مصطلحات
و مفاهيم

و قيم حقوق
اإلنسان

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.

بشكل مباشر على حماية
فإن المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق اإلنسان تتولى العديد من المهام وتعمل
ٍ

وتعزيز حقوق اإلنسان ،مما يتطلب الفهم الشامل للطبيعة القانونية لهذه الحقوق وما يتصل بها ،من التزامات

وتحديـاتهـا.
بموجب القانون الدولي والمحلي ،كما يحتاج إلى البحث الدقيق لنطاقهـا ومواردهـا
ِّ

ٍ
تام من المجتمع الدولي ،نتج عنه الكثير من االستراتيجيات والطرق التي
وقد حظيت حقوق اإلنسان
باعتراف ٍ
تستخدمها المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل الحماية والتعزيز ورفع مستوى الوعي والثقافة بحقوق

سواء السياسية أو االجتماعية أو
معزول عن المجاالت األخرى
متساو غير
اإلنسان التي تعمل على نحو
ٍ
ٍ
ً
االقتصادية؛ بل تعمل على نحو تكاملي .مما يستوجب على مؤسسات حقوق اإلنسان العمل جاهدةً على
ـتـعين
وضع
الم َّ
منهج متكامل يعكس في استراتيجياته ترابط حقوق اإلنسان جميعها دون تجزئة ،لذلك بات من ُ
ٍ

ٍ
ٍ
ٍ
ومؤثرة.
جديدة
إجراءات
عليها وضع

المتضمن تكوين
ولتحقيق ذلك صدر قرار رئيس هيئة حقوق اإلنسان ذي الرقم  25في  1440/ 6 / 29هـ ،
ِّ

دليل عن أبرز المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بحقوق اإلنسان للتعريف بهذه المفاهيم
فريق عمل إلصدار
ٍ
مقسما إلى موضوعات رئيسة ،يندرج تحت كل موضوع جملة من المصطلحات
ونشرها وتعزيزها ،ويكون
َّ
ً
معتمدا على المصادر المهمة والمراجع والقرارات
موضوعيا
تعريفا
عرفـة
وم
ترتيبا
والمفاهيم ،مرتبة
ً
ً
ً
ً
ً
هجائياُ ،
ذات الصلة ،يراعى فيه ما يتالءم مع طبيعة المجتمع السعودي وعقيدته وثقافته وهويته.

فريق العمل

فريق العمل

د .أحمد بن سعد آل مفرح

سابقا (تعليمي ومستشار الهيئة)
عضو مجلس الشورى
ً

أ .سليمان بن عواض الزايدي

سابقا (تعليمي وحقوقي)
عضو مجلس الشورى
ً

أ .عبدالعزيز بن عثمان الفالح

ً
سابقا
عضو مجلس الهيئة ــــ

أ .محمد بن علي المعدي

ً
سابقا
مدير عام التواصل المؤسسي ــ

د .فالح بن محمد الصغير
د .وفاء بنت حمد الصالح
أ .زيد بن ضاحي آل شريد

سابقا (شرعي وقانوني)
عضو مجلس الشورى
ً

ً
سابقا
عضو مجلس الهيئة ــــ

سكرتارية الهيئة

التحرير
د .نورة بنت زيد الرشود

عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى (شرعية وقانونية)

التحكيم
د .حمدان بن درويش الغامدي

د .فريد حمدان
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عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى
مفوضية األمم المتحدة بالرياض

كلمة معالي
رئيس هيئة حقوق
اإلنسان
تُ عـــد قضيـــة حقوق اإلنســـان وحرياته من أقـــدم القضايا

والفرعيـــة ,ظهرت الحاجـــة إلى رفع
الرئيســـية
مفاهيمهـــا
َّ
َّ

الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ٓال ســـعود،

وفـــق القوانيـــن والموازيـــن الدولية عن طريـــق تصنيف

التـــي شـــغلت العالـــم ،والمملكةبقيـــادة خـــادم الحرمين
وصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن

ٍ
نقالت
عبدالعزيـــز ولـــي العهد ــــــ حفظهما الله ـــــ حققت

ٍ
ً
بشـــكل
نوعيـــة فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان ،وتعمـــل

الوعـــي الحقوقـــي لقضايا حقـــوق اإلنســـان وتصنيفاتها
الحقوقية في
مشـــتمال على المصطلحـــات
دليـــل يكون
ً
َّ

هـــذا المجال،

فوجـــود دليـــل لمصطلحات حقوق اإلنســـان هو محاولة

مســـتمر علـــى تحقيـــق التنميةالمســـتدامة ،وســـيادة
ٍ
القانـــون ،والعدل والمســـاواة.

معرفيـــة ٍ
ٍ
ثرية تتيـــح للباحثيـــن والحقوقيين
إليجـــاد مـــادة

ٍ
فترة
وقـــد شـــهد العالم خـــال العقديـــن األخيرين بدايـــة

على أهـــم تلـــك المصطلحات والســـياقات التـــي يمكن

مـــع ازدياد اهتمام الشـــعوب بحقوقها األساســـية والذي

والمرجعيات ذات
والقانـــون الدولـــي لحقـــوق اإلنســـان،
َّ

ٍ
ســـريع في موضوع حقوق اإلنســـان،
تطور
جديـــدة ذات
ٍ
ٍ

ً
مهم ًا من إنجـــازات العصر الحديث ،فقد حظي
إنجازا
ُيعـــد
َّ

وعالمـــي وتضافـــرت
وطنـــي
باهتمـــام
هـــذا الموضـــوع
ٍّ
ٍّ
ٍ
حولـــه جهـــود األنظمة السياســـية والمجتمعـــات الدولية
واإلقليميـــة بهدف ضمـــان الحياة الكريمة لإلنســـان.

ً
وتشـــعبها بســـبب تعدد
ونتيجـــة التســـاع دائـــرة الحقوق
ُّ

واإلعالميين والمهتمين بقضايا حقوق اإلنســـان التعرف
الدولي،
أن تســـتخدم فيهـــا،
ً
وفقـــا للقانـــون اإلنســـاني َّ

ا لصلة .

ٔ
القايـــم علـــىٕاعـــداد
واعبـــر عـــن شـــكري لفريـــق العمـــل ٔ
الدليـــل ،وتقديـــر الجهـــود التـــي بذلـــت إلنجـــازه وصياغة

الهيية فـــي تطويره كل ما
محتواه وتقديمه ،وستســـتمر
ٔ
دعـــت الحاجة

رئيس هيئة حقوق اإلنسان
د .عواد بن صالح العواد

هيئة حقوق اإلنسان
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مفاهيم
رئيسة

هيئة حقوق اإلنسان

7

مفاهيم رئيسة

الحقوق
هـــي امتيـــازات ،أو طلـــب ،أو ســـلطة يمتلكهـــا األفـــراد بموجـــب
النظـــام أو القانـــون ،ويقع علـــى عاتقهـــم بالمقابل واجـــب احترام
حقـــوق وملكيـــات اآلخرين ،وتنقســـم الحقـــوق إلى ثالثة أقســـام
هي :
الحقوق الطبيعية
وهـــي التـــي تُ وجد مع اإلنســـان منذ والدتـــه؛ كالحق فـــي الحياة،
والحق فـــي الحرية ،والخصوصية ،باإلضافـــة إلى الحق في البحث
عن مصادر الســـعادة والراحة.
الحقوق المدنية
هـــي مجموعة مـــن االمتيـــازات والحقـــوق التي يكفلها الدســـتور
والتعديـــات والقوانيـــن الالحقـــة لجميـــع األفـــراد مثل حـــق الفرد
فـــي الـــزواج ،وحقوق الملكيـــة ،والحق في الحصـــول على الحماية
بموجب القانـــون وغيرها.
الحقوق السياسية
وهـــي الحقـــوق ذات الصلـــة بالمشـــاركة فـــي تأســـيس أو إدارة
الحكومـــة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر ،كالحق فـــي التصويت،
والحـــق فـــي المواطنـــة ،والحق فـــي رفـــع الدعـــوى القضائية في
ا لمحا كم .
اإلنسان
ً
تطـــورا من الناحيـــة العقلية والعاطفيـــة ،والذي
هـــو الكائـــن األكثر
يتميـــز بتعـــدد األلســـنة واللغـــات وتبايـــن العـــادات والتقاليـــد بين
المجتمعـــات المختلفـــة ،وكلمة «إنســـان» فـــي كالم العرب ترجع
إلـــى معنـــى الظهـــور .ثـــم إنهـــم ذكـــروا لإلنســـان معنى آخـــر هو:
8
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النســـيان .فقـــد أورد ابن منظور عن ابن عباس قوله« :إنما ســـمي
ً
إنســـانا؛ ألنه عهد إليه فنســـي».
اإلنســـان
			
حقوق اإلنسان
حقـــوق متأصلـــة في جميـــع البشـــر ،مهمـــا كانت جنســـيتهم ،أو
مـــكان إقامتهم ،أو نوع جنســـهم ،أو أصلهم الوطنـــي أو العرقي،
أو لونهـــم ،أو دينهـــم ،أو لغتهـــم ،أو أي وضـــع آخـــر .إن لنـــا جميع
الحـــق في الحصـــول على حقوقنا اإلنســـانية على قدم المســـاواة
وبـــدون تمييـــز .وجميع هذه الحقـــوق مترابطة ومتـــآزرة وغير قابلة
للتجزئـــة .وبالرغـــم من تعدد التعاريف الخاصة بحقوق اإلنســـان إال
أنهـــا فـــي مجملها ال تخـــرج عن مفهـــوم الحق وعالقته باإلنســـان
فهي مســـألة مســـلم بها.
مصادر حقوق اإلنسان:
أ -المصادر الدينية
ب -المصادر الفكرية
ج -المصادر السياسية
د -المعاهدات واالتفاقيات الدولية
هـ -الدساتير والقوانين والنظم الوطنية		

مفاهيم تنظيمية
اإلجراء االستعراضي
إجـــراء تنظر بموجبـــه الهيئة المنشـــأة بموجب معاهـــدة في الحالة
فـــي بلٍ ـــدٍ مـــا في ظــــل عــــدم وجـــود تقريـــر مـــن الدولـــة الطرف.
ويســـتخدم هـــذا اإلجـــراء فـــي الحـــاالت التـــي يتأخـــر فيهـــا تقديم
ُ
التقريـــر عـــن موعـــده مـــدة طويلـــة وال تســـتجيب الدولـــة الطرف
للرســـائل التـــي توجههـــا الهيئـــة لتذكيرها.
اإلعالن
نـــص دولـــي يتضمن مجموعة مـــن المبادئ األساســـية المتعلقة
بموضـــوع معين ،ليس معاهدة وال يترتب عليـــه التزامات قانونية
علـــى الـــدول ،ومـــع ذلـــك فإنـــه يعبر عـــن القيـــم األساســـية التي
يشـــترك فيهـــا جميـــع أعضـــاء المجتمـــع الدولي .ويصـــدر اإلعالن
باإلجمـــاع إمـــا فـــي ختـــام مؤتمـــر دولي خـــاص بموضـــوع معين
أو عـــن الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحـــدة ،وليس له قـــوة إلزامية
بـــل قـــوة معنويـــة وأدبيـــة ،ويمثل الخطـــوة األولى للوصـــول إلى
اتفاقيـــة ثم إلـــى بروتوكول.
األقليات
ً
عرقـــا أو طائفةً
أفـــراد مقيمون ،أو مهاجـــرون ،أو نازحون ،يمثلون
ٌ
ً
هويـــة مغايـــرة عـــن المجتمـــع الـــذي يعيشـــون فيـــه ،وهم قلة
أو
ً
فـــي عددهم مقارنة بالســـكان األصلييـــن ،ويكونـــون أحيانا عرضة
للحرمـــان مـــن التمتـــع بثقافتهـــم واســـتخدام لغتهم أو ممارســـة
تعاليـــم دينهم وإشـــهار هويتهـــم .وينظـــم حقوق تلـــك األقليات
إعـــان األمـــم المتحـــدة بشـــأن حقـــوق األشـــخاص المنتمين إلى
أقليـــات قوميـــة أو أثنيـــة ،أو إلى أقليـــات دينية ولغويـــة ،الذي تم
تبنيـــه من األمـــم المتحدة عـــام 1992م.

االتفاقية أو المعاهدة
هـي نصــــوص دولية ثنائية أو متعددة األطراف (إقليمية أو دولية)
مكتوبـــة ،تتضمـــن مجموعة مـــن الحقوق وااللتزامـــات التي يجب
علـــى الـــدول أن تحترمهـــا وتعمـــل علـــى تنفيذها بعـــد المصادقة
ً
وفقا إلجراءات التصديـــق المعتمدة فيها.
عليهـــا من تلك الـــدول،
االلتماسات
مصطلـــــح جماعـــــي يتضمـــــن اإلجـــــراءات المختلفـــــة لتقديـــــم
شـــــكاوى أمــام الهيئات المنــــشأة بموجب معاهدات .وقد تتألف
يدعـــــون فيهـــــا
االلتماســـات من شكاوى مقدمـــــة مـــــن أفـــــراد ّ
ارتـــــكاب إحــدى الــدول األطـــــراف لبعــض االنتهاكات ،أو من دول
تدعـــي فيها وقوع انتــــهاكات ألحـــكام إحـــدى المعاهدات
أطـــراف ّ
مـــن جانـــب دولة طـــرف أخرى
االنسحاب من المعاهدة أو التعديل
هـــو حق تنص عليه عـــادة األحكام الختامية فـــي معاهدة ما ،حيث
يتـــم بموجبـــه تنظيم عملية انســـحاب دولة طرف مـــن المعاهدة،
وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بحقها في طلـــب التعديـــل أو إعـــادة النظر
في االتفاقية.
االنضمام
هـــو قبول الدولـــة االلتـــزام بالمعاهـــدة دون أن تكـــون قد وقعت
عليهـــا ،وذلك عـــن طريق إيداع صـــك انضمام لـــدى األمين العام
لألمـــم المتحـــدة .واالنضمـــام لـــه نفـــس األثـــر القانونـــي الـــذي
للتصديـــق ،ويكمـــن الفرق فقـــط بوجوب التوقيع قبـــل التصديق
إلنشـــاء االلتـــزام القانوني بينمـــا االنضمام يتطلـــب خطوة واحدة
فقـــط وهي إيـــداع صـــك االنضمام.
البروتوكول
فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان ،يتبـــع معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان
«بروتوكـــوالت اختياريـــة» وهـــي التـــي تنـــص على إجـــراءات تتعلق
بالمعاهـــدة أو معالجـــة موضوعية ذات صلة بهـــا .والبروتوكوالت
تعـــد معاهدات في حد ذاتهـــا ،ومفتوحة للتوقيـــع أو االنضمام أو
التصديـــق عليهـــا من قبل الـــدول التي هي أطراف فـــي المعاهدة
الرئيســـة .وللطرف في المعاهدة الرئيســـة حرية االختيـــار للتوقيع
هيئة حقوق اإلنسان
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أو االنضمـــام أو التصديـــق علـــى البروتوكـــول االختياري.
البيان
يصـــدر البيـــان فـــي ختـــام كل جلســـة خاصـــة أو عامـــة ،ويشـــتمل
علـــى مـــا توصـــل إليـــه الحضور فـــي تلك الجلســـة من قـــرارات أو
تو صيا ت .
التبليغ
هـــو إعـــان تبيـــن فيـــه دولـــة طـــرف فـــي اتفاقيـــة وجهـــة نظرها
بخصـــوص تشـــريعاتها الوطنيـــة والتي لها عالقة بهـــذه االتفاقية،
أو تشـــير إلـــى قوانين وتشـــريعات وطنيـــة جديدة لهـــا عالقة بهذه
االتفاقيـــة ،أو إلـــى خطـــأ ،أو تنبيـــه إلى نقص عندما تـــم التصديق
علـــى االتفاقيـــة ،ويمكـــن أن تنـــص االتفاقيـــة علـــى موضـــوع
ا لتبليغا ت .
التحفظ
هــــو إعــــان كتابــــي يقـــدم مـــن طـــرف الدولـــة عنـــد التوقيـــع أو
المصادقـــة حـــول بند مـــن بنـــود االتفاقيـــة أو المعاهـــدة .ويعني
عـــدم قبـــول الدولة لمـــا جاء فـــي أحكامـــه .والتحفظ تقنيـــة كثيرة
االســـتعمال فـــي االتفاقيـــات المتعـــددة األطـــراف وتمكـــن مـــن
كسب التزام أكبر عدد ممكن من الــــدول ،غــــير أن التحفظ ينقص
مـــن قيمـــة االتفاقية وفي بعـــض األحيان يفرغها مـــن مضمونها
وال يتماشـــى مـــع مضمونهـــا وغرضها.
التصريح
هـــو إعـــان توضـــح فيه دولـــة طرف فـــي اتفاقية فهمهـــا لبعض
المســـائل أو فيمـــا يتعلـــق بتفســـير بند معيـــن فـــي االتفاقية ،أو
األهميـــة التـــي توليهـــا لهـــا ولموادهـــا ،أو توضح األســـباب التي
طرفا فيهـــا .وعلى عكس التحفظـــات التصريح ال
دفعتهـــا لتصبح
ً
يســـتبعد األثر القانونـــي للمعاهدة.
التوثيق
عمليـــة بنـــاء ســـجل أو ملـــف حـــول انتهـــاك محـــدد يشـــمل كل
الوثائق واألدلة التـــــي تثبـــــت وقـــــوع فعــل االنتهـــــاك المخالــف
ألحــكام القوانيــن الدوليــة والمحليــة ،وتأتــي مرحلــة التوثيــق بعــد
عمليتــي الرصـــــد والتقصــي.
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مصطلحات و مفاهيم و قيم حقوق اإلنسان

التوصية
هــــي نــــص دولـــي ليـــس له قـــوة ملزمـــة علـــى الـــدول األعضاء،
وال يـــؤدي كذلـــك إلـــى أي التـــزام ،وهو يقـــدم توجيهـــات ويقترح
أولويـــات عمل فقـــط ،فهي تصف القرارات التـــي يمكن توصيفها
كإفصاح عـــن النية.
التوضيحات
هـــي نوع من أنـــواع التحفظـــات ،ولها عـــادة نفس األثـــر ،وتتعلق
ﺑﻨﻄﺎق وﻣﻔﻬﻮم أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت التـــي تـــرد فيها.
التوقيع
يعتبـــر التوقيع علـــى االتفاقيـــة أو البروتوكول الملحـــق بها بمثابة
موافقـــة مبدئيـــة .غيـــر أن التوقيـــع فـــي حـــد ذاتـــه ال يلـــزم الدول
ً
ً
محليا
قانونـــا ،إال أنـــه يعبر عـــن نوايا الدولة فـــي تجربة المعاهـــدة
والنظـــر في التصديق عليهـــا ،فالتوقيع ال يلـــزم الدولة بالتصديق
علـــى المعاهـــدة ،إنمـــا يلزمهـــا باالمتناع عـــن اإلجـــراءات التي قد
تـــؤدي إلـــى إضعاف وتقويـــض أهـــداف االتفاقية.

