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مقدمة اجلمعية

يف اطار �سعينا اىل انتاج ادلة معرفية تدعم ال�سباب يف ن�ساطهم املدين، ت�سع جمعية التنمية لالن�سان والبيئة 

االن�سان. وحقوق  ال�سباب  بعنوان  التا�سع  دليلها  يديكم  بني   DPNA
تاأتي حقوق االن�سان يف �سلب العمل التنموي واالجتماعي الذي تقوم به اجلمعية منذ تاأ�سي�سها، وانتاج دليل 

العمل  جمال  يف  العاملني  جلميع  الرئي�سية  البو�سلة  هي  االن�سان  حقوق  ان  للتاأكيد  فقط  هو  اليوم  معريف 

االجتماعي �سواء كانوا افرادا نا�سطني او جمموعات او موؤ�س�سات.

لقد �سعت اجلمعية من خالل هذا الدليل اىل انتاج مادة معرفية بلغة �سل�سة تنا�سب ال�سباب، مراعية ان تاأخذ 

ما تراه اكرث اهمية ويلم�ص واقع ال�سباب وحاجاتهم يف ن�سالهم املدين احلقوقي.

التي �ساركتنا احللم  الهولندية ونخ�ص �سفارتها يف بريوت  ال�سكر اىل اململكة  وال ي�سعنا اال ان نقدم جزيل 

والهدف، ودعمت برنامج �سفراء حقوق االن�سان الذي نفذ يف جنوب لبنان يف مرحلته االوىل، وانتج هذا الدليل.

مقدمة الدليل

العاملية حلقوق االن�سان يحملنا م�سوؤولية اكرث مما  لل�سرعة  الروحي  بلد �سارل مالك االب  انتماءنا اىل  ان 

يحملنا فخر وتباهي.

الدليل والذي حتما ال يعو�ص عن اي �سعي معريف يف جمال  القناعة انطلقنا يف ت�سميم  انطالقا من هذه 

حقوق االن�سان وهي امل�سوؤولية االكرب التي تقع على عاتق النا�سطني االجتماعيني يف �سعيهم امل�ستمر لزيادة 

املعرفة، اميانا منا ان حقوق االن�سان البد ان تكون الرديف والقاعدة اال�سا�ص الأي ن�سال اجتماعي و�سرط 

ا�سا�سي للتطور والنهو�ص مبجتمعنا.

يحوي الدليل ملحة �سريعة عن حقوق االن�سان، خم�س�سا ق�سما �سغريا للحق يف التنمية وهذا التخ�سي�ص 

ياأتي يف اطار قناعتنا باأهمية هذا احلق و�سرورة االإ�ساءة عليه. كما خ�س�ص ق�سم للمعاهدات الدولية واخر 

ملجل�ص حقوق االن�سان وهيئات معاهدات حقوق االن�سان.

ويف ق�سم منف�سل مت عر�ص اليات الر�سد مع الرتكيز اكرث على االليات الال تعاقدية على اعتبار انها اداة 

اكرث مرونة يف يد النا�سط احلقوقي.

ويف حماولة لر�سم �سورة عامة عن واقع حقوق االن�سان يف لبنان وو�سع  ف�سل خم�س�ص لكنه ال يدعي ابدا 

االحاطة التامة بكل ايجابيات او �سلبيات هذا الواقع.

كما تطرق الدليل اىل مفهوم الالعنف باعتباره االداة الوحيدة لدى املنا�سلني احلقوقيني.

وقد ارفد الدليل بثالث مالحق راأينا انه من املفيد ا�سافتها لقيمتها، االول يعر�ص  ال�سرعة الدولية حلقوق 

االن�سان كما وردت وذلك لتبقى وثيقة لدى ال�سباب احلقوقيني للعودة اليها كمرجعية ا�سا�سية يف اي ن�سال 

حقوقي او اجتماعي او تنموي. والثاين هو ورقة قدمها د ن�سيم عون حول االعالن العاملي حلقوق االن�سان، 

والثالث خ�س�ص مل�سطلحات على عالقة مبو�سوع الدليل.
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ال�سيما  ال�سماوية  التعاليم  ويف  النا�ص،  بها جميع  يتمتع  اأن  يجب  التي  الثابتة  االإلهية  القوانني  لدى  بع�سها 

مبادئ املحبة والعدل والتاأكيد على العديد من احلقوق ولدى املفكرين اليونانيني القدامى والرومان. 

اأو من خالل ر�سد امل�ساواة بني  ال�سرائع القدمية كما يف �سريعة حمورابي يف بابل.  ا�ست�سعارها يف  وميكن 

الب�سر يف كل طبقة من طبقات تق�سيم املجتمعات الرومانية )عبيد، احرار، ا�سياد...(. 

اإن حقوق االإن�سان كانت االأهداف غري املعلنة، ولكنها املحركة ملختلف الثورات االجتماعية 

وال�سيا�سية منذ ثورة العبيد، عندما �سرخ �سبارتاكو�س "اأنا عبد ول�ست حيوانًا"، وتطورت هذه 

املفاهيم مع ظهور فكرة امل�ساوة بني النا�ص واحلريات للجميع املرتافقة مع ن�سوء مفهوم الدولة. وتبلورت اأكرث 

ُتعطى  واأخرى  والذي ميَّز بني حقوق طبيعية   1789 الذي �سدر عام  االإن�سان  الفرن�سي حلقوق  االإعالن  مع 

 ،1948 عام  االإن�سان  العاملي حلقوق  واالإعالن   ،1945 عام  املتحدة  االأمم  ميثاق  ثم جاء  بالقانون.  وحُتمى 

ومواثيق  للدول  الداخلية  الت�سريع  ن�سو�ص  تطور  مع  دولية  م�سوؤولية  اإىل  تتحول  الوطنية  املقاربات  واأخذت 

القانون العام.

دليل ال�سباب وحقوق االن�سان 

ملحة عامة وتاريخية
ت�سكل حقوق االإن�سان �سمانة قانونية عاملية حتمي االأفراد واملجموعات من االأفعال التي تعوق التمتع باحلريات 

عليها  ويحظر  االأ�سياء  ببع�ص  بالقيام  احلكومات  االإن�سان  حقوق  قانون  ويلزم  االإن�سان.  وكرامة  االأ�سا�سية 

اأ�سياًء اأخرى. ومن اأهم مميزات حقوق االإن�سان اأنها م�سمونة دوليًا، وحممية ال ميكن جتزيئها قانونًا، وهي 

وهي  فيها،  الفاعلة  واجلهات  للدول  ملزمة  وهي  واملجموعات،  االأفراد  وحتمي  االإن�سان،  كرامة  على  تركز 

حقوق وال ميكن التنازل عنها اأو نزعها، وهي مت�ساوية ومرتابطة فيما بينها.

االإن�سان، ويف خمتلف املعاهدات  العاملي حلقوق  االأ�سا�سية موجودة يف االإعالن  االإن�سان وحرياته  اإن حقوق 

املتحدة  االأمم  و�سعتها  التي  املبادئ  وجمموعات  التوجيهية،  واملبادئ  واالإعالنات  واتفاقيات(،  )عهود 

واملنظمات االإقليمية. وهي ت�سمل جمموعة كبرية من ال�سمانات، تعالج كل جانب من جوانب حياة االإن�سان 

والتفاعل االإن�ساين تقريبًا. ومن بني احلقوق امل�سمونة جلميع الب�سر ميكن تعداد: 

احلق يف احلياة، 

احلق يف عدم التعر�ص للتعذيب اأو للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة،

احلق يف عدم التعر�ص لالعتقال اأو االحتجاز تع�سفًا، واحلق يف حماكمة عادلة،

احلق يف عدم التعر�ص للتمييز، 

احلق يف التمتع بحماية القانون على قدم امل�ساواة مع االآخرين، 

اأو  م�ساكنهم  اأو  اأ�سرهم  اأو  اخلا�سة  حياتهم  حرمة  تع�سفًا،  ت�ستباح،  اأال  يف  االأفراد  حق 

مرا�سالتهم،

احلق يف حرية تكوين اجلمعيات والتعبري والتجمع والتنقل،

احلق يف التما�ص ملجاأ والتمتع به،

احلق يف اجلن�سية،

احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين،

حق الت�سويت واالإ�سهام يف احلكم،

احلق يف �سروط عمل عادلة ومر�سية،

حق الفرد يف ما يفي بحاجته من الغذاء واملاأوى والك�ساء ويف ال�سمان االجتماعي،

احلق يف ال�سحة،

احلق يف التعلم،

احلق يف امللكية،

حق امل�ساركة يف احلياة الثقافية،

احلق يف التنمية،

...واملزيد من احلقوق التي �سيكت�سف االإن�سان حاجته لها مع تطوره ورقيه.

فهذه احلقوق مل ُتدرك دفعًة واحدًة بل هي ح�سيلة تراكم الوعي االإن�ساين، وميكن تلم�ص جذور 



احلق يف التنمية 
تعني التنمية الب�سرية امل�ستدامة بالن�سبة اإىل االأمم املتحدة، النمو االقت�سادي والتوزيع 

يف  الكربى  واالأولية  لهم.  املتوفرة  اخليارات  وزيادة  النا�ص  قدرات  وتعزيز  املن�سف 

الذات،  على  واالعتماد  التنمية  عملية  يف  املراأة  واإدماج  الفقر،  ا�ستئ�سال  هي  التنمية 

وتقرير ال�سعوب واحلكومات مل�سريها مبا يف ذلك متتع ال�سعوب االأ�سلية بحقوقها. 

فيها  االإن�سان  التي ميثل  التنمية  مفهوم  اأ�سا�سية يف  االإن�سان  تعترب حقوق  ذلك  كل  وفق 

من  امل�ستفيد  هو  االإن�سان  اأن  على  التاأكيد  مع  امل�ستدامة.  الب�سرية  التنمية  مبداأ  حمور 

هذا احلق، وهو مو�سوعه كما هو احلال بالن�سبة جلميع حقوق االإن�سان االآخرى. فهو حق 

ميكن للنا�ص اأن يطالبوا به فرديًا وجماعيًا، وهو ُملزٌم لكل الدول كونها ملزمة ب�سمان 

الدويل  للمجتمع  اأي�سًا  وُملزٌم  االأ�سا�سية،  املوارد  اإىل  للو�سول  وكافية  مت�ساوية  فر�ص 

فالتنمية  ال.  الفعَّ الدويل  والتعاون  العادلة  االمنائية  ال�سيا�سات  بت�سجع  التزامه  �سمن 

ت�ستهدف  �ساملة  و�سيا�سية  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  "عملية  املتحدة  لالأمم  وفقًا 

م�ساركتهم  اأ�سا�ص  على  جميعهم  واالأفراد  باأ�سرهم  ال�سكان  لرفاهية  امل�ستمر  التح�سني 

الن�سطة واحلرة والهادفة يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها".

وميكن التعبري عن احلق يف التنمية وفق االإعالن الذي اعتمدته االأمم املتحدة عام 1986 

واجتماعية  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  يف  واالإ�سهام  امل�ساركة  اإن�سان  لكل  "يحق  بالقول: 

وثقافية و�سيا�سية والتمتع بهذه التنمية". وي�سمل ذلك احلق ال�سيادة الدائمة على املوارد 

الطبيعية، وتقرير امل�سري، وامل�ساركة ال�سعبية، وتكافوؤ الفر�ص، وتوفري الظروف املنا�سبة 

للتمتع باحلقوق املدنية والثقافية واالقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية االآخرى.

اأن  تعني  احلقوق  ككل  بالتايل  وهي  حق.  هي  بل  اإح�سانًا،  لي�ست  فالتنمية 

ل�سخ�س مطلبًا، وعلى �سخ�س اآخر باملقابل واجب اأو التزام قانوين، ما يعني 

اأن احلكومات م�سوؤولة اأمام النا�س عن الوفاء بهذه االلتزامات.

قوانني املعاهدات
قوانني  كل  ت�سمل  وهي  فيها،  االأطراف  للدول  قانونًا  ملزمة  �سكوك  هي 

حقوق االإن�سان املن�سو�ص عليها يف العديد من االتفاقات الدولية، �سواًء 

جماعيًا  الدول  و�سعتها  والتي  اتفاقيات،  اأو  عهودًا  اأو  معاهداٍت  كانت 

ب�سورة ثنائية اأو متعددة االأطراف ووقعت و�سادقت عليها.

العهد  مثل  احلقوق  من  كاملًة  جمموعًة  يغطي  املعاهدات  هذه  وبع�ص 

اخلا�ص  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 

اأخرى  معاهدات  وهناك  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق 

االإبادة  جرمية  منع  اتفاقية  مثل  االنتهاكات  من  معينة  اأنواع  على  تركز 

اجلماعية واملعاقبة عليها، واالتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز العن�سري، واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة 

والعقوبة القا�سية والالاإن�سانية اأو املهينة.

 

واتفاقية  الطفل،  حقوق  اتفاقية  مثل  حمايتها؛  ينبغي  معينة  فئات  على  تركز  اأخرى  معاهدات  توجد  كما 

العمال واملهاجرين  الدولية حلماية حقوق جميع  املراأة، واالتفاقية  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع 

واأفراد اأ�سرهم، واالتفاقية اخلا�سة بو�سع الالجئني. 

وهناك نوع يركز على حاالت معينة كالنزاع امل�سلح مثل اتفاقيات جنيف االأربع 1949، وبروتكويل عام 1997 

اال�سافيني امللحقني بهذه االتفاقيات. 

اأي�سًا  جم�سدة  االإن�سان  حقوق  معايري  اأن  كما 

كاالإعالنات  ال�سكوك؛  من  اأخرى  اأنواع  يف 

ومدونات  املبادئ  وجمموعات  والتو�سيات 

ال�سلوك واملبادئ التوجيهية )مثل اإعالن احلق 

التنمية، واإعالن حقوق االأ�سخا�ص املنتمني  يف 

لغوية،  اأو  دينية  اأو  اإثنية  اأو  قومية  اأقليات  اإىل 

ال�سلطة  ا�ستقالل  ب�ساأن  االأ�سا�سية  واملبادئ 

الق�سائية ...( وهي لي�ست �سكوكًا ملزمة يف 

حد ذاتها، غري اأن لها قوة اأدبية وتوفر 

للدول توجيهًاعمليًا يف �سلوكها. وت�ستمد 

عدٍد  اعرتاف  من  قيمتها  ال�سكوك  هذه 

كبرٍي من الدول بها وقبولها.
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  جمل�س حقوق الإن�سان

هو الهيئة احلكومية الدولية الرئي�سية يف االأمم املتحدة التي ت�سطلع بامل�سوؤولية عن حقوق االإن�سان، ويتاألف 

ال�سري من  انتخابها ملدة ثالث �سنوات ب�سورٍة مبا�سرٍة وفرديٍة باالقرتاع  يتم  47 دولة ع�سوًا  املجل�ص من 

جانب غالبية اأع�ساء اجلمعية العامة، مقره جنيف، وي�سمل دوره معاجلة انتهاكات حقوق االإن�سان، مبا يف 

العام  الن�سق  يف  وتعميمها  االإن�سان  حلقوق  ال  الفعَّ التن�سيق  وتعزيز  واملنهجية،  اجل�سيمة  االنتهاكات  ذلك 

الأعمال منظومة االأمم املتحدة.

الواليات واالآليات:

يقوم  ال�سامل:  الدوري  1.اال�ستعرا�س 

املجل�ص دوريًا بعقد ثالث جل�سات �سنويًا م�ستغرقًا 

الدول  كافة  قيام  ال�ستعرا�ص  �سنوات  اأربع 

 192 عددها  البالغ  املتحدة  االأمم  يف  االأع�ساء 

كل  جمال  يف  وتعهداتها  التزاماتها  بتنفيذ  دولة 

واالقت�سادية  واملدنية  ال�سيا�سية  االإن�سان  حقوق 

اأعمال  ا�ستكمال  بهدف  واالجتماعية،  والثقافية 

املنظمات  تدخل  يتيح  وذلك  املعاهدات،  هيئات 

غري احلكومية من خالل: تقدمي تقارير اأ�سحاب 

امل�سلحة، واال�سرتاك يف اإعداد التقرير الوطني 

واالأهلي  احلكومي  بني  الت�سارك  خالل  من 

والتاأثري  التقارير،  الإعداد  وطنية  جلان  يف 

ومتابعة  النهائي،  التقرير  الإقرار  الدولة  على 

تقرير  وتقدمي  التقرير،  اعتماد  بعد  التو�سيات 

مرحلي بعد �سنة من اعتماد التقرير.

2. اللجنة اال�ست�سارية: وهي هيئة فرعية ملجل�ص حقوق االإن�سان، وتركز يف عملها على الدرا�سات وعلى 

تقدمي امل�سورة ا�ستنادًا اإىل بحوٍث جترى بالطريقة وال�سكل اللذين يطلبهما املجل�ص. 

3. اإجراء ال�سكاوى: يتناول االأمناط الثابتة من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية 

واملوؤيدة باأدلٍة موثوٍق بها يف اأي مكان يف العامل وحتت اأي ظرف. وي�ستند االإجراء اإىل البالغات التي ترد من 

االأفراد اأو املجموعات اأو املنظمات التي تدعي اأنها �سحيًة النتهاكات حقوق االإن�سان اأو اأن لديها معرفة موثوقة 

بوقوع هذه االنتهاكات.

4. االإجراءات اخلا�سة: هي اآليات لر�سد حاالت 

وتقدم  حمددة،  اأقاليم  اأو  بلدان  يف  االإن�سان  حقوق 

)الواليات  عنها  علنية  وتقارير  ب�ساأنها،  امل�سورة 

انتهاكات  من  االأكرب  الظواهر  ب�ساأن  اأو  القطرية(، 

)الواليات  العامل  اأنحاء  كل  يف  االإن�سان  حقوق 

)املقررون  الواليات  اأ�سحاب  ويعمل  املو�سوعية(. 

واخلرباء  واملمثلون  اخلا�سون،  واملمثلون  اخلا�سون، 

�سخ�سية  ب�سفة  العامة(  الفرق  واأع�ساء  امل�ستقلون، 

ب�ساأن حقوق  املعلومات  وتبادل وحتليل  ا�ستالم  على: 

واإجراء  الفردية،  ال�سكاوى  على  والرد  االإن�سان، 

اأو  عاجلة  خطابات  اأو  نداءات  واإر�سال  الدرا�سات، 

خطابات ادعاء على احلكومات، واال�سطالع بزيارات 

واإ�سدار  احلكومات  من  دعوة  على  بناًء  قطرية 

اال�ستنتاجات والتو�سيات على اأ�سا�سا هذه الزيارات، 

ال�سعيد  على  التقني  التعاون  ب�ساأن  امل�سورة  وتقدمي 

القطري، العمل يف اأن�سطة الرتويج العام.

التقنية  اخلربة  توفري  هدفها  العمل:  فرق   .5

تو�سيات  تقدمي  من  لتمكينه  العامل  للفريق  الالزمة 

مالئمة ملختلف العنا�سر ب�ساأن ق�سايا حمددة.

للحوار  فريد  حيز  هو  االجتماعي:  املنتدى   .6

االإن�سان  حلقوق  املتحدة  االأمم  اآليات  بني  التفاعلي 

على  يوؤكد  وهو  ال�سلة،  �ساحبة  اجلهات  وخمتلف 

الوطنية  ال�سعد  على  من�سقة  جهود  بذل  اأهمية 

واالإقليمية والدولية لتعزيز التما�سك االجتماعي على 

والت�سامن،  واالإن�ساف  االجتماعية  العدالة  اأ�سا�ص 

تنطوي  وما  العوملة  لعملية  االجتماعي  البعد  وتناول 

عليه من حتديات.

بق�سايا  املعني  املنتدى  اأي�سًا:  االآليات  الواليات  ومن 

ال�سعوب  بحقوق  املتعلقة  اخلرباء  واآلية  االأقليات، 

ديربان  وبرنامج  باإعالن  املت�سلة  واالآليات  االأ�سلية، 

)مناه�سة العن�سرية(.

1213

دليل ال�سباب وحقوق االن�سان 



املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  تنفيذ  تر�سد   ،)1987( التعذيب  مناه�سة  • جلنة 
اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )1984(.

مناه�سة  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  مبوجب  اأن�ساأت   ،)2006( التعذيب  ملنع  الفرعية  • اللجنة 
التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )2002(.

االختياريني. وبروتوكوليها   )1989( الطفل  حقوق  اتفاقية  تنفيذ  تر�سد   ،)1991( الطفل  حقوق  • جلنة 
واأفراد  العمال املهاجرين  الدولية حلماية حقوق  العمال املهاجرين )2004(، تر�سد تنفيذ االتفاقية  •  جلنة 

اأ�سرهم )1990(.

االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ص  حقوق  اتفاقية  تنفيذ  تر�سد   ،)2008( االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ص  حقوق  • جلنة 
.)2006(

وهناك هيئة عا�سرة من هيئات معاهدات االإن�سان وهي اللجنة املعنية بحاالت االختفاء الق�سري، �ستن�ساأ بعد 

دخول االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�سخا�ص من االختفاء الق�سري )2006( حيذ التنفيذ.
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هيئات معاهدات حقوق الإن�سان
 هي جلان من اخلرباء امل�ستقلني، تقوم بر�سد تنفيذ الدول االأطراف الأحكام معاهدات االأمم املتحدة حلقوق 

لتنفيذ  املتخذة  االأطراف حول اخلطوات  الدول  دوريًا من  املقدمة  التقارير  ا�ستعرا�ص  االإن�سان عن طريق 

الدولة  تنفيذ  يف  االإيجابية  اجلوانب  اإىل  ت�سري  ختامية  مالحظات  اللجان  عن  وي�سدر  املعاهدات،  اأحكام 

للمعاهدات، واأخرى ت�سري للمجاالت التي تو�سي فيها الدولَة باتخاذ املزيد من االإجراءات.

وتتمتع معظم هيئات معاهدات حقوق االإن�سان ب�سالحيات ا�ستالم ودرا�سة ال�سكاوى الفردية، يف حني يتمكن 

القيام  والية  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة  هي  واحدٌة،  جلنٌة  ومتلك  حتقيقات،  اإجراء  من  االآخر  بع�سها 

بزيارات اإىل االأماكن التي يوجد فيها اأ�سخا�ص حمرومون من احلرية من اأجل منع التعذيب.

