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 :تقديم
في إطار العمؿ الدؤكب لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية، لنشر المعرفة كالثقافة الحقكقية، 

ـ اإلقميمي العربي لحقكؽ اإلنساف، مف خبلؿ تأتي ىذه الدراسة التي تستعرض النظا
األخرل لحقكؽ اإلنساف، بيدؼ الكقكؼ عمى مكاطف  اإلقميميةعممية مقارنة مع النظـ 

ز بو النظاـ التشابو كاإلختبلؼ، بغية الخركج بنتائج في نياية المطاؼ حكؿ ما يتمي  
منو لتطكير ىذا اإلقميمي العربي لحقكؽ اإلنساف، مف ناحية، كما يمكف اإلستفادة 

النظاـ مف ناحية أخرل، كذلؾ أخذان في اإلعتبار أف النظاـ اإلقميمي العربي لحقكؽ 
األخرل لحقكؽ اإلنساف، محؿ  اإلقميميةاإلنساف يعتبر حديثان بالمقارنة مع النظـ 

 المقارنة في ىذه الدراسة.

المكتبة العربية كترجك لجنة حقكؽ اإلنساف العربية أف تككف ىذه الدراسة إحدل ركافد 
التي حرصت ك المعنية بحقكؽ اإلنساف،  اإلقميميةفي مجاؿ دراسات األنظمة كاآلليات 

عمى إنشاءىا، إيمانان منيا بالدكر الميـ الذم تضطمع بو ىذه  اإلقميميةالمنظمات 
 اآلليات في احتراـ كحماية كتعزيز الحقكؽ اإلنسانية.

 كالزمبلء أعضاء لجنة حقكؽ اإلنساف العربيةزميبلت لمكختامان، أتقدـ بالشكر الجزيؿ 
نساف عمى جيكدىـ المبذكلة في سبيؿ تحقيؽ غايات الميثاؽ العربي لحقكؽ اإل

كمقاصده الكبرل خبلؿ فترة كاليتي كرئيس لمجنة عمى مدار العاميف الماضيف. كما 
الة ركة فع  ككا مشاالذيف شار  الفنية كاإلدارية في سكرتارية المجنةلمعامميف الشكر أكجو 
 .ؿ المجنةاعمأبذلكه مف جيكد في سبيؿ انجاح  ، كعمى ماىذه الدراسةإعداد في 

 واهلل الموفق،،

 محمد جمعة فزيع/ المستشار                                      

 رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية                                        
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  :المقدمة
لدكلي لحقكؽ اإلنساف في أعقاب الحرب العالمية الثانية تطكران كبيران شيد القانكف ا

، كذلؾ سكاء مف حيث متكازمكغير مسبكؽ عمى المستكييف الدكلي كاإلقميمي بشكؿ 
كحماية حقكؽ اإلنساف. كعمى مدار العقكد  لتعزيزآليات  استحداثبمكرة المعايير أك 

األمـ المتحدة لحماية حقكؽ اإلنساف، الماضية، كبجانب التطكرات التي شيدىا نظاـ 
: يكى ،كحماية حقكؽ اإلنساف لتعزيزظيرت كتطكرت أربعة نظـ إقميمية رئيسية 

، كتحديدان اإلقميميةقد حرصت المنظمات ك كالعربي.  اإلفريقياألكركبي كاألمريكي ك 
 ةقياإلفري)منظمة الكحدة  اإلفريقيمجمس أكركبا، كمنظمة الدكؿ األمريكية، كاالتحاد 

 االتفاقيةسابقان(، كجامعة الدكؿ العربية عمى اعتماد اتفاقيات إقميمية لحقكؽ اإلنساف: 
 اإلنساف ككاجبات لحقكؽ األمريكي اإلعبلفك  ، 1950لعاـ اإلنساف لحقكؽ األكركبية

 اإلفريقي الميثاؽ، ك 1969ـ لعا اإلنساف لحقكؽ األمريكية كاالتفاقية ،1948 ـ لعا
 . 2004لعاـ  اإلنساف لحقكؽ كالميثاؽ العربي، 1981  لعاـ عكبكالش اإلنساف لحقكؽ

لحقكؽ اإلنساف مف أىـ  اإلقميميةباعتماد المكاثيؽ  اإلقميميةمبادرة المنظمات كتعتبر 
كأبرز التطكرات ذات الصمة بحماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ التنظيـ اإلقميمي كعمى 

بمعزؿ عف نظاـ األمـ المتحدة  ميميةاإلقكلـ تتطكر تمؾ النظـ المستكل فكؽ الكطني. 
الرئيسية لحقكؽ  اإلقميميةلحماية حقكؽ اإلنساف، بؿ أشارت االتفاقيات كالمكاثيؽ 

اإلنساف ذاتيا إلى معاىدات كاتفاقيات حقكؽ اإلنساف الدكلية المعتمدة في إطار األمـ 
لمنظاـ الدكلي لحقكؽ اإلنساف حاليان دعامة ىامة  اإلقميميةتشكؿ النظـ كما  المتحدة.

نفاذ معايير حقكؽ  فيبدكر ىاـ  حيث تقكـ ،لحقكؽ اإلنساف التركيج كحماية كاحتراـ كا 
 اإلنساف عمى المستكيات الكطنية.

"النظاـ اإلقميمي لحقكؽ اإلنساف" إلى كجكد إطار/مككف معيارم  يشير مصطمحك 
اتفاقيات بداخمو يضـ عددان مف المعايير الممزمة )التي قد تأخذ شكؿ مكاثيؽ ك 



10 
 

كبركتكككالت( ككذلؾ المعايير غير الممزمة )التي قد تأخذ شكؿ الخطكط اإلرشادية(، 
أك شبو  (كالمحاكـ)كأيضان كجكد إطار مؤسسي يضـ شبكة مف اآلليات سكاء قضائية 

كالمجاف أك غيرىا كمجمكعات عمؿ أك مقرريف خاصيف( لمتابعة كتقييـ مدل )قضائية 
كما اللتزاماتيا بمكجب تمؾ االتفاقيات.  اإلقميميةاالتفاقيات  امتثاؿ الدكؿ األطراؼ في

إف المككنيف أك اإلطاريف المعيارم كالمؤسسي يشكبلف مجتمعيف "النظاـ" اإلقميمي 
 لحماية حقكؽ اإلنساف.

 اإلقميميةإف كجكد ركابط حضارية كثقافية مشتركة بيف الدكؿ األطراؼ في النظـ 
مقارنة  –، يكفر فرصة أفضؿ السياسيالتشابو بجانب قدر مف  لحقكؽ اإلنساف

معايير لحقكؽ  يلمتكصؿ إلى تكافؽ سياسي حكؿ تبن -باإلطار األممي/الدكلي
اإلنساف سكاء في صكرة اتفاقيات ممزمة أك غيرىا مف األشكاؿ األخرل، السيما في 

فيذ ضكء الطابع القيمي لتمؾ االتفاقيات، كما يزيد ىذا األمر مف فرص االمتثاؿ لتن
 نصكص ، عكستالسبب كليذا في مجاؿ حقكؽ اإلنساف. اإلقميميةااللتزامات 
الخصكصيات الثقافية  أك اإلقميميةاالعتبارات  لحقكؽ اإلنساف اإلقميميةاالتفاقيات 

كفمسفتيا إزاء  لتمؾ الدكؿ عرض رؤيتيا كأتاحت كذلؾ ،الحضارية لمدكؿ األطراؼ بياك 
فضبلن عف  ذات الصمة األساسية كالقيـ مفيكـكنطاؽ ذلؾ ال حقكؽ اإلنساف مفيكـ

 –الدكلية حاؿ  االتفاقيات العتماد دكليفي ضكء أف التكصؿ لتكافؽ  شكاغميا الرئيسية
عمى النحك  أك الشكاغؿ أك الفمسفة دكف عرض تمؾ الرؤية -في كثير مف األحياف

 .المرجك بالنسبة لمعديد مف الدكؿ

 يضفىحيث  ،ة مميزاتلو عد  اإلنساف  لحقكؽ اإلقميميةإف كجكد النظـ كما 
يساىـ إيجابيان في مساعدة ك  ،عمى حماية كتعزيز حقكؽ اإلنساف محميان  /سياقان ان طابع

 تمؾ النظـ كفر. كما تتنفيذ التزاماتيا الدكلية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف عمىالدكؿ 
في كيسران  آليات لحماية حقكؽ اإلنساف أكثر سيكلة المدنيلؤلفراد كمنظمات المجتمع 
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، الجغرافيأخذان في االعتبار عنصر القرب  الكصكؿ إلييا )مقارنة باآلليات الدكلية(
  .المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف فضبلن عف أنيا تيسر تقديـ إسياـ إقميمي لتطكر

 أىمية الدراسة وأىدافيا: 
ف في ضكء لحقكؽ اإلنسا اإلقميميةتبرز الحاجة إلى أىمية التحميؿ المقارف لمنظـ 

 -ككذلؾ اختبلفات عديدة فيما يخص درجة تطكرىا  ،كجكد قكاسـ مشتركة فيما بينيا
كمف حيث مستكل فعاليتيا كتنكع كثراء الفقو  - مف الناحيتيف المعيارية كالمؤسسية

تكصيات أك  كأالصادر عف اآلليات المنشئة بمكجبيا سكاء أخذت شكؿ مبلحظات 
 اء استشارية. ية أك قرارات أك آر أحكاـ قضائ

األربعة الرئيسية لحقكؽ  اإلقميميةتيدؼ الدراسة إلى تقديـ مقارنة تحميمية بيف األنظمة ك 
كالعربي( مف الزاكيتيف المعيارية كالمؤسسية  اإلفريقياإلنساف )األكركبي كاألمريكي ك 

 .اككذلؾ تكضيح االختبلفات القائمة فيما بيني ،مف خبلؿ تحديد السمات المشتركة
إطار رابطة  ير اإلشارة إلى كجكد ترتيبات دكف إقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف فتجدك 

، كلكنيا ستقع خارج نطاؽ 4أمـ جنكب شرؽ آسيا )آسياف( كمنظمة التعاكف اإلسبلمي
لحقكؽ  األخرل اإلقميميةعف األنظمة عمميا  طبيعة ضكء اختبلؼ فيتمؾ المقارنة 

 .اإلنساف
ألدبيات السابقة التي تناكلت مسألة المقارنة بيف كعمى الرغـ مف كجكد عدد مف ا

لحقكؽ  العربي، إال أف ىذه الدراسات لـ تتناكؿ النظاـ 5المختمفة اإلقميميةاألنظمة 

                                                           
المجنة الحككمية الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف التابعة لرابطة أمـ جنكب شرؽ آسيا )آسياف(، كفي  >533أنشئت في  1

اعتمدت بمداف آسياف باإلجماع إعبلف آسياف لحقكؽ اإلنساف. كما تـ إنشاء الييئة الدائمة المستقمة لحقكؽ  5345عاـ 
 .5344ساف لمنظمة التعاكف اإلسبلمي في عاـ اإلن

عمى سبيؿ المثاؿ: برابح السعيد، اآلليات اإلقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف: التطكر كاألىداؼ، رسالة دكتكراة مقدمة   2
، مجدكليف سعادة سعادة، تطكر اآلليات اإلقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف: 5349إلى جامعة اإلخكة منتكرل قسنطينة، 
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 أنيا تسعى الدراسة أف ما يميز ىذه كما .إطار المقارنة في اإلنساف عمى نحك كاؼ  
ربي لحقكؽ اإلنساف كزيادة إلى تقديـ مقترحات محددة بشأف تطكير النظاـ اإلقميمي الع

أخذان في االعتبار الحداثة ك األخرل،  اإلقميميةكذلؾ في ضكء تجارب النظـ  ؛فعاليتو
األخرل عمى  اإلقميميةالنسبية لنشأة النظاـ العربي كالخبرات المتراكمة لدل األنظمة 

ر مدار العقكد الماضية، حيث قامت تمؾ األنظمة بتطكير نفسيا كزيادة فعاليتيا عب
مراحؿ زمنية ممتدة كبشكؿ تدريجي. كفى ضكء ما سبؽ، تبرز أىمية االستفادة مف 

لحقكؽ اإلنساف كخبرتيا في التعامؿ مع  اإلقميميةالممارسات الفضمى لؤلنظمة 
الدراسة بالتزامف مع  ىذهصدكر  يعد كما التحديات التي كاجيتيا لبلضطبلع بكالياتيا.

لميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف حيز النفاذ مركر عشر سنكات عمى دخكؿ امناسبة 
 تطكير النظاـ اإلقميمي العربي لحقكؽ اإلنساف.لفرصة جيدة لطرح اآلفاؽ المحتممة 

 األسئمة الرئيسية لمدراسة: 
القكاسـ المشتركة كأكجو االختبلؼ الرئيسية بيف النظاـ اإلقميمي العربي  ىيما   -

لحقكؽ اإلنساف عمى الصعيديف األخرل  اإلقميميةلحقكؽ اإلنساف كاألنظمة 
 المعيارم كالمؤسسي؟ 

                                                                                                                                                    

راسة مقارنة فى نظاـ مجمس أكركبا كالنظاـ األمريكى لحقكؽ اإلنساف، رسالة ماجيستير مقدمة إلى جامعة الشرؽ د
 .5349األكسط، األردف،  

F Kidanemariam , F. (2006). Enforcement of Human Rights under Regional Mechanisms: a 

Comparative Analysis.(unpublished masters study), university of Georgia law, Athens, 

Georgia. European parliament (2010). the role of regional human rights. ,(on-

line),available: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/410206/EXPODROI_ET

%282010%29410206_EN.pdf 

Anita Ogechi Obi, The African Regional Human Rights System: Comparing the Afrian 

Human Rights Law system and the European and Inter-American Human Rights Systems 

within a Normative and Institutional Framework, Master of Arts Dissertation, Eastern 

Mediterranean University, 2012.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/410206/EXPODROI_ET%282010%29410206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/410206/EXPODROI_ET%282010%29410206_EN.pdf
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لحقكؽ  اإلقميميةاألكجو المحتممة لبلستفادة مف التحميؿ المقارف لؤلنظمة  ىيما  -
 اإلنساف مف أجؿ زيادة فعالية النظاـ اإلقميمي العربي كتطكيره؟

 منيجية الدراسة: 
لحقكؽ اإلنساف، كما تقدـ  اإلقميميةتعتمد الدراسة منيجية التحميؿ المقارف بيف األنظمة 

كما . : التحميؿ المعيارم، كالتحميؿ المؤسسيمستكييف مف التحميؿ لتمؾ األنظمة
اعتمدت الدراسة في مكاضع عدة شكؿ الجداكؿ/المصفكفات لسيكلة عرض مختمؼ 

 عناصر كمككنات المقارنة.

ميؿ النصكص ، يتناكؿ القسـ األكؿ تح)فصكؿ( ة إلى ثبلثة أقساـ رئيسيةالدراسكتنقسـ 
ذات الصمة  اإلقميميةالمعيارية في الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف مقارنة بالكثائؽ 

 اإلقميميةالترتيبات المؤسسية لؤلنظمة  ينساف، بينما يتناكؿ القسـ الثانبحقكؽ اإل
نتائج الدراسة كيقدـ مقترحات لتعزيز فعالية  ، ثـ يتناكؿ القسـ الثالثلحقكؽ اإلنساف

 قميمي العربي لحقكؽ اإلنساف.النظاـ اإل
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 الفصل األول

 تحميل النصوص المعيارية في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
 ذات الصمة بحقوق اإلنسان اإلقميميةمقارنة بالوثائق 

 تمييد:
يحتكم ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى تحميؿ مقارف لمجانب المعيارم المتعمؽ بنطاؽ 

األربعة  اإلقميميةمات الدكؿ األطراؼ إلنفاذىا في األنظمة كالتزا الحقكؽ كالحريات
(. كيسعى ىذا الجزء إلى تحديد اإلفريقيمحؿ البحث )العربي كاألكربي كاألمريكي ك 

 6األخرل. اإلقميميةالقكاسـ المشتركة كأكجو االختبلؼ بيف النظاـ العربي كاألنظمة 
الكثائؽ المختمفة. فبينما يعد  كقد تطمب عقد تمؾ المقارنة تحميؿ مجمكعة كبيرة مف
عمى جميع أجياؿ الحقكؽ  الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف كثيقة شاممة تحتكم

األخرل تتضمف عددان مف االتفاقيات كالبركتكككالت  اإلقميمية، فإف األنظمة كالحريات
تي كالمكاثيؽ األخرل بجانب االتفاقية الرئيسية لكؿ نظاـ. كفيما يمى  حصر بالكثائؽ ال

 تـ فحصيا في ىذا اإلطار:
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 ممحؽ جداكؿ مقارنة بيف نصكص كؿ كثيقة.  



15 
 

 7النظام العربي -
ليو في ىذا الفصؿ مف الدراسة: إ؛ كيشار 5337الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف  .4

 الميثاؽ العربي.
 

 
 5النظام األوروبي -
، 83>4االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية  .5

يا في ىذا الفصؿ مف الدراسة: االتفاقية ليإكالبركتكككالت المكممة ليا؛ كيشار 
 األكركبية؛

                                                           
4
الػػدكؿ  كقػػؼم راجػػع مكقػػع لجنػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف العربيػػة بشػػأف( دكلػػة؛ 55الػػدكؿ األعضػػاء فػػي جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة ) 

 :الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف عمى الرابط التاليالعربية مف 

 www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/committee/pages/MemberCountires.aspx  
5

 مكقؼ الدكؿ األكركبية مفراجع مكقع مجمس أكركبا بشأف ( دكلة؛ :7د الدكؿ األعضاء في منظمة مجمس أكركبا )عد 
األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية  لبلتفاقيةاتفاقيات النظاـ األكركبي لحقكؽ اإلنساف، كالبركتكككالت المكممة 

  عمى الرابط التالي:

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list  

68% 

32% 

 النظام العربي لحقوق اإلنسان
 (9334)الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

الدول المصادقة على الميثاق 
 (دولة 15)العربي لحقوق اإلنسان 

الدول غير المصادقة على الميثاق 
 (دول 7)العربي لحقوق اإلنسان 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/committee/pages/MemberCountires.aspx
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/committee/pages/MemberCountires.aspx
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
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 (دولة
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األوروبية لمنع 

ومكافحة 
العنف ضد 

المرأة والعنف 
المنزلي 
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 (دولة

100% 100% 

72% 

43% 45% 

100% 

70% 

 الدول المصادقة عمى اتفاقيات 
 النظام األوروبي لحقوق اإلنسان

االتفاقية األكركبية لمنع التعذيب كالمعاممة أك العقكبة البلإنسانية أك الميينة  .6
 ؛ :;>4

 ؛9>>4الميثاؽ االجتماعي األكركبي )الُمعدؿ(  .7
 ؛9>>4االتفاقية األكركبية بشأف ممارسة حقكؽ األطفاؿ  .8
 ؛:>>4سية االتفاقية األكركبية بشأف الجن .9
 ؛5338االتفاقية األكركبية بشأف مكافحة االتجار بالبشر  .:
االتفاقية األكركبية لمنع كمكافحة العنؼ ضد المرأة كالعنؼ المنزلي )اتفاقية  .;

 .5344اسطنبكؿ( 
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 6النظام األمريكي -
لييا في ىذا الفصؿ مف إ؛ كيشار >9>4االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف  .>

 االتفاقية األمريكية؛ الدراسة:
 ؛8;>4االتفاقية األمريكية لمنع التعذيب كالعقاب عميو  .43
البركتكككؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف في مجاؿ الحقكؽ  .44

ليو إ؛ كيشار ;;>4االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية )بركتكككؿ ساف سمفادكر( 
 فادكر"؛في ىذا الفصؿ مف الدراسة: بركتكككؿ "ساف سم

البركتكككؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف بشأف إلغاء عقكبة  .45
 ؛3>>4اإلعداـ 

االتفاقية األمريكية بشأف منع كاستئصاؿ العنؼ ضد النساء كالعقاب عميو  .46
 ؛7>>4

االتفاقية األمريكية بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف  .47
 ؛>>>4

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
مكقػؼ الػدكؿ راجػع مكقػع منظمػة الػدكؿ األمريكيػة بشػأف ( دكلػة؛ 68عػدد الػدكؿ األعضػاء فػي منظمػة الػدكؿ األمريكيػة ) 

األمريكيػة لحقػكؽ اإلنسػاف عمػى  لبلتفاقيةكككالت اإلضافية اتفاقيات النظاـ األمريكي لحقكؽ اإلنساف، كالبركت األمريكية مف
   الرابط التالي:

http://www.oas.org/dil/treaties_signatories_ratifications_subject.html  

http://www.oas.org/dil/treaties_signatories_ratifications_subject.html
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 7اإلفريقي النظام -

؛ كيشار اليو في ىذا 4;>4لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  اإلفريقيالميثاؽ  .48
 ؛اإلفريقيالفصؿ مف الدراسة: الميثاؽ 

 ؛3>>4لحقكؽ كرفاىية الطفؿ  اإلفريقيالميثاؽ  .49

                                                           
7
ة مػػف مكقػػؼ الػػدكؿ األفريقيػػبشػػأف  اإلفريقػػياالتحػػاد راجػػع مكقػػع ( دكلػػة؛ 88) اإلفريقػػيحػػاد عػػدد الػػدكؿ األعضػػاء فػػي االت 

عمػى الػرابط  كالشػعكب لحقػكؽ اإلنسػاف اإلفريقػي لمميثاؽلحقكؽ اإلنساف، كالبركتكككالت اإلضافية  اإلفريقياتفاقيات النظاـ 
 التالي:

 https://au.int/en/treaties 
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 الدول المصادقة عمى اتفاقيات
 النظام األمريكي لحقوق اإلنسان

https://au.int/en/treaties
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لحقكؽ اإلنساف  اإلفريقيبركتكككؿ حقكؽ المرأة في أفريقيا الممحؽ بالميثاؽ  .:4
ليو في ىذا الفصؿ مف الدراسة: كيشار إ؛ 5336)بركتكككؿ مابكتك(  كالشعكب

 بركتكككؿ "مابكتك"؛
 .:533لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ  اإلفريقيالميثاؽ  .;4
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 الحق في تقرير المصير - 5
في ديباجتو إلى أف حؽ األمـ في تقرير مصيرىا كاحدان مف الميثاق العربي أشار 

( مف الميثاؽ العربي 5كما ضمنت المادة )األىداؼ التي يدافع عنيا الكطف العربي، 
في فقراتيا األربع لكافة الشعكب الحؽ في تقرير مصيرىا، كالسيطرة عمى ثركاتيا 
كمكاردىا، كالحؽ في االختيار الحر لنمط نظاميا السياسي، كأف تكاصؿ بحرية تنميتيا 

ت ظؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كحؽ كافة الشعكب كذلؾ في العيش تح
السيادة الكطنية كالكحدة الترابية، كما اعتبرت أف كافة أشكاؿ العنصرية كالصييكنية 

لمكرامة اإلنسانية كعائؽ أساسي يحكؿ دكف الحقكؽ  كاالحتبلؿ كالسيطرة األجنبية تحد  
 األساسية لمشعكب، كأف لكافة الشعكب الحؽ في مقاكمة االحتبلؿ األجنبي.

، النظام األوربيؽ حقكؽ اإلنساف محؿ الدراسة في بينما غاب ىذا الحؽ عف كثائ
بروتوكول مف خبلؿ اإلشارة في ديباجة  النظام األمريكيظير عمى استحياء في ك 

إلى أف الدكؿ األطراؼ تعيد التأكيد عمى حؽ الشعكب في تقرير  "سان سمفادور"
 المصير كحريتيـ في التصرؼ في ثركاتيـ كمكاردىـ الطبيعية.

تعبيران عف المعاناة التي اختبرتيا شعكب  اإلفريقيالميثاق جميان في  كظير ىذا الحؽ
ة مف االستعمار األجنبي كالصراعات المسمحة الداخمية، فنجد أنو لـ اإلفريقيالقارة 

يقتصر عمى اإلشارات الكاردة في ديباجتو، بؿ أفرد لمحؽ في تقرير المصير أربعة 
ت تمؾ المكاد نفس الحقكؽ التي كردت (، كتضمن55 – >4مكاد كاممة، ىي المكاد )

( عمى حؽ الشعكب في 53كزادت عمييا بالنص في المادة ) ،في الميثاؽ العربي
الحصكؿ عمى المساعدات مف الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ خبلؿ نضاليا التحررم 

 كانت سياسية أـ اقتصادية أـ ثقافية.أضد السيطرة األجنبية سكاء 
( عمى حؽ الشعكب التي تـ 54بالنص في المادة ) فريقياإلز الميثاؽ ككذلؾ تمي  

، كحقيا في الحصكؿ ااالستيبلء عمى ثركاتيا كمكاردىا الطبيعية في استرداد ممتمكاتي
 عمى التعكيض المبلئـ.
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 المساواة وعدم التمييز - 9
لحماية حقكؽ اإلنساف عمى مبدأ المساكاة كعدـ التمييز  اإلقميميةأكدت جميع األنظمة 

خبلؿ تعيد الدكؿ األطراؼ بكفالة الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في  مف
االتفاقيات دكف تمييز بسبب العرؽ أك المكف أك الجنس، أك المغة أك المعتقد الديني، أك 
الرأم، أك الفكر، أك األصؿ الكطني، أك االجتماعي، أك الثركة، أك الميبلد، أك اإلعاقة 

ضع أك ظرؼ آخر، كذلؾ تأكيدان لمصبغة المكضكعية البدنية أك العقمية، أك أم ك 
 العالمية لحقكؽ اإلنساف.

التي تـ فحصيا باتخاذ جميع  اإلقميميةكما التزمت الدكؿ األطراؼ في جميع الكثائؽ 
التدابير التشريعية كغير التشريعية البلزمة لتأميف المساكاة الفعمية في التمتع بالحقكؽ 

 أشكاؿ التمييز. كالحريات، كالحماية مف جميع
 وييمنا ىنا اإلشارة إلى أمرين:

ف بشكؿ مطمؽ في التمتع بجميع أف مبدأ المساكاة كعدـ التمييز لـ ُيضم   األول:
الحقكؽ كالحريات في تمؾ الكثائؽ، فسنجد أف ىناؾ كثائؽ قصرت ممارسة بعض 

ارف في الحقكؽ عمى المكاطنيف دكف غيرىـ. كسيتـ تكضيح ذلؾ مف خبلؿ التحميؿ المق
األجزاء القادمة مف الدراسة لمضمكف الحقكؽ كالحريات، كالتزامات الدكؿ األطراؼ، 

 كالقيكد عمى ممارستيا.
إليجابي ( إلى تدابير التمييز ا6/6قد أشار في المادة )الميثاق العربي أف  الثاني:

كول "بروتو مف خبلؿ النص عمييا في  اإلفريقيالنظام لييا لصالح المرأة، كما أشار إ
النظام األوربي أو النظام كىك أمر لـ يتضمنو  ؛(>/د( ك)5في المكاد )مابوتو" 
 لحماية حقكؽ اإلنساف.األمريكي 

 
 
 



23 
 

 حاالت الطوارئ االستثنائية - 0
( إعبلف حالة الطكارئ االستثنائية، يقابميا المادة 7في المادة )الميثاق العربي نظـ 

االتفاقية ( مف 4كالمادة )والت المكممة ليا، االتفاقية األوربية والبروتوك( في 48)
العربية كاألكركبية كاألمريكية الحقكؽ التي ال  اإلقميميةكحددت األنظمة  األمريكية.

يجكز تقييدىا، كاإلجراءات التي يجب أف تتخذىا الدكؿ في تمؾ الحالة إلعبلـ الدكؿ 
نيائيا. مف  اإلفريقيميثاق الخبل وعمى الجانب اآلخر،  األطراؼ بفرض الطكارئ كا 

أية إشارة صريحة إلى حاالت الحرب أك حاالت الطكارئ االستثنائية التي قد تيدد 
 حياة األمـ، كالحقكؽ التي ال يجكز تقييدىا أك تعميقيا في تمؾ الحاالت.

تكجد قكاسـ مشتركة بيف األنظمة العربية كاألكركبية كاألمريكية فيما يتعمؽ بحاالت ك 
 ية، كما تكجد بعض االختبلفات فيما بينيـ، كذلؾ عمى النحك التالي؛الطكارئ االستثنائ

حؽ الدكؿ األطراؼ في حاالت الحرب أك الخطر العاـ أك أوجو االتفاق: النص عمى 
غيرىا مف حاالت الطكارئ االستثنائية التي تيدد حياة األمة، كالمعمف عنيا رسميان، في 

الحقكؽ الكاردة في تمؾ االتفاقيات، كبالقدر  اتخاذ تدابير لتقييد أك تعميؽ العمؿ ببعض
الذم يتطمبو الكضع كفي أضيؽ الحدكد، ككجكب أف تبمغ الدكؿ األطراؼ األميف العاـ 
لكؿ منظمة إقميمية بالتدابير المتخذة بمكجب إعبلف تمؾ الحاالت كأسبابيا، ككذلؾ 

 تاريخ انتياء تمؾ التدابير.
جكز تقييدىا أك تعميقيا محؿ تبايف بيف األنظمة إف الحقكؽ التي ال يأوجو االختبلف: 

( منو قد حظر تقييد أك تعميؽ 7بمكجب المادة )الميثاق العربي إف إذ ؛ اإلقميمية
مجمكعة كبيرة مف الحقكؽ خبلؿ حاالت الطكارئ عمى نطاؽ أكسع مف الكثائؽ 

ذيب، األخرل، حيث نص عمى عدـ جكاز تقييد الحؽ في الحياة، كحظر التع اإلقميمية
كحظر  ،كحظر إجراء التجارب الطبية أك العممية عمى أم شخص دكف رضاه الحر

الحؽ في ككفؿ اإلتجار باألعضاء البشرية، كحظر الرؽ كالعبكدية كاالتجار باألفراد، 
المحاكمة العادلة، كحؽ كؿ مف يتـ تكقيفو أك اعتقالو في الرجكع إلى محكمة مختصة 
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قيفو أك اعتقالو، كمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات، دكف ابطاء لمفصؿ في قانكنية تك 
كعدـ جكاز حبس أم انساف لعدـ قدرتو عمى الكفاء بالتزاـ تعاقدم، كعدـ جكاز 
محاكمة الشخص عف نفس الجـر مرتيف كحؽ كؿ مف ثبتت براءتو في التعكيض، 
كحؽ جميع األشخاص المحركميف مف حريتيـ في المعاممة اإلنسانية، كالحؽ في 

شخص مف بمده أك  شخصية القانكنية، كالحؽ في مغادرة أم بمد، كعدـ جكاز نفي أمال
ليو، كالحؽ في طمب المجكء السياسي، كالحؽ في الجنسية، كحرية منعو مف العكدة إ

الفكر كالعقيدة كالديف كممارسة الشعائر الدينية، كالضمانات القضائية البلزمة لحماية 
 تمؾ الحقكؽ.

بي فقد حظر تقييد مجمكعة مف الحقكؽ في حاالت الطكارئ أما النظاـ األكر 
تقييد الحؽ في الحياة االتفاقية األوربية ( مف 48االستثنائية، فحظر في المادة )

باستثناء حالة الكفاة الناتجة عف أعماؿ حربية مشركعة، كحظر التعذيب، كحظر 
ت، كما نصت المادة استرقاؽ إم إنساف أك استعباده، كمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبا

( الممحق باالتفاقية األوربية والمتصل بإلغاء عقوبة 50البروتوكول رقم )( مف 5)
 عمى حظر تقييد الغاء العمؿ بعقكبة اإلعداـ.اإلعدام في كافة الظروف 

فقد تفردت بمجمكعة مف الحقكؽ التي ال يجكز تقييدىا أك االتفاقية األمريكية أما 
العربي ت الطكارئ االستثنائية عف تمؾ الكاردة في الميثاؽ تعميؽ العمؿ بيا في حاال
)الحؽ في االسـ، كحقكؽ الطفؿ، كحقكؽ األسرة، كحؽ  كاالتفاقية األكركبية، كىي

 المشاركة في الحكـ(.
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  اإلقميميةدىا في حاالت الطوارئ االستثنائية في األنظمة يالحقوق التي ال يمكن تقي
النظام  الحق

 العربي
ام النظ

 األمريكي
النظام 
 األوربي

 √ √ √ ( الحق في الحياة.5
 √   ( عدم توقيع عقوبة اإلعدام9
 √ √ √ ( حظر التعذيب.0
( حظر إجراء التجارب الطبية أو العممية عمى أي شخص دون 4

 رضاه الحر وحظر اإلتجار باألعضاء البشرية.
 
√   

  ( حظر الرق والعبودية واالتجار باألفراد.1
√ 

 
√ 

 
√ 

  √ √ ( الحق في المحاكمة العادلة.6
( حق كل من يتم توقيفو أو اعتقالو في الرجوع إلى محكمة 7

 مختصة دون ابطاء لمفصل في قانونية توقيفو أو اعتقالو.
 
√   

 √ √ √ ( شرعية الجرائم والعقوبات.8
( عدم جواز حبس أي انسان لعدم قدرتو عمى الوفاء بالتزام 9

 تعاقدي.
 
√   

( عدم جواز محاكمة الشخص عن نفس الجرم مرتين وحق 53
 كل من ثبتت براءتو في التعويض.

 
√   

( حق جميع األشخاص المحرومين من حريتيم في المعاممة 55
 اإلنسانية.

 
√   

  √ √ ( الحق في الشخصية القانونية.59
( الحق في مغادرة أي بمد، وعدم جواز نفي أي شخص من 50

 ن العودة اليو.بمده أو منعو م
 
√   

   √ ( الحق في طمب المجوء السياسي.54
  √ √ ( الحق في الجنسية.51
  √ √ ( حرية الفكر والعقيدة والدين وممارسة الشعائر الدينية.56
  √  ( الحق في االسم57
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  √  ( حقوق الطفل58
  √  ( حقوق األسرة59
  √  ( الحق في المشاركة في الحكم93

 
 في الحياةالحق  - 4

الحؽ في الحياة باعتباره الغاية األساسية لحقكؽ  اإلقميميةمنت جميع األنظمة ض  
( كاعتبره مبلـز لكؿ 8قد كفؿ ىذا الحؽ في المادة )الميثاق العربي اإلنساف، فنجد أف 

ذات الحماية  يشخص، كمحمي بالقانكف، كال يجكز حرماف أحد مف حياتو تعسفان، كى
 (.7ليذا الحؽ في المادة ) اإلفريقي الميثاقالتي كفرىا 

( عمى ذات الحماية لمحؽ في الحياة، 5فقد نصت في المادة )االتفاقية األوربية أما 
المكت الناتج عف استخداـ حؽ الدفاع  ت، كىيكأضافت مجمكعة مف االستثناءا

ك الشرعي عف النفس كالغير، أك إذا كاف المكت نتيجة لتنفيذ عممية اعتقاؿ قانكنية أ
لمنع فرار شخص قيد االحتجاز قانكنان، أك لقمع شغب أك عصياف كفقان لمقانكف، 

( مف االتفاقية بشأف الكفاة الناتجة عف 48باإلضافة لبلستثناء الكارد في المادة )
 أعماؿ حربية مشركعة.

النص عمى احتراـ حؽ كؿ إنساف في الحياة في المادة االتفاقية األمريكية كتضمنت 
ر الحرماف التعسفي مف ىذا الحؽ، كتميز النظاـ األمريكي عف األنظمة (، كحظ7/4)

 مظمة الحماية ليذا الحؽ منذ بداية الحمؿ. األخرل لحقكؽ اإلنساف بمد   اإلقميمية
 

 عقوبة اإلعدام - 1
( :كحيدة بمكجب أحكاـ المادة )تكقيع عقكبة اإلعداـ في حالة الميثاق العربي حظر 
ف كانت 4األطفاؿ دكف الثامنة عشر عامان )الفقرة حالة تكقيعيا عمى  كىي (، كا 

نت استثناء "ما لـ تنص التشريعات النافذة كقت ارتكاب صياغة تمؾ الفقرة قد تضم  
بالنسبة  (5الجريمة عمى خبلؼ ذلؾ". كما أجؿ الميثاؽ تنفيذ عقكبة اإلعداـ )الفقرة 
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كالدة تغميبان لمصمحة لممرأة الحامؿ كاألـ المرضع لحيف انقضاء عاميف عمى ال
( تكقيع عقكبة اإلعداـ كأحاطتيا بمجمكعة مف 9الرضيع؛ بينما نظمت المادة )

 الضمانات:
 أال تكقع إال في الجنايات بالغة الخطكرة؛ 
 أف يككف ذلؾ كفقان لمتشريع النافذ كقت ارتكاب الجريمة؛ 
 أف يككف ذلؾ بمقتضى حكـ نيائي صادر مف محكمة مختصة؛ 
  محككـ عميو بعقكبة اإلعداـ الحؽ في طمب العفك أك استبداليا أف يككف لكؿ

 بعقكبة أخؼ.
( 7عقكبة اإلعداـ بشكؿ تدريجي، حيث تضمنت المادة ) النظام األمريكيكألغى 

أحكامان تنظـ تكقيع  >9>4الصادرة عاـ االتفاقية األمريكية ( مف 9 – 5الفقرات )
الميثاق ( مف 9كاردة في المادة )العقكبة كضمانات لتطبيقيا بشكؿ يماثؿ تمؾ ال

، باإلضافة لحظر تكقيعيا عمى األطفاؿ دكف الثامنة عشر عامان، كببل أم العربي
 استثناء، ككذلؾ حظر تكقيعيا عمى النساء الحكامؿ لكف دكف حظر لؤلـ المرضع.

نت االتفاقية األمريكية أحكامان كضمانات أخرل لـ يرد ليا ذكر في الميثاؽ بينما تضم  
عدـ جكاز إعادة عقكبة اإلعداـ في الدكؿ التي ألغتيا، كعدـ جكاز  :العربي، مثؿ

الحكـ بيا في الجرائـ السياسية أك الجرائـ العادية الممحقة بيا، كعدـ جكاز الحكـ بيا 
  عمى األشخاص الذيف كانكا ككقت ارتكاب الجريمة فكؽ السبعيف عامان.

االتفاقية األمريكية الخاص بإلغاء البروتوكول الممحق بصدر  3>>4كفي عاـ 
( منو عمى عدـ تطبيؽ الدكؿ األطراؼ فيو لعقكبة 4كنصت المادة )عقوبة اإلعدام، 

( 5منعت المادة )كما اإلعداـ عمى أم شخص يخضع لكاليتيا القضائية في أراضييا. 
 التحفظ عمى البركتكككؿ إال في كقت الحرب كفقان لمقانكف الدكلي، فيجكز لمدكؿ أف
تكقع عقكبة اإلعداـ عمى الجرائـ الخطيرة لمغاية ذات الطبيعة العسكرية، عمى أف 
تخطر الدكلة الطرؼ التي تبدم ىذا التحفظ األميف العاـ لمنظمة الدكؿ األمريكية 
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باألحكاـ ذات الصمة في قانكنيا المحمي كاجب التطبيؽ في كقت الحرب، كأف تخطره 
 ب في إقميميا.كذلؾ ببداية أك نياية أم حالة حر 

االتفاقية بشكؿ تدريجي أيضان، ففي  النظام األوربيإلغاء عقكبة اإلعداـ في  كما تـ  
ُسمح بمكجب أحكاـ المادة  83>4الصادرة عف مجمس أكركبا في عاـ األوروبية 

( بتنفيذ عقكبة اإلعداـ بشرط أف يككف الحكـ صادر عف محكمة مختصة كأف 5/4)
، كلـ تتضم  تككف العقكبة منصكص عميي ف االتفاقية ا في القانكف جزاءن عمى الجـر

االتفاقية النص عمى أف تككف تمؾ العقكبة عقابان عمى أشد الجرائـ خطكرة عمى غرار 
 .األمريكية أو الميثاق العربي

( المحمق باالتفاقية 6البروتوكول رقم )أصدر مجمس أكركبا  6;>4كفي عاـ 
عداـ إال في حالة تكقيعيا في كقت الحرب أك كقت كالذم ألغى عقكبة اإلاألوروبية، 

الحرب كشيكة النشكب، بشرط أف يككف ذلؾ منصكص عميو في القانكف الداخمي 
با باألحكاـ ذات الصمة في ك لمدكلة، كأف تبمغ تمؾ الدكلة األميف العاـ لمجمس أكر 

 التشريع المعني.
البروتوكول بصدكر  5335ـ كألغى مجمس أكركبا العمؿ نيائيان بعقكبة اإلعداـ في عا

( مف ىذا البركتكككؿ 5بؿ أف المادة )( الممحق باالتفاقية األوروبية، 50رقم )
 اعتبرت أف ىذا اإللغاء ال يجكز الخركج عميو حتى في حاالت الطكارئ االستثنائية.

لـ ترد في أم مف نصكصو ثمة أحكاـ خاصة بتكقيع أك  اإلفريقيالميثاق في حيف أف 
قد لحقوق ورفاىية الطفل  اإلفريقيالميثاق تكقيع عقكبة اإلعداـ، إال أف عدـ جكاز 

( نصان بعدـ جكاز الحكـ بعقكبة اإلعداـ في الجرائـ التي 8/6ف في المادة )تضم  
/م( عمى ضماف عدـ 7/5في المادة )بروتوكول "مابوتو" يرتكبيا األطفاؿ، كما نص 

ف كاف لـ يحدد الفترة الزمنية تطبيؽ عقكبة اإلعداـ عمى الحكامؿ كالمرضعا ت، كا 
 بعاميف.الميثاق العربي الذى حددىا لمرضاعة بخبلؼ 
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 حظر التعذيب - 6
( عمى حظر التعذيب البدني أك النفسي، كما 4/;في المادة )الميثاق العربي  نص

حظر المعاممة القاسية أك الميينة أك الحاطة بالكرامة أك غير اإلنسانية، غير أف 
النظيرة، حيث لـ يحظر  اإلقميميةي ىذا الشأف قد جاء قاصران مقارنة بالكثائؽ الميثاؽ ف

 ف تعريفان لجريمة التعذيب أك القائـ عمييا.العقكبة القاسية أك الميينة، كما أنو لـ يتضم  
 :ي( التزامات متعددة عمى الدكؿ األطراؼ لكفالة ىذا الحؽ، كى5/;ككضعت المادة )

 (؛4ص خاضع لكاليتيا مف الممارسات المذككرة في الفقرة )االلتزاـ بحماية كؿ شخ 
 اتخاذ التدابير الفعالة لمنع التعذيب؛ 
  ضركرة أف تنص التشريعات عمى اعتبار ممارسات التعذيب أك اإلسياـ فييا جريمة

 معاقب عمييا كال تسقط بالتقادـ؛
   تمتع برد ف في نظاميا القانكني إنصاؼ مف يتعرض لمتعذيب كحقو في الأف ُتضم

 االعتبار كالتعكيض.
محؿ  اإلقميميةمقارنة بالنظـ  –تفصيبلن في كثائؽ متعددة النظام األمريكي نظـ 

بالنص في  فمـ يكتؼ   مسألة حظر التعذيب كالعقاب عميو كالحماية منو، –الدراسة 
عمى حؽ كؿ إنساف في السبلمة الجسدية كالعقمية االتفاقية األمريكية  ( مف 7المادة )

المعنكية المحترمة، كعدـ جكاز اخضاع أحد لمتعذيب أك لعقكبة أك معاممة قاسية أك ك 
االتفاقية األمريكية لمنع التعذيب والعقاب عميو غير إنسانية أك مذلة، بؿ كضع في 

تنظيمان كتفصيبلن كامبلن لتعريؼ الجريمة كالتزامات الدكؿ األطراؼ كالتدابير  5987
 يعية كغير التشريعية. التي يجب اف تتخذىا، التشر 

 
بنصكص مقتضبة لحظر يا اكتف فقد اإلفريقياالتفاقية األوروبية والميثاق أما 

( عمى عدـ جكاز إخضاع أم إنساف 6التعذيب، ففي االتفاقية األكربية نصت المادة )
( مف 8لمتعذيب كال لعقكبات أك معامبلت غير إنسانية أك ميينة؛ كنصت المادة )
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عمى حظر التعذيب بكافة أنكاعو كالعقكبات كالمعاممة الكحشية أك  ياإلفريقالميثاؽ 
البلإنسانية أك المذلة، كدكف تحديد أم التزامات إضافية عمى الدكؿ األطراؼ عف تمؾ 

نا تعريفان لمتعذيب أك نيما لـ يتضم  سائر الحقكؽ األخرل، كما أ التي التزمت بيا تجاه
 تحديد القائميف عميو.

االتفاقية األوروبية قد أصدر  >;>4ارة إلى أف مجمس أكركبا في عاـ كما تجدر اإلش
، لكف تمؾ االتفاقية لـ لمنع التعذيب والمعاممة أو العقوبة البلإنسانية أو الميينة

تتناكؿ بالتنظيـ أية حقكؽ، كأنشئت فقط "لجنة أكركبا لمنع التعذيب كالمعاممة أك 
ميمتيا القياـ بزيارات لمتحقيؽ في معاممة  العقكبة البلإنسانية أك الميينة"، كالتي

 األشخاص المسمكبة حرياتيـ بيدؼ تدعيـ حمايتيـ مف التعذيب.
 

 حظر الرق واالتجار باألفراد - 7
( الرؽ كاالتجار باألفراد في جميع صكرىما، 43في المادة )الميثاق العربي حظر 

االستعباد؛ كحظر السخرة كضركرة المعاقبة عمى تمؾ األفعاؿ، كعدـ جكاز االسترقاؽ ك 
كاالتجار باألفراد مف أجؿ الدعارة أك االستغبلؿ الجنسي أك استغبلؿ دعارة الغير أك 

 أم شكؿ آخر أك استغبلؿ األطفاؿ في النزاعات المسمحة.
( عمى حظر استرقاؽ أم إنساف 7نصت في المادة )االتفاقية األوروبية في حيف أف 

اف بتأدية عمؿ جبرم أك إلزامي، إال في حاالت أك استعباده، كحظر إلزاـ أم إنس
( مف المادة المذككرة، بينما غاب عف نص تمؾ المادة اإلشارة إلى 6محددة في الفقرة )

 حظر اإلتجار باألفراد كحظر استغبلؿ األطفاؿ في النزاعات المسمحة.
اتفاقية مجمس أوروبا بشأن مكافحة استدراؾ ذلؾ النقص مف خبلؿ إقرار  كتـ  

كالتي احتكت عمى تنظيمان كامبلن لذلؾ األمر، اشتمؿ عمى ، 9331التجار بالبشر ا
تعريؼ لمجريمة كمختمؼ صكرىا، كتدابير الكقاية مف االتجار بالبشر، كحظر استخداـ 
األطفاؿ في النزاعات المسمحة، كالتدابير الرامية إلى حماية حقكؽ الضحايا مف خبلؿ 
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ة إلى التجريـ كالقكاعد الجنائية كاإلجرائية ذات الصمة، المساكاة بيف الجنسيف، باإلضاف
كظركؼ تشديد العقكبة، كقكاعد االختصاص، كالتعاكف الدكلي كالتعاكف مع المجتمع 

فريؽ الخبراء  الدكؿ األطراؼ لبلتفاقية؛ كىي المدني، باإلضافة إلى آلية لرصد تنفيذ
 .;(GRETAالمعني بمناىضة االتجار بالبشر )

( عمى حظر العبكدية كالرؽ بكؿ 9/4فقد نصت في المادة )اقية األمريكية االتفأما 
( السخرة أك 9/5أشكاليما، ككذلؾ االتجار بالرقيؽ كالنساء، كما حظرت في المادة )

 ( مف المادة المذككرة.6العمؿ اإللزامي مع بعض االستثناءات المحددة في الفقرة )
( النص عمى حظر كافة أشكاؿ 8لمادة )ف في اتضم   اإلفريقيالميثاق في حيف أف 

استغبلؿ األفراد كامتيانيـ كاستعبادىـ خاصة الرؽ، بينما خبل الميثاؽ مف أية إشارات 
لحقوق ورفاىية  اإلفريقيالميثاق لقضية االتجار بالبشر كصكرىا المختمفة، لكف 

طراؼ ( الدكؿ األ55تضمف عددان مف األحكاـ في ىذا الشأف، فطالبت المادة )الطفل 
أف تتخذ كافة اإلجراءات البلزمة لضماف أال يشارؾ أم طفؿ بدكر مباشر في 

( لمطفؿ الحؽ في :5النزاعات المسمحة كحظر تجنيد األطفاؿ، كما كفمت المادة )
( البيع كاالتجار >5الحماية مف االستغبلؿ كاالعتداء الجنسي، كحظرت المادة )

/ز( منع اإلتجار 7/5في المادة )بوتو" بروتوكول "ماكاختطاؼ األطفاؿ؛ كما تضمف 
بالنساء كطالب الدكؿ األطراؼ بالتنديد بو كمعاقبة مرتكبيو كحماية النساء البلتي 

 يتعرضف لمخاطره بصكرة أكبر.
 

 المساواة أمام القانون  - 8
الرئيسية مف اإلشارة إلى مبدأ المساكاة أماـ  اإلقميميةلـ تخمك كثيقة مف الكثائؽ 

قد أكدت عمى أف جميع األشخاص الميثاق العربي ( مف 44نجد المادة )القانكف، ف
متساكيف أماـ القانكف كليـ الحؽ في التمتع بحمايتو دكف تمييز، ككذلؾ الحاؿ في 
                                                           

8
  https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta: لمزيد مف المعمكمات حكؿ الفريؽ  

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta
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( 6كالمادة )االتفاقية األمريكية، ( مف 57، كأيضان المادة )ديباجة االتفاقية األوروبية
 .اإلفريقيالميثاق مف 

 
 حرية واألمان الشخصي الحق في ال - 9

(، كحظر 47الحؽ في الحرية كاألماف الشخصي في المادة )الميثاق العربي كفؿ 
أك القبض أك االعتقاؿ التعسفي أك غير القانكني، كاشتممت تمؾ  >التكقيؼ أك التفتيش

يا كؿ شخص في حاؿ المادة عمى مجمكعة مف الضمانات التي يجب اف يتمتع ب
 :القبض عميو، كىي

 ليو، كأف يككف ذلؾ أك القبض عميو، كالتيمة المكجية إغو بأسباب تكقيفو إببل
كىذا األمر األخير تمييز بو الميثاؽ العربي كاالتفاقية اإلببلغ بمغة يفيميا، 

ا المتيـ في يضركرة أف يككف االببلغ بمغة يفيم اإلشارة إلى، بينما لـ يتـ األكربية
 ؛يقياإلفر االتفاقية األمريكية أك الميثاؽ 

 حقو في االتصاؿ بذكيو؛ 
  مكانية حقو في العرض عمى جية قضائية لمبت في أمر حبسو أك إخبلء سبيمو، كا 

 أف يككف إخبلء السبيؿ بضمانات تكفؿ حضكره؛
 أف يحاكـ خبلؿ ميمة معقكلة أك يفرج عنو؛ 
  ،نو أم كثيقة كىذا الحؽ لـ تتضم  حقو في طمب العرض عمى الفحص الطبي

 ثائؽ محؿ الدراسة؛إقميمية مف الك 
  ،كيعد ىذا األمر أيضان ال يجكز أف يككف الحبس االحتياطي ىك القاعدة العامة

 األخرل؛ اإلقميميةد بيا الميثاؽ العربي عف الكثائؽ مف األمكر التي تفر  
  ،كىذا الحؽ في التعكيض عف التكقيؼ أك االعتقاؿ التعسفي أك غير القانكني

 بية.ك ثاؽ العربي كاالتفاقية األكر ف إال في الميالحؽ لـ ُيضم  
                                                           

9
 . أك غير القانكنيلـ تنص أم مف الكثائؽ االقميمية األخرل محؿ الدراسة عمى حظر التفتيش التعسفي   
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حؽ كؿ شخص في الحرية كاألماف االتفاقية األوروبية ( مف 8كنظمت المادة )
الشخصي كحظر القبض أك االعتقاؿ التعسفي عمى ذات النحك الكارد في الميثاؽ 

ز النظاـ األكركبي عف سائر لييا بعاليو؛ كما تمي  ير إشأالعربي، باستثناء الفركؽ التي 
األخرل بتحديد دقيؽ لمحاالت التي يجكز فييا حرماف اإلنساف مف  اإلقميميةنظمة األ

 43.( ست حاالت فقط8( مف المادة )4حريتو، حيث حددت الفقرة )
(، كحددت الضمانات :فقد كفمت ىذا الحؽ في المادة )االتفاقية األمريكية أما 

األخرل بالنص في  اإلقميميةز النظاـ األمريكي عف األنظمة البلزمة في القبض، كتمي  
(، مف المادة سالفة الذكر، عمى حؽ كؿ مف يعتقد أنو ميدد بالحرماف مف 9الفقرة )

ل حريتو أف يرجع إلى محكمة مختصة لكي تفصؿ في قانكنية ذلؾ التيديد، كىك مستك 
إذ لـ تشمؿ الحماية مف االنتياكات التي ترتكب بالفعؿ، بؿ  مختمؼ مف الحماية؛

 د لتشمؿ التيديد بانتياؾ الحؽ )االنتياؾ المحتمؿ(.جعميا تمت
( عمى الحؽ في الحرية كاألماف 9نص في المادة ) اإلفريقيالميثاق في حيف أف 

الشخصي كحظر حرماف أم شخص مف حريتو أك القبض التعسفي أك غير القانكني، 
 األخرل. اإلقميميةف النص عمى أم ضمانات كتمؾ الكاردة في األنظمة لكنو لـ يتضم  

 
 

                                                           
10

( عمى أف "لكؿ شخص الحؽ في الحرية كاألمف، ال يجكز حرماف أم إنساف مف حريتو، إال في 8/4تنص المادة )  
الحاالت التالية التي ينص عمييا القانكف: أ. إذا كاف الشخص محتجزان قانكنيان عمى إثر إدانتو مف محكمة ذات 

اؿ أك احتجاز قانكنييف لتمرده عمى قرار صادر بحقو كفقان لمقانكف عف اختصاص؛ ب. إذا كاف الشخص خاضعان العتق
محكمة؛ أك لضماف تنفيذ التزاـ منصكص عميو في القانكف؛ ج. إذا كاف الشخص معتقبلن اك محتجزان بغية مثكلو أماـ 

معقكلة لبلعتقاد  الييئة القضائية ذات االختصاص، عندما تكجد أسباب مقبكلة لبلشتباه في ارتكابو جريمة أك دكاع
بضركرة منعو مف ارتكاب جريمة أك مف الفرار بعد ارتكابيا؛ د. في حالة االحتجاز القانكني لقاصر في السف، بقرار 
متخذ في إطار تربيتو الُمراقبة، أك احتجازه القانكني لتقديمو لمسمطة المختصة؛ ق. في حالة االحتجاز القانكني لشخص 

ألخبؿ، أك لسكير، اك لمدمف، أك لمتشرد، في حالة االعتقاؿ أك االحتجاز القانكنييف لشخص  مرجع نشره مرضان معديان أك
 لمنعو دخكؿ األراضي بشكؿ غير قانكني، أك لشخص متخذ بحقو إجراء طرد أك تسميـ."
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 الحق في الخصوصية  - 53
عمى نحك تعسفي أك  –( تعريض أم شخص 54في المادة )الميثاق العربي  حظر

لمتدخؿ في خصكصياتو أك شؤكف أسرتو أك بيتو أك مراسبلتو أك  - غير قانكني
ف تحمي ت تمؾ المادة عمى الدكؿ األطراؼ ألتشيير يمس شرفو أك سمعتو، كأكجب

ف مثؿ ىذا التدخؿ أك المساس؛ كقد ُضمنت تمؾ الحقكؽ في بالقانكف كؿ شخص م
(، 44بمكجب المادة )االتفاقية األمريكية (، كفي ;بمكجب المادة )االتفاقية األوربية 

( مف 43أم نصكص في ىذا الشأف، لكف المادة ) اإلفريقيالميثاق ف بينما لـ يتضم  
حماية الحؽ في  ضمنت لؤلطفاؿلحقوق ورفاىية الطفل  اإلفريقيالميثاق 

الخصكصية بشرط أف يككف لآلباء أك األكصياء القانكنييف الحؽ في ممارسة اإلشراؼ 
 المعقكؿ عمى سمكؾ أطفاليـ.

 
 الحق في االعتراف بالشخصية القانونية - 55

الحؽ لكؿ شخص في أف ُيعترؼ لو بشخصيتو الميثاق العربي ( مف 55كفمت المادة )
االتفاقية ( مف 6المنصكص عميو في المادة ) القانكنية؛ كىك ذات المضمكف

االتفاقيات في حيف أف ، اإلفريقيالميثاق ( مف 8ككذلؾ في المادة )األمريكية، 
 خمت مف أم نصكص تكفؿ ىذا الحؽ. محؿ البحثاألوربية 

  
 ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة - 59
ف الحقكؽ كالحريات بطائفة كاسعة م كمة العادلة كالمنصفةيتصؿ الحؽ في المحا

األساسية األخرل. كسنقكـ في ىذا الجزء مف الدراسة بتناكؿ تمؾ الحقكؽ كالضمانات 
محؿ البحث، مع الكضع في  اإلقميميةكالمعايير البلزمة بشكؿ مقارف بيف األنظمة 

كالحؽ في  ،ماـ القانكف كالحؽ في الحرية كاألماف الشخصيأاالعتبار أف المساكاة 
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سبؽ كأف كىي الحقكؽ التي ؽ في االعتراؼ بالشخصية القانكنية، الخصكصية كالح
 مف ضمانات المحاكمة العادلة كالمنصفة.ي ، ىااستعرضناى

 ضمان استقبلل القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تيديدات -أ 
( عمى ضماف استقبلؿ القضاء كحؽ كؿ 46/4ك 45في المكاد )الميثاق العربي نص 

كتجرييا محكمة مختصة  ،ة عادلة تتكفر فييا ضمانات كافيةشخص في محاكم
ز الميثاؽ عف سائر األنظمة كمستقمة كنزيية كمنشأة سابقان بحكـ القانكف؛ كتمي  

( عمى التزاـ الدكؿ األطراؼ بحماية 45األخرل بالنص صراحة في المادة ) اإلقميمية
ف كانت األ خرل قد األ اإلقميميةمة نظالقضاة مف أم تدخؿ أك ضغكط أك تيديدات، كا 

 ت عمى أف المحاكمات يجب أف تتـ أماـ محاكـ مستقمة كمحايدة.نص  
عمى حؽ كؿ شخص في أف تسمع االتفاقية األوربية ( مف 9/4كما نصت المادة )

( مف 4/;قضيتو محكمة مستقمة كنزيية؛ كىك ذات المضمكف الذم كرد في المادة )
عمى التزاـ الدكؿ  اإلفريقيالميثاق ( مف 59دة )كما نصت المااالتفاقية األمريكية؛ 

 اإلقميميةعف األنظمة  اإلفريقيز النظاـ األطراؼ بضماف استقبلؿ المحاكـ، كتمي  
نشاء كتحسيف  األخرل بالنص في تمؾ المادة عمى التزاـ الدكؿ األطراؼ أيضان  بإتاحة كا 

لحقكؽ اإلنساف  المؤسسات الكطنية المختصة، عمى اعتبار أف المؤسسات الكطنية
 أحد كسائؿ االنتصاؼ أماـ األشخاص المزعـك انتياؾ حقكقيـ.

 حق المجوء لمقضاء وحق اإلنصاف - ب
( بحؽ كؿ شخص في محاكمة عادلة لمكاجية 46/4في المادة )الميثاق العربي أقر 

و، كما تعيدت كؿ دكلة اليو أك لمبت في حقكقو أك التزاماتإأية تيمة جزائية تكجو 
( بأف تكفؿ تكفير سبيؿ فعاؿ لمتظمـ ألم شخص 56حكاـ المادة )أطرؼ بمكجب 

انتيكت حقكقو أك حرياتو، حتى لك صدر ىذا االنتياؾ مف أشخاص يتصرفكف 
 بصفتيـ الرسمية.
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الحؽ في المجكء لمقضاء االتفاقية األوربية ( مف 9/4كفي المقابؿ ضمنت المادة )
االتفاقية ( مف 4/;ت المادة )( حؽ اإلنصاؼ؛ كعمى ذات النيج سار 46كالمادة )

ف كانت 58كفالة حؽ المجكء لمقضاء كالمادة ) فياألمريكية  ( لحؽ اإلنصاؼ، كا 
/ج( التزامان صريحان عمى الدكؿ األطراؼ 5لييا قد أضافت في الفقرة )إالمادة المشار 

 لييا الشخص المنتيؾإبتنفيذ تدابير الحماية التي تحددىا السمطة القضائية التي لجأ 
 /أ( حؽ التقاضي.4/:فقد كفؿ في المادة ) اإلفريقيالميثاق حقكقو، أما 

 اإلعانة العدلية/المساعدة القضائية - ج
الدكؿ األطراؼ بكفالة اإلعانة العدلية لغير القادريف لمدفاع عف الميثاق العربي لـز أ

عمى االتفاقية األوربية /ج( مف 9/5كما نصت المادة ) (،46/4دة )حقكقيـ في الما
نيا ربطت ىذا أحؽ كؿ شخص في االستعانة بمحاـ مجانان لمدفاع عف حقكقو، إال 

في المادة االتفاقية األمريكية الحؽ بشرط أف تقتضي ذلؾ مصمحة العدالة؛ كفرضت 
الميثاق بينما خبل  تيـ،/ىػ( عمى الدكؿ األطراؼ تكفير محاـ لمدفاع عف الم5/;)

اؼ بالمساعدة القضائية أك القانكنية لغير مف ثمة نصكص تمـز الدكؿ األطر  اإلفريقي
 القادريف.

