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"كلنا نعلم ما هي املشاكل، وكلنا نعلم ما وعدنا بتحقيقه. ليس املطلوب اآلن 
املزيد من االعالنات والوعود، إمنا توفية الوعود التي تم قطعها."

 كويف عنان
 السكرتري العام لألمم املتحدة 
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السمعية  التعليمية  الوسائل 
والكتيبات البرصية 

فلم قصة حقوق اإلنسان
وتنميتها  تاريخها  درامية عن  اإلنسان من خالل قصة  واملقنع يرشح حقوق  القوي  الفيلم  هذا 

واستخدامها اليوم. مصطلح "حقوق اإلنسان" مألوف لدى الجميع تقريبا، ولكن يف كثري من األحيان 

ال تُفهم أهمية حقوق اإلنسان بشكل كامل. قصة حقوق اإلنسان هي تاريخ حقوق اإلنسان، وبلغت 

ذروتها يف ميثاق واحد يحتوي كل منها: اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. لكن مع الواقع الكئيب من 

االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان اليوم، يروي هذا الفيلم من أين يجب أن تبدأ حقوق اإلنسان 

من أجل إحداث تغيري حاسم يف العامل األوسع.

كتيب قصة حقوق اإلنسان
كتيب مصاحب لقصة فيلم حقوق اإلنسان، يوفر هذا املنشور مقدمة أساسية لحقوق اإلنسان، 

وتحدد تنميتها يف النظام الحديث لحقوق اإلنسان. انه يقدم للقارئ أهم األدوات لحقوق اإلنسان 

وينصح أي شخص أن يتخذ إجراءات لزيادة الوعي بحقوق اإلنسان يف منطقة نفوذه. يحتوي هذا 

الكتيب عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مع التوضيح للعديد من الحقوق الفردية ملزيد من 

الوضوح والتفاهم. 

مواد مطبوعة للتحميل
طباعة جاهزة لنسخ من املواد الواردة يف دليل املعلم هذا والتي تحتاج إىل تكرار لالستخدام من قبل 

HumanRights com/educatorsguide الطالب يف هذه الدورة ميكن تحميلها من
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1

مقدمة 
سبب التثقيف حول حقوق اإلنسان

ما مدى أهمية حقوق اإلنسان؟ قبل فرتة طويلة من ظهور مصطلح "حقوق اإلنسان" إىل حيز الوجود، ناضل الرجال والنساء، 

وقاتلوا وقُتلوا من أجل هذه املبادئ. يف الواقع، هذا النضال الذي استمر آالف السنني وال يزال مستمرا حتى اليوم. 

يف نهاية املطاف، حقوق اإلنسان هي أساس كل يشء يعتز به الناس حول طريقتهم يف الحياة. يف غيابها، السعادة الدامئة 

مستحيلة، ألنه ال يوجد أمن شخيص، و ال الحرية و ال فرصة. وهكذا، جميع الشعوب أدركت منذ فرتة طويلة أهميتها األساسية 

وسعت للتعبري والدفاع عنها. 

ومع ذلك تطلب املوضوع حرب عاملية وموت عرشات املاليني من الناس لجعل الدول الرائدة تجتمع لخلق ميثاق عاملي فعيل 

للحقوق. 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هو الصك األول يف العامل لحقوق اإلنسان. فقرته االفتتاحية هي تأكيد قوي عىل املبادئ التي 

تكمن يف قلب النظام الحديث لحقوق اإلنسان: "االعرتاف بالكرامة املتأصلة والحقوق املتساوية وغري القابلة للترصف لجميع 

أعضاء العائلة البرشية هو أساس الحرية والعدل و السالم يف العامل ". 

الواقع الكئيب، مع ذلك، هو أنه يف كل بلد من األرض تقريبا، جزء من السكان هو ضحية التعذيب واالتجار بالبرش والجوع 

والظلم والتمييز أو غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان. يجب أن تكون رسالة حقوق اإلنسان واضحة، ولكن هذه الدول ال 

تستمع. 

ملاذا؟ النه ال يوجد من يجربها عىل ذلك وهذا يعود إىل أن املشكلة الحقيقية - معظم الناس ال يدركون إىل حد كبري اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان و 30 حق التي يحتوي عليها. وبالتايل، وجود فجوة واسعة بني صياغة أهداف اإلعالن وتحقيقها. املاليني 

ليسوا أحرار. والعدالة يف كثري من األحيان غري منصفة. ويستمر السالم يف التملص يف العديد من مناطق العامل. سد الفجوة 

الهائلة بني مثالية حقوق اإلنسان العاملية وواقع االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان هو التحدي. 

من الذي سيواجه هذا التحدي ويتأكد من أن حقوق اإلنسان تحرتم؟ 

الجواب عىل هذا السؤال يبدأ مع التعليم، ألنه فقط عندما يعرف الناس حقوقهم وحرياتهم ميكنهم أن يرصوا عىل استخدامها 

وتطبيقها ألنفسهم ولآلخرين. هذه املبادئ، عندما تُفهم، ميكن أن تصبح منارة لتوجيه الناس نحو التعايش والتعاون الناجح. 

والقصد من دليل املعلم هذا هو للمساعدة يف تحقيق مفاهيم حقوق اإلنسان يف الحياة وجعلها حقيقة واقعة يف القلوب 

والعقول وإجراءات من قبل أولئك الذين يدرسون هذا املوضوع. دليل غني املحتوى: فيلم قوي والكتيبات اإلعالمية، وأسئلة 

للنقاش، وتحديد املهام التي تتطلب تطبيق النظرية، ورشح للمفردات، ومراجع للطباعة وموارد عىل االنرتنت. 
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دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

تم تصميم دليل لالستخدام يف الفصول الدراسية الثانوية وما بعد الثانوية ويف فصول تعليم الكبار يف املجتمعات املحلية. ميكن 

أن تستخدم عىل أنها دورة كاملة أو كمورد إضايف يف مناهج أخرى. والهدف هو إرشاك الطالب يف مواضيع حقوق اإلنسان 

املعارصة وتوفري فرص لوضع مبادئ حقوق اإلنسان يف العمل واالستخدام. املوارد اإلضافية يف الجزء الخلفي تشمل عناوين 

مواقع الويب لوثائق أساسية وغريها من املوارد التي ميكن استخدامها للمشاريع البحثية للطالب. 

القصد من ذلك هو للطالب لتكون مصدر إلهام التخاذ إجراء بشأن هذه القضايا يف الكليات والجامعات وأماكن العمل 

واملجتمعات، بل ومهن املستقبل. وقد صممت هذه املواد لزيادة الوعي حول واقع انتهاكات حقوق اإلنسان والحاجة امللحة 

للتوحد يف مامرسة الضغط الجامعي عىل الحكومات واملسؤولني من أجل التنفيذ الكامل لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 

تصميم دليل املعلم
دليل املعلم يشمل سبعة أقسام دراسة تغطي التعريف بحقوق اإلنسان؛ وتاريخها. اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان؛ أمثلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان؛ معرض املدافعني عن حقوق اإلنسان املشهورين؛ وما ميكن ألي 

شخص القيام به إلعادة توجيه وتعزيز حقوق اإلنسان. وهناك أيضا ملخص عن منظامت حقوق اإلنسان والتقارير الرئيسية 

يف العامل. يشمل امللحق املعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان والوثائق الدولية لحقوق اإلنسان. باإلضافة اىل ذلك فلمقصة 

حقوق اإلنسانوالكتيب يشمل كتيبات لإلستعامل يف الدورة الدراسية. مطبوعات محملة ووثائق متوفرة و جاهزة لتسليمها 

HumanRights com/educatorsguide للطالب عىل موقع
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مقدمة 

األقسام تحتوي عىل العنارص التالية:

السؤال األسايس
سؤال شامل لالستخدام يف مناقشة و توجيه وتطبيق وتقييم يف التفاهم.

أهداف التعلم
التعلم املحدد يستهدف مساعدة املعلم عىل تركيز النقاش و التطبيق وتقييم التفاهم. 

محتويات القسم 
ملحة عامة عن املصطلحات واملفاهيم الرئيسية ومضمون القسم. 

أسئلة للمناقشة
األسئلة املقرتحة لتوجيه فئة أو جامعة أو املناقشة أو كتابة املهام.

التطبيق 
املهام التي تتطلب البحث ومشاريع فردية أو جامعية أو صياغة اآلراء بشأن قضايا حقوق اإلنسان. إنها مصممة لتتطلب عدة 

ساعات لإلعداد واإلكامل.

اتخاذ إجراءات
اإلجراءات املقرتحة التي تشجع الطالب عىل املشاركة يف تعزيز التعليم والوعي بحقوق اإلنسان يف الكلية أو جامعة أو املجتمع. 

يتم تعريف املصطلحات األساسية يف رشح املفردات عىل الصفحة 81 من الدليل.
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حول متحدون لحقوق اإلنسان
متحدون لحقوق اإلنسانUHRمقرها يف لوس انجلس، لغرض تثقيف وتوحيد وتفعيل الناس لتحقيق الوعي بحقوق اإلنسان 

عىل نطاق واسع. UHR هي شبكة مجتمع حقوق اإلنسان الذي يوحد دعاة وجامعات حقوق اإلنسان لتعزيز اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان. غري سياسية وغري ربحية، ترحب بأعضاء من جميع األعراق والثقافات واألديان. تشرتك وتتعاون مع حلفاء 

متنوعني من املنظامت املامثلة لها املكرسة لرفع الوعي بحقوق اإلنسان.

متحدون لحقوق اإلنسان توزع سلسلة من املواد السمعية والبرصية واملعلومات املطبوعة عن حقوق اإلنسان والتعليم واملواد 

التعليمية. هذه املواد ميكن طلبها من موقع UHR أو عن طريق الربيد اإلليكرتوين أو الربيد العادي.

UNITED FOR HUMAN RIGHTS

Hillhurst Avenue, Suite 187 1920

Los Angeles, CA 90027 USA

 

 

 humanrights com

info@humanrights com 

)323( 661-1144 الهاتف:

)323( 661-1194 فاكس:
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7 السؤال األسايس
ما اآلثار التي ميكن أن تحدث عىل املجتمع عندما يعرف املزيد من الناس ويفهموا بشكل كامل مفهوم حقوق اإلنسان؟

أهداف التعلم
معرفة وفهم تعريف حقوق اإلنسان.• 

 فهم أهمية حقوق اإلنسان، وملاذا يحتاج كل شخص إىل معرفة حقوقه، ويرص عليها، ويحثوا اآلخرين أن يفعلوا • 

اليشء نفسه. 

محتويات القسم
املوارد: فيلم و كتيب قصة حقوق اإلنسان تم تقديم نسخ من الكتيب الستخدامها يف الفصول الدراسية.

ما هي حقوق اإلنسان؟ دعونا نبدأ مع بعض التعاريف األساسية: 

اإلنسان: إسم

 كائن حي عاقل؛ رجل أو امرأة أو طفل، شخص ما. 

الحقوق: إسم 

أشياء تحصل عليها أو مسموح لك بالحصول عليها؛ هى حريات مضمونة.

حقوق اإلنسان: إسم 

 هي الحقوق التي متلكها فقط ملجرد كونك إنسان. 

إذا كان لك أن تسأل الناس يف الشارع، "ماهي حقوق اإلنسان؟" سوف تحصل عىل العديد من اإلجابات. سوف يخربوك 

بالحقوق التي يعرفوا عنها. ولكن القليل منهم يعلمون كل حقوقهم.

كام ُغطي يف التعاريف أعاله، الحق هو حرية من نوع ما. هو يشء يحق لك بحكم كونك إنسان. 

القسم 1: تعريف حقوق اإلنسان
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حقوق اإلنسان تعتمد عىل مبدأ احرتام الفرد. ومفهومها األسايس هو أن كل شخص هو كائن أخالقي وعقالين يستحق املعاملة 

بكرامة. وُسميت بحقوق اإلنسان ألنها عاملية. بينام الدول واملجموعات املتخصصة تتمتع بحقوق معينة تطبق عليهم فقط، 

حقوق اإلنسان هي الحقوق التي تحق لكل شخص - ال يهم من هم و أين يعيشوا - ملجرد كونهم أحياء. 

لكن الكثري من الناس، عندما طلب منه تسمية حقوقهم، يرسدوا فقط حرية التعبري واملعتقد، ورمبا واحد أو اثنني آخرين. 

ليس هناك من شك أن هذه حقوق مهمة، ولكن النطاق الكامل لحقوق اإلنسان واسع جدا. إنها تعني االختيار والفرصة. أنها 

تعني الحرية يف الحصول عىل وظيفة، وتبني مهنة، واختيار رشيك املرء وتربية األطفال. وتشمل الحق يف السفر عىل نطاق 

واسع والحق يف العمل بأجر دون مضايقة واعتداء وتهديد بالفصل التعسفي. كام أنها تتبنى الحق يف الرتفيه. 

يف فهم حقوق اإلنسان بشكل كامل، من املهم إختبار التطورات التاريخية التي أدت إىل إنشاء اإلعالن كام ُغطي يف فلم قصة 

حقوق اإلنسان. يف القسم القادم سنخترب ذلك التاريخ.

أسئلة للنقاش
1.  تعريف حقوق اإلنسان.

2.  أعطي خمسة أمثلة عىل أنواع مختلفة من حقوق اإلنسان، دون إدراج حرية التعبري والدين أو املعتقد. 

3.  ملاذا تعترب حقوق اإلنسان "عاملية"؟ 

4.  ما هو إسم املستند الذي يُدرج حقوق اإلنسان الثالثني؟

5.  ما هو الوضع العاملي الذي سبق وأدى إىل إنشاء وتأسيس األمم املتحدة؟
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التطبيق
 قابل ما ال يقل عن خمسة طالب )ليس يف الفصل( بشأن فهمهم لحقوق اإلنسان واملعرفة باإلعالن العاملي لحقوق • 

اإلنسان: ماذا تعني عبارة "حقوق اإلنسان" بالنسبة لهم؟ هل سمعوا عن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؟ كيف يقيموا 

أهمية التعلم وتطبيق حقوق اإلنسان؟

 قدم تقرير إىل الفصل عن نتائج املقابالت. • 
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القسم 2: تاريخ موجز لإلعالن
 العاملي لحقوق اإلنسان

السؤال األسايس
ما هي األحداث الكربى يف التاريخ التي متيز معامل حقوق اإلنسان؟ 

أهداف التعلم
معرفة أهم الوثائق املاضية الخاصة بحقوق اإلنسان.• 

معرفة األحداث التي أدت إىل إنشاء هذه الوثائق.• 

املعرفة والفهم لتقاليد حقوق اإلنسان ومكان اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف ذلك الرتاث.• 

محتوى القسم
إن موضوع حقوق اإلنسان مل يبدأ مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام 1948، ولكن تطور من التقاليد التي متتد إىل 

أكرث من 2،500 سنة.

منشور سايروس  (٥٣٩ قبل امليالد.)

يف عام 539 قبل امليالد احتلت جيوش سايروس الكبري، أول ملك بالد فارس القدمية، مدينة بابل. لكن اإلجراءات التي قام بها 

بعد ذلك ميزت التقدم الكبري لإلنسان. لقد حرر العبيد، و أعلن أن جميع الناس لهم الحق يف اختيار دينهم، وأنشأ املساواة 

العرقية. ُسجلت هذه املراسيم و غريها عىل اسطوانة طينية يف اللغة األكادية بالكتابة املسامرية. 

هذا السجل القديم الذي يعرف اليوم باسم سايروس، تم اآلن االعرتاف به عىل أنه أول ميثاق لحقوق اإلنسان يف العامل. 

متت ترجمته إىل جميع اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة وأحكامه موازية للمواد األربع األوىل من اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان. 
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دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

إنتشار حقوق اإلنسان

من بابل، انترشت فكرة حقوق اإلنسان برسعة إىل الهند واليونان و يف نهاية املطاف إىل روما. من هناك نشأ مفهوم "القانون 

الطبيعي"، مبالحظة حقيقة أن الناس مييلون إىل اتباع بعض القوانني غري املكتوبة يف مجرى الحياة، استند القانون الروماين 

عىل األفكار العقالنية املستمدة من طبيعة األشياء. 

الوثائق التي تؤكد الحقوق الفردية، مثل ماجنا كارتا )1215(، و وثيقة الحقوق )1628(، و دستور الواليات املتحدة )1787(، 

واإلعالن الفرنيس لحقوق اإلنسان واملواطن )1789(، و مرشوع قانون الحقوق للواليات املتحدة )1791( هي الكتابات 

السالفة للكثري من وثائق حقوق اإلنسان اليوم. 

ماجنا كارتا �1215�

ماجنا كارتا، أو "امليثاق العظيم"، ميكن القول أنه كان التأثري األكرث أهمية يف وقت مبكر عىل عملية تاريخية واسعة النطاق 

أدت إىل سيادة القانون الدستوري اليوم يف العامل الناطقة باللغة اإلنجليزية. 

يف 1215، بعد انتهاك امللك انكلرتا جون عددا من القوانني والعادات القدمية التي كانت تحكم بريطانيا، أجربه رعاياه عىل 

التوقيع عىل ماجنا كارتا، التي ترسد ما يُظن أنه أصبح الحقا حقوق اإلنسان. كان من بينها حق الكنيسة يف أن تكون خالية 

من التدخل الحكومي، وحقوق جميع املواطنني يف حرية امتالك ووراثة املمتلكات وتكون محمية من الرضائب املفرطة. 

تقرر مبوجبه حق األرامل، ممن لديهن ممتلكات، يف اختيار عدم الزواج، وقرر املبادئ الراسخة لإلجراءات الواجبة واملساواة 

أمام القانون. وهو يتضمن أيضا أحكاما متنع الرشوة وسوء السلوك الرسمي.

ينظر إليه عىل نطاق واسع عىل أنه أحد الوثائق القانونية األكرث أهمية يف تنمية الدميقراطية الحديثة، كان ماجنا كارتا نقطة 

تحول حاسمة يف النضال من أجل إرساء الحرية.

وثيقة الحقوق �1628�

املعلم القادم املسجل يف تطور حقوق اإلنسان كان وثيقة الحقوق، أنتج يف عام 1628 من قبل الربملان اإلنجليزي وأرسل إىل 

تشارلز األول مبثابة بيان للحريات املدنية. رفض الربملان متويل السياسة الخارجية للملك، التي ال تحظى بشعبية، تسبب 

بقيام حكومته بانتزاع القروض القرسية و نزول القوات للخضوع يف البيوت كتدبري اقتصادي. وكان االعتقال التعسفي 

والسجن ملعاريض هذه السياسات قد سبب يف الربملان عداء عنيف لتشارلز ولجورج فيلري، الدوق األول لباكنغهام. وثيقة 

الحقوق، التي بدأها السيد ادوارد كوك، متت بناء عىل القوانني واملواثيق السابقة وأكد أربعة مبادئ هي: )1( ال يجوز فرض 

أي رضائب من دون موافقة الربملان، )2( ال يجوز سجن أي شخص دون سبب مبني )إعادة تأكيد حق املثول أمام القضاء(، 

)3( ال يجوز نزول أي جنود عىل املواطنني، )4( األحكام العرفية ال يجوز استخدامها يف وقت السلم.

إعالن االستقالل الخاص بالواليات املتحدة �1776�

يف 4 يوليو 1776، املؤمتر القاري الثاين الذي عقد يف فيالدلفيا ، بنسلفانيا، وافق عىل إعالن االستقالل. مؤلفه الرئييس، توماس 

جيفرسون، كتب اإلعالن باعتباره تفسريا رسميا لسبب تصويت الكونغرس يوم 2 يوليو إلعالن االستقالل عن بريطانيا 

العظمى، أكرث من عام بعد اندالع الحرب الثورية األمريكية، وكبيان يعلن أن املستعمرات األمريكية الثالثة عرش مل تعد جزءا 
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من اإلمرباطورية الربيطانية. أصدر الكونجرس إعالن االستقالل يف عدة أشكال. نرش يف البداية عىل قطع كبرية مطبوعة وزعت 

عىل نطاق واسع وتم قراءته عىل الجمهور.

فلسفيا، شدد اإلعالن عىل موضوعني: الحقوق الفردية والحق يف الثورة. هذه األفكار أصبحت تعقد عىل نطاق واسع من 

قبل األمريكيني وتنترش دوليا أيضا، وبخاصة أثرت بالثورة الفرنسية. 

دستور الواليات املتحدة األمريكية �1787� 
وثيقة الحقوق �1791�

كتبت خالل صيف عام 1787 يف فيالدلفيا، دستور الواليات املتحدة هو القانون األسايس للنظام األمرييك الفيدرايل للحكومة 

والوثيقة التاريخية املؤثرة يف العامل الغريب. وهو أقدم دستور وطني مكتوب ومستخدم، ويحدد األجهزة الرئيسية للحكومة 

والسلطات القضائية والحقوق األساسية للمواطنني.

التعديالت العرشة األوىل للدستور، وثيقة الحقوق، دخل حيز النفاذ يف 15 ديسمرب 1791، مام يحد من سلطات الحكومة 

االتحادية للواليات املتحدة وحامية حقوق جميع املواطنني واملقيمني والزوار يف األرايض األمريكية. 

وثيقة الحقوق تحمي حرية التعبري، وحرية الدين، والحق يف االحتفاظ وحمل األسلحة، وحرية التجمع وحرية االلتامس. كام 

يحظر البحث والضبط بدون سبب، والعقوبة القاسية وغري العادية، واإلرغام عىل تجريم الذات. من بني الحامية القانونية 

التي تتيحها، تحظر وثيقة الحقوق عىل الكونغرس اتخاذ أي قانون يتعلق بإقامة دين من األديان ويحظر عىل الحكومة 

االتحادية حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو املمتلكات دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة. القضايا الجنائية 

االتحادية تتطلب الئحة اتهام من قبل هيئة محلفني كربى ألي جرمية عقوبتها اإلعدام، أو جرمية شائنة، وتضمن محاكمة 

علنية عاجلة مع هيئة محلفني غري متحيزة من املقاطعة التي وقعت فيها الجرمية، ويحظر الفشل املزدوج. 

إعالن حقوق اإلنسان واملواطن �1789�

يف عام 1789 أطاح شعب فرنسا بالنظام املليك املستبد وقام بتأسيس أول جمهورية فرنسية. ستة أسابيع فقط بعد اقتحام 

 Déclaration des :سجن الباستيل، وبالكاد ثالثة أسابيع بعد إلغاء اإلقطاع، وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن )الفرنسية

droits de l�Homme et du citoyen� اعتمدته الجمعية الوطنية التأسيسية كخطوة أوىل نحو كتابة دستور لجمهورية فرنسا.

يعلن اإلعالن بأنه يضمن لجميع املواطنني حقوق "الحرية وامللكية واألمن ومقاومة الظلم واالستبداد". ويقول إن الحاجة 

إىل قانون مستمد من حقيقة أن "... مامرسة الحقوق الطبيعية لكل رجل ليس لديها سوى تلك الحدود التي تضمن لألعضاء 

اآلخرين يف املجتمع التمتع بهذه الحقوق نفسها." وهكذا، يرى اإلعالن القانون عىل أنه "التعبري عن اإلرادة العامة"، ويهدف 

إىل تعزيز هذه املساواة يف الحقوق ومينع "اإلجراءات الضارة للمجتمع فقط."

اتفاقية جنيف األوىل �1864�

يف عام 1864، حرضت الدول األوروبية الست عرشة وعدة واليات أمريكية مؤمترا يف جنيف، بناء عىل دعوة من املجلس 

االتحادي السويرسي، بناء عىل مبادرة من لجنة جنيف. وعقد مؤمتر دبلومايس لغرض اعتامد اتفاقية لعالج الجنود الجرحى 

يف القتال. 
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دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

املبادئ الرئيسية املنصوص عليها يف االتفاقية، والتي إحتفظت بها اتفاقيات جنيف يف وقت الحق، ينص عىل التزام لتوسيع 

الرعاية دون متييز لألفراد العسكريني الجرحى واملرىض واحرتام ووضع عالمات عىل وسائل نقل األفراد واملعدات الطبية 

وعالمة مميزة هي الصليب األحمر عىل خلفية بيضاء.

األمم املتحدة �1945�

اندلعت الحرب العاملية الثانية 1945-1939، ومع إقرتاب النهاية، بقيت مدن يف جميع أنحاء أوروبا وآسيا أنقاض مشتعلة. 

كان هناك ماليني من القتىل، وماليني أخرى من غري منازل أو يتضورون جوعا. كانت القوات الروسية تضيق الخناق عىل 

فلول املقاومة األملانية يف عاصمة أملانيا املقصوفة برلني. يف املحيط الهادئ، مشاة البحرية االمريكية كانت ما تزال تقاتل 

القوات اليابانية الراسخة عىل جزر مثل أوكيناوا.

يف أبريل 1945، اجتمع مندوبون عن 50 دولة يف سان فرانسيسكو مليئني بالتفاؤل واألمل. كان الهدف من مؤمتر األمم 

املتحدة املعني باملنظمة الدولية هو تصميم هيئة دولية لتعزيز السالم ومنع الحروب املستقبلية. املُثل العليا للمنظمة تم 

ذكرها يف مقدمة ميثاقها املقرتح: "نحن شعوب األمم املتحدة عازمون عىل إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت الحرب التي 

جلبت مرتني يف حياتنا حزن ال يوصف للبرشية."

دخل ميثاق منظمة األمم املتحدة الجديدة حيز التنفيذ يوم 24 أكتوبر عام 1945، وهو التاريخ الذي يُحتفل به كل عام 

عىل أنه يوم األمم املتحدة.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان �1948�

بحلول عام 1948، كانت لجنة األمم املتحدة الجديدة لحقوق اإلنسان قد حازت عىل اهتامم العامل. بالرئاسة الديناميكية إلليانور 

روزفلت، أرملة الرئيس فرانكلني روزفلت، بطلة حقوق اإلنسان يف بلدها ومندوبة الواليات املتحدة يف األمم املتحدة ولجنة 

صياغة الوثيقة التي أصبحت اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. روزفلت، أشارت إىل اإلعالن باسم ماجنا كارتا الدولية للبرشية 

جمعاء، كونها مصدر االلهام. وقد اعتمدته األمم املتحدة يف 10 ديسمرب 1948 م.

يعلن اإلعالن يف ديباجته ويف املادة 1، بشكٍل ال لبس فيه، الحقوق املتأصلة لكل البرش: "وملا كان تنايس حقوق اإلنسان 

وازدراؤها قد أفضيا إىل أعامل همجية آذت الضمري اإلنساين، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البرش انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد 

بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ... يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة والحقوق ". 

تعهدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل العمل معا لتعزيز ثالثني مادة من مواد حقوق اإلنسان التي تم تجميعها 

وتدوينها يف وثيقة واحدة للمرة األوىل يف التاريخ. ونتيجة لذلك، فإن العديد من هذه الحقوق، يف صيغٍ مختلفة، هي اليوم 

جزء من القوانني الدستورية للدول الدميقراطية.

)مالحظة: نسخ قابلة للطباعة من املواد الواردة يف دليل املعلم هذا، يتم نسخها لالستخدام من قبل الطالب يف هذه الدورة ميكن تحميلها من 

HumanRights.com/educatorsguide

أسئلة للمناقشة
1.  ما هو أول ميثاق يف العامل سجل حقوق اإلنسان؟

2.  ملاذا استشهد مباجنا كارتا باعتبارها واحدة من الوثائق القانونية األكرث أهمية يف التاريخ؟
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3.  ما هو املقصود مبصطلح "القانون الطبيعي" وكيف يرتبط هذا مبوضوع حقوق اإلنسان؟

4.  ماذا كان الغرض األصيل لتشكيل األمم املتحدة؟

التطبيق 
 حدد وثيقة حقوق اإلنسان وأكتب ورقة بحثية قصرية عن ذلك. إكتشف كيف وصل األمر إىل كتابتها، ومن كتبها، وملاذا، • 

وما الوضع التاريخي الذي حاولت حله.
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21 السؤال األسايس
ماذا سيكون التأثري عىل العامل إذا عرف معظم الناس وفهم كل حق من حقوقهم ال30 كام وردت يف اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان )UDHR(؟

أهداف التعلم
 •.UDHR معرفة وفهم حقوق اإلنسان ال 30 من اإلعالن العاملي

فهم أهمية ال 30 حق من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املعروفة عىل نطاق واسع.• 

محتوى القسم
املوارد: كتيب قصة حقوق اإلنسان )يشمل النص الكامل لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان(. وزع الكتيب عىل الفصل قبل 

املناقشة.

مقدمة هنا الحقوق الثالثني الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بالكامل. عندما صدر اإلعالن ألول مرة يف عام 1948، 

وجهت األمم املتحدة البلدان األعضاء إىل تعميم الوثيقة وجعل الحقوق ال 30 معروفة ومفهومة.

من تحميلها  ميكن  الدورة  هذه  يف  الطالب  قبل  من  لالستخدام  نسخها  يتم  هذا،  املعلم  دليل  يف  الواردة  املواد  من  للطباعة  قابلة  نسخ  )مالحظة: 

)HumanRights com/educatorsguide 

أسئلة للمناقشة
1.  إعط أمثلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتم مناقشتها حاليا يف وسائل اإلعالم. 

2.  ما املادة أو املواد من اإلعالن العاملي التي تنتهكها هذه األحداث الحالية ؟

3.  ماذا سيكون التأثري لو أن اإلعالن العاملي وحقوق اإلنسان ال 30 أصبحت معروفة وفرضت عىل نطاق واسع؟

القسم 3: اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان
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دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

22

دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

التطبيق
 اخرت مادة من اإلعالن العاملي، وابحث فيه وأكتب مقال عن حالة االمتثال لتلك املادة يف مجموعة متنوعة من • 

البلدان يف العامل.

اإلجراءات التي يجب اتخاذها
إذهب إىل HumanRights com )املتحدة لحقوق اإلنسان( ووقع عىل العريضة االليكرتونية التي تحث عىل جعل تعليم 

حقوق اإلنسان متاح عىل نطاق واسع. اآلن إذهب وتحدث مع اآلخرين حول أهمية تعليم مواد اإلعالن العاملي عىل نطاق 

واسع واجعل 10 أشخاص آخرين يوقعون العريضة.
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ديباجة: 

ملا كاناالعرتاف بالكرامة املتأصلة وبالحقوق املتساوية وغري القابلة للترصف  

لجميع أعضاء األرسة البرشية هو أساس الحرية و العدل والسالم يف العامل، 

وملا كان تنايس حقوق اإلنسان وازدراؤها قد سببا أعامل همجية آذت الضمري 

اإلنساين، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البرش انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد بحرية 

القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

وملا كان من الرضوري أن يتوىل القانون حامية حقوق اإلنسان لكيال يضطر 

املرء آخر األمر إىل التمرد عىل االستبداد والظلم. حقوق اإلنسان يجب أن تكون 

محمية بحكم القانون،

وملا كان من الجوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بني الدول،

وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف امليثاق من جديد إميانها بحقوق 

حقوق  من  والنساء  للرجال  ومبا  وقدره  الفرد  وبكرامة  األساسية  اإلنسان 

ترفع  وأن  االجتامعي قدماً  بالرقي  تدفع  أن  أمرها عىل  متساوية وحزمت 

مستوى الحياة يف جو أفسح من الحرية .

وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم املتحدة عىل ضامن 

مراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية واحرتامها.

وملا كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية الكربى للوفاء التام 

بهذا التعهد.

اآلن، لذلك، 

الجمعية العامة، 

تنادي بهذا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه املستوى املشرتك الذي 

الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة يف  ينبغي أن تستهدفه كافة 

املجتمع، واضعني عىل الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم، إىل توطيد احرتام 

هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ إجراءات مطردة، 

قومية وعاملية، لضامن االعرتاف بها ومراعاتها بصورة عاملية فعالة بني الدول 

األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. 

املادة 1 

الناس أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقالً  يولد جميع 

وضمرياً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء.

املادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون 

أي متييز، كالتمييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

السيايس أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتامعي أو الرثوة أو امليالد أو 

أي وضع آخر، دون أية تفرقة بني الرجال والنساء. 

وفضال عام تقدم فلن يكون هناك أي متييز أساسه الوضع السيايس أو القانوين 

أو الدويل للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواًء كان هذا البلد أو تلك 

البقعة مستقالً أو تحت الوصاية أو غري متمتع بالحكم الذايت أو كانت سيادته 

خاضعة ألي قيد من القيود.

املادة 3

لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة شخصه.

املادة 4 

اليجوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر االسرتقاق وتجارة الرقيق بكافة 

أشكالهام.

املادة 5

اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية 

أو الحاطة بالكرامة.

املادة 6

لكل إنسان أينام وجد الحق يف أن يُعرتف بشخصيته القانونية.

املادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق يف التمتع بحامية متكافئة منه دون 

أية تفرقة. كام أن لهم جميعا الحق يف حامية متساوية ضد أي متييز يخل بهذا 

اإلعالن وضد أي تحريض عىل متييز كهذا.

املادة 8

لكل شخص الحق يف أن يلجأ إىل املحاكم الوطنية إلنصافه عن أعامل فيها 

اعتداء عىل الحقوق األساسية التي مينحها له الدستور أو القانون.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
يف 10 ديسمرب 1948، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة وأعلنت اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والنص الكامل له الذي يظهر يف الصفحات التالية. وبعد 
هذا الحدث التاريخي دعت الجمعية جميع الدول األعضاء إىل نرش نص اإلعالن و "أن تعمل عىل نرشه وتوزيعه وعرضه وقراءته ورشحه أساسا يف املدارس 

واملؤسسات التعليمية األخرى، دون أي متييز بسبب املركز السيايس للدول أو األقاليم ".
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املادة 9

ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 

املادة 10 

لكل إنسان الحق، عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين، يف أن تنظر قضيته 

أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادالً علنياً للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية 

تهمة جنائية توجه إليه.

املادة 11

 1.   كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً مبحاكمة 

علنية تؤمن له فيها الضامنات الرضورية للدفاع عنه. 

 2.   ال يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل إال إذا 

كان ذلك يعترب جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدويل وقت االرتكاب.  

كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت 

ارتكاب الجرمية.

املادة 12 

ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو أرسته أو مسكنه أو 

مراسالته، وال لحمالت متس رشفه وسمعته. لكل شخص الحق يف حامية القانون 

من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.

املادة 13 

 1.   لكل فرد الحق يف حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود 

كل دولة. 

 2.   لكل فرد الحق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده. 

املادة 14 

 1.   لكل فرد الحق يف أن يلجأ إىل بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هرباً 

من االضطهاد. 

 2.   ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري سياسية أو ألعامل 

تناقض أغراض األمم املتحدة ومبادئها. 

املادة 15

 1.  لكل شخص الحق يف التمتع بجنسية ما.

 2.  ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه يف تغيريها. 

املادة 16 

 1.   للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أرسة دون أي 

قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهام حقوق متساوية عند الزواج وأثناء 

قيامه وعند انحالله. ويحق لهم املساواة يف الحقوق لدى التزاوج 

وخالل قيام الزواج وعند انحالله.

 2.   ال يربم عقد الزواج إال برىض الطرفني الراغبني يف الزواج رىض كامل ال 

إكراه فيه.

التمتع  ولها حق  للمجتمع  األساسية  الطبيعية  الوحدة   3.   األرسة هي 

بحامية املجتمع والدولة. 

املادة 17 

 1.  لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه. 

 2.  ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. 

املادة 18 

لكل شخص الحق يف حرية التفكري والضمري والدين، ويشمل هذا الحق حرية 

تغيري ديانته أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهام بالتعليم واملامرسة وإقامة 

الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك رساً أم مع الجامعة.

املادة 19 

لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 

اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة 

كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

املادة 20

 1.  لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية.

 2.  ال يجوز إرغام أحد عىل االنضامم إىل جمعية ما.

املادة 21 

 1.   لكل فرد الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبارشة 

وإما بواسطة ممثلني يختارون اختياراً حراً.

 2.  لكل شخص نفس الحق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.

 3.   إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة 

وعىل  الرسي  االقرتاع  أساس  عىل  تجري  دورية  نزيهة  بانتخابات 

قدم املساواة بني الجميع أو حسب أي إجراء مامثل يضمن حرية 

التصويت.

املادة 22 

لكل شخص بصفته عضواً يف املجتمع الحق يف الضامنة االجتامعية ويف أن 

تحقق بوساطة املجهود القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة 

ومواردها الحقوق االقتصادية واالجتامعية والرتبوية التي الغنى عنها لكرامته 

وللنمو الحر لشخصيته. 
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املادة 23 

 1.   لكل شخص الحق يف العمل، وله حرية اختياره برشوط عادلة مرضية 
كام أن له حق الحامية من البطالة.

 2.  لكل فرد دون أي متييز الحق يف أجر متساو للعمل.

 3.   لكل فرد يقوم بعمل الحق يف أجر عادل مرض يكفل له وألرسته عيشة 
الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحامية 

االجتامعية. 

 4.  لكل شخص الحق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات حاميًة ملصالحه.

املادة 24 

لكل شخص الحق يف الراحة، ويف أوقات الفراغ، والسيام يف تحديد معقول 
لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر. 

املادة 25 

 1.   لكل شخص الحق يف مستوى من املعيشة كاٍف للمحافظة عىل الصحة 
واملسكن  وامللبس  التغذية  ذلك  ويتضمن  وألرسته،  له  والرفاهية 
والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتامعية الالزمة، وله الحق يف 
تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة 
وغري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

 2.   لألمومة والطفولة الحق يف مساعدة ورعاية خاصتني، ينعم كل األطفال 
رباط  عن  ناتجة  والدتهم  أكانت  سواء  االجتامعية  الحامية  بنفس 

رشعي أو بطريقة غري رشعية.

املادة 26 

 1.   لكل شخص الحق يف التعلم، ويجب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل 
واألساسية عىل األقل باملجان، وأن يكون التعليم األويل إلزامياً. وينبغي 
أن يعمم التعليم الفني واملهني، وأن ييرس القبول للتعليم العايل عىل 

قدم املساواة التامة للجميع وعىل أساس الكفاءة

 2.   يجب أن تهدف الرتبية إىل إمناء شخصية اإلنسان إمناء كامالً، وإىل 
تعزيز احرتام اإلنسان والحريات األساسية. كام يجب أن يعزز التفاهم 
والتسامح والصداقة بني جميع الشعوب والجامعات العنرصية أو 

الدينية، وإىل زيادة مجهود األمم املتحدة لحفظ السالم.

 3.  لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم.

