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دليل ال�شباب وحقوق االن�سان

مقدمة اجلمعية
يف اطار �سعينا اىل انتاج ادلة معرفية تدعم ال�شباب يف ن�شاطهم املدين ،ت�ضع جمعية التنمية لالن�سان والبيئة
 DPNAبني يديكم دليلها التا�سع بعنوان ال�شباب وحقوق االن�سان.
ت�أتي حقوق االن�سان يف �صلب العمل التنموي واالجتماعي الذي تقوم به اجلمعية منذ ت�أ�سي�سها ،وانتاج دليل
معريف اليوم هو فقط للت�أكيد ان حقوق االن�سان هي البو�صلة الرئي�سية جلميع العاملني يف جمال العمل
االجتماعي �سواء كانوا افرادا نا�شطني او جمموعات او م�ؤ�س�سات.
لقد �سعت اجلمعية من خالل هذا الدليل اىل انتاج مادة معرفية بلغة �سل�سة تنا�سب ال�شباب ،مراعية ان ت�أخذ
ما تراه اكرث اهمية ويلم�س واقع ال�شباب وحاجاتهم يف ن�ضالهم املدين احلقوقي.
وال ي�سعنا اال ان نقدم جزيل ال�شكر اىل اململكة الهولندية ونخ�ص �سفارتها يف بريوت التي �شاركتنا احللم
والهدف ،ودعمت برنامج �سفراء حقوق االن�سان الذي نفذ يف جنوب لبنان يف مرحلته االوىل ،وانتج هذا الدليل.
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مقدمة الدليل
ان انتماءنا اىل بلد �شارل مالك االب الروحي لل�شرعة العاملية حلقوق االن�سان يحملنا م�س�ؤولية اكرث مما
يحملنا فخر وتباهي.
انطالقا من هذه القناعة انطلقنا يف ت�صميم الدليل والذي حتما ال يعو�ض عن اي �سعي معريف يف جمال
حقوق االن�سان وهي امل�س�ؤولية االكرب التي تقع على عاتق النا�شطني االجتماعيني يف �سعيهم امل�ستمر لزيادة
املعرفة ،اميانا منا ان حقوق االن�سان البد ان تكون الرديف والقاعدة اال�سا�س لأي ن�ضال اجتماعي و�شرط
ا�سا�سي للتطور والنهو�ض مبجتمعنا.
يحوي الدليل ملحة �سريعة عن حقوق االن�سان ،خم�ص�صا ق�سما �صغريا للحق يف التنمية وهذا التخ�صي�ص
ي�أتي يف اطار قناعتنا ب�أهمية هذا احلق و�ضرورة الإ�ضاءة عليه .كما خ�ص�ص ق�سم للمعاهدات الدولية واخر
ملجل�س حقوق االن�سان وهيئات معاهدات حقوق االن�سان.
ويف ق�سم منف�صل مت عر�ض اليات الر�صد مع الرتكيز اكرث على االليات الال تعاقدية على اعتبار انها اداة
اكرث مرونة يف يد النا�شط احلقوقي.
ويف حماولة لر�سم �صورة عامة عن واقع حقوق االن�سان يف لبنان وو�ضع ف�صل خم�ص�ص لكنه ال يدعي ابدا
االحاطة التامة بكل ايجابيات او �سلبيات هذا الواقع.
كما تطرق الدليل اىل مفهوم الالعنف باعتباره االداة الوحيدة لدى املنا�ضلني احلقوقيني.
وقد ارفد الدليل بثالث مالحق ر�أينا انه من املفيد ا�ضافتها لقيمتها ،االول يعر�ض ال�شرعة الدولية حلقوق
االن�سان كما وردت وذلك لتبقى وثيقة لدى ال�شباب احلقوقيني للعودة اليها كمرجعية ا�سا�سية يف اي ن�ضال
حقوقي او اجتماعي او تنموي .والثاين هو ورقة قدمها د ن�سيم عون حول االعالن العاملي حلقوق االن�سان،
والثالث خ�ص�ص مل�صطلحات على عالقة مبو�ضوع الدليل.
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دليل ال�شباب وحقوق االن�سان
ملحة عامة وتاريخية
ت�شكل حقوق الإن�سان �ضمانة قانونية عاملية حتمي الأفراد واملجموعات من الأفعال التي تعوق التمتع باحلريات
الأ�سا�سية وكرامة الإن�سان .ويلزم قانون حقوق الإن�سان احلكومات بالقيام ببع�ض الأ�شياء ويحظر عليها
�أ�شيا ًء �أخرى .ومن �أهم مميزات حقوق الإن�سان �أنها م�ضمونة دولي ًا ،وحممية ال ميكن جتزيئها قانون ًا ،وهي
تركز على كرامة الإن�سان ،وحتمي الأفراد واملجموعات ،وهي ملزمة للدول واجلهات الفاعلة فيها ،وهي
حقوق وال ميكن التنازل عنها �أو نزعها ،وهي مت�ساوية ومرتابطة فيما بينها.
�إن حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية موجودة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ويف خمتلف املعاهدات
(عهود واتفاقيات) ،والإعالنات واملبادئ التوجيهية ،وجمموعات املبادئ التي و�ضعتها الأمم املتحدة
واملنظمات الإقليمية .وهي ت�شمل جمموعة كبرية من ال�ضمانات ،تعالج كل جانب من جوانب حياة الإن�سان
والتفاعل الإن�ساين تقريب ًا .ومن بني احلقوق امل�ضمونة جلميع الب�شر ميكن تعداد:
احلق يف احلياة،
احلق يف عدم التعر�ض للتعذيب �أو للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة،
احلق يف عدم التعر�ض لالعتقال �أو االحتجاز تع�سف ًا ،واحلق يف حماكمة عادلة،
احلق يف عدم التعر�ض للتمييز،
احلق يف التمتع بحماية القانون على قدم امل�ساواة مع الآخرين،
حق الأفراد يف �أال ت�ستباح ،تع�سف ًا ،حرمة حياتهم اخلا�صة �أو �أ�سرهم �أو م�ساكنهم �أو
مرا�سالتهم،
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات والتعبري والتجمع والتنقل،
احلق يف التما�س ملج�أ والتمتع به،
احلق يف اجلن�سية،
احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين،
حق الت�صويت والإ�سهام يف احلكم،
احلق يف �شروط عمل عادلة ومر�ضية،
حق الفرد يف ما يفي بحاجته من الغذاء وامل�أوى والك�ساء ويف ال�ضمان االجتماعي،
احلق يف ال�صحة،
احلق يف التعلم،
احلق يف امللكية،
حق امل�شاركة يف احلياة الثقافية،
احلق يف التنمية،
...واملزيد من احلقوق التي �سيكت�شف الإن�سان حاجته لها مع تطوره ورقيه.
فهذه احلقوق مل تُدرك دفع ًة واحد ًة بل هي ح�صيلة تراكم الوعي الإن�ساين ،وميكن تلم�س جذور
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بع�ضها لدى القوانني الإلهية الثابتة التي يجب �أن يتمتع بها جميع النا�س ،ويف التعاليم ال�سماوية ال�سيما
مبادئ املحبة والعدل والت�أكيد على العديد من احلقوق ولدى املفكرين اليونانيني القدامى والرومان.
وميكن ا�ست�شعارها يف ال�شرائع القدمية كما يف �شريعة حمورابي يف بابل� .أو من خالل ر�صد امل�ساواة بني
الب�شر يف كل طبقة من طبقات تق�سيم املجتمعات الرومانية (عبيد ،احرار ،ا�سياد.)...
�إن حقوق الإن�سان كانت الأهداف غري املعلنة ،ولكنها املحركة ملختلف الثورات االجتماعية
وال�سيا�سية منذ ثورة العبيد ،عندما �صرخ �سبارتاكو�س "�أنا عبد ول�ست حيوان ًا" ،وتطورت هذه
املفاهيم مع ظهور فكرة امل�ساوة بني النا�س واحلريات للجميع املرتافقة مع ن�شوء مفهوم الدولة .وتبلورت �أكرث
مع الإعالن الفرن�سي حلقوق الإن�سان الذي �صدر عام  1789والذي م َّيز بني حقوق طبيعية و�أخرى تُعطى
وتحُ مى بالقانون .ثم جاء ميثاق الأمم املتحدة عام  ،1945والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام ،1948
و�أخذت املقاربات الوطنية تتحول �إىل م�س�ؤولية دولية مع تطور ن�صو�ص الت�شريع الداخلية للدول ومواثيق
القانون العام.
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دليل ال�شباب وحقوق االن�سان
احلق يف التنمية

قوانني املعاهدات

تعني التنمية الب�شرية امل�ستدامة بالن�سبة �إىل الأمم املتحدة ،النمو االقت�صادي والتوزيع
املن�صف وتعزيز قدرات النا�س وزيادة اخليارات املتوفرة لهم .والأولية الكربى يف
التنمية هي ا�ستئ�صال الفقر ،و�إدماج املر�أة يف عملية التنمية واالعتماد على الذات،
وتقرير ال�شعوب واحلكومات مل�صريها مبا يف ذلك متتع ال�شعوب الأ�صلية بحقوقها.

هي �صكوك ملزمة قانون ًا للدول الأطراف فيها ،وهي ت�شمل كل قوانني
حقوق الإن�سان املن�صو�ص عليها يف العديد من االتفاقات الدولية� ،سوا ًء
معاهدات �أو عهود ًا �أو اتفاقيات ،والتي و�ضعتها الدول جماعي ًا
كانت
ٍ
ب�صورة ثنائية �أو متعددة الأطراف ووقعت و�صادقت عليها.
وبع�ض هذه املعاهدات يغطي جمموع ًة كامل ًة من احلقوق مثل العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .وهناك معاهدات �أخرى
تركز على �أنواع معينة من االنتهاكات مثل اتفاقية منع جرمية الإبادة
اجلماعية واملعاقبة عليها ،واالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز العن�صري ،واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
والعقوبة القا�سية والال�إن�سانية �أو املهينة.

وفق كل ذلك تعترب حقوق الإن�سان �أ�سا�سية يف مفهوم التنمية التي ميثل الإن�سان فيها
حمور مبد�أ التنمية الب�شرية امل�ستدامة .مع الت�أكيد على �أن الإن�سان هو امل�ستفيد من
هذا احلق ،وهو مو�ضوعه كما هو احلال بالن�سبة جلميع حقوق الإن�سان الآخرى .فهو حق
ميكن للنا�س �أن يطالبوا به فردي ًا وجماعي ًا ،وهو ُملز ٌم لكل الدول كونها ملزمة ب�ضمان
فر�ص مت�ساوية وكافية للو�صول �إىل املوارد الأ�سا�سية ،و ُملز ٌم �أي�ض ًا للمجتمع الدويل
�ضمن التزامه بت�شجع ال�سيا�سات االمنائية العادلة والتعاون الدويل الف َّعال .فالتنمية
وفق ًا للأمم املتحدة "عملية اقت�صادية واجتماعية وثقافية و�سيا�سية �شاملة ت�ستهدف
التح�سني امل�ستمر لرفاهية ال�سكان ب�أ�سرهم والأفراد جميعهم على �أ�سا�س م�شاركتهم
الن�شطة واحلرة والهادفة يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها".
وميكن التعبري عن احلق يف التنمية وفق الإعالن الذي اعتمدته الأمم املتحدة عام 1986
بالقول" :يحق لكل �إن�سان امل�شاركة والإ�سهام يف حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية
وثقافية و�سيا�سية والتمتع بهذه التنمية" .وي�شمل ذلك احلق ال�سيادة الدائمة على املوارد
الطبيعية ،وتقرير امل�صري ،وامل�شاركة ال�شعبية ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وتوفري الظروف املنا�سبة
للتمتع باحلقوق املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية الآخرى.
فالتنمية لي�ست �إح�سان ًا ،بل هي حق .وهي بالتايل ككل احلقوق تعني �أن
ل�شخ�ص مطلب ًا ،وعلى �شخ�ص �آخر باملقابل واجب �أو التزام قانوين ،ما يعني
�أن احلكومات م�س�ؤولة �أمام النا�س عن الوفاء بهذه االلتزامات.
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كما توجد معاهدات �أخرى تركز على فئات معينة ينبغي حمايتها؛ مثل اتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال واملهاجرين
و�أفراد �أ�سرهم ،واالتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني.
وهناك نوع يركز على حاالت معينة كالنزاع امل�سلح مثل اتفاقيات جنيف الأربع  ،1949وبروتكويل عام 1997
اال�ضافيني امللحقني بهذه االتفاقيات.
كما �أن معايري حقوق الإن�سان جم�سدة �أي�ض ًا
يف �أنواع �أخرى من ال�صكوك؛ كالإعالنات
والتو�صيات وجمموعات املبادئ ومدونات
ال�سلوك واملبادئ التوجيهية (مثل �إعالن احلق
يف التنمية ،و�إعالن حقوق الأ�شخا�ص املنتمني
�إىل �أقليات قومية �أو �إثنية �أو دينية �أو لغوية،
واملبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية  )...وهي لي�ست �صكوك ًا ملزمة يف
حد ذاتها ،غري �أن لها قوة �أدبية وتوفر
للدول توجيه ًاعملي ًا يف �سلوكها .وت�ستمد
عدد
هذه ال�صكوك قيمتها من اعرتاف ٍ
ري من الدول بها وقبولها.
كب ٍ
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دليل ال�شباب وحقوق االن�سان
جمل�س حقوق الإن�سان
هو الهيئة احلكومية الدولية الرئي�سية يف الأمم املتحدة التي ت�ضطلع بامل�س�ؤولية عن حقوق الإن�سان ،ويت�ألف
املجل�س من  47دولة ع�ضو ًا يتم انتخابها ملدة ثالث �سنوات ب�صور ٍة مبا�شر ٍة وفردي ٍة باالقرتاع ال�سري من
جانب غالبية �أع�ضاء اجلمعية العامة ،مقره جنيف ،وي�شمل دوره معاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان ،مبا يف
ذلك االنتهاكات اجل�سيمة واملنهجية ،وتعزيز التن�سيق الف َّعال حلقوق الإن�سان وتعميمها يف الن�سق العام
لأعمال منظومة الأمم املتحدة.
الواليات والآليات:
.1اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل :يقوم
املجل�س دوري ًا بعقد ثالث جل�سات �سنوي ًا م�ستغرق ًا
�أربع �سنوات ال�ستعرا�ض قيام كافة الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة البالغ عددها 192
دولة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها يف جمال كل
حقوق الإن�سان ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية
والثقافية واالجتماعية ،بهدف ا�ستكمال �أعمال
هيئات املعاهدات ،وذلك يتيح تدخل املنظمات
غري احلكومية من خالل :تقدمي تقارير �أ�صحاب
امل�صلحة ،واال�شرتاك يف �إعداد التقرير الوطني
من خالل الت�شارك بني احلكومي والأهلي
يف جلان وطنية لإعداد التقارير ،والت�أثري
على الدولة لإقرار التقرير النهائي ،ومتابعة
التو�صيات بعد اعتماد التقرير ،وتقدمي تقرير
مرحلي بعد �سنة من اعتماد التقرير.
 .2اللجنة اال�ست�شارية :وهي هيئة فرعية ملجل�س حقوق الإن�سان ،وتركز يف عملها على الدرا�سات وعلى
بحوث جترى بالطريقة وال�شكل اللذين يطلبهما املجل�س.
تقدمي امل�شورة ا�ستناد ًا �إىل ٍ
� .3إجراء ال�شكاوى :يتناول الأمناط الثابتة من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
وامل�ؤيدة ب�أدل ٍة موثوقٍ بها يف �أي مكان يف العامل وحتت �أي ظرف .وي�ستند الإجراء �إىل البالغات التي ترد من
الأفراد �أو املجموعات �أو املنظمات التي تدعي �أنها �ضحي ًة النتهاكات حقوق الإن�سان �أو �أن لديها معرفة موثوقة
بوقوع هذه االنتهاكات.
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 .4الإجراءات اخلا�صة :هي �آليات لر�صد حاالت
حقوق الإن�سان يف بلدان �أو �أقاليم حمددة ،وتقدم
امل�شورة ب�ش�أنها ،وتقارير علنية عنها (الواليات
القطرية)� ،أو ب�ش�أن الظواهر الأكرب من انتهاكات
حقوق الإن�سان يف كل �أنحاء العامل (الواليات
املو�ضوعية) .ويعمل �أ�صحاب الواليات (املقررون
اخلا�صون ،واملمثلون اخلا�صون ،واملمثلون واخلرباء
امل�ستقلون ،و�أع�ضاء الفرق العامة) ب�صفة �شخ�صية
على :ا�ستالم وتبادل وحتليل املعلومات ب�ش�أن حقوق
الإن�سان ،والرد على ال�شكاوى الفردية ،و�إجراء
الدرا�سات ،و�إر�سال نداءات �أو خطابات عاجلة �أو
خطابات ادعاء على احلكومات ،واال�ضطالع بزيارات
قطرية بنا ًء على دعوة من احلكومات و�إ�صدار
اال�ستنتاجات والتو�صيات على �أ�سا�سا هذه الزيارات،
وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن التعاون التقني على ال�صعيد
القطري ،العمل يف �أن�شطة الرتويج العام.
 .5فرق العمل :هدفها توفري اخلربة التقنية
الالزمة للفريق العامل لتمكينه من تقدمي تو�صيات
مالئمة ملختلف العنا�صر ب�ش�أن ق�ضايا حمددة.
 .6املنتدى االجتماعي :هو حيز فريد للحوار
التفاعلي بني �آليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
وخمتلف اجلهات �صاحبة ال�صلة ،وهو ي�ؤكد على
�أهمية بذل جهود من�سقة على ال�صعد الوطنية
والإقليمية والدولية لتعزيز التما�سك االجتماعي على
�أ�سا�س العدالة االجتماعية والإن�صاف والت�ضامن،
وتناول البعد االجتماعي لعملية العوملة وما تنطوي
عليه من حتديات.
ومن الواليات الآليات �أي�ض ًا :املنتدى املعني بق�ضايا
الأقليات ،و�آلية اخلرباء املتعلقة بحقوق ال�شعوب
الأ�صلية ،والآليات املت�صلة ب�إعالن وبرنامج ديربان
(مناه�ضة العن�صرية).
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هيئات معاهدات حقوق الإن�سان
هي جلان من اخلرباء امل�ستقلني ،تقوم بر�صد تنفيذ الدول الأطراف لأحكام معاهدات الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان عن طريق ا�ستعرا�ض التقارير املقدمة دوري ًا من الدول الأطراف حول اخلطوات املتخذة لتنفيذ
�أحكام املعاهدات ،وي�صدر عن اللجان مالحظات ختامية ت�شري �إىل اجلوانب الإيجابية يف تنفيذ الدولة
للمعاهدات ،و�أخرى ت�شري للمجاالت التي تو�صي فيها الدول َة باتخاذ املزيد من الإجراءات.
وتتمتع معظم هيئات معاهدات حقوق الإن�سان ب�صالحيات ا�ستالم ودرا�سة ال�شكاوى الفردية ،يف حني يتمكن
بع�ضها الآخر من �إجراء حتقيقات ،ومتلك جلن ٌة واحد ٌة ،هي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،والية القيام
بزيارات �إىل الأماكن التي يوجد فيها �أ�شخا�ص حمرومون من احلرية من �أجل منع التعذيب.
لكل من اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان والق�ضاء على التمييز العن�صري ،وجلنة مناه�ضة التعذيب،
ويجوز ٍ
واللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،وجلنة حماية حقوق املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم ،وجلنة
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واللجنة املعنية بحاالت االختفاء الق�صري (ابتداء من �أيلول � ،)2008أن
طرف حلقوقهم .كما ي�سمح
ينظروا يف ال�شكاوى �أو البالغات املقدمة من الأفراد الذين ي َّدعون انتهاك دول ٍة ٍ
الربوتكول االختياري للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،بتقدمي �شكاوى
فردية بعد دخوله حيز التنفيذ.
وميكن لهذه الهيئات اعتماد تدابري م�ؤقت ٍة يف حاالت عاجلة للحفاظ على الو�ضع القائم حتى ت�ستطيع اتخاذ
قرار نهائي ب�ش�أن املو�ضوع .ويجوز للجنة مناه�ضة التعذيب ،واللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة،
وجلنة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واللجنة املعنية بحاالت االختفاء الق�سري �أن تبد�أ حتقيقات �إذا تلقت
انتهاكات خطري ٍة �أو ج�سيم ٍة �أو منهجي ٍة
أ�س�س قوي ٍة بوجود
ٍ
معلومات موثوق ٍة تت�ضمن � ٍ
ٍ
إ�شارات ت�ستند على � ٍ
طرف.
للمعاهدات يف �أي دول ٍة ٍ
كما تطبق جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري ،واللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،وجلنة مناه�ضة التعذيب،
واللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،وجلنة العمال املهاجرين� ،إجراءات ملعاجلة ال�شكاوى �أو
إجراءات تت�ص ُل بتدابري
املنازعات بني الدول الأطراف .يف حني َو َ�ضعت جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري �
ٍ
التحذير املبكر والإجراءات العاجلة.
وهذه الهيئات �أو اللجان هي:
• اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ( ،)1977تر�صد تنفيذ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
وبروتوكوله االختياري (.)1966
• جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ( ،)1985تر�صد تنفيذ العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (.)1966
• اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز العن�صري ( ،)1970تر�صد تنفيذ اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز العن�صري (.)1969
• اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ( ،)1982تر�صد تنفيذ اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (.)1979
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• جلنة مناه�ضة التعذيب ( ،)1987تر�صد تنفيذ اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (.)1984
• اللجنة الفرعية ملنع التعذيب (� ،)2006أن�ش�أت مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة
التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (.)2002
• جلنة حقوق الطفل ( ،)1991تر�صد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( )1989وبروتوكوليها االختياريني.
• جلنة العمال املهاجرين ( ،)2004تر�صد تنفيذ االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين و�أفراد
�أ�سرهم (.)1990
• جلنة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ( ،)2008تر�صد تنفيذ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
(.)2006
وهناك هيئة عا�شرة من هيئات معاهدات الإن�سان وهي اللجنة املعنية بحاالت االختفاء الق�سري� ،ستن�ش�أ بعد
دخول االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ( )2006حيذ التنفيذ.
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ر�صد حقوق الإن�سان
ب�شكل رئي�سي اىل تعزيز م�س�ؤولية الدولة يف حماية حقوق الإن�سان ،وعدم ا�ستبدال هذه
يهدف الر�صد ٍ
�صبح �أك َرث حر�ص ًا يف
امل�س�ؤولية ،حيث ي�سمح الر�صد ب�أداء دو ٍر وقائي (عند ر�صد م�س� ٍؤول حكومي ف�إنه ُي ُ
َ
التوقف عند مراقبة التطورات وجمع املعلومات و�إدراك �أمناط ال�سلوك فقط ،بل يجب
�سلوكه) ،وال ينبغي
�أي�ض ًا حتديد امل�شاكل وت�شخي�ص ُم�سبباتها ودرا�سة احللول املحتملة وامل�ساعدة على حلها� ،إذ �إن و�ضع
القواعد ال ي�ضمن تطبيقها ،ناهيك عن �ضمان حقوق الإن�سان ،لذلك كان البد من مراقبة احلقوق عن كثب
ُ�سهم فيها العديد من اجلهات على عدة �أ�صعدة:
مراقب ًة ت ُ