 عبلنية اإلجراءات  . د
عبلنية المحاكمة إال في حاالت استثنائية الميثاق العربي ( مف 46/5ضمنت المادة )

كىك يتماثؿ لحد  إلنساف،تقتضييا مصمحة العدالة في مجتمع يحتـر الحريات كحقكؽ ا
( 9/4؛ بينما كانت المادة )تفاقية األمريكيةاال ( مف 8/;كبير مع ما كرد في المادة )

أكثر تحديدان، حيث أكجبت أف تصدر األحكاـ عبلنية، لكف مع االتفاقية األوربية مف 
جكاز منع الصحافة كالجميكر مف حضكر جمسات الدعكل، كميان أك جزئيان، عندما 
 تتطمب ذلؾ مصالح القاصريف في السف أك حماية الحياة الخاصة لؤلطراؼ في
الدعكل، أك فقط بالقدر الضركرم المحدد مف المحكمة، إذا ما كاف مف المحتمؿ أف 
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الميثاق تخؿ  عمنية الجمسات، في ظركؼ خاصة، بمصمحة العدالة؛ في حيف أف 
 قد خبل مف أم إشارة ليذا الحؽ. اإلفريقي

 لممحاكمة العادلة والمنصفةالمبادئ القانونية البلزمة  -ـى
مجمكعة مف المبادئ القانكنية  محؿ الدراسة عمى اإلقميميةؽ اشتممت معظـ الكثائ

البلزمة كالضركرية لممحاكمة العادلة كالمنصفة، مثؿ مبدأ األصؿ في اإلنساف 
ف كانت  44البراءة قد االتفاقية األمريكية حتى يثبت عكس ذلؾ بمكجب حكـ قضائي، كا 

ل، حيث نصت المادة نصت عمى ىذا المبدأ بشكؿ مختمؼ عف سائر االتفاقيات األخر 
في أف يعتبر بريئان طالما لـ تثبت إدانتو كفقان  بجريمة خطيرة( عمى حؽ كؿ متيـ 5/;)

 لمقانكف.
 45محؿ الدراسة مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات اإلقميميةنت جميع الكثائؽ كما تضم  

تيـ كأنو ال جريمة كال عقكبة إال بنص تشريعي سابؽ، كأف يطبؽ القانكف األصمح لمم
االتفاقيات في جميع األحكاؿ؛ في حيف أف مبدأ شخصية العقكبة لـ تتطرؽ لو 

ـ  الميثاق العربيأك  األوربية االتفاقية ( مف 8/6النص عميو في المادة ) ، لكف ت
 .اإلفريقيمن الميثاق ( 5/:، كالمادة )األمريكية
باالتفاقية  ( الممحق7، والبروتوكول رقم )(>4في المادة )الميثاق العربي كنص 

عمى  (7/;في المادة )، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان (7في المادة )األوربية 
الميثاق ف مبدأ عدـ جكاز محاكمة الشخص عف نفس الجـر مرتيف، لكف لـ يتضم  

 نصان في ىذا الشأف. اإلفريقي
 
 

                                                           
المادة ك األمريكية،  ( مف االتفاقية5/;المادة )ك ( مف االتفاقية األكربية، 9/5المادة )ك ( مف الميثاؽ العربي، 49المادة )  44
 .اإلفريقي/ب( مف الميثاؽ 4/:)

المادة ك ( مف االتفاقية األمريكية، >المادة )ك ( مف االتفاقية األكربية، 4/:المادة )ك ( مف الميثاؽ العربي، 48المادة )  45
 .اإلفريقي( مف الميثاؽ 5/:)
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 إجراءات التحقيق والمحاكمة - ك
دراسة عددان مف الضمانات الدنيا التي يجب محؿ ال اإلقميميةنت غالبية الكثائؽ تضم  

 :أف يتمتع بيا المتيـ خبلؿ مرحمتي التحقيؽ كالمحاكمة عمى النحك التالي
 ليو يؿ كبمغة يفيميا بالتيـ المكجية إيتمتع كؿ متيـ بالحؽ في إخطاره فكران بالتفص

كىك ذات الحؽ المنصكص عميو الميثاق العربي، ( مف 49/4كفؽ نص المادة )
االتفاقية /ب( مف 5/;كالمادة )االتفاقية األوروبية، /أ( مف 9/6لمادة )في ا

 لـ يتضمف نصان في ىذا الشأف. اإلفريقيالميثاق في حيف أف األمريكية، 
  إعطاء المتيـ الكقت كالتسييبلت الكافية إلعداد دفاعو كالسماح لو باالتصاؿ

ـ النص عميو في ت   كىك ماالميثاق العربي، ( مف 49/5بذكيو كفؽ نص المادة )
من االتفاقية /ج( 5/;كالمادة )االتفاقية األوروبية، /ب( مف 9/6المادة )

تضمنا النص عمى حؽ المتيـ في تف لـ بيد أف االتفاقيتيف األخيرتياألمريكية، 
ف خمكه مف نص صريح في ىذا تبي   اإلفريقيالميثاق االتصاؿ بذكيو؛ كبمراجعة 

 الشأف.
 الميثاق ( مف 47/8ؿ ميمة معقكلة كفؽ نص المادة )أف تتـ المحاكمة خبل

ـ  العربي،  ككذلؾ االتفاقية األمريكية، ( مف 4/;النص عميو في المادة ) كىك ما ت
االتفاقيات األوروبية في حيف خمت  ،اإلفريقيالميثاق  /د( مف4/:في المادة )

 مف النص عمى ىذه الضمانة.
 ضيو الطبيعي كفؽ نص المادة حؽ المتيـ في أف يحاكـ حضكريان كأماـ قا

محؿ  اإلقميميةكىذا الحؽ لـ يرد في أم مف الكثائؽ الميثاق العربي، ( مف 49/6)
 الدراسة.

  حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو شخصيان أك بكاسطة محاـ يختاره بنفسو كيتصؿ
بو بحرية كفي سرية، كحقو في االستعانة مجانان بمحاـ يدافع عنو إذا تعذر عميو 

( 49/6،7اـ بذلؾ بنفسو أك إذا اقتضت مصمحة العدالة ذلؾ كفؽ نص المادة )القي
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/د،ىػ( مف 5/;كىك ذات الحؽ الذم ضمنتو المادة )الميثاق العربي، مف 
االتفاقية /ج( مف 9/6كما تـ النص عميو في المادة )االتفاقية األمريكية، 

ف كانت تمؾ األخيرة لـ تنص صراحة عمى حرية ك األوروبية،  سرية االتصاؿ كا 
إال عمى حؽ كؿ شخص  اإلفريقيالميثاق بيف المتيـ كمحاميو، بينما لـ ينص 

 /د(.4/:في الدفاع بما في ذلؾ الحؽ في اختيار مدافع، كذلؾ في المادة )
  حؽ المتيـ إذا كاف ال يفيـ أك يتكمـ لغة المحكمة في االستعانة بمترجـ بدكف

كىك ذات الحؽ الذم كفمتو ق العربي، الميثا( مف 49/7مقابؿ كفؽ نص المادة )
االتفاقية /أ( مف 5/;كالمادة )االتفاقية األوروبية، /ق( مف 9/6المادة )

 .اإلفريقيالميثاق كلـ يرد لو ذكر في األمريكية، 
  حؽ المتيـ في أف يناقش شيكد االتياـ بنفسو أك بكاسطة دفاعو، كحقو في

حضار شيكد االتياـ كفؽ نص استحضار شيكد النفي بالشركط المطبقة في است
كىك نفس الحؽ الذم كرد في المادة الميثاق العربي، ( مف 49/8المادة )

االتفاقية األمريكية ز ىذا الحؽ في بينما تمي  بية، و االتفاقية األور /د( مف 9/6)
/ق( عمى حؽ المتيـ أيضان في استحضار الخبراء كغيرىـ 5/;بالنص في المادة )

الميثاق قد يمقكف ضكءن عمى الكقائع، كلـ يتطرؽ ممف   –بصفة شيكد  –
 ليذا الحؽ. اإلفريقي

  حؽ المتيـ في أف ال يجبر عمى الشيادة ضد نفسو أك يعترؼ بالذنب كفؽ نص
/ك( 5/;كتـ النص عميو كذلؾ في المادة )الميثاق العربي، ( مف 49/9المادة )

لـ  اإلفريقيوالميثاق  االتفاقيات األوروبيةفي حيف أف االتفاقية األمريكية، مف 
 يرد بيـ ذكر ليذا الحؽ.

 حق الطعن/درجات التقاضي - ز
( عمى ضماف الدكؿ األطراؼ لحؽ التقاضي 45في المادة )الميثاق العربي نص 

عمى حؽ كؿ متيـ  (:/49بدرجاتو لكؿ شخص خاضع لكاليتيا، كما نص في المادة )
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مع ما كرد  كبير   يتماثؿ إلى حد  في الطعف كفقان لمقانكف أماـ درجة قضائية أعمى، كىك 
 االتفاقية األمريكية./ز( مف 5/;في المادة )

عمى ( الممحق باالتفاقية األوروبية 7البروتوكول رقم )( مف 5/4كما أكدت المادة )
( مف ذات المادة سمحت بكجكد استثناءات عمى ىذا الحؽ 5لكف الفقرة )، ىذا الحؽ

ت محاكمة الشخص انكف، أك عندما تككف تم  في الجرائـ البسيطة كما يعرفيا الق
المعني في الدرجة األكلى أماـ ىيئة قضائية عميا، أك عند إدانتو كمعاقبتو عمى أثر 

 ليذا الحؽ. اإلفريقيالميثاق استئناؼ ضد تبرئتو، كلـ يتطرؽ 
 التعويض في حالة البراءة  - ح

ف األضرار مف حؽ كؿ متيـ ثبتت براءتو بمكجب حكـ بات الحؽ في التعكيض ع
في حيف أف الميثاق العربي؛ ( مف 5/>4ت عميو المادة )التي لحقت بو، كىك ما نص  

( بتعكيض 6قد أكجب في المادة )( الممحق باالتفاقية األوربية 7البروتوكول رقم )
المتيـ في حالة إلغاء اإلدانة الجزائية نيائيان، أك عند منح العفك، بسبب كاقعة مستجدة 

بشكؿ  –ثان أثبتت حصكؿ خطأ قضائي، بشرط أال يككف المتيـ متسببان أك مكتشفة حدي
 في عدـ كشؼ الكاقعة المجيكلة. –كمي أك جزئي 
الحؽ في التعكيض لكؿ مف حكـ عميو االتفاقية األمريكية ( مف 43ككفمت المادة )

 ليذا الحؽ. اإلفريقيالميثاق كلـ يتطرؽ  نيائي مشكب بإساءة تطبيؽ العدالة،بحكـ 
  الة األحداثعد - ط

الدكؿ األطراؼ بكفالة نظاـ قضائي خاص الميثاق العربي ( مف :4ألزمت المادة )
لؤلحداث كاألطفاؿ المعرضيف لؤلخطار أك الجانحيف، كذلؾ في جميع أطكار التتبع 

يضمف معاممتيـ معاممة خاصة تتفؽ مع سنيـ بما كالمحاكمة كتنفيذ األحكاـ، ك 
عادة إدماجكتصكف كرامتو كتيسر تأىيميـ ك  كقد  يـ كقياميـ بدكر بناء في المجتمع.ا 

النص عمى الحقكؽ السالؼ ذكرىا، لحقوق ورفاىية الطفل  اإلفريقيالميثاق ف تضم  
حظر حضكر  :مثؿ ،كأضاؼ عمييا بعض االلتزامات المحددة عمى الدكؿ األطراؼ
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الصحافة كالجميكر لممحاكمات التي تجرل لؤلحداث، كضركرة كضع سف أدنى 
 ممسؤكلية الجنائية لؤلطفاؿ في التشريعات الجنائية.ل

قد كضعت تنظيمان كامبلن لتمؾ  50أن االتفاقية األوربية لحقوق األطفال في حيف
االتفاقية األمريكية ( مف 8/8الحقكؽ في العديد مف مكادىا؛ بينما نصت المادة )

ات جزائية، عمى عزؿ القاصريف عف البالغيف خبلؿ خضكعيـ إلجراء لحقوق اإلنسان
كأف يجمبكف بأسرع ما يمكف أماـ محاكـ خاصة لكي يعاممكا معاممة تتبلءـ مع 

 كضعيـ كقاصريف.
 عدم جواز حبس المدين المُعسر - ي

النص عمى عدـ جكاز حبس شخص ثبت الميثاق العربي ( مف ;4تضمنت المادة )
أ المنصكص كىك ذات المبد اـ تعاقدم،قضائيان إعساره عف الكفاء بديف ناتج عف التز 

ككذلؾ ، 54( الممحق باالتفاقية األوروبية4البروتوكول رقم )( مف 4عميو في المادة )
بيد أف تمؾ األخيرة كضعت استثناءن االتفاقية األمريكية، ( مف :/:بمكجب المادة )

 عمى ىذا المبدأ في حالة األكامر التي تصدرىا سمطة قضائية مختصة بسبب عدـ
قد جاء خاليان مف أم نصكص  اإلفريقيالميثاق ي حيف أف ف القياـ بكاجب اإلعالة،

 في ىذا الشأف.
 

 حقوق السجناء والمحتجزين - 50
( عمى ضركرة معاممة جميع األشخاص المحركميف 53في المادة )الميثاق العربي أكد 

مف حريتيـ معاممة إنسانية تحتـر الكرامة المتأصمة في اإلنساف، كفصؿ المتيميف عف 
ب الميثاؽ أف يككف معاممتيـ معاممة تتفؽ مع ككنيـ غير مدانيف، كما تطم  المدانيف ك 

                                                           
 4كدخمت حيز النفاذ في  9>>4كربا في عاـ االتفاقية األكركبية بشأف ممارسة حقكؽ األطفاؿ الصادرة عف مجمس أ  46

 .5333يكليك 
( الممحؽ باالتفاقية األكربية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، كالمعترؼ ببعض الحقكؽ 7البركتكككؿ رقـ )  47

 .96>4كصدر ىذا البركتكككؿ في عاـ  –كالحريات غير تمؾ الكاردة في البركتكككؿ اإلضافي الممحؽ باالتفاقية 
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عادة تأىيميـ اجتماعيان،اليدؼ مف نظاـ السجكف إصبلح الم كىك ذات  سجكنيف كا 
 االتفاقية األمريكية.( مف 9، 8/7المضمكف الذم كفمتو المادة )

إال أف لجنة ، أففقد خمت مف نصكص صريحة في ىذا الشاالتفاقيات األوروبية أما 
كزراء المجمس األكركبي قد درجت طكاؿ الكقت عمى تقديـ تكصيات عديدة في شأف 

قرر  48:;>4معاممة السجناء كالمحتجزيف كظركؼ أماكف االحتجاز، كفي عاـ 
"القواعد المجمس األكركبي تنظيـ تمؾ التكصيات في كثيقة كاحدة كأطمؽ عمييا 

( 6مؾ القكاعد إلى الحماية الكاردة في المادة )كقد استندت ت، 56األوروبية لمسجون"
كالتي تنص عمى عدـ جكاز إخضاع أم إنساف لمتعذيب كال  االتفاقية األوربيةمف 

ف لـ يتضم   اإلفريقيالميثاق في حيف أف  أك معامبلت غير إنسانية أك ميينة،لعقكبات 
 في ىذا الشأف. نصكصان صريحةن 

 
 حرية الرأي والتعبير - 54

( الحؽ في اإلعبلـ كالرأم كالتعبير، ككذلؾ 65في المادة )ميثاق العربي الضمف 
الحؽ في استقاء األنباء كاألفكار كتمقييا كنقميا إلى اآلخريف بأم كسيمة، كدكنما 
اعتبار لمحدكد الجغرافية، كيبلحظ أف الميثاؽ لـ ينص صراحة في تمؾ المادة عمى 

األخرل محؿ الدراسة  اإلقميميةالكثائؽ  الحؽ في استقاء كتداكؿ "المعمكمات" بعكس
كما سنرل، كأجازت تمؾ المادة اخضاع ىذه الحقكؽ كالحريات لمقيكد التي يفرضيا 
                                                           

15
مع بدء تقديـ ما يسمى "القكاعد  6:>4كانت المحاكلة األكلى لكضع ىذه المعايير أك القكاعد في أكربا في عاـ   

صدرت "القكاعد األكربية  :;>4( لمجنة الكزراء، كفي عاـ 6/8:األكربية الدنيا لمعاممة السجناء" بمكجب القرار رقـ )
بيدؼ ضماف أف تككف تمؾ القكاعد معبرة عف تطكر القكانيف  5339 لمسجكف"، كتعرضت لممراجعة كالتعديؿ في عاـ

كقد ساعدت التغيرات كالتطكرات التي شيدىا المجتمع األكربي، كالسياسات  ممارسات الخاصة بالسجكف في أكربا.كال
ير السياؽ عمى تغي -عبلكة عمى كجكد أعضاء جدد في مجمس أكربا –الخاصة بالجرائـ كالمسجكنيف كاألحكاـ الجنائية 

قد احتكت أيضان عمى إسيامات  5339كالنسخة الجديدة كالمنقحة في عاـ ص بإدارة السجكف كمعاممة السجنا، الخا
 المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف كلجنة مناىضة التعذيب األكربية في ىذا المجاؿ.

 لبلطبلع عمى القكاعد األكربية لمسجكف كاممة:   16
https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae  

https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae
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احتراـ حقكؽ اآلخريف أك سمعتيـ أك حماية األمف الكطني أك النظاـ العاـ أك الصحة 
 .العامة أك اآلداب العامة
 فيية الرأم كالتعبير كتداكؿ المعمكمات فقد كفمت الحؽ في حر أما االتفاقية األوروبية 

 بأف ذلؾ يحصؿ دكف تدخؿ مف السمطات العامة. كأضافت(، 43) المادة
كما أتاحت تمؾ المادة اخضاع ممارسة ىذه الحريات كما تشممو مف كاجبات 

 كمسؤكليات لبعض القيكد، بؿ كالعقكبات، كفؽ الضكابط التالية:
 القانكف؛ أف تككف تمؾ القيكد منصكص عمييا في 
  أف تشكؿ تدابير ضركرية في المجتمع الديمقراطي، لؤلمف الكطني أك سبلمة

األراضي أك السبلمة العامة أك حماية النظاـ أك منع الجريمة، أك لحماية الصحة 
أك األخبلؽ، أك لحماية سمعة الغير كحقكقو، أك لمنع الكشؼ عف معمكمات 

 سرية، أك لضماف سمطة القضاء كنزاىتو.
( مف االتفاقية األكركبية لمدكؿ األطراؼ الحؽ في فرض قيكد 49أباحت المادة ) كما

 عمى نشاط األجانب السياسي في حاؿ ممارستيـ لمحؽ في التعبير.
( لكؿ إنساف الحؽ في حرية الفكر 46في المادة )االتفاقية األمريكية ضمنت ك 

ارسة تمؾ الحريات، كالتعبير كتداكؿ المعمكمات، كحظرت فرض رقابة مسبقة عمى مم
كليات الحقة يحددىا القانكف صراحة كتككف ضركرية مف أجؿ ؤ كأجازت فرض مس

ضماف احتراـ حقكؽ اآلخريف كسمعتيـ، كحماية األمف القكمي أك النظاـ العاـ أك 
 الصحة العامة أك األخبلؽ العامة.

يات االىتماـ كيعكس التنظيـ الكبير الذم كضعتو االتفاقية لممارسة تمؾ الحقكؽ كالحر 
االتفاقية بيا، حيث انفردت االتفاقية بجممة مف األمكر عف األنظمة  يالكبير لكاضع

 محؿ البحث في تنظيـ ممارسة تمؾ الحريات عمى النحك التالي: اإلقميمية
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  عددت صكر التعبير، الشفكية كالمكتكبة كالمطبكعة، أك في قالب فني، أك بأية
 ؛17كسيمة يختارىا اإلنساف

  ؛18صراحة عمى حظر الرقابة المسبقة في ممارسة تمؾ الحقكؽالنص 
  ،النص عمى عدـ جكاز تقييد الحؽ في التعبير بأساليب أك كسائؿ غير مباشرة

كالتعسؼ في استعماؿ األشراؼ الحككمي أك غير الرسمي عمى كرؽ الصحؼ، 
لمستعممة أك تردد مكجات اإلرساؿ اإلذاعية أك التميفزيكنية، أك اآلالت أك األجيزة ا

في نشر المعمكمات، أك بأية كسيمة أخرل مف شأنيا أف تعرقؿ نقؿ األفكار 
 .19كتداكليا كانتشارىا

  النص عمى إمكانية اخضاع كسائؿ التسمية العامة لرقابة مسبقة ينص عمييا
تنظيـ الحصكؿ عمييا مف أجؿ الحماية األخبلقية  يالقانكف، لغاية محددة كى

 ؛20لؤلطفاؿ كالمراىقيف
 نص صراحة عمى حظر الدعاية لمحرب أك أية دعكة إلى الكراىية القكمية أك ال

الدينية، كالمذيف يشكبلف تحريضان عمى العنؼ، أك أم عمؿ غير قانكني آخر 
كمشابو ضد أم شخص أك مجمكعة أشخاص، ميما كاف سببو، بما في ذلؾ 

األفعاؿ جرائـ  العرؽ أك المكف أك الديف أك المغة أك األصؿ القكمي، كاعتبار تمؾ
 ؛21يعاؽ عمييا القانكف

                                                           
17

 .( مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف46/4المادة )  
18

 ( مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف.46/5المادة )  
19

 ( مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف.46/6المادة )  
20

 ( مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف.46/7المادة )  

 ( مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف.46/8المادة )  54
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  ،)النص عمى حؽ الرد أك إجراء تصحيح باستخداـ نفس كسيمة االتصاؿ )اإلعبلـ
لكؿ مف تأذل مف جراء أقكاؿ أك أفكار غير دقيقة أك جارحة نشرتيا عمى 

 .22الجميكر كسيمة اتصاؿ
كؿ إنساف ( عمى حؽ >قد اكتفى بالنص في المادة ) اإلفريقيالميثاق في حيف أف 

في التعبير عف أفكاره كنشرىا في إطار القكانيف كالمكائح، كحؽ كؿ فرد في الحصكؿ 
لمديمقراطية  اإلفريقيالميثاق ( مف :5عمى المعمكمات؛ كاإلشارة كذلؾ في المادة )

إلى التزاـ الدكؿ األطراؼ بتعزيز حرية التعبير كخاصة حرية واالنتخابات والحكم 
كسائؿ اإلعبلـ المينية كتطكير كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات الصحافة ككذلؾ تقكية 

 كاالتصاالت.
 

 حرية الفكر والدين أو المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية - 51
لكؿ شخص الحؽ في حرية الفكر كالعقيدة الميثاق العربي ( مف 63ضمنت المادة )

لتشريع النافذ، بمعنى أف كالديف، كحظرت فرض أية قيكد عمييا إال بما ينص عميو ا
الميثاؽ قد سمح بفرض قيكد عمى حرية الديف أك المعتقد بمكجب القانكف، كمنحت 
لآلباء أك األكصياء حرية تأميف التربية الدينية كالخمقية، كسمحت تمؾ المادة بفرض 
قيكد عمى حرية اإلنساف في إظيار دينو أك ممارسة شعائره الدينية بمفرده أك مع غيره، 

 ؽ الضكابط التالية:كف
 أف ينص القانكف عمى تمؾ القيكد؛ 
  ،أف تككف القيكد ضركرية في مجتمع متسامح يحتـر الحريات كحقكؽ اإلنساف

لحماية السبلمة العامة أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة، أك 
 لحماية حقكؽ اآلخريف كحرياتيـ األساسية.

                                                           
 ( مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف.47المادة )  55
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قد ضمنت لكؿ شخص الحؽ في حرية التفاقية األوربية ا( مف 4/>كنجد أف المادة )
الفكر كالضمير كالديف، كحرية تغيير الديف أك المعتقد، كحرية إظيار الديف أك المعتقد 
حياء  فرديان أك جماعيان، كفي العمف أك في السر، بالتعبد كالتعميـ كالممارسات كا 

رية إظيار الديف أك ( سمحت بكضع قيكد عمى ح5/>الشعائر؛ في حيف أف المادة )
( مف 5المعتقد فقط، كفؽ ذات الضكابط المذككرة في الميثاؽ العربي؛ كنصت المادة )

عمى حؽ الكالديف في  5919البروتوكول اإلضافي الممحق باالتفاقية األوروبية لعام 
 تأميف التربية كالتعميـ ككفقان لمعتقداتيـ الدينية كالفمسفية.

( ىذا الحؽ عمى ذات النحك المذككر 45قد كفمت في المادة )فاالتفاقية األمريكية أما 
يحظر تقييد حرية الديف أك المعتقد أك  في االتفاقية األكربية، كأضافت نصان صريحان 

تغييرىما، كما نصت عمى حؽ اآلباء كاألكصياء في أف يكفركا ألكالدىـ أك القاصريف 
 اعاتيـ الخاصة.لقن الخاضعيف لكصايتيـ تربية دينية كاخبلقية كفقان 

( عمى كفالة حرية العقيدة ;بالنص في المادة ) اإلفريقيالميثاق في حيف اكتفى 
 لعاـ.ال مراعاة لمقانكف كالنظاـ اإكممارسة الشعائر الدينية، كعدـ جكاز تقييد ممارستيا 

لحقوق ورفاىية  اإلفريقيالميثاق ( مف >كما ُكفؿ ىذا الحؽ أيضان بمكجب المادة )
ف جعؿ مف سمطة اإلشراؼ كالتكجيو لمكالديف كاألكصياء القانكنييف التزامان ، كا  الطفل

 عمييـ، مع الكضع في االعتبار قدرات النمك كالمصالح الفضمى لمطفؿ.
 

 حق التجمع السممي وحرية تكوين الجمعيات - 56
( لممكاطنيف دكف غيرىـ 9ك 57/8بمكجب أحكاـ المادة )الميثاق العربي اعترؼ 

حرية تككيف الجمعيات مع اآلخريف كاالنضماـ إلييا، كبالحؽ في حرية بالحؽ في 
االجتماع كحرية التجمع بصكرة سممية، كأجاز تقييد ممارسة تمؾ الحقكؽ بالضكابط 

 التي تنطبؽ عمى الحؽ في المشاركة السياسية.
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حؽ كؿ شخص في االجتماع السممي االتفاقية األوروبية ( مف 44كنظمت المادة )
مع  كبير   ككيف الجمعيات، ككضعت ضكابط لممارسة تمؾ الحقكؽ متقاربة لحد  كحرية ت

ف أضافت عمييا حؽ الدكؿ 57تمؾ الكاردة في المادة ) ( مف الميثاؽ العربي، كا 
األطراؼ في إمكانية فرض قيكد عمى ممارسة ىذه الحقكؽ مف قبؿ أفراد القكات 

( مف االتفاقية 49افت المادة )كأض الشرطة أك مكظفي اإلدارة العامة، المسمحة أك
األكربية حؽ الدكؿ األطراؼ في فرض قيكد عمى نشاط األجانب في ممارسة الحؽ في 

 التجمع السممي كالحؽ في تككيف الجمعيات.
كفمت الحؽ في االجتماع السممي بدكف سبلح بمكجب االتفاقية األمريكية في حيف أف 

ككيف الجمعيات بمكجب المادة كت(، كحؽ كؿ شخص في التجمع 48أحكاـ المادة )
كأجازت االتفاقية األمريكية فرض قيكد عمى ممارسة ىذا الحؽ كفؽ ضكابط  (.49)

متشابية لتمؾ الكاردة في الميثاؽ العربي، كأضافت عمييا إمكانية فرض قيكد قانكنية، 
 بما فييا الحرماف مف ممارسة حؽ التجمع ألفراد القكات المسمحة كالشرطة.

( الحؽ في حرية تككيف 43فقد ضمف لكؿ إنساف في المادة ) اإلفريقيثاق الميأما 
الجمعيات مع اآلخريف بشرط أف يمتـز باألحكاـ التي يحددىا القانكف، كحظرت تمؾ 

كما ضمف لكؿ إنساف أيضان  اـ إلى أم جمعية.المادة إرغاـ أم شخص عمى االنضم
، كال يحد ممارسة ىذا الحؽ ( الحؽ في أف يجتمع بحرية مع آخريف44في المادة )

كفؽ أحكاـ الميثاؽ إال القيكد الضركرية التي تحددىا القكانيف كالمكائح خاصة ما تعمؽ 
منيا بمصمحة األمف القكمي كسبلمة كصحة كأخبلؽ اآلخريف أك حقكؽ األشخاص 

 كحرياتيـ.
 

 حق المشاركة  - 57
ؽ المشاركة كضمنتيا الصكر المختمفة لحالميثاق العربي ( مف 57عددت المادة )

( كفمت الحؽ في الممارسة السياسية، 4لممكاطنيف فقط دكف غيرىـ، فنجد أف الفقرة )
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( مف تمؾ المادة حؽ كؿ مكاطف في المشاركة في 5ف الميثاؽ في الفقرة )كما تضم  
إدارة الشؤكف العامة إما مباشرة أك بكاسطة ممثميف ُيختاركف بحرية، كحؽ كؿ مكاطف 

فسو أك اختيار مف يمثمو بطريقة حرة كنزيية عمى قدـ المساكاة بيف جميع مف ترشيح ن
( مف 6المكاطنيف بحيث تضمف التعبير الحر عف إرادة المكاطنيف كفؽ نص الفقرة )

( مف ذات المادة مف حؽ كؿ 7(، إضافة إلى ما نصت عميو الفقرة )57المادة )
ة تقمد الكظائؼ العامة عمى مكاطف أف تتاح لو عمى قدـ المساكاة مع الجميع فرص

 أساس تكافؤ الفرص.
 ( ضكابط تقييد ممارسة تمؾ الحقكؽ بالضكابط التالية::/57كما حددت المادة )

 أف تككف تمؾ القيكد مفركضة طبقان لمقانكف؛ 
  كأف تككف تمؾ القيكد ضركرية في مجتمع يحتـر الحريات كحقكؽ اإلنساف، لصيانة

أك السبلمة العامة أك الصحة العامة أك اآلداب  األمف الكطني أك النظاـ العاـ
 العامة أك لحماية حقكؽ الغير كحرياتيـ.

كنجد ذات الحقكؽ المذككرة بعاليو مكفكلة أيضان لممكاطنيف فقط بمكجب أحكاـ المادة 
بيد أف تمؾ المادة أضافت عمى الحقكؽ المذككرة في  تفاقية األمريكية،اال ( مف 56)

ت طريقة االختيار الحر لممشاركة المباشرة كغير المباشرة عف الميثاؽ العربي كحدد
طريؽ االنتخابات، كاشترط أف تككف تمؾ االنتخابات دكرية كأف يككف التصكيت سريان، 

 كما كضعت ضكابط لمقكانيف التي تنظـ ممارسة تمؾ الحقكؽ.
في ( لممكاطنيف دكف غيرىـ الحؽ 46فقد ضمف في المادة ) اإلفريقيالميثاق أما 

المشاركة بحرية في إدارة الشؤكف العامة سكاء مباشرة أك عف طريؽ ممثميف يتـ 
ز النظاـ كتمي   في تكلي الكظائؼ العمكمية. اختيارىـ بحرية، كحؽ المكاطنيف أيضان 

( عمى حؽ كؿ 46/6محؿ البحث بالنص في المادة ) اإلقميميةعف األنظمة  اإلفريقي
الخدمات العامة في إطار المساكاة التامة لمجميع شخص في االستفادة مف الممتمكات ك 
 اإلفريقيالميثاق  :533في عاـ  اإلفريقيأماـ القانكف، كما أصدر االتحاد 
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، كىك الميثاؽ الذم 5345كدخؿ حيز النفاذ في عاـ لمديمقراطية واالنتخابات والحكم 
العمميات احتكل عمى أحكاـ تفصيمية ككاسعة لكؿ ما يخص الممارسة الديمقراطية ك 

 االنتخابية كقكاعد الحكـ الرشيد.
في حيف أف النظاـ األكربي قد الـز الدكؿ األطراؼ بصكرة كحيدة مف صكر الحؽ في 

البروتوكول اإلضافي لعام ( مف 6المنصكص عمييا في المادة ) يكى ،المشاركة
كعمى تنظيـ انتخابات حرة باالقتراع السرم  كىيالممحق باالتفاقية األوربية،  5919

كفي الظركؼ التي تؤمف التعبير الحر لرأم الشعب في اختيار الييئة  ،فترات معقكلة
 التشريعية.

 
 حرية التنقل - 58

لكؿ شخص متكاجد بشكؿ قانكني عمى إقميـ الميثاق العربي ( مف 59كفمت المادة )
 دكلة طرؼ حرية التنقؿ كاختيار مكاف اإلقامة في ىذا اإلقميـ في حدكد التشريعات
النافذة، كحظرت إبعاد األجنبي طالما كاف تكاجده بصكرة شرعية عمى أراضييا إال 
بمكجب قرار صادر كفقان لمقانكف، كبعد تمكينو مف عرض تظممو عمى الجيات 
المختصة، ما لـ تحتـ دكاعي األمف الكطني خبلؼ ذلؾ؛ كما حظرت تمؾ المادة 

 اإلبعاد الجماعي.
االلتزامات عمى الدكؿ األطراؼ، لضماف ممارسة ( مجمكعة مف :5كحددت المادة )

 حرية التنقؿ، عمى النحك التالي: 
  منع أم شخص مف مغادرة أم بمد بما في ذلؾ بمده بشكؿ تعسفي أك غير

 قانكني؛ 
  عدـ جكاز فرض حظر عمى إقامتو في أية جية، أك إلزامو باإلقامة في بمده؛ 
 ليو.عكدة إشخص مف بمده أك منعو مف ال عدـ جكاز نفي أم 
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نساف حرية التنقؿ كحرية اختيار مكاف اإلقامة كحظر طرد أم إ النظام األوربيكضمف 
البروتوكولين ليو كحظر الطرد الجماعي لؤلجانب، في مف بمده أك منعو مف العكدة إ

( كضع 7بيد أف البركتكككؿ رقـ )الممحقان باالتفاقية األوروبية،  94(7و) 90(4)
مارسة حرية التنقؿ كحرية اختيار مكاف اإلقامة، عمى النحك ضكابط لفرض قيكد عمى م

 التالي:
 أف تككف القيكد منصكص عمييا في القانكف؛ 
  أف تشكؿ القيكد تدابير ضركرية في المجتمع الديمقراطي لؤلمف الكطني أك السبلمة

العامة أك الحفاظ عمى النظاـ العاـ أك منع الجرائـ الجزائية أك حماية الصحة أك 
 خبلؽ أك حماية حقكؽ الغير كحرياتو؛األ

 .أف تبرر المصمحة العامة تمؾ القيكد 
عمى ضمانات لؤلجنبي  ( الممحق باالتفاقية األوروبية7البروتوكول رقم )كأشتمؿ 

، كما أكد الميثاق العربيالمقيـ بصكرة قانكنية في حالة طرده كتمؾ التي كردت في 
انات عندما يككف الطرد ضركريان لمصمحة أيضان عمى إمكانية عدـ التمتع بتمؾ الضم

 النظاـ العاـ أك مستندان إلى دكافع تخص األمف الكطني.
نت المادة ، حيث تضم  االتفاقية األمريكيةكعمى ذات نيج النظاـ األكربي سارت 

ف كانت االتفاقية األمريكية 55) ( النص عمى ذات الحقكؽ كالحريات كالضمانات، كا 
( مف تمؾ المادة حظران إضافيان عمى الدكؿ األطراؼ يقضي ;قد كضعت في الفقرة )

بعدـ جكاز ترحيؿ شخص أجنبي أك إعادتو إلى بمد سكاء كاف بمده األصمي أـ ال، إذا 
كاف حقو في الحياة أك الحرية الشخصية معرضان لخطر االنتياؾ في ذلؾ البمد بسبب 

 سياسية.عرقو أك جنسيتو أك دينو أك كضعو االجتماعي أك آرائو ال

                                                           
بية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ك االتفاقية األكر ( الممحؽ ب7( مف البركتكككؿ رقـ )7، 6، 5المكاد )  56

 .96>4كالمعترؼ ببعض الحقكؽ كالحريات غير تمؾ الكاردة في االتفاقية كفي البركتكككؿ الممحؽ باالتفاقية 
 .7;>4ة بية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسيك ( الممحؽ باالتفاقية األكر :( مف البركتكككؿ رقـ )4المادة )  57
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عمى ذات الحقكؽ كالحريات  اإلفريقيالميثاق ( مف 45كما اشتممت المادة )
في  -المحظكر  –كالضمانات، غير أنو عرؼ الطرد أك اإلبعاد الجماعي لؤلجانب 

( مف تمؾ المادة، بأنو الطرد الذم يستيدؼ مجمكعات عنصرية، عرقية 8الفقرة )
 كدينية.

 
 يالحق في طمب المجوء السياس - 59

( الحؽ لكؿ شخص في طمب المجكء السياسي إلى ;5في المادة )الميثاق العربي منح 
بمد آخر ىربان مف االضطياد، كال ينتفع بيذا الحؽ مف يجرم تتبعو مف أجؿ جريمة 
تيـ الحؽ العاـ، كحظر الميثاؽ في تمؾ المادة تسميـ البلجئيف السياسييف؛ في حيف أف 

 حكاـ صريحة في ىذا الشأف.ف أم أحث لـ تتضم  محؿ الب االتفاقيات األوروبية
( الحؽ في :/55لكؿ شخص بمكجب أحكاـ المادة )االتفاقية األمريكية كما ضمنت 

أف يطمب كُيمنح ممجأ في بمد أجنبي، كفقان لتشريعات الدكلة كاالتفاقيات الدكلية، إذا 
نطبؽ عمى البلجئيف كاف مبلحقان بجرائـ سياسية أك جرائـ عادية ممحقة بيا، كبالطبع ي
(، كالتي سبؽ ;/55السياسييف حظر الترحيؿ أك التسميـ المنصكص عميو في المادة )

 كأف استعرضناىا بعاليو.
األخرل حيف تناكؿ ىذا الحؽ،  اإلقميميةعف سائر األنظمة  اإلفريقيالميثاق ز كقد تمي  

يحصؿ ( لكؿ شخص الحؽ عند اضطياده في أف يسعى ك 45/6حيث ضمنت المادة )
عمى ممجأ في أم دكلة أجنبية طبقان لقانكف كؿ بمد كلبلتفاقيات الدكلية، كبالتالي لـ 

طمب المجكء بناء عمى االضطياد السياسي أك المبلحقة بسبب  اإلفريقييحدد الميثاؽ 
نما اكتفى بعبارة  الجرائـ السياسية عمى غرار الميثاؽ العربي كاالتفاقية األمريكية، كا 

مف جانب أخر لـ يحظر  اإلفريقيف تحديد مبرراتو؛ لكف الميثاؽ "االضطياد" دك 
 بنصكص قاطعة تسميـ البلجئيف السياسييف.
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( الـز الدكؿ األطراؼ، بغرض تعزيز السمـ 56/5في المادة ) اإلفريقيكما أف الميثاؽ 
كالتضامف كالعبلقات الكدية، بحظر قياـ أم شخص يتمتع بحؽ المجكء السياسي بأم 

يبية مكجية ضد بمده األصمي أك ضد أم دكلة أخرل طرؼ في ىذا أنشطة تخر 
 الميثاؽ.

 
 الحق في الجنسية - 93

لكؿ شخص الحؽ في التمتع بالجنسية، الميثاق العربي ( مف 4/>5منحت المادة )
( 5كحظر إسقاطيا عف أم شخص بشكؿ تعسفي أك غير قانكني؛ كسمحت الفقرة )

خذ اإلجراءات التي تراىا مناسبة، كبما يتفؽ مع مف تمؾ المادة لمدكؿ األطراؼ أف تت
تشريعاتيا الداخمية الخاصة بالجنسية، لتمكيف األطفاؿ مف اكتساب جنسية األـ مع 

( بحؽ الشخص 6مراعاة مصمحة الطفؿ في كؿ األحكاؿ؛ كاعترؼ الميثاؽ في الفقرة )
 مده.في اكتساب جنسية أخرل، مع مراعاة اإلجراءات القانكنية الداخمية لب

مف  االتفاقية األوروبية والبروتوكوالت المكممة لياأما في النظاـ األكربي فقد خمت 
االتفاقية  :>>4نصكص تكفؿ ىذا الحؽ، لكف مجمس أكربا أصدر في عاـ 

يجب أف تمتـز  59كالتي كضعت معايير كضكابط مفصمة 91األوروبية بشأن الجنسية
 المنظمة لمنح أك فقداف أك استعادة الجنسية.بيا الدكؿ األكركبية في قكانينيا الداخمية 

قد كفمت لكؿ شخص الحؽ في جنسية ما بمكجب االتفاقية األمريكية في حيف أف 
(، كما منحت الحؽ لكؿ شخص في جنسية الدكلة التي كلد عمى 53حكاـ المادة )أ

                                                           
25

  https://rm.coe.int/168007f2c8  
( مادة في عشرة فصكؿ؛ األكؿ ىدؼ االتفاقية كتعريفات، كمف الثاني لمرابع عف 65تتككف االتفاقية مف ديباجة ك)  59

خامس عف حاالت تعدد الجنسية، كالسادس عف تعاقب المبادئ العامة كالقكاعد كاالجراءات المتعمقة بالجنسية، كالفصؿ ال
الدكلة كالجنسية، كالسابع عف االلتزامات العسكرية أك الخدمة العسكرية في حاالت الجنسيات المتعددة، كالثامف عف 

 التعاكف بيف الدكؿ األطراؼ، كالفصؿ التاسع كالعاشر عف نفاذ كتطبيؽ االتفاقية كاحكاـ ختامية.

https://rm.coe.int/168007f2c8
https://rm.coe.int/168007f2c8
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أراضييا في حالة لـ يكف لو الحؽ في أية جنسية أخرل، كما حظرت حرماف أحد 
 تعسفية مف جنسيتو أك مف حقو في تغييرىا.بصكرة 

الميثاق أم نصكص تضمف الحؽ في الجنسية، إال أف  اإلفريقيالميثاق ف كلـ يتضم  
( النص عمى حؽ كؿ طفؿ في أف 9تضمف في المادة )لحقوق ورفاه الطفل  اإلفريقي

يكتسب جنسية، كالتزاـ الدكؿ األطراؼ بضماف أف تعترؼ تشريعاتيا الدستكرية 
لمبادئ التي عمى أساسيا يكتسب الطفؿ جنسية الدكلة التي كلد في اقميميا إذا لـ با

 الجنسية مف أم دكلة أخرل كفقان لقكانينيا. –عند كالدتو  –ُيمنح 
 

 حق الممكية - 95
حؽ الممكية الخاصة لكؿ شخص، كحظرت الميثاق العربي ( مف 64ضمنت المادة )

 أك بعضيا بصكرة تعسفية أك غير قانكنية. في جميع األحكاؿ مصادرة امكالو كميا
فقد ضمف في  5919البروتوكول اإلضافي الممحق باالتفاقية األوروبية لعام أما 

كحظر حرماف  اعتبارم الحؽ في احتراـ ممتمكاتو،(، لكؿ شخص طبيعي أك 4المادة )
 أم إنساف مف ممكيتو إال بسبب المنفعة العامة كفقان لمشركط المنصكص عمييا في

سمح لمدكؿ في المقابؿ بتنفيذ القكانيف ، كما القانكف كفي المبادئ العامة لمقانكف الدكلي
التي ترل أنيا ضركرية لتنظيـ استخداـ الممتمكات كفقان لممصمحة العامة أك لتأميف دفع 

 الضرائب أك غيرىا مف اإلسيامات أك الغرامات.
كؿ إنساف في استعماؿ ممكو الحؽ لاالتفاقية األمريكية ( مف 54ككفمت المادة )

كالتمتع بو، مع امكانية اخضاع ذلؾ االستعماؿ كالتمتع لتنظيـ قانكني لمصمحة 
محؿ  اإلقميميةكتعتبر االتفاقية األمريكية الكثيقة الكحيدة مف بيف الكثائؽ  .المجتمع

صراحة عمى دفع تعكيض عادؿ لؤلشخاص الذيف تنتزع ممكيتيـ  :5البحث التي نصت
 لعامة أك المصمحة االجتماعية.لممنفعة ا

                                                           
 .1969مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف  (54/5المادة )  :5
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(، كحظر 47النص عمى كفالة حؽ الممكية في المادة ) اإلفريقيالميثاق كما تضمف 
المساس بو إال لضركرة أك لمصمحة عامة طبقان ألحكاـ القكانيف الصادرة في ىذا 

 الصدد.
 

 حقوق األسرة - 99
ىي الكحدة الطبيعية  محؿ الدراسة عمى أف األسرة اإلقميميةاتفقت غالبية الكثائؽ 

، كأف عمى الدكؿ التزاـ بكفالة حماية األسرة كتقكية أكاصرىا ;5كاألساسية لممجتمع
، كحرصت معظـ تمؾ الكثائؽ عمى كفالة حماية >5كاتخاذ جميع التدابير البلزمة لذلؾ

خاصة لمنساء كاألطفاؿ ككبار السف كذكم االحتياجات الخاصة في ىذا الشأف، 
 لضمانات التي كفمتيا تمؾ الكثائؽ لؤلسرة عمى النحك التالي:كتتعدد الحقكؽ كا

 الحق في الزواج -أ 
و تحؽ الزكاج بيف الرجؿ كالمرأة كاعتبر الميثاق العربي ( مف 66/4ضمنت المادة )

أساس تككيف األسرة، كتطمبت لمباشرة ىذا الحؽ بمكغ سف الزكاج، كأف ينعقد برضا 
ركرة أف ينظـ القانكف حقكؽ ككاجبات الرجؿ الطرفيف رضاء كامبلن ال إكراه فيو، كض

 كالمرأة عند انعقاد الزكاج كخبلؿ قيامو كلدل انحبللو.
االتفاقية األوروبية، ( مف 45كُكفؿ حؽ الزكاج في النظاـ األكربي بمكجب المادة )

التي تطمبت ىي أيضان لمباشرة ىذا الحؽ بمكغ سف الزكاج، كأف يككف تأسيس العائمة 
 التي تحكـ ممارسة الحؽ في الزكاج.  كفؽ القكانيف

                                                           
( مف االتفاقية 4/:4المادة )ك ( مف الميثاؽ االجتماعي األكركبي، 49المادة )ك ( مف الميثاؽ العربي، 66/4المادة )  ;5

( مف البركتكككؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف في مجاؿ 48/4المادة )ك األمريكية لحقكؽ اإلنساف، 
 ( مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.4/;4المادة )ك الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 

( مف الميثاؽ االجتماعي األكركبي كالتي ذكرت بعض كسائؿ 49المادة )ك ( مف الميثاؽ العربي، 66/5المادة )  >5
( مف 4/:4المادة )ك العائمي كاإلعانات لممتزكجيف حديثان، الحماية مثؿ االعانات االجتماعية كالعائمية كتكفير اإلسكاف 

( مف البركتكككؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف في 48/6المادة )ك االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف، 
 ف كالشعكب.( مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنسا5/;4المادة )ك مجاؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 
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أحكامان جديدة ( الممحق باالتفاقية 7البروتوكول رقم )( مف 8كأضافت المادة )
ما عف تمؾ التي كردت في الميثاؽ العربي، حيث أكجبت المساكاة  كتختمؼ إلى حد  

بيف الزكجيف في الحقكؽ كالمسؤكليات ذات الطابع المدني بينيما كفي عبلقاتيما 
الدىما فيما يخص الزكاج، كذلؾ أثناء الزكاج نفسو كعند حمو، مع إمكانية أف تتخذ بأك 

 الدكؿ األطراؼ التدابير الضركرية لمصمحة األكالد.
(، :4ضمنت الحؽ في الزكاج بمكجب احكاـ المادة ) فقداالتفاقية األمريكية أما 

العربي كاالتفاقيات كلكنيا اشتممت عمى أحكاـ مختمفة عف تمؾ التي كردت في الميثاؽ 
األكركبية، حيث منح لمرجاؿ كالنساء الذيف بمغكا سف الزكاج الحؽ في أف يتزكجكا، إذا 

ال تتعارض تمؾ مييا في القكانيف المحمية، بشرط أاستكفكا الشركط المنصكص ع
زكاج، القكانيف مع مبدأ عدـ التمييز؛ كاشترطت الرضا الحر مف الطرفيف لصحة ال

ف تتخذ التدابير المناسبة التي تضمف لمزكجيف مساكاة كؿ األطراؼ أكأكجبت عمى الد
 كليات عند الزكاج كخبللو كعند انحبللو إذا حدث.ؤ في المس كتكازنان مبلئمان 

محؿ البحث بحكـ كرد في المادة  اإلقميميةز النظاـ األمريكي عف األنظمة كتمي  
ألكالد الشرعييف )الذيف ( بشأف اعتراؼ القانكف بحقكؽ متساكية لكؿ مف ا8/:4)

يكلدكف ضمف نطاؽ الزكاج( كاألكالد غير الشرعييف )الذيف يكلدكف خارج نطاؽ 
 الزكاج(.
مف أم نصكص تشير إلى حؽ الزكاج عمى النحك  خبل اإلفريقيالميثاق ف أفي حيف 

لحقوق ورفاىية  اإلفريقيالميثاق الذم أكردتو الكثائؽ التي ذكرناىا بعاليو، إال أف 
( زكاج كخطبة األطفاؿ، كألـز 54/5حظر في المادة ) 5993ل الصادر في عام الطف

الدكؿ األطراؼ باتخاذ اإلجراءات الفعالة )بما في ذلؾ التشريعات( لتحديد الحد األدنى 
سنة، كالقياـ بتسجيؿ كافة الزيجات في سجؿ رسمي، كىك  ;4لسف الزكاج ليككف 

محؿ الدراسة في تحديد السف التي ال يجكز  األخرل اإلقميميةبذلؾ تميز عف األنظمة 
 قبميا الزكاج.
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 ( تنظيمان كامبلن :ك 9ليضع في المكاد )بروتوكول "مابوتو" جاء  5336في عاـ ك 
لمحؽ في الزكاج كمتطمباتو كحقكؽ المرأة كالرجؿ في جميع مراحمو، فبجانب األحكاـ 

كالمرأة بحقكؽ متساكية  العامة التي كردت في سائر االتفاقيات مف ضماف تمتع الرجؿ
في الزكاج كخبلؿ قيامو كعند االنفصاؿ، كضركرة تكافر الرضاء الحر إلتمامو، أكرد 

باعتباره الشكؿ المفضؿ لمزكاج،  63البركتكككؿ أحكامان مختمفة كتشجيع الزكاج األحادم
زكاجيا أف يككف لممرأة أثناء ك أف يككف الزكاج كتابيان كمكثقان كفقان لمقكانيف الكطنية، ك 

دارتيا بكامؿ الحرية،  أف يتـ االنفصاؿ ك الحؽ في اكتساب ممتمكاتيا الخاصة بيا كا 
بأمر قضائي فقط، كفي حالة االنفصاؿ يتـ اقتساـ األمكاؿ المشتركة الناجمة عف 

 .64الزكاج بشكؿ منصؼ بيف المرأة كالرجؿ، كغير ذلؾ مف األحكاـ التفصيمية األخرل
 
 العنف المنزليالحماية من العنف األسري/ -ب 

عمى الدكؿ األطراؼ حظر مختمؼ أشكاؿ الميثاق العربي ( مف 66/5أكجبت المادة )
ساءة المعاممة بيف أعضائيا، كبخاصة ضد المرأة كالطفؿ.  العنؼ كا 

 –تعيد الدكؿ األطراؼ الميثاق االجتماعي األوروبي ( مف :4كما تضمنت المادة )
باتخاذ كافة اإلجراءات  –ت العامة كالخاصة إما بشكؿ مباشر أك بالتعاكف مع المنظما

المناسبة كالبلزمة لحماية األطفاؿ كالشباب ضد اإلىماؿ أك العنؼ أك االستغبلؿ؛ ثـ 
التي تعتبر أكؿ أداة ممزمة قانكنان عمى مستكل النظاـ  09اتفاقية اسطنبولجاءت 

                                                           
كالمقصكد بالزكاج األحادم ىك التزكج مف امرأة كاحدة كحظر تعدد  -/ج( مف "بركتكككؿ مابكتك" 9المادة )  63

ف كاف البركتكككؿ لـ يتخذ صيغة ممزمة في ىذا الشأف، كنص في تمؾ المادة عمى ضماف حماية كتعزيز  الزكجات، كا 
 اؿ العبلقات الزكجية المتعددة.حقكؽ المرأة في الزكاج كاألسرة بما في ذلؾ في ح

 مف خبلؿ الرابط التالي: لمزيد مف التفاصيؿ يمكف االطبلع عمى البركتكككؿ كامبلن   64

http://www.achpr.org/ar/instruments/women-protocol/  
دخمت حيز ك  – 5344صدرت عاـ  –لمنع كمكافحة العنؼ ضد المرأة كالعنؼ المنزلي  اتفاقية المجمس األكركبي  65

 ، لبلطبلع عمى االتفاقية كاممة عمى الرابط التالي:5347أغسطس  4النفاذ في 
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home  

http://www.achpr.org/ar/instruments/women-protocol/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
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ز عمى منع األكربي تطبؽ إطار كنيج قانكني شامؿ لمكافحة العنؼ ضد المرأة، كترك
 العنؼ المنزلي كحماية الضحايا كمحاكمة المجرميف.

خمت مف أم إشارة في ىذا الشأف، فقد كفمت االتفاقية األمريكية كعمى الرغـ مف أف 
االتفاقية األمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عميو والصادرة 

( 4األسرم، فنجد في المادة )الحماية لممرأة مف العنؼ المنزلي أك  5994في عام 
مف تمؾ االتفاقية أف أحد صكر العنؼ ضد النساء التي تنطبؽ عمييا جميع احكاـ تمؾ 
االتفاقية ىك العنؼ البدني أك الجنسي أك النفسي الذم يحدث داخؿ نطاؽ األسرة أك 
الكحدة العائمية؛ كال تكجد إشارات صريحة بحماية األطفاؿ مف العنؼ األسرم أك 

قد تضمف النص في بروتوكول "سان سمفادور" زلي في النظاـ األمريكي، إال أف المن
( عمى حؽ كؿ طفؿ في الحماية التي يتطمبيا كضعو كقاصر مف أسرتو 49المادة )

 كالمجتمع كالدكلة .
فمـ يتضمف نصان صريحان عمى تمؾ الحماية، لحقوق اإلنسان  اإلفريقيالميثاق أما 

( بشأف دكر الدكؿ األطراؼ في القضاء 6/;4ردت في المادة )باستثناء اإلشارة التي ك 
عمى كؿ تمييز ضد المرأة ككفالة حقكقيا كحقكؽ الطفؿ عمى نحك ما ىك منصكص 

لحقوق  اإلفريقيالميثاق عميو في االعبلنات كاالتفاقيات الدكلية؛ ثـ استدرؾ ذلؾ في 
مف األحكاـ التي حيث اشتمؿ في العديد مف نصكصو عمى العديد ورفاىية الطفل 

 –تكفؿ حماية األطفاؿ مف كافة أشكاؿ العنؼ أك اساءة المعاممة، كنص بشكؿ فريد 
/ج( عمى كاجب اآلباء 53/4في المادة ) –األخرل محؿ الدراسة  اإلقميميةعف الكثائؽ 

 في أف يتـ التأديب المنزلي بشكؿ إنساني كيتكافؽ مع الكرامة المبلزمة لمطفؿ.
التزامات محددة عمى الدكؿ بروتوكول "مابوتو" ( مف 7/5)كما كضعت المادة 

سف كتطبيؽ قكانيف تمنع كتعاقب عمى  :األطراؼ لحماية النساء مف العنؼ، كمنيا
جميع أشكاؿ العنؼ ضد المرأة، كاتخاذ التدابير األخرل الضركرية لضماف منع جميع 

 أشكاؿ العنؼ ضد المرأة كالقضاء عميو.
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 ةحماية األمومة والطفول -ج 
( بأف تكفؿ لؤلمكمة كالطفكلة الحماية كالرعاية 66/5في المادة )الميثاق العربي الـز 

البلزمتيف، كبأف تكفؿ لمناشئيف كالشباب أكبر فرص التنمية البدنية كالعقمية؛ كبمكجب 
( تتعيد الدكؿ األطراؼ بأف تتخذ كؿ التدابير التشريعية كاإلدارية 66/6المادة )

 ،ية الطفؿ كبقائو كنمائو كرفاىو في جك مف الحرية كالكرامةكالقضائية لضماف حما
كاعتبار مصمحتو الفضمى المعيار األساسي لكؿ التدابير المتخذة في شأنو في جميع 

 األحكاؿ، كسكاء كاف معرضان لبلنحراؼ أك جانحان.
 ف النظاـ األكربي أحكامان أك التزامات محددة في شأف األمكمة باستثناء ماكلـ يتضم  

بشأف حؽ المرأة العاممة في الميثاق االجتماعي األوروبي ( مف ;كرد في المادة )
في حيف  .حماية األمكمة كحقكقيا في مرحمة الحمؿ كالكضع )الكالدة( كرعاية األطفاؿ

أشتمؿ الميثاؽ األكركبي عمى التزامات متعددة تقع عمى الدكؿ األطراؼ لحماية 
( مف التزاـ باتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة :4الطفكلة، منيا ما كرد في المادة )

كالبلزمة لضماف أف األطفاؿ يتمتعكف بالرعاية كالمساعدة كالتعميـ كالتدريب كالحماية 
بيدؼ ضماف الممارسة الفعالة لحؽ األطفاؿ  د اإلىماؿ أك العنؼ أك االستغبلؿ؛ض

ـ كقدراتيـ البدنية كالشباب في النمك في بيئة تشجع عمى التنمية الكاممة لشخصياتي
 كالعقمية.

تتعيد بروتوكول "سان سمفادور" /أ( مف 48/6أما النظاـ األمريكي فبمكجب المادة )
الدكؿ األطراؼ بتكفير الرعاية الخاصة كالمساعدة لؤلميات أثناء فترة معقكلة قبؿ كبعد 

/ب، 48/6الكالدة، إضافة إلى التعيد بكفالة الحماية البلزمة لؤلطفاؿ بمكجب المادة )
ضماف التغذية المبلئمة في سنكات  :ج، د(، كالتي عددت مجاالت الحماية، مثؿ

الحضانة كأثناء المدرسة، كاتخاذ االجراءات الخاصة مف أجؿ حماية المراىقيف لضماف 
التزاـ عمى الدكؿ  النمك الكامؿ لقدراتيـ البدنية كالذىنية كاالخبلقية، كأضاؼ أيضان 
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اصة لتدريب األسرة مف أجؿ المساعدة عمى تككيف بيئة األطراؼ بتبني برامج خ
 مستقرة كايجابية يتمقى فييا األطفاؿ قيـ التفاىـ كالتضامف كاالحتراـ كالمسئكلية.

مف نصكص صريحة تضمف تمؾ الحماية، إال أف  اإلفريقيالميثاق في حيف خبل 
في كثير مف مكاده  ف تفصيبلن كامبلن قد تضم   لحقوق ورفاىية الطفل اإلفريقيالميثاق 

ألشكاؿ الحماية المتعددة التي يجب أف يتمتع بيا الطفؿ منذ الميبلد، كما تناكلت 
أشكاؿ الحماية البلزمة لؤلمكمة، كأفرد بروتوكول "مابوتو" العديد مف أحكاـ 
( لحقكؽ الصحة اإلنجابية كااللتزامات التي تقع عمى الدكؿ 47البركتكككؿ المادة )

 مؾ الحقكؽ. األطراؼ لكفالة ت
 
 حماية كبار السن -د 

( عمى التزاـ الدكؿ األطراؼ بكفالة 66/5بالنص في المادة )الميثاق العربي اكتفى 
 الحماية كالرعاية البلزمة لمشيخكخة.

بالكامؿ لتناكؿ تدابير الحماية ( 56المادة )الميثاق االجتماعي األوروبي بينما أفرد 
ة لتمكينيـ كي يظمكا أعضاء في المجتمع االجتماعية البلزمة لتمؾ الفئة، كبخاص

بشكؿ كامؿ ألطكؿ فترة ممكنة، كتكفير المكارد الكافية التي تمكنيـ أف يحيكا حياة 
الئقة، كيمعبكا دكران نشيطان في الحياة العامة كالخاصة كالثقافية، كتمكينيـ مف أف 

مألكفة بالقدر الذم يختاركا أسمكب حياتيـ بحرية، كأف يعيشكا حياة مستقمة في بيئتيـ ال
 يرغبكف أك يستطيعكف عف طريؽ تكفير السكف المناسب كالرعاية كالخدمات الصحية.