املادة 27

الثقايف  املجتمع  أن يشرتك اشرتاكاً حراً يف حياة  الحق يف   1.   لكل فرد 
ويف االستمتاع بالفنون واملساهمة يف التقدم العلمي واالستفادة من 

نتائجه.

 2.  لكل فرد الحق يف حامية املصالح األدبية واملادية املرتتبة عىل إنتاجه 
العلمي أو األديب أو الفني. 

املادة 28

الحقوق  تتحقق مبقتضاه  اجتامعي دويل  بنظام  التمتع  الحق يف  فرد  لكل 
والحريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن تحققاً تاما.

املادة 29

 1.   عىل كل فرد واجبات نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته 
أن تنمو منواً حراُ كامالً.

 2.   يخضع الفرد يف مامرسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها 
واحرتامها  وحرياته  الغري  بحقوق  االعرتاف  لضامن  فقط،  القانون 
ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق 

يف مجتمع دميقراطي.

 3.   ال يصح بحال من األحوال أن مُتارس هذه الحقوق مامرسة تتناقض مع 
أغراض األمم املتحدة ومبادئها.

املادة 30

ليس يف هذا اإلعالن نص يجوز تأويله عىل أنه يخول لدولة أو جامعة أو فرد 
أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إىل هدم الحقوق والحريات 

الواردة فيه. 
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29 السؤال األسايس
ما الذي يُكون جسد القانون الدويل لحقوق اإلنسان وكيف ميكن له إنفاذ حقوق اإلنسان؟ 

اهداف التعلم
إعرف كيف أن قوانني حقوق اإلنسان الدولية وضعت والسبب يف ذلك. • 

إفهم كيفية تنظيم هيئات القانون الدويل لحقوق اإلنسان وحقوق اإلنسان وعالقاتهم.• 

محتوى القسم 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هو املعيار املثايل الذي عقد بشكل مشرتك من قبل الدول يف جميع أنحاء العامل، ولكنه ال يتحمل 

قوة القانون. ولهذا، من عام 1948 حتى 1966 كانت املهمة الرئيسية للجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان هي إنشاء هيئة 

للقانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل أساس اإلعالن. وهكذا، 1966-1948 كانت املهمة الرئيسية للجنة األمم املتحدة لحقوق 

اإلنسان إنشاء هيئة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل أساس اإلعالن، إلنشاء اآلليات الالزمة لفرض تنفيذها واستخدامها.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان

أخرجت لجنة حقوق اإلنسان وثيقينت رئيسيتني هام: امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )ICCPR( وامليثاق 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )ICESCR(. أصبح كالهام قانونني دوليني يف عام 1976. جنبا 

إىل جنب مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، يشكل هذين امليثاقني ما يعرف باسم "القانون الدويل لحقوق اإلنسان." 

يركز ICCPR عىل قضايا مثل الحق يف الحياة، وحرية التعبري والدين والتصويت. يركز ICESCR عىل الغذاء والتعليم 

والصحة واملأوى. كال امليثاقني تعلن هذه الحقوق لجميع الناس ومتنع التمييز.

املادة 26 من ICCPR أنشأت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة. تتألف من 18 خبريا يف مجال حقوق اإلنسان، 

مة من  واللجنة مسؤولة عن ضامن أن كل الدول املوقعة عىل ICCPR تتوافق مع أحكامه. تبحث اللجنة التقارير املقدَّ

الدول كل خمس سنوات لضامن امتثالها للميثاق ونتائج املسائل املتعلقة بأداء الدول. 

القسم 4: القانون الدويل
 لحقوق اإلنسان
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العديد من الدول التي صدقت عىل ICCPR وافقت أيضا عىل أن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان قد تحقق يف مزاعم من 

قبل األفراد واملنظامت قد تكون الدولة قد انتهكت حقوقهم. قبل مناشدة اللجنة، يجب عىل مقدم الشكوى أن يستنفد 

جميع طرق اللجوء إىل القضاء يف محاكم تلك البالد. بعد التحقيق، تنرش اللجنة النتائج. هذه النتائج لها قوة كبرية. إذا 

 ICCPRأثبتت اللجنة االدعاءات، يجب عىل الدولة أن تتخذ التدابري ملعالجة سوء املعاملة. )انظر امللحق للنص الكامل ل

.)ICESCR و

وثائق حقوق اإلنسان الالحقة 

وباإلضافة إىل عهود الوثيقة الدولية لحقوق اإلنسان، اعتمدت األمم املتحدة أكرث من 20 من املعاهدات الرئيسية ملزيد من 

التحسني لحقوق اإلنسان. وتشمل هذه االتفاقيات منع وحظر انتهاكات محددة مثل التعذيب واإلبادة الجامعية وحامية 

الفئات الضعيفة من السكان مثل الالجئني )االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني، 1951( والنساء )اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة، 1979 (، واألطفال )اتفاقية حقوق الطفل، 1989(. االتفاقيات األخرى تغطي التمييز العنرصي، 

ومنع اإلبادة الجامعية، والحقوق السياسية للمرأة، وحظر الرق والتعذيب. 

أنشأت كل من هذه املعاهدات لجنة من الخرباء ملراقبة تنفيذ أحكام املعاهدة من جانب الدول األطراف فيها. )انظر 

"الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان األساسية وهيئات الرصد الخاصة" يف امللحق(.

مجلس حقوق اإلنسان

هت للجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان انتقادات متزايدة لفشلها يف دعم معايري حقوق اإلنسان  يف أوائل األلفية الثالثة، وجِّ

يف جميع أنحاء العامل، وذلك جزئيا بسبب أن عضويتها قد توسعت لتشمل العديد من الدول التي تعترب عىل نطاق واسع 

من كبار منتهيك حقوق اإلنسان. ونتيجة لذلك يف مارس 2006 حل مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة محل اللجنة. 

هيئة حكومية دولية وتتشكل عضويتها من 47 دولة، ومهمة مجلس حقوق اإلنسان تعزيز وحامية حقوق اإلنسان عىل 

املستوى الدويل. اآلليات التي ينتهجها لتوجيه هذه الغايات تشمل املراجعة العاملية الدورية التي تقيم األوضاع يف كل 

الدول الـ 192 األعضاء يف األمم املتحدة، ولجنة استشارية والتي توفر الخربات بشأن قضايا حقوق اإلنسان وإجراءات تقديم 

الشكاوى لألفراد واملؤسسات لشد انتباه املجلس للشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان. 

يواصل املجلس أيضا العمل بشكل وثيق مع اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة التي وضعتها لجنة حقوق اإلنسان السابقة 

واآلن تتوىل من قبل املجلس. اإلجراءات الخاصة هو االسم العام الذي يطلق عىل األفراد أو مجموعات العمل املعني لدراسة 

ورصد وتقديم املشورة علنا عن أي حاالت حقوق اإلنسان يف بلدان محددة، واملعروفة باسم واليات قطرية، أو عىل الظواهر 

الرئيسية النتهاكات حقوق اإلنسان التي متتد يف العديد من البلدان، املعروفة الواليات املواضيعية. حاليا هناك 29 مواضيعية 

والواليات يف تسعة بالد. تدعى بأسامء مختلفة "املقرر الخاص"، "املمثل الخاص لألمني العام" أو "الخبري املستقل" هؤالء 

املكلفني بالواليات يقدموا التقرير إىل مجلس حقوق اإلنسان بشأن نتائجها وتوصياتها. فهي أحيانا الصوت الوحيد الذي 

ينبه املجتمع الدويل إىل قضايا معينة لحقوق اإلنسان.

اإلنسان األوروبية لحقوق  الهيئات 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والذي ترجم إىل أكرث من 300 لغة، هو أساس جميع القوانني واملواثيق الحديثة لحقوق 

اإلنسان. ومن بني هذه املواثيق، االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. )انظر امللحق(.
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اعتمدت االتفاقية يف عام 1953 من قبل مجلس أوروبا، والذي كان يتألف من 47 من الدول األعضاء التي تعد موطنا لحوايل 

800 مليون مواطن. تم تشكيل املجلس يف أعقاب الحرب العاملية الثانية لتعزيز وتشجيع الدميقراطية وسيادة القانون. 

يتم فرض االتفاقية من قبل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ، فرنسا. أي شخص أو منظمة تم انتهاك 

حقوقهم من قبل دولة عضو يف مجلس أوروبا قد تسعى للجوء إىل املحكمة األوروبية. أواًل، ومع ذلك، فإن عىل املشتيك أن 

يستنفد جميع سبل اللجوء إىل محاكم ذلك البلد.

منظمة أخرى أنشئت لضامن وجود حكومة دميقراطية ونزيهة هي منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(، وتتألف 

من 56 دولة مشاركة مبا يف ذلك الواليات املتحدة وكندا. يف حال انتهاك الدول األعضاء لحقوق اإلنسان، فإن منظمة األمن 

والتعاون تستمع للشكاوى من منظامت حقوق اإلنسان ويتطلب الدفاع من الحكومات املتهمة بالسلوك املنايف بحقوق 

اإلنسان. تشكلت منظمة األمن والتعاون يف عام 1975 مع توقيع اتفاقات هلسنيك، إعالن دويل متت صياغته ملحاولة تحسني 

العالقات بني الكتلة الشيوعية والغرب.

أدوات حقوق اإلنسان لألمريكيتني وأفريقيا وآسيا 

يف األمريكيتني وأفريقيا وآسيا، الوثائق اإلقليمية لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان إمتداد للوثيقة الدولية لحقوق اإلنسان. 

اعتمدت االتفاقية األمريكية يف عام 1969 من قبل دول األمريكتني ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1978. وقد أنشأت الدول 

األفريقية ميثاق خاصة بها لحقوق اإلنسان والشعوب )1981( والدول اإلسالمية خلقت إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان 

يف اإلسالم )1990(. 

تم إنشاء امليثاق اآلسيوية لحقوق اإلنسان )1986( من قبل اللجنة اآلسيوية لحقوق اإلنسان، التي تأسست يف ذلك العام 

من قبل مجموعة من رجال القانون ونشطاء حقوق اإلنسان يف هونغ كونغ. يوصف امليثاق بأنه "ميثاق الشعب"، ألنه مل 

يتم إصدار أي ميثاق حكومي حتى اآلن. 

نظام إنفاذ حقوق اإلنسان 

 أحكام حقوق اإلنسان مكتوبة يف القوانني الوطنية يف العديد من البلدان وجود، ومعيار ومستوى إنفاذ هذه القوانني 

تختلف، ومع ذلك، عىل نطاق واسع بني األمم. يف محاولة لتصحيح هذا الوضع، تم إنشاء هيئات إنفاذ قارية ودولية.

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

هذه املحكمة، تقع يف سرتاسبورغ، فرنسا، تفرض االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. أي شخص أو منظمة تم انتهاك 

حقوقهم من قبل دولة عضو يف مجلس أوروبا قد تسعى للجوء إىل املحكمة األوروبية، بعد استنفاد جميع املالذ يف 

محاكم بالدهم. 

محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان

أنشئت يف عام 1979، إنها مؤسسة قضائية مستقلة ملنظمة الدول األمريكية. هدف املحكمة هو تطبيق وتفسري 

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان وغريها من املعاهدات ذات الصلة. وعىل النقيض من النظام األورويب لحقوق 

اإلنسان، ال يسمح للمواطنني األفراد من الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية أخذ الحاالت مبارشة إىل املحكمة 

ولكن يجب أوال تقديم شكوى إىل لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان و أن تحكم الحسم بالنسبة ملقبولية 
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املطالبة. إذا حكمت بأنها مقبولة واعتربت هذه الدولة عىل خطأ، تقدم اللجنة عموما قامئة من التوصيات ليكفروا عن 

االنتهاكات. إال إذا فشلت الدولة يف االلتزام بالتوصيات سيتم إحالة املسألة إىل املحكمة. 

املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان

بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب يدعو إىل إنشاء محكمة حقوق اإلنسان األفريقية. 

وعندما يتم إنشاء املحكمة، سوف يكون من حق الدول األطراف رفع دعاوى أمام املحكمة واملحكمة سوف تخول 

أيضا منظامت غري الحكومية معينة وأفراد لجلب قضايا لعرضها عليها.

محكمة العدل الدولية �املحكمة الدولية�

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضايئ الرئييس لألمم املتحدة. أنشئت يف عام 1945 من قبل ميثاق األمم املتحدة، 

وتقع يف الهاي، هولندا، دور املحكمة هو تسوية، وفقا للقانون الدويل، النزاعات القانونية املقدمة إليها من الدول 

وإعطاء آراء استشارية يف املسائل القانونية املحالة إليها من قبل األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة. 

حدث أن إحدى الدول األعضاء قد انسحبت من الوالية القضائية اإللزامية للمحكمة، وقبلت قضاء املحكمة فقط عىل 

أساس كل حالة عىل حدة. الفصل الرابع عرش من ميثاق األمم املتحدة يخول مجلس األمن الدويل لفرض أحكام محكمة 

العدل الدولية، مع ذلك اإلنفاذ رهن حق النقض لألعضاء الخمسة الدامئني يف مجلس األمن.

املحكمة الجنائية الدولية

هذه املحكمة هي محكمة دامئة مستقلة تحاكم األشخاص املتهمني بارتكاب أشد الجرائم خطورة ذات االهتامم الدويل، 

وهي اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. يقع يف الهاي، واستنادا إىل نظام روما األسايس، معاهدة، 

إنها مستقلة من الناحية القانونية و الوظيفية عن األمم املتحدة. نظام روما األسايس، مع ذلك، أعطى بعض السلطات 

إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إلحالة القضايا إىل املحكمة ال تندرج من ناحية أخرى  تحت اختصاص املحكمة. 

تم تصميم املحكمة بحيث تكمل النظم القضائية الوطنية القامئة: إنها ميكنها مامرسة السلطة القضائية فقط عندما 

تكون املحاكم الوطنية غري راغبة أو غري قادرة عىل مالحقة هذه الجرائم. ميكن للمحكمة اصدار مذكرات توقيف 

ولكن يعتمد عىل الدول األعضاء لفرض هذه. هناك 106 دول أعضاء، والتي ال تشمل الواليات املتحدة والصني وروسيا 

والهند. وهي محكمة املالذ األخري.

دور املنظامت غري الحكومية

وعىل الصعيد العاملي، كان ابطال حقوق اإلنسان يف أغلب األحيان مواطنني، وليس مسؤويل الحكومة. وبخاصة املنظامت، 

غري الحكومية لعبت )املنظامت غري الحكومية( دورا أساسيا يف تركيز املجتمع الدويل عىل قضايا حقوق اإلنسان. عىل سبيل 

املثال، لفتت أنشطة املنظامت غري الحكومية املحيطة مبؤمتر عام 1995 األمم املتحدة العاملي الرابع املعني باملرأة يف بكني، 

الصني، اهتامما غري مسبوق النتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان للمرأة. املنظامت غري الحكومية مثل منظمة العفو الدولية، 

وجمعية مكافحة الرق، واللجنة الدولية للحقوقيني، والفريق العامل الدويل لشؤون السكان األصليني، وهيومن رايتس 

ووتش، ودعاة مينيسوتا لحقوق اإلنسان، والناجون الدولية، مراقبة ترصفات الحكومات والضغط عليهم للعمل وفقا ملبادئ 

حقوق اإلنسان.

اليوم اعتمدت جميع الدول الـ 192 األعضاء يف األمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وتوجد هيئة القانون الدويل 

لحاميته. يبقى اإلعالن الدعوة املركزية للحرية والعدالة لجميع الشعوب يف جميع أنحاء العامل. 
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عىل الرغم من وجود حقوق اإلنسان، و يتم االعرتاف بها عىل األقل من حيث املبدأ من قبل معظم الدول، وتشكل قلب 

العديد من الدساتري الوطنية، إال أن الوضع الفعيل يف العامل هو بعيد جداً عن املثل العليا املتوخاة يف اإلعالن. 

الدورة ميكن تحميلها من  الواردة يف دليل املعلم هذا، يتم نسخها لالستخدام من قبل الطالب يف هذه  )مالحظة: نسخ قابلة للطباعة من املواد 

)HumanRights.com/educatorsguide

أسئلة للمناقشة
1.  هل لدى اإلعالن العاملي قوة القانون؟ ما رضورة الهيئة للقانون الدويل؟

2.  ما الوضع الذي دفع اىل التغيري من لجنة حقوق اإلنسان إىل مجلس حقوق اإلنسان يف عام 2006؟ 

3.  ما هو املقرر خاص؟

4.  ما الثالث وثائق التي تشكل الوثيقة الدولية لحقوق اإلنسان وما قضايا حقوق اإلنسان التي تعالجها؟ 

5.   ما هي االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وما هي عالقتها باملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان؟ من هم 

الذين قد يسعون للجوء يف املحكمة األوروبية؟

6.  ما هي وظيفة منظمة األمن والتعاون OSCE ؟ ملاذا تم تأسيسها؟

7.  ما هو دور هيئات اإلنفاذ القارية والدولية، وألي سبب أسسوا؟

8.  ملاذا تسمى املحكمة الجنائية الدولية "محكمة املالذ األخري" وأي فئة من الجرائم تعالج؟

9.  ما هي املنظمة غري حكومية )NGO( وما هو دورها يف مجال حقوق اإلنسان؟

التطبيق 
راجع املواقع أو منشورات للمنظامت الرئيسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتنفيذ اإلعالن العاملي. • 

 واستنادا إىل البحوث الخاصة بك من املواد و / أو مواقع لهذه املنظامت، ما هو تقييمكم للحالة العامة الراهنة لحقوق • 

اإلنسان يف العامل؟ 
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السؤال األسايس
مدى فعالية اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وما يجب القيام به لتنفيذ أحكامها عىل نطاق واسع؟ 

أهداف التعلم
املعرفة بالقضايا الرئيسية لحقوق اإلنسان ووضعهم يف جميع أنحاء العامل، قياساً مبواد اإلعالن العاملي.• 

 املعرفة باملنظامت واملوارد األولية التي ترصد وتقديم تقرير عن حالة حقوق اإلنسان، والتعرف عىل موادها ومواقع • 

االنرتنت.

معرفة واستخدام إجراءات اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان والدعوة إىل تنفيذ اإلعالن العاملي.• 

محتوى القسم 
يحتوي هذا القسم عىل أمثلة عىل االنتهاكات الحالية لستة مواد من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. يتم تضمني هذه لتقديم 

فكرة عامة عن الحالة الراهنة لحقوق اإلنسان، والقرتاح مواضيع ملزيد من البحث والعمل.

مالحظة: نسخ قابلة للطباعة من املواد الواردة يف دليل املعلم هذا، يتم نسخها لالستخدام من قبل الطالب يف هذه الدورة ميكن تحميلها من

HumanRights com/educatorsguide

القسم 5: انتهاكات حقوق اإلنسان
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دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

انتهاكات مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
املدافعون عن حقوق اإلنسان يتفقون عىل أنه بعد 60 عاما من وضعه، ما زال اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حلام أكرث 

منه واقع. االنتهاكات موجودة يف كل جزء من العامل. التقرير العاملي ملنظمة العفو الدولية للعام 2008 وغريها من املصادر 

تبني أن األفراد يتعرضون للتعذيب أو سوء املعاملة يف ما ال يقل عن 81 دولة، ويواجهون املحاكامت الجائرة يف 54 بلدا عىل 

األقل ويتم تقييد حرية التعبري يف 77 بلدا عىل األقل. يتم تهميش النساء واألطفال عىل وجه الخصوص يف العديد من الطرق، 

والصحافة ليست حرة يف كثري من البلدان، ويتم إسكات املعارضني، يف كثري من األحيان بشكل دائم. يف حني تم الحصول عىل  

بعض املكاسب يف ستة عقود، انتهاكات حقوق اإلنسان ما زالت تؤمل عاملنا اليوم.

 متوفر يف هذا القسم أمثلة عىل انتهاكات سبعة مواد من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، لتكون مبثابة نقاط النقاش 

واملوضوعات البحثية. 
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املادة 3 � الحق يف الحياة
"لكل فرد الحق يف الحياة والحرية واألمان عىل شخصه".

 قتل ما يقدر بنحو 6،500 شخص يف عام 2007 يف النزاع املسلح يف أفغانستان، ما يقرب من نصف تويف من املدنيني غري • 

املقاتلني عىل أيدي املتمردين. وقتل مئات املدنيني ايضا يف الهجامت االنتحارية من قبل الجامعات املسلحة. 

 يف الربازيل يف عام 2007، وفقا لألرقام الرسمية، قتلت الرشطة 1،260 شخص عىل األقل، وهو أعىل مجموع حتى اآلن. • 

وجميع الحوادث وصفت رسميا بأنها "أعامل مقاومة"، وتلقت تحقيق ضئيل أو معدوم.

 يف أوغندا، ميوت 1،500 شخص كل أسبوع يف مخيامت املرشدين داخليا. ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، فقد تويف 500000 • 

يف هذه املخيامت.

 أجربت السلطات الفيتنامية 75،000 عىل األقل من مدمني املخدرات والعاهرات عىل الذهاب إىل 71 معسكر "تأهيل“ • 

مكتظة بالسكان، واصفة املعتقلني عىل أنهم "خطر كبري" للعدوى بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز وبدون توفري 

أي عالج. 
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املادة 4 � ال للعبودية
"اليجوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر االسرتقاق وتجارة الرقيق بكافة أشكالهام."

 يف شامل أوغندا، جيش الرب للمقاومة )جيش الرب للمقاومة( خطف املقاتلني أكرث من 20،000 طفل عىل مدى • 

السنوات ال 20 املاضية وأجربوهم عىل الخدمة كجنود أو عبيد جنس للجيش. 

 يف غينيا-بيساو، يتم تهريب األطفال الذين ال تتجاوز أعامرهم 5 سنوات إىل خارج البالد للعمل يف حقول القطن يف • 

جنوب السنغال أو يف التسول يف العاصمة. يف غانا، يتم خداع األطفال 14-5 وتشغيلهم يف األعامل الخطرة يف صناعة 

صيد األسامك مع وعود كاذبة يف التعليم والوظائف. 

 يف آسيا، اليابان هي بلد املقصد الرئييس لالتجار بالنساء، وخاصة من الفلبني وتايالند. أيضا، تشري تقديرات اليونيسف • 

إىل 60،000 دعارة أطفال يف الفلبني. وتقدر وزارة الخارجية األمريكية أنه يتم تهريب 600،000 إىل 820،000 من الرجال 

والنساء واألطفال عرب الحدود الدولية كل عام، من املحتمل أن التقدير منخفض، نصفهم من القارصين ومبا يف ذلك 

أرقام قياسية للنساء والفتيات الفارين من العراق. يف جميع البلدان تقريباً، مبا يف ذلك كندا والواليات املتحدة واململكة 

املتحدة، اإلبعاد أو التحرش هي االستجابات الحكومية املعتادة، مع عدم وجود خدمات مساعدة للضحايا. 

 يف الجمهورية الدومينيكية، أدت عمليات عصابة االتجار إىل وفاة 25 من العامل املهاجرين الهايتيني خنقا . يف عام 2007، • 

اثنني من املدنيني واثنني من ضباط الجيش تلقى عقوبة السجن املخففة لدورهم يف العملية. يف الصومال يف عام 2007، 

أكرث من 1،400 من النازحني الصوماليني و املواطنني اإلثيوبيني ماتوا يف البحر يف عمليات االتجار بالبرش.
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املادة 5 � ال للتعذيب
"ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة."

 يف عام 2008، واصلت السلطات األمريكية إحتجاز 270 سجني يف خليج غوانتانامو يف كوبا، من دون تهمة أو محاكمة، • 

وبدليل واضح عىل التعذيب. ورفض مسؤولون كبار التنديد مبامرسة "اإليهام بالغرق" التعذيب الذي يحايك الغرق. أذن 

الرئيس السابق جورج دبليو بوش لوكالة املخابرات املركزية املواصلة يف االعتقال الرسي واالستجواب، عىل الرغم من 

انتهاكها للقانون الدويل. 

 يف العراق، استوىل العسكريني األمريكيني عىل سجن أبو غريب )حيث حكومة صدام حسني قد عذبت وأعدمت املعارضني( • 

وقاموا بتعذيب املعتقلني العراقيني. 

 يف دارفور، العنف واألعامل الوحشية واالختطاف املتفشية و املساعدات الخارجية مقطوعة. املرأة بشكل خاص هي • 

ضحايا االعتداء غري املقيد، مع أكرث من 200 حالة اغتصاب يف محيط مخيم النازحني يف فرتة واحدة من 5 أسابيع، دون 

أي جهد من قبل السلطات ملعاقبة الجناة. 

 يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، أعامل التعذيب وسوء املعاملة تحصل بشكل روتيني من قبل أجهزة األمن الحكومية • 

والجامعات املسلحة، مبا يف ذلك الرضب املستمر، والطعن، واالغتصاب للمحتجزين. يحتجز املعتقلون مبعزل عن العامل 

الخارجي، وأحيانا يف مواقع االحتجاز الرسية. يف عام 2007، الحرس الجمهوري )الحرس الرئايس( والخدمات الخاصة 

بقسم الرشطة يف كينشاسا قاموا باعتقال تعسفي وتعذيب العديد لألفراد وصفتهم بأنهم منتقدي الحكومة. 
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املادة 13 � حرية التنقل
�1. لكل فرد الحق يف حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.  

”2. لكل فرد الحق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده."  

 يف ميامنار، اعتقل اآلالف من املواطنني، مبا يف ذلك 700 من سجناء الرأي، وأبرزهم الحائزة عىل جائزة نوبل داو أونغ سان • 

سو يك. قضت يف السجن أو تحت اإلقامة الجربية مدة 12 سنة من السنوات ال 18 املاضية ردا عىل أنشطتها السياسية، 

وقالت انها رفضت العروض الحكومية لإلفراج و التي تتطلب منها مغادرة البالد.

 يف الجزائر، الالجئني وطالبي اللجوء هم ضحايا متكررة لالعتقال أو الطرد أو سوء املعاملة. تم ترحيل مثانية وعرشين • 

شخصا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل مايل مع أنهم كانوا يف وضع الجئني رسمي من املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( بعد أن حكموا زورا، من دون االستعانة مبحام أو املرتجمني الفوريني، بتهمة 

دخول الجزائر بصورة غري قانونية. وقد ألقي بهم بالقرب من بلدة صحراوية حيث كانت هناك جامعة مسلحة نشطة 

من مايل، دون طعام أو ماء أو مساعدة طبية. 

 يف كينيا، انتهكت السلطات القانون الدويل لالجئني عندما أغلقت الحدود يف وجه آالف األشخاص الفارين من النزاع • 

املسلح يف الصومال. تم احتجاز طالبي اللجوء بشكل غري قانوين عىل الحدود الكينية دون تهمة أو محاكمة، وأعيدوا 

قرسا إىل الصومال.

 يف شامل أوغندا، ظل 1.6 مليون مواطن يف مخيامت النازحني يف عام 2007. يف أشويل دون اإلقليمية، املنطقة األكرث ترضرا • 

من النزاع املسلح، 63 يف املئة من 1.1 مليون نازح يف عام 2005 ال يزالوا يعيشون يف مخيامت بعد عامني من نزوحهم، 

و 7،000 منهم فقط عادوا بشكل دائم إىل مواطنهم األصلية.
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املادة 18 � حرية الفكر
 لكل شخص الحق يف حرية التفكري والضمري والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيري ديانته أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهام 

بالتعليم واملامرسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك رساً أم مع الجامعة. 

 يف ميامنار، سحق املجلس العسكري املظاهرات السلمية بقيادة الرهبان، داهمت وأغلق األديرة وصادر ودمر املمتلكات، • 

وأطلق النار، ورضب واعتقل املتظاهرين، وقام مبضايقة أو أخذ كرهائن األصدقاء وأفراد عائلة املحتجني. 

 يف الصني، مامريس فالون غونغ تعرضوا للتعذيب وغري ذلك من االنتهاكات أثناء االحتجاز. واضطهد املسيحيون الذين • 

ميارسون طقوسهم الدينية خارج القنوات املسموح بها رسميا.

 يف كازاخستان، أذنت السلطات املحلية يف مجتمع قرب أملايت بتدمري 12 منزال، وكلها تابعة ألعضاء هاري كريشنا، • 

متهمينهم كذبا أن األرض التي تم بناء املنازل عليها تم الحصول عليها بطريقة غري مرشوعة. ودمرت املنازل الوحيدة 

التي تنتمي إىل أفراد املجتمع هاري كريشنا.
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املادة 19 � حرية التعبري
"لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري. ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف التامس وتلقي ونقل 

املعلومات واألفكار من خالل أي وسيلة إعالمية ودومنا اعتبار للحدود ".

يف السودان، تم اعتقال املدافعني عن حقوق اإلنسان وتعذيبهم من قبل قوات املخابرات واألمن الوطني. • 

 يف إثيوبيا، أدين اثنان من املدافعني البارزين عن حقوق اإلنسان بتهم كاذبة وحكم عليه بالسجن لثالث سنوات تقريبا • 

يف السجن. 

يف الصومال، قتل مدافع بارز عن حقوق اإلنسان.• 

 يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، الحكومة تقوم بهجامت وبتهديد املدافعني عن حقوق اإلنسان وبتقيد حرية التعبري • 

وتكوين الجمعيات. واستخدمت أحكام قانون الصحافة عام 2004 من قبل الحكومة لفرض رقابة عىل الصحف والحد 

من حرية التعبري.

 روسيا قمعت املعارضة السياسية، ضغطت أو اغلقت وسائل اإلعالم املستقلة وضايقت املنظامت غري الحكومية. وقد • 

فرقت مظاهرات عامة سلمية بالقوة، ووجهت تهديدات إىل املحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واعتدت 

عليهم. ال تزال عرشين جرمية قتل صحفيني ممن كانوا ينتقدون سياسة الحكومة مل تحل بعد. 

 يف العراق، 37 شخصا عىل األقل من املوظفني العراقيني يف شبكات وسائل اإلعالم قتلوا يف عام 2008 و 235 منذ غزو • 

مارس 2003، مام جعل العراق املكان األكرث خطورة يف العامل بالنسبة للصحفيني. 
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املادة 21 � الحق يف الدميقراطية
�1.    لكل فرد الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون   

اختيارا حرا.

”2.      لكل شخص الحق يف تقلد الوظائف العامة يف بلده.  

”3.      يجب أن تكون إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويعرب عن هذه اإلرادة من خالل انتخابات دورية   

ونزيهة ويكون باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة وتعقد بالتصويت الرسي أو بإجراء مامثل يضمن حرية 

التصويت ".

 يف زميبابوي، مئات من املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء من حزب املعارضة الرئييس، الحركة من أجل التغيري • 

الدميقراطي )MDC(، اعتقلوا بتهمة املشاركة يف التجمعات السلمية.

 يف باكستان، أمر الرئيس مرشف باعتقال اآلالف من املحامني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء • 

السياسيني للمطالبة بالدميقراطية وسيادة القانون والقضاء املستقل.

يف كوبا، يف نهاية عام 2007، إستمر سجن 62 شخص من سجناء الرأي بسبب آرائهم السياسية غري العنيفة أو األنشطة.• 
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أسئلة للمناقشة
1.  ما هي قضايا حقوق اإلنسان املوجودة حاليا يف األخبار )دوليا ووطنيا ومحليا(؟

2.  ما هو تقييمك لهذه القضايا، قياساً باإلعالن العاملي وغريه من صكوك حقوق اإلنسان؟

3.   ما العواقب القانونية التي يواجها الفرد أو الجامعة أو الحكومة إذا اتنتهك حقوق اإلنسان ملجموعة  

أو لفرد ؟

4.   ما هي اإلجراءات التي يجب عىل السلطات املحلية أو الدولة أو الحكومة الوطنية الخاصة بك،اتخاذها 

النهاء انتهاكات حقوق معينة من حقوق اإلنسان أو االنتهاكات بشكل عام؟

التطبيق 
 حدد قضية انتهاك لحقوق اإلنسان يف مكان العمل الخاص بك أو الكلية أو الجامعة أو املجتمع. إجمع كل الحقائق عن • 

الوضع وحدد ما هي اإلجراءات اإلدارية املوجودة لإلبالغ عن االنتهاك، أو تقديم شكوى، أو إجراء دفاع. يف حالة عدم 

وجود أي إجراءات، اكتشف ما ينبغي أن تكون واستخدامها لإلبالغ عن انتهاك كنت قد وجدته. 

 اختار حق أو حقوق من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. استرش ما ال يقل عن 10 مصادر عىل االنرتنت أو يف أي مكان • 

آخر و ابحث عن انتهاكات لهذا الحق. إرسل رسالة مقنعة للحكومة أو لوكالة أخرى لوضع حد لهذه االنتهاكات. أشمل 

حوادث محددة وإحصاءات ووثائق أخرى، واملادة املنتهكة لإلعالن العاملي أو أحكام املعاهدات األخرى. إرسال رسالة 

أو، إذا كان ممكنا،قم بتسليمها شخصيا إىل املسؤولني املختصني.

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   46 7/16/2015   2:52:09 AM



القسم 5: انتهاكات حقوق اإلنسان

47

إتخذ إجراءات
 حدد قضايا حقوق اإلنسان واعد عرضا عن االنتهاكات والحلول. إقنع 100 آخرين للتوقيع عىل عريضة أو إلرسال التامسا • 

عىل االنرتنت )عىل HumanRights com(، أو إلرسال رسالة أو التحدث إىل اآلخرين حول هذه القضية. )انظر إىل 

عينة منوذج العريضة يف الصفحة 70.(

أعطي عرض تقدميي يف املدارس املحلية، ونوادي الخدمات وأماكن أخرى للتثقيف حول حقوق اإلنسان.• 
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51 السؤال األسايس
يف مواجهة الواقع املرير لحالة حقوق اإلنسان يف العامل، ما هي رسالة االمل التي ميكن استخالصها من حياة وعمل الشخصيات 

اإلنسانية املعروفة؟

أهداف التعلم
معرفة حياة وعمل الشخصيات اإلنسانية املعروفة يف املايض والحارض. • 

فهم إرث عمل هؤالء العاملني اإلنسانيني وآثارها عىل العامل اليوم. • 

محتوى القسم 
حقوق اإلنسان موجودة، كام وردت يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والجسم الكامل من القانون الدويل لحقوق اإلنسان. 

وهي متعارف عليها عىل األقل من حيث املبدأ من قبل معظم الدول وتشكل قلب العديد من الدساتري الوطنية. ومع ذلك، 

فإن الوضع الفعيل يف العامل هو بعيد جدا عن املثل العليا املتصورة من اإلعالن. 

بالنسبة للكثريين، التحقيق الكامل لحقوق اإلنسان هو هدف بعيد وصعب املنال. حتى القوانني الدولية لحقوق اإلنسان من 

الصعب فرضها وميكن ملتابعة شكوى ما أن يستغرق سنوات وقدراً كبرياً من املال. هذه القوانني الدولية تؤدي وظيفة زجرية 

ولكن غري كافية لتوفري الحامية الكافية لحقوق اإلنسان، كام يتضح من الواقع الصارخ من االنتهاكات التي تُرتكب يوميا.

فالتمييز متفيش يف جميع أنحاء العامل. اآلالف يزَّج بهم يف السجون لتعبريهم عن آرائهم. التعذيب والسجن بدوافع سياسية، 

وغالباً دون محاكمة، أمر مألوف، يتم التغاىض عنه وميارس حتى يف بعض الدول الدميقراطية. يعيش سبعة وعرشين مليون 

شخصا يف العبودية- أكرث من ضعف العدد خالل ذروة تجارة الرقيق. وأكرث من مليار من البالغني غري قادرين عىل القراءة. 

ونظراً لضخامة انتهاكات حقوق اإلنسان؛ تلك املذكورة هي فقط ملحة عن كامل الصورة؛ فإنه ليس من املستغرب أن ما يقدر 

بنحو 90 يف املئة من الناس غري قادرين عىل تسمية أكرث من ثالث من حقوقهم الـ 30. 

من، بعد ذلك، مع الكثري ممن يجهلوا معظم حقوقهم األساسية، سوف يتأكد من أن تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها تصبح 

حقيقة واقعة؟

قسم 6: املثالية مقابل الواقع 
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لإلجابة، ميكننا االستلهام من أولئك الذين أحدثوا تغيري وساعدوا عىل خلق حقوق اإلنسان لدينا اليوم. وقف هؤالء املهتمون 

باإلنسان دفاعاً عن حقوق اإلنسان ألنهم أدركوا بأن السالم والتقدم ال ميكن أبداً أن يتحقق بدونها. كل منهم، بطريقة كبرية، 

قد غريوا وجه العامل. 

مارتن لوثر كينغ، عندما دافع عن حقوق امللونني يف الواليات املتحدة يف ستينات القرن املايض، أعلن أن "الظلم يف أي مكان 

هو تهديد للعدالة يف كل مكان".

ووصف املدافع الكبري عن املقاومة السلمية ضد القمع، املهامتا غاندي، الالعنف بأنه "أعظم قوة يف متناول البرشية. وأنه أقوى 

من أعتى سالح من أسلحة الدمار التي صنعتها براعة اإلنسان ".

القتال برشاسة ضد االضطهاد الديني يف القرن ال18 يف فرنسا، كتب فولتري، "أنا ال أوافق عىل ما تقوله، لكنني سأدافع حتى 

املوت عن حقك يف أن تقول ذلك." 

أعلن توماس جيفرسون، كاتب إعالن االستقالل األمرييك، أن "رعاية الحياة البرشية والسعادة، وليس تدمريهام، هو الكائن 

األول والرشعي والوحيد للحكومة الجيدة." 

أولئك وغريهم من الشخصيات اإلنسانية تحدثوا وعاشوا كمدافعني بشكل قوي وفعال عن حقوق اإلنسان، كام هو موضح يف 

اللمحة عن حياتهم يف الصفحات التالية.
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5353 هناك أولئك الذين، من خالل الفكر والعمل، وقد أحدثوا الفرق وغريوا عاملنا. ومن بني هؤالء أولئك العاملني اإلنسانيني، كل 

منهم داعية قوية وفعالة وكل منهم مصدر إلهام لجميع الذين يكرسون أنفسهم اليوم لقضية الحقوق العاملية.

)مالحظة: نسخ قابلة للطباعة من املواد الواردة يف دليل املعلم هذا، يتم نسخها لالستخدام من قبل الطالب يف هذه الدورة ميكن تحميلها من

)HumanRights com/educatorsguide 

أبطال حقوق اإلنسان
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املهامتا غاندي )1869-1948(
مهندس كرمشاند غاندي املعرتف به عىل نطاق واسع باعتباره واحدا من أعظم القادة 

السياسيني والروحيني يف القرن العرشين. مكرم يف الهند باعتباره أبو األمة، كان هو رائدها 

وميارس مبدأ ساتياغراها - مقاومة االستبداد من خالل العصيان املدين الشامل الالعنفي. 

