










22
املادة 22:

األطفال الالجئون 
ينبغي منح حماية خاصة لألطفال الالجئني 

او الذين يسعون للحصول على “وضع الجئني”. 
والدولة ملزمة بالتعاون مع املنظمات اخملتصة 

من أجل تقدمي مثل هذه احلماية واملعونة.

15
املادة 15:

حرية االنتساب 
لألطفال احلق في االجتماع مع االخرين 

واالنتساب للجمعيات او تشكيلها.

08
املادة 8:

احلفاظ على الهوية 
يقع على الدولة واجب احلفاظ على هوية 

الطفل واعادة تثبيت مقوماتها األساسية 
مبا فيها اسم الطفل وجنسيته وصالته 

العائلية.

09
املادة 9:

التفريق عن الوالدين 
للطفل احلق في ان يعيش في كنف والديه 
ما لم يعتبر ذلك منافيا للمصلحة العليا 
للطفل. وللطفل احلق كذلك في استمرار 

اتصاله بوالديه اذا افترق احدهما او كليهما.

10
املادة 10:

لم شمل العائلة 
لألطفال ولوالديهم احلق في مغادرة اي بلد 

ودخول بلدهم لغايات لم شمل العائلة 
وادامة عالقة الطفل بوالديه.

01
املادة 1:

تعريف الطفل 
يعرف الطفل بأنه الشخص 

دون سن الثامنة عشرة، ما لم 
تعرف القوانني الوطنية السن 

القانونية بأبكر من ذلك.

05
املادة 5:

التوجيه الوالدي والقدرات 
النامية للطفل

ينبغي على الدولة ان حتترم حقوق ومسؤوليات 
الوالدين واألسرة املمتدة في تقدمي التوجيه 

للطفل مبا يتناسب مع قدراته النامية.

04
املادة 4:

تطبيق احلقوق
ينبغي على الدولة أن تبذل 

أقصى ما في وسعها لتنفيذ 
احلقوق التي تضمنتها 

االتفاقية.

02
املادة 2:

عدم التمييز
جميع احلقوق تنطبق على سائر األطفال 

بدون استثناء، وان من واجب الدولة ان حتمي 
األطفال ضد اي شكل من أشكال التمييز 

وأن تعمل ايجابيا للترويج لهذه احلقوق.

03
املادة 3:

املصالح الفضلى للطفل
ان جميع األعمال واالجراءات املتعلقة بالطفل 
ينبغي ان تأخذ في احلسبان مصاحله الفضلى، 

وعلى الدولة ان توفر للطفل الرعاية املالئمة، 
في حالة قصور تقدمي هذه الرعاية من قبل 

الوالدين، او املسؤولني عنه.

06
املادة 6:

البقاء والنماء
لكل طفل حق أصيل في احلياة، والدولة 

ملزمة بضمان بقاء الطفل ومنائه.

07
املادة 7:

االسم واجلنسية 
للطفل احلق في احلصول على اسم عند 
ميالده، كما ان له احلق في احلصول على 

جنسية وان يتعرف على هوية والديه ويحصل 
على رعايتهما كلما كان ذلك ممكنا.

23
املادة 23:

األطفال املعوقون 
للطفل املعوق احلق في الرعاية اخلاصة 
والتعليم والتدريب مبا يساعده على ان 

يتمتع بحياة كرمية وشريفة ومبا يحقق له 
أقصى درجة ممكنة في االعتماد على النفس 

واالنخراط في اجملتمع.

24
املادة 24:

الصحة واخلدمات الصحية 
للطفل احلق في أعلى مستوى من الصحة 

والرعاية الطبية. والدول ملزمة بصفة خاصة 
بتقدمي الرعاية الصحية األولية والوقائية، 
ونشر التثقيف الصحي العام وتخفيض 

وفيات األطفال.

11
املادة 11:

النقل غير الشرعي وعدم 
العودة 

الدولة ملزمة مبنع ومعاجلة خطف واحتجاز 
األطفال في اخلارج بواسطة اي طرف.

12
املادة 12:

رأي الطفل 
للطفل احلق في ان يعبر عن ارائه بحرية، وان 
تؤخذ هذه االراء في احلسبان في أية قضية 

او اجراء يؤثر على الطفل.

13
املادة 13:

حرية التعبير 
للطفل احلق في التعبير عن وجهات نظره، 
وفي احلصول على املعلومات ونشر األفكار 

واملعلومات بغض النظر عن احلدود.

32
املادة 32:

األطفال العاملون 
للطفل احلق في احلماية من ممارسة اي 

عمل يهدد صحته وتعليمه ومنائه. وينبغي 
على الدولة ان حتدد سنا أدنى للتشغيل وان 

تنظم ظروف عمل األطفال.

30
املادة 30:

أطفال األقليات والسكان 
احملليني 

ان أطفال مجتمعات األقليات والسكان احملليني 
لهم احلق في ان يتمتعوا بثقافتهم اخلاصة وان 

ميارسوا شعائرهم الدينية ولغتهم اخلاصة.

33
املادة 33:

تعاطي اخملدرات 
للطفل احلق في احلماية ضد تعاطي اخملدرات 

والعقاقير اخلطرة، وكذلك احلماية من 
التورط في انتاجها او توزيعها.

31
املادة 31:

أوقات الفراغ والتسلية 
واألنشطة الثقافية 

للطفل احلق في أوقات للفراغ واللعب 
واملشاركة في األنشطة الثقافية والفنية.

34
املادة 34:

االستغالل اجلنسي 
على الدولة ان حتمي األطفال من االستغالل 
واالعتداء اجلنسي مبا في ذلك البغاء والتورط 

في املواد االباحية.

18
املادة 18:

مسؤوليات الوالدين 
تقع على الوالدين املسؤولية املشتركة 
في تربية الطفل وينبغي على الدولة أن 

تساعدهما في هذه املهمة، كما على 
الدولة ان تقدم الدعم املالئم للوالدين في 

تربية أطفالهم.

16
املادة 16:

حماية احلياة اخلاصة 
لألطفال احلق في احلماية ضد اي تدخل في 
حياتهم اخلاصة، وفي األمور العائلية لهم 

وفي انتهاك حرمة منازلهم او مراسالتهم، 
وكذلك حمايتهم ضد اي قذف او تشهير.

19
املادة 19:

احلماية ضد االعتداء 
واالهمال 

ينبغي على الدولة توفيراحلماية للطفل ضد 
جميع أشكال سوء املعاملة من قبل الوالدين 
او االخرين  املسؤولني عن رعاية الطفل واعداد 

برامج مالئمة حلمايتهم من االعتداء وتوفير 
املعاجلة لضحايا سوء املعاملة.

17
املادة 17:

احلصول على املعلومات 
املناسبة 

على الدولة ان تضمن حصول األطفال على 
املعلومات واملواد االعالمية من مصادر مختلفة. 

وان تشجع وسائل االعالم على نشراملعلومات 
ذات الفائدة االجتماعية والثقافية للطفل، 
وحماية الطفل من املواد االعالمية الضارة.

20
املادة 20:

حماية الطفل فاقد 
األسرة 

الدولة ملزمة بتوفير حماية خاصة للطفل 
احملروم من بيئة أسرية، وعليها أن تضمن 

البدائل املالئمة مبا فيها توفير الرعاية 
املؤسسية. وينبغي ان تراعي اجلهود للوفاء 

بهذا االلتزام اخللفية الثقافية للطفل.

21
املادة 21:

التبني والكفالة 
على جميع األقطار التي تعترف بالتبني او 

جتيزه ان يكفل ذلك أفضل مصالح الطفل، 
بحيث ال يتم اال مبوافقة السلطات املعنية 

وبعد توفير الضمانات للطفل ومراعاة 
التشريعات اخلاصة بذلك.

35
املادة 35:

بيع وخطف األطفال 
واملتاجرة بهم 

انه من واجب الدولة ان تبذل كل جهد ممكن 
ملنع بيع األطفال وخطفهم واملتاجرة بهم.

36
املادة 36:

األشكال األخرى من 
االستغالل 

للطفل احلق في احلماية ضد اي شكل من 
أشكال االستغالل املنافية الي جانب من جوانب 

رفاهية الطفل لم ترد في املواد 32،33،34 و 35.

39
املادة 39:

الرعاية التأهيلية 
الدولة ملزمة بضمان حصول األطفال 

ضحايا النزاعات املسلحة او التعذيب او 
االهمال او سوء املعاملة او االستغالل، على 
املعاجلة املناسبة والالزمة لتعافيهم واعادة 

اندماجهم في اجملتمع.

37
املادة 37:

التعذيب واحلرمان من احلرية 
يتوجب عدم تعرض أي طفل للتعذيب واملعاملة 

القاسية او العقاب وال للتوقيف غير القانوني 
او احلرمان من احلرية. اما في حالة حرمان اي 

طفل من حريته، فينبغي حجزه مبا يتماشى مع 
املصالح العليا للطفل.

40
املادة 40:

ادارة قانون االحداث 
للطفل الذي يخالف القانون احلق في معاملة تعزز احساسه بكرامته وقيمته وتأخذ في احلسبان 

عمر الطفل وترمي الى اعادة دمجه في اجملتمع، وله أيضا احلق في ضمانات أساسية واملشورة 
القانونية وغيرها من املساعدة الالزمة للدفاع عنه، وجتنب االجراءات القضائية وحتويله ملؤسسات 

االصالح.

38
املادة 38:

النزاعات املسلحة 
على الدول املوقعة على االتفاقية ان تتخذ 

جميع االجرائات املناسبة لضمان عدم 
مشاركة األطفال دون سن اخلامسة عشرة 

في النزاعات، وعدم جتنيدهم، مع ضمان 
احلماية والرعاية لهم. 

41
املادة 41:

األفضلية للمعايير 
األعلى 

حيثما تكون املعايير النافذة في القانون 
الوطني والدولي ذات العالقة بحقوق الطفل 

أفضل من مثيالتها في هذه االتفاقية، 
ينبغي على الدوام تطبيق املعايير األفضل.

54/42ا
املادة 42 / 54:

التطبيق ودخول حيز 
التنفيذ 

التزام الدولة بالتعريف الواسع باحلقوق الواردة 
في االتفاقية لدى الكبار واالطفال باالضافة الى 
تشكيل “جلنة حلقوق الطفل” للنظر في التقارير 

التي تقدمها الدول األطراف بعد املصادقة، 
مع جعل التقارير في متناول ايدي املواطنني، 

والتعاون مع مؤسسات األمم املتحدة والهيئات 
املعترف بها لتعزيز التطبيق الفعال لالتفاقية.

اليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / بيروزياليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / بيروزي

اليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / العلي

اليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / احلسينياليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / بدر

اليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / رباح

اليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / طه

اليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / بركات

اليونيسف - األرض الفلسطينية احملتلة/ 2009 / البكري

هذه الصور، أخذت خالل ورشة تصوير عقدتها اليونيسف لألطفال الفلسطينيني في آب 2009

25
املادة 25:

املراجعة الدورية لنزل 
األطفال 

ان الطفل الذي تضعه الدولة في نزل خاص 
لغايات الرعاية واحلماية او املعاجلة له احلق 

في اخضاع وضعه لتقييم دوري.

26
املادة 26:

الضمان االجتماعي 
للطفل احلق في االستفادة من الضمان 

االجتماعي مبا في ذلك التأمني االجتماعي.

27
املادة 27:

مستوى املعيشة 
لكل طفل احلق في مستوى من املعيشة 
يتالئم مع منوه اجلسدي والعقلي والروحي 

والتربوي واالجتماعي. وتقع هذه املسؤولية 
على كاهل الوالدين، و يتوجب على الدولة 

ضمان الوفاء بهذه املسؤولية. 

28
املادة 28:

التعليم 
للطفل احلق في التعليم االبتدائي اجملاني 

وااللزامي،  وعلى الدولة  توفير األشكال 
اخملتلفة من التعليم الثانوي لكل طفل، 

مع احملافظة على االجراءات املدرسية التي 
تتماشى مع حقوق الطفل وكرامته.

29
املادة 29:

اهداف التعليم 
 يتوجب على التعليم تطوير شخصية 

الطفل وتنمية مواهبه وقدراته العقلية 
واجلسدية ألقصى قدر ممكن. 

14
املادة 14:

حرية الفكر والضمير 
والتدين 

على الدولة ان حتترم حق الطفل في التفكير 
وفي ما ميليه ضميره وحقة في اختيار عقيدته 

الدينية شريطة توفر التوجيه الوالدي املالئم.

 على اتفاقية حقوق الطفل
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  مـــن حــقــنــا أن نـتــعـــلــم حــقــوقــنــا

  
مــقـــدمـــه لـــمـــــاده حـــــــقــــــوق 

  األنـــــــســــــــــان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

خاصاً  مقدسـاً    جماالً  ) اإلنسان( تقوم على أساس فكرة أن يكون للفرد  يالليرباليه تقدس حرية األفراد وحقوق اإلنسان وه

 يعتدي عليه وهذا هو املعىن األساسي لليرباليه للدوله وال للمجتمع وال لألفراد اآلخرين املساس به أو أن يتدخلوا فيه أو الجيوز ال

 وال حيق للدوله وال للمجتمـع وال  األنسان رام حقوق للتحرر واحلريه فهي دعوة كذلك للفرديه وإحت فهي وإن كانت دعوة.. 

للفرد الذي تـدعو إليـه    ويدخل يف اجملال املقدس احملترم.. يعتدوا على حدود وحقوق هذا الفرد اإلنسان  لألفراد اآلخرين أن

ـ -فللفرد اإلنسان . .اليت المتس حبقوق اآلخرين وال تعتدي عليهم  الليرباليه حياته وممتلكاته اخلاصه وتصرفاته الشخصيه  ا وفق

الوضعيه وغري قابله للتصويت أو التنـازل    أعلى من إرادة اجلماعه والدوله والقوانني  حقوق مقدسه طبيعيه-الليرباليه  نظريهلل

  ...............!! ..عليها 

دف أنساىن حلمايـه حقـوق و       أذن فاهلدف األساسى من احلريه هو أحترام حقوق األنسان فاليرباليه كما ذكرنا قام مفهومها هب              

  . الفكر – اللغه – اجلنس –  اللون –حريات الفرد الىت تدعم حقوقه كأنسان بدون التمييز باى عوامل أخرى مثل الديانه 

  



 المحاضرة الثالثة
 

                     حقوق اإلنسان
 

إن الدولة تستند في تنفيذ مشاريعها في تسيير أمور البالد على الشعب ـ الذي يتكون في مجموعه من األفراد ـ 

أي أنها تعتبر أن لها حقًا في عنق الشعب يتوجب عليه من خالل هذا الحق وضع نفسه تحت تصرف الدولة ـ بما 

األغراض التي قامت الجلها ـ وآما أن الدولة تعتبر لنفسها هذا النوع من الحقوق، فإن للفرد في قبال هذه يخدم 

الحقوق حقوقًا توجد أساسًا مع اإلنسان يتوجب على الدولة مراعاة البعض منها، ذلك بالنسبة للحقوق الطبيعية 

عض اآلخر من الحقوق التي يتوقف إيجادها، التي ال تدخل للدولة في إيجادها، آما يتوجب عليها إنشاء الب

 .ونشوؤها على تشريع الدولة لها

: والحال أن الكثير من المشاآل التي تنشأ بين الحكومات والشعوب إنما يعود سببها ـ في الغالب إلى أمرين األول

 مطالبة تلك هو تجاوز الحكومات حقوق الشعوب ـ التي تعي طبيعة تلك الحقوق ـ واهتضامها، مما يقود إلى

الشعوب بحقوقها وبين اخذ ورد بين الشعوب والحكومات تنشأ المشاآل، واالضطرابات، إن هذا األمر إنما 

  .يتجسد عادة في الشعوب األآثر وعيًا ورقيًا

تجاوز الحكومات حقوق الشعب ـ الذي يجهل ابسط حقوقه التي تتعلق في ذمة الدولة ـ ومصادرة : األمر الثاني