( لكؿ :4حيث منحت المادة )بروتوكول "سان سمفادور"، كعمى ذات النيج سار 
شخص الحؽ في الحماية الخاصة في شيخكختو، كأكجب عمى الدكلة اتخاذ تدابير 

بغرض تكفير الحماية  ؛ميثاؽ االجتماعي األكركبيمشابية لتمؾ التي كردت في ال
ف كاف الفرؽ الكحيد ىك أف البركتكككؿ نص صراحة عمى أف  البلزمة لكبار السف، كا 

 تقكـ الدكؿ بتمؾ اإلجراءات تدريجيان.
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( عمى حؽ المسنيف في 7/;4النص في المادة ) اإلفريقيالميثاق في حيف تضمف 
 لبدنية أك المعنكية.تدابير حماية خاصة تبلئـ حالتيـ ا

 
 الحق في العمل - 90

( لكفالة الحؽ في العمؿ كشركطو كضماناتو 68، 67المكاد )الميثاق العربي أفرد 
ككفالة الحؽ في تككيف النقابات كحؽ  ،كتنظيـ حقكؽ بعض الفئات الخاصة

، كذلؾ 66فقط اإلضراب، لكف الميثاؽ قصر التزاـ الدكلة بتكفير فرص العمؿ لممكاطنيف
األخرل محؿ البحث، كاشتمؿ الميثاؽ عمى المعايير  اإلقميميةمى عكس كؿ الكثائؽ ع

 التالية:
 التزامات الدول األطراف:

 العمؿ عمى أف تكفر لممكاطنيف فرص العمؿ قدر اإلمكاف؛ 
 العمؿ عمى ضماف االنتاج كحرية العمؿ كتكافؤ الفرص، كدكف أم تمييز؛ 
 ديف )األجانب( طبقان لمتشريعات النافذة.ضماف الحماية الضركرية لمعماؿ الكاف 

 حقوق العمال:
 حؽ كؿ عامؿ في التمتع بشركط عمؿ عادلة كمرضية؛ 
  تأميف حصكؿ كؿ عامؿ عمى أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة األساسية لو

 كألسرتو؛
 تحديد ساعات العمؿ كالراحة كاإلجازات المدفكعة األجر؛ 
 بلمة المينية؛ضركرة تكفير قكاعد لحفظ الصحة كالس 
 حؽ كؿ شخص في حرية تككيف الجمعيات أك النقابات المينية كاالنضماـ إلييا؛ 
 حؽ كؿ شخص في حرية ممارسة العمؿ النقابي مف أجؿ حماية مصالحو؛ 
 .كفالة الحؽ في اإلضراب 

                                                           
 ( مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف.67/4المادة )  66
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 حقوق بعض الفئات الخاصة:
 حماية خاصة لمنساء كاألطفاؿ كاألشخاص ذكم اإلعاقات أثناء العمؿ؛ 
  الطفؿ في حمايتو مف االستغبلؿ االقتصادم كمف أداء أم عمؿ يرجح أف حؽ

يككف خطيران أك أف يمثؿ إعاقة لتعميـ الطفؿ، أك أف يككف مضران بصحتو أك بنمكه 
 البدني، أك العقمي، أك الركحي، أك المعنكم، أك االجتماعي؛

 لعمؿ اللتحاؽ األطفاؿ بالعمؿ، ككضع نظاـ مناسب لساعات ا ىتحديد سف أدن
كظركفو ليـ، كفرض عقكبات أك جزاءات أخرل مناسبة لضماف إنفاذ ىذه األحكاـ 

 ؛34بفعالية
  عدـ جكاز التمييز بيف الرجؿ كالمرأة في حؽ االستفادة الفعمية مف التدريب

 كالتككيف كالتشغيؿ كحماية العمؿ كاألجكر عند تساكم قيمة كنكعية العمؿ؛
اىتـ بشكؿ كبير بالحؽ في العمؿ، حيث بي الميثاق االجتماعي األور في حيف أف 

مف بيف المكاد الثبلثكف لمميثاؽ،  68( مادة54شغؿ ىذا الحؽ كضماناتو كمتطمباتو )
كبالتالي يعتبر النظاـ األكربي فريدان كمتميزان كأكثر شمكلية في تنظيـ ىذا الحؽ مقارنة 

عمى الحقكؽ األخرل محؿ البحث؛ كاشتمؿ الميثاؽ األكركبي  اإلقميميةبالنظـ 
 كالحريات كالضمانات التالية:

  تعيد الدكؿ األطراؼ بتحقيؽ كالحفاظ عمى التكظيؼ الكامؿ بغرض التمكيف مف
نشاء كالمحافظة عمى خدمات تكظيؼ مجانية لكافة العماؿ؛  الحؽ في العمؿ، كا 

 تنظيـ كامؿ لمحؽ في ظركؼ العمؿ العادلة؛ 
 منة كالصحية؛ظركؼ العمؿ اآل 
 ة )أجر( عادلة؛الحؽ في مكافأ 

                                                           
( مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف صراحة إلى مراعاة أحكاـ الصككؾ الدكلية األخرل ذات 67/6أشارت المادة )  67

 مة.كاتفاقيات منظمة العمؿ الدكلية ذات الص فاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿالصمة، كالتي تتمثؿ في ات

( مف >5، ;5، :5، 59، 58، 57، 55، 54، 53، >4، ;4، 43، >، ;، :، 9، 8، 7، 6، 5، 4المكاد )  68
 .9>>4الميثاؽ االجتماعي األكركبي الصادر في عاـ 
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  حرية العماؿ كأصحاب العمؿ في تككيف منظمات )نقابات( محمية أك قكمية أك
دكلية بغرض حماية مصالحيـ االقتصادية كاالجتماعية، كحرية االنضماـ لتمؾ 

 ال يفسد القانكف أك تطبيقو ىذه الحرية؛أالمنظمات، كتعيد الدكؿ األطراؼ ب
 صحاب العمؿ، كالحؽ في اإلضراب؛حؽ المفاكضة الجماعية بيف العماؿ كأ 
 لسف االلتحاؽ بالعمؿ  شباب في حماية خاصة، ككضع حد أدنىحؽ األطفاؿ كال

 عاـ(، ككضع ضمانات خاصة لتمؾ الفئة؛ 48)
 حؽ النساء العامبلت في حماية األمكمة كالضمانات البلزمة لذلؾ؛ 
 ميني، كأف تعيد الدكؿ األطراؼ بضماف الممارسة الفعالة لمحؽ في التكجيو ال

 تككف تمؾ المساعدة مجانان؛
  تعيد الدكؿ األطراؼ بضماف الممارسة الفعالة لمحؽ في التدريب الميني، كاتخاذ

 التدابير البلزمة لذلؾ؛
 الحؽ في االرتباط بمينة مربحة في إقميـ األطراؼ األخرل؛ 
  الحماية كالمساعدة؛في حؽ العماؿ المياجريف كأسرىـ 
  المعاممة المتساكية في مسائؿ التكظيؼ كالميف دكف الحؽ في تكافؤ الفرص ك

 تمييز بسبب الجنس؛
 حؽ العماؿ أك ممثمييـ في المعمكمات كالتشاكر؛ 
 حؽ العماؿ أك ممثمييـ في تحديد كتحسيف ظركؼ العمؿ؛ 
  حؽ العماؿ في عدـ إنياء تكظيفيـ دكف أسباب كجيية، كحقيـ في تعكيض عادؿ

 ؛كالمجكء لمقضاء في حاؿ حدكث ذلؾ
 حؽ العماؿ في حماية مطالباتيـ في حالة إفبلس صاحب العمؿ؛ 
 الحؽ في حماية الكرامة أثناء العمؿ، كمنع التحرش الجنسي في أماكف العمؿ؛ 
  كليات العائمية في تكافؤ الفرص كالمعاممة المتساكية، حؽ العماؿ ذكم المسؤ

 كليات؛ؤ كمنحيـ ضمانات خاصة لمعاكنتيـ عمى أداء تمؾ المس
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 ثمي العماؿ في الحماية الفعالة ضد األفعاؿ التي قد تضرىـ بسبب كضعيـ حؽ مم
أك أنشتطيـ كممثميف عف العماؿ، كمنحيـ تسييبلت بالقدر المبلئـ بغرض تنفيذ 

 مياميـ بكفاءة؛
  حؽ العماؿ في الحصكؿ عمى المعمكمات كالتشاكر معيـ في حاالت اجراءات

 االستغناء أك الفصؿ الجماعي.
حكاـ فؿ الحؽ في العمؿ لكؿ شخص بمكجب ألنظاـ األمريكي قد كفي حيف أف ا

كتضمف النص عمى أف يشمؿ ىذا  بروتوكول "سان سمفادور"،( مف :، 9المكاد)
الحؽ الفرصة في ضماف كسائؿ معيشية تكفر لكؿ شخص حياة كريمة كالئقة عف 

دكؿ األطراؼ طريؽ أداء نشاط يتـ اختياره بحرية كيككف مشركعان كمقبكالن؛ كتعيدت ال
باتخاذ اإلجراءات التي تجعؿ ىذا الحؽ نافذ المفعكؿ، خاصة ما يتعمؽ بتحقيؽ 
التكظيؼ الكامؿ كالتكجيو الميني كالفني، كتنفيذ كتقكية البرامج التي تساعد عمى 
ضماف االىتماـ المناسب باألسرة حتى تتمتع النساء بفرصة حقيقية في ممارسة الحؽ 

ص الحؽ في ظركؼ العمؿ العادؿ كالمنصفة كالمرضية، كما تضمف الن في العمؿ.
كأف تنص التشريعات الداخمية لمدكؿ األطراؼ عمييا، كخاصة األجر العادؿ دكف 
تمييز، كحرية العمؿ، كحؽ الترقي، كالتعكيض أك العكدة لمعمؿ في حالة الفصؿ 

طفاؿ التعسفي، كشركط السبلمة كالصحة العامة في أماكف العمؿ، كحظر تشغيؿ األ
عاـ( في األعماؿ الخطرة كالمضرة، كتحديد ساعات العمؿ، كتنظيـ الراحة  ;4)تحت 

( مف البركتكككؿ حؽ العماؿ في ;ضمنت المادة )كقد  كأكقات الفراغ مدفكع األجر.
تككيف نقابات مينية كحرية االنضماـ ليا، كحؽ النقابات في انشاء اتحادات كطنية أك 

 ضماـ الييا، ككذلؾ ضماف الحؽ في اإلضراب.ككنفدرالية أك دكلية كاالن
( عمى أف حؽ العمؿ مكفكؿ 48فقد اكتفى بالنص في المادة ) اإلفريقيالميثاق اما 

في ظؿ ظركؼ متكافئة كمرضية مقابؿ أجر متكافئ مع عمؿ متكافئ؛ ككضع 
( 48ضمانات لتشغيؿ األطفاؿ في المادة )لحقوق ورفاىية الطفل  اإلفريقيالميثاق 



64 
 

ة الحماية مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ االقتصادم، كمف أداء أم عمؿ يحتمؿ كبخاص
أف ينطكم عمى خطكرة، كالتزاـ الدكؿ األطراؼ باتخاذ كافة التدابير التشريعية لضماف 
التنفيذ الكامؿ لؤلحكاـ الكاردة في تمؾ المادة، كبعد دراسة األحكاـ ذات الصمة لمكاثيؽ 

 عمؽ باألطفاؿ.منظمة العمؿ الدكلية التي تت
التزامات متعددة عمى الدكؿ بروتوكول "مابوتو" ( مف 46كما كضعت المادة )

األطراؼ لكفالة تكافؤ الفرص لممرأة في العمؿ كالتدرج الكظيفي كالفرص االقتصادية 
محؿ البحث بالنص عمى  اإلقميميةعف سائر األنظمة  اإلفريقيز النظاـ األخرل، كيتمي  

اؼ باتخاذ التدابير البلزمة لئلقرار بالقيمة االقتصادية لعمؿ المرأة التزاـ الدكؿ األطر 
 المنزلي.

 
 الحق في الضمان االجتماعي - 94

عمى ضماف الدكؿ األطراؼ حؽ كؿ مكاطف الميثاق العربي ( مف 69نصت المادة )
في الضماف االجتماعي، بما في ذلؾ التأميف االجتماعي، كبذلؾ يككف الميثاؽ قد 

 اـ الدكؿ األطراؼ بكفالة ىذا الحؽ تجاه مكاطنييا فقط.قصر التز 
( لتنظيـ الحؽ 47، 46، 45أفرد المكاد )الميثاق االجتماعي األوروبي في حيف أف 

في الضماف االجتماعي بشكؿ تفصيمي، كضركرة أف تقكـ الدكؿ األطراؼ بالنيكض 
كية لمكاطني الدكؿ بمستكل الضماف االجتماعي تدريجيان، كالتزاميا بالمعاممة المتسا

األطراؼ األخرل مع مكاطنييا فيما يتعمؽ بحقكؽ الضماف االجتماعي، كاالعتراؼ 
بالحؽ في المساعدة كالمعكنة االجتماعية كالطبية، كتعيد الدكؿ األطراؼ بالحرص 

ال يممؾ مكارد كافية كليس باستطاعتو تأميف ىذه المكارد  –عمى حصكؿ كؿ شخص 
 عمى  مساعدة مناسبة. –ة كسيمة أخرل بكسائمو الخاصة أك بأي

كقد كضع مجمس أكركبا، باإلضافة إلى الميثاؽ االجتماعي األكركبي، االتفاقية 
، كالمدكنة األكركبية 86>4األكركبية بشأف المساعدة االجتماعية كالطبية لعاـ 
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(، كالميثاؽ الجماعي 3>>4)جرل تنقيحيا عاـ  97>4لمضماف االجتماعي عاـ 
يتضمف النص ، كالذم >;>4حقكؽ األساسية لمعماؿ الصادر في عاـ الخاص بال

عمى حؽ العماؿ في الضماف االجتماعي كحؽ المعكزيف في الحصكؿ عمى 
 المساعدات االجتماعية.

حؽ كؿ بروتوكول "سان سمفادور" ( مف >أما النظاـ األمريكي فقد ضمف في المادة )
قب الشيخكخة كالعجز الذم شخص في الضماف االجتماعي الذم يحميو مف عكا

 يمنعو )جسديان أك عقميان( مف تأميف كسائؿ الكجكد الكريـ كالبلئؽ لو.
تقر بالحؽ في الضماف االجتماعي،  أحكامان صريحةن  اإلفريقيالميثاق لـ يتضمف ك 

( الخاصة بالحؽ 49غير أنو مف الممكف استنباط بعض جكانب ىذا الحؽ مف المادة )
( المتعمقة بحؽ المسنيف كالمعكقيف في بعض تدابير 7/;4) في الصحة، كمف المادة

 الحماية الخاصة.
التزامات عمى الدكؿ األطراؼ بروتوكول "مابوتو" /ك( مف 46كما فرضت المادة )

بإقامة نظاـ لمحماية كالضماف االجتماعي لممرأة العاممة في القطاع غير الرسمي، 
 اـ.كتكعية ىذا القطاع بضركرة التقيد بيذا النظ

 
 الحق في التنمية  - 91

( أف الحؽ في التنمية ىك حؽ مف حقكؽ :6بمكجب المادة )الميثاق العربي  اعتبر
اإلنساف األساسية، كأف عمى الدكؿ األطراؼ التزامان بأف تضع السياسات اإلنمائية 
كالتدابير البلزمة لضماف ىذا الحؽ، كفي صياغة ىذا الحؽ كالتزامات الدكؿ األطراؼ 

 محؿ الدراسة. اإلقميميةإعمالو كاف الميثاؽ العربي متميزان عف سائر الكثائؽ  تجاه
كما تضمنت تمؾ المادة التزامان عمى الدكؿ األطراؼ بالسعي لتفعيؿ قيـ التضامف 
كالتعاكف فيما بينيا كعمى المستكل الدكلي لمقضاء عمى الفقر كتحقيؽ تنمية اقتصادية 
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كؿ مكاطف المشاركة كاإلسياـ في تحقيؽ التنمية كاجتماعية كثقافية كسياسية، كل
 كالتمتع بمزاياىا كثمارىا.

ف كاف  أما النظاـ األكركبي فقد خبل مف نصكص صريحة بشأف الحؽ في التنمية، كا 
( باتخاذ 63قد الـز الدكؿ األطراؼ بمكجب المادة )الميثاق االجتماعي األوروبي 

لفعالة لحؽ الحماية ضد الفقر مجمكعة مف االجراءات بيدؼ ضماف الممارسة ا
كالحرماف االجتماعي، كبخاصة اإلجراءات اليادفة لتشجيع حصكؿ الفقراء أك 
المحركميف اجتماعيان عمى العمؿ كالسكف كالتدريب كالتعميـ كاإلعانة االجتماعية 

 كالطبية.
كما خبل النظاـ األمريكي أيضان مف نصكص صريحة بشأف الحؽ في التنمية، إال أف 

تتعيد بأف تتخذ داخميان االتفاقية األمريكية ( مف 59كؿ األطراؼ بمكجب المادة )الد
كمف خبلؿ التعاكف الدكلي كؿ اإلجراءات البلزمة بقصد التكصؿ إلى التحقيؽ الكامؿ 
لمحقكؽ المتضمنة في المعايير االقتصادية كاالجتماعية كالتربكية كالعممية كالثقافية 

دكؿ األمريكية المعدؿ، كىك ذات المضمكف المنصكص المبينة في ميثاؽ منظمة ال
 بروتوكول "سان سمفادور".( مف 4عميو في المادة )
نص في ديباجتو عمى اقتناع الدكؿ األطراؼ بأنو  اإلفريقيالميثاق في حيف أف 

( ليذا 55أصبح مف الضركرم كفالة اىتماـ خاص بالحؽ في التنمية، كأفرد المادة )
كؿ بصكرة منفردة أك بالتعاكف مع اآلخريف ضماف ممارسة الحؽ، كأكجب عمى الد

الحؽ في التنمية، كاعترؼ لكؿ الشعكب بالحؽ في تنميتيا االقتصادية كاالجتماعية 
كم بالتراث المشترؾ لمجنس كالثقافية مع االحتراـ التاـ لحريتيا كذاتيتيا كالتمتع المتسا

لمديمقراطية  اإلفريقيق الميثا( مف 63ككذلؾ اإلشارة في المادة ) البشرم،
عمى التزاـ الدكؿ األطراؼ بضماف تعزيز مشاركة المكاطنيف في واالنتخابات والحكم 

 عممية التنمية مف خبلؿ ىياكؿ مناسبة.
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 الحق في المستوى المعيشي المبلئم - 96
لكؿ شخص الحؽ في مستكل معيشي كاؼ الميثاق العربي ( مف ;6ضمنت المادة )

الرفاه كالعيش الكريـ مف غذاء ككساء كمسكف كخدمات، كلو الحؽ لو كألسرتو يكفر 
في بيئة سميمة، كأف عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ التدابير البلزمة كفقان إلمكانياتيا إلنفاذ 

 ىذه الحقكؽ.
الميثاق االجتماعي ( مف 64كلـ يتضمف النظاـ األكركبي إال النص في المادة )

باتخاذ االجراءات البلزمة لتشجيع الحصكؿ عمى  عمى تعيد الدكؿ األطراؼ األوربي
مسكف ذم مستكل مبلئـ كجعؿ سعر المسكف متاحان لمذيف ال يمتمككف المكارد الكافية، 
في حيف لـ يتضمف ىذا النظاـ نصكصان صريحة بشأف الغذاء أك الكساء أك الحؽ في 

 البيئة.
بروتوكول "سان ( مف 44في حيف أف النظاـ األمريكي قد كفؿ بمكجب أحكاـ المادة )

لكؿ شخص الحؽ في العيش في بيئة صحية كالحصكؿ عمى الخدمات سمفادور" 
العامة األساسية، كأف تعمؿ الدكؿ األطراؼ عمى تشجيع الحماية كالمحافظة عمى 

( مف البركتكككؿ عمى الحؽ في التغذية المبلئمة؛ في 45البيئة، كما نص في المادة )
ية محؿ البحث مف ثمة نصكص صريحة بشأف السكف أك حيف خمت الكثائؽ األمريك

 الكساء.
( 57في ىذا الشأف سكل ما كرد في المادة ) ان نصكص اإلفريقيالميثاق ف يتضم   لـك 

بروتوكول "مابوتو" مف حؽ الشعكب في بيئة مرضية كشاممة كمبلئمة لتنميتيا؛ ككفؿ 
مف الغذائي في تمؾ الحقكؽ لمنساء في نصكص مختمفة، حيث ضمف الحؽ في األ

(، كالحؽ في بيئة صحية 49(، كالحؽ في السكف البلئؽ في المادة )48المادة )
 (.;4مستدامة في المادة )

 
 



68 
 

 الحق في الصحة - 97
لكؿ فرد في المجتمع الحؽ في التمتع بأعمى مستكل مف الميثاق العربي ضمف 

ز الميثاؽ عف كتمي  (، >6الصحة البدنية كالعقمية يمكف بمكغو بمكجب احكاـ المادة )
األخرل محؿ البحث بالنص عمى الحصكؿ مجانان عمى خدمات  اإلقميميةسائر الكثائؽ 

الرعاية الصحية األساسية )األكلية(، فعمى الرغـ مف النص في بعض الكثائؽ األخرل 
عمى اتاحة الرعاية الصحية األكلية لمجميع، إال أف الميثاؽ كاف الكحيد الذم الـز 

 راؼ فيو صراحة بأف تككف مجانية.الدكؿ األط
( ما يمكف أف نطمؽ عميو خارطة طريؽ لمدكؿ األطراؼ لبمكغ 5/>6كرسمت المادة )

أعمى مستكل مف الصحة، فطمبت مف الدكؿ األطراؼ العمؿ عمى مكافحة األمراض 
كقائيان كعبلجيان بما يكفؿ خفض الكفيات، كنشر الكعي كالتثقيؼ الصحي، كمكافحة 

التقميدية الضارة بصحة الفرد، كتكفير الغذاء األساسي كمياه الشرب النقية الممارسات 
لكؿ فرد، كمكافحة عكامؿ التمكث البيئي كتكفير التصريؼ الصحي، كمكافحة 

 المخدرات كالمؤثرات العقمية كالتدخيف كالمكاد الضارة.
احكاـ تعيدت فيو الدكؿ األطراؼ بمكجب الميثاق االجتماعي األوروبي في حيف أف 

( بضماف الممارسة الفعالة لمحؽ في حماية الصحة، كاتخاذ مجمكعة مف 44المادة )
االجراءات المناسبة لكفالة ذلؾ مباشرة أك بالتعاكف مع المنظمات العامة أك الخاصة 

لتكفير التسييبلت االستشارية ك اعتبلؿ الصحة بقدر اإلمكاف، كبيدؼ إزالة أسباب 
لصحة كتشجيع المسئكلية الفردية في المسائؿ الصحية، كالتعميمية مف أجؿ تنمية ا

لمكقاية مف األمراض الكبائية، كاألمراض المستكطنة، كاألمراض األخرل، ككذلؾ ك 
 .الحكادث بقدر اإلمكاف

مع ما كرد في  كبير   لحد  بروتوكول "سان سمفادور" ( مف 43كيتشابو محتكل المادة )
ف النص عمى ال أف البركتكككؿ لـ يتضم  الميثاؽ العربي بشأف الحؽ في الصحة، إ

مجانية الرعاية الصحية األكلية، كلـ يتضمف التزاـ الدكلة بتكفير الغذاء كالمياه النقية 



69 
 

كمكافحة عكامؿ التمكث البيئي كتكفير التصريؼ الصحي، كما لـ يتضمف أيضان التزاـ 
 الدكلة بمكافحة المخدرات كالمؤثرات العقمية كالتدخيف.

( لكؿ شخص بالحؽ في التمتع 49فقد اعترؼ في المادة ) اإلفريقييثاق الماما 
لييا، كتعيد الدكؿ األطراؼ باتخاذ إبأفضؿ حالة صحية بدنية كعقمية يمكنو الكصكؿ 

التدابير البلزمة لحماية صحة شعكبيا كضماف حصكليا عمى العناية الطبية في حالة 
بروتوكول ك 06ورفاىية الطفللحقوق  اإلفريقيالميثاق المرض؛ بينما تناكؿ 

الحؽ في الصحة لؤلطفاؿ كالنساء كالتزامات الدكؿ األطراؼ إزاء كفالة ذلؾ  :6"مابوتو"
 الحؽ بشكؿ مفصؿ.

 
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - 98

بكضع حماية خاصة لذكم اإلعاقات كبما يكفؿ الميثاق العربي لحقوق اإلنسان اىتـ 
أنفسيـ كييسر مشاركتيـ الفعمية في المجتمع،  ليـ كرامتيـ كيعزز اعتمادىـ عمى

كفي نفس الكقت  ،( طائفة كبيرة مف الحقكؽ لتمؾ الفئة73ككضع الميثاؽ في المادة )
كلية كفالتيا عمى عاتؽ الدكؿ األطراؼ، فبجانب االلتزاـ باتخاذ ؤ ىي التزامات تقع مس

تـز الدكؿ األطراؼ تجاه كؿ التدابير البلزمة لمحد مف اإلعاقات بكؿ السبؿ الممكنة، تم
 األشخاص ذكم اإلعاقة باآلتي:

 تكفير الحياة الكريمة؛ 
 تكفير الخدمات االجتماعية مجانان؛ 
 تكفير الدعـ المادم لممحتاج مف ىؤالء األشخاص كأسرىـ اك لؤلسر التي ترعاىـ؛ 
 أف تقـك بما يمـز لتجنب إيكائيـ في مؤسسات الرعاية؛ 
 شخص المعاؽ في جميع األحكاؿ؛لم ىأف تراعي المصمحة الُفضم 

                                                           
 (.47المادة )  69
بركتكككؿ " -( مف بركتكككؿ حقكؽ المرأة في أفريقيا الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 47المادة )  :6

 .5336مابكتك" 



70 
 

 تكفير الخدمات التعميمية المناسبة لؤلشخاص ذكم اإلعاقات؛ 
  ،األخذ في عيف االعتبار أىمية الدمج في النظاـ التعميمي، كأىمية التدريب

 كالتأىيؿ الميني، كاإلعداد لممارسة العمؿ؛
 تكفير العمؿ المناسب في القطاع الحككمي أك الخاص؛ 
 ات الصحية المناسبة ليـ، بما فييا إعادة التأىيؿ لدمجيـ في تكفير كؿ الخدم

 المجتمع؛
 .تمكينيـ مف استخداـ جميع مرافؽ الخدمة العامة كالخاصة 

قد اعترفت لؤلشخاص الميثاق االجتماعي األوروبي ( مف 48في حيف أف المادة )
لمجتمع، المعاقيف بالحؽ في االستقبلؿ كاالندماج االجتماعي كالمشاركة في حياة ا

كأكجبت عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ اإلجراءات الضركرية لتكفير التكجيو كالتعميـ 
كالتدريب الميني ليـ، كتشجيع التحاقيـ بالعمؿ، كتنظيـ ظركؼ العمؿ بما يتبلئـ مع 
احتياجاتيـ، كتكفير خدمات اإلعانة، كتقديـ المساعدة الفنية إلدماجيـ في المجتمع 

ؽ االتصاؿ كالتنقؿ، كتمكينيـ مف سيكلة استخداـ كسائؿ بيدؼ التغمب عمى عكائ
 النقؿ كاإلسكاف كاألنشطة الثقافية كأنشطة كقت الفراغ.

الذم  –محؿ البحث  اإلقميميةبيف األنظمة  –أما النظاـ األمريكي فيك النظاـ الكحيد 
 >>>4أنفرد بكضع اتفاقية مستقمة تنظـ حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، ففي عاـ 

لبلتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة ت الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية أصدر 
زالة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين،  كتمثمت أىداؼ تمؾ االتفاقية في منع كا 

كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف كتشجيع اندماجيـ في المجتمع، كما 
، كحددت مجمكعة مف االجراءات التشريعية كضعت تعريفان لئلعاقة بمختمؼ صكرىا

كاالجتماعية كالتربكية التي تتعيد الدكؿ األطراؼ بتنفيذىا لضماف كفالة حقكؽ 
 األشخاص ذكم اإلعاقة.
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سكل إشارة كحيدة في ىذا الشأف، كىى ما كردت في  اإلفريقيالميثاق بينما لـ يرد في 
خاصة تبلئـ حالتيـ البدنية أك  ( بشأف حؽ المعكقيف في تدابير حماية7/;4المادة )

األخرل محؿ  اإلقميميةالمعنكية، كدكف تحديد لتمؾ التدابير عمى غرار ما أكردتو النظـ 
( منو 46في المادة )لحقوق ورفاىية الطفل  اإلفريقيالميثاق مف  البحث؛ إال أف كبلن 

تي كردت ( قد كضعا أحكامان أكثر تفصيبلن مف ال56في مادتو ) وبروتوكول "مابوتو"
لييا بعاليو بشأف حقكؽ الطفؿ المعاؽ كالمرأة المعاقة إ( المشار 7/;4في المادة )

ف كاف ميثاؽ  كالتدابير الكاجب عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذىا لكفالة تمؾ الحقكؽ، كا 
 الطفؿ قد ربط تمؾ التدابير بالمكارد المتاحة لكؿ دكلة.

( عمى 64/4في المادة )بات والحكم الميثاق ألفريقي لمديمقراطية واالنتخاكما نص 
التزاـ الدكؿ األطراؼ بتعزيز مشاركة المجمكعات االجتماعية ذات االحتياجات 

 الخاصة بما في ذلؾ الشباب المصابكف بإعاقة في عممية الحكـ.
 

 الحق في التعميم - 99
تزاـ كاف ذلؾ أكؿ الالميثاق العربي؛ محك األمية التزاـ كاجب عمى الدكؿ األطراؼ في 

( مف الميثاؽ، كعاد كأكد مرة أخرل في الفقرة األخيرة 74عمى الدكؿ في مقدمة المادة )
مف تمؾ المادة عمى التزاـ الدكؿ األطراؼ بكضع اآلليات الكفيمة بتحقيؽ التعمـ 
المستمر ككضع خطة كطنية لتعميـ الكبار، كيمكف أف نعزك ذلؾ إلى النسب المرتفعة 

مف البمداف العربية، ثـ تبل ذلؾ االعتراؼ بحؽ  ميـ في عدد  مية كالتسرب مف التعلؤل
، ليياإ( مف المادة المشار 5كؿ شخص في التعميـ، لكف الميثاؽ عاد في الفقرة )

كقصر التزاـ الدكؿ األطراؼ بمجانية التعميـ في مرحمتيو االبتدائية كاألساسية 
األخرل محؿ البحث؛  ميةاإلقميلممكاطنيف فقط عمى نحك مخالؼ لما كرد في األنظمة 

كنص عمى أف التعميـ االبتدائي إلزامي، كأف يككف التعميـ متاحان بمختمؼ مراحمو 
 كأنكاعو لمجميع دكف تمييز. 
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( أف يستيدؼ التعميـ التنمية الكاممة لشخصية اإلنساف 74كتطمب الميثاؽ في المادة )
ذلؾ مف خبلؿ دمج  كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، كأف يككف

مبادئ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية في المناىج كاألنشطة التعميمية كبرامج 
 التربية كالتككيف كالتدريب الرسمية كغير الرسمية.

ف سكل إشارة إلى عدـ جكاز في حيف أف الكثائؽ األكربية محؿ البحث لـ تتضم  
البروتوكول اإلضافي مف  (5حرماف أم إنساف مف حقو في التعميـ في المادة )

 الممحق باالتفاقية األوربية.
كانا أكثر تنظيمان كتحديدان لمجكانب البلزمة لكفالة  اإلفريقيأما النظاميف األمريكي ك 

( مف 46الحؽ في التعميـ مقارنة بالنظاميف العربي كاألكركبي، فنجد أف المادة )
ؿ شخص، كلـ تمييز بيف قد منحت الحؽ في التعميـ لكبروتوكول "سان سمفادور" 

 المكاطنيف كغيرىـ في حقكؽ األفراد أك التدابير البلزمة لكفالة ىذا الحؽ.
كما حددت تمؾ المادة أيضان ىدؼ التعميـ بالتنمية الكاممة لمشخصية اإلنسانية كتقكية 
االحتراـ لحقكؽ اإلنساف كتعدد األيدكلكجيات كالحريات األساسية كالعدؿ كالسبلـ، كأف 

كؿ شخص مف أف يشارؾ بفعالية في مجتمع ديمقراطي تعددم كمف أف يحقؽ  يتمكف
كجكدان الئقان لو، كأف يشجع التعميـ عمى التفاىـ كالتسامح كالصداقة بيف كافة األمـ 
ككافة الجماعات العرقية أك اإلثنية أك الدينية كيعزز األنشطة مف أجؿ المحافظة عمى 

 السبلـ.
كالتزاـ الدكؿ األطراؼ بذلؾ  إتاحة التعميـبركتكككؿ عمى ( مف ال46/6كشددت المادة )

لمجميع  كمتاحفي أكثر مف مكضكع، حيث تطمبت أف يككف التعميـ األكلى إجبارم 
بما في ذلؾ  –لمجميع بكجو عاـ التعميـ الثانكم بأشكالو المختمفة  يتاحمجانان، كأف 

عمى أساس قدرات  –ع بالتساكم التعميـ العالي لمجمي يتاحالتعميـ الفني كالميني، كأف 
 كؿ شخص.
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( مف البركتكككؿ التزاـ عمى الدكؿ األطراؼ بأىمية تشجيع 46كما تضمنت المادة )
التعميـ األساسي أك تكثيفو بأكبر قدر ممكف ألكلئؾ الذيف لـ يتمقكا أك يكممكا حمقة 

 التعميـ األكلى بغرض تحقيؽ الممارسة الكاممة لحؽ التعميـ.
 

( إلى 4/:4ف سكل اإلشارة في المادة )لـ يتضم   اإلفريقيالميثاق مف أف  كعمى الرغـ
أف حؽ التعميـ مكفكؿ لمجميع كدكف تحديد التزامات الدكؿ األطراؼ تجاه كفالة ىذا 

( ىذا 44تناكؿ في المادة )لحقوق ورفاىية الطفل  اإلفريقيالميثاق الحؽ، إال أف 
لقارة السمراء، ففرض عمى الدكؿ الحؽ بتنظيـ مميز يعكس ثقافة كخصكصية ا

األطراؼ ذات االلتزامات التي كردت في بركتكككؿ "ساف سمفادكر" لكفالة حؽ التعميـ، 
ف كاف أضاؼ عمييا فيما يخص أىداؼ التعميـ، المحافظة عمى تقكية األخبلقيات  كا 

طني ة اإليجابية، كالمحافظة عمى االستقبلؿ الك اإلفريقيكالقيـ التقميدية كالثقافات 
، كتنمية احتراـ البيئة اإلفريقيكالتكامؿ اإلقميمي، كتشجيع كتحقيؽ الكحدة كالتضامف 

كالمكارد الطبيعية، كتشجيع تفيـ الطفؿ لمعناية الصحية األكلية؛ كأف ييدؼ التعميـ 
كذلؾ إلى إعداد الطفؿ لحياة المسئكلية، كتمؾ النقطة األخيرة تعزك إلى االىتماـ الكبير 

ة ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف لفكرة التكازف بيف اإلفريقيمعظـ الكثائؽ الذم أكلتو 
 حقكؽ األفراد كمسئكلياتيـ تجاه المجتمع كاآلخريف.

التزامات أخرل عمى الدكؿ األطراؼ عف تمؾ التي  اإلفريقيكما أضاؼ ميثاؽ الطفؿ 
صة فيما كردت في النظاميف العربي كاألمريكي، ال سيما التزاميا باتخاذ إجراءات خا

يتعمؽ باألطفاؿ اإلناث، كاألطفاؿ المكىكبيف، كاألطفاؿ المحركميف لضماف اتاحة 
التعميـ المتساكم لكافة شرائح المجتمع؛ كأيضا التزاميا باتخاذ االجراءات المناسبة 
لضماف معاممة الطفؿ الذم يخضع لمتأديب المدرسي بشكؿ إنساني يحتـر الكرامة 

ضان اإلجراءات المناسبة لضماف أف يككف لدل األطفاؿ الذيف المبلزمة لو؛ كأف تتخذ أي
أصبحكا حكامؿ قبؿ إكماؿ تعميميـ الفرصة لمكاصمة التعميـ عمى أساس قدراتيـ 

 الفردية.
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( لتنظيـ التدابير التي يجب عمى الدكؿ األطراؼ 45المادة ) بروتوكول "مابوتو"كأفرد  
مف أيضان احكامان مميزة لـ ترد في سائر اتخاذىا لتكفؿ لممرأة الحؽ في التعميـ، كتض

محؿ البحث بشأف ىذا الحؽ، حيث فرض عمى الدكؿ األطراؼ  اإلقميميةالكثائؽ 
االلتزاـ بالقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في مجاؿ التعميـ، كحماية المرأة 
 كخاصة الطفمة مف التحرش الجنسي في المدارس كالمؤسسات التعميمية األخرل،

دماج منظكر النكع االجتماعي في المناىج الدراسية كتدريب المدرسيف.  كا 
 

 الحقوق الثقافية - 03
لكؿ شخص حؽ المشاركة في الحياة الثقافية الميثاق العربي ( مف 75ضمنت المادة )

كفي التمتع بفكائد التقدـ العممي كتطبيقاتو، كتعيد الدكؿ األطراؼ باحتراـ حرية البحث 
شاط المبدع، كحماية المصالح المعنكية كالمادية الناتجة عف اإلنتاج العممي العممي كالن

اك األدبي أك الفني )حقكؽ الممكية الفكرية(، كالسعي لمعمؿ المشترؾ كتعزيز التعاكف 
بيف الدكؿ األطراؼ عمى كؿ األصعدة كبمشاركة ألىؿ الثقافة كاإلبداع كمنظماتيـ مف 

 ترفييية كالثقافية كالفنية كتنفيذىا.أجؿ تطكير البرامج العممية كال
 

نصكص في ىذا الشأف؛ أية محؿ البحث فقد خمت تمامان مف  الوثائق األوروبيةأما 
بروتوكول "سان ( مف 47في حيف أف النظاـ األمريكي قد تضمف النص في المادة )

 عمى ذات الحقكؽ كالتزامات الدكؿ األطراؼ التي كردت في الميثاؽ العربيسمفادور" 
ف كاف البركتكككؿ قد تميز بالنص عمى اعتراؼ الدكؿ  بشأف الحقكؽ الثقافية، كا 

عف تشجيع كتنمية التعاكف كالعبلقات الدكلية في مجاالت األطراؼ بالفكائد التي تنشأ 
عمى تشجيع التعاكف الدكلي بشكؿ أكبر  ، كمكافقة الدكؿ األطراؼالعمـ كالفنكف كالثقافة
 .في ىذه المجاالت

 

( لحؽ كؿ شخص في 5/:4اإلشارة في المادة ) اإلفريقيالميثاق تضمف  بينما
( لحؽ كؿ 55/4االشتراؾ بحرية في الحياة الثقافية لممجتمع، كاإلشارة في المادة )
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الشعكب في التنمية الثقافية كالتمتع المتساكم بالتراث المشترؾ لمجنس البشرم؛ إضافة 
مى حؽ المرأة في العيش في محيط ثقافي عبروتوكول "مابوتو" ( مف :4لنص المادة )

إيجابي كالمشاركة عمى جميع المستكيات في تحديد ككضع السياسات الثقافية عمى 
 جميع المستكيات.
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 خاتمة الفصل األول

يتضح مف تحميؿ الجكانب المعيارية التي كردت في الكثائؽ محؿ البحث، أف جميع 
ظـ الحقكؽ كالحريات األساسية في كثائقيا الرئيسة قد كفمت مع اإلقميميةاألنظمة 

)النظاـ العربي( أك عبر بركتكككالت إضافية ككثائؽ متخصصة )األكربي كاألمريكي 
(؛ كال يفكتنا أف نشير ىنا أيضان إلى الدكر الياـ الذم لعبتو المجاف كالمحاكـ اإلفريقيك 

سير، ككضع التدابير في تدارؾ أم نقص باالستكماؿ كأم غمكض بالتف اإلقميمية
كاالجراءات البلـز عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذىا إلعماؿ ككفالة الحقكؽ كالحريات، 
كصنعت فقو كسكابؽ قضائية عديدة في مختمؼ حقكؽ اإلنساف، كىك األمر الذم قد 

 يككف محؿ دراسة أك دراسات قادمة لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية.

في ىذا الفصؿ قد اتخذت مف الحقكؽ التي كردت في إف المقارنة التي عقدتيا الدراسة 
الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف خط األساس ليا، كيمكف القكؿ أف الميثاؽ قد استفاد 

األخرل عمى المستكل المعيارم،  اإلقميميةمف التطكر الكبير الذم حدث في األنظمة 
 ج التالية:كمف التحميؿ الذم تـ في ىذا الفصؿ يمكننا اإلشارة إلى النتائ

  جوانب انفرد بيا الميثاق العربي 
ىناؾ بعض الحقكؽ أك الضمانات التي كردت في الميثاؽ العربي كلـ ترد في متف 

 األخرل، مثؿ: اإلقميميةالصككؾ 

محؿ البحث بكضعو قائمة أطكؿ مف  اإلقميميةتمييز الميثاؽ العربي عف الكثائؽ  -
 كارئ االستثنائية.الحقكؽ التي ال يجكز تقييدىا في حاالت الط

 حظر التفتيش التعسفي أك غير القانكني. -
حؽ المقبكض عميو أك المعتقؿ أك المكقكؼ في طمب العرض عمى الفحص  -

 الطبي.
 عدـ جكاز أف يككف الحبس االحتياطي ىك القاعدة العامة. -
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النص صراحة عمى التزاـ الدكؿ األطراؼ بحماية القضاة مف أم تدخؿ أك ضغكط  -
 أك تيديدات.

 حؽ المتيـ في االتصاؿ بذكيو. -
 حؽ المتيـ في أف يحاكـ حضكريان كأماـ قاضيو الطبيعي. -
 التزاـ الدكؿ األطراؼ بتكفير خدمات الرعاية الصحية األساسية )األكلية( مجانان. -
 

  اإلقميميةحقوق اشترك فييا الميثاق العربي مع بعض الصكوك  
يثاؽ العربي كتناكلتيا صككؾ تكجد بعض الحقكؽ أك المعايير التي كردت في الم

 ، مثؿ:اإلقميميةأخرل أيضان، كأغفمتيا بعض األنظمة 

انفرد الميثاؽ العربي كبركتكككؿ مابكتك بالنص عمى تدابير التمييز االيجابي  -
 لصالح المرأة كىك ما لـ يرد في الكثائؽ األكركبية كاألمريكية.

ة بالنص اإلفريقيائؽ األمريكية ك كركبية عف الكثيز الميثاؽ العربي كاالتفاقية األتم -
عمى ضركرة أف يككف اببلغ المقبكض عميو أك المعتقؿ بأسباب تكقيفو أك القبض 

 عميو بمغة يفيميا.
التعكيض عف التكقيؼ اك االعتقاؿ التعسفي أك غير القانكني لـ يضمف في الحؽ  -

 بية.ك إال في الميثاؽ العربي كاالتفاقية األكر 
النص عمى الحؽ في  اإلفريقياالتفاقية األمريكية كالميثاؽ تضمف الميثاؽ العربي ك  -

بية محؿ البحث مف ك االعتراؼ بالشخصية القانكنية، بينما خمت الكثائؽ األكر 
 النص عمى ىذا الحؽ.

بية كاالتفاقية األمريكية حؽ غير القادريف ك ضمف الميثاؽ العربي كاالتفاقية األكر  -
مساعدة القضائية لمدفاع عف حقكقيـ، في الحصكؿ عمى اإلعانة العدلية أك ال

 ة محؿ البحث مف النص عمى ىذا الحؽ.اإلفريقيبينما خمت الكثائؽ 



78 
 

بية كاالتفاقية األمريكية عمى ضركرة أف تككف ك نص الميثاؽ العربي كاالتفاقية األكر  -
ة محؿ اإلفريقيال في حاالت استثنائية، بينما خمت الكثائؽ إالمحاكمات عبلنية 

 نص عمى ىذه الضمانة.البحث مف ال
النص عمى عدـ جكاز محاكمة الشخص عف نفس الجـر مرتيف في الميثاؽ  -

ة محؿ اإلفريقيالعربي كاالتفاقية األكركبية كاالتفاقية األمريكية، كخمك الكثائؽ 
 البحث مف ىذه الضمانة.

النص عمى ضركرة  اإلفريقيتضمف الميثاؽ العربي كاالتفاقية األمريكية كالميثاؽ  -
تتـ المحاكمات خبلؿ ميمة معقكلة، بينما خمت االتفاقيات األكركبية مف ىذا  أف

 النص.
النص عمى حؽ المتيـ إذا كاف ال يفيـ أك يتكمـ لغة المحكمة في االستعانة  -

كركبية كاالتفاقية األمريكية، في الميثاؽ العربي كاالتفاقية األبمترجـ بدكف مقابؿ 
 .يقياإلفر كلـ يرد لو ذكر في الميثاؽ 

النص عمى حؽ المتيـ في أف يناقش شيكد االتياـ بنفسو أك بكاسطة دفاعو،  -
كحقو في استحضار شيكد النفي بالشركط المطبقة في استحضار شيكد االتياـ 
في الميثاؽ العربي كاالتفاقية األكركبية كاالتفاقية األمريكية، كلـ يتطرؽ الميثاؽ 

 ليذا الحؽ. اإلفريقي
في أف ال يجبر عمى الشيادة ضد نفسو أك يعترؼ بالذنب  النص عمى حؽ المتيـ -

في الميثاؽ العربي كاالتفاقية األمريكية، في حيف أف الكثائؽ األكركبية كاألمريكية 
 محؿ البحث لـ تنص عمى ىذا الحؽ.

النص عمى حؽ كؿ متيـ في الطعف أماـ درجة قضائية أعمى كضماف حؽ  -
االتفاقية األكركبية كاالتفاقية األمريكية، كلـ التقاضي بدرجاتو في الميثاؽ العربي ك 

 ليذا الحؽ. اإلفريقييتطرؽ الميثاؽ 
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النص عمى حؽ كؿ متيـ تثبت براءتو في التعكيض عف األضرار التي لحقت بو  -
 ليذا الحؽ. اإلفريقيفي الميثاؽ العربي كاالتفاقية األكركبية، كلـ يتطرؽ الميثاؽ 

ُمعسر في الميثاؽ العربي كاالتفاقية النص عمى عدـ جكاز حبس المديف ال -
 ليذا الحؽ. اإلفريقياألكركبية كاالتفاقية األمريكية، كلـ يتطرؽ الميثاؽ 

النص عمى قكاعد معاممة السجناء كالمحتجزيف في الميثاؽ العربي كاالتفاقية  -
ة محؿ البحث مف مثؿ ىذا اإلفريقياألمريكية، بينما خمت الكثائؽ األكركبية ك 

 النص.
عمى الحؽ في طمب المجكء السياسي في الميثاؽ العربي كاالتفاقية  النص -

بية محؿ البحث لـ ك ، في حيف أف االتفاقيات األكر اإلفريقياألمريكية كالميثاؽ 
 ف أم أحكاـ صريحة في ىذا الشأف.تتضم  

  ولم ترد في الميثاق العربي اإلقميميةحقوق وردت في المواثيق 
كلـ يرد بشأنيا نص في الميثاؽ  اإلقميميةلكثائؽ تكجد حقكؽ كضمانات كردت في ا

 العربي، كىي:

 العقكبة القاسية أك الميينة أك البلإنسانية. -
 الحظر المطمؽ إلعداـ األطفاؿ. -
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 الثاني الفصل

 لحقوق اإلنسان اإلقميميةالترتيبات المؤسسية لؤلنظمة 
إلى آليات غير قضائية  لحقكؽ اإلنساف اإلقميميةتنقسـ الترتيبات المؤسسية لؤلنظمة 

)أك شبو قضائية( كآليات قضائية. كسيتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة عمى نحك مقارف 
)كفى شكؿ جداكؿ تيسيران لغرض المقارنة( مختمؼ األبعاد المؤسسية كاإلجرائية 

تأخذ شكؿ المجاف  التيالمتعمقة بتشكيؿ كاختصاصات كمحاكر عمؿ تمؾ اآلليات 
فات فيما بينيا كتحديدان مف بغية تكضيح القكاسـ المشتركة كاالختبل ةاإلقميميكالمحاكـ 

، كالكالية ككيفية التشكيؿ( ،كمدة كشركط العضكية ،التشكيؿ )عدد األعضاء حيث
 أك ،إجراء تقديـ كمراجعة التقاريرأك  ،أك فحص القضايا ،إجراء تقديـ الشكاكل)سكاء 

 .(الصادرة /األحكاـتكصياتاإلجراء المتبع لمتابعة تنفيذ القرارات/ال

 08لحقوق اإلنسان اإلقميميةأواًل: المجان 

 المنشئة لآللية وتاريخ اإلنشاء والمقر اإلقميميةالمنظمة -أ
لجنة حقوق اإلنسان  

 العربية
المجنة األمريكية لحقوق 

 اإلنسان
ة لحقوق اإلفريقيالمجنة 

 اإلنسان والشعوب
المنظمة 
 اإلقميمية
المنشئة 

 لآللية

ة الدكؿ العربية جامع
تاريخ إنشاء المنظمة 

4<78 
 فيعدد الدكؿ األعضاء 

 منظمة الدكؿ األمريكية
 تاريخ إنشاء المنظمة

 4<7; 
 فيعدد الدكؿ األعضاء 

 اإلفريقياالتحاد 
ة اإلفريقي)منظمة الكحدة 
 سابقان(

تاريخ إنشاء المنظمة 

                                                           
ككانت معنية بتمقي كنظر الطعكف المقدمة  87>4بدأت المجنة األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف بممارسة عمميا عاـ   ;6

مف األفراد أك الدكؿ. ثـ قاـ مجمس أكركبا بتعديؿ ىذه اآللية بغرض تحسيف سرعة الفصؿ في الشكاكل كالحد مف طكؿ 
كانتيى عمؿ المجنة  ;>>4لعاـ  44لتعديؿ الذل ألغى المجنة األكركبية بمكجب البركتكككؿ رقـ اإلجراءات أماميا، كىك ا

 .>>>4في أكتكبر 
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 96>4 68المنظمة:  55المنظمة: 
عدد الدكؿ األعضاء 

 88ة: المنظم في
االتفاقية 
 اإلقميمية
المنشئة 

 لآللية

الميثاؽ العربي لحقكؽ 
 اإلنساف

 5337 االعتمادعاـ  
 عاـ دخكؿ حيز النفاذ

533; 
عدد الدكؿ المصدقة 

 >6 .48 عمى الميثاؽ
)نسبة االنضماـ مف 

إجمالي الدكؿ األعضاء 
 جامعة الدكؿ العربية في

9;)% 

ميثاؽ منظمة الدكؿ 
 73 1948 األمريكية

عبلف األمريكي لحقكؽ اإل
 1948  ككاجبات اإلنساف
 

االتفاقية األمريكية لحقكؽ 
 اإلنساف

  1969  االعتمادعاـ 
  عاـ دخكؿ حيز النفاذ

1978 
 56عدد الدكؿ المصدقة 

)نسبة االنضماـ مف 
إجمالي الدكؿ األعضاء 

منظمة الدكؿ  في
 %(99األمريكية 

لحقكؽ  اإلفريقيالميثاؽ 
 اإلنساف كالشعكب

 1981 االعتمادعاـ 
  عاـ دخكؿ حيز النفاذ

1986 
عدد الدكؿ المصدقة 

86 
)نسبة االنضماـ مف 

إجمالي الدكؿ األعضاء 
 اإلفريقياإلتحاد  في

<9)% 

 إنشاءتاريخ 
 اآللية

533< 4<8< 4<;: 

 جامبيا -بانجكؿ الكاليات المتحدة -كاشنطف مصر -القاىرة المقر
                                                           

الجميكرية -الجميكرية العربية السكرية -مممكة البحريف -دكلة اإلمارات العربية المتحدة  -المممكة  األردنية الياشمية >6
دكلة -دكلة فمسطيف -جميكرية العراؽ -جميكرية السكداف -عربية السعكديةالمممكة ال -الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الجميكرية االسبلمية المكريتانية. -الجميكرية اليمنية – دكلة ليبيا-الجميكرية المبنانية-دكلة الككيت-قطر
40 .ينص الميثاؽ عمى أف المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف مف ضمف أجيزة منظمة الدكؿ األمريكية 
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 سية لمواليةوالمحاور الرئي الموضوعي االختصاص -ب
لجنة حقوق اإلنسان  

 العربية
المجنة األمريكية لحقوق 

 اإلنسان
ة لحقوق اإلفريقيالمجنة 

 اإلنسان والشعوب
االختصاص 
الموضوعي 

 لآللية

الميثاؽ العربي 
 لحقكؽ اإلنساف

5337 

اإلعبلف األمريكي لحقكؽ  -
 ;7>4 ككاجبات اإلنساف

االتفاقية األمريكية لحقكؽ  -
 .>9>4 اإلنساف

األمريكية لمنع  تفاقيةاال -
 8;>4 كمعاقبة التعذيب

البركتكككؿ اإلضافي  -
المتعمؽ بالحقكؽ 

االقتصادية كاالجتماعية 
 ;;>4 كالثقافية

البركتكككؿ الخاص  -
باالتفاقية األمريكية بإلغاء 

 3>>4 عقكبة اإلعداـ
اتفاقية الدكؿ األمريكية  -

بشأف االختفاء القسرم 
 7>>4 لؤلشخاص

ة بشأف االتفاقية األمريكي -
الكقاية مف العنؼ ضد 

النساء كاستئصالو كالمعاقبة 
 7>>4 عميو

االتفاقية األمريكية لمقضاء  -
عمى جميع أشكاؿ التمييز 

 اإلفريقي االتحادميثاؽ  -
لحقكؽ  اإلفريقيالميثاؽ  -

 اإلنساف كالشعكب
4<;4 

 اإلفريقيمعاىدة االتحاد  -
التي تحكـ جكانب 

خاصة لمشاكؿ البلجئيف 
 >9>4 في أفريقيا

حقكؽ ل اإلفريقيالميثاؽ  -
 3>>4 كرفاىة الطفؿ

بركتكككؿ الميثاؽ  -
لحقكؽ اإلنساف  اإلفريقي

كالشعكب بشأف حقكؽ 
 5336 أفريقيا فيالمرأة 

بشأف  اإلفريقيالميثاؽ  -
 كاالنتخاباتالديمقراطية 
 5344 كالحككمة

 ميثاؽ األمـ المتحدة -
اإلعبلف العالمي لحقكؽ  -

الكثائؽ التي ك اإلنساف 
 فيأقرتيا األمـ المتحدة 

 .حقكؽ اإلنساف مجاؿ



83 
 

ضد األشخاص ذكل 
 >>>4 اإلعاقة

االتفاقية األمريكية ضد  -
العنصرية، التمييز 

كاألشكاؿ ذات  العنصرم
الصمة مف عدـ التسامح 

5346 
االتفاقية األمريكية ضد  -

ع أشكاؿ التمييز كعدـ جمي
 5346التسامح 

االتفاقية األمريكية بشأف  -
حماية حقكؽ اإلنساف لكبار 

 5348السف 

الكثائؽ التي أقرتيا  -
المؤسسات المتخصصة 
التابعة لؤلمـ المتحدة 
التي تتمتع الدكؿ 

األطراؼ في الميثاؽ 
 .بعضكيتيا

 

المحاور 
الرئيسية 

 لموالية

فحص التقارير 
الدكرية المقدمة مف 
الدكؿ األطراؼ حكؿ 

تنفيذ التزاماتيـ 
بمكجب الميثاؽ 

كمناقشة تمؾ التقارير 
مي الدكؿ مع ممث

صدار  األطراؼ كا 
مبلحظات كتكصيات 

 ختامية بشأنيا.
 

إجراء فحص  -4
الشكاكل المقدمة مف أم 
شخص أك جماعة أك أية 
ىيئة غير حككمية في 
دكلة مف الدكؿ األعضاء 

في منظمة الدكؿ 
األمريكية  بشأف االدعاء 
بكقكع انتياؾ لحقكؽ 

 اإلنساف.
إجراء فحص  -5

الشكاكل مف دكلة طرؼ 
ب انتياكات بشأف ارتكا

المحكر الخاص  -
بالتركيج لحقكؽ اإلنساف 
كالشعكب: مف خبلؿ 

التكعية كنشر المعمكمات 
كعقد الندكات 
 كالمؤتمرات.

 
المحكر الخاص بحماية  -

حقكؽ اإلنساف كالشعكب 
 خبلؿ: مف

إجراء فحص  -4
الشكاكل الفردية 
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ألحد حقكؽ اإلنساف 
بمكجب االتفاقية األمريكية 
لحقكؽ اإلنساف مف قبؿ 
دكلة طرؼ شريطة 
إعبلنيا أنيا تعترؼ 
باختصاص المجنة في 

 ذلؾ الخصكص.
متابعة الكضع العاـ  -6

الدكؿ  فيلحقكؽ اإلنساف 
األعضاء، كنشر تقارير، 
عند الحاجة، حكؿ تمؾ 

 األكضاع.
القياـ بزيارات لمدكؿ  -7

عضاء لتقديـ تحميؿ األ
لمكضع العاـ أك التحرم 
عداد  بشأف حالة محددة كا 

ىذا الخصكص  فيتقرير 
كتقديمو إلى المجمس 
الدائـ كلمجمعية العامة 
 لمنظمة الدكؿ األمريكية.

الطمب مف حككمات  -8
الدكؿ األعضاء تزكيد 
المجنة بمعمكمات عف 
اإلجراءات التي اتخذتيا 

في مسائؿ حقكؽ 

صدار قرارات  كا 
 بشأنيا.

إجراء فحص الشكاكل  -5
المقدمة مف دكلة طرؼ 
بالميثاؽ ضد دكلة طرؼ 

الميثاؽ بشأف  فيأخرل 
صدار  انتياؾ أحكامو كا 

 قرارات بشأنيا.
إجراء فحص التقارير  -6

الدكرية المقدمة مف الدكؿ 
 األطراؼ.

 
المحكر الخاص بتفسير  -

لحقكؽ  اإلفريقياؽ الميث
بناءن  اإلنساف كالشعكب

عمى طمب دكلة طرؼ، 
 اإلفريقي االتحادأجيزة 

 أك األفراد.
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 اإلنساف.
خدمات  تقديـ -9

استشارية لمدكؿ األعضاء 
 بناء عمى طمبيا.

التكعية بحقكؽ  -:
اإلنساف مف خبلؿ نشر 
تقارير مكاضيعية لحقكؽ 

 اإلنساف.
 

 العضوية -ج
لجنة حقوق اإلنسان  

 العربية
المجنة األمريكية لحقوق 

 اإلنسان
ة لحقوق اإلفريقيالمجنة 

 اإلنسان والشعوب
عدد 

 األعضاء
 فتيـ الشخصيةبص 44 بصفتيـ الشخصية : بصفتيـ الشخصية :

شروط 
 العضوية

مف ذكم الخبرة كالكفاءة 
العالية في مجاؿ عمؿ 

 المجنة
في المجنة مقترحان أعدت 
لمبادئ  :534عاـ 

كمعايير تكجييية 
كاسترشاديو بشأف شركط 
كمؤىبلت األشخاص 
المرشحيف لشغؿ 

عضكية لجنة حقكؽ 

التمتع بصفات خمقية 
عالية كمشيكد ليـ 

بالكفاءة في مجاؿ حقكؽ 
 .اإلنساف

بأعمى قدر مف  التحمي
االحتراـ كسمك األخبلؽ 

 كالنزاىة كالحيدة
مجاؿ حقكؽ الكفاءة في 

اإلنساف كالشعكب مع ضركرة 
االىتماـ باشتراؾ األشخاص 
 .ذكم الخبرة في مجاؿ القانكف

تنص القكاعد اإلجرائية لمجنة 
عمى عدة كظائؼ تتعارض 

عضكية  مع استقبللية كنزاىة
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اإلنساف العربية، تـ 
التأكيد فييا عمى اىمية 

بالخبرة تمتع المرشحيف 
القانكنية كالخبرة في 
مجاؿ حقكؽ اإلنساف 
كتجنب التقدـ بمرشحيف 
قد تتعارض مناصبيـ 
مع االضطبلع بعمميـ 

 عمى نحك مستقؿ

المجنة كعضك في الحككمة، 
منصب الكزير أك نائب 

، الدبمكماسيالكزير، الممثؿ 
المديريف أك المكظفيف 

 القانكنيالكزارات، المستشار ب
 .أجنبيلمكتب 

كيفية 
اختيار 
 األعضاء

ينتخب لعضكية المجنة 
مف يحصؿ عمى أعمى 

 نسبة مف أصكات
مرشحي الدكؿ األطراؼ 

في الميثاؽ خبلؿ 
 اجتماع لمدكؿ األطراؼ.

 
 

تنتخب الجمعية العامة  -
لمنظمة الدكؿ 

األمريكية أعضاء 
المجنة بصفتيـ 

الشخصية مف قائمة 
أسماء المرشحيف ب

تقترحيا حككمات 
 .الدكؿ األعضاء

 
لكؿ حككمة مف تمؾ  -

الحككمات أف ترشح 
ثبلثة أشخاص كحد 
أقصى، يككنكف مف 
مكاطني الدكؿ التي 
ترشحيـ أك أية دكؿ 
أخرل أعضاء في 

مؤتمر رؤساء  في انتخابيـيتـ 
االتحاد  فيالدكؿ كالحككمات 

عف طريؽ االقتراع  اإلفريقي
السرم مف بيف قائمة مرشحي 
 الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ

 
ال يجكز ألم دكلة طرؼ في 
الميثاؽ أف ترشح أكثر مف 
شخصيف، كينبغي أف يككف 

كف مف رعايا الدكؿ المرشح
األطراؼ في ىذا 

.كحينما تتقدـ إحدل  الميثاؽ
الدكؿ بمرشحيف اثنيف يجب 
أف يككف أحدىما مف غير 

 .مكاطنييا
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 .منظمة الدكؿ األمريكية
كعندما تقترح الئحة مف 
ثبلثة مرشحيف، فإف أحد 
ىؤالء عمى األقؿ يجب 

كف مكاطنان مف أف يك
دكلة غير تمؾ التي 

 .اقترحت البلئحة
مدة 

 العضوية
سنكات قابمة لمتجديد  7

 مرة كاحدة فقط. 
 

سنكات قابمة لمتجديد  7
 مرة كاحدة فقط

 سنكات قابمة لمتجديد 9 

امتيازات 
وحصانات 

أعضاء 
 ةالمجن

تتعيد الدكؿ األطراؼ 
بأف تضمف ألعضاء 
المجنة الحصانات 
البلزمة كالضركرية 
لحمايتيـ ضد أم شكؿ 
مف أشكاؿ المضايقات 
أك الضغكط المعنكية أك 
المادية أك أم تتبعات 
قضائية بسبب مكاقفيـ 
أك تصريحاتيـ في إطار 
قياميـ بمياميـ 

 .كأعضاء في المجنة
 

في تمؾ الدكؿ  -
كالتي  أعضاء المنظمة

تككف أطرافان في االتفاقية 
األمريكية لحقكؽ 

يتمتع  –اإلنساف 
مف  –أعضاء المجنة 

كقت انتخابيـ كعمى 
 –مدل مدة عضكيتيـ 

بالحصانات الممنكحة 
لمممثميف الدبمكماسييف 
بمكجب القانكف الدكلي، 

أثناء  –كيتمتعكف كذلؾ 
باالمتيازات  –مناصبيـ 

الدبمكماسية التي يتطمبيا 
 .كاجباتيـأداء 

يتمتع أعضاء المجنة خبلؿ 
مباشرتيـ مياميـ باالمتيازات 

حصانات الدبمكماسية كال
الممنكحة بمكجب اتفاقية 

الخاصة  اإلفريقي االتحاد
باالمتيازات كالحصانات 

 الدبمكماسية
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في تمؾ الدكؿ  -
أعضاء المنظمة كالتي 
ال تككف أطرافان في 
االتفاقية األمريكية 

يتمتع  –لحقكؽ اإلنساف 
أعضاء المجنة 
بالحصانات كاالمتيازات 
التي تتعمؽ بمناصبيـ 
كالتي يتطمبيا أداء 

 .كاجباتيـ باستقبللية
شروط 
إنياء 
 العضوية

إذا انقطع عضك في 
بإجماع رأل  –المجنة 

عف  -أعضائيا اآلخريف
االضطبلع بكظائفو 

بدكف تقديـ عذر مقبكؿ 
كبسبب غير الغياب ذم 

 الطابع المؤقت

 8 بأغمبيةالمجنة  تقرر
أصكات عمى األقؿ 

 اتساؽحدكث عدـ 
ألفعاؿ أحد أعضائيا مع 

متطمبات التجرد 
كالنزاىة.  كاالستقبللية

يتـ إرساؿ ذلؾ القرار 
إلى الجمعية العامة 
لمنظمة الدكؿ 
 األمريكية.

 
يمتـز األعضاء المنتيية 
كاليتيـ بعدـ تمثيؿ دكؿ 

 فيأك أفراد أماـ المجنة 
ءات مف اإلجرا أم

في حالة إجماع رأم األعضاء 
اآلخريف بالمجنة عمي تكقؼ 
أحد األعضاء عف أداء 
كاجباتو ألم سبب غير 

 ىعمالغياب المؤقت، يتعيف 
 إلىرئيس المجنة أف يبمغ ذلؾ 

 اإلفريقي لبلتحاداألميف العاـ 
 الذم يعمف أف المقعد شاغر

 
ات كفقان لقكاعد اإلجراء

الخاصة بالمجنة، ال ينبغي أف 
عضك مف المجنة  أميضطمع 

بكظيفة قد تشكؿ انتقاصا 
كحياده كعضك في  الستقبلليتو

الحككمة، كزير أك نائب كزير، 
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المتبعة داخميا كذلؾ 
 لمدة عاميف.

 قانكني، مستشار دبمكماسي
كظيفة  أملكزارة الخارجية أك 

سياسية. كعمى مكتب المجنة 
المشكؿ مف رئيس المجنة 
كنائبو مف التحقؽ مف تمؾ 

لشركط كفى حالة حدكث ا
ذلؾ، يقـك رئيس المجنة 

 االتحادبإخطار رئيس 
بحيث يصبح ذلؾ  اإلفريقي

 المقعد شاغران.
دورية 
 االنعقاد

 الداخميال يحدد النظاـ 
 ان محدد ان لمجنة عدد
العاـ  فيلمدكرات 

كيقرر أعضاء  الكاحد. 
 فيالمجنة عدد الدكرات 

العاـ الكاحد بناءن عمى 
مزمع عدد التقارير ال

. كما تعقد مناقشتيا
عادية  اجتماعاتالمجنة 

 لتسيير عمميا.