بينام يقود حمالت وطنية لتخفيف حدة الفقر، وتوسيع حقوق املرأة، وبناء وئام ديني 

وعرقي، والقضاء عىل الظلم من النظام الطبقي، غاندي طبق أسمى مبادئ العصيان 

املدين الالعنفي لتحرير الهند من السيطرة األجنبية. وكان يف كثري من األحيان قد سجن 

ألفعاله، وأحيانا لسنوات، لكنه أنجز هدفه يف عام 1947 عندما نالت الهند استقاللها 

الحقوق املدنية يف  العظيمة". وقد نسب قادة  "الروح  التي تعني  بأنه املهامتا،  إليه  عن بريطانيا. بسبب مكانته، يشار 

العامل من مارتن لوثر كينغ االبن، لنيلسون مانديال إىل غاندي كونه مصدر لإللهام يف كفاحهم لتحقيق املساواة يف الحقوق

 لشعوبهم. 

"عندما كنت أشعر باليأس، كنت أتذكر أنه عىل مر التاريخ فازت دامئا طرق الحقيقة واملحبة. لقد كان هناك طغاة وقتلة، 

ولفرتة كان يبدو أنهم ال يقهروا، ولكن يف النهاية يقعون دامئا. فكر يف األمر، دامئا ".

املهامتا غاندي
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سيزار شافيز )1927-1993(
جلب املكسييك األمرييك عامل املزرعة، الزعيم العاميل والناشط يف مجال الحقوق املدنية 

سيزار شافيز ظروف أفضل للعامل الزراعيني من خالل أفعاله. ولد يف مزرعة عائلته بالقرب 

من يوما، أريزونا، شهد شافيز ظروف قاسية عاىن منها عامل املزارع. تم استغالل العامل 

بشكل روتيني من قبل أصحاب العمل، يف كثري من األحيان غري املدفوعة، الذين يعيشون 

يف أكواخ يف مقابل عملهم، وبدون املرافق الطبية األساسية أو غريها. بدون وجود صوت 

موحد، مل يكن لديهم أي وسيلة لتحسني وضعها غري شافيز هذا عندما كرس حياته لكسب 

االعرتاف بحقوق العامل الزراعيني، حيث قام بإلهامهم وتنظيمهم يف الرابطة الوطنية 

لعامل املزارع التي تحولت فيام بعد إىل إتحاد عامل املزرعة . من خالل املسريات واإلرضابات واملقاطعة، أجرب شافيز أرباب 

العمل عىل دفع أجور كافية وتوفري فوائد أخرى وكان مسؤوال عن الترشيعات وسن القانون األول لحقوق العامل الزراعيني. 

اللتزامه يف تحقيق العدالة االجتامعية وتفانيه طوال حياته لتحسني حياة زمالئه من الرجال والنساء، اعرتف بشافيز بعد وفاته 

بأعىل تكريم مدين، الوسام الرئايس للحرية. 

"مبجرد أن يبدأ التغيري االجتامعي، فإنه ال ميكن عكسه. ال ميكنك إزالة تثقيف الشخص الذي تعلم القراءة. ال ميكنك إذالل 

الشخص الذي يشعر بالفخر. ال ميكنك قمع الشعب الذي مل يعد يخاف بعد اآلن ".

سيزار شافيز
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داو أونغ سان سو يك )مواليد 1945(
كانت داو أونغ سان سو يك صوتا رئيسيا لحقوق اإلنسان والحرية يف بورما )ميامنار(، بلد 

تهيمن عليه الحكومة العسكرية منذ عام 1962. ولدت يف رانغون ودرست يف جامعة 

أكسفورد، أصبحت نشطة سياسيا يف عام 1988 عندما قمع املجلس العسكري البورمي 

بعنف انتفاضة جامهريية، مام أسفر عن مقتل اآلالف من املدنيني. كتبت سو يك رسالة 

مفتوحة إىل الحكومة طالبة فيها تشكيل لجنة مستقلة إلجراء انتخابات دميقراطية. ويف 

تحد لحظر حكومي عىل التجمعات السياسية ألكرث من أربعة أشخاص، تحدثت سو يك 

لجمهور كبري يف جميع أنحاء بورما كأمني عام للرابطة الوطنية التي شكلت حديثا من 

أجل الدميقراطية )NLD(. يف عام 1989 وضعت تحت اإلقامة الجربية. وعىل الرغم من احتجازها، فازت الرابطة الوطنية 

للدميقراطية يف االنتخابات مع 82 يف املئة من مقاعد الربملان، لكن العسكرية الدكتاتورية رفضت التعرف عىل النتائج. ظلت 

سو يك يف السجن بشكل مستمر تقريبا منذ ذلك الوقت، ورفضت عرض الحكومة بالحرية مقابل مغادرتها بورما. يف عام 2003 

انتقلت من السجن ومرة أخرى وضعت تحت اإلقامة الجربية، التي تم متديده مرارا وتكرارا وبشكل غري قانوين من قبل املجلس 

العسكري. إنها ال تزال تعبري حي عن قرار شعبها لكسب الحريات السياسية واالقتصادية. منحت جائزة نوبل للسالم يف عام 

1991، ودعت سو كيي املواطنني يف جميع أنحاء العامل إىل "استخدموا حريتكم لتشجيع حريتنا." 

"أعتقد اآلن أنني جعلت من الواضح متاما أين لست سعيدة جدا بكلمة 'األمل'. ال اؤمن بالناس الذين يأملون فقط. نحن 

نعمل من أجل ما نريد ".

داو أونغ سان سو كيي 

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   56 7/16/2015   2:52:11 AM



أبطال حقوق اإلنسان

57

مارتن لوثر كينغ )1929–1968(
مارتن لوثر كينغ االبن، كان واحدا من دعاة القرن العرشين املعروفني للتغيري االجتامعي 

الالعنفي. ولد يف أتالنتا، جورجيا، ميزت كينغ باملهارات الخطابية والشجاعة الشخصية 

التي جذبت أوال االهتامم الوطني يف عام 1955 عندما تم القبض عليه مع غريه من نشطاء 

الحقوق املدنية بعد أن قاد مقاطعة لرشكة النقل يف مونتغمري، بوالية أالباما، لطلبها أن 

غري البيض يرتكوا مقاعدهم للبيض و يقفوا أو يجلسوا يف الجزء الخلفي من الحافلة. عىل 

مدى العقد املقبل، كتب كينغ و تحدث، ونظم احتجاجات غري عنيفة ومظاهرات حاشدة 

للفت االنتباه إىل التمييز العنرصي واملطالبة بالحقوق املدنية لحامية حقوق األمريكيني 

من أصل أفريقي. يف عام 1963 يف برمنغهام، أالباما، قاد كينغ املظاهرات الجامهريية السلمية التي تصدت لها قوات الرشطة 

البيضاء مع كالب الرشطة وخراطيم املياه، وخلق الجدل الذي خلق عناوين الصحف يف جميع أنحاء العامل. مظاهرات حاشدة 

الحقة يف العديد من املجتمعات توجت مبسرية شارك فيها أكرث من 250،000 من املتظاهرين إىل واشنطن، DC، حيث ألقى 

كينغ خطابه الشهري "لدي حلم" الخطاب الذي كان يتصور فيه عامل مل يعد الناس فيه مقسمني حسب العرق. كانت الحركة 

امللهمة من كينغ قوية جداً، أصدر الكونغرس قانون الحقوق املدنية يف عام 1964، ويف نفس العام تم تكرميه بجائزة نوبل 

للسالم. بعد وفاته منح وسام الحرية الرئايس، كينغ هو رمز لحركة الحقوق املدنية. حياته وعمله ترمز إىل السعي من أجل 

تحقيق املساواة وعدم التمييز التي تقع يف قلب األمرييك - و اإلنسان - الحلم.

"إن املقياس النهايئ للرجل ليس حيث يقف يف لحظات من الراحة واملالءمة، ولكن أين يقف يف أوقات التحدي والجدل."

مارتن لوثر كينغ
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أوسكار أرياس سانشيز )ولد عام 1940(
فاز أوسكار أرياس سانشيز باحرتام القادة والعاملني يف املجال اإلنساين يف كل مكان إلحالل 

السالم يف أمريكا الوسطى. ولد يف عام 1940، درس يف الواليات املتحدة ثم حصل عىل 

شهادة يف القانون يف كوستاريكا.

انتخب رئيسا لكوستاريكا يف عام 1986، و عىل الفور أعلم أرياس سانشيز العامل أنه 

يعتزم استعادة السالم يف أمريكا الوسطى بفصل املنطقة عن الحرب الباردة بني الواليات 

املتحدة واالتحاد السوفيايت. يف سلسلة من االجتامعات مع رؤساء غواتيامال والسلفادور 

وهندوراس ونيكاراغوا، ضغط أرياس سانشيز لحل األزمة وإنهاء التأثري الخارجي عىل 

أمريكا الوسطى. وحصل يف نهاية املطاف عىل املوافقة عىل خطته للسالم، والذي دعى كل بلد للحد من حجم جيوشها، وضامن 

حرية الصحافة، وعقد انتخابات حرة ومفتوحة. وكانت الخطة ناجحة، و مع توقيع اتفاقات، وصل القتال يف املنطقة إىل نهايته. 

يف عام 1987، حصل الرئيس أوسكار أرياس سانشيز عىل جائزة نوبل للسالم إلحالل السالم يف املنطقة واستخدم الجائزة النقدية 

لتأسيس مؤسسة أرياس للسالم والتقدم اإلنساين. خالل فرتة رئاسته، يف كثري من األحيان تجرأ لعىل النزول إىل الجمهور دون 

حاشية أو ضجة لالستامع إىل هموم املواطنني. بعد انتهاء واليته األوىل يف منصبه، تابع "رجل الشعب" تعزيز األمن البرشي 

والتنمية عىل جبهات عديدة. يف عام 2006، انتخب مرة أخرى رئيسا لكوستاريكا، واليوم ال يزال بطل السالم وحقوق اإلنسان. 

"كلام متتعنا مبزيد من الحرية كلام زادت املسؤولية التي نتحملها، تجاه اآلخرين وإتجاه أنفسنا."

أوسكار أرياس سانشيز
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نيلسون مانديال )ولد عام 1918(
نيلسون مانديال، أحد الرموز األكرث متيزا لهذا العرص لحقوق اإلنسان، إنه رجل تفاىن من 

أجل حريات شعبه ملهامً املدافعني عن حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العامل. ولد يف 

ترانسكاي، جنوب أفريقيا، نجل زعيم قبيل، حصل مانديال عىل شهادة جامعية وشهادة 

يف القانون يف عام 1944، انضم إىل املؤمتر الوطني األفريقي )ANC( وعمل بنشاط إللغاء 

الحاكم. خالل املحاكمة عىل أفعاله، أعلن  سياسات الفصل العنرصي للحزب الوطني 

مانديال، "لقد قاتلت ضد الهيمنة البيضاء، ولقد قاتلت ضد الهيمنة السوداء. أنا أعتز باملثل 

األعىل ملجتمع دميقراطي وحر يعيش فيه جميع األشخاص معا يف وئام وعىل أساس تكافؤ 

الفرص. وهو املثل الذي آمل أن أعيش ألجله وأحققه. ولكن إذا لزم األمر، أنا عىل استعداد للموت من أجل هذا املثل االعىل ". 

حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأصبح مانديال رمزا قويا للمقاومة الرتفاع الحركة املناهضة للفصل العنرصي، ورفض مرارا 

وتكرارا تقديم تنازالت حول موقفه السيايس للحصول عىل حريته. أطلق رساحه أخريا يف فرباير 1990، وقد قام بتكثيف املعركة 

ضد الظلم لتحقيق األهداف التي وضعها هو وآخرون يف وقت سابق فيام يقرب أربعة عقود مضت. يف مايو 1994، نُّصب 

مانديال أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، وهو املنصب الذي شغله حتى عام 1999. ترأس االنتقال من حكم األقلية والفصل 

العنرصي، وفاز باالحرتام الدويل بسبب دعوته للمصالحة الوطنية والدولية. وعقد االحتفال يف جميع أنحاء العامل بحياته 

وتكريسه ألهدافه يف الحرية واملساواة يف عيد ميالده 90 يف عام 2008. 

"اذا ما تحدثت مع رجل بلغة يفهمها، كالمك يذهب اىل رأسه. إذا كنت تتحدث معه بلغته، كالمك يذهب إىل قلبه ".

نيلسون مانديال
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محمد يونس )من مواليد 1940(
 اقتصادي وحائز عىل جائزة نوبل، محمد يونس الشهري دوليا بسبب النظام الثوري الخاص 

به واملتعلق بالقروض الصغرية-متديد قروض صغرية ألصحاب املشاريع الفقرية جدا الغري  

مؤهلني لقروض البنك التقليدية- وهذا ساعد املاليني عىل الهروب من الفقر.

ولد يف عام 1940 يف مدينة ميناء شيتاغونغ، بنغالديش، الدافع وراء حياة يونس هو 

رؤيته عامل خال من الفقر. بدأ ذلك يف عام 1976 عندما رأى نساجون السالل يف القرية  

يعيشون يف فقر مدقع عىل الرغم من مهاراتهم. بإعتبارهم ذوي ائتامن ضعيف، اضطر 

الحرفيني القرتاض املال بأسعار فائدة عالية لرشاء الخيزران، لذلك ال يبقى لهم ربح بعد 

سداد املرابني. من جيبه الخاص، أعطى يونس قرض قدره 27 دوالر إىل مجموعة من النساء اللوايت سددن األموال و، للمرة 

األوىل، بقي لهن ربح صغري. أدرك يونس أنه من خالل وسائل القروض الصغرية والخدمات املالية، ميكنه أن يساعد الفقراء 

لتحرير أنفسهم من الفقر. 

يف عام 1983 انشأ بنك جرامني )بنك القرية(، الذي تأسس عىل قناعته بأن االئتامن هو حق أسايس من حقوق اإلنسان. يف 

ربع قرن، وقف البنك الرئييس عىل رأس شبكة مؤسسات مامثلة يف 100 بلد لتمكني املاليني من الهروب من الفقر من خالل 

التمكني االقتصادي الفردي. الربوفيسور يونس هو عضو يف مجلس إدارة مؤسسة األمم املتحدة وحاصل عىل العديد من الجوائز 

الدولية ملساعيه اإلنسانية.

"هنا كنا نتحدث عن التنمية االقتصادية، عن استثامر مليارات الدوالرات يف برامج مختلفة، وكنت أرى أنها مل تكن املليارات من 

الدوالرات التي يحتاجها الناس عىل الفور."

محمد يونس
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إليانور روزفلت )1884-1962(
إليانور  كانت  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  األمم  لجنة  تأثريا يف  األكرث  والعضوة  الرئيسة 

روزفلت القوة الدافعة يف خلق ميثاق الحريات عام 1948 التي ستكون دامئا لها إرث: 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 

ولدت يف مدينة نيويورك، اليانور تزوجت من سيايس صاعد هو فرانكلني ديالنو روزفلت 

يف عام 1905 وأصبحت مغمورة متاما يف الخدمة العامة. يف الوقت الذي وصال إىل البيت 

األبيض يف عام 1933 مبنصب الرئيس والسيدة األوىل، كانت بالفعل تشارك بعمق يف قضايا 

حقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية. استمر عملها بإسم جميع الناس، وقالت انها تنادي 

بحقوق متساوية لألمريكيني من أصل أفريقي، والعاملني يف حقبة الكساد والنساء، وبذلك جلبت اإللهام واالنتباه إىل أسبابها. 

قالت برصاحة و شجاعة، أنها تؤيد علنا ماريان أندرسون يف عام 1939 عندما تم منع املغني األسود من استخدام قاعة دستور 

واشنطن بسبب العرق. روزفلت تأكدت بنفسها أن يقوم أندرسون بالعرض عىل درج النصب التذكاري لنكولن، وخلق صورة 

دامئة وملهمة للشجاعة الشخصية وحقوق اإلنسان. 

يف عام 1946، تم تعيني روزفلت كمندوبة لألمم املتحدة من قبل الرئيس هاري ترومان الذي كان قد نجح إىل البيت األبيض 

بعد وفاة فرانكلني روزفلت يف عام 1945. كرئيسة للجنة حقوق اإلنسان، كان لها دور فعال يف صياغة اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان، الذي قدمته إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة مع هذه الكلامت: 

 "اننا نقف اليوم عىل أعتاب حدث عظيم سواء يف حياة األمم املتحدة ويف الحياة البرشية. قد يصبح هذا اإلعالن جيدا ماغنا 

كارتا الدولية لجميع الناس يف كل مكان." 

سميت من قبل الرئيس ترومان "السيدة األوىل يف العامل" إلنجازاتها اإلنسانية مدى الحياة، عملت روزفلت إىل نهاية حياتها 

للحصول عىل قبول وتنفيذ الحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن. يظهر إرث كلامتها وعملها يف دساتري عرشات الدول والجسم 

املتطور للقانون الدويل الذي يحمي اآلن حقوق رجال ونساء يف جميع أنحاء العامل. 

"افعل ما تشعر يف قلبك لتكون عىل حق‐ألنه سيتم انتقادك عىل أي حال. سُتلعن إذا قمت بذلك، وسُتلعن إذا مل تفعل ذلك."

إليانور روزفلت
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أسئلة للمناقشة
1.  ما هي قضية حقوق اإلنسان الذي وضعه سيزار شافيز يف املقدمة؟ 

2.  ما هو أعظم إنجاز لغاندي فيام يتعلق بحقوق اإلنسان؟ 

3.  ما هي قضية الحقوق املدنية التي جلبت مارتن لوثر كينغ لالهتامم الوطني؟

4.  ملاذا رفضت داو أونغ سان سو يك عرض الحكومة إلطالق رساحها من اإلقامة الجربية؟ 

5.  ملاذا تم سجن نيلسون مانديال ما يقرب من ثالثة عقود؟

6.  ما اإلنجاز الذي جعل أوسكار أرياس سانشيز يحصل عىل جائزة نوبل للسالم؟

7.  كيف امكن البتكار محمد يونس للقروض الصغرية أن يحل مشكلة الفقر؟

6.  ماذا فعلت إليانور روزفلت عندما ُمنعت ماريان أندرسون من إستخدام قاعة الدستور بسبب عرقها؟ 

التطبيق 
اخرت واحدة من الشخصيات اإلنسانية التي درستها يف هذا القسم، أو آخرين من مكانة مامثلة، وابحث آثار إنجازاتهم يف 

حقوق اإلنسان عىل املدى الطويل. 
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السؤال األسايس

ما هي اإلجراءات التي ميكن للفرد أن يتخذها لتعزيز "حقوق اإلنسان واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؟ 

أهداف التعلم
تعرف ما هي االجراءات التي ميكن أن تتخذ من قبل األفراد والجامعات لتقدم حقوق اإلنسان ونرش اإلعالن العاملي.• 

معرفة كيفية تعبئة اآلخرين لدعم حقوق اإلنسان.• 

محتوى القسم
اليوم أولئك الذين يعملون لتحقيق حقوق اإلنسان قد يكونوا شخصيات معروفة أو غري معروفة. ولكنهم جميعا يشرتكون يف 

االلتزام الشغوف مببدأ أن كل شخص يولد وله حقوق متساوية وأي يشء أقل من ذلك هو ظلم. 

يف بعض األحيان، قد يشعر الفرد أنه غري قادر عىل تحقيق تقدم ملموس يُذكر. ولكن أولئك الذين حققوا تأثرياً دامئاً لحقوق 

اإلنسان يف املايض كان ميكن أن يشعروا بنفس الشعور. لكنهم مل يفعلوا، وهكذا تغري العامل. اليوم لدينا ميزة افتقر إليها 

معظمهم. حقوق اإلنسان موجودة بالفعل ومقبولة عموماً. وبينام يبدو الهدف بعيد املنال، يتمتع مئات املاليني من الناس 

بحياة أفضل مبا ال يقاس مبا حظى به معظم الناس يف األيام التي مل يكن لحقوق اإلنسان فيها وجود. أولئك الذين جاؤوا من 

قبل أحدثوا فرقاً. 

وعىل املدى الطويل، مل تحدد الحكومات االتجاهات، فهي تعتمد تلك االتجاهات التي أنشئت بالفعل داخل وجدان الناس. 

إلقناع الحكومات من أجل التنفيذ الكامل لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تتطلب العمل الفعال واملستدام عىل مستوى 

القاعدة الشعبية. يف الرد، بعد ذلك، عىل هذا السؤال، "من سيضمن احرتام حقوق اإلنسان؟" قدمت املهندسة الرئيسية لإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان، إليانور روزفلت، هذه اإلجابة:

"أين، بعد كل يشء، تبدأ حقوق اإلنسان العاملية؟ "يف أماكن صغرية، قريبة من املنزل،" "صغرية جًدا وقريبة لدرجة عدم 

إمكان رؤيتها عىل أي خرائط يف العامل. "إال أنها عامل اإلنسان؛ الحي الذي يعيش فيه؛ املدرسة أو الكلية التي يدرس بها؛ 

املصنع أو املزرعة أو املكتب الذي يعمل به." مثل هذه األماكن هي التي يطمع كل رجل وإمرأة وطفل أن يجد فيها 

العدل واملساواة يف الفرص والكرامة بدون تفرقة. وما مل يكن لهذه الحقوق معنى يف تلك األماكن فلن يكون لها أي معنى 

يف أي مكان آخر. دون اتخاذ املواطن إلجراءات متضافرة للتمسك بهم يف املنزل، فنحن نتطلع عبثًا لتحقيق التقدم يف 

العامل األكرب ".

القسم 7: اتخاذ اإلجراءات
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إتخاذ إجراءات

ويتم إنجاز الدفاع عن حقوق اإلنسان من قبل األفراد والجامعات يف جميع أنحاء العاملبإتخاذ إجراءات. املنظامت املذكورة 

يف القسم التايل تدعوا للمشاركة يف مبادراتهم. باإلضافة إىل ذلك، متحدون لحقوق اإلنسان تقرتح أنشطة الدفاع التالية:

  1.   قم بزيارة HumanRights com ملزيد من املعلومات عن حقوق اإلنسان. الربيد اإللكرتوين ألي أسئلة

  info@humanrights com 

  2.   يف HumanRights com، قم بالتوقيع عىل العريضة االليكرتونية وحث عىل جعل التثقيف يف مجال حقوق 

اإلنسان متاح عىل نطاق واسع. إجعل اآلخرين يفعلوا اليشء نفسه.

  3.  أطلب نسخ مام ييل:

       أ. فيلم قصة حقوق اإلنسان 

       ب. قصة حقوق اإلنسان كتيب 

        شارك الفيلم واكتيب مع األصدقاء والعائلة واملقربني. تتوفر أيضا طبعات خاصة للشباب من هذا الكتيب.

  4.   إبدأ فرع محيل خاص بحقوق اإلنسان مع مساعدت مغلف معلومات متحدون لحقوق اإلنسان. سوف تستمر 

متحدون لحقوق اإلنسان يف توفري أحدث البيانات حول مبادرات حقوق اإلنسان. 

  5.   من الفرع الخاص بك، أو كإجراء مستقل، قم بإطالق محركات توقيع عريضة محلية إلظهار أن هناك تأييد 

واسع النطاق للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان. اتصل مبكتب ممثل الكونغرس أو الربملان املحيل الخاص 

بك، أو اذهب إىل موقعه عىل االنرتنت، ومعرفة القضايا الترشيعية الراهنة لحقوق اإلنسان. إذا كانت هناك 

قضايا تستحق دعمكم، إرسل رسائل إىل ممثلك أو غريه من املسؤولني طالبا منهم سن هذا الترشيع )أو 

منع الترشيعات التي ترض بحقوق اإلنسان(. إذا مل تكن هناك قضايا حقوق إنسان معلقة، إكتشف ما ميكن 

عمله لجعل حقوق اإلنسان جزء من التعليم يف املناهج العامة يف املدارس وإدفع لحصول هذا. املواد املتاحة 

والخطوط العريضة يف هذا الدليل أو عىل موقعنا عىل االنرتنت ستساعدك يف القيام بذلك.

  6.   ترتيب وإلقاء محارضات أو العروض لفيلم قصة حقوق اإلنسان عىل مجموعات ) املدارس املحلية والكليات 

ومجموعات الشباب واملجتمعات والنوادي واملنظامت( لتثقيف اآلخرين يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 

اتصل مبتحدون لحقوق اإلنسان للحصول عىل توجيهات أو مواد أو مزيد من املعلومات. 

  7.   قم بزيارة YouthforHumanRights org وقم بطلب دليل املعلم لحقوق اإلنسان للشباب ومغلف املواد. 

استخدمه لتقديم درس برنامج حقوق اإلنسان للشباب كام هو موضح يف املغلف. 

  8.   هناك طريقة لتطبيق املادة 2 من اإلعالن� اتخاذ إجراءات ضد التمييز. أرص عىل أن يعامل الناس عىل قدم 

املساواة بغض النظر عن لونهم أو دينهم أو جنسهم. تحدث علنا ضد االنتهاكات.

  9.   هناك طريقة لتطبيق املادة 19� الحق يف حرية التعبري. شجع التعبري الحر عن األفكار. سوف تجد بعد ذلك أن 

الناس تتحدث بحرية أكرث.

 10.  هناك طريقة لتطبيق املادة 21� الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده. شجع وساعد الناس لتصبح 

نشطة يف الشؤون العامة وتساهم يف عملية التصويت. يف بعض البلدان، منع أشخاص بعينهم من االنضامم إىل 

األحزاب السياسية بسبب معتقداتهم أو الدين. يف مناطق أخرى تم الضغط عليهم للتصويت ملرشح معني أو 
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لصالح قضية معينة. كل من هذه األمثلة هي انتهاكات لحقوق اإلنسان وحيثام يحدث هذا، ينبغي اإلبالغ عن 

ذلك. )انظر قامئة منظامت حقوق اإلنسان التالية، ابتداء من الصفحة 73.( 

 11.   التوحد والتكاتف مع منظامت حقوق اإلنسان فعال يف الحفاظ عىل مواد اإلعالن. شجعهم عىل استخدام قصة 

لحقوق اإلنسان وغريها من املواد لتعزيز اإلعالن العاملي وتحقيق دخول مجموعات أخرى للعمل. 

 12.   ال تبقى صامتا يف وجه انتهاكات حقوق اإلنسان. تحدث. إرسل رسالة احتجاج. أصدرت العديد من الهيئات 

الترشيعية توجيهات تحظر التمييز والكراهية العنرصية والدينية. الصمت، وفق ما قال إييل ويزل، وهو ناجي 

من معسكرات التعذيب النازي والحائز عىل جائزة نوبل للسالم، يشجع املعِذب، ال املعذب. لذلك إستخدم 

قوانني حقوق اإلنسان، وتحدث بها، اتخذ اإلجراءات الالزمة.
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دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

الخالصة
حان الوقت لجميع الرجال والنساء للعمل معا من أجل السالم والحرية وضد املساس والتمييز والكراهية يف جميع أشكالها. 

الجائزة هي عامل حيث يكون تحقيق حقوق اإلنسان لجميع الناس ممكن.

ملزيد من املعلومات قم بزيارة 
humanrights com
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 ___________________________________________________________________________________ إىل: 
        رئيس الحكومة، اسم البلد

نحن املوقعون أدناه مواطنون، نعلن هنا:

أن األمم املتحدة اعتمدت اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام 1948 بكونه االعرتاف الدويل األول أن جميع البرش يحق لهم 

الحصول عىل الحقوق والحريات األساسية التي يجب احرتامها وحاميتها من قبل جميع دول العامل؛

أن الحريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن ال تزال غري واقع ألكرب عدد ممكن تشكل انتهاكات حقوق اإلنسان مشكلة عاملية 

وتثري الرصاعات اإلثنية والعرقية والدينية؛

أننا ندعو جميع الحكومات والقطاع العام والخاص بأكمله لضامن الحريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن وتنفيذها عامليا 

وأن تصبح حقيقة واقعة.

أنه من أجل ضامن أن الحريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن يعرفها ويفهمها ويتمتع بها الجميع يف كل مكان، ندعو جميع 

الحكومات إىل جعل تعليم حقوق اإلنسان إلزامي يف املدارس وإجراء حمالت لتعليم حقوق اإلنسان للجميع؛

اننا ندعو جميع الحكومات ومؤسسات القطاع العام والخاص لتعزيز اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان من خالل حمالت التوعية، 

والندوات، ونرش واسع لإلعالن لألطفال والكبار يف جميع أنحاء العامل.

توقيع:

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

 ____________________________________   ____________________________________  

عريضة
لتنفيذ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ™
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71
العديد من املنظامت يف جميع أنحاء العامل تكرس جهودها لحامية حقوق اإلنسان ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان. 

املنظامت الرئيسية لحقوق اإلنسان توثق االنتهاكات وتدعو التخاذ إجراءات عالجية، سواء عىل املستوى الحكومي والشعبي. 

الدعم العام وإدانة االنتهاكات مهم للنجاح، ومنظامت حقوق اإلنسان تكون أكرث فعالية عندما يتم إجراء نسخ دعواتهم 

لإلصالح من خالل تأييد عام قوي. متحدون لحقوق اإلنسان تشجع الجميع لزيارة املواقع التالية والنشاط يف واحد أو أكرث 

من برامج هذه املنظامت. 

يتم أخذ أوصاف املنظامت أدناه من املواقع الخاصة بها. 

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية حركة عاملية ألشخاص يناضلون من أجل حقوق اإلنسان املعرتف بها دوليا للجميع. مع أكرث من 2.2 

مليون عضو ومشرتك يف أكرث من 150 بلدا، وإجراء البحوث وتوليد إجراءات ملنع ووضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق 

amnesty org .اإلنسان وللمطالبة بالعدالة ألولئك الذين انتهكت حقوقهم

)NAACP( الجمعية الوطنية لتقدم امللونني
مهمة NAACP هو ضامن املساواة السياسية والرتبوية واالجتامعية واالقتصادية للحقوق جميع األشخاص والقضاء عىل 

naacp org .الكراهية العنرصية والتمييز العنرصي

هيومن رايتس ووتش
تكرس هيومن رايتس ووتش لحامية حقوق اإلنسان للناس يف جميع أنحاء العامل. انها تحقق وتفضح انتهاكات حقوق اإلنسان، 

واملسيئني للمساءلة، وتحدي الحكومات وأصحاب السلطة إلنهاء املامرسات التعسفية واحرتام القانون الدويل لحقوق اإلنسان. 

hrw org

)HRWF( حقوق اإلنسان بال حدود
يركز HRWF عىل الرصد والبحث والتحليل يف مجال حقوق اإلنسان، فضال عن تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون عىل 

hrwf net .الصعيدين الوطني والدويل

منظامت حقوق اإلنسان
وهيئات حكومية دولية والهيئات

 الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان
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األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)
 هدف اليونسكو هو بناء السالم يف عقول البرش. ويهدف عملها يف مجال حقوق اإلنسان لتعزيز الوعي والعمل كمحفز للعمل 

unesco org .اإلقليمي والوطني والدويل يف مجال حقوق اإلنسان

)CDF( صندوق الدفاع عن األطفال
 CDF .صندوق الدفاع عن األطفال هي منظمة الدفاع عن الطفل الذي يعمل عىل ضامن تكافؤ الفرص لجميع األطفال

بطل السياسات والربامج التي رفع األطفال من براثن الفقر، وحاميتهم من سوء املعاملة واإلهامل، وضامن حقهم يف الرعاية 

childrensdefense org .املتساوية والتعليم

صندوق اليونيسيف واألمم املتحدة للطفولة
 كلفت اليونيسيف من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة لتعهد حامية حقوق الطفل، للمساعدة يف تلبية احتياجاتهم 

األساسية وتوسيع الفرص املتاحة لهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. تحشد اليونيسيف اإلرادة السياسية واملوارد املادية ملساعدة 

unicef org .البلدان، وال سيام البلدان النامية، وضامن "النداء األول" لألطفال

مركز سيمون فيزنتال
مركز سيمون فيزنتال هو منظمة يهودية دولية لحقوق اإلنسان مكرس إلصالح العامل خطوة واحد يف وقت واحد. مركز يولد 

التغيريات من خالل مواجهة معاداة السامية والكراهية واإلرهاب، وتعزيز حقوق اإلنسان وكرامته، والوقوف مع إرسائيل، 

wiesenthal com .والدفاع عن سالمة اليهود يف جميع أنحاء العامل، وتعليم دروس املحرقة لألجيال القادمة

مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان
مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان مهمته هو العمل من أجل حامية حقوق اإلنسان لجميع الناس. للمساعدة 

ohchr org .يف متكني الناس من تحقيق حقوقهم؛ ومساعدة املسؤولني عىل تطبيق هذه الحقوق مع ضامن تنفيذها

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
تم تكليف مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني بقيادة وتنسيق العمل الدويل لحامية الالجئني وحل مشاكل 

الالجئني يف جميع أنحاء العامل. الغرض األسايس منه هو حامية حقوق ورفاه الالجئني. وهي تسعى جاهدة لضامن أن كل شخص 

ميكنه أن ميارس حقه يف التامس اللجوء وإيجاد ملجأ آمن يف دولة أخرى، مع خيار العودة إىل ديارهم طوعا، أو االندماج محليا 

unhcr org/cgi .أو إعادة توطينهم يف بلد ثالث

مكتب وزارة الخارجية االمريكية للدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل
مكتب وزارة الخارجية للدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل تسعى جاهدة ملعرفة الحقيقة وبيان الحقائق يف جميع التحقيقات 

يف مجال حقوق اإلنسان، وتقارير سنوية عن أوضاع البلد، الخ. املكتب يأخذ إجراءات لوقف االنتهاكات املستمرة ويحافظ عىل 

state gov .الرشاكات مع منظامت ملتزمة بحقوق اإلنسان
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مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع 
)OSCE( ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاونOSCE التي تتألف من 56 دولة من أوروبا وآسيا 

الوسطى وأمريكا الشاملية، وتشارك يف أنشطة حقوق اإلنسان مع الرتكيز عىل حرية التنقل والدين، ومنع التعذيب واالتجار 

osce org/odihr .باألشخاص

مفوضية حقوق اإلنسان، مجلس أوروبا
مفوضية حقوق اإلنسان هي مؤسسة مستقلة داخل مجلس أوروبا، كلفت لتعزيز الوعي واحرتام حقوق اإلنسان يف 47 

الدول األعضاء يف مجلس أوروبا . وبالتايل يركز عمل املفوضية عىل تشجيع تدابري اإلصالح لتحقيق تحسن ملموس يف مجال 

تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها. كمؤسسة غري قضائية، ال ميكن ملكتب املفوضية أن تترصف بناء عىل الشكاوى الفردية، ولكن 

املفوضية ميكنها استخالص النتائج واتخاذ مبادرات أوسع عىل أساس معلومات موثوقة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

 coe int/t/commissioner يتعرض لها األفراد.  

أمني املظامل األورويب
أمني املظامل األورويب يحقق يف الشكاوى حول سوء اإلدارة يف مؤسسات وهيئات االتحاد األورويب. أمني املظامل مستقل متاما 

ombudsman europa eu/home/en/default htm .وغري متحيز

املفوضية األوروبية للتشغيل و
الشؤون االجتامعية وتكافؤ الفرص

املديرية العامة للمفوضية األوروبية من أجل العمل والشؤون االجتامعية وتكافؤ الفرص تعمل من أجل خلق املزيد من 

ec europa eu/social .الوظائف األفضل، ومجتمع شامل وتكافؤ الفرص للجميع

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان و
الشعوب

 لجنة مكلفة رسميا بثالث وظائف رئيسية هي: حامية اإلنسان وحقوق الشعوب، وتعزيز حقوق اإلنسان والشعوب وتفسري 

achpr org .امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

اللجنة اآلسيوية لحقوق اإلنسان
تعمل اللجنة اآلسيوية لحقوق اإلنسان لتحقيق األولويات التالية، من بني أمور أخرى: لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل 

 humanrights asia .رصد وتحقيق، وحامية واتخاذ إجراءات تضامن
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75 منظامت حقوق اإلنسان تنرش تقارير سنوية وتقارير خاصة عىل حد سواء وتضغط يف حاالت محددة يف مجال حقوق اإلنسان.

تقرير منظمة العفو الدولية للعام 
"قادة العامل مدينون باالعتذار لعدم الوفاء بوعد العدل واملساواة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )اإلعالن العاملي(، 

إساءة  يف  االهتامم  من  املزيد  الحكومات  من  العديد  أظهرت  املاضية،  الستة  العقود  يف  عاما.   60 قبل  اعتمد  الذي 

استعامل السلطة أو يف السعي وراء املصلحة الذاتية السياسية، أكرث من إهتاممهم يف احرتام حقوق الذين يحكموهم."

amnesty org/en/library

تقرير هيومن رايتس ووتش العاملي لعام
الدعاية لها والكثري من عدم احرتامها،  الكثري من  الدميقراطية مهتوف بها هكذا وكذلك مخرتقة هكذا،  "نادرا ما كانت 

من  قليل  عدد  للرشعية.  عنه  غنى  ال  الدميقراطية رشط  أصبحت  اليوم،  اآلمال.  خيبة  وغاية يف  األهمية  يف  غاية  وهي 

الحكومات تريد أن يُنظر إليها عىل أنها غري دميقراطية. مع ذلك مصداقية املدعني مل تواكب تنامي شعبية الدميقراطية". 

hrw org/en/publications

االمم املتحدة مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
تشمل املنشورات األخرية كتيبا للمنظامت غري الحكومية، و خطة عمل للربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان. 

ohchr org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications aspx

وزارة الخارجية األمريكية
 تقارير وزارة الخارجية السنوية حول مسح وضع مامرسات حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العامل، بإستثناء الواليات املتحدة.  

state gov/g/drl/rls/hrrpt

تقرير االتحاد األورويب السنوي حول حقوق اإلنسان
التقرير العاملي لحقوق اإلنسان الذي تنتجه املفوضية األوروبية. "يف مكافحة اإلرهاب والتطرف، تعزيز حقوق اإلنسان ال يزال 

ec europa eu/external_relations/human_rights/doc ".ذو أهمية كبرية

تقارير حقوق اإلنسان
التقارير الراهنة لحقوق اإلنسان حول العامل 
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تقرير أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
achpr org/english/activity_reports/activity18_en pdf .تقرير أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

التقرير الدويل ليوم حقوق اإلنسان
صدر هذا التقرير من قبل اللجنة اآلسيوية لحقوق اإلنسان. يقدم التقرير حالة حقوق اإلنسان يف الدول اآلسيوية اإلحدى عرشة. 

material ahrchk net/hrreport/2009

يتم تشجيع الطالب للبحث عن تقارير حقوق اإلنسان األخرى التي نرشتها الحكومات األخرى واملنظامت املدنية.
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79 اإلبادة الجامعية: أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد التدمري الكيل أو الجزيئ لجامعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، 

بصفتها هذه: )أ( قتل أعضاء من الجامعة؛ )ب( إلحاق أذى جسدي أو عقيل جسيم ألعضاء الجامعة؛ )ج( تعمد تسديد 

رضبة لظروف الحياة يراد بها التدمري املادي للمجموعة؛ )د( فرض تدابري تستهدف الحول دون إنجاب األطفال داخل 

الجامعة؛ )ه( نقل األطفال قرسا من مجموعة إىل مجموعة أخرى. انظر اتفاقية منع ومعاقبة جرمية اإلبادة الجامعية 

االتجار بالبرش: تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال األشخاص ألغراض العبودية والسخرة )مبا يف ذلك السخرة أو عبودية 
الدين( والعبودية. ويقدر إجاميل اإليرادات السنوية لالتجار باألشخاص بني 5 بليون دوالر و 9 بليون دوالر.