، وهذا األمر وإن آانت ردود الفعل من قبل الشعوب تجاهه تتصف بالبطء نوعًا ما ـ جراء جهل تلك الحقوق

الشعوب بحقوقها ـ إال أن المحصلة هي حصول قناعة لدى الشعوب ـ وبطريقة ما ـ بمصادرة حقوقها مما يدفعها 

  .للتحرك الذي يؤدي إلى نشوب االضطرابات

ن الوعي الذي تعرف بموجبه حقوقها التي يتوجب على الدولةولو أن الشعوب اتصفت بالقدر الالزم م  
  

 مراعاتها، في قبال ما تفرض عليها من واجبات لما تجرأت الحكومات على التقرب نحو هذه الحقوق
  

 ومصادرتها إن المشكلة اآلن تترآز غالبًا في مجتمعاتنا التي تعاني أآثر من غيرها من بقاع األرض من هذا
 

مشاآل التي قادت إلى ترآيز السلطة ـ في اغلب دولنا ـ في يد جماعة معينة توجه هذه الشعوب  النوع من ال  
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.حسب مصالحها، بناءًا على ذلك يقع لزامًا علينا توعية الناس إلى حقوقهم  
 قراءة في المفاهيم

 
ي تحديد معالم هذا ابتداًء البد لنا من وقفة عند آل من مفهومي اإلنسان، والحق إذ انهما يساهمان آثيرًا ف

.الموضوع  
 

 اإلنسان
 

معللة ذلك بأن العرب قاطبة تصغره ) إنسيان(أن األصل فيها هو ) اإلنسان(ورد في الكتب اللغوية في مورد مادة 

 ).أنيسيان(بصيغة 

سمي وهو ـ إنسيان ـ إما فعليان من اإلنس، واأللف فيه فاء الفاعل، وأما أعفالن من النسيان، حتى لقد قيل أنه (

  ).إنسانا، ألنه عهد إليه فنسي واإلنسان للذآر واألنثى

 وآيف آان األصل في آلمة اإلنسان فإنها تطلق اصطالحًا على أفراد الجنس البشري، أي أن اإلنسان يطلق 
 

.ويراد به مجموعة األفراد الذين يتكون منهم المجتمع البشري  
 

 الحق
 

 

هناك تعاريف آثيرة سبقت من قبل فقهاء القانون، 

 :والباحثين في هذا المجال فقد عرف الحق بأنه

  ).مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون(

  :آما عرف بأنه

مصلحة معترف بها ومحمية بقاعدة من قواعد (

 احترامها واجبًا، الحق، أو أنها آل مصلحة يكون

 ).واإلخالل بها خطئًا
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آل معلمة، أو منفعة، تمنح بحكم القانون لشخص بأي (الحق هو : ولعل التعريف التالي أآثر التعاريف شموًال(

 )طريقة آانت

لقد ادعى البعض بان هذا التعريف األخير يعد اآثر التعاريف شموًال مما سبقه من تعاريف للحق معلًال ذلك بانه 

  ).السلطات(و) الحريات(و) الحقوق(يشمل في الحقيقة؛ (

إن هذا التعريف وإن آان قد ادعي بأنه اشمل التعاريف إال أن هذا القول ال يمكن القبول به لمكان ما يرد عليه 

  :من المآخذ والتي يعد من أهمها واقواها المأخذ التالي

  ...).حكم القانون،آل مصلحة، أو منفعة، تمنح ب(يقول التعريف بأن الحق هو 

أي أن هذا التعريف ال يعترف بالحقوق إال بمقدار ما يقره القانون فحسب، وبعبارة أخرى أنه بمقتضى هذا 

التعريف يكون القانون هو المنشئ للحق فما أقره يكون حقًا، بخالف ما عداه، وفي هذا خطأ فادح وإشكال ال 

  .يمكن للتعريف أن يتجاوزه

انب البعض من الحقوق الفطرية التي تولد مع اإلنسان بمنحة إلهية منذ والدته والتي ال فهذا التعريف أهمل ج

دخل للقوانين فيها، والتي سنمر عليها في ثنايا البحث الحقًا وهذا يعني أن التعريف بخالف ما ادعي من آونه 

 اإلنسان وحصرها في اشمل التعاريف واوسعها دائرة، بل نجد واضحًا أن التعريف قد ضيق من دائرة حقوق

  .نطاق ما تقره القوانين وتعترف به

مصلحة معترف بها أما التعريف االدق من بين التعاريف التي مر ذآرها فهو التعريف الثاني منها، وهو التعريف 

آل ومحمية بقاعدة من قواعد الحق، : (والذي يعرف الحق فيه بأنه) Salmond(الذي قدمه األستاذ سموند 

  ). مصلحة يكون احترامها واجبا، واإلخالل بها خطئًاأو أنها آل

يمكن االستفادة من أن التعريف يشير في هذه ) يكون احترامها واجبًا، واإلخالل بها خطئًا(فمن خالل الفقرة   
 

 الفقرة إلى الحقوق التي تولد مع اإلنسان، تلك التي أهمل جانبها التعريف الذي ادعى البعض شموليته على 
 

.غيره  
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 بين الحق والقانون
 

هناك خلط آثيرا وقع فيه الكتاب والباحثون فضًال عن عامة الناس بين مفهومي الحق والقانون، حتى لقد عد 

المفهومان مترادفين يمكن استخدام أحدهما محل اآلخر وذلك ما دفع إلى تسمية الكليات التي تعنى بدراسة 

 . القانون تارة أخرىموضوعات آهذه باسم آليات الحقوق تارة، وآليات

  .ولكن اعتبار آون المفهومين مترادفين من األخطاء الكبيرة لمكان الفرق واالختالف بينهما

فالحق آما سبق أن عرفناه هو مصلحة أو منفعة لإلنسان يراعيها القانون أو ينشئها، أما القانون فهو 
ا، وبما أن الكليات، والجامعات إنما تعني مجموعة القواعد العامة التي تحمي المصالح، والمنافع، أو تنشئه

بدراسة هذه القواعد في األغلب فقد تعين أن تسمى هذه الكليات بكليات القانون، وهذا األمر دفع إلى التنبيه 
.لمثل هذا األمر مما قاد إلى تغيير التسمية من الحقوق إلى القانون  

 
 أنواع الحقوق

 
ب للفرد إزاء الدولة، فمنها ما نشأ مع اإلنسان وولد معه أي أنه منحة هناك أنواع آثيرة من الحقوق التي تترت

إلهية ليس للقوانين دخل في إنشائها، وآل ما للدولة فيها يتوقف عند حدود مراعاتها حسب تلك المراعاة التي 

 ).أو أنها آل مصلحة يكون احترامها واجبًا: (ذآرت في تعريف الحق في قوله

  ..نسان في الحياةومن هذه الحقوق حق اإل

آل مصلحة أو منفعة تمنح بحكم : (ومن الحقوق ما أنشأه القانون والتي ذآرت في التعريف األخير بالقول

  ..ومن قبيل هذا النوع الحقوق السياسية آحق الترشيح.. ) القانون

  :لقد جرت العادة في تقسيم الحقوق إلى

 والتي تمكن )تلك الحقوق التي يقررها القانون العام(ها تذآر الحقوق السياسية ويراد ب: ـ الحقوق السياسية١

  .األشخاص من القيام بأعمال معينة تمكنهم من المشارآة في إدارة شؤون المجتمع السياسية

  : النقاط التاليةولسهولة معرفة وحفظ الحقوق السياسية يمكن درج أقسامها في
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ويعني هذا الحق إعطاء الفرد آعضو في الدولة الحق في انتخاب ممثليه السياسيين من قبيل : حق االنتخاب: أ

  .رئيس الدولة ـ بالنسبة لألنظمة التي تعتمد النظام االنتخابي ـ، أو أعضاء البرلمان

، أو الترشيح للمجالس النيابية وهذا الحق يشمل آال من الترشيح لرئاسة الجمهورية: حق الترشيح: ب

ولكن هذا ال يعني أن آل شخص من الشعب يمكنه الترشيح لتولي المنصبين من دون توفر شروط ). البرلمان(

معينة، ألن هذا يعد مخالفًا للعقل، ولكن يجب االلتفات إلى أن هذا الحق، هو حق لكل أفراد الشعب ولكن مع توفر 

  .من يروم الترشيح لكل من المنصبين السابقي الذآرالشروط التي اقرها الدستور في

وفي العادة تقتصر هذه الحقوق على الوطنيين ـ يعني بذلك المواطنين فهي ال : حق تولي الوظائف العامة: (ج

  )تقرر لجميع الناس بل لفئة محدودة منهم

العامة وذلك حسب مع االلتفات إلى أن بعض النظم في بعض الدول تسمح لألجانب بتولي بعض الوظائف 

  .الشروط والضوابط التي تضعها قوانينها لهذه األمور

  :ـ الحقوق غير السياسية٢

تلك الحقوق الالزمة لإلنسان باعتباره فردا من : (وتوضع هذه الحقوق في قبال الحقوق السياسية ويراد بها

  ).أفراد المجتمع، وال يستطيع االستغناء عنها

  :والحقوق غير السياسيةالفرق بين الحقوق السياسية، 

هناك اختالف جوهري بين هذين النوعين من الحقوق يتمثل في أن اإلنسان يمكنه العيش في مجتمع ما مع 
حرمانه من بعض الحقوق السياسية السابقة الذآر، أو مع حرمانه منها جميعًا، في حين ال يتسنى لإلنسان 

.ا بعد قليلاالستغناء عن حقوقه غير السياسية التي سيأتي ذآره  
 

 الحقوق غير السياسية وأقسامها
 

  :أقسام الحقوق غير السياسية

  :ينقسم هذا النوع من الحقوق إلى قسمين هما

 5



حقوق (وهذا النوع من الحقوق هو ما يطلق عليه اليوم بحسب االصطالح القانوني بـ: ـ الحقوق العامة١

 قلنا بأنها تولد مع اإلنسان، وتوجد معه، وأن ال ، وهي الحقوق التي سبق أن)الحقوق الطبيعية(أو ) اإلنسان

  )الحقة بشخصه وموجودة معه منذ األزل(دخل للقوانين في إنشائها وهي 

  :ومن أقسام هذا النوع الحقوق التالية

  .حق اإلنسان في الحياة: أ

  .حق اإلنسان في إبداء الرأي: ب

  .حق اإلنسان في االعتقاد: ج

  .حق اإلنسان في الحرية: د

  .حق اإلنسان في المساواة: هـ

  .حق اإلنسان في االجتماع: و
 

 كيفية ثبوت هذه الحقوق
 

يرى الكثير من فقهاء القانون الوضعي بأن هذا النوع من الحقوق ـ الحقوق العامة غير السياسية ـ إنما يثبت 

وع القانون وعلى فأما الحقوق العامة فهي األخرى تحددها بعض فر(ويتحدد وفق القانون حيث قيل في ذلك 

 .)األخص القانون الدستوري

إن هذا القول يعني فيما يعنيه أن حق الحياة مثًال أو غيره من الحقوق السابقة الذآر إنما نشأت بحكم القانون 

الدستوري، وهذا يعني في النهاية بأنه لوال إقرار القانون الدستوري لحق المرء في الحياة، فانه ال حق له في 

ذا مما يخالف العقل، وال يقبل به حتى القائل به، ولكنه إنما قال بهذا القول أما غفلة منه لهذا اإلشكال الحياة، وه

  .الذي يرد عليه، أو تنكرًا لالديان التي ترى أن هذه الحقوق هي منحة إلهية توجد، وتولد مع اإلنسان

 مع هذا القائل لو لم يقللوا من أهمية القول وقد يقول قائل بأنهم ال يعنون بقولهم ما ينتج عنه مما ذآرنا، ونحن

  .الديني الذي يرى بأن هذا النوع من الحقوق يولد مع اإلنسان
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  .. ) .وقد تثبت هذه الحقوق ـ الحقوق العامة غير السياسية ـ لإلنسان بمجرد وجوده(فقد قالوا 

 آما أنه يدل بوضوح على انهم ـ فقهاء وهذا القول ـ آما سبق أن قلنا ـ يقلل من أهمية رأي األديان في المسألة،

القانون ـ يعنون ما يقولون، من أن هذه الحقوق إنما تثبت، وتحدد بحكم القانون الدستوري وبعض فروع 

  .القانون العام

 هذا هو القسم األول من الدراسة التي خضنا فيها عالم الحقوق التي تترتب في ذمة الدولة للفرد، والتي
  

ة بناءًا عليها أما إنشاء بعضها، أو مراعاة البعض اآلخر الذي ال عالقة للقوانين الوضعية يتوجب على الدول  
 

 بوجوده اصال، وإنما ولد ـ بحسب رأي األديان ـ مع اإلنسان جنبًا إلى جنب، ذآرنا البعض من هذه الحقوق في 
 

في الكثير من الدول ـ عرضة هذا القسم إليقاف الفرد على حقوقه تجاه الدولة، والتي آانت وال زالت ـ   
 

.لالنتهاك والمصادرة، ومما ساهم في انتهاآها، ومصادرتها جهل الشعوب بهذه الحقوق  
 

 الحقوق الخاصة
 

أما القسم الثاني من الحقوق غير السياسية فهو ما يسمى بالحقوق الخاصة، أو ما يسمى بالحقوق المدنية، فهي 

 .الحقوق التي تقررها فروع القانون الخاص، وعلى االخص القانون المدني

  طبيعة الحقوق الخاصة

 على سبيل - آحق ابداء الرأي قلنا بأن الحقوق العامة حقوق مختلفة الطبيعة فمنها ما يتقرر بحكم القانون

  .الخ... وحق الترشيح، وحق االنتخاب،-المثال 

ومن الحقوق العامة ما ال دخل للقوانين فيه إال بمقدار مراعاة هذا الحق أو ذاك، وإال فنفس الحق ثبت لإلنسان 

  ...منذ الوالدة، فهو هبة إلهية آحق اإلنسان في الحياة

 ما تقررها القوانين لإلنسان أي أنها إنما منحت له -القوانين الوضعية  بموجب -أما الحقوق الخاصة فهي 

  .بموجب القانون
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هذا بالنسبة للقوانين الوضعية، وآرائها في طبيعة الحقوق الخاصة، أما وجهة نظر الدين اإلسالمي في 

  .الموضوع فهي تختلف عما هي عليه في القوانين الوضعية

ة اإلسالمية مع القانون الوضعي في أن بعض الحقوق إنما تقررت من قبل ففي الوقت الذي تتفق فيه الشريع

القوانين للفرد، تختلف عن القوانين الوضعية في أن البعض من الحقوق الخاصة إنما منحت للفرد منذ الوالدة، 

  .أي أنها حق طبيعي له

 تقرر لها بموجب القانون،  هو حق طبيعي لالم، ولم يكن ذلك الحق قد- على سبيل المثال -فحضانة الطفل 
.إنما نظم القانون أحكام هذا الحق ليس إال  

 
 أقسام الحقوق الخاصة

  حقوق األسرة-١

   الحقوق المالية-٢

  حقوق األسرة

الحقوق التي تثبت للشخص نظرًا لمرآزه في األسرة (عرف فقهاء القانون الوضعي هذا النوع من الحقوق بأنه 

  )هاالتي ينتمي إليها، أو يتصل ب

 قد أهمل الجهة التي تمنح - عالوة على افتقاره للدقة المنطقية في التعريف -يؤخذ على هذا التعريف بأنه 

اإلنسان هذا النوع من الحقوق فلم يبين فيه ما إذا آان هذا النوع من الحقوق يمنح من قبل القانون أم أنه من 

  .ها إال في نطاق ذآرها ومراعاتهاحقوق الفرد الطبيعية التي ولدت معه وال دخل للقانون في

