االكثرية.

اال ريـق هـي القانون والديمقراطية كمـا عرفهـا اال ريقية بالمساواة امام نادت الديمقراطية 
االنســان مــن اختيــار نظــام سياســي للحكــم يقــوم علــى الحريــة واالخــاء والمســاواة وحريــة 

 .الحكام
حيــ  المســاحة تميــزت دولــة المينــة االثينيــة. انهــا كانــت صــغيرة مــن ومــن الســمات التــي 
 قليل وكانت تخضع لسلطة واحدة.وعدد سكانها 

 منها :وقد وجدت في ادارة دولة المدينة االثينية مؤسسات سياسية 
يـة الشـعبية او المـؤتمر العـام الجمعفي الدولة وقد تسـمى  ة: الجمعية وهي اعلى سلطاوالً 

 .ناثرة على الذكور دون اال وهي قاصوتتكون من المواطنين االثنيين االحرار 
القـوانين والميزانيـة  ابرز مهام الجمعية هـي الحـق فـي مسـألة المـوظفين والقضـاء ووضـع

 وفرض الضرائب واعان الحرب والسلم وعقد المعاهدات.
 



لــس الخمســمائة اكثــر اهميــة مــن الجمعيــة إال أنــه اقــل الخمســمائة: يعــد مجمجلــس  ثانيـًا:
قبيلـة مـن قبائـل اثينـا وتتكون من خمسـمائة عضـو يختـارون بالقرعـة إذ كانـت كـل سلطة 

أمـا هـذا المجلـس كانـت تشـريعية  ين عضوًا لتمثيلهـا فـي هـذا المجلـسالعشر يختار خمس
 .شارية واقتراا القوانينوتنفيذية وانت

 :رام الديمقراطية وذلك لاسباب االتيةعلينا ان نعمل على احت-
، فالحكومـــة  تعمـــل الديمقراطيـــة الـــى معاملـــة جميـــع االفـــراد علـــى قـــدم المســـاواة .1

على  الديمقراطية يجب ان تراعي مصالا الناس على قدم المساواة وان تؤخذ اراؤهم
 قدم المساواة.

 يفاء باحتياجات الناس تعمل الديمقراطية على اال .2

 وسطالى الحوار الصريا واالقناع والسعي الى حلول  يةتدعو الديمقراط .3

 وحماية الحقو  والحريات االساسية تعمل الديمقراطية على كفالة .4

 قوة المجتمعتسما الديمقراطية بتجديد  .5

 للديمقراطية عديدة منها: فالمكونات الرئيسية
 انتخابات حرة وعدالة  -
 وجود حكومة يجب مساءلتها  -

 سياسيةمراعاة الحقو  المنية وال -

 أركان الديمقراطية
 سيادة الشعب  -
 حكم قائم على ارض المحكومين  -

 حكم اال لبية -

 مراعاة حقو  االقلية -

 ضمان حقو  االنسان االساسية -

 انتخابات حرة نزيهة -

 المساواة امام القانون  -

 المعتمدة  اتباع االجراءات القانونية -

 القيود الدستورية على الحكومة  -

 سيةالقتصادية والسيااالجتماعية وا التعددية -



 قيم التساما والواقعية والتعاون والتوافق والتراضي -

 
 . عرض الوحدة النمطية 4

لهـــذا  تعريـــف رئـــيس للديمقراطيـــة مـــن المعنـــى اللغـــوي الجميـــع يتفـــق علـــى  الديمقراطيـــة
والتــي  kratiaوالتــي تعنــي الشــعب وكلمــة  demosالمصــطلا التــي جــاءت مــن كلمتــي 

)حكم الشــعب(( حســب هــذا اللفــد اليونــاني القــديم نــي الديمقراطيــةتعنــي الحكــم . وهكــذا تع
فالشـعب حسـب المفهـوم ان النـاس يحكمـون انفسـهم يقـع فـي حقيقـة  وجوهر الديمقراطيـة

ــة ــديمقراطي هــو مســتودع الشــرعية الديمقراطي ــه  ال ــي يختارهــا تحكــم بموافقت فالحكومــة الت
 .ورضاه

 تاريخ الديمقراطية :
الدينيــة قيمــة تؤكــد النصــو  الــى فجــر االســام حيــ   تمتــد جــذور الديمقراطيــة 

 بقولـــــــــه تعـــــــــالى :  فه هللا علـــــــــى االرضقـــــــــد اســـــــــتخل االنســـــــــان تأكيـــــــــدًا صـــــــــريحاً 
فــي االرض خليفــة (( وصــرا بتكريمــه )) ولقــد كرمنــا بنــي ادم ( فمــن حــق )) انــي جاعــل 

 .وا((حدود ما احل هللا له ))وكلوا واطرلوا وال تسرفاالنسان ان يتمتع بالحياة في 
، وااليـات ))هللاهللا فالبشر ينتمون الى اب واحـد  ويؤكد االسام مبدأ وحدة االصل والمساواة

 الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى(( ، ))يا أيها خلقكم من تراب((
  

 الديمقراطي خصائص النظام
وكيفيـة تشـكيل السـلطات  دستور يضع القواعـد االساسـية لنظـام الحكـم فـي الدولـة .1

 .لتشريعية والتنفيذية والقضائية(العامة )ا
)فالدسـتور ايـًا كـان مصـدرها القانونيـة  سيادة القانون : فالقانون هنا هـي القواعـد .2

فيـة فالقاعـدة مكتولـة او عر القانون الـذي تنسـبه السـلطة التشـريعية( سـواء كانـت 
القانونية متى وجدت خضع لها الجميـع ال فـر  بـين حـاكم ومحكـوم كبيـرًا وصـغيرًا 

 السلطات الثاث.كما تستوي في ذلك وفقير وطني واجنبي  ، ني

حرية التعبيـر وابـداء الـرأي : ويـدخل ضـمن ذلـك حريـة االجتماعـات العامـة وحريـة  .3
 قضائي.الصحف وعدم جواز الغائها او وقف اصدارها إال بحكم اصدار 



الطفـر بالسـلطة علـى فالحزب تنظيم رسـمي هدفـه  :حرية تكوين االحزاب السياسية .4
ـــرار ف جماعـــة المصـــلحة وجماعـــة خـــا ـــأثير فـــي الق ـــي تســـتهدف الت الضـــغط الت

 السياسي من دون ان تستهدف الوصول الى السلطة.