االتحاد األورويب: وهو منظمة حكومية دولية إقليمية لها كأهداف القضاء عىل الحدود الداخلية وإنشاء االتحاد االقتصادي 
والنقدي.

االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )وقعت عام 1950، دخلت حيز التنفيذ عام 1953(: 
وثيقة اقليمية تضمن حقوق اإلنسان املدنية والسياسية وتؤسس آليات لإلرشاف والتنفيذ.

االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب والقسوة أو الإلنسانية أو اإلهانة أو العقوبة )اعتمدت عام 1987؛ دخلت حيز التنفيذ 
عام 1989(: بالتوازي اإلقليمي التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب الإلنسانية أو اإلهانة أو العقوبة. سمته 

املميزة هي إنشاء اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أو الإلنسانية أو اإلهانة أو العقوبة.

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان )التي اعتمدت يف عام 1969؛ دخلت حيز التنفيذ عام 1978(: يحدد معايري حقوق 
اإلنسان والحامية لألمريكتني. يخلق لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان.

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني )اعتمدت عام 1951، دخلت حيز التنفيذ عام 1954، املعدلة بالربوتوكول عام 1967(: 
االتفاقية الرئيسية املنشئة لتعريف الالجئ وتضع حقوق الالجئني والتزامات الدول املستقبلة؛ يعرف الالجئ بأنه الشخص 

الذي لديه خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة 

أو آرائه السياسية، وهو خارج بلد املنشأ. الناس الذين اقتلعوا من مكانهم و يبقوا داخل بلدهم معروفني باسم النازحني.

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم )اعتمدت عام 1990؛ دخلت حيز التنفيذ عام 2003(: 
اتفاقية تحديد حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.

اإلجراء: الطرق املختلفة التي من خاللها يتم عمل ادعاءات حقوق اإلنسان. أنظر الرصد وإجراءات تقديم التقارير 

رشح املفردات

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   79 7/16/2015   2:52:17 AM



دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

80

دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

االختصاص: سلطة املحاكم أو الهيئات الشبيهة باملحكمة لسامع وتقرر املطالبات؛ ميكن أن يشري إىل قدرة املحكمة لالستامع 

إىل موضوعات معينة و / أو الستعراض القضايا املرفوعة من قبل أنواع معينة من املطالبني. ميكن أن يشري أيضا إىل 

اختصاص منطقة جغرافية للسلطة.

"االختفاء": كناية عن القتل لدوافع سياسية. مبا أن أولئك الذين يرتبون حاالت االختفاء هم عادة مسؤولني حكوميني، نادرا 

ما يتم تقديم الجناة إىل العدالة.

األشويل: جامعة عرقية يف شامل أوغندا، وهي بلد غري ساحيل يف رشق أفريقيا.

اإلعالن األمرييك لحقوق وواجبات اإلنسان )1965(: إعالن غري ملزم للمعايري اإلقليمية لحقوق اإلنسان؛ تطور يف وثيقة 

مؤثرة، كام أعطت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان قيمة لذلك.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )UDHR(: اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 10 ديسمرب 1948 م. وثيقة األمم 

املتحدة األساسية تضع معايري وقاعدة سلوك حقوق اإلنسان ، وقد وافقت جميع الدول األعضاء لدعم اإلعالن العاملي. 

عىل الرغم من أنه كان املقصود من اإلعالن أن يكون غري ملزم، خالل الوقت أحكامه املختلفة أصبحت تحرتم كثرياً من 

قبل الدول حتى أنه ميكن القول اآلن أنه يكون القانون الدويل العريف.

األكادية: اللغة املنقرضة من اإلمرباطورية التي كان مركزه يف مدينة العقاد واملنطقة املحيطة بها يف وسط بالد ما بني النهرين 

)حوايل 50 ميال من وسط بغداد الحديثة، العراق(. 

االنضامم: 1. قبول معاهدة من قبل الدولة التي مل تشارك يف التفاوض، أو الصياغة. 2. فعل القدوم ِل أو تحقيق ) العرش، 

والطاقة، وغريها(.

الربوتوكول االختياري: إضافة إىل اتفاق دويل والذي يجب عىل الدول األطراف أن يتفقوا عليه عىل حدة؛ وغالبا ما يضع 

التزامات إضافية عىل الطرفني، مثل اتفاق يقدم إىل سلطة قضاء محكمة دولية.

الربوتوكول االختياري امللحق بامليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )اعتمد يف عام 1966، دخل حيز 

التنفيذ عام 1976(: اإلضافة التي تعلق عىل امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. من خالل توقيع هذه 

اإلضافة، تتفق الدول عىل السامح للجنة حقوق اإلنسان للنظر يف الشكاوى الفردية، وهي، الشكاوى من األفراد الذين 

يدعون انهم حرموا من أي من الحقوق الواردة يف امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

الربملان األورويب: املؤسسة التداولية واإلرشافية الرئيسية لالتحاد األورويب.

التصديق: العملية التي تؤكد بها الهيئة الترشيعية للدولة قيام الحكومة بالتوقيع عىل املعاهدة؛ اإلجراء الرسمي الذي تصبح 

من خالله الدولة ملزمة باملعاهدة بعد القبول.

التوقيع: عمل ينتج عنه قيام دولة بتوفري تأييد أويل للمعاهدة. التوقيع ال يخلق التزام قانوين ملزم ولكن يثبت نية الدولة 

يف دراسة املعاهدة محليا والنظر يف التصديق عليه. بينام التوقيع ال يلزم الدولة بالتصديق، بل تلزم الدولة باالمتناع عن 

األفعال التي من شأنها أن تحبط أو تقوض هدف املعاهدة والغرض منها.

الجامعة االقتصادية األوروبية: أنشئت يف عام 1958 لتطوير سوق مشرتكة أوروبية حرة من الحواجز التجارية وتعزيز 

مواءمة القوانني واملامرسات. 

الجرمية الشائنة: جرمية يعاقب عليها عقوبة خطرية، مثل املوت والسجن الطويل أو فقدان الحقوق املدنية.
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الجمعية العامة لألمم املتحدة: جهاز األمم املتحدة الوحيد الذي فيه جميع الدول األعضاء ممثلة. الجمعية العامة تخدم 

كميدان عام للدول األعضاء إلطالق مبادرات بشأن املسائل الدولية للسالم والتقدم االقتصادي وحقوق اإلنسان.

الجمعية العامة: احدى األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة تتألف من جميع الدول األعضاء؛ يصدر اإلعالنات ويتبنى االتفاقيات 

بشأن قضايا حقوق اإلنسان؛ ترصفاتها محكومة من قبل ميثاق األمم املتحدة.

الخطر املزدوج: إخضاع أي شخص إىل املحاكمة الثانية أو العقوبة لنفس الجرم الذي سبق أن متت مقاضية الشخص أو 

معاقبتهم.

الدول األعضاء: الدول األعضاء يف األمم املتحدة.

الرصد وإجراءات تقديم التقارير: إجراءات ال تؤدي عادة إىل عالجات ملزمة من الناحية القانونية، تشبه "املراجعات" 

لسلوك الحكومة التي تؤدي إىل توصيات غري ملزمة. يف بعض الحاالت، تقديم التقارير يشبه التفتيش الذايت؛ تقرير 

الحكومات عن االمتثال الخاصة بهم اللتزاماتهم نحو حقوق اإلنسان أو هيئة مراقبة تبادر بالتقرير عن سلوك الحكومة. 

الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان: مزيج من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )اإلعالن العاملي(.، وامليثاق الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية )ICCPR( وبروتوكولها االختياري، وامليثاق الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

.)ICESCR( والثقافية

الشكوى: من الناحية القانونية، الوثيقة األولية التي تبدأ يف العمل؛ تحدد ملخص موجز ملا حدث ويقول ملاذا ينبغي منح 

اإلغاثة. يف قضية حقوق اإلنسان، الشكوى )أو عريضة أو االتصاالت( تزعم أن حكومة أو فرد أو مؤسسة التي يجب أن 

تخضع ملعايري حقوق اإلنسان )مثل بديل من الحكومة( قد انتهكت حقوق اإلنسان لألفراد أو مجموعات من األفراد.

القانون اإلنساين: القانون اإلنساين: القواعد الدولية التي تحدد حقوق املقاتلني وغري املقاتلني يف الحرب. انظر اتفاقيات جنيف 

القانون الدويل: مجموعة من القواعد أعتربت وقبلت باعتبارها ملزمة يف العالقات بني الدول والشعوب عموما. وتسمى 

أيضا "قانون األمم".

القانون الطبيعي: نظرية تفرتض وجود قانون الذي تم تعني محتواه من قبل الطبيعة، وبالتايل فهو ساري املفعول يف كل 

مكان. يف الفلسفة، هو نظام من الحق أو العدالة عقد ليكون مشرتك بني جميع البرش ويستمد من الطبيعة وليس من 

قواعد املجتمع أو القانون الوضعي.

القانون العريف الدويل: القانون الذي يصبح ملزما للدول عىل الرغم من أنه مل يكتب، ولكن االلتزام به كعادة؛ عندما 

بدأت دول كافية تترصف كام لو أن شيئا هو قانون إلزامي، فإنه يصبح يف الواقع قانون؛ واحدة من أهم مصادر 

القانون الدويل. 

الكتلة: مجموعة من الدول أو األحزاب السياسية الذين شكلوا تحالفا. عىل سبيل املثال، الكتلة الشيوعية.

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب: هيئة مؤسسية مسؤولة يف املقام األول عن تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف 

أفريقيا.

اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان: هيئة أنشئت مبوجب االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

للتحقيق يف شكاوى حقوق اإلنسان وتوجيه اتهامات يف االنتهاكات. وتتألف اللجنة من عدد من األعضاء يساوي عدد 

األطراف املتعاقدة يف االتفاقية.
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اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة: هيئة رصد املعاهدة التي أنشأتها اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة لرصد امتثال الدولة لتلك االتفاقية.

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز العنرصي: هيئة رصد املعاهدات التي أنشأتها اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 
العنرصي ملراقبة التزام الدول بتلك االتفاقية.

املتطلبات اإلجرائية: املتطلبات التقنية التي يجب الوفاء بها لتحقيق املطالب، التي تتميز عن الرشوط املوضوعية.

املبادئ العامة للقانون: املبادئ التي تظهر تقريبا عامليا يف القانون الداخيل للدول، وبالتايل، مع مرور الوقت تصبح ملزمة 
لجميع األمم؛ واحدة من أهم مصادر القانون الدويل. 

املجلس األورويب: السياسات الرئيسية و مؤسسة وضع القواعد لالتحاد األورويب. 

املجلس االقتصادي واالجتامعي )ECOSOC(: مجلس األمم املتحدة يتألف من 54 عضوا و معني يف املقام األول مبجال 
السكان والتنمية االقتصادية، وحقوق اإلنسان والعدالة الجنائية؛ هيئة عالية املقام تتلقى وترصف تقارير حقوق اإلنسان 

يف مجموعة متنوعة من الحاالت.

املجلس األورويب: منظمة إقليمية تعمل كمنظمة مظلة للتعاون اإلقليمي يف املسائل السياسية واالجتامعية واالقتصادية؛ 
علام بأن املجلس يجب متييزه عن الجامعة االقتصادية األوروبية، وهي مرشوع اقتصادي بالكامل.

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان: املحكمة املنشأة مبوجب االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
لسامع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان. تتكون املحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الدول األعضاء يف مجلس 

أوروبا. الحظ أن هذا هو ما ميييزها عن محكمة العدل األوروبية، وهي هيئة تسمع الشكاوى االقتصادية.

املسامرية: تتألف من عنارص مثلثة أو عىل شكل وتد ضئيلة، عىل أنها الحروف املستخدمة يف الكتابة من قبل االكديني 
القدماء. يشار اىل املسامرية أيضا لنظام الكتابة التي قدمت مثل هذه االنطباعات عىل شكل وتد يف الطني اللني.

املفوضة السامية لحقوق اإلنسان: مكتب األمم املتحدة املكلفة بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العامل.

املقرر الخاص: شخص معني ملهمة محددة للتحقيق وجمع املعلومات واإلبالغ عن بعض مواضيع حقوق اإلنسان أو الوضع 
يف جزء معني من العامل. املقرر الخاص املعني بحرية الدين أو املعتقد يقدم تقرير سنوي إىل لجنة األمم املتحدة لحقوق 

اإلنسان عن حالة هذه الحقوق يف جميع أنحاء العامل.

املهمشة: وضعت يف موقف ذو أهمية أو نفوذ أو سلطة ضئيلة.

املؤمتر الوطني االفريقي )ANC(: الحزب السيايس يف جنوب أفريقيا ومنظمة القومية السوداء تأسست يف عام 1912 باسم 
مؤمتر الجنوب أفريقيني األصليني الوطني . لقد كان الحزب الحاكم ما بعد الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا كقوة 

دميقراطية اجتامعية. 

املنظامت غري الحكومية )NGOs(: املنظامت التي شكلتها الناس خارج الحكومة، املنظامت غري الحكومية تراقب ترصفات 
هيئات حقوق اإلنسان مثل لجنة حقوق اإلنسان وهي "الرقيب" لحقوق اإلنسان التي تقع ضمن واليتها. بعضها كبري 

ودويل )إنقاذ الطفولة، ومنظمة العفو الدولية، وفتيات الكشافة(؛ قد يكون البعض اآلخر صغري ومحيل )وهي منظمة 

للدعوة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مدينة معينة، و االئتالف لتعزيز حقوق املرأة يف مخيم لالجئني(. تلعب املنظامت 

غري الحكومية دورا رئيسيا يف التأثري عىل سياسة األمم املتحدة، وكثري منهم لديهم املركز االستشاري الرسمي يف األمم 

املتحدة.
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امليثاق: وثيقة صادرة عن دولة ذات سيادة، أو تحدد الرشوط التي مبوجبها يتم تنظيم رشكة، مستعمرة أو مدينة أو اعتباري 

آخر، وتحديد حقوق وامتيازات. 

امليثاق: اتفاق ملزم بني الدول. تستخدم بشكل مرادف مع االتفاقيات واملعاهدات. عندما يتم اعتامد املواثيق من قبل 

الجمعية العامة لألمم املتحدة، تخلق التزامات دولية ملزمة قانونيا للدول األعضاء التي وقعت عىل امليثاق. عندما 

تصادق حكومة وطنية ميثاق، مواد هذا امليثاق تصبح جزء من االلتزامات القانونية الداخلية.

امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )اعتمد يف عام 1966، دخل حيز التنفيذ عام 1976(: اتفاقية أن 

يعلن أن جميع الناس لديهم مجموعة واسعة من الحقوق املدنية والسياسية. واحد من ثالثة مكونات الرشعة الدولية 

لحقوق اإلنسان.

امليثاق الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )اعتمد يف عام 1966، دخل حيز التنفيذ عام 1976(: 

ميثاق يعلن أن جميع الناس لديهم مجموعة واسعة من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. واحد من ثالثة 

مكونات الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان.

امليثاق االجتامعي األورويب )وقع يف 1961؛ ودخل حيز التنفيذ عام 1965(: وثيقة إقليمية معنية بتطوير وحامية الحقوق 

االجتامعية واالقتصادية؛ املقصود أن تكون مكملة لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، ولكن وجود 

أقل قوة.

امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )اعتمد عام 1981؛ دخل حيز التنفيذ عام 1986(: يحدد معايري حقوق 

اإلنسان وحامية للمنطقة األفريقية؛ بارز ملعالجة حقوق وواجبات املجتمع واملجموعة.

اتفاقية: اتفاق ملزم بني الدول. تستخدم بشكل مرادف مع املعاهدات وامليثاق. عندما يتم اعتامد االتفاقيات من قبل 

الجمعية العامة لألمم املتحدة، ألنها تخلق التزامات دولية ملزمة قانونيا للدول األعضاء التي وقعت عىل االتفاقية. 

عندما تصادق حكومة وطنية اتفاقية، مواد تلك االتفاقية تصبح جزءا من االلتزامات القانونية الداخلية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب الإلنسانية أو املهينة أو العقوبة )التي اعتمدت سنة 1984  دخلت حيز 

التنفيذ 1987(: اتفاقية تحديد و حظر التعذيب.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW( )اتفاقية املرأة( )اعتمدت يف عام 1979، ودخلت 

حيز التنفيذ عام 1981(: أول وثيقة دولية تحظر التمييز ضد املرأة ملزمة قانونا وتلزم الحكومات عىل اتخاذ خطوات 

إيجابية لتعزيز املساواة بني النساء.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )اعتمدت يف عام 1965، دخلت حيز التنفيذ عام 1969(: اتفاقية 

تحديد وحظر التمييز العنرصي.

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة )موافق عليها عام 1952  دخلت حيز التنفيذ عام 1954(: إعادة تأكيد عىل 

اتفاقية مبكرة لحقوق املرأة يف املجال السيايس.

اتفاقية منع ومعاقبة جرمية اإلبادة الجامعية )موافق عليها عام 1948، دخلت حيز التنفيذ عام 1951(: اتفاقية دولية 

تعرف و تحظر اإلبادة الجامعية؛ أول معاهدة لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة. 

اتفاقية حقوق الطفل )CRC( )اعتمدت عام 1989؛ دخلت حيز التنفيذ عام 1990(: اتفاقية تحدد مجموعة كاملة من 

الحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية لألطفال.
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اتفاقيات جنيف: أربع معاهدات صيغت يف جنيف، سويرسا، وضعت معايري القانون الدويل للشواغل اإلنسانية. وهي تتعلق 

أساسا بعالج غري املقاتلني وأرسى الحرب. وجاء اعتامد االتفاقية األوىل تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمر يف عام 

1863 واآلن صدقت عليها 194 بلدا.

اتفاقات هلسنيك: إعالن مبادئ من قبل مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا التي تسعى للسالم وحقوق اإلنسان يف أوروبا؛ أول 

وثيقة هلسنيك سمي الوثيقة الختامية ملؤمتر هلسنيك )1975(.

اتفاقية البلدان األمريكية ملنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد املرأة )دخلت حيز التنفيذ عام 1995(: اتفاقية إقليمية 

توفر آلية جديدة للنساء يف األمريكتني التي تعاين من مختلف أشكال العنف.

اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه )املعتمدة عام 1985؛ دخلت حيز التنفيذ عام 1987(: النتيجة 

الطبيعية اإلقليمية التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب الإلنسانية أو اإلهانة أو العقوبة. 

اتفاقية البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان )وقعت عام 1969، دخلت حيز التنفيذ عام 1978 (: اتفاقية توفري حامية 

حقوق اإلنسان يف األمريكتني، وإنشاء املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان.

إجراءات تقديم التقارير: انظر الرصد وإجراءات تقديم التقارير 

استصدار مذكرة جلب: استصدار أمر )امر مكتوب يف اسم املحكمة( تتطلب من الشخص أن ميثل أمام قاض أو إىل املحكمة، 

وخاصة للتحقيق يف قانونية اعتقالهم.

القانون الدويل؛ فيام يتعلق باملعاهدات، اعتامد عادة ما يشري إىل املرحلة  التي فيها توافق دولة عىل  العملية  اعتامد: 

الدبلوماسية األولية التي يتم فيها قبول معاهدة. من أجل أن تصبح فعالة، بعد اعتامد معاهدة عادة يجب أن تصدق 

من قبل السلطة الترشيعية.

إعالن: وثيقة تنص عىل املعايري املتفق عليها، ولكنها ليست ملزمة قانونا. مؤمترات األمم املتحدة، مثل مؤمتر األمم املتحدة 

عام 1993 بشأن حقوق اإلنسان يف فيينا واملؤمتر العاملي للمرأة يف بكني 1995، عادة ما تنتج مجموعتني من اإلعالنات: 

واحدة مكتوبة من قبل ممثيل الحكومة و واحد من قبل املنظامت غري الحكومية ) NGO(. وغالبا ما تصدر الجمعية 

العامة لألمم املتحدة اإلعالنات املؤثرة ولكن غري ملزمة قانونا.

إعالن ومنهاج عمل بيجني: وثيقة اإلجامع الناشئ عن املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة عام 1995 يف بكني، ومراجعة 

وإعادة التأكيد عىل حقوق اإلنسان للمرأة يف جميع جوانب الحياة؛ وقع ممثلون يف املؤمتر معنويا ولكن ليس ملزم 

قانونا. 

بروتوكول: إضافة تكميلية إىل املعاهدة؛ عندما ال يزال من املمكن للدول األطراف أن توافق عىل املعاهدة الرئيسية دون 

التوقيع عىل الربوتوكول، وهو ما يعرف بربوتوكول اختياري.

شخص نازح: الشخص الذي يهرب من وطنه بسبب االضطهاد السيايس أو الحرب، ولكن من غري عبور حدود الدولة. الشخص 

النازح ميكن استخدام العبارة لإلشارة إىل األشخاص الذين قد يعتربون أنفسهم الجئني ولكنهم غري مؤهل ألن يكون 

الجئ رسمي تحت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني.

عريضة: انظر الشكوى 

غري قابل للترصف: يشري إىل الحقوق الخاصة بكل شخص وال ميكن أن تؤخذ من شخص تحت أي ظرف من الظروف.
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غري ملزم: وثيقة، مثل اإلعالن، ال يحمل أي التزامات قانونية رسمية. ومع ذلك، قد تحمل التزامات أخالقية أو تحقق القوة 

بالقانون.

فيلري، جورج: )1628-1592( رجل دولة إنجليزي، دوق باكنغهام واملفضل لدى جيمس األول ملك إنجلرتا. كان لباكنغهام 

اهتامما كبريا يف الدبلوماسية والحرب وسمح له من قبل جيمس بحكم البالد عملياً، و استمر يف القيام به مع إرتقاء 

تشارلز )امللك تشارلز األول( للعرش عام 1625 . الربملان فقد الثقة واستاء من باكنغهام، وجده متغطرس واعتقد انه 

ورط انجلرتا من غري داع يف الحروب ضد فرنسا )1629-1626( وإسبانيا )1624-1630(.

كوك، السري إدوارد: )1634-1552( فقيه اإلنجليزية )شخص ضليع يف القانون، كقاض أو محام أو باحث(، الذي يعترب واحدا 

من أبرز الفقهاء يف كل تاريخ اللغة اإلنجليزية، ومعروف جيداً باسم املرتجم للقانون. كعضو يف الربملان اصطدم باستمرار 

مع ويل العهد وتحدى بشكل روتيني السلطة الحاكمة. يف 1621، كقائد ملناظرة حث الربملان عىل أن ال يكون تابعا للملك. 

وبعد سنوات قليلة، ساعد كوك عىل كتابة عريضة الحقوق، البيان األكرث وضوحا ملبادئ الحرية تظهر يف إنجلرتا حتى 

ذلك الوقت والذي أصبح جزء ال يتجزأ من الدستور اإلنجليزية.

لجنة حقوق اإلنسان: لجنة األمم املتحدة تضم مجموعة من ممثيل البلدان املختلفة التي تتعامل مع الحاالت التي تتضمن 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف أي مكان يف العامل. تقارير املقررين الخاصني لهذه اللجنة أو اللجان الفرعية 

املنبثقة عنها.

لجنة وضع املرأة )CSW(: هيئة شكلها املجلس االقتصادي واالجتامعي ECOSOC التابع لألمم املتحدة UN كهيئة 

سياسات االمم املتحدة الرئيسية للمرأة؛ تراقب تنفيذ منهاج عمل بيجني

لجنة مناهضة التعذيب: هيئة رصد املعاهدات التي وضعتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب أو الالإنسانية أو 

املهينة أو العقوبة لسامع انتهاكات تلك االتفاقية.

لجنة وزراء مجلس أوروبا: الذراع السيايس لالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛ ميكنها إحالة 

القضايا إىل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

لجنة حقوق اإلنسان: هيئة رصد املعاهدات التي تم إنشاؤها مبوجب امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

للتحقيق وسامع مزاعم تتعلق بالحقوق املدنية والسياسية يف إطار هذا امليثاق. واحدة من ست هيئات مكلفة مبراقبة 

امتثال الدول األعضاء مع اتفاقيات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.

لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان: هيئة ملنظمة الدول األمريكية مع السلطة إلجراء تحقيقات يف االنتهاكات املزعومة 

لحقوق اإلنسان، وتويص باتخاذ التدابري لحامية حقوق اإلنسان.

منظمة الوحدة األفريقية: منظمة الدول األفريقية املستقلة التي تعمل معا لتحسني السالم ونوعية الحياة لسكان أفريقيا. 

اعتمد ميثاق منظمة الوحدة األفريقية، الوثيقة اإلرشادية للمجموعة، يف عام 1963. 

منظمة الدول األمريكية: خلقت منظمة الدول األمريكية املستقلة لتعزيز السالم واألمن يف املنطقة وتعزيز التعاون 

اإلقليمي يف املسائل االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE( )سابقا املؤمتر(: محاولة أوروبية لتسوية القضايا األمنية سلميا من خالل 

سلسلة من املشاريع التعاونية اإلبداعية. سابقا مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا؛ أعلن اتفاقات هلسنيك.

مجلس األمن: جهاز من أجهزة األمم املتحدة تتألف من خمسة أعضاء دامئني وعرشة أعضاء غري دامئني تنتخبهم الجمعية 

العامة يحاول تحقيق تسويات سلمية للنزاعات.
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مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )UNHCR(: وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة تتعامل مع قضايا 
الالجئني واالهتاممات اإلنسانية ذات الصلة.

ميثاق األمم املتحدة )وقعت عام 1945، دخل حيز التنفيذ 1945(: وثيقة أولية لألمم املتحدة التي تنص عىل قواعد لألمم 
املتحدة ويكرر بعض املبادئ األساسية للقانون الدويل.

ميثاق منظمة الدول األمريكية )وقعت عام 1948، دخلت حيز التنفيذ 1951(: امليثاق األويل ملنظمة الدول األمريكية 
خلق لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان.

ميثاق األمم املتحدة: الوثيقة األولية لألمم املتحدة التي تحدد األهداف واملهام واملسؤوليات. اعتمد يف سان فرانسيسكو 
يف عام 1945.

محكمة العدل األوروبية: املحكمة أنشئت يف عام 1952 كجزء من الفحم والفوالذ األوروبية؛ تسمع املحكمة املطالبات 
االقتصادية يف إطار معاهدة الجامعة االقتصادية األوروبية واالتفاقات ذات الصلة.

محكمة العدل األوروبية: املحكمة العليا لالتحاد األورويب.

محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان: هيئة قضائية من سبعة أعضاء تفصل يف الدعاوى املرفوعة ضد املنظامت 
األعضاء بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان؛ جهاز ملنظمة الدول األمريكية.

مايل: دولة حبيسة يف وسط غرب أفريقيا تحدها الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وموريتانيا.

ميامنار: دولة تقع يف الجزء الغريب من الرب الرئيىس جنوب رشق آسيا، تحدها الصني والوس وتايالند وبنغالديش والهند. 
وتسمى أيضا بورما.

ETS: مجموعة املعاهدات األوروبية.

ICCPR: انظر امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

OAS منظمة الدول األمريكية: انظر منظمة الدول األمريكية 

OAU منظمة الوحدة األفريقية: انظر منظمة الوحدة األفريقية 

دارفور: منطقة غرب السودان.

تدخل حيز النفاذ: اللحظة من الزمن عندما تصبح معاهدة ملزمة بشكل كامل عىل البلدان التي صدقت عليها. هذا يحدث 
عادة عندما يكون عدد معني من الدول قد صدقت عىل املعاهدة.

حقوق الشعوب: تستخدم بشكل مرتادف مع حقوق التضامن وحقوق الجامعية؛ يشري إىل حقوق الجامعات و ليس فقط 
األفراد، مثل الحق يف التنمية والسالم والبيئة الصحية.

معاهدة: اتفاق ملزم بني الدول. تستخدم بشكل مرادف مع امليثاق واالتفاقية. عندما يتم اعتامد املعاهدات من قبل 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، تخلق التزامات دولية ملزمة قانونيا للدول األعضاء التي وقعت عىل املعاهدة. عندما 

تصادق الحكومة الوطنية معاهدة، مواد هذه املعاهدة تصبح جزء من االلتزامات القانونية الداخلية.
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89 1.   الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان

              أ.   اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  

              ب. العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني االختياريني

              ج.  العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

2.   اتفاقية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان(

3.   االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

4.   امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

5.   جوهر الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وهيئات الرصد الخاصة بهم )ويشمل إجراءات الشكوى(

6.   صكوك حقوق اإلنسان العاملي

مجاالت  يف  اإلنسان  لحقوق  املزعومة  االنتهاكات  من  الشكاوى  مع  للتعامل  اليونسكو  إجراءات     .7  

اختصاصها

ملحق

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   89 7/16/2015   2:52:20 AM



ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   90 7/16/2015   2:52:20 AM



ملحق

91

الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان
الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان تتكون من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

والربوتوكولني االختياريني امللحقني به )الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 

والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام( 

والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

يف عام 1948 اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة )UNGA( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )UDHR(. كانت هذه 

هي املرة األوىل التي توافق فيها الدول عىل بيان شامل لحقوق اإلنسان غري القابلة للترصف. اإلعالن العاملي ليس معاهدة، 

لذلك ال يخلق مبارشة التزامات قانونية عىل الدول. وقد كان لإلعالن، عىل اي حال، تأثري عميق عىل تطور القانون الدويل 

لحقوق اإلنسان. هناك جدل أنه بسبب أن الدول تلوذ باستمرار لإلعالن عىل مدى أكرث من خمسني عاما، لهذا أصبح ملزما 

باعتباره جزء من القانون الدويل العريف. 

يف نفس اليوم الذي اعتمد فيه اإلعالن العاملي، طلبت الجمعية العامة لألمم املتحدة من لجنتها لحقوق اإلنسان صياغة 

ميثاق حقوق اإلنسان، والذي ميكن أن يصبح معاهدة ملزمة. بعد ست سنوات من الصياغة والنقاش، طلبت الجمعية 

العامة يف عام 1952 من لجنة حقوق اإلنسان وضع مسودة عهدين بدال من واحد. تم فتح العهدين للتوقيع يف عام 1966 

ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1976.

االختياريني املدنية والسياسية والربوتوكولني  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )ICCPR( هي معاهدة متعددة األطراف اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 

املتحدة يف 16 ديسمرب عام 1966، ودخلت حيز التنفيذ يف 23 مارس 1976.

الدول التي وقعت هذه املعاهدة ملزمة بها.

العهد يحتوي عىل الربوتوكولني االختياريني:

 الربوتوكول االختياري األول، الذي اعتمد يف 16 ديسمرب عام 1966، ودخلت حيز التنفيذ • 

يف 23 مارس، 1976، يخلق آلية الشكاوى الفردية حيث األفراد يف الدول األعضاء ميكنهم 

املعنية  اللجنة  قبل  من  مراجعتها  ليتم  االتصاالت،  باسم  واملعروفة  الشكاوى،  تقديم 

بحقوق اإلنسان.

الربوتوكول االختياري الثاين، الذي اعتمد يف 15 ديسمرب 1989، يلغي عقوبة اإلعدام.• 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية هو جزء من الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، جنبا إىل جنب مع اإلعالن 

ICESCR .العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

ويتم رصد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية من قبل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.
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دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

والثقافية االقتصادية واالجتامعية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية هي معاهدة متعددة األطراف اعتمدتها الجمعية العامة 

لألمم املتحدة يف 16 ديسمرب عام 1966، ودخلت حيز التنفيذ 3 يناير 1976. وتلزم أطرافها عىل العمل من أجل منح الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية لألفراد، مبا يف ذلك حقوق العمل والحق يف الصحة والتعليم ومستوى معييش الئق.

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية هو جزء من الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، جنبا إىل 

جنب مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك الربوتوكولني األول 

والثاين االختياريني.

ويتم رصد العهد من قبل لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
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اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
يف 10 ديسمرب 1948، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة وأعلنت اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والنص الكامل له الذي يظهر يف الصفحات التالية. وبعد 
هذا الحدث التاريخي دعت الجمعية جميع الدول األعضاء إىل نرش نص اإلعالن و "أن تعمل عىل نرشه وتوزيعه وعرضه وقراءته ورشحه أساساً يف املدارس 

واملؤسسات التعليمية األخرى، دون أي متييز بسبب املركز السيايس للدول أو األقاليم ".

ديباجة: 

ملا كاناالعرتاف بالكرامة املتأصلة وبالحقوق املتساوية وغري القابلة للترصف 

لجميع أعضاء األرسة البرشية هو أساس الحرية و العدل والسالم يف العامل، 

وملا كان تنايس حقوق اإلنسان وازدراؤها قد سببا أعامل همجية آذت الضمري 

اإلنساين، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البرش انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد بحرية 

القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

وملا كان من الرضوري أن يتوىل القانون حامية حقوق اإلنسان لكيال يضطر 

املرء آخر األمر إىل التمرد عىل االستبداد والظلم. حقوق اإلنسان يجب أن تكون 

محمية بحكم القانون،

وملا كان من الجوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بني الدول،

وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف امليثاق من جديد إميانها بحقوق 

حقوق  من  والنساء  للرجال  ومبا  وقدره  الفرد  وبكرامة  األساسية  اإلنسان 

ترفع  وأن  االجتامعي قدماً  بالرقي  تدفع  أن  أمرها عىل  متساوية وحزمت 

مستوى الحياة يف جو أفسح من الحرية .

وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم املتحدة عىل ضامن 

مراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية واحرتامها.

وملا كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية الكربى للوفاء التام 

بهذا التعهد.

اآلن، لذلك، 

الجمعية العامة، 

تنادي بهذا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه املستوى املشرتك الذي 

الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة يف  ينبغي أن تستهدفه كافة 

املجتمع، واضعني عىل الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم، إىل توطيد احرتام 

هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ إجراءات مطردة، 

قومية وعاملية، لضامن االعرتاف بها ومراعاتها بصورة عاملية فعالة بني الدول 

األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. 

املادة 1 

الناس أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقالً  يولد جميع 

وضمرياً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء.

املادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون 

أي متييز، كالتمييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

السيايس أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتامعي أو الرثوة أو امليالد أو 

أي وضع آخر، دون أية تفرقة بني الرجال والنساء. 

وفضال عام تقدم فلن يكون هناك أي متييز أساسه الوضع السيايس أو القانوين 

أو الدويل للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواًء كان هذا البلد أو تلك 

البقعة مستقالً أو تحت الوصاية أو غري متمتع بالحكم الذايت أو كانت سيادته 

خاضعة ألي قيد من القيود.

املادة 3

لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة شخصه.

املادة 4 

اليجوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر االسرتقاق وتجارة الرقيق بكافة 

أشكالهام.

املادة 5

اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية 

أو الحاطة بالكرامة.

املادة 6

لكل إنسان أينام وجد الحق يف أن يُعرتف بشخصيته القانونية.

املادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق يف التمتع بحامية متكافئة منه دون 

أية تفرقة. كام أن لهم جميعا الحق يف حامية متساوية ضد أي متييز يخل بهذا 

اإلعالن وضد أي تحريض عىل متييز كهذا.

املادة 8

لكل شخص الحق يف أن يلجأ إىل املحاكم الوطنية إلنصافه عن أعامل فيها 

اعتداء عىل الحقوق األساسية التي مينحها له الدستور أو القانون.
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املادة 9

ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 

املادة 10 

لكل إنسان الحق، عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين، يف أن تنظر قضيته 

أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادالً علنياً للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية 

تهمة جنائية توجه إليه.

املادة 11

 1.   كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً مبحاكمة 

علنية تؤمن له فيها الضامنات الرضورية للدفاع عنه. 

 2.   ال يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل إال إذا 

كان ذلك يعترب جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدويل وقت االرتكاب.  

كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت 

ارتكاب الجرمية.

املادة 12 

ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو أرسته أو مسكنه أو 

مراسالته، وال لحمالت متس رشفه وسمعته. لكل شخص الحق يف حامية القانون 

من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.

املادة 13 

 1.   لكل فرد الحق يف حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود 

كل دولة. 

 2.   لكل فرد الحق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده. 

املادة 14 

 1.   لكل فرد الحق يف أن يلجأ إىل بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هرباً 

من االضطهاد. 

 2.   ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري سياسية أو ألعامل 

تناقض أغراض األمم املتحدة ومبادئها. 

املادة 15

 1.  لكل شخص الحق يف التمتع بجنسية ما.

 2.  ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه يف تغيريها. 

املادة 16 

 1.   للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أرسة دون أي 

قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهام حقوق متساوية عند الزواج وأثناء 

قيامه وعند انحالله. ويحق لهم املساواة يف الحقوق لدى التزاوج 

وخالل قيام الزواج وعند انحالله.

 2.   ال يربم عقد الزواج إال برىض الطرفني الراغبني يف الزواج رىض كامل ال 

إكراه فيه.

التمتع  ولها حق  للمجتمع  األساسية  الطبيعية  الوحدة   3.   األرسة هي 

بحامية املجتمع والدولة. 

املادة 17 

 1.  لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه. 

 2.  ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. 

املادة 18 

لكل شخص الحق يف حرية التفكري والضمري والدين، ويشمل هذا الحق حرية 

تغيري ديانته أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهام بالتعليم واملامرسة وإقامة 

الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك رساً أم مع الجامعة.

املادة 19 

لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 

اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة 

كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

املادة 20

 1.  لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية.

 2.  ال يجوز إرغام أحد عىل االنضامم إىل جمعية ما.

املادة 21 

 1.   لكل فرد الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبارشة 

وإما بواسطة ممثلني يختارون اختياراً حراً.