  صور حقوق األسرة

  :هناك صور مختلفة تتضمنها حقوق األسرة نذآر منها على سبيل المثال ما يلي

  . حقوق الزوج قبال الزوجة-١

  . حقوق الزوجة قبال الزوج-٢

  )على أبناءه في التأديب والتربية) أي سلطاته(حقوق األب  (-٣
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  .في وجوب رعايته لهم واإلنفاق عليهم حقوق األبناء تجاه األب -٤

   حقوق األسرة قبال المجتمع والدولة-٥

  عالقة حقوق األسرة بالنظام العام

هناك عالقة وصلة وثيقتان تربط آال من حقوق األسرة والنظام العام، فالبعض من حقوق األسرة يرتبط ارتباطًا 

  .مع أنه يتعلق به مباشرةوثيقًا بالنظام العام بحيث خرج عن سلطة الفرد، وسيطرته 

يترتب على هذه العالمة الوثيقة، والترابط القوي بين حقوق األسرة، والنظام العام أنه ال يجوز للفرد التنازل عن 

  .بعض حقوق األسرة لمكان ارتباطها بالنظام العام

 لها ال يمكن للمرأة ففي الوقت الذي يحق للزوجة فيه التنازل لزوجها عن مهرها المؤجل باعتباره حقًا شخصيًا

 حق األم في حضانة طفلها الصغير -ذاتها التنازل، واسقاط حقها في حضانة طفلها الصغير، وذلك ألن هذا الحق 

 ال تخضع للتعاقد، - حقوق األسرة - يتعلق بالنظام العام، وهذا هو عين المقصود بأن البعض من هذه الحقوق -

 التنازل عن بعض - وإن آان مريدًا وبكامل ارادته -لفرد ال يستطيع فان هذا يعني بعبارة ادق وأوضح بأن ا

الحقوق التي تفرضها له قواعد األحوال الشخصية، آل ذلك في غير المسائل المالية الصرفة التي تنتج عن 

  .الروابط العائلية

  وإن آانت -ل الشخصية  قضايا األحوا-ومما تجدر اإلشارة إليه من القضايا في هذا المقام هي أن هذه القضايا 
 

 تدرج تحت إطار القانون المدني، وقواعده، بحيث تعتبر جزءًا من القانون المذآور إال أنها ال زالت قواعد، 
 

.وقضايا تتمتع باالستقاللية التامة عن القانون المدني في الكثير من البلدان اإلسالمية  
 

  الحقوق المالية

 من األقسام التي يتكون منها القانون المدني، بل اآثر من ذلك يعدها تشكل الحقوق المالية القسم األساسي

  .البعض من فقهاء القانون بأنها هي القانون المدني المتعارف عليه في آل من العراق ومصر وسوريا
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سلطات يقررها القانون المدني، وتخول اصحابها القيام باعمال معينة لتحقيق : (لقد عرفت هذه الحقوق بأنها

  ).لح يمكن تقويمها بالنقودمصا

تبين لنا من خالل االطالع على التعريف المتقدم بأن الحقوق المالية في القانون الوضعي إنما تقررت بحكم 

القانون المدني، بحيث لو لم يقر القانون المدني هذه الحقوق للفرد لم يكن الفرد ليتمتع بمثل هذه الحقوق، 

المية التي اعتبرت اإلنسان مسلطًا على ماله فبناءًا على هذا تكون الحقوق بخالف الحال بالنسبة للشريعة اإلس

  :المالية للفرد في الدين اإلسالمي محكومة بالقاعدة

  )الناس مسلطون على أموالهم(

فهذه القاعدة هي من القواعد العامة التي تنضوي تحتها جميع أقسام الحقوق المالية، والتي تشير إلى آون 

و من حقوق الفرد الطبيعية التي تمكنه من القيام بجميع ما يتعلق بهذا األمر وال يحد من ذلك الحق المالي ه

  .الحق سوى واجب عدم االضرار باآلخرين أو استغاللهم

  :أقسام الحقوق المالية

  :تقسم هذه الحقوق عادة على ثالثة أقسام هي

   الحقوق العينية-١

   الحقوق الشخصية-٢

   الحقوق األدبية-٣

  قوق العينيةالح

آما عرفت بأنها ) الحقوق التي تخول صاحبها سلطة قانونية مباشرة على شيء معين(عرفت هذه الحقوق بأنها 

، وهذا التعريف آان ناظرًا بالدرجة األساس )الحقوق التي تفرض واجبًا على الناس جميعًا ال على شخص معين

رضة من يمارس حقوقه العينية، إال أن التعريف إلى جهة ما يترتب على الناس من وجوب احترام وعدم معا

  .أهمل جانب صاحب الحق العيني ولم يشر إليه من قريب أو بعيد
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  :وقد قسم الفقهاء هذا النوع من الحقوق إلى قسمين هما

  .آحق الملكية للدار التي اشتراها اإلنسان بصورة قانونية أو شرعية: الحقوق العينية االصلية. ١

  .آحق االنتفاع بالدار التي تمّلكها اإلنسان بعد شرائها: ية التبعيةالحقوق العين. ٢

  

  الحقوق الشخصية

الحقوق التي تقوم على أساس وجود رابطة اقتضاء بين شخصين يلتزم أحدهما قبال اآلخر (ويراد بهذه الحقوق 

  ).بأداء شيء معين، أو القيام بعمل من األعمال، أو االمتناع عن عمل

الشخصية عن الحقوق العينية السابقة الذآر في آون الحقوق العينية بقسميها األصلية، وتختلف الحقوق 

والتبعية آانت قد وردت في القوانين على سبيل الحصر ال المثال، أي أن المشرع قد أحصى تلك الحقوق وحددها 

في حين آانت الحقوق بما ال يدع مجاًال إلنشاء أنواع من الحقوق العينية غير التي نصت عليها القوانين، 

الشخصية من السعة بمكان بحيث يتعذر على المشرع حصرها، وعليه تجده اآتفى بوضع القواعد األساسية التي 

  .تنظم هذا النوع من الحقوق

آما تختلف الحقوق الشخصية عن العينية في أن األولى تفرض تكاليفها، وواجباتها على شخص معين أو 

في حين تفرض الحقوق العينية واجباتها على جميع الناس بوجوب عدم مجموعة معينة من االشخاص، 

  .اعتراض من يمارس حقوقه العينية ما دام لم يخالف القانون في ذلك

وأمثلة الحقوق الشخصية آثيرة يعسر حصرها من قبيل حق االجير قبال من استأجره، وحق من استأجره قباله، 

في وجوب دفع األجرة والمحافظة على العين المستأجرة، وفي قبال وآذلك حق صاحب الدار قبال من استأجرها 

  .ذلك حق المستأجر قبال صاحب الدار في وجوب تمكينه من االنتفاع بالدار وهكذا

  بين الحقوق الشخصية وحقوق الشخصية
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يه إلى ما بين هناك تشابه بين نوعين من الحقوق قد يقع الخلط بينهما من قبل االفراد، من هنا آان البد من التنو

  .هذين النوعين من االختالف

  :فالحقوق الشخصية تقدم الكالم عنها فكان البد من الحديث عن حقوق الشخصية فنقول

الداللة على تلك الحقوق التي تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مظاهرها (يقصد بحقوق الشخصية 

دة على هذه المقومات، وتلك العناصر بقصد تنمية المختلفة، بحيث تعبر عما للشخص من سلطات مختلفة وارا

هذه الشخصية وحمايتها اساسًا من اعتداء األفراد أو األشخاص اآلخرين، وإذا استبعدنا حقوق األسرة نظرًا 

 على رد - فقهاء القانون -للخالف حول دخولها في هذه الحقوق نجد االتفاق قائمًا بين جمهور الفقهاء 

قيق إلى فرعين اولين يعكسان وجهي الشخصية، وما ترتكز عليه من مقومات مادية الشخصية بمعناها الد

  ).ومعنوية على السواء، والى فرع ثالث يتعلق بنشاط الشخصية ذاتها، وما يستوجبه من حماية

إذن فحقوق الشخصية تتناول موضوع شخصية اإلنسان ذاته، ومقوماتها، ومدى سلطة اإلنسان وحقه على 

حيرة وتساؤًال حول ما إذا آان يوجد لإلنسان حق على جسده شأنه في ذلك شأنه بالنسبة (هناك ولكن . جسده

لحقوقه على األشياء األخرى التي يمتلكها، وإذا لم يكن هذا فما هو نوع الحق المترتب لإلنسان على جسده؟ 

  )وهل ينبغي الكالم في هذا الصدد عن الحرية الجسدية الطبيعية والفيزيائية

تقف القوانين الوضعية بالنسبة لسلطة اإلنسان وحقه على جسده حائًال بين اإلنسان وبين اإلضرار بجسده، لم 

أو إتالفه، لذلك تجد االنتحار آآخر صورة من السيطرة، والتسلط على هذا الجسد في حين وقف الدين اإلسالمي 

  .إلسالم اإلضرار بالجسد أو اتالفهحائًال بين اإلنسان وإضراره بالجسد الذي تحل فيه روحه حيث حرم ا

  )الملكية الفنية أو األدبية(الحقوق األدبية 

على فكرة ابتكرها، أو اختراع اخترعه أو ) أو من يقوم مقامه(سلطات يتمتع بها شخص (ويقصد بهذه الحقوق 

لية التي يمكن أن اآتشفه، أو أية مزية أخرى نتجت عن عمله الفني، وذلك بقصد تمكينه من احتكار المنفعة الما

  .تنتج عن ذلك
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  :وهذا النوع من الحقوق يشمل الحقوق التالية على سبيل المثال

  . حقوق االختراع-١

  . حقوق الملكية الفنية-٢

  . حقوق الملكية الصناعية-٣

  . حقوق الملكية األدبية-٤

  اختالف الحقوق األدبية عن آل من الحقوق الشخصية والعينية

 التي تفرض تكاليفها وواجباتها على شخص معين أو اشخاص - عن الحقوق الشخصية تتميز الحقوق األدبية

 في أنها تفرض واجباتها على الناس جميعًا، وهي بهذا تلتقي مع الحقوق العينية التي تفرض واجباتها -معينين 

 ترد على شيء مادي  ال- الحقوق االدبية -آما أنها تتميز عن الحقوق العينية آذلك في آونها . على جميع الناس

  .معين آما هو الحال في الحقوق العينية

  حماية الحقوق االدبية

: هناك سؤال يمكن أن يثار بعد هذا الحديث عن مجموعة الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان، مؤدى هذا السؤال هو

نين تندرج الحقوق ما هو القانون الذي ينظم أحكام الحقوق االدبية، وبعبارة أخرى تحت أي قانون من القوا

  االدبية؟

تنظمها عادة قوانين خاصةتبين آيفية استعمالها، والمدى الزمني الذي يمكن استعمالها (إن الحقوق االدبية 

، ولكن ما هو الحل، وآيف يمكن للقضاء تنظيم الحقوق األدبية فيما لو لم يكن هناك قانون خاص ينظم )خالله

  أحكامها؟

بأن هناك أمرًا في القانون : ؤال األخير البد من مقدمة ننتقل بعدها لالجابة فنقولقبل تقديم اإلجابة على الس

أن يرد الدعوى أو يمتنع عن اصدار (الوضعي يجب االلتفات إليه، وهذا األمر هو أن القضاء ليس له مطلقًا 

  )الحكم بشانها بزعم أنه ال يجد نصًا صريحًا يمكن تطبيقه على الوقائع المعروضة أمامه
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 محكومًا، وملزمًا بتقديم حكم لكل ما يعرض امامه من الوقائع، فكيف - وفقًا للكالم المتقدم -فإذا آان القضاء 

  يتصرف يا ترى بغياب النص؟

إن القاضي الذي يريد البت في أمر ما مع غياب النصوص التي تحكم ذلك األمر، البد له من حماية أصحاب الحق 

  .ة بمبادئ العدالة، والقانون الطبيعي من خالل االستعان- عند ذلك -
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  ما هي حقوق اإلنسان

  

إن حقوق اإلنـسان    . ميكن تعريف حقوق اإلنسان بأهنا املعايري األساسية اليت ال ميكن للناس، من دوهنا، أن يعيشوا بكرامة كبشر                

  .هي أساس احلرية والعدالة والسالم، وإن من شأن احترام حقوق اإلنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد واجملتمـع تنميـة كاملـة                     

ويوجد األساس الذي تقوم عليـه  . ومتتد جذور تنمية حقوق اإلنسان يف الصراع من أجل احلرية واملساواة يف كل مكان من العامل    

 . مثل احترام حياة اإلنسان وكرامته، يف أغلبية الديانات والفلسفاتحقوق اإلنسان، 

وحتدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة          . وترد حقوق اإلنسان يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       

بغي على احلكومات أن تفعلـه، وأال تفعلـه،         والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ما ين         

  . الحترام حقوق مواطنيها

  خصائص حقوق اإلنسان

ومن أبرز تلـك  . حقوقا حمددة من جهة أخرى تتميز حقوق اإلنسان بالعديد من املزايا املرتبطة بطبيعة اإلنسان من جهة وبكوهنا
  :اخلصائص ما يلي

 منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، فحقـوق         إن حقوق اإلنسان ال تشترى والتباع وهي ليست        •
 .اإلنسان متأصلة يف كل إنسان ومالزمة له كونه إنسانا

إن حقوق اإلنسان هي نفسها لكل بين البشر بغض النظر عن اللون، العرق، الدين، اجلنس، الرأي الـسياسي             •
كرامة واحلقوق، هبذه احلقيقـة فـإن       فنحن مجيعا ولدنا أحرارا ومتساوون يف ال      . اخل...أو األصل االجتماعي  

  .حقوق اإلنسان هي عاملية من حيث احملتوى واملضمون
ال ميكن بأي حال االنتقاص من حقوق اإلنسان، فإن أحدا ال ميلك احلق يف حرمان شخص آخر منها مهمـا                     •

ها، فإن ذلك ال    كانت األسباب، وحىت لو كانت القوانني يف بلد ما ال تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاك                 
  .إن انتهاك احلقوق ال يعين عدم وجودها، فهي غري قابلة للتصرف. يفقدها قيمتها وال ينكر تأصلها يف البشر

إن حقوق اإلنسان هي وحدة واحدة وغري قابلة للتجزئة فحقوق اإلنسان سواء كانت مدنيـة وسياسـية أو                   •
  .حلرية واألمن واملستوى املعيشي الالئقاقتصادية واجتماعية وثقافية،هي وحدة واحدة تنطوي على ا

إن حقوق اإلنسان يف حالة تطور مستمر، وكما أهنا مرتبطة باإلنسان بصفته إنسانا، فـإن حاجـة اإلنـسان                    •
وارتفاع مستواه املادي والروحي يف حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير احلقوق والواجبات وبذلك يصار               

 .إىل تصنيف حقوق أخرى
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 أهنا قيم ومبادئ حديثة، بالنظر إىل االهتمام الفائق بالدعوة هلا واملطالبة هبـا يف  ينظر إىل حقوق اإلنسان علىكثريا ما  •
التاريخ ومستمدة مـن كـل    وحقيقة القول أن حقوق اإلنسان واملبادئ املستمدة منها هي قدمية قدم. اآلونة األخرية

تشكل القاسم املشترك بـني اجملتمعـات واحلـضارات     ز بسيط هياألديان السماوية واملوروث اإلنساين برمته، وباجيا
  املختلفة يف العامل

  ما هو تعليم حقوق األنسان ؟

األفراد قادرين علـى   الدولية إىل أن تعليم حقوق اإلنسان كمفهوم هو تلك النشاطات املتعددة املصممة جلعل تشري منظمة العفو
  :التسلح مبعرفة وفهم ما يلي

 .إلنسان والقيم وأمناط التفكري اليت تؤدي إىل احترام حقوق اإلنسانمفاهيم حقوق ا •
  الصكوك اليت تصنف وحتمي حقوق اإلنسان •
املهارات اهلادفة إىل اإلمساك حبقوق اإلنسان وتأكيد القيم وأمناط التفكري اليت تؤكد علـى نفـس احلقـوق                   •