ويجوز لكٍل من اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان والق�ساء على التمييز العن�سري، وجلنة مناه�سة التعذيب، 

وجلنة  اأ�سرهم،  واأفراد  املهاجرين  حقوق  حماية  وجلنة  املراأة،  �سد  التمييز  على  بالق�ساء  املعنية  واللجنة 

اأن   ،)2008 اأيلول  الق�سري )ابتداء من  االختفاء  املعنية بحاالت  واللجنة  االإعاقة،  االأ�سخا�ص ذوي  حقوق 

عون انتهاك دولٍة طرٍف حلقوقهم. كما ي�سمح  ينظروا يف ال�سكاوى اأو البالغات املقدمة من االأفراد الذين يدَّ

�سكاوى  بتقدمي  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  للعهد  االختياري  الربوتكول 

فردية بعد دخوله حيز التنفيذ.

وميكن لهذه الهيئات اعتماد تدابري موؤقتٍة يف حاالت عاجلة للحفاظ على الو�سع القائم حتى ت�ستطيع اتخاذ 

قرار نهائي ب�ساأن املو�سوع. ويجوز للجنة مناه�سة التعذيب، واللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة، 

وجلنة حقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، واللجنة املعنية بحاالت االختفاء الق�سري اأن تبداأ حتقيقات اإذا تلقت 

منهجيٍة  اأو  ج�سيمٍة  اأو  خطريٍة  انتهاكاٍت  بوجود  قويٍة  اأ�س�ٍص  على  ت�ستند  اإ�ساراٍت  تت�سمن  موثوقٍة  معلوماٍت 

للمعاهدات يف اأي دولٍة طرٍف.

كما تطبق جلنة الق�ساء على التمييز العن�سري، واللجنة املعنية بحقوق االإن�سان، وجلنة مناه�سة التعذيب، 

اأو  ال�سكاوى  اإجراءات ملعاجلة  العمال املهاجرين،  املراأة، وجلنة  التمييز �سد  بالق�ساء على  واللجنة املعنية 

عت جلنة الق�ساء على التمييز العن�سري اإجراءاٍت تت�سُل بتدابري  املنازعات بني الدول االأطراف. يف حني َو�سَ

التحذير املبكر واالإجراءات العاجلة.

وهذه الهيئات اأو اللجان هي:

• اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان )1977(، تر�سد تنفيذ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
وبروتوكوله االختياري )1966(. 

اخلا�ص  الدويل  العهد  تنفيذ  تر�سد   ،)1985( والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  جلنة   •
باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية )1966(.

جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  تنفيذ  تر�سد   ،)1970( العن�سري  التمييز  على  بالق�ساء  املعنية  اللجنة   •
اأ�سكال التمييز العن�سري )1969(.

جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  تنفيذ  تر�سد   ،)1982( املراأة  �سد  التمييز  على  بالق�ساء  املعنية  اللجنة   •
اأ�سكال التمييز �سد املراأة )1979(.



مقدم ال�سكوى من دولٍة طرف يف االتفاقية، ويجب اأن تتعلق ال�سكوى بانتهاك ن�سو�ص االتفاقية وبعد ا�ستنفاذ 

كافة طرق الطعن الداخلية، واأال تكون معرو�سًة على هيئٍة دولية، واأن تكون �سمن اخت�سا�ص اللجنة.

3-2. الر�سد غري االتفاقي/ غري التعاقدي: وهو مرتبط باأجهزة االأمم املتحدة، ويعمل من خالل 

اال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل ملجل�ص حقوق االإن�سان )راجع جمل�ص حقوق االإن�سان( واالإجراءات اخلا�سة التي 

ت�ستند اإىل االإجراءات واالآليات التي و�سعتها جلنة حقوق االإن�سان واملجل�ص االقت�سادي واالجتماعي وهي:

1- االإجراء 1503 اأو نظام ال�سكاوى: وهو اإجراء �سري ملعاجلة البالغات املتعلقة باالأمناط الدائمة 

النتهاكات حقوق االإن�سان اجل�سيمة يف اأي من دول العامل �سواء كانت ُموقعًة اأو ُم�سادقًة على اتفاقية حقوق 

االإن�سان اأم ال.

ومترُّ عملية درا�سة ال�سكوى مبراحل هي: مرحلة تقدمي ال�سكوى، ثم اإحالتها اإىل فريق العمل املعني بالر�سائل 

لدى اللجنة الفرعية، ثم اإىل الفريق العامل املعني باحلاالت لدى جمل�ص حقوق االإن�سان الذي يقرر اإما حفظ 

امللف اأو اإحالته اإىل جمل�ص حقوق االإن�سان والذي ميكن اأن يحيله اإىل اجلمعية العامة. 

وهو ي�سرتط �سدور ال�سكوى مكتوبًة عن اأفراد اأو منظمات )بعيدة عن الغاية ال�سيا�سية(، واأن تك�سف ال�سكوى 

م بعد  عن منٍط دائٍم من االنتهاكات، واأن تكون معلومَة امل�سدر، واأن تت�سمن و�سفًا دقيقًا للحقائق، واأن ُتقدَّ

ا�ستنفاذ ُطرق الطعن الداخلية. 

اأو نظام املقررين اخلوا�س: يتم مبوجبه بحث ور�سد حاالت حقوق االإن�سان يف   1235 2- االإجراء 

بلداٍن واأقاليم معينٍة )االآليات اأو الواليات القطرية ومنها: االرا�سي الفل�سطينية املحتلة، افغان�ستان، العراق، 

اأو  )االآليات  االإن�سان  حقوق  م�ساكل  من  حمددٍة  م�سكلٍة  معاجلة  اأو  يوغو�سالفيا...(،  ال�سودان،  ال�سومال، 

الواليات املتخ�س�سة ومنها: املعني بال�سكن الالئق، واملعني مب�ساألة بيع االأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء واملواد 

اخلالعية، واحلقوق الثقافية، واملعني بحقوق االإن�سان والفقر املدقع، واملعني بحرية الدين واملعتقد...(. 

وهو حق الأي �سخ�ص، لي�ص له �سروط �سكلية )يكفي بيان هوية ال�سحية وتاريخ الفعل واملكان وامل�سوؤولني( 

�ص عادة  اأثره يقوم املقرر باالت�سال بالدولة املعنية بهدف اال�ستف�سار والتو�سيح الإيجاد حلول، ويلخِّ وعلى 

النتائج يف تقرير، اأو قد ينتج عنها زيارات ميدانية اأو زيارات قطرية اأو بعثات تق�سي حقائق، اأو توجيه نداء 

عاجل للدولة.

كما اأن هذا االإجراء مناط بفرٍق عاملة موؤلفٍة من خرباء يعملون ب�سفتهم ال�سخ�سية )الفريق العامل املعني 

اأفراد  موؤلفٍة من  اأو  التع�سفي(،  باالحتجاز  املعني  العامل  الفريق  اأو  الطوعي،  اأو  الق�سري  بحاالت االختفاء 

معينني كمقررين خا�سني اأو ممثلني اأو خرباء م�ستقلني )املقرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ساء واملحامني، 

واملمثل اخلا�ص لالأمني العام املعني بحالة حقوق االإن�سان يف كمبوديا، واخلبري امل�ستقل املعني بحالة حقوق 

االإن�سان يف هايتي(، اأو من االأمني العام مبا�سرة كما هو احلال فيما يتعلق مب�ساألة حقوق االإن�سان والنزوح 
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هذه  ا�ستبدال  وعدم  االإن�سان،  حقوق  حماية  يف  الدولة  م�سوؤولية  تعزيز  اىل  رئي�سي  ب�سكٍل  الر�سد  يهدف 

اأكرَث حر�سًا يف  ُي�سبُح  فاإنه  م�سوؤوٍل حكومي  ر�سد  )عند  وقائي  دوٍر  باأداء  الر�سد  ي�سمح  امل�سوؤولية، حيث 

�سلوكه(، وال ينبغي التوقَف عند مراقبة التطورات وجمع املعلومات واإدراك اأمناط ال�سلوك فقط، بل يجب 

و�سع  اإن  اإذ  حلها،  على  وامل�ساعدة  املحتملة  احللول  ودرا�سة  ُم�سبباتها  وت�سخي�ص  امل�ساكل  حتديد  اأي�سًا 

القواعد ال ي�سمن تطبيقها، ناهيك عن �سمان حقوق االإن�سان، لذلك كان البد من مراقبة احلقوق عن كثب 

مراقبًة ُت�سهُم فيها العديد من اجلهات على عدة اأ�سعدة:

 .1

على ال�سعيد الوطني: هناك العديد من اجلهات التي ميكن لها اأن ت�ساعد يف 

ر�سد تطبيق قوانني حقوق االإن�سان على هذا ال�سعيد وهي: الوكاالت والدوائر احلكومية املعنية، واملوؤ�س�سات 

املن�ساأة مبوجب مبادئ باري�ص مثل جلان حقوق االإن�سان امل�ستقلة اأو اأمناء املظامل وتعرف با�سم "موؤ�س�سات 

حقوق االإن�سان الوطنية"، واملنظمات غري احلكومية املعنية بحقوق االإن�سان، واملنظمات االأهلية، واملحاكم، 

واملوؤ�س�سات  الدينية،  واملنظمات  العمالية،  والنقابات  املهنية،  والرابطات  االعالم،  وو�سائل  والربملان، 

االأكادميية، واالأفراد.

2. على ال�سعيد االإقليمي: وفيه ميكن ر�سد هذه احلقوق من قبل اجلهات التالية: النظم االإقليمية مثل 

النظام العربي والنظام االمريكي والنظام االأوروبي والنظام االفريقي، اللجان االإقليمية مثل جلنة البلدان 

االمريكية حلقوق االإن�سان، واللجنة االإفريقية حلقوق االإن�سان وال�سعوب...، املحاكم االإقليمية مثل املحكمة 

االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان )�سرتا�سبورغ(، املحكمة االفريقية حلماية حقوق االإن�سان وال�سعوب.

3. على ال�سعيد الدويل: حيث يقوم بر�سد حقوق االإن�سان عدد من املنظمات غري احلكومية ف�ساًل عن 

االأمم املتحدة، وهو على نوعني:

مبوجبها،  املن�ساأة  واللجان  اتفاقية  بكل  املرتبطة  االآليات  وهي  التعاقدي:  االتفاقي/  الر�سد   .1-3

الفردية،  ال�سكاوى  العامة،  التعاليق  النهائية،  املالحظات  الدول،  تقارير  ا�ستعرا�ص  طريق:  عن  وتعمل 

التحقيقات اخلا�سة. 

وي�سرتط لقبول ال�سكاوى يف الر�سد االتفاقي اأن تكون ال�سكوى معلومة امل�سدر، واأن تكون مكتوبة، واأن يكون 
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اجلماعي. اإال اأن هذا االإجراء يواجه عدة �سعوبات اأهمها: نق�ص و�سعف االإمكانات الب�سرية، وعدم تعامل 

الدول مع املقررين اأو فرق العمل، وعدم االأخذ بتو�سياتهم. 

3-3. عمليات حفظ ال�سالم وحقوق االإن�سان امليدانية: زاد يف االآونة االخرية اإدماج جوانب حقوق 

على  القائمون  الدوليون  املوظفون  يكلف  حيث  ال�سالم  حلفظ  املتحدة  االأمم  عمليات  واليات  يف  االإن�سان 

انيطت  كذلك  عنها.  واالإبالغ  حالتها  ر�سد  ذلك  يف  مبا  االإن�سان  بحقوق  تت�سل  خمتلفٍة  بوظائَف  تنفيذها 

واليٌة وا�سعُة النطاق يف جمال حقوق االإن�سان ببعثة مراقبي االأمم املتحدة يف ال�سلفادور، وهيئة االأمم املتحدة 

املوؤقتة يف كمبوديا، وبعثة االأمم املتحدة يف البو�سنة والهر�سك وغريهم...

3-4. املكاتب امليدانية: اأن�ساأ مفو�ص االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان يف عدة بلدان مكاتب ميدانية حلقوق 

االإن�سان مكلفة بر�سد هذه احلقوق.

جمموعًة  املنظمة  ان�ساأت  وقد  االإن�سان.  حقوق  انتهاكات  من  ال�سكاوى  اآالف  عام  كل  املتحدة  االأمم  تتلقى 

متنوعًة من االآليات ملعاجلة هذه ال�سكاوى، من اجليد اإعادة ذكرها:

- االإجراءات القائمة على املعاهدات التي تكفل نظر الهيئات املن�ساأة مبوجب املعاهدات ال�سالفة يف بالغات.

- االآليات غري االتفاقية مثل املقررين اخلا�سني والفرق العاملة للجنة حقوق االإن�سان مبا يف ذلك معاجلتها 

بتوجيه نداءات عاجلة اإىل احلكومات.

- االإجراء رقم 1503 الذي يعالج ال�سكاوى �سرًيا ويحدد االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان.

وال بد اأن يدرك النا�سطون احلقوقيون اأن الواليات التف�سيلية ت�سهل التعامل مع املقر الرئي�سي لالأمم املتحدة 

االأقل ح�سا�سية ملتطلبات حقوق  الهيئات  تلك  املتحدة، وبخا�سة  التابعة لالأمم  االآخرى  التعاقدية  والهيئات 

االإن�سان. وينبغي اأن يدركوا املعايري الدولية حلقوق االإن�سان ذات ال�سلة بالوالية املطبقة يف بلدهم. مع العلم  

اأن جمع املعلومات ال�سليمة والدقيقة لتوثيق حاالت حقوق االإن�سان ميكن اأن يكون عملية طويلة و�سعبة. وال 

ميكن بالتايل توقع الو�سول اإىل نتائج �سريعة يف جميع احلاالت. 

ل  اإن اأحد االأهداف الرئي�سية التي ي�سعى اإليها ن�سطاء حقوق االإن�سان هو توفري معلومات �سحيحة ودقيقة ت�سكِّ

لدى تقدميها ملوظفي حقوق االإن�سان اأ�سا�سًا الإجراء فوري اأو م�ستقبلي قد يتخذه املوظف مع ال�سلطات املحلية 

اأو قد يتخذه روؤ�ساوؤه اأو هيئات االأمم املتحدة. اإذ يدرك الن�سطاء اأن انتهاك اأي حق قد يكون �سببًا 

اأ�سا�سيًا وراء اندالع اأعمال العنف وغريه من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان.

لبنان وحقوق الإن�سان

االلتزامات  من  جمموعة  االن�سان،  حقوق  معاهدات  على  وم�سادقتها  الدول  توقيع  يفر�س 

هذه  احكام  احرتام  الدول  التزام  وجوب  امل�سادقة  هذه  فتقت�سي  عاتقها.  على  القانونية 

املعاهدات وتطبيقها، كما تق�سي هذه امل�سادقة من جانب اخر �سرورة ادماج هذه االتفاقية 

يف الت�سريع الداخلي لت�سبح جزء من القانون املحلي للدولة.

ويوؤكد الد�ستور اللبناين على احلقوق واحلريات التالية:

املادة 6 – ان اجلن�سية اللبنانية وطريقة اكت�سابها وحفظها وفقدانها حتدد مبقت�سى القانون.

املادة 7 – كل اللبنانيني �سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، ويتحملون 

الفرائ�ص، والواجبات العامة دون فرق بينهم.

املادة 8 – احلرية ال�سخ�سية م�سونة ويف حمى القانون وال ميكن ان يقب�ص على احد، او يحب�ص، او يوقف 

اال وفقا الأحكام القانون. وال ميكن حتديد جرم، او تعيني عقوبة اال مبقت�سى القانون.
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املادة 9 – حرية االعتقاد مطلقة، والدولة بتاأديتها فرو�ص االجالل هلل تعاىل حترتم جميع االديان واملذاهب 

العام، وهي  ال�سعائر الدينية حتت حمايتها على ان ال يكون يف ذلك اخالل يف النظام  وتكفل حرية اقامة 

ت�سمن اي�سا لالآهلني على اختالف مللهم احرتام نظام االحوال ال�سخ�سية وامل�سالح الدينية.

املادة 10 – التعليم حر ما مل يخل بالنظام او ينايف االداب، او يتعر�ص لكرامة احد االديان، او املذاهب. 

وال ميكن ان مت�ص حقوق الطوائف من جهة ان�ساء مدار�سها اخلا�سة. وعلى ان ت�سري يف ذلك وفقا لالنظمة 

العامة التي ت�سدرها الدولة يف �ساأن املعارف العمومية.

املادة 11 – اللغة العربية هي اللغة الوطنية الر�سمية، اما اللغة الفرن�سية فتحدد االحوال التي ت�ستعمل بها 

مبوجب قانون.

املادة 12 – لكل لبناين احلق يف تويل الوظائف العامة، ال ميزة الحد على االخر اال من حيث اال�ستحقاق، 

واجلدارة ح�سب ال�سروط التي ين�ص عليها القانون. و�سيو�سع نظام خا�ص ي�سمن حقوق املوظفني يف الدوائر 

التي ينتمون اليها.

– حرية ابداء الراأي قوال، وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية االجتماع، وحرية تاأليف اجلمعيات   13 املادة 

كلها مكفولة �سمن دائرة القانون.

املادة 14 – للمنزل حرمة، وال م�سوغ الحد الدخول اليه اال يف االحوال، والطرق املبينة يف القانون.

املادة 15 – امللكية يف حمى القانون فال يجوز ان ينزع عن احد ملكه اال الأ�سباب املنفعة العامة، ويف االحوال 

املن�سو�ص عليها يف القانون وبعد تعوي�سه عنه تعوي�سا عادال.

كما تن�ص املادة 21 على ان ،لكل وطني لبناين بلغ من العمر احدى وع�سرين �سنة كاملة حق يف ان يكون 

ناخبا على ان تتوافر فيه ال�سروط املطلوبة مبقت�سى قانون االنتخاب.

لبنان واالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق االإن�سان:

ان كل معاهدة نافذة ملزمة الأطرافها وعليهم تنفيذها من خالل:

احلق  وتفعيل  انتهاكه،  عدم  و�سمان  احلق  حماية  به،  التمتع  اإعاقة  ومنع  احلق  احرتام 

باتخاذ ال�سيا�سات والتدابري الالزمة.

ان�سم لبنان اإىل �ست من اتفاقيات االأمم املتحدة الرئي�سية ال�سبع املعنية بحقوق االإن�سان، وهي: "العهدان 

عام  يف  والثقافية"  واالجتماعية  االقت�سادية  واحلقوق  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�سان  الدوليان 

1972، و"اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري" يف عام 1971، و"اتفاقية الق�ساء على جميع 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة" يف عام 1997، و"اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة" يف عام 2000، و"اتفاقية حقوق الطفل" يف عام 1991، كما ان�سم اإىل 

امل�سلحة يف عام  النزاعات  االأطفال يف  ا�سرتاك  ب�ساأن  الطفل"،  "الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق 
2002، وبيع االأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء واملواد االإباحية يف عام2001.

وهي:  االإن�سان،  بحقوق  املعنية  الثماين  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  من  �سبع  اإىل  كذلك  لبنان  وان�سم 

"االتفاقية رقم )98( ب�ساأن حق التنظيم النقابي واملفاأو�سة اجلماعية" وذلك يف عام 1977، و"االتفاقيتان 
ال�سخرة  على  بالق�ساء  املعنيتان  و)105(   )29(

واالتفاقيتان   ،1977 عام  يف  االإجباري"  والعمل 

التمييز  على  بالق�ساء  املعنيتان  و)111(   )100(

و"االتفاقيتان   ،1977 الوظائف" يف عام  �سغل  يف 

)138( و)182( املعنيتان مبنع ا�ستخدام االأطفال 

والقا�سرين" يف عامي 2003 و2001 على التوايل.

حتفظات لبنان يف االتفاقيات الدولية:

بنود  بع�ص  على  حتفظه  عن  لبنان  اعرب 

التحفظات  وهذه  اإليها،  ان�سم  التي  االتفاقيات 

تتعلق باالتفاقيات التالية:

التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية   •
حل  بطرق  املتعلقة   ،-22- املادة  العن�سري": 

تف�سريها،  اأو  االتفاقية  تطبيق  ب�ساأن  النزاعات 

يلزم  اأنه يف كل نزاع يكون طرفًا فيه  لبنان  ويرى 

ميكن  حتى  ال�سلة  ذات  االأطراف  جميع  موافقة 

اإحالته ملحكمة العدل الدولية. 
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بع�س االجنازات اللبنانية على طريق احلقوق:

1-  يف جمال النهو�ص بحقوق املراأة، مت اإن�ساء هيئٍة وطنية للنهو�ص ب�سوؤون املراأة اللبنانية، وهيئٍة ملناه�سة 

العنف �سد املراأة، ومت اإجراء تعديٍل قانوين عام 1996 األغى العذر املخل بجرمية ال�سرف، واآخر عام 1998 

اأ�سبح مبوجبه التعليم جمانيًا واإلزاميًا يف املرحلة االبتدائية، وتراجع معدل االأمية بني الن�ساء، وارتفع معدل 

االلتحاق املدر�سي لالإناث. وتولت الن�ساء حقائَب وزاريًة الأول مرٍة يف تاريخ لبنان يف حكومة رئي�ص الوزراء 

العام  املدعي  من�سب  اأي�سًا  مرة  الأول  املراأة  و�سغلت   ،2004/10/26 يف  لت  َت�سكَّ التي  كرامي  عمر  االأ�سبق 

بالنيابة يف 2004/11/10، وجنحت الن�ساء يف م�ساعفة ع�سويتهن يف جمل�ص النواب من ثالث نائبات اإىل 

�سبع يف انتخابات 2005 لت�سل ن�سبتهن اإىل  4،7 باملئة.

االأرا�سي  املولودين على  الفل�سطينيني  للالجئني  ي�سمح  الذي   2005/6/27 العمل يف  وزير  قرار  2- �سدور 

اللبنانية وامل�سجلني ب�سكل ر�سمي يف �سجالت وزارة الداخلية بالعمل يف معظم املهن التي كانوا ممنوعني من 

ممار�ستها، والتي يبلغ عددها )73( مهنة، وال ي�سمل القرار املهن احلرة مثل الطب واملحاماة التي ت�ستوجب 

االن�سمام اإىل نقابات هي حكر على املواطنني.