 2.  لكل شخص نفس الحق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.

 3.   إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة 

وعىل  الرسي  االقرتاع  أساس  عىل  تجري  دورية  نزيهة  بانتخابات 

قدم املساواة بني الجميع أو حسب أي إجراء مامثل يضمن حرية 

التصويت.

املادة 22 

لكل شخص بصفته عضواً يف املجتمع الحق يف الضامنة االجتامعية ويف أن 

تحقق بوساطة املجهود القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة 

ومواردها الحقوق االقتصادية واالجتامعية والرتبوية التي الغنى عنها لكرامته 

وللنمو الحر لشخصيته. 
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املادة 23 

 1.   لكل شخص الحق يف العمل، وله حرية اختياره برشوط عادلة مرضية 
كام أن له حق الحامية من البطالة.

 2.  لكل فرد دون أي متييز الحق يف أجر متساو للعمل.

 3.   لكل فرد يقوم بعمل الحق يف أجر عادل مرض يكفل له وألرسته عيشة 
الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحامية 

االجتامعية. 

 4.  لكل شخص الحق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات حاميًة ملصالحه.

املادة 24 

لكل شخص الحق يف الراحة، ويف أوقات الفراغ، والسيام يف تحديد معقول 
لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر. 

املادة 25 

 1.   لكل شخص الحق يف مستوى من املعيشة كاٍف للمحافظة عىل الصحة 
واملسكن  وامللبس  التغذية  ذلك  ويتضمن  وألرسته،  له  والرفاهية 
والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتامعية الالزمة، وله الحق يف 
تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة 
وغري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

 2.   لألمومة والطفولة الحق يف مساعدة ورعاية خاصتني، ينعم كل األطفال 
رباط  عن  ناتجة  والدتهم  أكانت  سواء  االجتامعية  الحامية  بنفس 

رشعي أو بطريقة غري رشعية.

املادة 26 

التعليم يف مراحله  أن يكون  التعلم، ويجب  الحق يف   1.   لكل شخص 
األوىل واألساسية عىل األقل باملجان، وأن يكون التعليم األويل إلزامياً.  
وينبغي أن يعمم التعليم الفني واملهني، وأن ييرس القبول للتعليم 

العايل عىل قدم املساواة التامة للجميع وعىل أساس الكفاءة

 2.   يجب أن تهدف الرتبية إىل إمناء شخصية اإلنسان إمناء كامالً، وإىل 
تعزيز احرتام اإلنسان والحريات األساسية. كام يجب أن يعزز التفاهم 
والتسامح والصداقة بني جميع الشعوب والجامعات العنرصية أو 

الدينية، وإىل زيادة مجهود األمم املتحدة لحفظ السالم.

 3.  لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم.

املادة 27

الثقايف  املجتمع  أن يشرتك اشرتاكاً حراً يف حياة  الحق يف   1.   لكل فرد 
ويف االستمتاع بالفنون واملساهمة يف التقدم العلمي واالستفادة من 

نتائجه.

 2.  لكل فرد الحق يف حامية املصالح األدبية واملادية املرتتبة عىل إنتاجه 
العلمي أو األديب أو الفني. 

املادة 28

الحقوق  تتحقق مبقتضاه  اجتامعي دويل  بنظام  التمتع  الحق يف  فرد  لكل 
والحريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن تحققاً تاما.

املادة 29

 1.   عىل كل فرد واجبات نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته 
أن تنمو منواً حراُ كامالً.

 2.   يخضع الفرد يف مامرسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها 
واحرتامها  وحرياته  الغري  بحقوق  االعرتاف  لضامن  فقط،  القانون 
ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق 

يف مجتمع دميقراطي.

 3.   ال يصح بحال من األحوال أن مُتارس هذه الحقوق مامرسة تتناقض مع 
أغراض األمم املتحدة ومبادئها.

املادة 30

ليس يف هذا اإلعالن نص يجوز تأويله عىل أنه يخول لدولة أو جامعة أو فرد 
أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إىل هدم الحقوق والحريات 

الواردة فيه. 
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 العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضم �وجب قرار الجمعية العامة

 1966ديسمرب/ كانون16املؤرخ يف ) 21-د( ألف 2200لألمم املتحدة 
 49، وفقا ألحكام املادة 1976مارس / آذار23: تاريخ بدء النفاذ

 

 الديباجة

   هذا العهد،إن الدول األطراف يف

وثابتة، يشكل، وفقا  �ا لجميع أعضاء األرسة البرشية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية إذ ترى أن اإلقرار
 والعدل والسالم يف العا¢، للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس الحرية

  وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،

لحقوق اإلنسان، يف أن يكون البرش أحرارا،  تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعىل املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي وإذ
إنسان من  والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمك¯ كل ومتمتع¯ بالحرية املدنية

 واالجت·عية والثقافية، لك بحقوقه االقتصاديةالتمتع بحقوقه املدنية والسياسية، وكذ

 األمم املتحدة، من االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العاملي¯ لحقوق وإذ تضع يف اعتبارها ما عىل الدول، �قتىض ميثاق
 اإلنسان وحرياته،

ة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي األفراد اآلخرين وإزاء الج·ع وإذ تدرك أن عىل الفرد، الذي ترتتب عليه واجبات إزاء
  ومراعاة الحقوق املعرتف بها يف هذا العهد، إىل تعزيز

  :قد اتفقت عىل املواد التالية

 الجزء األول

 1املادة 

الحق حرة يف تقرير مركزها السيايس وحرة يف السعي  وهى �قتىض هذا. لجميع الشعوب حق تقرير مصÆها بنفسها .1
 .واالجت·عي والثقايف قتصاديلتحقيق Ëائها اال

الترصف الحر بÎواتها ومواردها الطبيعية دوËا إخالل بأية التزامات  لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، .2
وال يجوز يف أية . وعن القانون الدويل عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم عىل مبدأ املنفعة املتبادلة منبثقة

 .الخاصة ان أي شعب من أسباب عيشهحال حرم

عىل عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غÆ املتمتعة بالحكم  عىل الدول األطراف يف هذا العهد، �ا فيها الدول التي تقع .3
وفقا ألحكام ميثاق  املشمولة بالوصاية، أن تعمل عىل تحقيق حق تقرير املصÆ وأن تحرتم هذا الحق، الذاÔ واألقاليم

  .مم املتحدةاأل

 الجزء الثا�

 2املادة 

املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام الحقوق .1
ا أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي والداخل¯ يف واليتها، دون أي Öييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو يف إقليمها

 .االجت·عي، أو الÎوة، أو النسب، أو غÆ ذلك من األسباب غÆ سيايس، أو األصل القومي أو
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القا�ة ال تكفل فعال إع�ل  دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تداب�ها الترشيعية أو غ� الترشيعية تتعهد كل .2
الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون رضوريا لهذا طبقا إلجراءاتها  الحقوق املعرتف بها يف هذا العهد، بأن تتخذ،

  .من تداب� ترشيعية أو غ� ترشيعية اإلع�ل

  :تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد .3

بها يف هذا العهد، حتى لو صدر  بأن تكفل توف� سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعرتف (أ)
 ن بصفتهم الرسمية،االنتهاك عن أشخاص يترصفو

سلطة قضائية أو إدارية أو ترشيعية  بأن تكفل لكل متظلم عىل هذا النحو أن تبت يف الحقوق التي يدعى انتهاكها) ب(
 نظام الدولة القانو¾، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضا¼، مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها

 .إنفاذ األحكام الصادرة ملصالح املتظلمÁبأن تكفل قيام السلطات املختصة ب )ج(

  3املادة 

والنساء يف حق التمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية  تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال
 .العهد املنصوص عليها يف هذا

  4املادة 

قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف يف هذا العهد أن واملعلن  يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، .1
Ðقتىض هذا العهد، رشيطة عدم  الحدود التي يتطلبها الوضع، تداب� ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها تتخذ، يف أضيق

الوحيد  ييز يكون مربرهاملرتتبة عليها Ðقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها عىل Ò منافاة هذه التداب� لاللتزامات األخرى
 .هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجت�عي

 .18 و 16 و 15 و 11و ) 2 و 1الفقرتÁ  (8 و 7 و 6ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام املواد  .2

األخرى فورا، عن طريق األمÁ األطراف  عىل أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول .3
فيه عدم  وعليها، يف التاريخ الذي تنهى. Þ تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إىل ذلك العام لألمم املتحدة، باألحكام التي

 .التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته

  5املادة 

واءه عىل حق ألي دولة أو ج�عة أو شخص Ðبارشة أي انط ليس يف هذا العهد أي حكم يجوز تأويله عىل نحو يفيد .1
إىل فرض قيود عليها  عمل يهدف إىل إهدار أي من الحقوق أو الحريات املعرتف بها يف هذا العهد أو نشاط أو القيام بأي

 .أوسع من تلك املنصوص عليها فيه

بلد تطبيقا لقوانÁ أو  عرتف أو النافذة يف أيقيد أو أي تضييق عىل أي من حقوق اإلنسان األساسية امل ال يقبل فرض أي .2
 .ال يعرتف بها أو كون اعرتفه بها يف أضيق مدى اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد

 الجزء الثالث

 6املادة 

 . تعسفاوال يجوز حرمان أحد من حياته. وعىل القانون أن يحمى هذا الحق. الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان .1

جزاء عىل أشد الجرائم خطورة وفقا للترشيع  ال يجوز يف البلدان التي Þ تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال .2
وال . عليها املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرäة اإلبادة الج�عية واملعاقبة النافذ وقت ارتكاب الجرäة وغ�

 .مختصة بة إال Ðقتىض حكم نها¼ صادر عن محكمةيجوز تطبيق هذه العقو

يكون من املفهوم بداهة أنه ليس يف هذه املادة أي  حÁ يكون الحرمان من الحياة جرäة من جرائم اإلبادة الج�عية، .3
حكام Ðقتىض أ هذا العهد أن تعفى نفسها عىل أية صورة من أي التزام يكون مرتتبا عليها نص يجيز ألية دولة طرف يف

 .اتفاقية منع جرäة اإلبادة الج�عية واملعاقبة عليها
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منح العفو العام أو العفو الخاص  ويجوز. ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق الت�س العفو الخاص أو إبدال العقوبة .4
 .أو إبدال عقوبة اإلعدام يف جميع الحاالت

اص دون الثامنة عرشة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخ .5
 .بالحوامل

 .ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخ© أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد .6

  7املادة 

وعىل وجه الخصوص، . أو الحاطة بالكرامةالقاسية أو الالإنسانية  ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة
 .إجراء أية تجربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه الحر ال يجوز

  8املادة 

 .ال يجوز اسرتقاق أحد، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صوره� .1

 .ال يجوز إخضاع أحد للعبودية .2

3.  

 امي،ال يجوز إكراه أحد عىل السخرة أو العمل اإللز) أ(

املعاقبة عىل بعض الجرائم بالسجن مع األشغال  عىل نحو يجعلها، يف البلدان التي تجيز) أ (3ال يجوز تأويل الفقرة  (ب)
 األشغال الشاقة املحكوم بها من قبل محكمة مختصة، الشاقة، Æنع تنفيذ عقوبة

 "السخرة أو العمل اإللزامي"ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعب© ) ج(

الشخص املعتقل نتيجة قرار قضاÌ أو  والتي تفرض عادة عىل) ب(األع�ل والخدمات غ© املقصودة بالفقرة الفرعية  "1"
 ثم أفرج عنه بصورة مرشوطة، قانوÍ أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار

مة العسكرية، أية البلدان التي تعرتف بحق االستنكاف الضم©ي عن الخد أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، يف "2"
 قومية يفرضها القانون عىل املستنكفÒ ضم©يا، خدمة

 أية خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الج�عة أو رفاهها، "3"

 .أية أع�ل أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات املدنية العادية "4"

  9املادة 

وال يجوز حرمان أحد من . توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا وال يجوز. ىل شخصهلكل فرد حق يف الحرية وىف األمان ع .1
 .عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه حريته إال ألسباب ينص

 .يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه ك� يتوجب إبالغه رسيعا بأية تهمة توجه إليه .2

املوظفÒ املخولÒ قانونا مبارشة وظائف  عتقل بتهمة جزائية، رسيعا، إىل أحد القضاة أو أحديقدم املوقوف أو امل .3
 وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين. مهلة معقولة أو أن يفرج عنه قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل

عىل ض�نات لكفالة حضورهم املحاكمة يف  مينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنه
 .القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات

يف  بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل محكمة لÞ تفصل هذه املحكمة دون إبطاء لكل شخص حرم من حريته .4
 .كان االعتقال غ© قانوÍقانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا 

 .لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غ© قانوÍ حق يف الحصول عىل تعويض .5

  10املادة 

1. Íمن حريتهم معاملة إنسانية، تحرتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنسا Òيعامل جميع املحروم. 
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2.  

ويكونون محل معاملة عىل حدة تتفق مع  ظروف استثنائية،يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدان�، إال يف ) أ(
 كونهم أشخاصا غ� مدان�،

 .ويحالون بالرسعة املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضاياهم. يفصل املتهمون األحداث عن البالغ�) ب(

. هيلهم االجت³عيإصالحهم وإعادة تأ يجب أن يراعى نظام السجون معاملة املسجون� معاملة يكون هدفها األسايس .3
 .ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانو¶ ويفصل املذنبون األحداث عن البالغ�

  11املادة 

 .ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

  12املادة 

 .تيار مكان إقامتهلكل فرد يوجد عىل نحو قانو¶ داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اخ .1

 .لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، Áا يف ذلك بلده .2

القانون، وتكون رضورية لح³ية األمن  ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة أعاله بأية قيود غ� تلك التي ينص عليها .3
 تكون متمشية مع الحقوقالعامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، و القومي أو النظام العام أو الصحة
 .األخرى املعرتف بها يف هذا العهد

 .ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده .4

  13املادة 

طرف يف هذا العهد إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد  ال يجوز إبعاد األجنبي املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة
Ì كينه، ماÍ ومن عرض قضيته عىل   األمن القومي خالف ذلك، من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعادهتحتم دواعي

 .ومن توكيل من Ñثله أمامها أو أمامهم السلطة املختصة أو عىل من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك،

  14املادة 

وجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته الفصل يف أية تهمة جزائية ت ومن حق كل فرد، لدى. الناس جميعا سواء أمام القضاء .1
حيادية، منشأة بحكم  مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة يف أية دعوى

كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو  ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور املحاكمة. القانون
الحدود التي تراها  ع دÑقراطي، أو ملقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو يف أدÔمجتم األمن القومي يف

االستثنائية أن تخل Áصلحة العدالة، إال أن أي حكم يف  املحكمة رضورية ح� يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف
مصلحتهم خالف ذلك  ألمر يتصل بأحداث تقتيضمدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان ا قضية جزائية أو دعوى

 .بالوصاية عىل أطفال أو كانت الدعوى تتناول خالفات ب� زوج� أو تتعلق

 .من حق كل متهم بارتكاب جرÑة أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا .2

 :امة، بالض³نات الدنيا التاليةلكل متهم بجرÑة أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعىل قدم املساواة الت .3

 أن يتم إعالمه رسيعا وبالتفصيل، وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها،) أ(

 أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال Áحام يختاره بنفسه،) ب(

 أن يحاكم دون تأخ� ال مربر له،) ج(

يخطر بحقه يف وجود من يدافع  ريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأنأن يحاكم حضو )د(
املحكمة حك³، كل³ كانت مصلحة العدالة تقتيض ذلك، Áحام يدافع عنه،  عنه إذا Ì يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده

 ذا األجر،تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ال Ñلك الوسائل الكافية لدفع ه دون
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استدعاء شهود النفي بذات الرشوط  أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غ	ه، وأن يحصل عىل املوافقة عىل )هـ(
 املطبقة يف حالة شهود االتهام،

 أن يزود مجانا برتج�ن إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة،) د(

 . نفسه أو عىل االعرتاف بذنبأال يكره عىل الشهادة ضد) ز(

 .يف حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لرضورة العمل عىل إعادة تأهيلهم .4

لكل شخص أدين بجر¾ة حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل محكمة أعىل كي� تعيد النظر يف قرار إدانته وىف العقاب الذي  .5
 .حكم به عليه

صدر عفو خاص عنه عىل أساس  قد صدر عىل شخص ما حكم نهاÃ يدينه بجر¾ة، ثم ابطل هذا الحكم أوحÁ يكون  .6
الدليل القاطع عىل وقوع خطأ قضاÃ، يتوجب تعويض الشخص الذي  واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل

املسئولية عن عدم إفشاء الواقعة  كليا أو جزئيا،نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما Ð يثبت أنه يتحمل،  أنزل به العقاب
 .املجهولة يف الوقت املناسب

بحكم نهاÃ وفقا للقانون  تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب عىل جر¾ة سبق أن أدين بها أو برئ منها ال يجوز .7
 .ولإلجراءات الجنائية يف كل بلد

  15املادة 

Ð يكن وقت ارتكابه يشكل جر¾ة Ùقتىض القانون الوطني   فعل أو امتناع عن فعلال يدان أي فرد بأية جر¾ة بسبب .1
ارتكبت فيه  يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ك� ال. أو الدويل

فيد مرتكب الجر¾ة من عقوبة أخف، وجب أن يست وإذا حدث، بعد ارتكاب الجر¾ة أن صدر قانون ينص عىل. الجر¾ة
 .هذا التخفيف

حÁ ارتكابه يشكل  املادة من شئ يخل Ùحاكمة ومعاقبة أي شخص عىل أي فعل أو امتناع عن فعل كان ليس يف هذه .2
 .األمم جرما وفقا ملبادئ القانون العامة التي تعرتف بها ج�عة

  16املادة 

 .ة القانونيةلكل إنسان، يف كل مكان، الحق بأن يعرتف له بالشخصي

  17املادة 

1. ،àقانو 	لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته،  ال يحوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غ
 .قانونية åس رشفه أو سمعته وال ألي حمالت غ	

 .من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس .2

  18املادة 

ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين  ويشمل. إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدينلكل  .1
والتعليم، Ùفرده أو مع ج�عة،  وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر وامل�رسة أو معتقد يختاره،

 .وأمام املأل أو عىل حدة

إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد ال يجوز تعريض أحد  .2
 .يختاره

يفرضها القانون والتي تكون رضورية لح�ية  ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي .3
 .داب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسيةأو الصحة العامة أو اآل السالمة العامة أو النظام العام
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وجودهم، يف تأم  تربية أوالدهم دينيا  تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء، أو األوصياء عند .4
 .وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

  19املادة 

 .لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة .1

املعلومات واألفكار وتلقيها  ويشمل هذا الحق حريته يف الت¡س مختلف رضوب.  يف حرية التعب�إنسان حق لكل .2
 .عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ونقلها إىل آخرين دو©ا اعتبار للحدود، سواء

وعىل ذلك يجوز . ومسئوليات خاصة ادة واجبات من هذه امل2تستتبع م¡رسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة  .3
  :محددة بنص القانون وأن تكون رضورية إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون

 الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،) أ(

 .لح¡ية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(

  20املادة 

 .ة دعاية للحربتحظر بالقانون أي .1

تحظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو  .2
 .العنف

  21املادة 

من القيود عىل م¡رسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا  وال يجوز أن يوضع. يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفا به
أو النظام العام أو ح¡ية  تداب� رضورية، يف مجتمع دÍقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة  وتشكلللقانون

 .اآلخرين وحرياتهم الصحة العامة أو اآلداب العامة أو ح¡ية حقوق

  22املادة 

نض¡م إليها من أجل ح¡ية لكل فرد حق يف حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، Îا يف ذلك حق إنشاء النقابات واال .1
 .مصالحه

القانون وتشكل تداب� رضورية، يف  ال يجوز أن يوضع من القيود عىل م¡رسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها .2
 السالمة العامة أو النظام العام أو ح¡ية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو مجتمع دÍقراطي، لصيانة األمن القومي أو

املسلحة ورجال الرشطة لقيود قانونية  وال تحول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات. حقوق اآلخرين وحرياتهمح¡ية 
 .عىل م¡رسة هذا الحق

 بشأن الحرية 1948املعقودة عام  هذه املادة أي حكم يجيز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية ليس يف .3
 تداب� ترشيعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل  النقاÔ اتخاذالنقابية وح¡ية حق التنظيم

 .بالض¡نات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية

 23املادة 

 .األرسة هي الوحدة الج¡عية الطبيعية واألساسية يف املجتمع، ولها حق التمتع بح¡ية املجتمع والدولة .1

 .تداء من بلوغ سن الزواج، حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أرسةيكون للرجل واملرأة، اب .2

 .ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرف  املزمع زواجه¡ رضاء كامال ال إكراه فيه .3

الزوج  وواجباته¡ لدى التزوج وخالل قيام  تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التداب� املناسبة لكفالة تساوى حقوق .4
 .وجودهم االنحالل يتوجب اتخاذ تداب� لكفالة الح¡ية الرضورية لألوالد يف حالة وىف حالة. لدى انحاللهالزواج و

  24املادة 
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الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجت�عي أو  يكون لكل ولد، دون أي �ييز بسبب العرق أو اللون أو .1
 .يقتضيها كونه قارصا جتمع وعىل الدولة يف اتخاذ تداب� الح�ية التيحق عىل أرسته وعىل امل ال�وة أو النسب،

 .يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اس� يعرف به .2

 .لكل طفل حق يف اكتساب جنسية .3

 25املادة 

 له فرصة ، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح2املادة  يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف
  :غ� معقولة التمتع بها دون قيود

 أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مبارشة وإما بواسطة ممثل´ يختارون يف حرية،) أ(

املساواة ب´ الناخب´ وبالتصويت  أن ينتخب وينتخب، يف انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقرتاع العام وعىل قدم )ب(
 الناخب´، ر عن إرادةالرسي، تضمن التعب� الح

 .أن تتاح له، عىل قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده) ج(

  26املادة 

ويف هذا الصدد يجب أن يحظر . متساو يف التمتع بح�يته الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي �ييز بحق
اللون أو الجنس  يكفل لجميع األشخاص عىل السواء ح�ية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو القانون أي �ييز وأن

القومي أو االجت�عي، أو ال�وة أو النسب، أو غ� ذلك من  أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غ� سيايس، أو األصل
 .األسباب

  27املادة 

أو لغوية، أن يحرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من  ات اثنية أو دينيةال يجوز، يف الدول التي توجد فيها أقلي
باالشرتاك مع األعضاء اآلخرين يف  بثقافتهم الخاصة أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، حق التمتع

  .ج�عتهم

  الجزء الرابع

  28املادة 

وتتألف هذه "). اللجنة"إليها يف ما ييل من هذا العهد باسم  يشار(بحقوق اإلنسان تنشأ لجنة تسمى اللجنة املعنية  .1
 .عرش عضوا وتتوىل الوظائف املنصوص عليها يف ما ييل اللجنة من Úانية

املشهود لهم باالختصاص  مواطن´ يف الدول األطراف يف هذا العهد، من ذوى املناقب الخلقية الرفيعة تؤلف اللجنة من .2
 .يرشك فيها بعض األشخاص ذوى الخربة القانونية يدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة أن من املفيد أنيف م

 .يتم تعي´ أعضاء اللجنة باالنتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية .3

  29املادة 

، تكون قد 28يها يف املادة أشخاص تتوفر لهم املؤهالت املنصوص عل يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقرتاع الرسي من قاÞة .1
  .الغرض الدول األطراف يف هذا العهد رشحتهم لهذا

 .لكل دولة طرف يف هذا العهد أن ترشح، من ب´ مواطنيها حرصا، شخص´ عىل األك� .2

 .يحوز ترشيح الشخص ذاته أك� من مرة .3

  30املادة 

 . نفاذ هذا العهديجرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء .1
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االنتخاب مللء مقعد يعلن شغوره وفقا  قبل أربعة أشهر عىل األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، يف غ� حالة .2
أس�ء  املتحدة إىل الدول األطراف يف هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إىل تقديم ، يوجه األم� العام لألمم34لل�دة 

 .جنة يف غضون ثالثة أشهرمرشحيها لعضوية الل

األلفبا± ومع ذكر الدولة الطرف  لألمم املتحدة قا®ة أس�ء جميع املرشح� عىل هذا النحو، بالرتتيب يضع األم� العام .3
 .الدول األطراف يف هذا العهد قبل شهر عىل األقل من موعد كل انتخاب التي رشحت كال منهم، ويبلغ هذه القا®ة إىل

األم� العام لألمم املتحدة، يف مقر  ضاء اللجنة يف اجت�ع تعقده الدول األطراف يف هذا العهد، بدعوة منينتخب أع .4
 يكتمل النصاب فيه بحضور ممثيل ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، يفوز يف وىف هذا االجت�ع، الذي. األمم املتحدة

األصوات وعىل األغلبية املطلقة ألصوات ممثيل   عىل أكرب عدد مناالنتخاب لعضوية اللجنة أولئك املرشحون الذين حصلوا
 .واملقرتع� الدول األطراف الحارضين

  31املادة 

 .ال يجوز أن تضم اللجنة أكÄ من واحد من مواطني أية دولة .1

 .انونية الرئيسيةيراعى، يف االنتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرايف وÇثيل مختلف الحضارات والنظم الق .2

  32املادة 

إال أن والية تسعة . ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم .يكون انتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدتها أربع سنوات .1
األعضاء التسعة فورا انتهاء االنتخاب  املنتخب� يف االنتخاب األول تنقيض بانتهاء سنت�، ويتم تحديد هؤالء من األعضاء

 . باختيار أس�ئهم بالقرعة30 من املادة 4املنصوص عليه يف الفقرة  ول، بأن يقوم رئيس االجت�عاأل

  .تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد .2

  33املادة 

ضطالع بوظائفه ألي سبب غ� الغياب ذي الطابع اآلخرين، عن اال إذا انقطع عضو يف اللجنة، بإج�ع رأى أعضائها. 1 
 .العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو رئيس اللجنة بإبالغ ذلك إىل األم� العام لألمم املتحدة، فيعلن األم� املؤقت، يقوم

فيعلن  املتحدة،اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبالغ ذلك إىل األم� العام لألمم  يف حالة وفاة أو استقالة عضو يف .2
 .من تاريخ نفاذ استقالته األم� العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو

 34املادة 

العضو الذي يجب استبداله ال تنقيض خالل األشهر الستة التي  ، وكانت والية33إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا لل�دة  .1
هذا العهد، التي يجوز لها،  العام لألمم املتحدة بإبالغ ذلك إىل الدول األطراف يفمقعده، يقوم األم�  تيل إعالن شغور

 .من أجل ملء املقعد الشاغر 29خالل مهلة شهرين، تقديم مرشح� وفقا لل�دة 

لقا®ة إىل ا بأس�ء جميع املرشح� عىل هذا النحو، بالرتتيب األلفبا±، ويبلغ هذه يضع األم� العام لألمم املتحدة قا®ة .2
مللء املقعد الشاغر طبقا لألحكام الخاصة بذلك من هذا  وإذ ذاك يجرى االنتخاب الالزم. الدول األطراف يف هذا العهد

 .الجزء من هذا العهد

العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من   يتوىل مهام33كل عضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد أعلن شغوره طبقا لل�دة  .3
 .اللجنة Ýقتىض أحكام تلك املادة  العضو الذي شغر مقعده يفمدة والية

  35املادة 

املتحدة، مكافآت تقتطع من موارد األمم املتحدة بالرشوط التي  يتقاىض أعضاء اللجنة، Ýوافقة الجمعية العامة لألمم
 .العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بع� االعتبار تقررها الجمعية

  36املادة 
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وتسهيالت لتمك� اللجنة من االضطالع الفعال بالوظائف املنوطة بها  فر األم� العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظف�يو
 .هذا العهد �قتىض

  37املادة 

 .يتوىل األم� العام لألمم املتحدة دعوة اللجنة إىل عقد اجت�عها األول يف مقر األمم املتحدة .1

 .تجتمع اللجنة يف األوقات التي ينص عليها نظامها الداخيلبعد اجت�عها األول،  .2

 .تعقد اللجنة اجت�عاتها عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب األمم املتحدة بجنيف .3

  38املادة 

 .يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، يف جلسة علنية، بالقيام �هامه بكل تجرد ونزاهة

  39املادة 

1. � .ويجوز أن يعاد انتخابهم. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنت

2. �  :تتوىل اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخيل، ولكن مع تضمينه الحكم� التالي

 يكتمل النصاب بحضور اثني عرش عضوا،) أ(

 .تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحارضين) ب(

 40املادة 

التدابÄ التي اتخذتها والتي Ãثل إع�ال للحقوق املعرتف بها  عن تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بتقديم تقارير .1
  :التقدم املحرز يف التمتع بهذه الحقوق، وذلك فيه، وعن

 خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف املعنية،) أ(

 .يها ذلكثم كل� طلبت اللجنة إل) ب(

ويشار وجوبا يف التقارير . اللجنة للنظر فيها تقدم جميع التقارير إىل األم� العام لألمم املتحدة، الذي يحيلها إىل .2
 .عوامل ومصاعب تؤثر يف تنفيذ أحكام هذا العهد املقدمة إىل ما قد يقوم من

نسخا من أية أجزاء من   الوكاالت املتخصصة املعنيةاملتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إىل لألم� العام لألمم .3
 .تلك التقارير قد تدخل يف ميدان اختصاصها

توايف هذه الدول �ا تضعه هي من  وعليها أن. اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف يف هذا العهد تقوم .4
  املجلس االقتصادي واالجت�عي بتلك املالحظات مشفوعةوللجنة أيضا أن توايف .تقارير، وبأية مالحظات عامة تستنسبها

 .بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول األطراف يف هذا العهد

 من هذه 4للدول األطراف يف هذا العهد أن تقدم إىل اللجنة تعليقات عىل أية مالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة  .5
 .املادة

  41املادة 

أحكام هذه املادة، أنها تعرتف باختصاص اللجنة يف استالم   هذا العهد أن تعلن يف أي ح�، �قتىضلكل دولة طرف يف .1
وال . يرتبها عليها هذا العهد تنطوي عىل ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات التي ودراسة بالغات

ال إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعالنا تعرتف فيه، يف ما هذه املادة إ يجوز استالم ودراسة البالغات املقدمة �وجب
ويطبق اإلجراء . اإلعالن املذكور وال يجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا Ô تصدر. باختصاص اللجنة يخصها،

  :ألحكام هذه املادة التايل عىل البالغات التي يتم استالمها وفق

أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسرتعى نظر  هد إن دولة طرفاإذا رأت دولة طرف يف هذا الع) أ(
ثالثة أشهر من استالمها البالغ،  وعىل الدولة املستلمة أن تقوم، خالل. الطرف، يف بالغ خطى، إىل هذا التخلف هذه الدولة
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 ألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنابيانا من أي نوع آخر يوضح املس بإيداع الدولة املرسلة، خطيا، تفس�ا أو
استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي ال تزال  ومفيدا، عىل إشارة إىل القواعد اإلجرائية وطرق التظلم املحلية التي

 متاحة،

لقى الدولة املستلمة تاريخ ت املسألة إىل تسوية ترىض كلتا الدولت© الطرف© املعنيت© خالل ستة أشهر من فإذا ¦ تنته) ب(
 إىل اللجنة بإشعار توجهه إليها وإىل الدولة األخرى، للبالغ األول، كان لكل منه± أن تحيل املسألة

املحلية املتاحة قد لجئ  اللجنة يف املسألة املحالة إليها إال بعد اإلستيثاق من أن جميع طرق التظلم ال يجوز أن تنظر) ج(
 وال تنطبق هذه القاعدة يف الحاالت التي تستغرق فيها. املعرتف بها عموما  القانون الدويلإليها واستنفدت، طبقا ملبادئ

 إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود املعقولة،

 تعقد اللجنة جلسات رسية لدى بحثها الرسائل يف إطار هذه املادة،) د(

عىل الدولت© الطرف© املعنيت©، بغية  ساعيها الحميدة، أن تعرض م)ج(عىل اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية  )هـ(
 احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها يف هذا العهد، الوصول إىل حل ودي للمسألة عىل أساس

إىل تزويدها ) ب(املشار إليه± يف الفقرة الفرعية  للجنة، يف أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولت© الطرف© املعنيت© )و(
 .بأية معلومات ذات شأن

من Ðثلها لدى اللجنة أثناء نظرها يف  حق إيفاد) ب(للدولت© الطرف© املعنيت© املشار إليه± يف الفقرة الفرعية  )ز(
 أو خطيا،/و املسألة، وحق تقديم املالحظات شفويا

تلقيها اإلشعار املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية  عىل اللجنة أن تقدم تقريرا يف غضون اثني عرش شهرا من تاريخ )ح(
 :)ب(

، قرصت اللجنة تقريرها عىل عرض موجز للوقائع وللحل )هـ(فإذا تم التوصل إىل حل يتفق مع رشوط الفقرة الفرعية  "1"
 الذي تم التوصل إليه،

قريرها عىل عرض موجز للوقائع، ت ، قرصت اللجنة)هـ(وإذا ¦ يتم التوصل إىل حل يتفق مع رشوط الفقرة الفرعية  "2"
 .البيانات الشفوية املقدمة من الدولت© الطرف© املعنيت© وضمت إىل التقرير املذكرات الخطية ومحرض

 .ويجب، يف كل مسألة، إبالغ التقرير إىل الدولت© الطرف© املعنيت©

من ) 1(بإصدار إعالنات يف إطار الفقرة  العهديبدأ نفاذ أحكام هذه املادة متى قامت عرش من الدول اإلطراف يف هذا  .2
إىل الدول  بإيداع هذه اإلعالنات لدى األم© العام لألمم املتحدة، الذي يرسل صورا منها وتقوم الدول األطراف. هذه املادة

 السحب وال يخل هذا. بإخطار ترسله إىل األم© العام وللدولة الطرف أن تسحب إعالنها يف أي وقت. األطراف األخرى
جديد من أية دولة  تكون موضوع بالغ سبق إرساله يف إطار هذه املادة، وال يجوز استالم أي بالغ بالنظر يف أية مسألة

 .تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالنا جديدا طرف بعد تلقى األم© العام اإلخطار بسحب اإلعالن، ما ¦

  42املادة 

1. 