  .للجميع وتشجيع العمل للدفاع عن تلك احلقوق

كبرية من األمهية، حيث تساهم بشكل رئيس يف تعزيز قيم التسامح والعدالـة يف   سان هي مهمة على درجةإن تعليم حقوق اإلن
احلريف للكلمة، بل هـو فهـم    وميكن القول أن تعليم حقوق اإلنسان ليس موضوعا تعليميا باملعىن. ويف أي من مؤسساته اجملتمع

لـذلك، فـإن   . وإدراك الواجبات الناجتة مباشرة عن تلك احلقوق وقنااملوضوعات والظواهر احمليطة بنا من خالل التعلم عن حق
إن . الدولـة  تضمينها يف أي موضوع تعليمي حبيث تصبح تدرجييا جزءا من جو املدرسة، واجملتمع ومـن مث  حقوق اإلنسان ميكن

وللوصول إىل ذلك، . قراطيكمواطنني يف جمتمع دمي تعليم حقوق اإلنسان يساعد والسيما صغار السن على فهم وإدراك دورهم
 وجه اخلصوص، تاريخ نشأة وتطور حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية والسيما اإلعالن فإن مستوى معينا من الفهم مطلوب وعلى

   .العاملي حلقوق اإلنسان

 على تطوير نسق مـن املعرفة، ولكن التعليم الذي حنن بصدده جيب وبالضرورة أن يساعد  إن التعليم يف العادة يهدف إىل تطوير
احملصلة النهائية إىل توفري بيئة مالئمة ومنوذجيـة   القيم واملهارات لدى األفراد املستهدفني، حبيث يؤدي هذا النوع من التعليم يف

   .مضمونة وحاضرة يف كل طريقة تدريسية ويف كل عالقة قائمة حيث تؤخذ حقوق اإلنسان جديا وتكون
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  :حقوق األنسان فئات 

  :ن تصنيف احلقوق إىل ثالث فئاتميك

احلق : ، وهي مرتبطة باحلريات، وتشمل احلقوق التالية      ")اجليل األول من احلقوق   "وتسمى أيضاً   (احلقوق املدنية والسياسية     .1

 يف احلياة واحلرية واألمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ املشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبري والتفكري               

  .والضمري والدين؛ وحرية االشتراك يف اجلمعيات والتجمع

العمل والتعلـيم   : ، وهي مرتبطة باألمن وتشمل    ")اجليل الثاين من احلقوق   "وتسمى أيضاً   (احلقوق االقتصادية واالجتماعية     .2

  .واملستوى الالئق للمعيشة؛ واملأكل واملأوى والرعاية الصحية

، وتشمل حق العيش يف بيئة نظيفة ومصونة من         ")اجليل الثالث من احلقوق   "وتسمى أيضاً    (احلقوق البيئية والثقافية والتنموية    .3

  .التدمري؛ واحلق يف التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية

وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات حنو احتـرام احلقـوق اإلنـسانية     

   .لآلخرين

  :األعالن العاملى حلقوق األنسان 

والرسالة األساسية لذلك اإلعالن هي     . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو بيان حقوق اإلنسان املقبول على أوسع نطاق يف العامل             

 امتناع  على الرغم من   (1948كانون األول   /  ديسمرب 10وقد اعتمدته األمم املتحدة باإلمجاع، يف       . أن لكل إنسان قيمة متأصلة    

وحيدد اإلعالن احلقوق األساسية لكل شخص يف العامل بغض النظر عن عنصره أو لونه أو جنـسه أو                  ). مثاين دول عن التصويت   

وينص اإلعـالن   . دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطين أو االجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر                    

وبعبـارة  . أييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة ملواطنيها، بل أيضاً بالنسبة ألشخاص يف بلدان أخرى             على أن تتعهد احلكومات بت    

صبح اإلعالن العاملي   ، أ 1948ومنذ العام   . أخرى، فإن احلدود الوطنية ال متثِّل عائقاً أمام مساعدة اآلخرين على التمتع حبقوقهم            

من سكان العامل، وأكد املؤمتر     % 99 دولة متثل    171، عقد مؤمتر عاملي ضم      1993ويف العام   . هو املعيار الدويل حلقوق اإلنسان    

    .التزامه من جديد بإحقاق حقوق اإلنسان
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  :الوضع القانوىن 

ء األكرب من القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإنه ال ميثل          على الرغم من أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو الذي أوحى باجلز           

وقد . غري أن هلذا اإلعالن، بصفته إعالن مبادئ عامة، قوة كبرية يف أوساط الرأي العام العاملي              . يف حد ذاته وثيقة هلا قوة القانون      

قوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص      ترمجت مبادئ اإلعالن إىل مبادئ هلا قوة قانونية يف صيغة العهد الدويل اخلاص باحل             

وقد التزمت احلكومات اليت صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ يف بلداهنا قـوانني              . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

أو  املدنية والـسياسية    غري أن ما يزيد على نصف بلدان العامل مل تصادق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق                . حلماية تلك احلقوق  

ــة  ــة والثقافيــ ــصادية واالجتماعيــ ــاحلقوق االقتــ ــاص بــ ــدويل اخلــ ــد الــ ــى العهــ   .علــ

وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان، وهي صكوك أوصى هبا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، منها امليثـاق األفريقـي                   

ن، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وهناك الكثري من املدونات         حلقوق اإلنسان والشعوب، واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسا      

  .القانونية الوطنية اليت تكفل حقوق اإلنسان

  :بيئه حقوق األنسان 

النظرية  وميكن للحياة اليومية أن توفر هذه املمارسة وأن تعزز الدراسة. عملياً أفضل طريقة لفهم حقوق اإلنسان هي ممارستها إن

ــاهيم جمــــــ  ــسامح ملفــــ ــة والتــــ ــة  ردة كاحلريــــ ــة احلقيقــــ  .والعدالــــ

وكثرياً ما تكون هناك افتراضـات   .مراعاة حقوق اإلنسان بدالً من أن تشجع عليها غري أن املدارس، يف كثري من األحيان، تثبط

 آخـرين  بشتم طالب فمثالً، إذا سمح لبعض الطالب. حقوق اإلنسان التحيز حترم بعض األشخاص يف املدرسة من وأشكال من

بأن التعصب أمـر   فإن هذا يعترب مبثابة رسالة إىل الطالب أو عرقية، ومل يتخذ املعلمون أي إجراء حبقهم، ينتمون إىل أقليات دينية

  .حقوق اإلنسان هذا النوع من الرسائل كي نضمن جناح تعليم ومن املهم تغيري. مقبول

  :قوانيني حقوق األنسان 

 ، سعياً حنو حضارة إنسانية قائمة على املساواة           سنيناً طويلة يف صياغة قانون حقوق اإلنسان       لقد أمضت شعوب وحكومات العامل    
تضمنها كل من   اليت و األتفاقيات ظهورهم هلذه االلتزامات يديروا قادة العاملاألن من امللحوظ أناألخالقي  والعدل، والواجب

  ، وإعالن احلق يف )1966(االقتصادية واالجتماعية والثقافية   للحقوق، والعهد الدويل)1948(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
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  ، و إعالن ريو )1993(فيينا  ، وإعالن وبرنامج عمل)1992(وإعالن األمم املتحدة بشأن البيئة والتنمية  (1986) التنمية 
  

 وغريهـا مـن الوثـائق   ) 2000(فية ، وإعالن األل)1996(املوئل الثانية  ، وإعالن اسطنبول وأجندة)1992 (21واألجندة 
  .الىت مت أصدارها حلمايه مبادىء حقوق األنسان واإلعالنات 

  :األهداف من نشر و تعليم ثقافه حقوق األنسان 
إن الصفة اإلنسانية . الكرامة املتأصلة فيه يولد اإلنسان معززا مكرما ال ميتلك أي بشر كان، حق االنتقاص من شأنه وقدره ومن

الكرامة من أي شكل من أشكال اإلهانة واإلذالل والتحقري وتعزيزها، كوهنا تـشكل   شر تقتضي وجوب احترام تلكيف بين الب
وتربز . اجملتمع وانتماء أفراده الواعي له الضمانات للوصول إىل حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضروري الستقرار أحد

 وهنا تشكل الضمانة يف شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية بل إهناك أمهية احترام حقوق اإلنسان ليس فقط يف
يف االختالف وقبول التعددية وخلـق   تشكل شرطا رئيسيا خللق حالة من السالم الداخلي يف اجملتمعات فقبول اآلخر وقبول احلق

 أمنهم الشخصي وتعزيز مسامهة األفـراد وإشـراكهم يف   التعبري عن آرائهم وصيانة الضمانات الفعلية حبق األفراد املختلفني يف
تعنيه خلق حالة من األمن الداخلي  ممثليهم حبرية كل ذلك يؤدي حتما إىل شيوع قيم االنتماء والتسامح واليت تعين أول ما اختيار

 يف دائرة الفعل الـسياسي  أساسا، بالنظر إىل ذلك كله، على إشراك األفراد إن احترام حقوق اإلنسان ينطوي. والسلم احلقيقي
  .اإلنسانية وخلق أفراد منتمني إىل جمتمعهم مسامهني وبفعالية يف تقدم جمتمعام وخدمة واالجتماعي

 يف اجملتمع، فإهنا يف التعبريات املختلفة للمجتمع ويف مؤسساته املتعددة حتتل أمهيـة  وكما أن حقوق اإلنسان تشكل املقدمة لذلك
ففي احلالة الفلسطينية يشكل . األمهية املؤسسات، تربز املدرسة، كأحد املؤسسات اليت تنطوي على دور بالغفائقة، ومن بني تلك 

ثلث السكان مما يعين أن ما يتلقاه ثلث السكان من قيم و أهداف تشكل إىل مدى  من ينتفع من خدمة التعليم يف املدارس حوايل
إن . رئيسيا من العملية التعليمية فة حقوق اإلنسان والوعي هبا جيب أن تشكل مكونااجملتمع وأهدافه، وهو ما يعين أن ثقا بعيد قيم

مها األساس يف ضمان خلق جيل واع مـؤمن بقـيم التـسامح والتعدديـة      تعزيز قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف املدرسة
وإعمال العقل  اس احترام الكرامة اإلنسانيةيف خلق بيئة تعليمية مناسبة حيث تنشأ العالقات على أس واالختالف ونتيجة وسبب

 .واإلهانــــة والــــتفكري واإلبــــداع، ونبــــذ العالقــــات الــــسلطوية والتلقينيــــة واإلذالل 
إن اإلنسانية . ميكن لألفراد أن حييوا بدوهنا بكرامة كبين بشر وميكن تعريف حقوق اإلنسان على أهنا تلك املعايري األساسية اليت ال

  .الكامل للشخصية الة والسالم، واحترام حقوق اإلنسان يسمح للفرد وللجماعة بالتطور واإلمناءوالعد هي أساس احلرية

 وهي تطورت من رحم املوروث. النضال من أجل احلرية واملساواة يف كل مكان يف العامل إن تطور حقوق اإلنسان جيد جذوره يف
 .ومـن بينـها الـدين اإلسـالمي     ات والديانات املختلفـة اإلنساين باختالف مشاربه وتعدد مصادره وهو مستمد من الفلسف

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وأمهها على اإلطالق اإلعالن العـاملي   إن تلك احلقوق جرى تصنيفها وتضمينها يف العديد من
يتعلق بضمان احترام  وقد وضعت تلك الصكوك الواجبات القانونية امللقاة على عاتق الدول جتاه مواطنيها فيما .حلقوق اإلنسان

  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 .تنميه الشخصيه األنسانيه جبميع أبعادها و أحساسها بالكرامه و املساواه و احلريه  
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تنميه وعى الناس حبقوقهم مما يساعد على حتويل مبادىء حقوق األنسان إىل حقيقه أجتماعيه و ثقافيـه و سياسـيه و                      

  .الناس على الدفاع عن حقوقهم و صيانتها و النهوض هبا أقتصاديه و رفع قدره 

تعزيز أحترام حقوق األخريني و صيانه التعدد و التنوع الثقاىف و تعزيز ثقافه احلوار و التسامح املتبادل بني الناس و نبذ                      

  .العنف و األرهاب 

 احلق ىف مقاومه الظلم و الديكتاتوريـه        القائمه على العدل و أحترام حقوق األنسان و       ) السالم  ( تعزيز ثقافه االعنف     

 .الىت تؤثر على مبادىء حقوق األنسان 

 .أكساب مجيع الناس مناعه قويه ضد خطاب الكراهيه  

  .تمكِّن األشخاص من المطالبة بحقوقهم 

 .تساعد األشخاص على استخدام الصكوك القانونية التي وضعت لحماية حقوق اإلنسان  

  .للدفاع عن حقوق اإلنسانتطور المهارات الالزمة   

  .تدمج مبادئ حقوق اإلنسان في الحياة اليومية 

  .تخلق مجاالً للحوار والتغيير 

  :أى اهلدف 

 ويشجع علـى  , وخيلق متسعاً للحوار والتغيري   , إن تعليم حقوق اإلنسان يساعد يف منع االنتهاكات ويقوي التحركات واحلمالت          

  . حقوق اإلنسان في الحياة اليوميةوعلى إدماج مبادئ, االحترام والتسامح

  

يوجد الكثري من املشكالت و العقبات الىت تقف أمام نشر مبادىء حقوق األنسان و خاصه ىف الدول العربيه ألن نشر مبـادىء                      

  .درسات حقوق األنسان يكون عقبه أمام حكومات العرب الىت يغلب عليها الطابع الديكتاتورى 

  



  المحاضرة الثانية

  تطور مفهوم حقوق االنسان و مفاهيم عامة في حقوق االنسان
  

أن قيم حقوق اإلنسان هي ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثـقافات عبر التاريخ، وحصاد كفاح كافة الشعوب 

  . ضد كافة أشكال الظلم والقهر الداخلي والخارجي، وأنها بهذا المعنى ملك للبشرية جمعاء

هي تلك التي ترسخ شعور -باعتبارها حق من حقوق اإلنسان-لخصوصية الثـقافية التي ينبغي االحتفاء بهاأن ا

اإلنسان بالكرامة والمساواة ، وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بالده، وتنمي لديه اإلحساس والوعي بوحدة 

لوضع المتدني لها، أو  إقصاء األخر المصير مع اإلنسان في كل مكان، وال تتخذ ذريعة لتهميش المرأة وتكريس ا

  . بسبب أي اعتبارات دينية أو  ثقافية أو  سياسية، أو  التملص من االلتزام بالمواثيق الدولية

أن احترام حقوق اإلنسان هو مصلحة عليا لكل فرد وجماعة وشعب ولإلنسانية جمعاء، باعتبار أن تمتع كل فرد 

 حاسم في ازدهار الشخصية اإلنسانية، وفي النهوض باألوطان وتنمية بالكرامة والحرية والمساواة  هو عامل

  . ثرواتها المادية والبشرية، وفي تعزيز الشعور بالمواطنة

أن تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان يشكل حقا أصيال من حقوق اإلنسان، ويملي على الحكومات على وجه 

عريف بمبادئ حقوق اإلنسان وآليات حمايتها ونشر الخصوص مسؤوليات والتزامات كبرى في الترويج والت

  . ثـقافتها

  

  مفهوم تعليم وثـقافة حقوق اإلنسان : أوالً

أن تعليم حقوق اإلنسان هو في الجوهر مشروع عام لتمكين الناس من اإللمام بالمعارف األساسية الالزمة 

كما . ه حقوق األفراد والمصالح العامةلتحررهم من كافة صور القمع واالضطهاد، وغرس الشعور بالمسؤولية تجا

أن ثـقافة حقوق اإلنسان تشمل مجموعة القيم والبنى الذهبية والسلوكية، والتراث الثقافي والتقاليد واألعراف التي 

تنسجم مع مبادئ حقوق اإلنسان، ووسائل التنشئة التي تنقل هذه الثـقافة في البيت والمدرسة والهيئات الوسيطة، 

