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وي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض يعتبر العمل االجتماعي و التنم

 واداة اساسية لتفعيل مفهوم المواطنة الفعالة في المجتمعات بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي
هناك قاعدة مسلم بها مفادها أن و، ي أهمية متزايدة يوماً بعد يوملعمل االجتماعفإصبح ل، المحلية 

، لم تعد قادرة على سد احتياجات أفرادها ومجتمعاتها، بلدان المتقدمة أو الناميةسواء في ال، الحكومات
 وخصوصاً أصبحت في تغير مستمرالتي فمع تعقد الظروف الحياتية ازدادت االحتياجات االجتماعية و

 في ظل االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تمر بها المنطقة العربية واالقليم المصري
ولذلك كان ال بد من وجود جهة أخرى موازية للجهات الحكومية تقوم بملء ، خالل الفترة الحالية 

 والثقافية المجال العام وتكمل الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تلبية االحتياجات االجتماعية
عتبر دور المنظمات وفي أحيان كثيرة ي". المنظمات األهلية " ويطلق على هذه الجهة ، والسياسية 

وأصبح ، األهلية دوراً سباقاً في معالجة بعض القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية وليس تكميلياً
، والتي بات جالياً خالل االعوام السابقة من دور يضع خططاً وبرامج تنموية تحتذي بها الحكومات

  .فعال للمجتمع المدني المصري 

وذلك بفعل ، ي عدة تغيرات وتطورات في مفهومه ووسائله ومرتكزاتهلقد شهد العمل االجتماع
وما يهمنا هنا التطورات التي حدثت في غايات ، التغيرات التي تحدث في االحتياجات االجتماعية

، فبعد أن كان الهدف األساسي هو تقديم الرعاية والخدمة للمجتمع وفئاته، وأهداف العمل االجتماعي
وبالطبع يتوقف نجاح تحقيق الهدف على صدق وجدية العمل ، تغيير وتنمية المجتمعأصبح الهدف اآلن 

ومن المالحظ أن العمل االجتماعي بات . االجتماعي وعلى رغبة المجتمع في إحداث التغيير والتنمية
ومعياراً لقياس مستوى الرقي ، يعتبر أحد الركائز األساسية لتحقيق التقدم االجتماعي والتنمية

 .والمجتمعات جتماعي لألفراداال

فكلما كان المورد ، ومن أهمها المورد البشري، ويعتمد العمل االجتماعي على عدة عوامل لنجاحه
البشري متحمساً للقضايا االجتماعية ومدركاً ألبعاد العمل االجتماعي كلما أتى العمل االجتماعي بنتائج 

 فضاء رحباً ليمارس أفراد المجتمع والءهم وانتماءهم كما أن العمل االجتماعي يمثل. إيجابية وحقيقية
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كما يمثل العمل االجتماعي مجاالً مهماً لصقل مهارات األفراد ،  وتفعيل قيم المواطنة الفعالة لمجتمعاتهم
 . وبناء قدراتهم

د فإنه يمكن القول بأن عما، وانطالقاً من العالقة التي تربط بين العمل االجتماعي والمورد البشري
المحلية والمدن التي تبعد خاصة في المجتمعات ، المورد البشري الممارس للعمل االجتماعي هم الشباب

فحماس الشباب وانتمائهم لمجتمعهم كفيالن بدعم ، دائماً عن المستجدات المتطورة في العواصم 
سيراكم فضالً عن أن العمل االجتماعي ، ومساندة العمل االجتماعي والرقي بمستواه ومضمونه

والتي سيكونون بأمس الحاجة لها خاصة في مرحلة تكوينهم ، الخبرات وقدرات ومهارات الشباب
 .ومرحلة ممارستهم لحياتهم العملية

إالّ ، ورغم ما يتسم به العمل االجتماعي من أهمية بالغة في تنمية المجتمعات وتنمية قدرات األفراد
فهناك ،  في صعيد مصر ين يمارسون العمل االجتماعيأننا نجد نسبة ضئيلة جداً من األفراد الذ

عن المشاركة في العمل االجتماعي بالرغم من ، وخاصة الشباب منهم، عزوف من قبل أفراد المجتمع
أن الشباب يتمتع بمستوى عالي من الثقافة والفكر واالنتماء وبالرغم من وجود القوانين والمؤسسات 

 .باب على المشاركة بشكل فاعل في تنمية مجتمعهموالبرامج والجوائز التي تشجع الش

 وهذا ما يثير التساؤل عن األسباب المؤدية إلى عزوف الشباب عن المشاركة في العمل االجتماعي
وهو ما دفع بمؤسسة حورس لتنفيذ هذا النشاط في صعيد مصر  وأعداد هذا الدليل ، في صعيد مصر

اعداد فئة من الشباب لديهم القدرة علي تنمية هم في تقديم بعض األفكار التي قد تساالتدريبي ل
آمالً كذلك أن تساهم هذه األفكار في فتح ،  العمل االجتماعي التطوعيمجتمعاتهم المحلية من خالل

 . بعض اآلفاق لطموحات الشباب في المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي
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 لتحسين مستوى ٢٠٠٥مؤسسة غير ربحية تعمل منذ عام مؤسسة حورس للتنمية والتدريب هى 
الفقيرة، فى صعيد مصر وهذا المهمشة وخاصة بالمناطق والشباب المجتمع، وخاصة المراة  والطفل 

، التوعوى، وتمكين للنساء والفتياتمن خالل تزويدهم باالحتياجات األساسية ومنحهم التوجيه التربوي و
حورس بما لديها من خبرة في مجال . ء فاعلين ومنتجين في المجتمعوإزالة المعوقات ليكونوا أعضا

واستخدام امثل للموارد  حقوق اإلنسان، تسعى للوصول الى مجتمع تسوده روح العدالة والمساواة
وقد عملت حورس خالل الفترة الماضية فى العديد من المشروعات التى لها صالة بقضايا المتاحة 

ة من خالل العديد من المشروعات وبدعم من هيئات ومؤسسات محلية المواطنة ودعم حقوق المرا
واقليميةوتنهج مؤسسة حورس فى عملها مقاربة تربوية تنشا باالساس فى العمل والتخطيط مع الناس 

 وهو ما نسمية بالنهج التشاركى
 

 : على سبيل المثالمن الشراكات المحلية واالقليمية والدوليه العديد ا حورس لديهمؤسسة
  الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبارعضو مؤسس فى -

 ،)ANHRE(الشبكة العربية للتربية على حقوق اإلنسان والمواطنة عضو فى  -

 التعليم للجميع"الحملة الدولية للتعليم عضو مشارك فى   -

  معضو باالئتالف المصرى للتعلي -
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 الشباب وتمكينهم من المشاركة المجتمعيـة بشـكل أكثـر    مشروع  يعمل على اعداد دعم الشباب هو
فعالية للنهوض بحقوق الديمقراطية والمساواة والحريات األساسية ويعمل على تعزيز قدرة الشباب، بما             

نسان وتفعيل اكثر لمشـاركة الشـباب   لتعزيز قيم حقوق االفي ذلك الشابات، ومنظمات المجتمع المدني    
  فى الحياة المجتمعية 

 بدعم من الصندوق العالى لحقوق االنسان وسيتم تنفيذ هذا المشروع لمدة سنة وقد تستمر الكثر  
سيعمل المشروع من خالل عدد ستة جمعيات ومؤسسات اهليـة فـى محافظـة    :  الشركاء المحليين   -

 لعمل مع الشباب المصري سوهاج  يكون لهم سابقة خبرة في ا
 ،  سنة   ٣٥ الى   ١٨ من سن    فى الفئة العمرية    من الشباب فى كل جمعية       ١٢٠عدد  : الفئة المستهدفة    -
  من قيادات كل جمعية محلية مشاركة بالمشروع  ٢

  


ة  خاصة بصعيد مصر في القضايا المجتمعية وتمكينهم مـن المشـارك            من الجنسين   اشراك الشباب  -١

 الفعالة 
 فتح قناة حوار بين الشباب وصناع القرار والتنفيذين الشراك الشباب مع السلطات وصناع القـرار                -٢

 لتبني قضايا مجتمعية ذات صله 
 تعزيز قادة المجتمع المدني ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع من خالل تبنى قضايا مجتمعية ذات                -٣

  صلة بقضايا المواطنة وحقوق االنسان 
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  مترابطةانشطة اساسية اربعةيتكون المشروع من 

  اصدار دليل تدريبى للعمل عليه خالل فترة المشروع-١
  من قادة الجمعيات المحلية المشاركة بالمشروع١٥ تدريب عدد -٢
  من الشباب على استخدم الدليل ٢٤ تدريب عدد -٣
 ى مجتمعها على قضية مجتمعية ذات صلة  العمل على خطة فردية لكل جمعية ف-٤

 باالضافة الى انشطة المتابعه والتقييم 
 



 على إدماج مقاربة تشاركية تعزز المشاركة النشطة من جانب أصحاب المصلحة نركذ فى منهجيتنا
، ومنظمات المجتمع المدني ٣٥-١٨ الذين تتراوح أعمارهم بين -والمنظمات الشريكة والشباب 

نعي السياسات والمشرعين والقادة الطبيعين ورجال الدين في جميع مراحل المشروع، أي من صا
وعالوة على ذلك، فإن عملية بناء القدرات تعنمد النهج  .تخطيط وتنفيذ وتصميم للرصد والتقييم

التشاركي في التعليم الذي يعزز حقوق اإلنسان وتقدر تبادل المعارف والخبرات الشخصية لحقوق 
والنهج يشجع على التحليل االجتماعي  .نسان، وتشجع على التفكير النقدي والمعتقدات الفردية والقيماإل

ويهدف الى تمكين المتعلمين من تطوير إجراءات ملموسة من أجل التغيير االجتماعي التي هي وفقا 
لتمكين وكذلك ومن المناسب خاصة مع الشباب ويخدم عملية كوسيلة ل .للقيم ومعايير حقوق اإلنسان

 لتعزيز عملية بناء القدرات،  .وسيلة لضمان مشاركتهم ذات مغزى
 

وسيشجع المشروع الشباب على الشراكات المهنية من خالل األنشطة بشكل خاص و من خالل عنصر 
 .التدريب
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و فريق عمل كسر الحاجز الجليدي و التعارف بين المشاركين  الهدف

 التدريب

  دقيقة ٣٠ الزمن 
 

 ينقسم هذا النشاط الى قسمين:  النشاطوصف
 

 القسم األول

 
 دقائق ١٠

 

  سيقوم المدرب بتوزيع كروت علي المشاركين 

 سيرسم كل مشارك صورة أو رمز يعبر عن شخصيته اآلن 

  يكتب كل مشارك اسمه مع توضيح معناه و سبب اختيار
 والديه لهذا االسم 

  
 القسم الثانى 

 
  دقيقة ٢٠

 
  لقراءة تفاصيل عملاليقوم كل مشارك وكل عضو من فريق 

 أو الصورةتقديم نفسه للمجموعة وتوضيح مدلول الكارت و 
  الرمز الذى رسمه

  بعد االنتهاء من العرض يقوم كل شخص بتعليق بطاقته على
 اللوحة المخصصة لذلك داخل القاعة  
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العمل بين المشاركين بعضهم البعض " قوانين"تحديد قواعد   الهدف
جعل العمل لوالمشاركين والميسرين خالل الدورة التدريبية الحالية 

 . داخل المجموعة أكثر فعالية
  التوصل الى أتفاق جماعى لتطبيق القواعد التى سوف يتم وضعها من

 .لدورة التدريبيةقبل أفراد المجموعة طوال فترة ا
 

  دقيقة ٢٠ الزمن 

 العصف الذهنى  آلية تطبيق  

  ينقسم هذا النشاط الى قسمين-:ملخص عن النشاط
 

 القسم األول
 
 دقائق ٥
  

يدير الميسر جلسة العصف الذهنى وذلك بتسجيل األفكار المطروحة حيث يقوم 
التدريب وبين أفراد المشاركون بطرح أفكارهم عن السلوكيات المحببة داخل قاعة 

 .المجموعة والسلوكيات الغير محببة
 :أمثلة على السلوكيات المحببة

 .أحترام الوقت .١
 .عدم استخدام الهواتف النقالة .٢
 . تجنب األحاديث الجانبية .٣

 :أمثلة على السلوكيات غيرالمحببة
 .عدم أحترام الوقت المخصص للمناقشات .١
 . عدم اإلستماع ألراء االخرين .٢

   .استأذانالتحدث دون  .٣
 القسم الثانى 

١٥ 
 دقيقة

بناءاً على اإلفكار المطروحة فى القسم األول من هذا النشاط يقوم المشاركون 
 .الدورة التدريبيةبتحديد قواعد العمل التى يرغبون فى اتباعها طوال فترة 

 .يقوم الميسر بتعليق الورقة التى تتضمن هذه القواعد داخل القاعة
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التعرف على توقعات المشاركين فى إطار أهداف ومضمون الدورة   الهدف
 .التدريبية

  معرفة احتياجات المشاركين وكيفية تلبيتها من خالل الدورة
 .التدريبية

  التعرف على قدرات المشاركين وكيفية االستفادة منهاخالل الدورة
 .التدريبية

  دقيقة ٣٠ الزمن 

 
  ينقسم هذا النشاط الى أربعة أقسام -:ملخص عن النشاط

 
 القسم األول

 
  دقائق١٠

  

يدير الميسر جلسة العصف الذهنى وذلك لتسجيل أفكار المشاركين حول 
 .توقعاتهم من الدورة التدريبية واحتياجاتهم

 
 القسم الثانى 

 
  دقائق١٠

  

احتياجات المشاركين التى جاءت فى طلبات يقوم الميسر بعرض لتوقعات و
ترشيح المشاركين ومناقشتها فى اطار أهداف ومضمون الدورة التدريبية 

 الحالية
 

 القسم الثالث 
 
  دقائق ٥
 

يقوم الميسر بتوزيع البطاقات ملونة على المشاركين بحيث يحصل كل 
قدمها مشارك على بطاقة لتدوين الخبرات والمهارات التى يستطيع أن ي

 .ليستفيد منها المشاركين

 القسم الرابع 
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  دقائق ٥
 

 
 قم بتعليق البطاقة على اللوحة المخصصة لذلك داخل القاعة. 
  تمعن فى باقى بطاقات زمالئك وحدد أياً منهم ترغب فى األستفادة من

وأى من ، خبراته ومهاراته وقم بكتابه أسمك على البطاقة الخاصة به
ن تساعده من خالل خبرتك ومهارتك فى مجال زمالئك قد تستطيع ا

 .معين وذلك بكتابة أسمه على البطاقة الخاص بك

  يمكنك مناقشة هذه االحتياجات والمهارات والتعرف عليها بشكل تفصيلى
 ستراحة االوبصورة أعمق خالل 
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سيكون بمقدور المشاركين والمشاركات معرفة مفهوم مؤسسـات المجتمـع المـدني واهـم               

 مكوناتها
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المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة 
التي تمأل المجال العام بين األسرة والدولة لتحقيق 
مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام 

 .إلدارة السلمية للتنوع واالختالفوالتراضي والتسامح وا
 عشرات من إن المجتمع المدني يمكن أن نجد له 

التعريفات إال أنها ال تخرج عن توافر أركان رئيسية 
تحددها الدكتورة أماني قنديل في ثالثة على النحو التالي 

: 
ولذلك فهو يختلف عن الجماعات القرابية مثل :  الركن األول هو الفعل اإلرادي الحر أو الطوعي  .١

تيار عضويتها ، فهي مفروضة عليه بحكم األسرة والعشيرة والقبيلة، والتي ال دخل للفرد في اخ
 .الميالد والوراثة

 الركن الثاني هو أن المجتمع المدني بشكل عام مجتمع منظم وهو بهذا يختلف عن المجتمع بشكل  .٢
إذ أن األول يجمع ويخلق نسقاً من منظمات أو مؤسسات تعمل بصورة منهجية وباإلذعان . عام 

 والجماعات عضويتها بمحض إرادتها ولكن بشروط وقواعد يتم لمعايير منطقية ، وتقبل األفراد
 .التراضي بشأنها وقبولها 

ينطوي على قبول اإلختالف والتنوع بين الذات : الركن الثالث هو ركن أخالقي سلوكي  .٣
واآلخرين وااللتزام في إدارة الخالف داخل وبين والمؤسسات نفسها وبينها وبين الدولة بالوسائل 

 .  ضوء قيم االحترام والتسامح والتعاون والحوار الخالق السلمية وفي

إن القيم السابقة التي تصف المجتمع المدني هي جوهر الديمقراطية إذ يستحيل بناء مجتمع مدني دون 
كما يستحيل . توافر صيغة سلمية إلدارة االختالف والتنافس طبقا لقواعد متفق عليها بين األطراف 

العتراف بالحقوق األساسية لإلنسان خاصة حرية االعتقاد والرأي والتعبير بناء مجتمع مدني دون ا
تطور مجتمع مدني حقيقي إنما هو بمثابة بناء وتطوير / وبالتالي فإن مسألة بناء . والتجمع والتنظيم 

 .ةثقافة مدنية تعترف وتحترم القيم السابقة التي هي جوهر الديمقراطي
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 : أربعة مقومات أساسية هيوللمجتمع المدني بهذا المفهوم 

 الفعل اإلرادي الحر أو التطوعي -
 .التواجد في شكل منظمات -

 قبول التنوع واالختالف بين الذات واآلخرين - 

 .عدم السعي للوصول إلى السلطة - 
 

 :

يقوم على  في دائرة مؤسسات المجتمع المدني طبقا لهذا التعريف أي كيان مجتمعي منظم يدخل
وال تستند فيه العضوية غلى  العضوية المنتظمة تبعا للغرض العام أو المهنة أو العمل التطوعي،

مثل األسرة والعشيرة والطائفة والقبيلة، وبالتالي فإن أهم  عوامل الوراثة وروابط الدم والوالءات األولية
 مكونات 

 
  : 

 النقابات المهنية  -

 ات العماليةالنقاب  -

 . الحركات االجتماعية  -

 الجمعيات التعاونية  -

 الجمعيات األهلية  -

 نوادي هيئات التدريس بالجامعات  -

 النوادي الرياضية واالجتماعية  -

 مراكز الشباب واالتحادات الطالبية  -

 الغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال األعمال  -

 .فاعية والتنموية كمراكز حقوق اإلنسان والمرأة والتنمية والبيئةالمنظمات غير الحكومية الد  -

 مراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافية  -
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    دوره في األزماتترسيخ ثقافة و قيم المجتمع المدني الهدف

  دقيقة ٥٠ الزمن 

 
  قسمين ينقسم هذا النشاط الى-:ملخص عن النشاط

 
 القسم األول

  دقيقة٣٠
 
 

 يقسم المدرب المشاركيين الي اربع مجموعات  -
سيعرض المدرب علي المجموعات أربع مكونات من المجتمع المدني  -

علي ان تضع كل مجموعة السناريو المناسب لهذا المكون و هم 
 :كاآلتي 

 و تخدم حقوق الطفل مجموعة تلتقي في منظمة مجتمع مدني  -١

  و تخدم حقوق المرأةقي في مركز شبابمجموعة تلت -٢
 و تتبني قضايا التعذيب) الصحافة(جريدة مجموعة تعمل في  -٣

 مجموعة نقابة مهنية و تتبني الحق في التعليم -٤

و يقوم المدرب بطرح بعض األفكار علي المجموعات لتسهيل عمل  -
 :المشهد التمثيلي مثل 

 لمستهدفةو الفئة اما هي الفكرة الرئيسية وراء هذا المشهد  -١
  التي تعاني منها هذه الفئةالمشكلة و االنتهاك -٢

  أسباب تلك االنتهاك  -٣

 

ك ما هي أنشطة حقوق االنسان التي قد تساعد في محاربة تل -٤
 االنتهاكات
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  التحديات التي قد تواجهنا في التصدي لتلك االنتهاك -٥

 
 القسم الثانى 

 
  دقيقة٢٠
 

 
 ها في تقوم كل مجموعة بعرض المشهد التمثيلي ل -

 يقوم المشاركين بالتعليق علي المشهد من خالل المدرب -
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 مفاهيم واسس وركائز حقوق اإلنسانمقدور المشاركين والمشاركات معرفة سيكون ب
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–

التعمق فى معانى مباديء حقوق اإلنسان كما وردت فى  الهدف
 اإلتفاقيات الدولية ومقارنتها بمفاهيمنا الشخصية 

  دقيقة ٣٠ الزمن 

 
 لى قسمين ينقسم هذا النشاط ا-:ملخص عن النشاط

 
 القسم األول

  دقائق ٥
 
 

 ماذا تعنى حقوق اإلنسان باللنسبة لك؟ أذكر بعض األمثلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 القسم الثانى 

 

  دقائق ٥
 

 

يدير الميسر جلسة نقاش موسعة لمناقشة مفهوم حقوق اإلنسان 
 ركبالنسبة لكل مشا

 القسم الثالث 

١٠ 
 دقيقة 

  مجموعاتخمسيقوم الميسر بتقسيم المشاركين الى  
  تقوم كل مجموعة بإختيار أحد مباديء حقوق اإلنسان

 الواردة فى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان 
 المساواة .١
 العدالة وعدم التمييز .٢
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 عالمية حقوق اإلنسان .٣
 كرامة اإلنسان .٤
 .المسؤولية .٥

 راجع الورقة "اقشة مفاهيم تلك المبادىءوعة بمنتقوم كل مجم
 ١:المرجعية رقم

 . ملخص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان
 

 تقوم كل مجموعة بمناقشة األسئلة اآلتية: 
 ماذا يعنى هذا المفهوم لك؟ .١
 هل لديك تعريف أخر لهذا المفهوم أو أية إضافة؟ .٢

 
 القسم الرابع 

 
١٠ 

 دقائق 

 
 :يتم فيها مناقشة األسئلة اآلتيةيدير الميسر جلسة نقاس عامة 

هل من الممكن تطبيق مفاهيم حقوق اإلنسان فى كل المجتمعات  .١
 على حد سواء؟

هل مبداء المساواة بين الرجل والمرأة يمكن تطبيقه فى كل  .٢
 .المجتمعات؟ خاصة فيما يتعلق بنوع االجتماعى

ما هى التحديات التى تعيق تطبيق بعض مبادىء حقوق اإلنسان  .٣
 جتمعك؟ فى م

هل تعبر هذه المفاهيم عن القيم واالحتياجات الفردية أم القيم  .٤
 واالحتياجات الجماعية؟

كيف تطبق هذه المفاهيم فى مجتمعك هل األولوية للحتياجات  .٥
 والقيم الفردية أم الجماعية؟
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لناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة يمكن تعريف حقوق اإلنسان بأنها المعايير األساسية التي ال يمكن ل

إن حقوق اإلنسان هي أساس الحرية والعدالة والسالم، وإن من شأن احترام حقوق اإلنسان أن . كبشر
 .يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة

. وتمتد جذور تنمية حقوق اإلنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم
جد األساس الذي تقوم عليه حقوق اإلنسان، مثل احترام حياة اإلنسان وكرامته، في أغلبية الديانات ويو

 . والفلسفات

وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي . وترد حقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 . ما ينبغي على الحكومات أن تفعله، وأال تفعله، الحترام حقوق مواطنيها



                فحقوق .. حقوق اإلنسان ال تُشترى وال تُكتسب وال تورث، فهي ببساطة ملك الناس ألنهم بشر
 . في كل فرد" متأصلة"اإلنسان 

    ميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجـنس أو الـدين أو الـرأي              حقوق اإلنسان واحدة لج
وقـد ولـدنا جميعـاً أحـراراً        . السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتمـاعي          

 ". عالمية"فحقوق اإلنسان .. ومتساوين في الكرامة والحقوق 
            من حقوق اإلنسـان  حقوق اإلنسان ال يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر

فحقـوق اإلنسـان ثابتـة      .. حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين             
 ". وغير قابلة للتصرف"

                كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية واألمن، وبمستويات معيشـة
 ". غير قابلة للتجزؤ"فحقوق اإلنسان .. الئقة 
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 : يمكن تصنيف الحقوق إلى ثالث فئات
، وهي مرتبطة بالحريات، ")الجيل األول من الحقوق"وتسمى أيضاً (الحقوق المدنية والسياسية  .١

الحق في الحياة والحرية واألمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من : وتشمل الحقوق التالية
لتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي وا

 . االشتراك في الجمعيات والتجمع
، وهي مرتبطة ")الجيل الثاني من الحقوق"وتسمى أيضاً (الحقوق االقتصادية واالجتماعية  .٢

 . العمل والتعليم والمستوى الالئق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية: باألمن وتشمل
، وتشمل حق ")الجيل الثالث من الحقوق"وتسمى أيضاً (ثقافية والتنموية الحقوق البيئية وال .٣

 . العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية
وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو 

 . نسانية لآلخريناحترام الحقوق اإل
 


والرسالة . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو بيان حقوق اإلنسان المقبول على أوسع نطاق في العالم