.1
على ال�صعيد الوطني :هناك العديد من اجلهات التي ميكن لها �أن ت�ساعد يف
ر�صد تطبيق قوانني حقوق الإن�سان على هذا ال�صعيد وهي :الوكاالت والدوائر احلكومية املعنية ،وامل�ؤ�س�سات
املن�ش�أة مبوجب مبادئ باري�س مثل جلان حقوق الإن�سان امل�ستقلة �أو �أمناء املظامل وتعرف با�سم "م�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان الوطنية" ،واملنظمات غري احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان ،واملنظمات الأهلية ،واملحاكم،
والربملان ،وو�سائل االعالم ،والرابطات املهنية ،والنقابات العمالية ،واملنظمات الدينية ،وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية ،والأفراد.
 .2على ال�صعيد الإقليمي :وفيه ميكن ر�صد هذه احلقوق من قبل اجلهات التالية :النظم الإقليمية مثل
النظام العربي والنظام االمريكي والنظام الأوروبي والنظام االفريقي ،اللجان الإقليمية مثل جلنة البلدان
االمريكية حلقوق الإن�سان ،واللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب ،...املحاكم الإقليمية مثل املحكمة
الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان (�سرتا�سبورغ) ،املحكمة االفريقية حلماية حقوق الإن�سان وال�شعوب.
 .3على ال�صعيد الدويل :حيث يقوم بر�صد حقوق الإن�سان عدد من املنظمات غري احلكومية ف�ض ًال عن
الأمم املتحدة ،وهو على نوعني:
 .1-3الر�صد االتفاقي /التعاقدي :وهي الآليات املرتبطة بكل اتفاقية واللجان املن�ش�أة مبوجبها،
وتعمل عن طريق :ا�ستعرا�ض تقارير الدول ،املالحظات النهائية ،التعاليق العامة ،ال�شكاوى الفردية،
التحقيقات اخلا�صة.
وي�شرتط لقبول ال�شكاوى يف الر�صد االتفاقي �أن تكون ال�شكوى معلومة امل�صدر ،و�أن تكون مكتوبة ،و�أن يكون
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مقدم ال�شكوى من دول ٍة طرف يف االتفاقية ،ويجب �أن تتعلق ال�شكوى بانتهاك ن�صو�ص االتفاقية وبعد ا�ستنفاذ
كافة طرق الطعن الداخلية ،و�أال تكون معرو�ض ًة على هيئ ٍة دولية ،و�أن تكون �ضمن اخت�صا�ص اللجنة.
 .2-3الر�صد غري االتفاقي /غري التعاقدي :وهو مرتبط ب�أجهزة الأمم املتحدة ،ويعمل من خالل
اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ملجل�س حقوق الإن�سان (راجع جمل�س حقوق الإن�سان) والإجراءات اخلا�صة التي
ت�ستند �إىل الإجراءات والآليات التي و�ضعتها جلنة حقوق الإن�سان واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي وهي:
 -1الإجراء � 1503أو نظام ال�شكاوى :وهو �إجراء �سري ملعاجلة البالغات املتعلقة بالأمناط الدائمة
النتهاكات حقوق الإن�سان اجل�سيمة يف �أي من دول العامل �سواء كانت ُموقع ًة �أو ُم�صادق ًة على اتفاقية حقوق
الإن�سان �أم ال.
ومت ُّر عملية درا�سة ال�شكوى مبراحل هي :مرحلة تقدمي ال�شكوى ،ثم �إحالتها �إىل فريق العمل املعني بالر�سائل
لدى اللجنة الفرعية ،ثم �إىل الفريق العامل املعني باحلاالت لدى جمل�س حقوق الإن�سان الذي يقرر �إما حفظ
امللف �أو �إحالته �إىل جمل�س حقوق الإن�سان والذي ميكن �أن يحيله �إىل اجلمعية العامة.
وهو ي�شرتط �صدور ال�شكوى مكتوب ًة عن �أفراد �أو منظمات (بعيدة عن الغاية ال�سيا�سية) ،و�أن تك�شف ال�شكوى
دائم من االنتهاكات ،و�أن تكون معلوم َة امل�صدر ،و�أن تت�ضمن و�صف ًا دقيق ًا للحقائق ،و�أن تُق َّدم بعد
عن ٍ
منط ٍ
ُ
ا�ستنفاذ طرق الطعن الداخلية.
 -2الإجراء � 1235أو نظام املقررين اخلوا�ص :يتم مبوجبه بحث ور�صد حاالت حقوق الإن�سان يف
بلدانٍ و�أقاليم معين ٍة (الآليات �أو الواليات القطرية ومنها :االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،افغان�ستان ،العراق،
ال�صومال ،ال�سودان ،يوغو�سالفيا� ،)...أو معاجلة م�شكل ٍة حمدد ٍة من م�شاكل حقوق الإن�سان (الآليات �أو
الواليات املتخ�ص�صة ومنها :املعني بال�سكن الالئق ،واملعني مب�س�ألة بيع الأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء واملواد
اخلالعية ،واحلقوق الثقافية ،واملعني بحقوق الإن�سان والفقر املدقع ،واملعني بحرية الدين واملعتقد.)...
وهو حق لأي �شخ�ص ،لي�س له �شروط �شكلية (يكفي بيان هوية ال�ضحية وتاريخ الفعل واملكان وامل�س�ؤولني)
وعلى �أثره يقوم املقرر باالت�صال بالدولة املعنية بهدف اال�ستف�سار والتو�ضيح لإيجاد حلولِّ ،
ويلخ�ص عادة
النتائج يف تقرير� ،أو قد ينتج عنها زيارات ميدانية �أو زيارات قطرية �أو بعثات تق�صي حقائق� ،أو توجيه نداء
عاجل للدولة.
كما �أن هذا الإجراء مناط بفرقٍ عاملة م�ؤلف ٍة من خرباء يعملون ب�صفتهم ال�شخ�صية (الفريق العامل املعني
بحاالت االختفاء الق�سري �أو الطوعي� ،أو الفريق العامل املعني باالحتجاز التع�سفي)� ،أو م�ؤلف ٍة من �أفراد
معينني كمقررين خا�صني �أو ممثلني �أو خرباء م�ستقلني (املقرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ضاء واملحامني،
واملمثل اخلا�ص للأمني العام املعني بحالة حقوق الإن�سان يف كمبوديا ،واخلبري امل�ستقل املعني بحالة حقوق
الإن�سان يف هايتي)� ،أو من الأمني العام مبا�شرة كما هو احلال فيما يتعلق مب�س�ألة حقوق الإن�سان والنزوح
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اجلماعي� .إال �أن هذا الإجراء يواجه عدة �صعوبات �أهمها :نق�ص و�ضعف الإمكانات الب�شرية ،وعدم تعامل
الدول مع املقررين �أو فرق العمل ،وعدم الأخذ بتو�صياتهم.

لبنان وحقوق الإن�سان

 .3-3عمليات حفظ ال�سالم وحقوق الإن�سان امليدانية :زاد يف الآونة االخرية �إدماج جوانب حقوق
الإن�سان يف واليات عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم حيث يكلف املوظفون الدوليون القائمون على
َ
بوظائف خمتلف ٍة تت�صل بحقوق الإن�سان مبا يف ذلك ر�صد حالتها والإبالغ عنها .كذلك انيطت
تنفيذها
والي ٌة وا�سع ُة النطاق يف جمال حقوق الإن�سان ببعثة مراقبي الأمم املتحدة يف ال�سلفادور ،وهيئة الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف كمبوديا ،وبعثة الأمم املتحدة يف البو�سنة والهر�سك وغريهم...
 .4-3املكاتب امليدانية� :أن�ش�أ مفو�ض الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف عدة بلدان مكاتب ميدانية حلقوق
الإن�سان مكلفة بر�صد هذه احلقوق.
تتلقى الأمم املتحدة كل عام �آالف ال�شكاوى من انتهاكات حقوق الإن�سان .وقد ان�ش�أت املنظمة جمموع ًة
متنوع ًة من الآليات ملعاجلة هذه ال�شكاوى ،من اجليد �إعادة ذكرها:
 الإجراءات القائمة على املعاهدات التي تكفل نظر الهيئات املن�ش�أة مبوجب املعاهدات ال�سالفة يف بالغات. الآليات غري االتفاقية مثل املقررين اخلا�صني والفرق العاملة للجنة حقوق الإن�سان مبا يف ذلك معاجلتهابتوجيه نداءات عاجلة �إىل احلكومات.
 الإجراء رقم  1503الذي يعالج ال�شكاوى �سر ًيا ويحدد االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان.وال بد �أن يدرك النا�شطون احلقوقيون �أن الواليات التف�صيلية ت�سهل التعامل مع املقر الرئي�سي للأمم املتحدة
والهيئات التعاقدية الآخرى التابعة للأمم املتحدة ،وبخا�صة تلك الهيئات الأقل ح�سا�سية ملتطلبات حقوق
الإن�سان .وينبغي �أن يدركوا املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة بالوالية املطبقة يف بلدهم .مع العلم
�أن جمع املعلومات ال�سليمة والدقيقة لتوثيق حاالت حقوق الإن�سان ميكن �أن يكون عملية طويلة و�صعبة .وال
ميكن بالتايل توقع الو�صول �إىل نتائج �سريعة يف جميع احلاالت.

يفر�ض توقيع الدول وم�صادقتها على معاهدات حقوق االن�سان ،جمموعة من االلتزامات
القانونية على عاتقها .فتقت�ضي هذه امل�صادقة وجوب التزام الدول احرتام احكام هذه
املعاهدات وتطبيقها ،كما تق�ضي هذه امل�صادقة من جانب اخر �ضرورة ادماج هذه االتفاقية
يف الت�شريع الداخلي لت�صبح جزء من القانون املحلي للدولة.
وي�ؤكد الد�ستور اللبناين على احلقوق واحلريات التالية:
املادة  – 6ان اجلن�سية اللبنانية وطريقة اكت�سابها وحفظها وفقدانها حتدد مبقت�ضى القانون.
املادة  – 7كل اللبنانيني �سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ويتحملون
الفرائ�ض ،والواجبات العامة دون فرق بينهم.
املادة  – 8احلرية ال�شخ�صية م�صونة ويف حمى القانون وال ميكن ان يقب�ض على احد ،او يحب�س ،او يوقف
اال وفقا لأحكام القانون .وال ميكن حتديد جرم ،او تعيني عقوبة اال مبقت�ضى القانون.

�إن �أحد الأهداف الرئي�سية التي ي�سعى �إليها ن�شطاء حقوق الإن�سان هو توفري معلومات �صحيحة ودقيقة ت�ش ِّكل
لدى تقدميها ملوظفي حقوق الإن�سان �أ�سا�س ًا لإجراء فوري �أو م�ستقبلي قد يتخذه املوظف مع ال�سلطات املحلية
�أو قد يتخذه ر�ؤ�سا�ؤه �أو هيئات الأمم املتحدة� .إذ يدرك الن�شطاء �أن انتهاك �أي حق قد يكون �سبب ًا
�أ�سا�سي ًا وراء اندالع �أعمال العنف وغريه من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان.
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املادة  – 9حرية االعتقاد مطلقة ،والدولة بت�أديتها فرو�ض االجالل هلل تعاىل حترتم جميع االديان واملذاهب
وتكفل حرية اقامة ال�شعائر الدينية حتت حمايتها على ان ال يكون يف ذلك اخالل يف النظام العام ،وهي
ت�ضمن اي�ضا للآهلني على اختالف مللهم احرتام نظام االحوال ال�شخ�صية وامل�صالح الدينية.
املادة  – 10التعليم حر ما مل يخل بالنظام او ينايف االداب ،او يتعر�ض لكرامة احد االديان ،او املذاهب.
وال ميكن ان مت�س حقوق الطوائف من جهة ان�شاء مدار�سها اخلا�صة .وعلى ان ت�سري يف ذلك وفقا لالنظمة
العامة التي ت�صدرها الدولة يف �ش�أن املعارف العمومية.
املادة  – 11اللغة العربية هي اللغة الوطنية الر�سمية ،اما اللغة الفرن�سية فتحدد االحوال التي ت�ستعمل بها
مبوجب قانون.

املادة  – 12لكل لبناين احلق يف تويل الوظائف العامة ،ال ميزة الحد على االخر اال من حيث اال�ستحقاق،
واجلدارة ح�سب ال�شروط التي ين�ص عليها القانون .و�سيو�ضع نظام خا�ص ي�ضمن حقوق املوظفني يف الدوائر
التي ينتمون اليها.
املادة  – 13حرية ابداء الر�أي قوال ،وكتابة ،وحرية الطباعة ،وحرية االجتماع ،وحرية ت�أليف اجلمعيات
كلها مكفولة �ضمن دائرة القانون.
املادة  – 14للمنزل حرمة ،وال م�سوغ الحد الدخول اليه اال يف االحوال ،والطرق املبينة يف القانون.
املادة  – 15امللكية يف حمى القانون فال يجوز ان ينزع عن احد ملكه اال لأ�سباب املنفعة العامة ،ويف االحوال
املن�صو�ص عليها يف القانون وبعد تعوي�ضه عنه تعوي�ضا عادال.
كما تن�ص املادة  21على ان ،لكل وطني لبناين بلغ من العمر احدى وع�شرين �سنة كاملة حق يف ان يكون
ناخبا على ان تتوافر فيه ال�شروط املطلوبة مبقت�ضى قانون االنتخاب.
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لبنان واالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان:
ان كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها من خالل:
احرتام احلق ومنع �إعاقة التمتع به ،حماية احلق و�ضمان عدم انتهاكه ،وتفعيل احلق
باتخاذ ال�سيا�سات والتدابري الالزمة.
ان�ضم لبنان �إىل �ست من اتفاقيات الأمم املتحدة الرئي�سية ال�سبع املعنية بحقوق الإن�سان ،وهي" :العهدان
الدوليان اخلا�صان باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية" يف عام
 ،1972و"اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري" يف عام  ،1971و"اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة" يف عام  ،1997و"اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة" يف عام  ،2000و"اتفاقية حقوق الطفل" يف عام  ،1991كما ان�ضم �إىل
"الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل" ،ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف النزاعات امل�سلحة يف عام
 ،2002وبيع الأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء واملواد الإباحية يف عام.2001
وان�ضم لبنان كذلك �إىل �سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماين املعنية بحقوق الإن�سان ،وهي:
"االتفاقية رقم ( )98ب�ش�أن حق التنظيم النقابي واملف�أو�ضة اجلماعية" وذلك يف عام  ،1977و"االتفاقيتان
( )29و( )105املعنيتان بالق�ضاء على ال�سخرة
والعمل الإجباري" يف عام  ،1977واالتفاقيتان
( )100و( )111املعنيتان بالق�ضاء على التمييز
يف �شغل الوظائف" يف عام  ،1977و"االتفاقيتان
( )138و( )182املعنيتان مبنع ا�ستخدام الأطفال
والقا�صرين" يف عامي  2003و 2001على التوايل.
حتفظات لبنان يف االتفاقيات الدولية:
اعرب لبنان عن حتفظه على بع�ض بنود
االتفاقيات التي ان�ضم �إليها ،وهذه التحفظات
تتعلق باالتفاقيات التالية:
• اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري" :املادة  ,-22-املتعلقة بطرق حل
النزاعات ب�ش�أن تطبيق االتفاقية �أو تف�سريها،
ويرى لبنان �أنه يف كل نزاع يكون طرف ًا فيه يلزم
موافقة جميع الأطراف ذات ال�صلة حتى ميكن
�إحالته ملحكمة العدل الدولية.
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• اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة" :املادة  -9-الفقرة  ،2التي تكفل امل�ساواة بني
الن�ساء والرجال فيما يتعلق بجن�سية �أبنائهم .واملادة  -16-الفقرة  ،1التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ
�إجراءات منا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كل الأمور التي تتعلق بالزواج والعالقات العائلية ،حيث
حتفظ لبنان ب�ش�أن حق املر�أة يف اختيار ا�سم العائلة .واملادة  -29-الفقرة  ،1التي تتعلق بطرق حل النزاعات
بني الدول الأطراف يف االتفاقية ب�ش�أن تطبيق االتفاقية �أو تف�سريها.

بع�ض االجنازات اللبنانية على طريق احلقوق:
 -1يف جمال النهو�ض بحقوق املر�أة ،مت �إن�شاء هيئ ٍة وطنية للنهو�ض ب�ش�ؤون املر�أة اللبنانية ،وهيئ ٍة ملناه�ضة
تعديل قانوين عام � 1996ألغى العذر املخل بجرمية ال�شرف ،و�آخر عام 1998
العنف �ضد املر�أة ،ومت �إجراء ٍ
�أ�صبح مبوجبه التعليم جماني ًا و�إلزامي ًا يف املرحلة االبتدائية ،وتراجع معدل الأمية بني الن�ساء ،وارتفع معدل

لبنان واملواثيق الإقليمية
وافق لبنان على "�إعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم" ال�صادر عن م�ؤمتر وزراء خارجية الدول
الإ�سالمية عام  ،1990وهو وثيقة �إر�شادية ال حتتاج �إىل ت�صديق ،كما و َّقع على "امليثاق العربي حلقوق
الإن�سان /املعدل" الذي اعتمدته القمة العربية يف تون�س يف �أيار  2004لكن مل ُي�صادق عليه بعد.