 حال مرضيا للدولت© الطرف© املعنيت© جاز لها، بعد 41لل±دة  ل مسألة أحيلت إليها وفقاإذا تعذر عىل اللجنة ح) أ(
") الهيئة"إليها يف ما ييل باسم  يشار(عىل موافقة الدولت© الطرف© املعنيت©، تعي© هيئة توفيق خاصة  الحصول مسبقا

 التوصل إىل حل ودي للمسألة عىل أساس احرتام الطرف© املعنيت© بغية تضع مساعيها الحميدة تحت ترصف الدولت©
 هذا العهد، أحكام

فإذا تعذر وصول الدولت© الطرف© املعنيت© . املعنيتان تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان) ب(
القرتاع الرسي وبأكæية با اتفاق عىل تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من ب© أعضائها خالل ثالثة اشهر إىل

 .الثلث©، أعضاء الهيئة الذين ¦ يتفق عليهم
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الطرف� املعنيت� أو من مواطني أية  ويجب أال يكونوا من مواطني الدولت�. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية .2
  .41 يف املادة تكون طرفا فيه ولكنها � تصدر اإلعالن املنصوص عليه دولة ال تكون طرفا يف هذا العهد أو

 .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخيل الخاص بها .3

ولكن من الجائز عقدها يف أي . بجنيف تعقد اجت¦عات الهيئة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب األمم املتحدة .4
 .ولت� الطرف� املعنيت�بالتشاور مع األم� العام لألمم املتحدة ومع الد مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة

 . بتوف¶ خدماتها، أيضا، للهيئات املعينة ´قتىض هذه املادة36تقوم األمانة املنصوص عليها يف املادة  .5

لها أن تطلب إيل الدولت� الطرف�  توضع املعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت ترصف الهيئة، التي يجوز .6
  .صلة باملوضوع ومات أخرى ذاتاملعنيت� تزويدها بأية معل

جوانبها، ولكن عىل أي حال خالل مهلة ال تتجاوز اثني عرش شهرا  تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر املسألة من مختلف .7
  :املعنيت� املسألة عليها، بتقديم تقرير إىل رئيس اللجنة إلنهائه إىل الدولت� الطرف� بعد عرض

اثني عرش شهرا، قرصت تقريرها عىل إشارة موجزة إىل املرحلة التي   إنجاز النظر يف املسألة خاللفإذا تعذر عىل الهيئة) أ(
 هذا النظر، بلغتها من

اإلنسان املعرتف بها يف هذا العهد، قرصت الهيئة  وإذا تم التوصل إىل حل ودي للمسألة عىل أساس احرتام حقوق) ب(
 تم التوصل إليه،للوقائع وللحل الذي  تقريرها عىل عرض موجز

إليها  ، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت)ب(تتوفر له رشوط الفقرة الفرعية  وإذا � يتم التوصل إىل حل) ج(
الدولت� الطرف� املعنيت�، وآراءها بشأن إمكانيات حل  بشأن جميع املسائل الوقائعية املتصلة بالقضية املختلف عليها ب�

 الطرف� املعنيت�، وكذلك املذكرات الخطية ومحرض املالحظات الشفوية املقدمة من الدولت� املسألة حال وديا،

تقوم الدولتان الطرفان املعنيتان، يف غضون ثالثة أشهر من استالمه¦  (ج(إذا قدمت الهيئة تقريرها يف إطار الفقرة ) د(
 .م� تقرير الهيئةالتقرير، بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضا هذا

 .41ال تخل أحكام هذه املادة باملسؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة  .8

تتقاسم الدولتان الطرفان املعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة عىل أساس تقديرات يضعها األم� العام  .9
 .لألمم املتحدة

الهيئة قبل سداد الدولت� الطرف� املعنيت�   عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاءلألم� العام لألمم املتحدة سلطة القيام، .10
 .املادة  من هذه9لها وفقا للفقرة 

  43املادة 

، حق التمتع بالتسهيالت 42قد يعينون وفقا لل¦دة  يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين
التي تتناول ذلك من  املكلف� ´همة لألمم املتحدة املنصوص عليها يف الفروعاملقررة للخرباء  واالمتيازات والحصانات

  .اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها

  44املادة 

باإلجراءات املقررة يف ميدان حقوق اإلنسان يف أو ´قتىض الصكوك  تنطبق األحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل
األطراف يف هذا العهد من اللجوء إىل  ات الخاصة باألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، وال çنع الدولواالتفاقي التأسيسية

  .لالتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة في¦ بينها إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا

  45املادة 

  .س االقتصادي واالجت¦عي، تقريرا سنويا عن أع¦لهاتقدم اللجنة إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، عن طريق املجل

  الجزء الخامس
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  46املادة 

إخالله �ا يف ميثاق األمم املتحدة ودسات� الوكاالت املتخصصة  ليس يف أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عىل نحو يفيد
بصدد املسائل التي يتناولها هذا  ملتخصصةتحدد املسئوليات الخاصة بكل من هيئات األمم املتحدة والوكاالت ا من أحكام

 .العهد

  47املادة 

يفيد إخالله �ا لجميع الشعوب من حق أصيل يف التمتع  ليس يف أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عىل نحو
  .�لء الحرية، ب¨واتها ومواردها الطبيعية واالنتفاع الكامل£،

  الجزء السادس

  48املادة 

أو عضو يف أية وكالة من وكاالتها املتخصصة، وأية دولة طرف  هد متاح لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدةهذا الع .1
املتحدة إىل أن تصبح طرفا يف هذا  األسايس ملحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم يف النظام

 .العهد

 .كوك التصديق لدى األم£ العام لألمم املتحدةوتودع ص. يخضع هذا العهد للتصديق .2

 . من هذه املادة1يتاح االنض¿م إىل هذا العهد ألية دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة  .3

 .يقع االنض¿م بإيداع صك انض¿م لدى األم£ العام لألمم املتحدة .4

ذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك يخطر األم£ العام لألمم املتحدة جميع الدول التي وقعت ه .5
 .التصديق أو االنض¿م

  49املادة 

يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداع صك االنض¿م أو التصديق الخامس والثالث£ لدى األم£ العام  .1
 .لألمم املتحدة

التصديق أو االنض¿م الخامس والثالث£  ن قد تم إيداع صكأما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكو .2
 .بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انض¿مها فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها

  50املادة 

 .تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء عىل جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية

  51دة املا

وعىل أثر ذلك يقوم . نصه لدى األم£ العام لألمم املتحدة ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقرتح تعديال عليه تودع .1
إعالمه ع¿ إذا كانت تحبذ عقد مؤÎر  بإبالغ الدول األطراف يف هذا العهد بأية تعديالت مقرتحة، طالبا إليها األم£ العام

 فإذا حبذ عقد املؤÎر ثلث الدول األطراف عىل األقل عقده. والتصويت عليها لك املقرتحاتللدول األطراف للنظر يف ت
الحارضة واملقرتعة يف املؤÎر يعرض عىل  وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف. األم£ العام برعاية األمم املتحدة

 .إلقراره الجمعية العامة لألمم املتحدة

املتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، وفقا  تى أقرتها الجمعية العامة لألمميبدأ نفاذ التعديالت م .2
 .الدستورية لدى كل منها لإلجراءات

 األطراف التي قبلتها، بين¿ تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول .3
 .بق تكون قد قبلتهالعهد وبأي تعديل سا

  52املادة 
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، يخطر األم� العام لألمم املتحدة جميع الدول 48املادة   من5برصف النظر عن اإلخطارات التي تتم �قتىض الفقرة 
 : من املادة املذكورة �ا ييل1الفقرة  املشار إليها يف

 ،48التوقيعات والتصديقات واإلنض�مات املودعة طبقا لل�دة ) أ(

 .51، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم يف إطار املادة 49يخ بدء نفاذ هذا العهد �قتىض املادة تار) ب(

  53املادة 

يودع هذا العهد، الذي تتساوى يف الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف محفوظات  .1
 .األمم املتحدة

 .48تحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إىل جميع الدول املشار إليها يف املادة يقوم األم� العام لألمم امل .2
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 امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الربوتوكول االختياري األول

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنض�م �وجب قرار الجمعية  بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد
 23: فاذتاريخ بدء الن 1966ديسمرب / كانون األول16املؤرخ يف ) 21-د( ألف 2200لألمم املتحدة  العامة

 9 وفقا ألحكام املادة 1976مارس /آذار

 إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

ولتنفيذ ") العهد"املشار إليه في� ييل باسم (والسياسية  ترى من املناسب، تعزيزا إلدراك مقاصد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية إذ
، من ")اللجنة"املشار إليها في� ييل باسم ) نشأة ¦وجب أحكام الجزء الرابع من العهداللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، امل أحكامه، �ك�

ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق  الربوتوكول، باستالم ونظر الرسائل املقدمة من األفراد الذين يدعون أنهم القيام وفقا ألحكام هذا
 :قد اتفقت عىل ما ييل املقررة يف العهد،

  1املادة 

األفراد الداخل� يف  يف هذا الربوتوكول، باختصاص اللجنة يف استالم ونظر الرسائل املقدمة من عرتف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفات
استالم أية  وال يجوز للجنة. انتهاك من جانبها ألي حق من الحقوق املقررة يف العهد والية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي

  .الربوتوكول لة تتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفا يف هذارسا

  2املادة 

استنفدوا جميع طرق  يدعون أن أي حق من حقوقهم املذكورة يف العهد قد انتهك، والذين يكونون قد ، لألفراد الذين1رهنا بأحكام املادة 
  .ظر فيهالتن التظلم املحلية املتاحة، تقديم رسالة كتابية إىل اللجنة

  3املادة 

منطوية عىل إساءة  مقدمة ¦وجب هذا الربوتوكول تكون غفال من التوقيع أو تكون، يف رأى اللجنة عىل اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة
 .استع�ل لحق تقديم الرسائل أو منافية ألحكام العهد

  4املادة 

الربوتوكول واملتهمة بانتهاك  ها ¦وجب هذا الربوتوكول إىل الدولة الطرف يف هذاأية رسالة قدمت إلي ، تحيل اللجنة3رهنا بأحكام املادة .1 
 .أي حكم من أحكام العهد

الكتابية الالزمة لجالء املسألة، مع اإلشارة عند  املذكورة، يف غضون ستة أشهر، ¦وافاة اللجنة باإليضاحات أو البيانات تقوم الدولة.2 
Ëالظالمة قد تكون اتخذتهالرفع  االقتضاء إىل أية تداب. 

  5املادة 

من قبل الفرد املعنى ومن  تتلقاها ¦وجب هذا الربوتوكول يف ضوء جميع املعلومات الكتابية املوفرة لها تنظر اللجنة يف الرسائل التي.1 
 .قبل الدولة الطرف املعنية

 :ال يجوز للجنة أن تنظر يف أية رسالة من أي فرد إال بعد التأكد من.2 
 عدم كون املسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية،) أ(
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هذه القاعدة يف الحاالت التي تستغرق فيها إجراءات  وال تنطبق. كون الفرد املعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم املحلية املتاحة) ب(
 .ولةالحدود املعق التظلم مددا تتجاوز

 .تنظر اللجنة يف الرسائل املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول يف اجت�عات مغلقة.3 
 .تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إىل الدولة الطرف املعنية وإىل الفرد.4 

  6املادة 

 . قامت بها يف إطار هذا الربوتوكول من العهد ملخصا لألع�ل التي45تدرج اللجنة يف التقرير السنوي الذي تضعه عمال باملادة 

 7املادة 

منح االستقالل   بشأن إعالن1960ديسمرب / كانون األول14الذي اعتمدته الجمعية العامة يف  (15 -د (1514بانتظار تحقيق أغراض القرار 
ييد من أي نوع لحق تقديم االلت�سات املمنوح لهذه الشعوب يف أي تق للبلدان والشعوب املستعمرة، ال تفرض أحكام هذا الربوتوكول

 .األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة األمم املتحدة وىف غÈه من االتفاقيات والصكوك الدولية املعقودة برعاية ميثاق

 8املادة 

 .هذا الربوتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.1 
 .وتودع صكوك التصديق لدى األمÌ العام لألمم املتحدة. ية دولة صدقت العهد أو انضمت إليهيخضع هذا الربتوكول لتصديق أ.2 
  .يتاح االنض�م إىل هذا الربوتوكول ألية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.3 
 .يقع االنض�م بإيداع صك انض�م لدى األمÌ العام لألمم املتحدة.4 
ة جميع الدول التي وقعت هذا الربوتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو يخطر األمÌ العام لألمم املتحد.5 

 .االنض�م

 9املادة 

العارش لدى األمÌ العام  هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنض�م رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ.1 
 .لألمم املتحدة

العارش فيبدأ نفاذ هذا  الربوتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنض�م ل التي تصدق هذاأما الدو.2 
 .إيداع صك تصديقه أو صك انض�مها الربوتوكول إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ

  10املادة 

 .لوحدات التي تتشكل منها الدول االتحاديةتنطبق أحكام هذا الربوتوكول، دون أي قيد أو استثناء، عىل ا

  11املادة 

يقوم األمÌ العام بإبالغ  وعيل إثر ذلك. تقرتح تعديال عليه تودعه لدى األمÌ العام لألمم املتحدة ألية دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن.1 
للنظر يف تلك  � إذا كانت تحبذ عقد مؤØر للدول األطرافمقرتحة، طالبا إليها إعالمه ع الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بأية تعديالت

 األطراف عىل األقل عقده األمÌ العام برعاية األمم املتحدة، وأي تعديل فإذا حبذ عقد املؤØر ثلث الدول. املقرتحات والتصويت عليها
 .امة لألمم املتحدة إلقرارهالجمعية الع تعتمده أغلبية الدول األطراف الحارضة واملقرتعة يف املؤØر يعرض عىل

هذا الربوتوكول، وفقا لإلجراءات  أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف يف يبدأ نفاذ التعديالت متى.2 
 .الدستورية لدى كل منها

األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي  لدولنفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها، بين� تظل ا متى بدأ.3 
 .قبلته تعديل سابق تكون قد
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  12املادة 

ويصبح االنسحاب نافذا  .الربوتوكول يف أي ح� بإشعار خطى توجهه إىل األم� العام لألمم املتحدة ألية دولة طرف أن تنسحب من هذا.1 
 .لإلشعار مبعد ثالثة أشهر من تاريخ استالم األم� العا

 . قبل تاريخ نفاذ االنسحاب2ال يخل االنسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول عىل أية رسالة مقدمة £قتىض املادة .2 

  13املادة 

الدول املتحدة جميع   من هذا الربوتوكول، يخطر األم� العام لألمم8 من املادة 5£قتىض الفقرة  برصف النظر عن االخطارات التي تتم
  :ييل  من العهد £ا48 من املادة 1املشار إليها يف الفقرة 

  ،8التوقيعات والتصديقات واالنض¾مات التي تتم £قتىض املادة ) أ(
 ،11، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم £قتىض املادة 9تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول £قتىض املادة ) ب(
 .12 £قتىض املادة إشعارات االنسحاب الواردة) ج(

  14املادة 

محفوظات األمم  يف الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف يودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى.1 
 .املتحدة

 . من العهد48ا يف املادة يقوم األم� العام لألمم املتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا الربوتوكول إىل جميع الدول املشار إليه.2 
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إىل إلغاء عقوبة  الربوتوكول االختياري الثا� للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف
 اإلعدام

 املؤرخ يف 44/128اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنض�م �وجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
15 

 1989ديسمرب / كانون األول

 

 وتوكول، إن الدول األطراف يف هذا الرب

 إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم يف تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير التدريجي لحقوق اإلنسان،

 من العهد الدويل الخاص 6، واملادة 1948ديسمرب / كانون األول10 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املعتمد يف 3وإذ تش� إيل املادة 
 ،1966ديسمرب / كانون األول16ية املعتمد يف بالحقوق املدنية والسياس

 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تش� إيل إلغاء عقوبة اإلعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا 6وإذ تالحظ أن املادة 
 اإللغاء أمر مستصوب،

  اإلعدام تقدما يف التمتع بالحق يف الحياة،واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التداب� الرامية إيل الغاء عقوبة

 ورغبة منها يف أن تأخذ عيل عاتقها ´وجب هذا الربتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة اإلعدام، 

 : اتفقت عىل ما ييل

 1املادة 

 .ال يعدم أي شخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف يف هذا الربوتوكول. 1

 . تداب� الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائيةتتخذ كل دولة طرف جميع ال. 2

 2املادة 

ال يسمح بأي تحفظ عيل هذا الربوتوكول إال بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضÈم إليه، وينص عيل تطبيق . 1
 .تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب يف وقت الحربعقوبة اإلعدام يف وقت الحرب طبقا إلدانة يف جرÊة بالغة الخطورة 

ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إيل األمÌ العام لألمم املتحدة، عند التصديق عيل الربوتوكول أو االنضÈم إليه، . 2
 .األحكام ذات الصلة من ترشيعاتها الوطنية التي تطبق يف زمن الحرب

 تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمÌ العام لألمم املتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة عىل تقوم الدولة الطرف التي. 3
 . أراضيها
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 3املادة 

 من العهد، 40تقوم الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بتضم  التقارير التي تقدمها إيل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، وفقا لل�دة 
 . تداب� التي اتخذتها إلنفاذ هذا الربوتوكولمعلومات عن ال

 4املادة 

، ¨تد اختصاص اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف استالم 41بالنسبة للدول األطراف يف العهد التي تكون قد قدمت إعالنا �وجب املادة 
ليشمل أحكام هذا الربوتوكول ما ± تصدر الدولة الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري ال تفي بالتزاماتها، 

 . الطرف املعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق عيل الربوتوكول أو االنض�م إليه

 5املادة 

ديسمرب / كانون األول16عتمد يف بالنسبة للدول األطراف يف الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية امل
، ¨تد اختصاص اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف استالم الرسائل الواردة من أفراد خاضع  لواليتها القضائية والنظر فيها، ليشمل 1966

 .  االنص�م إليهأحكام هذا الربوتوكول ما ± تصدر الدولة الطرف املعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق عيل الربوتوكول أو

 6املادة 

 .تنطبق أحكام هذا الربوتوكول كأحكام إضافية للعهد. 1

 من هذا 1 من املادة 1 من هذا الربوتوكول، ال ينتقص الحق املضمون يف الفقرة 2دون املساس بإمكانية إعالن تحفظ �وجب املادة . 2
 .  من العهد4الربوتوكول �وجب املادة 

 7املادة 

 .يع عيل هذا الربوتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول املوقعة عىل العهدباب التوق. 1

وتودع صكوك التصديق لدي األم  العام لألمم . تصدق عيل هذا الربوتوكول أية دولة تكون قد صدقت عيل العهد أو انضمت إليه. 2
 .املتحدة

 . صدقت عيل العهد أو انضمت إليهيفتح باب االنض�م إيل هذا الربوتوكول أمام أية دولة تكون قد. 3

 .يبدأ نفاذ االنض�م بإيداع صك االنض�م لدي األم  العام لألمم املتحدة. 4

يقوم األم  العام لألمم املتحدة بإبالغ جميع الدول التي وقعت عيل هذا الربوتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك . 5
 . التصديق أو االنض�م

 8املادة 

 .يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ميض ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنض�م العارش لدي األم  العام لألمم املتحدة. 1

يبدأ نفاذ هذا الربتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنض�م العارش، بعد ميض ثالثة أشهر . 2
 . يخ إيداع صك التصديق أو االنض�م الخاص بهامن تار
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 9املادة 

 . تنطبق أحكام هذا الربوتوكول عيل جميع أجزاء الدول االتحادية دون أية قيود أو استثناءات

 10املادة 

 :التالية من العهد بالتفاصيل 48 من املادة 1يقوم األم� العام لألمم املتحدة بإبالغ جميع الدول املشار إليها يف الفقرة 

  من هذا الربوتوكول، 2التحفظات والرسائل واإلخطارات الصادرة ¦وجب املادة ) أ(

  من هذا الربوتوكول،5 أو املادة 4البيانات الصادرة ¦وجب املادة ) ب(

  من هذا الربوتوكول،7التوقيعات والتصديقات واإلنض³مات ¦وجب املادة ) ج(

 .  منه8 ¦وجب املادة تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول) د(

 11املادة 

يودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه األسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف الحجية يف محفوظات األمم . 1
 .املتحدة

 .  من العهد48املادة يقوم األم� العام بإرسال نسخ موثقة من هذا الربوتوكول إيل جميع الدول املشار إليها يف . 2
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 العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية

  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنض�م �وجب قرار الجمعية العامة
 1966ديسمرب / كانون األول16املؤرخ يف ) 21-د( ألف 2200لألمم املتحدة 

 27، وفقا لل�دة 1976يناير / كانون الثا3ª: تاريخ بدء النفاذ

 

  يباجةالد

 إن الدول األطراف يف هذا العهد،

وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ املعلنة يف  لجميع أعضاء األرسة البرشية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية إذ ترى أن اإلقرار �ا
  والعدل والسالم يف العا¢، ميثاق األمم املتحدة، أساس الحرية

  امة اإلنسان األصيلة فيه،وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كر

لحقوق اإلنسان، يف أن يكون البرش أحرارا ومتحررين من  تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعىل املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي وإذ
لثقافية، وكذلك واالجت·عية وا سبيل تهيئة الظروف الرضورية لتمك³ كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية الخوف والفاقة، هو

 بحقوقه املدنية والسياسية،

 االحرتام واملراعاة العاملي³ لحقوق اإلنسان وحرياته، اعتبارها ما عىل الدول، �قتىض ميثاق األمم املتحدة، من التزام بتعزيز وإذ تضع يف

ينتمي إليها، مسؤولية السعي إىل تعزيز ومراعاة  يالفرد، الذي ترتتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء الج·عة الت وإذ تدرك أن عىل
  العهد، الحقوق املعرتف بها يف هذا

  :قد اتفقت عىل املواد التالية

 

 الجزء األول

 

  1املادة 

الحق حرة يف تقرير مركزها السيايس وحرة يف السعي لتحقيق Ìائها  لجميع الشعوب حق تقرير مصÉها بنفسها، وهى �قتىض هذا.1 
 .واالجت·عي والثقايف صادياالقت

عن مقتضيات  الترصف الحر بÐواتها ومواردها الطبيعية دوÌا إخالل بأية التزامات منبثقة لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة،.2 
  أي شعب من أسباب عيشهوال يجوز يف أية حال حرمان. وعن القانون الدويل التعاون االقتصادي الدويل القائم عىل مبدأ املنفعة املتبادلة

 .الخاصة

 عىل عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غÉ املتمتعة بالحكم الذاÕ واألقاليم عىل الدول األطراف يف هذا العهد، �ا فيها الدول التي تقع.3 
  .املتحدةوفقا ألحكام ميثاق األمم  املشمولة بالوصاية أن تعمل عىل تحقيق حق تقرير املصÉ وأن تحرتم هذا الحق،

 

ªالجزء الثا 

 

 2املادة 

 طريق املساعدة والتعاون الدولي³، وال سي· عىل الصعيدين االقتصادي تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، �فردها وعن.1 
عرتف بها يف هذا العهد، التمتع الفعيل التدريجي بالحقوق امل والتقني، وبأقىص ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لض·ن

 .جميع السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعت·د تدابÉ ترشيعية سالكة إىل ذلك
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هذا العهد بريئة من أي �ييز بسبب العرق، أو  الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل م�رسة الحقوق املنصوص عليها يف تتعهد.2 
ال¡وة، أو النسب، أو غ� ذلك من  الرأي سياسيا أو غ� سيايس، أو األصل القومي أو االجت�عي، أوالدين، أو  اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو

 .األسباب

ستضمن الحقوق االقتصادية املعرتف  مع إيالء املراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أي مدى للبلدان النامية أن تقرر،.3 
 .واطن°بها يف هذا العهد لغ� امل

  3املادة 

 واإلناث يف حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بض�ن مساواة الذكور
 .املنصوص عليها يف هذا العهد

  4املادة 

القانون،  ا طبقا لهذا العهد إال للحدود املقررة يفالتمتع بالحقوق التي تضمنه تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع
 .الوحيد تعزيز الرفاه العام يف مجتمع د¾قراطي وإال ½قدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، ورشيطة أن يكون هدفها

  5املادة 

أو شخص ½بارشة أي نشاط أو القيام انطواءه عىل أي حق ألي دولة أو ج�عة  ليس يف هذا العهد أي حكم يجوز تأويله عىل نحو يفيد.1 
إيل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها  فعل يهدف إىل إهدار أي من الحقوق أو الحريات املعرتف بها يف هذا العهد أو بأي
 .فيه

 تطبيقا لقوان° أو اتفاقيات أو يف أي بلد قيد أو أي تضييق عىل أي من حقوق اإلنسان األساسية املعرتف بها أو النافذة ال يقبل فرض أي.2 
  .العهد ال يعرتف بها أو كون اعرتافه بها أضيق مدي أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا

 

 الجزء الثالث

 

 6املادة 

الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل  تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد بالحق يف العمل،.1 
 .يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تداب� مناسبة لصون هذا الحق  أويختاره

امل�رسة الكاملة لهذا الحق توف� برامج التوجيه  تشمل التداب� التي تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأم° يجب أن.2 
اقتصادية واجت�عية وثقافية مطردة وع�لة   تحقيق تنميةواملهني°، واألخذ يف هذا املجال بسياسات وتقنيات من شأنها والتدريب التقني°

 .للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية كاملة ومنتجة يف ظل رشوط تضمن

 7املادة 

  :تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد ½ا لكل شخص من حق يف التمتع برشوط عمل عادلة ومرضية تكفل عىل الخصوص

 :ميع الع�ل، كحد أد×مكافأة توفر لج) أ(

يضمن للمرأة خصوصا �تعها برشوط عمل ال تكون أد×  أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي �ييز، عىل أن "1"
  الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، من تلك التي يتمتع بها

  ام هذا العهد،عيشا كر¾ا لهم وألرسهم طبقا ألحك "2"

 ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،) ب(

 تساوى الجميع يف فرص الرتقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعىل مالÜة، دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة،) ج(

 وكذلك املكافأة عن أيام العطل الدورية املدفوعة األجر، االسرتاحة وأوقات الفراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل، واالجازات )د(
 .الرسمية

  8املادة 

  :تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييل .1
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التي يختارها، دو�ا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية،  حق كل شخص يف تكوين النقابات باالشرتاك مع آخرين وىف االنض�م إىل النقابة )أ(
قيود غ© تلك التي ينص عليها القانون  وال يجوز إخضاع م�رسة هذا الحق ألية. دية واالجت�عية وح�يتهااالقتصا عىل قصد تعزيز مصالحه

 وحرياتهم، د±قراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لح�ية حقوق اآلخرين وتشكل تداب© رضورية، يف مجتمع

 ة قومية، وحق هذه االتحادات يف تكوين منظ�ت نقابية دولية أو االنض�م إليها، حق النقابات يف إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفي)ب(

القانون وتشكل تداب© رضورية، يف مجتمع د±قراطي،  حق النقابات يف م�رسة نشاطها بحرية، دو�ا قيود غ© تلك التي ينص عليها )ج(
 .وحرياتهمالنظام العام أو لح�ية حقوق اآلخرين  لصيانة األمن القومي أو

 .حق اإلرضاب، رشيطة م�رسته وفقا لقوان« البلد املعنى) د(

موظفي اإلدارات الحكومية لقيود قانونية عىل م�رستهم  ال تحول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الرشطة أو .2
 .لهذه الحقوق

 بشأن الحرية النقابية وح�ية حق 1948الدولية املعقودة  قية منظمة العملليس يف هذه املادة أي حكم يجيز للدول األطراف يف اتفا .3
Ïبالض�نات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية اتخاذ تداب© ترشيعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل التنظيم النقا. 

  9املادة 

 .ض�ن االجت�عي، Òا يف ذلك التأمينات االجت�عيةتقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف ال

  10املادة 

 :تقر الدول األطراف يف هذا العهد Òا ييل

قدر ممكن من الح�ية واملساعدة، وخصوصا  األرسة، التي تشكل الوحدة الج�عية الطبيعية واألساسية يف املجتمع، أكرب وجوب منح .1
الطرف« املزمع زواجه�  ويجب أن ينعقد الزواج برضا. لية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهمÒسؤو لتكوين هذه األرسة وطوال نهوضها

 .رضاء ال إكراه فيه

أثناء الفرتة املذكورة، اجازة  وينبغي منح األمهات العامالت،. لألمهات خالل فرتة معقولة قبل الوضع وبعده وجوب توف© ح�ية خاصة .2
 .اجت�عي كافية ستحقاقات ض�نمأجورة أو اجازه مصحوبة با

 ومن. األطفال واملراهق«، دون أي ßييز بسبب النسب أو غ©ه من الظروف وجوب اتخاذ تداب© ح�ية ومساعدة خاصة لصالح جميع .3
 أي عمل من يجب جعل القانون يعاقب عىل استخدامهم يف ك�. الواجب ح�ية األطفال واملراهق« من االستغالل االقتصادي واالجت�عي

وعىل الدول أيضا أن تفرض حدودا  .األرضار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى بنموهم الطبيعي شأنه إفساد أخالقهم أو
 .الذين á يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليه دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار

  11املادة 

معييش كاف له وألرسته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء  د بحق كل شخص يف مستوىالدول األطراف يف هذا العه تقر .1
التداب© الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معرتفة يف هذا الصدد  وتتعهد الدول األطراف باتخاذ. وبحقه يف تحس« متواصل لظروفه املعيشية واملأوى،

 .االرتضاء الحرللتعاون الدويل القائم عىل  باألهمية األساسية

الفردي وعن طريق التعاون  حق أسايس يف التحرر من الجوع، تقوم الدول األطراف يف هذا العهد، Òجهودها واعرتافا Òا لكل إنسان من .2
 :ملموسة والالزمة ملا ييل الدويل، باتخاذ التداب© املشتملة عىل برامج محددة

املعرفة Òبادئ  ائية، عن طريق االستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية، ونرشالغذ تحس« طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد) أ(
  بطريقة تكفل أفضل إ�اء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، التغذية، واستحداث أو إصالح نظم توزيع األرايض الزراعية

اعتباره املشاكل التي تواجهها البلدان املستوردة  اجات، يضع يفاملوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال يف ضوء االحتي تأم« توزيع) ب(
 .السواء لألغذية واملصدرة لها عىل

  12املادة 

 .تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ±كن بلوغه .1

 :امل�رسة الكاملة لهذا الحق، تلك التداب© الالزمة من أجل  يف هذا العهد اتخاذها لتأم«تشمل التداب© التي يتع« عىل الدول األطراف .2

 العمل عيل خفض معدل موì املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأم« �و الطفل �وا صحيا،) أ(
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 تحس� جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،) ب(

  واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة) ج(

 .تهيئة ظروف من شأنها تأم� الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض) د(

 13املادة 

 ء الكاملوهى متفقة عىل وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإل¥ا. والتعليم تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية .1
وهى متفقة كذلك عىل وجوب استهداف . األساسية للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان والحريات

والصداقة ب� جميع األمم  من اإلسهام بدور نافع يف مجتمع حر، وتوثيق أوارص التفاهم والتسامح الرتبية والتعليم ·ك� كل شخص
 .ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية،

 :وتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضÂن املÂرسة التامة لهذا الحق يتطلب .2

 للجميع،جعل التعليم االبتداÆ إلزاميا وإتاحته مجانا ) أ(

واملهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال  تعميم التعليم الثانوي Ëختلف أنواعه، Ëا يف ذلك التعليم الثانوي التقني )ب(
 تدريجيا Ëجانية التعليم، سيÂ باألخذ

 Ëجانية التعليم،  املناسبة وال سيÂ باألخذ تدريجيااملساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل جعل التعليم العايل متاحا للجميع عىل قدم) ج(

 تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين Í يتلقوا أو Í يستكملوا الدراسة االبتدائية،) د(

لغرض، ومواصلة تحس� األوضاع املادية واف با العمل بنشاط عىل إ¥اء شبكة مدرسية عىل جميع املستويات، وإنشاء نظام منح )هـ(
 .للعامل� يف التدريس

وجودهم، يف اختيار مدارس ألوالدهم غÖ املدارس الحكومية،  تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية األباء، أو األوصياء عند .3
وبتام� تربية أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا  رها الدولة،املدارس املختارة ËعايÖ التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تق رشيطة تقيد

 .لقناعاتهم الخاصة

األفراد والهيئات يف إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية،  ليس يف أي من أحكام هذه املادة ما يجوز تأويله عىل نحو يفيد مساسه بحرية .4
الذي توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه  ذه املادة ورهنا بخضوع التعليم من ه1باملبادئ املنصوص عليها يف الفقرة  رشيطة التقيد داÝا

  .الدولة من معايÖ دنيا

  14املادة 

ذاته  طرفا فيه قد ·كنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم االبتداÆ يف بلدها تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، Í تكن بعد وهى تصبح
خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعيل والتدريجي ملبدأ إلزامية  ها، بالقيام، يف غضون سنت�، بوضع واعتÂدأو يف أقاليم أخرى تحت واليت

 .للجميع، خالل عدد معقول من السن� يحدد يف الخطة التعليم ومجانيته

 15املادة 

 :تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد .1

 أن يشارك يف الحياة الثقافية،) أ(

 أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، )ب(

 .أن يفيد من حÂية املصالح املعنوية واملادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدã من صنعه) ج(

Ö التي املÂرسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التداب تراعى الدول األطراف يف هذا العهد، يف التدابÖ التي ستتخذها بغية ضÂن .2
 .العلم والثقافة وإ¥اؤهÂ وإشاعتهÂ تتطلبها صيانة

 .تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي .3

  .يداæ العلم والثقافةتقر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإ¥اء االتصال والتعاون الدولي� يف م .4
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 الجزء الرابع

 

  16املادة 

التقدم  ألحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التداب� التي تكون قد اتخذتها وعن تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تقدم، طبقا .1
 .املحرز عىل طريق ض�ن احرتام الحقوق املعرتف بها يف هذا العهد

2. 

منها إىل املجلس االقتصادي واالجت�عي للنظر فيها طبقا ألحكام  التقارير إىل األم¢ العام لألمم املتحدة، الذي يحيل نسخاتوجه جميع ) أ(
 هذا العهد،

طرف يف هذا العهد، أو جزء أو أك² منه، متصال بأية مسألة  عىل األم¢ العام لألمم املتحدة أيضا، ح¢ يكون التقرير الوارد من دولة )ب(
عضوا يف هذه الوكالة، أن يحيل إىل تلك  إحدى الوكاالت املتخصصة وفقا لصكها التأسيىس وتكون الدولة الطرف املذكورة دخل يف اختصاصت

 .جزئه املتصل بتلك املسألة، حسب الحالة الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من

  17املادة 

طبقا لربنامج يضعه املجلس االقتصادي واالجت�عي يف غضون سنة من بدء  حل،تقدم الدول األطراف يف هذا العهد تقاريرها عىل مرا .1
 .هذا العهد، بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت املتخصصة املعنية نفاذ

 .لعهدللدولة أن تش� يف تقريرها إىل العوامل واملصاعب التي Æنعها من اإليفاء الكامل بااللتزامات املنصوص عليها يف هذا ا .2

إىل األمم املتحدة أو إيل إحدى الوكاالت املتخصصة،  ح¢ يكون قد سبق للدولة الطرف يف هذا العهد أن أرسلت املعلومات املناسبة .3
 .هذه املعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إىل املعلومات املذكورة ينتفي لزوم تكرار إيراد

  18املادة 

 بها إليه ميثاق األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان والحريات األساسية، املسؤوليات التي عهدللمجلس االقتصادي واالجت�عي، Ìقتىض 
التقدم املحرز يف تأم¢ االمتثال ملا يدخل يف نطاق أنشطتها  أن يعقد مع الوكاالت املتخصصة ما يلزم من ترتيبات كي� توافيه بتقارير عن

اعتمدتها األجهزة املختصة يف هذه الوكاالت  تقارير تفاصيل عن املقررات والتوصيات التيالعهد، وÏكن تضم¢ هذه ال من أحكام هذا
 .بشأن هذا االمتثال

  19املادة 

 16 اإلنسان التقارير املتعلقة بحقوق اإلنسان واملقدمة من الدول عمال باملادت¢ للمجلس االقتصادي واالجت�عي أن يحيل إىل لجنة حقوق
  .بشأنها أو إلطالعها عليها عند االقتضاء ، لدراستها ووضع توصية عامة18املتخصصة عمال باملادة  ومن الوكاالت 17و 

  20املادة 

 أن تقدم إىل املجلس االقتصادي واالجت�عي مالحظات عىل أية توصية عامة للدول األطراف يف هذا العهد وللوكاالت املتخصصة املعنية
يرد يف أي تقرير للجنة حقوق اإلنسان أو يف أية وثيقة   أو عىل أي إÏاء إىل توصية عامة19ملادة تبديها لجنة حقوق اإلنسان Ìقتىض ا

 .تتضمن إحالة إليها

  21املادة 

ب¢ الح¢ والح¢ تقارير تشتمل عىل توصيات ذات طبيعة عامة وموجز  للمجلس االقتصادي واالجت�عي أن يقدم إىل الجمعية العامة
املتخذة والتقدم املحرز عىل طريق كفالة  من الدول األطراف يف هذا العهد ومن الوكاالت املتخصصة حول التداب�الواردة  للمعلومات

 .يف هذا العهد تعميم مراعاة الحقوق املعرتف بها

  22املادة 

املساعدة  ملتخصصة املعنية بتوف�املتحدة األخرى وهيئاتها الفرعية، والوكاالت ا للمجلس االقتصادي واالجت�عي اسرتعاء نظر هيئات األمم
الجزء من هذا العهد وÏكن أن تساعد تلك األجهزة كل يف مجال اختصاصه،  التقنية، إىل أية مسائل تنشا عن التقارير املشار إليها يف هذا

 .هدالتنفيذ التدريجي لهذا الع تكوين رأى حول مالءمة اتخاذ تداب� دولية من شأنها أن تساعد عىل فعالية عىل

  23املادة 

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   121 7/16/2015   2:52:39 AM



دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

122

دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

 الدولية الرامية إىل كفالة إع�ل الحقوق املعرتف بها يف هذا العهد تشمل عقد توافق الدول األطراف يف هذا العهد عىل أن التداب�
اك مع واجت�عات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم باالشرت اتفاقيات، واعت�د توصيات، وتوف� مساعدة تقنية، وعقد اجت�عات إقليمية

 .املعنية الحكومات

 24املادة 

يفيد مساسه بأحكام ميثاق األمم املتحدة وأحكام دسات� الوكاالت  ليس يف أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عىل نحو
 .لعهداملسائل التي يتناولها هذا ا التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بصدد املتخصصة

  25املادة 

يفيد مساسه ¶ا لجميع الشعوب من حق أصيل يف حرية التمتع واالنتفاع  ليس يف أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عيل نحو
  .ب¹واتها ومواردها الطبيعية كليا

  الجزء الخامس

 26املادة 

  يف أية وكالة من وكاالتها املتخصصة وأية دولة طرف يف النظام األسايسأو عضو هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدة .1
 .إىل أن تصبح طرفا يف هذا العهد ملحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم املتحدة

 .وتودع صكوك التصديق لدى األمÃ العام لألمم املتحدة. يخضع هذا العهد للتصديق .2

 . من هذه املادة1االنض�م إىل هذا العهد ألية دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة يتاح  .3

 .يقع االنض�م بإيداع صك انض�م لدى األمÃ العام لألمم املتحدة .4

التصديق أو أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك  يخطر األمÃ العام لألمم املتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد .5
 .االنض�م

 27املادة 

 .يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنض�م أو التصديق الخامس والثالثÃ لدى األمÃ العام لألمم املتحدة .1

والثالثÃ فيبدأ نفاذ هذا التصديق أو االنض�م الخامس  أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك .2
 .بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انض�مها العهد إزاء كل منها

  28املادة 

 .تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، عىل جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية

  29املادة 

بإبالغ  وعىل إثر ذلك يقوم األمÃ العام. نصه لدى األمÃ العام لألمم املتحدة رتح تعديال عليه تودعألية دولة طرف يف هذا العهد أن تق .1
إعالمه ع� إذا كانت تحبذ عقد مؤÑر للدول األطراف للنظر يف تلك  الدول األطراف يف هذا العهد بأية تعديالت مقرتحة، طالبا إليها

وأي تعديل . األمÃ العام برعاية األمم املتحدة املؤÑر ثلث الدول األطراف عىل األقل عقدهفإذا حبذ عقد . والتصويت عليها املقرتحات
 .إلقراره الحارضة واملقرتعة يف املؤÑر يعرض عىل الجمعية العامة لألمم املتحدة تعتمده أغلبية الدول األطراف

 لتها أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، وفقا لإلجراءاتاملتحدة وقب يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم .2
 .الدستورية لدى كل منها

العهد وبأي  األطراف التي قبلتها، بين� تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا متى بدأ نفاذ هذه التعديالت تصبح ملزمة للدول .3
 .تعديل سابق تكون قد قبلته

  30املادة 

الفقرة  ، يخطر األمÃ العام لألمم املتحدة جميع الدول املشار إليها يف26املادة   من5ر عن االخطارات التي تتم ¶قتىض الفقرة برصف النظ
  : من املادة املذكورة ¶ا ييل1

 ،26التوقيعات والتصديقات واالنض�مات التي تتم طبقا لل�دة ) أ(

  .29، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم يف إطار املادة 27تاريخ بدء نفاذ هذا العهد ¶قتىض املادة ) ب(
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  31املادة 

 .يودع هذا العهد، الذي تتساوى يف الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف محفوظات األمم املتحدة .1

 .26 إىل جميع الدول املشار إليها يف املادة يقوم األم� العام لألمم املتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد .2
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اتفاقية لحامية 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية

 �االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان�
الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي اعتمدتها هيئات األمم املتحدة منذ عام 1948 من تدفق للمبادئ املنصوص عليها يف 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. يف حني فرض اإلعالن التزام أخالقي عىل جميع الدول، يف عام 1953 اتفاقية حامية حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية )وتسمى أيضا االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أو محكمة حقوق اإلنسان األوروبية( دخلت 

حيز التنفيذ، مام يجعلها رشطا قانونيا تنص عىل حامية حقوق اإلنسان.

أنشأت محكمة حقوق اإلنسان األوروبية كيانني أوروبيني، ومقرها يف سرتاسبورغ، فرنسا، لضامن حقوق اإلنسان: اللجنة 

األوروبية لحقوق اإلنسان واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، التي أنشئت يف عام 1958.