تعقد المجنة عمى األقؿ 
 فيدكرتيف عاديتيف 

 العاـ.

العاـ  في اجتماعيفعمى األقؿ 
 لمدة أسبكعيف

دورات 
انعقاد غير 

 عادية

ينص النظاـ الداخمي 
لمجنة عمى عقد 

اجتماعات استثنائية 
بناء عمى دعكة مف 

عمى ناء الرئيس أك ب

يحؽ لمجنة عقد جمسات 
 خاصة كما يتراءل ليا

يجكز لمجنة أف تقرر عقد 
دكرات انعقاد غير عادية، 

يجكز لرئيس المجنة أف يدعك 
لدكرات انعقاد غير عادية 

عمى طمب أغمبية  -بناء
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طمب أغمبية أعضاء 
 المجنة

أعضاء المجنة، أك بناء عمى 
 .اإلفريقيطمب رئيس االتحاد 

 
 

 45رير الدورية وفحصياتقديم التقا -د
لجنة حقوق اإلنسان  

 العربية
المجنة األمريكية لحقوق 

 اإلنسان
ة لحقوق اإلفريقيالمجنة 

 اإلنسان والشعوب
دورية تقديم 

التقارير 
 الدورية

تتعيد الدكؿ األطراؼ 
بتقديـ تقارير بشأف 
التدابير التي اتخذتيا 
إلعماؿ الحقكؽ 

كالحريات المنصكص 
 عمييا في الميثاؽ،

كبياف التقدـ المحرز 
لمتمتع بيا كذلؾ كؿ 

 .ثبلثة أعكاـ
 

ال يتضمف النظاـ 
إجراءن لتقديـ  األمريكي

التقارير الدكرية مف الدكؿ 
 التزاماتيـبشأف تنفيذ 

األمريكية  االتفاقيةبمكجب 
نما  لحقكؽ اإلنساف، كا 

 عمى االتفاقيةتنص 
 التقارير: مف نكعيف

أكالن: تحيؿ الدكؿ األطراؼ 
لمجنة نسخة عف كؿ إلى ا

التقارير التي ترفعيا سنكيان 

تتعيد كؿ دكلة طرؼ بأف 
تقريرا حكؿ سنتيف تقدـ كؿ 

التدابير التشريعية أك التدابير 
األخرل التي تـ اتخاذىا 
بيدؼ تحقيؽ الحقكؽ 
كالحريات التي يكفميا 

 .الميثاؽ
 

 اإلفريقيالبركتكككؿ يمـز 
  لحقكؽ المرأة في أفريقيا
 فيالدكؿ األطراؼ بأف تبيف 

                                                           

يعتمد النظاـ األكركبي لحقكؽ اإلنساف باألساس عمى إجراء تقديـ الشكاكل الفردية إلى المحكمة األكركبية لحقكؽ   74
اإلنساف، كال يتضمف إجراء لتقديـ التقارير الدكرية بشأف تنفيذ الدكؿ إللتزاماتيـ بمكجب اإلتفاقية األكركبية لحقكؽ 

ف العاـ لمجمس أكركبا يحؽ لو أف يطمب مف الدكؿ األعضاء إعداد تقارير اإلنساف، كلكف تنص األخيرة عمى أف األمي
بشأف تنفيذىـ لمميثاؽ. كفقان لبعض اإلتفاقيات األخرل لحقكؽ اإلنساف فى إطار مجمس أكركبا تطمب مف الدكؿ تقديـ 

تفاقية اإلطارية لحماية األقميات تقارير دكرية كالميثاؽ اإلجتماعى األكركبى كميثاؽ لغات األقميات أكالمغات اإلقميمية كاإل
 .الكطنية
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إلى المجمس االقتصادم 
كاالجتماعي األمريكي 

كالمجمس األمريكي لمتربية 
كالعمـك كالثقافة، لكي 

تتمكف المجنة مف تعزيز 
الحقكؽ المتضمنة في 
المعايير االقتصادية 
كاالجتماعية كالتربكية 
كالعممية كالثقافية المبينة 

ة الدكؿ في ميثاؽ منظم
 .األمريكية

 
ثانيان: التقارير المقدمة بناء 
عمى طمب المجنة، حيث 

 فيأف األخيرة ليا الحؽ 
أف تطمب مف حككمات 
الدكؿ األعضاء تزكيدىا 
بمعمكمات عف اإلجراءات 
التي اتخذتيا في مسائؿ 

 ىذا كفي ،حقكؽ اإلنساف
 تمتـزالتقارير  مف النكع

 عمى بالرد فقط الدكلة
 مف إلييا ردةالكا المسائؿ

 المجنة.

يرىا المقدمة إلى إطار تقار 
 اتخذتيا التيالمجنة التدابير 

 لتنفيذ البركتكككؿ.

ب عمى الدكؿ األطراؼ يج تدرس المجنة التقارير الحوار 
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التفاعمي 
مع الدولة 
مقدمة 
 التقرير

التي تقدميا الدكؿ 
األطراؼ بحضكر مف 
يمثؿ الدكلة المعنية 
 لمناقشة التقرير.

 
كتعقد الجمسات بشكؿ 
عمني، ما لـ تقرر 
 المجنة خبلؼ ذلؾ.

أف ترسؿ ممثميف عنيا 
لحضكر جمسات المجنة 

 المخصصة لمناقشة تقريرىا.
 

الجديد لمجنة  الداخميالنظاـ 
أشار  5343ة لعاـ اإلفريقي

ال  التيإلى اف الدكؿ 
تستجيب لدعكة المجنة في 

عنيا إلى  ممثميفإرساؿ 
ستناقش فييا  التيالدكرة 

 المجنة تقرير تمؾ الدكلة، يتـ
تأجيؿ معالجة التقرير إلى 
الدكرة المقبمة، فإف رفضت 
الدكلة إرساؿ ممثميف عنيا 

رغـ التأجيؿ، فإف المجنة تقـك 
بمعالجة التقرير في غياب 

ة المعنية كتقـك الدكل ممثمي
بمكافاة األخيرة بمبلحظاتيا 
 كتكصياتيا بشأف التقرير

 
نتيجة 
فحص 
 التقارير

تصدر المجنة 
مبلحظاتيا كتقدـ 

لتكصيات الكاجب ا
اتخاذىا طبقان ألىداؼ 
الميثاؽ بعد فحص 

 تنتيي لمتقارير لدل بحثيا
 تقرير دادإع إلى المجنة

 الجمعية إلى برفعو تقـك
الدكؿ  لمنظمة العامة

 ىذا كيتضمف األمريكية،

حظات تصدر المجنة مبل
ختامية حكؿ تقرير الدكلة 

تقرير المجنة  فيكتضمنيا 
 .الذل يتناكؿ انشطتيا
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التقرير كعقد جمسة 
الحكار التفاعمي مع 
 ممثمي الدكلة المعنية.

 
تحيؿ المجنة تقريران 
سنكيان يتضمف 

مبلحظاتيا كتكصياتيا 
إلى مجمس جامعة 
الدكؿ العربية عف 
 طريؽ األميف العاـ.

 
 

 التقدـ مدل التقرير
 حماية مجاؿ فيالمحرز 
 الكاردة الحرياتك  الحقكؽ

 في
 ىذا كيتمتع االتفاقية،

 كصفي، بطابع التقرير
 التقارير إلى يستند

 التي المعمكماتك 
 األعضاء، الدكؿ تقدميا

راج إد لمجنة كيمكف
 تمؾ عمى بناء تكصيات

 تككف كقد المعمكمات،
 أك عامة التكصيات

 معينة دكلة بشاف خاصة
 إجراء معيف. التخاذ

 العامة الجمعية كتقـك
 كما يمكف ببحث التقرير،

 التكصيات اعتماد
 كأف المجنة، مف المقترحة

 مف مناسبا تراه ما تتخذ
 عمىبناء  إجراءات
 التقرير. محتكل

 
عمنية نتيجة 

فحص 
تعتبر تقارير المجنة 
كمبلحظاتيا الختامية 

ظات الختامية تعتبر المبلح 
عمنية كيتـ نشرىا كذلؾ عمى 



94 
 

كتكصياتيا كثائؽ  التقرير
عمنية تعمؿ المجنة 
عمى نشرىا عمى 

كيتـ نطاؽ كاسع. 
نشرىا كذلؾ عمى 
مكقع المجنة عمى 

 اإلنترنت

 مكقع المجنة عمى اإلنترنت

متابعة تنفيذ 
 التوصيات

كفقا  لمخطكط 
إلعداد  االسترشادية

 التقارير كتقديميا:
تضع المجنة في  -

نياية التكصيات 
الختامية تكصية أك 
أكثر ترل أنيا ذات 
أكلكية كأىمية 

خاصة في التنفيذ، 
كيجكز أف تطمب 

قرير مرحمي المجنة ت
بتنفيذ ىذه 
 التكصيات.

يتكلى مقرر التقرير  -
متابعة تنفيذ 

التكصيات الختامية 
كيتكلى إعداد 
كعرض تقرير 

مبلحظاتيا  فيتحدد المجنة  
الختامية، عند الحاجة إلى 

تتطمب  التي، القضايا ذلؾ
عاجؿ مف قبؿ الدكلة  انتباه

الطرؼ. كتحيؿ المجنة 
 لبلتحادلمجمعية العامة 

 تمؾ المبلحظات. اإلفريقي
يقـك أعضاء المجنة بمتابعة 
تنفيذ التكصيات في إطار 
زياراتيـ التركيجية لمدكؿ 

 األطراؼ المعنية
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مرحمي عمى المجنة 
عف التقدـ المحرز 

تنفيذ التكصيات  في
 التيالختامية 

اختارت المجنة 
 أكلكية تنفيذىا.

دكر 
منظمات 
المجتمع 
المدني في 
إطار إجراء 
ؿ تقارير الدك 
 األطراؼ

إف الدكؿ األطراؼ 
مطالبة بتقديـ 
معمكمات حكؿ 
التعاكف مع 

المؤسسات الكطنية 
المعنية بحقكؽ 

اإلنساف كالمنظمات 
غير الحككمية 

كالييئات كالجيات 
 ذات المصمحة كمدل
مشاركتيا كاالستعانة 
بيا في عممية إعداد 
التقارير الدكرية 

 المقدمة
 

تستقبؿ المجنة التقارير 
المعدة مف  المكازية

المؤسسات الكطنية 
المعنية بحقكؽ 

تمع يحؽ لمنظمات المج 
المدني مكافاة المجنة بتقارير 

مكازية لتقارير الدكؿ 
 األطراؼ.

 
يحؽ لمنظمات المجتمع 
المدني حضكر جمسات 

 مناقشة التقارير.
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اإلنساف، كالمنظمات 
غير الحككمية، 
كالمؤسسات 

األكاديمية، كمعاىد 
البحكث، كالمنظمات 

، كممثميف اإلقميمية
المجتمع المدني، 
كالييئات كالجيات 
 ذات المصمحة.

 
يمكف لممؤسسات 
الكطنية المعنية 
بحقكؽ اإلنساف 
كالمنظمات غير 

كالييئات الحككمية، 
كالجيات ذكل 

المصمحة التي ترغب 
في حضكر مناقشة 
المجنة لتقارير الدكؿ 
األطراؼ  أف تتقدـ 
بطمب لمجنة في ىذا 

 الشأف.
 

ال يجكز لتمؾ الجيات 
أف تتدخؿ في عممية 
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الذل  تفاعميالحكار ال
يتـ بيف المجنة كالدكلة 
الطرؼ، كال يسمح ليا 

بتقديـ مداخبلت 
تعقيبيو خبلؿ عممية 

 لحكارا
 

تعقد المجنة جمسات 
لمنظمات استماع 

المجتمع المدني عمى  
ىامش الحكار 

التفاعمي مع الدكلة 
 الطرؼ
 

تككف المعمكمات 
المكتكبة )التقارير 

المكازية( كالمساىمات 
الشفيية )جمسات 
االستماع( كثائؽ 
عمنية إال إذا قررت 
المجنة عكس ذلؾ 
بناء عمى طمب 

 المنظمة
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 49. إجراء تقديم الشكاوى الفرديةىـ
ة لحقوق اإلفريقيالمجنة  المجنة األمريكية لحقوق اإلنسان 

 اإلنسان والشعوب
الجية/الجيات 

المقدمة 
 لمشكوى

م شخص أك جماعة أك أية ىيئة غير أ
حككمية معترؼ بيا قانكنان في دكلة مف الدكؿ 
األعضاء في منظمة الدكؿ األمريكية تتضمف 
االدعاء بانتياؾ لحقكؽ اإلنساف مف قبؿ دكلة 
عضك في المنظمة )سكاء كانت طرؼ في 

لحقكؽ اإلنساف أك لـ تكف  االتفاقية األمريكية
 كذلؾ(.

 نكنيقااك  طبيعيشخص  أم

شروط مقبولية 
 الشكاوى

أف تككف طرؽ المراجعة التي يكفرىا القانكف  -
 .المحمي قد اتبعت كاستنفدت

أف تككف الشككل قد قدمت خبلؿ ستة  -
أشير مف تاريخ إببلغ القرار النيائي إلى 
 .الشخص الذم يدعي أف حقكقو قد انتيكت

أال يككف مكضكع الشككل عالقان أماـ ىيئة  -
 .لية أخرل لمبت فيوإجرائية دك 

أف تحتكم الشككل اعمى اسـ كجنسية  -
كمينة كمحؿ إقامة كتكقيع الشخص أك 
األشخاص أك الممثؿ القانكني الذم قدـ 

 .العريضة
 

أف تحمؿ اسـ مرسميا حتى  -
كلك طمب إلي المجنة عدـ 

 .ذكر اسمو
أف تككف متمشية مع ميثاؽ  -

أك مع ىذا  اإلفريقي االتحاد
 .الميثاؽ

أف ال تتضمف ألفاظا نابية  -
أك مسيئة إلي الدكلة المعنية 

 االتحادأك مؤسساتيا أك 
 .اإلفريقي

أال تقتصر فقط عمي  -
األنباء التي تبثيا  تجميع

                                                           
 .ال تتمتع لجنة حقكؽ اإلنساف العربية بيذا االختصاص  42
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 االستثناء عمى تمؾ الشركط:
 

ال يطبؽ شرط استنفاذ سبؿ االنتصاؼ 
الداخمي ككذلؾ شرط المدة الزمنية لتقديـ 

 :الشككل في الحاالت التالية
إذا كاف القانكف الداخمي لمدكلة المعنية ال  -

يكفر اإلجراءات القانكنية السميمة لحماية 
 .الحقكؽ المدعى انتياكيا

إذا تـ حرماف مف يدعي أف حقو قد انتيؾ  -
مف استعماؿ طرؽ المراجعة الداخمية أك منع 

 .مف استنفادىا
إذا حصؿ تأخير ال مبرر لو في إصدار  -

 استعماؿ طرؽ المراجعة.حكـ نيائي بنتيجة 
 

 كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية.
أف تأتي بعد استنفاد كسائؿ -

اإلنصاؼ الداخمية إف كجدت 
ما لـ يتضح لمجنة أف 

إجراءات كسائؿ اإلنصاؼ 
ىذه قد طالت بصكرة غير 

 .عادية
أف تقدـ لمجنة خبلؿ فترة  -

زمنية معقكلة مف تاريخ 
استنفاد كسائؿ اإلنصاؼ 

تاريخ الذم الداخمية أك مف ال
حددتو المجنة لبدء النظر في 

 .المكضكع
أال تتعمؽ بحاالت تمت -

تسكيتيا طبقا لمبادئ ميثاؽ 
األمـ المتحدة كميثاؽ االتحاد 

 .كأحكاـ ىذا الميثاؽ اإلفريقي
 
 
 
 
 

التسوية 
 السممية

تضع المجنة نفسيا تحت تصرؼ األطراؼ 
المعنية بيدؼ التكصؿ إلى تسكية كدية 

 .ساس احتراـ حقكؽ اإلنسافلمقضية عمى أ

بمحاكلة  يمكف لمجنة أف تقـك
لمتسكية السممية بناء عمى 

مبادرة منيا أك بناء عمى طمب 
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إذا تـ التكصؿ إلى تسكية كدية، تعد المجنة 
تقريران كتحيؿ نسخان عنو إلى مقدـ الشككل إلى 
األميف العاـ لمنظمة الدكؿ األمريكية لنشره. 
كيحتكم التقرير عمى بياف مقتضب لمكقائع 

 كالحؿ الذم تـ التكصؿ إليو.
كفى حالة عدـ تكصؿ المجنة لتسكية كدية، 
فإنيا تعد تقرير تبيف فيو الكقائع كتعرض 

استنتاجاتيا، كيرسؿ التقرير إلى الدكلة المعنية 
كلكف ال يحؽ ليا نشره كيمكف لمجنة أف تقدـ 

ذا  التياالقتراحات كالتكصيات  تراىا مناسبة، كا 
لـ تتكصؿ المجنة إلى تسكية كدية لمنزاع فإنيا 

 تتابع نظرىا في القضية.

مف األطراؼ المعنية  أم
كيتعيف مكافقة كافة األطراؼ 
عمى اإلجراء، كيمكف أف يتـ 
إيقاؼ اإلجراء بناء عمى طمب 

 مف األطراؼ. أم

إجراءات النظر 
 في الشكوى

إذا اعتبرت المجنة الشككل مقبكلة، فإنيا  -
ت مف حككمة الدكلة المشكك تطمب معمكما

 .ضدىا
تتحقؽ المجنة مف صحة الكاقعة، كيمكف أف  -

تجرم تحقيقان، إذا رأت ذلؾ ضركريان، كمف 
أجؿ إجراء التحقيؽ تطمب المجنة كؿ 
التسييبلت الضركرية فتكفرىا ليا الدكلة 

 .المعنية
 

 التدابير التحفظية:-
يمكف لمجنة أف تطمب مف الدكؿ اتخاذ تدابير 

ازية أك استباقية تحكؿ دكف كقكع ضرر احتر 
غير قابؿ لئلصبلح. كما يمكف لمجنة اتخاذ 

بناءن عمى مبادرة مف المجنة أك 
بناء عمى طمب مف أحد 

أطراؼ الشككل، يمكف عقد 
حكؿ الشككل،  استماعجمسة 

يتـ فييا السماح بالعركض 
الشفيية لؤلطراؼ المعنية 
 .كاإلجابة عمى تساؤالت المجنة
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تدابير متابعة، كطمب معمكمات مف األطراؼ 
المعنية حكؿ كؿ مكضكع لو عبلقة بالتدابير، 

 كبتطبيؽ كسرياف التدابير التحفظية.
 

تفحص المجنة األدلة المقدمة مف الحككمة -
لة التي تـ المعنية، كمقدـ الشككل، كاألد

الحصكؿ عمييا مف الشيكد عمى الكقائع، أك 
التي تـ الحصكؿ عمييا مف المستندات أك 
السجبلت أك النشرات الرسمية أك عف طريؽ 

 التحقيقات بالمكقع
 

تعد المجنة تقريران يذكر  –بعد فحص األدلة 
 الكقائع كالنتائج التي تتعمؽ بالقضية
 كالتكصيات التي تراىا مناسبة.

 
التقرير إلى الدكلة المعنية، كلكف ال يرسؿ 

 .يحؽ ليا نشره
تحدد المجنة ميمة ينبغي عمى الدكلة أف  -

تتخذ خبلليا اإلجراءات المفركض عمييا 
 .اتخاذىا لمعالجة مكضكع الشككل

تقرر المجنة باألغمبية المطمقة ألصكات  -
أعضائيا ما إذا كانت الدكلة قد اتخذت 

كاف يجب أف  اإلجراءات المبلئمة كما إذا
 .تنشر تقريرىا

 األخرل  ةاإلقميميتتيح بعض المعاىدات شكاوى فردية 
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معاىدات 
 إقميمية

لحقكؽ اإلنساف تقديـ شكاكل فردية إلى 
البمداف األمريكية لمنع  اتفاقيةالمجنة، مثؿ 

البمداف  كاتفاقيةالتعذيب كالمعاقبة عميو، 
األمريكية لمنع العنؼ ضد المرأة كالمعاقبة 

البمداف األمريكية  كاتفاقيةكالقضاء عميو، 
لؤلشخاص،  القسرم باالختفاءالمتعمقة 
األمريكية  لبلتفاقية اإلضافيؿ كالبركتككك 

 االقتصاديةلحقكؽ اإلنساف المتعمؽ بالحقكؽ 
 كالثقافية كاالجتماعية

ليقدـ  تنشر القرارات في التقارير السنكية لمجنة عمنية القرارات
 .بمعرفة المجنة إلى الجمعية العامة لممنظمة

تصبح القرارات عمنية بعد 
مكافقة جمعية رؤساء دكؿ 

 اإلفريقي تحاداالكحككمات 
 

يمكف لمجنة بناءن عمى مبادرة   مراجعة القرارات
منيا أك طمب أحد أطراؼ 
 الشككل مراجعة قرارىا.

متابعة 
 التوصيات

تطمب المجنة مف الدكلة المعنية معمكمات 
 كتعقد جمسة استماع لتقييـ مدل تنفيذ قراراتيا

 

تطمب المجنة مف الدكلة 
المعنية مكافاتيا بمعمكمات 

اإلجراءات التي اتخذتيا  حكؿ
لتنفيذ قرارىا كيقدـ مقرر تقرير 
الدكلة تقريران إلى المجنة في 

 ىذا الشأف.
يمكف لمجنة أف تمفت انتباه 
المجنة الفرعية لمجنة الممثميف 
الدائميف كالمجمس التنفيذم 
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لتطبيؽ قرارات االتحاد 
إزاء حاالت عدـ  اإلفريقي

 .الدكؿ لقرارات المجنة امتثاؿ
 

 40الشكاوى بين الدول -و
 ة لحقوق اإلنسان والشعوباإلفريقيالمجنة  المجنة األمريكية لحقوق اإلنسان

يمكف ألية دكلة طرؼ أف تعمف أنيا تعترؼ  -
باختصاص المجنة في أف تتمقى كتتقصي 

الشكاكل التي تدعي فييا دكلة طرؼ أف دكلة 
أخرل قد ارتكبت انتياكات ألحد حقكؽ 

مييا في االتفاقية اإلنساف المنصكص ع
 .األمريكية لحقكؽ اإلنساف

إف الشكاكل المقدمة عمبلن بيذه المادة ال  -
تقبؿ كال تدرس إال إذا قدمتيا دكلة طرؼ كانت 
قد أعمنت أنيا تعترؼ باختصاص المجنة في 

كال تقبؿ المجنة أم شككل  .ىذا الخصكص
 .ضد أية دكلة طرؼ لـ تصدر ذلؾ اإلعبلف

عبلف الخاص باالعتراؼ يمكف أف يجعؿ اإل -
باختصاص المجنة سارم المفعكؿ لمدة غير 
محددة مف الزمف أك لمدة محددة أك في حالة 

 .محددة
 

يخضع قبكؿ المجنة لمشكاكل المقدمة ضد 

يجكز ألم دكلة طرؼ في ىذا الميثاؽ إذا رأت  -
كت أحكامو أف أف دكلة أخرم طرفا فيو قد انتي

تخطر المجنة مباشرة بتكجيو رسالة إلي رئيسيا 
 .كالدكلة المعنية اإلفريقي لبلتحادكاألميف العاـ 

ال يجكز لمجنة النظر في أم مكضكع يعرض  -
عمييا إال بعد التأكد مف استنفاذ كؿ كسائؿ 
اإلنصاؼ الداخمية إف كجدت ما لـ يتضح أف 

 إجراءات النظر فييا قد طالت لمدة غير
 .معقكلة

مع  اجتماعات. تقـك المجنة بتعييف مقرر كعقد 
الدكؿ المعنية لمكصكؿ إلى تسكية كدية لمنزاع إذا 
ذا قبؿ أطراؼ النزاع  رغب األطراؼ في ذلؾ، كا 

تحت  االتفاؽفإنيـ يمضكف  االتفاؽمشركع 
إشراؼ المجنة، كيقـك المقرر بتحضير مشركع 

نيو في تقرير الذل يجب أف يقدـ إلى المجنة لتب
الدكرة المقبمة، كعند تبنى التقرير مف المجنة 

لى مؤتمر رؤساء  يرسؿ إلى األطراؼ المعنية كا 

                                                           
43

 ال تتمتع لجنة حقكؽ اإلنساف العربية بيذا االختصاص.  
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الدكؿ لذات الشركط الخاصة بالحاالت 
 الفردية.

 الدكؿ كالحككمات.
تطبيؽ  بمتابعةكتقـك المجنة مف خبلؿ المقرر 

، كيقدـ تقرير لمجنة لحيف الكصكؿ االتفاؽأحكاـ 
إلى تسكية كدية، كيككف ىذا التقرير جزء مف 

 الذل تقدمو إلى المؤتمر تقرير أنشطة المجنة
يجكز لمجنة أف تطمب مف الدكؿ األطراؼ  -

المعنية تزكيدىا بأية معمكمة ذات صمة 
 .بالمكضكع

يجكز لمدكؿ األطراؼ أف تككف ممثمة أماـ  -
المجنة عند بحثيا لممكضكع كأف تقدـ 

 .مبلحظات مكتكبة أك شفكية
تتكلى المجنة بعد حصكليا عمي المعمكمات  -

ية مف الدكؿ األطراؼ المعنية التي تراىا ضركر 
أك أم مصادر أخرم كبعد استنفاذ كافة 

الكسائؿ المبلئمة لمتكصؿ إلي حؿ كدم قائـ 
عمي احتراـ حقكؽ اإلنساف كالشعكب، إعداد 

تقرير تسرد فيو الكقائع كالنتائج التي 
استخمصتيا، ثـ يحاؿ إلي الدكؿ المعنية كيرفع 

 .إلي مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات
 

 

 



105 
 

 لحقوق اإلنسان اإلقميميةوظائف أخرى لمجان   -ز
لجنة حقوق  

 اإلنسان العربية
المجنة األمريكية 
 لحقوق اإلنسان

ة لحقوق اإلفريقيالمجنة 
 اإلنسان والشعوب

الوالية عمى 
الدول األعضاء 

المنظمة  في
غير  اإلقميمية

منضمين إلى ال
 االتفاقية

ال تتمتع المجنة بيذا 
 االختصاص

ة لمدكؿ بالنسب
األعضاء في المنظمة 
كليست أطرافان في 
االتفاقية األمريكية 
 –لحقكؽ اإلنساف 
تككف لمجنة 

 الصبلحيات التالية
لفت االنتباه إلى  -

مراقبة حقكؽ اإلنساف 
كفقان لئلعبلف 

األمريكي لحقكؽ 
 ككاجبات اإلنساف.

فحص التبميغات  -
المقدمة إلييا كأم 
معمكمات أخرل 
متاحة، كمخاطبة 
الدكلة المعنية مف 
أجؿ الحصكؿ عمى 
المعمكمات التي ترل 
أنيا تتعمؽ بيذه 
االتفاقية، كعمؿ 
التكصيات بشأنيا 

ال تتمتع المجنة بيذا 
 االختصاص
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عندما ترل ذلؾ 
مناسبان، كذلؾ مف 
أجؿ إيجاد مراقبة 
أكثر فعالية لحقكؽ 
 اإلنساف األساسية.

 
زيارات المجنة بتقـك  زيارات الدول

كؿ العربية إلى الد
متعريؼ بالميثاؽ ل

ى كالتشجيع عم
كفى  التصديؽ عميو(

إطار متابعة تنفيذ 
)زيارات تكصياتيا

 .تركيجية

بدأت المجنة القياـ 
بزيارات لمدكؿ منذ 

لمتابعة  94>4عاـ 
اكضاع حقكؽ 

اإلنساف بشكؿ عاـ أك 
لمتحقيؽ في حاالت 
محددة. كمنذ ذلؾ 
الكقت قامت المجنة 

 56زيارة لػ  >9بػ 
دكلة. كنشرت المجنة 

تقرير دكلة يتعمؽ  77
باألكضاع العامة 
 لحقكؽ اإلنساف.

 

مف الميثاؽ  79إف المادة 
لحقكؽ اإلنساف  اإلفريقي
تنص عمى  كالتيكالشعكب 

 أمقياـ المجنة باستخداـ "
 ىيكسيمة مناسبة لمتحقيؽ" 

لقياـ المجنة   القانكنياألساس 
 بإجراء زيارات.
 ركيجيةتقـك المجنة بزيارات ت

)لمتشجيع لبلنضماـ إلى 
الميثاؽ أك تقديـ التقارير إلى 

كزيارات لمحماية )أك  المجنة( 
تقصى الحقائؽ تعنى برصد 
أكضاع حقكؽ اإلنساف كتقديـ 

في حالة  تكصيات بشأنيا
تتضمف  عديدة كجكد تقارير
بكقكع انتياكات  ادعاءات

لحقكؽ اإلنساف في دكلة 
. كما يقـك (طرؼ بعينيا 

ركف الخاصكف بزيارات المقر 
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تتعمؽ بانتياكات حقكؽ 
 اإلنساف في إطار كالياتيـ.

بعد لـ تقـ المجنة  وضع معايير
كضع  فيبدكر 

معايير لحقكؽ 
اإلنساف سكاء ممزمة 

)سكاء  أك غير ممزمة
صكرة تعميقات  في

عامة أك خطكط 
 (.استرشادية

عرض مسكدة 
البركتكككالت 

اإلضافية لبلتفاقية 
كؽ األمريكية لحق

اإلنساف عمى الجمعية 
 العامة.

عرض التعديبلت 
المقترحة عمى 

االتفاقية األمريكية 
لحقكؽ اإلنساف عمى 

عف  –الجمعية العامة 
 –طريؽ األميف العاـ 
مف أجؿ اتخاذ 
اإلجراء الذم تراه 
الجمعية العامة 

 .مناسبان 

صياغة ككضع المبادئ 
كالقكاعد التي تيدؼ إلي حؿ 

متعمقة المشاكؿ القانكنية ال
بالتمتع بحقكؽ اإلنساف 

كالشعكب كالحريات األساسية 
لكي تككف أساسا لسف 

 فيالنصكص التشريعية 
 .الدكؿ األطراؼ

نص النظاـ الداخمي  التفسير
لمجنة عمى 

المجنة  اختصاص
بتفسير الميثاؽ بما 
يكفؿ التطبيؽ األمثؿ 

 .ألحكامو 

يمكف لمجنة استشارة 
المحكمة األمريكية 

ساف بشأف لحقكؽ اإلن
تفسير االتفاقية 
األمريكية لحقكؽ 
اإلنساف أك أية 

معاىدات أخرل تتعمؽ 

تفسير كافة األحكاـ الكاردة 
طمب  ىفي الميثاؽ بناء عم

دكلة طرؼ أك إحدل 
أك  اإلفريقيمؤسسات االتحاد 

منظمة يعترؼ بيا االتحاد 
 .اإلفريقي
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بحماية حقكؽ اإلنساف 
 .في الدكؿ األمريكية

تتمتع المجنة بيذا ال  التحقيق
 االختصاص

تقـك المجنة بتحقيقات 
ميدانية تخرج عف 
نطاؽ العمؿ 

، كالمتمثمة القضائي
 فيالتحقيؽ  في

 كالتيالحاالت العامة، 
 فيتنتيى فييا المجنة 

غالب األحياف إلى 
 إصدار تكصيات

يجكز لمجنة أف تمجأ إلي أية 
 .كسيمة مبلئمة لمتحقيؽ

إعداد الدراسات 
قد والبحوث وع
 الندوات

كفقان لمنظاـ الداخمي 
لمجنة، تقـك المجنة 
في سبيؿ أداء 

لمياميا بعقد ندكات 
ككرش عمؿ حكؿ 

مسائؿ تتعمؽ بحقكؽ 
، ككذلؾ اإلنساف
مف  ان عدد أصدرت

 الدراسات.

تعد المجنة الدراسات 
كالتقارير التي تراىا 
مناسبة ألداء ميمتو 
في مكضكعات 

متخصصة كمحددة 
 .لحقكؽ اإلنساف

جراء تج ميع الكثائؽ كا 
الدراسات كالبحكث حكؿ 

ة في مجاؿ اإلفريقيالمشاكؿ 
حقكؽ اإلنساف كالشعكب 
كتنظيـ الندكات كالحمقات 

 الدراسية كالمؤتمرات
 

تقديم توصيات 
وخدمات 

إلى  استشارية
 الدول

تقدـ المجنة تكصيات 
إلى الدكؿ األطراؼ 

فحصيا إطار  في
 .فقط متقارير ل

تقديـ تكصيات إلى 
ككمات الدكؿ ح

األعضاء ، كمما رأت 
ذلؾ مناسبان، التخاذ 
إجراءات تدريجية 

تقديـ المشكرة كرفع التكصيات 
 .إلي الحككمات عند الضركرة
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لمصمحة حقكؽ 
اإلنساف ضمف إطار 
القكانيف الداخمية 
كالمبادئ الدستكرية 
لتمؾ الدكؿ، كالتخاذ 
التدابير المناسبة 
 .لتعزيز بتمؾ الحقكؽ
تجيب، مف خبلؿ 

األمانة العامة لمنظمة 
الدكؿ األمريكية، عمى 

حات التي االستيضا
تتقدـ بيا الدكؿ 

األعضاء حكؿ مسائؿ 
تتعمؽ بحقكؽ 

اإلنساف، كأف تزكد 
في  –تمؾ الدكؿ 

 –حدكد إمكاناتيا 
بالخدمات االستشارية 

 التي تطمبيا
مقررين خاصين 
وفرق/مجموعات 

عمل/حدات 
 خاصة

ينص النظاـ الداخمي 
عمى أنو يجكز  لمجنة

أف تنشئ المجنة عند 
االقتضاء فرؽ عمؿ 

لمنظر في 
مكضكعات محددة 

يمكف لمجنة كفقان 
لقكاعدىا اإلجرائية 
تكميؼ أعضائيا 

كمقرريف لمكضكعات 
محددة كمقرريف 

 خاصيف لدكؿ محددة:

 كفقان لقكاعد اإلجراءات
الخاصة بالمجنة، يجكز 

 إنشاء ليا
المقرريف  مثؿ فرعية آليات

الخاصيف، 
 .كمجمكعات العمؿ كالمجاف،
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عمى أف ترفع ىذه 
 الفرؽ تقاريرىا لمجنة.

 
تتناكؿ مكضكعات 
 المقرريف الخاصيف:

 حقكؽ المرأة -
حقكؽ المنحدريف  -

 أفريقيمف أصؿ 
 حقكؽ األطفاؿ -
 حقكؽ المياجريف -
حقكؽ المدافعيف  -

 عف حقكؽ اإلنساف
حقكؽ األشخاص  -

المحركميف مف 
 الحرية

حقكؽ السكاف  -
 األصمييف

حقكؽ المثمييف  -
جنسيان كالمتحكليف 

 جنسيان 
 حرية التعبير -

الحقكؽ االقتصادية  -
كاالجتماعية 
 كالثقافية كالبيئية

 
شأف كحدات خاصة ب

حقكؽ كبار السف، 

 
اف إنشاء 

اآلليات   عضكية كتحديد
الفرعية يتـ مف بيف أعضاء 

ف المجنة كيمكف ا
بتكافؽ اآلراء، أك يتـ  يككف

 .عف طريؽ التصكيت

كالية  تحدد المجنة
آلية  كؿ كاختصاصات

آلية  يجب عمى كؿ فرعية.
فرعية اف تقدـ تقريرا 

أعماليا إلى المجنة  عف
 كؿ دكرة عادية ليا. في

حكؿ حرية المقرر الخاص  -
التعبير كالكصكؿ إلى 

 المعمكمات
المقرر الخاص المعني  -

بمسألة السجكف كظركؼ 
 االحتجاز

ر الخاص المعني المقر  -
بالمدافعيف عف حقكؽ 

 اإلنساف 
المقرر الخاص المعني  -

بالبلجئيف كطالبي المجكء 

http://www.achpr.org/ar/mechanisms/freedom-of-expression/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/freedom-of-expression/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/freedom-of-expression/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/freedom-of-expression/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/prisons-and-conditions-of-detention/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/prisons-and-conditions-of-detention/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/prisons-and-conditions-of-detention/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/prisons-and-conditions-of-detention/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/human-rights-defenders/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/human-rights-defenders/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/human-rights-defenders/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/human-rights-defenders/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/refugees-and-internally-displaced-persons/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/refugees-and-internally-displaced-persons/
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الذاكرة كالحقيقة 
كالعدالة، حقكؽ 
األشخاص ذكل 

 اإلعاقة

كالمياجريف كالمشرديف 
 داخميا

المقرر الخاص المعني  -
 بحقكؽ المرأة

لجنة منع التعذيب في  -
 أفريقيا

فريؽ العمؿ المعني  -
بالحقكؽ االقتصادية 
 كاالجتماعية كالثقافية

فريؽ العمؿ المعني بعقكبة  -
 اإلعداـ

فريؽ العمؿ المعني  -
بالسكاف األصمييف / 
 المجتمعات في أفريقيا

فريؽ العمؿ بشأف قضايا  -
محددة تتعمؽ بعمؿ المجنة 

 ةاإلفريقي
فريؽ العمؿ المعني بحقكؽ  -

 كبار السف كذكم االعاقة
فريؽ العمؿ المعني بمجاؿ  -

الصناعات االستخراجية 
كالبيئة كانتياكات حقكؽ 

 اإلنساف
لجنة حماية حقكؽ  -

المصابيف بنقص المناعة 

http://www.achpr.org/ar/mechanisms/refugees-and-internally-displaced-persons/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/refugees-and-internally-displaced-persons/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/cpta/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/cpta/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/escr/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/escr/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/escr/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/escr/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/death-penalty/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/death-penalty/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/indigenous-populations/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/indigenous-populations/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/indigenous-populations/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/indigenous-populations/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/specific-issues/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/specific-issues/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/specific-issues/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/older-disabled/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/older-disabled/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/extractive-industries/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/extractive-industries/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/extractive-industries/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/extractive-industries/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/hiv-aids/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/hiv-aids/
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المكتسبة ، كأكلئؾ 
االشخاص المعرضيف 

ت لمخطر كالمجمكعا
المستضعفة، كالمتأثريف 
بفيركس نقص المناعة 

 البشرية
إصدار تقارير 
بشأن أوضاع 
حقوق اإلنسان 

 الدول في

ال تكجد ممارسة 
 بالنسبةمستقرة 

صدار تقارير بشأف إل
أكضاع حقكؽ 
 اإلنساف في الدكؿ

إطار  فياألطراؼ 
 .عمؿ المجنة

تستند المجنة عمى 
بالنسبة  اختصاصيا

 إلصدار تقارير بشأف
أكضاع حقكؽ 

الدكؿ  فياإلنساف 
 فيعمى أحقيتيا 

إعداد دراسات كتقارير 
بشأف تنفيذ الدكؿ 

األمريكية  لبلتفاقية
لحقكؽ اإلنساف عند 

 الحاجة لذلؾ.
 

تستند المجنة عند 
 التيتحديد الدكلة 

ستصدر بشأنيا تقرير 
عمى معايير مف 

ضمنيا العدد الكبير 
مف الشكاكل المقدـ 
ضدىا ككجكد 

إذا اتضح لمجنة بعد مداكالتيا 
حكؿ رسالة أك أكثر تتناكؿ 
حاالت بعينيا يبدك أنيا 

تكشؼ عف انتياكات خطيرة 
أك جماعية لحقكؽ اإلنساف 
كالشعكب فعمييا أف تكجو 
نظر مؤتمر رؤساء الدكؿ 

ىذه  ىإلكالحككمات 
كفي ىذه الحالة . األكضاع
ؤتمر رؤساء الدكؿ يمكف لم

كالحككمات أف يطمب مف 
المجنة إعداد دراسة مستفيضة 
عف ىذه األكضاع كأف ترفع 
تقريرا مفصبل يتضمف النتائج 
كالتكصيات التي تكصمت 

 .إلييا
 

http://www.achpr.org/ar/mechanisms/hiv-aids/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/hiv-aids/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/hiv-aids/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/hiv-aids/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/hiv-aids/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/hiv-aids/
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جسيمة  اتانتياك
لحقكؽ اإلنساف. كقد 

ىذا  فيتمجأ 
الخصكص إلى 
الحصكؿ عمى 

معمكمات مف الدكلة 
المعنية كمنظمات 

 المدنيالمجتمع 
كالقياـ بزيارات إلى 

 الدكؿ.
تنشر تمؾ التقارير 

كتعرض عمى الجمعية 
العامة لمنظمة الدكؿ 

 األمريكية.
تجرل المجنة متابعة 
لتمؾ التقارير  مف 

رير خبلؿ إصدار تقا
جديدة أك مف خبلؿ 

 تقاريرىا السنكية
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 لحقوق اإلنسان اإلقميميةثانيًا: المحاكم 
 فاقياتاالتلحقكؽ اإلنساف، أسست الدكؿ في إطار  اإلقميميةإلى جانب المجاف 

لحقكؽ اإلنساف كالبركتكككالت الممحقة بيا، آليات قضائية تختص بالنظر في  اإلقميمية
 القضايا ذات الصمة بكقكع انتياكات لمحقكؽ كالحريات المتضمنة في تمؾ االتفاقيات. 

 النشأة والمقر - أ
المحكمة العربية  

 لحقوق اإلنسان
المحكمة 

األوروبية لحقوق 
 اإلنسان

المحكمة 
ية األمريك

لحقوق 
 اإلنسان

المحكمة 
ة اإلفريقي

 لحقوق اإلنسان
 والشعوب

 لـ يتـ إنشائيا  تاريخ اإلنشاء
بعد حيث لـ فعميان 

يدخؿ نظاميا 
األساسي حيز النفاذ 
لعدـ استيفاء عدد 
 التصديقات االزمة

4<8< 

كتـ إنشاء المحكمة 
حمت  التيالمكحدة 

محؿ المجنة 
كالمحكمة السابقة 

 77;>>4عاـ  في

 

4<:< 5339 
 
 

االتفاقية/البروتوكول 
 المنشئ لممحكمة

النظاـ األساسي 
لممحكمة العربية 

األكركبية  االتفاقية
 لحقكؽ اإلنساف

ية االتفاق
األمريكية 

بركتكككؿ 
 اإلفريقيالميثاؽ 

                                                           
44

قررت الدكؿ األعضاء بمجمس أكركبا إدخاؿ تعديؿ عمى اآلليات األكركبية لحقكؽ اإلنساف ) المجنة كالمحكمة   
يتيف( لزيادة فعالية الجانب المؤسسي كلضماف حماية أكبر لحقكؽ اإلنساف المنصكص عمييا في االتفاقية األكركب

األكركبية. كليذا تـ اعتماد البركتكككؿ الحادم عشر الممحؽ باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، الذل أدخؿ تغييران 
كركبية، حيث ألغى النظاـ القديـ المتمثؿ في المجنة كالمحكمة جذريان عمى آلية الرقابة التي نصت عمييا االتفاقية األ

   األكركبية، كاستبدلو بمحكمة كحيدة كدائمة.
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 لحقكؽ اإلنساف
تاريخ 
 5347اإلعتماد:

لـ يدخؿ بعد حيز 
لعدـ تصديؽ  النفاذ

العدد الكاؼ مف 
 78الدكؿ

 
 االعتمادتاريخ 

4<83 
تاريخ دخكؿ حيز 

 86>4النفاذ 

لحقكؽ 
 اإلنساف
 

تاريخ 
االعتماد: 
4<9< 
تاريخ 

دخكؿ حيز 
النفاذ: 
4<:; 

لحقكؽ اإلنساف 
كالشعكب بشأف 
إنشاء المحكمة 

ة لحقكؽ اإلفريقي
اإلنساف 
 كالشعكب

تاريخ االعتماد: 
4<<; 

تاريخ دخكؿ 
حيز النفاذ: 

5337 
الدكؿ المصدقة 

عمى 
البركتكككؿ: 

63 
 التيالدكؿ 

أصدرت إعبلف 
تعترؼ يو 
باختصاص 

 فيالمحكمة 
تمقى قضايا مف 
منظمات غير 
حككمية كأفراد: 

                                                           

 
45

تعد المممكة العربية السعكدية ىى الدكلة الكحيدة التى قامت بالتصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة كذلؾ في عاـ    
 .;534كما كقعت عميو مممكة البحريف في عاـ ، 5349
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; 
 

ساف  فرنسا-ستراسبكرج البحريف -المنامة المقر
 -جكزيو

 ككستا ريكا

 تنزانيا-أركشا

سيتـ تحديده مف  االنعقاددورية 
خبلؿ جمعية الدكؿ 
األطراؼ مف خبلؿ 

كضع النظاـ 
 الداخمي

لمحكمة جياز ا
 االنعقاددائـ 

أربعة 
 اجتماعات
 دكرية مف
أسبكعيف 
لثبلثة 
 أسابيع

أربع دكرات 
العاـ  فيعادية 
يـك  48)حكالى 

 لمدكرة(
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 العضوية - ب
المحكمة العربية  

 لحقوق اإلنسان
المحكمة 
األوروبية 
لحقوق 
 اإلنسان

المحكمة األمريكية 
 لحقوق اإلنسان

ة اإلفريقيالمحكمة 
 نلحقوق اإلنسا

عدد 
 القضاة

بصفتيـ  :
 الشخصية

بصفتيـ  78
 الشخصية

 بصفتيـ الشخصية :
 

بصفتيـ  44
 الشخصية

شروط 
الترشح 
 لمعضوية

أف يككنكا مف 
الشخصيات 
المشيكد ليا 

بالنزاىة كااللتزاـ 
بالقيـ األخبلقية 

 العالية

الكفاءة كالخبرة 
في مجاؿ العمؿ 
القانكني أك 
 القضائي

أف تتكافر فييـ 
ت المؤىبل

المطمكبة لمتعييف 
في أعمى 
المناصب 
القضائية أك 

يككف القضاة 
مف الشخصيات 

ذات 
األخبلقيات 

 العالية.
 

كيجب أف 
يتمتعكا 

بالمؤىبلت 
المطمكبة 

لتعيينيـ في 
منصب قضائي 
عاؿ أك يككنكا 
قضاة ذكم 
كفاءة معترؼ 

 .بيا
 

فقياء يتمتعكف بأعمى 
الصفات الخمقية 

كمشيكد ليـ بالكفاءة 
في ميداف حقكؽ 
اإلنساف، كيممككف 
المكاصفات المطمكبة 

لممارسة أعمى 
الكظائؼ القضائية 
بحسب قانكف دكلة 
جنسيتيـ أك الدكلة 

 التي ترشحيـ
 

ال يجكز أف يككف أم 
قاضييف مكاطنيف مف 

 الدكلة ذاتيا
 

يتعارض منصب 
حكمة القاضي بالم

مف بيف القضاة ذكم 
األخبلقيات العالية 
كالكفاءة كالخبرة 
العممية كالقضائية 
كاألكاديمية المعترؼ 
بيا في مجاؿ حقكؽ 

 .اإلنساف
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القانكنية في 
دكليـ كيفضؿ 

مف لديو خبرة في 
مجاؿ حقكؽ 

 .اإلنساف
 

األمريكية لحقكؽ 
اإلنساف مع المناصب 

 :كاألنشطة التالية
األعضاء أك  -

المسئكلكف ذكم 
المناصب العميا لئلدارة 
التنفيذية لمحككمة فيما 
عدا أكلئؾ الذيف 

يشغمكف مناصب ال 
تضعيـ تحت السيطرة 

المباشرة لئلدارة 
التنفيذية، كالممثمكف 
الدبمكماسيكف غير 
رؤساء البعثات لدل 

ظمة الدكؿ األمريكية من
أك لدل أم مف الدكؿ 

 أعضائيا،
مكظفك المنظمات  -

 الدكلية
حصانات 
 القضاة

يتمتع القضاة 
بذات االمتيازات 
كالحصانات 

ممثمي الممنكحة ل
الدكؿ األعضاء 
لدل جامعة الدكؿ 

يتمتع القضاة 
بالحصانات 
كاإلمتيازات 
 الدبمكماسية
كفقان لمقانكف 

 الدكلي

الحصانات الممنكحة 
لمممثميف الدبمكماسييف 

. الدكليحسب القانكف 
كما يتمتعكف خبلؿ 
ممارستيـ كظائفيـ 

 باالمتيازاتلرسمية ا

يتمتع قضاة المحكمة 
مف لحظة انتخابيـ  –

كعمى مدل تكلييـ 
 – لمناصبيـ

بالحصانات التي 
تمنح لممثميف 
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العربية بمقتضى 
اتفاقية مزايا 

كحصانات جامعة 
 الدكؿ العربية

الضركرية ألداء 
 .كاجباتيـ
 

الدبمكماسييف طبقان 
 لمقانكف الدكلي

مدة 
 العضوية

سنكات قابمة  7
لمتجديد مرة كاحدة 

 فقط

سنكات قابمة  9
 لمتجديد

لمتجديد  سنكات قابمة 9
 مرة كاحدة فقط

سنكات قابمة  9
لمتجديد مرة كاحدة 

 فقط.
 

انتخاب 
 القضاة

تنتخبيـ جمعية 
الدكؿ األطراؼ 
عف طريؽ 

االقتراع السرم 
مف قائمة تضـ 
أسماء مرشحي 
الدكؿ األطراؼ 
 بأغمبية األصكات

تنتخبيـ 
الجمعية 
البرلمانية 

لمجمس أكركبا 
قضاة مف 

مرشحي الدكؿ 
بأغمبية 
 ت األصكا
 

ينتخب قضاة المحكمة 
باالقتراع السرم 
باألغمبية المطمقة 
ألصكات الدكؿ 

األطراؼ في االتفاقية، 
في الجمعية العامة 

لممنظمة، مف مرشحي 
تمؾ الدكؿ )أحد 

المرشحيف عمى األقؿ 
يجب أف يككف مكاطنان 

 لدكلة أخرل(
 

تنتخبيـ الجمعية 
العمكمية لمدكؿ 

باالقتراع  األطراؼ
ة ثمثي السرم بأغمبي

األعضاء الحاضريف 
مف قائمة مرشحي 

 الدكؿ.

فصل 
 القضاة

ال يتـ إعفاء 
نياء  القضاة كا 

كاليتيـ إال بمكافقة 
بقية القضاة أف 
قاض مف بينيـ 

ال يجكز فصؿ 
أم قاض مف 
منصبو إال إذا 

قضاة قرر ال
اآلخركف 

تقرر الجمعية العامة 
لمنظمة الدكؿ 

األمريكية بناء عمى 
طمب مف المحكمة 

كبأغمبية الثمثيف فصؿ 

ال يكقؼ قاض أك 
يفصؿ مف منصبو إال 

بقرار  –إذا اتضح 
جماعي مف أعضاء 
 –المحكمة اآلخريف 
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لـ يعد يفي 
بمقتضيات 
كظيفتو 

كمتطمباتيا أك 
مستكفيان لممعايير 
التي اختير عمى 

 أساسيا

بأغمبية الثمثيف 
أنو لـ يعد يفي 

بالشركط 
 .المطمكبة

 

أنو لـ يعد يفي  القضاة
بالشركط المطمكبة 
لشغؿ منصب 
القاضي في 

يككف مثؿ  المحكمة.
ىذا الحكـ مف 
المحكمة نيائيان 
كيصبح سارم 

 المفعكؿ عمى الفكر.
 

 اإلقميميةوالية المحاكم  -ج
المحكمة  

العربية 
لحقوق 
 اإلنسان

المحكمة 
األوروبية 
لحقوق 
 اإلنسان

المحكمة 
األمريكية 
لحقوق 
 اإلنسان

المحكمة 
ة اإلفريقي

لحقوق 
 اإلنسان

 اختصاص المحكمة
االختصاص 
 القضائي:

كافة الدعاكل 
كالنزاعات 
الناشئة عف 
تطبيؽ 
كتفسير 
الميثاؽ 
العربي 

االختصاص 
 القضائي:
يمتد 

االختصاص 
القضائي 

لممحكمة إلى 
كافة المسائؿ 
التي تتعمؽ 

بتفسير كتطبيؽ 

  االختصاص
 القضائي

كؿ القضايا 
المتعمقة 
بتفسير 

كتطبيؽ أحكاـ 
ىذه االتفاقية 
المرفكعة إلييا، 
بشرط أف 

 
االختصاص 
 القضائي:
يمتد 

اختصاص 
المحكمة إلى 
كافة القضايا 
 كالنزاعات التي
تقدـ إلييا 
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لحقكؽ 
اإلنساف أك 
أم اتفاقية 
عربية أخرل 
في مجاؿ 
حقكؽ 

اإلنساف تككف 
الدكؿ 

المتنازعة 
 طرفان فييا.

 االختصاص
 :االستشارم

يجكز 
لممحكمة، 
بناءن عمى 

طمب مجمس 
الجامعة أك 
إحدل 

المنظمات أك 
الييئات 

التابعة ليا، 
أف تصدر 
رأيان حكؿ أم 
مسألة قانكنية 

االتفاقية 
األكركبية 

قكؽ اإلنساف لح
كالبركتكككالت 
الخاصة بيا 
كالتي تحاؿ 

 إلييا.
يشمؿ القضايا 
بيف الدكؿ 
ككذلؾ 

 لتماساتاال
 الفردية
 

 اختصاص
لممحكمة  إلزامي

كال يتطمب 
تصريح مف 
الدكلة الطرؼ 

 االتفاقيةفي 
األكركبية )كىك 
تطكر نكعى 
كغير مسبكؽ 
عمى صعيد 

الحماية الدكلية 
لحقكؽ 

تعترؼ الدكؿ 
الفرقاء في 

أك  –القضية 
تككف قد سبؽ 
ليا أف اعترفت 

بيذا  –
 االختصاص.

 
 االختصاص

 :ستشارماال
يمكف لمدكؿ 
األعضاء في 
المنظمة 
استشارة 

المحكمة بشأف 
تفسير ىذه 

االتفاقية أك أية 
معاىدات 

أخرل تتعمؽ 
بحماية حقكؽ 
اإلنساف في 

الدكؿ 
األمريكية. 
كيمكف أيضان 
لمييئات 

كالتي تتعمؽ 
بتفسير 
كتطبيؽ 
الميثاؽ 

كالبركتكككؿ 
كأم اتفاقية 
أفريقية أخرل 
تتعمؽ بحقكؽ 

 .اإلنساف
في حالة  -

النزاع حيث 
يككف لممحكمة 

 –اختصاص 
تسكل المسألة 
بقرار تصدره 

 المحكمة
 

االختصاص 
 االستثنائي
لممحكمة 
ألسباب 
أف  –استثنائية 

تسمح لؤلفراد، 
كالمنظمات 

ير غ
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ذات صمة 
بالميثاؽ أك 
أم اتفاقية 

عربية متعمقة 
بحقكؽ 
 اإلنساف.

 

 اإلنساف(
 
 
 صاالختصا

 :االستشارم
يجكز لممحكمة 
بطمب مف لجنة 
الكزراء إصدار 
فتاكل في 

مسائؿ قانكنية 
متعمقة بتفسير 

 االتفاقية
 كبركتكككالتيا.

 
ال يحؽ لمدكؿ 
األطراؼ في 

كال  االتفاقية
األفراد أك 

المنظمات غير 
الحككمية طمب 

 استشاريةآراء 
 مف المحكمة

 
 ىيالمحكمة 

تفصؿ  التي

المنصكص 
عمييا في 

الفصؿ العاشر 
مف ميثاؽ 

منظمة الدكؿ 
األمريكية 
المعدؿ 

ببركتكككؿ 
بكينس إيرس، 

مف نطاؽ ض
اختصاصيا، 
أف تطمب 
استشارة 
 .المحكمة
يمكف 

لممحكمة، بناء 
عمى طمب 

دكلة عضك في 
المنظمة أف 
تزكد تمؾ 
الدكلة بآراء 
حكؿ مدل 

انسجاـ أم مف 
قكانينيا 

الداخمية مع 

الحككمية، 
كمجمكعات 
مف األفراد 
برفع القضايا 
 أماـ المحكمة.

 
 االختصاص
 االستشارم
بناء عمى 

طمب أم دكلة 
عضك في 

منظمة الكحدة 
ة، أك اإلفريقي

أم مف 
ىيئاتيا، أك 

منظمة أفريقية 
تعترؼ بيا 

منظمة الكحدة 
 –ة اإلفريقي

يجكز لممحكمة 
أف تعطي رأييا 

بشأف أم 
مسألة قانكنية 

 تتعمؽ
بالميثاؽ، أك 
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فيما إذا كاف 
لفتكل طمب ا

المقدـ مف لجنة 
الكزراء يدخؿ 

 اختصاصيافي 
لئلدالء بآراء 
 استشارية

الكثائؽ الدكلية 
 سالفة الذكر

 

أم كثيقة 
أفريقية تتعمؽ 

بحقكؽ 
 اإلنساف

 

 فيليا الحق  التيالجيات 
يحؽ لمدكلة  رفع قضايا امام المحكمة

الطرؼ التي 
يدعي أحد 
رعاياىا أنو 
ضحية 

انتياؾ حؽ 
مف حقكؽ 
اإلنساف 
المجكء 
لممحكمة 
بشرط أف 
تككف الدكلة 
الشاكية 
كالدكلة 

المشكك في 
حقيا طرفان 
في النظاـ 

األساسي، أك 

يجكز ألم 
طرؼ متعاقد 
أساسي أف 
يحيؿ إلى 
المحكمة أم 

مخالفة مزعكمة 
ألحكاـ االتفاقية 
كالبركتكككالت 
الخاصة بيا 
مف قبؿ طرؼ 
متعاقد أساسي 

 .آخر
 
لممحكمة يجكز 

أف تتمقى 
طمبات مف أم 
شخص، أك 
منظمة 

لمدكؿ األطراؼ 
كالمجنة فقط 
الحؽ في رفع 
قضية أماـ 
 المحكمة

يككف مف حؽ 
مف يمي تقديـ 
قضايا إلى 
 :المحكمة

 .أ( المجنة)
ب( الدكلة )

الطرؼ التي 
رفعت شككل 
 .إلى المجنة

ج( الدكلة )
الطرؼ التي 
رفعت ضدىا 
شككل إلى 

 المجنة
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أف تككف قد 
قبمت 

اختصاص 
المحكمة عمى 
النحك المشار 
إليو في المادة 
العشريف مف 

النظاـ 
 األساسي.

 
يجكز لمدكؿ 
األعضاء عند 
المصادقة أك 
االنضماـ 
لمنظاـ 

األساسي أك 
في أم كقت 
الحؽ قبكؿ 
أف تقـك 
منظمة أك 
أكثر مف 
المنظمات 
الكطنية غير 
الحككمية 
المعتمدة 

حككمية، أك 
مجمكعة مف 
األفراد تزعـ 
بأنيا ضحية 
انتياؾ مف قبؿ 
أحد األطراؼ 
المتعاقديف 
األساسييف 
لمحقكؽ 

المذككرة في 
االتفاقية أك 
البركتكككالت 
الخاصة بيا، 

كيتعيد 
األطراؼ 
المتعاقدكف 
األساسيكف 
بعدـ إعاقة 
الممارسة 

ليذا الفعالة 
الحؽ بأم 

 .حاؿ
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ة في كالعامم
مجاؿ حقكؽ 
اإلنساف لدل 
ذات الدكلة 
التي يدعي 
أحد رعاياىا 
أنو ضحية 
انتياؾ حؽ 
مف حقكؽ 
اإلنساف 

بالمجكء إلى 
 .المحكمة

شروط رفع القضايا أمام 
تنفاد طرؽ اس المحكمة

التقاضي في 
الدكلة المشكك 
في حقيا 

بحكـ نيائي 
كبات كفؽ 
النظاـ 
القضائي 
 الكطني.

عدـ رفع 
الدعكل في 

ذات 

يجكز لممحكمة 
فقط أف تعالج 
المسألة بعد 

افة استنفاد ك
التدابير المحمية 
طبقان لقكاعد 
القانكف الدكلي 
المعترؼ بيا 
بكجو عاـ، 

كذلؾ في خبلؿ 
فترة ستة أشير 
مف تاريخ اتخاذ 
 .القرار النيائي

ذات شركط 
مقبكلية 

الشكاكل في 
 المجنة

يجكز  -
لممحكمة أال 
تنظر قضية 
حتى تنظر 
المجنة 

المسألة، كتعد 
تقريران، أك تتخذ 

 .قراران 
يجكز  -

لممحكمة أف 
 تتعامؿ مع

قضية ما فقط 
إذا رفعت 
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المكضكع 
أماـ محكمة 
إقميمية أخرل 

لحقكؽ 
 اإلنساف.

 
رفع الدعكل 
بعد ستة 
أشير مف 

إببلغ المدعي 
 بالحكـ البات

ال تتعامؿ  -
المحكمة مع 

أم طمب فردم 
 :يقدـ كالذم

أ( يككف )
مجيكؿ 

 المصدر، أك
ب( يككف مف )

الناحية 
الجكىرية ىك 
نفس المسألة 
ا التي نظرتي
المحكمة 
بالفعؿ، أك 
يككف قد قدـ 
إلى إجراء آخر 
مف أجؿ تحقيؽ 
دكلي أك تسكية 
كال يتضمف 

معمكمات جديدة 
 .ذات عبلقة

 

في  –أماميا 
خبلؿ ثبلثة 

بعد  –أشير 
تقديـ تقرير 
المجنة إلى 
الجمعية 
العمكمية 

لرؤساء الدكؿ 
 .كالحككمات

بعد قبكؿ  -
القضية يجكز 
لممحكمة 

بأغمبية ثمثي 
أعضائيا أف 
تقرر رفضيا 
 –إذا كجدت 
بعد نظرىا 

عمى نحك كاؼ 
أحد أسباب  –

 عدـ القبكؿ
 

 يةالتسوية الود
يجكز 
 –لممحكمة 

في أم مرحمة 

يجكز لممحكمة 
مرحمة  أمفي 

مف مراحؿ 

إذا قامت 
المجنة أك 
الضحايا أك 

مف ضمف 
إختصاصات 
المحكمة 
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مف مراحؿ 
أف  –الدعكل 

تتعاكف مع 
أطراؼ النزاع 

بيدؼ 
التكصؿ إلى 
تسكية كدية 
عمى أساس 
مبادئ كقيـ 
حقكؽ 
اإلنساف 
كقكاعد 
 العدالة.

تككف 
المداكالت 
 سرية.

في حالة 
التكصؿ إلى 
تسكية كدية 
لمنزاع تصدر 
المحكمة قراران 

بشطب 
الدعكل مف 
جدكؿ 

اإلجراءات أف 
تضع نفسيا 
تحت تصرؼ 
األطراؼ 
المعنية 

لمكصكؿ إلى 
تسكية كدية 

 لمقضية
 

إذا أعمنت 
المحكمة قبكؿ 

 :الطمب
أ( تقـك (

بمتابعة نظر 
القضية مع 

ممثمي األطراؼ 
ذا استدع – ت كا 

 – الضركرة
تتكلى التحقيؽ 
مف أجؿ إدارة 
فعالة كالتي 

تكفر ليا الدكؿ 
المعنية كافة 
التسييبلت 
 البلزمة،

ممثمييـ أك 
الدكلة المعنية 

بإببلغ 
المحكمة 

بكجكد تسكية 
كدية لمنزاع، 
تقرر المحكمة 
بشأف مقبكليتو 

كآثاره 
 القضائية.