 ١٠وقد اعتمدته األمم المتحدة باإلجماع، في . األساسية لذلك اإلعالن هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة
ويحدد اإلعالن ). على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت (١٩٤٨كانون األول / ديسمبر

الحقوق األساسية لكل شخص في العالم بغض النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه 
. السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو االجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر

تعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة لمواطنيها، بل أيضاً وينص اإلعالن على أن ت
وبعبارة أخرى، فإن الحدود الوطنية ال تمثِّل عائقاً أمام مساعدة . بالنسبة ألشخاص في بلدان أخرى

، أصبح اإلعالن العالمي هو المعيار الدولي لحقوق ١٩٤٨ومنذ العام . اآلخرين على التمتع بحقوقهم
من سكان العالم، وأكد % ٩٩ دولة تمثل ١٧١، عقد مؤتمر عالمي ضم ١٩٩٣وفي العام . اناإلنس

 . المؤتمر التزامه من جديد بإحقاق حقوق اإلنسان



على الرغم من أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو الذي أوحى بالجزء األكبر من القانون الدولي 

غير أن لهذا اإلعالن، بصفته إعالن . مثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانونلحقوق اإلنسان، فإنه ال ي
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وقد تُرجمت مبادئ اإلعالن إلى مبادئ لها قوة . مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي
قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسن في . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد . بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق

ق االقتصادية أو على العهد الدولي الخاص بالحقو الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 .واالجتماعية والثقافية

 
وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية لحقوق اإلنسان، وهي صكوك أوصى بها اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان، منها الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، 

ر من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل حقوق واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، وهناك الكثي
 . اإلنسان

 


حقوق اإلنسان ليس تعليماً حول حقوق اإلنسان فحسب، وإنما هو أيضاً تعليم من أجل حقوق إن تعليم 
 . اإلنسان

  إن تعليم الناس حول القانون الدولي أو حول انتهاكات حقوق اإلنسان، كالتعذيب والتطهير
 . العرقي، مثالً، هو تعليم حول حقوق اإلنسان

 ا، هو تعليم من أجل حقوق اإلنسانوتعليم الناس كيفية احترام الحقوق وحمايته . 
  ويتعلق تعليم حقوق اإلنسان بمساعدة األشخاص على تنمية إمكاناتهم إلى الحد الذي يمكِّنهم من

 . فهم حقوق اإلنسان والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها

 

 األفكار األولى عن الحقوق

لمساعدتك على التفكير في حقوق اإلنسان، اكتب قائمة بما يجب أن تشمله حقوق اإلنسان باعتقادك، 
. ةوإذا كنت ضمن مجموعة، قُم بإعداد القائمة بمفردك، ثم اعرض أفكارك على بقية أفراد المجموع

عد إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الوارد في الجزء الخامس من هذا الدليل، وقارن قائمة 
هل يشمل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . حقوق اإلنسان التي أعددتها بما ورد في اإلعالن

  الحقوق التي وردت في القائمة التي أعددتها؟
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ومن شأن األنشطة . من أجلهاويمكن لهذا الدليل أن يساعدك على مزاولة التعليم حول حقوق اإلنسان، و
الواردة فيه أن تُكسب األطفال ما يحتاجونه من مهارات ومعارف ومواقف للعمل في سبيل عالم خال 

ويشتمل كل نشاط من األنشطة على هذه الجوانب من خالل منهجية . من انتهاكات حقوق اإلنسان
ل تعليم حقوق اإلنسان أن أسلوب وقد تبين للمربين في مجا. تعليمية تقوم على المشاركة والتفاعل

المشاركة في التعليم هو أكثر األساليب كفاءة وفعالية بالنسبة لتطوير المهارات والمواقف والمعارف 
 .لدى األطفال والبالغين، على حد سواء

 على رؤية هذه العالقة القائمة بين المهارات والمعارف ٨وقد يساعدك الشكل الوارد في الصفحة 
 . المنهجيةوالمواقف و

 
من قبيل اإلصغاء إلى اآلخرين، إجراء تحليل أخالقي، التعاون، االتصال، حل المشكالت، : المهارات

 :وتساعد هذه المهارات الطالب في المسائل التالية. واالعتراض على الوضع القائم
  تحليل العالم المحيط بهم،-
 ة اآلخرين، تفهم أن حقوق اإلنسان هي طريقة لتحسين حياتهم وحيا-
 .  العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان-
 

من قبيل معرفة وجود وثائق لحقوق اإلنسان؛ ومعرفة الحقوق التي تتضمنها تلك الوثائق؛ : المعارف
. وأن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف وتنطبق على جميع البشر؛ ومعرفة عواقب انتهاك حقوق اإلنسان

 .  حماية حقوقهم وحقوق اآلخرين كذلكوتساعد هذه المعارف األطفال على
 

من قبيل أن حقوق اإلنسان ذات أهمية؛ وأن الكرامة اإلنسانية متأصلة في جميع البشر؛ وأنه : المواقف
ينبغي احترام الحقوق؛ وأن التعاون أفضل من الصراع؛ وأننا مسؤولون عن أفعالنا؛ وأننا نستطيع أن 

 هذه المواقف على تنمية األطفال أخالقياً، وتعدهم للمشاركة وتساعد. نحسن عالمنا إذا حاولنا ذلك
 . اإليجابية في المجتمع

 
إن منهجية المشاركة والتفاعل تُشرك األطفال في عملية التعلم إشراكاً كامالً، فيصبحون مع : المنهجية

.  لخبرة المعلممعلمهم مكتشفين نشيطين للعالم المحيط بهم، بدالً من أن يكونوا مجرد متلقين سلبيين
وهذه المنهجية مالئمة بصفة خاصة عند تناول مسائل حقوق اإلنسان، حيث تنطوي في كثير من 

 ". صحيحة"األحيان على العديد من وجهات النظر المختلفة حول مسائل معينة، وليس على إجابة واحدة 
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 لعبة المبادئ

ويحقق هذا النشاط . على التفكير في هذه الحقوقربما تجد أن من المفيد القيام بالنشاط التالي لمساعدتك 
نتائج أفضل إذا نُفذ ضمن مجموعات تدرس كل منها عشر مواد من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 ١٣ و ١٠ و٧ و٤ و١؛ فعلى سبيل المثال، تقوم إحدى المجموعات بدراسة المواد ١٨٥انظر الصفحة (
 ٢٠ و ١٧ و١٤ و١١ و٨ و ٥ و٢عة الثانية المواد ، وتدرس المجمو٢٨ و ٢٥ و ٢٢ و ١٩ و ١٦و 
 و ٢٤ و٢١ و ١٨ و ١٥ و ١٢ و ٩ و ٦ و ٣، وتدرس المجموعة الثالثة المواد ٢٩ و ٢٦ و ٢٣و 
أطلب من المجموعات تبادل النتائج . حاول أن تحدد المبادئ التي تقوم عليها هذه المواد. ٣٠ و ٢٧

في بلدك  ما هي التغييرات العملية التي ستطرأ .  المبادئناقش أسباب هذه. التي توصلت إليها كل منها
إذا احتُرمت هذه المبادئ من قبل كل شخص؟ ما هو التغيير الذي سيطرأ في مجال المشاركة في 

 :الحكومة المحلية، مثالً؟ ومن المبادئ التي يمكنك تحديدها ما يلي

 الحرية            العدالة                 المسؤولية 
 التضامن            التسام                   مساواة ال

  السالم              الهوية                     األمن 

 

 
 

 

 

 

 

 العوامل اليت يشتمل عليها كل نشاط لتعليم حقوق اإلنسان
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في و إلقاء الضوء علي عالمية مبادئ حقوق االنسان و التنوع الثقا  الهدف
 كرامة االنسان

 تأثير المعتقدات و المبادئ الشخصية علي نظرتنا لآلخر. 
 

  دقيقة ٤٠ الزمن 

ورقة مرجعية رقم ."االعالن العالمي لحقوق االنسان  -مجموعات عمل       آلية تطبيق  
١" 

 توضح بعض انتهاكات حقوق االنسان       مجموعة من الصور التي-    
 ثقافات و ديانات و أعمار و أعراق مختلفةألشخاص من جنسيات و 

 
  ينقسم هذا النشاط الى قسمين-:ملخص عن النشاط

 

 القسم األول
 

 دقائق ٥
  

 . يقوم المدرب بتقسيم المشاركين الي أربع مجموعات       *  
 . تقوم كل مجموعة بإختيار إحدي الصور بشكل عشوائي-                
 كل مجموعة بدراسة الصورة التي تم اختيارها و مناقشة تقوم -                

 :                  األسئلة اآلتية 
 خمن أين تم التقاط هذه الصورة ؟ و من الضحية؟ -١
هل تعتقد أن الصورة تعكس أحد الجوانب في حياتك الخاصة أو في  -٢

 مجتمعك ؟ و هل تعتقد أنها مرآة لك ؟

حد القضايا التي لم تسمع عنها من هل تعتقد أن الصورة لفتت انتباهك أل -٣
قبل ؟ و هل تعتقد أنها بمثابة نافذة استطعت من خاللها أن تطل علي قضية 

 جديدة ؟

 عن ماذا تعبر الصورة ؟ وما شعور الشخص أو األشخاص المصوريين ؟ -٤

هل تعتقد أن الشخص أو األشخاص المصوريين لديهم احتياجات و قيم و  -٥
 و هل هناك أرضية مشتركة بينكم ؟ و ما آمال و طموحات مختلفة عنك ؟

 هي ؟
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  ما هو نوع االنتهاك في الصور ؟ و ما مرجعية هذا االنتهاك ؟–٦    
  ما هي الحقوق التي يحتاجها الشخص أو األشخاص المصوريين؟-٧   

 وهل لديك نفس الحقوق ؟ و ما هي أولوياتك بالمقارنة مع أولوياتهم ؟
تها مع الحقوق المذكورة في االعالن العالمي لحقوق  قارن الحقوق التي ذكر-٨   

 .االنسان و حدد بنود اإلعالن التي تصف تلك الحقوق 
  هل تعتقد أن مبادئ حقوق اإلنسان واحدة في كل دول العالم ؟  -٩  
 
 القسم الثانى 

١٥ 
 دقيقة

 تقوم كل مجموعة من المجموعات األربعة بعرض سريع لما تم مناقشته داخل     
 المجموعة واإلجابة علي األسئلة المذكورة أعاله علي أن ال يتعدي عرض كل     
 . دقائق٥مجموعة عن     
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 االعالن العالمي لحقوق االنسان

 اعتمد ونشر علي المال بقرار الجمعيه العامه
١٩٤٨ديسمبر / كانون االول١٠المؤرخ في ) ٣-د( الف٢١٧  

 
 :ةالدبياج

ومن حقوق متساوية وثابتـة   ،لما كان اإلقرار بما لجميع أعضاء اإلسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم             
يشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم ، ولما كان تجاهل حقوق االنسان واذدراؤها قد أفضـيا                 ،

الم يتمتعون فيـه بحريـة      وكان البشر قد نادوا ببزوغ ع     ،إلي أعمال أثارت بربريتها الضمير االنساني       
القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمي ما ترنو  إليه نفوسهم ، ولما كان من األساسـي أن    
تتمتع حقوق االنسان بحماية النظام القانوني إذا اريد للبشر أال يضطروا آخر األمر إلي الليـاذ بـالتمرد     

 العمل علي تنمية عالقات ودية بين األمـم ، ولمـا   علي الطغيان و االضطهاد، ولما كان من الجوهري    
كانت شعوب األمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسـان األساسـية ، وبكرامـة            

وحزمت امرها علي النهوض بالتقدم االجتمـاعي       ،وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق      ،اإلنسان وقدره 
ن الحريه أفسح ، ولما كانت الدول األعضاء قـد تعهـدت بالعمـل        وبتحسين مستويات الحياة في جو م     

بالتعاون مع االمم المتحده عل ضمان تعزيز االحترام والمراعاه العالميين لحقوق  االنسان  وحرياتـه                ،
األساسية ، ولما كان التقاء الجميع علي فهم مشترك لهذه الحقوق و الحريات امرا بالغ الضرورة لتمـام           

التعهد فان الجمعية العامة تنشر علي المأل هذا االعالن العالمي لحقوق بوصفه المثل األعلي              الوفاء بهذا   
كما يسعي جميع أفـراد المجتمـع وهيئاتـه      ،المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم            

طيد احتـرام   واضعين هذا االعالن نصب أعينهم  علي الدوام ، ومن خالل التعليم و التربية و إلي تو                ،
وكما يكفلوا التدابير المطردة والدولية و االعتراف العـالمي بهـا ومراعتهـا             ،هذه الحقوق و الحريات     

الفعلية فيما بين شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيما بين شعوب األقاليم الموضوعة تحت واليتها علـي                
 .السواء 
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 ١الماده 

وهم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن          . و الحقوق    يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة      
 .يعاملوا بعضهم بعضا بروح االخاء 

 ٢الماده 
دونما تمييز من أي نـوع      ،لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكورة في هذا االعالن             

أي سياسيا و غير سياسـي     أو اللون او الجنس او اللغة أو الدين أو الر         ،والسيما التمييز بسبب العنصر     ،
 .أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،

ال يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلـد أو اإلقلـيم                ،وفضال عن ذلك    
لحكم الـذاتي   سواء أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع با          ،الذي ينتمي إليه الشخص     

 .أو خاضعا ألي قيد آخر علي سيادته 
 

 ٣الماده 
 .لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي األمان علي شخصه

 
 ٤الماده 

 . ويحظر الرق و االتجار بالرقيق بجميع صورهما،ال يجوز استرقاق أحد أو استعباده 
 

 ٥الماده 
 .اسية أو الالانسانية او الحاطة بالكرامةال يجوز اخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة الق

 
 ٦الماده 

 .لكل إنسان في كل مكان ،الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية
 

 ٧الماده 
الناس جمعيعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحمايـة القـانون ،دونمـا تمييـز كمـا       

هذا اإلعالن ومن أي تحريض علـي مثـل هـذا    يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك      
 .التمييز 
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 ٨الماده 

ألي شخص حق اللجوء إلي المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهـك الحقـوق          
 .األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون 

 
 ٩الماده 

 . ال يجوز اعتقال أي انسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
 

 ١٠ه الماد
لكل إنسان علي قدم المساواة التامة مع اآلخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمـة مسـتقلة ومحايـدة          

 .نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه 
 
 

 ١١الماده 
ية قد وفرت له    كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلي أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علن               -١

 .فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه 
اليدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينـه يشـكل  جرمـا                       -٢

بمقتضي القانون الوطني أو الدولي كما ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كانـت سـارية فـي         
 .الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي

 
 ١٢لماده ا

ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته  الخاصة أو شئون أسرته أو مسـكنه أومراسـالته                   
واللحمالت تمس شرفه وسمعته ولكل شخص حق في أن يحميه القانون  من مثل ذلك التـدخل أو              .

 .تلك الحمالت
 

 ١٣الماده 
 . الدولةلكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار  محل اقامته داخل حدود-١
 . لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلي بلده -٢
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 ١٤الماده

 . لكل فرد حق التماس ملجا في بلدان أخري والتمتع به خالصا من االضطهاد -١
اليمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة  بالفعل عن جريمة غير سياسـية أو عـن                    -٢

 .قاصد األمم المتحدة ومبادئهاأعمال تناقض م

 
 ١٥المادة 

 .لكل فرد  حق التمتع بجنسية ما -١
 اليجوز تعسفا حرمان اي شخص من جنسيته وال من حقه في تغيير جنسيته  -٢

 
 

 ١٦المادة
دون اي قيد بسبب العـرق أو       ،  حق التزوج وتأسيس اسره   ،للرجل والمرأه متي ادركا سن البلوغ        -١

 يان في الحقوق لدي التزوج وخالل قيام الزواج ولدي انحاللهالجنسيه أو الدين وهما متساو
  اليعقد الزواج اال برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كامال ال اكراه فيه  -٢

 االسره هي الخليه الطبيعية واالساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحمايه المجتمع والدولة  -٣

 
 

 ١٧الماده 
 و باالشتراك مع غيره لكل فرد حق في التملك بمفرده أ -١
 .اليجوز تجريد احد من ملكه تعسفا  -٢

 
 ١٨المادة

لكل شخص حق في حريه الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه او معتقده                 
وحريته في اظهار دينه  او معتقده بالتعبد واقامه الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده او مع جماعه                

 وعلي حده وامام المأل ا
 

 ١٩الماده
لكل شخص حق في حريه الرأئ والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق االراء دون مضايقه                

 وفي التماس االنباء واالفكار وتلقيها ونقلها الي االخرين بأيه وسيله ودونما اعتبار للحدود
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 ٢٠الماده
 مية لكل شخص حق في حريه االشتراك في االجتماعات والجمعيات السل -١
 اليجوز ارغام احد علي االنتماء الي جمعيه ما -٢

 
 ٢١الماده

لكل شخص حق المشاركه في اداره الشئون العامه لبلده اما مباشره وامـا بواسـطه ممثلـين                  -١
 يختارون في حرية

 لكل شخص بالتساوي مع االخرين حق في تقلد الوظائف العامه في بلده -٢

جلي هذه األرادة من خالل انتخابـات نزيهـة         اداره الشعب هي مناط سلطه الحكم ويجب ان تت         -٣
تجري دويا باالقتراع العام وعلي قدم المساوة بين الناخبين وبالتصـويت السـري او بـاجراء                

 مكافئ من حيث ضمان حريه التصويت
 

 ٢٢الماده
لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان االجتماعي ومن حقه ان تـوفر لـه مـن         

 والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دوله ومواردها الحقوق االقتصاديه            خالل المجهود القومي  
 واالجتماعيه والثقافيه التي الغني عنها  لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية

 
 ٢٣الماده

لجميع االفراد حق في العمل وفي حريه اختيار عمله وفي شروط عمل عادله ومرضيه وفـي                 -١
 الحمايه من البطاله 

 فراد دون اي تمييز الحق في اجر متساو علي العمل المتساويلجميع اال -٢

لكل فرد يعمل حق في مكأفأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشه الئقة بالكرامه البشـريه                 -٣
 وتستكمل عند االقتضاء بوسائل اخري للحمايه االجتماعيه 

 الحهلكل شخص حق انشاء النقابات مع اخرين واالنضمام اليها من اجل حمايةمص -٤
 

 ٢٤الماده
لكل شخص حق في الراحه واوقات الفراغ وخصوصا في تحديد معقول لسـاعات العمـل وفـي                 

 اجازات دورية مأجورة
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 ٢٥الماده
لكل شخص حق في مستوي معيشه يكفي لضمان الصحه والرفاهية له وألسرته وخاصه علـي             -١

تماعية الضرورية ولـه    صعيد المأكل والملبس والمسكن والعنايه الطبية وصعيد الخدمات االج        
الحق في ما يأمن به الغوائل في حاالت  البطاله أو المرض او العجز أو الترفل أو الشـيخوخة            

 أوغير ذلك من الظروف الخارجه عن ارادته والتي تفقده اسباب عيشه 
لالمومه والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع االطفال حق التمتع بذات الحمايـة             -٢

 عية سواء ولدوا في اطار الزواج او خارج هذا االطاراالجتما
 

 ٢٦الماده
لكل شخص حق في التعليم ويجب ان يوفر االعالن مجانا علي االقل في مرحلتيـه االبتدائيـه                  -١

ويكـون  ، واألساسية ويكون التعليم االبتدائي الزاميا ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم            
 يع تبعا لكفاءتهم التعليم العالي متاحا للجم

 يجب ان يستهدف التعليم التنمية الكامله لشخصية االنسان وتعزيز احتـرام حقـوق االنسـان                -٢
والحريات األساسية  كما يجب ان يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع االمـم وجميـع                

 لسالم الفئات العنصريه والدنيه وان يؤيد االنشطه التي تضطلع بها االمم التحده لحفظ ا

 لالباء علي سبيل األولوية حق  اختيار نوع التعليم الذي يعطي الوالدهم  -٣
 

 ٢٧المادة
وفي االستمتاع بالفنون واالسـهام  ، لكل شخص حق المشاركه الحرة في حياة  المجتمع الثقافية        -١

 في التقدم العلمي  وفي الفوائد التي تنجم عنه 
ادية المترتبة علي اي انتاج علمي او ادبي او         لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والم        -٢

 .فني من صنعه

 ٢٨الماده
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن ان تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص               

 عليها في هذا االعالن تحققا تاما 
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 ٢٩الماده 
صـيته النمـو الحـر      علي كل فرد واجبا ت ازاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن ان تنمو شخ              -١

 الكامل 
اال للقيود التي يقررها القانون مسـتهدفا منهـا         ،اليخضع اي فرد في ممارسه حقوقه وحرياته         -٢

حصرا ضمان االعتراف الواجب بحقوق وحريات االخرين واحترامها والوفاء بالعـادل مـن              
 مقتضيات الفضيله والنظام العام ورفاه في مجتمع ديمقراطي 

 ن تمارس هذه الحقوق علي نحو يناقض مقاصد االمم المتحده ومبادئهااليجوز في اي حال ا -٣
 

 ٣٠الماده
ليس في هذا االعالن اي نص يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي تخويل اي دوله او جماعـة    
أو اي فرد اي حق في القيام بأي نشاط أو باي فعل يهدف الي  هدم اي مـن الحقـوق والحريـات      

  .المنصوص عليها فيه
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 :يتعلّم الناس بفاعلية أكبر حين :ساسيةالمعتقدات األ
  قدرتهم ومعرفتهم الخاصةتقدير يتم 

 خبراتهم وتحليلها في إطار بيئة آمنة وجماعيةكيتمكّنون من تشار  

 ة التعلّميشاركون بطريقة فاعلة في عملي 
 )برنامج، ورشة عمل، نشاط (بأنشطة التعليم على حقوق اإلنسانبعض االفتراضات المتعلّقة 

               يأتي المضمون بمعظمه من المشاركين في حين يقوم جدول األعمال او البرنامج بوضع اإلطار
 لصياغة هذا المضمون 

 د المشاركون البرنامج بالتحليل والخبرةيزو 
 ل المشاركون مسؤولية تعلّمهم وتفاعلهم يتالمشاركين اآلخرينمع حم 

 يشارك الجميع في الدورات بشكل كامل 

 ل المواالستراتيجيات على اختالفهانهجياتيتم تقب  
 علمينبعض االفتراضات المتعلّقة بنا كم

  ال نعرف الكثير حول المشاركين في برامجنا وحول البيئة اإلجتماعية الخاصة بهم 

 ما نحن عليه نتيجة لمعرفتنا وخبراتنا ووجهات نظرناأصبحنا علىقد ل  

     ونستخدم هذه المعرفـة بالشـكل        المبني على المشاركة    للتعلم نحن نأتي بمعرفة نظرية وعملية
 المالئم

 على الصـفحة    ١الرسم البياني رقم    " (النموذج اللولبي  "إكويتاسيستخدم مركز   : نموذج تصميم المنهج  
ويتضـمن هـذا    . حقوق اإلنسان المعتمدة لدينا   تعليم  وذج تصميم في إطار التخطيط لبرامج       كنم) التالية

 : ويقترح ما يليالنموذج كّل ما نعرفه بشأن تعلّم البالغين بطريقة فاعلة 

       المتبـع يتمحـور    التعليمي  ، حيث ان المنهج     ومعرفتهمالمشاركين  يبدأ التعلّم انطالقاً من خبرة
 الذات والثقة بالنفس وتطوير مفهـوم إيجـابي وواقعـي            تقدير  إلى تعزيز  هدفيالمتعلِّم و حول  

 .للذات لدى المتعلِّمين

   نة           تشاركبعدعلـى سـبيل    ( الخبرات، يحلّل المشاركون هذه الخبرات ويبحثون عن أنماط معي
 )المثال ما هي النقاط المشتركة؟ ما هي األنماط؟

       خلق أفكار جديدة جماعياً إلكمال        تُضاف معلومات ونظريات جديدة مستقاة من الخب راء، أو يتم
 .معرفة المشاركين وخبرتهم



|
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       ق المشاركون ما تعلّمـوهروا            يجب أن يطبوعلـيهم أن يمارسـوا مهـارات جديـدة ويطـو
 .استراتيجيات وخطط عمل

         ق المشاركون ما تعلّموه في مرحلة الحقةعادةً عندما يعودون إلـى منظّمـاتهم وعملهـم        (يطب
 ).اليومي

وليس فقـط فـي   منهجي  من تصميم البرنامج ويطبقان خالله بشكل اًر والتقييم جزءيالتفكيشكل كل من  
، ٢الرسـم البيـاني رقـم       " (الخبراء"نموذج  نماذج التعليم التقليدية ك   يختلف النموذج اللولبي عن     .نهايته

ـ  معرفة المشاركين وخبراتهم عوض   يسلط الضوء على    في أنه   ) الصفحة التالية   التركيـز بشـكل     ناً ع
، كما هي الحال فـي نمـوذج   في نقل المعلومات إلى المشاركين    أو الخبير    درسأساسي على معرفة الم   