الحوار البناء
ممارســـة اعتمدتهـــا جميع الهيئات المنشـــأة بموجـــب معاهدات،
والمتمثلــــة فـــي دعوة الـــدول األطراف إلى إرســـال وفـــد لحضور
ً
تمكينا لــــها مـــن الرد على
الـــدورة التـــي يجـــري النظر فـــي تقريرها
أســـئلة األعضاء وتقديم معلومات إضافية عـــن جهودها المبذولة
لتنفيذ أحكام المعاهــــدة المعنية.
الخالفة
تكـــون فـــي حـــال كانـــت الدولـــة الطـــرف فـــي معاهـــدة مـــا قـــد
مـــرت بعمليـــة تحـــول دســـتوري كبيـــر يثير الشـــك فيمـــا إذا كانت
الموافقـــة علـــى االلتـــزام بالمعاهـــدة مازالت قائمـــة أم ال ،ومثال
ذلـــك( :انفصال دولـــة أو كيان عن دولـــة ما ،أو إنهاء االســـتعمار)،
وللدولـــة أن تبـــدي قبولهـــا مواصلة االلتـــزام بالواجبـــات القانونية
التـــي تضطلع بهـــا الدولة الطـــرف األصلية فيما يتعلـــق باإلقليم

ذاتـــه ،وذلـــك عـــن طريق صـــك خالفـــة تخطر بـــه الدولـــة المعنية
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة تبدي فيـــه عزمها علـــى أن تخلف
األولى فـــي االلتزامـــات القانونية .كما يحق للدولـــة المصادقة أو
بدال مـــن الخالفة.
االنضمـــام
ً
الدول األطراف
هي الدول التي تصادق على االتفاقية وتصبح ملتزمة بأحكامها.

الصفة االستشارية
صفة يعطيهـــا المجلس االقتصادي واالجتماعـــي لألمم المتحدة
للمنظمـــات غيـــر الحكومية التي تطلبها ،وتســـمح هــــذه الصــــفة
للمــــنظمات بــــأن تشــــارك في كافة أعمـــال ومؤتمـــرات ودورات
منظمـــة األمـــم المتحـــدة وهياكلهـــا المتخصصـــة دون أن يكـــون
لديهـــا الحق فـــي التصويت.

الدول األعضاء في األمم المتحدة
الـــدول المنضويـــة في عضويـــة منظمة األمـــم المتحـــدة ،والتي
تقبـــل بالتالـــي بجميـــع االلتزامـــات الـــواردة فـــي ميثـــاق األمـــم
ا لمتحد ة .

الصكوك الدولية
المتفـــاوض
األفعـــال األحاديـــة للمنظمـــات الدوليـــة والصكـــوك
َ
عليهـــا غيـــر التعاهديـــة بجانـــب المعاهـــدات في حـــد ذاتها.

الرصد
مفهوم واســـع يشمل كل أشـــكال وطرق مراقبة الميدان لمعرفة
ً
ً
إيجابا ،مــن أجـل تحديـد
سـلبا أو
ســـــواء كان
واقع حقـــــوق اإلنسان
ً
االنتهـــاكات واألنمـــاط التـــي قـــد تطـــرأ علـــى أرض الواقـــع ،األمر
الـــذي يجعل الرصـــد عملية ممنهجة نحو التحقيـــق والتحقق ،ومن
ثم التوثيق.
الشرعية الدولية
وتوجه
هـــي االلتـــزام بمجموعـــة المبـــادئ والقوانيـــن التي تحكـــم
ّ
العالقـــات الدوليـــة من خـــال هيئة األمـــم المتحدة وبمـــا تصدره
هيئاتها المكلفة بحفظ الســـلم واألمـــن العالميين ،وفي مقدمتها
مجلس األمـــن الدولي.
الشـرعة الدولية لحقوق اإلنسان
منظومـــة تتكـــون من أهم النصـــوص المنظمة لحقوق اإلنســـان
وهي :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان ،والعهـــد الدولي الخاص
بالحقـــوق المدنية والسياســـية ،والعهد الدولي الخـــاص بالحقوق
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة ،والبروتوكـــول االختيـــاري
الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية،
والبروتوكـــول االختيـــاري الثانـــي الملحـــق بالعهد الدولـــي الخاص
بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية ،والبروتوكول االختيـــاري الملحق
بالعهـــد الدولـــي الخاص بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعية.

المصادقة
يعتبـــر التصديـــق علـــى االتفاقيـــة أو االنضمـــام إليهـــا موافقـــة
ضمنيـــة بالتـــزام الـــدول بشـــروط االتفاقيـــة .وتختلـــف اإلجراءات
رغـــم أن االنضمـــام إليهـــا يشـــكل االلتـــزام القانونـــي ذاتـــه ،ففي
أوال ،ثم تصادق علـــى المعاهدة.
توقع الدولـــة ً
حالـــة المصادقـــةّ ،
ويشـــمل إجـــراء االنضمـــام خطوة واحـــدة فقط وهـــي المصادقة.
المنظمات غير الحكومية
ً
أفـــرادا أو هيئات فـــي دولة أو إقليـــم أو دول مختلفة
تجمـــع يضم
تعمـــل علـــى تحقيـــق التعـــاون فـــي مجـــاالت معينة والدفـــاع عن
القيـــم والمبـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا .وتتمتـــع هـــذه المنظمات
باالســـتقالل المالـــي واإلداري عن الحكومة ،وال تســـتهدف الربح.
ً
وفقـــا للقانون
ويمكـــن لهـــا أن تعمـــل علـــى المســـتوى الوطنـــي
المحلـــي ،وقـــد يكون نطـــاق عملها إقليمي أو دولـــي .وفي العادة
يشـــير مصطلـــح المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة إلـــى تلـــك التـــي ال
تكون أنشـــطتها وطنية ،بينما يســـتخدم مصطلح المنظمات غير
الربحية أو المؤسســـات األهلية لإلشـــارة إلى المنظمات المحلية.
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
مؤسســـات وطنية تنشـــئها الكثير مـــن البلدان بغيـــة تعزيز حقوق
ويعترف بهذه المؤسســـات علـــى نحو متزايد
اإلنســـان وحمايتهاُ .
ً
مهما من أي نظام وطني لحمايــــة حقــــوق اإلنسان،
جزءا
بصفتها ً
ُ
شـــريطة أن يتـــم التأكد من اســـتقالليتها عن الحكومـــة .وقد اتُ فق
علـــى مجموعة من المعــــايير الدولية ،تُ عـــــرف بمبـــــادئ باريـــــس،
هيئة حقوق اإلنسان
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لقيـــــاس مــدى اســتقاللية ونزاهـــــة المؤسســات الوطنية لحقوق
ً
مرجعـــا إلنشـــاء وعمـــل هـــذه
اإلنســـان ،وتمثـــل تلـــك المبـــادئ
المؤسسات.
الميثاق
اصطـــاح يطلق على االتفاقيـــات الدولية التي يـــراد إضفاء الهيبة
علـــى موضوعهـــا وهـــي عادة تكـــون منشـــأة لمنظمـــات دولية أو
إقليمية ،مثـــل ميثاق األمـــم المتحدة.
الوالية
ُيشـــير مصطلح (الوالية) إلـــى طول الفترة الزمنيـــة والمبادئ التي
يـــؤذن في إطارهـــا لكيانات من قبيل قوات األمـــم المتحدة لحفظ
الســـام ،أو بعثات أو مكاتب المســـاعدة ،أو ممثلي األمين العام،
أو فـــرق الخبـــراء ،بتنفيذ المهام التي ِّ
يكلفهـــا بها مجلس األمن.
بدء النفاذ
هـــو اللحظـــة التي تصبح فيهـــا المعاهدة ملزمة قانونً ـــا ألطرافها،
أي بعـــد اكتمـــال النصاب القانونـــي لعدد الـــدول المصدقة عليها.
وتحـــدد أحـــكام المعاهـــدة لحظـــة بـــدء نفاذهـــا ،وعادة مـــا يختلف
فمثال يشـــير
النصـــاب القانونـــي للتصديـــق من معاهـــدة ألخرى،
ً
النظـــام األساســـي للمحكمة الجنائية الدوليـــة 1998م إلى ضرورة
تصديـــق « »60دولـــة علـــى المعاهدة ،بينما يشـــير العهـــد الدولي
الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية 1966م إلـــى اشـــتراط
تصديـــق « »35دولة لنفـــاذ العهد.
بدء النفاذ النهائي
يتحقـــق بـــدء النفاذ النهائـــي عندما تصبح المعاهـــدة الجديدة صكاً
ً
ً
قانونـــا للـــدول التـــي أعربـــت بالفعل عـــن قبولهـــا االلتزام
ملزمـــا

بأحكامهـــا .وتنـــص معظـــم المعاهدات علـــى أن يبـــدأ نفاذها بعد
إيـــداع عدد محـــدد من صكـــوك التصديق .أو الموافقـــة أو القبول
أو االنضمـــام لـــدى األميـــن العام .وحتـــى ذلك التاريـــخ ،ال يمكن
ً
قانونـــا أي دولـــة حتـــى الـــدول التـــي صدقت
للمعاهـــدة أن تلـــزم
عليهـــا أو انضمـــت إليها (رغـــم التزامهـــا باالمتناع من باب حســـن
النيـــة عـــن األفعال التـــي تتعارض مـــع هدف المعاهـــدة والغرض
منها ) .
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تاريخ التوقيع
وهـــو التاريخ الذي توقع فيـــه الدولة على المعاهـــدة .وليس له أثر
قانوني ســـوى إلـــزام الدولة باالمتنـــاع عن األفعال التـــي تتعارض
مـــع هدف المعاهـــدة والغرض منها.
تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام
هـــو التاريـــخ الـــذي يتلقـــى فيه وديـــع معاهـــدات األمـــم المتحدة
الصـــك القانوني الذي يعرب عن قبول الدولـــة االلتزام بالمعاهدة.
تاريخ بدء النفاذ النهائي للمعاهدة
هـــو التاريـــخ المحـــدد في المعاهـــدة ،الذي يبدأ فيـــه بصورة عامة
نفـــاذ المعاهدة فـــي القانون الدولـــي وتصبح ملزمة للـــدول التي
اتخـــذت بالفعـــل التدابير الالزمة.
تاريخ بدء النفاذ بالنسبة للدولة
وهـــو التاريخ ،المحدد فـــي المعاهدة ،الذي تصبـــح فيه المعاهدة
رســـميا ملزمة للدولة فـــي نظر القانون الدولـــي .وتتطلب معظم
ً
المعاهـــدات انقضـــاء فترة محـــددة بعد تاريخ إيـــداع الصك قبل أن
تصبـــح المعاهدة ملزمـــة .وتتفاوت هذه الفترة علـــى وجه التحديد
مـــن معاهدة ألخرى.
تقرير الدولة الطرف
هـــو التقرير الـــذي ُيطلب من كل دولة طرف فـــي إحدى معاهدات
حقــــوق اإلنســـان ،بموجـــب أحـــكام تلـــك المعاهـــدة ،أن تقدمـــه
بانتظـــام إلـــى الهيئـــة المنشـــأة بموجب المعاهـــدة لبيـــان التدابير
التـــي اعتمدتهـــا لتنفيـــذ المعاهـــدة والعوامـــل والصعوبـــات التي
تصا د فها .
عدم التقيد باألحكام
تدبيـــر تعتمـــده الدول األطراف لكي توقف بصورة جزئيــــة تطبيق
حكـــم أو أكثـــر مـــن أحكام إحـــدى المعاهـــدات ،على األقـــل بصفة
مؤقتـــة .وتســـمح بعــــض معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان للـــدول
األطـــراف ،في حـــاالت الطـــوارئ العامة التـــي تهدد حيـــاة الدولة،
بعـــدم التقيـــد علـــى نحـــو اســـتثنائي ومؤقـــت بعدد مـــن الحقوق

بقدر ما تقتضيه الحالــــة .بيـد أنــــه ال يجوز للدولة الطرف أن تتحلل
مـــن بعـــض الحقوق المحددة وال يجوز لها أن تتخـــذ تدابير تمييزية.
وثائق التفويض
باإلضافـــة إلـــى وثائق التفويض العامة التـــي تقدمها كل دولة من
الـــدول األعضـــاء فـــي األمم المتحـــدة ،يجب على رئيـــس كل دولة
عضـــو فـــي مجلس األمـــن أو رئيـــس حكومتهـــا أو وزيـــر خارجيتها
تقديـــم وثائـــق تفويـــض خاصـــة بالمجلـــس عـــن كل ممثـــل مـــن
وفدهـــا ،وذلك ألغـــراض االعتمـــاد الالزم للمشـــاركة فـــي أعمال
مجلـــس األمن.
مبدأ المساواة وعدم التمييز
ً
جـــزءا من أســـس ســـيادة
يمثـــل مبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز
القانون على جميع األشـــخاص ،والمؤسســـات ،والكيانات العامة
والخاصـــة ،بمـــا فيهـــا الـــدول نفســـها ،يجـــب أن يحاســـبوا وفقـــا
لقوانيـــن عادلـــة ونزيهـــة ومنصفـــة ولهـــم الحـــق فـــي أن يتمتعوا
بحمايـــة القانـــون دونما تمييز علـــى قدم المســـاواة .ويجب احترام
المســـاواة فـــي الحقـــوق بين الجميـــع دونمـــا تمييز على أســـاس
العـــرق أو الجنـــس أو اللغـــة أو الدين.

إعالنات حقوق
اإلنسان
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
وثيقـــة مهمـــة فـــي تاريـــخ حقـــوق اإلنســـان صاغه ممثلـــون من
مختلـــف الخلفيـــات القانونيـــة والثقافيـــة من جميع أنحـــاء العالم،
واعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة لألمم المتحـــدة في باريـــس في 10
ديســـمبر  1948بموجب القرار ( 217أ) بوصفه المعيار المشـــترك
الـــذي ينبغـــي أن تســـتهدفه كافة الشـــعوب واألمم .وهـــو يحدد،
وللمـــرة األولى ،حقوق اإلنســـان األساســـية التي يتعيـــن حمايتها
ً
لميا .
عا
إعالن حقوق اإلنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
إعـــان اعتمـــده المجلس األعلـــى في دورتـــه الخامســـة والثالثين
والتـــي ُعقدت بالدوحـــة في ديســـمبر 2014م ،وجاء هـــذا اإلعالن
فـــي ديباجـــة و» »27مادة.
إعالن طهران لحقوق اإلنسان
أصـــدره المؤتمـــر الدولي لحقوق اإلنســـان في طهـــران ،في مايو
1968م ،وأكـــد علـــى قناعتـــه بمبـــادئ اإلعـــان العالمـــي لحقوق
اإلنســـان وغيـــره مـــن الصكوك الدوليـــة في هذا الميـــدان ،ويحث
الشـــعوب والحكومـــات علـــى الـــوالء للمبـــادئ المجســـدة فـــي
اإلعـــان العالمي لحقوق اإلنســـان ،وعلى مضاعفـــة جهودها من
أجـــل توفير حيـــاة تتفق مع الحريـــة والكرامة وتفضي إلـــى الرفاهة
الجســـدية والعقليـــة واالجتماعيـــة والروحية للبشـــر أجمعين.
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إعالن برنامج فيينا
صـــدر عـــن المؤتمر الدولـــي لحقوق اإلنســـان المعقود فـــي فيينا
ً
رســـميا بالوفاء
مجـــددا التزام جميـــع الدول
يونيـــو 1993م ،وأكـــد
ً
بالتزاماتهـــا المتعلقـــة بتعزيـــز احتـــرام حقـــوق اإلنســـان والحريات
األساســـية للجميـــع ومراعاتهـــا وحمايتهـــا على الصعيـــد العالمي،
ً
وفقـــا لميثـــاق األمـــم المتحـــدة والصكـــوك األخـــرى المتعلقـــة

بحقـــوق اإلنســـان والقانـــون الدولي.

إعالن الحق في التنمية
ُاعتمـــد ونشـــر علـــى المـــإ بموجـــب قـــرار الجمعية العامـــة لألمم
المتحـــدة  128/41المؤرخ في ديســـمبر 1986م ،وجاء في ديباجة
و» »10مـــواد ،والحـــق فـــي التنمية حق مـــن حقوق اإلنســـان غير
قابـــل للتصـــرف وبموجبـــه يحق لـــكل إنســـان ولجميع الشـــعوب
المشـــاركة والمســـاهمة في تحقيـــق تنمية اقتصاديـــة واجتماعية
وثقافيـــة وسياســـية ،والتمتـــع بهذه التنميـــة يعني إعمـــال جميع
إعمـــاال ً
تاما.
حقـــوق اإلنســـان والحريات األساســـية
ً
إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية
هـــو إعالن األمـــم المتحدة الذي صـــدر في نيويورك في ســـبتمبر
ً
مجـــددا بـــأن المنظمـــة
2000م «فجـــر األلفيـــة الجديـــدة» ،وأكـــد
األمميـــة وميثاقها عنصران أساســـيان ال غنى عنهما لتحقيق مزيد
من الســـام والرخـــاء والعدل فـــي العالم .وهي كذلك مســـؤولية
جماعيـــة لدعم مبادئ الكرامة اإلنســـانية والمســـاواة والعدل على
المســـتوى العالمي.
إلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان
ً
وفقـــا لقرار اتخذه المؤتمر الدولي التاســـع للـــدول األمريكية
صدر
فـــي 1948م ،وتضمن العديد من الحقوق األساســـية لإلنســـان،
كالحـــق فـــي الحيـــاة والحريـــة والســـامة الشـــخصية ،والحـــق في
المســـاواة أمـــام القانـــون ،والحـــق فـــي الحريـــة الدينيـــة والعبادة،
والحـــق فـــي حريـــة البحـــث والـــرأي والتعبيـــر والنشـــر ،والحق في
حماية الشـــرف والســـمعة الشـــخصية والحياة الخاصـــة والعائلية،
والحـــق فـــي تكوين أســـرة وحمايتهـــا ،والحق في حمايـــة األمهات
واألطفـــال ،وغيرهـــا من الحقـــوق .باإلضافـــة إلى الواجبـــات تجاه
ا لمجتمع .
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إعالن مبادئ بشأن التسامح
اعتمـــده المؤتمر العام لليونســـكو فـــي دورته الثامنة والعشـــرين،
بباريـــس في نوفمبر 1995م .بغرض العزم علـــي اتخاذ كل التدابير
اإليجابية الالزمة لتعزيز التســـامح وســـط المجتمعات ،كونه ليس
ً
أيضا ضـــروري للســـام وللتقدم
مبـــدأ ُيعتـــز به فحســـب ،ولكنـــه
االقتصادي واالجتماعي لكل الشـــعوب.
إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
تـــم إجازتـــه من قبل مجلـــس وزراء خارجيـــة منظمة مؤتمـــر العالم
ً
تأكيدا للدور الحضـــاري والتاريخي
اإلســـامي ،أغســـطس 1990م،
لألمة اإلســـامية ،وللمســـاهمة في الجهـــود البشـــرية المتعلقة
بحقـــوق اإلنســـان التـــي تهـــدف إلـــى حمايتـــه مـــن االســـتغالل
واالضطهـــاد ،وتهـــدف إلـــى تأكيـــد حريتـــه وحقوقـــه فـــي الحيـــاة
الكريمـــة التـــي تتفـــق مـــع الشـــريعة اإلســـامية .وقناعـــة بـــأن
الحقـــوق األساســـية والحريات العامة في اإلســـام جـــزء من دين
ً
ً
جزئيا،
كليـــا أو
المســـلمين ال يملك أحد بشـــكل مبدئـــي تعطيلها
أو خرقهـــا أو تجاهلهـــا فهي أحكام إالهيـــة تكليفية أنزلهـــا الله في
كتبـــه ،وبعـــث بهـــا خاتم رســـله وتمم بها مـــا جاءت به الرســـاالت
الســـماوية الســـابقة وأصبحت رعايتها عبادة ،وإهمالها أو العدوان
ً
منكـــرا فـــي الديـــن وكل إنســـان مســـؤول عنهـــا بمفـــرده،
عليهـــا
واألمـــة مســـؤولة عنهـــا بالتضامن.