التركيج لحؿ 
كدل لمقضايا 
المنظكرة 

أماميا كذلؾ 
ؿ مف خبل

مخاطبة 
األطراؼ 

المعنية كتتسـ 
أل مفاكضات 

في ىذا 
الخصكص 
بالسرية كفى 
حاؿ التكصؿ 
لمتسكية تصدر 
المحكمة حكمان 

يتضمف 
ممخصان لمكقائع 
كالحؿ الذل تـ 
تبنيو. ككفقان 
لمسمطة 
التقديرية 
لممحكمة، 

يجكز لممحكمة 
أف تستمر في 
النظر في 
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 أعماليا،
كيكتفى ببياف 
مختصر 
بالكقائع 

كالحؿ الذم 
تـ التكصؿ 

 إليو.
 

ب( تضع (
نفسيا تحت 
تصرؼ 
األطراؼ 

المعنييف بقصد 
ضماف تسكية 
كدية لممسألة 
عمى أساس 
احتراـ حقكؽ 
اإلنساف كما 
ىك محدد في 
االتفاقية 

كالبركتكككالت 
 .الخاصة بيا

تككف  -
جراءات التي اإل

تتـ بمكجب 
)ب(  4الفقرة 

 سرية

القضية التى 
تككف بشأنيا 
جيكد لتسكيتيا 

 ان.كدي
 

إف أطراؼ 
القضية يمكف 
ليـ تسكية 

نزاعيـ بشكؿ 
كدل في أل 
كقت قبؿ 
إصدار 
المحكمة 
 لحكميا.

إف أل تسكية 
بيف األطراؼ 
يتـ إببلغ 

المحكمة بيا 
كتصدر حكـ 
يتضمف 

ممخصان لمكقائع 
كالحؿ الذل تـ 

 تبنيو
يمكف لممحكمة 
كفقان لسمطتيا 
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التقديرية ك 
بغض النظر 
عف التكصؿ 
لمحؿ الكدل 

لمضى قدمان ا
 في القضية

السرية/ العمنية بالنسبة 
لجمسات جمسات 

 /المداوالت/القراراتاالستماع

تنعقد 
المحكمة في 
جمسات 
عمنية، 
باستثناء 

الحاالت التي 
تقرر فييا 

المحكمة غير 
ذلؾ حفاظان 
عمى مصالح 
األطراؼ 
كضمانان 

لحسف سير 
العدالة أك 
بناء عمى 
طمب 
 األطراؼ.
تككف 
ي المداكالت ف

تككف جمسات 
االستماع عمنية 
ما لـ تقرر 

المحكمة خبلؼ 
ذلؾ في 
الظركؼ 
 .االستثنائية
تككف 

المستندات 
المكدعة لدل 
المسجؿ متاحة 
لمعامة ما لـ 
يقرر رئيس 

المحكمة خبلؼ 
 ذلؾ

تككف  -
جمسات 
االستماع 

عمنية، ما لـ 
تقرر المحكمة 
خبلؼ ذلؾ في 

الظركؼ 
 .تثنائيةاالس

 
تصدر قرارات 
كأحكاـ كآراء 
المحكمة في 
جمسة عمنية، 
كيقدـ األطراؼ 
إخطار خطي 

بذلؾ، 
كباإلضافة إلى 

تنشر  –ذلؾ 
القرارات 

تجرم المحكمة 
إجراءاتيا 
ني، بشكؿ عم

كيجكز 
مع  –لممحكمة 
أف  –ذلؾ 

تجرم 
إجراءاتيا سران 
في القضايا 
التي ترل أف 
ذلؾ في صالح 

 .العدالة
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جمسات مغمقة 
كتتـ في 
 سرية.

كاألحكاـ 
كاآلراء 

كأصكات كآراء 
القضاة 
كالبيانات 
األخرل أك 
المعمكمات 

األساسية التي 
تراىا المحكمة 

 .مناسبة
 

تككف األحكاـ  أحكام المحكمة
نيائية كغير 
 قابمة لمطعف

لممحكمة أف 
تعيد النظر 
في أحكاميا 
بناء عمى 
طمب أحد 
أطراؼ 

الدعكل خبلؿ 
ستة أشير 
مف إببلغو 
 بالحكـ.

إذا كجدت 
المحكمة أف 

ناؾ انتياكان ى
لبلتفاقية أك 
البركتكككالت 
الخاصة بيا، 
ككاف القانكف 
المحمي لمطرؼ 

المتعاقد 
األساسي 

المعني يسمح 
فقط بتقديـ 

تعكيض جزئي 
تمنح المحكمة 

إذا كجدت 
المحكمة أف 
ثمة انتياكان 
لحؽ أك حرية 
تصكنيا ىذه 
االتفاقية، تحكـ 
المحكمة أنو 

أف  يجب
تضمف لمفريؽ 
المتضرر 

التمتع بحقو أك 
حريتو 

المنتيكة. 
كتحكـ أيضان، 

إذا كجدت 
المحكمة أف 
ىناؾ انتياكان 
لحؽ مف 

حقكؽ اإلنساف 
أك حقكؽ 
 –الشعكب 

تأمر باإلجراء 
المناسب 
لمعالجة 
 .االنتياؾ

يجكز  -
ة كذلؾ لممحكم

أف تأمر 
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يقبؿ التماس 
إعادة النظر 
في األحكاـ 
الصادرة مف 
المحكمة في 
األحكاؿ 
 اآلتية:

إذا تضمف -
الحكـ مخالفة 
لقاعدة إجرائية 

 أساسية.

إذا ظيرت -
كاقعة ذات 
تأثير حاسـ 
في الحكـ 
كاف يجيميا 
عند صدكر 
الحكـ كؿ مف 
المحكمة 
كالطرؼ 
طالب 

االلتماس، 
عمى أال 

الطرؼ المضار 
 تعكيضان عادالن 

إذا كاف ذلؾ 
مناسبان، أنو 
يجب إصبلح 
اإلجراء أك 
الكضع الذم 
شكؿ انتياكان 
لذلؾ الحؽ أك 
تمؾ الحرية 
كأف تعكيضان 
عادالن يجب أف 
يدفع لمفريؽ 
 .المتضرر

في الحاالت  -
ذات الخطكرة 
كاإللحاح 
الشديديف، 

ف يككف كحي
ضركريان تجنب 

إصابة 
األشخاص 
بضرر ال 
يمكف 

إصبلحو، تتخذ 
المحكمة 
التدابير 

بمعالجة نتائج 
اإلجراء أك 
الكضع الذم 

يشكؿ 
المخالفة ليذا 
الحؽ، كأف يتـ 
دفع التعكيض 
العادؿ لمطرؼ 

 .المضار
في حالة  -

الخطكرة 
الشديدة 
كالطكارئ، 
كمتى كاف 
ذلؾ ضركريان 
لتجنب الضرر 
الذم يقع عمى 
األشخاص 
كيتعذر 
 –إصبلحو 

تتخذ المحكمة 
اإلجراءات 
د المؤقتة عن
 .الضركرة
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يككف جيؿ 
الطرؼ 

المذككر بيذه 
ئان الكاقعة ناش

عف إىماؿ 
 منو.

إذا لـ -
يكضح الحكـ 
األسباب التي 
 استند عمييا.

إذا تجاكزت -
المحكمة 

اختصاصيا 
 بشكؿ ظاىر.

إذا كقع -
غش أك 
تدليس أك 
تزكير كاف 
مف شأنو 
التأثير في 
 الحكـ.

إذا كقع -
تأثير عمى 

المؤقتة التي 
تراىا مبلئمة 
في القضايا 
التي ىي قيد 

 النظر

يككف حكـ  -
المحكمة الذم 
يتخذ باألغمبية 
نيائيان كال 
يخضع 
 .لمطعف

يتمى حكـ  -
المحكمة عمنان 
في المحكمة 
مع إرساؿ 
اإلخطار 
البلـز إلى 
 .األطراؼ

يتـ إبداء  -
حيثيات حكـ 

 .المحكمة
إذا لـ يمثؿ  -

حكـ المحكمة 
كميان أك  –

الرأم  –جزئيان 
الجماعي 
 –لمقضاة 
حؽ  يككف مف

أم قاض أف 
يسمـ رأيان 
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أحد أعضاء 
المحكمة أدل 
إلى تغيير 

كجو الرأم في 
 الدعكل.

منفصبلن أك 
 .معارضان 

يككف لمحكـ  تنفيذ األحكام
الذم تصدره 
المحكمة قكة 
النفاذ بالنسبة 
لمدكؿ أطراؼ 

النزاع، 
كيجرم تنفيذه 
فييا مباشرة 
كما لك كاف 
حكمان نيائيان 
قاببلن لمنفاذ 
صادران مف 
قضائيا 
 المختص

يتعيد األطراؼ 
المتعاقدكف 
األساسيكف 

لتزاـ بالحكـ باال
النيائي 

لممحكمة في 
أم قضية 

يككنكف أطرافان 
 فييا

يرسؿ حكـ 
المحكمة 

النيائي إلى 
لجنة الكزراء 
كالتي تقـك 

باإلشراؼ عمى 
 .تنفيذه

تتعيد الدكؿ 
األطراؼ في 
ىذه االتفاقية 
أف تمتثؿ لحكـ 
المحكمة في 
أية قضية 

تككف فييا تمؾ 
 .الدكؿ فريقان 

يمكف تنفيذ  -
مف ذلؾ الجزء 

الحكـ الذم 
ينص عمى 

دفع تعكيضات 
أك عطؿ 
كضرر في 
البمد المعني 
كفقا لقكاعد 
اإلجراءات 
الداخمية التي 
ترعى تنفيذ 

تتعيد الدكؿ 
أطراؼ ىذا 
البركتكككؿ 
باالمتثاؿ 

لمحكـ في أم 
قضية تككف 
أطرافان فييا، 
كضماف 
 .تنفيذه
 

يتـ إخطار 
مجمس الكزراء 

حكـ الذم بال
يراقب تنفيذه 
نيابة عف 
الجمعية 
 .العمكمية
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األحكاـ 
الصادرة ضد 

 .الدكلة
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 الثالث الفصل

 الدراسة خاتمة

كفقان لدرجة تطكرىا  قكؽ اإلنسافاألربعة لح اإلقميمية األنظمة تتفاكت مستكيات
كمستكل فعاليتيا بالنسبة لحماية حقكؽ اإلنساف )أم قدرتيا عمى إحداث تغيير في 

كلعؿ أبرز المعايير/المحددات المستخدمة ، ات في الدكؿ األطراؼ(التشريعات كالسياس
 اإلقميميةىي: نسبة انضماـ الدكؿ األطراؼ في المنظمة  اإلقميميةلقياس فعالية النظـ 

درجة التكسع في كضع المعايير/نطاؽ ك لحقكؽ اإلنساف،  اإلقميميةإلى االتفاقيات 
كجكد آليات مؤسسية مستقمة ك زمة، المعايير المعتمدة سكاء الممزمة أك غير المم

في  لمفصؿكجكد إجراء قضائي ك الة لمدل امتثاؿ الدكؿ اللتزاماتيا، لممتابعة الفع  
القضايا التي تتعمؽ بادعاءات انتياكات حقكؽ اإلنساف، ككجكد نظاـ فعاؿ لممتابعة 

نفاذ القر    .ارات الصادرة عف النظاـ اإلقميميكا 
"النظاـ اإلقميمي  يمكف إطبلؽ صفةربي لحقكؽ اإلنساف فعنظاـ اإلقميمي اللم كبالنسبة
كما لـ يتـ بعد استكماؿ آليات التنفيذ  ،نظران لمحداثة النسبية إلنشائوعميو،  البازغ"

في اإلعتبار عدـ دخكؿ النظاـ األساسي لممحكمة العربية لحقكؽ  ، اخذان الخاصة بو
 اإلنساف إلى حيز النفاذ حتى تاريخو.

لحقكؽ اإلنساف مف حيث  اإلقميميةف االختبلفات القائمة بيف النظـ عمى الرغـ مك 
الترتيبات المؤسسية المتبعة بداخميا كدرجة فعاليتيا )كتحديدان تأثيرىا عمى التشريعات 

، إال أنيا تكاجو تحديات اإلقميميةكالممارسات في الدكؿ األطراؼ( كنطاؽ المعايير 
فالمعكقات الرئيسية التي  ؛مع اختبلؼ درجتيا بالطبع مف نظاـ إلى آخر - متشابية

اإلرادة السياسية لمدكؿ  عؼلحقكؽ اإلنساف تتعمؽ باألساس بض اإلقميميةتكاجو النظـ 
التعاكف مع اآلليات  كضعؼ ،اإلقميميةمف حيث التصديؽ عمى االتفاقيات أحيانان 
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، كمشكبلت ىيكمية 79ك التأخر في تسميميا()كعدـ تسميـ التقارير الدكرية أ اإلقميمية
لتسيير أعماؿ  متتعمؽ بعدـ كفاية القدرات المؤسسية كالمكارد المالية كرأس الماؿ البشر 

، كالتحدم المتعمؽ بإنفاذ التكصيات كالقرارات كاألحكاـ الصادرة عف اإلقميميةاآلليات 
 في الدكؿ األطراؼ.  اإلقميميةاآلليات 

 لية النظام اإلقميمي العربي لحقوق اإلنسان مقترحات لتعزيز فعا 
مف المؤكد أنو ال يكجد نظاـ إقميمي متكامؿ أك مثالي لحقكؽ اإلنساف، كحتى أكثر 
النظـ تطكران قد خضعت عمى مدار عقكد مف الزماف لسمسمة مف اإلصبلحات 

فبل معايير إضافية أك تطكير ترتيباتيا المؤسسية،  اعتمادكالتغييرات سكاء مف خبلؿ 
نما محطات متتالية كمستمرة لتحقيؽ المزيد  تكجد محطة كصكؿ كاحدة أك نيائية، كا 

أماـ النظاـ اإلقميمي العربي لحقكؽ اإلنساف كاسع  . كال يزاؿ الطريؽمف الفعالية
لتحقيؽ المزيد مف الفعالية المرجكة منو في مجاؿ التركيج كحماية حقكؽ اإلنساف، 

ف أمامو آفاقان رحبة لمتطكير مف أتكاجو ىذا النظاـ، إال  فعمى الرغـ مف التحديات التي
 الناحيتيف المعيارية كالمؤسسية. 

لحقكؽ اإلنساف كتراكـ  اإلقميميةأبانت التجربة أف ممارسة العمؿ في إطار النظـ كقد 
فالمجنة  ،الخبرات عبر سنكات ممتدة يسمح بتجكيد العمؿ كتطكيره عمى نحك كبير

 83 نحكنساف سبقت لجنة حقكؽ اإلنساف العربية في نشأتيا بػاألمريكية لحقكؽ اإل
 عاـ.  55 نحكة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بػاإلفريقيعاـ، بينما سبقتيا المجنة 

                                                           
46

دكلة،  47بالنسبة لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب: عدد الدكؿ التي قدمت جميع تقاريرىا حتى تاريخو:   
عدد الدكؿ ك دكؿ،  6عدد الدكؿ المتأخرة عف تقديـ تقريريف: ك دكؿ،  43عدد الدكؿ المتأخرة عف تقديـ تقرير كاحد: ك 

عدد الدكؿ ك دكلة،  ;4الدكؿ المتأخرة عف تقديـ أكثر مف ثبلثة تقارير: عدد ك دكؿ،  6المتأخرة عف تقديـ ثبلثة تقارير: 
النسبة لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية: عدد الدكؿ التي قدمت جميع أما بدكؿ.  8تقرير عمى اإلطبلؽ:  مالتي لـ تقدـ أ

تقارير عمى  التي لـ تقدـ أم كؿعدد الدك دكؿ،  6عدد الدكؿ المتأخرة في تقديـ تقريرىا الدكرم: ك ، :تقاريرىا حتى تاريخو 
 .دكؿ 7اإلطبلؽ: 
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ة األمريكية لحقكؽ نبالنظر إلى النظاـ األمريكي لحقكؽ اإلنساف، نجد أف المجك 
بدأت المجنة في إذ  ؛>8>4ات جديدة منذ نشأتيا في عاـ اإلنساف قد اكتسبت صبلحي

بداية عمميا بتشجيع حقكؽ اإلنساف في القارة األمريكية، كبعد تعديؿ نظاـ المجنة في 
، تكسعت اختصاصات المجنة لتشمؿ شكاكل األفراد المتعمقة بمكاد 98>4عاـ 

اإلعبلف األمريكي لحقكؽ ككاجبات اإلنساف، ثـ أصبحت المجنة بعد تعديؿ ميثاؽ 
جيازان رسميان مف أجيزة منظمة الدكؿ  :9>4ية في عاـ منظمة الدكؿ األمريك

أصبحت  >9>4األمريكية، ثـ بعد اعتماد االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف في عاـ 
في الفترة مف اإلنساف. كما خضعت المجنة ىيئة مف ىيئات االتفاقية األمريكية لحقكؽ 

ساتيا بيدؼ تعزيز دكرىا لعممية تطكير لقكاعدىا كسياساتيا كممار  5346إلى  5344
في حماية حقكؽ اإلنساف، حيث أنشأ المجمس الدائـ لمنظمة الدكؿ األمريكية مجمكعة 

ثـ  ؛عمؿ خاصة في ىذا الشأف قدمت تكصيات محددة درستيا المجنة األمريكية
اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية الكثيقة النيائية في ىذا الخصكص. 

ة إلى أف عدة جيات )الدكؿ األعضاء كالمجتمع المدني كاألكاديمييف( قد كتجدر اإلشار 
ىدفت عممية التطكير إلى التعامؿ مع عدد ، كقد مت مقترحات بالنسبة لذلؾ التطكيرقد

كتدبير المكارد المالية لعمؿ  ،تنفيذ تكصيات المجنة :مف التحديات ذات الصمة أبرزىا
جراءات ال ،المجنة ، كالتسكية السممية كاإلجراءات نظر في الشكاكلكتـ تطكير شركط كا 

كما تـ استحداث المحكمة . االحترازية كالعبلقة مع المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف
إعتماد قكاعد إجرائية جديدة ، كالتي تـ >:>4األمريكية لحقكؽ اإلنساف في عاـ 

ألمريكي في . باإلضافة إلى ذلؾ فقد تكسع النظاـ ا>533عاـ  منظمة لعمميا فى
اعتماد معايير عديدة ممزمة كغير ممزمة لحقكؽ اإلنساف في صكرة أربع اتفاقيات 

 :7كبركتكككليف فضبلن عف إعبلني مبادئ.

                                                           
47

البركتكككؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف في مجاؿ ك االتفاقية األمريكية لمنع كمعاقبة التعذيب،   
ية األمريكية االتفاقك البركتكككؿ لبلتفاقية األمريكية إللغاء عقكبة اإلعداـ، ك الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 



138 
 

( 44)أما في إطار النظاـ األكركبي، فقد شيد تغيران ىيكميان باعتماد البركتكككؿ رقـ 
و أصبحت المحكمة الذل بمكجب ;>>4لبلتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف في عاـ 

( اآللية الرئيسية كالدائمة في إطار >8>4نشئت عاـ أاألكركبية لحقكؽ اإلنساف )التي 
، كطكرت المحكمة كثيران مف المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف االتفاقية كذلؾ بإلغاء

عمميا مف خبلؿ اعتماد بركتكككالت منظمة لعمميا. كما شيد النظاـ األكركبي تطكران 
حيث تـ اعتماد تسع اتفاقيات لحقكؽ  ؛في استحداث معايير لحقكؽ اإلنساف كبيران 

بركتكككؿ إضافي لبلتفاقية األكركبية  (49)اإلنساف تتناكؿ قضايا متنكعة فضبلن عف 
لحقكؽ اإلنساف. كما تـ استحداث بمكجب تمؾ االتفاقيات عدد مف آليات المتابعة 

ا كتقديـ تكصيات في ىذا الشأف، كالمجنة لتحديد حاالت عدـ تنفيذ الدكؿ اللتزاماتي
األكركبية لمنع التعذيب كالمجنة األكركبية لمحقكؽ االجتماعية، كمجمكعة خبراء ضد 

إف الترتيبات كذلؾ فاإلتجار في األفراد، كالمجنة األكركبية ضد التمييز كعدـ التسامح. 
 ،مجمس أكركبا يال تنحصر فقط في مؤسسة كاحدة كى في اإلطار األكركبي اإلقميمية

نما تكجد ترتيبات أخرل )في صكرة آليات ككثائؽ( في إطار االتحاد األكركبي  كا 
 كمنظمة األمف كالتعاكف األكركبي.

بشكؿ كبير خبلؿ السنكات الماضية، فقد تطكر لحقكؽ اإلنساف  اإلفريقيالنظاـ كأما 
بشأف إنشاء  لحقكؽ اإلنساف كالشعكب اإلفريقيحيث تـ اعتماد بركتكككؿ لمميثاؽ 

كالذل دخؿ حيز النفاذ  ;>>4ة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في عاـ اإلفريقيالمحكمة 
ة لحقكؽ اإلفريقي، كتقكـ المحكمة بدكر تكميمي لكظيفة الحماية لمجنة 5337في 

اعتماد برتكككؿ  . كتجدر اإلشارة إلى أنو تـ  :;>4اإلنساف كالشعكب التي أنشئت عاـ 
                                                                                                                                                    

االتفاقية ك االتفاقية األمريكية بشأف االختفاء القسرم لؤلشخاص، ك لمنع كمعاقبة كالقضاء عمى العنؼ ضد المرأة، 
االتفاقية األمريكية ضد العنصرية، ك األمريكية بشأف القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد األشخاص ذكل اإلعاقة، 

االتفاقية األمريكية ضد جميع أشكاؿ التمييز كعدـ التسامح، ك مف عدـ التسامح، التمييز العنصرم، كاألشكاؿ ذات الصمة 
عبلف مبادئ بشأف حرية التعبير، ك االتفاقية األمريكية بشأف حماية حقكؽ اإلنساف لكبار السف، ك  مبادئ كممارسات ك ا 

 فضمى بشأف حماية األشخاص المحركميف مف حريتيـ في األمريكيتيف.
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بمكجبو  مكالذ ;533في ة لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف اإلفريقيمة النظاـ األساسي لممحك
ة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب مع محكمة العدؿ اإلفريقيسيتـ دمج المحكمة 

(، 5336المعتمد في عاـ  اإلفريقي)المنشئة بمكجب بركتكككؿ محكمة العدؿ لبلتحاد 
 اء عدد التصديقات البلزمة.كلكف لـ يدخؿ بعد ىذا البركتكككؿ حيز النفاذ لعدـ استيف

محكمة "ال اإلفريقيكجكد جياز قضائي مكحد باالتحاد  ىذا البركتكككؿ إلىكييدؼ 
كمف الناحية المؤسسية أيضا  تـ استحداث المجنة  ;7."ة لمعدؿ كحقكؽ اإلنسافاإلفريقي
لحقكؽ كرفاىة  اإلفريقية لحقكؽ كرفاىة الطفؿ مف خبلؿ اعتماد الميثاؽ اإلفريقي
. كباإلضافة إلى ما سبؽ، ىناؾ محاكـ >>>4الذل دخؿ حيز النفاذ في عاـ  الطفؿ

 :السنيف في عدد مف قضايا حقكؽ اإلنساف اليامة، مثؿ دكف إقميمية بتت عمى مر  
محكمة العدؿ التابعة لمجماعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا )إيككاس( كمحكمة العدؿ 

قد تـ اعتماد ثبلث اتفاقيات لحقكؽ اإلنساف لشرؽ أفريقيا. كعمى الجانب المعيارم، ف
فضبلن عف عدد كبير مف  >7لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، اإلفريقيكبركتكككليف لمميثاؽ 
 مكضكعات حقكقية متنكعة. يتغطالتي الخطكط االسترشادية 

أما بالنسبة لمنظاـ العربي لحقكؽ اإلنساف، فمنذ دخكؿ الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف ك 
نشاء لجنة حقكؽ اإلنساف العربية في عاـ  ;533اذ في عاـ حيز النف كآلية  >533كا 

يتمثؿ في اعتماد  يمي العربي تطكران رئيسيان دية لمميثاؽ، فقد شيد النظاـ اإلقمىتعا
في عاـ مجمس جامعة الدكؿ العربية لمنظاـ األساسي لممحكمة العربية لحقكؽ اإلنساف 

                                                           
48

ؿ المنشئ لممحكمة اإلفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف، تختص المحكمة بالنظر في القضايا ذات الصمة كفقان لمبركتككك   
بتفسير كتطبيؽ النظاـ التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي كالمعاىدات األخرل باالتحاد اإلفريقي ككافة االتفاقيات ذات الصمة 

 مسألة تتعمؽ بالقانكف الدكلي. ةبحقكؽ اإلنساف، كأي
49

الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاىة ك ككؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بشأف حقكؽ المرأة في أفريقيا، بركتك   
الميثاؽ اإلفريقي بشاف الديمقراطية ك المعاىدة اإلفريقية بشأف المسائؿ الخاصة بمشاكؿ البلجئيف في أفريقيا، ك الطفؿ، 

إلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بشأف إنشاء المحكمة اإلفريقية لحقكؽ البركتكككؿ لمميثاؽ اك كاالنتخابات كالحككمة، 
 اإلنساف كالشعكب.
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اعتماد معايير جديدة لحقكؽ اإلنساف سكاء  . كعمى الصعيد المعيارم، لـ يتـ5347
في صكرة اتفاقيات جديدة أك بركتكككالت تكميمية لمميثاؽ العربي أك حتى معايير غير 

حدد الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لمجنة كقد ممزمة في صكرة خطكط استرشادية. 
الدكؿ  حقكؽ اإلنساف العربية اختصاص كحيد يتمثؿ في فحص التقارير المقدمة مف

صدار مبلحظات كتكصيات في ىذا  ااألطراؼ بشأف تنفيذ التزاماتي  ،الشأفبمكجبو كا 
كما تممؾ بمكجب الئحتيا الداخمية الحؽ في تفسير مكاد الميثاؽ العربي لحقكؽ 

ف المجنة لـ تقؼ عند حرفية كما إ .ياإلنساف في إطار ممارستيا إلختصاصيا الرئيس
مت عمى نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ النصكص بؿ استميمت ركحيا، فعم

جسكر التكاصؿ مع مختمؼ المنظمات  اقامة العديد مف كرش العمؿ كالندكات، كمد  
، كعقد شراكات مع عدة كاإلقميمية ككذلؾ اآلليات التعاىدية الدكلية ،اإلقميميةالدكلية ك 

عدادالعربي، جيات كالشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالبرلماف   كا 
  .دراسات في بعض المكاضيع الحقكقية المتخصصة

المجنتيف مف حيث سعة اإلختصاص مقارنة ب لجنة حقكؽ اإلنساف العربية تختمؼك 
الشكاكل  يبالنسبة لتمق امف خبلؿ كاليتيم اإلفريقيالنظيرتيف في اإلطاريف األمريكي ك 

صدار قرارات بشأنيا آليات شبو قضائية، ككذلؾ  بمثابة امما يجعميم ،الفردية كا 
ألدكات عديدة  ا، فضبلن عف تطكيرىماإلقميميةلدكر تفسيرم لممعايير  اممارستيم

بزيارات  اكقياميم ،كتشكيؿ مجمكعات عمؿكاص كتعييف مقرريف خ الممارسة كالياتيم
كمحافؿ نقاشية لمختمؼ قضايا حقكؽ اإلنساف. كلعؿ  االحقائؽ كعمميم يلمدكؿ لتقص

اإلنساف العربية بحاجة اآلف إلى نمك مؤسسي يسمح ليا بممارسة لجنة حقكؽ 
اختصاصات تمكنيا مف االضطبلع بدكر أكبر في مجاؿ تعزيز كحماية حقكؽ 

دـ عالنظاـ األساسي لممحكمة العربية لحقكؽ اإلنساف  يتبنكربما يعكس اإلنساف. 
ية إضافية قضائية حيث تـ استحداث آل ،جمكد النظاـ اإلقميمي العربي لحقكؽ اإلنساف

لـ يدخؿ بعد النظاـ إذ  ؛أنو لـ يتـ إنشائيا بعد لحماية حقكؽ اإلنساف عمى الرغـ مف
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األساسي ليا حيز النفاذ لعدـ استيفاء العدد البلـز مف التصديقات )لـ تصدؽ عميو 
 .خطكة كبيرة عمى الطريؽ الصحيحيعتبر  لكنو، ك فقط حتى اآلف(دكلة كاحدة سكل 

في  -حو في بداية الدراسة، فإنيا تسعى إلى تقديـ مقترحات محددة ككما تـ إيضا
كذلؾ لتطكير النظاـ اإلقميمي  - األخرل اإلقميميةضكء تجارب كممارسات النظـ 

العربي لحقكؽ اإلنساف، كالسيما مع الحداثة النسبية لنشأة النظاـ العربي كالتجربة 
لمؤكد أف عممية التطكير ضركرية سكاء األخرل. كمف ا اإلقميميةالزمنية الممتدة لمنظـ 

مف ناحية تحديد نطاؽ المعايير أك إحداث نمك مؤسسي. كتكجد طائفة كاسعة مف 
كىي لحقكؽ اإلنساف،  اإلقميميةالبدائؿ اإلجرائية في ىذا الخصكص اتبعتيا النظـ 

كىك  ،ةنظمتيا األساسيأأك  اإلقميميةتتنكع ما بيف تعديؿ قكاعد العمؿ الداخمية لآلليات 
نما تكسعة محدكدة في   كيفية تنفيذبطبيعة الحاؿ ال يسمح بتغييرات كبيرة أك ىيكمية كا 

االختصاصات )مف خبلؿ استحداث آليات خاصة( كليس تغيير جذرم لنطاؽ الكالية، 
أك اعتماد معايير غير ممزمة في صكرة خطكط استرشادية لمدكؿ. كالبديؿ اآلخر ىك 

ذاتيا، مف خبلؿ تكفر اإلرادة السياسية لمدكؿ األعضاء بيا،  اإلقميميةقياـ المنظمات 
كىك  ،لحقكؽ اإلنساف اإلقميميةبإدخاؿ تعديبلت سكاء ىيكمية أك معيارية عمى النظـ 

 ما يتـ مف خبلؿ اعتماد اتفاقيات أك بركتكككالت إضافية.

 أواًل: عمى الصعيد المعياري
ف كاف كؿ إلى محؿ البحث  اإلقميميةالجكانب المعيارية في النظـ تتشابو  حد كبير، كا 

، فنجد ات كحضارات الدكؿ األطراؼ فيوتعكس ثقافما تمتع بخصكصية ينظاـ إقميمي 
ف الميثاؽ العربي في ديباجتو قد أشار لقيمة الكحدة العربية كمبادئ الديف اإلسبلمي أ

ميبرالية التي أف الكثائؽ األكركبية تأثرت بالنظرة الكما  .كالديانات السماكية األخرل
، كنجد أف الكثائؽ األمريكية الفردية عمى حساب الحقكؽ الجماعية لحرياتُتعمي ا

ة ظير اإلفريقيتأثرت بالحريات الشخصية كحرية التعبير كاالنتخابات، كأف الكثائؽ 
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ة اإلفريقيفييا جميان التأكيد عمى حقكؽ الشعكب في مكاضع عديدة كالثقافة كالقيـ 
    ىتماـ الكبير بفكرة كاجبات األفراد.باإلضافة إلى اال

فيو الكثائؽ  كؽ اإلنساف مف التطكر الذم سبقتالميثاؽ العربي لحقاستفاد كاضعك كقد 
معظـ معايير حقكؽ  ان األخرل، كبحيث خرج في النياية متضمن اإلقميميةالدكلية ك 

ككنو كثيقة  في األخرل القانكنية الدكلية الكثائؽغيره مف  و يشترؾ معاإلنساف، كلكن
 .المتضمنة بو بعض المعاييرلإلى تعديؿ كتطكير كتحديث  بطبيعة الحاؿ حتاجت حية

قد لعبت دكران نشطان  اإلقميمية ال شؾ أف اآلليات المنبثقة عف اتفاقيات حقكؽ اإلنسافك 
، فعمى سبيؿ لحقكؽ اإلنساف اإلقميميةلؤلنظمة كىامان في تطكير الجكانب المعيارية 

عمى  اإلفريقياألكربي ك  يفأف بعض الحقكؽ لـ يتـ كفالتيا في النظامالمثاؿ نجد 
لكف سنجد أف المحكمة ك األمريكي، النظاـ النحك الذم كرد في النظاـ العربي أك 

التعميقات ستعانت باك األكربية لحقكؽ اإلنساف تكسعت في تفسير تمؾ الحقكؽ، بؿ 
 ، كما نجد أفباألمـ المتحدة لدكليةكالتفسيرات العامة التي تصدرىا ىيئات المعاىدات ا

ة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب قد كجدا في نصكص اإلفريقيالمجنة كالمحكمة  كبلن مف
المرد كالسند في التكسع كالتفسير كاالحتجاج بقكاعد القانكف الدكلي  اإلفريقيالميثاؽ 

 العرؼ الدكلي.  ككذلؾ ياإلنسانلحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي 

خبلؿ مراحؿ تطكرىا دائمان ما كانت تقدـ تفسيرات  اإلقميميةعظـ األنظمة كنجد أف م
حكاـ االتفاقيات أكلكف لـ تتناكليا  ،غير ممزمة لبعض المعايير التي كردت فييا

المعايير التي غالبان ما تصدر في شكؿ تكصيات/مبادئ  يبالتنظيـ الكامؿ، كى
مختمؼ األطراؼ المعنية، إلى أف  استرشاديو/تعميقات عامة، ثـ تتطكر عبر اسيامات

تستقر كتتحكؿ برغبة الدكؿ األطراؼ إلى اتفاقيات أك بركتكككالت ممزمة، كدائمان ما 
خبرتيا  ضكء في تقكـ آليات تنفيذ االتفاقيات باقتراح كضع تمؾ المعايير غير الممزمة
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ثغرات أكجو ال التي تظيرك التي اكتسبتيا مف فحص كمناقشة تقارير الدكؿ األطراؼ 
  .التي قد تعترم بعض النصكص

لحقكؽ  اإلقميميةلمضمكف الكثائؽ  الدراسة الذل قدمتوضكء التحميؿ المقارف  فيك 
العربي  لمنظاـ المعيارمانب لتطكير الج اإلنساف، تقدـ الدراسة المقترحات التالية

مف ( 85 – 83، مع الكضع في االعتبار األحكاـ الكاردة في المكاد )لحقكؽ اإلنساف
 الميثاؽ، كالخاصة بإجراءات كضكابط تعديمو:

لضمان اتساق الميثاق العربي لحقوق اإلنسان مع المعايير  مقترحةتعديبلت  -أ 
 :الدولية

 ( مف الميثاؽ ضمف الحماية مف التعذيب ;عمى الرغـ مف أف نص المادة )
نص اؼ كفرض التزامات عديدة عمى الدكؿ األطراؼ لمحماية منو كالعقاب عميو كا 

البلإنسانية أك الضحايا كرد اعتبارىـ، إال أنو جاء قاصران في عدـ حظر العقكبة 
، كلـ يعددىا ضمف صكر التعذيب المذككرة في المادة، كما أنو لـ يضع الميينة

ف ( لتتضم  ;تعريفان لجريمة التعذيب، لذلؾ تقترح الدراسة تعديؿ نص المادة )
 لييا.إالجكانب المشار 

  لذلؾ ك ، حض عمى الكراىية كالتمييز كالعنؼنصان يحظر ال ثاؽالمي يتضمفلـ
 تقترح الدراسة إضافة مادة جديدة تتضمف ىذا الحظر.

 ( لمتمتع بالحؽ في الزكاج بمكغ سف 66( مف المادة )4اشترط الميثاؽ في الفقرة )
رة لسف الزكاج، كتقترح الدراسة تعديؿ الفق ىالزكاج، كلكف لـ يضع الميثاؽ حدان أدن

لضماف حماية  ؛، كحظر الزكاج دكف ىذا السفزكاجلملييا لتحدد سف إلمشار ا
 مصالح الطفؿ الفضمى.
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 التعميقات العامة/التوصيات العامة/ المبادئ االسترشاديةتطوير   -ب 
تصدر لجنة حقكؽ اإلنساف العربية تكصيات عامة/تعميقات عامة/ تقترح الدراسة أف 
قكؽ التي كردت في الميثاؽ كيظير مف مقارنتيا ، حكؿ عدد مف الحةخطكط استرشادي

بالكثائؽ األخرل كمف ممارسة المجنة أنيا بحاجة إلى تفسيرات تكضح التزامات الدكؿ 
األطراؼ لكفالة تمؾ الحقكؽ عمى نحك كاضح، مثؿ: تحديد المقصكد بعبارة "الجنايات 

ارتكابيا، الكاردة في بالغة الخطكرة" كالتي ال يجكز تكقيع عقكبة اإلعداـ إال في حاؿ 
 ( مف الميثاؽ.9المادة )

 قميميةإاتفاقيات متخصصة بمورة   -ج 
إف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف عمى الرغـ مف محاكلتو أف يككف كثيقة شاممة، إال 

تحتاج إلى  اليشة أثبتت أف بعض الفئات اإلقميميةأف الممارسات كالتجارب الدكلية ك 
 ،قمة لضماف كفالة حقكقيا كتحديد التزامات الدكؿ األطراؼبمكرة أداة قانكنية مست

، كمف تمؾ الدكؿ بمكجبيا اللتزاماتككذلؾ بعض الحقكؽ تحتاج إلى تحديد مفصؿ 
 الفئات التي تحتاج إلى اتفاقيات متخصصة:

  حماية ضحايا االتجار بالبشر، فعمى الرغـ مف أف الميثاؽ تحدث عف ىذا األمر
طبيعة االلتزامات الكاجبة عمى الدكؿ األطراؼ بمكجب  ( إال أف43في المادة )

تمؾ المادة مجرد حظر لمصكر المختمفة لئلتجار بالبشر، كمف المعمكـ أف القضاء 
عمى االتجار بالبشر يفرض عمى الدكؿ التزامات عمى مستكيات عديدة )كطنية 

ات، كاقميمية كدكلية(، سكاء عمى مستكل التشريعات أك السياسات أك الممارس
كتفرض تدابير محددة لمساعدة ضحايا تمؾ الجريمة، كىك ما يقتضي كجكد اتفاقية 

 متخصصة في ىذا األمر.
  تعددت في أكثر مف مكضع بالميثاؽ صكر الحماية الخاصة لؤلطفاؿ كضركرة

مراعاة مصالحيـ الفضمي في جميع المراحؿ، إال أف حماية حقكؽ الطفؿ كتنميتو 
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دابير متعددة في مراحؿ مختمفة عمى الدكؿ اتباعيا، لت أكبر تحتاج إلى تفصيؿ
كضمانات معينة لمتمتع ببعض الحقكؽ، كىك ما يقتضي كجكد اتفاقية متخصصة 

 لحقكؽ الطفؿ.
  تعاني النساء في العالـ أجمع بدرجات متفاكتة بيف دكلة كأخرل مف التمييز

ضع عدة عمى كالعنؼ )المجتمعي أك في نطاؽ األسرة(، كقد أكد الميثاؽ في مكا
( 6( مف المادة )6الفقرة ) ىفي الحقكؽ كالحريات، بؿ كأشار ف عدـ التمييز

التمييز اإليجابي الذم أقرتو الشريعة اإلسبلمية كالشرائع السماكية األخرل 
كالتشريعات كالمكاثيؽ النافذة لصالح المرأة، إال أف حماية النساء مف التمييز 

مزمة عمى أصعدة مختمفة لضماف تمتعيف كالعنؼ يحتاج ىك أيضان لتدابير م
بحقكقيف كاممة كدكف انتقاص، كىك ما يقتضي كجكد اتفاقية متخصصة لمقضاء 

 عمى التمييز كالعنؼ ضد النساء.

 ثانيًا: عمى صعيد الترتيبات المؤسسية

 المقررين الخاص/مجموعات العمل/الوحدات المتخصصة -أ 
عمؿ/كحدات متخصصة لمتركيز عمى يعد تحديد مقرريف خاصيف كتشكيؿ مجمكعات 

مكضكعات حقكقية بعينيا أك أكضاع حقكؽ اإلنساف في دكؿ محددة أطراؼ في 
في إطار  اإلقميميةإحدل اآلليات اليامة التي استحدثتيا النظـ  اإلقميميةالنظاـ 

االتفاقيات  عمى تتعديبلإدخاؿ  تمؾ اآلليات استحداث تطمبيال ك  .ممارستيا لكالياتيا
نما يتـ استحداثيا مف خبلؿ النظـ الداخمية أك القكاعد اإلجرائية لآلليات ميةاإلقمي ، كا 

. ففي إطار المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف، يكجد عشرة مقرريف خاصيف اإلقميمية
كف كذلؾ مناصب المقرريف كثبلث كحدات خاصة مف بيف أعضاء المجنة الذيف يتكل  

ة لحقكؽ اإلفريقياألمريكي، كفى إطار المجنة الخاصيف لمدكؿ األطراؼ في النظاـ 
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اإلنساف كالشعكب يكجد خمسة مقرريف كثماف لجاف كفرؽ عمؿ متخصصة في 
 عضاء المجنة.أقية متنكعة بعضكية مكضكعات حقك 

مجمكعات عمؿ أك كحدات متخصصة(  اث إجراءات خاصة )تقترح الدراسة استحدك 
في القضايا ذات  -ىا أعضاء المجنةيتكال -في إطار لجنة حقكؽ اإلنساف العربية 

األكلكية بالنسبة لحماية حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية، بما يتيح المتابعة كالتحميؿ 
المتعمقيف لتمؾ القضايا، كمف ثـ تكفر ذخيرة معمكماتية كتحميمية مفيدة لمجنة في إطار 

المجنة مف إصدار  سيمكف ذلؾ. كما ميمتيا األساسية المتعمقة بفحص التقارير الدكرية
تقارير عف مكضكعات/قضايا محددة لحقكؽ اإلنساف تسترعى انتباه الدكؿ العربية 

تكاجييا بخصكصيا كأفضؿ الممارسات كالمقترحات لمتعامؿ  التيلمتحديات المشتركة 
 (47)كتجدر اإلشارة إلى أف المادة معيا سكاء عمى صعيد التشريعات أك السياسات. 

يجكز لمجنة أف تنشئ عند االقتضاء فرؽ عمؿ لمجنة ينص عمى " الداخميمف النظاـ 
 ."لمنظر في مكضكعات محددة عمى أف ترفع ىذه الفرؽ تقاريرىا لمجنة

 متابعة تنفيذ التوصيات -ب 
لحقكؽ اإلنساف تعد  اإلقميميةإف متابعة تنفيذ التكصيات كالقرارات الصادرة عف اآلليات 

حػػػداثيا لتػػػأثير عمػػػى  اإلقميميػػػةظـ أمػػػران ضػػػركريان  لضػػػماف فعاليػػػة الػػػن لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف كا 
أرض الكاقع في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف، كبحيث ال يتكقؼ دكر تمؾ األنظمة عند 

فػػػي ذات الكقػػػت، تعػػػد مسػػألة المتابعػػػة أحػػػد التحػػػديات ك عمميػػة الرصػػػد كالتكصػػػية فقػػط. 
دراكػػان مػػف لجنػػة حقػػاإلقميميػػةالرئيسػية التػػي تكاجػػو عمػػؿ اآلليػػات  كؽ اإلنسػػاف العربيػػة . كا 

بأف كجكد إجراء لممتابعة جػزء ال يتجػزأ مػف إجػراء تقػديـ التقػارير، قامػت المجنػة بتعػديؿ 
، حيػػث أصػػبحت 5349الخطػػكط االسترشػػادية لمسػػألة إعػػداد التقػػارير الدكريػػة فػػي عػػاـ 

تحدد في نياية التكصيات الختاميػة تكصػية أك أكثػر تػرل أنيػا ذات أكلكيػة فػي التنفيػذ، 
ليػػا أف تطمػػب تقريػػر مرحمػػي بتنفيػػذ ىػػذه التكصػػيات، كمػػا يتػػكلى مقػػرر التقريػػر كيجػػكز 
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متابعػػة تنفيػػذ التكصػػيات الختاميػػة كيقػػـك بإعػػداد تقريػػر مرحمػػي عػػف التقػػدـ المحػػرز فػػي 
 .لمتابعة تنفيذ التكصياتتطكير اإلطار الحالي  النظر في تقترح الدراسةك تنفيذىا. 

حقػػكؽ اإلنسػػاف العربيػػة بػػدكر إيجػػابي كنشػػط كمػػا تقتػػرح الدراسػػة كػػذلؾ اضػػطبلع لجنػػة 
بالنسػػبة لتقػػديـ الػػدعـ التقني/الفنػػي لمػػدكؿ العربيػػة لمسػػاعدتيا فػػي تنفيػػذ التكصػػيات مػػف 
خػػػبلؿ مسػػػاعدتيا فػػػي إنشػػػاء أك تعزيػػػز آليػػػات كطنيػػػة لتقػػػديـ التقػػػارير كالمتابعػػػة كبنػػػاء 

طر القائمة في قدراتيا في ىذا الخصكص، أخذان في االعتبار تبايف مستكيات تطكر األ
 الدكؿ العربية في ىذا الخصكص. 

 زيارات الدول -ج 
الحقػػائؽ  يلحقػػكؽ اإلنسػػاف عمػػى القيػػاـ بزيػػارات لمػػدكؿ لتقصػػ اإلقميميػػةاعتمػػدت المجػػاف 

بيػػدؼ رصػػد أكضػػاع حقػػكؽ اإلنسػػاف بيػػا كتقػػديـ تكصػػيات لمتعامػػؿ مػػع التحػػديات ذات 
كيػؿ فػي ىػذا الشػأف، حيػث بػدأت فالمجنػة األمريكيػة لحقػكؽ اإلنسػاف ليػا بػاع ط ،الصمة

لمتابعػػة اكضػػاع حقػػكؽ اإلنسػػاف بشػػكؿ  94>4المجنػػة بالقيػػاـ بزيػػارات لمػػدكؿ منػػذ عػػاـ 
زيػػارة لػػػ  (>9)عػػاـ أك لمتحقيػػؽ فػػي حػػاالت محػػددة. كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت قامػػت المجنػػة بػػػ 

أمػػا  تقريػػر دكلػػة يتعمػػؽ باألكضػػاع العامػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف. (77)دكلػػة كنشػػرت  (56)
ة لحقػكؽ اإلنسػاف كالشػعكب، فقػد اعتمػدت عمػى الػنص الػكارد فػي اإلفريقيلمجنة  بالنسبة
يتيح لمجنة استخداـ أيػة كسػيمة تحقيػؽ  ملحقكؽ اإلنساف كالشعكب الذ اإلفريقيالميثاؽ 

لمقياـ بزيارات لمدكؿ. كتنقسػـ الزيػارات  كأساس قانكنيمبلئمة لبلضطبلع بعمميا كذلؾ 
كتشػػجيع الػػدكؿ  اإلفريقػػيرات تركيجيػػة لمتعريػػؼ بالميثػػاؽ التػػي تقػػـك بيػػا المجنػػة إلػػى زيػػا

عمػػى التصػػديؽ عميػػو كعمػػى التعػػاكف مػػع المجنػػة، كزيػػارات أخػػرل لمحمايػػة )أك لتقصػػى 
 حقائؽ(. كما يقـك المقرركف الخاصكف بزيارات لمدكؿ في إطار ممارساتيـ لكالياتيـ.

الخطػكط مػا كرد فػي مػى فإنيػا تقػـك بنػاء ع، أما فػي إطػار لجنػة حقػكؽ اإلنسػاف العربيػة
تنص عمػى أنػو "يجػكز ألعضػاء المجنػة أف  كالتيإلعداد التقارير كتقديميا  االسترشادية
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يػػزكركا الدكلػػة الطػػرؼ مقدمػػة التقريػػر عنػػدما تكجػػو إلػػييـ الحككمػػة دعػػكة أك بنػػاء عمػػى 
طمب المجنػة، كذلػؾ بيػدؼ عقػد كرشػة تعريفيػة بالميثػاؽ كاآلليػات الناظمػة لعمػؿ المجنػة 

ت كالمؤسسات الحككمية كالمؤسسات الكطنية المعنية بحقكؽ اإلنساف كالمنظمات لمجيا
 كتقترح الدراسة النظر في تطكير ىذه الزيارات. ."الدكلة الطرؼ فيغير الحككمية 

 إعداد تقارير مواضيعية -ه
ة لحقكؽ اإلنساف بدكر نشط في إعداد كنشر تقارير اإلفريقيتقكـ المجنتاف األمريكية ك 

قضايا متخصصة لحقكؽ اإلنساف ذات أكلكية في إطار الدكؿ األطراؼ أك  تتناكؿ
تكاجو األخيرة تحديات خاصة بشأنيا. كتركز التقارير عمى كشؼ الثغرات أك التحديات 
ذات الصمة بالمكضكع محؿ التقرير ككذلؾ أفضؿ الممارسات ذات الصمة. كما تشكؿ 

سترشادية لمدكؿ قد تتطكر إلى معايير لبنة لبمكرة معايير ا - عادةن  –تمؾ التقارير 
 ممزمة في المستقبؿ.

تقترح الدراسة، قياـ المجنة بدكر نشط في إعداد كنشر تقارير تتناكؿ مكضكعات ك 
متخصصة لحقكؽ اإلنساف ككاقعيا التطبيقي في الدكؿ العربية مف حيث إطارىا 

رسات كتحديد التشريعي كالسياسات ذات الصمة، بما يساعد عمى إبراز أفضؿ المما
التحديات المشتركة في ىذا الخصكص مع بمكرة مقترحات لمتعامؿ معيا. كستعيف تمؾ 
الدراسات المجنة عمى تحديد المجاالت ذات األكلكية بالنسبة لبمكرة معايير 
إضافية/تكميمية لمميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف )سكاء في صكرة خطكط استرشادية 

معايير  يرحات إلى الدكؿ العربية بشأف تبنجنة مقتتقترحيا المجنة أك تقديـ الم
 لمميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف(. تكميمية/إضافية 

 عضوية المجنة – و
مقترحان  :534تجدر اإلشارة إلى أف لجنة حقكؽ اإلنساف العربية قد أعدت في عاـ 

لمبادئ كمعايير تكجييية كاسترشاديو بشأف شركط كمؤىبلت األشخاص المرشحيف 
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رفعتو إلى األمانة العامة لجامعة الدكؿ غؿ عضكية لجنة حقكؽ اإلنساف العربية، لش
ـ  ك ، العربية ىمية تمتع المرشحيف بالخبرة القانكنية كالخبرة في مجاؿ أالتأكيد فيو عمى  ت

حقكؽ اإلنساف كتجنب التقدـ بمرشحيف قد تتعارض مناصبيـ مع االضطبلع بعمميـ 
اعتماد تمؾ المبادئ كالمعايير التكجييية  اسة النظر فيكتقترح الدر  .نحك مستقؿعمى 

كربما تحتاج إلى مزيد مف التحديد كما ىك منصكص عميو  ،مف قبؿ الدكؿ األطراؼ
تنص  التي) ة لحقكؽ اإلنساف كالشعكباإلفريقيقكاعد اإلجراءات الخاصة بالمجنة  في

ضك في الحككمة، عمى عدة كظائؼ تتعارض مع استقبللية كنزاىة عضكية المجنة كع
 ، المديريف أك المكظفيف بالكزارات(.الدبمكماسيمنصب الكزير أك نائب الكزير، الممثؿ 

الحصانات اإلنساف العربية كما يمكف النظر كذلؾ في منح أعضاء لجنة حقكؽ 
)كما ىك متبع في المجنة  الممنكحة لمممثميف الدبمكماسييف بمكجب القانكف الدكلي

في إطار  االمتيازات كالحصانات الدبمكماسية الممنكحةنساف( أك األمريكية لحقكؽ اإل
ة لحقكؽ اإلنساف اإلفريقيبالنسبة ألعضاء المجنة جامعة الدكؿ العربية )كما ىك متبع 

بمكجب اتفاقية الذيف يتمتعكا بالحصانات الدبمكماسية المنصكص عمييا كالشعكب 
 (.الدبمكماسية الخاصة باالمتيازات كالحصانات اإلفريقياالتحاد 

  االختصاص التفسيري  - ز
لحقكؽ اإلنساف ضركرية في ضكء أف  اإلقميميةتعد ميمة تفسير أحكاـ االتفاقيات  

التكصؿ إلى تكافؽ سياسي يتطمب بضركرة الحاؿ قدر مف العمكمية في صياغة 
 المنشئة بمكجب تمؾ اإلقميميةعمى كاىؿ اآلليات  ي، كىك ما يمقاإلقميميةالمعايير 

االتفاقيات تحديد نطاؽ التزامات الدكؿ كاإلجراءات التشريعية كالتنفيذية الضركرية 
. كما أف الفقو التفسيرم اإلقميميةإلنفاذ الحقكؽ كالحريات المتضمنة في المكاثيؽ 

يشكؿ لبنة يتـ البناء عمييا لبمكرة معايير إضافية لحقكؽ  اإلقميميةالصادر مف اآلليات 
الطابع اإللزامي أك غير اإللزامي. كتجدر اإلشارة في ىذا اإلنساف سكاء أخذت 

ة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تتمتع باختصاص تفسير اإلفريقيالخصكص إلى أف المجنة 
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 د.أك االفرا اإلفريقيأحكاـ الميثاؽ بناء عمى طمب دكلة طرؼ، أك مؤسسات االتحاد 
لحقكؽ اإلنساف  اإلفريقياؽ أحكاـ الميث كقد اعتمدت المجنة العديد مف القرارات لشرح

كما أصدرت عدة خطكط استرشادية حكؿ حقكؽ كحريات محددة تعد بمثابة  ،كالشعكب
ة اإلفريقيلحقكؽ اإلنساف كالشعكب. كما أف المجنتيف  اإلفريقيكثائؽ تفسيرية لمميثاؽ 

 كاألمريكية يتمتعاف بنافذة تفسيرية في إطار إصدارىما لقرارات بشأف الشكاكل الفردية
 المقدمة إلييما.

مارست المجنة ىذا اإلختصاص المنصكص عميو في نظاميا الداخمي المعتمد كقد 
، خبلؿ عممية فحصيا لتقارير الدكؿ األطراؼ، حيث كضعت 5347منيا في عاـ 

 كيمكف في ىذا الخصكصخطكط استرشادية كمبادلء تكجييية في ىذا الخصكص، 
يئات التعاقدية لؤلمـ المتحدة كالتي تتمتع بخبرة االستفادة مف المنيجية التي تتبعيا الي

 التعميقات العامة. كبيرة في صياغة 

 التعامل مع مشكمة نقص التمويل  -ح
جامعة الدكؿ بمكازنة إف المكارد المالية المتاحة لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية مرتبطة 

"يكفر  79ان المادة العربية في ضكء أنو كفقان لمميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، كتحديد
األميف العاـ ضمف ميزانية جامعة الدكؿ العربية ما يمـز مف مكارد مالية كمكظفيف 

 اإلقميميةكمرافؽ لقياـ المجنة بعمميا بصكرة فعالة". كتجدر اإلشارة إلى أف األنظمة 
 ، تكاجو ذات المشكمةاإلفريقياألخرل لحقكؽ اإلنساف، كتحديدان النظاميف األمريكي ك 

ضكء عدـ كفاية التمكيؿ المخصص لتغطية نفقاتيما مف ميزانية منظمة الدكؿ في 
 .  اإلفريقياألمريكية كاالتحاد 

ة لحقكؽ اإلنساف اإلفريقييمعب الدعـ المالي الخارجي المقدـ إلى اآلليات األمريكية ك ك 
ة الزياد كذلؾ بالتكازم مع ،مف عدد مف المانحيف دكران ىامان كرئيسيان في تمكيميما
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. فعمى 83المتدرجة كطكيمة المدل في المكارد المخصصة مف المنظمتيف اإلقميميتيف
مميكف يكرك ييدؼ إلى  43سبيؿ المثاؿ، خصص االتحاد األكركبي دعمان إجماليان يبمغ 

لحقكؽ اإلنساف في إطار برنامج دعـ تنفيذ الشراكة االستراتيجية  اإلفريقيتعزيز النظاـ 
ة اإلفريقيألكركبي. كيقدـ االتحاد األكركبي دعمان مباشران لآلليات بيف أفريقيا كاالتحاد ا

عاـ  ي، كفاإلفريقيفي إطار برنامج دعـ االتحاد  5344لحقكؽ اإلنساف منذ عاـ 
ة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالمحكمة اإلفريقيتكقيع عقديف مع المجنة  تـ   5349
 كنصؼ مبلييفأربع جمالية تبمغ ة لحقكؽ اإلنساف لمدة ثبلث سنكات بقيمة إاإلفريقي

  84يكرك كجزء مف البرنامج المشار إليو بعاليو.

أما بالنسبة لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف، فقد بمغت نسبة التمكيؿ المقدـ في عاـ 
% مف إجمالي ميزانية المجنة، كما 77مف منظمة الدكؿ األمريكية إلى المجنة  :534

تقكـ بو المنظمة، إال أنيا  مضغط النفقات الذ ـ مفتجدر اإلشارة إلى أنو عمى الرغ
. كما تتمقى المجنة 5353إلى  ;534قررت مضاعفة حصة المجنة خبلؿ الفترة مف 

( :534% في عاـ 75مساىمات مادية مف الدكؿ األعضاء بالمنظمة )بمغت نسبتيا 
 % في عاـ44كغير األعضاء )بما في ذلؾ مف االتحاد األكركبي كبمغت نسبتيا 

كفى  85(.:534% في عاـ 6(، كمف منظمات المجتمع المدني )بمغت نسبتيا :534
ريكية لحقكؽ اإلنساف في عاـ ضكء األزمة المالية الكبيرة التي تعرضت ليا المجنة األم

، عمى كضع ىدؼ :534، حرصت المجنة في خطتيا االستراتيجية لعاـ 5349
عضاء في منظمة الدكؿ األمريكية يتعمؽ بإعداد خطة تمكيمية بحيث تستمر الدكؿ األ

في دكرىا كممكليف رئيسييف لمجنة مع الحصكؿ عمى تمكيؿ مف مصادر أخرل 

                                                           
50

 https://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/PosicionFortalecimientoENG.pdf 
51

 مكقع اإلتحاد األكركبى عمى اإلنترنت  

 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15618/eu-provides-support-

african-commission-human-and-peoples-rights-and-african-court-human-and_ga 
52

 :534التقرير السنكل لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ   
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متنكعة، سكاء مف خبلؿ مشركعات لمتعاكف مع مؤسسات تنمكية أك مانحيف خاصيف 
كفقان لممكضكعات كاألىداؼ السنكية لمجنة. كما تستيدؼ المجنة القياـ بأنشطة لجذب 

ؿ لجنة مخصصة لذلؾ معنية بمخاطبة الجيات المحتمؿ مشاركتيا التمكيؿ مف خبل
 86في تمكيؿ أنشطة المجنة.

  كتجدر اإلشارة إلى أف لجنة حقكؽ اإلنساف العربية ال تتمقى أم دعـ مادل خارج
 الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ أك مخصصاتيا مف جامعة الدكؿ العربية سكاء مف

زيادة  ة. كيقترح في ىذا الخصكصغير حككمي منظمات دكلية أك إقميمية أك منظمات
تنكيع مصادر ذلؾ التمكيؿ، مع ضماف عدـ  مدل مناسبة التمكيؿ، مع النظر في

تأثيره بأم نحك عمى استقبللية المجنة كتحديدىا ألكلكيات عمميا كأنشطتيا. كسيتيح 
ليات نمكىا المؤسسي مف حيث التكسع في أنشطتيا كاستحداث آ، لمجنة زيادة التمكيؿ

عمؿ جديدة كتمكينيا مف القياـ بزيارات ميدانية لمدكؿ األعضاء كالقياـ باألنشطة 
 سات كالتقارير ذات الصمة بعمميا.التركيجية كالتدريبية البلزمة، فضبلن عف إعداد الدرا

 وضع خطط استراتيجية دورية -ط
رم لتحديد لحقكؽ اإلنساف لخطط استراتيجية بشكؿ دك  اإلقميميةيعد إصدار اآلليات 

أىدافيا كأكلكياتيا كبرامج عمميا أداة مؤسسية ىامة لتنظيـ كضبط عمؿ تمؾ اآلليات. 
كتجدر اإلشارة إلى أف المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف تتبنى استراتيجية كؿ أربعة 
أعكاـ تحدد فييا أكلكيات عمميا ككذلؾ اآلليات التي تساعد المجنة عمى االضطبلع 

تحدياتيا، كتقكـ المجنة بعقد مشاكرات إقميمية مفتكحة لتمقى  بمياميا كمكاجية
ة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تقـك اإلفريقياإلسيامات في ىذا الشأف. كما أف المجنة 

 كذلؾ بكضع خطة استراتيجية لعمميا كؿ أربعة أعكاـ.

                                                           
53

 https://www.oas.org/en/iachr/mandate/StrategicPlan2017/docs/StrategicPlan2017-

2021.pdf 
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عاـ  بدءان مفلعربية بكضع خطة عمؿ سنكية ليا قامت لجنة حقكؽ اإلنساف اكقد 
. كتؤكد نشطة البلزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼكحددت فييا أىدافيا الرئيسية كاأل 5347

الدراسة عمى اىمية كضع  خطة استراتيجية لعمؿ المجنة تغطى فترة زمنية )كؿ ثبلث 
سنكات عمى سبيؿ المثاؿ( لتحديد الرؤية العامة لمجنة كأىدافيا الرئيسية كالقضايا ذات 

عمييا مع تحديد برنامج عمؿ مفصؿ في ىذا الشأف، مع األكلكية التي ستسعى لمتركيز 
 إجراء تقييـ داخؿ كؿ استراتيجية عف مستكل تنفيذ أىداؼ االستراتيجية التي سبقتيا. 