  . عالمووسائل األ

أن تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان هو عملية متواصلة وشاملة تعم جميع صور الحياة، ويجب أن تنفذ إلى جميع 

ومن الضروري لكافة المهن أن . أوجه الممارسات الشخصية والمهنية والثقافية واالجتماعية والسياسية والمدنية

  . ساسية لإلنسانترتبط بمقاييس أداء تلتزم بقيم تستلهم الحقوق األ

أن تضافر المعرفة والممارسة هو الهدف الجوهري لتعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان، أن تعليم حقوق اإلنسان إذ 

يغرس حس الكرامة والمسؤولية جنبا إلى جنب المسؤولية االجتماعية واألخالقية، يقود الناس بالضرورة إلى 

أقلم مع حاجات حقوق بعضهم البعض، كما يقودهم إلى القبول بالعمل االحترام المتبادل والمساعدة الجماعية والت

معا للتوصل بصورة حرة إلى صياغات مناسبة ومتجددة تضمن توازن المصالح والعمل المشترك م اجل الخير 

  . العام، دون حاجة إلى فرض سلطان العنف المنظم أو  العشوائي الذي يصادر حريات الناس جميعا

  

 1



  

  

  :  تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسانأهداف: ثانيا

تنمية وازدهار الشخصية اإلنسانية بأبعادها الوجدانية والفكرية واالجتماعية، وتجذير إحساسها بالكرامة والحرية 

  . والمساواة والعدل االجتماعي والممارسة الديمقراطية

 مبادئ حقوق اإلنسان إلى حقيقة بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تحويل)الانساء ورج(تعزيز وعي الناس

اجتماعية واقتصادية وثـقافية وسياسية، ورفع قدرتهم على الدفاع عنها، وصيانتها والنهوض بها على كافة 

  . المستويات

توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز احترام حقوق اآلخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثـقافي 

القومية لكل الجماعات والشعوب، وإغناء ثـقافة الحوار والتسامح المتبادل ونبذ العنف وازدهار الثـقافات 

  . واإلرهاب، وتعزيز الالعنف ومناهضة التعصب وإكساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراهية

المصير، والحق تعزيز ثـقافة السالم القائم على العدل وعلى احترام حقوق اإلنسان، وعلى رأسها الحق في تقرير 

ودمقرطة العالقات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة . في مقاومة االحتالل

  . للبشرية

  

  : التوصيات: ثالثا

  

  : من الضروري في هذا اإلطار إبالء االهتمام بـ

Øة لقيم حقوق اإلنسان، وتخصيب مناهج        مراجعة مناهج التعليم ومواد األعالم لتنقيتها من المضامين المنافي

  . التعليم بمضامين حقوق اإلنسان

Ø إدراج مادة حقوق اإلنسان في التعليم الجامعي، والدراسات العليا، وتشجيع القيام ببحوث الماجستير       

  .والدكتوراه في مجال حقوق اإلنسان

Øمج التعليم غير النظامي       تضمين حقوق اإلنسان في مناهج محو األمية، ومختلف برا .  

Ø إدراج مادة حقوق اإلنسان في برامج تكوين المدرسين وتأهيل المحامين والقضاة واألطباء ورجال       

  . األعالم والدين والجيش والبوليس والموظفين في اإلدارات العامة والمشتغلين بالفنون

Øسان، وتعزيز دور المنشأ منها في بعض الدول        إنشاء مؤسسات وطنية لتعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلن

  . العربية، وتنسيق جهود إنجاز الخطط الوطنية بالتعاون مع منظمات حقوق اإلنسان المحلية واإلقليمية العربية

Øتعزيز أو أصر التعاون مع أجهزة األمم المتحدة المعنية والمعاهد والمراكز الدولية لتعليم حقوق اإلنسان        .  

Ø     إبالء عناية خاصة للدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون واآلداب في تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان، بما   

  . لها من قدرات خاصة على مخاطبة وجدان البشر دون مواعظ جافة، واالنطالق من معرفة الواقع المعاش

Ø الخ.. أفالم، مسرحيات(       وتطوير مواد تعليمية غير تقليدية لهذا الغرض .(  
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Ø ،حث جامعة الدول العربية على االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان للشعوب والمواطنين في الدول العربية       

مبادئ حقوق اإلنسان بما يستوجبه ذلك من القيام بمراجعة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، لكي يتسق مع قيم و

ووضع نظام خاص للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان يؤدي لتفعيلها، وفتح قنوات للتعاون مع المنظمات غير 

  . وكذا اإلسهام في تفعيل خطط أجهزة األمم المتحدة المعنية بتعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان. الحكومية العربية

Øة لتعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان، تضم الحكومات العربية النشيطة في هذا        إنشاء لجنة إقليمية عربي

المجال، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بهدف تطوير الخطط والبرامج في هذا الميدان، بالتنسيق مع 

  . أجهزة األمم المتحدة المعنية

Øن تخاطب الوجدان فضالً عن العقول، وال        حث خبراء التعليم على تطوير مناهج لتعليم حقوق اإلنسا

تحصر مهمتها في نقل المعارف، بل تسعى إلى تطوير السلوكيات والتفكير النقدي، بما يساعد على خلق بيئة ثقافية 

ومن الضروري أن تأخذ هذه المناهج . تكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزز بناء دولة الحق والقانون

رتكاز على المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان، واستلهام الثـقافة الخاصة بكل شعب، وتجربته بعين االعتبار اال

  . التاريخية في مقاومة كافة أشكال الظلم السياسي واالجتماعي والثقافي والديني واالحتالل األجنبي

Øدولية لحقوق اإلنسان والعمل        دعوة األحزاب السياسية في العالم العربي إلى إعالن التزامها بالمواثيق ال

على إبراز وتعزيز مضامين حقوق اإلنسان في برامجها السياسية وممارستها الميدانية، وأعمال الممارسات 

  . الديموقراطية داخلها، وإبالء االهتمام بثـقافة حقوق اإلنسان في برامج إعداد الكوادر الشابة

Øالمسموعة على االهتمام بتعزيز قيم حقوق اإلنسان والتعددية        حث وسائل األعالم المقروءة والمرئية و

والتنوع، وتجنب كل ما من شأنه إذكاء مشاعر الكراهية العنصرية أو  الدينية أو  تحقير الرأي األخر، أو  امتهان 

مدى وحث اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على مراقبة . الكرامة اإلنسانية

التزام وسائل األعالم بمواثيق الشرف المهنية في هذا المضمار، ودعوة مؤسسات حقوق اإلنسان الحكومية وغير 

  . الحكومية لتبني برامج خاصة لتدريب اإلعالميين

Ø حث مؤسسات حقوق اإلنسان الحكومية وغير الحكومية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وسائل       

 في نشر ثـقافة حقوق اإلنسان بما في ذلك إنشاء منابر وبرامج – المرئية والمسموعة منها  وخاصة–األعالم 

والعمل على دراسة مكونات الثـقافة الشعبية التي تشكل إدراك . خاصة، واستخدام التقنيات الحديثة لهذا الغرض

  . اإلنسان، بهدف التوصل إلى الخطاب المناسب لنشر ثـقافة حقوق اإلنسان

Ø     دعوة المفكرين والساسة ورجال الدين العربي إلى الترفع عن إقحام الدين في عالقات صراعية مع حقوق   

اإلنسان، واعتبار الحقوق المنصوص عليها في الشرعة العالمية بمثابة الحد األدنى الذي ال يجوز االنتقاص منه 

ير قيم حقوق اإلنسان في التقاليد الثقافية والعمل على تجذ. بدعاوى الخصوصية الثقافية أو  أية دعاوى أخرى

  . العربية

Ø دعوة األكاديميين والباحثين والفقهاء للعمل على إبراز جذور حقوق اإلنسان في الثـقافة العربية، وإبراز       

مساهمة الحضارة اإلسالمية والمسيحية في إرساء قيم حقوق اإلنسان، وإبراز التعارض المصطنع بين بعض 

  . حقوق اإلنسان وبعض التفسيرات السلفية التي تجاوزها العصرمبادئ 
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Ø دعوة مراكز ومعاهد حقوق اإلنسان لتعزيز التنسيق بينها على الصعيد المحلي واإلقليمي، وأيضا مع       

والقيام . نالهيئات الحكومية المحلية واإلقليمية المعنية، والمؤسسات الدينية التي تولي االهتمام بثـقافة حقوق اإلنسا

بدراسات ميدانية لتقييم التجارب العربية الحكومية وغير الحكومية في تعليم حقوق اإلنسان، لتشخيص العوائق 

  . واستخالص التوصيات المناسبة لتعزيزها

Ø ،حث األمين العام لألمم المتحدة على إبالء اهتمام خاص بقضية تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان       

 ديسمبر القادمة لمطالبة الحكومات بتعزيز 10لته السنوية في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في وتخصيص رسا

جهودها في هذا المجال، وبشكل خاص في تفعيل عشرية األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان، بما في ذلك تعبئة 

  . الموارد البشرية والمادية الالزمة

Øنسان باألمم المتحدة على مضاعفة الجهود الالزمة لتفعيل عقد األمم        حث المفوض السامي لحقوق اإل

المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان بأفضل صورة ممكنة، وتقديم مساندة أفضل للحكومات والمنظمات غير الحكومية 

  . النشيطة في هذا المجال

Øترجمة كافة المطبوعات ذات        حث المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة اليونسكو على االهتمام ب

  الصلة بقضايا حقوق اإلنسان إلى اللغة العربية، وإتاحتها على أو سع نطاق ممكن للقارئ العربي
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 قائمة مصطلحات قانونية  املعهد العريب حلقوق اإلنسان

 
 قائمة بالمصطلحات القانونية

 
  الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان-1

 
 
 

 تتكون الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان من أهم النصوص المنظمة لحقوق           : الشـرعة الدولية حقوق اإلنسان      

 :اإلنسان وهي 
 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 1966 البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 1989 البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 
 :اإلعالن 

 نص دولي يتضمن مجموعة من المبادئ األساسية المتعلقة بموضوع معين ويصدر اإلعالن باإلجماع إما في               

اختتام مؤتمر دولي خاص بموضوع معين أو عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وليس لإلعالن قوة إلزامية بل                 

 .ولى للوصول إلى اتفاقية ثم إلى بروتوكول قوة معنوية وأدبية ويمثل في بعض الحاالت الخطوة األ
 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: مثال 

 ولو أنهما يختلفان من حيث المحتوى حيث أن التوصية تقتصر على تقديم             التوصيةويكتسي اإلعالن نفس قيمة     

 .توجيهات وأولويات ومالحظات
 

  :االتفاقية والمعاهدة والميثاق والعهد
تتضمن مجموعة من الحقوق وااللتزامات     ) إقليمية أو دولية  (ثنائية أو متعددة األطراف     هـي نصـوص دولية      

 .التي يجب على الدول أن تحترمها وتعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها
 .تفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجةا: مثال على االتفاقيات الدولية 

 والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان     ألميركية لحقوق اإلنسان  االتفاقـية ا  : مـثال علـى االتفاقـيات اإلقليمـية         

 .والشعوب
 

 :البروتوكول 
 نـوع خـاص من االتفاقيات يخضع إلى نفس قواعد المصادقة ويهدف إلى تفعيل أحكام االتفاقية التي سبقته                  

 .التفاقيةوالتي تتعلق بنفس الموضوع ويهدف البروتوكول إلى تفعيل آليات حماية الحقوق التي أقرتها ا
 .1966البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : مثال 
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 :التوصية 
 هـي نـص دولي ليس له مبدئيا قوة ملزمة للدول األعضاء وال يؤدي إلى أي التزام وهو يقدم فقط توجيهات    

 .ويقترح أولويات عمل
 

 ي القانون المحلي إدماج النصوص الدولية فإجراءات -2
 

  :التوقيع
 .هو موافقة أولية للدولة على االتفاقية  يتم بعد اعتمادها من طرف األمم المتحدة وليس له أي أثر قانوني

 
 :التصديق أو المصادقة أو االنضمام 

مهمة حسب   موافقـة الدولة على معاهدة أو اتفاقية عبر األجهزة التشريعية أو التنفيذية التي توكل إليها هذه ال                

ويمكن . وبعد المصادقة تتمتع االتفاقية في غالب الدول بقوة إلزامية أقوى من القوانين المحلية            . أحكام الدستور 

 .للتصديق أن يشمل بعض التحفظات
 .ولكي تدخل االتفاقية حيز التنفيذ، يجب أن يتوفر عدد أدنى من المصادقات يحدده نصها

 
  :األطرافالدول 

 .ادق على االتفاقية وتصبح ملتزمة بأحكامهاهي الدول التي تص
 

  :التحفظ 
هـو إعـالن كتابـي يقدم من طرف الدولة المصادقة عند التوقيع أو المصادقة حول بند من بنود االتفاقية أو                     

 .ويعني عدم قبول الدولة لما جاء في أحكامه.المعاهدة
اف و تمكن من كسب التزام أكبر عدد ممكن من          والتحفظ تقنية كثيرة االستعمال في االتفاقيات المتعددة األطر       

الـدول ، غـير أن التحفظ ينقص من قيمة االتفاقية وفي بعض األحيان يفرغها من مضمونها وال يتماشى مع                    

 .مضمونها وغرضها
 

  :التوضيحات
 .هي نوع من أنواع التحفظات ، ولها عادة نفس األثر

 
 آليات الحماية -3

 
  :اآلليات التعاقدية

لـيات التي تنشأ بمقتضى أحكام االتفاقية المرتبطة بها وتقتصر مهامها على السهر على تطبيق أحكام       هـي اآل  

وعلى تلقي ودراسة التقارير التي تقدمها الدول األطراف في االتفاقية كما يمكنها تلقي الرسائل أو               . االتفاقـية   

 .الشكاوي عند انتهاك حق من الحقوق التي أقرتها االتفاقية
 .اللجنة المعنية بحقوق الطفل،،اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان: مثال 

 

 2



 قائمة مصطلحات قانونية  املعهد العريب حلقوق اإلنسان

 3

  :اآلليات غير التعاقدية
وأهم اآلليات الخاصة بحقوق    .  والتي ال ترتبط باتفاقية ما     وهي اآلليات المنشئة في إطار لجنة حقوق اإلنسان       

 .ن والخبراء واللجان الفرعيةاإلنسان هي لجنة حقوق اإلنسان التي تتفرع عنها عدة آليات أخرى مثل المقرري
 

  :الشكوى
هـي دعـوى تقدم من قبل األفراد بصفة مباشرة أو عن طرق منظمات غير حكومية لجهاز معين تعاقدي أو                    

وتخضع الشكوى إلى شروط تضبطها     . غير تعاقدي، عند انتهاك حق من الحقوق التي أقرتها االتفاقيات الدولية          

 .ع طرق الطعن الداخليةهذه االتفاقيات ومنها استنفاذ جمي
 

  :الصفة االستشارية
وتسمح . هي صفة يعطيها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية التي تطلبها            

هـذه الصـفة للمـنظمات بـأن تشـارك في كافة أعمال ومؤتمرات ودورات منظمة األمم المتحدة وهياكلها                   

 .حق في التصويتالمتخصصة دون أن يكون لديها ال
 





 

 مقدمة
بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق االنسان على الرغم من ما آثيرًا ما يقع الخلط 

  . اختالف احكام آل منها

قانون لوآثيرًا ما وقعت األمم المتحدة في هذا الخلط عندما تستخدم آليات وتغيرات خاصة با

  . الدولي االنسانيالدولي لحقوق االنسان في حاالت تشكل انتهاآًا لقواعد القانون 

وحيث انه ليس من المنطق تطبيق احكام قاعدة على وقائع تخضع الحكام قاعدة اخرى لما في 

البحث في استقاللية من هنا جاءت ضرورة ذلك من خروج على المقتضيات القانونية السليمة، 