م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان يف لبنان
تتوافر يف لبنان عدة �أمناط من م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان ينتمي بع�ضها للهياكل احلكومية،
وبع�ضها يف الإطار الربملاين ،ف�ض ًال عن املنظمات غري احلكومية .ومن بني مناذج امل�ستوى
الأول ،ت�أتي "اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة اللبنانية" وقد �أُن�شئت عام  1995عم ًال بقرارات
امل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة يف بكني من �أجل تطوير �أو�ضاع املر�أة وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
وعلى امل�ستوى الربملاين ت�أ�س�ست جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س النواب ،بهدف الدفاع عن حقوق الإن�سان،
و�ضمان احلريات العامة واخلا�صة وتعزيز ممار�ستها ،وكذلك �إلغاء الن�صو�ص والأعراف التي ت�ؤثر على
امل�ساواة بني اللبنانيني واللبنانيات ،والتوفيق بني القوانني والأنظمة اللبنانية واالتفاقيات واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان.
كما تتوافر يف لبنان العديد من املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،ومنها من يعمل
حمدد مثل حقوق الن�ساء� ،أو حقوق الطفل� ،أو حقوق الفئات اخلا�صة� ،أو
بحق
ٍ
عام �أو يخت�ص ٍ
ٍ
باخت�صا�ص ٍ
حقوق الفل�سطينيني و�أو�ضاعهم يف لبنان .ومنها ما يخت�ص بق�ضايا معينة كحرية اجلمعيات ،والعمل املدين،
ودميقراطية االنتخابات.
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حقائب وزاري ًة لأول مر ٍة يف تاريخ لبنان يف حكومة رئي�س الوزراء
االلتحاق املدر�سي للإناث .وتولت الن�ساء
َ
الأ�سبق عمر كرامي التي تَ�ش َّكلت يف  ،2004/10/26و�شغلت املر�أة لأول مرة �أي�ض ًا من�صب املدعي العام
بالنيابة يف  ،2004/11/10وجنحت الن�ساء يف م�ضاعفة ع�ضويتهن يف جمل�س النواب من ثالث نائبات �إىل
�سبع يف انتخابات  2005لت�صل ن�سبتهن �إىل  4,7باملئة.
� -2صدور قرار وزير العمل يف  2005/6/27الذي ي�سمح للالجئني الفل�سطينيني املولودين على الأرا�ضي
اللبنانية وامل�سجلني ب�شكل ر�سمي يف �سجالت وزارة الداخلية بالعمل يف معظم املهن التي كانوا ممنوعني من
ممار�ستها ،والتي يبلغ عددها ( )73مهنة ،وال ي�شمل القرار املهن احلرة مثل الطب واملحاماة التي ت�ستوجب
االن�ضمام �إىل نقابات هي حكر على املواطنني.
 -3قررت احلكومة اللبنانية يف � 8آب � 2005إلغاء القرار  1993/60الذي كان يفر�ض املوافقة امل�سبقة ملجل�س
الوزراء قبل ح�صول �أي جمعية على "علم وخرب" من وزارة الداخلية املقدم لوزارة الداخلية كي يكت�سب عمل
اجلمعيات �صف ًة قانوني ًة.
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الكل يعلم ان قوة املحبة وحدها ال تكفي كي ينت�صر العدل وال�سالم يف العامل ،بل يجب ان نعرف كيف نحب،
وب�أية طريقة ،حتى ي�صبح احلب فعاال ويحقق عمليا العدل وال�سالم .ومن اجليد هنا ان ن�شري اىل ان احد
املبادئ اال�سا�سية لالعنف هو ايجاد حجج وبراهني ميكن ان تثبت للخ�صم عدالة املطلب .ويفرت�ض الالعنف
اوال اللجوء اىل احلوار ،فهو دعوة اىل العقل يف �سبيل االقناع ،ونداء اىل ال�ضمري من اجل االهتداء .رغم
القناعة ان احلوار �شبه م�ستحيل يف اكرث االحيان بني املقهورين والظامل بني ال�ضحايا واجلالد .لذلك يجب
عليهم ان يعمدوا اىل تغري ميزان القوى ل�صاحلهم ويجعلون اللقاء واحلوار ممكنني.
ان عمل النا�شطني احلقوقيني الالعنفي ،ومن خالل ف�ضحه الظلم عالنية واعطائه بعدا دراماتيكيا،
وا�ستجوابه املبا�شر للم�س�ؤولني ،يهدف فعليا اىل ممار�سة �ضغط اخالقي .يرمي اىل خلق ازمة �ضمري وجدل
يرغمان اخل�صم على عدم جتاهل نتائج الظلم الذي يتحمل م�س�ؤوليته" ،فالعمل الالعنفي يهدف اىل اغراق
اخل�صم بعنفه هو بالذات ،لكن هذا ال�ضغط لي�س عنفا بل يحرتم حرية اخل�صم ،ور�أيه وقراره وحتركه".

حقوق االن�سان والالعنف
ال بد ان يكون ن�ضال الن�شطاء يف جمال حقوق االن�سان ن�ضاال 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 .وحتم ًا
ال ميكن تربير الدفاع عن حق ما من خالل �إنتهاك حق �أخر �أو �أكرث من حق .ويقول جان ماري مولر "نحن
نعرف جيدا كيف ان التطرف يف متجيد الق�ضية قد ادى بالنا�س ويف ظروف تاريخية عديدة اىل ارتكاب
ا�سو�أ الفظائع ،وهم على قناعة بانهم على حق".
ويعترب مولر ان اخلط�أ لي�س يف اعطاء االولوية للغاية باملقارنة مع الو�سائل بل هو يف ترك اختيار الو�سائل
عر�ضة لل�صدفة متجاهلي ان هناك �صلة ع�ضوية بني الو�سائل والغايات .اذا ان اختيار الو�سائل ي�أتي يف
املرتبة الثانية بعد الغايات ،ولكنه لي�س ثانويا .وهذا لي�س ترابطا اخالقيا فقط بل هو مرتبط اي�ضا ب�ضمان
الو�صول اىل الغايات ،يقول غاندي "الو�سائل هي كالبزرة والغاية كال�شجرة ،ان الغاية موجودة يف الو�سيلة
كما ان ال�شجرة موجودة يف البذرة".
ويقول الزعيم اليوغ�ساليف ميلوفان دجيال�س "بالطريقة نف�سها التي ان�ضممت بها اىل حركة ثورية ومار�ست
و�سائلها العنفية ،وانا على قناعة بانها كانت �ضرورية يف هذا العامل القا�سي حيث نعي�ش ،بالطريقة نف�سها
هجرت هذه الو�سائل عندما اقتنعت بطابعها املوهوم وبعجزها عن اجناح ما كان ينبغي حتقيقه والذي �شكل
مربرها الوحيد وهو االخوة بني الب�شر و�أن�سنه االن�سان" .ويف احلقيقة نحن ال ن�ستطيع ان نتحكم بالغايات
املن�شودة بل يف الو�سائل امل�ستخدمة ،ويقول مولر "نحن ال نتحكم بالغاية اال عن طريق الو�سائل ،فالغاية
جمردة فيما الو�سائل ملمو�سة".
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ان العمل الالعنفي يهدف اىل ممار�سة �ضغط حقيقي على اخل�صم من خالل اعمال ال تعاونية مبا�شرة معه
من اجل خلق ميزان قوى ي�ضعف هذا اخل�صم وي�شل حركته ويجعله غري قادر على الظلم من جديد ،فاذا كان
ف�ضح الظلم �ضغطا اخالقيا ،فان ان�ضاب منابع �سلطة اخل�صم يعترب �ضغطا اجتماعي .والعمل الالعنفي
يدرك انه رغم كل ال�ضغط وو�ضوح الظلم ،فانه من املمكن ان يبقى ال�ضغط االخالقي دون فاعلية ،طاملا
بقيت ال�ضمائر متحجرة ال ت�شعر باملظامل.
ان خيار الالعنف خيار ا�سرتاتيجي يق�ضي ان تكون كل االعمال التي يتم اللجوء اليها ال عنفية .فالالعنف
ديناميه خا�صة ال ميكن لأي عمل عنفي اال ان يعار�ضها وي�ؤدي اىل اف�شالها .وان تواجد العنف والالعنف
يف مكان واحد يعطي الغلبة للعنف يف فر�ض منطقة ،والن�ضال القائم على  %90من االعمال االعنفية و%10
من االعمال العنفية لي�س ن�ضاال العنفيا ينطوي على القليل من االعمال العنفية ،بل هو ن�ضال عنفي ينطوي
على اعمال ال عنفية .وهناك الكثري من التظاهرات الالعنفية التي غابت عن االخبار لتحل مكانها �صور
لبع�ض اال�شخا�ص �ضمن التظاهرة ير�شقون احلجارة ،مقدمني املربر لل�سلطات لأعتبارها كما الر�أي العام ان
املتظاهرين جل�أوا اىل العنف ،ناهيك عن ت�أثريها ال�سيئ على الر�أي العام .
اذا يفرت�ض بنا ان نعلن منذ بداية التحرك وبو�ضوح تبنينا اخليار اللعنفي كخيار ا�سرتاتيجي ولي�س تكتيكي.
وال بد ان يعمل املنا�ضلون احلقوقيون على اكت�ساب الر�أي العام من خالل ف�ضح الظلم بوا�سطة كل و�سائل
االت�صاالت واالعالم والتوعية التي ميكن اال�ستعانة بها .انه نوع من الدعاية يهدف اىل اطالع اكرب عدد
ممكن من اجلمهور على ا�سباب التحرك واهدافه .فالر�أي العام هو احلكم وال بد من اقناعه ب�شرعية
الق�ضية واحقيتها .ويجب منا�شدته ،وتوعيته ،وا�ستمالته ،فاملنت�صر يف معركة الر�أي العام �سيح�صل على كل
الفر�ص املمكنة لرتجيح كفة امليزان اىل �صالح ق�ضيته.
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وال بد للنا�شطني احلقوقيني اال�ستفادة من و�سائل االعالم والعمل على خلق حالة اعالمية تنقل املعلومات
للجمهور ،ورمبا من اجليد هنا البدء ب�إعالم االعالميني ب�شكل مبا�شر من خالل ار�سال ملف �شامل بقدر
االمكان حول ال�صراع اجلاري ،كما ميكن عقد م�ؤمتر �صحفي ،واال�ستفادة من العالقات ال�شخ�صية مع
ال�صحفيني .وميكن اللجوء اىل توزيع البيانات واملنا�شري يف اماكن و�ساعات حمددة ،وتداول العرائ�ض ول�صق
املنا�شري على اجلدران او حتى الكتابة عليها دون الإ�ساءة اىل جماليتها واحلر�ص على عدم تو�سيخ اجلدران
واالبنية .كما البد من اال�ستفادة من و�سائط التوا�صل احلديثة عرب ال�شبة العنكبوتية مثل تويرت وفي�س بوك
واملدونات وحتى االماكن املخ�ص�صة للتعليق على املوا�ضيع يف املواقع االلكرتونية لل�صحف وخمتلف و�سائل
االعالم.
وال بد ان يحر�ص املنا�ضلون ،خالل تعاطيهم مع االعالم ،ان ال يتحول الكالم اىل كالم عنيف يحمل القدح
واملبالغة وال�شتائم .فقوة الكلمة ت�أتي من �صحتها ولي�س من عنفها او ارتفاع وترية �صوتها .كما يجب االنتباه
من ت�سخيف االمور بطابع كاريكاتوري من خالل الكلمة مع مالحظة اهمية ا�ستخدام الفكاهة التي ت�سمح
لنا ب�أخذ موقع حمبب لدى الر�أي العام ،وت�شكل حتديا لدى اخل�صم الذي يجد نف�سه غري م�ؤهل حلمايتها.
ويف اطار املعركة الكت�ساب الر�أي العام ميكن اللجوء اىل االت�صال املبا�شر مع اجلمهور من خالل حتركات
علنية ،فيمكن اللجوء اىل التظاهر والتنقل من مكان رمزي اىل اخر او يف �ساحات حمددة ترفع خاللها
الرايات والالفتات وتوزع املنا�شري وتغنى خاللها االنا�شيد وتردد ال�شعارات ،كما ميكن اللجوء اىل ا�شكال
اخرى من التحركات مثل امل�سرح املن�شور ،وهو عبارة عن متثيل م�شهد م�سرحي يدوم ب�ضع دقائق يعرب عن
ر�سالة موجزة وب�سيطة ووا�ضحة .او ميكن اللجوء اىل االعت�صامات كاجللو�س يف مكان رمزي على ان يتم
االنتباه اىل تفادي ان ينتهي االعت�صام بفو�ضى عارمة.
ب�شكل عام ال بد للن�شطاء احلقوقيني االنتباه يف اي ن�شاط حقوقي مطلبي يقومون به اىل
ح�سا�سية الر�أي العام .وكيف يجب التوجه اليه ،لإي�صال الر�سالة واي�ضاح احلقائق دوان
اثارة التحفظات او انتهاك خ�صو�صية اجلمهور فكم من ق�ضية حمقة خ�سرت تعاطف الر�أي
العام لأنها مل تراعي حياته اليومية وخ�صو�صياته وراحته.
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ملحق 1
ال�شرعة الدولية حلقوق االن�سان
االعالن العاملي حلقوق االن�سان

اعتُمد و ُن�شر على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 217ألف (د)3-
امل�ؤرخ يف  10كانون الأول/دي�سمرب  1948الديباجة ملا كان االعرتاف بالكرامة املت�أ�صلة
يف جميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية وبحقوقهم املت�ساوية الثابتة هو �أ�سا�س احلرية والعدل
وال�سالم يف العامل .وملا كان تنا�سي حقوق الإن�سان وازدرا�ؤها قد �أف�ضيا �إىل �أعمال
همجية �آذت ال�ضمري الإن�ساين ،يف حني �أن غاية ما يرنو �إليه عامة الب�شر هو انبثاق
عا ٍمل يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ،ويتحرر من الفزع والفاقة .وملا كان من
ال�ضروري �أن يتوىل القانون حماية حقوق الإن�سان لكيال ي�ضطر املرء� ،آخر الأمر� ،إىل التمرد على اال�ستبداد
والظلم .وملا كانت �شعوب الأمم املتحدة قد �أكدت يف امليثاق من جديد �أميانها بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية،
وبكرامة الفرد وقدره ،ومبا للرجال والن�ساء من حقوق مت�ساوية ،وحزمت �أمرها على �أن تدفع بالرقي
االجتماعي قدم ًا ،و�أن ترفع م�ستوى احلياة يف ج ٍو �أرحب من احلرية .وملا كانت الدول الأع�ضاء قد تعهدت
بالتعاون مع الأمم املتحدة على �ضمان اطراد مراعاة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية واحرتامها .وملا
كان للإدراك العام لهذه احلقوق واحلريات الأهمية الكربى للوفاء التام بهذا التعهد .ف�إن اجلمعية العامة
تنادي بهذا الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على �أنه امل�ستوى امل�شرتك الذي ينبغي �أن ت�ستهدفه كافة ال�شعوب
والأمم حتى ي�سعى كل فرد وهيئة يف املجتمع ،وا�ضعني على الدوام هذا الإعالن ن�صب �أعينهم� ،إىل توطيد
احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ �إجراءات مطردة ،قومية وعاملية ،ل�ضمان
االعرتاف بها ومراعاتها ب�صور ٍة عاملي ٍة فعال ٍة بني الدول الأع�ضاء ذاتها ،و�شعوب الأر�ض اخلا�ضعة ل�سلطانها.
النا�س �أحرار ًا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق ،وقد وهبوا عق ًال و�ضمري ًا وعليهم �أن
* املادة (ُ :)1يولد جميع ِ
يعاملوا بع�ضهم بع�ض ًا بروح الإخاء.
* املادة ( :)2لكل �إن�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الإعالن ،دون �أي متييز،
كالتمييز ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي ر�أي �آخر� ،أو الأ�صل
الوطني �أو االجتماعي �أو الرثوة �أو امليالد �أو �أي و�ضع �آخر ،دون �أية تفرقة بني الرجال والن�ساء .وف�ض ًال عما
متييز �أ�سا�سه الو�ضع ال�سيا�سي �أو القانوين �أو الدويل للبلد �أو البقعة التي ينتمي
تقدم؛ فلن يكون هناك �أي ٍ
�إليها الفرد� ،سوا ًء كان هذا البلد �أو تلك البقعة م�ستقل ًة �أو حتت الو�صاية �أو غري متمتعة باحلكم الذاتي �أو
كانت �سيادتها خا�ضعة لأي قيد من القيود.
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* املادة ( :)3لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وال�سالمة ال�شخ�صية.
* املادة ( :)4ال يجوز ا�سرتقاق �أو ا�ستعباد �أي �شخ�ص ،ويحظر اال�سرتقاق وجتارة الرقيق بكافة �أ�شكالهما.
* املادة ( :)5ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب �أو العقوبات �أو املعامالت القا�سية �أو الوح�شية �أو تلك التي حتط
من كرامته.
* املادة ( :)6لكل �إن�سان �أينما وجد احلق يف �أن يتم االعرتاف ب�شخ�صيته القانونية.
* املادة ( :)7كل النا�س �سوا�سية �أمام القانون ،ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة دون �أية تفرقة ،كما �أن
لهم جميع ًا احلق يف حماية مت�ساوية �ضد �أي متيز يخل بهذا الإعالن ،و�ضد �أي حتري�ض على مثل هذا التمييز.
* املادة ( :)8لكل �شخ�ص احلق يف �أن يلج�أ �إىل املحاكم الوطنية لإن�صافه عن �أعمال فيها اعتداء على
احلقوق الأ�سا�سية التي مينحها له القانون.
* املادة ( :)9ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سفياً.
* املادة ( :)10لكل �إن�سانٍ احلقُ  ،على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين ،يف �أن ُينظر يف ق�ضيته �أمام حمكم ٍة
عادل وعلني للف�صل يف حقوقه والتزاماته و�أية تهمة جنائية توجه �إليه.
م�ستقل ٍة ونزيه ٍة ٍ
ب�شكل ٍ
ً
ً
�شخ�ص مته ٌم بجرمي ٍة ُيعترب بريئا �إىل �أن تُثبت �إدانته قانونا مبحاكمة علنية ت�ؤ َّمن له
* املادة ( -1- :)11كل
ٍ
عمل �أو االمتناع عن �أدائه �إال
فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه -2- .ال ُيدان �أي
�شخ�ص من جراء �أداء ٍ
ٍ
�إذا كان ذلك يعترب جرم ًا وفق ًا للقانون الوطني �أو الدويل وقت االرتكاب ،كذلك ال توقع عليه عقوب ٌة �أ�شد من
تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية.
* املادة ( :)12ال ُيعر�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو �أ�سرته �أو م�سكنه �أو مرا�سالته �أو حلمالت
�شخ�ص احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل �أو تلك احلمالت.
على �شرفه و�سمعته ،ولكل
ٍ
فرد �أن
فرد حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل حدود كل دولة -2- .يحق لكل ٍ
* املادة ( -1- :)13لكل ٍ
يغادر �أي بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق له العودة �إليه.
ً
فرد احلق يف �أن يلج�أ �إىل بالد �أخرى� ،أو يحاول االلتجاء �إليها هربا من اال�ضطهاد -2- .ال
* املادة ( -1- :)14لكل ٍ
ينتفع بهذا احلق من ُقدِّم للمحاكمة يف جرائم غري �سيا�سية �أو لأعمال تناق�ض �أغرا�ض الأمم املتحدة ومبادئها.
�شخ�ص من جن�سيته تع�سف ًا� ،أو
فرد حق التمتع بجن�سية ما -2- .ال يجوز حرمان
* املادة (-1- :)15لكل ٍ
ٍ
�إنكار حقه يف تغيريها.
* املادة ( -1- :)16للرجل واملر�أة متى بلغا �سن الزواج حق التزوج وت�أ�سي�س �أ�سرة دون �أي قيد ب�سبب اجلن�س
�أو الدين ،ولهما حقوق مت�ساوية عند الزواج و�أثناء قيامه وعند انحالله -2- .ال يربم عقد الزواج �إال بر�ضا
الطرفني الراغبني يف الزواج ر�ض ًا كام ًال ال �إكراه فيه -3- .الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية الأ�سا�سية للمجتمع
ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.
�شخ�ص حق التملك مبفرده �أو باال�شرتاك مع غريه -2- .ال يجوز جتريد �أحدٍ من
* املادة ( -1- :)17لكل
ٍ
ملكه تع�سف ًا.
�شخ�ص احلق يف حرية التفكري وال�ضمري والدين ،وي�شمل هذا احلق حرية تغيري ديانته
* املادة ( :)18لكل
ٍ
�أو عقيدته ،وحرية الإعراب عنهما بالتعليم واملمار�سة و�إقامة ال�شعائر ومراعاتها� ،سواء �أكان ذلك �سر ًا �أم
مع اجلماعة.
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�شخ�ص احلق يف حرية الر�أي والتعبري ،وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون �أي
* املادة ( :)19لكل
ٍ
تدخل ،وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت ،دون تقيد باحلدود اجلغرافية.
ٍ
�شخ�ص احلق يف حرية اال�شرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية-2- .ال يجوز
* املادة ( -1- :)20لكل
ٍ
�إرغام �أحدٍ على االن�ضمام �إىل جمعي ٍة ما.
فرد احلق يف اال�شرتاك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبالده �إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة
* املادة ( -1- :)21لكل ٍ
ً
�شخ�ص نف�س احلق الذي لغريه يف َت َقلُّ ِد الوظائف العامة يف البالد.
لكل
-2.
ا
ممثلني ُيختارون اختيار ًا حر
ٍ
بانتخابات نزيه ٍة ودوري ٍة ،جتري على
� -3إن �إرادة ال�شعب هي م�صدر �سلطة احلكومة ،و ُيعبرَّ عن هذه الإرادةٍ
�أ�سا�س االقرتاع ال�سري ،وعلى قدم امل�ساواة بني اجلميع� ،أو ح�سب �أي �إجراء ممُ اثل ي�ضمن حرية الت�صويت.
�شخ�ص ب�صفته ع�ضو ًا يف املجتمع احلق يف ال�ضمان االجتماعي ،ويف �أن يحقق بو�ساطة
* املادة ( :)22لكل
ٍ
املجهود القومي والتعاون الدويل ،ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها .احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والرتبوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو احلر ل�شخ�صيته.
�شخ�ص احلق يف العمل ،وله حرية اختياره ب�شروط عادلة مر�ضية ،كما �أن له حق
* املادة ( -1- :)23لكل
ٍ
بعمل احلقُ
أجر مت�س�أو للعمل -3- .لكل ٍ
فرد يقوم ٍ
احلماية من البطالة -2- .لكل فرد دون �أي متييز احلق يف � ٍ
ومر�ض يكفل له ولأ�سرته عي�شة الئقة بكرامة الإن�سان .ت�ضاف �إليه ،عند اللزوم ،و�سائل �أخرى
عادل
أجر ٍ
ٍ
يف � ٍ
�شخ�ص احلق يف �أن ين�شئ �أو ين�ضم �إىل نقابات حماية مل�صلحته.
للحماية االجتماعية -4- .لكل
ٍ
�شخ�ص احلق يف الراحة يف �أوقات
* املادة ( :)24لكل
ٍ
معقول ل�ساعات العمل ،ويف عطالت
الفراغ ،ويف حتديدٍ
ٍ
دورية ب�أجر.
�شخ�ص احلق يف م�ستوى من
* املادة ( -1- )25لكل
ٍ
كاف للمحافظة على ال�صحة والرفاهية له
املعي�شة ٍ
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ولأ�سرته ،ويت�ضمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة ،وله
احلق يف ت�أمني معي�شته يف حاالت البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�شيخوخة وغري ذلك من فقدان و�سائل
العي�ش نتيجة لظروف خارجة عن �إرادته -2- .للأمومة والطفولة حق يف م�ساعد ٍة ورعاي ٍة خا�صتني ،وينعم
رباط �شرعي �أو بطريقة غري �شرعية.
كل الأطفال بنف�س احلماية االجتماعية �سوا ًء �أكانت والدتهم ناجتة عن ٍ
�شخ�ص احلق يف التعلم ،ويجب �أن يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�سا�سية على
* املادة ( -1- )26لكل
ٍ
ً
الأقل باملجان ،و�أن يكون التعليم الأويل �إلزاميا ،وينبغي �أن يعمم التعليم الفني واملهني ،و�أن ُيي�سر القبول
للتعليم العايل على قدم امل�ساواة التامة للجميع ،وعلى �أ�سا�س الكفاءة -2- .يجب �أن تهدف الرتبية �إىل �إمناء
�شخ�صية الإن�سان �إمناء كام ًال ،و�إىل تعزيز احرتام الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وتنمية التفاهم والت�سامح
وال�صداقة بني جميع ال�شعوب واجلماعات العن�صرية �أو الدينية ،و�إىل زيادة جمهود الأمم املتحدة حلفظ
ال�سالم -3- .للآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية �أوالدهم.
فرد احلق يف �أن ي�شرتك ا�شرتاك ًا حر ًا يف حياة املجتمع الثقايف ،ويف اال�ستمتاع
* املادة ( -1- :)27لكل ٍ
فرد احلق يف حماية امل�صالح الأدبية
بالفنون ،وامل�ساهمة يف التقدم العلمي واال�ستفادة من نتائجه -2- .لكل ٍ
واملادية املرتتبة على �إنتاجه العلمي �أو الأدبي �أو الفني.
بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقت�ضاه احلقوق واحلريات املن�صو�ص
* املادة ( :)28لكل فرد احلق يف التمتع ٍ
عليها يف هذا الإعالن حتقق ًا تام ًا.
فرد واجباتٌ نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده ل�شخ�صيته �أن تنمو منو ًا ُحر ًا
* املادة ( -1- :)29على كل ٍ
كام ًال -2- .يخ�ضع الفرد يف ممار�سة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط ،ل�ضمان
االعرتاف بحقوق الغري وحرياتهم واحرتامها ،ولتحقيق املقت�ضيات العادلة للنظام العام وامل�صلحة العامة
والأخالق يف جمتمع دميقراطي -3- .ال ي�صح بحال من الأحوال �أن تمُ ار�س هذه احلقوق ممار�س ًة تتناق�ض
مع �أغرا�ض الأمم املتحدة ومبادئها.
حق يف القيام
ن�ص يجوز ت�أويله على �أنه يخ ِّول لدول ٍة �أو جماع ٍة �أو ٍ
فرد �أي ٍ
* املادة ( :)30لي�س يف هذا الإعالن ٌ
عمل يهدف �إىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.
ٍ
بن�شاط �أو ت�أدية ٍ