بروتوكول 11 ألغى يف وقت الحق اللجنة، وسع املحكمة )مسند إليها املهام والصالحيات التي كانت تقوم بها سابقا اللجنة(، 

وسمح لألفراد بعرض حاالتهم مبارشة عليها. من خالل تصديق بروتوكول 11، قبلت جميع الدول األطراف يف اختصاص املحكمة 

للحكم عىل القضايا املرفوعة ضدهم من قبل األفراد.

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لديها قوة القانون.
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االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان )املعروف أيضا باسم ميثاق سان خوسيه( هو صك دويل لحقوق اإلنسان. وقد اعتمدته 

دول األمريكيتني اجتامع يف سان خوسيه، كوستاريكا، يف 21 نوفمرب عام 1969. دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 18 يوليو عام 

.1978

أنشأت الهيئات املسؤولة عن اإلرشاف عىل االمتثال لالتفاقية لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان 

.)OAS( األمريكية لحقوق اإلنسان، وكالهام أجهزة ملنظمة الدول األمريكية

يف السنوات التي تلت ذلك، استكملت الدول األطراف يف االتفاقية األمريكية أحكامه مع اثنني من بروتوكوالت إضافية.

األول، الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية، والثقافية، افتتح 

باب التوقيع عليها يف مدينة سان سلفادور، السلفادور، يف 17 نوفمرب عام 1988. دخل "بروتوكول سان سلفادور" حيز 

التنفيذ يف 16 نوفمرب عام 1999.

الثاين، الربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام، اعتمد يف أسونسيون، باراغواي، يف 8 

يونيو 1990 م. دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف 28 أغسطس 1991. حتى اآلن تم التصديق عليه من قبل الربازيل وكوستاريكا 

واإلكوادور ونيكاراغوا وبنام وباراغواي وأوروغواي وفنزويال.
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American Convention on Human Rights 
 
 

O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into force July 18, 1978, 
reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American 

System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992). 
 
 

 

Preamble 

The American states signatory to the present Convention,  

Reaffirming their intention to consolidate in this hemisphere, within the framework of 
democratic institutions, a system of personal liberty and social justice based on respect 
for the essential rights of man;  

Recognizing that the essential rights of man are not derived from one's being a national of 
a certain state, but are based upon attributes of the human personality, and that they 
therefore justify international protection in the form of a convention reinforcing or 
complementing the protection provided by the domestic law of the American states;  

Considering that these principles have been set forth in the Charter of the Organization of 
American States, in the American Declaration of the Rights and Duties of Man, and in 
the Universal Declaration of Human Rights, and that they have been reaffirmed and 
refined in other international instruments, worldwide as well as regional in scope;  

Reiterating that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal 
of free men enjoying freedom from fear and want can be achieved only if conditions are 
created whereby everyone may enjoy his economic, social, and cultural rights, as well as 
his civil and political rights; and  

Considering that the Third Special Inter-American Conference (Buenos Aires, 1967) 
approved the incorporation into the Charter of the Organization itself of broader 
standards with respect to economic, social, and educational rights and resolved that an 
inter-American convention on human rights should determine the structure, competence, 
and procedure of the organs responsible for these matters,  

Have agreed upon the following: PART I - STATE OBLIGATIONS AND RIGHTS 
PROTECTED  
 
 
CHAPTER I - GENERAL OBLIGATIONS 
 
Article 1. Obligation to Respect Rights 
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1. The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms 
recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full 
exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, 
color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
economic status, birth, or any other social condition.  

2. For the purposes of this Convention, "person" means every human being.  

Article 2. Domestic Legal Effects 
Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already 
ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in 
accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such 
legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or 
freedoms.  
 
 
CHAPTER II - CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 
 
Article 3. Right to Juridical Personality 
Every person has the right to recognition as a person before the law.  
 
Article 4. Right to Life 
1. Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by 
law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived 
of his life.  

2. In countries that have not abolished the death penalty, it may be imposed only for the 
most serious crimes and pursuant to a final judgment rendered by a competent court and 
in accordance with a law establishing such punishment, enacted prior to the commission 
of the crime. The application of such punishment shall not be extended to crimes to 
which it does not presently apply. 
 
3. The death penalty shall not be reestablished in states that have abolished it.  

4. In no case shall capital punishment be inflicted for political offenses or related 
common crimes.  

5. Capital punishment shall not be imposed upon persons who, at the time the crime was 
committed, were under 18 years of age or over 70 years of age; nor shall it be applied to 
pregnant women.  

6. Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or 
commutation of sentence, which may be granted in all cases. Capital punishment shall 
not be imposed while such a petition is pending decision by the competent authority.  

Article 5. Right to Humane Treatment 
1. Every person has the right to have his physical, mental, and moral integrity respected.  
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2. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading punishment or 
treatment. All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the 
inherent dignity of the human person.  

3. Punishment shall not be extended to any person other than the criminal.  

4. Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from 
convicted persons, and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as 
unconvicted persons.  

5. Minors while subject to criminal proceedings shall be separated from adults and 
brought before specialized tribunals, as speedily as possible, so that they may be treated 
in accordance with their status as minors.  

6. Punishments consisting of deprivation of liberty shall have as an essential aim the 
reform and social readaptation of the prisoners.  

Article 6. Freedom from Slavery 
1. No one shall be subject to slavery or to involuntary servitude, which are prohibited in 
all their forms, as are the slave trade and traffic in women.  

2. No one shall be required to perform forced or compulsory labor. This provision shall 
not be interpreted to mean that, in those countries in which the penalty established for 
certain crimes is deprivation of liberty at forced labor, the carrying out of such a sentence 
imposed by a competent court is prohibited. Forced labor shall not adversely affect the 
dignity or the physical or intellectual capacity of the prisoner.  

3. For the purposes of this article, the following do not constitute forced or compulsory 
labor:  

a. work or service normally required of a person imprisoned in execution of a sentence or 
formal decision passed by the competent judicial authority. Such work or service shall be 
carried out under the supervision and control of public authorities, and any persons 
performing such work or service shall not be placed at the disposal of any private party, 
company, or juridical person;  

b. military service and, in countries in which conscientious objectors are recognized, 
national service that the law may provide for in lieu of military service;  

c. service exacted in time of danger or calamity that threatens the existence or the well-
being of the community; or  

d. work or service that forms part of normal civic obligations.  

Article 7. Right to Personal Liberty 
1. Every person has the right to personal liberty and security.  
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2. No one shall be deprived of his physical liberty except for the reasons and under the 
conditions established beforehand by the constitution of the State Party concerned or by a 
law established pursuant thereto.  

3. No one shall be subject to arbitrary arrest or imprisonment.  

4. Anyone who is detained shall be informed of the reasons for his detention and shall be 
promptly notified of the charge or charges against him.  

5. Any person detained shall be brought promptly before a judge or other officer 
authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a 
reasonable time or to be released without prejudice to the continuation of the proceedings. 
His release may be subject to guarantees to assure his appearance for trial.  

6. Anyone who is deprived of his liberty shall be entitled to recourse to a competent court, 
in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his arrest or 
detention and order his release if the arrest or detention is unlawful. In States Parties 
whose laws provide that anyone who believes himself to be threatened with deprivation 
of his liberty is entitled to recourse to a competent court in order that it may decide on the 
lawfulness of such threat, this remedy may not be restricted or abolished. The interested 
party or another person in his behalf is entitled to seek these remedies.  

7. No one shall be detained for debt. This principle shall not limit the orders of a 
competent judicial authority issued for nonfulfillment of duties of support.  

Article 8. Right to a Fair Trial 
1. Every person has the right to a hearing, with due guarantees and within a reasonable 
time, by a competent, independent, and impartial tribunal, previously established by law, 
in the substantiation of any accusation of a criminal nature made against him or for the 
determination of his rights and obligations of a civil, labor, fiscal, or any other nature.  

2. Every person accused of a criminal offense has the right to be presumed innocent so 
long as his guilt has not been proven according to law. During the proceedings, every 
person is entitled, with full equality, to the following minimum guarantees:  

a. the right of the accused to be assisted without charge by a translator or interpreter, if he 
does not understand or does not speak the language of the tribunal or court;  

b. prior notification in detail to the accused of the charges against him;  

c. adequate time and means for the preparation of his defense;  

d. the right of the accused to defend himself personally or to be assisted by legal counsel 
of his own choosing, and to communicate freely and privately with his counsel;  
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e. the inalienable right to be assisted by counsel provided by the state, paid or not as the 
domestic law provides, if the accused does not defend himself personally or engage his 
own counsel within the time period established by law;  

f. the right of the defense to examine witnesses present in the court and to obtain the 
appearance, as witnesses, of experts or other persons who may throw light on the facts;  

g. the right not to be compelled to be a witness against himself or to plead guilty; and  

h. the right to appeal the judgment to a higher court.  

3. A confession of guilt by the accused shall be valid only if it is made without coercion 
of any kind.  

4. An accused person acquitted by a nonappealable judgment shall not be subjected to a 
new trial for the same cause.  

5. Criminal proceedings shall be public, except insofar as may be necessary to protect the 
interests of justice.  

Article 9. Freedom from Ex Post Facto Laws 
No one shall be convicted of any act or omission that did not constitute a criminal offense, 
under the applicable law, at the time it was committed. A heavier penalty shall not be 
imposed than the one that was applicable at the time the criminal offense was committed. 
If subsequent to the commission of the offense the law provides for the imposition of a 
lighter punishment, the guilty person shall benefit therefrom.  
 
Article 10. Right to Compensation 
Every person has the right to be compensated in accordance with the law in the event he 
has been sentenced by a final judgment through a miscarriage of justice.  
 
Article 11. Right to Privacy 
1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.  
2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his 
family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.  
3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.  
 
Article 12. Freedom of Conscience and Religion 
1. Everyone has the right to freedom of conscience and of religion. This right includes 
freedom to maintain or to change one's religion or beliefs, and freedom to profess or 
disseminate one's religion or beliefs, either individually or together with others, in public 
or in private.  

2. No one shall be subject to restrictions that might impair his freedom to maintain or to 
change his religion or beliefs.  
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3. Freedom to manifest one's religion and beliefs may be subject only to the limitations 
prescribed by law that are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or 
the rights or freedoms of others.  

4. Parents or guardians, as the case may be, have the right to provide for the religious and 
moral education of their children or wards that is in accord with their own convictions.  

Article 13. Freedom of Thought and Expression 
1. Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes 
freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of 
frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other 
medium of one's choice.  

2. The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be subject to 
prior censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, which shall be 
expressly established by law to the extent necessary to ensure:  

a. respect for the rights or reputations of others; or  

b. the protection of national security, public order, or public health or morals.  

3. The right of expression may not be restricted by indirect methods or means, such as the 
abuse of government or private controls over newsprint, radio broadcasting frequencies, 
or equipment used in the dissemination of information, or by any other means tending to 
impede the communication and circulation of ideas and opinions.  

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public entertainments may be 
subject by law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to them for 
the moral protection of childhood and adolescence.  

5. Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred that 
constitute incitements to lawless violence or to any other similar action against any 
person or group of persons on any grounds including those of race, color, religion, 
language, or national origin shall be considered as offenses punishable by law.  

Article 14. Right of Reply 
1. Anyone injured by inaccurate or offensive statements or ideas disseminated to the 
public in general by a legally regulated medium of communication has the right to reply 
or to make a correction using the same communications outlet, under such conditions as 
the law may establish.  

2. The correction or reply shall not in any case remit other legal liabilities that may have 
been incurred.  
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3. For the effective protection of honor and reputation, every publisher, and every 
newspaper, motion picture, radio, and television company, shall have a person 
responsible who is not protected by immunities or special privileges.  

Article 15. Right of Assembly 
The right of peaceful assembly, without arms, is recognized. No restrictions may be 
placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law 
and necessary in a democratic society in the interest of national security, public safety or 
public order, or to protect public health or morals or the rights or freedom of others.  
 
Article 16. Freedom of Association 
1. Everyone has the right to associate freely for ideological, religious, political, economic, 
labor, social, cultural, sports, or other purposes.  

2. The exercise of this right shall be subject only to such restrictions established by law as 
may be necessary in a democratic society, in the interest of national security, public 
safety or public order, or to protect public health or morals or the rights and freedoms of 
others.  

3. The provisions of this article do not bar the imposition of legal restrictions, including 
even deprivation of the exercise of the right of association, on members of the armed 
forces and the police.  

Article 17. Rights of the Family 
1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to 
protection by society and the state.  

2. The right of men and women of marriageable age to marry and to raise a family shall 
be recognized, if they meet the conditions required by domestic laws, insofar as such 
conditions do not affect the principle of nondiscrimination established in this Convention.  

3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending 
spouses.  

4. The States Parties shall take appropriate steps to ensure the equality of rights and the 
adequate balancing of responsibilities of the spouses as to marriage, during marriage, and 
in the event of its dissolution. In case of dissolution, provision shall be made for the 
necessary protection of any children solely on the basis of their own best interests.  

5. The law shall recognize equal rights for children born out of wedlock and those born in 
wedlock.  

Article 18. Right to a Name 
Every person has the right to a given name and to the surnames of his parents or that of 
one of them. The law shall regulate the manner in which this right shall be ensured for all, 
by the use of assumed names if necessary.  
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Article 19. Rights of the Child 
Every minor child has the right to the measures of protection required by his condition as 
a minor on the part of his family, society, and the state.  
 
Article 20. Right to Nationality 
1. Every person has the right to a nationality.  

2. Every person has the right to the nationality of the state in whose territory he was born 
if he does not have the right to any other nationality.  

3. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality or of the right to change it.  

Article 21. Right to Property 
1. Everyone has the right to the use and enjoyment of his property. The law may 
subordinate such use and enjoyment to the interest of society.  

2. No one shall be deprived of his property except upon payment of just compensation, 
for reasons of public utility or social interest, and in the cases and according to the forms 
established by law.  

3. Usury and any other form of exploitation of man by man shall be prohibited by law.  

Article 22. Freedom of Movement and Residence 
1. Every person lawfully in the territory of a State Party has the right to move about in it, 
and to reside in it subject to the provisions of the law.  

2. Every person has the right to leave any country freely, including his own.  

3. The exercise of the foregoing rights may be restricted only pursuant to a law to the 
extent necessary in a democratic society to prevent crime or to protect national security, 
public safety, public order, public morals, public health, or the rights or freedoms of 
others.  

4. The exercise of the rights recognized in paragraph 1 may also be restricted by law in 
designated zones for reasons of public interest.  

5. No one can be expelled from the territory of the state of which he is a national or be 
deprived of the right to enter it.  

6. An alien lawfully in the territory of a State Party to this Convention may be expelled 
from it only pursuant to a decision reached in accordance with law.  

7. Every person has the right to seek and be granted asylum in a foreign territory, in 
accordance with the legislation of the state and international conventions, in the event he 
is being pursued for political offenses or related common crimes.  
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8. In no case may an alien be deported or returned to a country, regardless of whether or 
not it is his country of origin, if in that country his right to life or personal freedom is in 
danger of being violated because of his race, nationality, religion, social status, or 
political opinions.  

9. The collective expulsion of aliens is prohibited.  

Article 23. Right to Participate in Government 
1. Every citizen shall enjoy the following rights and opportunities:  

a. to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen 
representatives;  

b. to vote and to be elected in genuine periodic elections, which shall be by universal and 
equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the 
voters; and  

c. to have access, under general conditions of equality, to the public service of his country.  

2. The law may regulate the exercise of the rights and opportunities referred to in the 
preceding paragraph only on the basis of age, nationality, residence, language, education, 
civil and mental capacity, or sentencing by a competent court in criminal proceedings.  

Article 24. Right to Equal Protection 
All persons are equal before the law. Consequently, they are entitled, without 
discrimination, to equal protection of the law.  
 
Article 25. Right to Judicial Protection 
1. Everyone has the right to simple and prompt recourse, or any other effective recourse, 
to a competent court or tribunal for protection against acts that violate his fundamental 
rights recognized by the constitution or laws of the state concerned or by this Convention, 
even though such violation may have been committed by persons acting in the course of 
their official duties.  

2. The States Parties undertake:  

a. to ensure that any person claiming such remedy shall have his rights determined by the 
competent authority provided for by the legal system of the state;  

b. to develop the possibilities of judicial remedy; and  

c. to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.  
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Article 26. Progressive Development 
The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international 
cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to 
achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of 
the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards 
set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the 
Protocol of Buenos Aires.  
 
 
CHAPTER IV - SUSPENSION OF GUARANTEES, INTERPRETATION, AND 
APPLICATION  
 
Article 27. Suspension of Guarantees 
1. In time of war, public danger, or other emergency that threatens the independence or 
security of a State Party, it may take measures derogating from its obligations under the 
present Convention to the extent and for the period of time strictly required by the 
exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other 
obligations under international law and do not involve discrimination on the ground of 
race, color, sex, language, religion, or social origin.  

2. The foregoing provision does not authorize any suspension of the following articles: 
Article 3 (Right to Juridical Personality), Article 4 (Right to Life), Article 5 (Right to 
Humane Treatment), Article 6 (Freedom from Slavery), Article 9 (Freedom from Ex Post 
Facto Laws), Article 12 (Freedom of Conscience and Religion), Article 17 (Rights of the 
Family), Article 18 (Right to a Name), Article 19 (Rights of the Child), Article 20 (Right 
to Nationality), and Article 23 (Right to Participate in Government), or of the judicial 
guarantees essential for the protection of such rights.  

3. Any State Party availing itself of the right of suspension shall immediately inform the 
other States Parties, through the Secretary General of the Organization of American 
States, of the provisions the application of which it has suspended, the reasons that gave 
rise to the suspension, and the date set for the termination of such suspension.  

Article 28. Federal Clause 
1. Where a State Party is constituted as a federal state, the national government of such 
State Party shall implement all the provisions of the Convention over whose subject 
matter it exercises legislative and judicial jurisdiction.  

2. With respect to the provisions over whose subject matter the constituent units of the 
federal state have jurisdiction, the national government shall immediately take suitable 
measures, in accordance with its constitution and its laws, to the end that the competent 
authorities of the constituent units may adopt appropriate provisions for the fulfillment of 
this Convention.  

3. Whenever two or more States Parties agree to form a federation or other type of 
association, they shall take care that the resulting federal or other compact contains the 

CHAPTER III - ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS 
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provisions necessary for continuing and rendering effective the standards of this 
Convention in the new state that is organized.  

Article 29. Restrictions Regarding Interpretation  
No provision of this Convention shall be interpreted as:  

a. permitting any State Party, group, or person to suppress the enjoyment or exercise of 
the rights and freedoms recognized in this Convention or to restrict them to a greater 
extent than is provided for herein;  

b. restricting the enjoyment or exercise of any right or freedom recognized by virtue of 
the laws of any State Party or by virtue of another convention to which one of the said 
states is a party;  

c. precluding other rights or guarantees that are inherent in the human personality or 
derived from representative democracy as a form of government; or  

d. excluding or limiting the effect that the American Declaration of the Rights and Duties 
of Man and other international acts of the same nature may have.  

Article 30. Scope of Restrictions 
The restrictions that, pursuant to this Convention, may be placed on the enjoyment or 
exercise of the rights or freedoms recognized herein may not be applied except in 
accordance with laws enacted for reasons of general interest and in accordance with the 
purpose for which such restrictions have been established.  
 
Article 31. Recognition of Other Rights 
Other rights and freedoms recognized in accordance with the procedures established in 
Articles 76 and 77 may be included in the system of protection of this Convention.  
 
 
CHAPTER V - PERSONAL RESPONSIBILITIES 
 
Article 32. Relationship between Duties and Rights 
1. Every person has reponsibilities to his family, his community, and mankind.  

2. The rights of each person are limited by the rights of others, by the security of all, and 
by the just demands of the general welfare, in a democratic society.  

 
PART II - MEANS OF PROTECTION 

CHAPTER VI - COMPETENT ORGANS 

Article 33 
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The following organs shall have competence with respect to matters relating to the 
fulfillment of the commitments made by the States Parties to this Convention:  

a. the Inter-American Commission on Human Rights, referred to as "The Commission;" 
and  

b. the Inter-American Court of Human Rights, referred to as "The Court."  

 
CHAPTER VII - INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 

Section 1. Organization  

Article 34 
The Inter-American Commission on Human Rights shall be composed of seven members, 
who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field of 
human rights.  
 
Article 35 
The Commission shall represent all the member countries of the Organization of 
American States.  
 
Article 36 
1. The members of the Commission shall be elected in a personal capacity by the General 
Assembly of the Organization from a list of candidates proposed by the governments of 
the member states.  

2. Each of those governments may propose up to three candidates, who may be nationals 
of the states proposing them or of any other member state of the Organization of 
American States. When a slate of three is proposed, at least one of the candidates shall be 
a national of a state other than the one proposing the slate.  

Article 37  
1. The members of the Commission shall be elected for a term of four years and may be 
reelected only once, but the terms of three of the members chosen in the first election 
shall expire at the end of two years. Immediately following that election the General 
Assembly shall determine the names of those three members by lot.  

2. No two nationals of the same state may be members of the Commission.  

Article 38 
Vacancies that may occur on the Commission for reasons other than the normal 
expiration of a term shall be filled by the Permanent Council of the Organization in 
accordance with the provisions of the Statute of the Commission.  
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The Commission shall prepare its Statute, which it shall submit to the General Assembly 
for approval. It shall establish its own Regulations.  
 
Article 40 
Secretariat services for the Commission shall be furnished by the appropriate specialized 
unit of the General Secretariat of the Organization. This unit shall be provided with the 
resources required to accomplish the tasks assigned to it by the Commission.  
 
 
Section 2. Functions  
 
Article 41 
The main function of the Commission shall be to promote respect for and defense of 
human rights. In the exercise of its mandate, it shall have the following functions and 
powers:  

a. to develop an awareness of human rights among the peoples of America;  

b. to make recommendations to the governments of the member states, when it considers 
such action advisable, for the adoption of progressive measures in favor of human rights 
within the framework of their domestic law and constitutional provisions as well as 
appropriate measures to further the observance of those rights;  

c. to prepare such studies or reports as it considers advisable in the performance of its 
duties;  

d. to request the governments of the member states to supply it with information on the 
measures adopted by them in matters of human rights;  

e. to respond, through the General Secretariat of the Organization of American States, to 
inquiries made by the member states on matters related to human rights and, within the 
limits of its possibilities, to provide those states with the advisory services they request;  

f. to take action on petitions and other communications pursuant to its authority under the 
provisions of Articles 44 through 51 of this Convention; and  

g. to submit an annual report to the General Assembly of the Organization of American 
States.  

Article 42 
The States Parties shall transmit to the Commission a copy of each of the reports and 
studies that they submit annually to the Executive Committees of the Inter-American 
Economic and Social Council and the Inter-American Council for Education, Science, 
and Culture, in their respective fields, so that the Commission may watch over the 
promotion of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and 

Article 39 
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cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as 
amended by the Protocol of Buenos Aires.  
 
Article 43 
The States Parties undertake to provide the Commission with such information as it may 
request of them as to the manner in which their domestic law ensures the effective 
application of any provisions of this Convention.  
 
 
Section 3. Competence  
 
Article 44 
Any person or group of persons, or any nongovernmental entity legally recognized in one 
or more member states of the Organization, may lodge petitions with the Commission 
containing denunciations or complaints of violation of this Convention by a State Party.  
 
Article 45  
1. Any State Party may, when it deposits its instrument of ratification of or adherence to 
this Convention, or at any later time, declare that it recognizes the competence of the 
Commission to receive and examine communications in which a State Party alleges that 
another State Party has committed a violation of a human right set forth in this 
Convention.  

2. Communications presented by virtue of this article may be admitted and examined 
only if they are presented by a State Party that has made a declaration recognizing the 
aforementioned competence of the Commission. The Commission shall not admit any 
communication against a State Party that has not made such a declaration.  

3. A declaration concerning recognition of competence may be made to be valid for an 
indefinite time, for a specified period, or for a specific case.  

4. Declarations shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of 
American States, which shall transmit copies thereof to the member states of that 
Organization.  

Article 46 
1. Admission by the Commission of a petition or communication lodged in accordance 
with Articles 44 or 45 shall be subject to the following requirements:  

a. that the remedies under domestic law have been pursued and exhausted in accordance 
with generally recognized principles of international law;  

b. that the petition or communication is lodged within a period of six months from the 
date on which the party alleging violation of his rights was notified of the final judgment;  
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c. that the subject of the petition or communication is not pending in another international 
proceeding for settlement; and  

d. that, in the case of Article 44, the petition contains the name, nationality, profession, 
domicile, and signature of the person or persons or of the legal representative of the entity 
lodging the petition.  

2. The provisions of paragraphs 1.a and 1.b of this article shall not be applicable when:  

a. the domestic legislation of the state concerned does not afford due process of law for 
the protection of the right or rights that have allegedly been violated;  

b. the party alleging violation of his rights has been denied access to the remedies under 
domestic law or has been prevented from exhausting them; or  

c. there has been unwarranted delay in rendering a final judgment under the 
aforementioned remedies.  

Article 47 
The Commission shall consider inadmissible any petition or communication submitted 
under Articles 44 or 45 if:  

a. any of the requirements indicated in Article 46 has not been met;  

b. the petition or communication does not state facts that tend to establish a violation of 
the rights guaranteed by this Convention;  

c. the statements of the petitioner or of the state indicate that the petition or 
communication is manifestly groundless or obviously out of order; or  

d. the petition or communication is substantially the same as one previously studied by 
the Commission or by another international organization.  

 
Section 4. Procedure  
 
Article 48 
1. When the Commission receives a petition or communication alleging violation of any 
of the rights protected by this Convention, it shall proceed as follows:  

a. If it considers the petition or communication admissible, it shall request information 
from the government of the state indicated as being responsible for the alleged violations 
and shall furnish that government a transcript of the pertinent portions of the petition or 
communication. This information shall be submitted within a reasonable period to be 
determined by the Commission in accordance with the circumstances of each case.  
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b. After the information has been received, or after the period established has elapsed and 
the information has not been received, the Commission shall ascertain whether the 
grounds for the petition or communication still exist. If they do not, the Commission shall 
order the record to be closed.  

c. The Commision may also declare the petition or communication inadmissible or out of 
order on the basis of information or evidence subsequently received.  

d. If the record has not been closed, the Commission shall, with the knowledge of the 
parties, examine the matter set forth in the petition or communication in order to verify 
the facts. If necessary and advisable, the Commission shall carry out an investigation, for 
the effective conduct of which it shall request, and the states concerned shall furnish to it, 
all necessary facilities.  

e. The Commission may request the states concerned to furnish any pertinent information 
and, if so requested, shall hear oral statements or receive written statements from the 
parties concerned.  

f. The Commission shall place itself at the disposal of the parties concerned with a view 
to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of respect for the human rights 
recognized in this Convention.  

2. However, in serious and urgent cases, only the presentation of a petition or 
communication that fulfills all the formal requirements of admissibility shall be necessary 
in order for the Commission to conduct an investigation with the prior consent of the 
state in whose territory a violation has allegedly been committed.  

Article 49 
If a friendly settlement has been reached in accordance with paragraph 1.f of Article 48, 
the Commission shall draw up a report, which shall be transmitted to the petitioner and to 
the States Parties to this Convention, and shall then be communicated to the Secretary 
General of the Organization of American States for publication. This report shall contain 
a brief statement of the facts and of the solution reached. If any party in the case so 
requests, the fullest possible information shall be provided to it.  
 
Article 50 
1. If a settlement is not reached, the Commission shall, within the time limit established 
by its Statute, draw up a report setting forth the facts and stating its conclusions. If the 
report, in whole or in part, does not represent the unanimous agreement of the members 
of the Commission, any member may attach to it a separate opinion. The written and oral 
statements made by the parties in accordance with paragraph 1.e of Article 48 shall also 
be attached to the report.  

2. The report shall be transmitted to the states concerned, which shall not be at liberty to 
publish it.  
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3. In transmitting the report, the Commission may make such proposals and 
recommendations as it sees fit.  

Article 51  
1. If, within a period of three months from the date of the transmittal of the report of the 
Commission to the states concerned, the matter has not either been settled or submitted 
by the Commission or by the state concerned to the Court and its jurisdiction accepted, 
the Commission may, by the vote of an absolute majority of its members, set forth its 
opinion and conclusions concerning the question submitted for its consideration.  

2. Where appropriate, the Commission shall make pertinent recommendations and shall 
prescribe a period within which the state is to take the measures that are incumbent upon 
it to remedy the situation examined.  

3. When the prescribed period has expired, the Commission shall decide by the vote of an 
absolute majority of its members whether the state has taken adequate measures and 
whether to publish its report.  

 
CHAPTER VIII - INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 
Section 1. Organization  
 
Article 52 
1. The Court shall consist of seven judges, nationals of the member states of the 
Organization, elected in an individual capacity from among jurists of the highest moral 
authority and of recognized competence in the field of human rights, who possess the 
qualifications required for the exercise of the highest judicial functions in conformity 
with the law of the state of which they are nationals or of the state that proposes them as 
candidates.  

2. No two judges may be nationals of the same state.  

Article 53 
1. The judges of the Court shall be elected by secret ballot by an absolute majority vote of 
the States Parties to the Convention, in the General Assembly of the Organization, from a 
panel of candidates proposed by those states.  

2. Each of the States Parties may propose up to three candidates, nationals of the state 
that proposes them or of any other member state of the Organization of American States. 
When a slate of three is proposed, at least one of the candidates shall be a national of a 
state other than the one proposing the slate.  

Article 54 
1. The judges of the Court shall be elected for a term of six years and may be reelected 
only once. The term of three of the judges chosen in the first election shall expire at the 
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end of three years. Immediately after the election, the names of the three judges shall be 
determined by lot in the General Assembly.  

2. A judge elected to replace a judge whose term has not expired shall complete the term 
of the latter.  

3. The judges shall continue in office until the expiration of their term. However, they 
shall continue to serve with regard to cases that they have begun to hear and that are still 
pending, for which purposes they shall not be replaced by the newly elected judges.  

Article 55 
1. If a judge is a national of any of the States Parties to a case submitted to the Court, he 
shall retain his right to hear that case.  

2. If one of the judges called upon to hear a case should be a national of one of the States 
Parties to the case, any other State Party in the case may appoint a person of its choice to 
serve on the Court as an ad hoc judge.  

3. If among the judges called upon to hear a case none is a national of any of the States 
Parties to the case, each of the latter may appoint an ad hoc judge.  

4. An ad hoc judge shall possess the qualifications indicated in Article 52.  

5. If several States Parties to the Convention should have the same interest in a case, they 
shall be considered as a single party for purposes of the above provisions. In case of 
doubt, the Court shall decide.  

Article 56 
Five judges shall constitute a quorum for the transaction of business by the Court.  
 
Article 57 
The Commission shall appear in all cases before the Court.  
 
Article 58  
1. The Court shall have its seat at the place determined by the States Parties to the 
Convention in the General Assembly of the Organization; however, it may convene in the 
territory of any member state of the Organization of American States when a majority of 
the Court considers it desirable, and with the prior consent of the state concerned. The 
seat of the Court may be changed by the States Parties to the Convention in the General 
Assembly by a two-thirds vote.  

2. The Court shall appoint its own Secretary.  

3. The Secretary shall have his office at the place where the Court has its seat and shall 
attend the meetings that the Court may hold away from its seat.  
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Article 59 
The Court shall establish its Secretariat, which shall function under the direction of the 
Secretary of the Court, in accordance with the administrative standards of the General 
Secretariat of the Organization in all respects not incompatible with the independence of 
the Court. The staff of the Court's Secretariat shall be appointed by the Secretary General 
of the Organization, in consultation with the Secretary of the Court.  
 
Article 60 
The Court shall draw up its Statute which it shall submit to the General Assembly for 
approval. It shall adopt its own Rules of Procedure.  
 
 
Section 2. Jurisdiction and Functions  
 
Article 61 
1. Only the States Parties and the Commission shall have the right to submit a case to the 
Court.  
2. In order for the Court to hear a case, it is necessary that the procedures set forth in 
Articles 48 and 50 shall have been completed.  
 
Article 62 
1. A State Party may, upon depositing its instrument of ratification or adherence to this 
Convention, or at any subsequent time, declare that it recognizes as binding, ipso facto, 
and not requiring special agreement, the jurisdiction of the Court on all matters relating to 
the interpretation or application of this Convention.  

2. Such declaration may be made unconditionally, on the condition of reciprocity, for a 
specified period, or for specific cases. It shall be presented to the Secretary General of the 
Organization, who shall transmit copies thereof to the other member states of the 
Organization and to the Secretary of the Court.  

3. The jurisdiction of the Court shall comprise all cases concerning the interpretation and 
application of the provisions of this Convention that are submitted to it, provided that the 
States Parties to the case recognize or have recognized such jurisdiction, whether by 
special declaration pursuant to the preceding paragraphs, or by a special agreement.  

Article 63 
1. If the Court finds that there has been a violation of a right or freedom protected by this 
Convention, the Court shall rule that the injured party be ensured the enjoyment of his 
right or freedom that was violated. It shall also rule, if appropriate, that the consequences 
of the measure or situation that constituted the breach of such right or freedom be 
remedied and that fair compensation be paid to the injured party.  

2. In cases of extreme gravity and urgency, and when necessary to avoid irreparable 
damage to persons, the Court shall adopt such provisional measures as it deems pertinent 
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in matters it has under consideration. With respect to a case not yet submitted to the 
Court, it may act at the request of the Commission.  

Article 64 
1. The member states of the Organization may consult the Court regarding the 
interpretation of this Convention or of other treaties concerning the protection of human 
rights in the American states. Within their spheres of competence, the organs listed in 
Chapter X of the Charter of the Organization of American States, as amended by the 
Protocol of Buenos Aires, may in like manner consult the Court.  

2. The Court, at the request of a member state of the Organization, may provide that state 
with opinions regarding the compatibility of any of its domestic laws with the aforesaid 
international instruments.  

Article 65 
To each regular session of the General Assembly of the Organization of American States 
the Court shall submit, for the Assembly's consideration, a report on its work during the 
previous year. It shall specify, in particular, the cases in which a state has not complied 
with its judgments, making any pertinent recommendations.  
 
 
Section 3. Procedure  
 
Article 66 
1. Reasons shall be given for the judgment of the Court.  

2. If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the 
judges, any judge shall be entitled to have his dissenting or separate opinion attached to 
the judgment.  

Article 67 
The judgment of the Court shall be final and not subject to appeal. In case of 
disagreement as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall interpret it at 
the request of any of the parties, provided the request is made within ninety days from the 
date of notification of the judgment.  
 
Article 68 
1. The States Parties to the Convention undertake to comply with the judgment of the 
Court in any case to which they are parties.  

2. That part of a judgment that stipulates compensatory damages may be executed in the 
country concerned in accordance with domestic procedure governing the execution of 
judgments against the state.  

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   188 7/16/2015   2:53:28 AM



189

ملحق

The parties to the case shall be notified of the judgment of the Court and it shall be 
transmitted to the States Parties to the Convention.  
 
 
CHAPTER IX - COMMON PROVISIONS 
 
Article 70 
1. The judges of the Court and the members of the Commission shall enjoy, from the 
moment of their election and throughout their term of office, the immunities extended to 
diplomatic agents in accordance with international law. During the exercise of their 
official function they shall, in addition, enjoy the diplomatic privileges necessary for the 
performance of their duties.  

2. At no time shall the judges of the Court or the members of the Commission be held 
liable for any decisions or opinions issued in the excercise of their functions.  

Article 71 
The position of judge of the Court or member of the Commission is incompatible with 
any other activity that might affect the independence or impartiality of such judge or 
member, as determined in the respective statutes.  
 
Article 72 
The judges of the Court and the members of the Commission shall receive emoluments 
and travel allowances in the form and under the conditions set forth in their statutes, with 
due regard for the importance and independence of their office. Such emoluments and 
travel allowances shall be determined in the budget of the Organization of American 
States, which shall also include the expenses of the Court and its Secretariat. To this end, 
the Court shall draw up its own budget and submit it for approval to the General 
Assembly through the General Secretariat. The latter may not introduce any changes in it.  
 
Article 73 
The General Assembly may, only at the request of the Commission or the Court, as the 
case may be, determine sanctions to be applied against members of the Commission or 
judges of the Court when there are justifiable grounds for such action as set forth in the 
respective statutes. A vote of a two-thirds majority of the member states of the 
Organization shall be required for a decision in the case of members of the Commission 
and, in the case of judges of the Court, a two-thirds majority vote of the States Parties to 
the Convention shall also be required.  
 
 

PART III - GENERAL AND TRANSITORY PROVISIONS 

CHAPTER X - SIGNATURE, RATIFICATION, RESERVATIONS, 
AMENDMENTS, PROTOCOLS, AND DENUNCIATION 

Article 69 
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1. This Convention shall be open for signature and ratification by or adherence of any 
member state of the Organization of American States.  

2. Ratification of or adherence to this Convention shall be made by the deposit of an 
instrument of ratification or adherence with the General Secretariat of the Organization of 
American States. As soon as eleven states have deposited their instruments of ratification 
or adherence, the Convention shall enter into force. With respect to any state that ratifies 
or adheres thereafter, the Convention shall enter into force on the date of the deposit of its 
instrument of ratification or adherence.  

3. The Secretary General shall inform all member states of the Organization of the entry 
into force of the Convention.  

Article 75 
This Convention shall be subject to reservations only in conformity with the provisions of 
the Vienna Convention on the Law of Treaties signed on May 23, 1969.  
 
Article 76 
1. Proposals to amend this Convention may be submitted to the General Assembly for the 
action it deems appropriate by any State Party directly, and by the Commission or the 
Court through the Secretary General.  

2. Amendments shall enter into force for the States ratifying them on the date when two-
thirds of the States Parties to this Convention have deposited their respective instruments 
of ratification. With respect to the other States Parties, the amendments shall enter into 
force on the dates on which they deposit their respective instruments of ratification.  

Article 77 
1. In accordance with Article 31, any State Party and the Commission may submit 
proposed protocols to this Convention for consideration by the States Parties at the 
General Assembly with a view to gradually including other rights and freedoms within its 
system of protection.  

2. Each protocol shall determine the manner of its entry into force and shall be applied 
only among the States Parties to it.  

Article 78 
1. The States Parties may denounce this Convention at the expiration of a five-year 
period from the date of its entry into force and by means of notice given one year in 
advance. Notice of the denunciation shall be addressed to the Secretary General of the 
Organization, who shall inform the other States Parties.  
 
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party concerned 
from the obligations contained in this Convention with respect to any act that may 
constitute a violation of those obligations and that has been taken by that state prior to the 
effective date of denunciation.  
 

Article 74
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CHAPTER XI - TRANSITORY PROVISIONS 
 
Section 1. Inter-American Commission on Human Rights  
 
Article 79 
Upon the entry into force of this Convention, the Secretary General shall, in writing, 
request each member state of the Organization to present, within ninety days, its 
candidates for membership on the Inter-American Commission on Human Rights. The 
Secretary General shall prepare a list in alphabetical order of the candidates presented, 
and transmit it to the member states of the Organization at least thirty days prior to the 
next session of the General Assembly.  
 