  . القانون الدولي لحقوق االنسان، والقانون الدولي اإلنساني

هدفان الى حماية ارواح االفراد وصحتهم وآرامتهم من زاويتين مختلفتين، ي القانونين آال ان

يهدف آل منهما الى حماية الحياة اإلنسانية وحظر لالشخاص الخاضعين  :فعلى سبيل المثال

الجراءات قضائية جنائية، آما تضم آل منهما احكامًا تكفل حماية النساء واالطفال وتوفير الغذاء 

  . والدواء

الوقت الذي يعالج القانون الدولي اإلنساني مواضيع  جوانب أخرى ، ففي فيا يختلفان اال انهم

سير االعمال العدائية والوضع القانوني  :تخرج من نطاق القانون الدولي لحقوق االنسان مثل

القانون الدولي لحقوق االنسان يعالج جوانب التدخل في نطاق حماية القانون نجد بان للمقاتلين 

اإلنساني من قبيل حماية حقوق االنسان في وقت السلم آحرية الصحافة والحق في االجتماع  الدولي

  . والتصويت

ي صفي مناسبات عده ومن ذلك ان لجنة تقالقانونين  قد خلطت األمم المتحدة بين هذين ل

دوري في الحقائق التابعة لألمم المتحدة في السلفادور اعتبرت حكم االعدام الذي نفذه الجيش السلفا

ممرضة القي القبض عليها بعد الهجوم على مستشفى لجبهة الفارابوندمارتي للتحرير الوطني يمثل 

ذهبت األمم . لقانون الدولي اإلنساني وحقوق االنساناخرقًا صارخًا للقانون الدولي اإلنساني وحقوق 

ض لها المدنيون في والتي تعر 1990االحداث اإلنسانية في يوغسالفيا سنة  اعتبارالى  المتحدة

   .عد انتهاآات للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانتسراييفو 

لوجود استقالل واضح بين مجالي هذين  وذلك ذ ويجب تجاوزهبهذا الخلط غير محبان الشك 

  روج القانوناالمر دعانا الى رصد العالقة بين هذين الفرعين الحديثين نسبيًا من خهذا . القانونيين 

الدولي العام وهما القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يعنى بحماية حقوق اإلنسان في جميع  ؟



 

 قالظروف، وفي زمن السلم والحرب وثانيهما هو القانون الدولي اإلنساني الذي ُيعنى بحماية حقو

طبق في جميع الظروف، ففي حين يبدو األول قانونا عاما شامال ي. اإلنسان في ظرف النزاع المسلح

وإن آان آثيرا ما يتعثر تطبيقه من الناحية الواقعية في زمن الحرب، يبدو الثاني قانونا خاصا 

  .بظرف خاص وهو النزاع المسلح

إال أن قواعد القانون الدولي  ، هذين القانونين نسبيا، وعلى الرغم من حداثة ومن جهة أخرى

فقد بدأ تقنين قواعد هذا القانون بعد منتصف  . و مئة عاماإلنساني آانت هي األسبق بالظهور بنح

في حين . 1863القرن التاسع عشر، وعلى األخص بعد تشكيل اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 

أن قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان لم تبدأ بالظهور آقانون مكتوب إال بعد منتصف القرن 

   . المتحدة حقوق اإلنسان اهتماما آبيرا هيئة األممبعد ان أولت العشرين 

  ماهية القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

سعي المجتمع الدولي الحثيث الى حماية الفرد مما قد يتعرض له من عنف وتعسف ، قادت  

ذي ظهر آمصطلح            دولي اإلنساني ال انون ال ا سمي بالق وعتين من القواعد منه في   الى ظهور مجم

ين    ي جرت ب بط بالمفاوضات الت رن الماضي وارت بعينيات الق ي  1977-1974س ف والت ي جني ف

ام   ذي ي  1949انتهت بوضع بروتوآولي جنيف الملحقين باتفاقيات جنيف األربع لع ان  ض ، وال م ماآ

انون النزاعات المسلحة        انون الحرب او ق ه بق ا       .يصطلح علي ق عليه اني من القواعد يطل والقسم الث

ى     تسم رن الماضي عل بعينيات الق ية القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي ظهر آمصطلح أيضا في س

  .اثر نفاذ العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان ، ولهذين القانونين معاني متميزة 

  القانون الدولي اإلنساني
منذ العهود الحرب واقع قديم قدم اإلنسانية نفسها، حيث ُعرفت الحرب آأداة لتسوية الخالفات، 

األولى لوجود اإلنسان، لو عدنا إلى آتب التاريخ والمخطوطات القديمة، لوجدنا أرقامًا هائلة ألعداد 

  . الحروب، حيث يعجز العقل عن تصديق ذلك

آالف سنة من التاريخ، ) 5(حرب اشتعلت خالل )  14000( حيث تزودنا اإلحصاءات بأن  

سنة األخيرة، لم ) 3400(ات من بني البشر، وخالل مليار) 5(نحو  وبلغت الخسائر باألرواح

ماليين ) 10(عام من السالم، وجاءت الحرب العالمية األولى على نحو ) 250(يعرف العالم سوى 

مليون نسمة ماتوا نتيجة األوبئة التي خلفتها الحرب، وفي الحرب العالمية ) 21(باإلضافة إلى  نسمة

  .مليون نسمة نصفهم من المدنيين ) 40(ية قتل نحو الثانية، وفي الحرب العالمية الثان



 

وهكذا من خالل النظر إلى هذه أألرقام الهائلة، آان البد من السعي إليجاد الحلول الوقائية التي 

تحول دون وقوع الحروب، أو حتى التخفيف منها قدر اإلمكان، ومن هنا، آانت البدايات األولى 

حيث نجد أولى قواعده في الثقافات لبني ) لدولي اإلنساني القانون ا( لظهور ما سمي فيما بعد 

الضعيف التي آانت تسود في  ةالبشر، حيث نتلمَّس قواعده في مبادئ الفروسية والمروءة ومساعد

  . المجتمعات القديمة

ثم ظهرت قواعده في األديان السماوية بدءًا بالدين المسيحي، حيث دعا السيد المسيح عليه 

السالم إلى المحبة والرحمة والتسامح، وعندما سادت المسيحية في أوروبا، وسيطرت الكنيسة على 

بعد . )الحرب العادلة (مقاليد الحكم، بدأ الفقهاء بإيجاد المبررات الدينية للحرب، فصاغوا نظرية 

ذلك جاءت الشريعة اإلسالمية التي وضعت قواعد وأحكام محددة لتنظيم سلوك الدولة واألفراد على 

  . السواء في زمني السلم والحرب

  تعريف القانون الدولي اإلنساني 
ه         رف بأن د ع اني ، فق دولي اإلنس انون ال رة بخصوص الق اريف آثي ة "وردت تع مجموع

دنيين    المبادئ واألحكام المنظمة للوسا ة للسكان الم ئل والطرق الخاصة بالحرب باإلضافة إلى الحماي

 ".، والمرضى والمصابين من المقاتلين أسرى الحرب 

مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى اتفاقيـات واعـراف   "كما عرفه البعض بأنه 

لمنازعـات  دولية مخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة اإلنسانية الناجمة مباشـرة عـن ا  

المسلحة الدولية أو غير الدولية والتي تحد العتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجـوء  

إلى ما يختارونه من أساليب ووسائل في القتال ، وتحمي األشخاص والممتلكات التي تتضرر من 

  ."جراء النزاع

يثة، يهدف هذا القانون إلى القانون الدولي اإلنساني هو أحد فروع القانون الدولي العام الحد

  . حماية اإلنسان في ظرف طارئ، هو ظرف النزاع المسلح

لقد تبنت اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعريفًا للقانون الدولي اإلنساني، اعتبرت فيه أن هذا 

مجموعة القواعد الدولية المستمدة من االتفاقيات واألعراف، التي تهدف بشكل ( القانون يتكون من 

بصورة مباشرة، عن النزاعات المسلحة الدولية، أو  خاص، إلى تسوية المشكالت اإلنسانية الناجمة



 

غير الدولية والتي تقيَّد ألسباب إنسانية، حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب، وطرقها 

ر التي تروق لها، أو تحمي األشخاص واألمالك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا ألخطا

         ).النزاع 

مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليًا، ( وذهب البعض الى تعريفه بتعبير آخر بأنه 

والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طريق حماية األفراد 

حى والمصابين واألسرى المشترآين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشارآة فيها، والجر

والمدنيين، وآذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرًا على تلك األعمال 

والقانون الدولي اإلنساني هو جزء من القانون الدولي الذي ). الضرورية لتحقيق الهدف العسكري 

رمتها الدول، والعرف الدولي ويتمثل القانون الدولي في االتفاقيات التي اب. ينظم العالقات بين الدول

  . التابع من ممارسات الدول والمقبول من جانبها باعتباره الزاميًا، فضًال عن المبادئ العامة للقانون

والذي تناولنا تعاريفه فيما تقدم، إلى ) القانون الدولي االنساني ( ويرجع ابتكار مصطلح 

سة اللجنة الدولية للصليب االحمر والذي شغل منصب رئا)  Max Huber( القانوني المعروف 

سابقا ولعدة سنوات ، ولم يلبث هذا المصطلح ان ظهر حتى تم تبنيه من قبل العديد من الفقهاء ، 

  .صطلحًا رسميًا على الصعيد الدوليويكاد يكون اليوم م

ومن التعاريف أعاله ومن غيرها نستطيع ان نستنتج ان القانون الدولي االنساني ، عبارة عن 

جموعة من القواعد الدولية التي تستهدف حماية شيئين اساسيين االول هو حماية شخص االنسان ، م

. الغاية االساسية لهذا القانون وغيره من القوانين وثانيا حماية األعيان والممتلكات لهذا االنسان 

لتي يحميها هذا ولكن أي انسان هو المعني بحماية هذا القانون ، واي من ممتلكات هذا االنسان هي ا

القانون ؟ هل ان آل االفراد مشمولون بعناية هذا القانون ، وهل ان آل االعيان مشمولة بهذه 

  الحماية ؟ 

في الحقيقة ان القانون الدولي االنساني يعنى باالنسان واالعيان في وقت الحرب ، واالنسان 

قادر على مواصلة الان غير المشمول بهذه العناية هو االنسان غير المشترك في الحرب واالنس

في الحرب ، والمثال على الحالة االولى المدنيون بشكل عام باستثناء الذين يشترآون في  االشتراك

أما بالنسبة إلى األعيان والممتلكات الحالة الثانية األسرى والجرحى  العمليات القتالية ، والمثال على

ية ، فهي آافة األهداف التي ال تعتبر أهدافًا عسكرية المشمولة بالحماية او ما تعرف  باألعيان المدن

ان تكون بالمفهوم العسكري ، ويشترط باألهداف العسكرية أن تكون لخدمة غرض عسكري و

   محمية عسكريًا



 

  مصادر القانون الدولي اإلنساني

   .االتفاقيات الدولية:اوال

  .العرف: ثانيا     
واعد القانونية التي تنشأ في المجتمع الدولي، بسبب مجموعة الق: (( العرف الدولي الملزم هو 

تكرار الدول لها مدة طويلة، وبسبب التزام الدول بها في تصرفاتها، واعتقادها بأن هذه القواعد 

  ))تتصف باإللزام القانوني 
  المبادئ العامة للقانون: ثالثا

صًا األنظمة الرئيسة في ويراد بهذه المبادئ القواعد التي تسود في القوانين الوطنية، وخصو

حيث تسود في هذه األنظمة قواعد متشابهة تتعلق مثال استقالل الدول وعدم التدخل . العالم

  . بشؤونها، وآذلك حق تقرير المصير وغير ذلك من المبادئ

  
  .قرارات المنظمات الدولية: رابعا
  :الفقه: خامسا

ني، وآتاباتهم، مصدرًا احتياطيًا من مصادر يمكن أن تشكل آراء آبار فقهاء القانون الدولي اإلنسا

القانون الدولي اإلنساني، وذلك عن طريق الكشف عن الثغرات والنواقص في االتفاقيات ذات 

  . ولفت أنظار الدول إليها، وحثها على تبنيها في اتفاقيات دولية. الصلة
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24/2/2009 -محاضرة حقوق االنسان                                     
 

 أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان
 

عندما تصبح الدول أعضاًء في األمم المتحدة، فإنها توافق على القبول بااللتزامات       
: يثاق، أربعة مقاصد هيولألمم المتحدة، وفقًا للم. المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة

صون السلم واألمن الدوليين؛ وتنمية العالقات الودية بين األمم؛ وتحقيق التعاون على حل 
 اعمال الهيئة مرآزًا لتنسيقالمشاآل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان؛ وجعل هذه 

مقار خمسة منها في ألمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، تقع ا
المقر الرئيسي لألمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس األمن والمجلس 

أما مقر الجهاز السادس، وهو . االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوصاية واألمانة العامة
.  محكمة العدل الدولية، فيقع في الهاي بهولندا  

صصة تعمل في مجاالت متنوعة تشمل الصحة وآالة متخ 14وباإلضافة إلى ذلك، هناك 
والعمل والتمويل والزراعة والطيران المدني واالتصاالت السلكية والالسلكية، وتترابط معًا 

واألمم المتحدة هي ووآاالتها المتخصصة تؤلف . من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي
. معًا منظومة األمم المتحدة  

 
 حقوق اإلنسان في الجمعية العامة:- 

جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، ممثلة في الجمعية العامة، التي توصف أحيانًا       
فجميع الدول األعضاء . بأنها أقرب ما تكون إلى برلمان عالمي، هي الهيئة التداولية الرئيسية

لمسائل وُتتخذ القرارات بصدد ا. دولة ممثلة فيها، ولكل منها صوت واحد 192البالغ عددها 
أما المسائل الهامة آالتوصيات المتعلقة بصون السلم واألمن . العادية باألغلبية البسيطة

الدوليين أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية األمم المتحدة، بأغلبية الثلثين 
عن وقد بذل جهد خاص في السنوات األخيرة للتوصل إلى القرارات . فتتطلب أغلبية الثلثين

.طريق توافق اآلراء عوضًا عن التصويت الرسمي  
ويحق للجمعية العامة أن تناقش وأن تضع توصيات بصدد جميع المسائل التي تقع ضمن     

وال تملك الجمعية سلطة . الذي هو الوثيقة التأسيسية للمنظمة -نطاق ميثاق األمم المتحدة 
ها تتمتع بما للرأي العام العالمي من إجبار أية حكومة على اتخاذ أي إجراء، ولكن توصيات

وتضع الجمعية أيضًا السياسات وتقرر البرامج لألمانة العامة لألمم المتحدة، وتوجِّه . وزن
وتتلقى . األنشطة المتعلقة بالتنمية، وتعتمد ميزانية األمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السالم

، تقارير من األجهزة األخرى، وتقرر قبول الجمعية، بحكم موقعها المرآزي باألمم المتحدة
.األعضاء الجدد، وتعيـِّن األمين العام  

وفيما يخص حقوق اإلنسان فال يقف دور الجمعية العامة عند التصديق على المعاهدات     
واالتفاقيات الدولية، بل تناقش في آل دورة من دوراتها، وخاصة في لجنتها المسئولة عن 
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واإلنسانية والثقافية أوضاع حقوق اإلنسان في مختلف دول العالم آما  الشؤون االجتماعية 
.تعتمد بشأنها قرارات  

 
 حقوق اإلنسان في مجلس األمن:-

مجلس األمن هو األداة التنفيذية لألمم المتحدة وأهم جهاز فيها والمسئول األول عن حفظ      
لعقوبات باألعضاء المخالفين السلم والسهر على األمن الدولي، وقمع العدوان، وإنزال ا

من ميثاق األمم المتحدة، أشارت إلي أن  23المادة . والدول األعضاء ملزمة بتنفيذ قراراته
مجلس األمن يتألف من خمسة عشر عضوا من األمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، 