اداري بعــدم قابليــة رجــال القضــاء للعــزل بقــرار  : وذلــكاســتقال الســلطة القضــائية .5
 القضائية. القضاء وكفالة تنفيذ االحكامون وعدم التدخل في طؤ 

 
 ** ماحظة :
 درجة واحدةلكل سؤال 

هـذه الوحـدة النمطيـة . ( درجات فأكثر فأنـت ال تحتـاج الـى دراسـة 6إذا حصلت على ) -
 انتقل الى الوحدة النمطية التالية

 الوحدة النمطية( درجات فأقل فأنت تحتاج الى دراسة هذه 6إذا حصلت على ) -

تحقــق مــن ســامة اجابتــك بمراجعــة صــفحة )مفــاتيا االجابــات علــى االختبــارات( فــي  -
 .نهاية الوحدة النمطية

 الديمقراطية . من خصائص 3
 ال يوجد دستور  -أ

 بت حرية الرأي والتعبير مقيدة 
 دستور مؤقت  وجود جت
 . حرية تكوين االحزاب السياسية4
 ال يمكن تأسيس االحزاب في ظل الديمقراطية  -أ

 بت ال تشارت االحزاب السياسية في االنتخابات 
 حزاب السياسية ومشاركتها االنتخابات تكون االجت إمكان تكون 

 مقيدة بالدستور دت االحزاب السياسية 
 . في الديمقراطية 5

  ير مستقلة وقابلة للتدخل أت تكون السلطة القضائية 
  يرهابت تكون السلطات الثاث مستقلة عن 

 جت استقال السلطة القضائية 
 دت إمكان عزل رجال القضاء



 
 االدائية:االهداف  .2
 :ن الطال  بعد انتهائه مه دراسة احد الوحدة النمطية قادرا  ملحسيكو 
  عره الطال  مفهو  الد مقرانية  -
  ميز بيه سمات الد مقرانية  -

 يتعره الطال  ملح اركان الد مقرانية  -

 يتعره ملح انواع أو اشكال الد مقرانية  -

  طلع ملح انواع االنظمة الد مقرانية الموجودة في العالم. -

 القبلي:  االختبار .3
 لكل مما يأتي:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة 

 تعره الد مقرانية اي مبارة مه :  .1
 أي تعره  قو  به الفرد  -أ
 مادات وتقاليد متوارثة  -ب
 نظا  قائم ملح رنا المحكوميه  -ج
 نظا  قائم ملح حكم الشع  بالشع  ورنا المحكوميه -د
 في ظل الد مقرانية . 2
 مقيدة تكون الصحافة  -أ
 بالحقوق  المواننون ال يتمتعون  -ب
 واقتراح الرأي االخر ال وجود يهم التسامح والتعاون  -ج
حريررة الصررحافة حرررة ويتمتررع الموانررع بررالحقوق تة ررع الحكومررات لحكررم القررانون وتكررون  -د

 .والحريات
 

 النظرية الشاملة  .1
 الفلة المستهدفة

 االدارة القانونية / معهد االدارة التقنيلطلبة المرحلة الثانية / قسم 
 المبررات 

 .من التعرف على مفهوم الديمقراطية ضمت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب



واالرتبررا  . أنررواع الد مقرانيررة واالنظمررة الد مقرانيررة الموجررودة فرري العررالم تعريررف الد مقرانيررة
 لقررررون مديررردةبعرررد ان حرررر  العرررراق )الد مقرانيرررة( وخاصرررة فررري  وااميرررة ارررحا المفهرررو  الجديرررد

ومحاولة االجابة مه تساؤالت قرد تثرار مره ةليرة ارحا التعرره وشررح مرد. ااميرة معرفرة ذلرك 
 في المستقبل.

 
 الفكرة المركزية -
 الد مقرانية مفهو   -

 الم اميه التي تت منها الد مقرانية  -

 خصائص الد مقرانية  -

 انواع الد مقرانية -

 موجودة في العالم انواع النظم الد مقرانية ال -

 * التعليمات: 
 أدرس محتويات الوحدة النمطية جيدا   -
 أتعره ملح ااداه الوحدة النمطية جيدا   -
 أد االختبار بشكل جيد  -
 ر إال بعد تأديتهاحاول االنالع ملح مفاتيح االجابة ملح االختباال ت -
 قم بأداء االختبار القبلي  -
 بع فقرات اختبارية  حتوي االختبار القبلي ملح س -
 اج الح دراسة احد الوحدة النمطية( درجات فأكثر فأنت ال تحت6إذا حصلت ملح ) -
ارحد الوحردة ( درجات فأقل فأنرت تحتراج الرح االسرتمرار فري دراسرة 6إذا حصلت ملح ) -

 النمطية
 بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار البعدي  -
 التاليةأكثر فأنتقل الح دراسة الوحدة النمطية ( درجات ف6إذا حصلت ملح ) -
  لدراسة احد الوحدة النمطية( درجات فأقل فأننا نعلمك بحاجتك 6إذا حصلت ملح ) -
 
 
   



 