3- قررت احلكومة اللبنانية يف 8 اآب 2005 اإلغاء القرار 1993/60 الذي كان يفر�ص املوافقة امل�سبقة ملجل�ص 

الوزراء قبل ح�سول اأي جمعية على "علم وخرب" من وزارة الداخلية املقدم لوزارة الداخلية كي يكت�سب عمل 

اجلمعيات �سفًة قانونيًة.

دليل ال�سباب وحقوق االن�سان 

بني  امل�ساواة  تكفل  التي   ،2 الفقرة   -9- املادة  املراأة":  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  • اتفاقية 
باتخاذ  االأطراف  الدول  تلزم  التي   ،1 الفقرة  واملادة -16-  اأبنائهم.  يتعلق بجن�سية  فيما  والرجال  الن�ساء 

اإجراءات منا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف كل االأمور التي تتعلق بالزواج والعالقات العائلية، حيث 

حتفظ لبنان ب�ساأن حق املراأة يف اختيار ا�سم العائلة. واملادة -29- الفقرة 1، التي تتعلق بطرق حل النزاعات 

بني الدول االأطراف يف االتفاقية ب�ساأن تطبيق االتفاقية اأو تف�سريها.

لبنان واملواثيق االإقليمية

الدول  وزراء خارجية  موؤمتر  االإ�سالم" ال�سادر عن  االإن�سان يف  القاهرة حلقوق  "اإعالن  على  لبنان  وافق 

حلقوق  العربي  "امليثاق  على  ع  وقَّ كما  ت�سديق،  اإىل  حتتاج  ال  اإر�سادية  وثيقة  وهو   ،1990 عام  االإ�سالمية 

االإن�سان/ املعدل" الذي اعتمدته القمة العربية يف تون�ص يف اأيار 2004 لكن مل ُي�سادق عليه بعد.

موؤ�س�سات حقوق االإن�سان يف لبنان

تتوافر يف لبنان عدة اأمناط من موؤ�س�سات حقوق االإن�سان ينتمي بع�سها للهياكل احلكومية، 

امل�ستوى  ومن بني مناذج  املنظمات غري احلكومية.  ف�ساًل عن  الربملاين،  االإطار  وبع�سها يف 

بقرارات  عماًل   1995 عام  ن�سئت 
ُ
اأ اللبنانية" وقد  املراأة  ل�سوؤون  الوطنية  "اللجنة  تاأتي  االأول، 

املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة يف بكني من اأجل تطوير اأو�ساع املراأة وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني. 

وعلى امل�ستوى الربملاين تاأ�س�ست جلنة حقوق االإن�سان مبجل�ص النواب، بهدف الدفاع عن حقوق االإن�سان، 

على  توؤثر  التي  واالأعراف  الن�سو�ص  اإلغاء  وكذلك  ممار�ستها،  وتعزيز  واخلا�سة  العامة  احلريات  و�سمان 

امل�ساواة بني اللبنانيني واللبنانيات، والتوفيق بني القوانني واالأنظمة اللبنانية واالتفاقيات واملواثيق الدولية 

حلقوق االإن�سان. 

كما تتوافر يف لبنان العديد من املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق االإن�سان، ومنها من يعمل 

 اأو يخت�ص بحٍق حمدٍد مثل حقوق الن�ساء، اأو حقوق الطفل، اأو حقوق الفئات اخلا�سة، اأو 
ٍ
باخت�سا�ٍص عام

حقوق الفل�سطينيني واأو�ساعهم يف لبنان. ومنها ما يخت�ص بق�سايا معينة  كحرية اجلمعيات، والعمل املدين، 

ودميقراطية االنتخابات.



حقوق الن�سان والالعنف
ال بد ان يكون ن�سال الن�سطاء يف جمال حقوق االن�سان ن�ساال العنفيا، فالعنف ينتهك حقوق االن�سان واولها 

احلق يف احلياة، فالغاية ال تربر الو�سيلة وال ميكن ان ننتهك اي حق يف اطار �سعينا اىل حماية احلقوق. وحتمًا 

ال ميكن تربير الدفاع عن حق ما من خالل اإنتهاك حق اأخر اأو اأكرث من حق. ويقول جان ماري مولر "نحن 

نعرف جيدا كيف ان التطرف يف متجيد الق�سية قد ادى بالنا�ص ويف ظروف تاريخية عديدة اىل ارتكاب 

ا�سواأ الفظائع، وهم على قناعة بانهم على حق".

 ويعترب مولر ان اخلطاأ لي�ص يف اعطاء االولوية للغاية باملقارنة مع الو�سائل بل هو يف ترك اختيار الو�سائل 

ياأتي يف  الو�سائل  اختيار  ان  اذا  والغايات.  الو�سائل  بني  �سلة ع�سوية  ان هناك  متجاهلي  لل�سدفة  عر�سة 

املرتبة الثانية بعد الغايات، ولكنه لي�ص ثانويا. وهذا لي�ص ترابطا اخالقيا فقط بل هو مرتبط اي�سا ب�سمان 

الو�سول اىل الغايات، يقول غاندي "الو�سائل هي كالبزرة والغاية كال�سجرة، ان الغاية موجودة يف الو�سيلة 

كما ان ال�سجرة موجودة يف البذرة".

ويقول الزعيم اليوغ�ساليف ميلوفان دجيال�ص "بالطريقة نف�سها التي ان�سممت بها اىل حركة ثورية ومار�ست 

و�سائلها العنفية، وانا على قناعة بانها كانت �سرورية يف هذا العامل القا�سي حيث نعي�ص، بالطريقة نف�سها 

هجرت هذه الو�سائل عندما اقتنعت بطابعها املوهوم وبعجزها عن اجناح ما كان ينبغي حتقيقه والذي �سكل 

مربرها الوحيد وهو االخوة بني الب�سر واأن�سنه االن�سان". ويف احلقيقة نحن ال ن�ستطيع ان نتحكم بالغايات 

فالغاية  الو�سائل،  اال عن طريق  بالغاية  نتحكم  ال  "نحن  مولر  ويقول  امل�ستخدمة،  الو�سائل  بل يف  املن�سودة 

جمردة فيما الو�سائل ملمو�سة".
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الكل يعلم ان قوة املحبة وحدها ال تكفي كي ينت�سر العدل وال�سالم يف العامل، بل يجب ان نعرف كيف نحب، 

وباأية طريقة، حتى ي�سبح احلب فعاال ويحقق عمليا العدل وال�سالم. ومن اجليد هنا ان ن�سري اىل ان احد 

املبادئ اال�سا�سية لالعنف هو ايجاد حجج وبراهني ميكن ان تثبت للخ�سم عدالة املطلب. ويفرت�ص الالعنف 

اوال اللجوء اىل احلوار، فهو دعوة اىل العقل يف �سبيل االقناع، ونداء اىل ال�سمري من اجل االهتداء. رغم 

القناعة ان احلوار �سبه م�ستحيل يف اكرث االحيان بني املقهورين والظامل بني ال�سحايا واجلالد. لذلك يجب 

عليهم ان يعمدوا اىل تغري ميزان القوى ل�ساحلهم ويجعلون اللقاء واحلوار ممكنني.

دراماتيكيا،  بعدا  واعطائه  عالنية  الظلم  ف�سحه  خالل  ومن  الالعنفي،  احلقوقيني  النا�سطني  عمل  ان 

وا�ستجوابه املبا�سر للم�سوؤولني، يهدف فعليا اىل ممار�سة �سغط اخالقي. يرمي اىل خلق ازمة �سمري وجدل 

يرغمان اخل�سم على عدم جتاهل نتائج الظلم الذي يتحمل م�سوؤوليته، "فالعمل الالعنفي يهدف اىل اغراق 

اخل�سم بعنفه هو بالذات، لكن هذا ال�سغط لي�ص عنفا بل يحرتم حرية اخل�سم، وراأيه وقراره وحتركه". 

ان العمل الالعنفي يهدف اىل ممار�سة �سغط حقيقي على اخل�سم من خالل اعمال ال تعاونية مبا�سرة معه 

من اجل خلق ميزان قوى ي�سعف هذا اخل�سم وي�سل حركته ويجعله غري قادر على الظلم من جديد، فاذا كان 

ف�سح الظلم �سغطا اخالقيا، فان ان�ساب منابع �سلطة اخل�سم يعترب �سغطا اجتماعي. والعمل الالعنفي 

يدرك انه رغم كل ال�سغط وو�سوح الظلم، فانه من املمكن ان يبقى ال�سغط االخالقي دون فاعلية، طاملا 

بقيت ال�سمائر متحجرة ال ت�سعر باملظامل.

ان خيار الالعنف خيار ا�سرتاتيجي يق�سي ان تكون كل االعمال التي يتم اللجوء اليها ال عنفية. فالالعنف 

ديناميه خا�سة ال ميكن الأي عمل عنفي اال ان يعار�سها ويوؤدي اىل اف�سالها. وان تواجد العنف والالعنف 

يف مكان واحد يعطي الغلبة للعنف يف فر�ص منطقة، والن�سال القائم على 90% من االعمال االعنفية و%10 

من االعمال العنفية لي�ص ن�ساال العنفيا ينطوي على القليل من االعمال العنفية، بل هو ن�سال عنفي ينطوي 

على اعمال ال عنفية. وهناك الكثري من التظاهرات الالعنفية التي غابت عن االخبار لتحل مكانها �سور 

لبع�ص اال�سخا�ص �سمن التظاهرة ير�سقون احلجارة، مقدمني املربر لل�سلطات الأعتبارها كما الراأي العام ان 

املتظاهرين جلاأوا اىل العنف، ناهيك عن تاأثريها ال�سيئ على الراأي العام .

اذا يفرت�ص بنا ان نعلن منذ بداية التحرك وبو�سوح تبنينا اخليار اللعنفي كخيار ا�سرتاتيجي ولي�ص تكتيكي. 

وال بد ان يعمل املنا�سلون احلقوقيون على اكت�ساب الراأي العام من خالل ف�سح الظلم بوا�سطة كل و�سائل 

الدعاية يهدف اىل اطالع اكرب عدد  نوع من  انه  بها.  اال�ستعانة  التي ميكن  والتوعية  االت�ساالت واالعالم 

ب�سرعية  اقناعه  من  بد  وال  احلكم  هو  العام  فالراأي  واهدافه.  التحرك  ا�سباب  على  اجلمهور  من  ممكن 

الق�سية واحقيتها. ويجب منا�سدته، وتوعيته، وا�ستمالته، فاملنت�سر يف معركة الراأي العام �سيح�سل على كل 

الفر�ص املمكنة لرتجيح كفة امليزان اىل �سالح ق�سيته.

دليل ال�سباب وحقوق االن�سان 



ملحق 1

 ال�سرعة الدولية حلقوق الن�سان 

االعالن العاملي حلقوق االن�سان

اعُتمد وُن�سر على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 217 األف )د-3( 

املوؤرخ يف 10 كانون االأول/دي�سمرب  1948 الديباجة ملا كان االعرتاف بالكرامة املتاأ�سلة 

يف جميع اأع�ساء االأ�سرة الب�سرية وبحقوقهم املت�ساوية الثابتة هو اأ�سا�ص احلرية والعدل 

اأعمال  اإىل  اأف�سيا  قد  وازدراوؤها  االإن�سان  حقوق  تنا�سي  كان  وملا  العامل.  يف  وال�سالم 

انبثاق  الب�سر هو  اإليه عامة  اأن غاية ما يرنو  االإن�ساين، يف حني  ال�سمري  اآذت  همجية 

عامٍل يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الفزع والفاقة. وملا كان من 

ال�سروري اأن يتوىل القانون حماية حقوق االإن�سان لكيال ي�سطر املرء، اآخر االأمر، اإىل التمرد على اال�ستبداد 

والظلم. وملا كانت �سعوب االأمم املتحدة قد اأكدت يف امليثاق من جديد اأميانها بحقوق االإن�سان االأ�سا�سية، 

بالرقي  تدفع  اأن  على  اأمرها  وحزمت  مت�ساوية،  حقوق  من  والن�ساء  للرجال  ومبا  وقدره،  الفرد  وبكرامة 

االجتماعي قدمًا، واأن ترفع م�ستوى احلياة يف جٍو اأرحب من احلرية. وملا كانت الدول االأع�ساء قد تعهدت 

بالتعاون مع االأمم املتحدة على �سمان اطراد مراعاة حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية واحرتامها. وملا 

كان لالإدراك العام لهذه احلقوق واحلريات االأهمية الكربى للوفاء التام بهذا التعهد. فاإن اجلمعية العامة 

تنادي بهذا االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان على اأنه امل�ستوى امل�سرتك الذي ينبغي اأن ت�ستهدفه كافة ال�سعوب 

واالأمم حتى ي�سعى كل فرد وهيئة يف املجتمع، وا�سعني على الدوام هذا االإعالن ن�سب اأعينهم، اإىل توطيد 

احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ اإجراءات مطردة، قومية وعاملية، ل�سمان 

االعرتاف بها ومراعاتها ب�سورٍة عامليٍة فعالٍة بني الدول االأع�ساء ذاتها، و�سعوب االأر�ص اخلا�سعة ل�سلطانها.

* املادة )1(: ُيولد جميع النا�ِص اأحرارًا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقاًل و�سمريًا وعليهم اأن 

يعاملوا بع�سهم بع�سًا بروح االإخاء.

متييز،  اأي  دون  االإعالن،  هذا  يف  الواردة  واحلريات  احلقوق  بكافة  التمتع  حق  اإن�سان  لكل   :)2( املادة   *

كالتمييز ب�سبب العن�سر اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو اأي راأي اآخر، اأو االأ�سل 

الوطني اأو االجتماعي اأو الرثوة اأو امليالد اأو اأي و�سع اآخر، دون اأية تفرقة بني الرجال والن�ساء. وف�ساًل عما 

تقدم؛ فلن يكون هناك اأي متييٍز اأ�سا�سه الو�سع ال�سيا�سي اأو القانوين اأو الدويل للبلد اأو البقعة التي ينتمي 

اإليها الفرد، �سواًء كان هذا البلد اأو تلك البقعة م�ستقلًة اأو حتت الو�ساية اأو غري متمتعة باحلكم الذاتي اأو 

كانت �سيادتها خا�سعة الأي قيد من القيود. 
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وال بد للنا�سطني احلقوقيني اال�ستفادة من و�سائل االعالم والعمل على خلق حالة اعالمية تنقل املعلومات 

للجمهور، ورمبا من اجليد هنا البدء باإعالم االعالميني ب�سكل مبا�سر من خالل ار�سال ملف �سامل بقدر 

مع  ال�سخ�سية  العالقات  من  واال�ستفادة  �سحفي،  موؤمتر  عقد  ميكن  كما  اجلاري،  ال�سراع  حول  االمكان 

ال�سحفيني. وميكن اللجوء اىل توزيع البيانات واملنا�سري يف اماكن و�ساعات حمددة، وتداول العرائ�ص ول�سق 

املنا�سري على اجلدران او حتى الكتابة عليها دون االإ�ساءة اىل جماليتها واحلر�ص على عدم تو�سيخ اجلدران 

واالبنية. كما البد من اال�ستفادة من و�سائط التوا�سل احلديثة عرب ال�سبة العنكبوتية مثل تويرت وفي�ص بوك 

واملدونات وحتى االماكن املخ�س�سة للتعليق على املوا�سيع يف املواقع االلكرتونية لل�سحف وخمتلف و�سائل 

االعالم.

وال بد ان يحر�ص املنا�سلون، خالل تعاطيهم مع االعالم، ان ال يتحول الكالم اىل كالم عنيف يحمل القدح 

واملبالغة وال�ستائم. فقوة الكلمة تاأتي من �سحتها ولي�ص من عنفها او ارتفاع وترية �سوتها. كما يجب االنتباه 

من ت�سخيف االمور بطابع كاريكاتوري من خالل الكلمة مع مالحظة اهمية ا�ستخدام الفكاهة التي ت�سمح 

لنا باأخذ موقع حمبب لدى الراأي العام، وت�سكل حتديا لدى اخل�سم الذي يجد نف�سه غري موؤهل حلمايتها.

ويف اطار املعركة الكت�ساب الراأي العام ميكن اللجوء اىل االت�سال املبا�سر مع اجلمهور من خالل حتركات 

او يف �ساحات حمددة ترفع خاللها  والتنقل من مكان رمزي اىل اخر  التظاهر  اللجوء اىل  علنية، فيمكن 

الرايات والالفتات وتوزع املنا�سري وتغنى خاللها االنا�سيد وتردد ال�سعارات، كما ميكن اللجوء اىل ا�سكال 

اخرى من التحركات مثل امل�سرح املن�سور، وهو عبارة عن متثيل م�سهد م�سرحي يدوم ب�سع دقائق يعرب عن 

ر�سالة موجزة وب�سيطة ووا�سحة. او ميكن اللجوء اىل االعت�سامات كاجللو�ص يف مكان رمزي على ان يتم 

االنتباه اىل تفادي ان ينتهي االعت�سام بفو�سى عارمة.

 

ب�سكل عام ال بد للن�سطاء احلقوقيني االنتباه يف اي ن�ساط حقوقي مطلبي يقومون به اىل 

الر�سالة واي�ساح احلقائق دوان  اليه، الإي�سال  التوجه  العام. وكيف يجب  الراأي  ح�سا�سية 

اثارة التحفظات او انتهاك خ�سو�سية اجلمهور فكم من ق�سية حمقة خ�سرت تعاطف الراأي 

العام الأنها مل تراعي حياته اليومية وخ�سو�سياته وراحته.

دليل ال�سباب وحقوق االن�سان 



* املادة )3(: لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وال�سالمة ال�سخ�سية.

* املادة )4(: ال يجوز ا�سرتقاق اأو ا�ستعباد اأي �سخ�ص، ويحظر اال�سرتقاق وجتارة الرقيق بكافة اأ�سكالهما.

* املادة )5(: ال يعر�ص اأي اإن�سان للتعذيب اأو العقوبات اأو املعامالت القا�سية اأو الوح�سية اأو تلك التي حتط 

من كرامته.

* املادة )6(: لكل اإن�سان اأينما وجد احلق يف اأن يتم االعرتاف ب�سخ�سيته القانونية.

* املادة )7(: كل النا�ص �سوا�سية اأمام القانون، ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة دون اأية تفرقة، كما اأن 

لهم جميعًا احلق يف حماية مت�ساوية �سد اأي متيز يخل بهذا االإعالن، و�سد اأي حتري�ص على مثل هذا التمييز. 

على  اعتداء  فيها  اأعمال  عن  الإن�سافه  الوطنية  املحاكم  اإىل  يلجاأ  اأن  �سخ�ص احلق يف  لكل  املادة )8(:   *

احلقوق االأ�سا�سية التي مينحها له القانون.

* املادة )9(: ال يجوز القب�ص على اأي اإن�سان اأو حجزه اأو نفيه تع�سفيًا.

* املادة )10(: لكل اإن�ساٍن احلُق، على قدم امل�ساواة التامة مع االآخرين، يف اأن ُينظر يف ق�سيته اأمام حمكمٍة 

م�ستقلٍة ونزيهٍة ب�سكٍل عادٍل وعلني للف�سل يف حقوقه والتزاماته واأية تهمة جنائية توجه اإليه.

ن له  * املادة )11(: -1- كل �سخ�صٍ متهٌم بجرميٍة ُيعترب بريئًا اإىل اأن ُتثبت اإدانته قانونًا مبحاكمة علنية توؤمَّ

فيها ال�سمانات ال�سرورية للدفاع عنه. -2- ال ُيدان اأي �سخ�صٍ من جراء اأداء عمٍل اأو االمتناع عن اأدائه اإال 

اإذا كان ذلك يعترب جرمًا وفقًا للقانون الوطني اأو الدويل وقت االرتكاب، كذلك ال توقع عليه عقوبٌة اأ�سد من 

تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية. 

* املادة )12(: ال ُيعر�ص اأحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�سة اأو اأ�سرته اأو م�سكنه اأو مرا�سالته اأو حلمالت 

على �سرفه و�سمعته، ولكل �سخ�صٍ احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل اأو تلك احلمالت.

* املادة )13(: -1- لكل فرٍد حرية التنقل واختيار حمل اإقامته داخل حدود كل دولة. -2- يحق لكل فرٍد اأن 

يغادر اأي بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق له العودة اإليه.

* املادة )14(: -1- لكل فرٍد احلق يف اأن يلجاأ اإىل بالد اأخرى، اأو يحاول االلتجاء اإليها هربًا من اال�سطهاد. -2- ال 

م للمحاكمة يف جرائم غري �سيا�سية اأو الأعمال تناق�ص اأغرا�ص االأمم املتحدة ومبادئها. ينتفع بهذا احلق من ُقدِّ

* املادة )15(: -1-لكل فرٍد حق التمتع بجن�سية ما. -2- ال يجوز حرمان �سخ�صٍ من جن�سيته تع�سفًا، اأو 

اإنكار حقه يف تغيريها. 

* املادة )16(: -1- للرجل واملراأة متى بلغا �سن الزواج حق التزوج وتاأ�سي�ص اأ�سرة دون اأي قيد ب�سبب اجلن�ص 

اأو الدين، ولهما حقوق مت�ساوية عند الزواج واأثناء قيامه وعند انحالله. -2- ال يربم عقد الزواج اإال بر�سا 

الطرفني الراغبني يف الزواج ر�سًا كاماًل ال اإكراه فيه. -3- االأ�سرة هي الوحدة الطبيعية االأ�سا�سية للمجتمع 

ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.

* املادة )17(: -1- لكل �سخ�صٍ حق التملك مبفرده اأو باال�سرتاك مع غريه. -2- ال يجوز جتريد اأحٍد من 

ملكه تع�سفًا. 

* املادة )18(: لكل �سخ�صٍ احلق يف حرية التفكري وال�سمري والدين، وي�سمل هذا احلق حرية تغيري ديانته 

اأو عقيدته، وحرية االإعراب عنهما بالتعليم واملمار�سة واإقامة ال�سعائر ومراعاتها، �سواء اأكان ذلك �سرًا اأم 

مع اجلماعة. 

* املادة )19(: لكل �سخ�صٍ احلق يف حرية الراأي والتعبري، وي�سمل هذا احلق حرية اعتناق االآراء دون اأي 

تدخٍل، وا�ستقاء االأنباء واالأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت، دون تقيد باحلدود اجلغرافية.