يا العظمى وفرنسا، واتحاد الجمهوريات االشتراآية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطان
وتنتخب الجمعية العامة . وأيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية أعضاء دائمين فيه

: عشرة أعضاء آخرين من األمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لمدة سنتين 
عدان ، مق) م2006م، تنزانيا 2007م ، غانا 2007الكونغو ( ثالثة أعضاء للدول األفريقية 

األرجنتين : ، ومقعدان ألمريكا الالتينية) م2007م ، قطر 2006اليابان : ( للدول اآلسيوية
، )م2006، اليونان ) م2006الدنمارك ( ، مقعدان ألوروبا الغربية ) م2007، بيرو ) م2006

ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل آل شيء ) . م2007سلوفاآيا : ومقعد ألوروبا الشرقية
مساهمة أعضاء األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدولي وفي مقاصد الهيئة األخرى، آما 

.يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل . 
اضطلع مجلس األمن في السنوات األخيرة بدور متزايد في مجال حقوق اإلنسان، من       

بعمليات حفظ السالم وبناء السالم من خالل نشر خبراء في مجال  خالل القرارات المتعلقة
حقوق اإلنسان في الميدان لرصد حالة حقوق اإلنسان ما بعد النزاع ومساعدة البلدان المعنية 

في تعزيز سيادة القانون وبناء سلطة قضائية مستقلة ودعم إنفاذ القوانين وتنظيم إدارة السجون 
اإلنسان وغير ذلك من المؤسسات الالزمة لحماية حقوق اإلنسان وإنشاء لجان وطنية لحقوق 

).القرارات الصادرة بخصوص األوضاع في دارفور: مثال(  
وباإلضافة إلي ذلك، قام المجلس في عدد من الحاالت بالنظر في انتهاآات جسيمة ومنهجية 

من ميثاق األمم لحقوق اإلنسان بوصفها تهديدا للسالم وتصرف بالتالي بموجب الفصل السابع 
المتحدة بأن فرض عقوبات اقتصادية أو غيرها من العقوبات وأذن باستعمال القوة العسكرية 

).يوغسالفيا السابقة، رواندا، الحريري: مثال(وإنشاء محاآم جنائية دولية متخصصة   
 حقوق اإلنسان والوآاالت المتخصصة:-

ترتبط األمم المتحدة مع عدد من  من ميثاق األمم المتحدة، 63بموجب نص المادة       
الوآاالت المتخصصة المستقلة بموجب اتفاقيات مبرمة مع المجلس االقتصادي واالجتماعي 

التابع لألمم المتحدة والتي يؤدي آثيرا منها أنشطة متعلقة ببعض حقوق اإلنسان منها على 
  :سبيل المثال ال الحصر

-:(ILO)منظمة العمل الدولية      
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اتفاقية بخصوص حماية الحقوق االقتصادية، من بينها،  185قامت بوضع أآثر من           
الحق في العمل، المعاملة المتساوية والعادلة، ظروف العمل الصحية، حقوق النقابات، الحق 

.في اإلضراب، حظر السخرة، أسواء  أشكال معاملة األطفال  
 

 منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو):-
الوآالة الرئيسية في مجال الحقوق الثقافية، وخاصة الحق في التعليم، وقد وضعت عدد من      

الصكوك واإلجراءات لحماية الحق في التعليم، وتعزيز ثقافة عالمية بشأن حقوق اإلنسان 
م 1995(والسالم، وبدور رئيسي في تنفيذ عقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 

) .م2004ـ   
 

 منظمة الصحة العالمية 
الوآالة الرئيسية لتعزيز وحماية الحق في الصحة،        

 
 محطات هامة لحقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة

     
األمم المتحدة أن تتيح للحكومات   1993عام طالب مؤتمر فيينا العالمي لحقوق اإلنسان       

وينبغي أن تتناول هذه البرامج إصالح . عض برامج المساعدةالمعنية بناءا على طلبها ب
التشريع الوطني وإنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية والهياآل المتصلة لدعم حقوق اإلنسان 
وسيادة القانون والديمقراطية وتقديم المساعدة في االنتخابات وتعزيز الوعي بحقوق اإلنسان 

.والمشارآة الشعبية وإشراك منظمات المجتمع المدني من خالل التدريب والتثقيف والتعليم،  
طالب برنامج اإلصالح الذي أطلقه السيد آوفي عنان األمين العام السابق لألمم المتحدة 

بإدماج حقوق اإلنسان في منظومة األمم المتحدة وصياغة أدوات عملية لتنفيذ   1997عام
.مخطط مؤتمر فيينا العالمي  

: تعزيز األمم المتحدة: " تقريرا بعنوان 2001عامابق لألمم المتحدةأصدر األمين العام الس
أآد من خالله أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان " برنامج إلجراء المزيد من التغيرات

يشكالن مطلبا أساسيا لتحقيق رؤية الميثاق في عالم عادل وخال من االضطراب، وآان 
األمم  المتحدة في العمليات اإلنسانية واإلنمائية الهدف الرئيسي من وراء التقرير بناء قدرات 

لتمكينها من دعم جهود الدول األعضاء في إنشاء وتعزيز أنظمة وطنية لتعزيز وحماية 
.حقوق اإلنسان تتمشي مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان . 

 
   



 المرأة اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد
قرار اتخذته 

بناءًا على تقرير الل
)A/4B/629 (  

  48/104القرار 

 

 

  

 الجمعية العامة 
  جنة الثالثة 

  نص اإلعالن

  

من الجمعية  العامة، 
    

ئ المتعلقة بالمساواة بين آل البشر وبأمنهم وحريتهم الملحة الى ان تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبا دإذ تسلم بالحاجة
وسالمتهم وآرا  . متهم

    
وإذ تالحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ، والعهد الدولي الخاص

تماعية والقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واال جبالحقوق المدنية
التمييز ضد المر  . أة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية

    
يسهم في القضاء على العنف ضديذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ضد المرأة  بشكل فعال من شأنه أن  وإذ تدرك أن تنف

المرأة، وأن إعالن القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعالن القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن
يعزز هذه العم  . لية

    
المسلم به في استراتيجيات نيروبيالعنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو  وإذ يقلقها أن 

التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام التفاقية القضاء
على جميع أشك  . ال التمييز ضد المرأة

    
توإذ نؤآد أن العن األساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحرياتف ضد المرأة يشكل إنتهاآًا لحقوق االنسان والحريا

األساسية ، واذ ي  . قلقها اإلخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز  تلك الحقوق والحريات في حاالت العنف ضد المرأة
    

يخ، أدت الى هيمنة الرجل علىنف ضد المرأة هو مظهر لعالقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التار وإذ تدرك أن الع
المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من اآلليات االجتماعية الحاسمة  التي

تفرض بها على   . المرأة وضعية التبعية للرجل
نساء المنحدرات من األهالي األصليين ، والالجئات ،بعض فئات النساء ، آالنساء المنتميات الى األقليات، وال وإذ يقلقها  أن 

والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيالت المؤسسات االصالحية أو السجون ، واألطفال ،
والمعوقات والم  . العنفسنات ، والعائشات في اجواء  النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة 

    
/ أيار 24 المؤرخ 1990/15 من مرفق قرار المجلس االقتصادي واالجتماعى 23لنتيجة التي سلم بها في الفقرة  و إذ تشير الى ا

بأن العنف ضد المرأة ، سواء في األسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة،، 1990مايو 
ويجب أن يقابل   . ت عاجلة وفعالة تمنع حدوثهبخطوا

    
وإذ تشير أيضًا ، الذي يوصي فيه المجلس1991مايو / ايار 30المؤرخ1991/18 الى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

بوضع اطار لص  . ك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة 
    

واذ ترحب بالدو من االهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأةر الذي تؤديه الحرآات النسائية في لفت المزيد
 .  
    

واذ يثير جزعها ان الفرص المفتوحة امام النساء لتحقيق المساواة القانونية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية في المجتمع هي
فرص يحد منها   . فيما يحد العنف المستمر والمترسخ

    
واقتناعا منها  في ضوء ما تقدم حاجة الى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغيبان هناك

تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة  بجميع اشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي
بمجمله بالسعي ا  ، لى القضاء على العنف ضد المرأة 

    
تصدر رسميًا اال  : عالن التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل آل الجهد من اجل اشهاره والتقيد به

    
   1المادة 

    
اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية  الجنس ويترتب عليه،او يرجح ان" العنف ضد المرأة "العالن ، يعني تعبير   ألغراض هذا ا



او معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل اوى  يترتب عليه، اذ
القسر او الحرما  . ن التعسفي ممن الحرية ، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة

    
    

    2المادة 
    
    

يفهم بالعنف ضد  : ثال ال على سبيل الحصر، ، ما يلي المرأة انه يشمل على سبيل الم
والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار األسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال األسرة اإلناث ،العنف البدني . أ

ر الزوجي بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان اإلناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غي والعنف المتصل
والعنف المرتبط   باالستغالل ؛ 

البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك االغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسيةالعنف . ب
والتخويف في م  كان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، واالتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛ 

  . المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة او تتغاضى عنه، اينما وقعالعنف . ج
    

   3الماد ة 
    

للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق اإلنسان وحرياته االساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات،
وذلك في ال  : ية والثقافية والمدنية او اي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يليميادين السياسية واالقتصادية واالجتماع

  ) 1(حياة الحق في ال) ا ( 
  ) 2(مساواة الحق في ال) ب(

  ) 3(حرية واألمن الشخصيالحق في ال) ج( 
  ) 4(تمتع المتكافئ بحماية القانونالحق في ال) د ( 
   )5(دم التعرض ألي شكل من أشكال التمييزالحق في ع) هـ(

  ) 6(أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيةالحق في ) و( 
  ) 7(شروط عمل منصفه ومؤاتية الحق في )ز ( 
  ) . 8(أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية الحق في ) ج(

 _______________________  
   6 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 2 المادة المي لحقوق االنسان ،االعالن الع) 1(
  . 26الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة العهد ) 2(
  . 9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة : 3المي لحقوق االنسان، المادة االعالن الع) 3(
    .12قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة الدولي الخاص بالحالعهد ) 4(
  . 6،7العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادتان: 23المي لحقوق االنسان، المادة االعالن الع) 5(
اتفاقية مناهضة التعذيب : 7ة ، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسي: 5المي لحقوق االنسان، المادة االعالن الع) 6(

وغيره من ضر  . وب المعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية
    
    

   4المادة 
    

ينبغي. ة بالتنصل من التزامها بالقضاء به،تدين العنف ضد المرأة واال تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات ديني وينبغي للدول أن 
لها أن تتبع، بكل   -: الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها

مرأة او االنضمام في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد ال-حيثما  ال تكون قد فعلت بعد  -أن تنظر ) أ(
اليها او سحب ت  حفضاتها عليه 

  . ن ممارسة العنف ضد المرأةان تمتنع ع) ب(
الجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقًا للقوانين الوطنية ، سواءان تجتهد ا) ج(

ارتكبت الدولة ه  . ذه االفعال أو ارتكبها أفراد 
في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل ادارية بحق من يذصيبون من النساء باالضرار بايقاعأن تدرج ) د( 

العنف عليهن  وان تؤمن للنساء تعويضا عن االضرار وينبغي ان تفتح فرص الوصول الى آليات العدالة امام النساء اللواتي
ايتعرضن للعنف تنص عليه القوانين الوطنية ، سبل عادلة وفعالة لالنتصاف من االضرار التي تلحق بهن؛ ، وان تتاح لهن حسبم

وينبغي للدول اي  ضا إعالم النساء بما لديهن من حقوق في التماس التعويض من خالل هذه اآلليات؛ 
ان تدرج احكاما لذلك الغرض  امكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع اشكال العنف ، او ان تدرس) هـ(

في الخطط الموجودة بالفعل ،آخذة بعين االعتبار حسب االقتضاء،اي عون يمكن ان تقدمه المنظمات غير الحكومية،وال سيما منها
المنظمات المع  نية بمسألة العنف ضد المرأة ؛ 

ية واالدارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من،على نحو شامل، النهج الوقائية وآل التدابير القانونية والسياسان تصوغ ) و(
جميع اشكال العنف وتكفل ان ال يتكرر ايذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و اشكال تدخل اخرى ال تراعي نوع

  الجنس ؛ 
و الحاجة ،ضمن اطار التعاونالى التكفل على اقصى حد ممكن ، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وآذلك ،حيث تدعان تعمل ) ز(

الدولي، بان اتقدم الى النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وعند االقتضاء الى اطفالهن، مساعدة متخصصة ، آإعادة التأهيل



،والمساعدة على رعاية االطفال وإعالتهم والعالج والمشورة والخدمات الصحية واالجتماعية والمرافق والبرامج،  فضال عن
  ؛ وينبغي لها ان تتخذ آل التدابير االخرى لتعزيز سالمتهن واعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛ الداعمة الهياآل 

  في الميزانيات الحكومية موارد آافية النشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛ ان تدرج ) ح(
لقوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنفدابير االزمة لضمان تزويد موظفي انفاذ اانم تتخذ الت) ط(

ضد المرأة والت  حقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين الحتياجات المرأة ؛ 
لمرأة ،جميع التدابير المناسبة ، والسيما في مجال التعليم ، لتعديل انماط السلوك االجتماعية والثقافية للرجل واان تتخذ ) ي(

والزالة التحيز والممارسات التقليدية وآل الممارسات االخرى المستندة الى دونية اي من الجنسين او تفوقه اوالى القوالب الجامدة
فيما يتعلق   فبدور الرجل والمرأة ؛   

 مدى تفشي مختلفبحاث ونجمع البيانات وتصنف االحصاءات، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف االسري ، عنان تساند اال)ك(
اشكال العنف ضد المرأة ، وان تشجع االبحاث التي تتناول اسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي

تنفذ لدرئه ولتعو  يض من يتعرضن له؛ على ان يجري نشر االحصاءات ونتائج االبحاث المشار اليها ؛ 
  اء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف ، ير تستهدف القضان تتخذ تداب) ل(
 عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك األمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق اإلنسان، بتضمين هذهأن تضلع ،) م(

التقارير معلوما  ت من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذه لتنفيذ هذا االعالن، 
  لى صوغ مبادئ توجيهية مالئمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا االعالن، شجع عأن ت) ن(
 بالدور الهام الذي يؤديه الحرآة النسائية والمنظمات غير الحكومية ، في آافة أنحاء العالم ، في رفع درجة الوعيأن تعترف) س(

والتخفيف من ح  دة مشكلة العنف ضد المرأة، 
 وتساند عمل الحرآة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية واالقليمية، عل أن تس) ع (
الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد المرأة ضمن/ المنظمات االقليمية أن تشجع ) ف(

برامجها ، ح  . سب االقتضاء
    

   5المادة 
    

ينبغي منظومة األمم المتحدة ووآالتها المتخصصة أن تسهم ، آل في ميدان اختصاصها في ترويج االعتراف بالحقوق والمبادئ
الواردة في هذا ا  : العالن وتطبقها عمليًا ، ومما ينبغي لها القيام به تحقيقًا لهذه الغاية ، ما يلي

حديد استراتيجيات اقليمية لمكافحة العنف، وتبادل الخبرات ، وتمويل البرامجلتعاون الدولي واالقليمي بهدف تأن تعزز ا) أ (
المتصلة  بالقضا  ء على العنف ضد المرأة، 

  عقد االجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وتذآي بين جميع االشخاص وعيًا لمسألة العنف ضد المرأة، أن تروج ل) ب(
ومة األمم المتحدة ، بالتنسيق والتبادل بين الهيئات التعاهدية لحقوق االنسان من أجل التصديالضطالع ، داخل منظان تشجيع ا) ج(