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية

اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة � 2200ألف (د )21-امل�ؤرخ يف  16كانون الأول/دي�سمرب 1966
تاريخ بدء النفاذ 3 :كانون الثاين/يناير  ،1976وفقا للمادة 27
الديباجة
�إن الدول الأطراف يف هذا العهد� ،إذ ترى �أن الإقرار مبا جلميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية من كرام ٍة �أ�صيلة
فيهم ،ومن حقوقٍ مت�ساوي ٍة وثابت ٍةُ ،ي�شكل وفق ًا للمبادئ املعلنة يف ميثاق الأمم املتحدة� ،أ�سا�س احلرية
والعدل وال�سالم يف العامل ،و�إذ تُقر ب�أن هذه احلقوق تنبثق من كرامة الإن�سان الأ�صيلة فيه ،و�إذ تدرك �أن
ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل ،وفق ًا للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،يف �أن يكون الب�شر �أحرار ًا
ومتحررين من اخلوف والفاقة ،هو �سبيل تهيئة الظروف ال�ضرورية لتمكني كل �إن�سان من التمتع بحقوقه
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،و�إذ ت�ضع يف اعتبارها ما على الدول،
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مبقت�ضى ميثاق الأمم املتحدة ،من التزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق الإن�سان وحرياته،
و�إذ تدرك �أن على الفرد ،الذي ترتتب عليه واجبات �إزاء الأفراد الآخرين و�إزاء اجلماعة التي ينتمي �إليها،
م�س�ؤولية ال�سعي �إىل تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد ،قد اتفقت على املواد التالية:
اجلزء الأول
املادة 1
 .1جلميع ال�شعوب حق تقرير م�صريها بنف�سها ،وهى مبقت�ضى هذا احلق حر ٌة يف تقرير مركزها ال�سيا�سي،
وحر ٌة يف ال�سعي لتحقيق منائها االقت�صادي واالجتماعي والثقايف.
 .2جلميع ال�شعوب� ،سعي ًا وراء �أهدافها اخلا�صة ،الت�صرف احلر برثواتها ومواردها الطبيعية دومنا �إخالل
ب�أية التزامات منبثقة عن مقت�ضيات التعاون االقت�صادي الدويل القائم على مبد�أ املنفعة املتبادلة وعن
�شعب من �أ�سباب عي�شه اخلا�صة.
حال حرمان �أي ٍ
القانون الدويل .وال يجوز يف �أي ٍ
 .3على الدول الأطراف يف هذا العهد ،مبا فيها الدول التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية �إدارة الأقاليم غري
املتمتعة باحلكم الذاتي ،والأقاليم امل�شمولة بالو�صاية� ،أن تعمل على حتقيق حق تقرير امل�صري ،و�أن حترتم
هذا احلق ،وفق ًا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة.
اجلزء الثاين
املادة 2
طرف يف هذا العهد ب�أن تتخذ ،مبفردها وعن طريق امل�ساعدة والتعاون الدوليني ،وال
 .1تتعهد كل دول ٍة ٍ
�سيما على ال�صعيدين االقت�صادي والتقني ،وب�أق�صى ما ت�سمح به مواردها املتاحة ،ما يلزم من خطوات
ل�ضمان التمتع الفعلي التدريجي باحلقوق املعرتف بها يف هذا العهد� ،سالك ًة �إىل ذلك جميع ال�سبل املنا�سبة،
وخ�صو�ص ًا �سبيل اعتماد تدابري ت�شريعية.
 .2تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن ت�ضمن جعل ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف هذا العهد
بريئ ًة من �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي �سيا�سي ًا كان �أو غري
�سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب.
 .3للبلدان النامية �أن تقرر ،مع �إيالء املراعاة الواجبة حلقوق الإن�سان والقت�صادها القومي� ،إىل �أي مدى
�ست�ضمن احلقوق االقت�صادية املعرتف بها يف هذا العهد لغري املواطنني.
املادة 3
تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�ضمان م�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية املن�صو�ص عليها يف هذا العهد.
املادة 4
تقر الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أنه لي�س للدولة �أن تخ�ضع التمتع باحلقوق التي ت�ضمنها طبقا لهذا العهد
�إال للحدود املقررة يف القانون ،و�إال مبقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق ،و�شريطة �أن يكون هدفها
الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي.
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املادة 5
�شخ�ص
أو
�
ة
جماع
أو
�
ة
دول
أي
ل
حق
أي
�
على
انطواءه
يفيد
نحو
على
أويله
�
ت
يجوز
حكم
أي
�
العهد
هذا
يف
 .1لي�س
ٍ
ٍ
ٍ
فعل يهدف �إىل �إهدار � ٍّأي من احلقوق �أو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد
مببا�شرة �أي ٍ
ن�شاط �أو القيام ب�أي ٍ
�أو �إيل فر�ض قيود عليها �أو�سع من تلك املن�صو�ص عليها فيه.
ت�ضييق على � ٍّأي من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها �أو النافذة يف �أي
 .2ال يقبل فر�ض �أي قيدٍ �أو �أي
ٍ
بلدٍ تطبيق ًا لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو �أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها �أو كون اعرتافه
بها �أ�ضيق مدى.
اجلزء الثالث
املادة 6
 .1تعرتف الدول الأطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل ،الذي ي�شمل ما لكل �شخ�ص من حق يف �أن تتاح له
�إمكانية ك�سب رزقه بعمل يختاره �أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ تدابري منا�سب ٍة ل�صون هذا احلق.
 .2يجب �أن ت�شمل التدابري التي تتخذها ك ٌل من الدول الأطراف يف هذا العهد لت�أمني املمار�سة الكاملة
لهذا احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني ،والأخذ يف هذا املجال ب�سيا�سات وتقنيات من
�ش�أنها حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل �شروط ت�ضمن للفرد
احلريات ال�سيا�سية واالقت�صادية الأ�سا�سية.
املادة 7
تعرتف الدول الأطراف يف هذا العهد مبا لكل �شخ�ص من حق يف التمتع ب�شروط عمل عادلة ومر�ضية تكفل
على اخل�صو�ص:
(�أ) مكاف�أة توفر جلميع العمال ،كحد �أدنى:
"� "1أجر ًا من�صف ًا ،ومكاف�أة مت�ساوية لدى ت�ساوى قيمة العمل دون �أي متييز ،على �أن ي�ضمن للمر�أة
خ�صو�ص ًا متتعها ب�شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقا�ضيها �أجر ًا ي�ساوى �أجر
الرجل لدى ت�ساوى العمل.
ً
" "2عي�ش ًا كرمي ًا لهم ولأ�سرهم طبقا لأحكام هذا العهد.
(ب) ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة.
(ج) ت�ساوى اجلميع يف فر�ص الرتقية ،داخل عملهم� ،إىل مرتبة �أعلى مالئمة ،دون �إخ�ضاع ذلك �إال العتباري
الأقدمية والكفاءة.
(د) اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ ،والتحديد املعقول ل�ساعات العمل ،واالجازات الدورية املدفوعة الأجر،
وكذلك املكاف�أة عن �أيام العطل الر�سمية.
املادة 8
 .1تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي:
�شخ�ص يف تكوين النقابات باال�شرتاك مع �آخرين وفى االن�ضمام �إىل النقابة التي يختارها ،دومنا
(�أ) حق كل
ٍ
قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية ،على ق�صد تعزيز م�صاحله االقت�صادية واالجتماعية وحمايتها .وال يجوز
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�إخ�ضاع ممار�سة هذا احلق لأية قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضروري ًة ،يف جمتمع
دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي �أو النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(ب) حق النقابات يف �إن�شاء احتادات قومية �أو حتالفية ،وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية
دولية �أو االن�ضمام �إليها.
(ج) حق النقابات يف ممار�سة ن�شاطها بحرية ،دومنا قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري
�ضرورية ،يف جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي �أو النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإ�ضراب� ،شريطة ممار�سته وفق ًا لقوانني البلد املعنى.
 .2ال حتول هذه املادة دون �إخ�ضاع �أفراد القوات امل�سلحة �أو رجال ال�شرطة �أو موظفي الإدارات احلكومية
لقيود قانونية على ممار�ستهم لهذه احلقوق.
 .3لي�س يف هذه املادة �أي حكم يجيز للدول الأطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة  1948ب�ش�أن
احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري ت�شريعية من �ش�أنها� ،أو تطبيق القانون بطريقة
من �ش�أنها� ،أن تخل بال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقية.
املادة 9
تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل �شخ�ص يف ال�ضمان االجتماعي ،مبا يف ذلك الت�أمينات االجتماعية.
املادة 10
تُقر الدول الأطراف يف هذا العهد مبا يلي:
 .1وجوب منح الأ�سرة ،التي ت�شكل الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع� ،أكرب قدر ممكن من
احلماية وامل�ساعدة ،وخ�صو�ص ًا لتكوين هذه الأ�سرة ،وطوال نهو�ضها مب�س�ؤولية تعهد وتربية الأوالد الذين
تعيلهم .ويجب �أن ينعقد الزواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ر�ضا ًء ال �إكراه فيه.
 .2وجوب توفري حماية خا�صة للأمهات خالل فرتة معقولة قبل الو�ضع وبعده .وينبغي منح الأمهات العامالت،
�أثناء الفرتة املذكورة� ،إجاز ًة م�أجور ًة �أو م�صحوب ًة با�ستحقاقات �ضمان اجتماعي كافية.
 .3وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�صة ل�صالح جميع الأطفال واملراهقني ،دون �أي متييز ب�سبب
الن�سب �أو غريه من الظروف .ومن الواجب حماية الأطفال واملراهقني من اال�ستغالل االقت�صادي واالجتماعي.
كما يجب جعل القانون يعاقب على ا�ستخدامهم يف �أي عمل من �ش�أنه �إف�ساد �أخالقهم �أو الأ�ضرار ب�صحتهم
�أو تهديد حياتهم باخلطر �أو �إحلاق الأذى بنموهم الطبيعي .وعلى الدول �أي�ضا �أن تفر�ض حدود ًا دنيا لل�سن
ُيحظر القانون ا�ستخدام ال�صغار الذين مل يبلغوها يف عمل م�أجور ويعاقب عليه.
املادة 11
كاف له ولأ�سرته ،يوفر ما يفي
 .1تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل
�شخ�ص يف م�ستوى معي�شي ٍ
ٍ
متوا�صل لظروفه املعي�شية .وتتعهد الدول الأطراف
بحاجتهم من الغذاء والك�ساء وامل�أوى ،وبحقه يف حت�س ٍني
ٍ
باتخاذ التدابري الالزمة لإنفاذ هذا احلق ،معرتفة يف هذا ال�صدد بالأهمية الأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم
على االرت�ضاء احلر.
 .2واعرتاف ًا مبا لكل �إن�سان من حق �أ�سا�سي يف التحرر من اجلوع ،تقوم الدول الأطراف يف هذا العهد،
مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل ،باتخاذ التدابري؛ امل�شتملة على برامج حمددة ملمو�سة،
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والالزمة ملا يلي:
(�أ) حت�سني طرق �إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية ،عن طريق اال�ستفادة الكلية من املعارف التقنية
والعلمية ،ون�شر املعرفة مببادئ التغذية ،وا�ستحداث �أو �إ�صالح نظم توزيع الأرا�ضي الزراعية بطريقة تكفل
�أف�ضل �إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع بها.
ً
ً
(ب) ت�أمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال يف �ضوء االحتياجات ،ي�ضع يف اعتباره امل�شاكل التي
تواجهها البلدان امل�ستوردة للأغذية وامل�صدرة لها على ال�سواء.
املادة 12
 .1تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل �إن�سانٍ يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية والعقلية
ميكن بلوغه.
 .2ت�شمل التدابري التي يتعني على الدول الأطراف يف هذا العهد اتخاذها لت�أمني املمار�سة الكاملة لهذا احلق،
تلك التدابري الالزمة من �أجل:
(�أ) العمل على خف�ض معدل وفيات ا ُ
خلدّج والر�ضع وت�أمني منو الأطفال منو ًا �صحي ًا.
(ب) حت�سني جميع جوانب ال�صحة البيئية وال�صناعية.
(ج) الوقاية من الأمرا�ض الوبائية واملتوطنة واملهنية والأمرا�ض الأخرى وعالجها ومكافحتها.
(د) تهيئة ظروف من �ش�أنها ت�أمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املر�ض.
املادة 13
ٌ
فرد يف الرتبية والتعليم .وهى متفقة على وجوب توجيه الرتبية
 .1تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل ٍ
والتعليم �إىل الإمناء الكامل لل�شخ�صية الإن�سانية واحل�س بكرامتها ،و�إىل توطيد احرتام حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية .وهى متفق ٌة كذلك على وجوب ان تهدف عملية الرتبية والتعليم �إىل متكني كل �شخ�ص
حر ،وتوثيق �أوا�صر التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع الأمم وخمتلف
نافع يف
جمتمع ٍ
ٍ
من الإ�سهام بدو ٍر ٍ
الفئات ال�ساللية �أو الإثنية �أو الدينية ،ودعم الأن�شطة التي تقوم بها الأمم املتحدة من �أجل �صيانة ال�سلم.
 .2وتقر الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن �ضمان املمار�سة التامة لهذا احلق يتطلب:
(�أ) جعل التعليم االبتدائي �إلزامي ًا و�إتاحته جمان ًا للجميع.
(ب) تعميم التعليم الثانوي مبختلف �أنواعه ،مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقني واملهني ،وجعله متاحاً
للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة وال �سيما بالأخذ تدريجي ًا مبجانية التعليم.
(ج) جعل التعليم العايل متاح ًا للجميع على قدم امل�ساواة ،تبع ًا للكفاءة ،بكافة الو�سائل املنا�سبة ،وال �سيما
بالأخذ تدريجي ًا مبجانية التعليم.
(د) ت�شجيع الرتبية الأ�سا�سية �أو تكثيفها� ،إىل �أبعد مدى ممكن ،من �أجل الأ�شخا�ص الذين مل يتلقوا �أو مل
ي�ستكملوا الدرا�سة االبتدائية.
واف بالغر�ض،
منح
نظام
إن�شاء
�
و
امل�ستويات،
جميع
على
مدر�سية
�شبكة
إمناء
(هـ) العمل بن�شاط على �
ٍ ٍ
وموا�صلة حت�سني الأو�ضاع املادية للعاملني يف التدري�س.
 .3تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد باحرتام حرية الأباء� ،أو الأو�صياء عند وجودهم ،يف اختيار مدار�س
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لأوالدهم غري املدار�س احلكومية� ،شريطة تقيد املدار�س املختارة مبعايري التعليم الدنيا التي قد تفر�ضها �أو
تقرها الدولة ،وبت�أمني تربية �أولئك الأوالد ديني ًا وخلقي ًا وفق ًا لقناعاتهم اخلا�صة.
 .4لي�س يف �أي من �أحكام هذه املادة ما يجوز ت�أويله على نحو ُيفيد م�سا�سه بحرية الأفراد والهيئات يف �إن�شاء
و�إدارة م�ؤ�س�سات تعليمية� ،شريطة التقيد دائم ًا باملبادئ املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة،
ورهن ًا بخ�ضوع التعليم الذي توفره هذه امل�ؤ�س�سات ملا قد تفر�ضه الدولة من معايري دنيا.
املادة 14
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ،ومل تكن ،حني ا�صبحت طرف ًا ،قد متكنت من كفالة �إلزامية وجمانية
التعليم االبتدائي يف بلدها ذاته �أو يف �أقاليم �أخرى حتت واليتها ،بالقيام ،يف غ�ضون �سنتني ،بو�ضع واعتماد
عمل مف�صل ٍة للتنفيذ الفعلي والتدريجي ملبد�أ �إلزامية التعليم وجمانيته للجميع ،خالل عدد معقول من
خطة ٍ
ال�سنني يحدد يف اخلطة.
املادة 15
فرد:
 .1تُقر الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن من حق كل ٍ
(�أ) �أن ي�شارك يف احلياة الثقافية.
(ب)�أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.
(ج) �أن يفيد من حماية امل�صالح املعنوية واملادية الناجمة عن �أي � ٍأثر علمي �أو فني �أو �أدبي من �صنعه.
 .2تراعى الدول الأطراف يف هذا العهد ،يف التدابري التي �ستتخذها بغية �ضمان املمار�سة الكاملة لهذا احلق،
�أن ت�شمل تلك التدابري التي تتطلبها �صيانة العلم والثقافة و�إمناءهما و�إ�شاعتهما.
 .3تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد باحرتام احلرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والن�شاط الإبداعي.
 .4تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بالفوائد التي جتنى من ت�شجيع و�إمناء االت�صال والتعاون الدوليني يف
ميداين العلم والثقافة.
اجلزء الرابع
املادة 16
ً
 .1تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن تقدم ،طبقا لأحكام هذا اجلزء من العهد ،تقارير عن التدابري
التي تكون قد اتخذتها ،وعن التقدم املحرز على طريق �ضمان احرتام احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد.
�( .2أ) توجه جميع التقارير �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي يحيل ن�سخ ًا منها �إىل املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي للنظر فيها طبق ًا لأحكام هذا العهد.
(ب) على الأمني العام للأمم املتحدة �أي�ض ًا ،حني يكون التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد� ،أو جزء
�أو �أكرث منه ،مت�ص ًال ب�أية م�س�ألة تدخل يف اخت�صا�ص �إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة وفق ًا ل�صكها الت�أ�سي�سى
وتكون الدولة الطرف املذكورة ع�ضو ًا يف هذه الوكالة� ،أن يحيل �إىل تلك الوكالة ن�سخ ًة من هذا التقرير �أو من
جزئه املت�صل بتلك امل�س�ألة ،ح�سب احلالة.
املادة 17
ً
 .1تُقدم الدول الأطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل ،طبقا لربنامج ي�ضعه املجل�س االقت�صادي
36