ـ   تغييراليركّز النموذج اللولبي على العمل الذي يؤدي إلى         هذا و . الخبراء ادل األفكـار بـين     نتيجةً لتب
 .ن ويحافظ على الوضع القائم في حين ان نموذج الخبراء يسلّط الضوء على المشاركيالمشاركين

 

 ١ الرسم البياني رقم –النموذج اللولبي 
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 ٢ الرسم البياني رقم –نموذج الخبراء  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخبیر
یبدأ التعّلم مع الخبراء الذین یشكلون 

.وذجًا یحتذي بھا المشاركوننم  

 :األبحاث
یكتشف الباحثون 

المعلومات والنظریات 
الضروریة لضمان 

 .نجاح المشاركین

 :التطبیق
تبین النماذج للمشاركین كیفیة 

تطبیق المعلومات لضمان النجاح 
النجاح یعني االلتزام            : مالحظة(

 ). بالنماذج
 

 :ّنظام التعلم
یمتلك المدرسون المعلومات الضروریة  

وحده المدرس : مالحظة(لنجاح المشاركین 
 .)یعّلم والمشاركون یتلّقون التعلیم

 

١ 

٤      ٢  

 

٣ 
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التعرف علي قيم حقوق االنسان ، و قيام المشاركيين بتطبيق هذه القيم -١ الهدف
 علي انفسهم

 االبداع و التواصل الفعال-٢ 

 الزمن
  : آلية التطبيق

  دقيقة ٤٠
  كروت كرتون متوسطة الحجم-مشاهد تمثيلية  

 
 ج

 : ينقسم هذا الملخص الي ثالث اقسام-:ملخص عن النشاط
 

 القسم األول
   دقائق ١٠
 
 

 يكتب المدرب قيم حقوق االنسان السبعة علي قطع كرتون و توزع في -١
 – المساواه – احترام التنوع – العاون – االحترام –االدماج : الغرفة و هم 

 المسؤلية و القبول

يطلب المدرب من المشاركيين أن يقفوا  إلي جانب القيمة األهم بالنسبة  -٢
 لهم ، و يكون فريقا من األشخاص الذين اجتمعوا حول ذات القيمة 

 

 القسم الثانى 
 

  دقائق ١٠
 

 
المدرب من المجموعات ان يناقشوا ما تعنيه القيمة بالنسبة لهم في يطلب -١

 حياتهم اليومية مع اعطاء أمثلة من الواقع 

تقوم كل مجموعة بإعداد مشهد تمثيلي قصير مدته دقيقة لتوضيح القيمة -٢
 التي اختاروها
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 القسم الثالث 

ها علي ان يعلق تقوم كل مجموعة بعرض المشهد التمثيلي الخاص ب -١  دقيقة ٢٠
 المشاركين علي كل مشهد و يناقشون القيمة التي تم ابرازها 

 يقرأ المدرب بعد كل مشهد تمثيلي تعريق القيمة ذات الصلة  -٢

يقوم المدرب بسؤال المشاركين ما اذا كانو يتفقون مع تعريف هذه  -٣
 القيمة 
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المواطنة و أهـم مبادئهـا األساسـية ، كمـا           والمشاركات معرفة مفهوم    بمقدور المشاركين   

 سيتعرفون علي حقوق المواطنة، ومسئؤليات وواجبات المواطنة
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 بنهاية النشاط يكون المشاركين علي دراية بالمبادئ - ١                   الهدف           

 االساسية للمواطنة

 ان يعرف المشاركين بنهاية النشاط معيقات المواطنة  ٢
 الفاعلة

 الزمن 
آلية التطبيق                            

 

  دقيقة ٣٠
  مقص – كرة صوف 

 ينقسم هذا النشاط الى ثالث أقسام : وصف النشاط
 

 القسم األول
 

 دقائق ١٠

 

 يطلب المدرب من المجموعة ان يشكلوا دائرة  -١

يمسك المدرب بنهاية الكرة الصوف ، و يبـدأ النشـاط            -٢
أن اكون مواطنا فاعال يعنـي      : " باكمال العبارة التالية    
ة الي شـخص    و من ثم يرمي الكر    ..................." 

 اخر 

ارم الكرة الي شخص اخر و انت مـا تـزال ممسـكا              -٣
 بالخيط و عندها ستبدأ الشبكة بالتشكل

 القسم الثانى 
 

 دقيقة  ٢٠
 

بعد ان تكون الكرة قد مرت علي الجميع و تشكلت الشبكة -١
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العنكبوتية يطلب المدرب من المشاركيين ان يفكروا في االمثلة 
 : بعض االسئلة مثل التي تم تقديمها من خالل طرح

ما هي الفكرة وراء الشبكة التي تشكلت باستخدام كرة  -
 الصوف

 هل هناك صالت بين األمثلة التي اعطيت ؟ -

 ما هي الشبكة الجيدة ؟ -

يطلب المدرب من المشاركيين ان يشيروا الي احد معوقات -٢
المواطنة الفاعلة و بعد ان يعطي المشاركين امثلتهم يقوموا 

 يده بحيث يتم تدمير الشبكة نهائيا بقص الخيط من 

يقوم المدرب بالعصف الذهني للمشاركين عن نتائج تدمير -٣
  الشبكة

 
يشير مفهوم المواطنة الي وضع المواطن في دولة ما او منطقة جغرافية ما بوجود حكومةتمثلها ، و 

المجتمع  ، كما أن مفهوم المواطنة يعني التمتع بحقوق االنسان و احترام المسؤليات و المساهمة في 
 حالة االنتماء الي مجتمع ما ، أي الي مجموعة من الناس الذين يدركون بأن لديهم شيئ مشترك 

ما يوحدهم قد يكون ببساطة مجرد قبول شرعية الدولة التي يعيشون فيها ، و قد يكون أيضا رابط " 
 "لعرق أو الدين أو الهدف المشترك قوي و فاعل يستند الي التاريخ المشترك ، أو ا

 ومعنى ذلك أن مصطلح المواطنة يستوعب وجود عالقة بين الدولة أو الوطن والمواطن وأنها تقوم 
على الكفاءة االجتماعية والسياسية للفرد، كما تستلزم المواطنة الفاعلة توافر صفات أساسية في 

والتأثير في الحياة العامة والقدرة على المشاركة المواطن تجعل منه شخصية مؤثرة في الحياة العامة، 
 في التشريع واتخاذ القرارات

وإذا ربطنا مفهوم المواطنة بالديمقراطية نجد أن المواطنة ركيزة الديمقراطية، فال يوجد مجتمع 
 .ديمقراطي، ال يعتمد في بنيانه على كل مواطن
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 :ربع مبادئ أساسية وهي ترتكز المواطنة علي ا
 : المساواة وتكافؤ الفرص -١

ال تتحقق المواطنة إال بتساوي جميع المـواطنين والمواطنـات فـي الحقـوق والواجبـات، وتتـاح                  
أمام الجميع نفس الفرص، ويعني ذلك التسـاوي أمـام القـانون الـذي هـو المرجـع الوحيـد فـي                  

تعلـيم، والعمـل، والجنسـية، والمعاملـة      حـق ال مـن امثلتهـا      وتحديد تلك الحقوق والواجبـات،   
المتساوية أمام القانون والقضاء، واللجـوء إلـى األسـاليب واألدوات القانونيـة لمواجهـة مـوظفي                 
الحكومة بما فـي هـذا اللجـوء إلـى القضـاء، والمعرفـة واإللمـام بتـاريخ الـوطن ومشـاكله،                 

 .والحصول على المعلومات التي تساعد على هذا
 

 :لحياة العامةالمشاركة في ا  -٢
التي تتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في تنظيم حمالت الضغط السلمي على الحكومة أو بعـض      و  

المسئولين لتغير سياستها أو برامجها أو بعض قراراتها، وممارسة كل أشكال االحتجاج السلمي المـنظم    
العامة بكافة أشكالها، وتأسـيس  مثل التظاهر واإلضراب كما ينظمها القانون، والتصويت في االنتخابات     

أو االشتراك في األحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لخدمة                
ــكالها      ــة أشـ ــة بكافـ ــات العامـ ــي االنتخابـ ــيح فـ ــراده، والترشـ ــض أفـ  .بعـ

 
 :الوالء للوطن -٣

عالقـات القبليـة والعشـائرية      ويعني الوالء للوطن أن الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه تسمو عن ال           
والحزبية، وال خضوع فيها إال لسيادة القانون، وأن هذه الرابطة ال تنحصر في مجرد الشعور باالنتماء                
وما يطبع ذلك من عواطف، وإنما تتجلى إلى جانب االرتباط الوجداني، في إدراك واعتقـاد المـواطن                 

 .واطنة دون التقيد الطوعي بهابأن هناك التزامات وواجبات نحو الوطن ال تتحقق الم
  :  الحرية -٤

التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقـل داخـل         
الوطن، وحق الحديث والمناقشة بحرية مع اآلخرين حول مشكالت المجتمع ومستقبله، وحرية تأييـد أو          

ما، حتى لو كان هذا االحتجاج موجها ضد الحكومة، وحرية          االحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة        
 .المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع االجتماعي أو السياسي
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:وتشمل ما يلي  
 .واإلبداعي) الناقد(مهارات التفكير المنطقي والنقدي  -١
 .لكتابيةمهارات التواصل اللفظية وا -٢
 مهارات االستماع الفعال -٣
  واالقتراعمهارات المشاركة المدنية في الحياة العامة مثل مهارات الخطابة والقيادة -٤
  .مهارات العمل في فريق -٥
 .ممارسة الحقوق والواجبات في مجتمع ديمقراطي -٦

 
 

  

فـي نفـس    إن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقاً يتمتع بها جميع المواطنين وهي           
الوقت واجبات على الدولة والمجتمع و هذه الحقوق يجب أن يتمتع بهـا جميـع    

 المواطنين بدون استثناء
 

  

 تحقيقا لمصلحة معينة هو سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال معينة
: يقررها القانون و تنقسم الحقوق إلي   

   مدنية حقوق سياسية و حقوق

أهمها وان ق اإلنسواثيق حقواطن ، ترجع إلى موق المول عند تحديدها لحقوالد فيإن معظم الدساتير 
 :قوالحقمن تلك وم ، ١٠/١٢/١٩٤٨ق اإلنسان واإلعالن العالمي لحق

 . اإلكراهواالسترقاق والتعذيب وت وبة الموابط عقوضوحق الحياة ،  -١

كذلك أحكام و،  فياإليقاف التعسوما يتنافى معها من القبض والسالمة الشخصية ، وحق الحرية  -٢
 السجن ومين من حريتهم الشخصية بسبب اإليقاف أوالمحر

 .حق العمل -٣

 .هافيكة المشارواألحزاب والجمعيات وين النقابات وحق تك -٤

 . حق التجمع السلمي -٥
 .حمايتهاوين أسرة وتكواج وحق الز -٦

 . حق التعليموة فيالثقاوق الصحية والحق -٧
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 . مةواألموق األسرة وحق -٨

 ما يتناقض مع ذلك من اإلكراهوالديانة وير عن الرأي التعبوحق الفكر  -٩
 . الدفاع عن نفسه فيق المتهم وحقوحق التقاضي ،   -١٠

 . صياتهوخص في فيحق حماية الفرد من التدخل التعس  -١١

 . الحياة العامة فيالمشاركة وتشمل حق االنتخاب وق السياسية والحق -١٢
 السفرواإلقامة وحق التنقل  -١٣

 . استعمال لغتهموممارسة دينهم والتمتع بثقافتهم  فيق األقليات وحق  -١٤
 

القتصادية اوانب حياته السياسية وجميع ج فيمتشعبة واطنة متعددة وق المومن ذلك نجد أن حق
طن واجبات يؤديها تجاه الومقابل  فيق بكل حرية والحقيمارس تلك اطن أن وعلى المواالجتماعية ، و

 اطنةود المولكي تكتمل بن

  
  تعريف الواجب: 

الواجب أمرا أخالقيا ملزما لكل الناس بما ينبغي عليهم القيام به، إال أن ما يجب على اإلنسان قـد                    
 يقوم به بشكل حر وإرادي ملتزما بأدائه، وواعيا بما سيحققه من نفع لنفسه ولغيره

 ما هي إال المشاركة النشطة في جماعـة أوعـدد مـن الجماعـات،     المواطنةيرى البعض أن   
 ولـيس شـخص    Order Civicوتتضمن اإلحساس باالرتباط والوالء لمفهوم الدولة أوالنظام المدني 

 هـي عضـوية     المواطنـة ني أن   ملك أورئيس وتقوم على فكرة االنتماء واألشياء المشتركة، وهوما يع         
بـل أن  .  سياسي في إطار من الحقوق والمسئوليات التي يحددها الدسـتور والقـانون     مجتمعنشطة في   
 تعد وظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائها وهوما عبر عنه جيمي كارتر الرئيس األسـبق   المواطنة

انه عائـد إلـى أعلـى       " للواليات المتحدة األمريكية حينما انتهت مدة رئاسته وعودته إلى واليته قائالً            
 ".ي الدولة وهي وظيفة مواطن وظيفة ف

ليتشـكل  ) أحزاب، جمعيات، تنظيمـات    (المواطنةوقد استدعى مفهوم المواطن بناء مؤسسات       
 التـي  المواطنة عالقات – بالتالي –فتأسست . فيها، ويتدرب في إطارها، ويعبر من خاللها عن مشاغله 

كسرت حيز عالقات القربى الهرمية، لتعبر عن المساواة بين البشر أمام القانون، ولتستشرف إمكانـات               
نوعي بـين   ويمثل المواطن بالتالي حيز المجال العام المدني؛ فهو النقطة المحورية ألي تبادل             . التجاوز

البشر، وهو الفرد القيمة الذي بحبه لذاته يحب اآلخرين، وببحثه عن منافعه الخاصـة يحقـق المنـافع                  
 العامة
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 :وهي المسئوليات التي تفرضها الدولة على المواطنين وهي 
 . الضرائب-١
 . الخدمة في القوات المسلحة-٢
 . االلتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة ويسنها ممثلو الشعب في البرلمان-٣
 . ق األخرينواحترام حق  -٥

 . االنتخابات فيالمشاركة   -٦

 


 فرض التزامات عليهم بشأنها أما بالنسبة للمسئوليات التي يقوم بها المواطنون طواعية دون
 :فهي

 .اة السياسية والمدنيةالمشاركة في تحسين الحي. ١
 .النقد البناء للحياة السياسية. ٢
اآلمال الديمقراطية التي العمل على تضيق الفجوة ما بين الواقع الذي نعيشه والغايات و. ٣

 .نرجوها
 : مجموعة من الواجبات العامة وهيهذا وقد أكد الدستور المصري على

 .الواجب الوطني في مكافحة األمية -١
 .لواجب العم -٢
 .واجب الدفاع عن الوطن وأراضيه -٣
 .واجب الحفاظ على الوحدة الوطنية -٤
 .صيانة أسرار الدولة -٥
 .الواجب الوطني في المساهمة في الحياة العامة -٦
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أن يتعرف المشاركيين علي ما يحتاجونه من المجتمع المحلي و  الهدف

 موه له ما يمكن أن يقد

 الزمن 
آلية التطبيق                        

  دقيقة ٣٠
  العصف الذهني – كروت الصقة – ورق قالب 

 ينقسم هذا النشاط الى قسمين: وصف النشاط
 

 القسم األول
 

  دقيقة ٢٠

 

  ما " و " ما أحتاجه " يقوم المدرب يتدوين كلمتي
عليقهم علي ورقتين قالب كبيرتين و يقوم بت" سأقدمه 

 في القاعة 

  يعطي ورقتين الصقتين لكل مشارك 

  يطلب المدرب من المشاركين ان يكتبوا علي احدي
الورقتين ما هي احتياجاتهم كي يصبحوا مواطنيين 

 ملتزمين و فاعلين في المجتمع 

  ثم يدونوا علي الورقة االصقة الثانية ما الذي يمكن
يين بما ان يقدموه لمجتمعهم المحلي كمواطنين ملتزم

 عليهم من واجبات 

 القسم الثانى 
 

  دقائق١٠
 

 

  يطلب المدرب من الجميع تعليق اوراقهم الالصقة
 "ما أقدمه" و  " ما أحتاجه " تحت كلمتي 

  يقرأ المدرب األفكار بصوت عال و يطلب من
 المشاركيين اضافة افكار اخري اذا رغبوا في ذلك
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ولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافيةالعهد الد  

 اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و االنضمام
١٩٦٦ديسمبر /كانون االول ١٦المؤرخ في ) ٢١-د( الف ٢٢٠٠بقرار الجمعية العامة   

٢٧ ،طبقا للمادة ١٩٧٦يناير / كانون الثاني ٣: تاريخ بدء النفاذ  
 

 :الديباجة
  في هذا العهد ،ن الدول االطرافٳ

اصيلة فيهم ،و من حقـوق متسـاوية   إذ تري أن االقرار بما لجميع  اعضاء االسرة البشرية من كرامة    
، ة و العدل و السالم في العالم       المعلنة في ميثاق االمم المتحدة ، أساس الحري        ئثابتة ،يشكل وفقا للمباد   و

 فيه ، و إذ تدرك أن السبيل الوحيـد لتحقيـق    وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة االنسان الصيلة         
وفقا لالعالن العالمي لحقوق االنسان، في أن يكون البشلر احرارا و متحـررين     المثل االعلي المتمثل ،   

ن مـن التمتـع بحقوقـه       من الخوف والفاقة ، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كـل انسـا             
لك بحقوقه المدنية و السياسية، و إذ تضع في اعتبارها ما علي             االجتماعية و الثقافية ،و كذ    األقتصادية و 

ميين لحقوق اإلنسـان  الدول ،بمقتضي ميثاق االمم المتحدة ، من التزام بتعزيز االحترام و المراعاة العال       
إذ تدرك ان علي الفرد ،الذي تترتب عليه واجبات إزاء االفراد االخرين و إزاء الجماعـة                وحرياته ، و  

 :مي إليها ،قد اتفقت علي المواد التالية التي ينت
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 )١(المادة
 

و هي بمقتضي هذا الحق حرة في تقريـر مركزهـا           . صيرها بنفسها   لجميع الشعوب حق تقرير م     -١
 .السياسي و  حرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي و االجتماعي و الثقافي 

الخاصة ،التصرف الحلر بثرواتها و مواردها الطبيعية دونمـا         لجميع الشعوب ،سعيا وراء اهدافها       -٢
إخالل بأية إلتزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القـائم علـي مبـدأ المنفعـة       

 .المتبادلة و عن القانون الدولي و اليجوز في أية حال حرمان أي شعب من اسباب عيشه الخاصة

د، بما فيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤوليةإدارة األقاليم غير           علي الدول األطراف في هذا العه      -٣
المتمتعة بالحكم الذاتي و األقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل علي تحقيق حق تقرير المصير و أن                

 .تحترم هذا الحق ، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة

 


 )٢(المادة
عهد بأن تتخذ ، بمفردها و عـن طريـق المسـاعدة و التعـاون               تتعهد كل دولة طرف في هذا ال       -١

الدوليين، و ال سيما علي الصعدين االقتصادي و التقني ، و بأقصي ما تسمح به مواردها المتاحـة         
، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التندريجي بالحقوق المعترف بها فـي هـذا العهـد ،             

 .ة ، و خصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعيةسالكة إلي ذلك جميع السبل المناسب
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هـذا                 -٢

العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الـدين ، أو الـرأي        
تماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلـك            سياسيا أو غير سياسي ، أو األصل القومي أو االج         

 .من األسباب

للبلدان النامية أن تقرر ، مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان و القتصادها القومي ، الي أي                  -٣
 .مدي ستضمن الحقوق االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين
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 )٣(المادة

 العهد بضمان مساواة الذكور و إلناث في حق التمتـع بجميـع الحقـوق       تتعهد الدول األطراف في هذا    
 .االقتصادية و االجتماعية و الثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

 
 )٤(المادة

تقر الدول األطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع للتمتع بالحقوق التي تضمنها طبقـا لهـذا               
لقانون ، و إال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق ، و شـريطة أن                العهد إال للحدود المقررة في ا     

 .يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي
 

 )٥(المادة
ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي أي حق ألي دولة أو جماعة                    -١

ل يهدف إلي إهدار أي مـن الحقـوق أو الحريـات            أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فع        
 .المعترف بها في هذا العهد و إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق االنسان األساسية المعترف بها أو النافـذة             -٢
اف ، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بهـا  في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعر       

 .أو كون اعترافه بها أضيق مدي 

 


 )٦(المادة
 

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق فـي                    -١
بة لصـون  أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ، و تقوم باتخاذ تدابير مناس         

 .هذا الحق
يجب أنتشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملـة                 -٢

لهذا الحق توفير برامج التوجيه و التدريب للتقنيين و المهنيين ، و األخذ في هذا المجال بسياسات                  
ة مطردة و عمالة كاملة و منتجة في        و تقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافي          

 .ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية و االقتصادية األساسية



|

 
 

٦٣

 
 )٧(المادة 

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة و مرضية                
 :تكفل علي الخصوص 

 :مكافأة توفر لجميع العمال ، كحد أدني ) أ(
ا منصفا ، و مكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييـز ، علـي أن يضـمن                  أجر -١

للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجـل ، و تقاضـيها                   
 أجرا يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل 

  عيشا كريما لهم و ألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد-٢
  تكفل المساواة و الصحةظروف عمل)ب(
تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم ، إلي مرتبة أعلي مالئمة ، دون إخضاع ذلـك إال    ) ج(

 العتباري األقدمية و الكفاءة 
االستراحة و أوقات الفراغ ، و التحديد المعقول لساعات العمل ، و اإلجازات الدوريـة المدفوعـة                 ) د(

  عن أيام العطل الرسمية األجر ، و كذلك المكافأة
 

 )٨(المادة
 

 :تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي  -١
حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين و في االنضمام الي النقابة التـي                )  أ(

يختارها ، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية ، علي قصد تعزيز مصالحه االقتصادية              
و حمايتها ، و ال يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق ألية قيود غير تلك التـي        و االجتماعية   

ينص عليها القانون و تشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطـي ، لصـيانة األمـن         
 القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق اآلخرين و حرياتهم 

حق هـذه االتحـادات فـي    حق النقابات في انشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية ، و            )   ب(
 تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام اليها

حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية ، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون و                 )  ج(
تشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة األمن القومي أو النظام العـام أو               

 لحماية حقوق اآلخرين و حرياتهم
 .ق اإلضراب ، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني ح )  د(
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ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشـرطة أو مـوظفي االدارات                  -٢
 .الحكومية لقيود قانونية علي ممارستهم لهذه الحقوق

ولية المعقـودة عـام   ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الد    -٣
 بشأن الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير من شأنها أو تطبيق القـانون          ١٩٤٨

 .بطريقة من شأنها ،أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية

 
 )٩(المادة

ي ذلـك التأمينـات     تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي ، بما ف              
 .االجتماعية

 
 )١٠(المادة

 
 :تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي 

وجوب منح األسرة ، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية و األساسية في المجتمع ، أكبـر قـدر           -١
ممكن من الحماية و المساعدة ، و خصوصا لتكوين هذه األسرة و طوال نهوضا بمسؤولية تعهـد                 

و يجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال           . ة األوالد الذين تعيلهم     و تربي 
 إكراه فيه 

و ينبغي منح األمهات    . وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع و بعده            -٢
ان اجتماعي  العامالت ، أثناء الفترة المذكورة ، إجازة مأجورة أو أجازة مصحوبة باستحقاقات ضم            

 .كافية 

وجوب اتخاذ تدابير حماية و مساعدة خاصة لصالح جميع األطفال و المراهقين ، دون أي تمييـز                  -٣
و من الواجب حماية األطفال و المراهقيين من االسـتغالل          . بسبب النسب أو غيره من الظروف       

مل مـن شـأنه   االقتصادي و االجتماعي، كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي ع        
و . إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذي بنموهم الطبيعي               

علي الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها فـي     
 .عمل مأجور و يعاقب عليه
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 )١١(المادة

 
 بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له و ألسرته ، يـوفر  تقر الدول األطراف في هذا العهد      -١

. ما يفي بحاجتهم من الغذاء و الكساء و المأوي ، و بحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشـية            
و تتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنقاذ هذ الحق ، معترفة في هذا الصدد باألهميـة         

 .ئم علي االرتضاء الحراألساسية للتعاون الدولي القا
و اعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول األطراف فـي هـذا           -٢

العهد ، بمجهودها الفردي و عن طريق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير المشـتملة علـي بـرامج     
 :محددة ملموسة و الالزمة لما يلي 

مواد الغذائية ، عن طريق االستفادة الكلية من المعـارف      تحسين طرق إنتاج و حفظ و توزيع ال        )  أ(
التقنية و العلمية ، و نشر المعرفة بمبادئ التغذيـة ، و اسـتحداث أو اصـالح نظـم توزيـع          

 األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية و انتفاع بها ،
ي ضوء االحتياجات ، يضع في اعتبـاره        تأمين توزيع الموارد الغذائية العمالية توزيعا عادال ف        )   ب(

 .المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة لألغذية و المصدرة لها علي السواء

 
 )١٢(المادة

 
و هي متفقة علي وجـوب      . تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية و التعليم               -١

اإلنسانية و الحس بكرامتها و الـي توطيـد         توجيه التربية و التعليم الي اإلنماء الكامل للشخصية         
و هي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربيـة و          . احترام حقوق االنسان و الحريات األساسية       

التعليم تمكين كل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر ، و توثيـق أواصـر التفـاهم و                    
ية أو اإلثينيـة أو الدينيـة ، و دعـم    التسامح و الصداقة بين جميع األمم و مختلف الفئات السـالل   

 .األنمشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة السلم
 :و تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب -٢

 جعل التعليم االبتدائي إلزاميا و إتاحته مجانا للجميع )  أ(
بما في ذلك التعليم الثانوي التقني و المهني ، وجعله          تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ،        )   ب(

 متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة و ال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم

جعل التعليم العالي متاحا للجميع علي قدم المساواة ، تبعا للكفاءة ، بكافة الوسائل المناسـبة و                 ) ج(
 تعليم ال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية ال
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تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها ، الي أبعد مدي ممكن ، من أجل األشخاص الذين لم يتلقـوا             ) د(
 أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية

العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات ، و إنشـاء نظـام مـنح واف                  ) هـ(
 .املين ف التدريسبالغرض ، و مواصلة تحسين األوضاع المادية للع

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء ، أو األوصياء عند وجودهم ، في اختيار                  -٣
مدارس ألوالدهم غير المدار الحكومية ، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي              

 ينيا ة خلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة قد تفرضها أو تقرها الدولة و بتأمين تربية أولئك األوالد د
ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بحرية األفراد و الهيئـات                    -٤

في إنشاء و إدارة مؤسسات تعليمية ، شريطة التشبث دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقـرة                
وفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة مـن    من أ من هذه المادة و رهنا بخضوع التعليم الذي ت          

 معايير دنيا 

 )١٤(المادة 
 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، لم تكن بعد و هي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية و                      
مجانية التعليم اإلبتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت واليتها ، بالقيام ، في غضون سـتنتين ،    
بوضع و اعتماد خطة عمل مفضلة للتنفيذ الفعلي و التدريجي لمبدأ إلزامية التعليم و مجانيته للجميـع ،                  

 .خالل عدد معقول من السنين يحدد في الخطة
 

 )١٥(المادة 
 

 : تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد -١
 أن يشارك في الحياة الثقافية ) أ(
 لتقدم العلمي و بتطبيقاته أن يتمتع بفوائد ا) ب(
أن يفيد من حماية المصالح المعنوية و المادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فنـي أو أدبـي مـن                     ) ج(

 .صنعه
 تراعي الدول األطراف في هذا العهد ، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسـة الكاملـة                  -٢

 .علم و الثقافة و إنماؤها و إشباعتهمالهذا الحق ، أن تشمل تلك التي تتطلبها صيانة ال
 تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غني عنها للبحث العلمـي و النشـاط                   -٣

 اإلبداعي
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 تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع و إنمـاء االتصـال و التعـاون                     -٤
 فة الدوليين في ميداني العام و الثقا

 


 )١٦(المادة 
 

 تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تقدم ، طبقا ألحكام هذا الجزء من العهد ، تقـارير عـن                     -١
التدابير التي تكون قد اتخذتها و عن التقدم المحرز علي طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في                 

 .هذا العهد
٢-  
األمين العام لألمم المتحدة ، الذي يحيل نسخا منها الي المجلس االقتصادي            توجه جميع التقارير الي     ) أ(

 و االجتماعي للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد،
علي األمين العام لألمم المتحدة أيضا ، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهـد ،   ) ب(

ختصاص إحدي الوكـاالت المتخصصـة و فقـا         أو جزء أو أكثر منه ، متصال بأية مسألة تدخل في ا           
لصكها التأسيسي و تكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة ، أن يحيل إلي تلك الوكالـة                   

 نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة ، حسب الحالة
 

 )١٧(المادة 
، طبقـا لبرنـامج يضـعه المجلـس         ي هذا العهد تقاريرها علي مراحـل         تقدم الدول األطراف ف    -١

االقتصادي و االجتماعي في غضون سنة سنة من بدء نفاذ هذا العهـد ، بعـد التشـاور مـع الـدول                
 األطراف و الوكاالت المتخصصة المعنية 

 للدولة أن تشير في تقريرها الي العوامل و المصاعب التي تمنعها من اإليفاء الكامـل بااللتزامـات      -٢
  هذا العهدالمنصوص عليها في

 حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة الي األمم المتحـدة                  -٣
أو الي إحدي الوكاالت المتخصصة ، ينتقي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات و يكتفي بإحالة دقيقة الي                 

 . المعلومات المذكورة
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 )١٨(المادة 

ماعي بمقتضي،المسؤليات التي عهد بها إليه ميثاق االمم المتحدة في ميـدان   للمجلس االقتصادي و االجت   
حقوق اإلنسان و الحريات االساسية ،أن يعقد مع الوكاالت المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه                

و . .بتقارير عن التقدم المحرز في تامين االمتثال لما يدخل في نطاق انشطتهما من احكام هـذا العهـد                 
كن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات و التوصيات التي اعتمدتها االجهزة المختصـة فـى                يم

 .هذه الوكاالت بشأن هذا األمتثال
 

 )١٩(المادة 
للمجلس االقتصادى و االجتماعى أن يحيل الي لجنة حقوق اإلنسان التقارير المتعلقة بحقوق االنسـان و     

 ، لدراسـتها  ١٨ و من الوكاالت المتخصصة عمال بالمادة      ١٧ و   ١٦المقدمة من الدول عمال بالمادتين      
 .ووضع توصيات عامة بشأنها أو الطالعها عليها عند االقتضاء

 
 )٢٠(المادة 

للدول األطراف في هذا العهد و للوكاالت المتخصصة المعنية أن تقدم إلـي المجلـس االقتصـادي و                  
 أو علي أي    ١٩لجنة حقوق االنسان بمقتضي المادة      االجتماعي مالحظات علي أية توصية عامة تبديها        

 .إيماء الي توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق االنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها
 

 )٢١(المادة 
للمجلس االقتصادي و االجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين و الحين تقارير تشـتمل علـي       

 عامة و موجز للمعلومات الواردة من الدول األطراف فـي هـذا العهـد و مـن                توصيات ذات طبيعة  
الوكاالت المتخصصة حول التدابير المتخذة و التقدم المحرز علي طريق كفالة تعميم مراعـاة الحقـوق      

 المعترف بها في هذا العهد
 

 )٢٢(المادة 
خري و هيائتهـا الفرعيـة ، و        للمجلس االقتصادي و االجتماعي استرعاء نظر هيئات المم المتحدة األ         

الوكاالت المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، الي أية مسائل تنشأ عن التقارير المشـار إليهـا        
في هذا الجزء من هذا العهد و يمكن أن تساعد تلك األجهزة كل في مجال اختصاصه ، علـي تكـوين                 

 اعد علي فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد رأي حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تس
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 )٢٣(المادة 

توافق الدول األطراف في هذا العهد علي أن التدابير الدولية الرامية إلي كفالة إعمال الحقوق المعترف                
بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات ، و اعتماد توصيات ، و توفير مساعدة تقنية ، و عقد اجتماعـات            

 . اجتماعات تقنية بغية التشاور و الدراسة تنظم باالشتراك مع الحكومات المعنيةإقليمية و
 
 )٢٤(المادة 

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مسامه بما لجميع الشعوب من حق 
 .أصيل في حرية التمتع واالنتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية 

 


 )٢٥(المادة 
 

هذا العهد متاح لتوقيع أي عضو في األمم المتحدة أو عضـو فـي أيـة وكالـة مـن وكاالتهـا                       -١
المتخصصة وأية دولة طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،وأية دولـة اخـري دعتهـا                 

 . الجمعية العامة لألمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذا العهد 

 .وتودع صكوك التصديق لدي األمين العام لألمم المتحدة .ديق يخضع هذا العهد للتص -٢
 يتاح االنضمام إلي هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة أ ن هذه المادة -٣
  يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدي األمين العام لألمم لمتحدة ا-٤

 التي تكون قد وقعت هذا  العهد أو  انضمت إليـه              يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول       -٥ 
 .بإبداع صك من صكوك التصديق أو االنضام 

  
 )٢٧(المادة 

 يبدأنفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إبداع صك االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين -١
 .لدي األمين العام لألمم المتحدة 

 تنضم إليه بعد أن تكون قد تم إبداع صك التصديق أو االنضمام أماالدول التي تصدق هذا العهد أو-٢
الخامس والثالثين فيبأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إبداعها صك تصديقها 

 .أوصك انضمامها 
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 )٢٨(المادة 
نها الدول االتحادية تنطبق أحكام هذا العهد ،دون أي قيد أو استثناء ،علي جميع الوحدات التي تتشكل م

. 
 

 )٢٩(المادة 
ألية دولة طرف في العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدي األمين العـام لألمـم المتحـدة                    -١

وعلي أثر ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا العهد بأيـة تعـديالت مقترحـة                  .
طراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت      ،طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر األ         

فإذا حبذا عقد الؤتمر ثلث الدول األطراف علي األقل عقدة األمين العـام برعايـة األمـم                 .عليها  
وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف الحاضرة والمقترعة في الؤتمر يعرض علـي             .المتحدة  

 . الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره 
التعديالت متي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف هـذا  يبأنفاذ   -٢

 .العهد ، وفقا لإلجرءات الدستورية لدي كل منها 

متي بدأنفاذ هذه التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها ،بينما تظل الـدول األطـراف      -٣
 . تعديل سدبق قد قبلته األخري ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي

 
 )٣٠(المادة 

،يخطر األمين العام لألمم ٢٦من المادة ٥بصرف النظر عن االخطارات التي تتم بمقتضي الفقرة 
 :المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة الذكورة بما يلي 

 .٢٦التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتمطبقا للمادة  ) أ(
 ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار ٢٧بدء نفاذ هذا العهد بمقتضي المادة تاريخ  ) ب(

 ٢١المادة 
 

 )٣١(المادة 
يودع هذا العهد الذي تتساوي في الحجية نصوصه باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية -١

 .والفرنسية ،في محفوظات األمم المتحدة 
دة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلي جميع الدول المشار إليها يقوم األمين العام لألمم المتح-٢

 .٢٦في المادة 
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام

١٩٦٦ديسمبر /المؤرخ في كانون االول  )ألف٢٢٠٠بقرارالجمعية العامة    
٤٩ ،طبقا للمادة ١٩٧٦مارس / آذار٢٣: بدء النفاذ تاريخ  

 
 :الديباجة 

 :ان الدول االطراف في هذا العهد 
ومـن حقـوق متسـاوية    ،اذ تري ان االقرار بما لجميع اعضاء االسرة البشرية من كرامة اصيلة فيهم   

، والسالم في العـالم  اساس الحرية والعدل  ،يشكل ،وفقا للمبادى المعلنة في ميثاق االمم المتحدة         ،وثابتة  
واذ تدرك ان اسبيل الوحيـد لتحقيـق   ، واذ تقر بان هذه  الحقوق تنبثق من كرامة االنسان االصيلة فيه   

ومتمتعـين   في ان يكون البشر احـرارا ، ،وفقا لالعالن العالمي لحقوق االنسان     ،المثل االعلي المتمثل    
هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل انسـان        ،ة  بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاق      

واذ تضع فـي    ، من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك  بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية            
من التزام بتعزيز االحترام والمراعاة العـالميين     ،بمقتضي ميثاق االمم المتحدة     ،اعتبارها ما علي الدول     
الذي تترتب عليه واجبات ازاء االفـراد االخـرين   ،واذ تدرك ان علي الفرد ، لحقوق االنسان وحرياته  

 ازاء الجماعة التي ينتمي اليها 
 :قد اتفقت علي المواد التالية 

 


 ١المادة 
وهي بمقتضي هذا الحـق حـرة فـي تقريرمركزهـا         ،لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها        -١

 .مائها االقتصادي واالجتماعي والثقافٍيالسياسي وحرة في السعي لتحقيق ن
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التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعيـة دونمـا        ،سعيا وراء اهدافها الخاصة     ،لجميع الشعوب    -٢
اخالل باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الـدولي القـائم علـي مبداالمنفعـة                

 . ال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصةوال يجوز في اية ح.المتبادلة وعن القانون الدولي 

بمافيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤولية ادارة االقاليم غير          ،علي الدول االطراف في هذا العهد        -٣
ان تعمل علي تحقيق حق تقرير المصـير وان         ،المتمتعة باحكم الذاتي واالقاليم المشمولة بالوصاية       

 . المم المتحدة وفقا الحكام ميثاق ا،تحترم هذا الحق 

 


 ٢المادة 
وبكفالـة هـذه الحقـوق    ،تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه      -١

او اللـون  ،لجميع االفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في واليتها ،دون اي تمييز بسبب العرق             
اسي أو غير سياسي أواالصل القومي أو االجتمـاعي          او الرأي سي  ،او الدين   ،او اللغة   ،او الجنس   ،
 أو غير ذلك ،أو النسب ،او الثروة ،

 من االسباب 
اذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمـة ال          ،تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد        -٢

الدستورية وألحكام  طبقا الجراءاتها   ،تكفل فعال اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ            
 .ما يكون ضرورة لهذا االعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية ،هذا العهد 

 :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد -٣
بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فـي هـذا       ) أ(

 ،صفتهم الرسمية حتى لو صدر االنتهاك عن اشخاص يتصرفون ب،العهد 
بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان تبت فى الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضـائية أو                  )ب(

وبـأن  ،أو أية ساطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني           ، ادارية أو تشريعية مختصة     
 ،تنمى امكانيات التظلم القضائى 

 .نفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين بأن تكفل قيام السلطات المختصة با) ج(
 

 ٣المادة 
تتعهد الدول األطراف فى هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء فى حق التمتعبجميـع الحقـوق                

 .المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد 
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٧٣

 ٤المادة 
يجـوز للـدول    ،مها رسـميا    والمعلن قيا ،في حالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة          -١

تـدابير ال تتقيـد   ،في اضيق الحدود التي يتطلبهـا الوضـع       ،األطراف في هذا العهد أن تتخذ       
بااللتزامات المترتبة عليها بقتضى هذا العهد شريطة عدم منافـاة هـذه التـدابير لاللتزامـات                

كون مبرره الوحيد   األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علي تمييز ي          
 .هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو   األصل االجتماعى 

 .١١و ) ٢و١الفقرتين  (٨و٧و٦ال يجوز هذا النص أى مخالفة  ألحكام المواد  -٢

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخـرى                 -٣
باألحكام التى لم تتقيد بها وباألسباب التى دفعتهـا  ،العام لألمم المتحدة فورا وعن طريق األمين     

أن تعلمها بذلك مرة اخرى وبـالطريق       ،وعليها في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد         .الى ذلك   
 .ذاته 

 
 ٥المادة 

ليس في هذا العهد اى حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه علـي حـق الى جماعـة أو                     -١
باشرة أى نشاط او القيام بأى عمل يهدف الى  اهدار أى من الحقـوق أو الحريـات                  شخص بم 

 .المعترف فى هذا الغهد أو الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليها فيه 
ال يقبل فرض أى قيد او أى تضييق على أى من حقوق االنسان االساسية المعترف بها فى أى                   -٢

بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها  أو           ،ات  أو أنظمة أو  أعراف        بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقي    
 .كون اعترافه بها أضيق مدى 

 


 ٦المادة 
وال يجوز حرمـان    .وعلى القانون أن يحمى هذا الحق       .الحق فى الحياة حق مالزم لكل انسان         -١

 .أحد من حياته تعسفا 
ن يحكم بهذه العقوبة اال جزاء علـى أشـد الجـرائم           أ، فى البلدان التى لم تلغ عقوبة     .ال يجوز    -٢

خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ألحكام هذا العهـد والتفاقيـة      
وال يجوز تطبيق هذه العقوبة اال بنقتضـى حكـم    .منع جريمة االبادة الجماعية والمعاقبة عليها       

 .نهائى صادر عن محكمة مختصة 
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٧٤

يكون من المفهوم بداهة أنـه  ،رمان من الحياة جريمة من جرائم االبادة الجماعية حين يكون الح  -٣
ليس فى هذه المادة أى نص يجيز ألية دولة طرف فى هذا العهد أن تعفى نفسها على أى التزام                   

 .يكون مترتبا عليها بمقتضى احكام اتفاقية منع جريمة االبادة الحماعية والمعاقبة عليها 

ويجوز منح العفـو  .يه باالعدام حق التماس العفو الخاص أو ابدال العقوبة          ألى شخص حكم عل    -٤
 .العام أو العفو الخاص  أو ابدال عقوبة االعدام فى جميع الحاالت

و ال  ،اليجوز الحكمبعقوبة االعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمـر               -٥
 .تنففذ هذه العقوبة بالحوامل 

ادة أى حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع الغاء االعدام من قبـل أيـة دولـة    ليس فى هذه الم    -٦
 .طرف فى هذا العهد 

       
 ٧المادة 

    اليجوز اخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية  أو الحاطـة بالكرامـة                 
 . ة على احد دون رضاه الحر ال يجوز اجراء أية تجربة طبية أو  علمي،وعلى وجه الخصوص .

                                                                                                                                                                                             
 ٨المادة 

 . واالتجار بالرقيق بجميع صورهما ويحظر الرق،اليجوز استرقاق أحد  -١
 .ال يجوز اخضاع أحد للعبودية  -٢

٣-  
 ،اليجوز اكراه أحد على السخرة أو العمل االلزامى ) أ        (
 فى البلدان التى تجيز،على نحو يجعلها) أ (٣ال يجوز تأويل الفقرة )  ب       (

 تمنع تنفيذ،  الشاقة              المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع االشغال
 .              عقوبة االشغل الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة 

 ،"السخرة أو العمل االلزامى "ال يشمل تعبير ،ألغراض هذه الفقرة ) ج        (
والتى تفـرض عـادة علـى    ) ب(األعمال و الخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية    " ١"

ة قرار قضائى أو قانونى أو الذى صدر بحقه مثل هذا القـرار  ثـم                الشخص المعتقل نتيج  
 ،أفرج عنه بصورة مشروطة 

و كذلك فى البلدان التـى تعتـرف بحـق االسـتنكاف            ،أية خدمة ذات طابع عسكرى      " ٢"
أية خدمة قومية يفرضـها القـانون علـى المسـتنكفين           ، الضميرى عن الخدمة العسكرية   

 ،ضميريا 
 ،فى حاالت الطوارئ أو النكبات التى تهدد حياة الحماعة رفاهها أية خدمة تفرض "  ٣"
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٧٥

 .أية  أعمال  أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات المدنية العادية " ٤"
 

 ٩الماده 
لكل فرد حق فى لحرية وفى االمان على شخصه  وال يجوز توقيف احد او اعتقال تعسـفا وال                 -١

 .عليها القانون وطبق االجراء المقرر فيه يجوز حرمان احد من حريته اال السباب ينص 
يتوجب ابالغ اى شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابالغ سـريعا          -٢

 .باية تهمة توجه اليه 

يقدم الموقوف او بنهمة جزائية سريعا الى احد القضاة او احد المـوظفين المخـولين قانونيـا                  -٣
قه ان يحاكم خالل مهلة معقولـة او ان يفـرج عنـه وال    مباشرة وظائف قضائية ويكون من ح 

يجوز ان يكون احتجاز االشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعده العامـة  ولكـن مـن                 
الجائز تعليق االفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فى اية مرحلة اخرى من               

 .االقضاء مراحل االجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم عند 

لكل شخص حرم من حريته بالتقيف او االعتقال حق الرجوع الى محكمة  لكى تفصـل هـذه                   -٤
 .المحكمة دون ابطاء فى قانونية اعتقاله وتامر باالفراج عنه اذا كان االعتقال غير قانونى 

 لكل شخص كان ضحية او اعتقال غير قانونى حق فى الحصول على تعويض  -٥

 
 

 ١٠الماده 
 .المحرمين من حريتهم معاملة انسانية  تحترم الكرامة االصلية فى الشخص االنسانى يعامل جميع  -١

يفصل االشخاص المتهمون عن االشخاص المدانين اال فى ظروف استثنائية ويكونون محـل              ) ١(
 معاملة على حدة تتفق مع كونهم اشخاص غير مدانين 

ة الى القضـاء للفصـل فـى        يفصل المتهمين االحداث عن البالغين ويحالون بالسرعة الممكن        ) ٢(
 قضاياهم 

يجب ان يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها االساسى اصالحهم واعـادة               -٢
تاهيلهم االجتماعى ويفصل المذنبون االحداث عن البالغين ويعاملون معاملـة تتفـق مـع سـنهم                 

 .ومركزهم  القانونى 

 
 ١١الماده 

 .ال يجوز سجن اى انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدى 
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٧٦

 ١٢المادة 
لكل فرد يوجد على نحو قانونىداخل اقليم دوله ما حق حريه التنقل فيه و حريـه اختيـار مكـان                     -١

 اقامتهز 
 بما في ذلك بلده،لكل فرد حريه مغادره اي بلد  -٢

 تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضروريه        ال يجوز تقييد الحقوق المذكوره اعاله بايه قيود غير         -٣
لحمايه االمن القومي او النظام العام او الصـحه العامـه او االداب العامـه او حقـوق االخـرين           

 وحرياتهم وتكون متمشيه مع الحقوق االخري المعترف بها في هذا العهد

 ال يجوز حرمان احد تعسفا من حق الدخول الي بلده  -٤
 

 
 :١٣الماده 

جوز ابعاد االجنبي المقيم بصف قانونيه في اقليم دوله طرف في هذا العهد االتنفيذا لقرار اتخذ   ال ي
وفقا للقانون وبعد تمكينه مالم تحتم دواعي االمن القومي خالف ذلك من عرض االسباب المؤيده لعدم 

 ومن ابعاده ومن عرض قضيته علي السلطه المختصه او علي من تعينه او تعينهم خصيصا لذلك
 توكيل من يمثله امامها او امامهم

 
 ١٤الماده 

لدي الفصل في اي تهمة جزائيه توجـه اليـه          ، ومن حق كل فرد     ،الناس جميعا سواء امام القضاء      -١
ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلنـي مـن قبـل             ، اوفي حقوقه والتزاماته في اي دعوي مدنيه        

ويجوز منع الصحافة والجمهور مـن حضـور        . لقانون  منشأة بحكم ا  ، محكمة مختصة مستقلة حيادية     
المحاكمه كلها او بعضها لدواعي االداب العامه او النظام العام او االمن القومي في مجتمع ديمقراطـي               

أو النظام العام أو االمن القومي فـي مجتمـع          ، أو لمقتضيات حرمه الحياة الخاصة الطراف الدعوي      ، 
او في ادني الحـدود التـي تراهـا        ، لحياة الخاصة الطراف الدعوي   أو لمقتضيات حرمة ا   . ديمقراطي  

المحكمه ضروريه حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائيه ان تخل بمصلحة العدالـة               
االاذا كـان االمـر   .اال ان أي حكم في قضية جزائيه  او دعوي مدنيه يجب ان يصدر بصورة علنيه                 ،

 خالف ذلك أو كانت الدعوي تتناول خالفات بين زوجـين او تتعلـق              يتصل باحداث تقتضي مصلحتهم   
 بالوصايه علي اطفال 

 من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الي ان يثبت عليه  الجرم قانونا -٢

بالضـمانات الـدنيا    ، لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلي قدم المساوه التامـة               -٣
 :التالية 



|

 
 

٧٧

 بطبيعه التهمة الموجهة الية واسبابها ، وفي لغه يفهمها ، ان يتم اعالمة سريعا وبالتفصيل  )  أ(
 ان يعطي من الوقت ومن التسهيالت مايكفيه العداد  دفاعة ولالتصال بمحام يختاره  بنفسه  )   ب(

 ان يحاكم دون تاخير المبرر له)ج   (
 اسطه محام من اختار  ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه أو بو) د   (

        وان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه وان تزوده 
        المحكمه حكما كلما كانت مصلحه العداله تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه  دون 

        تحميله اجر علي ذلك اذاكان اليملك الوسائل الكافيه لدفع االجر
 قش شهود االتهام بنفسه او من قبل غيره وان يحصل علي الموافق عليان ينا)هـ  (

         استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقه في حاله شهود االتهام 
 ان يزود مجانا  بترجمان اذا كان اليفهم او اليتكلم اللغه المستخدمه في المحكمه )و   (
 . االعتراف بذنباالليكره علي الشهاده ضد نفسه او علي) ز   (

يراعي جعل االجراءات مناسبه لسنهم  ومواتيه لضروره العمل علـي اعـاده              ،  في حاله االحداث     -٤
 تأهيلهم 

وفقا للقانون الي محكمه اعلي كي  ما تعيد النظر في قرار            ،  لكل شخص ادين بجريمه حق اللجوء        -٥
 ادانته وفي العقاب الذي حكم به عليه 

ثم ابطل هذا الحكم او صدر عفو       . علي شخص ما حكم نهائي يدينه  بجريمه          حين يكون قد صدر      -٦
يتوجـب  ، خاص عنه علي اساس واقعه حديثه االكتشاف تحمل الدليل القاطع علي وجود  خطا قضائي       

تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجه االدانه وفقا للقانون مالم يثبت انه يتحمل كليـا او جزئيـا                  
  عدم افشاء الواقعه المجهوله في الوقت المناسب المسؤوليه عن

 اليجوز تعريض احد مجددا للمحاكمه او للعقاب علي جريمه سبق ان ادين بها او برئ منها بحكـم            -٧
 نهائي  و وفقا للقانون ولالجراءات الجنائيه في كل بلد

 
 ١٥الماده

ت ارتكابـه يشـكل جريمـه       اليدان اي فرد بايه جريمه بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وق              -١
كما اليجوز فرض ايه عقوبه اشد من تلك التـي كانـت سـاريه              .بمقتضي القانون الوطني أو الدولي      

المفعول في الذي ارتكب فيه الجريمه ان صدر قانون ينص علي عقوبـه اخـف  وجـب ان يسـتفيد          
 مرتكب الجريمه من هذا التخفيف 

قبه اي شخص علي اي فعل او امتناع عـن فعـل            ليس في هذا الماده من شئ يخل بمحاكمه ومعا         -٢
 كان حين ارتكابه يشكل جرما وفق المبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعه االمم
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٧٨

 ١٦الماده
 لكل انسان في كل مكان  الحق بأن يعترف له بالشخصيه القانونية

 
 ١٧الماده 

خصوصـياته أو شـئون   اليجوز تعريض اي شخص علي نحو تعسفي او غير قانوني لتدخل فـي      -١
 اسرته او بيته او مراسالته والي حمالت غيرقانونيه تمس شرفه او سمعته 

 مممن حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس  -٢

 
 ١٨الماده 

لكل  انسان حق في حريه الفكر والدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما وحريته في اعتناق                    -١
قد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامـه الشـعائر والممارسـه               اي دين او معت   

 والتعليم بفرده او مع جماعه او امام المال او علي حدي 
ال يجوز تعريض احد الكراه من شانه ان يخل بحريته في ان يدين بدين ما او بحريته في اعتنـاق                     -٢

 اي دين او معتقد يختاره 

االنسان في اظهار دينه او معتقده اال للقيود التي يفرضها القـانون والتـي              ال يجوز اخضاع حريه      -٣
تكون ضروريه لحمايه السالم العامه او النظام العام او الصحه العامه او االداب العامه او حقـوق                 

 االخرين وحرياتهم االساسيه 

ودهم في تامين تربيه    تتعه الدول االطراف في هذا العهد باحترام حريه االباء او االوصياء عند وج             -٤
 اوالدهم دينيا و خلقيا وفقا لقناعته الخاصه

 
 ١٩الماده 

 لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقه  -١
لكل انسان حق في حريه التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلـف دروب المعلومـات                  -٢

علي شكل مكتوب او مطبـوع او       واالفكار وتلقيها ونقلها الي االخرين دونما اعتبار للحدود سواء            
 في قالب او بايه وسيله اخري يختارها 

 من هذه الماده واجبات ومسؤوليات خاصـه        ٢تستتبع ممارسه الحقوق المنصوص عليها في الفقره         -٣
ان تكون محدده بنص القانون وان تكـون  ٢وعلي ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطه     

 ضروريه 

  او سمعتهم الحترام حقوق االخرين-ا
  لحمايه االمن القومي او النظام العام او الصحه العامه او االداب العامه-ب
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 ٢٠الماده 

 تحظربالقانون اي دعايه للحرب  -١
تحظر بالقانون اي دعوه الي الكراهيه القوميه او العنصريه او الدينيه تشكل تحريضا علي التمييـز                 -٢

 او العداوه او العنف 
 

 ٢١الماده 
في التجمع السلمي معترفا به وال يجوز ان يوضع من القيود علي ممارسه هـذا الحـق اال            يكون الحق   

تلك التي تفرض طبقا للقتانون وتشكل تدابير ضروريه في مجتمع ديمقراطي لصيانه االمن القـومي او                
ين السالمه العامه او النظام العام او حمايه الصحه العامه او االداب العامه او حمايـه حقـوق االخـر                  

 وحرياتهم 
 

 ٢٢الماده 
لكل فرد حق في حريه تكوين الجمعيات مع اخرين بما في ذلك حق انشاء النقابات واالنضمام اليها                  -١

 من اجل حمايه مصالحهم
اليجوز ان يوضع من القيود علي ممارسه هذا الحق اال تلك التي تفرض طبقـا للقتـانون وتشـكل                -٢

 االمن القومي او السالمه العامه او النظام العام او حمايه           تدابير ضروريه في مجتمع ديمقراطي لصيانه     
 الصحه العامه او االداب العامه او حمايه حقوق االخرين وحرياتهم 

وال تحول هذه الماده دون اخضاع افراد القوات المسلحه ورجال الشرطه لقيود قانونيه علـي ممارسـه      
 هذا الحق 

طراف في اتفاقيه منظمه العمل الدوليه المعقـوده عـام          ليس في هذه الماده اي حكم يجيز للدول اال         -٢
 بشان الحريه النقابيه وحمايه حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعيعه من شانها او تطبيق               ١٩٤٨

 القانون بطريقه من شانها ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقيه 

 
 ٢٣الماده 

 يعيه واالساسيه في المجتمع ولها حق التمتع وحمايه المجتمع االسره هي الوحده الجماعيه الطب -١
 يكون للرجل وللمراه ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به للتزوج وتاسيس اسره  -٢

 ال ينعقد اي زواج الي برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كامال ال اكراه فيه  -٣
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به لكفاله تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدي       تتاخذ الدول االطراف في هذا العهد التدابير المناس        -٤
التزوج وخالل قيام الزواج ولدي انحالله وفي حاله االنحالل يتوجب اتخاذ التدابير لكفاله الحمايـه               

 الضروريه لالوالد في حاله وجودهم 

 
 ٢٤الماده 

ـ   -١ ل القـومي او  يكون لكل ولد دون تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الين او االص
االجتماعي او الروه او النسب حق علي اسرته وعلي المجتمع وعلي الدولـه فـي اتخـاذ تـدابير              

 الحمايه التي يقتضيها كونه قاصرا 
 يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته و يعطي اسما يعرف به  -٢

 لكل طفل حق في اكتساب جنسيه -٣
 

  ٢٥الماده 
الحقوق التاليه التي يجـب ان      ٢يز المذكوره  في الماده      يكون لكل مواطن دون اي وجه من وجوه التمي        

 :تتاح له الفرصه التمتع بها قيود غير معقوله 
 ان يشارك في اداره الشئون العامه اما مباشره  واما بواسطه ممثلين يختارون في حريه  )  أ(
بين ان ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا باالقتراع وعلي قدم المساوه بين النـاخ           )   ب(

 وبالتصويت السري تضمنت التعبيرالحر عن اراده الناخبين 

 ان تتاح له علي قدم المساوة عموما مع سواه فرصه تقلد الوظائف العامه في بلده) ج(
 

 ٢٦الماده
الناس جميعا سواء امام القانون  ويتمتعون دون اي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايتـه  وفـي هـذا     

انون اي تمييز وان يكفل لجميع االشخاص علس السواء حمايـه فعالـه مـن        الصدد يجب ان يحظر الق    
 التمييز الي سبب كالعرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين او سياسيا 

 او غير سياسي او االصل القومي اواالجتماعي او الثروه او النسب او غير ذلك من اسباب 
 

 ٢٧الماده
قليات اثنيه او دينيه او لغويه ان يحرم االشخاص المنتسـبون الـي             اليجوز في الدول التي توجد فيها ا      

االقليات المذكوره من حق التمتع بثقافتهم الخاصه والمجاهره بدينهم واقامه شعائرهم او استخام لغـتهم               
 باالشتراك مع اعضاء االخرين في جماعتهم 
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 ٢٨الماده
 )يشار اليها في مايلي من هذا العهد باسم اللجنه( النسان تنشأ لجنه تسمي  اللجنه المعنيه بحقوق ا -١

 وتتالف هذه اللجنه من ثمانيه عشر عضوا وتتولي الوظائف المنصوص عليها في مايلي
تؤلف اللجنه من مواطنين في الدول االطراف في هذا العهد من ذوي المناقـب الخلقيـه الرفيعـه                   -٢

ن مع مراعاه ان من المفيد ان يشرك فيها بعـض  المشهود لهم باالختصاص في ميدان حقوق االنسا      
 االشخاص ذوي الخبره القانونيه 

 يقع تعيين اعضاء اللجنه باالنتخاب وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصيه -٣
 

 ٢٩الماده
يتم انتخاب اعضاء اللجنه باالقتراع السري من قائمه اشخاص تتوافر لهم المـؤهالت المنصـوص             -١

 .رشحتهم لهذا الغرض الدول االطراف في هذا العهدتكون قد ، ٢٨عليه في الماده 
 .شخصين علي االكثر ، من بين مواطنيها حصرا ، لكل دوله طرف في هذا العهد ان ترشح  -٢

 يجوز ترشيح الشخص ذاته اكثر من مره  -٣
 

 ٣٠الماده
 يجري االنتخاب االول في موعد اليتجاوز سته اشهر من بدء نفاذ هذا العهد  -١
 االقل من موعد اي انتخاب بعضويه اللجنه في غير حاله االنتخـاب لمـلء               قبل اربعه اشهر علي    -٢

يوجه االمين العام لالمم المتحده الي الدول االطراف فـي هـذا            ، ٣٤مقعد يعلن شغوره وفقا للماده    
 .العهد رساله خطيه يدعوها فيها الي تقديم اسماء مرشحيها لعضويه اللجنه في غضون ثالثه اشهر

بالترتيب االلفبـائي   ،  لالمم المتحده قائمه اسماء جميع المرشحين علي هذا النحو         يضع االمين العام   -٣
ويبلغ هذة القائمة الي الدول االطراف فـي هـذا          ،  ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كالمنهم        

 العهد قبل شهر علي االقل من موعد كل انتخاب 
ذا العهد بدعوة  من االمين العام لالمم        ينتخب اعضاء اللجنه في اجتماع تعقده الدول االطراف في ه          -٤

الذي يكتمل النصاب فيه بحضـور ممثلـي        ، وفي هذا االجتماع    ، في مقرا لالمم المتحدة   ، المتحدة  
 يفوز في االنتخاب لعضويه اللجنه. ثلثي الدول االطراف في هذا العهد

طلقه الصوات ممثلـي    اولئك المرشحون الذين حصلوا علي اكبر عدد من االصوات وعلي االغلبيه الم           
 الدول االطراف الحاضرين والمقترعين
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 ٣١الماده
 اليجوز ان تتضم اللجنه اكثر من واحد من مواطنياي دوله -١
عداله التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والـنظم     ،  يراعي في االنتخاب لعضويه اللجنه       -٢

 .القانونيه الرئسيه 
 

 ٣٢المادة 
 اللجنه لو الية مدتها اربع سنوات ويجـوز ان يعـاد انتخـابهم اذا اعيـد                  يكون االنتخاب اعضاء   -١

، اال ان والية تسعة من االعضاء المنتخبين في االنتخاب االول تنقضي بانتهاء سنتين              . ترشحيهم    
ويتم تحديد هوالء االعضاء التسعه فور انتهـاء االنتخـاب االول بـأن يقـوم رئـيس االجتمـاع             

  باختيار اسماءهم بالقرعه ٣٠ من المادة ٤قره المنصوص عليه في الف
 تتم االنتخابات  الالزمه عند انقضاء الواليه وفقا للمواد الثالثه من هذا الجزء من هذا العهد  -٢

 
 ٣٣الماده

اذا انقطع عضو في اللجنه باجماع رأي اعضائها االخرين عن االطالع بوظائفه الي سـبب غيـر            -١
فـيعلن  ، رئيس اللجنه بابالغ ذلك الي االمين العام لالمم المتحـدة  يقوم ، الغياب ذي الطابع المؤقت   

 االمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو 
في حاله وفاة اواستقالة عضو في اللجنه يقوم رئيس اللجنه فورا با بالغ ذلك الي االمين العام لالمم                   -٢

ء من تاريخ وفاته او مـن تـاريخ         فيعلن االمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتدا        ، المتحدة  
 نفاذ استقالته 

 
 ٣٤الماده

وكانت واليه العضو الذي يجب استبدالة التنقضي خالل         ، ٣٣اذا اعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة           -١
يقوم االمين العام لالمم المتحده بابالغ ذلك الي الدول         ، االشهر الستة التي تلي اعالن شغور مقعده        

 مـن   ٢٩تقديم مرشحين وفقا للمدة   ، خالل مهلة شهرين    ، التي يجوز لها    ، د  االطراف في هذا العه   
 اجل ملء المقعد الشاغر 

بالترتيب االلفبـائي  ، يضع االمين العام لالمم المتحده قائمه باسماء جميع المرشحين علي هذا النحو    -٢
 الـال زم لمـلء      واذ ذاك يجري االنتخـاب    .ويبلغ هذا القائمه الي الدول االطراف في هذا العهد          ، 

 .المقعد الشاغر طبقا لالاحكام  الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد

 يتوكل مهام العضويه فيها حتي      ٣٣كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد اعلن شغوره طبقا للمادة           -٣
 انقضاء ماتبقي من مدة واليه العضو الذي شغر مقعده في اللجنه بمقتضي احكام تلك المادة 
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 ٣٥دةالما

مكافأت تقتطع من موارد االمم المتحده      ، بموافقة الجمعية العامة لالمم المتحده      ، يتقاضي اعضاء اللجنة    
 مع اخذ اهمية مسئوليات اللجنة بعين االعتبار ، بالشروط التي تقررها الجمعية العامة 

 
 

 ٣٦المادة
ين اللجـنهمن االضـطالع الفعـال    يوفر االمين العام لالمم المتحدة مايلزم من موظفين وتسهيالت لتمك        

 بالوظائف المنوطه بما يقتضي هذا العهد 
 

 ٣٧المادة 
 يتولي االمين العام لالمم المتحدة دعوة اللجنة الي عقد اجتماعها االول في مقر االمم المتحدة  -١
 بعد اجتماعها االول تجتمع اللجنه في االوقات التي ينص عليه نظامها الداخلي  -٢

  في مقر االممم المتحدة او في مكتب االمم المتحدة بجنيفتعقد اللجنة عادة -٣
 

 
 ٣٨المادة

يقوم كل عضو من اعضاء اللجنة قبل توليه منصبه بالتعهد رسميا في جلسة علنية بالقيام بمهامه بكـل                  
 تجرد ونزاهة

 
 ٣٩الماده

 تتنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز ان يعاد انتخابهم  -١
 سها وضع  نظامها الداخلي ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين تتولي اللجنة بنف -٢

 يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا  )  أ(
 تتخذ قرارات اللجنة باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين  )   ب(

 
 ٤٠المادة 

 تتعهد الدول االطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والـي تمثـل اعمـاال                   -١
 ترف بها فيه وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق  وذلك للحقوق المع

 خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد ازاء الدول االلطراف المعنية ) أ(
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 ثم كلما طلبت اللجنه اليها ذلك )   ت(
الذي يحيلها الي اللجنة للنظر فيها ويشار وجوبا        ، تقدم جميع التقارير الي االمين العام لألمم المتحدة         -٢

 التقارير المقدمة الي ماقد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ  احكام هذا  العهد في 
ان يحيل الي الوكالت المتخصصة المعنية نسخا       ،  لألمين العام لألمم المتحدة بعد التشاور مع الجنة          -٣

 .من ايه اجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها 
تقارير المقدمة من الدول األطراف في هذا العهد و عليها أن توافي هذه الدول               تقوم اللجنة بدراسة ال    -٤

وللجنة ايضا ان توافي المجلس االقتصادي      . بما تضعه هي من تقارير وبأية مالحظات عامة تستنتجها          
 واال جتماعي بتلك المالحظات مشفوعة بنسخ من التقرير التي تلقتها من الدول االطراف في هذا العهد 

للدول األطراف في هذا العهد ان تقدم الي اللجنة تعليقات علي اية مالحظات تكون قد ابديت وفقـا                   -٥
  من هذه الماده ٤للفقره 
 

 ٤١الماده 
بمقتضي احكام هـذه المـادة انهـا تعتـرف     ، لكل دولة طرف في هذا العهد ان تعلن في اي حين     -١

دعاء دوله طرف بـان دولـة طرفـا         باختصاص اللجنة في استالم ودراسة بالغات تنطوي علي ا        
واليجوز استالم ودراسه البالغات المقدمـة      . اخري التفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد       

. في مـا يخصـها   ، بموجب هذة المادة االاذا صدرت عن دولة طرف اصدرت اعالنا تعترف فيه   
 طرفا لم تصدر االعالت المـذكور  واليجوز ان تستلم اللجنة اي بالغ يهم دولة . باختصاص اللجنه   

 :ويطبق االجراء التالي علي البالغات التي يتم استالمها وفقا الحكام هذةالمادة ، 
اذا ارادت اي دولة طرف في هذا العهد ان دوله طرفا اخري تتخلف عن تطبيق احكام هذا العهد              )ا(

تخلف وعلي الدوله المستلمة    كان لها ان تسترعي نظر هذه الدولة الطرف في بالغ خطي الي هذا ال             
ان تقوم خالل ثالثه اشهر من استالمها البالغ بايداع الدولة المرسلة خطيا تفسيرا او بيانا مـن اي                  
نوع اخر ليوضح المسألة وينبغي ان ينطوي بقدر مايكون ذلك ممكنا ومفيدا  علي اشارة القواعـد                  

  استخدامها او التي التزال متاحه االجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت او الجاري
فاذا لم تنته المسالة الي تسوية ترضي كلتا الطرفين المعنيتين خالل سته اشهر من تاريخ تلقي                ) ب(

الدولة المستلمة للبالغ االول كان لكل منهما ان تحيل المسالة الي اللجنة باشعار توجهه اليها والـي                 
 الدول االخري 

ة في المسألة المحالة اليها االلبعـد االسـتيثاق مـن ان جميـع طـرق        اليجوز ان تنظر اللجن   ) ج(
. طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بهـا عمومـا       ،التظلمالمحليه المتاحة قد لجئ اليها واسنفدت       

 والتنطبق هذه القاعدة في الحالت التي تستغرق فيها اجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة 
 نة جلسات سرية  لدي بحث الرسائل في اطار هذه المادة تعقد اللج) د(
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ان تعرض مساعيها الحميدة علـي الـدولتين   ) ج(مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية ، علي اللجنة   )ة(
بغيه الوصول الي حل ودي للمسألة علي اسـاس احتـرام حقـوق االنسـان               ، الطرفين المعنيتين   

 العهدوالحريات االساسية المعترف بها في هذا 
في اية مسألة محالة اليها ان تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقـرة      . للجنة  ) و(

 الي تزويدها بأية معلومات ذات شأن ) ب(الفرعية 
حق إيفاد من يمثلهما لـدي      ) ب  ( للدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقره الفرعية         ) ز(

 أو خطيا/ رها في المسألة ، و حق تقديم المالحظات شفويا و اللجنة أثناء نظ
علي اللجنة أن تقدم تقريرا في اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها اإلشعار المنصوص عليه في                ) ح(

 ) :ب(الفقرة الفرعية 
قصرت اللجنـة تقريرهـا     ) هـ  (  فإذا تم التوصل الي حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية            -١    

 موجز للوقائع و للحل الذي تم التوصل اليه علي عرض 
قصـرت اللجنـة   ) هــ  (  و اذا لم يتم التوصل الي حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعيـة         -٢    

تقريرها علي عرض موجز للوقائع و ضمن الي التقرير المذكرات الخطيـة و محضـر البيانـاتن             
في كل مسألة إبالغ التقرير الي الـدولتين  الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين ، و يجب       

 .الطرفين المعنيتين 
نفاذ احكام هذه المادة متيقامت عشر من الدول االطراف في هذا العهد باصدار اعالنات في اطـار                  -٢

وتقوم الدول االطراف بايداع هذه االعالنات لدي االمين العـام لألمـم            . من هذة المادة    ) ١(الفقره  
وللدولـة الطـرف ان تسـحب    .  صورا منها الي الدول االطراف الخـري         الممتحدة والذي يرسل  

واليخل هذا السحب بالنظر في اي مسألة تكون        . اعالنها في وقت باخطار ترسله الي االمين العام         
واليجوز استالم اي بالغ جديد مـن ايـة دولـة    . موضوع بالغ سبق ارسالة في اطار هذه المادة         

االخطار بسحب االعالان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت           طرف بعد تلقي االمين العام      
 اعالنا جديدا

 
 ٤٢المادة 

حـال مرضـيا للـدولتين الطـرفين        ٤١اذا تعذر علي اللجنة حل مسألة احيلت اليها وفقا للمادة         ) ا(-١
 )يشار اليها في مايلي باسم الهيئة( تعين هيئة توفيق خاصة، المعنيتين 

يدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغيـة التوصـل الـي حـل ودي        تضع مساعيها الحم  
 للمسألة علي اساس احترام احكام هذا العهد
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فاذا تعذر وصول الدولتين    . تتالف الهيئة من خمسة اشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان           )   ت(
او بعضها تنتخب اللجنه    الطرفين المعنيتين خالل ثالثة اشهر الي اتفاق علي تكوين الهيئه كلها            

 من بين اعضائها باالقتراع السري وباكثريه الثلثين اعضاء الهيئه الذين لم يتفق عليهم
 يعمل اعضاء الهيئه بصفتهم الشخصيه و يجب االيكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتـين               -٢

 و لكنها لم تصـدر االعـالن        او من مواطني ايه دوله ال تكون طرفا في هذا العهد او تكون طرفا فيه              
 ٤١المنصوص عليه في الماده 

  تنتخب الهيئه رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها  -٣

تعقد اجتماعات الهيئه عاده في مقر االمم المتحده او في مكتب االمم المتحده بجينيف ولكـن مـن                   -٤
ين العام لألمم المتحدة ومع     الجائز عقدها في اي مكان مناسب اخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع االم            

 الدولتين الطرفين المعنيتين 

 بتوفير خدماتها ايضا للهيئلت المعينـة بمقتضـي هـذه           ٣تقوم االمانة المنصوص عليها في المادة        -٥
 المادة

التي يجوز لها ان تطلب الـي       ، توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة           -٦
 يتين تزويدها بأيه معلومات اخري ذات صلة بالموضوع الدولتين الطرفين المعن

ولكن علـي اي حـال خـالل مهلـة          . تقوم الهيئة بعد اسنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها           -٧
التتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها لتقديم التقرير الى رئيس اللجنـه النئـاه الـى             

 دولتين الطرفين المعنيتين 

ى الهيئة انجاز النظر فى المسألة خالل اثنى عشر شهرا قصـرت تقاريرهـا              فاذا تعذر عل   - أ
 على اشارة موجزه الى المرحلة التى بلغتها من هذا النظر 

واذا تم التوصل الى حل ودى للمسألة على اساس احترام حقوق االنسان المعترف بها فـى                -  ب
 ذى تم التوصل الية هذا العهد قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل ال

ضمنت الهيئـة تقريرهـا     ) ب( فاذا لم يتم التوصل الى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية             -       ج
النتائج التى وصلت اليها بالشئن جميع المسائل الوقائعية المتصله بالقضية المختلف عليا بـين الـدولتين      

حال وديا وكذلك المذكرات الخطية والمحضـر       الطرفين المعنيتين وارئها بالشئن امكانيات حل المسالة        
 .المالحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين 

 اذا قدمت الهيئة تقريرها فى اطار الفقرة ج تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان فى غضون ثالثـة           -     د
 قبالن مضامنين تقرير الهيئه اشهر من استالمها هذ التقرير بابالغ رئيس اللجنه هل تقبالن ام ال ت

 ٤١ ال تخل احكام هذه الماده بالمسؤليات المنوطه باللجنه في الماده -٨
 تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات اعضاء اللجنه علي اساس تقـديرات               -٩

 يضعها االمين العام لالمم المتحده 
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 القيام عند اللزوم بدفع نفقات اعضاء الهيئه قبل سداد الـدولتين             لالمين العام لالمم المتحده سلطه     -١٠
  من هذه الماده٩الطرفين العنيتين لها وفقا للفقره 