الفعال لمسألة ال  . عنف ضد المرأة 
درج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة األمم المتحدة عن االتجاهات السائدة والمشاآلأن ت) د ( 

االجتماعية ، وم  . ارير الدورية المتعلقة بالحالة االجتماعية في العالم ، بحثًا عن االتجاهات في مجال العنف ضد المرأةنها التق
 التنسيق بين مؤسسات وهيئات منظومة األمم المتحدة من اجل ادراج مسألة العنف ضد المرأة في البرامج الجارية ،أن تشجيع) هـ (

وخصوصًا فيما   .  الضعف في مواجهة العنفيتعلق بفئات النساء الشديدات
صوغ مبادئ توجيهية أو آتيبات ارشادية تتصل بالعنف ضد المرأة ، واضعة في اعتبارها التدابير المشار اليها فيان تشجع ) و ( 

  . هذا االعالن
مسألة القضاء على، حسب االقتضاء ، لدى وفائها بالواليات المناطة بها الخاصة بتنفيذ صكوك حقوق االنسان، في أن تنظر ) ز ( 

العنف ضد   . المرأة
  . مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأةأن تتعاون ) ح (
    

   6المادة 
    

ليس في هذا االعالن أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما ، أو أية اتفاقية أو معاهدة أو صك دولي آخر نافذ في
  أحكام هي أآثر تيسيرًا للقضاء على العنف ضد المرأة الدولة، من 
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صادرة عن   إدارة شؤون اإلعالم باألمم المتحدة 
  نيويورك 

 
   



       

  
 



 اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام
1979ديسمبر /  آانون األول 18 المؤرخ في 34/180بقرارها   

27، طبقا ألحكام المادة 1981سبتمبر /  أيلول 3: تاريخ بدء النفاذ  
 

 إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤآد من جديد 

 الرجل والمرأة في الحقوق،
وأذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤآد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا 

ق والحريات الواردة في اإلعالن المذآور ، ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقو
 دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

وإذ تلحظ أن على الدول األطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة 
مدنية والسياسية،في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال  

وإذ تأخذ بعين االعتبار االتفاقيات الدولية المعقودة برعاية األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة، التي تشجع مساواة 
.الرجل والمرأة في الحقوق   

ة وإذ تلحظ أيضا القرارات واإلعالنات والتوصيات التي اعتمدتها األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة للنهوض بمساوا
 الرجل والمرأة في الحقوق،

 وإذ يساورها القلق ، مع ذلك ألنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاآا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام آرامة اإلنسان، ويعد عقبة أمام 

أة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق مشارآة المر
.نمو رخاء المجتمع واالسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية   

 أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حاالت الفقر ، ال ينلن إال
.وفرص العمالة والحاجات األخرى   

وإذ تؤمن بان إقامة النظام االقتصادى الدولي الجديد ، القائم على اإلنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض 
.بالمساواة بين الرجل والمرأة  

ل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى واالستعمار الجديد وأذ تّنوه بأنه ال بد من استئصال شأفة الفص
والعدوان واالحتالل األجنبي والسيطرة األجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا 

.بحقوقهم تمتعا آامال  
 حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم واالمن الدوليين ، وتخفيف

بغض النظر عن نظمها اإلجتماعية واإلقتصادية ونزع السالح العام الكامل وال سيما نزع السالح النووى في ظل رقابة 
وإعمال حق دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العالقات بين البلدان ، 

الشعوب الواقعة تحت السيطرة األجنبية واالستعمارية و اإلحتالل األجنبي في تقرير المصير واالستقالل وآذلك من شأن 
احترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، النهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية واإلسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق 

.مرأةالمساواة الكاملة بين الرجل وال  
 

وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة ألى بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشارآة المرأة على قدم 
.المساواة مع الرجل أقصى مشارآة ممكنة في جميع الميادين  

ترف به حتى االن على نحو وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية االسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يع
آامل ، واالهمية االجتماعية لالمومة ولدور الوالدين آليهما في األسرة وتنشئة األطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في 

اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة 
.والمجتمع آكل   

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وآذلك في دور 
.المرأة في المجتمع واألسرة  

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، 



:يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلىالتدابير التي   
 

 الجزء األول
1المادة   

أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس " التمييز ضد المرأة " ألغراض هذه اإلتفاقية يعنى مصطلح 
وق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط اإلعتراف للمرأة بحق

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق 
 أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

 
2المادة   

ألطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، تشجب الدول ا
:سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلى  

ألخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة ا) أ (
 قد أدمج فيها حتى اآلن،وآفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر آل تمييز ضد ) ب (
 المرأة؛

ية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق فرض حماية قانون) ج(
 المحاآم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛

االمتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وآفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة ) د(
ما يتفق وهذا اإللتزام؛ب  
إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،) هـ(  
إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة واألعراف ) و(

.مييزًا ضد المرأةوالممارسات التي تشكل ت  
إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة) ز(  
 

3المادة   
تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سيما الميادين السياسية واإلجتماعية واألقتصادية والثقافية، آل التدابير 

مرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور ال
 والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

 
4المادة   

 اليعتبر أتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً -1
ه اإلتفاقية، ولكنه يجب أال يستتبع، على أى نحو، اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة بالمعنى الذى تأخذ به هذ

.،آما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة  
واردة في هذه  ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية االمومة،بما في ذلك تلك التدابير ال-2

.األتفاقية، إجراًء تمييزيًا   
 

5المادة   
:تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى  

تغيير االنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية ) أ (
قاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر،أو على أدوار نمطية وآل الممارسات األخرى القائمة على اإلعت

 للرجل والمرأة؛
آفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،واألعتراف بكون تنشئة األطفال ) ب (



ى اإلعتبار األساسى في جميع تربيتهم مسؤولية مشترآة بين األبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة األطفال ه
.الحاالت  

 
6المادة   

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال اإلتجار بالمرأة واستغالل 
.بغاء المرأة  

 
 الجزء الثاني 

  7المادة 
ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 

 خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في 
التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها ) أ (

 باالقتراع العام؛
مة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات المشارآة في صياغة سياسة الحكو) ب (

 الحكومية؛
.المشارآة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد) ج(  
 

8المادة   
أى تمييز، فرصة تمثيل تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون 

.حكوماتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية  
 

9المادة   
وتضمن .  تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اآتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها-1

لزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير ا
.الزوجة،أو أن تصبح بال جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج  

. تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما-2  
 

 الجزء الثالث 
10المادة  

اء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقض
:في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة  

شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في ) أ (
 اختالف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المؤسسات التعليمية على

 مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وآذلك في جميع أنواع التدريب المهنى؛
ؤهالت المدرسين، وفي نوعية المرافق التساوى في المناهج الدراسية، وفي اإلمتحانات، وفي مستويات م) ب (

 والمعدات الدراسية؛
القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق )ج(

تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح آتب 
اسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛الدر  

التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى؛) د(  
التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو األمية الوظيفي، وال ) هـ(

اإلمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر   
خفض معدالت ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالتي ترآن المدرسة قبل األوان؛) و(  



التساوى في فرص المشارآة النشطة في االلعاب الرياضية والتربية البدنية؛) ز(  
ومات تربوية محددة تساعد على آفالة صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات إمكانية الحصول على معل) ح(

.واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة  
 

11المادة   
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على -1

:رأة، نفس الحقوق وال سيماأساس المساواة بين الرجل والم  
الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛) أ (  
الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون اإلستخدام؛) ب (  
ايا وشروط الخدمة، الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفي جميع مز) ج(

والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب 
 المتكرر؛

الحق في المساواة في األجر، بما في في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى ) د(
، وآذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛القيمة المساوية  

الحق في الضمان االجتماعي ،وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من ) هـ(
 حاالت عدم األهلية للعمل، وآذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر؛

.، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجابالحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل) و(  
توخيًا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول األطراف التدابير -2

:المناسبة  
جية، لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزو)أ(

 مع فرض جزاءات على المخالفين؛
إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو )ب(

 لألقدمية أو للعالوات اإلجتماعية؛
لتزامات العائلية وبين لتشجيع توفير الخدمات اإلجتماعية المساندة الألزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين اإل)ج(

عامة، والسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية مسؤوليات العمل والمشارآة في الحياة ال
 األطفال؛

.لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها) د(  
  يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة-3

.العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء  
 

12المادة   
 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن -1

 خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على
.المتعلقة بتنظيم األسرة  

 من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة 1 بالرغم من أحكام الفقرة -2
.الحمل والرضاعةوفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند اإلقتضاء وآذلك تغذية آافية أثناء   

 
  13المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحياة اإلقتصادية 
:واإلجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، وال سيما  

الحق في االستحقاقات العائلية ؛) أ (  
الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال اإلئتمان المالى ؛) ب (  
.الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية) ج(  



 
14المادة   

ها المرأة الريفية،واألدوار الهامة التي تؤديها في  تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاآل الخاصة التي تواجه-1
توفير أسباب البقاء إقتصاديًا ألسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات اإلقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير 

.المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه اإلتفاقية على المرأة في المناطق الريفية  
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على  تتخذ الدول األطراف جميع -2

:أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في  
المشارآة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائى على جميع المستويات؛) أ (  
الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم ) ب (

 األسرة؛
اإلستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان اإلجتماعى؛) ج(  
األمية الوظيفي، الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو )د(

 وآذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة آفاءتها التقنية؛
تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن ) هـ(

 طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛
مشارآة في جميع االنشطة المجتمعية ؛ال) و(  
فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيالت التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في ) ز(

 المعاملة في مشاريع إصالح األراضى واالصالح الزراعى وآذلك في مشاريع التوطين الريفي،
يما فيما يتعلق باإلسكان والمرفق الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء والنقل التمتع بظروف معيشة مالئمة، وال س) ح(

.والمواصالت  
 

 الجزء الرابع
15المادة   

. تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون-1  
ساوي بينها وبينه في فرص  تمنح الدول األطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، وت-2

ممارسة تلك األهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة 
.الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية  

خاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف  تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك ال-3
.الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية  

 تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحرآة األشخاص وحرية اختيار -4
.محل سكناهم وإقامتهم  

 
  16المادة 

مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة األمور المتعلقة بالزواج  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير ال-1
:والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة  

نفس الحق في عقد الزواج ؛) أ (  
نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل؛) ب (  
س الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛نف) ج(  
نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في األمور المتعلقة بأطفالهما وفي )د(

 جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال اإلعتبار األول ؛
فالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أط) هـ(

 على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛



نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من ) و(
تشريع الوطني، وفي جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول؛األعراف،حين توجد هذه المفاهيم في ال  

نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة والمهنة ونوع العمل؛) ز(  
بها والتصرف نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع ) ح(

.فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض  
 ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، -2

 لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امرًا إلزاميًا
 

 الجزء الخامس 
17المادة   

يشار إليها فيما (اسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه اإلتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة من أجل در-1
تتألف، عند بدء نفاذ اإلتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثالثون ) يلى باسم اللجنة

ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى عليها أو إنضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبيرا من 
تنطبق عليه هذه اإلتفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء اإلعتبار 

.يةلمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف األشكال الحضارية وآذلك النظم القانونية الرئيس  
 ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول األطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح -2

.شخصًا واحدًا من بين مواطنيها  
وقبل ثالثة أشهر على االقل من تاريخ آل .  يجرى االنتخاب األول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه اإلتفاقية -3

ين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون انتخاب يوجه األم
 ويعد األمين العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذآر الدولة الطرف التي 0شهرين 

.رشحت آال منهم ، ويبلغها الى الدول األطراف   
وفي ذلك . اء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمين العام في مقر األمم المتحدة  تجرى انتخابات أعض-4

اإلجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول األطراف فيه نصابا قانونيا له يكون اآلشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم 
قة من أصوات ممثلى الدول األطراف المرشحون الذين يحصلون على أآبر عدد من األصوات وعلى أآثرية مطل

.الحاضرين والمصوتين  
غير أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبين في اإلنتخاب األول .  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات-5

عة تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد اإلنتخاب األول فورا،باختيار أسماء هؤالء األعضاء التس
.بالقرعة  

، من هذه المادة بعد التصديق أو 2،3،4 يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقرات -6
وتنتهى والية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة . اإلنضمام الخامس والثالثين

.قبل رئيس اللجنةويتم اختيار اسميهما بالقرعة من . سنتين  
 لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي آف خبيرها عن العمل آعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين -7

.مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة  
تحددها  يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد األمم المتحدة باألحكام والشروط التي -8

.الجمعية، مع إيالء اإلعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة   
 يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق لإلضطالع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها -9

.بموجب هذه األتفاقية  
 

18المادة   
عام لألمم المتحدة ، تقريرًا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية  تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمين ال-1

:وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، آيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك  
في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛) أ (  



أربع سنوات على االقل،وآذلك آلما طلبت اللجنة ذلك؛وبعد ذلك آل ) ب (  
. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء باإللتزامات المقررة في هذه االتفاقية-2  

 
19المادة   

. تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها-1  
. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين -2  

 
20 المادة  

 من هذه 18 تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة -1
.اإلتفاقية  

. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة-2  
 

21المادة   
ها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي واالجتماعي،  تقدم اللجنة تقريرًا سنويا عن أعمال-1

وتدرج تلك . ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول األطراف
.جدت المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن و  

. يحيل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مرآز المرأة، لغرض إعالمها-2  
 

22المادة   
.يحق للوآاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها   

 
 الجزء السادس 

23المادة   
:يق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة ليس في هذه اإلتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أآثر مواتاة لتحق  

في تشريعات دولة طرف ما) أ (  
.أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة) ب (  
 

24المادة   
تتعهد الدول األطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق اإلعمال الكامل للحقوق 

. معترف بها في هذه اإلتفاقيةال  
25المادة   

.يكون التوقيع على هذه اإلتفاقية متاحا لجميع الدول-1  
.يسمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه األتفاقية -2  
.وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة . تخضع هذه اإلتفاقية للتصديق-3  
ويقع اإلنضمام بإيداع صك إنضمام لدى األمين العام لألمم . التفاقية متاحا لجميع الدول يكون األنضمام إلى هذه ا-4

.المتحدة   
 

26المادة   
 ألية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى -1

.األمين العام لألمم المتحدة   
.ألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب تقرر الجمعية العامة ل-2  

 



27المادة   
 يبدأ نفاذ هذه اإلتفاقية في اليوم الثالثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو اإلنضمام العشرين لدى األمين العام -1

.لألمم المتحدة   
ا بعد إيداع صك التصديق أو اإلنضمام العشرين فيبدأ نفاذ اإلتفاقية  أما الدول التي تصدق هذه اإلتفاقية أو تنضم إليه-2

.إزاءها في اليوم الثالثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها  
 

28المادة   
ميمها على  يتلقى األمين العام لأل مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام ،ويقوم بتع-1

.جميع الدول  
. ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها-2  
 يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ -3

.تاريخ تلقيهويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول إعتبار من .بابالغ جميع الدول به  
 

29المادة   
 يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أآثر من الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه اإلتفاقية ال يسوى عن -1

طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن األطراف ، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب 
 على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألى من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق

.الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة  
 ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه اإلتفاقية أو تصديقها أو اإلنضمام إليها،أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة -2
.ال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل و.  من هذه المادة1  
 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى 2 ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة -3

.األمين العام لألمم المتحدة  
 

30المادة   
ي تتساوى في الحجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية تودع هذه اإلتفاقية ، الت

.وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب األصول، بإمضاء هذه االتفاقية. لدى األمين العام لألمم المتحدة   
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