
 سيادة القانون 

( من الناحية القانونية، سييييييييييييييادة القانون لبداية يجب التطرق لتعريف معنى )في ا

حيي  ععتر  مطيييييييييييييطون سيييييييييييييييادة القيانون من ا طيييييييييييييطو يا  ال يام ييييييييييييية ال   ل  يت  

 مع ظهور عبارة "سيادة القانون" باالتفاقيا  وا واثيق 
ً
االتفاق على تعريفها دوليا

 في الدولية 
ً
وبعض الدسييات   االبنةية والعرةية منع عهد االيريق وح ى بياا ا حديًا

الورقة النقاشييييييييية اللييييييييادسيييييييية ا ميية )  يييييييياحب ا   لة الهاشيييييييي   ا م  عبد  

 الًاني حفظه   ورعاه ( .

 

 ينطون على ا عاد ت ثر في حقوقنا القانوني
ً
 مرنبا

ً
ة وفي ععتر  مطيييييييييييطون سييييييييييييادة القانون بيطيييييييييييطوًن حقوقيا

بييع مجيياال  حييياتنييا اليومييية وييالعقود وا نييايعييا  القييانونييية واالمن والتعمي  وال ييييييييييييي يية والب  يية والعييي  

وادارة شييي ون الدولة وا رااق العامة، وقد تيين اةيية سييييادة القانون في اا ا ال ييييان االسيييا ييي     ياية 

لقيانون ةو حييايية امن وسييييييييييييي مية حقوق االاراد وحريياه   في ين نظياف ايالهيد  من ارسييييييييييييييا  مبيدي سيييييييييييييييادة ا

وحقوق ااراد امل تيع واض نزاعاه   بالقانون باإلضييييييااة لتام ن العدالة بيفا ة ونزاةة ونيو اقتطييييييادة  

 واستدامة مطادرة  والتيل  بحقوق االنلان .

 

 ان تلييييييييييييييي ل اراد بتييدب    -وقييد تحييدد احييد الفقهييا  القييانوني ن بييان للييييييييييييييييادة القييانون ث ثيية اةييدا  م  ييا 

 –شييييييييييييي وا   بقييدر معقو  من الًقيية ال   تيي    من معرايية العواقييب القييانونييية في حييا  م ييالفيية القييانون 

ويجب على سييييييييادة القانون ان يقدف  –ويجب على القانون ان يح   ياراده ضيييييييد الفومييييييي ى او من ا  رو  

 لتنب  وا نطق .على االق  ضيانا  ضد  عض انواع التعلف ويمزف ا  يومة بتوا   االمن والقدرة على ا

 

وةالتالي اان الفقه االنجمو سييييييييييانلييييييييييوني تبنى مطييييييييييطون سيييييييييييادة القانون وةا قاب  اقد تبنى الفقه ال تين  

مطيييييييييييييطون دوليية القييانون وةو نفا ا طيييييييييييييطون الييعن تةنيياه الفقييه ا    ميياني، حييي  يقوف مطيييييييييييييطون " دوليية 

شيييييييييييييياثهييا سيييييييييييييوا  من حييي  الليييييييييييييمطيية القييانون " بييزيجيياي على ان الييدوليية ت  يييييييييييييع لمقييانون في بييع مظيياةر ن

التشييييييييييرتعية او التنفيعية او الق يييييييييياتية ومل  من م   ا احا اف مبدي ةرمية القواعد التشييييييييييرتعية او تدر  

ن الطييادرة عن الر  ان ث  االنظية ال   ي ييعها  القاعدة القانونية مًالها الدسييتور العن عليييو على القوان ل



قرارا  ال   يطييييييييدرةا ا ليييييييي ولون في الدولة ا االمع بيبدي الفطيييييييي  مجما الويرا  وانت اً  بالتعمييا  او ال

ب ن اللييمطا  ن يييانة   ياية ا  قوق ا  ا يية باواراد وحرياه   ويقطييد بعل  تويتع اللييمطا  العامة 

لمدولة على ث ثة سييييمطا  تشييييرتعية وتنفيعية وق يييياتية ا الرقابة الق يييياتية على اعيا  اللييييمطا  العامة 

ا ضيييييييييييانا  ت ند حياد القاميييييييييي   واسييييييييييتق له وتوا   الفر يييييييييية ل   مطيييييييييي  في ين يدااع عن ال   تتواار اي 

 حقوقه ا ا لاواة اماف القانون .