 ومع األمم المتحدة اإلقميميةالتعاون بين األنظمة  - ي
يقكـ مكتب المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف بتنسيؽ كتنظيـ مختمؼ فعاليات كأنشطة 

لحقكؽ اإلنساف كفيما بيف األخيرة كاآلليات  اإلقميميةلتعاكف كالتشاكر فيما بيف اآلليات ا
يعقد سنكيان اجتماع إذ  ؛تعزيز ذلؾ التعاكف كدفعو لؤلماـ الدكلية لحقكؽ اإلنساف بغية

لحقكؽ اإلنساف لتبادؿ المعمكمات كالخبرات. كقد قامت  اإلقميميةلنقاط اتصاؿ اآلليات 
في  :534اإلنساف العربية بالمبادرة باستضافة االجتماع األخير لعاـ لجنة لحقكؽ 

لمتركيج كحماية  اإلقميميةترتيبات لمكرش عمؿ  ;533تعقد منذ عاـ  حيثالقاىرة، 
حقكؽ اإلنساف كذلؾ بغية كضع مقترحات محددة حكؿ تدعيـ التعاكف بيف األمـ 

فيما بيف مكف أف يأتي التعاكف مف الملحقكؽ اإلنساف. ك  اإلقميميةالمتحدة كاآلليات 
لحقكؽ اإلنساف في إطار التعاكف األكسع كاألشمؿ بيف المنظمات  اإلقميميةاآلليات 
ذاتيا. كتجدر اإلشارة إلى أف لجنة حقكؽ اإلنساف العربية قد قامت خبلؿ  اإلقميمية

السنكات الماضية بالتعاكف مع مكتب مفكضية حقكؽ اإلنساف باألمـ المتحدة لعقد 
 رش عمؿ/ندكات متخصصة لحقكؽ اإلنساف. ك 

الدراسة بالنظر في النيكض بمستكل التعاكف بيف لجنة حقكؽ اإلنساف العربية  يتكصك 
 ، فياألخرل لحقكؽ اإلنساف كاآلليات ذات الصمة باألمـ المتحدة اإلقميميةكاألنظمة 

اعدة التقنية، شكؿ مذكرات لمتفاىـ أك برامج مشتركة لبناء القدرات مثؿ التدريب كالمس
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كذلؾ بيدؼ االستفادة مف تجارب اآلليات  ؛كتبادؿ السكابؽ القضائية أك الفقو الصادر
كالدكلية األخرل التي سبقت المجنة في النشأة كممارسة كالياتيا بسنكات  اإلقميمية
 عديدة. 
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  ممحق

 مقارنة النصوص المعيارية في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

  ذات الصمة بالمواثيق اإلقميمية

 كممات مفتاحية 
 83>4االتفاقية األكربية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية االتفاقية األوروبية: 
 >9>4االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف االتفاقية األمريكية: 
 4;>4الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب الميثاق األفريقي: 

البركتكككؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية في مجاؿ الحقكؽ كول سان سمفادور: بروتو 
 ;;>4االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

 3>>4الميثاؽ األفريقي لحقكؽ كرفاىية الطفؿ الميثاق األفريقي لمطفل: 
بركتكككؿ حقكؽ المرأة في أفريقيا الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ بروتوكول مابوتو: 

 5336إلنساف كالشعكب ا
 5337الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف الميثاق العربي: 
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 حق تقرير المصير
 

النظام  الميثاق العربي
 األوربي

 النظام األفريقي النظام األمريكي

 (9المادة )
لكافة الشعكب الحؽ في  -4

تقرير مصيرىا، كالسيطرة عمى 
ثركاتيا كمكاردىا، كليا الحؽ في 

بحرية اختيار نمط  ف تقررأ
ف تكاصؿ أنظاميا السياسي، ك 

بحرية تنميتيا االقتصادية 
 كاالجتماعية كالثقافية.

لكافة الشعكب الحؽ في  -5
العيش تحت ظؿ السيادة الكطنية 

 كالكحدة الترابية.
إف كافة أشكاؿ العنصرية  -6

كالصييكنية كاالحتبلؿ كالسيطرة 
األجنبية ىي تحد لمكرامة اإلنسانية 

سي يحكؿ دكف الحقكؽ كعائؽ أسا
األساسية لمشعكب، كمف الكاجب 
إدانة جميع ممارساتيا كالعمؿ 

 عمى إزالتيا. 
لكافة الشعكب الحؽ في مقاكمة 

 االحتبلؿ األجنبي.

بروتوكول سان  
 سمفادور
 الديباجة
كأيضان حؽ ..... 

شعكبيا في التنمية 
كتقرير المصير 

كحرية التصرؼ في 
ثركاتيـ كمكاردىـ 

 ... الخ. الطبيعية

 الميثاق األفريقي 
 (59المادة )

الشعكب كميا سكاسية كتتمتع 
بنفس الكرامة كليا نفس الحقكؽ، 
كليس ىناؾ ما يبرر سيطرة شعب 

 .عمى شعب آخر
 (93المادة )

الكجكد،  فيلكؿ شعب الحؽ  - 4
 فيكلكؿ شعب حؽ مطمؽ كثابت 

تقرير مصيره كلو أف يحدد بحرية 
ميتو كضعو السياسي كأف يكفؿ تن

االقتصادية كاالجتماعية عمى 
 .النحك الذل يختاره بمحض إرادتو

لمشعكب المستعمرة المقيكرة  - 5
أف تحرر نفسيا مف  فيالحؽ 

أغبلؿ السيطرة كالمجكء إلى كافة 
 .يعترؼ بيا المجتمع التيالكسائؿ 

 فيلجميع الشعكب الحؽ  - 6
الحصكؿ عمى المساعدات مف 

اؽ ىذا الميث فيالدكؿ األطراؼ 
في نضاليا التحررم ضد السيطرة 
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األجنبية سكاء كانت سياسية أـ 
 .اقتصادية أـ ثقافية

 (95المادة )
تتصرؼ جميع الشعكب  - 4

ثركاتيا كمكاردىا  فيبحرية 
الطبيعية. كيمارس ىذا الحؽ 
لمصمحة السكاف كحدىـ. كال 
يجكز حرماف شعب مف ىذا الحؽ 

 .حاؿ مف األحكاؿ بأم
يبلء، لمشعب في حالة االست - 5

الذل تـ االستيبلء عمى ممتمكاتو 
استردادىا كفى  فيالحؽ المشركع 

 .التعكيض المبلئـ
 فييمارس التصرؼ الحر  - 6

الثركات كالمكارد الطبيعية دكف 
مساس بااللتزاـ بتنمية تعاكف 

دكلي قائـ عمى أساس  اقتصادم
االحتراـ المتبادؿ كالتبادؿ 

 .المنصؼ كمبادئ القانكف الدكلي
تتعيد الدكؿ األطراؼ في  - 7

ىذا الميثاؽ بصفة فردية أك 
جماعية بممارسة حؽ التصرؼ 
في ثركاتيا كمكاردىا الطبيعية 
بيدؼ تقكية الكحدة األفريقية 

 .كالتضامف األفريقي
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 فيتتعيد الدكؿ األطراؼ  - 8
ىذا الميثاؽ بالقضاء عمى كؿ 

 االقتصادمأشكاؿ االستغبلؿ 
سو األجنبي كخاصة ما تمار 

االحتكارات الدكلية كذلؾ تمكينا 
لشعكبيا مف االستفادة بصكرة تامة 
مف المكاسب الناتجة عف مكاردىا 

 .الطبيعية
 (99المادة )

 فيلكؿ الشعكب الحؽ  - 4
تنميتيا االقتصادية كاالجتماعية 
كالثقافية مع االحتراـ التاـ لحريتيا 
كذاتيتيا كالتمتع المتساكم بالتراث 

 .البشرلالمشترؾ لمجنس 
مف كاجب الدكؿ بصكرة  - 5

منفردة أك بالتعاكف مع اآلخريف 
 .ضماف ممارسة حؽ التنمية

 

 المساواة وعدم التمييز

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (0المادة )

 

تتعيد كؿ دكلة  -4
طرؼ في ىذا الميثاؽ بأف 

 االتفاقية األوروبية
 (54المادة )

يجب تأميف التمتع 
بالحقكؽ كالحريات 

 االتفاقية األمريكية 
 (5مادة )

تتعيد الدكؿ  - 4
األطراؼ في ىذه االتفاقية 

 الميثاق األفريقي 
 (9المادة )

يتمتع كؿ شخص 
بالحقكؽ كالحريات 
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تكفؿ لكؿ شخص خاضع 
متع بالحقكؽ حؽ الت كاليتيال

المنصكص عمييا كالحريات 
ييز ػفي ىذا الميثاؽ، دكف تم

رؽ أك المكف أك ػبسبب الع
الجنس، أك المغة أك المعتقد 

ني، أك الرأم، أك الفكر، ػالدي
صؿ الكطني، أك أك األ
أك اعي، أك الثركة، ػػاالجتم

اإلعاقة البدنية أك الميبلد، 
 .أك العقمية

تتخذ الدكؿ  -5
لميثاؽ األطراؼ في ىذا ا

التدابير البلزمة لتأميف 
المساكاة الفعمية في التمتع 
بكافة الحقكؽ كالحريات 
المنصكص عمييا في ىذا 
الميثاؽ، بما يكفؿ الحماية 
مف جمػيع أشكاؿ التمييز 
بأم سبب مف األسباب 

 المبينة في الفقرة السابقة.
الرجؿ كالمرأة  -6

الكرامة  فيمتساكياف 
اإلنسانية، كالحقكؽ 

ظؿ التمييز  في ات،كالكاجب

المعترؼ بيا في ىذه 
االتفاقية دكف أم 
تمييز، كتحديدان ذلؾ 
القائـ عمى الجنس اك 
العنصر أك المكف أك 
المغة أك الديف أك 
اآلراء السياسية أك 
األصؿ الكطني أك 

االنتماء  االجتماعي أك
إلى أقمية كطنية، اك 
الثركة أك الكالدة أك أم 

 كضع آخر.
الميثاق االجتماعي 
األوروبي )الُمعدل( 

5996 
مادة ال الجزء الخامس

 (ىـ)
يكفؿ التمتع بالحقكؽ 
المذككرة في ىذا 
الميثاؽ دكف تمييز 
بسبب العرؽ، أك 
المكف، أك الجنس، أك 
المغة، أك الديف، أك 
 الرأم السياسي، أك
غيره، أك األصؿ 

بأف تحتـر الحقكؽ 
كالحريات المعترؼ بيا 
في ىذه االتفاقية كبأف 
تضمف لكؿ األشخاص 
الخاضعيف لكاليتيا 
القانكنية الممارسة الحرة 

حقكؽ كالكاممة لتمؾ ال
كالحريات دكف أم تمييز 
بسبب العرؽ، أك المكف أك 
الجنس أك المغة أك الديف 
أك اآلراء السياسية أك 
غير السياسية أك األصؿ 
القكمي أك االجتماعي، أك 

، أك االقتصادمالكضع 
المكلد أك أم كضع 

 .اجتماعي آخر
إف كممة "إنساف" أك  - 5

"شخص" في ىذه تعني 
 .كؿ كائف بشرل

 سان سمفادور بروتوكول
 (0المادة )

تتعيد الدكؿ أطراؼ ىذا 
البركتكككؿ بضماف 
ممارسة الحقكؽ المذككرة 
فيو دكف تمييز مف أم 

المعترؼ بيا 
ىذا  فيكالمكفكلة 

الميثاؽ دكف تمييز 
خاصة إذا كاف قائما 
عمى العنصر أك 
العرؽ أك المكف أك 
الجنس أك المغة أك 

 الرأمالديف أك 
رأم  أمأك  السياسي

آخر، أك المنشأ 
الكطني أك 

تماعي أك الثركة االج
 أمأك المكلد أك 

 .كضع آخر
 



162 
 

اإليجابي الذم أقرتو 
الشريعة اإلسبلمية كالشرائع 
السماكية األخرل 
كالتشريعات كالمكاثيؽ النافذة 
لصالح المرأة. كتتعيد تبعان 
لذلؾ كؿ دكلة طرؼ باتخاذ 
كافة التدابير البلزمة لتأميف 
تكافؤ الفرص كالمساكاة 
الفعمية بيف النساء كالرجاؿ 

لحقكؽ التمتع بجميع ا في
 ىذا الميثاؽ. فيالكاردة 

القكمي، أك المنشأ 
االجتماعي، أك 
الصحة، أك االنتساب 
إلى أقمية قكمية، أك 
الميبلد، أك أم كضع 

 .آخر
( 59البروتوكول رقم )

الممحق باالتفاقية 
 األوروبية 

 (5المادة )
يجب تأميف  - 4

التمتع بكؿ حؽ مف 
الحقكؽ المنصكص 
عمييا في القانكف، 
دكف أم تمييز كاف، 

ـ تحديدان عمى قائ
الجنس اك العنصر أك 
المكف أك المغة أك 
الديف أك اآلراء 
السياسية أك غيرىا مف 
اآلراء، أك األصؿ 
الكطني أك االجتماعي 
أك االنتماء إلى أقمية 
كطنية، اك الثركة أك 
الكالدة أك أم كضع 

نكع بسبب الجنس أك 
المكف أك التنكع أك الديف 
أك اآلراء السياسية أك 
غيرىا أك بسبب األصؿ 
القكمي أك االجتماعي أك 
الكضع االقتصادم أك 
المكلد أك أم ظرؼ 

 .ي آخراجتماع
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 آخر.
ال يجكز أف  – 5

يتعرض أم شخص 
ألم شكؿ مف أشكاؿ 
التمييز مف سمطة 

قائـ تحديدان  عامة،
عمى األسباب الكاردة 

 (.4في الفقرة )
 

 حاالت الطوارئ االستثنائية

النظام  النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 األفريقي

 (4المادة )
في حاالت الطكارئ  -4

االستثنائية التي تيدد حياة 
األمة، كالمعمف قياميا رسميان، 
يجكز لمدكؿ األطراؼ في ىذا 

أضيؽ  فيتتخذ، الميثاؽ أف 
الحدكد التي يتطمبيا الكضع، 
تدابير ال تتقيد فييا بااللتزامات 
المترتبة عمييا بمقتضى ىذا 
الميثاؽ، بشرط أال تتنافى ىذه 
التدابير مع االلتزامات األخرل 
المترتبة عمييا بمقتضى القانكف 

 فاقية األوروبية االت
 (51المادة )

في حالة الحرب أك  – 4
أم خطر عاـ آخر ييدد 
حياة األمة، يجكز ألم 
طرؼ متعاقد سامي 
اتخاذ تدابير خارجة عف 
االلتزامات المنصكص 
عمييا في ىذه االتفاقية، 
كفقط بالقدر الذم يتطمبو 
الكضع، كشرط اال تككف 
ىذه التدابير متناقضة 

 االتفاقية األمريكية 
  (5مادة )

يمكف لمدكلة الطرؼ، في  - 4
أكقات الحرب أك الخطر العاـ 
أك سكاىما مف الحاالت الطارئة 
التي تيدد استقبلؿ الدكلة أك 
أمنيا، أف تتخذ إجراءات تحد 
مف التزاماتيا بمكجب االتفاقية 
 الحالية، كلكف فقط بالقدر
كخبلؿ المدة المذيف تقتضييما 
ضركرات الكضع الطارئ، 
شريطة أال تتعارض تمؾ 
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الدكلي، كأال تنطكم عمى تمييز 
يككف سببو الكحيد ىك العرؽ أك 

الجنس أك المغة أك المكف أك 
 الديف أك األصؿ االجتماعي.

ال يجكز في حاالت  -5
الطكارئ االستثنائية مخالفة 
أحكاـ المكاد التالية: المادة 
الخامسة، المادة الثامنة، المادة 
التاسعة، المادة العاشرة، المادة 
الثالثة عشرة، المادة الرابعة 

، المادة الخامسة )9(عشرة فقرة 
امنة عشرة، عشرة، المادة الث

المادة التاسعة عشرة، المادة 
العشركف، المادة الثانية 
كالعشركف، المادة السابعة 

المادة الثامنة  كالعشركف،
كالعشركف، المادة التاسعة 
كالعشركف، المادة الثبلثكف. كما 
ال يجكز تعميؽ الضمانات 
القضائية البلزمة لحماية تمؾ 

 الحقكؽ.
عمى أية دكلة طرؼ  -6

ثاؽ استخدمت حؽ في ىذا المي
عدـ التقيد أف تعمـ الدكؿ 
األطػػراؼ األخرل فكران عف 

 مع سائر االلتزامات
القائمة بمكجب القانكف 

 الدكلي.
ال تسمح الفقرة  – 5

السابقة بأم خركج عف 
(، باستثناء 5المادة )

حالة الكفاة الناتجة عف 
اعماؿ حربية مشركعة، 

 7( ك)6كال عف المكاد )
 (.:( ك)4الفقرة 

ُيعم ـ أم طرؼ  – 6
متعاقد ساـ يمارس الحؽ 
في الخركج، األميف العاـ 
لمجمس أكربا كميان 

لتدابير المتخذة كالدكافع با
التي أممتيا، كعميو أيضان 
إعبلـ األميف العاـ 
لمجمس أكربا بتاريخ 
تكقؼ سرياف مفعكؿ ىذه 
التدابير كاستعادة أحكاـ 
 االتفاقية تطبيقيا الكمي.

( 50البروتوكول رقم )
الممحق باالتفاقية 

 األوروبية
 (9المادة )

اإلجراءات مع التزاماتيا 
األخرل بمقتضى القانكف 
الدكلي كأال تنطكم عمى تمييز 
بسبب العرؽ، أك الجنس أك 
المغة أك الديف أك األصؿ 

  .االجتماعي
إف الفقرة السابقة ال تجيز  - 5

تالية: تعميؽ أم مف المكاد ال
)الحؽ في الشخصية  6المادة 

)الحؽ في  7القانكنية( المادة 
)تحريـ  8الحياة( المادة 

)تحريـ الرؽ  9التعذيب( المادة 
)تحريـ  >كالعبكدية(، المادة 

 45القكانيف الرجعية(، المادة 
)حرية الضمير كالديف( المادة 

)الحؽ في اسـ(، المادة  ;4
 53)حقكؽ الطفؿ( المادة  >4

 :4الجنسية(، المادة )حؽ 
 56)حقكؽ األسرة( كالمادة 

)حؽ المشاركة في الحكـ(، كما 
ال تجيز تعميؽ الضمانات 
القضائية البلزمة لحماية تمؾ 

  .الحقكؽ
عمى كؿ دكلة طرؼ  - 6

تستفيد مف حؽ التعميؽ أف تعمـ 
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طريؽ األميف العاـ لجامعة 
الدكؿ العربية باألحكاـ التي لـ 
تتقيد بيا كباألسباب التي دفعتيا 
إلى ذلؾ. كعمييا فػي التاريخ 
الذم تُنيي فيو عدـ التقيد، أف 
تعمميا بذلؾ مػرة أخػرل 

 كبالطريقة ذاتيا.

ال خركج مسمكحان بو 
عف أحكاـ ىذا 

ككؿ تحت المادة البركتك 
 ( مف االتفاقية.48)

فكران سائر الدكؿ األطراؼ 
بكاسطة األميف العاـ لمنظمة 

اـ التي الدكؿ األمريكية باألحك
عمقت تطبيقيا، كأسباب ذلؾ 
التعميؽ، كالتاريخ المحدد 

 .النتيائو

 

 الحق في الحياة

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (1المادة )

الحؽ في  -4
الحياة حؽ مبلـز 

 لكؿ شخص.

يحمي  -9
القانكف ىذا الحؽ، 
كال يجكز حرماف 
أحد مف حياتو 

 تعسفان.

 تفاقية األوروبيةاال 
 (9المادة )

إف حؽ كؿ شخص في  – 4
الحياة محمي بالقانكف. ال يجكز 
التسبب بالمكت عمدان ألم 
شخص، إال تنفيذان لحكـ 
باإلعداـ صادر عف محكمة في 
حاؿ نص القانكف عمى ىذه 

.  العقكبة جزاءن عمى الجـر
ال يعتبر التسبب بالمكت  – 5

ت انتياكان ليذه المادة، في الحاال
التي قد يككف ناتجان فييا عف 
لجكء ضركرم ال نحالة إلى 

 القكة:

 االتفاقية األمريكية 
 (4المادة )

الحؽ  لكؿ إنساف -4
في أف تككف حياتو 
محترمة، ىذا الحؽ 
يحميو القانكف، كبشكؿ 
عاـ، منذ لحظة 
الحمؿ، كال يجكز أف 
يحـر أحد مف حياتو 

 .بصكرة تعسفية

 الميثاق األفريقي 
 (4المادة )
يجكز انتياؾ ال 

حرمة اإلنساف. كمف 
حقو احتراـ حياتو 
كسبلمة شخصو 
البدنية كالمعنكية. كال 
يجكز حرمانو مف 

  .ذا الحؽ تعسفاى
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لتأميف الدفاع عف أم  (أ 
شخص كاف، ضد العنؼ غير 

 الشرعي؛
لتنفيذ عممية اعتقاؿ  (ب 

قانكنية أك لمنع فرار شخص قيد 
 االحتجاز قانكنيان؛

لقمع شغب أك عصياف  (ج 
 كفقان لمقانكف.

 

 عقوبة اإلعدام

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (6المادة )

ال يجكز الحكـ بعقكبة 
اإلعداـ إال في 
الجنايات بالغة 
الخطكرة كفقان 
لمتشريعات النافذة كقت 
ارتكاب الجريمة 
كبمقتضى حكـ نيائي 
صادر مف محكمة 

كـك مختصة، كلكؿ مح
عميو بعقكبة اإلعداـ 
الحؽ في طمب العفك 
أك استبداليا بعقكبة 

( 6البروتوكول رقم )
الممحق باالتفاقية 

 األوروبية
 (5المادة )

إف عقكبة اإلعداـ ممغاة، 
ال يجكز الحكـ عمى أم 
إنساف بيذه العقكبة كال 

 تنفيذىا فيو.
 (9المادة )

رج في يجكز لدكلة أف تد
تشريعاتيا عقكبة اإلعداـ 
ألعماؿ مرتكبة في كقت 
الحرب أك في كقت الحرب 

 االتفاقية األمريكية 
 (4المادة )

4- .... 
ال يجكز في البمداف  - 5

التي لـ تمغ عقكبة اإلعداـ 
أف تكقع ىذه العقكبة إال 

ـ خطكرة عمى أشد الجرائ
كبمكجب حكـ نيائي 
صادر عف محكمة 
مختصة ككفقان لقانكف 
ينص عمى تمؾ العقكبة 
كيككف نافذان قبؿ ارتكاب 

 الجريمة.

الميثاق األفريقي 
 لمطفل

 (1/0المادة )
ال يصدر حكـ 

رائـ باإلعداـ في الج
التي يرتكبيا 

 ؿ.األطفا

 بروتوكول مابوتو
 /ي(4/9المادة )

الدكؿ  عمى
اتخاذ  األطراؼ
المناسبة  التدابير
لمقياـ بما  كالفعالة
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 أخؼ.
 (7المادة )

ال يجكز الحكـ  - 4
باإلعداـ عمى أشخاص 
دكف الثامنة عشرة عامان 
ما لـ تنص التشريعات 
النافذة كقت ارتكاب 
الجريمة عمى خبلؼ 

 ذلؾ.

ال يجكز تنفيذ  - 5
حكـ اإلعداـ في امرأة 
حامؿ حتى تضع 

أك في أـ  حمميا
مرضع إال بعد انقضاء 
عاميف عمى تاريخ 
الكالدة، كفي كؿ 
األحكاؿ ُتغمب مصمحة 

 الرضيع.

كشيكة النشكب. لف تطبؽ 
ىذه العقكبة إال في 
الحاالت المنصكص عمييا 
في ىذا التشريع كفقان 
ألحكامو. تبمغ ىذه الدكلة 
األميف العاـ لمجمس أكربا 
باألحكاـ ذات الصمة في 

 التشريع المعني.
( 50رقم )البروتوكول 

الممحق باالتفاقية 
 األوروبية
 (5المادة )

إف عقكبة اإلعداـ ممغاة، 
ال يجكز الحكـ عمى أم 
إنساف بيذه العقكبة كال 

 تنفيذىا فيو.

ككذلؾ ال يجكز تطبيؽ  
عقكبة اإلعداـ عمى 
الجرائـ التي ال يعاقب 

 .عمييا بيا حاليان 
ال يجكز إعادة   - 6

عقكبة اإلعداـ في الدكؿ 
 .التي ألغتيا

كز في أم ال يج  - 7
حاؿ مف األحكاؿ أف 
يحكـ باإلعداـ في الجرائـ 
السياسية أك الجرائـ 
 .العادية الممحقة بيا

ال يجكز أف يحكـ   - 8
باإلعداـ عمى األشخاص 
الذيف كانكا كقت ارتكاب 
الجريمة دكف الثمانية 
عشر عامان أك فكؽ 
السبعيف عامان، ككذلؾ ال 
يجكز تطبيؽ ىذه العقكبة 

 .حكامؿعمى النساء ال
لكؿ شخص محكـك   - 9

عميو باإلعداـ حؽ طمب 
العفك العاـ أك الخاص أك 
إبداؿ العقكبة كيمكف تمبية 
كؿ ىذه الطمبات في 

 يمي:
م( ضماف عدـ 
تطبيؽ عقكبة 
اإلعداـ، في البمداف 
التي مازالت تطبقيا، 
عمى الحكامؿ 

 كالمرضعات؛
 



168 
 

جميع الحاالت. كال يجكز 
تنفيذ حكـ اإلعداـ ما داـ 
ىذا الطمب قيد الدرس مف 

 .قبؿ السمطة المختصة
البروتوكول الخاص 
باالتفاقية األمريكية 

ن إللغاء لحقوق اإلنسا
 5993 عقوبة اإلعدام

 (5المادة )
ال تطبؽ الدكؿ أطراؼ 
ىذا البركتكككؿ عقكبة 
اإلعداـ في أراضييا عمى 
أم شخص يخضع 

 .لكاليتيا القضائية

  (9المادة )
ال يجكز إجراء أم  - 4

تحفظات عمى ىذا 
البركتكككؿ، لكف يجكز 
لمدكؿ أطراؼ ىذه الكثيقة 

عند التصديؽ أك  –
ف تعمف أنيا أ –االنضماـ 

تحتفظ بحؽ تطبيؽ عقكبة 
اإلعداـ في كقت الحرب 
كفقان لمقانكف الدكلي عف 
الجرائـ الخطيرة لمغاية 
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  .ذات الطبيعة العسكرية
تخطر الدكلة  - 5

الطرؼ التي تبدم ىذا 
عند التصديؽ  –التحفظ 

األميف  –أك االنضماـ 
العاـ لمنظمة الدكؿ 
األمريكية باألحكاـ ذات 

نكنيا المحمي الصمة في قا
كاجب التطبيؽ في كقت 

كما ىك مشار  –الحرب 
  .إليو في الفقرة السابقة

تخطر الدكلة  - 6
الطرؼ المذككرة األميف 
العاـ لمنظمة الدكؿ 
األمريكية ببداية أك نياية 

 أم حالة حرب كاقعة 
 

 .في إقميميا
 

 حظر التعذيب

النظام  الميثاق العربي
 األوربي

 النظام األفريقي النظام األمريكي

 (8المادة )
يحظر تعذيب أم  -4

االتفاقية 
 األوروبية

 االتفاقية األمريكية 
  (4المادة )

 الميثاق األفريقي 
 (1المادة )
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شخص بدنيا أك نفسيا أك 
معاممتو معاممة قاسية أك 
ميينة أك حاطة بالكرامة أك 

 غير إنسانية.

تحمي كؿ دكلة  -9
طرؼ كؿ شخص خاضع 
لكاليتيا مف ىذه الممارسات، 
كتتخذ التدابير الفعالة لمنع 
ذلؾ كتعد ممارسة ىذه 

أك اإلسياـ فييا  التصرفات
جريمة يعاقب عمييا ال تسقط 
بالتقادـ. كما تضمف كؿ دكلة 
طرؼ في نظاميا القانكني 
إنصاؼ مف يتعرض لمتعذيب 
كتمتعو بحؽ رد االعتبار 

 كالتعكيض.

 (0المادة )
ال يجكز 
إخضاع أم 

إنساف 
لمتعذيب كال 
لعقكبات أك 

معامبلت 
غير إنسانية 

 أك ميينة.
 

لكؿ إنساف الحؽ في أف  - 4
تككف سبلمتو الجسدية كالعقمية 

  .كالمعنكية محترمة
ال يجكز إخضاع أحد  - 5

لمتعذيب أك لعقكبة أك معاممة 
قاسية أك غير إنسانية أك مذلة. 
كيعامؿ كؿ الذيف قيدت حريتيـ 
باالحتراـ الكاجب لمكرامة 

  .اإلنسافالمتأصمة في شخص 
االتفاقية األمريكية لمنع 

 5987 التعذيب والعقاب عميو
 (5المادة )

تتعيد الدكؿ األطراؼ بمنع 
التعذيب كالعقاب عميو كفقان 

 .ألحكاـ ىذه االتفاقية
 (9المادة )

يفيـ  –ألغراض ىذه االتفاقية 
التعذيب عمى أنو فعؿ يرتكب 
عمدان إلنزاؿ األلـ البدني أك 

اة بأم شخص العقمي أك المعان
ألغراض التحقيؽ الجنائي 
ككسيمة لمتخكيؼ أك كعقكبة 
شخصية أك كإجراء كقائي أك 
ألم غرض آخر، كيفيـ التعذيب 
كذلؾ عمى أنو استخداـ الكسائؿ 

 فيلكؿ فرد الحؽ 
احتراـ كرامتو 

كاالعتراؼ 
كنية بشخصيتو القان

كحظر كافة أشكاؿ 
استغبللو كامتيانو 
كاستعباده خاصة 
االسترقاؽ كالتعذيب 
بكافة أنكاعو 
كالعقكبات كالمعاممة 
الكحشية أك 
البلإنسانية أك 

 .المذلة
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التي يقصد بيا طمس شخصية 
الضحية، أك إضعاؼ قدراتو 
ف لـ  البدنية أك العقمية حتى كا 

 .تسبب األلـ البدني أك العقمي
مفيـك التعذيب األلـ كال يشمؿ 

البدني أك العقمي أك المعاناة التي 
تبلـز أك تككف مف آثار 
اإلجراءات القانكنية بشرط أال 
تشمؿ ارتكاب أعماؿ أك 
استعماؿ كسائؿ مشار إلييا في 

 .ىذه المادة
 (0المادة )

 :يعتبر مذنبان بجريمة التعذيب
المكظؼ العاـ أك المكظؼ )أ( 

أك  الذم بصفتو يأمر أك يحرض
يحث عمى استخداـ التعذيب أك 
الذم يرتكبو بشكؿ مباشر أك 
يقصر في منعو إف كاف قادران 

 .عمى ذلؾ
عند  –الشخص الذم )ب(

تحريضو لممكظؼ الحككمي أك 
المكظؼ المشار إلييما في الفقرة 

يأمر أك يحرض  –الفرعية )أ( 
أك يحث عمى استخداـ التعذيب 
أك يرتكبو بشكؿ مباشر أك يككف 
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  .ان فيوشريك
 (4المادة )

ال تمثؿ حقيقة التصرؼ بناء 
عمى أكامر الرئيس األعمى إعفاءن 

 .مف المسئكلية الجنائية المقابمة
 (1المادة )

ال يمكف التذرع أك االعتراؼ 
بكجكد ظركؼ مثؿ حالة حرب 
أك تيديد بحرب أك حالة حصار 
أك طكارئ أك اضطراب أك نزاع 

 .داخمي كمبرر لجريمة التعذيب
تبرر التعذيب خطكرة  كال

شخصية المعتقؿ أك السجيف، أك 
نقص األمف في منشأة السجف أك 

 .اإلصبلحية
 (6المادة )

تتخذ  –( 4كفقان ألحكاـ المادة )
الدكؿ األطراؼ اإلجراءات 
الفعالة لمنع التعذيب كالعقاب 
عميو داخؿ نطاؽ سمطاتيا 

 .القضائية
كتضمف الدكؿ األطراؼ أف 

تعذيب، تككف كافة أفعاؿ ال
كمحاكالت ارتكاب التعذيب جرائـ 
بمكجب قانكنيا الجنائي، كتجعؿ 
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مثؿ ىذه األعماؿ مستكجبة 
لمعقكبات الشديدة التي تضع في 

 .االعتبار طبيعتيا الخطيرة
كتتخذ كذلؾ الدكؿ األطراؼ 
اإلجراءات الفعالة لمنع كالعقاب 
عمى المعاممة أك العقكبة القاسية 

يينة أك غير اإلنسانية أك الم
 .داخؿ نطاؽ سمطاتيا القضائية

 (7المادة )
عند  –تتخذ الدكؿ األطراؼ 

تدريب ضباط الشرطة كالمكظفيف 
العمكمييف اآلخريف المسئكليف 
عف حراسة األشخاص بصفة 
مؤقتة أك المحركميف مف حريتيـ 

اإلجراءات مف  –بصفة نيائية 
أجؿ كضع تشديد خاص بشأف 
تحريـ استخداـ التعذيب عند 

تجكاب أك االعتقاؿ أك إلقاء االس
 .القبض

كتتخذ كذلؾ الدكؿ األطراؼ 
اإلجراءات المشابية لمنع 
المعاممة أك العقكبة القاسية أك 

 .غير اإلنسانية أك الميينة
 (8المادة )

تضمف الدكؿ األطراؼ أف يككف 



174 
 

يكجو اتياـ  –لكؿ شخص 
بتعرضو لمتعذيب داخؿ نطاؽ 

الحؽ في  –سمطاتيا القضائية 
 .التو بشكؿ عادؿنظر ح
إذا كاف ىناؾ اتياـ أك  –ككذلؾ 

سبب كجيو العتقاد أنو قد تـ 
ارتكاب فعؿ مف أفعاؿ التعذيب 
 –داخؿ نطاؽ سمطاتيا القضائية 

تضمف الدكؿ األطراؼ أف تباشر 
ىيئاتيا المختصة بشكؿ مناسب 
كعمى الفكر إجراء التحقيقات في 
القضية، كالبدء في إقامة الدعكل 

 .لمناسبةالجنائية ا
كبعد استنفاد كافة اإلجراءات 
القانكنية المحمية لمدكلة المعنية 
كالطعكف ذات الصمة يجكز تقديـ 
القضية إلى المحاكـ الدكلية التي 
 .تعترؼ تمؾ الدكلة باختصاصيا

 (9المادة )
تتعيد الدكؿ األطراؼ بأف تدخؿ 
في قكانينيا المحمية المكائح التي 
تضمف التعكيض المناسب 

 .ايا التعذيبلضح
كال يؤثر أم مف أحكاـ ىذه 
المادة عمى الحؽ في تمقي 
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التعكيض الذم يككف مف حؽ 
الضحية أك األشخاص اآلخريف 
بمكجب التشريعات المحمية 

 .القائمة
 (53المادة )

ال يككف البياف الثابت أنو تـ 
الحصكؿ عميو عف طريؽ 
التعذيب مقبكالن كدليؿ في اإلجراء 

الدعكل القانكني، إال في 
القضائية التي ترفع ضد 
الشخص أك األشخاص المتيميف 
بانتزاعو عف طريؽ أفعاؿ 
التعذيب، ككدليؿ فقط أف المتيـ 
حصؿ عمى مثؿ ىذا البياف بمثؿ 

 .ىذه الكسائؿ
 (55المادة )

تتخذ الدكؿ األطراؼ الخطكات 
البلزمة لتسميـ أم متيـ بارتكاب 
جريمة التعذيب أك المحكـك عميو 

تمؾ الجريمة كفقان  الرتكاب
لقكانينيا المحمية بشأف تسميـ 
المجرميف كالتزاماتيا الدكلية 

 .بشأف ىذه المسألة
 (59المادة )

تتخذ كؿ دكلة طرؼ اإلجراءات 
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البلزمة إلنشاء اختصاصيا 
القضائي عمى الجريمة المبينة 
في ىذه االتفاقية في الحاالت 

 :التالية
ندما يرتكب التعذيب داخؿ )أ( ع
 سمطاتيا القضائية، نطاؽ
عندما يككف المجـر المتيـ )ب( 

 مكاطنان لتمؾ الدكلة، أك
عندما يككف الضحية )ج( 

مكاطنان لتمؾ الدكلة، كتعتبر ذلؾ 
 .مناسبان 

كتتخذ كذلؾ كؿ دكلة طرؼ 
اإلجراءات البلزمة إلنشاء 
اختصاصيا القضائي عمى 
الجريمة المبينة في ىذه االتفاقية 

لمتيـ في عندما يككف المجـر ا
اإلقميـ الذم يقع داخؿ نطاؽ 
سمطتيا القضائية كيككف مف 
غير المناسب تسميمو كفقان لممادة 

(44.) 
كال تستبعد ىذه االتفاقية 
االختصاص الجنائي الذم 

 .يمارس كفقان لمقانكف المحمي
 



177 
 

 حظر الرق واالتجار باألفراد

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي
 (53المادة )

ؽ يحظر الر  - 4
كاالتجار باألفراد 
في جميع 
صكرىما كُيعاقب 
عمى ذلؾ. كال 
يجكز بأم حاؿ 
مف األحكاؿ 

االسترقاؽ 
 كاالستعباد.

تحظر  - 5
السخرة كاالتجار 
باألفراد مف أجؿ 
الدعارة أك 

االستغبلؿ 
الجنسي أك 
استغبلؿ دعارة 
الغير أك أم شكؿ 
آخر أك استغبلؿ 
األطفاؿ في 

النزاعات 
 المسمحة.

 ة األوروبيةاالتفاقي
 (4المادة )

ال يجكز  – 4
استرقاؽ أم إنساف 

 أك استعباده.
ال يجكز إلزاـ  – 5

أم إنساف بتأدية 
عمؿ جبرم أك 

 إلزامي.
ال يعتبر  – 6

"عمبلن جبريان أك 
إلزاميان" بحسب ىذه 

 المادة:
أم عمؿ  (أ 

متطمب بشكؿ 
عادم، مف شخص 
خاضع لبلحتجاز 
كفقان لمشركط 
المنصكص عمييا 

( مف 8ة )في الماد
ىذه االتفاقية، أك 
في األفراج 

 االتفاقية األمريكية 
  (6المادة )

ال يجكز إخضاع  - 4
أحد لمعبكدية أك الرؽ غير 
اإلرادم، فيما محظكراف 
بكؿ أشكاليما، ككذلؾ 

  .كالنساء االتجار بالرقيؽ
ال يجكز إكراه أحد  - 5

عمى السخرة أك العمؿ 
اإللزامي، كفي البمداف التي 
تجيز المعاقبة عمى بعض 
الجرائـ بالسجف مع 
األشغاؿ الشاقة، ال يجكز 
تفسير النص الحالي عمى 
نحك يجعمو يمنع تنفيذ تمؾ 
العقكبة الصادرة عف 
محكمة مختصة. كمع ذلؾ 
 ال يجكز لمعمؿ اإللزامي أك
الشغؿ الشاؽ أف يؤذم 
كرامة السجيف أك قدراتو 

  .الجسدية أك الفكرية
ألغراض ىذه المادة،  - 6

 الميثاق األفريقي
  (1المادة )

احتراـ  فيلكؿ فرد الحؽ 
كرامتو كاالعتراؼ بشخصيتو 
القانكنية كحظر كافة أشكاؿ 

تيانو كاستعباده استغبللو كام
 ....الخ.خاصة االسترقاؽ 

 الميثاق األفريقي لمطفل
 (99المادة )

تتعيد الدكؿ أطراؼ ىذا  - 4
الميثاؽ باحتراـ كضماف احتراـ 
قكاعد القانكف اإلنساني الدكلي 
كاجب التطبيؽ في النزاعات 
المسمحة التي تؤثر عمى 

 .الطفؿ
تتخذ الدكؿ أطراؼ ىذا  - 5

راءات البلزمة الميثاؽ كافة اإلج
لضماف أال يشارؾ أم طفؿ 
بدكر مباشر في أعماؿ العنؼ، 
كاإلحجاـ عمى كجو الخصكص 

 .عف تجنيد أم طفؿ
تقـك الدكؿ أطراؼ ىذا  - 6
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 المشركط؛
أم خدمة  (ب 

ذات طابع عسكرم 
أك خدمة أخرل 
بديمة تحؿ محؿ 
الخدمة العسكرية 
اإللزامية، في حالة 
المستنكفيف ضميريان 
في البمداف حيث 
ُيعترؼ بشرعية 

االستنكاؼ 
 الضميرم؛

أم خدمة  (ج 
متطمبة في حاؿ 
كجكد أزمات أك 
ككارث تيدد حياة أك 

 اىية الجماعة؛رف
أم عمؿ  (د 

أك خدمة تشكؿ 
جزءنا مف االلتزامات 

 المدنية العادية.
 

اتفاقية مجمس 
أوربا بشأن مكافحة 
االتجار بالبشر 

ال يشكؿ ما يمي عمبلن 
 :إلزاميان أك شاقان 

أم عمؿ أك خدمة  -أ
تفرض عادة عمى شخص 
مسجكف تنفيذان لحكـ أك 
لقرار رسمي صادر عف 
سمطة قضائية مختصة. 
كيجب أف ينفذ ذلؾ العمؿ 

مة تحت إشراؼ كتمؾ الخد
كرقابة السمطات العامة، 
كال يجكز أف يخضع الذيف 
يؤدكف ذلؾ العمؿ كتمؾ 
الخدمة ألم فرد أك شركة 

 .أك شخص معنكم
أم خدمة عسكرية،  -ب

كفي البمداف التي تعترؼ 
بحؽ االستنكاؼ الضميرم 
عف الخدمة العسكرية أية 
خدمة كطنية ينص عمييا 
القانكف كبديؿ لتمؾ الخدمة 

 .ريةالعسك
أية خدمة تفرض في  -ج

أكقات الخطر كالككارث 
التي تيدد كجكد الجماعة 

 .أك رفاىتيا

طبقان اللتزاماتيا  –الميثاؽ 
بمكجب القانكف اإلنساني 

بحماية السكاف  –الدكلي 
المدنييف أثناء النزاعات 
المسمحة، كتتخذ كافة 

ت المبلئمة لضماف اإلجراءا
حماية كرعاية األطفاؿ الذيف 
يتأثركف بالنزاعات المسمحة، 
كتطبؽ كذلؾ مثؿ ىذه القكاعد 
عمى األطفاؿ في حالة 
النزاعات كالتكترات الدكلية 

 .المسمحة
 (97المادة )

تعيد الدكؿ أطراؼ ىذا ت - 4
الميثاؽ بحماية الطفؿ مف كافة 
أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي 

جنسي، كتتخذ عمى كاالعتداء ال
 :الخصكص اإلجراءات لمنع

إغراء أك إكراه أك تشجيع )أ( 
الطفؿ عمى المشاركة في أم 

 نشاط جنسي،
استخداـ األطفاؿ في )ب( 

الدعارة أك الممارسات الجنسية 
 األخرل،
استخداـ األطفاؿ في )ج( 
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أم عمؿ أك خدمة  -د 9331
تشكؿ جزءان مف االلتزامات 

 .المدنية العادية

 .األنشطة كالعركض اإلباحية
 (99المادة )

تتخذ الدكؿ أطراؼ ىذا الميثاؽ 
 :جراءات المناسبة لمنعاإل
اختطاؼ أك بيع أك االتجار )أ( 

في األطفاؿ ألم غرض، أك 
في أم شكؿ مف قبؿ أم 
شخص بما في ذلؾ اآلباء أك 

 األكصياء القانكنييف لمطفؿ،
استخداـ األطفاؿ في كافة )ب( 

 .أشكاؿ التسكؿ
 بروتوكول مابوتو

 /ز(4/9المادة )
اتخاذ  الدكؿ األطراؼ عمى

لمقياـ  اسبة كالفعالةالمن التدابير
 بما يمي:

)ز( منع االتجار بالمرأة 
كالتنديد بو كمعاقبة مرتكبيو 
كحماية النساء البلتي يتعرضف 

 لمخاطره بصكرة أكبر؛
 

 

 



180 
 

 المساواة أمام القانون 

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي
 (55المادة )

جميع األشخاص 
ـ القانكف متساككف أما

كليـ الحؽ في التمتع 
 بحمايتو دكف تمييز.

 االتفاقية األوروبية
 الديباجة

إف الدكؿ األعضاء .... أخذان 
منيا بالحسباف المبدأ األساسي 
القائؿ بمساكاة جميع األشخاص 
أماـ القانكف كبحقيـ في حماية 

 القانكف بشكؿ متساك؛....

 االتفاقية األمريكية 
 (94المادة )
ميعان سكاء اماـ الناس ج

القانكف، كمف ثـ فميـ 
جميعان الحؽ في الحماية 
المتساكية أماـ القانكف 

 دكف تمييز.

الميثاق 
 األفريقي 
 (0المادة )

الناس  – 4
سكاسية أماـ 

 القانكف.
لكؿ فرد  – 5

الحؽ في 
حماية متساكية 

 أماـ القانكف.
 

 الحق في الحرية واألمان الشخصي 

 النظام األفريقي النظام األمريكي م األوربيالنظا الميثاق العربي 
 (54المادة )

لكؿ شخص الحؽ  -4
في الحرية كفي 
األماف عمى 
شخصو، كال يجكز 
تكقيفو أك تفتيشو أك 
اعتقالو تعسفان كبغير 

 سند قانكني.
ال يجكز حرماف أم  -5

 االتفاقية األوروبية
 (1المادة )

لكؿ شخص الحؽ في  – 4
الحرية كاألمف. كال يجكز 
حرماف أم إنساف مف 
حريتو، إال في الحاالت 
التالية التي ينص عمييا 

 القانكف:

 االتفاقية األمريكية 
  (7المادة )

في  لكؿ شخص حؽ - 4
الحرية الشخصية كفي 

  .األماف عمى شخصو
ال يجكز أف يحـر أحد  - 5

مف حريتو الجسدية إال 
ألسباب كفي األحكاؿ 

 الميثاق األفريقي 
 (6المادة )

 فيلكؿ فرد الحؽ 
الحرية كاألمف 

كال  خصيالش
 أميجكز حرماف 

شخص مف 
حريتو إال لمدكافع 
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شخص مف حريتو 
إال لؤلسباب 
كاألحكاؿ التي ينص 
عمييا القانكف سمفا 
كطبقان لئلجراء 

 لمقرر فيو. ا
يجب إببلغ كؿ  -6

شخص يتـ تكقيفو، 
بمغة يفيميا،  
بأسباب ذلؾ 
التكقيؼ لدل 
كقكعو، كما يجب 
إخطاره فكرا بالتيمة 
أك التيـ المكجية 
إليو، كلو حؽ 

 االتصاؿ بذكيو.
لكؿ شخص حـر  -7

مف حريتو بالتكقيؼ 
أك االعتقاؿ حؽ 
الطمب في العرض 
عمى الفحص 
الطبي، كيجب 

 إببلغو بذلؾ.
ـ المكقكؼ أك يقد -8

المعتقؿ بتيمة 
جزائية دكف تأخير 
أماـ أحد القضاة أك 
أحد المكظفيف 

إذا كاف الشخص  (أ 
محتجز قانكنيان عمى أثر 
إدانتو مف محكمة ذات 

 اختصاص؛
إذا كاف الشخص  (ب 

مخضعان العتقاؿ أك 
قانكنييف لتمرده احتجاز 

عمى قرار صادر بحقو كفقان 
لمقانكف عف محكمة، أك 
لضماف تنفيذ التزاـ 
منصكص عميو في 

 القانكف؛
إذا كاف الشخص  (ج 

معتقبلن أك محتجزان بغية 
مثكلو أماـ الييئة القضائية 
ذات االختصاص، عندما 
تكجد أسباب مقبكلة 
لبلشتباه في ارتكابو جريمة 
 أك دكاع معقكلة لبلعتقاد
بضركرة منعو مف ارتكاب 
جريمة أك مف الفرار بعد 

 ارتكابيا؛
في حالة  (د 

االحتجاز القانكني لقاصر 
في السف، بقرار متخذ في 

المحددة سمفان في دساتير 
الدكؿ األطراؼ، أك في 
القكانيف الصادرة طبقان ليذه 

  .الدساتير
ال يجكز حبس أحد أك  - 6

  .إلقاء القبض عميو تعسفان 
يجب إببلغ أم  - 7
خص يتـ تكقيفو بأسباب ش

ذلؾ التكقيؼ كيجب إخطاره 
فكران بالتيمة أك التيـ 

  .المكجية إليو
يجمب المكقكؼ، دكف  - 8

إبطاء، أماـ القاضي أك أم 
مكظؼ يخكلو القانكف أف 
يمارس سمطة قضائية، 
كيجب أف يحاكـ خبلؿ مدة 
معقكلة أك يفرج عنو دكف 
اإلخبلؿ باستمرار الدعكل. 

اإلفراج كيمكف أف يككف 
عنو مشركطان بضمانات 

  .تكفؿ حضكره المحاكمة
لكؿ شخص حـر مف  - 9

حريتو حؽ الرجكع إلى 
محكمة مختصة تفصؿ، 
دكف إبطاء، في قانكنية 

كفى حاالت 
يحددىا القانكف 
سمفا، كال يجكز 
بصفة خاصة 

 أمالقبض عمى 
شخص أك 

 .احتجازه تعسفيا
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المخكليف قانكنان 
بمباشرة كظائؼ 
قضائية، كيجب أف 
يحاكـ خبلؿ ميمة 
معقكلة أك يفرج 
عنو. كيمكف أف 
يككف اإلفراج عنو 
بضمانات تكفؿ 
حضكره المحاكمة. 
كفي كؿ األحكاؿ ال 
يجكز أف يككف 

ياطي الحبس االحت
 ىك القاعدة العامة.

لكؿ شخص حـر  -9
مف حريتو بالتكقيؼ 
أك االعتقاؿ حؽ 
الرجكع إلى محكمة 
مختصة تفصؿ 
دكف إبطاء في 
قانكنية ذلؾ، ك 
تأمر باإلفراج عنو 
إذا كاف تكقيفو أك 
اعتقالو غير 

 قانكني. 
لكؿ شخص كاف  -7

ضحية تكقيؼ أك 
اعتقاؿ تعسفي أك 
غير قانكني الحؽ 

إطار تربيتو المراقبة، أك 
احتجازه القانكني لتقديمو 

 لمسمطة المختصة؛
في حالة  (ق 

االحتجاز القانكني لشخص 
مرجح نشره مرضان معديان 
اك مريض عقمي، أك 

ك لمدمف، أك لسكير، أ
 لمتشرد؛

في حالة االعتقاؿ  (ك 
أك االحتجاز القانكنييف 
لشخص متخذ بحقو إجراء 

 طرد أك تسميـ.
يجب إعبلـ أم  – 5

شخص معتقؿ كضمف 
الميمة األقصر كفي لغة 
يفيميا، بأسباب اعتقالو 

 كبأم تيمة مكجية اليو؛
يجب مثكؿ كؿ  – 6

شخص معتقؿ أك محتجز 
كفقان لمشركط المنصكص 

/ج( مف 4في الفقرة )عمييا 
ىذه المادة، فكران أماـ قاض 
أك حاكـ آخر مخكؿ 
قانكنيان مزاكلة كظائؼ 

تكقيفو أك احتجازه، كتأمر 
باإلفراج عنو إذا كاف تكقيفو 

. يأك احتجازه غير قانكن
كفي الدكؿ األطراؼ التي 
تجيز قكانينيا لكؿ مف يعتقد 

نو ميدد بالحرماف مف أ
حريتو أف يرجع إلى محكمة 
إلى محكمة مختصة لكي 
تفصؿ في قانكنية ذلؾ 
التيديد، ال يجكز أف يقيد 
ىذا التدبير أك يمغى، 
كلمفريؽ ذم المصمحة أك 
مف ينكب عنو حؽ 

 .االستفادة مف ىذه التدابير
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في الحصكؿ عمى 
 كيض.تع

قضائية، كليذا الشخص 
الحؽ في أف يحاكـ ضمف 
ميمة معقكلة أك أف يفرج 
عنو في انتظار محاكمتو. 
كيجكز إخضاع اإلفراج 
عنو لكفالة تؤمف مثكلو 

 أماـ المحكمة.
لكؿ شخص محرـك  – 7

االعتقاؿ أك مف حريتو ب
االحتجاز، الحؽ في 
التماس المحكمة كي تنظر 
بسرعة في قانكنية احتجازه 
كتأمر باإلفراج عنو إذا 
كاف االحتجاز غير 

 قانكني.
لكؿ شخص ضحية  – 8

اعتقاؿ أك احتجاز في 
ظركؼ مخالفة ألحكاـ ىذه 

 المادة، الحؽ في الجبر.
 

 

 

 



184 
 

 الحق في الخصوصية 

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (95المادة )

ال يجكز  - 4
تعريض أم 

، عمى نحك شخص
تعسفي أك غير 
قانكني، لمتدخؿ في 
خصكصياتو أك 
شؤكف أسرتو أك 
بيتو أك مراسبلتو أك 
لتشيير يمس شرفو 

 أك سمعتو.
مف حؽ كؿ  - 5

شخص أف يحميو 
القانكف مف مثؿ ىذا 
 التدخؿ أك المساس.

 االتفاقية األوروبية
 (8المادة )

لكؿ شخص الحؽ في  – 4
احتراـ حياتو الخاصة 

كحرمة منزلو  كالعائمية
 كمراسبلتو.

ال يجكز حصكؿ تدخؿ  - 5
مف السمطة العامة في 
ممارسة ىذا الحؽ، إال بالقدر 
الذم ينص فيو القانكف عمى 
ىذا التدخؿ، كالذم يشكؿ فيو 
ىذا الخير تدبيران ضركريان في 
المجتمع الديمقراطي، لؤلمف 
الكطني أك السبلمة العامة أك 
رفاىية البمد االقتصادية أك 
الدفاع عف النظاـ أك منع 
الجرائـ الجزائية أك حماية 
الصحة أك األخبلؽ أك حماية 

 حقكؽ الغير كحرياتو.

 االتفاقية األمريكية 
 (55المادة )

لكؿ إنساف  - 4
الحؽ في أف يحتـر 
شرفو كتصاف 

 .كرامتو
ال يجكز أف  - 5

يتعرض أحد لتدخؿ 
اعتباطي أك تعسفي 
في حياتو الخاصة 

رتو أك في شؤكف أس
أك منزلو أك 
مراسبلتو، كال أف 
يعترض العتداءات 
غير مشركعة عمى 

 .شرفو أك سمعتو
لكؿ إنساف  - 6

الحؽ في أف يحميو 
القانكف مف مثؿ ذلؾ 
التدخؿ أك تمؾ 

 .االعتداءات

 الميثاق األفريقي لمطفل 
 (53المادة )

ال يتعرض طفؿ لمتدخؿ 
التعسفي أك غير المشركع 
في خصكصيتو أك بيت 

و أك مراسبلتو، أك أسرت
يككف عرضة لمتيجـ عمى 
شرفو أك سمعتو، بشرط أف 
يككف لآلباء أك األكصياء 
القانكنييف الحؽ في 
ممارسة اإلشراؼ المعقكؿ 
عمى سمكؾ أطفاليـ، 
كيككف لمطفؿ الحؽ في 
حماية القانكف ضد مثؿ 

 .ىذا التدخؿ أك التيجـ
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 الحق في االعتراف بالشخصية القانونية

النظام  لعربي الميثاق ا
 األوربي

 النظام األفريقي النظام األمريكي

 (99المادة )
لكؿ شخص الحؽ في أف 
ُيعترؼ لو بشخصيتو 

 القانكنية.

 االتفاقية األمريكية 
 (0المادة )

لكؿ إنساف الحؽ في أف 
يعترؼ بشخصيتو 

 القانكنية.

 الميثاق األفريقي 
 (1المادة )

لكؿ فرد الحؽ في احتراـ كرامتو 
عتراؼ بشخصيتو القانكنية كاال

..... 
 

 ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (59المادة )

جميع األشخاص 
متساككف أماـ 
القضاء. كتضمف 
الدكؿ األطراؼ 
استقبلؿ القضاء 

ماية القضاة مف كح
أم تدخؿ أك ضغكط 

ما أك تيديدات. ك
التقاضي تضمف حؽ 

بدرجاتو لكؿ شخص 
 خاضع لكاليتيا.

 االتفاقية األوروبية
 (6المادة )

لكؿ شخص  – 4
الحؽ في سماع 
محكمة مستقمة 
كنزيية قضيتو، 
بشكؿ عادؿ كعمني 
كضمف ميمة 
معقكلة، لمفصؿ 
في حقكقو 

كالتزاماتو، 
مسكغات التيمة ك 

 االتفاقية األمريكية 
 (1المادة )
....... 

العقكبة شخصية  – 6
جكز أف تصيب كال ي

 إال المذنب.
 (7المادة )
.......  

( ال يجكز تكقيؼ :)
أحد بسبب ديف. لكف 
ىذا المبدأ ال يحد مف 
األكامر التي تصدرىا 

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 
 5985والشعوب 

  (7المادة )
حؽ التقاضي مكفكؿ لمجميع  - 4

 :كيشمؿ ىذا الحؽ
الحؽ في المجكء إلى  (أ 

المحاكـ الكطنية المختصة بالنظر 
عمؿ يشكؿ خرقا لمحقكؽ  في

األساسية المعترؼ لو بيا، كالتي 
تتضمنيا االتفاقيات كالقكانيف 

 المكائح كالعرؼ السائد،ك 
اإلنساف برئ حتى تثبت  (ب 
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 (50المادة )
لكؿ شخص  -4

الحؽ في محاكمة 
عادلة تتكفر فييا 
ضمانات كافية 
كتجرييا محكمة 
مختصة كمستقمة 
كنزيية كمنشأة سابقا 
بحكـ القانكف، كذلؾ 
في مكاجية أية تيمة 
جزائية تكجو إليو أك 
لمبت في حقكقو أك 
ؿ التزاماتو، كتكفؿ ك

دكلة طرؼ لغير 
القادريف ماليان اإلعانة 
العدلية لمدفاع عف 

 حقكقيـ.
تككف  -5

المحاكمة عمنية إال 
في حاالت استثنائية 
تقتضييا مصمحة 
العدالة في مجتمع 
يحتـر الحريات 

 كحقكؽ اإلنساف.
 (51المادة )

الجزائية المكجية 
اليو. كعمى الحكـ 
أف يصدر عمنيان، 
لكف مع جكاز منع 

الصحافة 
كالجميكر مف 
حضكر جمسات 
الدعكل، كميان اك 
جزئيان، لمصمحة 
األخبلؽ أك النظاـ 
العاـ أك األمف 
الكطني في 

المجتمع 
الديمقراطي، عندما 
تتطمب ذلؾ 
مصالح القاصريف 
في السف أك حماية 

حياة الخاصة ال
لؤلطراؼ في 
الدعكل، أك فقط 
بالقدر الضركرم 
المحدد مف 
المحكمة، إذا ما 
كاف مف المحتمؿ 
أف تخؿ  عمنية 

سمطة قضائية 
مختصة بسبب عدـ 
 القياـ بكاجب اإلعالة.