واالجتماعي يف غ�ضون �سنة من بدء نفاذ هذا العهد ،بعد الت�شاور مع الدول الأطراف والوكاالت املتخ�ص�صة
املعنية.
 .2للدولة �أن ت�شري يف تقريرها �إىل العوامل وامل�صاعب التي متنعها من الإيفاء الكامل بااللتزامات املن�صو�ص
عليها يف هذا العهد.
 .3حني يكون قد �سبق للدولة الطرف يف هذا العهد �أن �أر�سلت املعلومات املنا�سبة �إىل الأمم املتحدة �أو �إىل
�إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة ،ينتفي لزوم تكرار �إيراد هذه املعلومات ،ويكتفي ب�إحالة دقيقة �إىل املعلومات
املذكورة.
املادة 18
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،مبقت�ضى امل�س�ؤوليات التي عهد بها �إليه ميثاق الأمم املتحدة يف ميدان
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية� ،أن يعقد مع الوكاالت املتخ�ص�صة ما يلزم من ترتيبات لكي توافيه
بتقارير عن التقدم املحرز يف حتقيق االمتثال ملا يدخل يف نطاق �أن�شطتها من �أحكام هذا العهد ،وميكن
ت�ضمني هذه التقارير تفا�صيل عن املقررات والتو�صيات التي اعتمدتها الأجهزة املخت�صة يف هذه الوكاالت
ب�ش�أن هذا االمتثال.
املادة 19
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يحيل �إىل جلنة حقوق الإن�سان التقارير املتعلقة بحقوق الإن�سان واملقدمة
من الدول عم ًال باملادتني ( )16و( ،)17ومن الوكاالت املتخ�ص�صة عم ًال باملادة ( ،)18لدرا�ستها وو�ضع
تو�صية عامة ب�ش�أنها �أو لإطالعها عليها عند االقت�ضاء.
املادة 20
للدول الأطراف يف هذا العهد وللوكاالت املتخ�ص�صة املعنية �أن تقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
مالحظات على �أية تو�صية عامة تبديها جلنة حقوق الإن�سان مبقت�ضى املادة (� )19أو على �أي �إمياء �إىل
تو�صية عامة يرد يف �أي تقرير للجنة حقوق الإن�سان �أو يف �أية وثيقة تت�ضمن �إحالة �إليها.
املادة 21
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يقدم �إىل اجلمعية العامة بني احلني واحلني تقارير ت�شتمل على تو�صيات
ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف يف هذا العهد ومن الوكاالت املتخ�ص�صة
حول التدابري املتخذة والتقدم املحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد.
املادة 22
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ا�سرتعاء نظر هيئات الأمم املتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية ،والوكاالت
املتخ�ص�صة املعنية بتوفري امل�ساعدة التقنية� ،إىل �أية م�سائل تن�ش�أ عن التقارير امل�شار �إليها يف هذا اجلزء
من هذا العهد وميكن �أن ت�ساعد تلك الأجهزة ،ك ٌل يف جمال اخت�صا�صه ،على تكوين ر�أى حول مالءمة اتخاذ
تدابري دولية من �ش�أنها �أن ت�ساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
املادة 23
توافق الدول الأطراف يف هذا العهد على �أن التدابري الدولية الرامية �إىل كفالة �إعمال احلقوق املعرتف
بها يف هذا العهد ت�شمل عقد اتفاقيات ،واعتماد تو�صيات ،وتوفري م�ساعدة تقنية ،وعقد اجتماعات �إقليمية
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واجتماعات تقنية بغية الت�شاور والدرا�سة تنظم باال�شرتاك مع احلكومات املعنية.
املادة 24
لي�س يف �أي حكم من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفيد م�سا�سه ب�أحكام ميثاق الأمم املتحدة،
و�أحكام د�ساتري الوكاالت املتخ�ص�صة التي حتدد م�س�ؤوليات خمتلف هيئات الأمم املتحدة والوكاالت
املتخ�ص�صة ب�صدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد.
املادة 25
لي�س يف �أي حكم من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله علي نحو يفيد م�سا�سه مبا جلميع ال�شعوب من حق
�أ�صيل يف حرية التمتع واالنتفاع كلي ًا برثواتها ومواردها الطبيعية.
اجلزء اخلام�س
املادة 26
 .1هذا العهد متاح لتوقيع �أية دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة� ،أو ع�ضو يف �أية وكالة من وكاالتها املتخ�ص�صة،
و�أية دولة طرف يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،و�أية دولة �أخرى دعتها اجلمعية العامة للأمم
املتحدة �إىل �أن ت�صبح طرف ًا يف هذا العهد.
 .2يخ�ضع هذا العهد للت�صديق ،وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 .3يتاح االن�ضمام �إىل هذا العهد لأية دولة من الدول امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
 .4يقع االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 .5يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد �أو ان�ضمت �إليه ب�إيداع كل
�صك من �صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام.
املادة 27
 .1يبد�أ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع �صك االن�ضمام �أو الت�صديق اخلام�س والثالثني لدى
الأمني العام للأمم املتحدة.
� .2أما الدول التي ت�صدق هذا العهد �أو تن�ضم �إليه بعد �أن يكون قد مت �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام
اخلام�س والثالثني فيبد�أ نفاذ هذا العهد �إزاء كل منها بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداعها �صك ت�صديقها �أو
�صك ان�ضمامها.
املادة 28
تنطبق �أحكام هذا العهد ،دون �أي قيد �أو ا�ستثناء ،على جميع الوحدات التي تت�شكل منها الدول االحتادية.
املادة 29
ً
ٌ
 .1لأية دولة طرف يف هذا العهد �أن تقرتح تعديال عليه تودع ن�صه لدى الأمني العام للأمم املتحدة ،وعلى
�إثر ذلك يقوم الأمني العام ب�إبالغ الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أية تعديالت مقرتحة ،طالب ًا �إليها �إعالمه
ؤمتر للدول الأطراف للنظر يف تلك املقرتحات والت�صويت عليها .ف�إذا حبذ عقد
عما �إذا كانت حتبذ عقد م� ٍ
امل�ؤمتر ثلثُ
الدول الأطراف على الأقل؛ عقده الأمني العام برعاية الأمم املتحدة .و�أي تعديل تعتمده �أغلبية
ِ
الدول الأطراف احلا�ضرة واملقرتعة يف امل�ؤمتر ُيعر�ض على اجلمعية العامة للأمم املتحدة لإقراره.
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 .2يبد�أ نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة وقبلتها �أغلبية ثلثي الدول الأطراف يف
هذا العهد ،وفق ًا للإجراءات الد�ستورية لدى كل منها.
 .3متى بد�أ نفاذ هذه التعديالت ت�صبح ملزم ًة للدول الأطراف التي قبلتها ،بينما تظل ُ
الدول الأطراف
الأخرى ملزم ًة ب�أحكام هذا العهد وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته.
املادة 30
ب�صرف النظر عن االخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة ( )5من املادة ( ،)26يخطر الأمني العام للأمم
املتحدة جميع الدول امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من املادة املذكورة مبا يلي:
(�أ) التوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات التي تتم طبقا للمادة (.)26
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة ( ،)27وتاريخ بدء نفاذ �أية تعديالت تتم يف �إطار املادة
(.)29
املادة 31
 .1يودع هذا العهد ،الذي تت�ساوى يف احلجية ن�صو�صه بالأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والفرن�سية،
يف حمفوظات الأمم املتحدة.
 .2يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إر�سال �صور م�صدقة من هذا العهد �إىل جميع الدول امل�شار �إليها يف
املادة (.)26
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العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة � 2200ألف (د )21-امل�ؤرخ يف  16كانون/دي�سمرب1966
تاريخ بدء النفاذ� 23 :آذار/مار�س  ،1976وفقا لأحكام املادة 49
الديباجة
�إن الدول الأطراف يف هذا العهد� ،إذ ترى �أن الإقرار مبا جلميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية من كرامة �أ�صيلة
فيهم ،ومن حقوق مت�ساوية وثابتة ،ي�ش ِّكل ،وفق ًا للمبادئ املعلنة يف ميثاق الأمم املتحدة� ،أ�سا�س احلرية
والعدل وال�سالم يف العامل ،و�إذ تقر ب�أن هذه احلقوق تنبثق من كرامة الإن�سان الأ�صيلة فيه ،و�إذ تدرك �أن
ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل ،وفق ًا للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،يف �أن يكون الب�شر �أحرار ًا
ومتمتعني باحلرية املدنية وال�سيا�سية ومتحررين من اخلوف والفاقة ،هو �سبيل تهيئة الظروف لتمكني كل
�إن�سان من التمتع بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،وكذلك بحقوقه االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،و�إذ ت�ضع
يف اعتبارها ما على الدول ،مبقت�ضى ميثاق الأمم املتحدة ،من االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني
حلقوق الإن�سان وحرياته ،و�إذ تدرك �أن على الفرد ،الذي ترتتب عليه واجبات �إزاء الأفراد الآخرين و�إزاء
اجلماعة التي ينتمي �إليها ،م�س�ؤولية ال�سعي �إىل تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد ،قد اتفقت
على املواد التالية:
اجلزء الأول
املادة 1
 .1جلميع ال�شعوب حق تقرير م�صريها بنف�سها .وهى مبقت�ضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها ال�سيا�سي
وحرة يف ال�سعي لتحقيق منائها االقت�صادي واالجتماعي والثقايف.
 .2جلميع ال�شعوب� ،سعي ًا وراء �أهدافها اخلا�صة ،الت�صرف احلر برثواتها ومواردها الطبيعية دومنا �إخالل
ب�أية التزامات منبثقة عن مقت�ضيات التعاون االقت�صادي الدويل القائم على مبد�أ املنفعة املتبادلة وعن
القانون الدويل .وال يجوز يف �أي حال حرمان �أي �شعب من �أ�سباب عي�شه اخلا�صة.
 .3على الدول الأطراف يف هذا العهد ،مبا فيها الدول التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية �إدارة الأقاليم غري
املتمتعة باحلكم الذاتي والأقاليم امل�شمولة بالو�صاية� ،أن تعمل على حتقيق حق تقرير امل�صري و�أن حترتم هذا
احلق ،وفقا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة.
اجلزء الثاين
املادة 2
 .1تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد
املوجودين يف �إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو
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الدين� ،أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك
من الأ�سباب.
 .2تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد� ،إذا كانت تدابريها الت�شريعية �أو غري الت�شريعية القائمة ال تكفل فع ًال
�إعمال احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد ،ب�أن تتخذ ،طبق ًا لإجراءاتها الد�ستورية ولأحكام هذا العهد ،ما
يكون �ضروري ًا لهذا الإعمال من تدابري ت�شريعية �أو غري ت�شريعية.
 .3تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:
(�أ) ب�أن تكفل توفري �سبيل فعال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت حقوقه �أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد ،حتى
أ�شخا�ص يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية.
لو �صدر االنتهاك عن �
ٍ
(ب) ب�أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو �أن تبت يف احلقوق التي يدعى انتهاكها �سلط ٌة ق�ضائي ٌة �أو �إداريةٌ
�أو ت�شريعي ٌة خمت�ص ٌة� ،أو �أية �سلط ٍة خمت�صة �أخرى ين�ص عليها نظام الدولة القانوين ،وب�أن تنمى �إمكانيات
التظلم الق�ضائي.
(ج) ب�أن تكفل قيام ال�سلطات املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة مل�صالح املتظلمني.
املادة 3
تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بكفالة ت�ساوي الرجال والن�ساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية
وال�سيا�سية املن�صو�ص عليها يف هذا العهد.
املادة 4
ً
 .1يف حاالت الطوارئ اال�ستثنائية التي تتهدد حياة الأمة ،واملعلن قيامها ر�سميا ،يجوز للدول الأطراف
يف هذا العهد �أن تتخذ ،يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها
مبقت�ضى هذا العهد� ،شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�ضى القانون
الدويل وعدم انطوائه ًا على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل
االجتماعي.
 .2ال يجيز هذا الن�ص �أي خمالفة لأحكام املواد  -6-و -7-و( -8-الفقرتني  1و  )2و -11-و -15-و-16-
و-18-
ً
 .3على �أية دولة طرف يف هذا العهد ا�ستخدمت حق عدم التقيد �أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا ،عن
طريق الأمني العام للأمم املتحدة ،بالأحكام التي مل تتقيد بها وبالأ�سباب التي دفعتها �إىل ذلك .وعليها ،يف
التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد� ،أن تعلمها بذلك مرة �أخرى وبالطريق ذاته.
املادة 5
حق لأي دولة �أو جماعة �أو �شخ�ص
 .1لي�س يف هذا العهد �أي حكم يجوز ت�أويله على نحو يفيد انطواءه على ٍ
مببا�شرة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي عمل يهدف �إىل �إهدار � ٍّأي من احلقوق �أو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد
�أو �إىل فر�ض قيود عليها �أو�سع من تلك املن�صو�ص عليها فيه.
 .2ال يقبل فر�ض �أي قيد �أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها �أو النافذة يف �أي
بلد تطبيق ًا لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو �أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها �أو كون اعرتفه بها
يف �أ�ضيق مدى.
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اجلزء الثالث
املادة 6
 .1احلق يف احلياة حق مالزم لكل �إن�سان ،وعلى القانون �أن يحمى هذا احلق ،وال يجوز حرمان �أحد من
حياته تع�سف ًا.
َ
 .2ال يجوز يف البلدان التي مل تل ِغ عقوبة الإعدام� ،أن يحكم بهذه العقوبة �إال جزاء على �أ�شد اجلرائم خطورة
وفق ًا للت�شريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف لأحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية الإبادة
نهائي �صاد ٍر عن حمكمة خمت�صة.
حكم ٍ
اجلماعية واملعاقبة عليها .وال يجوز تطبيق هذه العقوبة �إال مبقت�ضى ٍ
 .3حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم الإبادة اجلماعية ،يكون من املفهوم بداهة �أنه لي�س يف
هذه املادة �أي ن�ص يجيز لأية دولة طرف يف هذا العهد �أن تعفى نف�سها ،على �أية �صورة ،من �أي التزام يكون
مرتتب ًا عليها مبقت�ضى �أحكام اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
 .4لأي �شخ�ص حكم عليه بالإعدام حق التما�س العفو اخلا�ص �أو �إبدال العقوبة ،ويجوز منح العفو العام �أو
العفو اخلا�ص �أو �إبدال عقوبة الإعدام يف جميع احلاالت.
 .5ال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها �أ�شخا�ص دون الثامنة ع�شرة من العمر ،وال تنفيذ هذه
العقوبة باحلوامل.
 .6لي�س يف هذه املادة �أي حكم يجوز التذرع به لت�أخري �أو منع �إلغاء عقوبة الإعدام من قبل �أية دولة طرف
يف هذا العهد.
املادة 7
ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ،ال يجوز �إجراء �أية جتربة طبية �أو علمية على �أحد دون ر�ضاه احلر.
املادة 8
 .1ال يجوز ا�سرتقاق �أحد ،ويحظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع �صورهما.
 .2ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للعبودية.
�( .3أ) ال يجوز �إكراه �أحد على ال�سخرة �أو العمل الإلزامي.
(ب) ال يجوز ت�أويل الفقرة �( 3أ) على نحو يجعلها ،يف البلدان التي جتيز املعاقبة على بع�ض اجلرائم
بال�سجن مع الأ�شغال ال�شاقة ،متنع تنفيذ عقوبة الأ�شغال ال�شاقة املحكوم بها من قبل حمكمة خمت�صة.
(ج) لأغرا�ض هذه الفقرة ،ال ي�شمل تعبري "ال�سخرة �أو العمل الإلزامي" ما يلي:
" "1الأعمال واخلدمات غري املق�صودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفر�ض عادة على ال�شخ�ص املعتقل
نتيجة قرار ق�ضائي �أو قانوين �أو الذي �صدر بحقه مثل هذا القرار ثم �أفرج عنه ب�صورة م�شروطة.
"� "2أية خدمة ذات طابع ع�سكري ،وكذلك ،يف البلدان التي تعرتف بحق اال�ستنكاف ال�ضمريي عن
اخلدمة الع�سكرية� ،أية خدمة قومية يفر�ضها القانون على امل�ستنكفني �ضمريي ًا.
"� "3أية خدمة تفر�ض يف حاالت الطوارئ �أو النكبات التي تهدد حياة اجلماعة �أو رفاهها.
"� "4أية �أعمال �أو خدمات ت�شكل جزء ًا من االلتزامات املدنية العادية.
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املادة 9
ً
فرد احلق يف احلرية وفى الأمان على �شخ�صه ،وال يجوز توقيف �أحد �أو اعتقاله تع�سفا ،وال يجوز
 .1لكل ٍ
حرمان �أحد من حريته �إال لأ�سباب ين�ص عليها القانون وطبق ًا للإجراء املقرر فيه.
 .2يتوجب �إبالغ �أي �شخ�ص يتم توقيفه ب�أ�سباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب �إبالغه �سريع ًا ب�أية
تهمة توجه �إليه.
ً
ً
 .3يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية� ،سريعا� ،إىل �أحد الق�ضاة �أو �أحد املوظفني املخولني قانونا مبا�شرة
وظائف ق�ضائية ،ويكون من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو �أن يفرج عنه .وال يجوز �أن يكون احتجاز
الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من اجلائز تعليق الإفراج عنهم على �ضمانات
لكفالة ح�ضورهم املحاكمة يف �أية مرحلة �أخرى من مراحل الإجراءات الق�ضائية ،ولكفالة تنفيذ احلكم عند
االقت�ضاء.
 .4لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة دون
�إبطاء يف قانونية اعتقاله ،وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري قانوين.
 .5لكل �شخ�ص كان �ضحية توقيف �أو اعتقال غري قانوين احلق يف احل�صول على تعوي�ض.
املادة 10
 .1يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية ،حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين.
ظروف ا�ستثنائية ،ويكونون حمل معاملة
�( .2أ) يف�صل الأ�شخا�ص املتهمون عن الأ�شخا�ص املدانني� ،إال يف
ٍ
على حدة تتفق مع كونهم �أ�شخا�ص ًا غري مدانني.
(ب) يف�صل املتهمون الأحداث عن البالغني ،ويحالون بال�سرعة املمكنة �إىل الق�ضاء للف�صل يف ق�ضاياهم.
 .3يجب �أن يراعى نظام ال�سجون معاملة امل�سجونني معامل ًة يكون هدفها الأ�سا�سي �إ�صالحهم و�إعادة ت�أهيلهم
االجتماعي ،و ُيف�صل املذنبون الأحداث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع �سنهم ومركزهم القانوين.
املادة 11
ال يجوز �سجن �أي �إن�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
املادة 12
 .1لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان �إقامته.
 .2لكل فرد حرية مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده.
 .3ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة �أعاله ب� ّأي قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون ،وتكون �ضرورية حلماية
الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم ،وتكون
متما�شي ًة مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا العهد.
 .4ال يجوز حرمان �أحد ،تع�سف ًا ،من حق الدخول �إىل بلده.
املادة 13
ال يجوز �إبعاد الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف �إقليم دول ٍة طرف يف هذا العهد �إال تنفيذ ًا لقرار اتخذ وفق ًا
للقانون ،وبعد متكينه ،ما مل تحُ تم دواعي الأمن القومي خالف ذلك ،من عر�ض الأ�سباب امل�ؤيدة لعدم �إبعاده
ومن عر�ض ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة �أو على من تعينه �أو تعينهم خ�صي�ص ًا لذلك ،ومن توكيل من ميثله
�أمامها �أو �أمامهم.
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املادة 14
ً
 .1النا�س جميعا �سوا�سية �أمام الق�ضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الف�صل يف �أية تهمة جزائية توجه �إليه �أو يف
من�صف وعلني من قبل حمكمة خمت�صة
نظر
ٍ
حقوقه والتزاماته يف �أية دعوى مدنية� ،أن تكون ق�ضيته حمل ٍ
وم�ستقلة وحيادية ومن�ش�أة بحكم القانون .ويجوز منع ال�صحافة واجلمهور من ح�ضور املحاكمة كلها �أو بع�ضها
لدواعي الآداب العامة �أو النظام العام �أو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي� ،أو ملقت�ضيات حرمة احلياة
اخلا�صة لأطراف الدعوى� ،أو يف �أدنى احلدود التي تراها املحكمة �ضرورية حني يكون من �ش�أن العلنية يف
بع�ض الظروف اال�ستثنائية �أن تخل مب�صلحة العدالة ،مع �ضرورة �صدور �أي حكم يف ق�ضية جزائية �أو دعوى
مدنية ب�صورة علنية� ،إال �إذا كان الأمر يت�صل ب�أحداث تقت�ضي م�صلحتهم خالف ذلك �أو كانت الدعوى
تتناول خالفات بني زوجني �أو تتعلق بالو�صاية على �أطفال.
 .2من حق كل متهم بارتكاب جرمية �أن يعترب بريئ ًا �إىل �أن يثبت عليه اجلرم قانوناً.
 .3لكل متهم بجرمية �أن يتمتع �أثناء النظر يف ق�ضيته ،وعلى قدم امل�ساواة التامة ،بال�ضمانات الدنيا التالية:
(�أ) �أن يتم �إعالمه �سريع ًا وبالتف�صيل ،وفى لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة �إليه و�أ�سبابها.
مبحام يختاره بنف�سه.
(ب) �أن يعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ،ولالت�صال
ٍ
(ج) �أن يحاكم دون ت�أخري ال مربر له.
حمام من اختياره ،و�أن يخطر بحقه يف
بوا�سطة
أو
�
ب�شخ�صه
نف�سه
عن
(د) �أن يحاكم ح�ضوري ًا ،و�أن يدافع
ٍ
ً
وجود من يدافع عنه �إذا مل يكن له من يدافع عنه ،و�أن تزوده املحكمة حكما ،كلما كانت م�صلحة العدالة
تقت�ضي ذلك ،مبحام يدافع عنه ،دون حتميله �أجر ًا على ذلك �إذا كان ال ميلك الو�سائل الكافية لدفع هذا
الأجر.
(هـ) �أن يناق�ش �شهود االتهام ،بنف�سه �أو من قبل غريه ،و�أن يح�صل على املوافقة على ا�ستدعاء �شهود النفي
بذات ال�شروط املطبقة يف حالة �شهود االتهام.
(د) �أن يزود جمان ًا برتجمان �إذا كان ال يفهم �أو ال يتكلم اللغة امل�ستخدمة يف املحكمة.
(ز) �أال ُيكره على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو على االعرتاف بذنب.
 .4يف حالة الأحداث ،يراعى جعل الإجراءات منا�سبة ل�سنهم ومواتية ل�ضرورة العمل على �إعادة ت�أهيلهم.
 .5لكل �شخ�ص �أدين بجرمية حق اللجوء ،وفق ًا للقانون� ،إىل حمكمة �أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته
وفى العقاب الذي حكم به عليه.
 .6حني يكون قد �صدر على �شخ�ص ما حك ٌم نهائي يدينه بجرمية ،ثم ابطل هذا احلكم �أو �صدر عف ٌو خا�ص
عنه على �أ�سا�س واقعة جديدة �أو واقعة حديثة االكت�شاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خط�أ ق�ضائي ،يتوجب
تعوي�ض ال�شخ�ص الذي �أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة ،وفق ًا للقانون ،ما مل يثبت �أنه يتحمل ،كلي ًا �أو
جزئي ًا ،امل�س�ؤولية عن عدم �إف�شاء الواقعة املجهولة يف الوقت املنا�سب.
 .7ال يجوز تعري�ض �أحد جمدد ًا للمحاكمة �أو للعقاب على جرمية �سبق �أن �أدين بها �أو برئ منها بحكم نهائي
وفق ًا للقانون وللإجراءات اجلنائية يف كل بلد.
املادة 15
ً
 .1ال يدان �أي فرد ب�أية جرمية ب�سبب فعل �أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه ي�شكل جرمية مبقت�ضى
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القانون الوطني �أو الدويل .كما ال يجوز فر�ض �أية عقوبة تكون �أ�شد من تلك التي كانت �سارية املفعول يف
الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية .و�إذا حدث ،بعد ارتكاب اجلرمية �أن �صدر قانون ين�ص على عقوبة �أخف،
وجب �أن ي�ستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف.
 .2لي�س يف هذه املادة من �شيء يخل مبحاكمة ومعاقبة �أي �شخ�ص على �أي فعل �أو امتناع عن فعل كان حني
ارتكابه ي�شكل جرم ًا وفق ًا ملبادئ القانون العامة التي تعرتف بها جماعة الأمم.
املادة 16
لكل �إن�سان ،يف كل مكان ،احلق ب�أن ُيعرتف له بال�شخ�صية القانونية.
املادة 17
 .1ال يحوز تعري�ض �أي �شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري قانوين ،لتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو
بيته �أو مرا�سالته ،وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته.
 .2من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل �أو امل�سا�س.
املادة 18
بدين ما ،وحريته
 .1لكل �إن�سان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين ،وي�شمل ذلك حريته يف �أن يدين ٍ
يف اعتناق �أي دين �أو معتقد يختاره ،وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد و�إقامة ال�شعائر واملمار�سة
والتعليم ،مبفرده �أو مع جماعة ،و�أمام امللأ �أو على حدة.
بدين ما� ،أو بحريته يف اعتناق �أي دين
 .2ال يجوز تعري�ض �أحد لإكراه من �ش�أنه �أن يخل بحريته يف �أن يدين ٍ
�أو معتقد يختاره.
 .3ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده� ،إال للقيود التي يفر�ضها القانون والتي تكون
�ضرورية حلماية ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين
وحرياتهم الأ�سا�سية.
 .4تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد باحرتام حرية الآباء� ،أو الأو�صياء عند وجودهم ،يف ت�أمني تربية
�أوالدهم ديني ًا وخلقي ًا وفق ًا لقناعاتهم اخلا�صة.
املادة 19
 .1لكل �إن�سان حق يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة.
 .2لكل �إن�سان حق يف حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار
وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار للحدود� ،سوا ًء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أية
و�سيلة �أخرى يختارها.
 .3ت�ستتبع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات وم�س�ؤوليات خا�صة .وعلى
ذلك يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود ولكن �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون و�أن تكون �ضرورية:
(�أ) الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم.