* املادة )20(: -1- لكل �سخ�صٍ احلق يف حرية اال�سرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية. -2-ال يجوز 

اإرغام اأحٍد على االن�سمام اإىل جمعيٍة ما.

* املادة )21(: -1- لكل فرٍد احلق يف اال�سرتاك يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبالده اإما مبا�سرة واإما بوا�سطة 

ممثلني ُيختارون اختيارًا حرًا. -2- لكل �سخ�صٍ نف�ص احلق الذي لغريه يف َتَقلُِّد الوظائف العامة يف البالد. 

-3- اإن اإرادة ال�سعب هي م�سدر �سلطة احلكومة، وُيعربَّ عن هذه االإرادة بانتخاباٍت نزيهٍة ودوريٍة، جتري على 

اأ�سا�ص االقرتاع ال�سري، وعلى قدم امل�ساواة بني اجلميع، اأو ح�سب اأي اإجراء مُماثل ي�سمن حرية الت�سويت.

* املادة )22(: لكل �سخ�صٍ ب�سفته ع�سوًا يف املجتمع احلق يف ال�سمان االجتماعي، ويف اأن يحقق بو�ساطة 

واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  ومواردها.  دولة  كل  ونظم  يتفق  ومبا  الدويل،  والتعاون  القومي  املجهود 

والرتبوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو احلر ل�سخ�سيته.

* املادة )23(: -1- لكل �سخ�صٍ احلق يف العمل، وله حرية اختياره ب�سروط عادلة مر�سية، كما اأن له حق 

احلماية من البطالة. -2- لكل فرد دون اأي متييز احلق يف اأجٍر مت�ساأو للعمل. -3- لكل فرٍد يقوم بعمٍل احلُق 

يف اأجٍر عادٍل ومر�ٍص يكفل له والأ�سرته عي�سة الئقة بكرامة االإن�سان. ت�ساف اإليه، عند اللزوم، و�سائل اأخرى 

للحماية االجتماعية. -4- لكل �سخ�صٍ احلق يف اأن ين�سئ اأو ين�سم اإىل نقابات حماية مل�سلحته.

* املادة )24(: لكل �سخ�صٍ احلق يف الراحة يف اأوقات 

الفراغ، ويف حتديٍد معقوٍل ل�ساعات العمل، ويف عطالت 

دورية باأجر. 

* املادة )25( -1- لكل �سخ�صٍ احلق يف م�ستوى من 

له  والرفاهية  ال�سحة  على  للمحافظة  كاٍف  املعي�سة 
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العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية

اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة

لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون االأول/دي�سمرب 1966

تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاين/يناير 1976، وفقا للمادة 27

الديباجة

اإن الدول االأطراف يف هذا العهد، اإذ ترى اأن االإقرار مبا جلميع اأع�ساء االأ�سرة الب�سرية من كرامٍة اأ�سيلة 

احلرية  اأ�سا�ص  املتحدة،  االأمم  ميثاق  يف  املعلنة  للمبادئ  وفقًا  ُي�سكل  وثابتٍة،  مت�ساويٍة  حقوٍق  ومن  فيهم، 

والعدل وال�سالم يف العامل، واإذ ُتقر باأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة االإن�سان االأ�سيلة فيه، واإذ تدرك اأن 

ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل االأعلى املتمثل، وفقًا لالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، يف اأن يكون الب�سر اأحرارًا 

التمتع بحقوقه  اإن�سان من  لتمكني كل  ال�سرورية  الظروف  تهيئة  والفاقة، هو �سبيل  ومتحررين من اخلوف 

االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه املدنية وال�سيا�سية، واإذ ت�سع يف اعتبارها ما على الدول، 
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والأ�سرته، ويت�سمن ذلك التغذية وامللب�ص وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة، وله 

احلق يف تاأمني معي�سته يف حاالت البطالة واملر�ص والعجز والرتمل وال�سيخوخة وغري ذلك من فقدان و�سائل 

العي�ص نتيجة لظروف خارجة عن اإرادته. -2- لالأمومة والطفولة حق يف م�ساعدٍة ورعايٍة خا�ستني، وينعم 

كل االأطفال بنف�ص احلماية االجتماعية �سواًء اأكانت والدتهم ناجتة عن رباٍط �سرعي اأو بطريقة غري �سرعية.

* املادة )26( -1- لكل �سخ�صٍ احلق يف التعلم، ويجب اأن يكون التعليم يف مراحله االأوىل واالأ�سا�سية على 

ُيي�سر القبول  اأن يعمم التعليم الفني واملهني، واأن  اإلزاميًا، وينبغي  االأقل باملجان، واأن يكون التعليم االأويل 

للتعليم العايل على قدم امل�ساواة التامة للجميع، وعلى اأ�سا�ص الكفاءة. -2- يجب اأن تهدف الرتبية اإىل اإمناء 

�سخ�سية االإن�سان اإمناء كاماًل، واإىل تعزيز احرتام االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية وتنمية التفاهم والت�سامح 

اأو الدينية، واإىل زيادة جمهود االأمم املتحدة حلفظ  وال�سداقة بني جميع ال�سعوب واجلماعات العن�سرية 

ال�سالم. -3- لالآباء احلق االأول يف اختيار نوع تربية اأوالدهم.

اال�ستمتاع  الثقايف، ويف  املجتمع  ا�سرتاكًا حرًا يف حياة  ي�سرتك  اأن  لكل فرٍد احلق يف  املادة )27(: -1-   *

بالفنون، وامل�ساهمة يف التقدم العلمي واال�ستفادة من نتائجه. -2- لكل فرٍد احلق يف حماية امل�سالح االأدبية 

واملادية املرتتبة على اإنتاجه العلمي اأو االأدبي اأو الفني.

 اجتماعي دويل تتحقق مبقت�ساه احلقوق واحلريات املن�سو�ص 
ٍ
* املادة )28(: لكل فرد احلق يف التمتع بنظام

عليها يف هذا االإعالن حتققًا تامًا.

* املادة )29(: -1- على كل فرٍد واجباٌت نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده ل�سخ�سيته اأن تنمو منوًا ُحرًا 

ل�سمان  فقط،  القانون  يقررها  التي  القيود  لتلك  وحرياته  حقوقه  ممار�سة  يف  الفرد  يخ�سع   -2- كاماًل. 

االعرتاف بحقوق الغري وحرياتهم واحرتامها، ولتحقيق املقت�سيات العادلة للنظام العام وامل�سلحة العامة 

واالأخالق يف جمتمع دميقراطي. -3- ال ي�سح بحال من االأحوال اأن مُتار�ص هذه احلقوق ممار�سًة تتناق�ص 

مع اأغرا�ص االأمم املتحدة ومبادئها.

ل لدولٍة اأو جماعٍة اأو فرٍد اأي حٍق يف القيام  * املادة )30(: لي�ص يف هذا االإعالن ن�ٌص يجوز تاأويله على اأنه يخوِّ

بن�ساٍط اأو تاأدية عمٍل يهدف اإىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.



وحرياته،  االإن�سان  حلقوق  العامليني  واملراعاة  االحرتام  بتعزيز  التزام  من  املتحدة،  االأمم  ميثاق  مبقت�سى 

واإذ تدرك اأن على الفرد، الذي ترتتب عليه واجبات اإزاء االأفراد االآخرين واإزاء اجلماعة التي ينتمي اإليها، 

م�سوؤولية ال�سعي اإىل تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد، قد اتفقت على املواد التالية:

اجلزء االأول

املادة 1

1. جلميع ال�سعوب حق تقرير م�سريها بنف�سها، وهى مبقت�سى هذا احلق حرٌة يف تقرير مركزها ال�سيا�سي، 

وحرٌة يف ال�سعي لتحقيق منائها االقت�سادي واالجتماعي والثقايف.

2. جلميع ال�سعوب، �سعيًا وراء اأهدافها اخلا�سة، الت�سرف احلر برثواتها ومواردها الطبيعية دومنا اإخالل 

وعن  املتبادلة  املنفعة  مبداأ  على  القائم  الدويل  االقت�سادي  التعاون  مقت�سيات  عن  منبثقة  التزامات  باأية 

القانون الدويل. وال يجوز يف اأي حاٍل حرمان اأي �سعٍب من اأ�سباب عي�سه اخلا�سة.

اإدارة االأقاليم غري  3. على الدول االأطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول التي تقع على عاتقها م�سوؤولية 

املتمتعة باحلكم الذاتي، واالأقاليم امل�سمولة بالو�ساية، اأن تعمل على حتقيق حق تقرير امل�سري، واأن حترتم 

هذا احلق، وفقًا الأحكام ميثاق االأمم املتحدة.

اجلزء الثاين

املادة 2

وال  الدوليني،  والتعاون  امل�ساعدة  طريق  وعن  مبفردها  تتخذ،  باأن  العهد  هذا  يف  طرٍف  دولٍة  كل  تتعهد   .1

يلزم من خطوات  ما  املتاحة،  مواردها  به  ت�سمح  ما  وباأق�سى  والتقني،  االقت�سادي  ال�سعيدين  على  �سيما 

ل�سمان التمتع الفعلي التدريجي باحلقوق املعرتف بها يف هذا العهد، �سالكًة اإىل ذلك جميع ال�سبل املنا�سبة، 

وخ�سو�سًا �سبيل اعتماد تدابري ت�سريعية.

2. تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد باأن ت�سمن جعل ممار�سة احلقوق املن�سو�ص عليها يف هذا العهد 

اأو غري  كان  �سيا�سيًا  الراأي  اأو  الدين،  اأو  اللغة،  اأو  اأو اجلن�ص،  اللون،  اأو  العرق،  ب�سبب  اأي متييز  بريئًة من 

�سيا�سي، اأو االأ�سل القومي اأو االجتماعي، اأو الرثوة، اأو الن�سب، اأو غري ذلك من االأ�سباب.

3. للبلدان النامية اأن تقرر، مع اإيالء املراعاة الواجبة حلقوق االإن�سان والقت�سادها القومي، اإىل اأي مدى 

�ست�سمن احلقوق االقت�سادية املعرتف بها يف هذا العهد لغري املواطنني.

املادة 3

تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد ب�سمان م�ساواة الذكور واالإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية املن�سو�ص عليها يف هذا العهد.

املادة 4

تقر الدول االأطراف يف هذا العهد باأنه لي�ص للدولة اأن تخ�سع التمتع باحلقوق التي ت�سمنها طبقا لهذا العهد 

اأن يكون هدفها  توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق، و�سريطة  واإال مبقدار  القانون،  للحدود املقررة يف  اإال 

الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي.

املادة 5

1. لي�ص يف هذا العهد اأي حكم يجوز تاأويله على نحو يفيد انطواءه على اأي حق الأي دولٍة اأو جماعٍة اأو �سخ�صٍ 

مببا�سرة اأي ن�ساٍط اأو القيام باأي فعٍل يهدف اإىل اإهدار اأيٍّ من احلقوق اأو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد 

اأو اإيل فر�ص قيود عليها اأو�سع من تلك املن�سو�ص عليها فيه.

2. ال يقبل فر�ص اأي قيٍد اأو اأي ت�سييٍق على اأيٍّ من حقوق االإن�سان االأ�سا�سية املعرتف بها اأو النافذة يف اأي 

بلٍد تطبيقًا لقوانني اأو اتفاقيات اأو اأنظمة اأو اأعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها اأو كون اعرتافه 

بها اأ�سيق مدى.

اجلزء الثالث

املادة 6

1. تعرتف الدول االأطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي ي�سمل ما لكل �سخ�ص من حق يف اأن تتاح له 

اإمكانية ك�سب رزقه بعمل يختاره اأو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابري منا�سبٍة ل�سون هذا احلق.

الكاملة  املمار�سة  لتاأمني  العهد  هذا  يف  االأطراف  الدول  من  كٌل  تتخذها  التي  التدابري  ت�سمل  اأن  يجب   .2

لهذا احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني، واالأخذ يف هذا املجال ب�سيا�سات وتقنيات من 

�ساأنها حتقيق تنمية اقت�سادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل �سروط ت�سمن للفرد 

احلريات ال�سيا�سية واالقت�سادية االأ�سا�سية.

املادة 7

تعرتف الدول االأطراف يف هذا العهد مبا لكل �سخ�ص من حق يف التمتع ب�سروط عمل عادلة ومر�سية تكفل 

على اخل�سو�ص:

)اأ( مكافاأة توفر جلميع العمال، كحد اأدنى:

للمراأة  ي�سمن  اأن  على  متييز،  اأي  دون  العمل  قيمة  ت�ساوى  لدى  مت�ساوية  ومكافاأة  من�سفًا،  اأجرًا   "1"
اأجر  ي�ساوى  اأجرًا  وتقا�سيها  الرجل،  بها  يتمتع  التي  تلك  اأدنى من  تكون  ب�سروط عمل ال  خ�سو�سًا متتعها 

الرجل لدى ت�ساوى العمل.

العهد. هذا  الأحكام  طبقًا  والأ�سرهم  لهم  كرميًا  "2" عي�سًا 
)ب( ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�سحة.

)ج( ت�ساوى اجلميع يف فر�ص الرتقية، داخل عملهم، اإىل مرتبة اأعلى مالئمة، دون اإخ�ساع ذلك اإال العتباري 

االأقدمية والكفاءة.

االأجر،  املدفوعة  الدورية  واالجازات  العمل،  ل�ساعات  املعقول  والتحديد  الفراغ،  واأوقات  اال�سرتاحة  )د( 

وكذلك املكافاأة عن اأيام العطل الر�سمية.

املادة 8

1. تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي:

)اأ( حق كل �سخ�صٍ يف تكوين النقابات باال�سرتاك مع اآخرين وفى االن�سمام اإىل النقابة التي يختارها، دومنا 

قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية، على ق�سد تعزيز م�ساحله االقت�سادية واالجتماعية وحمايتها. وال يجوز 
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والالزمة ملا يلي:

التقنية  املعارف  من  الكلية  اال�ستفادة  طريق  عن  الغذائية،  املواد  وتوزيع  وحفظ  اإنتاج  طرق  حت�سني  )اأ( 

والعلمية، ون�سر املعرفة مببادئ التغذية، وا�ستحداث اأو اإ�سالح نظم توزيع االأرا�سي الزراعية بطريقة تكفل 

اأف�سل اإمناء للموارد الطبيعية وانتفاع بها.

)ب( تاأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعًا عاداًل يف �سوء االحتياجات، ي�سع يف اعتباره امل�ساكل التي 

تواجهها البلدان امل�ستوردة لالأغذية وامل�سدرة لها على ال�سواء.

املادة 12

1. تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل اإن�ساٍن يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمية والعقلية 

ميكن بلوغه.

2. ت�سمل التدابري التي يتعني على الدول االأطراف يف هذا العهد اتخاذها لتاأمني املمار�سة الكاملة لهذا احلق، 

تلك التدابري الالزمة من اأجل:

)اأ( العمل على خف�ص معدل وفيات اخُلّدج والر�سع وتاأمني منو االأطفال منوًا �سحيًا.

)ب( حت�سني جميع جوانب ال�سحة البيئية وال�سناعية.

)ج( الوقاية من االأمرا�ص الوبائية واملتوطنة واملهنية واالأمرا�ص االأخرى وعالجها ومكافحتها.

)د( تهيئة ظروف من �ساأنها تاأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املر�ص.

املادة 13

1. تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل فرٍد يف الرتبية والتعليم. وهى متفقٌة على وجوب توجيه الرتبية 

االإن�سان  حقوق  احرتام  توطيد  واإىل  بكرامتها،  واحل�ص  االإن�سانية  لل�سخ�سية  الكامل  االإمناء  اإىل  والتعليم 

واحلريات االأ�سا�سية. وهى متفقٌة كذلك على وجوب ان تهدف عملية الرتبية والتعليم اإىل متكني كل �سخ�ص 

من االإ�سهام بدوٍر نافٍع يف جمتمٍع حٍر، وتوثيق اأوا�سر التفاهم والت�سامح وال�سداقة بني جميع االأمم وخمتلف 

الفئات ال�ساللية اأو االإثنية اأو الدينية، ودعم االأن�سطة التي تقوم بها االأمم املتحدة من اأجل �سيانة ال�سلم.

2. وتقر الدول االأطراف يف هذا العهد باأن �سمان املمار�سة التامة لهذا احلق يتطلب:

)اأ( جعل التعليم االبتدائي اإلزاميًا واإتاحته جمانًا للجميع.

متاحًا  وجعله  واملهني،  التقني  الثانوي  التعليم  ذلك  يف  مبا  اأنواعه،  مبختلف  الثانوي  التعليم  تعميم  )ب( 

للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة وال �سيما باالأخذ تدريجيًا مبجانية التعليم.

)ج( جعل التعليم العايل متاحًا للجميع على قدم امل�ساواة، تبعًا للكفاءة، بكافة الو�سائل املنا�سبة، وال �سيما 

باالأخذ تدريجيًا مبجانية التعليم.

)د( ت�سجيع الرتبية االأ�سا�سية اأو تكثيفها، اإىل اأبعد مدى ممكن، من اأجل االأ�سخا�ص الذين مل يتلقوا اأو مل 

ي�ستكملوا الدرا�سة االبتدائية.

بالغر�ص،  واٍف  منحٍ  نظام  واإن�ساء  امل�ستويات،  جميع  على  مدر�سية  �سبكة  اإمناء  على  بن�ساط  العمل  )هـ( 

وموا�سلة حت�سني االأو�ساع املادية للعاملني يف التدري�ص.

3. تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد باحرتام حرية االأباء، اأو االأو�سياء عند وجودهم، يف اختيار مدار�ص 
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اإخ�ساع ممار�سة هذا احلق الأية قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�سكل تدابري �سروريًة، يف جمتمع 

دميقراطي، ل�سيانة االأمن القومي اأو النظام العام اأو حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم.

نقابية  تكوين منظمات  اأو حتالفية، وحق هذه االحتادات يف  اإن�ساء احتادات قومية  النقابات يف  )ب( حق 

دولية اأو االن�سمام اإليها.

)ج( حق النقابات يف ممار�سة ن�ساطها بحرية، دومنا قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�سكل تدابري 

�سرورية، يف جمتمع دميقراطي، ل�سيانة االأمن القومي اأو النظام العام اأو حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم.

)د( حق االإ�سراب، �سريطة ممار�سته وفقًا لقوانني البلد املعنى.

2. ال حتول هذه املادة دون اإخ�ساع اأفراد القوات امل�سلحة اأو رجال ال�سرطة اأو موظفي االإدارات احلكومية 

لقيود قانونية على ممار�ستهم لهذه احلقوق.

3. لي�ص يف هذه املادة اأي حكم يجيز للدول االأطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة 1948 ب�ساأن 

احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري ت�سريعية من �ساأنها، اأو تطبيق القانون بطريقة 

من �ساأنها، اأن تخل بال�سمانات املن�سو�ص عليها يف تلك االتفاقية.

املادة 9

تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل �سخ�ص يف ال�سمان االجتماعي، مبا يف ذلك التاأمينات االجتماعية.

املادة 10

ُتقر الدول االأطراف يف هذا العهد مبا يلي:

1. وجوب منح االأ�سرة، التي ت�سكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واالأ�سا�سية يف املجتمع، اأكرب قدر ممكن من 

الذين  االأوالد  وتربية  تعهد  نهو�سها مب�سوؤولية  االأ�سرة، وطوال  لتكوين هذه  وامل�ساعدة، وخ�سو�سًا  احلماية 

تعيلهم. ويجب اأن ينعقد الزواج بر�سا الطرفني املزمع زواجهما ر�ساًء ال اإكراه فيه.

2. وجوب توفري حماية خا�سة لالأمهات خالل فرتة معقولة قبل الو�سع وبعده. وينبغي منح االأمهات العامالت، 

اأثناء الفرتة املذكورة، اإجازًة ماأجورًة اأو م�سحوبًة با�ستحقاقات �سمان اجتماعي كافية.

ب�سبب  اأي متييز  واملراهقني، دون  االأطفال  اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�سة ل�سالح جميع  3. وجوب 

الن�سب اأو غريه من الظروف. ومن الواجب حماية االأطفال واملراهقني من اال�ستغالل االقت�سادي واالجتماعي. 

كما يجب جعل القانون يعاقب على ا�ستخدامهم يف اأي عمل من �ساأنه اإف�ساد اأخالقهم اأو االأ�سرار ب�سحتهم 

اأو تهديد حياتهم باخلطر اأو اإحلاق االأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول اأي�سا اأن تفر�ص حدودًا دنيا لل�سن 

ُيحظر القانون ا�ستخدام ال�سغار الذين مل يبلغوها يف عمل ماأجور ويعاقب عليه.

املادة 11

1. تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل �سخ�صٍ يف م�ستوى معي�سي كاٍف له والأ�سرته، يوفر ما يفي 

بحاجتهم من الغذاء والك�ساء واملاأوى، وبحقه يف حت�سنٍي متوا�سٍل لظروفه املعي�سية. وتتعهد الدول االأطراف 

باتخاذ التدابري الالزمة الإنفاذ هذا احلق، معرتفة يف هذا ال�سدد باالأهمية االأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم 

على االرت�ساء احلر.

العهد،  هذا  االأطراف يف  الدول  تقوم  اجلوع،  من  التحرر  اأ�سا�سي يف  من حق  اإن�سان  لكل  واعرتافًا مبا   .2

ملمو�سة،  حمددة  برامج  على  امل�ستملة  التدابري؛  باتخاذ  الدويل،  التعاون  طريق  وعن  الفردي  مبجهودها 
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الأوالدهم غري املدار�ص احلكومية، �سريطة تقيد املدار�ص املختارة مبعايري التعليم الدنيا التي قد تفر�سها اأو 

تقرها الدولة، وبتاأمني تربية اأولئك االأوالد دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم اخلا�سة.

4. لي�ص يف اأي من اأحكام هذه املادة ما يجوز تاأويله على نحو ُيفيد م�سا�سه بحرية االأفراد والهيئات يف اإن�ساء 

املادة،  الفقرة )1( من هذه  املن�سو�ص عليها يف  باملبادئ  دائمًا  التقيد  �سريطة  تعليمية،  موؤ�س�سات  واإدارة 

ورهنًا بخ�سوع التعليم الذي توفره هذه املوؤ�س�سات ملا قد تفر�سه الدولة من معايري دنيا.