  (8المادة )
لكؿ شخص  - 4

الحؽ في محاكمة 
تتكفر فييا الضمانات 
الكافية كتجرييا خبلؿ 

قكؿ محكمة كقت مع
مختصة مستقمة غير 
متحيزة كانت قد 
أسست سابقان كفقان 
لمقانكف، كذلؾ إلثبات 
أية تيمة ذات طبيعة 
جزائية مكجية إليو أك 
لمبت في حقكقو أك 
كجباتو ذات الصفة 
المدنية أك المالية أك 
المتعمقة بالعمؿ أك 

  .أية صفة أخرل
لكؿ متيـ  - 5

بجريمة خطيرة الحؽ 
يئان في أف يعتبر بر 

طالما لـ تثبت إدانتو 
كفقان لمقانكف. كخبلؿ 

 إدانتو أماـ محكمة مختصة،
ذلؾ  فيحؽ الدفاع بما  (ج 

 اختيار مدافع عنو، فيالحؽ 
حؽ محاكمتو خبلؿ فترة  (د 

 .معقكلة كبكاسطة محكمة محايدة
يجكز إدانة شخص بسبب ال  - 5

عمؿ أك امتناع عف عمؿ ال يشكؿ 
جرما يعاقب عميو القانكف كقت 

و، كال عقكبة إال بنص، ارتكاب
 .كالعقكبة شخصية

 (96المادة )
يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ عمى 
ىذا الميثاؽ ضماف استقبلؿ 
تاحة إنشاء كتحسيف  المحاكـ كا 

 التيالمؤسسات الكطنية المختصة 
يعيد إلييا بالنيكض كبحماية 

يكفميا ىذا  التيالحقكؽ كالحريات 
 .الميثاؽ

 الميثاق األفريقي لمطفل
 (57دة )الما
يككف مف حؽ كؿ طفؿ متيـ  - 4

أك مذنب بسبب مخالفة القانكف 
الجنائي معاممة خاصة تتفؽ مع 
إحساس الطفؿ بكرامتو كقيمتو، 
كالتي تقكم احتراـ الطفؿ لحقكؽ 
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ال جريمة كال عقكبة 
إال بنص تشريعي 
سابؽ، كيطبؽ في 
جميع األحكاؿ 
ح القانكف األصم

 لممتيـ.
 (56المادة )

كػػػؿ مػػػتيـ بػػػرئ حتػػػى 
تثبػػػػػػػت إدانتػػػػػػػو بحكػػػػػػػـ 
بػػػػػػات كفقػػػػػػا لمقػػػػػػانكف، 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أف يتمتػػػػػػػػػػػػػػػػع 
خػػػػػػػػػػػػػػبلؿ إجػػػػػػػػػػػػػػراءات 
التحقيػػػػػػػؽ كالمحاكمػػػػػػػة 
بالضػػػػػػػػػػمانات الػػػػػػػػػػدنيا 

 التالية:
إخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره  -4

فػػػػػػػػػػػػػػػػػكران بالتفصػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
كبمغػػػػة يفيميػػػػا بػػػػالتيـ 

 .المكجية إليو
إعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤه  -5

الكقػػػػػػػػت كالتسػػػػػػػػييبلت 
الكافيػػػػػػػػػػػػػػػػة إلعػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
دفاعػػػػػػو كالسػػػػػػماح لػػػػػػو 

 االتصاؿ بذكيو.ب
حقػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي  -6

الجمسات، في 
ظركؼ خاصة، 

 بمصمحة العدالة.
كؿ شخص  – 5

متيـ بجريمة يعتبر 
بريئان حتى تثبيت 

 ذنبو قانكنيان.
لؾ شخص  – 6

 الحؽ تحديدان في:
أف ُيعمـ  (أ 

ضمف الميمة 
األقصر كبمغة 
يفيميا كبصكرة 
مفصمة، بطبيعة 
التيمة المكجية 

 اليو كبسببيا؛
أف ُيمنح  (ب 

ما يكفيو مف الكقت 
كالتسييبلت إلعداد 

 دفاعو؛
أف يدافع  (ج 

عف نفسو كأف 
يحظى بمساعدة 
مف يختار لمدفاع 
عنو. كفي حاؿ لـ 

اإلجراءات القانكنية، 
عمى  –لكؿ شخص 

قدـ المساكاة التامة 
الحؽ  –مع الجميع 

في الحصكؿ عمى 
الضمانات الدنيا 

 :التالية
حؽ المتيـ  (أ 

في االستعانة بمترجـ 
دكف مقابؿ إذا كاف 
ال يفيـ أك يتكمـ لغة 

 .المحكمة
إخطار  (ب 

المتيـ مسبقان 
كبالتفصيؿ بالتيـ 

 .المكجية إليو
إخطار  (ج 

المتيـ في الحصكؿ 
عمى الكقت الكافي 
كالكسائؿ المناسبة 

 .إلعداد دفاعو
حؽ المتيـ  (د 

في الدفاع عف نفسو 
شخصيان أك بكاسطة 
محاـ يختاره بنفسو، 

اإلنساف كالحريات األساسية 
 .لآلخريف

 –الدكؿ أطراؼ ىذا الميثاؽ  - 5
 :عمى كجو الخصكص

تضمف أال يخضع أم طفؿ )أ( 
حتجز أك محبكس أك محرـك مف م

حريتو لمتعذيب، أك المعاممة أك 
 .العقكبة غير اإلنسانية أك الميينة

تضمف فصؿ األطفاؿ عف )ب( 
البالغيف في مكاف اعتقاليـ أك 

 سجنيـ،
تضمف أف كؿ طفؿ متيـ في )ج( 

 :مخالفة القانكف الجنائي
يفترض أنو برئ حتى يثبت  (1)

 أنو مذنب،
الفكر بالمغة  يتـ إببلغو عمى (2)

التي يفيميا، كبالتفصيؿ، بالتيمة 
المكجية ضده، كيحؽ لو أف 
يساعده مترجـ، إذا لـ يكف يستطيع 
 أف يفيـ المغة المستخدمة،

يمنح المساعدة المناسبة  (3)
القانكنية كغيرىا إلعداد كتقديـ 

 دفاعو،
يتـ الفصؿ في قضيتو بأسرع  (4)

ما يمكف بمعرفة محكمة عادلة، 
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أف يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ  
حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػكريان أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
قاضػػػػػػػػػػػػػيو الطبيعػػػػػػػػػػػػػي 
كحقػػػػػػػػو فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدفاع 
عػػػػػف نفسػػػػػو شخصػػػػػيان 

بكاسػػػػػػػػػػػطة محػػػػػػػػػػػاـ  أك
يختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
كيتصػػػػػػػؿ بػػػػػػػو بحريػػػػػػػة 

 كفي سرية.
حقػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي  -7

االسػػػػػػػػػػػػػتعانة مجانػػػػػػػػػػػػػا 
بمحػػػػػػػاـ يػػػػػػػدافع عنػػػػػػػو 
إذا تعػػػػػػػػػػػػػػػػذر عميػػػػػػػػػػػػػػػػو 
القيػػػػػػػاـ بػػػػػػػذلؾ بنفسػػػػػػػو 

إذا اقتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  كأ
مصػػػػػػػػػػػػػػمحة العدالػػػػػػػػػػػػػػة 
ف ذلػػػػؾ، كحقػػػػو إذا كػػػػا

ال يفيػػػػػػـ أك ال يػػػػػػػتكمـ 
لغػػػػػػػة المحكمػػػػػػػة فػػػػػػػي 
االسػػػػػػػػػػتعانة بمتػػػػػػػػػػرجـ 

 بدكف مقابؿ.
حقػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي  -8

أف ينػػػػػػػػػػػػاقش شػػػػػػػػػػػػيكد 
االتيػػػػػػػػػػػػاـ بنفسػػػػػػػػػػػػو أك 
 ،بكاسػػػػػػػػػػػػػػطة دفاعػػػػػػػػػػػػػػو

تكف لديو 
اإلمكانيات لدفع 
أجر المدافع، اف 
يدافع عنو محامي 
 دفاع مجاني،
عندما تقتضي ذلؾ 

 مصمحة العدالة؛
أف  (د 

يستجكب شيكد 
اإلثبات أك أف 
يطمب استجكابيـ، 
أك أف يحصؿ عمى 
استدعاء شيكد 
الدفاع كعمى 
استجكابيـ كفقان 
لنفس شركط شيكد 

 اإلثبات؛
أف يحظى  (ق 

بمساعدة مترجـ 
شفيي مجانان، إذا 
كاف ال يفيـ أك ال 
يتكمـ المغة 
المستخدمة في 

 الجمسة.
 (7المادة )

كحقو في االتصاؿ 
 .بمحاميو بحرية كسران 

حقو، غير  (ق 
القابؿ لمتحكيؿ، في 
االستعانة بمحاـ 

الدكلة،  تكفره لو
مقابؿ أجر أك بدكف 
أجر حسبما ينص 
عميو القانكف المحمى، 
إذا لـ يدافع المتيـ 
عف نفسو شخصيان أك 
لـ يستخدـ محاميو 
الخاص ضمف الميمة 
 .التي يحددىا القانكف

حؽ الدفاع في  -ك
استجكاب الشيكد 
المكجكديف في 
المحكمة كفي 

بصفة  –استحضار 
الخبراء  –شيكد 

كسكاىـ ممف قد 
عمى  ضكءن مقكف ي

 .الكقائع
حؽ المتيـ  (ك 

في أال يجبر عمى أف 

ذا كج د مذنبان يككف لو الحؽ في كا 
 االستئناؼ أماـ محكمة أعمى،

تحظر حضكر الصحافة )د( 
 .كالجميكر إلى المحاكمة

يككف اليدؼ األساسي مف  - 6
معاممة كؿ طفؿ أثناء المحاكمة، 
ككذلؾ إف كاف مذنبان بسبب 
مخالفة القانكف الجنائي ىك 
عادة اندماجو في أسرتو  إصبلحو كا 

عادة تأىيمو اجتماعي  .ان كا 
يككف ىناؾ حد أدنى لمسف  - 7

التي يفترض عدـ قدرة األطفاؿ 
دكنيا عمى مخالفة القانكف 

 .الجنائي
 بروتوكول مابوتو

 (8المادة )

أماـ  تتساكل المرأة كالرجؿ
كيككف لكؿ منيما الحؽ في  القانكف

االستفادة مف الحماية المتساكية 
الدكؿ  أماـ القانكف. كتتخذ

المناسبة  جميع التدابير األطراؼ
 ما يمي: لكفالة

االستفادة الفعمية لممرأة  أ()
كالقانكنية، الخدمات القضائية  مف
في ذلؾ خدمات العكف  بما
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كحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ار شػػػػػػػػػػػيكد ضػػػػػػػػػػػاستح

النفػػػػػػػػػػػػػػػي بالشػػػػػػػػػػػػػػػركط 
المطبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

ار شػػػػػػػػػػػيكد ضػػػػػػػػػػػاستح
 االتياـ.

حقػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي  -9
أف ال يجبػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػى 
الشػػػػػػيادة ضػػػػػػد نفسػػػػػػو 
أك أف يعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 

 .بالذنب
حقػػػػػػػػػػػػػػػػػو، إذا  -:

ف بارتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب أديػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
جريمػػػػػة، فػػػػػي الطعػػػػػف 
كفقػػػػػػػػا لمقػػػػػػػػانكف أمػػػػػػػػاـ 
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػة قضػػػػػػػػػػػػػػػػػائية 

 أعمى.   
كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   -8

جميػػػػػػػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ 
لممػػػػتيـ الحػػػػؽ فػػػػي أف 
تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػـر سػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمتو 
الشخصػػػػػػػػػػية كحياتػػػػػػػػػػو 

 الخاصة.
 ( 57المادة )

تكفػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػػػػػة 

ال يجكز أف  – 4
يداف أم إنساف 
بسبب عمؿ أك 
إغفاؿ لـ يكف 
يشكؿ حينما 
أرُتكب جريمة كفقان 
لمقانكف الكطني أك 
لمقانكف الدكلي. 
كذلؾ، ال عقكبة 
تُنزؿ أشد مف تمؾ 
التي كانت منطبقة 
حينما ارُتكبت 

 الجريمة.
لف تخؿ  ىذه  – 5

المادة بالحكـ 
كالعقكبة الصادريف 
بحؽ شخص ثبت 

ارتكاب عمؿ  عميو
أك إغفاؿ كاف 
يشكؿ حينما 
أرُتكب عمبلن 
إجراميان كفقان 
لممبادئ القانكنية 
التي تعترؼ بيا 

 األمـ المتحدة.

يككف شاىدان ضد 
نفسو أك أف يعترؼ 

 .بالذنب
حقو في  (ز 

استئناؼ الحكـ أماـ 
  .محكمة أعمى درجة

يعتبر اعتراؼ  - 6
المتيـ بالذنب سميمان 
كمعمكالن بو شرط أف 
يككف قد تـ دكف أيمان 

 .إكراه مف أم نكع
إذا برئ المتيـ   - 7

غير قابؿ بحكـ 
لبلستئناؼ فبل يجكز 
أف يخضع لمحاكمة 

 .جديدة لمسبب عينو
تككف   - 8

اإلجراءات الجزائية 
عمنية إال في حاالت 
استثنائية تقتضييا 
حماية مصمحة 

 .العدالة
 (9المادة )

ال يجكز أف يداف أحد 
بسبب أم عمؿ أك 

 القانكني؛

)ب( دعـ المبادرات المحمية 
كالكطنية كاإلقميمية 

المكجية لتيسير كصكؿ  كالقارية
المرأة إلى الخدمات القانكنية بما 
 في ذلؾ خدمات العكف القانكني؛.

كافية  ىياكؿ تعميمية إقامة )ج(
مف اليياكؿ  كغيرىا
عناية  مع إيبلء األخرل، المناسبة
الجميع  لممرأة كلتكعية خاصة

 بحقكقيا؛

الييئات المعنية بتنفيذ  )د( تزكيد
القكانيف عمى جميع المستكيات 
بالقدرات البلزمة بما يمكنيا مف 
التفسير السميـ لممساكاة عمى 

يقيا عمى أساس نكع الجنس كتطب
 نحك فعاؿ؛

لمنساء في  المتكافئالتمثيؿ  )ىػ(
كمؤسسات  القضائية المؤسسات

 القكانيف؛ تتفيد

)ك( إصبلح القكانيف 
عمى  القائمة الحالية كالممارسات

التمييز لتعزيز كحماية 
 المرأة. حقكؽ
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 بكجػػػػو خػػػػاصطػػػػرؼ 
لمطفػػػػػػػػػػػػػؿ المعػػػػػػػػػػػػػرض 
لؤلخطػػػػػار أك الجػػػػػانح 
الػػػػػػػػػػذم تعمقػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػو 
تيمػػػػػػػػة، الحػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي 
نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي 

اث خػػػػػػػػػػػاص باألحػػػػػػػػػػػد
فػػػػػػػػي جميػػػػػػػػع أطػػػػػػػػكار 
التتبػػػػػػػػػػػع كالمحاكمػػػػػػػػػػػة 
كتنفيػػػػػػػػػػػػػػذ األحكػػػػػػػػػػػػػػاـ، 
كفػػػػي معاممػػػػة خاصػػػػة 
تتفػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػنو 
كتصػػػػػػػػػػػػػػكف كرامتػػػػػػػػػػػػػػو 
كتيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تأىيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
عػػػػػػػػػػػػػػػػادة إدماجػػػػػػػػػػػػػػػػو  كا 
كقيامػػػػػػػو بػػػػػػػدكر بنػػػػػػػاء 

 .في المجتمع
 (58المادة )

ال يجػػػػػػػػػػػػػػػكز حػػػػػػػػػػػػػػػبس 
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخص ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
قضػػػػائيا إعسػػػػاره عػػػػف 
الكفػػػػػػػػاء بػػػػػػػػديف نػػػػػػػػاتج 

 عف التزاـ تعاقدم.
 (59المادة )

ال تجكز  -4

 (50المادة )
لكؿ شخص 
انُتيكت حقكقو 
كحرياتو المعترؼ 
بيا في ىذه 
االتفاقية، الحؽ في 
الحصكؿ عمى 
انتصاؼ فعاؿ أماـ 
ىيئة نقض 
قضائية، حتى كفي 
حاؿ ارتكاب 
االنتياؾ مف 
أشخاص عامميف 
في إطار ممارسة 
 كظائفيـ الرسمية.

البروتوكول رقم 
( الممحق 4)

باالتفاقية 
 األوروبية
 (5المادة )

ال يجكز حرماف 
أم إنساف مف 
حريتو لعدـ قدرتو 
عمى الكفاء بالتزاـ 

 تعاقدم.

امتناع عف عمؿ لـ 
يكف يشكؿ كقت 
ارتكابو جرمان جزائيان 

قانكف بمقتضى ال
المعمكؿ بو. كال 
يجكز فرض عقكبة 
أشد مف تمؾ التي 
كانت سارية عند 
ارتكاب الجـر 
الجزائي. كيستفيد 
المذنب مف أية 
عقكبة أخؼ قد 
يفرضيا القانكف عمى 

 .الجـر بعد ارتكابو
 (53المادة )

لكؿ مف حكـ عميو 
بحكـ نيائي مشكب 
بإساءة تطبيؽ أحكاـ 
العدالة، الحؽ في 
 التعكيض طبقان 

 .لمقانكف
 (91المادة )

لكؿ إنساف  - 4
الحؽ في لجكء بسيط 

أك أم  –كسريع 
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ة شخص عف محاكم
نفس الجـر مرتيف، 
كلمف تتخذ ضده ىذه 
اإلجراءات  أف يطعف 
في شرعيتيا كيطمب 

 اإلفراج عنو.
لكؿ متيـ  -9

ثبتػت براءتو بمكجب 
حػكـ بات الحؽ في 
التعكيض عف 
األضرار التي لحقت 

 بو.
 (90المادة )

تتعيد كؿ دكلة طرؼ 
في ىذا الميثاؽ بأف 
تكفؿ تكفير سبيؿ 
فع اؿ لمتظمـ ألم 

انتيكت  شخص
حقكقو أك حرياتو 
المنصكص عمييا في 
ىذا الميثاؽ، حتى لك 
صدر ىذا االنتياؾ 
مف أشخاص 
يتصرفكف بصفتيـ 

 الرسمية.

البروتوكول رقم 
( الممحق 7)

باالتفاقية 
 األوروبية
 (9المادة )

لكؿ شخص  – 4
داف بارتكاب م

جريمة جزائية مف 
محكمة، الحؽ في 
طمب النظر في 
اإلدانة أك العقكبة 
مف ىيئة قضائية 
عميا. تخضع 
ممارسة ىذا الحؽ 
كمعيا األسباب 
التي تجيزىا إلى 

 حكـ القانكف.
ثمة  – 5

استثناءات كاردة 
لممارسة ىذا 
الحؽ، في الجرائـ 
البسيطة كما 
فيا القانكف، أك  يعر 

تمت عندما تككف 
محاكمة الشخص 

 –لجكء فعاؿ آخر 
إلى محكمة مختصة 
لحماية نفسو مف 
األعماؿ التي تنتيؾ 
حقكقو األساسية 
المعترؼ بيا في 
دستكر دكلتو أك 
قكانينيا أك في ىذه 
االتفاقية حتى لك 
ارتكب ذلؾ االنتياؾ 
أشخاص يعممكف 

يتيـ كاجباتيـ أثناء تأد
 .الرسمية

تتعيد الدكؿ   - 5
 :األطراؼ بما يمى

أف تضمف  (أ 
أف كؿ مف يطالب 
بتمؾ الحماية ستفصؿ 
في حقو ىذا السمطة 
المختصة التي 
يحددىا النظاـ 

 .القانكني لمدكلة
أف تنمي  (ب 

 حماية اإلمكانيات
 .القضائية
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المعني في الدرجة 
األكلى أماـ ىيئة 
قضائية عميا، أك 
عند إدانتو 
كمعاقبتو عمى أثر 
استئناؼ ضد 

 تبرئتو.
 (0المادة )

عندما تمغى إدانة 
جزائية نيائية في 
كقت الحؽ، أك 
عند منح العفك، 
بسبب كاقعة 
مستجدة أك 
مكشكفة حديثان 
أثبت حصكؿ خطأ 
قضائي، يتـ 

خص تعكيض الش
الذم تعرض 
لمعقكبة بسبب ىذه 
اإلدانة، كفقان 
لمقانكف أك العرؼ 
المعمكؿ بيما في 
الدكلة المعينة، 
كذلؾ إال إذا ثبت 

أف تضمف  (ج 
أف السمطات 
المختصة سكؼ تنفذ 
تدابير الحماية 

ييا عندما المشار إل
 .يتـ منحيا
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أف عدـ كشؼ 
الكاقعة المجيكلة 
في حينو يعزل إليو 

 كميان اك جزئيان.
 (4المادة )

ال يجكز  – 4
مبلحقة أك معاقبة 
أم إنساف جزائيان 
مف الييئات 

عة القضائية التاب
لنفس الدكلة بسبب 
جريمة تمت تبرئتو 
منيا أك إدانتو بيا 
مف قبؿ بحكـ 
نيائي كفقان لمقانكف 
كاألصكؿ الجزائية 
المعمكؿ بيا في 

 ىذه الدكلة.
إف أحكاـ  – 5

الفقرة السابقة ال 
تحكؿ دكف إعادة 
فتح الدعكل كفقان 
لمقانكف كاألصكؿ 
الجزائية المعمكؿ 
بيا في الدكلة 
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في المعينة، كذلؾ 
حاؿ كجكد كقائع 
جديدة أك مكشكفة 
أك عمة أساسية في 
اإلجراءات السابقة، 
مف المحتمؿ اف 
يككف ليا تأثير في 

 الحكـ الصادر.
ال خركج  – 6

مسمكحان بو عف 
أحكاـ ىذا 
البركتكككؿ تحت 

( مف 48المادة )
 االتفاقية.

 

 حقوق السجناء والمحتجزين

النظام  الميثاق العربي
 األوربي

م النظا النظام األمريكي
 األفريقي

 (93المادة )

يعامؿ جميع األشخاص  -4
المحركميف مف حريتيـ 
معاممة إنسانية تحتـر 
الكرامة المتأصمة في 

 االتفاقية األمريكية  
 (1المادة )

4 - ........ 
يعزؿ المتيمكف عف المدانيف إال في  - 7

ظركؼ استثنائية كيعاممكف معاممة مختمفة 
 .تتفؽ مع ككنيـ أشخاصان غير مدانيف
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 اإلنساف.
يفصؿ المتيمكف عف  -5

المدانيف كيعاممكف معاممة 
تتفؽ مع ككنيـ غير 

 مدانيف.
يراعى في نظاـ السجكف أف  -6

ييدؼ إلى إصبلح 
عادة تأىيميـ  المسجكنيف كا 

 اجتماعيا.

يعزؿ القاصركف خبلؿ خضكعيـ  - 8
إلجراءات جزائية، عف البالغيف، كيجمبكف 
بأسرع ما يمكف أماـ محاكـ خاصة لكي 

 .يعاممكا معاممة تتبلءـ ككضعيـ كقاصريف
إف اليدؼ األساسي لمعقكبات المقيدة  - 9

عادة تكييفيـ  لمحرية ىك إصبلح المساجيف كا 
 .االجتماعي

 

 حرية الرأي والتعبير

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (09المادة )

يضمف ىذا  -4
ـ الميثاؽ الحؽ في اإلعبل

كحرية الرأم ك التعبير، 
ككذلؾ الحؽ في استقاء 
األنباء ك األفكار ك 
تمقييا كنقميا إلى اآلخريف 
بأم كسيمة، كدكنما 
 اعتبار لمحدكد الجغرافية.

تمارس ىذه  -5
الحقكؽ ك الحريات في 

 االتفاقية األوروبية
 ( 53المادة )

لكؿ شخص الحؽ في  – 4
حرية التعبير، كيشمؿ ىذا 
الحؽ حرية الرأم كحرية تمقي 
اك نقؿ المعمكمات أك األفكار 
مف دكف أف يحصؿ تدخؿ 
مف السمطات العامة، كدكنما 

تبار لحدكد. ال تحكؿ ىذه اع
المادة دكف إخضاع الدكؿ 
شركات البث اإلذاعي أك 

 االتفاقية األمريكية 
 (50المادة )

لكؿ إنساف الحؽ  - 4
في حرية الفكر كالتعبير، 
كيشمؿ ىذا الحؽ حريتو 
في البحث عف مختمؼ 
أنكاع المعمكمات كاألفكار 
كتمقييا كنقميا إلى 
اآلخريف، دكنما اعتبار 
لمحدكد، سكاء شفاىا أك 
كتابة أك طباعة أك في 

 الميثاق األفريقي 
 (9المادة )

مف حؽ  – 4
كؿ فرد أف 
يحصؿ عمى 

 معمكمات.ال
يحؽ لكؿ  – 5

إنساف أف يعبر 
عف أفكاره 
كينشرىا في 
إطار القكانيف 
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إطار المقكمات األساسية 
لممجتمع، كال تخضع إال 
لمقيكد التي يفرضيا 
احتراـ حقكؽ اآلخريف أك 

تيـ أك حماية األمف سمع
الكطني أك النظاـ العاـ 
أك الصحة العامة أك 

 اآلداب العامة.

السينما أك التمفزة، لنظاـ 
 التراخيص.

يجكز إخضاع ممارسة  – 5
ىذه الحريات كما تشممو مف 
كاجبات كمسؤكليات، لبعض 
المعامبلت أك الشركط أك 
القيكد أك العقكبات 
المنصكص عمييا في 

ابير القانكف، كالتي تشكؿ تد
ضركرية في المجتمع 
الديمقراطي، لؤلمف الكطني 
أك سبلمة األراضي أك 
السبلمة العامة أك حماية 
النظاـ أك منع الجريمة، أك 
لحماية الصحة أك األخبلؽ، 
أك لحماية سمعة الغير أك 
حقكقو، أك لمنع الكشؼ عف 
معمكمات سرية، أك لضماف 

 سمطة القضاء كنزاىتو.

قالب فني أك بأية كسيمة 
 .يختارىا

ال يجكز أف تخضع  - 5
مارسة الحؽ المنصكص م

عميو في الفقرة السابقة 
لرقابة مسبقة، بؿ يمكف 
أف تككف مكضكعان لفرض 
مسئكلية الحقة يحددىا 
القانكف صراحة كتككف 
ضركرية مف أجؿ 

 :ضماف
احتراـ حقكؽ اآلخريف  -أ

 .أك سمعتيـ
حماية األمف القكمي  -ب

أك النظاـ العاـ أك 
الصحة العامة أك 

 .األخبلؽ العامة
ال يجكز تقييد حؽ  - 6

التعبير بأساليب أك 
كسائؿ غير مباشرة، 
كالتعسؼ في استعماؿ 
اإلشراؼ الحككمي أك 
غير الرسمي عمى كرؽ 
الصحؼ، أك تردد 
مكجات اإلرساؿ اإلذاعية 

 كالمكائح.
الميثاق األفريقي 

 لمطفل 
 (7المادة )

يكفؿ لكؿ طفؿ 
قادر عمى إبداء 
آرائو الخاصة 
حؽ التعبير عف 
آرائو بحرية في 
كافة المسائؿ، 
كأف يعمف آرائو 
طبقان لمقيكد التي 

 .يقررىا القانكف
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أك التمفزيكنية، أك اآلالت 
أك األجيزة المستعممة في 
نشر المعمكمات، أك بأية 
كسيمة أخرل مف شأنيا 

األفكار أف تعرقؿ نقؿ 
كاآلراء كتداكليا 

 .كانتشارىا
عمى الرغـ مف  - 7

السابقة،  5أحكاـ الفقرة 
يمكف إخضاع كسائؿ 
التسمية العامة لرقابة 
مسبقة ينص عمييا 
القانكف، كلكف لغاية 
كحيدة ىي تنظيـ 
الحصكؿ عمييا مف أجؿ 
الحماية األخبلقية 

 .لؤلطفاؿ كالمراىقيف
ف أية دعاية  - 8 كا 

كة إلى لمحرب كأية دع
الكراىية القكمية أك 
الدينية، كالمذيف يشكبلف 
تحريضان عمى العنؼ 
المخالؼ لمقانكف، أك أم 
عمؿ غير قانكني آخر 
كمشابية ضد أم شخص 
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أك مجمكعة أشخاص، 
ميما كاف سببو، بما في 
ذلؾ سبب العرؽ أك المكف 
أك الديف أك المغة أك 
األصؿ القكمي، تعتبر 
جرائـ يعاقب عمييا 

 .فالقانك 
 (54المادة )

لكؿ مف تأذم مف  -1
جراء أقكاؿ أك أفكار غير 
دقيقة أك جارحة نشرتيا 
عمى الجميكر كسيمة 
اتصاؿ ينظميا القانكف، 
حؽ الرد أك إجراء 
تصحيح مستخدما كسيمة 
االتصاؿ ذاتيا، بالشركط 
 .التي يحددىا القانكف

إف التصحيح أك الرد  -2
ال يمغي، في أم حالة 

مسئكليات مف األحكاؿ، ال
القانكنية األخرل التي 
يمكف أف تككف قد 

 .ترتبت
مف أجؿ حماية فعالة  -3

لمشرؼ كالسمعة، يككف 



199 
 

لدل كؿ مطبكعة 
كصحيفة كشركة سينما 
ذاعة كتميفزيكف شخص  كا 
مسئكؿ ال تحميو 

 االمتيازاتالحصانات أك 
 .الخاصة

 

 لدين أو المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينيةحرية ا

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي
 (03المادة )

لكؿ شخص الحؽ  -4
في حرية الفكر كالعقيدة 
كالديف، كال يجكز فرض أية 
قيكد عمييا إال بما ينص عميو 

 التشريع النافذ.
ال يجكز إخضاع  -5

ظيار دينو حرية اإلنساف في إ
أك معتقده  أك ممارسة شعائره 
الدينية بمفرده أك مع غيره إال 
لمقيكد التي ينص عمييا 
القانكف كالتي تككف ضركرية 

مجتمع متسامح يحتـر  في
الحريات كحقكؽ اإلنساف، 
لحماية السبلمة العامة أك 

 االتفاقية األوروبية
 (9المادة )

لكؿ شخص الحؽ  – 4
في حرية الفكر 
كالضمير كالديف، 
كيستمـز ىذا الحؽ حرية 
تغيير الديف أك المعتقد، 
ككذلؾ حرية إظيار 
الديف كالمعتقد فرديان أك 

ي العمف أك جماعيان، كف
في السر، بالتعبد 
كالتعميـ كالممارسات 

حياء الشعائر.  كا 
ال يجكز  – 5

كضع قيكد عمى حرية 

 االتفاقية األمريكية 
 (59المادة )

كؿ إنساف الحؽ  - 4
في حرية الضمير 
كالديف. كىذا الحؽ 
يشمؿ حرية المرء في 
المحافظة عمى دينو 
أك معتقداتو أك 
تغييرىما، ككذلؾ حرية 
المرء في المجاىرة 
بدينو أك معتقداتو 
كنشرىما سكاء بمفرده 
ران أك مع اآلخريف س

  .كعبلنية
ال يجكز أف  - 5

 الميثاق األفريقي 
 (8المادة )

حرية العقيدة 
كممارسة الشعائر 

كال  الدينية مكفكلة،
يجكز تعريض أحد 
إلجراءات تقيد 
ممارسة ىذه 
الحريات، مع 
مراعاة القانكف 

 .كالنظاـ العاـ
الميثاق األفريقي 

 لمطفل
 (9المادة )
يككف لكؿ  -1
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النظاـ العاـ أك الصحة العامة 
أك اآلداب العامة، أك لحماية 

كحرياتيـ حقكؽ اآلخريف 
 األساسية.

لآلباء أك األكصياء حرية 
تأميف تربية أكالدىـ دينيان 

 كخمقيان.

إظيار الديف أك 
المعتقدات غير تمؾ 
المنصكص عمييا في 
القانكف كالتي تشكؿ 
تدابير ضركرية في 
المجتمع الديمقراطي، 
لؤلمف العاـ أك حماية 
النظاـ أك الصحة أك 
ك األخبلؽ العامة أ

حماية حقكؽ الغير 
 كحرياتو.

يتعرض أحد لقيكد قد 
تعيؽ حريتو في 
المحافظة عمى دينو 
أك معتقداتو أك 

 .تغييرىما
ال تخضع حرية  - 6

إظيار الديف أك 
المعتقدات إال لمقيكد 
التي يرسميا القانكف 
كالتي تككف ضركرية 
لحماية السبلمة العامة 
أك النظاـ العاـ أك 
الصحة العامة أك 

خبلؽ العامة أك األ
حقكؽ اآلخريف أك 

 .حرياتيـ
لآلباء أك  - 7

األكصياء حسبما 
يككف الحاؿ، الحؽ 
في أف يكفركا ألكالدىـ 
أك القاصريف 
الخاضعيف لكصايتيـ 
تربية دينية كأخبلقية 
كفقان لقناعاتيـ 

 .الخاصة

طفؿ الحؽ في 
حرية الفكر 
 .كالضمير كالديانة

عمى اآلباء  -2
كاألكصياء 
حسب  –القانكنييف 
االلتزاـ  –الحالة 

بتكفير التكجيو 
عند  كاإلشراؼ

ممارسة ىذه 
الحقكؽ، مع 
الكضع في 
االعتبار قدرات 
النمك، كأفضؿ 
 .مصالح الطفؿ

تحتـر الدكؿ  -3
األطراؼ التزاـ 
الكالديف كاألكصياء 

حسب  –القانكنييف 
بتكفير  –الحالة 

التكجيو كاإلشراؼ 
عند التمتع بيذه 
الحقكؽ طبقان 
لمقكانيف كالسياسات 

 .المحمية
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 تكوين الجمعيات حق التجمع السممي وحرية

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (94المادة )

لكؿ مكاطف الحؽ 
 -في:

حرية تككيف  – 8
الجمعيات مع اآلخريف 

 كاالنضماـ الييا.

حرية االجتماع  - 9
كحرية التجمع بصكرة 

 سممية. 

ال يجكز تقييد  - :
ممارسة ىذه الحقكؽ 

ر القيكد بأم قيكد غي
المفركضة طبقا 
لمقانكف، كالتي 
تقتضييا الضركرة في 
مجتمع يحتـر الحريات 
كحقكؽ اإلنساف، 
لصيانة األمف الكطني 
أك النظاـ العاـ أك 
السبلمة العامة أك 
الصحة العامة أك 
اآلداب العامة أك 
لحماية حقكؽ الغير 

 االتفاقية األوروبية
 ( 55المادة )

لحؽ في لكؿ شخص ا – 4
االجتماع السممي كحرية 
تككيف الجمعيات، بما فيو 
الحؽ في إنشاء نقابات مع 
الغير كاالنتساب إلى نقابات 

 لحماية مصالحو.
ال يجكز كضع قيكد  – 5

عمى ممارسة ىذه الحقكؽ 
غير تمؾ المنصكص عمييا 
في القانكف كالتي تشكؿ 
تدابير ضركرية في 
المجتمع الديمقراطي، لؤلمف 

ك حماية النظاـ أك العاـ أ
الصحة أك األخبلؽ العامة، 
أك لحماية حقكؽ الغير 
كحرياتو. ال تحكؿ ىذه 
المادة دكف فرض قيكد عمى 
ممارسة ىذه الحقكؽ مف 
أفراد القكات المسمحة أك 
الشرطة أك مكظفي اإلدارة 

 االتفاقية األمريكية
 (51المادة )

حؽ االجتماع السممي، 
بدكف سبلح، ىك حؽ 
معترؼ بو. كال يجكز 
فرض قيكد عمى ممارسة 
ىذا الحؽ إال تمؾ 
المفركضة طبقان لمقانكف 
كالتي تشكؿ تدابير 
ضركرية، في مجتمع 

صمحة ديمقراطي، لم
األمف القكمي أك 
السبلمة العامة أك 
النظاـ العاـ، أك لحماية 
الصحة العامة أك 
األخبلؽ العامة أك 
حقكؽ اآلخريف أك 

 .حرياتيـ
 (56المادة )

لكؿ شخص حؽ  - 4
التجمع كتككيف جمعيات 
مع آخريف بحرية لغايات 

 الميثاق األفريقي
 (53المادة )

يحؽ لكؿ إنساف  - 4
أف يككف كبحرية 
جمعيات مع آخريف 
شريطة أف يمتـز 

حددىا  التيباألحكاـ 
 .القانكف

ال يجكز إرغاـ  - 5
شخص عمى  أم

االنضماـ إلى أم 
جمعية عمى أال 
يتعارض ذلؾ مع 
االلتزاـ بمبدأ 
التضامف المنصكص 
عميو في ىذا 

  .الميثاؽ

 (55المادة )
يحؽ لكؿ إنساف أف 
يجتمع بحرية مع 
آخريف كال يحد 
ممارسة ىذا الحؽ إال 
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 العامة. كحرياتيـ.
 (56المادة )

ال يجكز أخذ أم مف أحكاـ 
( 44( ك)43المكاد )

ظر ( عمى انو يح47ك)
عمى األطراؼ المتعاقدة 
السامية فرض قيكد عمى 

 نشاط األجانب.
 

أيديكلكجية أك دينية أك 
سياسية أك اقتصادية أك 

أك عمالية أك اجتماعية 
ثقافية أك رياضية أك 

 .سكاىا
ال تخضع ممارسة  - 5

ىذا الحؽ إال لتمؾ القيكد 
المفركضة قانكنان كالتي 
تشكؿ تدابير ضركرية، 
في مجتمع ديمقراطي، 
لمصمحة األمف القكمي 
أك السبلمة العامة أك 
النظاـ العاـ، أك لحماية 
الصحة العامة أك 
األخبلؽ العامة أك 
حقكؽ اآلخريف 

 .كحرياتيـ
ال تحكؿ أحكاـ  - 6

ىذه المادة دكف فرض 
قيكد قانكنية، بما فييا 
حتى الحرماف مف 
ممارسة حؽ التجمع، 

 عمى أفراد القكات 
 .المسمحة كالشرطة

شرط كاحد أال كىك 
القيكد الضركرية التي 
تحددىا القكانيف 

لمكائح خاصة ما كا
تعمؽ منيا بمصمحة 
األمف القكمي كسبلمة 
كصحة كأخبلؽ 
اآلخريف أك حقكؽ 

 .األشخاص كحرياتيـ
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 حق المشاركة

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 -لكؿ مكاطف الحؽ في :

حرية الممارسة  - 4
 السياسية.

المشاركة في إدارة  - 5
لعامة إما مباشرة الشؤكف ا

أك بكاسطة ممثميف 
 ُيختاركف بحرية.  

ترشيح نفسو أك  - 6
اختيار مف يمثمو بطريقة 
حرة كنزيية كعمى قدـ 
المساكاة بيف جميع 
المكاطنيف بحيث تضمف 
التعبير الحر عف إرادة 

 المكاطف. 

أف تتاح لو عمى  - 7
قدـ المساكاة مع الجميع 
فرصة تقمد الكظائؼ 

ه عمى العامة في بمد
 أساس تكافؤ الفرص.

........ 

ال يجكز تقييد  - :

البروتوكول 
اإلضافي الممحق 
 باالتفاقية األوروبية

 (0المادة )
تمتـز األطراؼ 
المتعاقدة السامية 
بتنظيـ انتخابات 
حرة باالقتراع السرم 
كعمى فترات معقكلة 
كفي الظركؼ التي 
تؤمف التعبير الحر 
لرأم الشعب في 
اختيار الييئة 

 التشريعية.
 

 فاقية األمريكيةاالت
 (90المادة )

يتمتع كؿ مكاطف  - 4
بالحقكؽ كالفرص 

 :اآلتية
أف يشارؾ في  (أ 

إدارة الشئكف العامة 
إما مباشرة أك 
بكاسطة ممثميف 

 .يختاركف بحرية
أف ينتخب  (ب 

كينتخب في انتخابات 
نزيية تجرل دكريان 
باالقتراع العاـ كعمى 
قدـ المساكاة بيف 
الناخبيف كبالتصكيت 

تضمف السرم، ك 
التعبير الحر عف 

 .إرادة الناخبيف
أف تتاح لو،  (ج 

عمى قدـ المساكاة مع 
الجميع، فرصة تقمد 

 الميثاق األفريقي
 (50المادة )

لكؿ المكاطنيف الحؽ  - 4
 فيالمشاركة بحرية  في

إدارة الشئكف العامة لبمدىـ 
سكاء مباشرة أك عف طريؽ 
ممثميف يتـ اختيارىـ بحرية 
كذلؾ طبقا ألحكاـ 

  .القانكف
لكؿ المكاطنيف الحؽ  - 5

كظائؼ تكلى ال فيأيضا 
 .بمدىـ فيالعمكمية 

لكؿ شخص الحؽ  - 6
االستفادة مف  في

الممتمكات كالخدمات 
إطار  فيالعامة كذلؾ 

المساكاة التامة لمجميع أماـ 
 .القانكف

 بروتوكول مابوتو
 (9المادة )

تتخذ الدكؿ األطراؼ  -4
تدابير إيجابية محددة 
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ممارسة ىذه الحقكؽ بأم 
قيكد غير القيكد 
المفركضة طبقا لمقانكف، 
كالتي تقتضييا الضركرة 
في مجتمع يحتـر 
الحريات كحقكؽ اإلنساف، 
لصيانة األمف الكطني أك 
النظاـ العاـ أك السبلمة 
العامة أك الصحة العامة 

مة أك أك اآلداب العا
لحماية حقكؽ الغير 

 كحرياتيـ.

الكظائؼ العامة في 
 .بمده

مكف لمقانكف أف  - 5
ينظـ ممارسة الحقكؽ 
كالفرص المذككرة في 
الفقرة السابقة، فقط 
عمى أساس السف 
كالجنسية كالمسكف 
كالمغة كالثقافة كاألىمية 

قمية كقناعة المدنية كالع
القاضي المختص في 

 .دعكل جزائية

لتعزيز نظاـ لمحكـ قائـ 
عمى المشاركة، كمشاركة 

عمى قدـ المساكاة المرأة 
مع الرجؿ في العممية 
السياسية لبمدىا، كذلؾ مف 
خبلؿ اعتماد تدابير 
لمتمييز اإليجابي كسف 
التشريعات الكطنية 
المناسبة، كغير ذلؾ مف 
التدابير، بغية كفالة ما 

 يمي:

)أ( مشاركة المرأة في 
جميع االنتخابات بدكف 

 أم تمييز؛

)ب( تمثيؿ المرأة عمى 
مع الرجؿ  قدـ المساكاة

في جميع مراحؿ العممية 
 االنتخابية؛

)ج( اعتبار المرأة شريكة 
مساكية لمرجؿ فيما يخص 
جميع مستكيات كضع 
كتنفيذ سياسات الدكلة 

 كبرامج التنمكية.
تضمف الدكؿ األطراؼ  -5
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زيادة تمثيؿ المرأة 
كمشاركتيا الفعالة عمى 
جميع مستكيات صنع 

 القرار.
 

 حرية التنقل

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي لعربيالميثاق ا
 (96المادة )

لكػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػخص  -4
يكجػػػػػػػد بشػػػػػػػكؿ قػػػػػػػانكني 
عمػػػػػػػػػػػػػى إقمػػػػػػػػػػػػػيـ دكلػػػػػػػػػػػػػة 

 التنقػػػػػػػػؿحريػػػػػػػػة طػػػػػػػػرؼ 
كاختيػػػػار مكػػػػاف اإلقامػػػػة 

أيػػػة جيػػػة مػػػف ىػػػذا  يفػػػ
فػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػدكد  اإلقمػػػػػػػػػػػيـ

 .التشريعات النافذة

ال يجػػػػػػػػكز أليػػػػػػػػة  -9
دكلػػػػػة طػػػػػرؼ إبعػػػػػاد أم 
شػػػػػػػػػػػػػػػخص ال يحمػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
جنسػػػػػػػػػػػػػػػيتيا كمتكاجػػػػػػػػػػػػػػػد 

صػػػػػػػكرة شػػػػػػػرعية عمػػػػػػػى ب
أراضػػػػػػػػػييا إال بمكجػػػػػػػػػب 
قػػػػػػػػػػػرار صػػػػػػػػػػػادر كفقػػػػػػػػػػػان 
لمقػػػػػػانكف كبعػػػػػػد تمكينػػػػػػو 

( 4البروتوكول رقم )
 الممحق باالتفاقية األوربية

 (9المادة )
لكؿ شخص مكجكد  – 4

قانكنيان عمى أراضي دكلة 
الحؽ في التنقؿ فييا بحرية 
كاختيار مكاف إقامتو فييا 

 بحرية.
لكؿ شخص حرية  – 5

 مغادرة أم بمد بما فيو بمده.
ال يجكز كضع قيكد  – 6

عمى حرية ممارسة ىذه 
الحقكؽ غير تمؾ 
المنصكص عمييا في 
القانكف كالتي تشكؿ تدابير 
ضركرية في المجتمع 
الديمقراطي لؤلمف الكطني 

 االتفاقية األمريكية 
 (99المادة )

لكؿ شخص  - 4
متكاجد بصكرة شرعية 
في أراضي دكلة 
طرؼ، حؽ التنقؿ 

إلقامة فييا مع كا
 .مراعاة أحكاـ القانكف

لكؿ شخص حؽ  - 5
مغادرة البمد المتكاجد 
فيو بحرية، بما في 

 .ذلؾ مغادرة كطنو
ال يجكز تقييد  - 6

ممارسة الحقكؽ 
المذككرة أعبله إال 
بمكجب قانكف كبالقدر 
الذم البد منو في 

 الميثاق األفريقي
 (59المادة )

كؿ شخص  - 4
التنقؿ  فيالحؽ 

بحرية كاختيار إقامتو 
داخؿ دكلة ما 
شريطة االلتزاـ 

 .بأحكاـ القانكف
لكؿ شخص  - 5

الحؽ في مغادرة أم 
بمد بما في ذلؾ بمده، 
كما أف لو الحؽ في 

بمده كال العكدة إلى 
يخضع ىذا الحؽ 
ألية قيكد إال إذا 
نص عمييا القانكف 
ككانت ضركرية 
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مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػرض تظممػػػػػػػػػو 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المختصػػػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػـ 
تحػػػػػػػػتـ دكاعػػػػػػػػي األمػػػػػػػػف 
الػػػػػكطني خػػػػػبلؼ ذلػػػػػؾ، 
كفػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ األحػػػػػػػػػػكاؿ 
يمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 الجماعي.
 (97المادة )

ال يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكز  -4
بشػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ تعسػػػػػػػػػػػػػػػػفي أك 

 أمغيػػػػػر قػػػػػػانكني منػػػػػػع 
شػػػػػػػػخص مػػػػػػػػف مغػػػػػػػػادرة 

ذلػػػػؾ  يفػػػػبمػػػػد، بمػػػػا  مأ
بمػػػػػده، أك فػػػػػرض حظػػػػػر 
عمػػػػػػى إقامتػػػػػػو فػػػػػػي أيػػػػػػة 
جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، أك إلزامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

ىػػػػػػػػػػػذا  يباإلقامػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ
 البمد.

ال يجػػػػػػػػكز نفػػػػػػػػي  -9
أم شػػػػػػخص مػػػػػػف بمػػػػػػده 
أك منعػػػػػػػو مػػػػػػػف العػػػػػػػكدة 

 إليو.

أك السبلمة العامة أك 
العاـ أك  الحفاظ عمى النظاـ

منع الجرائـ الجزائية أك 
حماية الصحة أك األخبلؽ 
أك حماية حقكؽ الغير 

 كحرياتو.
يجكز في مناطؽ  – 7

معينة كضع قيكد عمى ىذه 
الحقكؽ المعترؼ بيا في 

(، قيكد ينص 4الفقرة )
عمييا القانكف كتبررىا 
المصمحة العامة في 

 المجتمع الديمقراطي.
 (0المادة )

أم  ال يجكز طرد – 4
إنساف عف طريؽ تدبير 
قردم أك جماعي، مف 
أراضي الدكلة التي يحمؿ 

 جنسيتيا.
ال يجكز حرماف أم  – 5

إنساف مف حؽ الدخكؿ إلى 
أراضي الدكلة التي يحمؿ 

 جنسيتيا.
 (4المادة )

إف عمميات الطرد الجماعي 

مجتمع ديمقراطي مف 
أجؿ منع الجريمة أك 
حماية األمف القكمي 

السبلمة العامة أك أك 
النظاـ العاـ أك 
األخبلؽ العامة أك 
الصحة العامة أك 
حقكؽ اآلخريف أك 

 .حرياتيـ
يمكف أيضان تقييد  - 7

ممارسة الحقكؽ 
المذككرة في الفقرة 

( بمكجب القانكف 4)
في مناطؽ محددة 
كألسباب تتعمؽ 

 .بالمصمحة العامة
ال يمكف طرد  - 8

أحد مف أراضي الدكلة 
حد مكاطنييا التي ىك أ

كال حرمانو مف حؽ 
 .دخكليا

ال يمكف طرد  - 9
أجنبي متكاجد بصكرة 
شرعية عمى أراضي 
دكلة طرؼ في ىذه 

لحماية األمف 
القكمي، النظاـ العاـ، 
الصحة، أك األخبلؽ 

 .العامة
لكؿ شخص  - 6

الحؽ عند اضطياده 
أف يسعى  في

كيحصؿ عمى ممجأ 
في أم دكلة أجنبية 
طبقا لقانكف كؿ بمد 

 .كلبلتفاقيات الدكلية
ز طرد كال يجك  - 7

األجنبي الذم دخؿ 
بصفة قانكنية إلى 

دكلة ما  أراضي
ىذا  فيطرؼ 

الميثاؽ إال بقرار 
 .مطابؽ لمقانكف

يحـر الطرد  - 8
لؤلجانب.  الجماعي

كالطرد الجماعي ىك 
الذم يستيدؼ 
مجمكعات عنصرية، 

 .عرقية كدينية
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 لؤلجانب محظكرة.
( 7البروتوكول رقم )

الممحق باالتفاقية 
 األوروبية
 (5المادة )

ال يجكز طرد أجنبي  – 4
مقيـ قانكنيان عمى أراضي 
دكلة إال في سياؽ تنفيذ 
قرار متخذ كفقان لمقانكف، 

 كيجب تمكينو مف:
تقديـ األسباب  ( أ

 التي تشيد ضد طرده.
طمب النظر في  ( ب

 قضيتو.
التمثؿ بغية ذلؾ  ( ت

أماـ السمطة المختصة أك 
أماـ شخص اك عدة 
أشخاص تعينيـ ىذه 

 السمطة.
رد أجنبي قبؿ يجكز ط – 5

ممارسة الحقكؽ الكاردة في 
( )أ( ك)ب( ك)ج( 4الفقرة )

مف ىذه المادة عندما يككف 
الطرد ضركريان لمصمحة 
النظاـ العاـ أك مستندان إلى 

االتفاقية إال بمكجب 
قرار صادر كفقان 

 .لمقانكف
لكؿ شخص  - :

الحؽ في أف يطمب 
كيمنح ممجأ في قطر 
أجنبي، كفقان لتشريعات 
الدكلة كاالتفاقيات 
الدكلية، إذا كاف 

حقان بجرائـ سياسية مبل
أك جرائـ عادية ممحقة 

 .بيا
ال يجكز في أم  - ;

حاؿ مف األحكاؿ 
ترحيؿ شخص أجنبي 
أك إعادتو إلى بمد ما 
سكاء كاف بمده 
األصمي أـ ال، إذا 
كاف حقو في الحياة أك 
الحرية الشخصية 
معرضان لخطر 
االنتياؾ في ذلؾ البمد 
بسبب عرقو أك 
جنسيتو أك دينو أك 

جتماعي أك كضعو اال
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دكافع تخص األمف 
 الكطني.

 .آرائو السياسية
يمنع طرد  - >

 .األجانب جماعيان 
 

 الحق في طمب المجوء السياسي

النظام  الميثاق العربي
 األوربي

 النظام األفريقي األمريكي النظام

 (98المادة )
طمب  يلكؿ شخص الحؽ ف

المجكء السياسي إلى بمد آخر 
مف االضطياد، كال ينتفع  ان ىرب

بيذا الحؽ مف يجرم تتبعو مف 
أجؿ جريمة تيـ الحؽ العاـ، 
كال يجكز تسميـ البلجئيف 

 السياسييف.

 االتفاقية األمريكية  
 (99المادة )

4 - .......... 
لكؿ شخص الحؽ في  - :

أف يطمب كيمنح ممجأ في 
قطر أجنبي، كفقان لتشريعات 
الدكلة كاالتفاقيات الدكلية، 
إذا كاف مبلحقان بجرائـ 
سياسية أك جرائـ عادية 

 .ممحقة بيا

الميثاق األفريقي لحقوق 
 5985اإلنسان والشعوب 

 (59المادة )
4 - ........ 
لكؿ شخص الحؽ عند  - 6

 أف يسعى فياضطياده 
كيحصؿ عمى ممجأ في أم 
دكلة أجنبية طبقا لقانكف كؿ 

 .بمد كلبلتفاقيات الدكلية
 (90المادة )

4 - ........ 
بغية تعزيز السمـ  - 5

كالتضامف كالعبلقات الكدية 
ىذا  فيتتعيد الدكؿ األطراؼ 

 :الميثاؽ بحظر
أف يقـك شخص  (أ 

يتمتع بحؽ المجكء طبقا 
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مف ىذا  45لمنطكؽ المادة 
أنشطة تخريبية  بأمالميثاؽ 

مكجية ضد بمده األصمي 
دكلة أخرل  أمأك ضد 

 ؽ.ىذا الميثا فيطرؼ 
أف تستخدـ أراضييا  (ب 

كقكاعد تنطمؽ منيا 
األنشطة التخريبية أك 
اإلرىابية المكجية ضد 

دكلة أخرم طرؼ  أمشعب 
 .في ىذا الميثاؽ

 

 الحق في الجنسية

النظام  الميثاق العربي
 األوربي

 نظام األفريقيال النظام األمريكي

 (99المادة )
لكؿ شخص الحؽ في  -4

ز ال يجك التمتع بجنسية، ك 
إسقاطيا عف أم شخص بشكؿ 

 تعسفي أك غير قانكني.
لمدكؿ األطراؼ أف تتخذ  -5

اإلجراءات التي تراىا مناسبة 
كبما يتفؽ مع تشريعاتيا 
الداخمية الخاصة بالجنسية، في 
تمكيف األطفاؿ مف اكتساب 

 
االتفاقية 
األوروبية 
بشأن 

الجنسية 
5997 

االتفاقية األمريكية 
لحقوق اإلنسان 

5969 
 (93المادة )

لكؿ شخص  - 4
الحؽ في جنسية 

 .ما
لكؿ شخص  - 5

سية الحؽ في جن

 الميثاق األفريقي لمطفل
 (6المادة )
....... 

يككف مف حؽ كؿ طفؿ  - 6
 .أف يكتسب جنسية

تتعيد الدكؿ أطراؼ ىذا  - 7
ف أف تعترؼ الميثاؽ بضما

تشريعاتيا الدستكرية بالمبادئ 
التي عمى أساسيا يكتسب 
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ة مصمحة جنسية األـ مع مراعا
 الطفؿ في كؿ األحكاؿ.

ال ينكر حؽ الشخص  -6
في اكتساب جنسية أخرل، مع 
مراعاة اإلجراءات القانكنية 

 الداخمية لبمده.

الدكلة التي كلد 
عمى أراضييا إف 
لـ يكف لو الحؽ 
في أية جنسية 

 .أخرل
ال يجكز أف  - 6

يحـر أحد بصكرة 
تعسفية مف 
جنسيتو أك مف 

 .حقو في تغييرىا

الطفؿ جنسية الدكلة التي كلد 
عند  –في إقميميا إذا لـ يمنح 

الجنسية مف أم دكلة  –كالدتو 
 .أخرل كفقان لقكانينيا

 

 حق الممكية

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (05المادة )

حؽ الممكية الخاصة 
مكفكؿ لكؿ شخص، 
كيحظر في جميع 
األحكاؿ مصادرة 
أمكالو كميا أك 
بعضيا بصكرة 
تعسفية أك غير 

 قانكنية.

البروتوكول اإلضافي الممحق 
 باالتفاقية األوروبية

 ( 5المادة )
لكؿ شخص طبيعي أك 
اعتبارم الحؽ في احتراـ 
ممتمكاتو. ال يجكز حرماف أم 

إال بسبب إنساف مف ممكيتو 
المنفعة العامة كفقان لمشركط 
المنصكص عمييا في القانكف 
كفي المبادئ العامة لمقانكف 

 الدكلي.

 االتفاقية األمريكية 
 (95المادة )

لكؿ إنساف الحؽ في  - 4
استعماؿ ممكو كالتمتع بو، 
كيمكف لمقانكف أف يخضع 
ذلؾ االستعماؿ كالتمتع 

 .لمصمحة المجتمع
ال يجكز تجريد أحد  - 5

مف ممكو إال بعد تعكيض 
عادؿ لو، كألسباب تتعمؽ 
بالمنفعة العامة أك 

الميثاق األفريقي 
لحقوق اإلنسان 

 5985والشعوب 
 (54المادة )

حؽ الممكية مكفكؿ 
كال يجكز المساس 
بو إال لضركرة أك 
مصمحة عامة طبقان 
ألحكاـ القكانيف 
الصادرة في ىذا 

 الصدد.
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ال تخؿ األحكاـ السابقة 
بالحؽ الذم تمتمكو الدكؿ في 
إنفاذ القكانيف التي ترل أنيا 
ضركرية لتنظيـ استخداـ 
الممتمكات كفقان لممصمحة 
العامة أك لتأميف دفع 

رىا مف الضرائب أك غي
 اإلسيامات أك الغرامات.

المصمحة االجتماعية، 
كفي الحاالت كاألشكاؿ 

 .التي يحددىا القانكف
يحظر القانكف الربا  - 6

كأم شكؿ آخر مف أشكاؿ 
 .استغبلؿ اإلنساف لئلنساف

 
 

 

 حقوق األسرة

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي
 (00المادة )

األسرة ىي الكحدة  -4
الطبيعية كاألساسية 
لممجتمع، كالزكاج بيف 
الرجؿ كالمرأة أساس 
تككينيا كلمرجؿ كالمرأة 
ابتداء مف بمكغ سف 

تزكج الزكاج حؽ ال
كتأسيس أسرة كفؽ شركط 
كأركاف الزكاج، كال ينعقد 
الزكاج اال برضا الطرفيف 

كامبل ال إكراه فيو  ءرضا
كينظـ التشريع النافذ 
حقكؽ ككاجبات الرجؿ 

 االتفاقية األوروبية
 (59المادة )

لمرجؿ كالمرأة الحؽ في 
الزكاج بعد بمكغ سف 
الزكاج، كتأسيس عائمة كفقان 
لمقكانيف الكطنية التي تحكـ 

 ممارسة ىذا الحؽ.
( 7البروتوكول رقم )

الممحق باالتفاقية 
 األوروبية

 (1ة )الماد
يتمتع الزكجاف بالمساكاة في 
الحقكؽ كالمسؤكليات ذات 

 االتفاقية األمريكية 
 (57المادة )

األسرة ىي كحدة  - 4
التجمع الطبيعية 
كاألساسية في المجتمع، 
كتسحؽ حماية المجتمع 

 .كالدكلة
إف حؽ الرجاؿ  - 5

كالنساء الذيف بمغكا سف 
الزكاج في أف يتزكجكا 
كيؤسسكا أسرة، ىك حؽ 
معترؼ بو إذا استكفكا 
الشركط التي تحددىا 

الميثاق 
األفريقي 

لحقوق اإلنسان 
والشعوب 

5985 
 (58المادة )

األسرة ىي ( 4
الكحدة الطبيعية 

كأساس 
المجتمع، كعمى 
 الدكلة حمايتيا
كالسير عمى 
صحتيا كسبلمة 
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كالمرأة عند انعقاد الزكاج 
كخبلؿ قيامو كلدل 

 انحبللو.
تكفؿ الدكلة  -5

كالمجتمع حماية األسرة 
كتقكية أكاصرىا كحماية 

اخميا كحظر األفراد د
مختمؼ أشكاؿ العنؼ 
ساءة المعاممة بيف  كا 
أعضائيا، كبخاصة ضد 
المرأة كالطفؿ. كما تكفؿ 
لؤلمكمة كالطفكلة 
كالشيخكخة كذكم 
االحتياجات الخاصة 
الحماية كالرعاية 
البلزمتيف كتكفؿ أيضان 
لمناشئيف كالشباب أكبر 
فرص التنمية البدنية 

 كالعقمية.
تتخذ الدكؿ  -6

لتدابير األطراؼ كؿ ا
التشريعية كاإلدارية 
كالقضائية لضماف حماية 
الطفؿ كبقائو كنمائو 
كرفاىو في جك مف 
الحرية كالكرامة كاعتبار 
مصمحتو الُفضمى المعيار 
األساسي لكؿ التدابير 

الطابع المدني بينيما كفي 
عبلقاتيما بأكالدىما فيما 
يخص الزكاج، كذلؾ أثناءه 
كعند حمو. ال تحكؿ ىذه 
المادة دكف أخذ الدكؿ 
التدابير الضركرية لمصمحة 

 األكالد.
الميثاق االجتماعي 

 5996األوروبي )المعدل( 
المادة  –ول الجزء األ 

(56) 
بيدؼ ضماف الظركؼ 
البلزمة لمتنمية الكاممة 

كىي الكحدة  –لؤلسرة 
يتعيد  –األساسية لممجتمع 

األطراؼ بتشجيع الحماية 
االقتصادية كالقانكنية 
كاالجتماعية لمحياة العائمية 
بكسائؿ مثؿ اإلعانات 
االجتماعية كالعائمية، 
الترتيبات المالية، كتكفير 

ائمي، كاإلعانات اإلسكاف الع
لممتزكجيف حديثان كالكسائؿ 

 .األخرل المناسبة
المادة  –الجزء األول 

القكانيف المحمية طالما أف 
ىذه الشركط ال تتعارض 

بدأ عدـ التمييز مع م
 .الذم تقره ىذه االتفاقية

ال ينعقد أم زكاج  - 6
إال برضا الطرفيف المزمع 
زكاجيما رضاء كامبلن ال 

 .إكراه فيو
تتخذ الدكؿ  - 7

األطراؼ التدابير 
المناسبة التي تضمف 
لمزكجيف مساكاة في 
الحقكؽ كتكازنان مبلئمان في 
المسئكليات عند التزكج 

كعند كخبلؿ فترة الزكاج 
انحبللو إذا حصؿ. كفي 
حاؿ انحبلؿ الزكاج، 
يحتاط لتكفير الحماية 
البلزمة لؤلكالد عمى 
أساس مصمحتيـ المثمي 

 .كحسب
يعترؼ القانكف  - 8

بحقكؽ متساكية لكؿ مف 
األكالد الشرعييف ) الذيف 
يكلدكف ضمف نطاؽ 

 .أخبلقياتيا
الدكلة ممزمة ( 5

بمساعدة األسرة 
في أداء رسالتيا 

كحماية 
لؤلخبلقيات 

كالقيـ التقميدية 
يعترؼ بيا  التي

 .المجتمع
يتعيف عمى ( 6

الدكلة القضاء 
عمى كؿ تمييز 
ضد المرأة 
ككفالة حقكقيا 
كحقكؽ الطفؿ 
عمى نحك ما 
ىك منصكص 

 فيعميو 
 االعبلنات

كاالتفاقيات 
 .الدكلية

لممسنيف أك ( 7
المعكقيف الحؽ 

تدابير  فيأيضا 
حماية خاصة 
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المتخذة في شأنو في 
جميع األحكاؿ، كسكاء 
كاف معرضان لبلنحراؼ أك 

 جانحان.
تتخذ الدكؿ  -7

األطراؼ كؿ التدابير 
لضركرية لضماف الحؽ ا

في ممارسة الرياضة 
 البدنية كبخاصة الشباب.