(ب) حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.
املادة 20
 .1تحُ ظر بالقانون �أية دعاية للحرب.
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 .2حتظر بالقانون �أية دعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو الدينية ت�شكل حتري�ض ًا على التمييز �أو
العداوة �أو العنف.
املادة 21
يكون احلق يف التجمع ال�سلمي معرتف ًا به .وال يجوز �أن يو�ضع من القيود على ممار�سة هذا احلق �إال تلك
التي تفر�ض طبق ًا للقانون وت�شكل تدابري �ضرورية ،يف جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة
العامة �أو النظام العام �أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
املادة 22
 .1لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع �آخرين ،مبا يف ذلك حق �إن�شاء النقابات واالن�ضمام �إليها من
�أجل حماية م�صاحله.
 .2ال يجوز �أن يو�ضع من القيود على ممار�سة هذا احلق �إال تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري
�ضرورية ،يف جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو حماية ال�صحة
العامة �أو الآداب العامة �أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .وال حتول هذه املادة دون �إخ�ضاع �أفراد القوات
امل�سلحة ورجال ال�شرطة لقيود قانونية على ممار�سة هذا احلق.
 .3لي�س يف هذه املادة �أي حكم يجيز للدول الأطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948
ب�ش�أن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري ت�شريعية من �ش�أنها� ،أو تطبيق القانون
بطريقة من �ش�أنها� ،أن تخل بال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقية.
املادة 23
 .1الأ�سرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع ،ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.
 .2يكون للرجل واملر�أة ،ابتدا ًء من بلوغ �سن الزواج ،حق معرتف به يف التزوج وت�أ�سي�س �أ�سرة.
 .3ال ينعقد �أي زواج �إال بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ر�ضا ًء كام ًال ال �إكراه فيه.
 .4تتخذ الدول الأطراف يف هذا العهد التدابري املنا�سبة لكفالة ت�ساوي حقوق الزوجني وواجباتهما لدى
التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله .وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابري لكفالة احلماية
ال�ضرورية للأوالد يف حالة وجودهم.
املادة 24
 .1يكون لكل ولد ،دون �أي متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل القومي �أو
االجتماعي �أو الرثوة �أو الن�سب ،حق على �أ�سرته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ تدابري احلماية التي
يقت�ضيها كونه قا�صر ًا.
ً
 .2يتوجب ت�سجيل كل طفل فور والدته ويعطى ا�سما يعرف به.
 .3لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية.
املادة 25
يكون لكل مواطن ،دون �أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة  ،2احلقوق التالية ،التي يجب �أن تتاح له
فر�صة التمتع بها دون قيود غري معقولة:
(�أ) �أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة� ،إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارهم بحرية.
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(ب) �أن ينتخب و ُينتخب ،يف انتخابات نزيهة جترى دوري ًا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني
وبالت�صويت ال�سري ،ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة الناخبني.
(ج) �أن تتاح له ،على قدم امل�ساواة عموم ًا مع �سواه ،فر�صة تقلد الوظائف العامة يف بلده.
املادة 26
ً
بحق مت�سا ٍو يف التمتع بحمايته .ويف هذا ال�صدد
النا�س جميعا �سوا�سية �أمام القانون ويتمتعون دون �أي متييز ٍ
يجب �أن يحظر القانون �أي متييز ،و�أن يكفل جلميع الأ�شخا�ص على ال�سواء حماية فعالة من التمييز لأي
�سبب ،كالعرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي �سيا�سي ًا �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو
االجتماعي� ،أو الرثوة �أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب.
املادة 27
ال يجوز ،يف الدول التي توجد فيها �أقليات اثنية �أو دينية �أو لغوية� ،أن يحرم الأ�شخا�ص املنت�سبون �إىل
الأقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلا�صة� ،أو املجاهرة بدينهم و�إقامة �شعائره� ،أو ا�ستخدام لغتهم،
باال�شرتاك مع الأع�ضاء الآخرين يف جماعتهم.
اجلزء الرابع
املادة 28
 .1تُن�ش�أ جلنة ت�سمى اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان (ي�شار �إليها يف ما يلي من هذا العهد با�سم "اللجنة").
وتت�ألف هذه اللجنة من ثمانية ع�شر ع�ضو ًا وتتوىل الوظائف املن�صو�ص عليها يف ما يلي:
 .2ت�ؤلف اللجنة من مواطنني يف الدول الأطراف يف هذا العهد ،من ذوى املناقب اخللقية الرفيعة امل�شهود
لهم باالخت�صا�ص يف ميدان حقوق الإن�سان ،مع مراعاة �أن من املفيد �أن ي�شرك فيها بع�ض الأ�شخا�ص ذوى
اخلربة القانونية.
 .3يتم تعيني �أع�ضاء اللجنة باالنتخاب ،وهم يعملون فيها ب�صفتهم ال�شخ�صية.
املادة 29
 .1يتم انتخاب �أع�ضاء اللجنة باالقرتاع ال�سري من قائمة �أ�شخا�ص تتوفر لهم امل�ؤهالت املن�صو�ص عليها يف
املادة  ,-28-تكون قد ر�شحتهم لهذا الغر�ض الدول الأطراف يف هذا العهد.
 .2لكل دولة طرف يف هذا العهد �أن تر�شح ،من بني مواطنيها ح�صر ًا� ،شخ�صني على الأكرث.
 .3يحوز تر�شيح ال�شخ�ص ذاته �أكرث من مرة.
املادة 30
 .1يجرى االنتخاب الأول يف موعد ال يتجاوز �ستة �أ�شهر من بدء نفاذ هذا العهد.
 .2قبل �أربعة �أ�شهر على الأقل من موعد �أي انتخاب لع�ضوية اللجنة ،يف غري حالة االنتخاب مللء مقعدٍ ُيعلن
�شغوره وفق ًا للمادة  ,-34-يوجه الأمني العام للأمم املتحدة �إىل الدول الأطراف يف هذا العهد ر�سال ًة خطي ًة
يدعوها فيها �إىل تقدمي �أ�سماء مر�شحيها لع�ضوية اللجنة يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر.
 .3ي�ضع الأمني العام للأمم املتحدة قائمة �أ�سماء جميع املر�شحني على هذا النحو ،بالرتتيب الأبجدي ومع
ذكر الدولة الطرف التي ر�شحت ك ًال منهم ،ويبلغ هذه القائمة �إىل الدول الأطراف يف هذا العهد قبل �شهر
على الأقل من موعد كل انتخاب.
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 .4ينتخب �أع�ضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول الأطراف يف هذا العهد ،بدعوة من الأمني العام للأمم
املتحدة ،يف مقر الأمم املتحدة .وفى هذا االجتماع ،الذي يكتمل الن�صاب فيه بح�ضور ممثلي ثلثي الدول
الأطراف يف هذا العهد ،يفوز يف االنتخاب لع�ضوية اللجنة �أولئك املر�شحون الذين ح�صلوا على �أكرب عدد من
الأ�صوات وعلى الأغلبية املطلقة لأ�صوات ممثلي الدول الأطراف احلا�ضرين واملقرتعني.
املادة 31
 .1ال يجوز �أن ت�ضم اللجنة �أكرث من واحد من مواطني �أية دولة.
 .2يراعى ،يف االنتخاب لع�ضوية اللجنة ،عدالة التوزيع اجلغرايف ومتثيل خمتلف احل�ضارات والنظم
القانونية الرئي�سية.
املادة 32
 .1يكون انتخاب �أع�ضاء اللجنة لوالية مدتها �أربع �سنوات ،ويجوز �أن يعاد انتخابهم �إذا �أعيد تر�شيحهم� ،إال
�أن والية ت�سعة من الأع�ضاء املنتخبني يف االنتخاب الأول تنق�ضي بانتهاء �سنتني ،ويتم حتديد ه�ؤالء الأع�ضاء
الت�سعة فور انتهاء االنتخاب الأول ،ب�أن يقوم رئي�س االجتماع املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )4من املادة -30-
باختيار �أ�سمائهم بالقرعة.
ً
 .2تتم االنتخابات الالزمة عند انق�ضاء الوالية وفقا للمواد ال�سالفة من هذا اجلزء من هذا العهد.
املادة 33
 � .1إذا انقطع ع�ضو يف اللجنة ،ب�إجماع ر�أي �أع�ضائها الآخرين ،عن اال�ضطالع بوظائفه لأي �سبب غري
الغياب ذي الطابع امل�ؤقت ،يقوم رئي�س اللجنة ب�إبالغ ذلك �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،فيعلن الأمني
العام حينئذ �شغور مقعد ذلك الع�ضو.
 .2يف حالة وفاة �أو ا�ستقالة ع�ضو يف اللجنة ،يقوم رئي�س اللجنة فور ًا ب�إبالغ ذلك �إىل الأمني العام للأمم
املتحدة ،فيعلن الأخري حينئذ �شغور مقعد ذلك الع�ضو ابتدا ًء من تاريخ وفاته �أو من تاريخ نفاذ ا�ستقالته.
املادة 34
� .1إذا �أعلن �شغور مقعد ما طبقا للمادة  ,-33-وكانت والية الع�ضو الذي يجب ا�ستبداله ال تنق�ضي خالل
الأ�شهر ال�ستة التي تلي �إعالن �شغور مقعده ،يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إبالغ ذلك �إىل الدول الأطراف
يف هذا العهد ،التي يجوز لها ،خالل مهلة �شهرين ،تقدمي مر�شحني وفقا للمادة  -29-من �أجل ملء املقعد
ال�شاغر.
 .2ي�ضع الأمني العام للأمم املتحدة قائمة ب�أ�سماء جميع املر�شحني على هذا النحو ،بالرتتيب الأبجدي ،و ُيبلغِّ
هذه القائمة �إىل الدول الأطراف يف هذا العهد .و�إذ ذاك ،يجرى االنتخاب الالزم مللء املقعد ال�شاغر طبق ًا
للأحكام اخلا�صة بذلك من هذا اجلزء من هذا العهد.
ً
 .3كل ع�ضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد �أعلن �شغوره طبقا للمادة  -33-يتوىل مهام الع�ضوية فيها حتى
انق�ضاء ما تبقى من مدة والية الع�ضو الذي �شغر مقعده يف اللجنة مبقت�ضى �أحكام تلك املادة.
املادة 35
يتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة ،مبوافقة اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،مكاف�آت تقتطع من موارد الأمم املتحدة
بال�شروط التي تقررها اجلمعية العامة ،مع �أخذ �أهمية م�س�ؤوليات اللجنة بعني االعتبار.
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املادة 36
يوفر الأمني العام للأمم املتحدة ما يلزم من موظفني وت�سهيالت لتمكني اللجنة من اال�ضطالع الفعال بالوظائف
املنوطة بها مبقت�ضى هذا العهد.
املادة 37
 .1يتوىل الأمني العام للأمم املتحدة دعوة اللجنة �إىل عقد اجتماعها الأول يف مقر الأمم املتحدة.
 .2بعد اجتماعها الأول ،جتتمع اللجنة يف الأوقات التي ين�ص عليها نظامها الداخلي.
 .3تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة يف مقر الأمم املتحدة� ،أو يف مكتب الأمم املتحدة بجنيف.
املادة 38
ً
يقوم كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة ،قبل توليه من�صبه ،بالتعهد ر�سميا ،يف جل�سة علنية ،بالقيام مبهامه بكل جترد
ونزاهة.
املادة 39
 .1تنتخب اللجنة �أع�ضاء مكتبها ملدة �سنتني ،ويجوز �أن يعاد انتخابهم.
 .2تتوىل اللجنة بنف�سها و�ضع نظامها الداخلي ،ولكن مع ت�ضمينه احلكمني التاليني:
(�أ) يكتمل الن�صاب بح�ضور اثني ع�شر ع�ضو ًا.
(ب) تتخذ قرارات اللجنة ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائها احلا�ضرين.
املادة 40
ً
 .1تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري التي اتخذتها والتي متثل �إعماال للحقوق
املعرتف بها فيه ،وعن التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق ،وذلك:
(�أ) خالل �سنة من بدء نفاذ هذا العهد �إزاء الدول الأطراف املعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة �إليها ذلك.
ً
 .2تقدم جميع التقارير �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي يحيلها �إىل اللجنة للنظر فيها ،وي�شار وجوبا يف
التقارير املقدمة �إىل ما قد يقوم من عوامل وم�صاعب ت�ؤثر يف تنفيذ �أحكام هذا العهد.
 .3للأمني العام للأمم املتحدة ،بعد الت�شاور مع اللجنة� ،أن يحيل �إىل الوكاالت املتخ�ص�صة املعنية ن�سخ ًا من �أية
�أجزاء من تلك التقارير قد تدخل يف ميدان اخت�صا�صها.
 .4تقوم اللجنة بدرا�سة التقارير املقدمة من الدول الأطراف يف هذا العهد .وعليها �أن توايف هذه الدول مبا
ت�ضعه هي من تقارير ،وب�أية مالحظات عامة ت�ستن�سبها ،وللجنة �أي�ض ًا �أن توايف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بتلك املالحظات م�شفوع ًة بن�سخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف يف هذا العهد.
 .5للدول الأطراف يف هذا العهد �أن تقدم �إىل اللجنة تعليقات على �أية مالحظات تكون قد �أبديت وفقا للفقرة
( )4من هذه املادة.
املادة 41
 .1لكل دولة طرف يف هذا العهد �أن تعلن يف �أي حني ،مبقت�ضى �أحكام هذه املادة� ،أنها تعرتف باخت�صا�ص اللجنة
يف ا�ستالم ودرا�سة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف ب�أن دول ًة طرف ًا �أخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها
عليها هذا العهد .وال يجوز ا�ستالم ودرا�سة البالغات املقدمة مبوجب هذه املادة �إال �إذا �صدرت عن دولة طرف
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�أ�صدرت �إعالن ًا تعرتف فيه ،يف ما يخ�صها ،باخت�صا�ص اللجنة ،وال يجوز �أن ت�ستلم اللجنة �أي بالغ يهم دول ًة
طرف ًا مل ت�صدر الإعالن املذكور .ويطبق الإجراء التايل على البالغات التي يتم ا�ستالمها وفق لأحكام هذه
املادة:
(�أ) �إذا ر�أت دولة طرف يف هذا العهد �إن دول ًة طرف ًا �أخرى تتخلف عن تطبيق �أحكام هذا العهد ،كان لها �أن
ت�سرتعى نظر هذه الدولة الطرف ،يف بالغ خطي� ،إىل هذا التخلف .وعلى الدولة امل�ستلمة �أن تقوم ،خالل
ثالثة �أ�شهر من ا�ستالمها البالغ ،ب�إيداع الدولة املر�سلة ،خطي ًا ،تف�سري ًا �أو بيان ًا من �أي نوع �آخر يو�ضح
امل�س�ألة ،وينبغي �أن ينطوي ،بقدر ما يكون ذلك ممكن ًا ومفيد ًا ،على �إ�شارة �إىل القواعد الإجرائية وطرق
التظلم املحلية التي ا�ستخدمت �أو اجلاري ا�ستخدامها �أو التي ال تزال متاحة.
(ب) ف�إذا مل تنت ِه امل�س�ألة �إىل ت�سوية تر�ضي كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ تلقي
الدولة امل�ستلمة للبالغ الأول ،كان لكل منهما �أن حتيل امل�س�ألة �إىل اللجنة ب�إ�شعار توجهه �إليها و�إىل الدولة
الأخرى.
(ج) ال يجوز �أن تنظر اللجنة يف امل�س�ألة املحالة �إليها �إال بعد الإ�ستيثاق من �أن جميع طرق التظلم املحلية
املتاحة قد لجُ ئ �إليها وا�ستنفدت ،طبق ًا ملبادئ القانون الدويل املعرتف بها عموم ًا ،وال تنطبق هذه القاعدة
يف احلاالت التي ت�ستغرق فيها �إجراءات التظلم مدد ًا تتجاوز احلدود املعقولة.
(د) تعقد اللجنة جل�سات �سرية لدى بحثها الر�سائل يف �إطار هذه املادة.
(هـ) على اللجنة ،مع مراعاة �أحكام الفقرة الفرعية (ج)� ،أن تعر�ض م�ساعيها احلميدة على الدولتني
الطرفني املعنيتني ،بغية الو�صول �إىل حل ودي للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
املعرتف بها يف هذا العهد.
(و) للجنة ،يف �أية م�س�ألة حمالة �إليها� ،أن تدعو الدولتني الطرفني املعنيتني امل�شار �إليهما يف الفقرة الفرعية
(ب) �إىل تزويدها ب�أية معلومات ذات �ش�أن.
(ز) للدولتني الطرفني املعنيتني امل�شار �إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) حق �إيفاد من ميثلها لدى اللجنة �أثناء
نظرها يف امل�س�ألة ،وحق تقدمي املالحظات �شفويا و�/أو خطي ًا.
(ح) على اللجنة �أن تقدم تقرير ًا يف غ�ضون اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ تلقيها الإ�شعار املن�صو�ص عليه يف
الفقرة الفرعية (ب):
" "1ف�إذا مت التو�صل �إىل حل يتفق مع �شروط الفقرة الفرعية (هـ) ،ق�صرت اللجنة تقريرها على عر�ض
موجز للوقائع وللحل الذي مت التو�صل �إليه.
" "2و�إذا مل يتم التو�صل �إىل حل يتفق مع �شروط الفقرة الفرعية (هـ) ،ق�صرت اللجنة تقريرها على
عر�ض موجز للوقائع ،و�ضمت �إىل التقرير املذكرات اخلطية وحم�ضر البيانات ال�شفوية املقدمة من
الدولتني الطرفني املعنيتني.
ويجب ،يف كل م�س�ألة� ،إبالغ التقرير �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني.
 .2يبد�أ نفاذ �أحكام هذه املادة متى قامت ع�شر من الدول الأطراف يف هذا العهد ب�إ�صدار �إعالنات يف �إطار
الفقرة ( )1من هذه املادة ،وتقوم الدول الأطراف ب�إيداع هذه الإعالنات لدى الأمني العام للأمم املتحدة،
الذي ير�سل �صور ًا منها �إىل الدول الأطراف الأخرى ،وللدولة الطرف �أن ت�سحب �إعالنها يف �أي وقت ب�إخطار
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تر�سله �إىل الأمني العام ،وال يخل هذا ال�سحب بالنظر يف �أية م�س�ألة تكون مو�ضوع بالغ �سبق �إر�ساله يف
�إطار هذه املادة ،وال يجوز ا�ستالم �أي بالغ جديد من �أية دولة طرف بعد تلقى الأمني العام الإخطار ب�سحب
الإعالن ،ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد �أ�صدرت �إعالن ًا جديد ًا.
املادة 42
ً
ً
ً
�( .1أ) �إذا تعذر على اللجنة حل م�س�ألة �أحيلت �إليها وفقا للمادة  -41-حال مر�ضيا للدولتني الطرفني
املعنيتني جاز لها ،بعد احل�صول م�سبق ًا على موافقة الدولتني الطرفني املعنيتني ،تعيني هيئة توفيق خا�صة
(ي�شار �إليها يف ما يلي با�سم "الهيئة") ت�ضع م�ساعيها احلميدة حتت ت�صرف الدولتني الطرفني املعنيتني
بغية التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام �أحكام هذا العهد.
(ب) تت�ألف الهيئة من خم�سة �أ�شخا�ص تقبلهم الدولتان الطرفان املعنيتان .ف�إذا تعذر و�صول الدولتني
الطرفني املعنيتني خالل ثالثة ا�شهر �إىل اتفاق على تكوين الهيئة كلها �أو بع�ضها ،تنتخب اللجنة من بني
�أع�ضائها باالقرتاع ال�سري وب�أكرثية الثلثني� ،أع�ضاء الهيئة الذين مل يتفق عليهم.
 .2يعمل �أع�ضاء الهيئة ب�صفتهم ال�شخ�صية ،ويجب �أال يكونوا من مواطني الدولتني الطرفني املعنيتني �أو من
مواطني �أية دولة ال تكون طرف ًا يف هذا العهد� ،أو تكون طرف ًا فيه ولكنها مل ت�صدر الإعالن املن�صو�ص عليه
يف املادة .-41-
 .3تنتخب الهيئة رئي�سها وت�ضع النظام الداخلي اخلا�ص بها.
 .4تعقد اجتماعات الهيئة عادة يف مقر الأمم املتحدة� ،أو يف مكتب الأمم املتحدة بجنيف ،ولكن من اجلائز
عقدها يف �أي مكان منا�سب �آخر قد تعينه الهيئة بالت�شاور مع الأمني العام للأمم املتحدة ومع الدولتني
الطرفني املعنيتني.
 .5تقوم الأمانة املن�صو�ص عليها يف املادة  -36-بتوفري خدماتها� ،أي�ض ًا ،للهيئات املعينة مبقت�ضى هذه املادة.
 .6تو�ضع املعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها حتت ت�صرف الهيئة ،التي يجوز لها �أن تطلب من الدولتني
الطرفني املعنيتني تزويدها ب�أية معلومات �أخرى ذات �صلة باملو�ضوع.
ً
 .7تقوم الهيئة ،بعد ا�ستنفادها نظر امل�س�ألة من خمتلف جوانبها ،وخالل مهلة ال تتجاوز اثني ع�شر �شهرا بعد
عر�ض امل�س�ألة عليها ،بتقدمي تقرير �إىل رئي�س اللجنة لإي�صاله �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني:
(�أ) ف�إذا تعذر على الهيئة �إجناز النظر يف امل�س�ألة خالل اثني ع�شر �شهرا ،ق�صرت تقريرها على �إ�شارة
موجزة �إىل املرحلة التي بلغتها من هذا النظر.
حل ودي للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام حقوق الإن�سان املعرتف بها يف هذا العهد،
(ب) و�إذا مت التو�صل �إىل ٍ
ق�صرت الهيئة تقريرها على عر�ض موجز للوقائع وللحل الذي مت التو�صل �إليه.
(ج) و�إذا مل يتم التو�صل �إىل حل تتوفر له �شروط الفقرة الفرعية (ب)� ،ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي
و�صلت �إليها ب�ش�أن جميع امل�سائل الوقائعية املت�صلة بالق�ضية املختلف عليها بني الدولتني الطرفني املعنيتني،
و�آراءها ب�ش�أن �إمكانيات حل امل�س�ألة ح ًال ودي ًا ،وكذلك املذكرات اخلطية وحم�ضر املالحظات ال�شفوية
املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني.
(د) �إذا قدمت الهيئة تقريرها يف �إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان املعنيتان ،يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر
من ا�ستالمهما هذا التقرير ،ب�إبالغ رئي�س اللجنة هل تقبالن �أم ال تقبالن م�ضامني تقرير الهيئة.
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 .8ال تخل �أحكام هذه املادة بامل�س�ؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة .-41-
 .9تتقا�سم الدولتان الطرفان املعنيتان بالت�ساوي �سداد جميع نفقات �أع�ضاء اللجنة على �أ�سا�س تقديرات
ي�ضعها الأمني العام للأمم املتحدة.
 .10للأمني العام للأمم املتحدة �سلطة القيام ،عند اللزوم ،بدفع نفقات �أع�ضاء الهيئة قبل �سداد الدولتني
الطرفني املعنيتني لها وفقا للفقرة  9من هذه املادة.
املادة 43
يكون لأع�ضاء اللجنة ولأع�ضاء هيئات التوفيق اخلا�صة الذين قد يعينون وفق ًا للمادة  ,-42-حق التمتع
بالت�سهيالت واالمتيازات واحل�صانات املقررة للخرباء املكلفني مبهمة للأمم املتحدة املن�صو�ص عليها يف
الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�صاناتها.
املادة 44
تنطبق الأحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون �إخالل بالإجراءات املقررة يف ميدان حقوق الإن�سان يف �أو
مبقت�ضى ال�صكوك الت�أ�سي�سية واالتفاقيات اخلا�صة بالأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة ،وال متنع الدول
الأطراف يف هذا العهد من اللجوء �إىل �إجراءات �أخرى لت�سوية نزاع ما طبق ًا لالتفاقات الدولية العمومية �أو
اخلا�صة النافذة فيما بينها.
املادة 45
تقدم اللجنة �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،عن طريق املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،تقرير ًا �سنوياً
عن �أعمالها.
اجلزء اخلام�س
املادة 46
لي�س يف �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفيد �إخالله مبا يف ميثاق الأمم املتحدة ود�ساتري الوكاالت
املتخ�ص�صة من �أحكام حتدد امل�س�ؤوليات اخلا�صة بكل من هيئات الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة
ب�صدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد.
املادة 47
لي�س يف �أي من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفيد �إخالله مبا جلميع ال�شعوب من حق �أ�صيل يف
التمتع واالنتفاع الكاملني ،مبلء احلرية ،برثواتها ومواردها الطبيعية.
اجلزء ال�ساد�س
املادة 48
 .1هذا العهد متاح لتوقيع �أية دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة �أو ع�ضو يف �أية وكالة من وكاالتها املتخ�ص�صة ،و�أية
دولة طرف يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،و�أية دولة �أخرى دعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة
�إىل �أن ت�صبح طرف ًا يف هذا العهد.
 .2يخ�ضع هذا العهد للت�صديق .وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 .3يتاح االن�ضمام �إىل هذا العهد لأية دولة من الدول امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه املادة.
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 .4يقع االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 .5يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد �أو ان�ضمت �إليه ب�إيداع كل �صك من
�صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام.
املادة 49
 .1يبد�أ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع �صك االن�ضمام �أو الت�صديق اخلام�س والثالثني لدى
الأمني العام للأمم املتحدة.
� .2أما الدول التي ت�صدق هذا العهد �أو تن�ضم �إليه بعد �أن يكون قد مت �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام
اخلام�س والثالثني فيبد�أ نفاذ هذا العهد �إزاء كل منها بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداعها �صك ت�صديقها �أو
�صك ان�ضمامها.
املادة 50
تنطبق �أحكام هذا العهد ،دون �أي قيد �أو ا�ستثناء على جميع الوحدات التي تت�شكل منها الدول االحتادية.
املادة 51
 .1لأية دولة طرف يف هذا العهد �أن تقرتح تعديال عليه تودع ن�صه لدى الأمني العام للأمم املتحدة .وعلى
�أثر ذلك يقوم الأمني العام ب�إبالغ الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أية تعديالت مقرتحة ،طالب ًا �إليها �إعالمه
عما �إذا كانت حتبذ عقد م�ؤمتر للدول الأطراف للنظر يف تلك املقرتحات والت�صويت عليها .ف�إذا حبذ عقد
امل�ؤمتر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية الأمم املتحدة .و�أي تعديل تعتمده �أغلبية
الدول الأطراف احلا�ضرة واملقرتعة يف امل�ؤمتر يعر�ض على اجلمعية العامة للأمم املتحدة لإقراره.
 .2يبد�أ نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة وقبلتها �أغلبية ثلثي الدول الأطراف يف
هذا العهد ،وفق ًا للإجراءات الد�ستورية لدى كل منها.
 .3متى بد�أ نفاذ التعديالت ت�صبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها ،بينما تظل الدول الأطراف الأخرى
ملزمة ب�أحكام هذا العهد وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته.
املادة 52
ب�صرف النظر عن الإخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة  5من املادة  ,-48-يخطر الأمني العام للأمم
املتحدة جميع الدول امل�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة املذكورة مبا يلي:
(�أ) التوقيعات والت�صديقات والإن�ضمامات املودعة طبقا للمادة .-48-
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة  ,-49-وتاريخ بدء نفاذ �أية تعديالت تتم يف �إطار املادة
,-51املادة 53
 .1يودع هذا العهد ،الذي تت�ساوى يف احلجية ن�صو�صه بالأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والفرن�سية،
يف حمفوظات الأمم املتحدة.
 .2يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إر�سال �صور م�صدقة من هذا العهد �إىل جميع الدول امل�شار �إليها يف
املادة .-48-
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ملحق 2
ن�ص ورقة قدمها الدكتور ن�سيم عون يف حلقة تدريب على ال�شرعة
العاملية حلقوق الإن�سانُ ،نظمت من جمعبة التنمية للإن�سان والبيئة
يف مركز بلدية �صيدا يف �شهر �آذار ،2011وقد متت مناق�شتها و�صار �إىل
الإحتفاظ بها كمرجع لدى املتدربني ولدى جمعية حقوق الإن�سان
واحلق الإن�ساين.