املادة 14

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، ومل تكن، حني ا�سبحت طرفًا،  قد متكنت من كفالة اإلزامية وجمانية 

التعليم االبتدائي يف بلدها ذاته اأو يف اأقاليم اأخرى حتت واليتها، بالقيام، يف غ�سون �سنتني، بو�سع واعتماد 

خطة عمٍل مف�سلٍة للتنفيذ الفعلي والتدريجي ملبداأ اإلزامية التعليم وجمانيته للجميع، خالل عدد معقول من 

ال�سنني يحدد يف اخلطة.

املادة 15

1. ُتقر الدول االأطراف يف هذا العهد باأن من حق كل فرٍد:

)اأ( اأن ي�سارك يف احلياة الثقافية.

)ب(اأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.

)ج( اأن يفيد من حماية امل�سالح املعنوية واملادية الناجمة عن اأي اأثٍر علمي اأو فني اأو اأدبي من �سنعه.

2. تراعى الدول االأطراف يف هذا العهد، يف التدابري التي �ستتخذها بغية �سمان املمار�سة الكاملة لهذا احلق، 

اأن ت�سمل تلك التدابري التي تتطلبها �سيانة العلم والثقافة واإمناءهما واإ�ساعتهما.

3. تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد باحرتام احلرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والن�ساط االإبداعي.

4. تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بالفوائد التي جتنى من ت�سجيع واإمناء االت�سال والتعاون الدوليني يف 

ميداين العلم والثقافة.

اجلزء الرابع

املادة 16

1. تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد باأن تقدم، طبقًا الأحكام هذا اجلزء من العهد، تقارير عن التدابري 

التي تكون قد اتخذتها، وعن التقدم املحرز على طريق �سمان احرتام احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد.

2. )اأ( توجه جميع التقارير اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة، الذي يحيل ن�سخًا منها اإىل املجل�ص االقت�سادي 

واالجتماعي للنظر فيها طبقًا الأحكام هذا العهد.

)ب( على االأمني العام لالأمم املتحدة اأي�سًا، حني يكون التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد، اأو جزء 

اأو اأكرث منه، مت�ساًل باأية م�ساألة تدخل يف اخت�سا�ص اإحدى الوكاالت املتخ�س�سة وفقًا ل�سكها التاأ�سي�سى 

وتكون الدولة الطرف املذكورة ع�سوًا يف هذه الوكالة، اأن يحيل اإىل تلك الوكالة ن�سخًة من هذا التقرير اأو من 

جزئه املت�سل بتلك امل�ساألة، ح�سب احلالة.

املادة 17

االقت�سادي  املجل�ص  ي�سعه  لربنامج  مراحل، طبقًا  على  تقاريرها  العهد  االأطراف يف هذا  الدول  ُتقدم   .1

واالجتماعي يف غ�سون �سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد الت�ساور مع الدول االأطراف والوكاالت املتخ�س�سة 

املعنية.

2. للدولة اأن ت�سري يف تقريرها اإىل العوامل وامل�ساعب التي متنعها من االإيفاء الكامل بااللتزامات املن�سو�ص 

عليها يف هذا العهد.

3. حني يكون قد �سبق للدولة الطرف يف هذا العهد اأن اأر�سلت املعلومات املنا�سبة اإىل االأمم املتحدة اأو اإىل 

اإحدى الوكاالت املتخ�س�سة، ينتفي لزوم تكرار اإيراد هذه املعلومات، ويكتفي باإحالة دقيقة اإىل املعلومات 

املذكورة.

املادة 18

املتحدة يف ميدان  اإليه ميثاق االأمم  بها  التي عهد  امل�سوؤوليات  للمجل�ص االقت�سادي واالجتماعي، مبقت�سى 

توافيه  لكي  ترتيبات  من  يلزم  ما  املتخ�س�سة  الوكاالت  مع  يعقد  اأن  االأ�سا�سية،  واحلريات  االإن�سان  حقوق 

العهد، وميكن  اأحكام هذا  اأن�سطتها من  ملا يدخل يف نطاق  االمتثال  املحرز يف حتقيق  التقدم  بتقارير عن 

ت�سمني هذه التقارير تفا�سيل عن املقررات والتو�سيات التي اعتمدتها االأجهزة املخت�سة يف هذه الوكاالت 

ب�ساأن هذا االمتثال.

املادة 19

للمجل�ص االقت�سادي واالجتماعي اأن يحيل اإىل جلنة حقوق االإن�سان التقارير املتعلقة بحقوق االإن�سان واملقدمة 

باملادة )18(، لدرا�ستها وو�سع  الوكاالت املتخ�س�سة عماًل  باملادتني )16( و)17(، ومن  الدول عماًل  من 

تو�سية عامة ب�ساأنها اأو الإطالعها عليها عند االقت�ساء.

املادة 20

للدول االأطراف يف هذا العهد وللوكاالت املتخ�س�سة املعنية اأن تقدم اإىل املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي 

اإىل  اإمياء  اأي  على  اأو  املادة )19(  االإن�سان مبقت�سى  تبديها جلنة حقوق  تو�سية عامة  اأية  على  مالحظات 

تو�سية عامة يرد يف اأي تقرير للجنة حقوق االإن�سان اأو يف اأية وثيقة تت�سمن اإحالة اإليها.

املادة 21

للمجل�ص االقت�سادي واالجتماعي اأن يقدم اإىل اجلمعية العامة بني احلني واحلني تقارير ت�ستمل على تو�سيات 

ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول االأطراف يف هذا العهد ومن الوكاالت املتخ�س�سة 

حول التدابري املتخذة والتقدم املحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد.

املادة 22

للمجل�ص االقت�سادي واالجتماعي ا�سرتعاء نظر هيئات االأمم املتحدة االأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكاالت 

املتخ�س�سة املعنية بتوفري امل�ساعدة التقنية، اإىل اأية م�سائل تن�ساأ عن التقارير امل�سار اإليها يف هذا اجلزء 

من هذا العهد وميكن اأن ت�ساعد تلك االأجهزة، كٌل يف جمال اخت�سا�سه، على تكوين راأى حول مالءمة اتخاذ 

تدابري دولية من �ساأنها اأن ت�ساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

املادة 23

املعرتف  اإعمال احلقوق  كفالة  اإىل  الرامية  الدولية  التدابري  اأن  على  العهد  االأطراف يف هذا  الدول  توافق 

بها يف هذا العهد ت�سمل عقد اتفاقيات، واعتماد تو�سيات، وتوفري م�ساعدة تقنية، وعقد اجتماعات اإقليمية 
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واجتماعات تقنية بغية الت�ساور والدرا�سة تنظم باال�سرتاك مع احلكومات املعنية.

املادة 24

لي�ص يف اأي حكم من اأحكام هذا العهد ما يجوز تاأويله على نحو يفيد م�سا�سه باأحكام ميثاق االأمم املتحدة، 

والوكاالت  املتحدة  االأمم  هيئات  خمتلف  م�سوؤوليات  حتدد  التي  املتخ�س�سة  الوكاالت  د�ساتري  واأحكام 

املتخ�س�سة ب�سدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد.

املادة 25

لي�ص يف اأي حكم من اأحكام هذا العهد ما يجوز تاأويله علي نحو يفيد م�سا�سه مبا جلميع ال�سعوب من حق 

اأ�سيل يف حرية التمتع واالنتفاع كليًا برثواتها ومواردها الطبيعية.

اجلزء اخلام�س

املادة 26

1. هذا العهد متاح لتوقيع اأية دولة ع�سو يف االأمم املتحدة، اأو ع�سو يف اأية وكالة من وكاالتها املتخ�س�سة، 

واأية دولة طرف يف النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية، واأية دولة اأخرى دعتها اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة اإىل اأن ت�سبح طرفًا يف هذا العهد.

2. يخ�سع هذا العهد للت�سديق، وتودع �سكوك الت�سديق لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.

3. يتاح االن�سمام اإىل هذا العهد الأية دولة من الدول امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة.

4. يقع االن�سمام باإيداع �سك ان�سمام لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.

5. يخطر االأمني العام لالأمم املتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد اأو ان�سمت اإليه باإيداع كل 

�سك من �سكوك الت�سديق اأو االن�سمام.

املادة 27

1. يبداأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإيداع �سك االن�سمام اأو الت�سديق اخلام�ص والثالثني لدى 

االأمني العام لالأمم املتحدة.

2. اأما الدول التي ت�سدق هذا العهد اأو تن�سم اإليه بعد اأن يكون قد مت اإيداع �سك الت�سديق اأو االن�سمام 

اخلام�ص والثالثني فيبداأ نفاذ هذا العهد اإزاء كل منها بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإيداعها �سك ت�سديقها اأو 

�سك ان�سمامها.

املادة 28

تنطبق اأحكام هذا العهد، دون اأي قيد اأو ا�ستثناء، على جميع الوحدات التي تت�سكل منها الدول االحتادية.

املادة 29

1. الأية دولة طرٌف يف هذا العهد اأن تقرتح تعدياًل عليه تودع ن�سه لدى االأمني العام لالأمم املتحدة، وعلى 

اإثر ذلك يقوم االأمني العام باإبالغ الدول االأطراف يف هذا العهد باأية تعديالت مقرتحة، طالبًا اإليها اإعالمه 

عما اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتٍر للدول االأطراف للنظر يف تلك املقرتحات والت�سويت عليها. فاإذا حبذ عقد 

املوؤمتر ثلُث الدوِل االأطراف على االأقل؛ عقده االأمني العام برعاية االأمم املتحدة. واأي تعديل تعتمده اأغلبية 

الدول االأطراف احلا�سرة واملقرتعة يف املوؤمتر ُيعر�ص على اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الإقراره.

2. يبداأ نفاذ التعديالت متى اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وقبلتها اأغلبية ثلثي الدول االأطراف يف 

هذا العهد، وفقًا لالإجراءات الد�ستورية لدى كل منها.

االأطراف  الدوُل  تظل  بينما  قبلتها،  التي  االأطراف  للدول  ملزمًة  ت�سبح  التعديالت  هذه  نفاذ  بداأ  متى   .3

االأخرى ملزمًة باأحكام هذا العهد وباأي تعديل �سابق تكون قد قبلته.

املادة 30

ب�سرف النظر عن االخطارات التي تتم مبقت�سى الفقرة )5( من املادة )26(، يخطر االأمني العام لالأمم 

املتحدة جميع الدول امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من املادة املذكورة مبا يلي:

)اأ( التوقيعات والت�سديقات واالن�سمامات التي تتم طبقا للمادة )26(.

املادة  اإطار  تتم يف  اأية تعديالت  نفاذ  وتاريخ بدء  املادة )27(،  العهد مبقت�سى  تاريخ بدء نفاذ هذا  )ب( 

.)29(

املادة 31

1. يودع هذا العهد، الذي تت�ساوى يف احلجية ن�سو�سه باالأ�سبانية واالإنكليزية والرو�سية وال�سينية والفرن�سية، 

يف حمفوظات االأمم املتحدة.

2. يقوم االأمني العام لالأمم املتحدة باإر�سال �سور م�سدقة من هذا العهد اإىل جميع الدول امل�سار اإليها يف 

املادة )26(.
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العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة

لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون/دي�سمرب1966

تاريخ بدء النفاذ: 23 اآذار/مار�ص 1976، وفقا الأحكام املادة 49

الديباجة

اإن الدول االأطراف يف هذا العهد، اإذ ترى اأن االإقرار مبا جلميع اأع�ساء االأ�سرة الب�سرية من كرامة اأ�سيلة 

احلرية  اأ�سا�ص  املتحدة،  االأمم  ميثاق  يف  املعلنة  للمبادئ  وفقًا  ل،  ي�سكِّ وثابتة،  مت�ساوية  حقوق  ومن  فيهم، 

والعدل وال�سالم يف العامل، واإذ تقر باأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة االإن�سان االأ�سيلة فيه، واإذ تدرك اأن 

ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل االأعلى املتمثل، وفقًا لالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، يف اأن يكون الب�سر اأحرارًا 

ومتمتعني باحلرية املدنية وال�سيا�سية ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو �سبيل تهيئة الظروف لتمكني كل 

اإن�سان من التمتع بحقوقه املدنية وال�سيا�سية، وكذلك بحقوقه االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، واإذ ت�سع 

يف اعتبارها ما على الدول، مبقت�سى ميثاق االأمم املتحدة، من االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني 

حلقوق االإن�سان وحرياته، واإذ تدرك اأن على الفرد، الذي ترتتب عليه واجبات اإزاء االأفراد االآخرين واإزاء 

اجلماعة التي ينتمي اإليها، م�سوؤولية ال�سعي اإىل تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد، قد اتفقت 

على املواد التالية:

اجلزء االأول

املادة 1

1. جلميع ال�سعوب حق تقرير م�سريها بنف�سها. وهى مبقت�سى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها ال�سيا�سي 

وحرة يف ال�سعي لتحقيق منائها االقت�سادي واالجتماعي والثقايف.

2. جلميع ال�سعوب، �سعيًا وراء اأهدافها اخلا�سة، الت�سرف احلر برثواتها ومواردها الطبيعية دومنا اإخالل 

وعن  املتبادلة  املنفعة  مبداأ  على  القائم  الدويل  االقت�سادي  التعاون  مقت�سيات  عن  منبثقة  التزامات  باأية 

القانون الدويل. وال يجوز يف اأي حال حرمان اأي �سعب من اأ�سباب عي�سه اخلا�سة.

اإدارة االأقاليم غري  3. على الدول االأطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول التي تقع على عاتقها م�سوؤولية 

املتمتعة باحلكم الذاتي واالأقاليم امل�سمولة بالو�ساية، اأن تعمل على حتقيق حق تقرير امل�سري واأن حترتم هذا 

احلق، وفقا الأحكام ميثاق االأمم املتحدة.

اجلزء الثاين

املادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع االأفراد 

اأو  املوجودين يف اإقليمها والداخلني يف واليتها، دون اأي متييز ب�سبب العرق، اأو اللون، اأو اجلن�ص، اأو اللغة، 

الدين، اأو الراأي �سيا�سيا اأو غري �سيا�سي، اأو االأ�سل القومي اأو االجتماعي، اأو الرثوة، اأو الن�سب، اأو غري ذلك 

من االأ�سباب.

2. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، اإذا كانت تدابريها الت�سريعية اأو غري الت�سريعية القائمة ال تكفل فعاًل 

اإعمال احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد، باأن تتخذ، طبقًا الإجراءاتها الد�ستورية والأحكام هذا العهد، ما 

يكون �سروريًا لهذا االإعمال من تدابري ت�سريعية اأو غري ت�سريعية.

3. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:

)اأ( باأن تكفل توفري �سبيل فعال للتظلم الأي �سخ�ص انتهكت حقوقه اأو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد، حتى 

لو �سدر االنتهاك عن اأ�سخا�ٍص يت�سرفون ب�سفتهم الر�سمية.

)ب( باأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو اأن تبت يف احلقوق التي يدعى انتهاكها �سلطٌة ق�سائيٌة اأو اإداريٌة 

اأو ت�سريعيٌة خمت�سٌة، اأو اأية �سلطٍة خمت�سة اأخرى ين�ص عليها نظام الدولة القانوين، وباأن تنمى اإمكانيات 

التظلم الق�سائي.

)ج( باأن تكفل قيام ال�سلطات املخت�سة باإنفاذ االأحكام ال�سادرة مل�سالح املتظلمني.

املادة 3

التمتع بجميع احلقوق املدنية  الرجال والن�ساء يف حق  العهد بكفالة ت�ساوي  الدول االأطراف يف هذا  تتعهد 

وال�سيا�سية املن�سو�ص عليها يف هذا العهد.

املادة 4

االأطراف  للدول  يجوز  ر�سميًا،  قيامها  واملعلن  االأمة،  حياة  تتهدد  التي  اال�ستثنائية  الطوارئ  حاالت  يف   .1

يف هذا العهد اأن تتخذ، يف اأ�سيق احلدود التي يتطلبها الو�سع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها 

مبقت�سى هذا العهد، �سريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات االأخرى املرتتبة عليها مبقت�سى القانون 

الدويل وعدم انطوائهًا على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو االأ�سل 

االجتماعي.

2. ال يجيز هذا الن�ص اأي خمالفة الأحكام املواد -6- و-7- و-8- )الفقرتني 1 و 2( و-11- و-15- و-16- 

و-18-

3. على اأية دولة طرف يف هذا العهد ا�ستخدمت حق عدم التقيد اأن تعلم الدول االأطراف االأخرى فورًا، عن 

طريق االأمني العام لالأمم املتحدة، باالأحكام التي مل تتقيد بها وباالأ�سباب التي دفعتها اإىل ذلك. وعليها، يف 

التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، اأن تعلمها بذلك مرة اأخرى وبالطريق ذاته.

املادة 5

1. لي�ص يف هذا العهد اأي حكم يجوز تاأويله على نحو يفيد انطواءه على حٍق الأي دولة اأو جماعة اأو �سخ�ص 

مببا�سرة اأي ن�ساط اأو القيام باأي عمل يهدف اإىل اإهدار اأيٍّ من احلقوق اأو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد 

اأو اإىل فر�ص قيود عليها اأو�سع من تلك املن�سو�ص عليها فيه.

2. ال يقبل فر�ص اأي قيد اأو اأي ت�سييق على اأي من حقوق االإن�سان االأ�سا�سية املعرتف بها اأو النافذة يف اأي 

بلد تطبيقًا لقوانني اأو اتفاقيات اأو اأنظمة اأو اأعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها اأو كون اعرتفه بها 

يف اأ�سيق مدى.
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اجلزء الثالث

املادة 6

اأحد من  اأن يحمى هذا احلق، وال يجوز حرمان  اإن�سان، وعلى القانون  1. احلق يف احلياة حق مالزم لكل 

حياته تع�سفًا.

2. ال يجوز يف البلدان التي مل تلِغ عقوبَة االإعدام، اأن يحكم بهذه العقوبة اإال جزاء على اأ�سد اجلرائم خطورة 

وفقًا للت�سريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف الأحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية االإبادة 

اجلماعية واملعاقبة عليها. وال يجوز تطبيق هذه العقوبة اإال مبقت�سى حكٍم نهائٍي �سادٍر عن حمكمة خمت�سة.

3. حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم االإبادة اجلماعية، يكون من املفهوم بداهة اأنه لي�ص يف 

هذه املادة اأي ن�ص يجيز الأية دولة طرف يف هذا العهد اأن تعفى نف�سها، على اأية �سورة، من اأي التزام يكون 

مرتتبًا عليها مبقت�سى اأحكام اتفاقية منع جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.

4. الأي �سخ�ص حكم عليه باالإعدام حق التما�ص العفو اخلا�ص اأو اإبدال العقوبة، ويجوز منح العفو العام اأو 

العفو اخلا�ص اأو اإبدال عقوبة االإعدام يف جميع احلاالت.

5. ال يجوز احلكم بعقوبة االإعدام على جرائم ارتكبها اأ�سخا�ص دون الثامنة ع�سرة من العمر، وال تنفيذ هذه 

العقوبة باحلوامل.

6. لي�ص يف هذه املادة اأي حكم يجوز التذرع به لتاأخري اأو منع اإلغاء عقوبة االإعدام من قبل اأية دولة طرف 

يف هذا العهد.

املادة 7

ال يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب وال للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة، وعلى وجه 

اخل�سو�ص، ال يجوز اإجراء اأية جتربة طبية اأو علمية على اأحد دون ر�ساه احلر.

املادة 8

1. ال يجوز ا�سرتقاق اأحد، ويحظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع �سورهما.

2. ال يجوز اإخ�ساع اأحد للعبودية.

3. )اأ( ال يجوز اإكراه اأحد على ال�سخرة اأو العمل االإلزامي.

اجلرائم  بع�ص  على  املعاقبة  جتيز  التي  البلدان  يف  يجعلها،  نحو  على  )اأ(   3 الفقرة  تاأويل  يجوز  ال  )ب( 

بال�سجن مع االأ�سغال ال�ساقة، متنع تنفيذ عقوبة االأ�سغال ال�ساقة املحكوم بها من قبل حمكمة خمت�سة.

)ج( الأغرا�ص هذه الفقرة، ال ي�سمل تعبري "ال�سخرة اأو العمل االإلزامي" ما يلي:

املعتقل  ال�سخ�ص  على  عادة  تفر�ص  والتي  الفرعية )ب(  بالفقرة  املق�سودة  واخلدمات غري  "1" االأعمال 
نتيجة قرار ق�سائي اأو قانوين اأو الذي �سدر بحقه مثل هذا القرار ثم اأفرج عنه ب�سورة م�سروطة.

عن  ال�سمريي  اال�ستنكاف  بحق  تعرتف  التي  البلدان  يف  وكذلك،  ع�سكري،  طابع  ذات  خدمة  اأية   "2"
اخلدمة الع�سكرية، اأية خدمة قومية يفر�سها القانون على امل�ستنكفني �سمرييًا.

رفاهها. اأو  اجلماعة  حياة  تهدد  التي  النكبات  اأو  الطوارئ  حاالت  يف  تفر�ص  خدمة  "3" اأية 
العادية. املدنية  االلتزامات  من  جزءًا  ت�سكل  خدمات  اأو  اأعمال  "4" اأية 
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املادة 9

اأو اعتقاله تع�سفًا، وال يجوز  اأحد  1. لكل فرٍد احلق يف احلرية وفى االأمان على �سخ�سه، وال يجوز توقيف 

حرمان اأحد من حريته اإال الأ�سباب ين�ص عليها القانون وطبقًا لالإجراء املقرر فيه.

باأية  اإبالغه �سريعًا  التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب  باأ�سباب هذا  اأي �سخ�ص يتم توقيفه  اإبالغ  2. يتوجب 

تهمة توجه اإليه.

3. يقدم املوقوف اأو املعتقل بتهمة جزائية، �سريعًا، اإىل اأحد الق�ساة اأو اأحد املوظفني املخولني قانونًا مبا�سرة 

وظائف ق�سائية، ويكون من حقه اأن يحاكم خالل مهلة معقولة اأو اأن يفرج عنه. وال يجوز اأن يكون احتجاز 

االأ�سخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق االإفراج عنهم على �سمانات 

لكفالة ح�سورهم املحاكمة يف اأية مرحلة اأخرى من مراحل االإجراءات الق�سائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند 

االقت�ساء.