أجهزة األمم
المتحدة
الرئيسة
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أجهزة األمم المتحدة الرئيسة
األمم المتحدة
هـــي منظمة دولية أنشـــئت في عـــام 1945م ،وتتكـــون من 193
دولـــة عضـــو .وتسترشـــد األمـــم المتحـــدة فـــي مهمتهـــا وعملها
باألهـــداف والمقاصـــد الـــواردة في ميثاق تأسيســـها.
ميثاق األمم المتحدة
هـــو االتفاقيـــة التي تأسســـت بموجبهـــا منظمة األمـــم المتحدة،
والتـــي تـــم التوقيـــع عليهـــا فـــي مدينـــة ســـان فرانسيســـكو عام
ً
وفقا للمـــادة « »103من ميثاق األمم المتحدة .واختارت
1945م.
الـــدول أن تعطـــي هـــذه االتفاقية درجـــة أعلى مـــن كل االتفاقيات
األخـــرى .وهـــذا يعنـــي أنـــه في حال نشـــوب نـــزاع يجـــب أن يكون
اللتزامـــات الـــدول األعضـــاء تجـــاه الميثـــاق أولوية علـــى التزاماتها
بموجـــب االتفاقيـــات األخرى.
الجمعية العامة لألمم المتحدة
تأسســـت بموجب الفصل الرابع من ميثـــاق األمم المتحدة ،وهي
الجهـــاز الرئيـــس للمناقشـــات والتصويـــت ،وتتمثـــل كافـــة الدول
األعضـــاء في الجمعيـــة العامة بصوت واحد ،وذلـــك بموجب مبدأ
الديمقراطيـــة العالمية والذي بموجبه تتســـاوى كل الدول .تنتخب
ً
ً
رئيســـا لدورتها ،يشـــغل ذلـــك المنصب
ســـنويا
الجمعيـــة العامـــة
لفترة ســـنة واحـــدة .ومن المهام الرئيســـة للجمعيـــة العامة تلقي
تقاريـــر من أجهزة األمـــم المتحدة األخرى ،ودراســـة مبادئ التعاون
العـــام فـــي الحفـــاظ علـــى الســـام ،وتعزيـــز التعـــاون الدولي في
المجـــاالت االقتصادية واالجتماعية والتعاونيـــة وفي مجال حماية
حقوق اإلنسان.
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مجلس األمن
جهــازٌ تقـــــع علــى عاتقــه المســؤولية الرئيســة عــن صــون الســلم
ً
عضــوا ،خمســة دائميــن
واألمـــــن الدولييــن .ويتألــف مـــــن «»15
(الصيـــن ،وفرنســـا ،وروســـيا ،والمملكـــة المتحـــدة ،والواليـــات
المتحدة األمريكية) وعشـــــرة غيـــــر دائميـــــن تقوم الجمعية العامة
بانتخابهـــم كل ســـنتين ،وتراعـــى فـــي عمليـــة االنتخـــاب التوزيـــع
الجغرافـــي .ويأخـــذ المجلـــس زمـــام المبـــادرة فـــي تحديـــد وجـــود
تهديد للسلم أو عمـــــل مــن أعمــال العــدوان .ويطلــب من الــدول
ً
وفقا للفصل
األطـــــراف فــي النـــــزاع تســويته بالطــرق الســـــلمية
السادس من الميثاق .وفـــــي بعــض الحـــــاالت ،يمكــن لمجلــس
وصــوال إلى اإلذن باســتخدام
األمـــــن اللجــوء إلى فــرض جـــــزاءات
ً
ً
وفقا للفصل
القــوة لصــون الســلم واألمــن الدولييــن وإعادتهــما
الســـابع من الميثاق.
المجلس االقتصادي واالجتماعي
المجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي هو الجهـــاز الرئيســـي لألمم
المتحـــدة فيما يتعلق بالقضايا االقتصاديـــة واالجتماعية العالمية.
تأســـس بموجـــب الفصـــل العاشـــر مـــن ميثـــاق األمـــم المتحدة.
ويتكـــون مـــن « »54دولـــة يتم اختيارها مـــن قبل الجمعيـــة العامة
لمـــدة ثـــاث ســـنوات .والمجلس يعـــد المنبر الرئيـــس في األمم
المتحـــدة لمناقشـــة القضايـــا االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وصياغة
التوصيـــات المتعلقـــة بذلك.
مجلس الوصاية
تم إنشـــاء مجلـــس الوصاية كأحد األجهزة الرئيســـة لألمم المتحدة
ُ
وأنيـــط به مهمة اإلشـــراف علـــى إدارة األقاليم المشـــمولة بنظام
الوصايـــة .وكان مـــن األهداف الرئيســـة للنظام تشـــجيع النهوض
بســـكان تلك األقاليـــم ،وتقدمهم التدريجي صـــوب الحكم الذاتي
أو االســـتقالل .ويتألـــف المجلـــس مـــن أعضـــاء مجلـــس األمـــن
الدائميـــن الخمســـة ،وهـــم الصين وفرنســـا ،وروســـيا ،والمملكة
المتحـــدة ،والواليات المتحـــدة األمريكية.

محكمة العدل الدولية
هي الجهــاز القضائـــــي لألمــم المتحــدة مــن بين أجهزتها الرئيسية
الســـت .وتضطلع المحكمة بتســـوية المنازعات بين األعضاء التي
ً
جـــــزءا
قبلت بسلطتها واختصاصها .ويشـــــكل نظامهـــــا األساس
ال يتجـــــزأ مــن ميثـــــاق األمــم المتحـــــدة .وقرارات المحكمة حول
النزاعـــات تكون ملزمـــة للدول التي قبلت بالتســـوية مـــن خاللها،
ويجـــوز لهـــا إصدار آراء استشـــارية قانونية في تفســـير المعاهدات.
ً
قاضيا يتم انتخابهـــم من قبل الجمعية
وتتألـــف المحكمة مـــن 15
العامـــة ومجلـــس األمـــن لمـــدة  9ســـنوات ويجـــب أن يتوافـــق
تشـــكيل قضاة المحكمـــة مع تمثيـــل األنظمة القانونية الرئيســـة
في العالم.
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الوكاالت الدولية المتخصصة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP
هـــو شـــبكة تطويـــر عالميـــة تابعـــة لألمـــم المتحـــدة ،ومنظمـــة
تدعـــم التغييـــر وربط الدول بالمعرفـــة والخبرة والموارد لمســـاعدة
األشـــخاص لبنـــاء حياة أفضـــل .وتعمل في  177دولة وتســـاعدها
علـــى تطوير حلولهـــا لمواجهة تحديات التنميـــة المحلية والعالمية.
منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF
تأسســـت عـــام 1946م ،بغرض رعايـــة ضحايا الحـــروب في الدول
التـــي تعرضت للدمار الناتج عـــن الحرب العالمية الثانية ،وتســـعى
لتحقيـــق العديـــد من األهـــداف المتعلقـــة بتوفير مســـتوى معين
من الرفـــاه لألطفال المنكوبيـــن ،ومحاربة األمـــراض التي تصيب
األطفـــال بشـــكل خـــاص ،وقامـــت بوضع برامـــج واســـتراتيجيات
للوقايـــة مـــن األمـــراض الخطيـــرة المنقولـــة كمرض اإليـــدز ،كما
عملـــت علـــى تقديـــم التمويـــل المـــادي الـــازم لتأميـــن الخدمات
التعليميـــة لألطفـــال ،من خـــال توفيـــر المرافـــق التعليمية لهم.
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين UNHCR
إحـــدى منظمات األمم المتحدة التي أنشـــئت بهدف حماية ودعم
الالجئيـــن ،بطلب من حكومـــة ما ،أو من األمم المتحدة نفســـها،
وتســـاعد الالجئيـــن في إتمـــام عودتهـــم االختيارية إلـــى أوطانهم،
المســـتقبلة ،أو إعـــادة التوطين لبلد
أو االندمـــاج في المجتمعات
ِ
ثالثة.

بالبيانـــات وتوفيـــر الدعـــم التقني
الخيـــارات السياســـية المســـندة
ّ
للبلـــدان ورصد االتجاهـــات الصحيـــة وتقييمها.
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO
تتمثل رســـالتها في إرســـاء الســـام من خالل التعاون الدولي في
مجـــال التربية والعلوم والثقافـــة ،ومقرها باريس.
منظمة العفو الدولية
منظمة غير حكومية مســـتقلة عن جميـــع الحكومات والمعتقدات
السياســـية ،تأسســـت في يوليو 1961م كحركـــة تطوعية عالمية،
متخصصة في الدفاع عـــــن حقــوق الســـــجناء السياســيين ،وهــي
ال تؤيـــــد وال تعـــــارض آراء الضحايـــــا الذين تسعى لحمايتهم ،ولها
اســـتقاللها المالـــي عـــن الحكومـــات ،وتعتمـــد علـــى التبرعـــات،
ً
ضمانـــا لحيادهـــا وعـــدم
والمســـاهمات الفرديـــة وغيـــر الرســـمية
التأثيـــر علـــى نشـــاطها ،ولها العديـــد من الفروع فـــي مختلف دول
العالم.
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  -هيومن رايتس واتش
إحـــدى المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الرئيســـة العاملـــة فـــي مجال
حقـــوق اإلنســـان علـــى المســـتوى الدولـــي .وهـــي منظمـــة غيـــر
ربحيـــة تأسســـت عـــام 1978م ،وتتخد مـــن مدينة نيويـــورك مقرا
لهـــا .تمارس نشـــاطها في الدفاع عـــن حقوق اإلنســـان ،وتقصي
الحقائـــق ،وإعـــداد التقارير واســـتخدام وســـائل اإلعـــام للتأثير في
مجـــال عملهـــا .ولديها تعـــاون مع األمـــم المتحـــدة والمجموعات
اإلقليميـــة مثل االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي والمؤسســـات
الماليـــة العالمية باتجاه التغيير في السياســـات والممارســـات من
أجل حقـــوق اإلنســـان والعدالة حـــول العالم.

منظمة الصحة العالمية
تمثل الســـــلطة التوجيهيــة والتنســـــيقية ضمــن منظومــة األمــم
المتحـــــدة فيمـــــا يخص المجال الصحي .وهي مســـؤولة عن تأدية
دور قيـــادي فـــي معالجة المســـائل الصحيـــة العالميـــة ،وتصميم
برنامـــج البحـــوث الصحيـــة ووضـــع القواعـــد والمعاييـــر ،وتوضيح
هيئة حقوق اإلنسان
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اآلليات الدولية
اآلليات التعاقدية
هــــي اآللــــيات التي تنشأ بمقتضى أحكام االتفاقية المرتبطة بها،
وتقتصـــر مهامهـــا علـــى مراقبـــة تطبيق الـــدول األطـــراف ألحكام
االتفاقــــية والحقـــوق الواردة فيها وذلك من خالل ،تلقي ودراســـة
التقاريـــر التـــي تقدمهـــا الـــدول األطراف فـــي االتفاقيـــة ،وتقديم
مالحظـــات ختاميـــة أو توصيـــات للـــدول األطـــراف فـــي أعقـــاب
مناقشـــة التقاريـــر ،كمـــا يمكنها تلقي الرســـائل أو الشـــكاوى عند
انتهـــاك حـــق من الحقـــوق التي أقرتهـــا االتفاقية ،وذلـــك في حال
اعتـــراف الدولة باختصـــاص هيئة المعاهدة بالنظر في الشـــكاوى.
مثـــال :اللجنـــة المعنية بحقوق الطفـــل ،واللجنـــة المعنية بحقوق
اإلنسان.
اآلليات غير التعاقدية
وهـــي اآلليـــات المنشـــأة فـــي إطـــار مجلـــس حقـــوق اإلنســـان
وتســـتند إلى التـــزام الدول بتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان بموجب
ميثـــاق األمـــم المتحـــدة .وأهـــم اآلليـــات غيـــر التعاقدية هـــي آلية
االســـتعراض الـــدوري الشـــامل وآليـــة اإلجـــراءات الخاصة.

المقرر القطري
ً
عضوا أو اثنين مـــن أعضائها للعمل كمقررين
تعيـــن معظم اللجان
قطرييـــن لـــكل تقريــــر معروض من تقاريـــر الدول األطـــراف للنظر
فيـــه .وعـــادة ما يتولـــى المقرر القطـــري الدور القيــــادي في وضع
قائمة القضايا ،وفي توجيه األســـئلة إلـــى الوفد أثناء الدورة ،وفي
صياغة المالحظـــات الختامية التي تُ ناقشـــها اللجنة وتعتمدها.
االستعراض الدوري الشاملUPR-
عمليـــة فريدة تنطوي على اســـتعراض ســـجالت حقوق اإلنســـان
الخاصـــة بجميـــع الدول األعضـــاء في األمم المتحـــدة البالغ عددها
 193دولـــة مـــرة كل أربـــع ســـنوات .ويعتبـــر االســـتعراض الدوري
هاما من قبل مجلس حقوق اإلنســـان يســـتند إلى
الشـــامل
ً
إبداعا ً
المســـاواة في المعاملة بيـــن جميع البلدان .ويوفـــر فرصة لجميع
الدول لإلعـــان عن اإلجراءات التي اتخذتها لتحســـين أحوال حقوق
اإلنســـان فـــي بلدانها والتغلب علـــى التحديات التـــي تواجه التمتع
بحقـــوق اإلنســـان .كمـــا يتضمـــن االســـتعراض الدوري الشـــامل
ً
تقاســـما ألفضـــل ممارســـات حقوق اإلنســـان في مختلـــف أنحاء
الكـــرة األرضية.

المقرر الخاص
وهـــو خبيـــر مســـتقل يعينـــه مجلس حقوق اإلنســـان لكـــي يبحث
ً
ً
ً
تقريرا
إنســـان محـــددٍ  ،ويقـــدم
طريـــا أو موضـــوع حقوق
وضعـــا ُق
ٍ
عنـــه إلـــى المجلـــس .وهـــذا المنصـــب منصـــب شـــرفي والخبيـــر
ً
ً
أجـــرا عن عمله.
موظفـــا لدى األمـــم المتحـــدة وال يتقاضى
ليـــس
والمقـــررون الخاصـــون جزء من اإلجـــراءات الخاصة لمجلس حقوق
اإلنسان.
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القانون الدولي لحقوق اإلنسان
مجموعـــة القواعـــد والمبـــادئ المنصـــوص عليها فـــي اإلعالنات
والمعاهـــدات الدوليـــة والتـــي تؤمـــن حقـــوق وحريـــات األفـــراد
ويرســـي القانون الدولـــي لحقوق اإلنســـان التزامات
والشـــعوبُ ،
تتقيـــد الـــدول باحترامهـــا والتصرف بطـــرق معينـــة أو االمتناع عن
أفعـــال معينة ،مـــن أجل تعزيـــز وحماية حقوق اإلنســـان والحريات
األساســـية لألفـــراد أو الجماعـــات .وهـــو مدونـــة شـــاملة تخضـــع
للحمايـــة الدولية .تضمن مجموعة واســـعة من الحقوق المتعارف
عليهـــا ،بمـــا فيهـــا الحقـــوق المدنيـــة والثقافيـــة واالقتصاديـــة
والسياســـية واالجتماعية.
القانون اإلنساني الدولي
أحد فـــــروع القانـــــون الدولـــــي العـــــام ،ويتكـــــون مـــــن مجموعــة
القواعـــــد القانونيـــة والعرفيـــة التـــي تنطبـــق فـــي زمـــن النزاعات
المســـلحة الدوليـــة وغيـــر الدوليـــة ،وتهـــدف القواعـــد إلـــى حماية
األشخاص المتضررين مـــــن النـــــزاع المســـــلح وكذلـــــك حمايـــــة
األمـــــوال واألعيـــــان التـــــي ليس لهــا عالقة مباشـــــرة بالعمليــات
العســكرية .كما تهـــــدف إلى تنظيــم أســاليب ووســائل اســتخدام
القـــــوة فــي النـــــزاع المســـــلح .ويستند القانون اإلنساني الدولي
علـــى مجموعة مـــن األحكام المكتوبـــة للقانون اإلنســـاني الدولي
فـــي االتفاقات واإلعالنـــات المختلفة الموقعة فـــي الهاي أعوام
ً
أيضـــا
1973 ،1970 ،1899،1907،1954،1957م كمـــا يســـتند
علـــى اتفاقيات جنيـــف األربع.
اتفاقيات جنيف األربع
تشـــكل اتفاقيـــات جنيـــف األربعـــة «1949م» مـــع بروتوكوليهـــا
اإلضافييـــن جوهر القانون الدولي اإلنســـاني ،إذ أنها تتناول حماية
حقـــوق اإلنســـان األساســـية فـــي حالـــة النـــزاع المســـلح وطريقة
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االعتنـــاء بالجرحـــى والمرضـــى وأســـرى الحـــرب وحمايـــة المدنيين
والتخفيـــف مـــن معاناتهـــم أثنـــاء األعمـــال العســـكرية .وهـــي:
اتفاقيـــة جنيف األولى لتحســـين حالة الجرحـــى والمرضى بالقوات
المســـلحة فـــي الميـــــدان ،واتفاقيـــــة جنيـــــف الثانيـــــة الخاصـــــة
باالهتمــام بالمرضــى والجرحــى والغرقــى المنتســبين إلى القــوات
المســـــلحة البحرية ،واتفاقيـــــة جنيـــــف الثالثـــــة الخاصـــــة بأســرى
الحـــــرب وطريقــة معاملتهــم والتعامــل معهـــــم ،واتفاقية جنيف
الرابعـــة الخاصة بحماية المدنيين واالعتنـــاء بهم في حالة الحروب.
وعليـــه فـــإن اتفاقيات جنيف تنظم قوانين الحـــرب وأحكام اإلغاثة.
القانون الدولي اإلنساني العرفي
مجموعـــــة قواعــد مســـــتمدة مــن ممارســات عامـــــة أو شــائعة،
وهـــــو المعيـــــار األساســـــي للســلوك فـــــي النزاعـــــات المســلحة
ً
عالميــا،
الــذي قبــل بــه المجتمـــــع الدولــي .ويطبــق هذا القانــون
بغــض النظــر عــن تطبيــق قانــون المعاهــدات ،وهــو مبنــي علــى
وينظـــــر إليها باعتبارهــا
ممارســـــات عامــة وموحــدة
ً
فعال للــدولُ ,
ً
قانونـــــا .وقـــد قامـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمر بدراســـة

مهمـــة خلصـــت منها إلى تحديـــد القواعد الرئيســـة لهـــذا القانون.