Article 80 
The members of the Commission shall be elected by secret ballot of the General 
Assembly from the list of candidates referred to in Article 79. The candidates who obtain 
the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of 
the member states shall be declared elected. Should it become necessary to have several 
ballots in order to elect all the members of the Commission, the candidates who receive 
the smallest number of votes shall be eliminated successively, in the manner determined 
by the General Assembly.  
 
 
Section 2. Inter-American Court of Human Rights  
 
Article 81 
Upon the entry into force of this Convention, the Secretary General shall, in writing, 
request each State Party to present, within ninety days, its candidates for membership on 
the Inter-American Court of Human Rights. The Secretary General shall prepare a list in 
alphabetical order of the candidates presented and transmit it to the States Parties at least 
thirty days prior to the next session of the General Assembly.  
 
Article 82 
The judges of the Court shall be elected from the list of candidates referred to in Article 
81, by secret ballot of the States Parties to the Convention in the General Assembly. The 
candidates who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes 
of the representatives of the States Parties shall be declared elected. Should it become 
necessary to have several ballots in order to elect all the judges of the Court, the 
candidates who receive the smallest number of votes shall be eliminated successively, in 
the manner determined by the States Parties.  
 
 
Source: University of Minnesota Human Rights Library: 
http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm 
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امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
بعد قمة 1963 حيث وقع زعامء افريقيا ميثاق منظمة الوحدة األفريقية، تم دعوتهم لدراسة إمكانية اعتامد االتفاقية 

األفريقية لحقوق اإلنسان من أجل التنفيذ الكامل لكال من ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان . استمرت 

عملية اعتامد امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب فرتة طويلة حتى عام 1981، ويعرف أيضا باسم ميثاق بانجول.

دخل امليثاق األفريقي حيز التنفيذ يوم 21 أكتوبر عام 1986، وصدقت عليها أكرث من 40 دولة أفريقية، وبذلك أصبحت 

االتفاقية اإلقليمية األكرث قبوال. ويشمل ميثاق الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فضال عن الحقوق املدنية والسياسية، 

ويعطي األهمية الالزمة الفرتاض أن للشخص واجبات فضال عن الحقوق يف املجتمع.

الرقابة وتفسري امليثاق هي مهمة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، التي أنشئت يف عام 1987 ويقع مقرها الرئييس 

اآلن يف بانجول، غامبيا. اعتمد بروتوكول للميثاق يف وقت الحق يف عام 1998 حيث كان املراد إنشاء محكمة أفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب . دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف 25 يناير 2005.
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AFRICAN (BANJUL) CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS 

 
 
(Adopted 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into 
force 21 October 1986) 
 
 

Preamble 
 
The African States members of the Organization of African Unity, parties to the present 
convention entitled "African Charter on Human and Peoples' Rights",  
 
Recalling Decision 115 (XVI) of the Assembly of Heads of State and Government at its 
Sixteenth Ordinary Session held in Monrovia, Liberia, from 17 to 20 July 1979 on the 
preparation of a "preliminary draft on an African Charter on Human and Peoples' Rights 
providing inter alia for the establishment of bodies to promote and protect human and 
peoples' rights";  
 
Considering the Charter of the Organization of African Unity, which stipulates that 
"freedom, equality, justice and dignity are essential objectives for the achievement of the 
legitimate aspirations of the African peoples";  
 
Reaffirming the pledge they solemnly made in Article 2 of the said Charter to eradicate all 
forms of colonialism from Africa, to coordinate and intensify their cooperation and efforts 
to achieve a better life for the peoples of Africa and to promote international cooperation 
having due regard to the Charter of the United Nations. and the Universal Declaration of 
Human Rights;  
 
Taking into consideration the virtues of their historical tradition and the values of African 
civilization which should inspire and characterize their reflection on the concept of human 
and peoples' rights;  
 
Recognizing on the one hand, that fundamental human rights stem from the attributes of 
human beings which justifies their national and international protection and on the other 
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hand that the reality and respect of peoples rights should necessarily guarantee human 
rights;  
 
Considering that the enjoyment of rights and freedoms also implies the performance of 
duties on the part of everyone; Convinced that it is henceforth essential to pay a particular 
attention to the right to development and that civil and political rights cannot be 
dissociated from economic, social and cultural rights in their conception as well as 
universality and that the satisfaction of economic, social and cultural rights ia a guarantee 
for the enjoyment of civil and political rights;  
 
Conscious of their duty to achieve the total liberation of Africa, the peoples of which are 
still struggling for their dignity and genuine independence, and undertaking to eliminate 
colonialism, neo-colonialism, apartheid, zionism and to dismantle aggressive foreign 
military bases and all forms of discrimination, particularly those based on race, ethnic 
group, color, sex. language, religion or political opinions;  
 
Reaffirming their adherence to the principles of human and peoples' rights and freedoms 
contained in the declarations, conventions and other instrument adopted by the 
Organization of African Unity, the Movement of Non-Aligned Countries and the United 
Nations;  
 
Firmly convinced of their duty to promote and protect human and people' rights and 
freedoms taking into account the importance traditionally attached to these rights and 
freedoms in Africa;  
 
Have agreed as follows:  
 

Part I: Rights and Duties 
 
 

Chapter I: Human and Peoples' Rights 
 
 

Article 1 
 
The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter 
shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Chapter and shall 
undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them. 
 

Article 2 
 
Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized 
and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic 
group, color, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social 
origin, fortune, birth or other status. 
 

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   196 7/16/2015   2:53:32 AM



197

ملحق

 

 
Article 3 

 
1. Every individual shall be equal before the law.  
 
2. Every individual shall be entitled to equal protection of the law.  
 
 

Article 4 
 
Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and 
the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.  
 
 

Article 5 
 
Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human 
being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of 
man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment 
and treatment shall be prohibited.  
 

Article 6 
 
Every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one 
may be deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by 
law. In particular, no one may be arbitrarily arrested or detained.  
 
 

Article 7 
 
1. Every individual shall have the right to have his cause heard. This comprises: (a) the 

right to an appeal to competent national organs against acts of violating his 
fundamental rights as recognized and guaranteed by conventions, laws, regulations 
and customs in force; (b) the right to be presumed innocent until proved guilty by a 
competent court or tribunal; (c) the right to defense, including the right to be 
defended by counsel of his choice; (d) the right to be tried within a reasonable time by 
an impartial court or tribunal.  

 
2. No one may be condemned for an act or omission which did not constitute a legally 

punishable offence at the time it was committed. No penalty may be inflicted for an 
offence for which no provision was made at the time it was committed. Punishment is 
personal and can be imposed only on the offender.  
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Freedom of conscience, the profession and free practice of religion shall be guaranteed. No 
one may, subject to law and order, be submitted to measures restricting the exercise of 
these freedoms.  
 
 

Article 9 
 
1. Every individual shall have the right to receive information.  
 
2. Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within 

the law.  
 
 

Article 10 
 
1. Every individual shall have the right to free association provided that he abides by 

the law.  
 
2. Subject to the obligation of solidarity provided for in 29 no one may be compelled to 

join an association.  
 
 

Article 11 
 

Every individual shall have the right to assemble freely with others. The exercise of this 
right shall be subject only to necessary restrictions provided for by law in particular those 
enacted in the interest of national security, the safety, health, ethics and rights and 
freedoms of others.  
 
 

Article 12 
 
1.  Every individual shall have the right to freedom of movement and residence within 

the borders of a State provided he abides by the law.  
 
2.  Every individual shall have the right to leave any country including his own, and to 

return to his country. This right may only be subject to restrictions, provided for by 
law for the protection of national security, law and order, public health or morality.  

 
3.  Every individual shall have the right, when persecuted, to seek and obtain asylum in 

other countries in accordance with laws of those countries and international 
conventions.  

 
4.  A non-national legally admitted in a territory of a State Party to the present Charter, 

may only be expelled from it by virtue of a decision taken in accordance with the law.  
 

Article 8
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5.  The mass expulsion of non-nationals shall be prohibited. Mass expulsion shall be that 
which is aimed at national, racial, ethnic or religious groups.  

 
 

Article 13 
 
1. Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his 

country, either directly or through freely chosen representatives in accordance with 
the provisions of the law.  

 
2. Every citizen shall have the right of equal access to the public service of his country.  
 
 
3.  Every individual shall have the right of access to public property and services in strict 

equality of all persons before the law.  
 

Article 14 
 
The right to property shall be guaranteed. It may only be encroached upon in the interest 
of public need or in the general interest of the community and in accordance with the 
provisions of appropriate laws.  
 
 

Article 15 
 
Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, 
and shall receive equal pay for equal work.  
 
 

Article 16 
 
1.  Every individual shall have the right to enjoy the best attainable state of physical and 

mental health.  
 
2.  States parties to the present Charter shall take the necessary measures to protect the 

health of their people and to ensure that they receive medical attention when they are 
sick.  

 
 

Article 17 
 
1.  Every individual shall have the right to education.  
 
2.  Every individual may freely, take part in the cultural life of his community.  
 
3. The promotion and protection of morals and traditional values recognized by the 

community shall be the duty of the State. 
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Article 18 
 
1.  The family shall be the natural unit and basis of society. It shall be protected by the 

State which shall take care of its physical health and moral.  
 
2.  The State shall have the duty to assist the family which is the custodian or morals and 

traditional values recognized by the community.  
 
3.  The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and 

also ensure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in 
international declarations and conventions.  

 
4.  The aged and the disabled shall also have the right to special measures of protection 

in keeping with their physical or moral needs.  
 

Article 19 
 
All peoples shall be equal; they shall enjoy the same respect and shall have the same rights. 
Nothing shall justify the domination of a people by another.  
 
 
 
 

Article 20 
 
1.  All peoples shall have the right to existence. They shall have the unquestionable and 

inalienable right to self- determination. They shall freely determine their political 
status and shall pursue their economic and social development according to the policy 
they have freely chosen. 

 
2.  Colonized or oppressed peoples shall have the right to free themselves from the bonds 

of domination by resorting to any means recognized by the international community.  
 
3.  All peoples shall have the right to the assistance of the States parties to the present 

Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, 
economic or cultural.  

 
 

Article 21 
 
1.  All peoples shall freely dispose of their wealth and natural resources. This right shall 

be exercised in the exclusive interest of the people. In no case shall a people be 
deprived of it.  
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2.  In case of spoliation the dispossessed people shall have the right to the lawful 

recovery of its property as well as to an adequate compensation.  
 
3.  The free disposal of wealth and natural resources shall be exercised without prejudice 

to the obligation of promoting international economic cooperation based on mutual 
respect, equitable exchange and the principles of international law. 

 
4.  States parties to the present Charter shall individually and collectively exercise the 

right to free disposal of their wealth and natural resources with a view to 
strengthening African unity and solidarity.  

 
5.  States parties to the present Charter shall undertake to eliminate all forms of foreign 

economic exploitation particularly that practiced by international monopolies so as to 
enable their peoples to fully benefit from the advantages derived from their national 
resources.  

 
Article 22 

 
1.  All peoples shall have the right to their economic, social and cultural development 

with due regard to their freedom and identity and in the equal enjoyment of the 
common heritage of mankind.  

 
2.  States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the 

right to development.  
 
 

Article 23 
 
1.  All peoples shall have the right to national and international peace and security. The 

principles of solidarity and friendly relations implicitly affirmed by the Charter of 
the United Nations and reaffirmed by that of the Organization of African Unity shall 
govern relations between States.  

 
2.  For the purpose of strengthening peace, solidarity and friendly relations, States 

parties to the present Charter shall ensure that: (a) any individual enjoying the right 
of asylum under 12 of the present Charter shall not engage in subversive activities 
against his country of origin or any other State party to the present Charter; (b) their 
territories shall not be used as bases for subversive or terrorist activities against the 
people of any other State party to the present Charter.  

 
 

Article 24 
 
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their 
development.  
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Article 25 
 
States parties to the present Charter shall have the duty to promote and ensure through 
teaching, education and publication, the respect of the rights and freedoms contained in the 
present Charter and to see to it that these freedoms and rights as well as corresponding 
obligations and duties are understood.  
 
 

Article 26 
 
States parties to the present Charter shall have the duty to guarantee the independence of 
the Courts and shall allow the establishment and improvement of appropriate national 
institutions entrusted with the promotion and protection of the rights and freedoms 
guaranteed by the present Charter.  
 
 
 

Chapter II: Duties 
 
 

Article 27 
 

1.  Every individual shall have duties towards his family and society, the State and other 
legally recognized communities and the international community.  

 
2.  The rights and freedoms of each individual shall be exercised with due regard to the 

rights of others, collective security, morality and common interest.  
 
 

Article 28 
 
Every individual shall have the duty to respect and consider his fellow beings without 
discrimination, and to maintain relations aimed at promoting, safeguarding and 
reinforcing mutual respect and tolerance.  
 
 

Article 29 
 
The individual shall also have the duty:  
 
1. To preserve the harmonious development of the family and to work for the cohesion 

and respect of the family; to respect his parents at all times, to maintain them in case 
of need;  

 
2.  To serve his national community by placing his physical and intellectual abilities at its 

service;  
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3.  Not to compromise the security of the State whose national or resident he is;  
 
4.  To preserve and strengthen social and national solidarity, particularly when the 

latter is threatened;  
 
5.  To preserve and strengthen the national independence and the territorial integrity of 

his country and to contribute to its defense in accordance with the law;  
 
6.  To work to the best of his abilities and competence, and to pay taxes imposed by law 

in the interest of the society;  
 
7.  To preserve and strengthen positive African cultural values in his relations with other 

members of the society, in the spirit of tolerance, dialogue and consultation and, in 
general, to contribute to the promotion of the moral well being of society;  

 
8.  To contribute to the best of his abilities, at all times and at all levels, to the promotion 

and achievement of African unity.  
 
 
 

Part II: Measures of Safeguard 
 
 

Chapter I: Establishment and Organization of the African 
Commission on Human and Peoples' Rights 

 
 

Article 30 
 
An African Commission on Human and Peoples' Rights, hereinafter called "the 
Commission", shall be established within the Organization of African Unity to promote 
human and peoples' rights and ensure their protection in Africa.  
 
 

Article 31 
 
1. The Commission shall consist of eleven members chosen from amongst African 

personalities of the highest reputation, known for their high morality, integrity, 
impartiality and competence in matters of human and peoples' rights; particular 
consideration being given to persons having legal experience.  

 
2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity.   
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Article 32 
 
The Commission shall not include more than one national of the same state.  
 

Article 33 
 
The members of the Commission shall be elected by secret ballot by the Assembly of Heads 
of State and Government, from a list of persons nominated by the States parties to the 
present Charter.  
 

Article 34 
 
Each State party to the present Charter may not nominate more than two candidates. The 
candidates must have the nationality of one of the States party to the present Charter. 
When two candidates are nominated by a State, one of them may not be a national of that 
State.  
 

Article 35 
 
1. The Secretary General of the Organization of African Unity shall invite States parties 

to the present Charter at least four months before the elections to nominate 
candidates; 

 
2. The Secretary General of the Organization of African Unity shall make an 

alphabetical list of the persons thus nominated and communicate it to the Heads of 
State and Government at least one month before the elections. 

 
Article 36 

 
The members of the Commission shall be elected for a six year period and shall be eligible 
for re-election. However, the term of office of four of the members elected at the first 
election shall terminate after two years and the term of office of three others, at the end of 
four years.  
 

Article 37 
 
Immediately after the first election, the Chairman of the Assembly of Heads of State and 
Government of the Organization of African Unity shall draw lots to decide the names of 
those members referred to in Article 36. 
 

Article 38 
 
After their election, the members of the Commission shall make a solemn declaration to 
discharge their duties impartially and faithfully. 
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Article 39 
 
1. In case of death or resignation of a member of the Commission the Chairman of the 

Commission shall immediately inform the Secretary General of the Organization of 
African Unity, who shall declare the seat vacant from the date of death or from the 
date on which the resignation takes effect. 

 
2. If, in the unanimous opinion of other members of the Commission, a member has 

stopped discharging his duties for any reason other than a temporary absence, the 
Chairman of the Commission shall inform the Secretary General of the Organization 
of African Unity, who shall then declare the seat vacant. 

 
3. In each of the cases anticipated above, the Assembly of Heads of State and 

Government shall replace the member whose seat became vacant for the remaining 
period of his term unless the period is less than six months.  

 
Article 40 

 
Every member of the Commission shall be in office until the date his successor assumes 
office.  
 
 

Article 41 
 
The Secretary General of the Organization of African Unity shall appoint the Secretary of 
the Commission. He shall also provide the staff and services necessary for the effective 
discharge of the duties of the Commission. The Organization of African Unity shall bear 
the costs of the staff and services.   
 

Article 42 
 
1. The Commission shall elect its Chairman and Vice Chairman for a two-year period. 

They shall be eligible for re-election. 
 
2. The Commission shall lay down its rules of procedure. 
 
3. Seven members shall form the quorum. 
 
4. In case of an equality of votes, the Chairman shall have a casting vote. 
  
5. The Secretary General may attend the meetings of the Commission. He shall not 

participate in deliberations nor shall he be entitled to vote. The Chairman of the 
Commission may, however, invite him to speak. 
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In discharging their duties, members of the Commission shall enjoy diplomatic privileges 
and immunities provided for in the General Convention on the Privileges and Immunities 
of the Organization of African Unity. 
 

Article 44 
 
Provision shall be made for the emoluments and allowances of the members of the 
Commission in the Regular Budget of the Organization of African Unity. 
 
 

Chapter II -- Mandate of the Commission 
 
 

Article 45 
 

The functions of the Commission shall be:  
 
1. To promote Human and Peoples' Rights and in particular:  
 
(a) To collect documents, undertake studies and researches on African problems in the 

field of human and peoples' rights, organize seminars, symposia and conferences, 
disseminate information, encourage national and local institutions concerned with 
human and peoples' rights, and should the case arise, give its views or make 
recommendations to Governments.  

 
(b) To formulate and lay down, principles and rules aimed at solving legal problems 

relating to human and peoples' rights and fundamental freedoms upon which African 
Governments may base their legislations.  

 
(c) Co-operate with other African and international institutions concerned with the 

promotion and protection of human and peoples' rights.  
 
2.  Ensure the protection of human and peoples' rights under conditions laid down by 

the present Charter.  
 
3.  Interpret all the provisions of the present Charter at the request of a State party, an 

institution of the OAU or an African Organization recognized by the OAU.  
 
4.  Perform any other tasks which may be entrusted to it by the Assembly of Heads of 

State and Government.  
 
 

 

Article 43
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Article 46 
 
The Commission may resort to any appropriate method of investigation; it may hear from 
the Secretary General of the Organization of African Unity or any other person capable of 
enlightening it.  
  

Communication from States 
 
 

Article 47 
 
If a State party to the present Charter has good reasons to believe that another State party 
to this Charter has violated the provisions of the Charter, it may draw, by written 
communication, the attention of that State to the matter. This communication shall also be 
addressed to the Secretary General of the OAU and to the Chairman of the Commission. 
Within three months of the receipt of the communication, the State to which the 
communication is addressed shall give the enquiring State, written explanation or 
statement elucidating the matter. This should include as much as possible relevant 
information relating to the laws and rules of procedure applied and applicable, and the 
redress already given or course of action available.  
 
 

Article 48 
 
If within three months from the date on which the original communication is received by 
the State to which it is addressed, the issue is not settled to the satisfaction of the two States 
involved through bilateral negotiation or by any other peaceful procedure, either State 
shall have the right to submit the matter to the Commission through the Chairman and 
shall notify the other States involved.  
 
 

Article 49 
 

Notwithstanding the provisions of 47, if a State party to the present Charter considers that 
another State party has violated the provisions of the Charter, it may refer the matter 
directly to the Commission by addressing a communication to the Chairman, to the 
Secretary General of the Organization of African Unity and the State concerned.  
 
 

Article 50 
 

The Commission can only deal with a matter submitted to it after making sure that all local 
remedies, if they exist, have been exhausted, unless it is obvious to the Commission that the 
procedure of achieving these remedies would be unduly prolonged.  
 

Chapter III -- Procedure of the Commission 
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Article 51 
 
1. The Commission may ask the States concerned to provide it with all relevant 

information.  
 
2. When the Commission is considering the matter, States concerned may be 

represented before it and submit written or oral representation.  
 
 

Article 52 
 
After having obtained from the States concerned and from other sources all the 
information it deems necessary and after having tried all appropriate means to reach an 
amicable solution based on the respect of Human and Peoples' Rights, the Commission 
shall prepare, within a reasonable period of time from the notification referred to in 48, a 
report stating the facts and its findings. This report shall be sent to the States concerned 
and communicated to the Assembly of Heads of State and Government.  
 
 

Article 53 
 
While transmitting its report, the Commission may make to the Assembly of Heads of State 
and Government such recommendations as it deems useful.  
 
 

Article 54 
 
The Commission shall submit to each ordinary Session of the Assembly of Heads of State 
and Government a report on its activities.  
 

Other Communications 
 
 

Article 55 
 
1. Before each Session, the Secretary of the Commission shall make a list of the 

communications other than those of States parties to the present Charter and 
transmit them to the members of the Commission, who shall indicate which 
communications should be considered by the Commission.  

 
2. A communication shall be considered by the Commission if a simple majority of its 

members so decide.  
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Article 56 
 
Communications relating to human and peoples' rights referred to in 55 received by the 
Commission, shall be considered if they:  
 
1. Indicate their authors even if the latter request anonymity,  
 
2. Are compatible with the Charter of the Organization of African Unity or with the 

present Charter,  
 
3. Are not written in disparaging or insulting language directed against the State 

concerned and its institutions or to the Organization of African Unity,  
 
4. Are not based exclusively on news discriminated through the mass media,  
 
5. Are sent after exhausting local remedies, if any, unless it is obvious that this 

procedure is unduly prolonged,  
 
6. Are submitted within a reasonable period from the time local remedies are exhausted 

or from the date the Commission is seized of the matter, and  
 
7. Do not deal with cases which have been settled by these States involved in accordance 

with the principles of the Charter of the United Nations, or the Charter of the 
Organization of African Unity or the provisions of the present Charter.  

 
 

Article 57 
 
Prior to any substantive consideration, all communications shall be brought to the 
knowledge of the State concerned by the Chairman of the Commission.  
 
 

Article 58 
 
1.  When it appears after deliberations of the Commission that one or more 

communications apparently relate to special cases which reveal the existence of a 
series of serious or massive violations of human and peoples' rights, the Commission 
shall draw the attention of the Assembly of Heads of State and Government to these 
special cases.  

 
2. The Assembly of Heads of State and Government may then request the Commission 

to undertake an in-depth study of these cases and make a factual report, 
accompanied by its findings and recommendations.  

 
3. A case of emergency duly noticed by the Commission shall be submitted by the latter 

to the Chairman of the Assembly of Heads of State and Government who may 
request an in-depth study.  
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Article 59 
 
1. All measures taken within the provisions of the present Charter shall remain 

confidential until such a time as the Assembly of Heads of State and Government 
shall otherwise decide.  

 
2. However, the report shall be published by the Chairman of the Commission upon the 

decision of the Assembly of Heads of State and Government.  
 
3. The report on the activities of the Commission shall be published by its Chairman 

after it has been considered by the Assembly of Heads of State and Government.  
 
 

Chapter IV -- Applicable Principles 
 
 

Article 60 
 
The Commission shall draw inspiration from international law on human and peoples' 
rights, particularly from the provisions of various African instruments on human and 
peoples' rights, the Charter of the United Nations, the Charter of the Organization of 
African Unity, the Universal Declaration of Human Rights, other instruments adopted by 
the United Nations and by African countries in the field of human and peoples' rights as 
well as from the provisions of various instruments adopted within the Specialized Agencies 
of the United Nations of which the parties to the present Charter are members.  
 
 

Article 61 
 
The Commission shall also take into consideration, as subsidiary measures to determine the 
principles of law, other general or special international conventions, laying down rules 
expressly recognized by member states of the Organization of African Unity, African 
practices consistent with international norms on human and people's rights, customs 
generally accepted as law, general principles of law recognized by African states as well as 
legal precedents and doctrine. 
 
 

Article 62 
 
Each state party shall undertake to submit every two years, from the date the present 
Charter comes into force, a report on the legislative or other measures taken with a view to 
giving effect to the rights and freedoms recognized and guaranteed by the present Charter.  
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Article 63

1. The present Charter shall be open to signature, ratification or adherence of the 
member states of the Organization of African Unity.

2. The instruments of ratification or adherence to the present Charter shall be deposited 
with the Secretary General of the Organization of African Unity.

3. The present Charter shall come into force three months after the reception by the 
Secretary General of the instruments of ratification or adherence of a simple majority 
of the member states of the Organization of African Unity.

Part III: General Provisions 

Article 64

1. After the coming into force of the present Charter, members of the Commission shall 
be elected in accordance with the relevant Articles of the present Charter.

2. The Secretary General of the Organization of African Unity shall convene the first 
meeting of the Commission at the Headquarters of the Organization within three 
months of the constitution of the Commission. Thereafter, the Commission shall be 
convened by its Chairman whenever necessary but at least once a year.

Article 65

For each of the States that will ratify or adhere to the present Charter after its coming into 
force, the Charter shall take effect three months after the date of the deposit by that State 
of its instrument of ratification or adherence. 

Article 66

Special protocols or agreements may, if necessary, supplement the provisions of the present 
Charter.

Article 67

The Secretary General of the Organization of African Unity shall inform member states of 
the Organization of the deposit of each instrument of ratification or adherence.

Article 68

The present Charter may be amended if a State party makes a written request to that effect 
to the Secretary General of the Organization of African Unity. The Assembly of Heads of 
State and Government may only consider the draft amendment after all the States parties 
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have been duly informed of it and the Commission has given its opinion on it at the request 
of the sponsoring State. The amendment shall be approved by a simple majority of the 
States parties. It shall come into force for each State which has accepted it in accordance 
with its constitutional procedure three months after the Secretary General has received 
notice of the acceptance.  
 
Adopted by the eighteenth Assembly of Heads of State and Government June 1981 – Nairobi, 
Kenya 
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 الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وهيئات 
رصدها �وتشمل إجراءات الشكاوى�

من أكرث من عرشين من املعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان، يشار إىل تسعة صكوك دولية أساسية عىل أنها بلورة حقوق 

اإلنسان. منذ اعتامد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام 1948، صادقت جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة معاهدة 

أساسية دولية لحقوق اإلنسان عىل األقل، وصدقت 80 يف املئة عىل أربعة أو أكرث. املعاهدات ملزمة قانونا لتلك الدول التي 

تصادق عليها. 

أنشأت كل من هذه املعاهدات لجنة من الخرباء تم إنشاؤها وفقا ألحكام املعاهدة التي تراقبها. هذه الهيئات تراقب تنفيذ 

أحكام املعاهدة من جانب الدول األطراف فيها. 

عىل سبيل املثال، عندما تصادق دولة عىل معاهدة، فإنها تصبح ملزمة بتنفيذ الحقوق املعرتف بها يف هذه املعاهدة وتقديم 

تقارير دورية إىل لجنة املتابعة عىل امتثالها. هذا النظام من مراقبة حقوق اإلنسان هو شائع ملعظم معاهدات األمم املتحدة 

لحقوق اإلنسان.

باإلضافة إىل إجراءات تقديم التقارير، فإن بعض الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات قد تؤدي مهام رصد إضافية من خالل 

ثالث آليات أخرى: إجراءات التحقيق، وفحص الشكاوى بني الدول والنظر يف الشكاوى الفردية.

أربعة من اللجان )لجنة حقوق اإلنسان، ولجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء 

عىل التمييز ضد املرأة( ميكنها، يف ظل ظروف معينة، تلقي االلتامسات املقدمة من األفراد الذين يدعون أن حقوقهم املنصوص 

عليها يف املعاهدات قد انتهكت. 

اللجان أيضا نرشت تفسريها ملضمون األحكام الخاصة بحقوق اإلنسان، وهو ما يعرف بالتعليقات العامة عىل قضايا موضوعية 

أو أساليب العمل.

www2 ohchr org/english/bodies/ :ملزيد من املعلومات حول تقديم الشكاوى حول انتهاكات حقوق اإلنسان، انتقل إىل

petitions/index htm

وفيام ييل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان األساسية وهيئات املعاهدات لكل منها:

ICERD الصك: االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي

االعتامد: 21 ديسمرب 1965

تاريخ بدء النفاذ: 4 يناير 1969

)CERD( هيئة املراقبة: لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي

العضوية: مثانية عرش خبريا مستقال تنتخبهم الدول األطراف

الدور: مراقبة تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي من قبل الدول األطراف فيه.

إجراءات الشكوى: باإلضافة إىل استعراض تقارير منتظمة من الدول األطراف، تم تكليف اللجنة بأداء ثالث وظائف رصد 

اخرى: إجراء اإلنذار املبكر، وفحص الشكاوى بني الدول والنظر يف الشكاوى الفردية.

)ICCPR( الصك: العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
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االعتامد: 16 ديسمرب 1966

تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير 1976

هيئة املراقبة: لجنة حقوق اإلنسان

العضوية: مثانية عرش خبريا مستقال تنتخبهم الدول األطراف

الدور: مراقبة تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني االختياريني امللحقني به من قبل 

الدول األطراف فيه.

إجراءات الشكوى: لدى اللجنة صالحية النظر يف الشكاوى بني الدول ودراسة الشكاوى الفردية فيام يتعلق بانتهاكات 

مزعومة للعهد من الدول األطراف. 

ICESCR الصك: العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

االعتامد: 16 ديسمرب 1966

تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير 1976

CESCR هيئة املراقبة: اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

العضوية: مثانية عرش خرباء مستقلني يف مجال حقوق اإلنسان تنتخبهم الدول األطراف

الدور: مراقبة تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية ومن الدول األطراف فيها.

إجراءات الشكوى: ال ميكن أن تنظر اللجنة يف الشكاوى الفردية، عىل الرغم من أن مرشوع الربوتوكول االختياري امللحق 

بالعهد قيد النظر والذي يعطي اختصاص اللجنة يف هذا الصدد.

)CEDAW( الصك: اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

االعتامد: 18 ديسمرب 1979

تاريخ بدء النفاذ: 3 سبتمرب 1981

)CEDAW( هيئة املراقبة: اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة

العضوية: ثالثة وعرشون خبريا مستقال تنتخبهم الدول األطراف

الدور: مراقبة تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق بها من قبل الدول 

األطراف فيه.

إجراءات الشكوى: تم تكليف اللجنة ب: )1( تلقي البالغات املقدمة من األفراد أو مجموعات األفراد حول انتهاكات 

للحقوق املحمية مبوجب االتفاقية و)2( الرشوع يف تحقيقات يف حاالت االنتهاكات الجسيمة أو املنهجية لحقوق املرأة 

)اإلجراءات املتاحة فقط التي قبلتها الدولة املعنية(.

)CAT( الصك: اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب الإلنسانية أو املهينة أو العقوبة

االعتامد: 10 ديسمرب 1984

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   214 7/16/2015   2:53:45 AM



ملحق

215

تاريخ بدء النفاذ: 26 يونيو 1987

)CAT( هيئة املراقبة: لجنة مناهضة التعذيب

العضوية: عرشة خرباء مستقلني تنتخبهم الدول األطراف

الدور: مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب الإلنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري امللحق بها 

من قبل الدول األطراف فيه.

إجراءات الشكوى: باإلضافة إىل استعراض تقارير منتظمة من الدول األطراف، تم تكليف لجنة ب: النظر يف الشكاوى 

الفردية أو الرسائل املقدمة من األفراد )تحت ظروف معينة(، و إجراء تحقيقات والنظر يف الشكاوى بني الدول. الربوتوكول 

االختياري لالتفاقية يخلق 

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ويسمح داخل البلد تفتيش أماكن االحتجاز.

)CRC( الصك: اتفاقية حقوق الطفل

االعتامد: 20 نوفمرب 1989

تاريخ بدء النفاذ: 2 سبتمرب 1990

)CRC( هيئة املراقبة: لجنة حقوق الطفل

العضوية: مثانية عرش خبريا مستقال تنتخبهم الدول األطراف

الدور: مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني بها من قبل الدول األطراف فيه.

إجراءات الشكوى: ال ميكن أن تنظر اللجنة يف الشكاوى الفردية، وإن كانت حقوق الطفل ميكن رفعها أمام لجان أخرى 

ذات االختصاص للنظر يف الشكاوى الفردية.

)ICRMW( الصك: االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم

االعتامد: 18 ديسمرب 1990

تاريخ بدء النفاذ: 1 يوليو 2003

)CMW( هيئة املراقبة: لجنة حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم

العضوية: عرشة خرباء مستقلني تنتخبهم الدول األطراف يف أن تتغري إىل أربعة عرش بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة 41 

دولة طرف

الدور: مراقبة تنفيذ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم من الدول األطراف فيها.

إجراءات الشكوى: باإلضافة إىل استعراض تقارير منتظمة من الدول األطراف، اللجنة سوف، يف ظل ظروف معينة، تكون 

قادرة عىل النظر يف الشكاوى الفردية أو الرسائل املقدمة من األفراد يدعون أن حقوقهم مبوجب االتفاقية قد انتهكت 

)عندما عرش من الدول األطراف تتقبل هذا اإلجراء (.

CRPD الصك: اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االعتامد: 13 ديسمرب 2006
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تاريخ بدء النفاذ: 3 مايو 2008

CRPD هيئة املراقبة: لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

العضوية: من وقت بدء النفاذ، اثني عرش خبريا مستقال تنتخبهم الدول األطراف- عىل أن تتغري إىل حد أقىص قدره مثانية 

عرش بعد ستني تصديقا أو انضامما إضافيا لالتفاقية

الدور: مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري من الدول األطراف فيها.

إجراءات الشكوى: الربوتوكول االختياري لالتفاقية مينح اللجنة اختصاص دراسة الشكاوى الفردية فيام يتعلق بانتهاكات 

مزعومة لالتفاقية من قبل الدول األطراف يف الربوتوكول.

)ICRPD( الصك: االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي

االعتامد: 20 ديسمرب 2006

تاريخ بدء النفاذ: مل تدخل بعد حيز النفاذ

)CED( هيئة املراقبة: اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي

العضوية: عرشة خرباء مستقلني تنتخبهم الدول األطراف

)ICCPR-OP1( الصك: الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

االعتامد: 16 ديسمرب 1966

تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976

)CCPR( هيئة املراقبة: لجنة حقوق اإلنسان

الصك:  الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة 

)ICCPR-OP2( اإلعدام

االعتامد: 15 ديسمرب 1989

)CCPR( هيئة املراقبة: لجنة حقوق اإلنسان

)-CEDAW OP( الصك: الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

االعتامد: 6 أكتوبر 1999 

العضوية: 23 خبريا مستقال

تاريخ بدء النفاذ: 22 ديسمرب 2000

 )CEDAW( هيئة مراقبة: اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة

)OP-CRC-AC( الصك: الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة

االعتامد: 25 مايو 2000
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تاريخ بدء النفاذ: 12 فرباير 2002

)CRC( هيئة املراقبة: لجنة حقوق الطفل

OP-( الصك:  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال

)CRC-SC

االعتامد: 25 مايو 2000

تاريخ بدء النفاذ: 18 يناير 2002

)CRC( هيئة املراقبة: لجنة حقوق الطفل

)OP-CAT( الصك: الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو املهينة أو العقوبة

االعتامد: 18 ديسمرب 2002

تاريخ بدء النفاذ: 22 يونيو 2006

)SPT( هيئة املراقبة: اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

)OP-CRPD( الصك: الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االعتامد: 13 ديسمرب 2006

تاريخ بدء النفاذ: 3 مايو 2008

CRPD هيئة املراقبة: لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

صكوك حقوق اإلنسان الدولية
وباإلضافة إىل الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان واملعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان، هناك العديد من الصكوك العاملية 

األخرى املتعلقة بحقوق اإلنسان. الوضع القانوين لهذه الصكوك يختلف: اإلعالنات واملبادئ واملبادئ التوجيهية والقواعد 

القياسية والتوصيات ليس لها أي أثر قانوين ملزم، ولكن هذه األدوات لديها قوة معنوية ال ميكن إنكارها، وتوفري التوجيه 

العميل للدول يف سلوكهم. املواثيق والقوانني والربوتوكوالت واالتفاقيات هي القانونية 

ملزمة للدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها. معلومات عن حالة التصديق عىل الصكوك املحددة متاحة عىل املوقع اإللكرتوين 

ملكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان )ohchr org(، األمر الذي يجعلها متوفرة أيضا لتحميل إصدارات 

للطباعة من هذه الصكوك من تجميع CD-ROM للصكوك العاملية. 

إجراءات اليونسكو للتعامل مع الشكاوى
من االنتهاكات املزعومة لحقوق اإلنسان يف مجاالت اختصاصها

خالل أكرث من نصف قرن من وجودها ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وضعت حوايل 60 من 

االتفاقيات واإلعالنات والتوصيات والتي تم اعتامدها من قبل املؤمتر العام للمنظمة. وترتبط معظم هذه الصكوك مبارشة 

ARA-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012-TO CORRECT.indd   217 7/16/2015   2:53:46 AM



دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

218

دليل إعادة الحياة لحقوق اإلنسان

أو غري مبارشة مع حقوق اإلنسان. وهي تتعلق يف املقام األول بحقوق اإلنسان التي تقع ضمن مجاالت اختصاص اليونسكو، 

وهام التعليم والثقافة والعلوم واالتصال واملعلومات، وحرية الرأي والتعبري.

لليونسكو إجراءات رسية لفحص البالغات )الشكاوى( التي تلقتها منظمة بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان يف مجاالت 

اختصاصها. يقع هذا اإلجراء يف EX / 3.3 104 القرار الذي اعتمده املجلس التنفيذي يف عام 1978.

يف مامرسة اختصاصها، تدعى اليونسكو لفحص حاالت انتهاك حقوق اإلنسان التي هي فردية ومحددة، و مسائل انتهاكات 

جسيمة ومنهجية أو صارخة لحقوق اإلنسان.

األفراد والجامعات من األفراد واملنظامت غري الحكومية ميكن أن يقدموا بالغات إىل اليونسكو بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، 

سواء كان مؤلفي هذه الرسائل هم أنفسهم ضحايا هذه االنتهاكات أو ما إذا كانوا يعتربون أن لديهم معرفة موثوقة مبثل 

هذه االنتهاكات. 

portal unesco org :قرار 3.3، انتقل إىل / EX 104 لالطالع عىل نص
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