 

وةييالتنيياو ، اقييد عر  الفقيييه ا طيييييييييييييرن د. احيييد اتني سيييييييييييييرور مبييدا سييييييييييييييييادة القييانون بيي نييه يحي  امل تيع 

 وان مطيييييييييدرة وييا وان مليييييييييتواه في النظاف القانوني
ً
بيعنى سييييييييييادة القانون ال تعن  اق  مجرد  ا عا ييييييييير ييا

االلازاف بياحا اف يح ياميه بي  تعن  سييييييييييييييو القيانون وارتفياعيه على اليدولية، ايالقيانون يجيب ان ييفي  ا  قوق 

وا  ريا  ل اراد، اهعا ال ييييييييييان ةو بوةر سييييييييييادة القانون، ري  ان مطيييييييييطون سييييييييييادة القانون را ييييييييي  في 

على ينييه يحييد يةييدا  االم  ا تحييدة، وان ابري االع ن للييييييييييييييييادة  ميًيياق االم  ا تحييدة وال   تنب ديبييابتييه

القانون بو ييفها مليي لة شيياممة لعدة قطاعا  ترة  الرواتز الً د ل م  ا تحدة بالليي ف واالمن وحقوق 

 االنلان والتنيية .

 

ة على سيييييا وان  ييياحب ا   لة الهاشييي   حفظه   ورعاه قد اند من م   الورقة النقاشيييية الليييادسييي

 ورقة عييقة ترتب  ب ةيية تعزيز مبدي 
ً
سييييادة القانون ال   تعتر  و سيييال لمدولة ا دنية ال   حيمر اا ارا

سييييييييييييييادة القانون وتطبيقه على ا  ييع دون تيي ز بالت مب على ا عيقا  ال   تعا و سييييييييييييي   نفامة، واشيييييييييييييار 

التحييديييا  بًقيية و ييييييييييييي بيية ونحقق النيو ب لتييه ) عييد االقتبييال( " انييه لنتيين من تعزيز منعتنييا وموابهيية 

وااليدةار، ةنال  موضييييييييوع رت هيييييييي   اثرحه في ةعه الورقة د وةو ما يي ز الدو  ا تقدمة النا  ة في مدمة 

مواثني ا وحياية حقوقه ، وةو االسييييال ا  قيقي العن تبنى عميه الدييقراثيا  واالقتطييييادا  ا زدةرة 

الفرديييية والعيييامييية، واليفيييي  بتوا   االثيييار الفييياعييي  ل دارة  وامل تيعيييا  ا نتجييية، وةو ال يييييييييييييييامن لو قوق 

ر  ا  قيقي عن حبنا لوثننا العن نعاز به، وان  العامة، والباني مل تيع آمن وعاد د انه سيييادة القانون ا عل

 اع نا  الوال  والتفاني ل ردن تبقى مجردة ونظرية في ييا  االحا اف ا طمق لمقوان ن" .

 

 ت  دمجها ب ح اف الدسيييييييتور وعلى اثر مل  قاف ا شيييييييرع االردني بعنر سييييييييادة  ووةيية سييييييييادة
ً
القانون اردنيا

القانون  يييييييييييييراحة ببعض نطيييييييييييييوخ القوان ن م  ا قانون االنت ا  وقانون االحزا  الليييييييييييييياسيييييييييييييية وقانون 



قيا  البمديا  وقانون ا رنز الوثن    قوق االنلييييييييان وقانون رعاية الشييييييييبا ، باإلضييييييييااة الى  عض االتفا

واالتفاقية العرةية   ااحة الفلاد  2004الدولية ومن اةيها اتفاقية االم  ا تحدة   ااحة الفلاد للنة 

 وميًاق الشر  ال  في لم  في ن االردني ن . 2012للنة 

 

وةيا ان الدييقراثية هي حي  الشييعب لمشييعب اح  بحابة لقانون يحيي ا وي ييين حطييو  ااراد امل تيع 

 قوق وا  ريا  سيييييوا  وانر مدنية او سيييييياسيييييية او اقتطيييييادية، وال تقتطييييير اق  على ضييييييان على بييع ا 

حق االاراد في ا شيييييييارنة في ا  ي ، وةالتالي ييين ان نقو  ان الدييقراثية ل لييييييير اق  سييييييييادة االيمبية 

 ب  هي سيادة القانون العن ي ين ا  قوق وا  ريا  العامة .

 

إلنفيييام القيييانون وةيعييياونييية االبهزة الرقيييابيييية واالمنيييية االمرة لو فيييا  ومن ةنيييا ا  بيييد من ان نقف بهييية 

واالسييييييييتيرار على تعدي  وتطوير تشييييييييرتعاه ا بيا ي ت  رقة  يييييييياحب ا   لة الهاشيييييييي   في بنا  الدولة ا دنية 

 ا  ديًة بيا يحقق ةد  سيادة القانون وهي عياد الدولة االردنية نيا ت  االشارة الي ا اع ه .

 

 الدنتور اايييييييييييييييييييييييييييييز الشيييييييييييييييييييييييييييييورة

 داترة الش ون القانونية/ ةي ة النزاةة وم ااحة الفلاد

 