االتفاقيات
الدولية
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تـــم توســـيع هيـــكل القانـــون الدولي لحقـــوق اإلنســـان من خالل
سلســـلة مـــن المعاهـــدات والبروتوكـــوالت الدوليـــة لحقـــوق
اإلنســـان وغيرهـــا مـــن الصكـــوك المعتمـــدة منـــذ عـــام 1945م.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اتفاقيـــة اعتمدتهـــا الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وعرضتهـــا
للتوقيـــع والتصديق واالنضمام بقرارهـــا  180/34المؤرخ في 18
ديســـمبر  ,1979وبـــدأ نفاذها فـــي  3ســـبتمبر 1981م .وبموجب
االتفاقيـــة تشـــجب الـــدول األطـــراف جميـــع أشـــكال التمييز ضد
المـــرأة ،وتتفـــق علـــى أن تنتهج بكــــل الوســـائل المناســـبة ودون
إبطـــاء ،سياســـة تســـتهدف القضـــاء على التمييـــز ضدها.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اتفاقيـــة اعتُ مـــدت بقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة رقم
ً
ووفقا لالتفاقية تتعهد الــــدول
( )١٠٦/٦١وتاريخ ١٣ديســـمبر ٢٠٠٦م.
األطـــراف بكفالة وتعزيـــز إعمال كافة حقوق اإلنســـان والحــــريات
ً
تاما لجميع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة دون أي
إعمـــاال
األساســـية
ً
تمييـــز من أي نـــوع على أســـاس اإلعاقة.
اتفاقية حقوق الطفل
وفتـــح بـــاب التوقيـــع والتصديـــق عليهـــا
ُاعتمـــدت االتفاقيـــة ُ
واالنضمـــام إليهـــا بقـــرار الجمعية العامـــة لألمم المتحـــدة ()٢٥/٤٤
بتاريـــخ  ٢٠نوفمبـــر ١٩٨٩م وبـــدأ نفاذهـــا بتاريخ  ٢ســـبتمبر ١٩٩٠م.
ً
ووفقـــا لالتفاقيـــة تتعهـــد الـــدول األطـــراف بـــأن تضمـــن للطفل
الحمايـــة والرعايـــة الالزمتيـــن لرفاهيتـــه ،مراعية حقـــوق وواجبات
ً
قانونا عنه.
والديـــه أو أوصيائـــه أو غيرهم من األفراد المســـؤولين
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اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها
تبنـــت الجمعية العامـــة لألمم المتحدة اتفاقية منـــع جريمة اإلبادة
الجماعيـــة فـــي ديســـمبر 1948م ودخلت حيز النفاذ عـــام 1951م.
عـــرف االتفاقيـــة اإلبـــادة الجماعيـــة على أنهـــا ً
«أيا مـــن األفعال
وتُ ّ
المرتكبـــة على قصـــد التدمير الكلـــي أو الجزئي لجماعـــة قومية أو
إثنيـــة أو عنصريـــة أو دينية .ويتضمـــن ذلك القتـــل ،وإلحاق األذى
ً
عمـــدا لظروف
الجســـدي أو الروحـــي الخطيـــر ،وإخضـــاع الجماعـــة
ً
ً
جزئيا ،وفـــرض تدابير
كليـــا أو
معيشـــية يـــراد بها تدميرهـــا المادي
تهـــدف إلـــى الحيلولة دون إنجـــاب األطفال داخـــل الجماعة ،ونقل
أطفال عنـــوة إلى جماعـــة أخرى.
االتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن
وأفـــراد أســـرهم
وهـــي اتفاقيـــة ُاعتمـــدت بقـــرار الجمعيـــة العامـــة  45بتاريـــخ 18
ديســـمبر 1990م .وتتعهـــد الـــدول األطـــراف باحتـــرام الحقـــوق
المنصـــوص عليهـــا في هـــذه االتفاقيـــة وتأمينها لجميـــع العمال
المهاجريـــن وأفراد أســـرهم الموجودين في إقليمهـــا أو الخاضعين
لواليتهـــا دون تمييـــز مـــن أي نوع ،مثـــل التمييز بســـبب الجنس،
أو العنصـــر ،أو اللـــون ،أو اللغـــة ،أو الديـــن أو المعتقـــد ،أو الـــرأي
السياســـي أو غيره ،أو األصل القومـــي ،أو العرقي ،أو االجتماعي،
أو الجنســـية ،أو العمـــر ،أو الوضـــع االقتصـــادي ،أو الملكيـــة ،أو
الحالـــة الزوجيـــة ،أو المولـــد ،أو أي حالـــة أخرى.
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
وهـــي اتفاقيـــة تلـــزم كل دولـــة طـــرف باتخـــاذ التدابيـــر المالئمـــة
للتحقيـــق في حاالت االختفاء القســـري واليجـــوز التذرع بأي ظرف
ســـواء تعلق األمر بحالة حرب أو التهديد باندالعها،
اســـتثنائي كان،
ً
أو بانعـــدام االســـتقرار السياســـي الداخلـــي ،أو بأيـــة حالة إســـتثناء
أخـــرى ،لتبريـــر حالـــة االختفاء القســـري التي يقوم بها أشـــخاص أو
مجموعـــات من األفراد يتصرفـــون دون إذن أو دعم أو موافقة من
الدولـــة ،وتقديمهم إلـــى المحاكمة.

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
وفتـــح بـــاب التوقيـــع والتصديق
وهـــي اتفاقيـــة دوليـــة ُاعتمـــدت ُ
عليهـــا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة  ٢١٠٦بتاريـــخ  ٢١ديســـمبر ١٩٦٥م
وبـــدأ نفاذهـــا بتاريخ  ٤ينايـــر ١٩٦٩م .وتســـتهدف االتفاقية القضاء
علـــى التمييـــز العنصـــري في جميـــع أنحـــاء العالم ،بكافة أشـــكاله
ومظاهـــره ،وضـــرورة تأميـــن فهـــم كرامـــة اإلنســـان واحترامه.
اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو
العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة
ُاعتمـــدت االتفاقيـــة وفتـــح بـــاب التوقيـــع والتصديـــق عليهـــا

واالنضمـــام إليهـــا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة رقم
()٤٦/٣٩وتاريخ١٠ديســـمبر ١٩٨٤م وبـــدأ نفاذها فـــي ٢٦يونيو ١٩٨٧م.
ً
ووفقـــا لالتفاقية تتخذ الدول األطراف إجراءات تشـــريعية أو إدارية
أو قضائيـــة فعالـــة أو أية إجـــراءات أخرى لمنع أعمـــال التعذيب في
أي إقليـــم يخضـــع الختصاصهـــا القضائي.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وعـــرض للتوقيـــع والتصديـــق واالنضمـــام
وهـــو اتفـــاق ُاعتمـــد ُ
بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بتاريـــخ 16
ً
ووفقا لهذا
ديســـمبر1966م وبـــدأ نفاذه فـــي  23مـــارس ،1976
العهـــد تلتـــزم كل دولة طرف باحتـــرام الحقوق المعتـــرف بها فيه،
وكفالـــة هـــذه الحقـــوق لجميـــع األفـــراد الموجودين فـــي إقليمها
والداخليـــن في واليتها ،دون أي تمييز بســـبب العرق ،أو اللون ،أو
ً
ً
سياســـيا ،أو
سياســـيا أو غير
الجنـــس ،أو اللغـــة ،أو الدين ،أو الرأي
األصـــل القومـــي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النســـب ،أو غير ذلك
من األســـباب.
العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة
والثقافيـــة
ُ
وعـــرض للتوقيـــع والتصديـــق واالنضمـــام
عتمـــد
ا
اتفـــاق
وهـــو
ُ
بموجب قـــرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  16ديســـمبر
ً
ووفقـــا للعهد فإن على
1966م وبـــدأ نفـــاذه في  3ينايـــر 1976م،
الـــدول األطـــراف أن تتخـــذ ـــــــ بمفردهـــا وعـــن طريق المســـاعدة
والتعـــاون الدولييـــن ،وال ســـيما علـــى الصعيديـــن االقتصـــادي
والتقنـــي ،وبأقصـــى ما تســـمح بـــه مواردهـــا المتاحة ـــــــــ ما يلزم

مـــن خطوات لضمان التمتع الفعلـــي التدريجي بالحقوق المعترف
بهـــا فـــي هذا العهد ،ســـالكة إلـــى ذلك جميع الســـبل المناســـبة،
ً
وخصوصا ســـبيل اعتمـــاد تدابير تشـــريعية.
البروتوكـــول االختيـــاري التفاقيـــة حقـــوق الطفل المتعلـــق ببيع
األطفال وبغاء األطفال واســـتغالل األطفال فـــي المواد اإلباحية
ُاعتمـــد وعـــرض للتوقيـــع والتصديـــق واالنضمـــام بموجـــب قرار
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة  263بتاريخ  25مايـــو 2000م
ً
ووفقـــا للبروتوكول تحظر
ودخـــل حيز النفاذ فـــي  18يناير 2002م.
الـــدول األطـــراف بيـــع األطفـــال واســـتغالل األطفال فـــي البغاء
وفـــي المـــواد اإلباحيـــة كما هو منصـــوص عليه فـــي البروتوكول.
البروتوكـــول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشـــتراك
األطفال في النزاعات المســـلحة
ُاعتمـــد وعـــرض للتوقيـــع والتصديـــق واالنضمـــام بموجـــب قرار

الجمعيـــة العامـــة لألمم المتحـــدة ( )263بتاريـــخ  25مايو 2000م
ً
ووفقـــا للبروتوكول تحظر
ودخـــل حيز النفاذ فـــي  18يناير 2002م.
الـــدول األطـــراف بيـــع األطفـــال واســـتغالل األطفال فـــي البغاء
وفـــي المـــواد اإلباحيـــة كما هو منصـــوص عليه فـــي البروتوكول.
البروتوكـــول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشـــتراك
األطفال في النزاعات المســـلحة
ُاعتمـــد وعـــرض للتوقيـــع والتصديـــق واالنضمـــام بموجـــب قرار

الجمعيـــة العامـــة لألمم المتحـــدة ( )263بتاريـــخ  25مايو 2000م
ً
ووفقـــا للبروتوكـــول
ودخـــل حيـــز النفـــاذ فـــي  23فبرايـــر 2002م.
ً
عمليا لضمان عدم
تتخـــذ الدول األطـــراف جميع التدابير الممكنـــة
اشـــتراك أفـــراد قواتها المســـلحة الذين لـــم يبلغوا الثامنة عشـــرة
ً
ً
مباشـــرا في األعمال الحربيـــة .كما تكفل الدول
اشـــتراكا
من العمر
األطـــراف عـــدم خضوعهم للتجنيد اإلجباري في قواتها المســـلحة.
البروتوكول االختياري التفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة
ُاعتمـــد بقـــرار الجمعية العامـــة لألمـــم المتحـــدة ( )106/61بتاريخ
ً
ووفقـــا للبروتوكول تعتـــرف الدولة الطرف
 13ديســـمبر 2006م.
باختصاص لجنة حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بتلقي البالغات
مـــن األفـــراد أو مجموعات األفراد أو باســـم األفـــراد أو مجموعات
هيئة حقوق اإلنسان
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األفـــراد المشـــمولين باختصاصهـــا والذيـــن يدعـــون أنهـــم ضحايا
انتهـــاك دولـــة طرف ألحـــكام االتفاقية.
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
وهـــي معاهـــدة دولية تهـــدف لحماية حقـــوق اإلنســـان والحريات
األساســـية في قـــارة أوروبا،حيث وضع مســـودتها مجلـــس أوروبا
والمكـــون عـــام 1950م ،وبـــدأ تطبيقهـــا فـــي ســـبتمبر 1953م.
وتضمنـــت االتفاقيـــة ،حـــق اإلنســـان في الحيـــاة ،وعـــدم اإلعدام
ً
ً
تنفيـــذا لحكـــم قضائي بإدانتـــه في جريمـــة يقضي فيها
عمـــدا إال
القانـــون بتوقيع هـــذه العقوبة.

الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
تمـــت إجازته مـــن قبل مجلـــس الرؤســـاء األفارقة بدورتـــه العادية
رقـــم  81فـــي نيروبي يونيـــو 1981م ،ونـــص على أن يتمتع كــــل
شــــخص بـالحقوق والحريـات المعتـرف بهـا والمكفولة له في هـذا
ً
قائمـا علـى العنصـر أو العـرق أو
الميثــــاق دون تمييز خاصة إذا كان
اللــــون أو الجنس أو اللغة أو الــــدين أو الــــرأي السياسي أو أي رأي
آخــــر ،أو المنشـــأ الوطنـــي أو االجتماعي أو الثـــروة أو المولد أو أي
وضع آخر.
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
وهـــو ميثـــاق ُأعتمـــد مـــن قبـــل القمـــة العربية السادســـة عشـــرة
بتونـــس  23مايـــو  ,2004بهـــدف وضـــع حقـــوق اإلنســـان فـــي
الـــدول العربيـــة ضمـــن االهتمامـــات الوطنيـــة األساســـية التـــي
ثال ســـامية وأساســـية توجـــه إرادة
تجعـــل من حقـــوق اإلنســـان ُم ً
اإلنســـان في الـــدول العربيـــة وتمكنه مـــن االرتقاء نحـــو األفضل
ً
وفقـــا لما ترتضيـــه القيم اإلنســـانية النبيلة .وإعـــداد األجيال لحياة
حـــرة مســـؤولة في مجتمـــع مدني متضامـــن وقائم علـــى التالزم
بيـــن الوعي بالحقوق وااللتزام بالواجبات وتســـوده قيم المســـاواة
والتســـامح واالعتدال.
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أجهزة حقوق اإلنسان
مجلس حقوق اإلنسان
كيـــان أنشـــأته الجمعيـــة العامة في مـــارس  2006بغـــرض تقديم
التقاريـــر مباشـــرة للجمعيـــة العامـــة ،وحـــل محـــل لجنـــة األمـــم
ً
عاما
المتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان التـــي كانـــت قائمـــة منـــذ «»60
بوصفهـــا الهيئـــة الرئيســـة لألمـــم المتحـــدة والحكوميـــة والدولية
ً
عضوا
المســـؤولة عن حقوق اإلنســـان .ويتكون المجلـــس من 47
مـــن ممثلـــي الـــدول ،وتتمثـــل مهمته فـــي حماية وتعزيـــز حقوق
اإلنســـان في جميـــع أنحـــاء العالم.
المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
تُ عـــد النقطـــة المحوريـــة ألنشـــطة األمـــم المتحـــدة فـــي مجـــال
حقـــوق اإلنســـان .وهي بمثابـــة أمانـــة لمجلس حقوق اإلنســـان،
والهيئـــات المنشـــأة بموجب معاهـــدات (لجان الخبـــراء التي تراقب
االلتـــزام بالمعاهـــدة) وغيرهـــا مـــن هيئـــات حقـــوق اإلنســـان في
األمـــم المتحـــدة .كمـــا تضطلـــع باألنشـــطة الميدانية فـــي مجال
حاســـما فـــي الحفاظ
دورا
حقـــوق اإلنســـان .وتلعـــب
ّ
ً
المفوضيـــة ً
علـــى ســـامة الركائز األساســـية الثـــاث لألمم المتحـــدة ،وهي:
الســـام ،واألمـــن ،وحقـــوق اإلنســـان والتنمية.
المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة
يمـــارس مفـــوض األمـــم المتحـــدة الســـامي لحقـــوق اإلنســـان
المســـؤولية الرئيســـية عـــن أنشـــطة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق
اإلنســـان .وتـــم تكليف المفوض الســـامي بالرد علـــى االنتهاكات
الخطيـــرة لحقـــوق اإلنســـان واتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة.