الإع ـال

ن الـعـال ـمـي ل�شرعة حقوق الإن�سان

كيف �إ�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرار!؟
مل تكن حقوق الإن�سان بعيد ًة عن �سعي الب�شرية لرفاهية الإن�سان الفرد و�سعادته ورفع
تاريخي ،وال حلقوق املجموعات الب�شرية
زمن
الظلم عنه وت�أمني حقوقه الطبيعية يف كل ٍ
ٍ
أقواما و�شعوبا ودوال يف احلياة الكرمية الآمنة .فالكثري من الفل�سفات والأديان ،وعدد
� ً
كبري من املفكرين والأدباء نادوا ب�شيء من حقوق الإن�سان ،وال �سيما الق�ضايا املركزية
فيها؛ احلرية والعدالة وامل�ساواة ،لكنَ هذه التعاليم مل تكن لتجد جت�سدها العملي يف
حياة الإن�سان الفرد �أو املجموعات ،وال يف حياة الب�شرية� ،إذ �إن حقوق الإن�سان ،كما
نعرفها اليوم ،كانت مطوية
�ضمن جمموعة كبرية من الأفكار
�سام،
والتعاليم ،بع�ضه نبي ٌل
ٍ
والأخر ذو قيمة لفظية ،ويف واقع
الأمر كان بع�ضها ي�سعى ليكون يف
خدمة الفئات امل�سيطرة .فكانت
حقوق الإن�سان ت�ضيع يف خ�ضم