4. لكل �سخ�ص حرم من حريته بالتوقيف اأو االعتقال حق الرجوع اإىل حمكمة لكي تف�سل هذه املحكمة دون 

اإبطاء يف قانونية اعتقاله، وتاأمر باالإفراج عنه اإذا كان االعتقال غري قانوين.

5. لكل �سخ�ص كان �سحية توقيف اأو اعتقال غري قانوين احلق يف احل�سول على تعوي�ص.

املادة 10

1. يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة اإن�سانية، حترتم الكرامة االأ�سيلة يف ال�سخ�ص االإن�ساين.

2. )اأ( يف�سل االأ�سخا�ص املتهمون عن االأ�سخا�ص املدانني، اإال يف ظروٍف ا�ستثنائية، ويكونون حمل معاملة 

على حدة تتفق مع كونهم اأ�سخا�سًا غري مدانني.

)ب( يف�سل املتهمون االأحداث عن البالغني، ويحالون بال�سرعة املمكنة اإىل الق�ساء للف�سل يف ق�ساياهم.

3. يجب اأن يراعى نظام ال�سجون معاملة امل�سجونني معاملًة يكون هدفها االأ�سا�سي اإ�سالحهم واإعادة تاأهيلهم 

االجتماعي، وُيف�سل املذنبون االأحداث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع �سنهم ومركزهم القانوين.

املادة 11

ال يجوز �سجن اأي اإن�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

املادة 12

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل اإقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اإقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده.

3. ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة اأعاله باأّي قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون، وتكون �سرورية حلماية 

وتكون  وحرياتهم،  االآخرين  حقوق  اأو  العامة  االآداب  اأو  العامة  ال�سحة  اأو  العام  النظام  اأو  القومي  االأمن 

متما�سيًة مع احلقوق االأخرى املعرتف بها يف هذا العهد.

4. ال يجوز حرمان اأحد، تع�سفًا، من حق الدخول اإىل بلده.

املادة 13

ال يجوز اإبعاد االأجنبي املقيم ب�سفة قانونية يف اإقليم دولٍة طرف يف هذا العهد اإال تنفيذًا لقرار اتخذ وفقًا 

للقانون، وبعد متكينه، ما مل حُتتم دواعي االأمن القومي خالف ذلك، من عر�ص االأ�سباب املوؤيدة لعدم اإبعاده 

ومن عر�ص ق�سيته على ال�سلطة املخت�سة اأو على من تعينه اأو تعينهم خ�سي�سًا لذلك، ومن توكيل من ميثله 

اأمامها اأو اأمامهم.



اأ�سد من تلك التي كانت �سارية املفعول يف  اأية عقوبة تكون  اأو الدويل. كما ال يجوز فر�ص  القانون الوطني 

الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية. واإذا حدث، بعد ارتكاب اجلرمية اأن �سدر قانون ين�ص على عقوبة اأخف، 

وجب اأن ي�ستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف.

2. لي�ص يف هذه املادة من �سيء يخل مبحاكمة ومعاقبة اأي �سخ�ص على اأي فعل اأو امتناع عن فعل كان حني 

ارتكابه ي�سكل جرمًا وفقًا ملبادئ القانون العامة التي تعرتف بها جماعة االأمم.

املادة 16

لكل اإن�سان، يف كل مكان، احلق باأن ُيعرتف له بال�سخ�سية القانونية.

املادة 17

1. ال يحوز تعري�ص اأي �سخ�ص، على نحو تع�سفي اأو غري قانوين، لتدخل يف خ�سو�سياته اأو �سوؤون اأ�سرته اأو 

بيته اأو مرا�سالته، وال الأي حمالت غري قانونية مت�ص �سرفه اأو �سمعته.

2. من حق كل �سخ�ص اأن يحميه القانون من مثل هذا التدخل اأو امل�سا�ص.

املادة 18

وحريته  ما،  بديٍن  يدين  اأن  يف  حريته  ذلك  وي�سمل  والدين،  والوجدان  الفكر  حرية  يف  حق  اإن�سان  لكل   .1

ال�سعائر واملمار�سة  واإقامة  بالتعبد  اأو معتقده  اإظهار دينه  اأو معتقد يختاره، وحريته يف  اأي دين  يف اعتناق 

والتعليم، مبفرده اأو مع جماعة، واأمام املالأ اأو على حدة.

2. ال يجوز تعري�ص اأحد الإكراه من �ساأنه اأن يخل بحريته يف اأن يدين بديٍن ما، اأو بحريته يف اعتناق اأي دين 

اأو معتقد يختاره.

والتي تكون  القانون  التي يفر�سها  للقيود  اإال  اأو معتقده،  اإظهار دينه  االإن�سان يف  اإخ�ساع حرية  3. ال يجوز 

االآخرين  حقوق  اأو  العامة  االآداب  اأو  العامة  ال�سحة  اأو  العام  النظام  اأو  العامة  ال�سالمة  حلماية  �سرورية 

وحرياتهم االأ�سا�سية.

اأو االأو�سياء عند وجودهم، يف تاأمني تربية  4. تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد باحرتام حرية االآباء، 

اأوالدهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم اخلا�سة.

املادة 19

1. لكل اإن�سان حق يف اعتناق اآراء دون م�سايقة.

2. لكل اإن�سان حق يف حرية التعبري. وي�سمل هذا احلق حريته يف التما�ص خمتلف �سروب املعلومات واالأفكار 

وتلقيها ونقلها اإىل اآخرين دومنا اعتبار للحدود، �سواًء على �سكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية 

و�سيلة اأخرى يختارها.

3. ت�ستتبع ممار�سة احلقوق املن�سو�ص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات وم�سوؤوليات خا�سة. وعلى 

ذلك يجوز اإخ�ساعها لبع�ص القيود ولكن �سريطة اأن تكون حمددة بن�ص القانون واأن تكون �سرورية:

)اأ( الحرتام حقوق االآخرين اأو �سمعتهم.

)ب( حلماية االأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو االآداب العامة.

املادة 20

1. حُتظر بالقانون اأية دعاية للحرب.

4445

املادة 14

1. النا�ص جميعًا �سوا�سية اأمام الق�ساء. ومن حق كل فرد، لدى الف�سل يف اأية تهمة جزائية توجه اإليه اأو يف 

حقوقه والتزاماته  يف اأية دعوى مدنية، اأن تكون ق�سيته حمل نظٍر من�سٍف وعلني من قبل حمكمة خمت�سة 

وم�ستقلة وحيادية ومن�ساأة بحكم القانون. ويجوز منع ال�سحافة واجلمهور من ح�سور املحاكمة كلها اأو بع�سها 

لدواعي االآداب العامة اأو النظام العام اأو االأمن القومي يف جمتمع دميقراطي، اأو ملقت�سيات حرمة احلياة 

اخلا�سة الأطراف الدعوى، اأو يف اأدنى احلدود التي تراها املحكمة �سرورية حني يكون من �ساأن العلنية يف 

بع�ص الظروف اال�ستثنائية اأن تخل مب�سلحة العدالة، مع �سرورة �سدور اأي حكم يف ق�سية جزائية اأو دعوى 

الدعوى  كانت  اأو  تقت�سي م�سلحتهم خالف ذلك  باأحداث  يت�سل  االأمر  كان  اإذا  اإال  علنية،  ب�سورة  مدنية 

تتناول خالفات بني زوجني اأو تتعلق بالو�ساية على اأطفال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جرمية اأن يعترب بريئًا اإىل اأن يثبت عليه اجلرم قانونًا.

3. لكل متهم بجرمية اأن يتمتع اأثناء النظر يف ق�سيته، وعلى قدم امل�ساواة التامة، بال�سمانات الدنيا التالية:

)اأ( اأن يتم اإعالمه �سريعًا وبالتف�سيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة اإليه واأ�سبابها.

 يختاره بنف�سه.
ٍ
)ب( اأن يعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه الإعداد دفاعه، ولالت�سال مبحام

)ج( اأن يحاكم دون تاأخري ال مربر له.

 من اختياره، واأن يخطر بحقه يف 
ٍ
)د( اأن يحاكم ح�سوريًا، واأن يدافع عن نف�سه ب�سخ�سه اأو بوا�سطة حمام

وجود من يدافع عنه اإذا مل يكن له من يدافع عنه، واأن تزوده املحكمة حكمًا، كلما كانت م�سلحة العدالة 

تقت�سي ذلك، مبحام يدافع عنه، دون حتميله اأجرًا على ذلك اإذا كان ال ميلك الو�سائل الكافية لدفع هذا 

االأجر.

)هـ( اأن يناق�ص �سهود االتهام، بنف�سه اأو من قبل غريه، واأن يح�سل على املوافقة على ا�ستدعاء �سهود النفي 

بذات ال�سروط املطبقة يف حالة �سهود االتهام.

)د( اأن يزود جمانًا برتجمان اإذا كان ال يفهم اأو ال يتكلم اللغة امل�ستخدمة يف املحكمة.

)ز( اأال ُيكره على ال�سهادة �سد نف�سه اأو على االعرتاف بذنب.

4. يف حالة االأحداث، يراعى جعل االإجراءات منا�سبة ل�سنهم ومواتية ل�سرورة العمل على اإعادة تاأهيلهم.

5. لكل �سخ�ص اأدين بجرمية حق اللجوء، وفقًا للقانون، اإىل حمكمة اأعلى كيما تعيد النظر يف قرار اإدانته 

وفى العقاب الذي حكم به عليه.

6. حني يكون قد �سدر على �سخ�ص ما حكٌم نهائي يدينه بجرمية، ثم ابطل هذا احلكم اأو �سدر عفٌو خا�ص 

عنه على اأ�سا�ص واقعة جديدة اأو واقعة حديثة االكت�ساف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطاأ ق�سائي، يتوجب 

اأو  كليًا  يتحمل،  اأنه  يثبت  للقانون، ما مل  وفقًا  االإدانة،  تلك  نتيجة  العقاب  به  اأنزل  الذي  ال�سخ�ص  تعوي�ص 

جزئيًا، امل�سوؤولية عن عدم اإف�ساء الواقعة املجهولة يف الوقت املنا�سب.

7. ال يجوز تعري�ص اأحد جمددًا للمحاكمة اأو للعقاب على جرمية �سبق اأن اأدين بها اأو برئ منها بحكم نهائي 

وفقًا للقانون ولالإجراءات اجلنائية يف كل بلد.

املادة 15

1. ال يدان اأي فرد باأية جرمية ب�سبب فعل اأو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه ي�سكل جرميًة مبقت�سى 

دليل ال�سباب وحقوق االن�سان 



2. حتظر بالقانون اأية دعوة اإىل الكراهية القومية اأو العن�سرية اأو الدينية ت�سكل حتري�سًا على التمييز اأو 

العداوة اأو العنف.

املادة 21

اإال تلك  اأن يو�سع من القيود على ممار�سة هذا احلق  ال�سلمي معرتفًا به. وال يجوز  يكون احلق يف التجمع 

التي تفر�ص طبقًا للقانون وت�سكل تدابري �سرورية، يف جمتمع دميقراطي، ل�سيانة االأمن القومي اأو ال�سالمة 

العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حماية حقوق االآخرين وحرياتهم.

املادة 22

1. لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع اآخرين، مبا يف ذلك حق اإن�ساء النقابات واالن�سمام اإليها من 

اأجل حماية م�ساحله.

القانون وت�سكل تدابري  التي ين�ص عليها  اإال تلك  اأن يو�سع من القيود على ممار�سة هذا احلق  2. ال يجوز 

�سرورية، يف جمتمع دميقراطي، ل�سيانة االأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�سحة 

العامة اأو االآداب العامة اأو حماية حقوق االآخرين وحرياتهم. وال حتول هذه املادة دون اإخ�ساع اأفراد القوات 

امل�سلحة ورجال ال�سرطة لقيود قانونية على ممار�سة هذا احلق.

3. لي�ص يف هذه املادة اأي حكم يجيز للدول االأطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948 

القانون  تطبيق  اأو  �ساأنها،  ت�سريعية من  تدابري  اتخاذ  النقابي  التنظيم  النقابية وحماية حق  ب�ساأن احلرية 

بطريقة من �ساأنها، اأن تخل بال�سمانات املن�سو�ص عليها يف تلك االتفاقية.

املادة 23

1. االأ�سرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واالأ�سا�سية يف املجتمع، ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.

2. يكون للرجل واملراأة، ابتداًء من بلوغ �سن الزواج، حق معرتف به يف التزوج وتاأ�سي�ص اأ�سرة.

3. ال ينعقد اأي زواج اإال بر�سا الطرفني املزمع زواجهما ر�ساًء كاماًل ال اإكراه فيه.

لدى  وواجباتهما  الزوجني  ت�ساوي حقوق  لكفالة  املنا�سبة  التدابري  العهد  االأطراف يف هذا  الدول  تتخذ   .4

احلماية  لكفالة  تدابري  اتخاذ  يتوجب  االنحالل  حالة  وفى  انحالله.  ولدى  الزواج  قيام  وخالل  التزوج 

ال�سرورية لالأوالد يف حالة وجودهم.

املادة 24

اأو  القومي  االأ�سل  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اجلن�ص  اأو  اللون  اأو  العرق  ب�سبب  اأي متييز  دون  ولد،  لكل  يكون   .1

االجتماعي اأو الرثوة اأو الن�سب، حق على اأ�سرته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ تدابري احلماية التي 

يقت�سيها كونه قا�سرًا.

2. يتوجب ت�سجيل كل طفل فور والدته ويعطى ا�سمًا يعرف به.

3. لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية.

املادة 25

يكون لكل مواطن، دون اأي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 2، احلقوق التالية، التي يجب اأن تتاح له 

فر�سة التمتع بها دون قيود غري معقولة:

)اأ( اأن ي�سارك يف اإدارة ال�سوؤون العامة، اإما مبا�سرة واإما بوا�سطة ممثلني يختارهم بحرية.

)ب( اأن ينتخب وُينتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريًا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني 

وبالت�سويت ال�سري، ت�سمن التعبري احلر عن اإرادة الناخبني.

)ج( اأن تتاح له، على قدم امل�ساواة عمومًا مع �سواه، فر�سة تقلد الوظائف العامة يف بلده.

املادة 26

النا�ص جميعًا �سوا�سية اأمام القانون ويتمتعون دون اأي متييز بحٍق مت�ساٍو يف التمتع بحمايته. ويف هذا ال�سدد 

الأي  التمييز  فعالة من  ال�سواء حماية  االأ�سخا�ص على  يكفل جلميع  واأن  اأي متييز،  القانون  اأن يحظر  يجب 

�سبب، كالعرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي �سيا�سيًا اأو غري �سيا�سي، اأو االأ�سل القومي اأو 

االجتماعي، اأو الرثوة اأو الن�سب، اأو غري ذلك من االأ�سباب.

املادة 27

اإىل  املنت�سبون  االأ�سخا�ص  يحرم  اأن  لغوية،  اأو  دينية  اأو  اثنية  اأقليات  فيها  توجد  التي  الدول  يف  يجوز،  ال 

االأقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلا�سة، اأو املجاهرة بدينهم واإقامة �سعائره، اأو ا�ستخدام لغتهم، 

باال�سرتاك مع االأع�ساء االآخرين يف جماعتهم.

اجلزء الرابع

املادة 28

1. ُتن�ساأ جلنة ت�سمى اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان )ي�سار اإليها يف ما يلي من هذا العهد با�سم "اللجنة"(. 

وتتاألف هذه اللجنة من ثمانية ع�سر ع�سوًا وتتوىل الوظائف املن�سو�ص عليها يف ما يلي:

2. توؤلف اللجنة من مواطنني يف الدول االأطراف يف هذا العهد، من ذوى املناقب اخللقية الرفيعة امل�سهود 

لهم باالخت�سا�ص يف ميدان حقوق االإن�سان، مع مراعاة اأن من املفيد اأن ي�سرك فيها بع�ص االأ�سخا�ص ذوى 

اخلربة القانونية.

3. يتم تعيني اأع�ساء اللجنة باالنتخاب، وهم يعملون فيها ب�سفتهم ال�سخ�سية.

املادة 29

1. يتم انتخاب اأع�ساء اللجنة باالقرتاع ال�سري من قائمة اأ�سخا�ص تتوفر لهم املوؤهالت املن�سو�ص عليها يف 

املادة -28-، تكون قد ر�سحتهم لهذا الغر�ص الدول االأطراف يف هذا العهد.

2. لكل دولة طرف يف هذا العهد اأن تر�سح، من بني مواطنيها ح�سرًا، �سخ�سني على االأكرث.

3. يحوز تر�سيح ال�سخ�ص ذاته اأكرث من مرة.

املادة 30

1. يجرى االنتخاب االأول يف موعد ال يتجاوز �ستة اأ�سهر من بدء نفاذ هذا العهد.

2. قبل اأربعة اأ�سهر على االأقل من موعد اأي انتخاب لع�سوية اللجنة، يف غري حالة االنتخاب مللء مقعٍد ُيعلن 

�سغوره وفقًا للمادة -34-، يوجه االأمني العام لالأمم املتحدة اإىل الدول االأطراف يف هذا العهد ر�سالًة خطيًة 

يدعوها فيها اإىل تقدمي اأ�سماء مر�سحيها لع�سوية اللجنة يف غ�سون ثالثة اأ�سهر.

3. ي�سع االأمني العام لالأمم املتحدة قائمة اأ�سماء جميع املر�سحني على هذا النحو، بالرتتيب االأبجدي ومع 

ذكر الدولة الطرف التي ر�سحت كاًل منهم، ويبلغ هذه القائمة اإىل الدول االأطراف يف هذا العهد قبل �سهر 

على االأقل من موعد كل انتخاب.
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املادة 36

يوفر االأمني العام لالأمم املتحدة ما يلزم من موظفني وت�سهيالت لتمكني اللجنة من اال�سطالع الفعال بالوظائف 

املنوطة بها مبقت�سى هذا العهد.

املادة 37

1. يتوىل االأمني العام لالأمم املتحدة دعوة اللجنة اإىل عقد اجتماعها االأول يف مقر االأمم املتحدة.

2. بعد اجتماعها االأول، جتتمع اللجنة يف االأوقات التي ين�ص عليها نظامها الداخلي.

3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة يف مقر االأمم املتحدة، اأو يف مكتب االأمم املتحدة بجنيف.

املادة 38

يقوم كل ع�سو من اأع�ساء اللجنة، قبل توليه من�سبه، بالتعهد ر�سميًا، يف جل�سة علنية، بالقيام مبهامه بكل جترد 

ونزاهة.

املادة 39

1. تنتخب اللجنة اأع�ساء مكتبها ملدة �سنتني، ويجوز اأن يعاد انتخابهم.

2. تتوىل اللجنة بنف�سها و�سع نظامها الداخلي، ولكن مع ت�سمينه احلكمني التاليني:

)اأ( يكتمل الن�ساب بح�سور اثني ع�سر ع�سوًا.

)ب( تتخذ قرارات اللجنة باأغلبية اأ�سوات اأع�سائها احلا�سرين.

املادة 40

اإعمااًل للحقوق  1. تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري التي اتخذتها والتي متثل 

املعرتف بها فيه، وعن التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق، وذلك:

)اأ( خالل �سنة من بدء نفاذ هذا العهد اإزاء الدول االأطراف املعنية،

)ب( ثم كلما طلبت اللجنة اإليها ذلك.

2. تقدم جميع التقارير اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة، الذي يحيلها اإىل اللجنة للنظر فيها، وي�سار وجوبًا يف 

التقارير املقدمة اإىل ما قد يقوم من عوامل وم�ساعب توؤثر يف تنفيذ اأحكام هذا العهد.

3. لالأمني العام لالأمم املتحدة، بعد الت�ساور مع اللجنة، اأن يحيل اإىل الوكاالت املتخ�س�سة املعنية ن�سخًا من اأية 

اأجزاء من تلك التقارير قد تدخل يف ميدان اخت�سا�سها.

الدول مبا  اأن توايف هذه  العهد. وعليها  الدول االأطراف يف هذا  التقارير املقدمة من  اللجنة بدرا�سة  4. تقوم 

ت�سعه هي من تقارير، وباأية مالحظات عامة ت�ستن�سبها، وللجنة اأي�سًا اأن توايف املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي 

بتلك املالحظات م�سفوعًة بن�سخ من التقارير التي تلقتها من الدول االأطراف يف هذا العهد.

5. للدول االأطراف يف هذا العهد اأن تقدم اإىل اللجنة تعليقات على اأية مالحظات تكون قد اأبديت وفقا للفقرة 

)4( من هذه املادة.

املادة 41

1. لكل دولة طرف يف هذا العهد اأن تعلن يف اأي حني، مبقت�سى اأحكام هذه املادة، اأنها تعرتف باخت�سا�ص اللجنة 

يف ا�ستالم ودرا�سة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف باأن دولًة طرفًا اأخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها 

عليها هذا العهد. وال يجوز ا�ستالم ودرا�سة البالغات املقدمة مبوجب هذه املادة اإال اإذا �سدرت عن دولة طرف 
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4. ينتخب اأع�ساء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول االأطراف يف هذا العهد، بدعوة من االأمني العام لالأمم 

املتحدة، يف مقر االأمم املتحدة. وفى هذا االجتماع، الذي يكتمل الن�ساب فيه بح�سور ممثلي ثلثي الدول 

االأطراف يف هذا العهد، يفوز يف االنتخاب لع�سوية اللجنة اأولئك املر�سحون الذين ح�سلوا على اأكرب عدد من 

االأ�سوات وعلى االأغلبية املطلقة الأ�سوات ممثلي الدول االأطراف احلا�سرين واملقرتعني.

املادة 31

1. ال يجوز اأن ت�سم اللجنة اأكرث من واحد من مواطني اأية دولة.

والنظم  احل�سارات  خمتلف  ومتثيل  اجلغرايف  التوزيع  عدالة  اللجنة،  لع�سوية  االنتخاب  يف  يراعى،   .2

القانونية الرئي�سية.