اللجنة الدولية للصليب األحمر
ً
ً
إنســـانية على وجه
مهمة
وهـــي منظمة محايدة مســـتقلة ،تـــؤدي
الحصـــر تتمثل فـــي حمايـــة أرواح وكرامـــة ضحايا الحـــرب والعنف
الداخلـــي وتقديـــم المســـاعدة لهـــم .وتســـعى اللجنة جاهـــــدة إلى
تفـــــادي المعانـــــاة بنشـــــر وتقويـــــة القانـــــون الدولـــــي اإلنساني
والمبـــــادئ اإلنســـانية العالميـــــة ،وقـــــد ُأنشـــــئت عـــــام 1863م
وانبثقـــــت عنهـــــا الحركة الدولية للصليب األحمـــر والهالل األحمر.
المحكمة الجنائية الدولية
هـــي أول محكمة عالميـــة لمعالجة االنتهاكات الجســـيمة للقانون
الدولـــي اإلنســـاني ،والجرائـــم ضـــد اإلنســـانية واإلبـــادة الجماعية
وجريمـــة العـــدوان .وتم تأسيســـها مطلـــع يوليـــو 2002م ،بعد أن
صادقـــت عليهـــا  60دولـــة .وليـــس لها ســـلطة على التشـــريعات
الوطنيـــة الجنائيـــة ولكنهـــا تكمـــل األنظمـــة الوطنيـــة .ويخضـــع
اختصـــاص المحكمـــة الجنائية للموافقة المســـبقة للدول ،أي أنها
تنظـــر فـــي القضايا إذا قبلـــت الدولة التـــي ينتمي إليها الشـــخص
المتهـــم باختصاص المحكمة .كما ويمكن لهـــا النظر في القضايا
التـــي تقع ضمـــن اختصاصها إذا تـــم إحالة القضيـــة إليها من قبل
مجلـــس األمن الدولي بموجب الفصل الســـابع مـــن ميثاق األمم
المتحدة.
الهيئـــة الدائمـــة المســـتقلة لحقـــوق اإلنســـان بمنظمـــة التعاون
ا إل سال مي
عضوا
وهـــي هيئـــة خبـــراء استشـــارية تتكـــون مـــن ثمانيـــة عشـــر
ً
ترشـــحهم حكومـــات الدول األعضـــاء مـــن الخبراء المشـــهود لهم
بالكفـــاءة العاليـــة فـــي مجال حقـــوق اإلنســـان ،وينتخبهم مجلس
وزراء خارجيـــة الـــدول األعضـــاء لمـــدة ثـــاث ســـنوات .ومقرهـــا
مدينـــة جدة ،وتختـــص بتقديم التعـــاون الفني في ميـــدان حقوق
اإلنســـان والتوعية بها وتقديم المشـــورة في هـــذه القضايا للدول
األعضـــاء ،وتعزيـــز ودعـــم دور المؤسســـات الوطنيـــة ومنظمـــات
المجتمـــع المدنـــي المعتمـــدة فـــي الـــدول األعضـــاء فـــي مجـــال
حقوق اإلنســـان.
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المحكمة العربية لحقوق اإلنسان
وهـــي هيئـــة قضائية عربية مســـتقلة تهدف إلى تعزيـــز رغبة الدول
األطـــراف فـــي تنفيـــذ التزاماتها فيما يتعلــــق بحقــــوق اإلنســـان
وحرياتـــه ،ومقرهـــا المنامة – مملكـــة البحرين.
هيئة حقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية
أنشـــئت بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء ذي الرقـــم  207والمؤرخ
فـــي 1426/8/26هــــ ،وهـــي شـــخصية اعتبارية بموجـــب «تنظيم
هيئـــة حقـــوق اإلنســـان» الصادر بقـــرار مجلـــس الوزراء رقـــم ()٢٠٧
وتاريـــخ ١٤٢٦ /٨ /٨هــــ ،والمعـــدل بقـــرار المجلـــس ذي الرقم 237
فـــي 1437/6/5هــــ  ،وتهـــدف الهيئة إلـــى حماية حقوق اإلنســـان
وفقا لمعايير حقوق اإلنســـان الدولية في
فـــي المملكـــة وتعزيزها ً
جميع المجاالت ،ونشـــر الوعي بها واإلســـهام فـــي ضمان تطبيق
ذلـــك في ضـــوء أحكام الشـــريعة اإلســـامية .والهيئة هـــي الجهة
المختصـــة بإبـــداء الرأي والمشـــورة فيمـــا يتعلق بمســـائل حقوق
اإلنسان.
لجنـــة حقـــوق اإلنســـان والهيئـــات الرقابية بمجلس الشـــورى في
ا لمملكة
تُ عنـــى هـــذه اللجنة بدراســـة ما يردها مـــن موضوعـــات لها عالقة
بهيئـــة حقـــوق اإلنســـان ،أو هيئـــة الرقابـــة ومكافحة الفســـاد ،أو
الديـــوان العـــام للمحاســـبة .كمـــا تعنـــى بدراســـة الموضوعـــات
واألنظمـــة واللوائـــح ذات العالقـــة بحقـــوق اإلنســـان والهيئـــات
الرقابيـــة ،ومكافحـــة الفســـاد ،ودراســـة االتفاقيـــات الدوليـــة أو
الثنائيـــة أو اإلقليمية التـــي لها عالقة بحقوق اإلنســـان ،والهيئات
الرقابيـــة ،ومكافحـــة الفســـاد ،وعرضهـــا علـــى مجلـــس الهيئـــة
للمصادقـــة عليهـــا والرفـــع عنهـــا للمقـــام الســـامي الســـتكمال
إجـــراءات االنضمـــام لالتفاقيـــات والمعاهـــدات.
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية
ُأنشـــئت عـــام 2004م ،لحماية حقوق اإلنســـان والدفاع عنها وفق
أحكام الشـــريعة اإلســـامية والنظام األساســـي للحكم واألنظمة
المرعيـــة ،واالتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة التـــي ال تتعارض مع
أحكام الشـــريعة اإلسالمية.
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برنامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان
صـــدر بموجـــب األمـــر الســـامي الكريـــم رقـــم / 8682م ب وتاريخ
1430-10-24هــــ بهـــدف نشـــر ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان وتنميـــة
الوعي بحقوق اإلنســـان التي كفلها اإلســـام بين أفـــراد المجتمع
وتعزيزهـــا والســـعي إلـــى تمكينهـــم منهـــا ،والتعريـــف باألنظمـــة
والتعليمـــات واإلجـــراءات التـــي تحمي حقـــوق اإلنســـان وتفعيلها
مـــن خـــال تهيئـــة بيئـــة العمـــل فـــي جميـــع المجـــاالت المحققة
لذلـــك ،والتنبيـــه إلى خطـــورة انتهـــاكات حقوق اإلنســـان والتحذير
منها .

هيئات معاهدات
حقوق اإلنسان
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ()CCPR
هـــي هيئة الخبراء المســـتقلين التـــي ترصد تنفيـــذ دولها األطراف
للعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية .وجميع
الـــدول األطـــراف ملزمـــة بتقديـــم تقاريـــر منتظمة إلـــى اللجنة عن
ً
ً
أوليا
تقريـــرا
كيفيـــة إعمـــال الحقوق .ويجب علـــى الـــدول أن تقدم
بعـــد ســـنة مـــن انضمامها إلـــى العهد ثم تقـــدم تقاريـــر دورية (كل
أربـــع ســـنوات عـــادة) .وتفحـــص اللجنة كل تقريـــر وتوافـــي الدولة
الطـــرف ببواعـــث قلقهـــا وتوصياتهـــا فـــي شـــكل «مالحظـــات
ختا مية » .
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()CESCR
ً
مســـتقال ترصـــد تنفيـــذ
خبيـــرا
وهـــي هيئـــة مؤلفـــة مـــن ()18
ً
دولهـــا األطـــراف للعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق االقتصادية
واالجتماعيـــة والثقافيـــة .وقـــد ُأنشـــئت بموجـــب قـــرار المجلـــس
االقتصـــادي واالجتماعـــي  17/1985المـــؤرخ  28مايـــو 1985م
لالضطـــاع بوظائف الرصد المســـندة إلى المجلـــس االقتصادي
واالجتماعـــي لألمـــم المتحـــدة فـــي الجـــزء الرابـــع مـــن العهد.
لجنة القضاء على التمييز العنصري ()CERD
هـــي هيئة الخبراء المســـتقلين التـــي ترصد تنفيـــذ اتفاقية القضاء
علـــى جميع أشـــكال التمييـــز العنصري من جانب دولهـــا األطراف.
وجميع الـــدول األطراف ملزمة بتقديم تقاريـــر منتظمة إلى اللجنة
ً
تقريرا
عـــن كيفيـــة إعمال الحقـــوق .ويجـــب على الـــدول أن تقـــدم
ً
ً
تقريرا
أوليـــا بعد ســـنة مـــن انضمامهـــا إلـــى االتفاقية ثـــم تقـــدم

كل ســـنتين .وتفحـــص اللجنـــة كل تقريـــر وتوافـــي الدولـــة الطرف
ببواعـــث قلقهـــا وتوصياتها في شـــكل «مالحظـــات ختامية».

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ()CEDAW
لجنـــة معنيـــة بالقضـــاء على التمييز ضـــد المرأة مؤلفـــة من «»23
ً
خبيـــرا في مجـــال حقوق المرأة مـــن جميع أنحـــاء العالم.
لجنة مناهضة التعذيب ()CAT
وهـــي هيئـــة مؤلفـــة مـــن « »10خبـــراء مســـتقلين ترصـــد تنفيـــذ
اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو
العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة مـــن جانـــب دولهـــا
األطـــراف.
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ()SPT
اللجنـــة الفرعيـــة لمنـــع التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة
أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة ،هـــي نـــوع جديد
مـــن الهيئـــات المنشـــأة بموجب معاهـــدات في منظومـــة األمم
المتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان .ولهـــا واليـــة وقائيـــة تركز علـــى نهج
ابتكاري ومســـتدام واســـتباقي لمنـــع التعذيب وإســـاءة المعاملة.
لجنة حقوق الطفل ()CRC
ً
مســـتقال ترصـــد تنفيذ اتفاقية
خبيرا
وهـــي هيئة مؤلفة من «»18
ً
حقـــوق الطفـــل مـــن جانـــب دولها األطـــراف .كمـــا ترصـــد تنفيذ
بروتوكوليـــن اختيارييـــن لالتفاقية متعلقين بإشـــراك األطفال في
النزاعـــات المســـلحة وببيـــع األطفـــال وبغـــاء األطفال واســـتغالل
األطفـــال في المـــواد اإلباحية.
اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ()CMW
لجنـــة تُ عنـــى بحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد
أســـرهم ،وهـــي هيئة الخبراء المســـتقلين التي ترصـــد تنفيذ دولها
األطـــراف لتنفيـــذ االتفاقية الدوليـــة لحماية حقـــوق جميع العمال
المهاجريـــن وأفراد أســـرهم.
اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ()CRPD
جميـــع الدول األطراف ملزمـــة بتقديم تقارير منتظمـــة إلى اللجنة
عـــن كيفيـــة إعمال الحقـــوق .ويجب على الدول األطـــراف أن تقدم
ً
ً
أوليـــا في غضون ســـنتين من قبـــول االتفاقيـــة وأن تقدم
تقريـــرا
ً
تقريـــرا كل أربع ســـنوات .وتنظـــر اللجنة فـــي كل تقرير
بعـــد ذلـــك
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ً
وفقـــا لما تراه
وتقـــدم اقتراحـــات وتوصيـــات عامـــة بشـــأن التقرير
ً
مناســـبا وترســـل هذه االقتراحات والتوصيات إلـــى الدولة الطرف
ا لمعنية .
اللجنة المعنية باالختفاء القسري ()CED
هـــي هيئـــة مـــن الخبـــراء المســـتقلين التـــي ترصـــد تنفيـــذ الدول
األطـــراف لالتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع األشـــخاص مـــن
االختفـــاء القســـري.
اللجنة االستشارية بمجلس حقوق اإلنسان
«»18خبيـــرا ُينتخـــب من بينهـــم الرئيس ومســـاعدوه
تتكـــون مـــن
ً
ومقـــررا ،وينتمـــون إلـــى قـــارات العالـــم الســـت موزعيـــن حســـب
ً
فريقا
مســـاحة القـــارة ،وهذه اللجنة ُشـــكلت عـــام 2008م لتكـــون
ً
أكاديمـــي علمي ويعد
بأســـلوب
استشـــاريا يـــدرس الموضوعـــات
ٍ
ً
ٍ
تقاريـــره وفـــق األســـاليب العلمية المتبعـــة ،والموضوعـــات تُ حال
ٍ
دراســـة حولهـــا أو تقترح
إليهـــا من مجلس حقوق اإلنســـان إلعداد
اللجنـــة موضوعات تـــرى أهميتها وتعد حولها مذكـــرة أولية ترفعها
للمجلس .
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
وهـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة مســـتقلة تناضـــل لحمايـــة حقـــوق
اإلنســـان والحريـــات األساســـية فـــي العالـــم العربـــي بعيـــدة عـــن
أي انتمـــاء حزبـــي أو مذهبـــي أو اثنـــي ،وتعتمـــد فـــي مبادئها على
الشـــرعة الدولية والمواثيق األساســـية لحقوق اإلنســـان ،وبشكل
خاص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان ،والعهـــد الدولي الخاص
بالحقـــوق المدنية والسياســـية ،والعهد الدولي الخـــاص بالحقوق
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافية.
اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية
وهـــي الجهـــاز المختص فـــي جامعة الـــدول العربيـــة بموضوعات
حقـــوق اإلنســـان فـــي الوطـــن العربـــي ،وتتكـــون مـــن ممثليـــن
مختصيـــن من الـــدول األعضاء يملكـــون الخبرة والكفـــاءة ،وتعقد
اللجنـــة دورتيـــن عاديتيـــن كل عـــام في مقـــر جامعة الـــدول العربية
فـــي القاهرة ،ومـــن اختصاصاتها تقديم الرأي االستشـــاري للدول
األعضـــاء فـــي موضوعـــات حقـــوق اإلنســـان ،واقتـــراح وإعـــداد
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مشـــاريع اتفاقيـــات عربية معينة بحقو ق اإلنســـان وفـــق المعايير
الدولية.
لجنـــة حقـــوق اإلنســـان العربيـــة (لجنـــة الميثـــاق) بجامعـــة الدول
ا لعر بية
وتختـــص هـــذه اللجنـــة بالنظـــر فـــي تقاريـــر الـــدول األطـــراف في
الميثـــاق العربـــي لحقـــوق اإلنســـان بشـــأن التدابيـــر التـــي اتخذتها
إلعمـــال الحقوق والحريـــات المنصوص عليها في مـــواد الميثاق.
الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
هـــي خطـــة أعدتهـــا جامعـــة الـــدول العربيـــة لتعزيـــز ثقافـــة حقوق
اإلنسان في الوطن العربي وضمان التمتــــع بهــــا لكافــــة األفــــراد
والجماعـــات والفئـــات ،وتهدف إلـــى تنمية الوعي بهـــا وتمكينهم
مـــن هذه الحقــــوق والدفاع عنها ،والتعريـــف باألنظمة واإلجراءات
التـــي تحمـــي حقوق اإلنســـان .وتتضمـــن الخطة عناصر أساســـية
تمثـــل اإلطـــار العـــام المرجعـــي لهـــا ،وتســـتند علـــى العديـــد من
المواثيـــق واإلعالنـــات والتوصيـــات واإلتفاقيـــات اإلقليميـــة
والدوليـــة ذات الصلـــة بحقوق اإلنســـان.

حقوق

اإلنسان

األساسية

هيئة حقوق اإلنسان
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حقوق اإلنسان األساسية
حرية اإلعالم والتعبير عن الرأي
َّ
ســـلم
جـــزء من الحق األساســـي لحرية التعبير ،التي
حريـــة اإلعالم
ٌ
بهـــا القـــرار  59للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة ،المعتمد في
عـــام  ،1946فضـــا عن المـــادة  19من اإلعـــان العالمي لحقوق
اإلنســـان (1948م) ،التي تقتضي أن الحق األساســـي لحرية التعبير
يشـــمل الحرية في اســـتقاء األنبـــاء واألفكار وتلقيهـــا وإذاعتها بأي
وســـيلة كانت دون تقيد بالحـــدود الجغرافية.
حرية التدين
حريــة اإلنسان فــي إظهــار دينــه ،أو معتقــده ،أو ممارســة شعائره
ً
وفقا لقوانيين الدول ودســـاتيرها.
الدينية
الحقوق االجتماعية
هـــــي الحقـــــوق التــي يجـــــب أن يحصـــــل عليهـــــا اإلنسان داخــل
ً
أيضا الحقوق االقتصاديـــة ،وترتبط بالحريات
مجتمعـــــه ،وتشـــمل
اإلنســـانية ،مثـــل :الحق فـــي التعليـــم ،والعمل ،والحصـــول على
الرعايـــة الطبية.
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عليه المادة « »13مـــن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعيـــة والثقافيـــة ،بحيـــث يكـــون للفـــرد الحـــق فـــي التربية
والتعليـــم .وتشـــمل أهـــداف التعليم اإلنمـــاء الكامل للشـــخصية
اإلنســـانية وصـــون كرامتهـــا ،وتمكين كل شـــخص من اإلســـهام
بفعاليـــة فـــي المجتمـــع وتوطيد احترام حقوق اإلنســـان .ويتســـم
ً
«المضاعف»،
التعليـــم بأهميـــة ذاتيـــة،
وكثيرا مـــا ُيوصف بالحـــق ُ
وذلـــك ألن درجـــة الوصول إلـــى التعليم تؤثر في مســـتوى التمتع
بحقـــوق اإلنســـان األخرى.
الحق في التنقل
وهـــو تمتـــع كل فـــرد موجود بصفـــة قانونيـــة في إقليـــم دولة ما
بالحـــق في حرية التنقـــل واختيار مكان إقامته داخـــل ذلك اإلقليم.
كمـــا يحـــق لـــكل فـــرد أن يغـــادر أي بلـــد بما فـــي ذلك بلـــده ،وله
العـــودة إليـــه في ظـــل النظام الســـائد .وقد تفرض بعـــض القيود
علـــى الحـــق فـــي التنقـــل والتـــي يجـــب أن ينـــص عليهـــا القانـــون
المحلـــي أو الضرورة لحمايـــة األمن العام والنظـــام العام والصحة
العامـــة أو اآلداب العامـــة أو حقـــوق وحريـــات اآلخرين.
الحق في التنمية
وهـــو حق غير قابل للتصـــرف وبموجبه يحق لكل إنســـان ولجميع
الشـــعوب المشـــاركة واإلســـهام فـــي تحقيـــق تنميـــة اقتصاديـــة
واجتماعيـــة وثقافية وسياســـية والتمتع بهذه التنميـــة التي يمكن
إعماال
فيهـــا إعمـــال جميع حقـــوق اإلنســـان والحريات األساســـية
ً
ً
تامـــا .ويتضمـــن الحـــق فـــي التنميـــة الحق فـــي الســـيادة الكاملة

علـــى المـــوارد الطبيعيـــة والحـــق فـــي تقريـــر المصير والمشـــاركة
الشـــعبية فـــي التنمية وتكافـــؤ الفرص .وتم االعتـــراف بالحق في
ً
اعترافا
التنميـــة مـــن قبل لجنة حقوق اإلنســـان عام 1977م ونـــال
ً
تفصيـــا في إعـــان األمم المتحـــدة «إعـــان الحق في
آخـــرا أكثـــر
ً

الحقوق البيئية
ٍ
بيئـــة مناســـبة ليعيـــش
هـــي الحقـــوق التـــي تهـــدف إلـــى توفيـــر
اإلنســـان فيهـــا ،ويتمكن مـــن الحصول علـــى مأوى يحتـــوي على
أساســـيات الحياة.

التنميـــة « 1986م.