 
 ٤٣الماده 

 حـق التمتـع     ٤٢يكون ألعضاء المادة وألعضاء هيئات التوفيق الخاصه الذين يعينون وفقـا للمـاده              
 المكلفين بمهمه لالمم المتحده المنصوص عليهـا       بالتسهيالت واالمتيازات و الحصانات المقرره للخبراء     

 في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقيه امتيازات االمم المتحده وحصانتها
 

 ٤٤الماده 
تنطبق األحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون اخالل باالجراءات المقرره في ميدان حقوق االنسان فـي                

ت الخاصه باالمم المتحده والوكاالت المتخصصه و ال تمنـع          او بمقتضي الصكوك التاسيسيه و االتفاقيا     
الدول االطراف في هذا العهد من اللجوء الي اجراءات اخري لتسويه نزاع ما طبقا لالتفاقات الدوليـه                 

 العموميه او الخاصه النافذه فيما بينها 
 

 ٤٥الماده 
قتصادي و االجتماعي تقريرا سـنويا  تقم اللجنة إلي الجمعية العامة لألمم المتحدة عن طريق المجلس اال     

 عن اعمالها 
 


 :٤٦الماده 

ليس في اي من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله علي نحو يفيد اخالله بما في ميثـاق االمـم المتحـده                
ودساتير الوكاالت المتخصصه من احكام تحدد المسؤوليات الخاصه بكل من هيئـات االمـم المتحـده                

 المتخصصه بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد والوكاالت 
 

 ٤٧لمادة ا
ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تاويله علي نحو يفيد اخالله بما لجميع الشعوب من حق اصيل فـي                    

 التمتع و االنتفاع الكاملين بملء الحريه بثرواتها ومواردها الطبيعية
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 :٤٨الماده 
توقيع ايه دوله عضو في االمم المتحده او ايه وكاله من وكاالتها المتخصصه وايـه               هذا العهد متاح ل    -١

دوله طرف في النظام االساسي لمحكمه العدل الدوليه وايه دوله اخري دعتها الجمعيه العامه لالمـم                
 المتحده الي ان تصبح طرفا في هذا العهد 

  العام لالمم المتحدهيخضع هذا العهد للتصديق وتودع صكوك التصديق لدي االمين -٢

 يتاح االنضمام الي هذا العهد اليه دوله من الدول المشار اليها في الفقره ا من الماده  -٣

 يقع االنضمام بايداع صك انضمام لدي االمين العام لالمم المتحده -٤

يخطر االمين العام لالمم المتحده جميع الدول التي وقعت هذا العهد او انضمت اليه بايداع كل صـك         -٥
 .ن صكوك التصديق او االنضمامم

 
  :٤٩المادة 

يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك اإلنضمام أو التصديق الخامس و الثالثين                  -١
 .لدي األمين العام األمم المتحدة 

أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قـد تـم إيـداع صـك التصـديق أو         -٢
لخامس و الثالثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إيزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها                اإلنضمام ا 

 .صك تصديقها أو صك انضمامها 

 
  :٥٠المادة 

 .تنطبق أحكام هذا العهد دون أي قيد أو استثناء علي جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية 
  :٥١المادة 

هد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدي األمين العام لألمم المتحدة ،             ألية دولة طرف في هذا الع      -١
و علي إثر ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا العهد بأية تعـديالت مقترحـة ،                   
طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلـك المقترحـات و                  

فإذا حبذت عقد المؤتمر ثلث الدول األطراف علي األقل عقـده األمـين العـام               التصويت عليها ،    
و أي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف الحاضـرة و المقترحـة فـي              . برعاية األمم المتحدة    

 .المؤتمر يعرض علي الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره 
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مم المتحدة و قبلتها أغلبية ثلثي الدول األطـراف         يبدأ نفاذ التعديالت متي أقرتها الجمعية العامة لأل        -٢
 .في هذا العهد ، و فقا لالجراءات الدستورية لدي كل منها 

متي بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها ، بينما تظـل الـدول األطـراف              -٣
 .األخري ملزمة بأحكام هذا العهد و بأي تعديل سابق تكون قد قبلته 

 
  :٥٢دة الما

 ، يخطر األمين العـام لألمـم   ٤٨ من المادة  ٥بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم بمقتضي الفقرة         
 :المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة المذكورة بما يلي 

 ٤٨ التوقيعات و التصديقات و االنضمانات المودعة طبقا للمادة –  أ 
  ، و تاريخ بدء أية تعديالت تم في إطار ٤٩العهد بمقتضي المادة  تاريخ بدء نفاذ هذا - ب

 
  :٥٣المادة 

يودع هذا العهد ، الذي تتساوي في الحجية نصوصه باإلسبانية و اإلنجليزيـة و الروسـية و                  -١
 الصينية و الفرنسية في محفوظات األمم المتحدة 

العهد إلي جميع الدول المشـار      يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا            -٢
 ٤٨إليها في المادة 
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بنهاية الوحدة يكون المشاركين قادرين علي فهم مفاهيم المشاركة و أنواعها و دوافعها             

 و مستوياتها و مراحلها و خصائصها 
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 المشاركة : عنوان النشاط 

 أن يحدد المشاركين مفهوم للمشاركة  -١ الهدف      
  بنهاية النشاط يكون المشاركيين علي دراية بكل أنواع المشاركة -٢           

 
 الزمن       

      آلية التطبيق            
  دقيقة  ٢٥      

  الكروت البيضاء–      العصف الذهني 

 
  ينقسم هذا النشاط الى قسمين-:ملخص عن النشاط

 
 القسم األول

  دقائق١٠
 
 

 يقوم المدرب بعصف ذهنى وطرح سؤال ماذا تعني المشاركة ؟  -        
 تجمع اإلجابات على لوحة ورقيـة ويتم  النقاش للخــروج من  -        
 المشاركين بتعريف المشاركة           

 
 القسم الثانى 

 
 دقيقة  ١٥
 

 
 يقوم المدرب بتوزيع كروت بيضاء ومطالبة المشاركين بكتابة  -

 شكل واحد من أشكال المشاركة سواء شكل ايجابي أو سلبي فى المجتمع    
  المصرى     
 ويقوم المدرب  بعرضها مع تصنيفها وإجراء حوار جماعى حول  -
    ن و توضيح ما اذا كان هناك تمييزال المشاركة التى طرحها المشاركي أشك  

مع الرجوع للورقة )  الطفل –المرأة  (في المشاركة لبعض فئات المجتمع
 ٥، ٤المرجعية رقم 
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 .ئوليات  التشارك في وجهات النظر و التفكير في الحقوق و المس-١             :الهدف 

  أن يعرف كل مشارك ان يقف علي اي مستوي من مستويات المشاركة -٢            
  دقيقة٣٥            :الزمن 

  كروت الصقة- ورق قالب :الوسيلة التدريبية المستخدمة 
  ينقسم هذا النشاط الى قسمين-:ملخص عن النشاط

 
 القسم األول

 

 
 

  )١انظر شكل رقم (مرفق علي ورق قالب    يرسم الجدول ال-١ دقائق          ١٠

  ورقات الصقة لكل مشارك و يجب علي كل مشارك ان  ٤ أعط -٢                       
 بوضع ورقة الصقة علي الورق القالب عند الدرجة التي " يصوت                              "

 %) ١٠٠ -% ٥٠ – ٠(                               يراها تنطبق عليه 
 

 القسم الثانى 
 

 

  يقوم كل مشارك بشرح اجابته و تقديم مثال عليها -١       دقيقة ١٥

  اطلب من المجموعة أن تقترح اساليب لضمان احترام الحق المشار اليه -٢                  
  في كل عبارة بشكل افضل                       

  قطعة كبيرة من الورق القالب و تعلق بالقاعةدون الحلول المقترحة علي-٣      
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أشعر بأن لدي دور  الدرجة
مهم العبه في 

مجتمعي ولكني ال 
 أقوم به

أنا أشارك 
بالتعبير عن رأيي 
في كل ما يخص 

 مجتمعي

أنا أعرف حقوقي 
 و مسئولياتي 

أنا أهتم بمعرفة كل 
الشخصيات العامة و 
السياسية في مجتمعي 
و لكن ال ارغب في 

 القرب منهم

١٠٠% 

 
 
 
 
 

   

٥٠% 

 
 
 
 
 
 

   

 صفر

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  )١شكل رقم ( 
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المشاركة تعني أي عمل تطوعي من جانب المواطن ، بهدف التأثير علي اختيار السياسـات العامـة و              
 .محلي أو قومي إدارة الشئون العامة أو اختيار القادة السياسيين علي أي مستوي حكومي أو 





 : و تتمثل في : الدوافع العامة  :أوال
 . الشعور بأن المشاركة واجب و التزام كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه -١
 . الرغبة في مشاركة اآلخرين في تطوير المجتمع و تحسين مستويات الخدمة فيه -٢
 .اعاته بغية تحقيق نوع من التكاملات المجتمع و جم الرغبة في تقوية الروابط بين مختلف فئ-٣
 . الرضا أو عدم الرضا عن السياسات القائمة -٤
 توافر الضمانات القانونية و الدستورية التي تضمن للمواطنين األمن و األمان و المناخ الديمقراطي               -٥

 .مجتمع السليم و سيادة القانون و حرية التفكير بما يتفق و المصالح العليا في ال
 : و تتمثل في :الدوافع الخاصة : ثانيا

 محاولة التأثير علي صنع السياسة العامة في المجتمع لتكون مالئمة لالحتياجات الفعلية و الرغبات               -١
 .الخاصة بأفراد المجتمع و التي تعود بالنفع عليهم 

 . علي التقدير و االحترام  تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد المجتمع و اكتساب الشهرة و الحصول-٢
الحاجـات  :  إشباع الحاجة إلي المشاركة ، حيث تنقسم حاجات اإلنسان إلي مستويات خمس هـي                -٣

والحاجة إلي المشاركة ، و الحاجة إلي        األساسية كالمأكل و الملبس ، والحاجة إلي األمن و الطمأنينة ،          
 .العاطفة و التقدير ، و الحاجة  إلي تحقيق الذات 

 تحقيق مصالح شخصية تتمثل في السيطرة و التمتع بالنفوذ و السـيطرة و تحقيـق منـافع ماديـة             -٤
 .وغيرها من المصالح الشخصية 
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تعني المشاركة السياسية العملية التي يلعب الفرد من خاللها دورا في الحياة السياسية لمجتمعه و تكـون    
قشة األهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل إلنجازها ، وقد           لديه الفرصة ألن يسهم في منا     

 :تتم هذه المشاركة من خالل أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة 




وتشمل التصويت ومتابعة األمور السياسية و الدخول مع الغير في مناقشات سياسية و حضور الندوات               
العامة ، والمشاركة في الحملة االنتخابية بالمـال والدعايـة واالنضـمام إلـي جماعـات      والمؤتمرات  

المصلحة ، واالنخراط في عضوية األحزاب و االتصال بالمسؤلين ، والترشيح للمناصب العامة و تقلد               
 .المناصب السياسية 





 البالد و غيـر قـانوني فـي بـالد أخـري      بعضها قانوني مثل الشكوى ، و بعضها قانوني في بعض       
 .كالتظاهر و اإلضراب و غيره من السلوكيات السلبية 

فالمشاركة السياسية ترتبط بالمسئولية االجتماعية التي تقوم علي أسـاس الموازنـة بـين الحقـوق و                 
مدي الواجبات لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو و تطور الديمقراطية علي                

 . اتساع نطاق المشاركة و جعلها حقوقا يتمتع بها كل إنسان في المجتمع 




 ممارسو النشاط السياسي :  المستوي األول -أ 
 :و يشمل هذا المستوي من تتوافر فيهم ثالث شروط من ستة 

 . عضوية منظمة سياسية -١
 . التبرع لمنظمة أو مرشح -٢
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 . السياسية بشكل متكرر  حضور االجتماعات-٣
 . المشاركة في الحمالت االنتخابية -٤
 . توجيه رسائل لذوي المناصب السياسية أو للمجلس النيابي أو للصحافة بشأن قضايا سياسية -٥
 . الحديث في السياسة -٦

 المهتمون بالنشاط السياسي :  المستوي الثاني –ب 
ابات و يتابعون بشكل عام ما يحـدث علـي السـاحة            و يشمل هذا المستوي الذين يصوتون في االنتخ       

 .السياسية 
 الهامشيون في العمل السياسي:  المستوي الثالث –ج 

و يشمل من ال يهتمون باألمور السياسية و ال يميلون لالهتمام بالعمل السياسـي و ال يخصصـون أي                   
وقـات األزمـات أو     وقت أو موارد له ، و إن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى فـي أ                

  .عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور 
 المتطرفون سياسيا :  المستوي الرابع –د 

 .و هم أولئك الذين يعملون خارج األطر الشرعية القائمة ، و يلجئون الي أساليب العنف 
 



رج هذا االهتمام أو متابعة االهتمام بالقضايا العامة إلـي متابعـة األحـداث              و يند : االهتمام السياسي   
 .السياسية 

و المقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمـع علـي              : المعرفة السياسية   
المستوي المحلي أو القومي مثل أعضاء المجلس و أعضاء مجلـس الشـعب و الشـورى بالـدائرة و               

 .ت القومية كالوزراء الشخصيا
 و يتمثل في المشاركة في الحمالت االنتخابية بالدعم و المسـاندة الماديـة مـن خـالل و                   :التصويت  

 .مساعدة المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت 
و تتمثل في االتصال بـاألجهزة الرسـمية و تقـديم الشـكاوى و االلتماسـات و      : المطالب السياسية   

 . الجمعيات التطوعية االشتراك في األحزاب و
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                             الممارسون            المطالبة

                 المھتمون                                   التصویت

 

المعرفة                                                                                                              الھامشیون                                                            

                                                    

 المتطرفون                                                             االھتمام
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 . المشاركة سلوك تطوعي و نشاط إرادي -١
 . المشاركة سلوك مكتسب فهي ليست سلوكا فطريا يولد به اإلنسان أو يرثه -٢
 . المشاركة سلوك ايجابي واقعي -٣
 . المشاركة عملية اجتماعية شاملة و متكاملة متعددة الجوانب و األبعاد -٤
 .دة اقتصادية و سياسية و اجتماعية  للمشاركة مجاالت متعد-٥
 المشاركة الجماهيرية ال تقتصر علي مكان محددو ال تتقيد بحدود جغرافية معينة فقد تكـون علـي        -٦

 نطاق محلي أو إقليمي أو قومي 
 المشاركة حق و واجب في آن واحد فهي حق لكل فرد من أفراد المجتمع و واجب و التزام عليـه                    -٧

 .في نفس الوقت 
 .المشاركة هدف و وسيلة في آن واحد  -٨
 . المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهير -٩
 



تعمل في مجال تنمية المجتمع و تسعي الي تطوير الـوعي بـالحقوق             االنضمام لجمعية أهلية     -١
حـث  االنسانية و القانونية للمواطنين و تعبر عن احتياجات المجتمع المحلي و تعمـل علـي                 

 .القيادات التنفيذية المحلية علي تلبيتها 
تعبر عن مصالح فئة ما و تسعي الي المطالبة بسياسات تستجيب لها            المشاركة في نقابة عامة      -٢

 .أو تدفع من أجل ذلك 

و استخراج البطاقة االنتخابية ثم الحرص علي ممارسـة الحـق           التسجيل في جداول االنتخاب      -٣
 .لية ال يجب التفريط فيها واعتبار الصوت االنتخابي مسئو

و مناقشته في مختلف مواقفـه و متابعتـه و          لمتابعة النائب بعد انتخابه     ممارسة دور مستمر     -٤
 .محاسبته 

علي صعيد كافة المجالس المنتخبة حيث أنها مواقع التأثير المباشرة علي عملية            التقدم للترشيح    -٥
 :صنع السياسات الحكومية في مختلف المجاالت 
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 : في المجالس المحلية –أ 
يسهل فيها التواصل نسبيا مع الناخبين حيث أنها األكثر قربـا           لوهي أول خطوة تتسع فيها الفرص       

 والتصاقا بمصالح الناس اليومية 
 : في مجلس الشعب –ب             

كومة و كذلك تراقـب    هو الدائرة التي تصنع القوانين و تراقب السياسات التنفيذية و تقر برنامج الح            
االنفاق العام و لذلك فهي أكثر دوائر و صور المشاركة تأثيرا فيمـا يتعلـق بتحسـين األحـوال                    
المعيشية للنساء و للمواطنين جمعيا و سن أو تغيير القوانين التي تضع نظام للحياة و تكون الدوائر                 

 .االنتخابية فيها أكبر و أكثر صعوبة من المجالس المحلية 
 :في مجلس الشوري  –ج           

وهو االطار االستشاري المنوط به تقديم المشورة و الرأي فيما يتعلق بـالقوانين أو بالسياسـات أو                 
بيان الحكومة و كذلك فيما يتعلق بالموازنة و في كل ما يحيله له رئيس الجمهورية من موضوعات                 

 .كذلك فهو يختص بالرقابة علي الصحف 
و هي التنظيمات التي يسعي من خاللها األفراد للمشاركة والتأثير فـي      حزاب   االنضمام الي األ   – ٦

السياسات العامة للدولة بشكل منظم ، و يسعي الحزب لتنفيذ رؤيته من خالل التقـدم لالنتخابـات                 
ق برنامج الحزب لتطوير المجتمع     العامة المختلفة بهدف الوصول الي السلطة و الحكم بغرض تحقي         

 .ته التصدي لمشكالو
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 حياةالمشاركة : عنوان النشاط 

 مشاركة الشباب من الجنسينرصد الواقع و معوقات            الهدف

       الزمن 
      آلية التطبيق            

   دقيقة ٤٠      
  ورق قالب–مجموعات عمل       

 
  ينقسم هذا النشاط الى قسمين-:ملخص عن النشاط

 
 القسم األول

 دقيقة ٢٠
 
 

 : إلى مجموعتين ينبتقسيم المشارك) ة(يقوم الميسر   -١
تقلـد  و ، ) الحيـاة السياسـية   ( مجموعة عن المشاركة في    - أ

 .المناصب العليا واتخاذ القرار 

جمعيـات  )  ( الحياة العامة   ( و مجموعة عن المشاركة في       -  ب
 ) الخ ....  نوادي – مراكز شباب –أهلية 

 :لواقع من خاللوتقوم المجموعتين بتحليل ا -٢

 ما هي المعوقات المجتمعية والفردية والمؤسسية التى تحول         - أ
  في المجالين؟ الشباب من الجنسيندون مشاركة 

سـات  ما هي التدابير التي يمكن أن تتخـذها الدولـة والمؤس           -  ب
 األهلية للقضاء على 

 ي ف الشباب من الجنسين  المعوقات التى تعوق عمل ومشاركة      
 عامة ؟ الحياة السياسية وال

 القسم الثانى 
 

 دقيقة ٢٠
 

 
 وصلت إليه على ورق قالب ثم عرضه وتقوم كل مجموعة بتسجيل ما ت-١
  .ين إقامة حوار مشترك بين المشارك-٢
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 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قيع والتصديق واالنضماماعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتو  

١٩٧٩ديسمبر /  كانون األول ١٨ المؤرخ في ٣٤/١٨٠بقرارها   
    ٢٧، طبقا ألحكام المادة١٩٨١سبتمبر /  أيلول ٣: تاريخ بدء النفاذ

 
 إن الدول األطراف في هذه االتفاقية:

 كرامة الفرد وقدره،إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد من جديد اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية، وب
وأذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم  وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان 
ور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن المذك

 القائم على الجنس،
 

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

 
عتبار االتفاقيات الدولية المعقودة برعاية األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، التي وإذ تأخذ بعين اال

 .تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق 
وإذ تلحظ أيضا القرارات واإلعالنات والتوصيات التي اعتمدتها األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة 

اورها القلق ، مع ذلك ألنه يزال هناك ، على وإذ يس للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
 الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

 
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، 

ي حياة بلدهما السياسية واالجتماعية ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، ف
واالقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع واالسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات 

وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حاالت الفقر ، ال ينلن إال ، المرأة في خدمة بلدهاوالبشرية
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ليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات األخرى وإذ تؤمن بان أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتع
إقامة النظام االقتصادى الدولي الجديد ، القائم على اإلنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض 

 .بالمساواة بين الرجل والمرأة
 

مييز العنصرى وأذ تنّوه بأنه ال بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والت
واالستعمار الجديد والعدوان واالحتالل األجنبي والسيطرة األجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول 

 .إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال
 

 فيما وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم واالمن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون
بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها اإلجتماعية واإلقتصادية ونزع السالح العام الكامل وال سيما 
نزع السالح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة 

رة األجنبية واالستعمارية المتبادلة في العالقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيط
واإلحتالل األجنبي في تقرير المصير واالستقالل وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسالمة 
اإلقليمية، النهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية واإلسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين 

 . الرجل والمرأة
 بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة أليامة والكاملة وإيمانا منها بان التنمية الت

 .في جميع الميادين المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة 
 

 وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به األسرةوإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية 
 ولدور الوالدين كليهما في األسرة وتنشئة لألمومة االجتماعية ألهميةوا على نحو كامل ، اآلنحتى 

األطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة األطفال 
 .تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل  تتطلب بدال من ذلك 

 
املة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الك

 .وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ 

بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز 
 :يلى
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 ١المادة 
أى تفرقة أو استبعاد أو تقييـد يـتم علـى      " التمييز ضد المرأة    "  يعنى مصطلح    االتفاقيةألغراض هذه   

أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحبـاط اإلعتـراف للمـرأة بحقـوق اإلنسـان                   
في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميـدان            والحريات األساسية   

آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجيـة                   
 وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

 
٢المادة   

المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسـبة         تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد        
 :ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى

إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخـرى، إذا               ) أ  (
قد أدمج فيها حتى اآلن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيـره              لم يكن هذا المبدأ     

 من الوسائل المناسبة؛
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظـر               ) ب  (

 .كل تمييز ضد المرأة
واة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالـة للمـرأة،      فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المسا       ) ج(

 .عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أى عمل تمييزي
االمتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالـة تصـرف السـلطات      ) د(

 .والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا اإللتزام
تخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمـة أو        إ) هـ(

 .مؤسسة
إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القـائم مـن القـوانين                   ) و(

ــرأة    ــد المـ ــزاً ضـ ــكل تمييـ ــي تشـ ــات التـ ــراف والممارسـ ــة واألعـ  .واألنظمـ
 ميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأةإلغاء ج) ز(
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٣المادة   
تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سـيما الميـادين السياسـية واإلجتماعيـة واألقتصـادية           
والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلـك             

 لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل
٤المادة   

 اليعتبر أتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بـين الرجـل      -١
تتبع، على أى نحو، اإلبقاء علـى       والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه اإلتفاقية، ولكنه يجب أال يس           

معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهـداف التكـافؤ فـي            
 .الفرص والمعاملة

 ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية االمومة،بما في ذلـك تلـك التـدابير               -٢
تمييزياً الواردة في هذه األتفاقية، إجراء . 