ال�صراع الإجتماعي وال�سيا�سي ،ويغ�ضون النظر عنها ب�سبب ما ي�سمى النزعة الواقعية لت�سيري �ش�ؤون النا�س.
كما �أن هذا املجموع من احلقوق املتفرقة يف ت�ضاعيف هذه الأفكار والتعاليم ،مل يكن م�صوغا يف جمموعة
واحدة من الن�صو�ص؛ هي �شرعة حقوق الإن�سان ،كما �أنها � ً
أي�ضا مل تكن من �إكت�شاف القرن الع�شرين ،لكن
تتويجا لن�ضال الب�شرية من
�إعالنها يف  10كانون الأول  1948من اجلمعية العمومية للأمم املتحدة ،كان ً
�إجل �أعالء �ش�أن الإن�سان ،و�أمن اجلماعات الب�شرية و�سالمتها ،ما �أعطاها الإعرتاف العاملي ،و�أ�ضحت قوة
تنادي بها الب�شرية جمعاء .عالوة على ذلك �صار حلقوق الإن�سان قوى عاملية وحملية يف غالبية املجتمعات
تطالب بو�ضعها يف حيز التطبيق ،وجتعلها معيارا ل�شرعية القوانني واملمار�سات ال�سيا�سية والإجتماعية يف
املجتمعات ،التي تعرتف بها ،وال�ضغط على املجتمعات ،لتكون الأ�سا�س يف د�ساتريها وقوانينها التطبيقية.
بد�أ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان مب�ش ًرا بعهد جديد ،مييزه الإعرتاف العاملي مبعايري معينة للمعاملة
الإن�سانية ،التي تليق بالإن�سان ،وحتافظ على كرامته ،وتعد ح ًقا مكت�سبا جلميع الب�شر عند مولدهم ،معايري
ينبغي �أن تكون جميع الدول م�س�ؤولة عن تطبيقها �أمام املجتمع الدويل .كما �أنّ ال�شعوب مبختلف فئاتها
مطالبة ب�أن ترفع ال�صوت عاليا من �أجل املطالبة بحقوقها الطبيعية .هكذا تت�ضافر جهود املت�ضررين من
عدم تطبيقها يف املجتمع الواحد ،وتلقى امل�ساندة والدعم من الر�أي العام املحلي والعاملي،
�إنّ �صدورها يف هذا الوقت كان مهما ،وبخا�صة بعد حربني عامليتني كبريتني ،وجمموعة من احلروب ال�صغرية
املتفرقة ،كلفت الب�شرية ما كلفته من دمار وخراب.
ملمو�سا على نحو �أكرب عما كانت عليه يف �أي وقت م�ضى ،حيث
لقد �أ�صبحت فكرة املجتمع الدويل واق ًعا
ً
انت�شرت بكرثة الهيئات الدولية واملنظمات غري احلكومية ،و�صارت فاعلة و�شكلت جمموعات �ضغط من �أجل
جمتمع �أكرث عدالة.
�أن حقوق الإن�سان ،مبا هي �شرعة عاملية ،مو�ضوع ن�ضايل ،ي�ساعد املهم�شني واملقموعني يف ن�ضالهم من �أجل
حقوقهم العادلة� .إذ �أنّ هناك قوى �سيا�سية واجتماعية مت�ضررة من تطبيقها� ،ستعمل على عدم الإلتزام
بها ،كما �أنّ هناك قوى �إجتماعية و�سيا�سية �صاحبة م�صلحة يف هذه احلقوق ،ت�شكل حقوق الإن�سان حماية
قانونية لها ،لكنها ال تعرفها ،وال تعرف مدى قوة ت�أثريها ،هذه ال�شرعة تعطيها بعد ًا حمليا وعامليا ،ت�ساندها
فيها منظمات املجتمع املدين واملفكرون و�ص ّناع الر�أي العام واملتنورون من �أ�صحاب القرار واحلقوقيون
والكتّاب وال�صحفيون،
املهم�شون واملظلومون يف العديد من املجتمعات ال يعرفون� ،أنّ هناك من �سيقف اىل جانبهم من �أجل احل�صول
على حقوقهم امل�شروعة� .إذ �أنّ الثقافة احلقوقية غالبا ما تكون غائبة عنهم ،وبخا�صة �أن الف�ساد والنزعات
التع�صبية تلعب دو ًرا �سلبيا يف طم�س حقوق الإن�سان ،وعدم العمل على هديها.
�إنَّ �أخطر ما يتهدد �سلطة القانون هو �سلطة الف�ساد ،عندما تعم خمتلف جوانب احلياة ،فهي ال تعطل قوة
الردع التي تتمتع بها الأخالق فقط وال املحا�سبة ،لكنها تعطل �سلطة القانون و�سلطة الراي العام ،فالف�ساد هو
الذي يبطل تطبيق القوانني ب�سبب قوة ثقافته (كذا) و�إ�ست�شرائه.
من جهة ثانية ينبغي على منظمات املجتمع املدين �أن تعمل على ن�شر هذه احلقوق،
والرتويج لها لدى �أو�سع فئات املواطنني ،لتدلهم اىل حقوقهم املغبونة واملهدورة،
والتي مبقدورهم عندما يرفعون ال�صوت مطالبني بها ،يجدون الكثري من القوى
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ال�شعبية وقوى الر�أي العام ت�ساندهم وحتمل مطالبهم.
من هنا ت�صري �شرعة حقوق الإن�سان برناجما ن�ضاليا يف �أيدي منظمات املجتمع املدين ويف �أيدى جمموعات
ال�شباب ،تعمل على املطالبة بتطبيقها ،وجعلها �أم الد�ساتري الوطنية و�إدخالها يف القوانني التطبيقية
وتف�سريها ،ما يرفع من �ش�أن الأفراد واملجموعات .وتخفف �إىل حد كبري النزاعات الداخلية عندما ي�صبح
تطبيق القانون هو املعيار يف حل النزاعات الداخلية ،واملطالبة بتغيري القوانني عندما مل تعد هذه القوانني
تالئم املجتمعات التي تطبقها ،حتى �أن تطبيق �شرعة حقوق الإن�سان �سيخفف يف حال تطبيقه العديد من
النزاعات بني الدول ،عندما ت�صري هذه ال�شرعة معيا ًرا للقوانني الدولية ،ومعيا ًرا لكي تبني الدول �سيا�ساتها
على هذه الأ�س�س.
لذا فحقوق الإن�سان ميدان ن�ضايل ،وال ت�ستطيع املجموعات ال�سيا�سية �أن تنا�ضل من �أجل �شيء دون �أن تكون
على دراية كافية به ،من هنا �ضرورة معرفة حقوق الإن�سان والإ�ضاءة على بنودها.
حقوق الإن�سان منط عي�ش يف تطبيقها .لقد عرف القرن الع�شرون �أ�سو�أ احلروب الع�سكرية املدمرة للب�شر
واحلجر .كما دمرت القيم الفكرية والأخالقية ال�سامية لدي الب�شر .فقد �سقط يف احلرب العاملية الثانية
وحدها ما يزيد على �أكرث من  75مليون قتيل .و�أ�ستخدمت فيها �أ�سوا �أنواع الأ�سلحة و�أ�شدها فتكا و�أكرثها
تدمريا وهي القنبلة النووية .وال تزال م�صانع الأ�سلحة واملختربات احلربية يف الزمن الراهن تعمل على �إنتاج
�أ�سلحة �أ�شد فت ًكا و�أو�سع تدم ًريا .ويتعمم �أكرث ف�أكرث �إنتاج هذه الأ�سلحة وامتالكها وتخزينها .كما �أنّ العقل
الع�سكري ي�سعى باملقابل اىل حماية اجلنود املقاتلني وحت�صينهم ،وتقدمي �أجور عالية لل�ضباط دون اجلنود،
وبث معنويات فارغة لدى اجلنود ،لي�صبحوا ال�ضحية الأوىل يف الأعمال الع�سكرية ،هكذا جند يف احلروب
الأخرية �أن املدنيني الأبرياء هم العدد الأكرب من ال�ضحايا ،الذين ال ناقة وال جمل لهم يف القتال ،و�أي�ضا
من اجلنود الذين ي�سقطون من �أجل قيم ،ال نعتقد �أنها ت�ساعد يف حتقيق حقوق الإن�سان وال�سالم لل�شعوب
ورفاهيتها .فقد دلت التقارير� ،أن ال�ضحايا املدنيني يف احلرب العاملية الأوىل كانت بحدود ال % 14 .من عدد
القتلى العام ،يف حني �أن الباقني هم من الع�سكريني املقاتلني� ،أما يف احلرب العاملية الثانية فقد كانت ن�سبة
املدنيني �إىل القتلى بحدود الـ� ،%40.أما يف احلروب الإ�سرائيلية الأخرية ويف حروب يوغ�سالفيا ال�سابقة ،فقد
و�صلت ن�سبة القتلى املدنيني اىل الـ %90 .من ال�ضحايا .وهكذا جند �أ�سلحة �شديدة القتل والتدمري بعيدة
املدى ،ت�ستخدم �أف�ضل التكنولوجيا يف الت�صويب والتدمري ،وجنود مقاتلني خمب�أين يف ح�صونهم ،ومدنيني
هم ال�ضحية الأوىل يف احلروب ،وك�أن العقل الب�شري �صار يف خدمة القتل والدمار دون رفاه الإن�سان و�أمنه
و�سالمته و�إ�ستقراره .وال�س�ؤال املركزي اىل �أين؟
من جهة ثانية جند �أن الب�شرية ،وال �سيما الدول ال�صناعية ،ت�سعى اكرث ف�أكرث اىل �إ�ستخدام الوقود
الأحفوري ( النفط والفحم احلجري) ما ي�سبب �إطالق الغازات الدفيئة املنبعثة من امل�صانع وال�سيارات ،ما
ي�سهم يف الإحتبا�س احلراري ،ويرفع م�ستوى حرارة الأر�ض ،وتغيري املناخ .وهكذا جند يف الفرتة الأخرية
املزيد من الكوارث الطبيعية من زالزل وت�سونامي وفيا�ضانات و�أعا�صري ،تكلف الب�شرية لي�س �أقل ما تكلفها
احلروب الع�سكرية من تدمري و�ضحايا ب�شرية .كما جند تدم ًريا للبيئات الطبيعية ،والغابات املطرية ،وموائل
احليوانات ،و�إنقرا�ض العديد من �أ�صناف احليوانات النادرة ،و�إتالفا للعديد من �أ�صناف النباتات ،وتعدي
الإن�سان على الطبيعة ب�شكل كبري ،ما يغري من حرارة املحيطات ،وير فع حرارة الأر�ض ،وي�شكل �إختالال كبريا
يف توازن مكونات الطبيعة ويف توازن العالقة ما بني الإن�سان واحليوان والبيئة الطبيعية ،وت�صبح احل�ضارة
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الب�شرية جمعاء على كف عفريت .ال ي�ستطيع �أحد التنبوء مب�ستقبل الب�شرية فيه .ما يطرح ال�س�ؤال البديهي
اىل �أين فيما بعد؟
من ناحية �أخرى جند �أن العوملة بجانب العمل الأن�ساين فيها ،ت�سعى اىل تعظيم الأرباح على ح�ساب القوى
الب�شرية العاملة ،ما ي�سبب املزيد من البطالة و�إفقار العديد من العاملني والتخلي عنهم يف �سوق العمل،
وطردهم خارج منازلهم ،ما ي�شكل بيئة حا�ضنة للجرمية والتهريب والت�سبب ب�أزمات �إجتماعية� -سيا�سية
و�أمنية .هكذا بد�أت بوادر التمرد الإجتماعي وال�سيا�سي تظهر هنا وهناك يف �أكرث من جمتمع ودولة ،كنا نظن
�أنه حم�صنة �ضد الإختالالت الإجتماعية والإ�ضطرابات الأمنية.
تعترب حقوق الإن�سان واملعرب عنها بال�شرعة العاملية حلقوق الإن�سان �آخر ما تو�صل اليه الفكر الب�شري النبيل.
يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،وبات القناعة امل�شرتكة لعموم الب�شرية ،ولي�س للمفكرين والنخب
املثقفة ومنظمات املجتمع
املدين فقط ،،ولكن لفئات وا�سعة من املواطنني العاديني .وبات م�شعال ينري للمواطنني ال�سبيل اىل نيل
حقوقهم امل�شروعة ،ويك�سبهم قوى �إجتماعية كبرية ت�ساندهم وتقف اىل جانبهم،
ويف املقلب للآخر جند �أن ن�شاط املفكرين ومنظمات املجتمع املدين� ،أثناء عملها على تطبيق بنود �شرعة
حقوق الإن�سان جتد �آفاق جديدة للعمل من اجل تطوير هذه ال�شرعة ،هكذا جند �أن هذه ال�شرعة ناق�صة
يف بع�ض جوانبها� ،إذا نظرنا �إليها كمنظم حلياة الب�شرية ،والأ�سا�س الذي �إ�ستندت اليه الب�شرية بهدف
الإعرتاف بحقوق الإن�سان ،والتي علينا البناء على �أ�سا�سها لفتح �أفاق جديدة �أمام م�ستقبل الب�شرية،
ولكن علينا معرفة هذه احلقوق �أوال والعمل على هديها ،وال�سعي اىل جعلها �أم ال�شرائع و�أن تكون القوانني
املحلية م�ستمدة من روح حقوق الإن�سان ،ومن ن�صو�ص �شرعتها .ومن ثم العمل يف ما بعد على تطويرها
والإ�ضافة اليها .لكن بكونها تكت�سب هذا البعد العاملي وامل�ستوى احل�ضاري الذي بلغته الب�شرية ،ت�صري هذه
ال�شرعة �سالحا بيد املنظمات الأهلية وح�صنا يتح�صنون به يف عملهم ال�سيا�سي والإجتماعي ،وهي الركن
القانوين الذي يلج�أون اليه يف عملهم .ويرفعونه يف وجه كل ظلم يلحق بهم .وهكذا ي�سحبون الب�ساط من
حتت �أقدام ال�سلطات ال�سيا�سية ،التي ال تعمل بهدي �شرعة حقوق الإن�سان ،وال تطبق مبادءها .ما يك�سب هذه
املنظمات حليفا قويا هو اجلانب النبيل من الر�أي العام العاملي ،الذي يرى يف حقوق الإن�سان حقا �أوليا بنبغي
تطبيقه .لذا �سيرتكز منهجنا بال�شكل التايل� ،سنثبت ن�ص ال�شرعة كما هو .ومن ثم نبني ما هو غري مطبق يف
ن�صو�صنا الوطنية القانونية ،ونبدي بع�ض مالحظاتنا عليه ،مبا نراه نحن يف جمعية التنمية للإن�سان والبيئة
من �أهداف ومباديء من ال�ضرورة �أن ت�صبح متنا ا�سا�سيا يف �شرعة حقوق الإن�سان .ونركز على الثغرات التي
تعتور القوانني اللبنانية ،والتي ال تراعي هذه ال�شرعة� .إنّ التناق�ض بني الن�صو�ص وتطبيقاتها العملية ،هو
الذي ي�شكل ميدان عمل جمعيات املجتمع املدين ،التي عليها �أن تنا�ضل لردم هذه الهوة ،وجعل قوانني البلد
متوافقة مع �شرعة حقوق الإن�سان.
من ناحية ثانية ف�إن حقوق الإن�سان مبا هي �شرائع وقوانني تتنا�سب مع مراحل الوعي الإجتماعي وال�سيا�سي
الذي يبلغه الفكر الإن�ساين يف مرحلة تاريخية معينة .وهناك �أي�ضا ممار�سات �أخرى ت�شكل �إنتهاكا لكرامة
الإن�سان واحلط من قيمته ،وهو جمال �آخر لعمل منظمات املجتمع املدين ،ت�سعى من �أجل رفع ال�صوت عاليا
من �أجل تطوير مواد حقوق الإن�سان.
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م�صطلحات ذات �صلة:
احلق :ما ميكن لل�شخ�ص �أن ميلك �أو يفعل �أو يتلقى من الآخرين ب�صفة �إجبارية.
حقوق الإن�سان� :ضمان ٌة قانونية عاملية ت�شمل احلقوق املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية ،حتمي مبادئ �إن�سانية كاحلرية والعدالة وامل�ساوة ،وتتناول حقوق ًا فردية وجماعية وتركز على
معايري معرتف بها دولي ًا.
مبادئ حقوق الإن�سان :العاملية ،وامل�ساواة وعدم التمييز ،وعدم التجزئة وتكاملها وترابطها ،و�إقرار
حقوق الأجيال القادمة ،وامل�س�ؤولية العامة ،ومبد�أ �إعطاء �أكرب قد ٍر ممكن من التمتع بهذه احلقوق.
ن�ص دويل يت�ضمن جمموع ٍة من املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة مبو�ضوع مع ٍني ،وي�صدر الإعالن
الإعالنٌ :
ؤمتر دويل خا�ص مبو�ضوع معني� ،أو عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ولي�س
بالإجماع �إما يف اختتام م� ٍ
ً
للإعالن قوة الزامية بل قوة معنوية وادبية ،وميثل �أحيانا اخلطوة الأوىل للو�صول �إىل اتفاقية ثم �إىل
بروتوكول.
االتفاقية :هي ن�صو�ص دولية ثنائية �أو متعددة الأطراف (�إقليمية �أو دولية) ،تت�ضمن جمموعة من
احلقوق وااللتزامات التي يجب على الدول �أن حترتمها وتعمل على تنفيذها بعد امل�صادقة عليها.
الربوتوكول :نو ٌع خا�ص من االتفاقيات ،يخ�ضع �إىل نف�س قواعد امل�صادقة ويهدف �إىل تفعيل �أحكام
االتفاقية التي �سبقته والتي تتعلق بنف�س املو�ضوع �أو يهدف �إىل تفعيل �آليات حماية احلقوق التي �أقرتها
االتفاقية.
التو�صية :ن�ص دويل لي�س له مبدئيا قوة ملزمة للدول االع�ضاء وال ي�ؤدي اىل اي التزام وهو يقدم فقط
توجيهات ويقرتح اولويات عمل
التوقيع :هو موافقة �أولية للدولة على االتفاقية يتم بعد اعتمادها من طرف الأمم املتحدة ،ولي�س له �أي �أثر
قانوين ،فهو غري ملزم و�إمنا يعترب مبثابة �إعالن نوايا ،حيث تعرب الدولة بوا�سطته على موافقتها االلتزام
باالتفاقية.
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الت�صديق� :أو امل�صادقة �أو االن�ضمام ،هو موافقة الدولة على معاهدة �أو اتفاقية عرب الأجهزة الت�شريعية
�أو التنفيذية التي توكل اليها هذه املهمة بح�سب �أحكام الد�ستور اخلا�ص بكل دولة ،وبعد امل�صادقة تتمتع
االتفاقية يف غالب الدول بقوة �إلزامية �أقوى من القوانني املحلية .وميكن للت�صديق عليها �أن ي�شمل بع�ض
التحفظات .ولكي تدخل االتفاقية حيز التنفيذ يجب �أن يتوافر فيها عدد �أدنى من امل�صادقات يحدده ن�صها.
التحفظ :هو �إعالن من جانب واحد �أي ًا كانت �صيغته �أو ت�سميته ،ت�صدره دولة ما حيث تُو ِّقع معاهد ًة �أو
ت�صدقها �أو تقبلها �أو تقرها �أو تن�ضم اليها ،م�ستهدفة به ا�ستبعا َد �أو تغي َري الأثر القانوين لبع�ض �أحكام
املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة� .أي �أنها ال تلزم نف�سها بجزءٍ �أو �أجزاءٍ بعينها من االتفاقية.
الدول االطراف :هي الدول التي ت�صادق على االتفاقية وت�صبح ملتزمة ب�أحكامها.
االليات التعاقدية :هي االليات التي تن�ش�أ مبقت�ضى احكام االتفاقية املرتبطة بها وتقت�صر 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�شكاوى عند انتهاك حق من احلقوق التي اقرتها االتفاقية.
االليات غري التعاقدية :وهي االليات املن�ش�أة يف اطار جلنة حقوق االن�سان والتي ال ترتبط باتفاقية
ما .واهم االليات اخلا�صة بحقوق االن�سان هي جلنة حقوق االن�سان التي تتفرع عنها عدة اليات اخرى مثل
املقررين واخلرباء واللجان الفرعية.
ال�شكوى :دعوة تقدم من قبل االفراد ب�صفة مبا�شرة او عن طريق منظمات غري حكومية جلهاز معني
تعاقدي او غري تعاقدي ،عند انتهاك حق من احلقوق التي اقرتها االتفاقية الدولية .وتخ�ضع ال�شكوى اىل
�شروط ت�ضبطها هذه االتفاقية.
ال�صفة اال�ست�شارية :مينحها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف االمم املتحدة للمنظمات غري احلكومية
التي تطلبها .وت�سمح هذه ال�صفة للمنظمات ب�أن ت�شارك يف كافة اعمال وم�ؤمترات ودورات منظمات االمم
املتحدة وهياكلها املتخ�ص�صة دون ان يكون لديها احلق يف الت�صويت.
الطفل :كل ان�سان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة ،ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.
التعذيب :اي عمل ينتج عنه امل او عذاب �شديد ،ج�سديا كان ام عقليا ،يلحق عمدا ب�شخ�ص ما بق�صد
احل�صول من هذا ال�شخ�ص ،او من �شخ�ص ثالث على معلومات او على اعرتاف ،او معاقبة على عمل ارتكبه
او ي�شتبه يف انه ارتكبه هو او �شخ�ص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او اي �شخ�ص ثالث او عندما يلحق مثل
هذا االمل او العذاب الي �سبب من اال�سباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ،او يحر�ض عليه او يوافق عليه
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او ي�سكت عنه موظف ر�سمي او اي �شخ�ص اخر يت�صرف ب�صفته الر�سمية .وال يت�ضمن ذلك االمل او العذاب
النا�شئ فقط عن عقوبات قانونية او املالزم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.
التمييز العن�صري :اي متييز او ا�ستثناء او تقييد او تف�صيل يقوم على ا�سا�س العرق او اللون او الن�سب او
اال�صل 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�صادي او االجتماعي او الثقايف او
يف اي ميدان اخر من ميادين احلياة العامة.
التمييز �ضد املر�أة :اي تفرقة او ا�ستبعاد او تقييد يتم على ا�سا�س اجلن�س ويكون من اثاره او اغرا�ضه،
توهني او احباط االعرتاف للمر�أة بحقوق االن�سان واحلريات اال�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية او يف اي ميدان اخر ،او توهني او احباط متتعها بهذه احلقوق او ممار�ستها
لها ،ب�صرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى ا�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل.

60

61

�شكر خا�ص
اىل ال�شريك

�سفارة اململكة الهولندية يف لبنان

واىل

حازم �صاحلة
د .ن�سيم عون
حمرتف ديكوبالن
واىل جميع من �ساهم يف اجناز هذا العمل
�إن جميع املواد الواردة يف هذا الدليل م�أخوذة عن مراجع و�إ�صدارات للأمم املتحدة وبرنامج حقوق
الإن�سان ومواد لور�ش تدريبية لنا�شطني حقوقيني.
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