الحق في التعليم
وهـــو حـــق أساســـي للتنميـــة البشـــرية والتطـــور االجتماعـــي
واالقتصـــادي وهـــو عنصـــر أساســـي لتحقيـــق الســـام الدائـــم
والتنميـــة المســـتدامة ،وأداة قويـــة في تطوير اإلمكانـــات الكاملة
للجميـــع وتعزيـــز الرفاهيـــة الفرديـــة والجماعية .وهـــذا الحق نصت

الحق في الحياة
هـــو الحق فـــي العيش وعـــدم التعرض للقتل بـــدون وجه قانوني،
مثـــل :حـــاالت اإلعـــدام «خـــارج نطـــاق القضـــاء» وكذلـــك حاالت
ً
تعســـفا» .ونصت المـــادة « »3من
اإلعـــدام «بإجـــراءات موجـــزة أو
اإلعـــان العالمـــي لحقوق اإلنســـان علـــى أن« :لكل فـــرد حق في
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الحيـــاة والحريـــة وفى األمان على شـــخصه» .ونصـــت المادة «»6
مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية على
أن «الحـــق فـــي الحياة حق مـــازم لكل إنســـان .وعلـــى القانون أن
ً
تعســـفا».
يحمـــى هذا الحـــق .وال يجـــوز حرمان أحـــد من حياته
الحق في الجنسية
وفقا للمـــادة «»15
وهـــو حـــق كل فرد فـــي التمتع بجنســـية مـــا،
ً
مـــن اإلعـــان العالمي لحقوق اإلنســـان .وال يجوز حرمان شـــخص
ً
تعســـفا أو إنكار حقه فـــي تغييرهـــا ،وبالتالي هو أحد
من جنســـيته
الحقـــوق األساســـية .والجنســـية هـــي رابطـــة قانونيـــة بيـــن الفرد
والدولـــة ،وتســـبغ على الشـــخص صفـــة قانونية تقررهـــا القوانين
ً
حقوقـــا فرديـــة وجماعيـــة ،وتمثـــل أحـــد أهـــم
الوطنيـــة .وتمنـــح
العناصـــر الضرورية للرفاه المادي والمعنوي لـــكل أفراد المجتمع،
إذ أنهـــا تمنح الفـــرد الهوية من المنظور المادي .كما أن الجنســـية
تضمـــن مســـؤولية الدولة في حمايـــة مواطنيهـــا المتواجدين في
الـــدول األخرى.
الحق في الخصوصية وأمن المعلومات
وهـــو حـــق يتيـــح للفـــرد احتـــرام خصوصيته مـــن أي تدخـــل مادي
أو معنـــوي ،وهـــو عنصر فـــي العديد مـــن التقاليـــد القانونية التي
يمكـــن أن تحظـــر علـــى الحكومـــة والقطـــاع الخاص اتخـــاذ إجراءات
يمكن أن تهـــدد خصوصية األفراد .ويوفـــر القانون الدولي لحقوق
قيم على أساســـه أي
اإلنســـان اإلطـــار العالمـــي الـــذي يجـــب أن ُي َّ
تدخـــل فـــي حقـــوق الخصوصيـــة الفردية .وينـــص العهـــد الدولي
الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية ،على أنـــه ال يجوز تعريض
أي شـــخص ،علـــى نحـــو تعســـفي أو غيـــر قانونـــي ،للتدخـــل فـــي
خصوصياتـــه أو شـــؤون أســـرته أو بيتـــه أو مراســـاته ،وال ألي
حمـــات غير قانونية تمس شـــرفه أو ســـمعته .كمـــا ينص العهد،
علـــى أن «مـــن حق كل شـــخص أن يحميـــه القانون مـــن مثل هذا
التدخل أو المســـاس».
الحق في السكن
ويعنـــي حـــق الفـــرد في الســـكن (المـــأوى) بوصفه مـــن مقومات
ً
أساســـيا للتمتـــع بالحقوق
وعامال
المســـتوى المعيشـــي الالئـــق
ً
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة .وأكـــدت المـــادة « »11من

العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة
والثقافيـــة علـــى هـــذا الحـــق .وال يجـــوز أن يقتصر النظـــر إليه على
أنه مجرد مأوى أساســـي .إنمـــا ينبغي للدول تعزيـــز األطر الوطنية
المالئمـــة إلعمـــال هـــذا الحـــق بمـــا في ذلـــك التصـــدي للمخاطر
المباشـــرة التي تهدد الســـكن ،ووضع السياســـات والممارســـات
لتلبيـــة االحتياجـــات المتعلقة بالســـكن على المـــدى الطويل مثل
التغير الســـكاني.
ّ
الحقوق السياسية
ً
أيضــا
هي الحقــوق التــي تضمنهــا الـــــدول لمواطنيهــا ،وتشــمل
الحقـــــوق المدنيـــة ،وترتبط بالحريات األساســـية ،مثـــل :الحق في
األمان ،والمشـــاركة في الحياة السياســـية ،وضمـــان حرية التعبير،
والرأي.
الحق في الشخصية القانونية
ً
وفقا
وهـــو حق يكفل للفرد االعتراف بشـــخصيته القانونية ،وذلك
للمـــادة « »6مـــن اإلعالن العالمـــي لحقوق اإلنســـان والتي تنص
على أن « :لكل إنســـان أينما وجد الحق في أن يعترف بشـــخصيته
القانونية» .وعبارة الشـــخصية القانونية تشـــير إلـــى اإلقرار بأن على
الدولـــة أن تمنـــح الحـــق لجميـــع األفـــراد فـــي القيام على ســـبيل
المثـــال باقامـــة الدعـــاوى القانونية أمـــام المحاكم لضمـــان إعمال
حقوقهـــم القانونيـــة .وتشـــير كذلك عبارة كل إنســـان ،إلـــى التزام
الدولـــة بنبـــذ التمييـــز بيـــن مواطنيهـــا أو األجانـــب المقيمين على
أرضهـــا أو مـــن ليس لهـــم دولة وذلك فـــي تطبيق كافـــة الحقوق
التي يحوزها الشـــخص بحكـــم القانون.
الحق في الصحة
هـــو الحق فـــي التمتع بأعلى مســـتوى ممكن من الصحـــة البدنية
والعقليـــة .وتـــرى منظمـــة الصحـــة العالمية أن الحـــق في الصحة
ً
ً
ً
واجتماعيا ،ال مجرد
وعقليـــا
بدنيا
هـــو« :حالة من اكتمال الســـامة
انعـــدام المـــرض أو العجـــز ،والتمتـــع بأعلى مســـتوى مـــن الصحة
يمكـــن بلوغـــه وهـــو أحـــد الحقوق األساســـية لـــكل إنســـان ،دون
تمييـــز بســـبب العنصـــر أو الديـــن أو العقيـــدة السياســـية أو الحالة
االقتصاديـــة أو االجتماعية.».
هيئة حقوق اإلنسان
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الحق في الضمان االجتماعي
هو حق ّ
يمكن األفراد واألســـر من الحصول علـــى الرعاية الصحية،
والمســـتلزمات األساســـية من المأوى والســـكن ،والماء ومرافق
الصرف الصحي ،والغذاء ،وأشـــكال التعليم األساســـية .ولكل فرد
الحـــق في الضمـــان االجتماعي .ويتعين على الـــدول ضمان ذلك،
ضعفا فـــي المجتمع ،في حـــاالت البطالة
ال ســـيما أشـــد الفئات
ً
واألمومـــة والحـــوادث والمـــرض والعجـــز والشـــيخوخة وغير ذلك
مـــن ظروف الحياة المشـــابهة ،وذلـــك عن طريق توفيـــر الرعاية أو
المســـاعدة االجتماعيـــة .كمـــا يتعين علـــى الدول القيـــام باإلعمال
التدريجـــي للحق في الضمـــان االجتماعي باعتمـــاد التدابير الالزمة
لتقديـــم الحماية النقديـــة أو العينية.

الحق في العمل
وهـــو الحق الذي يضمن للفرد مســـتوى معيشـــي الئـــق ،ويوفر
لـــه متطلبـــات ذلك ،ولكل شـــخص الحـــق في أن تتاح لـــه إمكانية
كســـب رزقه بعمـــل يختاره أو يقبلـــه بحرية ،وعلى الـــدول أن تقوم
باتخـــاذ تدابيـــر مناســـبة لصـــون هـــذا الحـــق وتؤكـــد (المـــادة )1-6
مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعية
ً
الئقـــا يراعي حقوق اإلنســـان
عمال
والثقافيـــة) بـــأن يكـــون العمل
ً
فضـــا عـــن حقـــوق العمال مـــن حيث شـــروط العمل
األساســـية
ً
دخال يســـمح للعمـــال بإعالة
والســـامة واألجـــر .وأن يوفر العمل
ً
أنفســـهم وأســـرهم .وكذلـــك ،تشـــمل هـــذه الحقوق األساســـية
مراعاة ســـامة العمال البدنية والعقلية أثناء ممارســـتهم عملهم.

عناصر الحق في الضمان االجتماعي
وهـــي مجموعـــة مـــن العناصـــر الرئيســـة للحـــق فـــي الضمـــان
االجتماعـــي تتمثـــل فـــي:
ســـواء كان يتألف
نظام،
وإقامـــة
توفير
التوافـــر :والـــذي يقتضـــي
ً
مـــن مخطط واحد أو عدة مخططات ،يضمن إتاحة االســـتحقاقات
المتعلقـــة بالمخاطـــر والحاالت الطارئـــة االجتماعية ذات الصلة.
الكفايـــة :يجـــب أن تكـــون االســـتحقاقات ،نقدية كانـــت أم عينية،
كافيـــة في مقدارهـــا ومدتها بحيث يتمكن كل شـــخص من إعمال
حقوقـــه فـــي حمايـــة األســـرة ودعمهـــا ،وفي مســـتوى معيشـــي
كاف ،وفـــي الوصـــول على نحـــو كاف إلى الرعايـــة الصحية.
القـــدرة على تحمـــل التكلفـــة:إذا كان مخطط الضمـــان االجتماعي
ً
مســـبقا.
يقتضي دفع اشـــتراكات ،ينبغي تحديد هذه االشـــتراكات
ويجـــب أن تكـــون التكاليـــف والرســـوم المباشـــرة وغير المباشـــرة
المرتبطـــة بتقديـــم االشـــتراكات ميســـورة التكلفـــة للجميـــع وأال
تمـــس بإعمـــال الحقـــوق األخرى التـــي ينص عليهـــا العهد.
إمكانيـــة الوصـــول :ينبغـــي أن يحظـــى جميع األشـــخاص بتغطية
نظـــام الضمان االجتماعـــي ،وبصفة خاصة األفـــراد المنتمين إلى
ً
ً
وتهميشـــا ،دون تمييز على أي أســـاس من
حرمانـــا
أشـــد الفئـــات
األســـس المحظورة .ويجب أن تكون خدمـــات الضمان االجتماعي
ميســـورة التكلفة ،وينبغي أن ُيتاح للمســـتفيدين الوصول الفعلي
إليها.

الحق في الغذاء
هـــو أحد الحقوق األساســـية التي تتيح للفرد الحصـــول على الغذاء
الكافـــي وهو حـــق ضروري لحيـــاة كريمـــة وحيوية إلعمـــال العديد
مـــن الحقـــوق األخـــرى ،مثل الحـــق في الصحـــة والحيـــاة .ونصت
المـــادة « »11مـــن العهـــد الدولي الخـــاص بالحقـــوق االقتصادية
واالجتماعيـــة والثقافيـــة علـــى أن لـــكل فـــرد الحـــق في الغـــذاء .إذ
ً
وحيويـــا إلعمال العديد
جوهريـــا لحياة كريمة
عامال
ُيعـــد هـــذا الحق
ً
ً
مـــن الحقـــوق األخرى مثل الحـــق في الصحة والحياة .وال يســـتمد
الغـــذاء أهميته من كونه يســـاعد فـــي البقاء على قيـــد الحياة ،إنما
أيضـــا بســـبب دوره فـــي اإلنمـــاء الكامل لقـــدرات المرء الجســـدية
ً
والعقلية.

مصطلحات و مفاهيم و قيم حقوق اإلنسان

حق التقاضي
وهـــو حـــق الفرد في طلب إزالة ظلم وقـــع عليه أو ضرر تعرض له،
والمطالبـــة أمـــام القضاء بالحكـــم والفصل ،وذلـــك لتبيين الحكم
الشـــرعي في دعواه ،وجميع األشـــخاص متســـاوون أمام القضاء،
ولهـــم الحق في التمتـــع بحمايتهم دون تمييز ،مـــع ضمان الدول
اســـتقالل القضـــاء وحمايته من أي تدخـــل أو ضغوط أو تهديدات.
حق التملك
أن لـــكل شـــخص قـــادر الحق فـــي التملـــك ملكية
حـــق يقتضـــي ّ
خاصـــة ،وبقائهـــا تحت ســـيطرته ،وقدرتـــه على اســـتخدام الملكية
الخاصـــة بـــه ،والتمتـــع بهـــا ،والتصـــرف بها بمـــا يحلو لـــه ،ضمن

إن الشـــخص لديـــه الحق في ُ
تملك شـــيء
حـــدود القانـــون ،حيث ّ
معيـــن بمفرده ،أو باالشـــتراك مـــع آخرين ،دون القـــدرة على نزعه
منه بشـــكل ظالم وتعســـفي.
حق الحماية من االتجار باألشخاص
وهو حق يتيح للفرد حمايته من كافة أشـــكال االتجار باألشـــخاص،
وقـــد حـــدد بروتوكول منـــع وقمع ومعاقبـــة االتجار باألشـــخاص،
وبخاصـــة النســـاء واألطفـــال ،المكمـــل التفاقية األمـــم المتحدة
لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الوطنية االتجـــار بأنـــه« :تجنيد
أشـــخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو اســـتقبالهم بواسطة
التهديـــد بالقـــوة أو اســـتعمالها أو غير ذلك من أشـــكال القســـر أو
االختطاف أو االحتيال والخداع أو اســـتغالل الســـلطة أو اســـتغالل
حالـــة ضعف ،أو بإعطاء أو تلقـــي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة
شـــخص له سيطرة على شـــخص آخر لغرض االستغالل .ويشمل
االســـتغالل ،كحد أدنى ،اســـتغالل دعارة الغير أو وســـائل أشـــكال
ً
قســـرا ،أو االسترقاق
االســـتغالل الجنسي ،أو الســـخرة أو الخدمة
أو الممارســـات الشـــبيهة بالـــرق أو االســـتعباد أو نـــزع األعضـــاء»
حق اللجوء إلى القضاء
وهـــو أحـــد الحقـــوق األساســـية التـــي تتيـــح للفـــرد االحتـــكام إلي
القضـــاء ،وهـــو مبدأ أساســـي لســـيادة القانـــون وفي غيابـــه يعجز
النـــاس عـــن إســـماع صوتهـــم ،أوممارســـة حقوقهـــم ،أو تحـــدي
التمييـــز أو تحميـــل صانعـــي القرارات المســـؤولية .ويشـــدد إعالن
االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بســـيادة القانـــون على حق
الجميـــع ،بمـــن فيهم األفـــراد المنتمـــون إلى فئات مســـتضعفة،
فـــي اللجـــوء إلـــى العدالـــة على قـــدم المســـاواة .وتمثل أنشـــطة
األمـــم المتحـــدة الداعمة لجهود الدول األعضـــاء لكفالة اللجوء إلى
َ
ً
أساســـيا فـــي العمل في مجـــال ســـيادة القانون.
عنصـــرا
العدالـــة

حق تقرير المصير
حـــق كل شـــعب فـــي تقريـــر مصيـــرة بحريـــة كاملـــة دون أي تدخل
خارجـــي ،وحـــق كل شـــعب فـــي اختيـــار شـــكل حكومتـــه ونظامـــه
السياســـي واالســـتفادة مـــن ثرواتـــه الطبيعيـــة ،والتمتـــع بثرائـــه
الروحـــي دونمـــا قيـــد وعلـــى النحـــو الـــذي يريده.
حق الحماية من اإليذاء
هـــو حق يتيـــح ضمان توفيـــر الحماية للفـــرد من اإليـــذاء بمختلف
أنواعـــه ،وتقديـــم المســـاعدة والمعالجـــة للضحيـــة ،والعمل على
توفيـــر اإليـــواء والرعايـــة االجتماعية والنفســـية والصحيـــة الالزمة.
واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة لمســـاءلة المتســـبب ومعاقبته،
والجميـــع لهم الحق في الحماية من العنف واالســـتغالل واإليذاء.
حقوق كبار السن
وهـــي مجموعـــة مـــن الحقـــوق التـــي تتضمـــن االســـتقاللية
والمشـــاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامـــة ،واعتمدت الجمعية
العامـــة لألمـــم المتحـــدة مبـــادئ األمم المتحـــدة المتعلقـــة بكبار
الســـن (القرار  )91/46في ديســـمبر 1991م ،وشجعت الحكومات
علـــى إدراجهـــا فـــي خططهـــا الوطنية ،متـــى ما أمكـــن ذلك.

حقوق الموقوفين والسجناء (العدالة الجنائية)
ســـواء كان
المســـجونين،
هـــي حقـــوق تنطبـــق على جميـــع فئات
ً
ً
ً
وســـواء كانوا متهمين أو مدانين،
مدنيا،
جنائيا أو
ســـبب حبســـهم
ً
وبمـــا فـــي ذلـــك أولئك الذيـــن تطبـــق بحقهـــم «تدابير أمنيـــة» أو
تدابيـــر إصالحيـــة أمر بهـــا القاضي.

هيئة حقوق اإلنسان
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مفاهيم عامة
األرملة
هـــي المـــرأة التـــي مـــات زوجهـــا فـــي مرحلة مـــن مراحـــل حياتها،
المعيـــل للزوجة بحكـــم تكليفه
فمـــوت الـــزوج ً
غالبا يعنـــي فقدان ُ
ً
شـــرعا ،واألرملـــة بفقد زوجها أصبحت مســـؤوليتها أكبـــر ،ودورها
مهـــم تجاه تربيـــة أبنائهـــا ورعايتهم ،فيعظـــم حقها.

األسير
مقاتـــا أو غير مقاتـــل ،تم احتجـــازه من
ســـواء كان
شـــخص،
هـــو
ً
ً
قبـــل قـــوى معاديـــة لـــه خـــال أو بعد النـــزاع المســـلح مباشـــرة.
ويحتجـــز أســـرى الحـــرب لمجموعـــة من األســـباب مشـــروعة وغير
ُ
مشـــروعة ،مثل عزلهم عن رفاقهم المقاتليـــن الذين ال يزالون في
الميـــدان ،أو التدليـــل على انتصار عســـكري .وقد يكـــون احتجازهم
لمعاقبتهـــم ،أو محاكماتهم الرتكابهم جرائم حرب أو اســـتغاللهم
لألعمـــال الشـــاقة ،أو حتى تجنيدهـــم كمقاتلين واســـتمالتهم إلى
المعتقدات السياســـية أو الدينيـــة الجديدة.
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ويمكـــن أن يكـــون بالمســـاومة عليـــه مـــن أجـــل إطـــاق ســـراحه
مقابـــل الحصـــول علـــى مبالـــغ ماليـــة كبيـــرة أو من غير مســـاومة
أو بتهديـــد أو بغيـــر تهديـــد .وتلجـــأ المجموعـــة الخاطفـــة إلـــى هذا
األســـلوب لتحقيـــق أهـــداف تختلـــف من حالـــة إلى أخرى حســـب
دافـــع االختطاف.
االضطهاد
ً
حرمانــا
وهو حرمـــــان جماعــة مـــــن الســكان أو مجمـــــوع الســكان
ً
ً
وشـــــديدا مـــن الحقوق األساســـية بما يخالـــف القانون
متعمـــــدا
الدولـــي ،وذلك بســـبب هوية الجماعـــــة أو المجمـــــوع.
التعذيب
ُيعـــرف التعذيـــب بأنـــه «أي عمـــل ينتج عنه ألـــم أو عذاب شـــديد،
ً
ً
ً
عمدا بشـــخص ما بقصـــد الحصول
عقليـــا ،يلحق
جســـديا كان أم

من هذا الشـــخص ،أو من شـــخص ثالث ،علـــى معلومات أو على
اعتـــراف ،أو معاقبته على عمل ارتكــــبه أو يشـــتبه في أنـــه ارتكبه،
هـــو أو شـــخص ثالـــث أو تخويفـــه أو إرغامـــه هـــو أو أي شـــخص
ثالـــث -أو عندمـــا يلحق مثل هـــذا األلم أو العذاب ألي ســـبب من
األســـباب يقـــوم علـــى التمييـــز ً
أيـــا كان نوعـــه ،أو يحـــرض عليه أو
يوافـــق عليـــه أو يســـكت عنـــه موظف رســـمي أو أي شـــخص آخر
يتصـــرف بصفتـــه الرســـمية .وال يتضمن ذلـــك األلـــم أو العذاب
الناشـــئ فقط عن عقوبـــات قانونية أو المالزم لهـــذه العقوبات أو
الـــذي يكـــون نتيجة عرضيـــة لها».