(57) 
بيدؼ ضماف الممارسة 
الفعالة لحؽ األطفاؿ 
كالشباب في النمك في بيئة 
تشجع عمى التنمية الكاممة 
لشخصياتيـ كقدراتيـ البدنية 

يتعيد األطراؼ  –كالعقمية 
إما بشكؿ مباشر أك  –

ع المنظمات بالتعاكف م
العامة كالخاصة باتخاذ 
كافة اإلجراءات المناسبة 
كالبلزمة: لضماف أف 

مع  –األطفاؿ كالشباب 
الكضع في االعتبار حقكؽ 

يتمتعكف  –ككاجبات اآلباء 
بالرعاية كالمساعدة كالتعميـ 
كالتدريب الذم يحتاجكنو، 
كعمى كجو الخصكص 
بالنص عمى إنشاء كصيانة 
المؤسسات كالخدمات 

كافية كالبلزمة ليذا ال
الغرض، لحماية األطفاؿ 
كالشباب ضد اإلىماؿ أك 
العنؼ أك االستغبلؿ، 
لتكفير الحماية كالمعكنة 

الزكجية( كاألكالد غير 
الشرعييف ) الذيف يكلدكف 

 .(خارج نطاؽ الزكجية
 بروتوكول سان سمفادور

 (51المادة )
األسرة ىي العنصر  -1

الطبيعي كاألساسي 
لممجتمع، كينبغي أف 
تحمييا الدكلة كتتكلى 
تنمية ظركفيا المادية 

 .كالركحية
لكؿ شخص الحؽ  -2

في تككيف أسرة، كىك 
الحؽ الذم يمارس كفقان 
ألحكاـ التشريع المحمي 
 .ذات العبلقة

كتتعيد الدكؿ  -3
اؼ بمكجب ىذا األطر 

منح الحماية البلزمة 
 :لؤلسرة كبكجو خاص

تكفير الرعاية )أ( 
الخاصة كالمساعدة 
لؤلميات أثناء فترة 
 معقكلة قبؿ كبعد الكالدة،

ضماف التغذية )ب( 

تبلئـ حالتيـ 
البدينة أك 

 .المعنكية
 

الميثاق 
 األفريقي لمطفل

 
بروتوكول 

 مابوتو
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الخاصة مف الدكلة لؤلطفاؿ 
كالشباب المحركميف مؤقتان، 
أك بشكؿ نيائي مف إعانة 
عائبلتيـ، لتكفير التعميـ 
األساسي كالثانكم المجاني 
لؤلطفاؿ كالشباب، ككذلؾ 

شجيع الحضكر المدرسي ت
  .المنتظـ

المادة  –الجزء األول 
(90) 

بيدؼ ضماف الممارسة 
الفعالة لحؽ المسنيف في 
 –الحماية االجتماعية 

يتعيد األطراؼ باتخاذ أك 
إما بطريؽ مباشر  –تشجيع 

أك بالتعاكف مع المنظمات 
 –العامة أك الخاصة 

اإلجراءات المناسبة التي 
تكضع عمى كجو 

تمكيف الخصكص: ل
المسنيف أف يظمكا أعضاء 
في المجتمع بشكؿ كامؿ 

عف  –ألطكؿ فترة ممكنة 
 :طريؽ
لتكفير المكارد الكافية  -

المبلئمة لؤلطفاؿ في 
مرحمة الحضانة كأثناء 

 سنكات المدرسة،
اتخاذ اإلجراءات )ج( 

الخاصة مف أجؿ حماية 
اف النمك المراىقيف لضم

الكامؿ لقدراتيـ البدنية 
 كالذىنية كاألخبلقية،

تبني برامج خاصة )د( 
لتدريب األسرة مف أجؿ 
المساعدة عمى تككيف 
يجابية  بيئة مستقرة كا 
يتمقى فييا األطفاؿ 
كيقكمكف بتنمية قيـ 
التفاىـ كالتضامف 

 .كاالحتراـ كالمسئكلية
 (56المادة )

بغض النظر  –لكؿ طفؿ 
حؽ في ال –عف نسبو 

الحماية مف أسرتو 
كالمجتمع كالدكلة كالتي 
يتطمبيا كضعو كقاصر، 
كلكؿ طفؿ الحؽ في 
النمك تحت حماية 

إال في  –كمسئكلية أبكيو 



215 
 

التي تمكنيـ أف يحيكا حياة 
الئقة، كيمعبكا دكران نشيطان 
في الحياة العامة كالخاصة 
 الثقافية كاالجتماعية،

لتكفير المعمكمات عف  -
الخدمات كالمرافؽ المتاحة 

يف كفرص استفادتيـ لممسن
 منيا،
لتمكيف المسنيف مف أف  -

يختاركا أسمكب حياتيـ 
بحرية، كأف يعيشكا حياة 
مستقمة في بيئتيـ المألكفة 
بالقدر الذم يرغبكنو أك 

 :عف طريؽ –يستطيعكنو 
لتكفير المسكف المناسب  -

الحتياجاتيـ كحالتيـ 
الصحية أك المساندة الكافية 

 لتدعيـ مسكنيـ،
الرعاية الصحية لتكفير  -

 كالخدمات البلزمة لحالتيـ،
لضماف الدعـ المناسب  -

لممسنيف الذيف يعيشكف في 
مؤسسات، مع احتراـ 
خصكصياتيـ، كالمشاركة 
في القرارات التي تتعمؽ 

الظركؼ االستثنائية 
 –المعترؼ بيا قضائيان 

كال ينبغي فصؿ الصغير 
عف أمو، كلكؿ طفؿ 
الحؽ في التعميـ المجاني 

عمى األقؿ  –كاإللزامي 
 –مة األكلية في المرح

كفي مكاصمة تدريبو في 
المستكيات األعمى مف 

 .النظاـ التربكم
 (57المادة )

لكؿ شخص الحؽ في 
الحماية الخاصة في 
شيخكختو، كمف أجؿ ىذا 

تكافؽ الدكؿ األطراؼ  –
عمى اتخاذ اإلجراءات 
البلزمة تدريجيان لجعؿ 

عمى  –ىذا الحؽ كاقعان 
 :كجو الخصكص

تكفير التسييبلت  )أ( 
المبلئمة ككذلؾ الغذاء 
كالرعاية الطبية 
المتخصصة لممسنيف 
الذيف يفتقركف إلييا كغير 
القادريف عمى تكفيرىا 
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بالظركؼ المعيشية في 
 .المؤسسة

 
االتفاقية األوروبية بشأن 

 5996حقوق الطفل 
 

  ألنفسيـ،
تبني برامج العمؿ )ب( 

المصممة بصفة خاصة 
إلعطاء المسنيف الفرصة 
في المشاركة في نشاط 
إنتاجي مناسب لقدراتيا 
كمتكافؽ مع مينيـ أك 

 رغباتيـ،
اء تشجيع إنش)ج( 

المؤسسات االجتماعية 
التي تيدؼ إلى تحسيف 

 .مستكل معيشة المسنيف
 

االتفاقية األمريكية بشأن 
منع واستئصال العنف 
ضد النساء والعقاب 

 5994عميو 
 

 الحق في العمل وحرية تكوين النقابات

النظام  الميثاق العربي
 األوربي

 النظام األفريقي النظام األمريكي

 (04ة )الماد
العمؿ حؽ  -4

طبيعي لكؿ مكاطف، 

الميثاق 
االجتماعي 

 األوربي

بروتوكول سان 
 سمفادور
 (6المادة )

 الميثاق األفريقي
 (51المادة )

حؽ العمؿ مكفكؿ في ظؿ ظركؼ 
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كتعمؿ الدكلة عمى تكفير 
فرص العمؿ قدر اإلمكاف 
ألكبر عدد ممكف مف 

ضماف مع ، يوالمقبميف عم
اإلنتاج كحرية العمؿ 
كتكافؤ الفرص، كدكف أم 
نكع مف أنكاع التمييز 
عمى أساس العرؽ أك 
المكف أك الجنس أك الديف 

المغة أك الرأم  أك
نتماء السياسي أك اال
الكطني النقابي أك األصؿ 

أك األصؿ االجتماعي أك 
أم كضع اإلعاقة أك 

 آخر.
عامؿ الحؽ كؿ ل -5

التمتع بشركط عمؿ في 
، تؤمف عادلة كمرضية

الحصكؿ عمى أجر 
مناسب لتغطية مطالب 
الحياة األساسية لو 

تحديد  كألسرتو، كتكفؿ
 ةساعات العمؿ كالر اح

كاإلجازات المدفكعة 
حفظ األجر، كقكاعد 

 (5المادة )
 (9المادة )
 (0المادة )
 (4المادة )
 (1المادة )
 (6المادة )
 (7المادة )
 (8المادة )
 (9المادة )
المادة 

(53) 
المادة 

(58) 
المادة 

(59) 
المادة 

(93) 
المادة 

(95) 
المادة 

(99) 
المادة 

(94) 
المادة 

(91) 

لكؿ شخص  - 4
الحؽ في العمؿ 
كيشمؿ الفرصة في 
ضماف كسائؿ 
معيشية تكفر لو 
كجكدان كريمان كالئقان 
عف طريؽ أداء نشاط 
يتـ اختياره بحرية 
كيككف مشركعان 

 .كمقبكالن 
تتعيد الدكؿ  - 5

األطراؼ باتخاذ 
اإلجراءات التي 
تجعؿ الحؽ في 
العمؿ نافذ المفعكؿ 
 –بشكؿ كامؿ 

خاصة فيما يتعمؽ 
يؼ بتحقيؽ التكظ

الكامؿ كالتكجيو 
الميني كتطكير 
مشركعات التدريب 
الفني كالميني 
كخاصة تمؾ المكجية 
لممعاقيف، كتتعيد 
كذلؾ الدكؿ األطراؼ 

متكافئة كمرضية مقابؿ أجر متكافئ 
 مع عمؿ متكافئ.

 
 ثاق األفريقي لمطفلالمي

 ( 51المادة )
تتـ حماية كؿ طفؿ مف كافة  - 4

أشكاؿ االستغبلؿ االقتصادم، كمف 
أداء أم عمؿ يحتمؿ أف ينطكم عمى 
خطكرة، أك يتعارض مع النمك البدني 
أك العقمي أك الركحي أك األخبلقي أك 
 .االجتماعي لمطفؿ

تتخذ الدكؿ أطراؼ ىذا الميثاؽ  - 5
التشريعية كاإلدارية كافة اإلجراءات 

المبلئمة لضماف التنفيذ الكامؿ ليذه 
المادة التي تغطي كبل مف القطاعيف 
الرسمي كغير الرسمي لمعمؿ، كبعد 
دراسة األحكاـ ذات الصمة لمكاثيؽ 
منظمة العمؿ الدكلية التي تتعمؽ 
باألطفاؿ، تقـك الدكؿ األطراؼ عمى 

 :كجو الخصكص بما يمي
 –لتشريعات مف خبلؿ ا –تكفير )أ( 

الحد األدنى لؤلجكر لبللتحاؽ بأم 
 عمؿ،

ب( سف التشريعات لساعات )
 كظركؼ العمؿ،
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ة كالس بلمة الميني ة،  الصح 
كحماية الن ساء كاألطفاؿ 

ذكم كاألشخاص 
 أثناء العمؿ. اإلعاقات

تعترؼ الدكؿ  -6
األطراؼ بحؽ الطفؿ في 
حمايتو مف االستغبلؿ 
االقتصادم كمف أداء أم 
عمؿ يرجح أف يككف 
خطيرا أك أف يمثؿ إعاقة 
لتعميـ الطفؿ، أك أف يككف 
مضران بصحتو أك بنمكه 

ي، أك العقمي، أك البدن
الركحي، أك المعنكم، أك 
االجتماعي. كليذا 
الغرض، كمع مراعاة 
أحكاـ الصككؾ الدكلية 
األخرل ذات الصمة، تقـك 
الدكؿ األطراؼ بكجو 

 خاص بما يمي:
تحديد سف أدنى  -أ 

 .لبللتحاؽ بالعمؿ
كضع نظاـ مناسب  -ب

 لساعات العمؿ كظركفو.
فرض عقكبات أك  -ج

المادة 
(96) 

المادة 
(97) 

المادة 
(98) 

المادة 
(99) 

بتنفيذ كتقكية البرامج 
التي تساعد عمى 
ضماف االىتماـ 
المناسب باألسرة حتى 
تتمتع النساء بفرصة 
حقيقية في ممارسة 

 .الحؽ في العمؿ
 (7المادة )
دكؿ األطراؼ تقر ال

ىذا البركتكككؿ بأف 
الحؽ في العمؿ الذم 
تشير إليو المادة 
السابقة يسمـ جدالن 
بأف كؿ فرد سيتمتع 
بذلؾ الحؽ تحت 
ظركؼ عمؿ عادلة 
كمنصفة كمرضية 
فقط كالتي تتعيد 
الدكؿ األطراؼ 
بضمانيا في 
 –تشريعاتيا الداخمية 

كخاصة فيما يتعمؽ 
 :بػ

المكافأة التي )أ( 
حد أدنى ك –تضمف 

ج( سف العقكبات المناسبة أك )
الجزاءات األخرل لضماف التطبيؽ 
 الفعاؿ ليذه المادة،

د( تشجيع نشر المعمكمات بشأف )
أخطار تشغيؿ الطفؿ عمى كافة 

 .قطاعات المجتمع
 بروتوكول مابوتو

 (50ة )الماد

الدكؿ  تتخذ كتطبؽ
، كغيرىا مف تشريعية تدابير األطراؼ

التدابير، لكفالة تكافؤ الفرص 
في  لممرأة
الفرص ك  كالكظيفي كالتدرجالعمم

كفي ىذا  .األخرل االقتصادية
 تقـك بما يمي: الصدد

في فرص الحصكؿ  أ( تعزيز المساكاة)
 عمى العمؿ؛

)ب( تعزيز الحؽ في األجر 
ذم القيمة  لمعمؿ المتساكم
 لممرأة كالرجؿ؛ المتساكية

)ج( ضماف الشفافية في 
كترقية المرأة  تكظيؼ
المضايقة  كمكافحة كفصميا،
في مكاف العمؿ كالمعاقبة  الجنسية
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اسبة جزاءات أخرل من
لضماف إنفاذ ىذه األحكاـ 

 بفعالية.
ال يجكز التمييز  -4

بيف الرجؿ كالمرأة في حؽ 
االستفادة الفعمية مف 
التدريب كالتككيف 
كالتشغيؿ كحماية العمؿ 
كاألجكر عند تساكم قيمة 

 كنكعية العمؿ.
عمى كؿ دكلة  -8

طرؼ أف تضمف الحماية 
الضركرية لمعماؿ الكافديف 
إلييا طبقان لمتشريعات 

 نافذة.ال
 (01المادة )

لكؿ شخص  -4
الحؽ في حرية تككيف 
الجمعيات أك النقابات 
المينية كاالنضماـ 
إلييا، كحرية ممارسة 
العمؿ النقابي مف أجؿ 

 حماية مصالحو.
ال يجكز فرض  -5

أم مف القيكد عمى 
ممارسة ىذه الحقكؽ 

لكافة العماؿ  –
األكضاع المعيشية 
الكريمة كالبلئقة ليـ 
كألسرىـ، كاألجر 
العادؿ لما يساكيو مف 

 عمؿ دكف تمييز،
حؽ كؿ عامؿ )ب( 

في ممارسة حرفتو 
كتكريس نفسو لمنشاط 
الذم يحقؽ آمالو، 
كفي تغيير العمؿ كفقان 
لمكائح المحمية ذات 

 العبلقة،
ؽ كؿ عامؿ )ج( ح

ي عممو في الترقي ف
الغرض الذم مف  –

أجمو تكضع في 
االعتبار مؤىبلتو 
كتخصصو كأمانتو 
كأقدميتو، كاستقرار 
الكظيفة التي تخضع 
لطبيعة كؿ صناعة 
كمينة كأسباب 
الفصؿ العادؿ مف 
الخدمة، كفي قضايا 

 عمييا؛

كفالة حرية اختيار المينة  )د(
كحمايتيا مف االستغبلؿ مف  لممرأة،

بما يشكؿ  قبؿ صاحب العمؿ
اسية انتياكا كاستغبلال لحقكقيا األس

المعترؼ بيا كالمكفكلة بمكجب 
االتفاقيات كالقكانيف كالنظـ المعمكؿ 

 بيا؛

لتعزيز  الظركؼ تييئة )ىػ(
الميف كاألنشطة االقتصادية  كدعـ
القطاع  كخاصة في لممرأة،
 الرسمي؛ غير

نظاـ لمحماية كالضماف  إقامة )ك(
القطاع  لممرأة العاممة في االجتماعي

لقطاع غير الرسمي، كتكعية ىذا ا
 بضركرة التقيد بيذا النظاـ؛

تحديد سف أدنى لعمؿ الطفؿ  )ز(
كمنع تكظيفو دكف ىذا السف. كحظر 

جميع  كمكافحة كالمعاقبة عمى
كخاصة  أشكاؿ استغبلؿ األطفاؿ

 الطفمة؛

التدابير البلزمة  )ح( اتخاذ
بالقيمة االقتصادية لعمؿ  لئلقرار
 المنزلي؛ المرأة
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كالحريات إال تمؾ التي 
ينص عمييا التشريع 
النافذ كتشكؿ تدابير 

يانة األمف ضركرية لص
القكمي أك السبلمة 
العامة أك النظاـ العاـ، 
أك حماية الصحة 
العامة أك اآلداب 
العامة، أك حماية حقكؽ 

 اآلخريف كحرياتيـ.
تكفؿ كؿ دكلة  -0

طرؼ الحؽ في 
اإلضراب في الحدكد 
التي ينص عمييا 

 التشريع النافذ.

 –الفصؿ الجائر 
يككف لمعامؿ الحؽ 
في التعكيض عف 
الضرر أك العكدة إلى 
العمؿ أك الحصكؿ 

إعانات  عمى أم
أخرل ينص عمييا 

 التشريع المحمي،
السبلمة كالصحة )د( 

 العامة أثناء العمؿ،
حظر العمؿ )ق( 

الميمي أك ظركؼ 
العمؿ غير الصحية 
أك الخطيرة، كبصفة 

حظر كافة  –عامة 
أنكاع العمؿ الذم 
يعرض الصحة 
كالسبلمة كاألخبلؽ 
لمخطر بالنسبة 
لؤلشخاص تحت سف 
الثامنة عشرة، 

لؤلشخاص كبالنسبة 
القصر تحت سف 
 -السادسة عشرة 

يخضع يـك العمؿ 

 كفالة حصكؿ المرأة عمى )ط(
أمكمة مدفكعة األجر، قبؿ  إجازة

الكضع كبعده، في كؿ 
 القطاعيف الخاص كالعاـ؛ مف

)م( ضماف المساكاة في تطبيؽ 
 الضرائب بيف المرأة كالرجؿ؛ قكانيف

بحؽ لممرأة العاممة  )ؾ( االعتراؼ
بأجر، بالحؽ في الحصكؿ عمى 

العبلكات كالمستحقات التي  نفس
تمنح لمرجاؿ العامميف بأجر، فيما 
يتعمؽ بعبلكة الزكجة كاألطفاؿ، 

 ككفالة تنفيذ ىذا الحؽ؛

مف األبكيف  كؿ بتحمؿ )ؿ( االعتراؼ
المسؤكلية الرئيسية عف تربية 

كالقطاع  األطفاؿ، كأف الدكلة كنماء
تتحمؿ مسؤكلية  الخاص
بخصكص ىذه الميمة  ثانكية

 االجتماعية؛

التدابير التشريعية كاإلدارية  )ـ( اتخاذ
أك سكء  استغبلؿلمنع  الفعالة
في اإلعبلنات كالمكاد  المرأة معاممة

 اإلباحية.
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لؤلحكاـ التي تتعمؽ 
بالتعميـ اإللزامي، 
عمى أال يمثؿ العمؿ 
في أم األحكاؿ عائقان 
أماـ الحضكر إلى 
المدرسة أك الحد مف 
االنتفاع مف التعميـ 

 المتاح،
الحد المعقكؿ مف )ك( 

 –ساعات العمؿ 
سكاء اليكمية أك 

قؿ كت -األسبكعية 
األياـ في حالة العمؿ 
الخطير أك غير 
الصحي أك في حالة 
 العمؿ الميمي،

الراحة ككقت )ز( 
الفراغ اإلجازات 
مدفكعة األجر ككذلؾ 
التعكيض عف 

 .اإلجازات القكمية
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 الحق في الضمان االجتماعي

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (06المادة )

تضمن الدول 
األطراف حق 
كل مواطن في 

الضمان 
االجتماعي، 

بما في ذلك 
التأمين 

 االجتماعي.

الجتماعي الميثاق ا
 األوروبي 

 (59المادة )
بيدؼ ضماف الممارسة 
الفعالة لمحؽ في الضماف 

يتعيد  –االجتماعي 
 :األطراؼ

بإنشاء أك الحفاظ عمى نظاـ 
لمضماف االجتماعي، 
بالحفاظ عمى نظاـ الضماف 
 –االجتماعي بمستك مرض 

عمى األقؿ مساك لذلؾ 
المستكل البلـز مف أجؿ 
التصديؽ عمى القانكف 

ركبي لمضماف األك 
االجتماعي، ببذؿ المساعي 
مف أجؿ رفع نظاـ الضماف 
االجتماعي بشكؿ تدريجي 
إلى مستكل أعمى، باتخاذ 

عف  –الخطكات المناسبة 
طريؽ إبراـ االتفاقيات 
الثنائية كاالتفاقيات متعددة 

سان  بروتوكول
 سمفادور
 (9المادة )

كؿ شخص ل - 4
الحؽ في الضماف 
االجتماعي الذم 
يحميو مف عكاقب 
الشيخكخة كالعجز 
 –الذم يمنعو 
 –جسديان أك عقميان 

مف تأميف كسائؿ 
الكجكد الكريـ 
كالبلئؽ لو، كفي 

ة المستفيد حالة كفا
تخصص إعانات  –

الضماف االجتماعي 
 .لمف يعكليـ

في حالة  - 5
األشخاص الذيف يتـ 

يغطي  –تكظيفيـ 
الحؽ في الضماف 

عمى  –االجتماعي 

 بروتوكول مابوتو
 /و(50المادة )

الدكؿ  تتخذ كتطبؽ
تشريعية،  تدابير األطراؼ

كغيرىا مف التدابير، لكفالة 
في العمؿ  تكافؤ الفرص لممرأة

كالفرص  كالكظيفي كالتدرج
كفي ىذا  األخرل. االقتصادية

 تقـك بما يمي: الصدد
نظاـ لمحماية  إقامة )ك(

أة لممر  كالضماف االجتماعي
القطاع غير  العاممة في

الرسمي، كتكعية ىذا القطاع 
 بضركرة التقيد بيذا النظاـ؛
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األطراؼ أك بالكسائؿ 
كبمكجب األحكاـ  –األخرل 

المكضكعة في مثؿ ىذه 
أجؿ مف  –االتفاقيات 

ضماف: المعاممة المتساكية 
لمكاطني األطراؼ األخرل 
مع مكاطنييا فيما يتعمؽ 
بحقكؽ الضماف االجتماعي 

بما في ذلؾ االحتفاظ  –
باإلعانات التي تنشأ عف 
تشريعات الضماف 

أيان كانت  –االجتماعي 
االنتقاالت التي يقـك بيا 
األشخاص المتمتعكف 
بالحماية بيف أقاليـ 

كالمحافظة األطراؼ، منح 
عمى كاسترداد حقكؽ 
الضماف االجتماعي بكسائؿ 
مثؿ تراكـ التأميف، أك فترات 
العمؿ بمكجب تشريعات أم 

 .مف األطراؼ
 (50المادة )

بيدؼ ضماف الممارسة 
الفعالة لمحؽ في المساعدة 

يتعيد  –االجتماعية كالطبية 

الرعاية  –األقؿ 
الطبية كعبلكة أك 
إعانة تقاعد في 
حالة حكادث العمؿ 
أك المرض الميني، 
 –كفي حالة النساء 

إجازة الكضع 
بعد مدفكعة األجر ك 

 .الكالدة
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األطراؼ: بضماف منح أم 
شخص ال يمتمؾ المكارد 

ير قادر الكافية كيككف غ
عمى تأميف مثؿ ىذه المكارد 

إما مجيكداتو الخاصة أك  –
مف مصادر أخرل كعمى 

عف  –كجو الخصكص 
طريؽ اإلعانات بمكجب 
 –نظاـ الضماف االجتماعي 

المساعدة الكافية، ككذلؾ 
الرعاية البلزمة في حالة 
المرض. بضماف أال يعاني 
األشخاص الذيف يتمقكف مثؿ 

ا بسبب ىذ –ىذه المساعدة 
مف تقميص حقكقيـ  –

السياسية أك االجتماعية، 
بالنص عمى جكاز أف يتمقى 

عف طريؽ  –أم شخص 
الخدمات العامة أك الخاصة 

مثؿ ىذه المشكرة  –المناسبة 
أك المساعدة الشخصية بما 
يمنع أك يزيؿ أك يخفؼ مف 
االحتياجات الشخصية أك 
األسرية، بتطبيؽ األحكاـ 
المشار إلييا في الفقرات 
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( مف ىذه 6(، )5(، )4)
المادة عمى مكاطني 
األطراؼ األخرل عمى قدـ 
المساكاة مع مكاطنييا بشكؿ 
قانكني في أراضييا كفقان 
اللتزاماتيا بمكجب االتفاقية 
األكركبية المكقعة في باريس 
في الحادم عشر مف 

بشأف  86>4ديسمبر 
اإلعانات االجتماعية 

 .كالطبية
 (54المادة )

رسة بيدؼ ضماف المما
الفعالة لمحؽ في االستفادة 
مف خدمات اإلعانة 

يتعيد  –االجتماعية 
األطراؼ: بتشجيع أك تكفير 
 –الخدمات التي تساىـ 

باستخداـ كسائؿ الخدمة 
في رفاىية  –االجتماعية 

كتنمية كؿ مف األفراد 
كالمجمكعات في المجتمع، 
كتأقمميـ مع البيئة 
االجتماعية، بتشجيع مشاركة 

لمنظمات التطكعية األفراد كا
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أك غيرىا في إنشاء 
كالمحافظة عمى مثؿ ىذه 

 .الخدمات
 

 الحق في التنمية 

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (07المادة )
التنمية ىك حؽ  يالحؽ ف

مف حقكؽ اإلنساف 
جميع كعمى  ،األساسية
ف تضع السياسات أالدكؿ 

نمائية كالتدابير البلزمة اإل
لضماف ىذا الحؽ. كعمييا 

لتفعيؿ قيـ السعي 
التضامف كالتعاكف فيما 

ل عمى المستك بينيا ك 
لمقضاء عمى الفقر الدكلي 

تحقيؽ تنمية اقتصادية ك 
كاجتماعية كثقافية 
كسياسية. كبمكجب ىذا 
الحؽ فمكؿ مكاطف 

 يالمشاركة كاإلسياـ ف
تحقيؽ التنمية كالتمتع 

 ىا كثمارىا.بمزايا

الميثاق االجتماعي 
 األوروبي 

 (03المادة )
بيدؼ ضماف الممارسة 
الفعالة لحؽ الحماية 
ضد الفقر كالحرماف 

يتعيد  –االجتماعي 
 :األطراؼ

باتخاذ اإلجراءات في 
إطار شامؿ كمنسؽ 
لتشجيع حصكؿ 

الذيف  –األشخاص 
يعيشكف في فقر أك 
محركميف اجتماعيان، أك 
عرضة لذلؾ ككذلؾ 

عمى كجو  –ائبلتيـ ع
الخصكص عمى العمؿ 
كالسكف كالتدريب 

 االتفاقية األمريكية
 (96المادة )

تتعيد الدكؿ األطراؼ أف 
تتخذ، داخميان كمف خبلؿ 
التعاكف الدكلي كؿ 

زمة كال سيما اإلجراءات البل
االقتصادية كالتقنية منيا، 
بقصد التكصؿ عف طريؽ 
التشريع أك غيره مف الكسائؿ 
المبلئمة إلى التحقيؽ الكامؿ 
لمحقكؽ المتضمنة في 
المعايير االقتصادية 
كاالجتماعية كالتربكية 
كالعممية كالثقافية المبينة في 
ميثاؽ منظمة الدكؿ 
األمريكية المعدؿ ببركتكككؿ 

 .إيرسبكينس 
 بروتوكول سان سمفادور

 الميثاق األفريقي
 (99المادة )

لكؿ الشعكب ( 4
تنميتيا  فيالحؽ 

االقتصادية 
كاالجتماعية 

كالثقافية مع 
االحتراـ التاـ 
لحريتيا كذاتيتيا 
كالتمتع المتساكم 
بالتراث المشترؾ 

 .لمجنس البشرل
مف كاجب ( 5

الدكؿ بصكرة 
منفردة أك 
بالتعاكف مع 
اآلخريف ضماف 
ممارسة حؽ 
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كالتعميـ كالثقافة كاإلعانة 
االجتماعية كالطبية، 
بمراجعة ىذه اإلجراءات 
بقصد تعديميا عند 

 .الضركرة

 (5المادة )
تتعيد الدكؿ أطراؼ ىذا 
البركتكككؿ اإلضافي 
الخاص باالتفاقية األمريكية 
لحقكؽ اإلنساف باتخاذ 
 –اإلجراءات الضركرية 

عمى المستكل المحمي كمف 
 –خبلؿ التعاكف الدكلي 
 –خاصة االقتصادم كالفني 

بالحد الذم تسمح بو مكاردىا 
الكضع في  مع –المتاحة 

االعتبار درجة التنمية 
بغرض  –الخاصة بيا 

تحقيؽ المراعاة الكاممة 
لمحقكؽ المعترؼ بيا في ىذا 
البركتكككؿ تدريجيان كفقان 

 .لتشريعاتيا الداخمية

 .التنمية

 

 الحق في المستوى المعيشي المبلئم

النظام  الميثاق العربي 
 األوربي

 النظام األفريقي النظام األمريكي

 (08المادة )
خص الحؽ لكؿ ش

مستكل معيشي  يف

الميثاق 
االجتماعي 
 األوروبي 

بروتوكول سان 
 سمفادور
 (59المادة )

 الميثاق األفريقي
 (94المادة )

بيئة مرضية كشاممة  فيلكؿ الشعكب الحؽ 
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كاؼ لو كألسرتو 
يكفر الرفاه كالعيش 
الكريـ مف غذاء 
ككساء كمسكف 

كلو  كخدمات،
الحؽ في بيئة 

. كعمى سميمة
الدكؿ األطراؼ 
اتخاذ التدابير 
البلزمة كفقان 
إلمكانياتيا إلنفاذ 

 ىذه الحقكؽ.

 (05المادة )
بيدؼ ضماف 

الممارسة 
فعالة لمحؽ ال

 –في المسكف 
يتعيد 

األطراؼ 
باتخاذ 

اإلجراءات 
 :التي تكضع

لتشجيع 
الحصكؿ عمى 
مسكف ذم 
 مستكل مبلئـ،
لمنع كتقميؿ 
التشرد بقصد 
 إزالتو تدريجيان،
لجعؿ سعر 
المسكف متاحان 
لمذيف ال 

يمتمككف 
المكارد 
 .الكافية

لكؿ شخص  - 4
لتغذية الحؽ في ا

المبلئمة التي 
تضمف إمكانية 
التمتع بأعمى 
مستكل مف النمك 
البدني كالعاطفي 

 .كالعقمي
مف أجؿ  - 5

تشجيع ممارسة ىذا 
الحؽ كاستئصاؿ 
 –سكء التغذية 

تتعيد الدكؿ 
بتحسيف طرؽ 
مداد كتكزيع  إنتاج كا 

كمف  –الطعاـ 
أجؿ ىذا اليدؼ 
تكافؽ عمى تشجيع 
التعاكف الدكلي 
 بشكؿ أكبر في
دعـ السياسات 
المحمية ذات 

 .العبلقة
 

 ا.كمبلئمة لتنميتي
 بروتوكول مابوتو

 (51المادة )

بالحؽ  المرأة تمتع تضمف الدكؿ األطراؼ
في غذاء كاؼ تتكفر فيو عناصر التغذية. 

سبة مف كفي ىذا الصدد، تتخذ التدابير المنا
 أجؿ:

مف الحصكؿ عمى ماء  المرأة تمكيف أ()
الشرب النقي، كمكارد الكقكد المحمية، 
كاألرض، ككسائؿ إنتاج غذاء تتكفر فيو 

 عناصر التغذية؛

أنظمة  إقامة )ب(
لضماف  كذلؾ كالتخزيف لئلمداد كافية

 األمف الغذائي.

 (56المادة )

الحؽ في الحصكؿ  لممرأة يككف
كالعيش في ظركؼ  ،عمى السكف بالتساكم

مقبكلة في بيئة صحية. كلضماف ىذا  حياة
لممرأة بغض  الحؽ، تمنح الدكؿ األطراؼ

النظر عف حالتيا الزكجية، فرص الحصكؿ 
 عمى سكف الئؽ.

 (58المادة )

في بيئة  الحؽ في العيش لممرأة يككف -4
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 مستدامة. صحية

التدابير  تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع -5
 البلزمة مف أجؿ:

أ( ضماف مشاركة أكبر لممرأة في تخطيط )
دارتيا كالحفاظ عمييا، كفي  البيئة كا 
االستخداـ المستداـ لممكارد الطبيعية عمى 

 جميع المستكيات؛

)ب( تعزيز البحث كاالستثمار في مصادر 
جديدة لمطاقة قابمة لمتجدد كفي 
التكنكلكجيات المناسبة، بما في ذلؾ 

حصكؿ تكنكلكجيات المعمكمات، كتسييؿ 
 المرأة عمييا كمشاركتيا في التحكـ بيا؛

)ج( حماية أنظمة المعرفة المحمية لنساء 
 السكاف األصمييف كالتمكيف مف تنميتيا؛

)د( ضماف اتباع معايير مناسبة في تخزيف 
 النفايات السامة كنقميا كالتخمص منيا.

 

 الحق في الصحة

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (09المادة )

تقر الدكؿ  -4
األطراؼ بحؽ كؿ 
فرد في المجتمع في 

لميثاق االجتماعي ا
 األوربي
 (55المادة )

بيدؼ ضماف الممارسة 

بروتوكول سان 
 سمفادور 
 (53المادة )

لكؿ شخص  - 4

 الميثاق األفريقي 
 (56المادة )

 فيلكؿ شخص الحؽ ( 4
التمتع بأفضؿ حالة صحية 
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التمتع بأعمى مستكل 
مف الصحة البدنية 
كالعقمية يمكف بمكغو، 
كفي حصكؿ 
المكاطف مجانا عمى 
خدمات الرعاية 
الصحية األساسية، 
كعمى مرافؽ عبلج 
األمراض دكف أم 
نكع مف أنكاع 

 التمييز. 
تشمؿ  -5

تي الخطكات ال
تتخذىا الدكؿ 
األطراؼ التدابير 

 التالية:
تطكير الرعاية  -أ 

الصحية األكلية 
كضماف مجانية 
كسيكلة الكصكؿ إلى 
المراكز التي تقدـ ىذه 
الخدمات بصرؼ 
النظر عف المكقع 
الجغرافي أك الكضع 

 االقتصادم.
العمؿ عمى  -ب 

مكافحة األمراض 
كقائيان كعبلجيان بما 

الفعالة لمحؽ في حماية 
يتعيد  – الصحة

إما بطريؽ  –األطراؼ 
مباشر أك بالتعاكف مع 
المنظمات العامة أك 

باتخاذ  –الخاصة 
اإلجراءات المناسبة 

ضمف  –التي تكضع 
أشياء أخرل: إلزالة 
أسباب اعتبلؿ الصحة 

تكفير بقدر اإلمكاف، ل
التسييبلت االستشارية 
كالتعميمية مف أجؿ 
تنمية الصحة كتشجيع 
المسئكلية الفردية في 
المسائؿ الصحية، 
لمكقاية مف األمراض 
الكبائية، كاألمراض 
المستكطنة، كاألمراض 
األخرل، ككذلؾ 
 .الحكادث بقدر اإلمكاف

الحؽ في الصحة 
بمعنى التمتع  –

بأعمى مستكل مف 
الرفاىية البدنية 

كالعقمية 
 .كاالجتماعية

مف أجؿ  - 5
ضماف ممارسة 
الحؽ في الصحة 

تكافؽ الدكؿ  –
األطراؼ عمى 
االعتراؼ بالصحة 
كمصمحة عامة، 

كخصكصان 
المكافقة عمى 
اتخاذ اإلجراءات 
التالية لضماف 

 :ذلؾ الحؽ
الرعاية )أ( 

 –الصحية األكلية 
عاية أم الر 

الصحية األساسية 
المتاحة لكافة 
األفراد كاألسر في 

 المجتمع،

بدنية كعقمية يمكنو الكصكؿ 
 .إلييا
 فيتتعيد الدكؿ األطراؼ ( 5

ىذا الميثاؽ باتخاذ التدابير 
البلزمة لحماية صحة شعكبيا 
كضماف حصكليا عمى العناية 

 .حالة المرض فيالطبية 
 الميثاق األفريقي لمطفل

 (54المادة )
يككف لكؿ طفؿ الحؽ في ( 4

التمتع بأفضؿ حالة ممكنة 
التحقيؽ لمصحة البدنية كالعقمية 

 .كالركحية
يد الدكؿ أطراؼ ىذا تتع( 5

الميثاؽ بمتابعة التنفيذ الكامؿ 
ليذا الحؽ، كتتخذ عمى كجو 

 :الخصكص إجراءات
لتقميؿ معدؿ كفيات  (أ 

 األطفاؿ،
لضماف تكفير  (ب 

المساعدة كالرعاية الصحية 
الطبية البلزمة لكافة األطفاؿ، 
مع التأكيد عمى تنمية الرعاية 

 الصحية األكلية،
لضماف تكفير التغذية  (ج 
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 يكفؿ خفض الكفيات.
نشر الكعي  -ج 

 كالتثقيؼ الصحي. 
مكافحة  -د 

الممارسات التقميدية 
 الضارة بصحة الفرد.

تكفير الغذاء  -ق 
األساسي كمياه الشرب 

 النقية لكؿ فرد.
مكافحة عكامؿ  -ك 

التمكث البيئي كتكفير 
 التصريؼ الصحي.

مكافحة  -ز 
المخدرات كالمؤثرات 
العقمية كالتدخيف 
كالمكاد الضارة 

 بالصحة.

تكسيع نطاؽ )ب( 
االستفادة مف 
خدمات الصحة 
لكافة األفراد الذيف 
يخضعكف لسمطة 

 الدكلة،
التطعيـ العاـ )ج( 

ضد األمراض 
 المعدية الرئيسية،

الكقاية مف )د( 
كعبلج األمراض 

المستكطنة 
 كالمينية كغيرىا،

تكعية )ق( 
السكاف بالكقاية 
كعبلج المشاكؿ 
 الصحية، ك

الكفاء )ك( 
باالحتياجات 

الصحية 
لممجمكعات التي 
تتعرض لؤلخطار 
كأكلئؾ الذيف 

يتعرضكف 
لؤلخطار بشكؿ 

 ة كمياه الشرب اآلمنة،الكافي
لمكافحة المرض كسكء  (د 

التغذية في إطار العناية 
الصحية األكلية عف طريؽ 

 تطبيؽ التكنكلكجيا المناسبة،
لضماف الرعاية  (ق 

الصحية المناسبة لؤلميات 
المرضعات كالبلتي ينتظرف 

 مكاليد،
لتطكير الرعاية  (ك 

الصحية الكقائية كالثقافة 
 األسرية كتكفير الخدمات،

برامج الخدمات  إلدماج (ز 
الصحية األساسية في خطط 

 التنمية القكمية،
لضماف أف كافة  (ح 

كعمى كجو  –قطاعات المجتمع 
اآلباء كاألطفاؿ  –الخصكص 

كالمرشديف االجتماعييف 
كالعامميف في المجاؿ 
االجتماعي قد نالكا اإلعبلـ 
كالمساندة الستخداـ المعارؼ 
األساسية بصحة الطفؿ، 

رضاعة كتغذيتو، كمميزات ال
الطبيعية، كالصحة العامة، 
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كالصحة البيئية، كمنع الحكادث  .أكثر بسبب الفقر
 المنزلية، كالحكادث األخرل،

لضماف المشاركة  (ط 
الفعالة مف المنظمات غير 
الحككمية، كالجمعيات المحمية، 
كالسكاف المستفيديف مف تخطيط 
دارة برنامج الخدمة األساسية  كا 

 لؤلطفاؿ،
لدعـ تعبئة مكارد  (م 

عف طريؽ  –المجتمع المحمي 
في  –الكسائؿ الفنية كالمالية 

تنمية العناية الصحية األكلية 
 .باألطفاؿ

 بروتوكول مابوتو
 ( 54المادة )

تضمف الدكؿ األطراؼ  -4
الحقكؽ  كتعزيز احتراـ

بما فييا  ،الصحية لممرأة
، اإلنجابيةالجنسية ك  الصحة

 كيشمؿ ذلؾ:

)أ( حقيا في التحكـ 
 بخصكبتيا؛

ما إذا )ب( حقيا في تقرير 
كانت تريد اإلنجاب أـ ال، كعدد 
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األطفاؿ، كالمباعدة بيف فترات 
 كالدتيـ؛

)ج( حقيا في اختيار أم 
 أسمكب لمنع الحمؿ؛

)د( حقيا في حماية ذاتيا كفي 
الحماية مف اإلصابة باألمراض 
المنقكلة عف طريؽ االتصاؿ 
الجنسي بما في ذلؾ فيركس 
نقص المناعة البشرية 

 المكتسب/اإليدز؛

)ىػ( حقيا في االطبلع عمى 
حالتيا الصحية كالحالة الصحية 
لشريكيا، كال سيما إذا كاف 
مصابا بمرض ينتقؿ عف طريؽ 
االتصاؿ الجنسي بما في ذلؾ 
فيركس المناعة البشرية 
المكتسب/اإليدز، كذلؾ كفقا 
لممعايير كأفضؿ الممارسات 

 المعترؼ بيا دكليا؛

)ك( الحؽ في تمقي التعميـ 
 يـ األسرة.بشأف تنظ

كافة  تتخذ الدكؿ األطراؼ -5
 المناسبة لما يمي: التدابير
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)أ( أف تكفر لممرأة خدمات 
صحية كافية بتكاليؼ يمكف 
تحمميا كعمى نحك يسيؿ 
االنتفاع بيا، بما في ذلؾ تكفير 
برامج اإلعبلـ كالتعميـ 
كاالتصاؿ المكجية لمنساء 
كخاصة المكجكدات منيف في 

 المناطؽ الريفية؛

( إنشاء كدعـ الخدمات )ب
الصحية كالتغذكية لممرأة، فيما 
يتعمؽ بفترة ما قبؿ الكضع 
 كبعده كأثناء الحمؿ كالرضاعة؛

)ج( حماية الحقكؽ اإلنجابية 
لممرأة كخاصة التصريح 
باإلجياض الطبي في حاالت 
االعتداء الجنسي كاالغتصاب 
، حيث يشكؿ  كسفاح المحاـر
استمرار الحمؿ خطرا عمى 

العقمية كالبدنية لؤلـ، أك الصحة 
يشكؿ تيديدا لحياتيا كحياة 

 الجنيف.
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 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

النظام  النظام األوربي الميثاق العربي 
 األمريكي

 النظام األفريقي

 (43المادة )
تمتـز الدكؿ  -4

األطراؼ بتكفير الحياة 
الكريمة، لذكم اإلعاقات 
النفسية أك الجسدية 

كرامتيـ كالتي تكفؿ ليـ 
مع تعزيز اعتمادىـ 
عمى أنفسيـ كتيسير 
مشاركتيـ الفعمية في 

 المجتمع.
تكفر الدكؿ  -5

األطراؼ الخدمات 
االجتماعية مجانا لجميع 
ذكم اإلعاقات، كما 
تكفر الدعـ المادم 
لممحتاج مف ىؤالء 
األشخاص كأسرىـ أك 
لؤلسر التي ترعاىـ. كما 
تقـك بكؿ ما يمـز لتجنب 

ت إيكائيـ في مؤسسا
الرعاية. كفي جميع 
األحكاؿ تراعى 
المصمحة الُفضمى 

 لمشخص المعاؽ.

الميثاق االجتماعي 
 األوروبي
 (51المادة )

بيدؼ ضماف الممارسة 
الفعالة لمحؽ في االستقبلؿ 
كاالندماج االجتماعي 
كالمشاركة في حياة المجتمع 
 بالنسبة لؤلشخاص المعاقيف

بصرؼ النظر عف عمر  –
 –كطبيعة كسبب إعاقتيـ 

يتعيد األطراؼ عمى كجو 
الخصكص: باتخاذ 
اإلجراءات الضركرية لتكفير 
التكجيو كالتعميـ كالتدريب 
الميني لؤلشخاص المعاقيف 
 –في إطار الخطط العامة 

أك  –حيثما يككف ذلؾ ممكنان 
عف طريؽ الييئات 
المتخصصة العامة أك 

ال يككف عندما  –الخاصة 
ذلؾ ممكنان، بتشجيع التحاقيـ 

 
االتفاقية 
األمريكية 
بشأن إزالة 
كافة أشكال 
التمييز ضد 
األشخاص 
 المعاقين
5999 

 الميثاق األفريقي 
  (58المادة )
........ 

يف أك المعكقيف لممسن( 7
تدابير  يالحؽ أيضا ف

حماية خاصة تبلئـ حالتيـ 
 .البدينة أك المعنكية

 الميثاق األفريقي لمطفل
 (50المادة )

ككف لكؿ طفؿ معاؽ ( ي4
عقميان أك بدنيان الحؽ في 
إجراءات خاصة لمحماية 
تتبلءـ مع حاجاتو البدنية 
كاألخبلقية، كفى ظؿ 
ظركؼ تضمف كرامتو، 

تماده عمى كتشجع عمى اع
نفسو، كالمشاركة النشطة 

 .في المجتمع
تكفؿ الدكؿ أطراؼ ىذا ( 5

الميثاؽ لمطفؿ المعاؽ 
 –كلممسئكليف عف رعايتو 
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تتخذ الدكؿ  -6
األطراؼ كؿ التدابير 
البلزمة لمحد مف 
اإلعاقات بكؿ السبؿ 
الممكنة، بما فييا برامج 
الصحة الكقائية كنشر 

 الكعي كالتثقيؼ. 
تكفر الدكؿ  -7

األطراؼ كؿ الخدمات 
التعميمية المناسبة 
لؤلشخاص ذكم 

اقات، آخذة بعيف اإلع
االعتبار أىمية الدمج 
في النظاـ التعميمي، 
كأىمية التدريب، 
كالتأىيؿ الميني، 
كاإلعداد لممارسة 
العمؿ، كتكفير العمؿ 
المناسب في القطاع 

 الحككمي أك الخاص.
تكفر الدكؿ  -8

األطراؼ كؿ الخدمات 
الصحية المناسبة 
لؤلشخاص ذكم 
اإلعاقات، بما فييا 

مجيـ إعادة التأىيؿ لد
 في المجتمع.

تمكف الدكؿ  -6

بالعمؿ مف خبلؿ كافة 
اإلجراءات التي تتجو لتشجيع 
أصحاب العمؿ عمى تكظيؼ 
كاإلبقاء عمى األشخاص 
المعاقيف في بيئة العمؿ 
العادية، كعمى تنظيـ ظركؼ 
العمؿ بما يتبلءـ مع 
 –احتياجات المعاقيف أك 

عندما ال يككف ذلؾ ممكنان 
عف طريؽ  –بسبب اإلعاقة 

ترتيب أك إيجاد كظيفة 
خاصة تبعان لمستكل اإلعاقة، 

فإف  –كفى حاالت معينة 
مثؿ ىذه اإلجراءات قد 
تتطمب المجكء إلى التكظيؼ 
المتخصص كخدمات 
اإلعانة، تشجيع اندماجيـ 
االجتماعي الكامؿ، 
كمشاركتيـ في حياة المجتمع 
كخاصة مف خبلؿ اإلجراءات 

بما في ذلؾ المساعدة  –
فنية، بيدؼ التغمب عمى ال

عكائؽ االتصاؿ، كالتنقؿ، 
كتمكينيـ مف سيكلة استخداـ 
كسائؿ النقؿ، كاإلسكاف، 

 –طبقان لممكارد المتاحة 
المساعدة التي تبلئـ حالة 
الطفؿ، كعمى كجو 
الخصكص ضماف أف يككف 
لدل الطفؿ المعاؽ الفرصة 
في التدريب، كاإلعداد 

لترفيو لمعمؿ، كفرص ا
بالشكؿ الذم يؤدل بالطفؿ 
إلى أف يحقؽ أقصى تكامؿ 
اجتماعي ممكف، كتنميتو 

 .فرديان كثقافيان كأخبلقيان 
تستخدـ الدكؿ أطراؼ ( 6

ىذا الميثاؽ مكاردىا المتاحة 
بيدؼ تحقيؽ التكافؽ 
الكامؿ بشكؿ تدريجي 
لمشخص المعاؽ ذىنيان 
كبدنيان لمتحرؾ كدخكؿ 
األماكف العامة كاألماكف 
األخرل التي يجكز لممعاقيف 

 .دخكليا بشكؿ مشركع
 بروتوكول مابوتو

 (90المادة )

تتعيد الدكؿ األطراؼ بما 
 يمي:

)أ( كفالة حماية المعكقات 
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األطراؼ األشخاص 
ذكم اإلعاقات مف 
استخداـ جميع مرافؽ 
الخدمة العامة 

 كالخاصة.

كاألنشطة الثقافية كأنشطة 
 .كقت الفراغ

كاتخاد تدابير محددة تناسب 
احتياجاتيـ البدنية 
كاالقتصادية كاالجتماعية، 
لتيسير حصكليف عمى 
فرص العمؿ كالتدريب 
 الميني، ككذلؾ مشاركتيف

 في عممية صنع القرار؛
)ب( كفالة حؽ المعكقات 
في السبلمة مف العنؼ، بما 
في ذلؾ اإلساءة الجنسية 
كالتمييز عمى أساس العجز 
 كحقيف في المعاممة بكرامة.

 

 الحق في التعميم

 النظام األفريقي النظام األمريكي النظام األوربي الميثاق العربي 
 (45المادة )

محك األمية  .4
جب عمى كاالتزاـ 
كلكؿ شخص الدكلة، 
 .التعميـ يالحؽ ف

تضمف الدكؿ  .5
األطراؼ لمكاطنييا 
مجانية التعميـ عمى 
األقؿ في مرحمتيو 

البروتوكول 
اإلضافي الممحق 

باالتفاقية 
 األوروبية 

 (9دة )الما
ال يجكز أف ُيحـر 
أم إنساف مف حقو 
في التعميـ. في 
ممارسة المياـ 

 بروتوكول سان سمفادور
 (50المادة )

في  لكؿ شخص الحؽ - 4
 .التعميـ

تكافؽ الدكؿ أطراؼ ىذا  - 5
البركتكككؿ عمى كجكب 
تكجيو التعميـ نحك التنمية 
الكاممة لمشخصية اإلنسانية 
كالكرامة اإلنسانية كعمى 

 الميثاق األفريقي 
 (57المادة )

كؿ حؽ التعميـ مكف( 4
 .لمجميع

 الميثاق األفريقي لمطفل
 (55المادة )

يككف لكؿ طفؿ  - 4
 .الحؽ في التعميـ

يكجو تعميـ الطفؿ  - 5
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االبتدائية كاألساسية. 
كيككف التعميـ 
االبتدائي إلزاميان 
كمتاحا بمختمؼ 
مراحمو كأنكاعو لمجميع 

 دكف تمييز.
تتخذ الدكؿ  .6

األطراؼ في جميع 
المياديف كؿ التدابير 
المناسبة لتحقيؽ 
الشراكة بيف الرجؿ 
كالمرأة مف أجؿ تحقيؽ 
أىداؼ التنمية 

 الكطنية.
تضمف الدكؿ  .7

األطراؼ تكفير تعميـ 
يستيدؼ التنمية 
الكاممة لشخصية 
اإلنساف كتعزيز احتراـ 
حقكؽ اإلنساف 
 كالحريات األساسية. 

تعمؿ الدكؿ  .8
األطراؼ عمى دمج 
مبادئ حقكؽ اإلنساف 
ة كالحريات األساسي

التي ستتكالىا 
الدكلة في مجاؿ 
التربية كالتعميـ 
عمييا احتراـ حؽ 
الكالديف في تأميف 
التربية كىذا التعميـ 
كفقان لمعتقداتيـ 

 الدينية كالفمسفية.
 

كجكب تقكية االحتراـ لحقكؽ 
اإلنساف كتعدد األيديكلكجيات 
كالحريات األساسية كالعدؿ 
كالسبلـ، كما تكافؽ كذلؾ 
ف عمى أنو يجب أف يمك

التعميـ كؿ شخص مف أف 
يشارؾ بفاعمية في مجتمع 
ديمقراطي تعددم كمف أف 
يحقؽ كجكدان الئقان لو، كينبغي 
أف يشجع عمى التفاىـ 
كالتسامح كالصداقة بيف كافة 
األمـ ككافة الجماعات 
العرقية أك اإلثنية أك الدينية 
كيعزز األنشطة مف أجؿ 

 .المحافظة عمى السبلـ
راؼ تعترؼ الدكؿ أط - 6

ىذا البركتكككؿ أنو مف أجؿ 
تحقيؽ الممارسة الكاممة لحؽ 

 :التعميـ
يجب أف يككف التعميـ )أ( 

األكلي إجباران كمتاحان لمجميع 
 بدكف نفقات،

يجب أف يتاح لمجميع )ب( 
بكجو عاـ التعميـ الثانكم 

بما في  –بأشكالو المختمفة 

 :إلى
تشجيع كتنمية )أ( 

شخصية الطفؿ كمكاىبو 
كقدراتو البدنية كالعقمية 
 إلى أقصى حد ممكف،
تشجيع احتراـ حقكؽ 
اإلنساف كالحريات 
األساسية باإلشارة عمى 

ى تمؾ كجو الخصكص إل
الحقكؽ الكاردة في أحكاـ 
المكاثيؽ األفريقية 
المختمفة بشأف حقكؽ 
اإلنساف كالشعكب، 
عبلف كاتفاقيات حقكؽ  كا 
 .اإلنساف الدكلية

المحافظة عمى تقكية )ب( 
األخبلقيات كالقيـ التقميدية 
كالثقافات األفريقية 

 اإليجابية،
إعداد الطفؿ لحياة )ج( 

المسئكلية في مجتمع حر 
ركح التفاىـ تسكده 

كالتسامح كالحكار 
كاالحتراـ المتبادؿ 
كالصداقة بيف كافة 
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في المناىج كاألنشطة 
التعميمية كبرامج 
التربية كالتككيف 
كالتدريب الرسمية 

 كغير الرسمية.
تضمف الدكؿ  .9

األطراؼ كضع 
اآلليات الكفيمة بتحقيؽ 
التعمـ المستمر مدل 
الحياة لكؿ المكاطنيف، 
ككضع خطة كطنية 

 لتعميـ الكبار.

ذلؾ التعميـ الثانكم الفني 
ائؿ كالميني، كذلؾ بكافة الكس

المناسبة كبكجو خاص 
بإدخاؿ التعميـ الحر بشكؿ 

 متدرج،
يجب أف يتاح التعميـ )ج( 

 –العالي لمجميع بالتساكم 
عمى أساس قدرات كؿ 

كذلؾ بكؿ الكسائؿ  –شخص 
كبكجو خاص  –المناسبة 

بإدخاؿ التعميـ الحر بشكؿ 
 متدرج،
يجب تشجيع التعميـ )د( 

األساسي أك تكثيفو بأكبر 
لئؾ الذيف لـ قدر ممكف ألك 

يتمقكا أك يكممكا حمقة التعميـ 
 األكلي،
يجب كضع برامج )ق( 

تعميمية خاصة لممعاقيف مف 
أجؿ تكفير التعميـ كالتدريب 
الخاص لؤلشخاص المعاقيف 

 .بدنيان أك عقميان 
بما يتفؽ مع التشريعات  - 7

 –المحمية لمدكؿ األطراؼ 
يجب أف يككف لدل اآلباء 

الشعكب كالجماعات 
 العرقية كالقبمية كالدينية،

المحافظة عمى )د( 
االستقبلؿ الكطني 
 كالتكامؿ اإلقميمي،

تشجيع كتحقيؽ )ق( 
الكحدة كالتضامف 

 األفريقي،
تنمية احتراـ البيئة )ك( 

 كالمكارد الطبيعية،
يع تفيـ الطفؿ تشج)ز( 

 .لمعناية الصحية األكلية
تتخذ الدكؿ أطراؼ  - 6

ىذا الميثاؽ كافة 
اإلجراءات المبلئمة بيدؼ 
تحقيؽ اإلدراؾ الكامؿ 
ليذا الحؽ، كعمى كجو 

 :الخصكص
تقـك بتكفير التعميـ )أ( 

 اإللزامي األساسي،
تقـك بتشجيع تطكير )ب( 

التعميـ الثانكم في أشكالو 
جانيان المختمفة، كجعمو م

بشكؿ تدريجي كمتاحان 
 لمجميع،
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تعميـ الحؽ في اختيار نكع ال
الذم يقدـ ألبنائيـ بشرط أف 
يتفؽ مع المبادئ المذككرة 

 .أعبله
في ىذا  شيءال  - 8

لبركتكككؿ يفسر عمى أنو 
تقييد لحرية األفراد كالييئات 
دارة المؤسسات  في إنشاء كا 
التعميمية كفقان لمتشريعات 

 .المحمية لمدكؿ األطراؼ

تقـك بجعؿ التعميـ )ج( 
الجامعي متاحان لمجميع 
عمى أساس القدرات بكافة 
 الكسائؿ المبلئمة،

تقـك باتخاذ )د( 
اإلجراءات التي تشجع 
عمى الحضكر المنتظـ في 
المدارس، كتقميؿ معدالت 

 االنقطاع،
تقـك باتخاذ )ق( 

اإلجراءات الخاصة فيما 
األطفاؿ اإلناث، يتعمؽ ب

كاألطفاؿ المكىكبيف، 
كاألطفاؿ المحركميف 
لضماف إتاحة التعميـ 
المتساكم لكافة شرائح 

 .المجتمع
حتـر الدكؿ أطراؼ ت - 7

ىذا الميثاؽ حقكؽ 
ككاجبات اآلباء كاألكصياء 

حسب الحالة  –القانكنييف 
في اختيار مدارس  –

أطفاليـ غير تمؾ التي 
تنشئيا السمطات العامة 

لتي تتفؽ مع أدنى كا
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المقاييس التي تقرىا 
الدكلة، لضماف التعميـ 
الديني كاألخبلقي لمطفؿ 
بالحد الذم يتناسب مع 
 .قدرات الطفؿ

تتخذ الدكؿ أطراؼ  - 8
ىذا الميثاؽ كافة 
اإلجراءات المناسبة 
لضماف معاممة الطفؿ 
الذم يخضع لمتأديب 
المدرسي أك مف الكالديف 
بشكؿ إنساني، كباحتراـ 

مكرامة المبلزمة لمطفؿ، ل
كبما يتفؽ مع ىذا 

 .الميثاؽ
يككف لدل الدكؿ  - 9

أطراؼ ىذا الميثاؽ كافة 
اإلجراءات المناسبة 
لضماف أف يككف لدل 
األطفاؿ الذيف أصبحكا 
حكامؿ قبؿ إكماؿ تعميميـ 
فرصة مكاصمة تعميميـ 
عمى أساس قدراتيـ 

 .الفردية
ال يفسر أم جزء مف  - :
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أنو تدخؿ ىذه المادة عمى 
في حرية األفراد كالييئات 
دارة  في إنشاء كا 
المؤسسات التعميمية 
بمكجب مراعاة المبادئ 

( مف 4الكاردة في الفقرة )
ىذه المادة، كتتفؽ 
متطمبات التعميـ الذم يقدـ 
في مثؿ ىذه المؤسسات 
بالحد األدنى لممقاييس 

 .التي تضعيا الدكؿ
 بروتوكول مابوتو

 (59المادة )
لدكؿ ا تتخذ -4

جميع التدابير  األطراؼ
 المناسبة مف أجؿ:

)أ( القضاء عمى جميع 
أشكاؿ التمييز ضد المرأة 
في مجالي التعميـ 

 كالتدريب؛
)ب( حذؼ التقسيمات 
النمطية التي مف شأنيا 
أف تديـ التمييز ضد المرأة 
مف الكتب المدرسية 
كالمناىج الدراسية ككسائؿ 
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 اإلعبلـ؛
)ج( حماية المرأة كخاصة 
الطفمة مف جميع أشكاؿ 
إساءة المعاممة، بما في 
ذلؾ التحرش الجنسي في 
المدارس كالمؤسسات 
التعميمية األخرل، كتطبيؽ 
عقكبات عمى مرتكبي مثؿ 

 ىذه الممارسات؛
)د( تكفير المشكرة 
كخدمات إعادة التأىيؿ 
لمنساء البلتي عانيف مف 
اإلساءة كالتحرش 

 الجنسي؛
)ىػ( إدماج منظكر مراعاة 

كع الجنس كتعميـ حقكؽ ن
اإلنساف في المناىج 
الدراسية كتدريب 
المدرسيف، كذلؾ عمى 

 جميع المستكيات.
تتخذ الدكؿ األطراؼ  -5

تدابير إيجابية عممية 
 محددة مف أجؿ:

)أ( زيادة مستكل معرفة 
الكتابة كالقراءة بيف 
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 النساء؛
)ب( تعزيز تعميـ كتدريب 
النساء عمى جميع 
 المستكيات كفي جميع
مجاالت التخصص، 
كخصكصا في مياديف 

 العمـ كالثقافة؛
)ج( تعزيز التحاؽ الفتيات 
بالمدارس كغيرىا مف 
مؤسسات التدريب 
األخرل، كعدـ تسربيف 
منيا، كتنظيـ البرامج 
لمنساء كالفتيات البلتي 
يتركف المدرسة قبؿ 

 األكاف.
 

 الحقوق الثقافية

النظام  الميثاق العربي 
 األوربي

 النظام األفريقي مريكيالنظام األ

 (49المادة )
حػػػػػػػػػػػػؽ  لكػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػخص .4

المشػػػػػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػػػػاة 
كفػػػػػػي التمتػػػػػػع بفكائػػػػػػد الثقافيػػػػػػة 

 التقدـ العممي كتطبيقاتو.

 بروتوكول "سان سمفادور" 
 (54المادة )

 تقر الدكؿ أطراؼ ىذا - 4
 :البركتكككؿ بحؽ الجميع في

المشاركة في الحياة الثقافية )أ( 

 الميثاق األفريقي:
 (57المادة )
........ 

لكؿ شخص الحؽ ( 5
 فياالشتراؾ بحرية  في
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تعيػػػػػػد الػػػػػػدكؿ األطػػػػػػراؼ  .5
بػػػػػػػػػػػػػػاحتراـ حريػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػث 
العممػػػػػػػػػي كالنشػػػػػػػػػاط المبػػػػػػػػػدع، 

حمايػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػالح تكفػػػػػػػػػػؿ ك 
المعنكيػػػػػػػػة كالماديػػػػػػػػة الناتجػػػػػػػػة 
عػػػػػػػػػػػف اإلنتػػػػػػػػػػػاج العممػػػػػػػػػػػي أك 

 الفني. األدبي أك 

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ  .0
األطػػػػػػػػراؼ لمعمػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػترؾ 
كتعزيػػػػػز التعػػػػػاكف فيمػػػػػا بينيػػػػػا 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األصػػػػػػػػػػػػػػػػػعدة 
كبمشػػػػػػػػػػػاركة كاممػػػػػػػػػػػة ألىػػػػػػػػػػػؿ 
الثقافػػػػػة كاإلبػػػػػداع كمنظمػػػػػاتيـ 

البػػػػػػػرامج مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تطػػػػػػػكير 
الترفيييػػػػػػة كالثقافيػػػػػػة العمميػػػػػػة ك 

 .كالفنية كتنفيذىا

 كالفنية لممجتمع،
التمتع بفكائد التقدـ العممي )ب( 

  كالتكنكلكجي،
االستفادة مف حماية المصالح )ج( 

المادية كاألخبلقية التي تنشأ عف 
أم إنتاج عممي أك أدبي أك فني 
 .يككف ىك مبدعيا

تتضمف الخطكات التي  - 5
ذىا الدكؿ أطراؼ ىذا تتخ

البركتكككؿ مف أجؿ ضماف 
الممارسة الكاممة ليذا الحؽ كؿ 
الخطكات البلزمة لممحافظة عمى 
 .كتطكير كنشر العمـ كالثقافة كالفف

تتعيد الدكؿ أطراؼ ىذا  - 6
البركتكككؿ باحتراـ الحرية البلزمة 

 .لمبحث العممي كالنشاط اإلبداعي
تعترؼ الدكؿ أطراؼ ىذا  - 7
ركتكككؿ بالفكائد التي تنشأ عف الب

تشجيع كتنمية التعاكف كالعبلقات 
الدكلية في مجاالت العمـ كالفنكف 

 –كبناء عمى ذلؾ  –كالثقافة 
تكافؽ عمى تشجيع التعاكف الدكلي 

 .بشكؿ أكبر في ىذه المجاالت

 .حياة الثقافية لممجتمعال
النيكض باألخبلقيات ( 6

العامة كالقيـ التقميدية 
يعترؼ بيا المجتمع  التي

كحمايتيا كاجب عمى 
نطاؽ الحفاظ  فيالدكلة 

 .عمى حقكؽ اإلنساف
 (99/5المادة )

 فيلكؿ الشعكب الحؽ 
تنميتيا االقتصادية 
كاالجتماعية كالثقافية مع 
االحتراـ التاـ لحريتيا 

يا كالتمتع كذاتيت
المتساكم بالتراث 
 .المشترؾ لمجنس البشرل

 بروتوكول مابوتو
 (57المادة )

يككف لممرأة حؽ  -4
العيش في محيط ثقافي 
إيجابي كالمشاركة عمى 
جميع المستكيات في 
تحديد السياسيات 

 الثقافية.
تتخذ الدكؿ األطراؼ  -5

جميع التدابير المناسبة 
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لضماف مشاركة المرأة 
ياسات في كضع الس

الثقافية عمى جميع 
 المستكيات.

 