 
 ٥المادة 

 :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى
تغيير االنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء علـى التحيـزات              ) أ  (

و أعلـى   والعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على اإلعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أ             
 من اآلخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفـة اجتماعيـة،واألعتراف بكـون       ) ب  (
تنشئة األطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة األطفـال هـى                 

 .حاالتاإلعتبار األساسى في جميع ال
 

٦المادة   
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال اإلتجـار              

 .بالمرأة واستغالل بغاء المرأة
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 ٧المادة 
ة والعامة  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسي             

 للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في 
 
 التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع ) أ (

 .الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام
 
،وفي شغل الوظائف العامـة علـى       المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة        ) ب  (

 .جميع المستويات الحكومية
 
 .المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد) ج(

 
٨المادة   

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز،              
 .وماتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدوليةفرصة تمثيل حك

٩المادة   
تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتسـاب جنسـيتها أو               -٢

وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبـى، أو علـى تغييـر               . تغييرها أو االحتفاظ بها   
أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بال جنسـية،أو أن تفـرض             الزوج لجنسيته أثناء الزواج،     

 .عليها جنسية الزوج
 . تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما-٢

 


١٠المادة  
ى تكفـل لهـا حقوقـا       تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لك           

مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بـين الرجـل                 
 :والمرأة
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شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،وااللتحاق بالدراسات والحصـول علـى الـدرجات             ) أ  (
الريفية والحضـرية علـى السـواء،       العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق          

وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنـى والتعلـيم التقنـى                 
 .العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى

التساوى في المناهج الدراسية، وفي اإلمتحانات، وفي مستويات مؤهالت المدرسين، وفي نوعيـة       ) ب  (
 .لمرافق والمعدات الدراسيةا
القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشـكاله،           )ج(

عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال سيما                 
ــية وتكييــ    ــرامج المدرس ــة والب ــب الدراس ــيح كت ــق تنق ــن طري ــيمع ــاليب التعل  .ف أس

ــرى     ) د( ــية األخ ــات الدراس ــنح واإلعان ــى الم ــول عل ــرص الحص ــي ف ــاوي ف  .التس
التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعلـيم الكبـار ومحـو         ) هـ(

لتعلـيم  األمية الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أى فجوة في ا               
 .قائمة بين الرجل والمرأة

خفض معدالت ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالتي تركن المدرسـة قبـل     ) و(
 .األوان

ــة ) ز( ــة البدني ــاب الرياضــية والتربي ــي االلع ــرص المشــاركة النشــطة ف ــي ف  .التســاوى ف
 كفالة صحة األسر ورفاهها، بمـا فـي         إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على       ) ح(

 .ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة
 

١١المادة   
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكـى                -١

 :تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما
 .الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر) أ (
الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيـار واحـدة فـي شـؤون                   ) ب  (

 .اإلستخدام
الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفي جميع مزايا                ) ج(

تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بمـا فـي ذلـك التلمـذة الحرفيـة       وشروط الخدمة، والحق في     
 .والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر

الحق في المساواة في األجر، بما في في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملـة فيمـا    ) د(
ـ             .ة فـي تقيـيم نوعيـة العمـل    يتعلق بالعمل ذى القيمة المسـاوية، وكـذلك المسـاواة فـي المعامل



|

 
 

١٠٩

الحق في الضمان االجتماعي ،وال سيما فـي حـاالت التقاعـد والبطالـة والمـرض والعجـز            ) هـ(
 .والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر

 .نجابالحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإل) و(
توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول                -٢

 :األطراف التدابير المناسبة
لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على اسـاس                 )أ(

 .الفينالحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخ
إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل              )ب(

 .السابق أو لألقدمية أو للعالوات اإلجتماعية
لتشجيع توفير الخدمات اإلجتماعية المساندة الألزمة لتمكين الوالدين من الجمـع بـين اإللتزامـات               )ج(

 والسيما عن طريق تشجيع إنشـاء وتنميـة   .يات العمل والمشاركة في الحياة العامةالعائلية وبين مسؤول 
 .شبكة من مرافق رعاية األطفال

 .لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمـل فـي األعمـال التـي يثبـت أنهـا مؤذيـة لهـا                     ) د(
دة استعراضا دوريا في     يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه الما          -٣

 .ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء
١٢المادة   

 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميـدان الرعايـة                 -١
ة بين الرجل والمرأة، الحصـول علـى خـدمات          الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساوا        

ــرة   ــيم األسـ ــة بتنظـ ــدمات المتعلقـ ــك الخـ ــي ذلـ ــا فـ ــحية، بمـ ــة الصـ  .الرعايـ
 من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلـق             ١ بالرغم من أحكام الفقرة      -٢

قتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء     بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند اإل           
 .الحمل والرضاعة

 ١٣المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجـاالت األخـرى                
للحياة اإلقتصادية واإلجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقـوق،               

 :وال سيما
 لحق في االستحقاقات العائلية ؛ا) أ (
الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال اإلئتمـان              ) ب  (

 المالى ؛
 .الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية) ج(
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١٤المادة   
ها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،واألدوار الهامـة          تضع الدول األطراف في اعتبار     -١

التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً ألسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات اإلقتصـاد غيـر              
 .النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه اإلتفاقية على المرأة في المناطق الريفية

 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفيـة                 -٢
لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في النتمية الريفية وتسـتفيد منهـا،                  

 :وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في
ــيط ا   ) أ ( ــذ التخط ــع وتنفي ــي وض ــاركة ف ــتويات  المش ــع المس ــى جمي ــائى عل  .إلنم
الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصـائح والخـدمات              ) ب  (

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

األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلـك لتحقـق زيـادة               
 .كفاءتها التقنية

تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فـرص اقتصـادية مكافئـة          ) هـ(
ــر أو      ــدى الغي ــل ل ــق العم ــن طري ــل ع ــرص الرج ــاص   لف ــابهن الخ ــل لحس  العم

 .المشاركة في جميع االنشطة المجتمعية ) و(
فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيالت التسوية والتكنولوجيا المناسـبة،            ) ز(

والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضى واالصالح الزراعى وكذلك في مشاريع التـوطين              
 الريفي،

ع بظروف معيشة مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان والمرفق الصحية واإلمداد بالكهرباء             التمت) ح(
 .والماء والنقل والمواصالت


 ١٥المادة 

 . تعتــرف الــدول األطــراف للمــرأة بالمســاواة مــع الرجــل أمــام القــانون        -١
ية مماثلة ألهلية الرجل، وتساوي بينهـا   تمنح الدول األطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانون -٢

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

عقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثـر           تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع ال       -٣
 .قانونى يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
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 تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األشـخاص              -٤
 .وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

 
١٦المادة   

 األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فـي كافـة األمـور                 تتخذ الدول  -١
 :المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة

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

 بأطفالهمـــا وفـــي جميـــع األحـــوال، يكـــون لمصـــلحة األطفـــال اإلعتبـــار األول ؛
ة وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليـه،  نفس الحقوق في ان تقرر، بحري   ) هـ(

 وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلـة بتمكينهـا مـن ممارسـة هـذه الحقـوق؛                 
نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنـيهم ، أو مـا                ) و(

ن توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفـي جميـع األحـوال يكـون               شابه ذلك من األعراف،حي   
 لمصلحة األطفال االعتبار األول؛

نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة والمهنـة ونـوع                ) ز(
 العمل؛

ف عليها وإدارتها والتمتع    نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشرا         ) ح(
 .بها والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

 ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية بما في ذلك                 -٢
 التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً

 
 

١٧المادة   
 من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه اإلتفاقية، تنشأ لجنـه للقضـاء علـى التمييـز ضـد                     -١

تتألف، عند بدء نفاذ اإلتفاقية ،من ثمانية عشـر خبيـرا وبعـد             ) يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة     (المرأة
من ثالثة وعشرين خبيرا مـن ذوى       تصديق الدولة الطرف الخامسة والثالثون عليها أو إنضمامها إليها          

المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هـذه اإلتفاقيـة، تنتخـبهم الـدول           
األطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء اإلعتبار لمبدأ التوزيـع الجغرافـي               
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ــذ    ــارية وك ــكال الحض ــف األش ــل مختل ــادل ولتمثي ــية الع ــة الرئيس ــنظم القانوني  .لك ال
 ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول األطراف ولكـل دولـة            -٢

 .طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها
وقبل ثالثة أشـهر علـى      .  يجرى االنتخاب األول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه اإلتفاقية              -٣

تاريخ كل انتخاب يوجه األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف يـدعوها فيهـا    االقل من   
 ويعد األمين العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين         ٠الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين       

 .اف على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كال منهم ، ويبلغها الى الدول األطر
 تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمين العام في مقـر األمـم           -٤

وفي ذلك اإلجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول األطراف فيه نصابا قانونيـا لـه يكـون            . المتحدة  
ـ              ن األصـوات   اآلشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عـدد م

ــدول األطــراف الحاضــرين والمصــوتين  ــى ال ــن أصــوات ممثل ــة م ــة مطلق ــى أكثري  .وعل
غير أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبـين فـي          .  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات       -٥

 اإلنتخاب األول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد اإلنتخـاب األول فورا،باختيـار         
 .أسماء هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة

، من هذه المادة بعـد      ٢،٣،٤ يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقرات           -٦
وتنتهى والية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهـذه         . التصديق أو اإلنضمام الخامس والثالثين    

 .ختيـار اسـميهما بالقرعـة مـن قبـل رئـيس اللجنـة             ويـتم ا  . المناسبة في نهاية فتـرة سـنتين      
 لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعـين                 -٧

 .خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة
ـ             -٨ دة باألحكـام   يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من مـوارد األمـم المتح

 .والشروط التي تحددها الجمعية، مـع إيـالء اإلعتبـار ألهميـة المسـؤوليات المنوطـة باللجنـة                   
 يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق لإلضـطالع بصـورة فعالـة              -٩

 .بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه األتفاقية
١٨المادة   

ف بأن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذتـه مـن تـدابير               تتعهد الدول األطرا   -١
تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هـذا الصـدد ،                  

 :كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك
 معنيـــةفــي غضـــون ســنة واحـــدة مـــن بــدء النفـــاذ بالنســبة للدولـــة ال    ) أ (
ــك   ) ب ( ــة ذل ــت اللجن ــا طلب ــذلك كلم ــى االقل،وك ــنوات عل ــع س ــل أرب ــك ك ــد ذل  وبع
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 يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء باإللتزامات المقررة في هذه                 -٢
 .االتفاقية

١٩المادة   
 . تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها-١
 .لفترة سنتين  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها -٢
 

٢٠المادة   
 تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمـادة                 -١

 . من هذه اإلتفاقية١٨
 . تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة-٢

٢١المادة   
ريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي             تقدم اللجنة تق   -١

واالجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الـواردة               
 وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنـة مشـفوعة بتعليقـات     . من الدول األطراف  

 .الدول األطراف، إن وجدت 
 . يحيل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمها-٢

٢٢المادة   
 .يحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها 

 الجزء السادس 
٢٣المادة   

ن أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمـرأة تكـون   ليس في هذه اإلتفاقية ما يمس أية أحكام تكو       
 :واردة 

 في تشريعات دولة طرف ما) أ (
 .أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة) ب (
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٢٤المادة   
مـال  تتعهد الدول األطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيـق اإلع          

 . الكامل للحقوق المعترف بها في هذه اإلتفاقية
 

٢٥المادة   
 .يكون التوقيع على هذه اإلتفاقية متاحا لجميع الدول-١
 .يسمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه األتفاقية -٢
 .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة . تخضع هذه اإلتفاقية للتصديق-٣
ويقع اإلنضمام بإيداع صـك إنضـمام لـدى    . ون األنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول   يك -٤

 .األمين العام لألمم المتحدة 
٢٦المادة   

 ألية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية ، وذلك عن طريق إشـعار                     -١
 .خطى يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة 

 .قرر الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب ت-٢
 

٢٧المادة   
 يبدأ نفاذ هذه اإلتفاقية في اليوم الثالثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو اإلنضمام العشرين                 -١

 .لدى األمين العام لألمم المتحدة 
تفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو اإلنضمام العشـرين             أما الدول التي تصدق هذه اإل      -٢

فيبدأ نفاذ اإلتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذى يلى تـاريخ ايداعهـذه الدولـة صـك تصـديقها أو                    
 .انضمامها

 
 ٢٨المادة 

 االنضـمام    يتلقى األمين العام لأل مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصـديق أو               -١
 .،ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 . ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه االتفاقية وغرضها-٢
 يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمـم المتحـدة ،               -٣

 .ذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيهويصبح هذا اإلشعار ناف.الذى يقوم عندئذ بابالغ جميع الدول به
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٢٩المادة   

 يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفسـير أو تطبيـق هـذه                -١
اإلتفاقية ال يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هـذه الـدول فـإذا لـم يـتمكن           

م ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكـيم،    األطراف ، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكي        
جاز ألى من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسـي                 

 .للمحكمة
 ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه اإلتفاقية أو تصديقها أو اإلنضـمام إليها،أنهـا ال تعتبـر         -٢

وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أيـة           .  من هذه المادة   ١قرة  نفسها ملزمة بالف  
 .دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل 

 من هذه المادة أن تسحب هذا الـتحفظ متـى شـاءت             ٢ ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة         -٣
 .بإشعار توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة

 
٣٠المادة   

دع هذه اإلتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصـينة                تو
وإثباتا لذلك، قام الموقعـون أدنـاه، المفوضـون         . والعربية والفرنسية لدى األمين العام لألمم المتحدة        

 حسب األصول، بإمضاء هذه االتفاقية
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 ورقة مرجعية

  )٥رقم ( 
 

لطفلاتفاقية حقوق ا  
  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة

١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ المؤرخ في ٤٤/٢٥لألمم المتحدة   
٤٩، وفقا للمادة ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢: تاريخ بدء النفاذ  

 
 الديباجة

لنة في ميثاق األمم المتحـدة، يشـكل        إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المع          
االعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء األسرة البشـرية وبحقـوقهم المتسـاوية وغيـر القابلـة                

وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب األمم المتحدة قد          للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،      
اسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على        أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق األس       

أن تدفع بالرقى االجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،وإذا تـدرك أن األمـم                  
المتحدة قد أعلنت، في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان،             

 بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنـواع              أن لكل إنسان حق التمتع    
التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي السياسـي أو غيـره أو      
األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،وإذ تشير إلى أن                  

 المتحدة قد أعلنت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن للطفولة الحق فـي رعايـة ومسـاعدة                  األمم
واقتناعا منها بأن األسرة، باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهيـة          خاصتين،

مكن مـن االضـطالع   جميع أفرادها وبخاصة األطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة الالزمتين لتت 
وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا،  الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

ــاهم،        ــة والتف ــعادة والمحب ــن الس ــو م ــي ج ــة ف ــة عائلي ــي بيئ ــأ ف ــي أن ينش  ينبغ

المثل العليـا   وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح                
 المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة واإلخاء            

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعالن جنيف لحقـوق   ،
نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٠مة في    وفى إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العا        ١٩٢٤الطفل لعام   

 والمعترف به في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة               ١٩٥٩
وفـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية            ) ٢٤ و   ٢٣والسيما في المادتين    (والسياسية  
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األساسية والصكوك ذات الصلة للوكـاالت      وفى النظم   ) ١٠وال سيما في المادة     (واالجتماعية والثقافية   
 المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتـاج إلـى إجـراءات وقايـة           "وإذ تضع في اعتبارها     
حقوق وذلك كما جاء في إعالن      " ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها          

وإذ تشير إلى أحكام اإلعالن المتعلق بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفـال   ، الطفل
ورعايتهم، مع االهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد األمـم              

 وإلى اإلعالن بشأن حماية النسـاء      ،)قواعد بكين (المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث        
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميـع بلـدان العـالم، أطفـاال      ، واألطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة

 يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤالء األطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
ة لحماية الطفل وترعرعـه ترعرعـا    وإذ تأخذ في االعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافي          

 متناسقا،
وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة األطفال في كل بلد، وال سـيما فـي البلـدان                   

 النامية،
 
 

  :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء األول

 ١المادة 

غ سن الرشد قبل ذلـك  ألغراض هذه االتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبل      
 .بموجب القانون المنطبق عليه

 
 ٢المادة 

تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون               -١
أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم                  

و دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتمـاعي، أو        أو جنسهم أو لغتهم أ    
 .ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميـع أشـكال التمييـز أو                  -٢
وصياء القانونيين عليـه أو أعضـاء األسـرة، أو          العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األ        

 .أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

 



|

 
 

١١٨

 ٣المادة 
في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامـة أو    -١

العتبار األول لمصالح الطفـل     الخاصة، أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية، يولي ا          
 .الفضلى

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتـين لرفاهـه، مراعيـة حقـوق              -٢
وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من األفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغـرض،        

 .جميع التدابير التشريعية واإلدارية المالئمة

تكفل الدول األطراف أن تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة عـن رعايـة أو حمايـة                 -٣
األطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، وال سيما في مجالي السالمة والصحة وفـى عـدد        

 .موظفيها وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف
 
 

 ٤المادة 

طراف كل التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير المالئمة إلعمـال الحقـوق             تتخذ الدول األ  
وفيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، تتخـذ الـدول        . المعترف بها في هذه االتفاقية    

 .لدولياألطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون ا

 
 ٥المادة 

تحترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عنـد االقتضـاء، أعضـاء األسـرة                
الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو األوصـياء أو غيـرهم مـن األشـخاص                  

 التوجيه واإلرشاد   المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة،            
 .المالئمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية

 
 ٦المادة 

 .تعتــرف الــدول األطــراف بــأن لكــل طفــل حقــا أصــيال فــي الحيــاة          -١

 .تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه -٢

 
 ٧المادة 

حق منذ والدته في اسم والحق فـي اكتسـاب جنسـية،            يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له ال        -١
 .ويكــون لــه قــدر اإلمكــان، الحــق فــي معرفــة والديــه وتلقــى رعايتهمــا         



|

 
 

١١٩

تكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية              -٢
 . في حال عدم القيام بذلكالمتصلة بهذا الميدان، والسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية

 
 ٨المادة 

تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلـك جنسـيته، واسـمه،          -١
ــر شــرعي  ــك دون تــدخل غي ــانون، وذل ــره الق ــذي يق ــة، علــى النحــو ال  .وصــالته العائلي

 الـدول األطـراف     إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقـدم               -٢
 .المساعدة والحماية المناسبتين من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته

 
 ٩المادة 

تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إال عندما تقـرر السـلطات                  -١
 الفصـل   المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها، أن هـذا             

وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثـل حالـة إسـاءة             . ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى    
الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل                

 .إقامة الطفل

لجميع األطراف المعنية الفرصة لالشتراك      من هذه المادة، تتاح      ١في أية دعاوى تقام عمال بالفقرة        -٢
 .في الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في االحتفاظ بصورة منتظمة                -٣
 .بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

ت التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة مـن الـدول األطـراف، مثـل          في الحاال  -٤
بمـا فـي   (تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة               

، ، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلـب       )ذلك الوفاة التي تحدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص         
للوالدين أو الطفل، أو عند االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، المعلومات األساسـية الخاصـة بمحـل                 

إال إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصـالح         ) أو أعضاء األسرة الغائبين   (وجود عضو األسرة الغائب     
ذاته، أي نتـائج  وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد             . الطفل

 .)أو األشخاص المعنيين(ضارة للشخص المعنى 

 
 
 
 



|

 
 

١٢٠

 ١٠المادة 

، تنظر الدول األطراف في     ٩ من المادة    ١وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف بموجب الفقرة          -١
الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل األسرة، بطريقـة        

وتكفل الدول األطراف كذلك أال تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتـائج   . ابية وإنسانية وسريعة  إيج
 .ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصـية                -٢
وتحقيقا لهذه الغايـة ووفقـا اللتـزام الـدول     . روف استثنائيةواتصاالت مباشرة بكال والديه، إال في ظ     

، تحترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد،           ٩ من المادة    ٢األطراف بموجب الفقرة    
وال يخضع الحق في مغادرة أي بلد إال للقيـود التـي يـنص    . بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم  

ون ضرورية لحماية األمن الوطني، أو النظام العـام، أو الصـحة العامـة، أو               عليها القانون والتي تك   
اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق األخرى المعترف بهـا فـي هـذه      

 .االتفاقية

 ١١المادة 

ـ                  -١ ر تتخذ الدول األطراف تدابير لمكافحة نقل األطفال إلى الخـارج وعـدم عـودتهم بصـورة غي
 .مشروعة

وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو االنضـمام                -٢
 .إلى اتفاقات قائمة

 
 ١٢المادة 

تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك                 -١
ي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل           اآلراء بحرية في جميع المسائل الت     

 .ونضجه

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإداريـة                -٢
تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفـق مـع القواعـد اإلجرائيـة             

 .للقانون الوطني

 



|

 
 

١٢١

 ١٣المادة 

يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار                -١
وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسـيلة                   

 .أخرى يختارها الطفل

 القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكـون الزمـة        يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض      -٢
 :لتأمين ما يلي

 احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،) أ(

 .حماية األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(

 
 ١٤المادة 

ــدين      -١ ــدان وال ــر والوج ــة الفك ــي حري ــل ف ــق الطف ــراف ح ــدول األط ــرم ال  .تحت

رم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، األوصياء القانونيين عليه، في             تحت -٢
ــورة     ــل المتط ــدرات الطف ــع ق ــجم م ــة تنس ــه بطريق ــة حق ــي ممارس ــل ف ــه الطف  .توجي

ال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو المعتقدات إال للقيود التي ينص عليها القانون والالزمة لحماية                -٣
 .العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرينالسالمة 

 
 ١٥المادة 

 .تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية االجتماع السلمي -١

تـي تقتضـيها    ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون وال              -٢
الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العـام، أو لحمايـة                 

 .الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 
 

 ١٦المادة 

منزله ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو                   -١
 .أو مراسالته، وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته

 .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس -٢



|

 
 

١٢٢

 
 ١٧المادة 

تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصـول الطفـل               
لوطنية والدولية، وبخاصة تلـك التـي تسـتهدف تعزيـز          على المعلومات والمواد من شتى المصادر ا      

رفاهيته االجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقـوم الـدول              
 :األطراف بما يلي

 تشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل ووفقـا               )أ(
 ،٢٩ المادة لروح

تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافيـة               ) ب(
 والوطنية والدولية،

 تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها،) ج(

تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة              ) د(
 موعات األقليات أو إلى السكان األصليين،من مج

تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضـر بصـالحه،         ) هـ(
 . في االعتبار١٨ و ١٣مع وضع أحكام المادتين 

 
 ١٨المادة 

ـ             -١ دين يـتحمالن   تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف بالمبدأ القائل إن كال الوال
وتقع علي عاتق الوالدين أو األوصياء القـانونيين، حسـب   . مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه  

وتكون مصالح الطفل الفضـلى موضـع اهتمـامهم         . الحالة، المسؤولية األولي عن تربية الطفل ونموه      
 .األساسي

الدول األطراف في هـذه االتفاقيـة   في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه االتفاقية، على   -٢
أن تقدم المساعدة المالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيين في االضطالع بمسئوليات تربية الطفل وعليها             
 .أن تكفــــل تطــــوير مؤسســــات ومرافــــق وخــــدمات رعايــــة األطفــــال

النتفاع بخـدمات   تتخذ الدول األطراف كل التدابير المالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملين حق ا            -٣
 .ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها

 
 
 
 



|

 
 

١٢٣

 
 ١٩المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمـة لحمايـة    .1
يـة  الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو المعاملـة المنطو                

على إهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهـو فـي رعايـة الوالـد                   
 .عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) األوصياء القانونيين(أو الوصي القانوني ) الوالدين(

 بـرامج اجتماعيـة   ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة لوضـع     -٢
لتوفير الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكـذلك لألشـكال األخـرى مـن       
الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى اآلن واإلبـالغ عنهـا واإلحالـة بشـأنها                 

 .ضاءوالتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقت

 
 ٢٠المادة 

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له، حفاظا على مصـالحة                   -١
 .الفصلي، بالبقاء فـي تلـك البيئـة، الحـق فـي حمايـة ومسـاعدة خاصـتين توفرهمـا الدولـة                     

 .لتضــمن الــدول األطــراف، وفقــا لقوانينهــا الوطنيــة، رعايــة بديلــة لمثــل هــذا الطفــ -٢

يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون اإلسالمي، أو                 -٣
وعند النظـر فـي الحلـول،       . التبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال         

ة الطفل اإلثنيـة والدينيـة   ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية في تربية الطفل ولخلفي 
 .والثقافية واللغوية

 
 ٢١المادة 

أو تجيز نظام التبني إيالء مصالح الطفل الفضلى االعتبار األول والقيـام بمـا   /تضمن الدول التي تقر و  
 :يلي

تضمن أال تصرح بتبني الطفل إال السلطات المختصة التي تحـدد، وفقـا للقـوانين واإلجـراءات                 ) أ(
ى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالـة الطفـل      المعمول بها وعل  

فيما يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيين وأن األشخاص المعنيين، عند االقتضاء، قد أعطوا             
 عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،

لتبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفـل               تعترف بأن ا  ) ب(
 لدي أسرة حاضـنة أو متبنيـة، أو إذا تعـذرت العنايـة بـه بـأي طريقـة مالئمـة فـي وطنـه،                        
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١٢٤

تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيمـا                 ) ج(
 لتبني الوطني،يتعلق با

تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني ال تعود علـى                  ) د(
 أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،

تعزز، عند االقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف،       ) هـ(
ا اإلطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خالل السلطات أو الهيئـات                 وتسعى، في هذ  

 .المختصة

 
 ٢٢المادة 

 تتخذ الدول األطراف في هذه االتفاقية التدابير المالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصـول علـى                 -١
محلية المعمـول بهـا، سـواء    مركز الجئ، أو الذي يعتبر الجئا وفقا للقوانين واإلجراءات الدولية أو ال 

صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسبتين في التمتـع    
بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه االتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية اإلنسـانية أو المتعلقـة                

 .يهابحقوق اإلنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا ف
ولهذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبـذلها األمـم                  -٢

المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونـة مـع               
ه أحد أو عـن أي   األمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحب            

أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات الالزمة لجمع شمل أسرته، وفى الحـاالت                
التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته، يمنح الطفل ذات الحمايـة الممنوحـة     

سبب، كما هو موضـح فـي هـذه         ألي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية ألي             
 .االتفاقية

 
 ٢٣المادة 

تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملـة وكريمـة، فـي                  -١
 .ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتمـاده علـى الـنفس وتيسـر مشـاركته الفعليـة فـي المجتمـع         

تع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل       تعترف الدول األطراف بحق الطفل المعوق في التم        -٢
لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تـتالءم            

 .مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه
 من هـذه المـادة   ٢قرة إدراكا لالحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للف -٣

مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومـون برعايـة الطفـل،                  



|
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وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعال على التعلـيم والتـدريب، وخـدمات                 
الفرص الترفيهيـة وتلقيـه ذلـك       الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد لممارسة عمل، و        

بصورة تؤدى إلى تحقيق االندماج االجتماعي للطفل ونموه الفردي، بمـا فـي ذلـك نمـوه الثقـافي                   
 .والروحي، على أكمل وجه ممكن

على الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومـات المناسـبة فـي ميـدان                  -٤
الطبي والنفسي والوظيفي لألطفال المعوقين، بمـا فـي ذلـك نشـر             الرعاية الصحية الوقائية والعالج     

المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكـين              
وتراعـى بصـفة    . الدول األطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجـاالت           

 .احتياجات البلدان الناميةخاصة، في هذا الصدد، 

 
 ٢٤المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق                -٢
وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحـرم أي          . عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي    

 .طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه
 :تتابع الدول األطراف إعمال هذا الحق كامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسـبة مـن أجـل                 -٢

 خفض وفيات الرضع واألطفال،) أ(

كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال مع التشديد على تطـوير              ) ب(
 الرعاية الصحية األولية،

سوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمـور منهـا              مكافحة األمراض و  ) ج(
تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة              

 في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

 بعدها،كفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالة و) د(
كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، وال سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات األساسـية المتعلقـة        ) هـ(

بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من             
ي االسـتفادة مـن هـذه       الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجاالت ومساعدتها ف          

 المعلومات،

تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخـدمات المتعلقـة بتنظـيم              ) و(
 .األسرة

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والمالئمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التـي تضـر                -٣
 .بصحة األطفال
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ألطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصـل بشـكل تـدريجي إلـى               تتعهد الدول ا   -٤
وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان الناميـة فـي   . اإلعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة  

 .هذا الصدد

 
 ٢٥المادة 

مايـة أو   تعترف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة ألغرض الرعايـة أو الح             
عالج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعالج المقدم للطفل ولجميع الظروف األخـرى ذات               

 .الصلة بإيداعه

 
 ٢٦المادة 

تعترف الدول األطراف لكل طفل بالحق في االنتفاع من الضمان االجتماعي، بما في ذلك التـأمين                 -١
 .عمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطنياالجتماعي، وتتخذ التدابير الالزمة لتحقيق اإل

ينبغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص المسؤولين عن              -٢
إعالة الطفل، فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصـول                    

 .على إعانات

 
 ٢٧المادة 

األطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلـي والروحـي              تعترف الدول    -١
 .والمعنوي واالجتماعي

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية األساسية عن              -٢
 . الطفلالقيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة الالزمة لنمو

تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير المالئمـة مـن أجـل                 -٣
مساعدة الوالدين وغيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحـق وتقـدم عنـد                 

 .ء واإلسـكان  الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالتغذيـة والكسـا               

تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص                -٤
وبوجه خاص، عنـدما    . اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج           

يعيش فيها الطفـل، تشـجع      يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي             
الدول األطراف االنضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكـذلك اتخـاذ ترتيبـات               

 .أخرى مناسبة
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١٢٧

 
 ٢٨المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلـى                -١
 :وجه خاص بما يليأساس تكافؤ الفرص، تقوم ب

 جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،) أ(
تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهنـي، وتوفيرهـا وإتاحتهـا لجميـع         ) ب(

 ليها،األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إ

 جعل التعليم العـالي، بشـتى الوسـائل المناسـبة، متاحـا للجميـع علـى أسـاس القـدرات،                   ) ج(

 جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميـع األطفـال وفـى متنـاولهم،          ) د(

 .اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليـل مـن معـدالت تـرك الدراسـة                ) هـ(

تتخذ الدول األطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مـع    -٢
 .كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية

تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة بـالتعليم،      -٣
م في القضاء على الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصـول إلـى               وبخاصة بهدف اإلسها  

وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في       . المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة      
 .هذا الصدد

 
 ٢٩المادة 

 :توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو -١
ــة) أ( ــا،  تنمي ــى أقصــى إمكاناته ــة إل ــة والبدني ــه العقلي ــه وقدرات ــل ومواهب   شخصــية الطف

 تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثـاق األمـم المتحـدة،              ) ب(

تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه               ) ج(
ــارته،   الط ــن حض ــة ع ــارات المختلف ــل والحض ــي األص ــه ف ــأ في ــذي نش ــد ال ــل والبل  ف

إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة              ) د(
بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينيـة واألشـخاص الـذين               

 لسكان األصليين،ينتمون إلى ا

 .تنمية احترام البيئة الطبيعية) هـ(

 ما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئات في إنشـاء  ٢٨ليس في نص هذه المادة أو المادة  .2
 من هذه   ١المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة             

 .بقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولةالمادة وباشتراط مطا
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١٢٨

 

 ٣٠المادة 

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصـليين، ال يجـوز                    
 أفـراد  حرمان الطفل المنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحـق فـي أن يتمتـع، مـع بقيـة      

 .المجموعة، بثقافته، أو االجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته
 

 ٣١المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام              -١
ــون   ــى الفنـ ــة وفـ ــاة الثقافيـ ــي الحيـ ــة فـ ــاركة بحريـ ــنه والمشـ ــبة لسـ  .المناسـ

راف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنيـة وتشـجع           تحترم الدول األط   -٢
 .على توفير فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

 

 ٣٢المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح                -١
ن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البـدني، أو                    أ

 .العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي
تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفـل تنفيـذ هـذه                -٢

اعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطـراف           ولهذا الغرض، ومع مر   . المادة
 :بوجه خاص بما يلي

 تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل،) أ(
 وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،) ب(
 .فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية) ج(

 
 ٣٣المادة 

خذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلداريـة واالجتماعيـة               تت
والتربوية، لوقاية األطفال من االستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة علـى العقـل،               

إنتاج مثل هـذه المـواد   وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام األطفال في            
 بطريقة غير مشروعة واالتجار بها
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 ٣٤المادة 

 تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي
ولهذه األغراض تتخذ الدول األطراف، بوجه خاص، جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة             

 :األطراف لمنع

 حمــل أو إكــراه الطفــل علــى تعــاطى أي نشــاط جنســي غيــر مشــروع،        ) أ(

 االستخدام االستغاللي لألطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،) ب(

 .االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض والمواد الداعرة) ج(

 
 ٣٥المادة 

الوطنية والثنائية والمتعـددة األطـراف لمنـع اختطـاف          تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المالئمة       
 .األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال

 
 ٣٦المادة 

 .تحمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل

 
 ٣٧المادة 

 :تكفل الدول األطراف

 يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو           أال) أ(
وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمـارهم               . المهينة

 عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم،
ويجب أن يجرى اعتقال الطفـل أو       . ة غير قانونية أو تعسفية    أال يحرم أي طفل من حريته بصور      ) ب(

 احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة،

يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة فـي اإلنسـان، وبطريقـة                ) ج(
وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريتـه عـن   . بلغوا سنهتراعى احتياجات األشخاص الذين  

البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مـع          
 أســـرته عـــن طريـــق المراســـالت والزيـــارات، إال فـــي الظـــروف االســـتثنائية،

 على مساعدة قانونية وغيرهـا مـن        يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة         ) د(
المساعدة المناسبة، فضال عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمـة أو سـلطة             

 .مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل
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 ٣٨المادة 

اني الدولي المنطبقة عليها فـي المنازعـات        تتعهد الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنس        -١
 .المســـلحة وذات الصـــلة بالطفـــل وأن تضـــمن احتـــرام هـــذه القواعـــد      

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم يبلـغ                 -٢
 .سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب

. نيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتهـا المسـلحة             تمتنع الدول األطراف عن تج     -٢
وعند التجنيد من بين األشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سـنة،                  
ــنا     ــر س ــم أكب ــن ه ــة لم ــاء األولوي ــعي إلعط ــراف أن تس ــدول األط ــى ال ــب عل  .يج

انون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في       تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماتها بمقتضى الق       -٤
المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنـزاع              

 .مسلح
 

 ٣٩المادة 

تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتمـاعي              
فل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شـكل                   للط

ويجـرى  . آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة             
 .كرامتههذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، و

 

 ٤٠المادة 

تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليـه     -١
ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما                 

 واستصواب تشجيع إعادة انـدماج      لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتراعي سن الطفل        
 .الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع

وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفـل الـدول األطـراف، بوجـه        -٢
 :خاص، ما يلي

 عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجـه                 ) أ(
ــا،      ــد ارتكابه ــدولي عن ــوطني أو ال ــانون ال ــب الق ــورة بموج ــن محظ ــم تك ــور ل  قص

 :يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التاليـة علـى األقـل                 ) ب(

 افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، "1" 

يق والديه أو األوصياء القانونيين عليـه عنـد         إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طر       "2" 
 االقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة المالئمة إلعداد وتقديم دفاعه،
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قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير فـي محاكمـة                  "3"
أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو األوصـياء         عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني       

القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، وال سيما إذا أخذ فـي الحسـبان                    
 سنه أو حالته،

عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، واستجواب أو تـأمين اسـتجواب الشـهود                "4"
  اشـتراك واسـتجواب الشـهود لصـالحه فـي ظـل ظـروف مـن المسـاواة،                  المناهضين وكفالة 

إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مسـتقلة ونزيهـة                 "5" 
 أعلى وفقا للقانون بإعادة النظـر فـي هـذا القـرار وفـى أيـة تـدابير مفروضـة تبعـا لـذلك،                       

 مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المسـتعملة أو النطـق             الحصول على مساعدة مترجم شفوي     "6"
 بها،

 .تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى"7" 

تسعى الدول األطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا علـى            -٣
همون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيـام         األطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يت        

 :بما يلي

 تحديد سن دنيا يفترض دونها أن األطفـال لـيس لـديهم األهليـة النتهـاك قـانون العقوبـات،                   ) أ(

استصواب اتخاذ تدابير عند االقتضاء لمعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضـائية،              ) ب(
ــان وال ــرم حقـــوق اإلنسـ ــامالشـــريطة أن تحتـ ــة احتـــرام كـ  .ضـــمانات القانونيـ

تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف، والمشورة، واالختبار، والحضـانة،             -٤
وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة األطفال بطريقـة         

 .ى السواءتالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم عل
 

 ٤١المادة 

 :ليس في هذه االتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في

 قانون دولة طرف، أو،) أ(
 .القانون الدولي الساري على تلك الدولة) ب(
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  الجزء الثاني

 ٤٢المادة 

ا على نطاق واسع بالوسائل المالئمة والفعالة،       تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامه       
 .بين الكبار واألطفال على السواء

 
 ٤٣المادة 

تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف في استيفاء تنفيذ االلتزامات التي تعهـدت                -١
 .يليبها في هذه االتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما 

تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميـدان                 -٢
وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياهـا ويعمـل هـؤالء             . الذي تغطيه هذه االتفاقية   

 .نظم القانونية الرئيسيةاألعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى االعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك لل

ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف، ولكـل دولـة         -٣
 .طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

يجرى االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقيـة               -٤
ويوجه األمين العام لألمم المتحدة قبل أربعة أشهر على األقل من تاريخ كـل    .  سنتين وبعد ذلك مرة كل   

ثم يعد األمين   . انتخاب رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين            
طراف التـي   العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول األ             

 .رشحتهم، ويبلغها إلى الدول األطراف في هذه االتفاقية
تجرى االنتخابات في اجتماعات للدول األطراف يدعو األمين العام إلي عقدها فـي مقـر األمـم                  -٥

وفى هذه االجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول األطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكـون               . المتحدة
ن لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى األغلبيـة              األشخاص المنتخبو 

 .المطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين المصوتين
غير . ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد       . ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات      -٦

النتخاب األول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد االنتخاب       أن مدة والية خمسة من األعضاء المنتخبين في ا        
 .األول مباشرة يقوم رئيس االجتماع باختيار أسماء هؤالء األعضاء الخمسة بالقرعة

إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غير قادر علـى تأديـة مهـام                      -٧
لعضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية         اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح ا       

 .من الوالية، رهنا بموافقة اللجنة
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 .تضع اللجنة نظامها الداخلي -٨

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين -٩

. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخـر تحـدده اللجنـة                  -١٠
نة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى األمـر،                وتجتمع اللج 

ــة    ــة العام ــة الجمعي ــا بموافق ــة، رهن ــذه االتفاقي ــي ه ــراف ف ــدول األط ــاع لل ــي اجتم  .ف

يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق الضطالع اللجنة بصـورة فعالـة                 -١١
 . هذه االتفاقيةبوظائفها بموجب

يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه االتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافـآت مـن                -١٢
 .موارد األمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام

 
 ٤٤المادة 

 المتحـدة، تقـارير عـن    تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق األمين العام لألمم            -١
التدابير التي اعتمدتها إلنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلـك                

 :الحقوق

 فــي غضــون ســنتين مــن بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف المعنيــة،) أ(

 .وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات) ب(

بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التـي تـؤثر علـى درجـة الوفـاء               توضح التقارير المعدة     -٢
ويجب أن تشـتمل  . بااللتزامات المتعهد بها بموجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب      

 .التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهمـا شـامال لتنفيـذ االتفاقيـة فـي البلـد المعنـى                    

رف قدمت تقريرا أوليا شامال إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير الحقة               ال حاجة بدولة ط    -٣
ــرة  ــا للفق ــديمها ) ب (١وفق ــا تق ــبق له ــي س ــية الت ــات األساس ــادة، المعلوم ــذه الم ــن ه  .م

 .يجوز للجنة أن تطلب من الدول األطـراف معلومـات إضـافية ذات صـلة بتنفيـذ االتفاقيـة                    -٤

العامة كل سنتين، عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقارير عن          تقدم اللجنة إلى الجمعية      -٥
 .أنشطتها

 .تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها -٦

 
 ٤٥المادة 

 :لدعم تنفيذ االتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الـدولي فـي الميـدان الـذي تغطيـه االتفاقيـة             

كاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغيرهـا مـن أجهـزة األمـم     يكون من حق الو  ) أ(
وللجنـة  . المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق واليتها من أحكام هذه االتفاقية          



|

 
 

١٣٤

أن تدعو الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة األخرى، حسبما تراه             
. ئما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تدخل في نطاق والية كـل منهـا    مال

وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة األمم المتحدة              
 لتقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تدخل في نطاق أنشطتها،

تحيل اللجنة، حسبما تراه مالئما، إلى الوكاالت المتخصصة ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة                ) ب(
والهيئات المختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين،              

تراحاتهـا بصـدد    أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بمالحظات اللجنة واق            
 هــذه الطلبــات أو اإلشــارات، إن وجــدت مثــل هــذه المالحظــات واالقتراحــات،       

يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى األمين العام إجراء دراسات بالنيابـة عنهـا                 ) ج(
 عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

 ٤٥، ٤٤ معلومات تلقتها عمال بالمـادتين  يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى ) د(
وتحال مثل هذه االقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طـرف معنيـة، وتبلـغ          . من هذه االتفاقية  

 .إن وجدت. للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول األطراف

 
 

 ٤٦المادة 
 .يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول

 
 ٤٧المادة 

 .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة. تخضع هذه االتفاقية للتصديق

 
 ٤٨المادة 

وتودع صكوك االنضمام لدى األمين العـام       . يظل باب االنضمام إلى هذه االتفاقية مفتوحا لجميع الدول        
 .لألمم المتحدة
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 ٤٩المادة 

لثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين          يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم ا       -١
 .لدي األمين العام األمم المتحدة

الدول التي تصدق علي هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعـد إيـداع صـك التصـديق أو االنضـمام                     -٢
لدولة صك تصديقها أو    العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه ا             

 .انضمامها

 
 ٥٠المادة 

ويقـوم  . يجوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى األمين العام لألمم المتحـدة               -١
األمين العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الـدول                 

وفى حالة تأييد ثلث الـدول      . لنظر في االقتراحات والتصويت عليها    تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف ل     
األطراف على األقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يـدعو األمـين       

ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف الحاضـرة  . العام إلى عقده تحت رعاية األمم المتحدة 
 .لمؤتمر إلى الجمعية العامة إلقرارهوالمصوتة في ا

 من هذه المادة عندما تقـره الجمعيـة العامـة لألمـم       ١يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة          -٢
 .المتحدة وتقبله الدول األطراف في هذه االتفاقية بأغلبية الثلثين

هـا وتبقـى الـدول األطـراف        تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف التي قبلت          -٣
 .األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة تكون قد قبلتها

 
 ٥١المادة 

يتلقى األمين لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضـمام، ويقـوم               -١
 .بتعميمها على جميع الدول

ــا     -٢ ــون منافي ــظ يك ــداء أي تحف ــوز إب ــها   ال يج ــة وغرض ــذه االتفاقي ــدف ه  . له

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمـم المتحـدة،                  -٣
ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه مـن           . الذي يقوم عندئذ بإبالغ جميع الدول به      

 .قبل األمين العام
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 ٥٢المادة 

طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطى ترسله إلـى األمـين العـام لألمـم                 يجوز ألي دولة    
 .ويصبح االنسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم األمين العام هذا اإلشعار. المتحدة

 
 ٥٣المادة 

 .يعين األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية

 
 ٥٤المادة 

ي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنجليزية والروسية والصـينية  يودع أصل هذه االتفاقية الت   
 .والعربية والفرنسية، لدى األمين العام لألمم المتحدة

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب األصول من جانب حكوماتهم، بـالتوقيع              
 .على هذه االتفاقية
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التعرف علي مفهوم الجماعـة و أهـدافها و         سيكون بمقدور المشاركين والمشاركات     
 محاورها و كيفية تشكيل فريق جماعي 
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 نبدأ بالتعريف علي ما هي الجماعة ؟لماذا * 
_

 ٠ يقصد بالجماعة أي جماعة تتكون من شخصين أو أكثر تجمع بينهم عالقات تفاعل اجتماعي 
_

لعدد من األفراد و إنما هي بأنه التأثير المتبادل بين فردين أو أكثر فالجماعة ليست مجرد تجمع 
 . جماعة


 : أبرز خصائص فريق العمل هي -
 . يجمع بينهم هدف مشترك -١
 . يشعر كل منهم بانتمائه للفريق -٢
 . توجد بينهم مهام و عالقات متبادلة -٣
 . يشتركون في قيم و مبادئ متفق عليها لتنظيم سلوك و تصرفات الفريق أثناء أداء المهمة -٤
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_

 ـ:هي درجة حرص الجماعة علي االنتماء إليها واالستمرار فيها وذلك يتم بـ 
 .ـ شعور ألعضاء الجماعة بالتجاذب والحب نحو بعضهم 

 .ي تحقيق األهداف الخاصة ألعضائها ـ قدرة الجماعة عل
وقوع الكوارث الطبيعية ـ تعرض الجماعة العتداء (ـ الشعور بالتهديد المشترك أو من عدو خارجي 

 ) خارجي
 

_
من المعروف أن هناك تعاون بين األفراد من حيث نشاطهم أو قدرتهم القيادية أو قدرتهم علي التواصل 

 احد علي يبين أعضاء الجماعة ولذا نستطيع أن نقول أن هذا التفاوت البد أن يقوي الجماعة وال يستعل
 .ألخرا
 

_
وهي قدرة الجماعة في التأثير أو التعديل من حيث االتجاهات واألهداف والحاجات ويصبح لها تأثير 

 .علي القرار السياسي 

تماسك 
 الجماعة

مستوي طموح 
 الجماعة

 محاور االھتمام بالجماعة

أھداف 
 الجماعة

القوة 
 االجتماعیة

بناء 
 الجماعة
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_

            هو الغاية التي يسعى لها أغلب األعضاء وقد تتفق الجماعـة علـي هـدفا واحـد أو عـدة أهـداف                     
جماعة هو الهدف الذي يوافق عليه معظم األعضاء ويؤدي التوافق بين أهداف األفـراد إلـي                وهدف ال 

  احتماالت التعاون فيما بينهم دتماسك الجماعة وازديا
 

_
هم أو فشلهم في إنجاز نشير مستوي طموح الجماعة إلي المعيار الذي يقيم به أعضاؤها مدي نجاح

ظ أن مرور الجماعة بخبرات ناضجة يرفع مستوي طموحها فالمحاوالت التالية ويالحمهمة معينة 
 .توي طموح الجماعة أو ضعف أمالها والعكس صحيح إذا يؤدي اإلحباط إلي خفض مس

 


 تشجيع االتجاهات المؤيدة /المشاركة / االلتزام / الفهم / المعرفة / ـ  رفع مستويات اإلدراك 
 .لوكللس

 .ات اإليجابية لالتجاهات والسلوك ـ  االرتقاء بالتغيير
 .ل القبول بالمبادرات االبتكارية ـ  تسهي

 . اتخاذ القرارات الحرة المسئولة ـ  تدعيم عمليات
 .الفهم المنطقي لألسباب والنتائجـ  تنمية 

 .رات علي ممارسة الحقوق األساسية ـ  تطوير القد
 . لتعليم البنات وعمل المرآة اسيةـ  توضيح القيم األس
 . األساسية للمراهقين والمراهقات ـ  تأكيد االحتياجات

 . غير المخدومة والفئات المحرومة ـ  لفت األنظار إلي المناطق
 


  خاصا ا عندما يكون هناك فئة خاصة كالمرآة من الجماهير المستهدفة تستحقا اهتمام-
 )اثنين كفاية ( يطرح البرنامج السكاني شعارا جديدا مثل  عندما-

                        ٠ مفهوما له حساسية خاصة مثل الصحة اإلنجابية لأو يتناو
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  ـ عملية التغيير ١

 األنشطة التي تهدف إلي إحداث التغيير
  ـ مستويات التغيير ٢

 التي تحتاج إلي تغيير المشكالت وأنواعها 
 
 عامة  ـ مراحل التغيير ٣

 المراحل التي يمر بها الناس أثناء حدوث التغيير في السلوك 
 تفسير عملية التغيير  -
  تساعد في المتابعة والتقييم -
  ناجحة ت تساعد في تصميم استراتيجيا-
 



 عامة حول الموضوع زيادة المناقشات ال-
  استخدام تعبيرات جديدة -
  إثارة الموضوع في وسائل األعالم بأنواعها -
  توسيع نطاق األنشطة -

 ٠في المركز الصحية ـ المدرسون ـ المشروعات الصحية ـ مشروعات حقوق اإلنسان 
  ظهور العبين جدد -

حليات ـ جمعيات عية في المواصفي السياسات ـ ممثلي الحكومة ـ قادة الرأي ـ القادة الطبي
 .ومنظمات محلية 

 


 . الخوف من عدم نجاحه -
 . لعدم تفهم القائمين التغيير بمشكالت واحتياجات المجتمع -
 . نعارض التغيير مع القيم والعادات والتقاليد واالتجاهات والمعايير األخالقية في المجتمع -
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  الدليللهذاالمراجع 
 

  مطبوعات المركز الدولي لتعليم حقوق اإلنسانequitas 
  الشبكة العربية لتعليم حقوق اإلنسان 
 الدلیل التدریبي المعرفي لمؤسسة مصریین بال حدود للتنمیة 
 الدليل التدريبي المهاري لمؤسسة مصريين بال حدود للتنمية 
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  ومراجع مواقع حقوقية

 LINK اسم الموقع

مكتبة حقوق اإلنسان 
 جامعة منيسوتا

ar/humanrts/edu.umn.1www://http
/abic 

مفوضية األمم المتحدة 
 السامية لحقوق اإلنسان

W/Pages/AR/org.ohchr.www://http
aspx.elcomePage 

documents/ar/org.un.www://http/ االمم التحدة
/udhr 

 php.index/org.hrea.www://http رابطة تعليم حقوق اإلنسان

المركز الدولي لتعليم 
 حقوق اإلنسان

/org.equitas.www://http 

p.index/com.ncwegypt.www://http المجلس القومي للمرأة 
/ar/hp 

المجلس القومي لحقوق 
 اإلنسان 

/ar/org.nchregypt.www://http 

 

 

 