االحتجاز والتوقيف (الحبس) االحتياطي
هو تجريد الشـــخص من حريته بأمر من سلطة تابعـــــة للدولـــــة (أو
بموافقــة الدولـــــة أو قبولهــا الضمنــي) لســبب ال يتصــل بصدور
حكـــم باإلدانة بارتـــكاب جريمة ما ،وقد يحتجز الشـــخص في مكان
عـــام أو خاص ال ُيســـمح لـــه بمغادرته بما في ذلك مركز الشـــرطة
أو مرفق لالحتجــاز الســـــابق للمحاكمــة أو تحــت اإلقامة الجبريــة،
المنزليـــــة ،ويشـــــير المصطلح إلى الحرمان مـــن الحرية قبل وأثناء
المحاكمة.

البالغ
وهـــو نقل العلم بوقـــوع حادثـــة أو جريمة إلى الســـلطة المختصة
كتابة أو شـــفاهة.

االختطاف
تُ
وهـــو أســـلوب قدم عليـــه مجموعة مـــن الناس لها حـــد أدنى من
القـــدرة الجســـدية لتكبيل شـــخص ما ونقلـــه إلى مـــكان مجهول،

التمييز ضد المرأة
أي تفرقـــة أو اســـتبعاد أو تقيــــيد يــــتم عــــلى أســـاس الجنـــس
ويكـــون مـــن آثاره أو أغراضـــه ،توهين أو إحباط االعــــتراف لــــلمرأة
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االغتصاب
ً
رغمــا عـــــن إرادتــه علـــــى االتصــال الجنســي
وهو إجبـــــار شـــــخص
باســـــتعمال القــوة والعنــف أو أي شــكل آخر مــن أشــكال القســر.

بحقــــوق اإلنســـان والحريات األساســـية فـــي الميادين السياســـية
واالقتصاديـــة واالجتماعــــية والثقافية والمدنيـــة أو في أي ميدان
آخـــر ،أو توهين أو إحبـــاط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارســـتها لها،
بصـــرف النظـــر عن حالتهـــا الزوجية وعلى أســـاس المســـاواة بينها
وبيـــن الرجل.
الجريمة
هي كل فعـــــل أو إهمـــــال يخالـــــف قاعـــــدة مـــــن القواعـــــد التــي
وضعـــــت لتنظيـــــم الســـــلوك اإلنساني.
الجناية
هـــي الذنـــب والجـــرم ،وهـــي مـــا يفعلـــه اإلنســـان بالتعـــدي على
ً
ً
وعقابا
قصاصا
األبـــدان أو األعـــراض أو األموال ،مما يوجب عليـــه
في الدنيـــا واآلخرة.
الحضانة
هـــي الوالية على الطفـــل ،لتربيته وتدبير شـــؤونه ،وتعتبر الحضانة
مـــن أنواع الواليـــة الالزمة في حـــق الطفل للقيـــام بحفظه ورعاية
شـــؤونه ،وتحقيـــق مصالحـــه ،وهـــي مـــن أهـــم حقـــوق الطفـــل
القضائيـــة التـــي تحـــرص علـــى تربيـــة وســـامة نشـــأته فهي حق
واجـــب للمحضون.
الدعوى
هـــي قـــول مقبـــول أو مـــا يقـــوم مقامـــه فـــي مجلـــس القضاء،
يقصـــد بـــه إنســـان طلـــب حـــق لـــه ،أو لمـــن يمثلـــه ،أو حمايته.
الرعاية الصحية للسجين
الرعايـــة الصحيـــة ضـــرورة تســـتلزمها عمليـــة التأهيـــل التهذيبيـــة
للســـجين ،باإلضافـــة إلـــى دورها في إعـــادة الثقة بنفســـه ،وثقته
ً
ً
مرغوبـــا به فـــي المجتمع.
فعـــاال
عنصـــرا
بأنـــه مـــازال
ً
الرهائن
ً
ً
كرهـــا تحت
طوعـــا أو
هـــم أشـــخاص يجـــدون أنفســـهم محتجزين
ســـلطة الخاطف ،وتوقف حريتهم أو حياتهـــم على اإلذعان ألوامر
الخاطفيـــن أو مصالحهـــم .وقـــد يكـــون احتجـــاز الرهائن ألســـباب

مثال ،ويحـــدث االحتجاز في
سياســـية أو اقتصاديـــة كطلب فديـــة
ً
أوقـــات النـــزاع والســـلم أو التوتـــر الداخلـــي .وبموجـــب اتفاقيات
جنيـــف األربعة يعتبـــر احتجـــاز الرهائـــن جريمة حرب.
الزواج القسري
هـــو تزويج الفتـــاة بغير رضاها ولهـــا حق رفع الدعـــوى ضد الزوج
بأنهـــا تزوجـــت به بغيـــر رضاها ،وتضبـــط الدعوى ،وتطلب فســـخ
نكاحهـــا لعـــدم الرضا إن ثبت ذلـــك للقاضي.
السجن
وهو حرمـــــان المــرء مـــــن حريتــه نتيجــة إلدانتـــــه بارتــكاب جريمــة
ويشـــــير المصطلـــــح إلى الحرمــان مـــــن الحريــة بعـــــد المحاكمــة
وصـــــدور حكــم باإلدانــة.
السجين
أي شخص محروم من الحرية الشخصية إلدانته في جريمة.
السخرة
ُ
وهـــي جميـــع األعمـــال أو الخدمـــات التي تفـــرض عنـــوة على أي
شـــخص للقيام بهـــا تحت التهديد بأي عقـــاب ،والتي ال يكون هذا
الشـــخص قد تطوع ألدائهـــا بمحض اختياره ،ويســـتثنى من ذلك
الخدمة العســـكرية اإللزامية.
الشكوى
وهـــي دعــــوى تقدم من قبل األفـــراد بصفة مباشـــرة أو عن طرق
منظمـــات غيـــر حكوميـــة لجهـــاز معين تعاقـــدي أو غيـــر تعاقدي،
عنـــد انتهاك حـــق من الحقـــوق التي أقرتهـــا االتفاقيـــات الدولية.
وتخضع الشـــكوى إلى شـــروط تضبطها هـــذه االتفاقيات ،ومنها
اســـتنفاذ جميع طرق الطعـــن الداخلية.
الشكوى الفردية
يدعـــي أن إحـــدى الدول
فرد
مـــن
مقدمة
رســـمية،
هـــي شـــكوى
ّ
األطراف قــــــد انتـــهكت حقوقـــــه بموجــب إحـــــدى المعاهــدات،
وهـــــي شـــــكوى تختـــــص بالنظر فيها معظم الهيئــــات المنـشأة
بموجـــب معاهـــدات .ويجـــب أن تكـــون الدولـــة الطـــرف المعنية
هيئة حقوق اإلنسان

37

قد اعترفت صــــراحة بحــــق تلــــك الهيئات في النظر في الشكاوى
الفردية.
الشهادة
هي إخبـــار صادق في مجلس الحكم ،بلفظ الشـــهادة ،إلثبات حق
علـــى الغيـــر ولو بدعوى ،فيخبر الشـــاهد عما وقع تحت ســـمعه أو
بصـــره ،وهـــذا ما يوجب على القاضي ســـماعه والحكـــم بمقتضاه
إن عدل قائله .والشـــهادة حجة مظهرة للحق ومشـــروعة.
العدل
هـــــو اإلنصــاف ،وعــدم التمييــز وإعطـــــاء كل ذي حــق حقــه دون
زيـــــادة أو نقصان ،وهو الميزان الذي تتم به المســـاواة ،وتثبت به
الحقـــوق ،وهو صفـــة توجب مراعاتهـــا االحتراز عما يخـــل بالمروءة
عـــادة فـــي الظاهر .وهـــو المســـاواة فـــي التعامل مـــع الناس في
كل شـــيء وعـــدم التحيز لمذهب أو عرق أو لـــون أو منزلة اجتماعية
معينة .
العضل
وهـــو منـــع المرأة مـــن الـــزواج بكفئهـــا إذا طلبت ذلـــك ورغب كل
واحـــد منهمـــا فـــي صاحبـــه ،أو رد الكـــفء المتقدم بالـــزواج ممن
تحـــت واليتـــه ،فإن اعتـــرف بالعضـــل ،أو ثبت أنه تقـــدم لها كفء
ولـــم يزوجهـــا دون إبـــداء ســـبب ،فيثبـــت العضـــل بحقـــه ،وينقل
القاضـــي الواليـــة إلـــى غيـــره مـــن األوليـــاء ،أو يتولـــى القاضـــي
تز و يجها .
العامل المهاجر
ً
نشـــاطا
وهـــو الشـــخص الـــذي ســـيزاول أو يزاول أو مـــا برح يزاول
مقابـــل أجـــر في دولـــة ليس مـــن رعاياها.
القبض الجنائي
تقييد حرية الشـــخص ،أو التعرض له بإمســـاكه وحجـــزه ولو لفترة
ً
تمهيـــدا التخـــاذ إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق ،وعرفتـــه
يســـيرة،
الالئحـــة المقترحة للنيابة العامـــة بأنه :مجموعـــة احتياطات وقتية
للســـيطرة علـــى حركة المتهـــم بغية التحقق من شـــخصيته واتخاذ
اإلجـــراءات حياله.
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اللجوء
هـــو المـــكان الـــذي يمكـــن لفرد مـــا اللجـــوء إليـــه للحصـــول على
الحمايـــة من خطر قـــد يقع عليه .وحـــق اللجوء يعتبـــر أحد الحقوق
األساســـية الـــذي كفلـــه اإلعـــان العالمـــي لحقوق اإلنســـان في
المـــادة « »14التـــي نصت على أنه « :يحق لكل إنســـان أن يســـعى
ً
فـــرارا مـــن المحاكمـــة
للحصـــول علـــى اللجـــوء فـــي دولـــة أخـــرى
والقضـــاء» وال يجـــوز منـــح هـــذا الحـــق إذا كانت المحاكمة ناشـــئة
عـــن جرائـــم غير سياســـية أو عن أفعـــال مخالفة ألغـــراض ومبادئ
األمـــم المتحدة.
عديمي الجنسية
ويعنـــي مصطلـــح «عديـــم الجنســـية» ،الشـــخص الـــذي ال تعتبره
ً
مواطنـــا فيهـــا بمقتضـــى تشـــريعات المواطنـــة لديها.
أيـــة دولـــة
هنـــاك اتفاقيتان دوليتـــان دخلتا حيز النفاذ لمحاولـــة إقرار حد أدنى
مـــن الضمانـــات لألشـــخاص عديمي الجنســـية بغية تقليـــل اآلثار
المترتبـــة على انعـــدام الجنســـية ،أولهما اتفاقيـــة تخفيض حاالت
انعدام الجنســـية .وتطلـــب من الدول األعضاء فـــي االتفاقية منح
الجنســـية لألشـــخاص الذيـــن ولـــدوا علـــى أرضهـــا ،أمـــا االتفاقية
الثانيـــة فهـــي« :االتفاقيـــة المتعلقـــة بوضـــع األشـــخاص عديمي
الجنســـية ،والتـــي تطالـــب بوضع حد أدنـــى للوضـــع الدولي الذي
يجـــب منحـــه لألشـــخاص عديمي الجنســـية فـــي تطبيـــق الحقوق
المتعلقـــة باألســـرة ،واحترام الحالة الشـــخصية ،وحريـــة االعتقاد،
وحـــق التملـــك ،وحق التجمـــع ،وحق اللجـــوء إلـــى المحاكم ،وحق
االشـــتغال فـــي مهـــن مختلفة ،وحـــق االســـتفادة مـــن الخدمات
االجتماعيـــة اإلداريـــة المختلفـــة والخدمـــات العامة األخـــرى ،وحق
حريـــة الحركـــة والحصـــول على وثائق ســـفر وتحويـــل األصول.
اللجوء السياسي
حمايـــــة توفرهــا دولــة مــا لمواطــن أجنبــي ضــد دولتــه األصليــة،
ً
أن
وال يعتبـــــر هذا الحق
إجباريا لتحقيقه فـــي حالة المطالبة به ،أي ّ
للدولـــة الحق في الموافقـــة عليه أو رفضه.
اللقيط
وهـــو الطفل مجهـــول األبويين الذي عثر عليه بعـــد التخلي عنه ،أو

التخلـــص منه في طريـــق ،أو في مكان عام.
المحتجز
هو أي شـــــخص محـــــروم مــن الحريـــــة الشــخصية مـــــا لــم يكــن
ذلــك إلدانتـــــه فــي جريمــة.
الملكية
هو اســـم لجميـــع مـــا يملكه اإلنســـان واحتـــواء الشـــيء ،والقدرة
علـــى االنفـــراد به ،مع انتفـــاء المانع لذلك ،وحـــق الملكية الخاصة
مكفول لكل شـــخص ويحظر فـــي جميع األحوال مصـــادرة أمواله
أو ممتلكاتـــه كلهـــا أو بعضها بصورة تعســـفية أو غيـــر قانونية.

ً
وي ْع َرف المدافـــع عن حقوق
المعتـــرف بهـــا
دوليا والدفـــاع عنهـــاُ .
اإلنســـان باألعمال التـــي يقوم بها ال بمهنتـــه أو وصفه الوظيفي
أو المنظمـــة التـــي يعمـــل فيهـــا .ويمكـــن أن يكـــون المدافع عن
حقوق اإلنسان مـــــن القـــــادة المجتمعييـــــن ،أو الصحافييـــــن ،أو
المحاميـــــن ،أو الزعمـــــاء النقابيين ،أو الطلبة أو أعضاء المنظمات
العاملـــة في حقوق اإلنســـان.

الوالية على القصر
هي ســـلطة يثبتها الشـــرع إلنســـان معين تمكنه من رعاية المولى
عليـــه من نفس أو مال ،وحفظه وتنميته بالطرق الشـــرعية.
اليتيم
وشرعا :من مات أبوه قبل بلوغه.
أباه،
فقد
الذي
الصغير
هو
ً
تجارة الرقيق
وهـــي جميـــع األفعـــال التـــي ينطـــوي عليهـــا أســـر شـــخص ما أو
احتجـــازه أو التخلـــي عنـــه للغير بقصـــد تحويله إلى رقيـــق ،وجميع
األفعـــال التـــي ينطوي عليها حيـــازة رقيق ما بغية بيعـــه أو مبادلته
ً
بيعـــا أو مبادلـــة عـــن رقيـــق تمـــت حيازته
وجميـــع أفعـــال التخلـــي
بقصـــد بيعـــه أو مبادلته.
تقصي الحقائق
عمليـــة البحث عن الحقيقـــة عند وقوع انتهاك أو حدث ما ،وتهدف
عملية التقصــي إلى جمــع المعلومــات والحقائــق واألدلــة ،وفــي
نفـــــس الوقـــــت التحقق من مدى دقتها ومصداقيتها ،وذلك من
اجل إثبات وقـــوع الحدث أو االنتهاك.
مدافع عن حقوق اإلنسان
الشـــــخص الـــذي يعمل بصـــــورة فرديـــــة أو جماعيـــــة ،وبشـــــكل
ســـــلمي ،نيابـــة عـــن اآلخريـــن مـــن أجـــل تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان
هيئة حقوق اإلنسان
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اتفاق التحكيم
هـــو اتفـــاق بين طرفين أو أكثـــر على أن يحيال إلـــى التحكيم جميع
أو بعض المنازعـــــات المحــددة التــي نشــأت أو قــد تنشــأ بينهمــا
فــي شــأن عالقـــــة نظامية محددة ،تعاقدية كانت أم غير تعاقدية،
ســـواء كان اتفاق التحكيم في صورة شـــرط تحكيـــم وارد في عقد،
ً
أم في صورة مشـــارطة تحكيم مســـتقلة.

اإليذاء
هـــــو كل شــكل مـــــن أشــكال االســـــتغالل ،أو إســـــاءة المعاملــة
الجســـــدية أو النفســـــية أو الجنســـــية ،أو التهديـــــد بـــــه ،يرتكبـــــه
ً
متجــاوزا بذلـــــك حــدود مــا لــه مــن
شــخص تجـــــاه شــخص آخــر،
واليـــــة عليـــــه أو ســـــلطة أو مســـــؤولية أو بســـبب مـــا يربطهمـــا
مـــن عالقـــة أســـرية أو عالقـــة إعالـــة أو كفالـــة أو وصايـــة أو تبعية
معيشـــية .ويدخل في إســـاءة المعاملة امتناع شـــخص أو تقصيره
فـــي الوفـــاء بواجباتـــه أو التزاماتـــه فـــي توفير الحاجات األساســـية
ً
شــرعا أو
لشخص آخر مـــــن أفــراد أســـــرته أو ممــن يترتـــــب عليــه
ً
نظامـــــا توفيــر تلـــــك الحاجــات لهــم.

إهمال الطفل
عـــــدم توفيــر حاجــات الطفــل األساســـــية أو التقصيــر فــي ذلــك،
وتشـــــمل :الحاجات الجســـدية ،والصحية ،والعاطفية ،والنفسية،
والتربويـــة ،والتعليميـــة ،والفكريـــة ،واالجتماعيـــة ،والثقافيـــة،
واألمنية.

التحرش
ّ
هـــو كل قـــول أو فعـــل أو إشـــارة ذات مدلول جنســـي ،تصدر من
شـــخص تجاه أي شـــخص آخر ،تمس جســـده أو عرضه ،أو تخدش
حيـــاءه ،بأي وســـيلة كانت ،بما في ذلك وســـائل التقنيـــة الحديثة.

إيذاء الطفل
هو كل شـــكل من أشكال اإلســـاءة للطفل أو استغالله أو التهديد
بذلك.

اإلغاثة
هـــي مجموعـــة الخدمـــات الفوريـــة (إيواء أو غـــذاء أو كســـاء أو دواء
أو )...التـــي تقـــدم للمتضرريـــن نتيجة الكـــوارث والحروب.

اإلدانة
ِّ
هـــو حكم يصـــدر على الخصـــم بكل مطالـــب خصمـــه أو بعضها،
أو الحكـــم بالعقوبـــة على من ارتكـــب مخالفة أو جنحـــة أو جناية- :
َ
ُ
الجريمة عليه.
المحكمة بإدانتـــه  :أثبتـــت
حكمـــت

اإلنقاذ
هـــي مجموعة اإلجـــراءات التـــي تتم لمســـاعدة األشـــخاص الذين
يتعرضـــون لحالـــة طارئة.