املادة 32

1. يكون انتخاب اأع�ساء اللجنة لوالية مدتها اأربع �سنوات، ويجوز اأن يعاد انتخابهم اإذا اأعيد تر�سيحهم، اإال 

اأن والية ت�سعة من االأع�ساء املنتخبني يف االنتخاب االأول تنق�سي بانتهاء �سنتني، ويتم حتديد هوؤالء االأع�ساء 

الت�سعة فور انتهاء االنتخاب االأول، باأن يقوم رئي�ص االجتماع املن�سو�ص عليه يف الفقرة )4( من املادة -30- 

باختيار اأ�سمائهم بالقرعة.

2. تتم االنتخابات الالزمة عند انق�ساء الوالية وفقًا للمواد ال�سالفة من هذا اجلزء من هذا العهد.

املادة 33

غري  �سبب  الأي  بوظائفه  اال�سطالع  عن  االآخرين،  اأع�سائها  راأي  باإجماع  اللجنة،  يف  ع�سو  انقطع  اإذا   .1   

الغياب ذي الطابع املوؤقت، يقوم رئي�ص اللجنة باإبالغ ذلك اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة، فيعلن االأمني 

العام حينئذ �سغور مقعد ذلك الع�سو.

2. يف حالة وفاة اأو ا�ستقالة ع�سو يف اللجنة، يقوم رئي�ص اللجنة فورًا باإبالغ ذلك اإىل االأمني العام لالأمم 

املتحدة، فيعلن االأخري حينئذ �سغور مقعد ذلك الع�سو ابتداًء من تاريخ وفاته اأو من تاريخ نفاذ ا�ستقالته.

املادة 34

1. اإذا اأعلن �سغور مقعد ما طبقا للمادة -33-، وكانت والية الع�سو الذي يجب ا�ستبداله ال تنق�سي خالل 

االأ�سهر ال�ستة التي تلي اإعالن �سغور مقعده، يقوم االأمني العام لالأمم املتحدة باإبالغ ذلك اإىل الدول االأطراف 

يف هذا العهد، التي يجوز لها، خالل مهلة �سهرين، تقدمي مر�سحني وفقا للمادة -29- من اأجل ملء املقعد 

ال�ساغر.

2. ي�سع االأمني العام لالأمم املتحدة قائمة باأ�سماء جميع املر�سحني على هذا النحو، بالرتتيب االأبجدي، وُيبلِّغ 

هذه القائمة اإىل الدول االأطراف يف هذا العهد. واإذ ذاك، يجرى االنتخاب الالزم مللء املقعد ال�ساغر طبقًا 

لالأحكام اخلا�سة بذلك من هذا اجلزء من هذا العهد.

اأعلن �سغوره طبقًا للمادة -33- يتوىل مهام الع�سوية فيها حتى  3. كل ع�سو يف اللجنة انتخب مللء مقعد 

انق�ساء ما تبقى من مدة والية الع�سو الذي �سغر مقعده يف اللجنة مبقت�سى اأحكام تلك املادة.

املادة 35

يتقا�سى اأع�ساء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، مكافاآت تقتطع من موارد االأمم املتحدة 

بال�سروط التي تقررها اجلمعية العامة، مع اأخذ اأهمية م�سوؤوليات اللجنة بعني االعتبار.
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اأ�سدرت اإعالنًا تعرتف فيه، يف ما يخ�سها، باخت�سا�ص اللجنة، وال يجوز اأن ت�ستلم اللجنة اأي بالغ يهم دولًة 

طرفًا مل ت�سدر االإعالن املذكور. ويطبق االإجراء التايل على البالغات التي يتم ا�ستالمها وفق الأحكام هذه 

املادة:

)اأ( اإذا راأت دولة طرف يف هذا العهد اإن دولًة طرفًا اأخرى تتخلف عن تطبيق اأحكام هذا العهد، كان لها اأن 

ت�سرتعى نظر هذه الدولة الطرف، يف بالغ خطي، اإىل هذا التخلف. وعلى الدولة امل�ستلمة اأن تقوم، خالل 

يو�سح  اآخر  نوع  اأي  من  بيانًا  اأو  تف�سريًا  خطيًا،  املر�سلة،  الدولة  باإيداع  البالغ،  ا�ستالمها  من  اأ�سهر  ثالثة 

االإجرائية وطرق  القواعد  اإىل  اإ�سارة  اأن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا ومفيدًا، على  وينبغي  امل�ساألة، 

التظلم املحلية التي ا�ستخدمت اأو اجلاري ا�ستخدامها اأو التي ال تزال متاحة.

)ب( فاإذا مل تنتِه امل�ساألة اإىل ت�سوية تر�سي كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تلقي 

اإليها واإىل الدولة  الدولة امل�ستلمة للبالغ االأول، كان لكل منهما اأن حتيل امل�ساألة اإىل اللجنة باإ�سعار توجهه 

االأخرى.

اإليها اإال بعد االإ�ستيثاق من اأن جميع طرق التظلم املحلية  )ج( ال يجوز اأن تنظر اللجنة يف امل�ساألة املحالة 

املتاحة قد جُلئ اإليها وا�ستنفدت، طبقًا ملبادئ القانون الدويل املعرتف بها عمومًا، وال تنطبق هذه القاعدة 

يف احلاالت التي ت�ستغرق فيها اإجراءات التظلم مددًا تتجاوز احلدود املعقولة.

)د( تعقد اللجنة جل�سات �سرية لدى بحثها الر�سائل يف اإطار هذه املادة.

الدولتني  على  احلميدة  م�ساعيها  تعر�ص  اأن  )ج(،  الفرعية  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع  اللجنة،  على  )هـ( 

الطرفني املعنيتني، بغية الو�سول اإىل حل ودي للم�ساألة على اأ�سا�ص احرتام حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية 

املعرتف بها يف هذا العهد.

)و( للجنة، يف اأية م�ساألة حمالة اإليها، اأن تدعو الدولتني الطرفني املعنيتني امل�سار اإليهما يف الفقرة الفرعية 

)ب( اإىل تزويدها باأية معلومات ذات �ساأن.

)ز( للدولتني الطرفني املعنيتني امل�سار اإليهما يف الفقرة الفرعية )ب( حق اإيفاد من ميثلها لدى اللجنة اأثناء 

نظرها يف امل�ساألة، وحق تقدمي املالحظات �سفويا و/اأو خطيًا.

)ح( على اللجنة اأن تقدم تقريرًا يف غ�سون اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تلقيها االإ�سعار املن�سو�ص عليه يف 

الفقرة الفرعية )ب(:

"1" فاإذا مت التو�سل اإىل حل يتفق مع �سروط الفقرة الفرعية )هـ(، ق�سرت اللجنة تقريرها على عر�ص 
موجز للوقائع وللحل الذي مت التو�سل اإليه.

على  تقريرها  اللجنة  ق�سرت  )هـ(،  الفرعية  الفقرة  �سروط  مع  يتفق  حل  اإىل  التو�سل  يتم  مل  "2" واإذا 
من  املقدمة  ال�سفوية  البيانات  وحم�سر  اخلطية  املذكرات  التقرير  اإىل  و�سمت  للوقائع،  موجز  عر�ص 

الدولتني الطرفني املعنيتني.

ويجب، يف كل م�ساألة، اإبالغ التقرير اإىل الدولتني الطرفني املعنيتني.

2. يبداأ نفاذ اأحكام هذه املادة متى قامت ع�سر من الدول االأطراف يف هذا العهد باإ�سدار اإعالنات يف اإطار 

الفقرة )1( من هذه املادة، وتقوم الدول االأطراف باإيداع هذه االإعالنات لدى االأمني العام لالأمم املتحدة، 

الذي ير�سل �سورًا منها اإىل الدول االأطراف االأخرى، وللدولة الطرف اأن ت�سحب اإعالنها يف اأي وقت باإخطار 
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يف  اإر�ساله  �سبق  بالغ  مو�سوع  تكون  م�ساألة  اأية  يف  بالنظر  ال�سحب  هذا  يخل  وال  العام،  االأمني  اإىل  تر�سله 

اإطار هذه املادة، وال يجوز ا�ستالم اأي بالغ جديد من اأية دولة طرف بعد تلقى االأمني العام االإخطار ب�سحب 

االإعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد اأ�سدرت اإعالنًا جديدًا.

املادة 42

الطرفني  للدولتني  مر�سيًا  حاًل   -41- للمادة  وفقًا  اإليها  اأحيلت  م�ساألة  حل  اللجنة  على  تعذر  اإذا  )اأ(   .1

املعنيتني جاز لها، بعد احل�سول م�سبقًا على موافقة الدولتني الطرفني املعنيتني، تعيني هيئة توفيق خا�سة 

)ي�سار اإليها يف ما يلي با�سم "الهيئة"( ت�سع م�ساعيها احلميدة حتت ت�سرف الدولتني الطرفني املعنيتني 

بغية التو�سل اإىل حل ودي للم�ساألة على اأ�سا�ص احرتام اأحكام هذا العهد.

الدولتني  و�سول  تعذر  فاإذا  املعنيتان.  الطرفان  الدولتان  تقبلهم  اأ�سخا�ص  خم�سة  من  الهيئة  تتاألف  )ب( 

اللجنة من بني  تنتخب  اأو بع�سها،  الهيئة كلها  اتفاق على تكوين  اإىل  ا�سهر  املعنيتني خالل ثالثة  الطرفني 

اأع�سائها باالقرتاع ال�سري وباأكرثية الثلثني، اأع�ساء الهيئة الذين مل يتفق عليهم.

2. يعمل اأع�ساء الهيئة ب�سفتهم ال�سخ�سية، ويجب اأال يكونوا من مواطني الدولتني الطرفني املعنيتني اأو من 

مواطني اأية دولة ال تكون طرفًا يف هذا العهد، اأو تكون طرفًا فيه ولكنها مل ت�سدر االإعالن املن�سو�ص عليه 

يف املادة -41-.

3. تنتخب الهيئة رئي�سها وت�سع النظام الداخلي اخلا�ص بها.

4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة يف مقر االأمم املتحدة، اأو يف مكتب االأمم املتحدة بجنيف، ولكن من اجلائز 

الدولتني  ومع  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  مع  بالت�ساور  الهيئة  تعينه  قد  اآخر  منا�سب  مكان  اأي  يف  عقدها 

الطرفني املعنيتني.

5. تقوم االأمانة املن�سو�ص عليها يف املادة -36- بتوفري خدماتها، اأي�سًا، للهيئات املعينة مبقت�سى هذه املادة.

6. تو�سع املعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها حتت ت�سرف الهيئة، التي يجوز لها اأن تطلب من الدولتني 

الطرفني املعنيتني تزويدها باأية معلومات اأخرى ذات �سلة باملو�سوع.

7. تقوم الهيئة، بعد ا�ستنفادها نظر امل�ساألة من خمتلف جوانبها، وخالل مهلة ال تتجاوز اثني ع�سر �سهرًا بعد 

عر�ص امل�ساألة عليها، بتقدمي تقرير اإىل رئي�ص اللجنة الإي�ساله اإىل الدولتني الطرفني املعنيتني:

اإ�سارة  تقريرها على  �سهرا، ق�سرت  اثني ع�سر  امل�ساألة خالل  النظر يف  اإجناز  الهيئة  تعذر على  فاإذا  )اأ( 

موجزة اإىل املرحلة التي بلغتها من هذا النظر.

)ب( واإذا مت التو�سل اإىل حٍل ودي للم�ساألة على اأ�سا�ص احرتام حقوق االإن�سان املعرتف بها يف هذا العهد، 

ق�سرت الهيئة تقريرها على عر�ص موجز للوقائع وللحل الذي مت التو�سل اإليه.

)ج( واإذا مل يتم التو�سل اإىل حل تتوفر له �سروط الفقرة الفرعية )ب(، �سمنت الهيئة تقريرها النتائج التي 

و�سلت اإليها ب�ساأن جميع امل�سائل الوقائعية املت�سلة بالق�سية املختلف عليها بني الدولتني الطرفني املعنيتني، 

ال�سفوية  املالحظات  وحم�سر  اخلطية  املذكرات  وكذلك  وديًا،  حاًل  امل�ساألة  حل  اإمكانيات  ب�ساأن  واآراءها 

املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني.

)د( اإذا قدمت الهيئة تقريرها يف اإطار الفقرة )ج( تقوم الدولتان الطرفان املعنيتان، يف غ�سون ثالثة اأ�سهر 

من ا�ستالمهما هذا التقرير، باإبالغ رئي�ص اللجنة هل تقبالن اأم ال تقبالن م�سامني تقرير الهيئة.
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8. ال تخل اأحكام هذه املادة بامل�سوؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة -41-.

اأ�سا�ص تقديرات  اأع�ساء اللجنة على  9. تتقا�سم الدولتان الطرفان املعنيتان بالت�ساوي �سداد جميع نفقات 

ي�سعها االأمني العام لالأمم املتحدة.

10. لالأمني العام لالأمم املتحدة �سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات اأع�ساء الهيئة قبل �سداد الدولتني 

الطرفني املعنيتني لها وفقا للفقرة 9 من هذه املادة.

املادة 43

التمتع  حق   ،-42- للمادة  وفقًا  يعينون  قد  الذين  اخلا�سة  التوفيق  هيئات  والأع�ساء  اللجنة  الأع�ساء  يكون 

املن�سو�ص عليها يف  املتحدة  املكلفني مبهمة لالأمم  للخرباء  املقررة  واالمتيازات واحل�سانات  بالت�سهيالت 

الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات االأمم املتحدة وح�ساناتها.

املادة 44

اأو  االإن�سان يف  اإخالل باالإجراءات املقررة يف ميدان حقوق  العهد دون  تنطبق االأحكام املتعلقة بتنفيذ هذا 

مبقت�سى ال�سكوك التاأ�سي�سية واالتفاقيات اخلا�سة باالأمم املتحدة والوكاالت املتخ�س�سة، وال متنع الدول 

االأطراف يف هذا العهد من اللجوء اإىل اإجراءات اأخرى لت�سوية نزاع ما طبقًا لالتفاقات الدولية العمومية اأو 

اخلا�سة النافذة فيما بينها.

املادة 45

تقدم اللجنة اإىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، عن طريق املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي، تقريرًا �سنويًا 

عن اأعمالها.

اجلزء اخلام�ص

املادة 46

لي�ص يف اأحكام هذا العهد ما يجوز تاأويله على نحو يفيد اإخالله مبا يف ميثاق االأمم املتحدة ود�ساتري الوكاالت 

املتخ�س�سة  والوكاالت  املتحدة  االأمم  هيئات  من  بكل  اخلا�سة  امل�سوؤوليات  حتدد  اأحكام  من  املتخ�س�سة 

ب�سدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد.

املادة 47

لي�ص يف اأي من اأحكام هذا العهد ما يجوز تاأويله على نحو يفيد اإخالله مبا جلميع ال�سعوب من حق اأ�سيل يف 

التمتع واالنتفاع الكاملني، مبلء احلرية، برثواتها ومواردها الطبيعية.

اجلزء ال�ساد�س

املادة 48

1. هذا العهد متاح لتوقيع اأية دولة ع�سو يف االأمم املتحدة اأو ع�سو يف اأية وكالة من وكاالتها املتخ�س�سة، واأية 

دولة طرف يف النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية، واأية دولة اأخرى دعتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

اإىل اأن ت�سبح طرفًا يف هذا العهد.

2. يخ�سع هذا العهد للت�سديق. وتودع �سكوك الت�سديق لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.

3. يتاح االن�سمام اإىل هذا العهد الأية دولة من الدول امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من هذه املادة.

4. يقع االن�سمام باإيداع �سك ان�سمام لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.

5. يخطر االأمني العام لالأمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد اأو ان�سمت اإليه باإيداع كل �سك من 

�سكوك الت�سديق اأو االن�سمام.

املادة 49

1. يبداأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإيداع �سك االن�سمام اأو الت�سديق اخلام�ص والثالثني لدى 

االأمني العام لالأمم املتحدة.

2. اأما الدول التي ت�سدق هذا العهد اأو تن�سم اإليه بعد اأن يكون قد مت اإيداع �سك الت�سديق اأو االن�سمام 

اخلام�ص والثالثني فيبداأ نفاذ هذا العهد اإزاء كل منها بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإيداعها �سك ت�سديقها اأو 

�سك ان�سمامها.

املادة 50

تنطبق اأحكام هذا العهد، دون اأي قيد اأو ا�ستثناء على جميع الوحدات التي تت�سكل منها الدول االحتادية.

املادة 51

1. الأية دولة طرف يف هذا العهد اأن تقرتح تعديال عليه تودع ن�سه لدى االأمني العام لالأمم املتحدة. وعلى 

اأثر ذلك يقوم االأمني العام باإبالغ الدول االأطراف يف هذا العهد باأية تعديالت مقرتحة، طالبًا اإليها اإعالمه 

عما اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول االأطراف للنظر يف تلك املقرتحات والت�سويت عليها. فاإذا حبذ عقد 

املوؤمتر ثلث الدول االأطراف على االأقل عقده االأمني العام برعاية االأمم املتحدة. واأي تعديل تعتمده اأغلبية 

الدول االأطراف احلا�سرة واملقرتعة يف املوؤمتر يعر�ص على اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الإقراره.

2. يبداأ نفاذ التعديالت متى اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وقبلتها اأغلبية ثلثي الدول االأطراف يف 

هذا العهد، وفقًا لالإجراءات الد�ستورية لدى كل منها.

3. متى بداأ نفاذ التعديالت ت�سبح ملزمة للدول االأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول االأطراف االأخرى 

ملزمة باأحكام هذا العهد وباأي تعديل �سابق تكون قد قبلته.

املادة 52

لالأمم  العام  االأمني  يخطر  املادة -48-،  من   5 الفقرة  تتم مبقت�سى  التي  االإخطارات  النظر عن  ب�سرف 

املتحدة جميع الدول امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من املادة املذكورة مبا يلي:

)اأ( التوقيعات والت�سديقات واالإن�سمامات املودعة طبقا للمادة -48-.

املادة  اإطار  اأية تعديالت تتم يف  املادة -49-، وتاريخ بدء نفاذ  العهد مبقت�سى  تاريخ بدء نفاذ هذا  )ب( 

،-51-

املادة 53

1. يودع هذا العهد، الذي تت�ساوى يف احلجية ن�سو�سه باالأ�سبانية واالإنكليزية والرو�سية وال�سينية والفرن�سية، 

يف حمفوظات االأمم املتحدة.

2. يقوم االأمني العام لالأمم املتحدة باإر�سال �سور م�سدقة من هذا العهد اإىل جميع الدول امل�سار اإليها يف 

املادة -48-.
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ملحق 2

كيف اإ�ستعبدمت النا�ص وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرار!؟

 مل تكن حقوق االإن�سان بعيدًة عن �سعي الب�سرية لرفاهية االإن�سان الفرد و�سعادته ورفع 

الظلم عنه وتاأمني حقوقه الطبيعية يف كل زمٍن تاريخٍي، وال حلقوق املجموعات الب�سرية 

اأقواًما و�سعوبا ودوال يف احلياة الكرمية االآمنة. فالكثري من الفل�سفات واالأديان، وعدد 

كبري من املفكرين واالأدباء نادوا ب�سيء من حقوق االإن�سان، وال �سيما الق�سايا املركزية 

فيها؛ احلرية والعدالة وامل�ساواة، لكَن هذه التعاليم مل تكن لتجد جت�سدها العملي يف 

كما  االإن�سان،  اإن حقوق  اإذ  الب�سرية،  وال يف حياة  املجموعات،  اأو  الفرد  االإن�سان  حياة 

مطوية  كانت  اليوم،  نعرفها 

�سمن جمموعة كبرية من االأفكار 

 ،
ٍ
�سام نبيٌل  بع�سه  والتعاليم، 

واقع  لفظية، ويف  قيمة  ذو  واالأخر 

االأمر كان بع�سها ي�سعى ليكون يف 

فكانت  امل�سيطرة.  الفئات  خدمة 

خ�سم  يف  ت�سيع  االإن�سان  حقوق 

ال�سراع االإجتماعي وال�سيا�سي، ويغ�سون النظر عنها ب�سبب ما ي�سمى النزعة الواقعية لت�سيري �سوؤون النا�ص. 

كما اأن هذا املجموع من احلقوق املتفرقة يف ت�ساعيف هذه االأفكار والتعاليم، مل يكن م�سوغا يف جمموعة 

ا مل تكن من اإكت�ساف القرن الع�سرين، لكن  واحدة من الن�سو�ص؛ هي �سرعة حقوق االإن�سان، كما اأنها اأي�سً

الب�سرية من  لن�سال  تتويًجا  املتحدة، كان  العمومية لالأمم  1948 من اجلمعية  االأول  10 كانون  اإعالنها يف 

اإجل اأعالء �ساأن االإن�سان، واأمن اجلماعات الب�سرية و�سالمتها، ما اأعطاها االإعرتاف العاملي، واأ�سحت قوة 

تنادي بها الب�سرية جمعاء. عالوة على ذلك �سار حلقوق االإن�سان قوى عاملية وحملية يف غالبية املجتمعات 

تطالب بو�سعها يف حيز التطبيق، وجتعلها معيارا ل�سرعية القوانني واملمار�سات ال�سيا�سية واالإجتماعية يف 

املجتمعات، التي تعرتف بها، وال�سغط على املجتمعات، لتكون االأ�سا�ص يف د�ساتريها وقوانينها التطبيقية.

للمعاملة  العاملي مبعايري معينة  االإعرتاف  بعهد جديد، مييزه  االإن�سان مب�سًرا  العاملي حلقوق  االإعالن  بداأ   

االإن�سانية، التي تليق باالإن�سان، وحتافظ على كرامته، وتعد حًقا مكت�سبا جلميع الب�سر عند مولدهم، معايري 

فئاتها  مبختلف  ال�سعوب  اأّن  كما  الدويل.  املجتمع  اأمام  تطبيقها  عن  م�سوؤولة  الدول  جميع  تكون  اأن  ينبغي 

مطالبة باأن ترفع ال�سوت عاليا من اأجل املطالبة بحقوقها الطبيعية. هكذا تت�سافر جهود املت�سررين من 

عدم تطبيقها يف املجتمع الواحد، وتلقى امل�ساندة والدعم من الراأي العام املحلي والعاملي، 

اإّن �سدورها يف هذا الوقت كان مهما، وبخا�سة بعد حربني عامليتني كبريتني، وجمموعة من احلروب ال�سغرية 

املتفرقة، كلفت الب�سرية ما كلفته من دمار وخراب. 

اأي وقت م�سى، حيث  اأكرب عما كانت عليه يف  واقًعا ملمو�ًسا على نحو  الدويل  املجتمع  اأ�سبحت فكرة  لقد 

انت�سرت بكرثة الهيئات الدولية واملنظمات غري احلكومية، و�سارت فاعلة و�سكلت جمموعات �سغط من اأجل 

جمتمع اأكرث عدالة. 

اأن حقوق االإن�سان، مبا هي �سرعة عاملية، مو�سوع ن�سايل، ي�ساعد املهم�سني واملقموعني يف ن�سالهم من اأجل 

حقوقهم العادلة. اإذ اأّن هناك قوى �سيا�سية واجتماعية مت�سررة من تطبيقها، �ستعمل على عدم   االإلتزام 

بها، كما اأّن هناك قوى اإجتماعية و�سيا�سية �ساحبة م�سلحة يف هذه احلقوق، ت�سكل حقوق االإن�سان حماية 

قانونية لها، لكنها ال تعرفها، وال تعرف مدى قوة تاأثريها، هذه ال�سرعة تعطيها بعدًا حمليا وعامليا، ت�ساندها 

واحلقوقيون  القرار  اأ�سحاب  من  واملتنورون  العام  الراأي  و�سّناع  واملفكرون  املدين  املجتمع  منظمات  فيها 

والكّتاب وال�سحفيون،

املهم�سون واملظلومون يف العديد من املجتمعات ال يعرفون، اأّن هناك من �سيقف اىل جانبهم من اأجل احل�سول 

على حقوقهم امل�سروعة. اإذ اأّن الثقافة احلقوقية غالبا ما تكون غائبة عنهم، وبخا�سة اأن الف�ساد والنزعات 

التع�سبية تلعب دوًرا �سلبيا يف طم�ص حقوق االإن�سان، وعدم العمل على هديها. 

اإنَّ اأخطر ما يتهدد �سلطة القانون هو �سلطة الف�ساد، عندما تعم خمتلف جوانب احلياة، فهي ال تعطل قوة 

الردع التي تتمتع بها االأخالق فقط وال املحا�سبة، لكنها تعطل �سلطة القانون و�سلطة الراي العام، فالف�ساد هو 

الذي يبطل تطبيق القوانني ب�سبب قوة ثقافته )كذا( واإ�ست�سرائه. 

من جهة ثانية ينبغي على منظمات املجتمع املدين اأن تعمل على ن�سر هذه احلقوق، 

والرتويج لها لدى اأو�سع فئات املواطنني، لتدلهم اىل حقوقهم املغبونة واملهدورة، 

والتي مبقدورهم عندما يرفعون ال�سوت مطالبني بها، يجدون الكثري من القوى 

55

الإعــالن الـعـالــمـي ل�سرعة حقوق الإن�سان  

ال�سرعة  على  تدريب  يف حلقة  عون  ن�سيم  الدكتور  قدمها  ورقة  ن�س 

العاملية حلقوق االإن�سان، ُنظمت من جمعبة التنمية لالإن�سان والبيئة 

يف مركز بلدية �سيدا يف �سهر اآذار2011،  وقد متت مناق�ستها و�سار اإىل 

االإن�سان  حقوق  جمعية  ولدى  املتدربني  لدى  كمرجع  بها  االإحتفاظ 

واحلق االإن�ساين.

دليل ال�سباب وحقوق االن�سان 



ال�سعبية وقوى الراأي العام ت�ساندهم وحتمل مطالبهم.

 من هنا ت�سري �سرعة حقوق االإن�سان برناجما ن�ساليا يف اأيدي منظمات املجتمع املدين ويف اأيدى جمموعات 

التطبيقية  القوانني  يف  واإدخالها  الوطنية  الد�ساتري  اأم  وجعلها  بتطبيقها،  املطالبة  على  تعمل  ال�سباب، 

وتف�سريها، ما يرفع من �ساأن االأفراد واملجموعات. وتخفف اإىل حد كبري النزاعات الداخلية عندما ي�سبح 

تطبيق القانون هو املعيار يف حل النزاعات الداخلية، واملطالبة بتغيري القوانني عندما مل تعد هذه القوانني 

تالئم املجتمعات التي تطبقها،  حتى اأن تطبيق �سرعة حقوق االإن�سان �سيخفف يف حال تطبيقه العديد من 

النزاعات بني الدول، عندما ت�سري هذه ال�سرعة معياًرا للقوانني الدولية، ومعياًرا لكي تبني الدول �سيا�ساتها 

على هذه االأ�س�ص.

 لذا فحقوق االإن�سان ميدان ن�سايل، وال ت�ستطيع املجموعات ال�سيا�سية اأن تنا�سل من اأجل �سيء دون اأن تكون 

على دراية كافية به، من هنا �سرورة معرفة حقوق االإن�سان واالإ�ساءة على بنودها. 

حقوق االإن�سان منط عي�ص يف تطبيقها. لقد عرف القرن الع�سرون اأ�سواأ احلروب الع�سكرية املدمرة للب�سر 

واحلجر. كما دمرت القيم الفكرية واالأخالقية ال�سامية لدي الب�سر. فقد �سقط يف احلرب العاملية الثانية 

وحدها ما يزيد على اأكرث من 75 مليون قتيل. واأ�ستخدمت فيها اأ�سوا اأنواع االأ�سلحة واأ�سدها فتكا واأكرثها 

تدمريا وهي القنبلة النووية. وال تزال م�سانع االأ�سلحة واملختربات احلربية يف الزمن الراهن تعمل على اإنتاج 

اأ�سلحة اأ�سد فتًكا واأو�سع تدمرًيا. ويتعمم اأكرث فاأكرث اإنتاج هذه االأ�سلحة وامتالكها وتخزينها. كما اأّن العقل 

الع�سكري ي�سعى باملقابل اىل حماية اجلنود املقاتلني وحت�سينهم، وتقدمي اأجور عالية لل�سباط دون اجلنود، 

وبث معنويات فارغة لدى اجلنود، لي�سبحوا ال�سحية االأوىل يف االأعمال الع�سكرية، هكذا جند يف احلروب 

اأن املدنيني االأبرياء هم العدد االأكرب من ال�سحايا، الذين ال ناقة وال جمل لهم يف القتال، واأي�سا  االأخرية 

من اجلنود الذين ي�سقطون من اأجل قيم، ال نعتقد اأنها ت�ساعد يف حتقيق حقوق االإن�سان وال�سالم لل�سعوب 

ورفاهيتها. فقد دلت التقارير، اأن ال�سحايا املدنيني يف احلرب العاملية االأوىل كانت بحدود ال. 14 % من عدد 

القتلى العام، يف حني اأن الباقني هم من الع�سكريني املقاتلني، اأما يف احلرب العاملية الثانية فقد كانت ن�سبة 

املدنيني اإىل القتلى بحدود الـ.40%، اأما يف احلروب االإ�سرائيلية االأخرية ويف حروب يوغ�سالفيا ال�سابقة، فقد 

اأ�سلحة �سديدة القتل والتدمري بعيدة  90% من ال�سحايا. وهكذا جند  و�سلت ن�سبة القتلى املدنيني اىل الـ. 

املدى، ت�ستخدم اأف�سل التكنولوجيا يف الت�سويب والتدمري، وجنود مقاتلني خمباأين يف ح�سونهم، ومدنيني 

هم ال�سحية االأوىل يف احلروب، وكاأن العقل الب�سري �سار يف خدمة القتل والدمار دون رفاه االإن�سان واأمنه 

و�سالمته واإ�ستقراره. وال�سوؤال املركزي اىل اأين؟

الوقود  اإ�ستخدام  اىل  فاأكرث  اكرث  ت�سعى  ال�سناعية،  الدول  �سيما  وال  الب�سرية،  اأن  جند  ثانية  جهة  من   

االأحفوري ) النفط والفحم احلجري( ما ي�سبب اإطالق الغازات الدفيئة املنبعثة من امل�سانع وال�سيارات، ما 

ي�سهم يف االإحتبا�ص احلراري، ويرفع م�ستوى حرارة االأر�ص، وتغيري املناخ. وهكذا جند يف الفرتة االأخرية 

املزيد من الكوارث الطبيعية من زالزل وت�سونامي وفيا�سانات واأعا�سري، تكلف الب�سرية  لي�ص اأقل ما تكلفها 

احلروب الع�سكرية من تدمري و�سحايا ب�سرية. كما جند تدمرًيا للبيئات الطبيعية، والغابات املطرية، وموائل 

احليوانات، واإنقرا�ص العديد من اأ�سناف احليوانات النادرة، واإتالفا للعديد من اأ�سناف   النباتات، وتعدي 

االإن�سان على الطبيعة ب�سكل كبري، ما يغري من حرارة املحيطات، وير فع حرارة االأر�ص، وي�سكل اإختالال كبريا 

يف توازن مكونات الطبيعة  ويف توازن العالقة ما بني االإن�سان واحليوان والبيئة الطبيعية، وت�سبح  احل�سارة 

الب�سرية جمعاء على كف عفريت. ال ي�ستطيع اأحد التنبوء مب�ستقبل الب�سرية فيه. ما يطرح ال�سوؤال البديهي 

اىل اأين فيما بعد؟

من ناحية اأخرى جند اأن العوملة بجانب العمل االأن�ساين فيها، ت�سعى اىل تعظيم االأرباح على ح�ساب القوى 

العمل،  �سوق  والتخلي عنهم يف  العاملني  العديد من  واإفقار  البطالة  املزيد من  ي�سبب  العاملة، ما  الب�سرية 

وطردهم خارج منازلهم، ما ي�سكل بيئة حا�سنة للجرمية والتهريب والت�سبب باأزمات  اإجتماعية- �سيا�سية 

واأمنية. هكذا بداأت بوادر التمرد االإجتماعي وال�سيا�سي تظهر هنا وهناك يف اأكرث من جمتمع ودولة، كنا نظن 

اأنه حم�سنة �سد االإختالالت االإجتماعية واالإ�سطرابات االأمنية.

 تعترب حقوق االإن�سان واملعرب عنها بال�سرعة العاملية حلقوق االإن�سان اآخر ما تو�سل اليه الفكر الب�سري النبيل. 

والنخب  للمفكرين  ولي�ص  الب�سرية،  لعموم  امل�سرتكة  القناعة  وبات  الع�سرين،  القرن  من  االأول  الن�سف  يف 

املثقفة ومنظمات املجتمع 

نيل  اىل  ال�سبيل  للمواطنني  ينري  م�سعال  وبات  العاديني.  املواطنني  من  وا�سعة  لفئات  ولكن  فقط،،  املدين 

حقوقهم امل�سروعة، ويك�سبهم قوى اإجتماعية  كبرية ت�ساندهم وتقف اىل جانبهم،

 ويف املقلب لالآخر جند اأن ن�ساط املفكرين ومنظمات املجتمع املدين، اأثناء عملها على تطبيق بنود �سرعة 

اأن هذه ال�سرعة ناق�سة  اآفاق جديدة للعمل من اجل تطوير هذه ال�سرعة، هكذا جند  حقوق االإن�سان جتد 

بهدف  الب�سرية  اليه  اإ�ستندت  الذي  واالأ�سا�ص  الب�سرية،  كمنظم حلياة  اإليها  نظرنا  اإذا  بع�ص جوانبها،  يف 

االإعرتاف بحقوق االإن�سان، والتي علينا البناء على اأ�سا�سها لفتح اأفاق جديدة اأمام م�ستقبل الب�سرية، 

ولكن علينا معرفة هذه احلقوق اأوال والعمل على هديها، وال�سعي اىل جعلها اأم ال�سرائع واأن تكون القوانني 

املحلية م�ستمدة من روح حقوق االإن�سان، ومن ن�سو�ص �سرعتها.  ومن ثم العمل يف ما بعد على تطويرها 

واالإ�سافة اليها. لكن بكونها تكت�سب هذا البعد العاملي وامل�ستوى احل�ساري الذي بلغته الب�سرية، ت�سري هذه 

ال�سرعة �سالحا بيد املنظمات االأهلية وح�سنا يتح�سنون به يف عملهم ال�سيا�سي واالإجتماعي، وهي الركن 

القانوين الذي يلجاأون اليه يف عملهم. ويرفعونه يف وجه كل ظلم يلحق بهم. وهكذا ي�سحبون الب�ساط من 

حتت اأقدام ال�سلطات ال�سيا�سية، التي ال تعمل بهدي �سرعة حقوق االإن�سان، وال تطبق مبادءها. ما يك�سب هذه 

املنظمات حليفا قويا هو اجلانب النبيل من الراأي العام العاملي، الذي يرى يف حقوق االإن�سان حقا اأوليا بنبغي 

تطبيقه. لذا �سيرتكز منهجنا بال�سكل التايل، �سنثبت ن�ص ال�سرعة كما هو. ومن ثم نبني ما هو غري مطبق يف 

ن�سو�سنا الوطنية القانونية، ونبدي بع�ص مالحظاتنا عليه، مبا نراه نحن يف جمعية التنمية لالإن�سان والبيئة 

من اأهداف ومباديء من ال�سرورة اأن ت�سبح متنا ا�سا�سيا يف �سرعة حقوق االإن�سان. ونركز على الثغرات التي 

تعتور القوانني اللبنانية، والتي ال تراعي هذه ال�سرعة. اإّن التناق�ص بني الن�سو�ص وتطبيقاتها العملية، هو 

الذي ي�سكل ميدان عمل جمعيات املجتمع املدين، التي عليها اأن تنا�سل لردم هذه الهوة، وجعل قوانني البلد 

متوافقة مع �سرعة حقوق االإن�سان.

 من ناحية ثانية فاإن حقوق االإن�سان مبا هي �سرائع وقوانني تتنا�سب مع مراحل الوعي االإجتماعي وال�سيا�سي 

الذي يبلغه الفكر االإن�ساين يف مرحلة تاريخية معينة. وهناك اأي�سا ممار�سات اأخرى ت�سكل اإنتهاكا لكرامة 

االإن�سان واحلط من قيمته، وهو جمال اآخر لعمل منظمات املجتمع املدين، ت�سعى من اأجل رفع ال�سوت عاليا 

من اأجل تطوير مواد حقوق االإن�سان. 
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م�سطلحات ذات �سلة:
احلق: ما ميكن لل�سخ�ص اأن ميلك اأو يفعل اأو يتلقى من االآخرين ب�سفة اإجبارية.

وال�سيا�سية  واالقت�سادية  والثقافية  املدنية  احلقوق  ت�سمل  عاملية  قانونية  �سمانٌة  االإن�سان:  حقوق 

واالجتماعية، حتمي مبادئ اإن�سانية كاحلرية والعدالة وامل�ساوة، وتتناول حقوقًا فردية وجماعية وتركز على 

معايري معرتف بها دوليًا.

واإقرار  وترابطها،  وتكاملها  التجزئة  وعدم  التمييز،  وعدم  وامل�ساواة  العاملية،  االإن�سان:  حقوق  مبادئ 

حقوق االأجيال القادمة، وامل�سوؤولية العامة، ومبداأ اإعطاء اأكرب قدٍر ممكن من التمتع بهذه احلقوق.

االإعالن  وي�سدر  معنٍي،  مبو�سوع  املتعلقة  االأ�سا�سية  املبادئ  من  جمموعٍة  يت�سمن  دويل  ن�ٌص  االإعالن: 

ولي�ص  املتحدة،  لالأمم  العامة  اأو عن اجلمعية  موؤمتٍر دويل خا�ص مبو�سوع معني،  اختتام  اإما يف  باالإجماع 

اإىل  ثم  اتفاقية  اإىل  للو�سول  االأوىل  اخلطوة  اأحيانًا  وميثل  وادبية،  معنوية  قوة  بل  الزامية  قوة  لالإعالن 

بروتوكول.

من  جمموعة  تت�سمن  دولية(،  اأو  )اإقليمية  االأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  دولية  ن�سو�ص  هي  االتفاقية: 

احلقوق وااللتزامات التي يجب على الدول اأن حترتمها وتعمل على تنفيذها بعد امل�سادقة عليها.

اأحكام  تفعيل  اإىل  ويهدف  امل�سادقة  قواعد  نف�ص  اإىل  يخ�سع  االتفاقيات،  من  خا�ص  نوٌع  الربوتوكول: 

اأقرتها  التي  احلقوق  حماية  اآليات  تفعيل  اإىل  يهدف  اأو  املو�سوع  بنف�ص  تتعلق  والتي  �سبقته  التي  االتفاقية 

االتفاقية.

ن�ص دويل لي�ص له مبدئيا قوة ملزمة للدول االع�ساء وال يوؤدي اىل اي التزام وهو يقدم فقط  التو�سية: 

توجيهات ويقرتح اولويات عمل

التوقيع: هو موافقة اأولية للدولة على االتفاقية يتم بعد اعتمادها من طرف االأمم املتحدة، ولي�ص له اأي اأثر 

قانوين، فهو غري ملزم واإمنا يعترب مبثابة اإعالن نوايا، حيث تعرب الدولة بوا�سطته على موافقتها االلتزام 

باالتفاقية.

الت�سديق: اأو امل�سادقة اأو االن�سمام، هو موافقة الدولة على معاهدة اأو اتفاقية عرب االأجهزة الت�سريعية 

تتمتع  امل�سادقة  وبعد  دولة،  بكل  الد�ستور اخلا�ص  اأحكام  بح�سب  املهمة  اليها هذه  توكل  التي  التنفيذية  اأو 

اأن ي�سمل بع�ص  للت�سديق عليها  القوانني املحلية. وميكن  اأقوى من  اإلزامية  الدول بقوة  االتفاقية يف غالب 

التحفظات. ولكي تدخل االتفاقية حيز التنفيذ يجب اأن يتوافر فيها عدد اأدنى من امل�سادقات يحدده ن�سها.

ع معاهدًة اأو  التحفظ: هو اإعالن من جانب واحد اأيًا كانت �سيغته اأو ت�سميته، ت�سدره دولة ما حيث ُتوقِّ

اأحكام  لبع�ص  القانوين  االأثر  تغيرَي  اأو  ا�ستبعاَد  به  م�ستهدفة  اليها،  تن�سم  اأو  تقرها  اأو  تقبلها  اأو  ت�سدقها 

املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة. اأي اأنها ال تلزم نف�سها بجزٍء اأو اأجزاٍء بعينها من االتفاقية.

الدول االطراف: هي الدول التي ت�سادق على االتفاقية وت�سبح ملتزمة باأحكامها.

االليات التعاقدية: هي االليات التي تن�ساأ مبقت�سى احكام االتفاقية املرتبطة بها وتقت�سر مهامها على 

ال�سهر على تطبيق احكام االتفاقية، وعلى تلقي ودرا�سة التقارير التي تقدمها الدول االطراف يف االتفاقية 

كما ميكنها تلقي الر�سائل او ال�سكاوى عند انتهاك حق من احلقوق التي اقرتها االتفاقية.

باتفاقية  ترتبط  ال  والتي  االن�سان  اطار جلنة حقوق  املن�ساأة يف  االليات  وهي  التعاقدية:  االليات غري 

ما. واهم االليات اخلا�سة بحقوق االن�سان هي جلنة حقوق االن�سان التي تتفرع عنها عدة اليات اخرى مثل 

املقررين واخلرباء واللجان الفرعية.

معني  منظمات غري حكومية جلهاز  او عن طريق  مبا�سرة  ب�سفة  االفراد  قبل  من  تقدم  دعوة  ال�سكوى: 

تعاقدي او غري تعاقدي، عند انتهاك حق من احلقوق التي اقرتها االتفاقية الدولية. وتخ�سع ال�سكوى اىل 

�سروط ت�سبطها هذه االتفاقية.

ال�سفة اال�ست�سارية: مينحها املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي يف االمم املتحدة للمنظمات غري احلكومية 

التي تطلبها. وت�سمح هذه ال�سفة للمنظمات باأن ت�سارك يف كافة اعمال وموؤمترات ودورات منظمات االمم 

املتحدة وهياكلها املتخ�س�سة دون ان يكون لديها احلق يف الت�سويت.

الطفل: كل ان�سان مل يتجاوز الثامنة ع�سرة، ما مل يبلغ �سن الر�سد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.

التعذيب: اي عمل ينتج عنه امل او عذاب �سديد، ج�سديا كان ام عقليا، يلحق عمدا ب�سخ�ص ما بق�سد 

احل�سول من هذا ال�سخ�ص، او من �سخ�ص ثالث على معلومات او على اعرتاف، او معاقبة على عمل ارتكبه 

او ي�ستبه يف انه ارتكبه هو او �سخ�ص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او اي �سخ�ص ثالث او عندما يلحق مثل 

هذا االمل او العذاب الي �سبب من اال�سباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، او يحر�ص عليه او يوافق عليه 
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او ي�سكت عنه موظف ر�سمي او اي �سخ�ص اخر يت�سرف ب�سفته الر�سمية. وال يت�سمن ذلك االمل او العذاب 

النا�سئ فقط عن عقوبات قانونية او املالزم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عر�سية لها.

التمييز العن�سري: اي متييز او ا�ستثناء او تقييد او تف�سيل يقوم على ا�سا�ص العرق او اللون او الن�سب او 

اال�سل القومي او االثني وي�ستهدف او ي�ستتبع تعطيل او عرقلة االعرتاف بحقوق االن�سان واحلريات اال�سا�سية 

او التمتع بها او ممار�ستها، على قدم امل�ساواة، يف امليدان ال�سيا�سي او االقت�سادي او االجتماعي او الثقايف او 

يف اي ميدان اخر من ميادين احلياة العامة.

التمييز �سد املراأة: اي تفرقة او ا�ستبعاد او تقييد يتم على ا�سا�ص اجلن�ص ويكون من اثاره او اغرا�سه، 

توهني او احباط االعرتاف للمراأة بحقوق االن�سان واحلريات اال�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية واملدنية او يف اي ميدان اخر، او توهني او احباط متتعها بهذه احلقوق او ممار�ستها 

لها، ب�سرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى ا�سا�ص امل�ساواة بينها وبني الرجل.
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اإن جميع املواد الواردة يف هذا الدليل ماأخوذة عن مراجع واإ�سدارات لالأمم املتحدة وبرنامج حقوق 

االإن�سان ومواد لور�ص تدريبية لنا�سطني حقوقيني.



جمعية التنمية لالن�سان والبيئة

�ص.ب: 884 �سيدا 
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