اإلساءة الجسدية للطفل
تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
ُ
اإلساءة النفسية للطفل
أضرارا نفســـية
تعرض الطفل لســـوء التعامل الذي قد يســـبب له
ً
ُ
أو صحية.
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اإلضراب عن الطعام
هـــي وســـيلة مـــن المقاومـــة الســـلمية أو الضغـــط ،حيـــث يكون
المشـــاركون فـــي هذا اإلضـــراب صائميـــن ممتنعين عـــن الطعام
كعمـــل مـــن أعمـــال االحتجـــاج السياســـي ،أو ربما تكون إلشـــعار
اآلخريـــن بالذنـــب .وعادة يرمي االضراب إلـــى تحقيق هدف محدد،
ومعظـــم المضربيـــن عن الطعـــام ال يضربون عن الســـوائل ،وإنما
فقـــط عن الطعـــام الصلب.

االعتراف واإلقرار
وهو أن يعترف الشـــخص بحق على نفســـه ،أو بواقعة من شـــأنها
إثبـــات صحـــة ما يدعيـــه عليه خصمـــه ،لذا يعـــد اإلقـــرار القضائي
حجـــة علـــى المقر ويعفـــى الخصم من إثبـــات الواقعـــة المقر بها.
االعتصام
هـــو مظهـــــر احتجاجـــــي ضـــــد سياســـــة مـــــا بواســـــطة االحتالل
الســـــلمي لمـــــكان أو مقر يرمز إلى الجهة التي تمارس السياســـة
ً
وكثيـــرا مـــا تلجـــأ الجماعـــات المعتصمـــة إلى
موضـــع االحتجـــاج.
التقـــدم بمطالبها وشـــعاراتها ألجهـــزة اإلعالم وإشـــعار الرأي العام
بأهدافهـــا عـــن طريق الصحافـــة وأجهـــزة اإلعالم.
االنتصاف
هـــو إجراء يخـــول للفرد المظلـــوم المطالبة به للحصـــول على حق
ُســـلب منـــه أو ُفقد وإنصافه ممن تســـبب في ســـلبه أو فقده.
آليات االنتصاف
ً
ً
ً
أوعرفـــا التي
نظامـــا
شـــرعا أو
هـــي سلســـلة اإلجـــراءات المعتبـــرة
تخـــول األشـــخاص الحصـــول على حقـــوق مســـلوبة أو منتهكة أو
لـــرد االعتبـــار لهم.
التحقيق
هـــو عمليـــة منهجية تهـــدف إلى التحقـــق من الظـــروف واألفعال
التـــي أدت إلـــى انتهـــاك مـــا ،وتســـعى فـــي األســـاس إلـــى جمع
األدلـــة حـــول االنتهـــاك ،ذلـــك أن األدلة هـــي التي توصـــل لصحة
المعلومـــات حـــول االنتهاك ومرتكبيـــه والضحايا ،ومـــن ثم إثبات
وقـــوع االنتهـــاك أو الجريمـــة .وبهـــذا المعنى تنطلق مؤسســـات
حقوق اإلنســـان فـــي تحقيقها ،وهو مـــا يخالف التحقيـــق الجنائي
الـــذي يجـــب أن يصـــدر أمر قانونـــي من جهـــة مخولة للقيـــام به.
الحبس
هـــــو المنــع واإلمســاك ،ويـــــراد بــه الســجن وفيـــــه ســلب حريــة
المتهـــــم مـــــدة مـــــن الزمـــــن ،تحددهـــــا مقتضيـــــات التحقيـــــق
ومصلحتـــــه ،وفـــــق ضوابـــــط قررهـــــا القانــون.

الجريمة عبر الحدود الوطنية
هــي الجريمــة التــي ترتكــب فــي أكثــر مــن دولــة واحــدة ،أو ترتكــب
ً
ً
كبيرا مـــن اإلعـــداد أو التخطيط أو
جانبا
فـــــي دولـــة واحدة ،ولكـــن
التوجيـــه أو اإلشـــراف عليهـــا جـــرى فـــي دولـــة أخـــرى ،أو الجريمة
التـــي ترتكـــب في دولة واحـــدة ،ولكن ضلعت فـــي ارتكابها جماعة
إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجراميـــــة فـــــي أكثـــــر مـــــن دولــة
واحـــــدة ،أو الجريمــة التــي ترتكــب فــي دولــة واحدة ،ولكن لها آثار
شـــديدة في دولـــة أخرى.
الجماعة اإلجرامية المنظمة
هـــي جماعة ذات هيـــكل تنظيمـــي ،مؤلفة من ثالثة أشـــخاص أو
أكثـــر ،موجودة لفترة مـــن الزمن وتعمل بصـــورة متضافرة بهدف
ارتـــكاب واحـــدة أو أكثر من الجرائـــم الخطيرة أو األفعـــال المجرمة،
مـــن أجـــل الحصول ،بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر ،علـــى منفعة
ماليـــة أو منفعـــة مادية أخرى.
الحكومة
يتـــم مـــن خاللـــه إدارة البلـــد ،أو
الـــذي
السياســـي
النظـــام
هـــي
ّ
المجتمـــع وتنظيمـــه.
الدولة
هـــي مجموعـــة مـــن األفـــراد الذيـــن يعيشـــون علـــى أرض محددة
ويخضعـــون لســـلطة معينة.
البيعة
العهـــد على الطاعـــة لولي األمر كمـــا نصت المادة السادســـة من
نظام الحكم فـــي المملكة العربية الســـعودية.
الشورى
اســـتنتاج للرأي بمراجعة البعض إلى البعض ،وهي مبدأ إســـامي
عـــام ال يختص فقط في السياســـة بل حتى فـــي مختلف مجاالت
الحيـــاة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة واألســـرية ،وقائـــم علـــى كل ما
يتعلق بشـــؤون العبـــاد ،وحلقة وصل بين الحاكـــم والرعية.
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السلطة التشريعية
تتركـــز الســـلطة التشـــريعية (التنظيميـــة) فـــي مجالس الشـــورى
والبرلمانـــات وهـــي المعنيـــة بإصـــدار التشـــريعات والقوانيـــن
المنظمة لحياة الناس ،وإقرار االتفاقيات والمعاهـــــدات الدوليـــــة،
وفـــي المملكـــــة العربية الســـعودية يشـــترك مجلســـي الشـــورى
والـــوزراء فـــي التنظيمات التشـــريعية.
السلطة التنفيذية
هي الجهـــــاز الحكومــي ومجلــس الــوزراء ،ومســؤولياتها سياســية
وإداريـــــة ،كحفـــــظ األمـــــن الداخلــي والدفـــــاع عــن حـــــدود إقليم
الدولة ورعايـــــة مصالـــــح مواطنيها ،وتنفيذ السياسات التي تصدر
عـــن الجهـــاز التشـــريعي ،وتختلـــف ممارســـات الســـلطة التنفيذية
باختالف النظام السياسي في كل بلد .ففـــــي المملكـــــة نصـــــت
المـــــادة ( )55مـــــن النظـــــام األساســـــي للحكــم علـــــى أن( :يقوم
ً
طبقا ألحكام اإلســـام،
الملك بسياســـة العامة سياســـة شـــرعية
ويشـــــرف علـــــى تطبيـــــق الشـــــريعة اإلســـامية ،واألنظمـــــة،
والسياســـــات العامــة للدولـــــة وحمايـــــة البالد والدفــاع عنهــا).
السلطة القضائية
تعنـــــي القضـــــاء ،وهو فصـــل الخصومات وقطـــع المنازعات بين
المتخاصميـــن بحكم شـــرعي على ســـبيل اإللزام ،وتتمثـــــل فـــــي
المحاكـــــم بـــــكل درجاتهــا الثـالث ،المحاكـــــم االبتدائيــة ،ومحاكــم
االســتئناف ،والمحكمــة العليــا ، .وال سلطان على حكــم القضــاء.
القضاء اإلداري
جهـــازُ معنـــي بالفصل في الدعـــاوى المتعلقة بالحقـــوق في نظم
الخدمة المدنيـــــة والعســـــكرية والتقاعـــــد لموظفـــــي الحكومـــــة
والهيئـــــات المســـــتقلة ،والنظر فـــي تأديب الموظفيـــن والعمال
وفي القرارات اإلدارية الجزائية التـــــي تصدرهــا األجهــزة الحكومية،
وســـــماع دعـــــاوى التعويــض حـــــال وجـــــود تجاوز في قرارات جهة
إدارية ما ،وســـماع طلبـــات األحـــكام األجنبية وأحـــكام المحكمين
األجنبيـــة ،والقضـــاء اإلداري منوط بـــه إصدار األحـــكام في قضايا
الفســـاد والرشـــوة في الجهـــاز الحكومي.
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المحاماة
وتعنـــي الترافـــع عـــن الغيـــر أمـــام المحاكـــم وديـــوان المظالـــم،
ّ
المشـــكلة بموجـــب األنظمـــة واألوامـــر والقـــرارات لنظر
واللجـــان
القضايـــا الداخلة في اختصاصها ،ومزاولة االستشـــارات الشـــرعية
والنظاميـــة ،ويحـــق لـــكل شـــخص أن يترافـــع عن نفســـه.
المحكمة العليا
وهـــي أعلى محكمة قضائيـــة في ترتيب جهـــات المحاكم .وتؤلف
مـــن رئيـــس ،وعدد مـــن القضاة بدرجـــة رئيس محكمة اســـتئناف،
وتباشـــر اختصاصاتها مـــن خالل دوائر متخصصة بحســـب الحاجة،
وتتألـــف كل دائـــرة مـــن ثالثـــة قضـــاة ،باســـتثناء الدائـــرة الجزائية
التـــي تنظـــر في األحـــكام الصـــادرة بالقتـــل أو القطـــع أو الرجم أو
القصـــاص في النفـــس أو فيما دونهـــا ،فإنها تتألف من خمســـة
قضا ة .
وتتولـــى المحكمـــة العليا مراقبة ســـامة تطبيق أحكام الشـــريعة
اإلســـامية وما يصـــدره ولي األمـــر من أنظمة ال تتعـــارض معها
فـــي القضايـــا التي تدخل ضمـــن والية القضـــاء العام.
المحكمة المختصة
ً
نظامـــا بالفصل فـــي المنازعات
هـــي المحكمـــة صاحبـــة الواليـــة
التـــي اتفق علـــى التحكيـــم فيها.
المصالحة
هي وســـيلة رضائية لتســـوية المنازعات تتوالها مكاتب المصالحة
ً
ً
ً
جزئيا.
كليا أو
صلحا
المصلح
ُ
هو من يتولى أعمال المصالحة.
المجلس األعلى للقضاء
وهـــو الســـلطة القضائيـــة العليـــا ،ويتكـــون المجلس مـــن رئيس
وعشـــرة أعضـــاء هـــم :رئيـــس المحكمـــة العليـــا ،وأربعـــة أعضـــاء
متفرغيـــن بدرجة رئيـــس محكمة اســـتئناف ،ووكيـــل وزارة العدل،
ورئيـــس النيابـــة العامـــة ،وثالثـــة أعضـــاء يتوافر فيهم ما يشـــترط
فـــي قاضي االســـتئناف.

فــي التقاضــي.
الـمرافعات
هـــي مجموعـــة من األصـــول واإلجـــراءات والتنظيمـــات التي يجب
علـــى المتقاضيـــن مراعاتهـــا للحصول علـــى حقوقهـــم ،كما يجب
علـــى المحاكـــم اتباعهـــا إلقامة العـــدل بيـــن الناس ،فهـــي بمثابة
النظـــام الـــذي يحكـــم الخصومـــة القضائيـــة منـــذ نشـــأتها وحتـــى
ا نتها ئها .
النائب العام
النائـــب العـــام أو المدعـــي العـــام هو رأس الهـــرم في جهـــاز النيابة
العامة كشـــعبة من شـــعب القضاء أو الســـلطة التنفيذية حســـب
الدولـــة ،وهذا الجهـــاز بالعادة مكـــون من محامين عموم ورؤســـاء
نيابـــة ووكالءنيابـــة ومســـاعدين ومعاونين ،وجميعهم يمارســـون
وظائـــف تتعلـــق بتحريـــك الدعـــاوي الجزائيـــة وفـــي بعـــض الدول
يســـاهمون فـــي التحقيق.
النيابة العامة
النيابـــة العامـــة هـــي جهـــاز قضائـــي مســـتقل ،يختـــص بالتحقيق
فـــي الجرائـــم بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية .ويقـــوم بالعمل فيه
محققـــون جنائيـــون تتمتـــع أعمالهـــم بالصفـــة القضائيـــة ولهـــم
الحصانـــة القضائيـــة.
القاصر
هو الصغير الذي لم يبلغ.
الوالية على القاصر
هـــي ســـلطة شـــرعية تقـــوم الهيئـــة العامـــة للواليـــة علـــى أموال
القاصريـــن ومـــن في حكمهـــم بمقتضاها مقـــام القاصر ومن في
ً
وفقا ألحـــكام نظـــام الهيئة.
حكمـــه في حفـــظ أموالـــه وإدارتهـــا
اليمين
وهـــــو الحلـــــف كطريــق مــن طــرق اإلثبــات التـــــي يلجــأ إليها عنــد
العجـــــز عـــــن إقامـــة األدلـــة أو إتمامهـــا ،وهـــي من طـــرق اإلثبات
المتفـــق على العمل بها في الكتاب والســـــنة ،واالعتمـــــاد عليهـــــا

رد االعتبار
نظـــام يقصـــد به منح المحكـــوم عليـــه بالعقوبة فرصـــة إلزالة أي
أثـــر فـــي المســـتقبل للحكم الذي ســـبق صـــدوره ضده .فيســـترد
بذلـــك اعتبـــاره الذي تأثـــر بالحكم المذكـــور ،ومن ثم يســـهل عليه
ً
مجددا مـــع المجتمع؛ وذلك بعد اســـتكمال
العـــودة إلـــى االندماج
بعـــض الشـــروط التي تهـــدف إلى التثبـــت من أن المحكـــوم عليه
أهال الســـترداد اعتبـــاره على هـــذا النحو.
قـــد أصبح ً
محكمة االستئناف
تتولـــى محاكم االســـتئناف النظر في األحكام القابلة لالســـتئناف
الصـــادرة مـــن محاكم الدرجـــة األولـــى ،وتحكم بعد ســـماع أقوال
الخصـــوم ،وفـــق اإلجـــراءات المقـــررة فـــي نظـــام المرافعـــات
الشـــرعية ،ونظام اإلجراءات الجزائية .وتباشـــر محكمة االستئناف
عملهـــا مـــن خالل دوائـــر متخصصـــة ،تؤلـــف كل دائـــرة منها من
ثالثـــة قضـــاة ،باســـتثناء الدائـــرة الجزائية التـــي تنظر فـــي األحكام
الصـــادرة بالقتـــل أو القطع أو الرجـــم أو القصاص فـــي النفس أو
فيمـــا دونهـــا فإنها تؤلـــف من خمســـة قضاة.
دوائر محكمة االستئناف
هـــي الدوائـــر الحقوقيـــة ،والدوائـــر الجزائيـــة ،ودوائـــر األحـــوال
الشـــخصية ،والدوائـــر التجاريـــة ،والدوائـــر العماليـــة.
محاكم الدرجة األولى
وهـــي المحاكـــم التـــي تنظـــر فـــي النـــزاع ألول مـــرة ،وهـــي أصغر
مكونـــات الجهـــاز القضائـــي ،إذ تشـــكل باألســـاس مـــن قـــاض
واحـــد .وتعـــددت هـــذه المحاكم في نظـــام القضـــاء الجديد لتصل
إلـــى خمســـة محاكـــم هـــي  :المحاكم الجزائيـــة ،ومحاكـــم األحوال
الشـــخصية ،والمحاكـــم التجاريـــة ،والمحاكم العماليـــة ،والمحاكم
ا لعا مة .
مأمور التنفيذ
ً
وفقـــا ألحكام
هـــو الشـــخص المكلف بمباشـــرة إجـــراءات التنفيذ
النظام.
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ُمبلغ األوراق القضائي
وهـــو المرخص لـــه بإبـــاغ اإلعالنـــــات ،والمواعيـــــد ،واألوامـــــر،
والمســـــتندات القضائيـــــة التـــــي يتطلبهـــــا التنفيــذ.
منازعات التنفيذ
وهي الدعاوى التي تنشـــأ بســـبب التنفيذ ،وتتعلق بتوافر شـــروط
صحتـــه ،ويبديها أطراف خصومـــة التنفيذ أو غيرهم.
هيئة التحكيم
تطلـــق علـــى المحكم الفـــرد أو الفريق من المحكميـــن ،ومهمتهم
الفصل فـــي النزاع المحال إلـــى التحكيم.
وكيل البيع القضائي
هو الشـــخص الـــذي ترخص لـــه وزارة العـــدل ببيع أصـــول المدين
للوفاء بدينـــه للدائن.
النظام
هـــو مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــي تنظـــم ســـلوك األفـــراد فـــي
المجتمع وتوفق بيـــــن مصالحهـــــم وتحـــــدد العالقـــــات والحــدود
بيــن األفـــــراد والمنظمـــــات والعالقة التبادلية بين الفرد والدولة،
باإلضافـــة للعقوبات التي تطبق على الذين ال يلتزمـــــون بقواعـــــد
القانــون.
المساعدات اإلنسانية
هي جميـــــع األفعــال والنشـــــاطات والمــوارد البشـــــرية والماديــة
الالزمـــة لتقديـــــم الســـــلع والخدمـــــات ذات الطابـــــع اإلنســـاني،
والضروريــة لحيــاة ضحايــا الكـــــوارث وســد احتياجاتهــم اإلنسانية.
المظاهرة
ً
ً
ً
منظمـــا لمجموعـــة مـــن النـــاس ،تكـــون
عفويـــا أو
تجمعـــا
تعنـــي
لديهم مطالب إصالحيـــــة أو جذرية مشــتركة تعبر عــن مصالحهــم
ســـواء كانـــت مطالـــب معيشـــية ،أو
االجتماعيـــــة أو الطبقيـــــة
ً
آن واحـــد .وهي
فـــي
كلهـــا
أم
،
غيرهـــا
أو
حقوقيـــة ،أو سياســـية،
ٍ
ٌ
شـــكل مـــن أشـــكال التعبير.
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مفاهيم تثقيفية
األسرة
هي نواة المجتمع ،يربي أفرادها على أســـاس العقيدة اإلســـامية
ومـــا تقتضيـــه مـــن الـــوالء والطاعة للـــه ولرســـوله ولولـــي األمر
واحتـــرام النظـــام وتنفيـــذه وحـــب الوطـــن واالعتـــزاز بـــه وبتاريخـــه
ا لمجيد .
التمكين
هـــي مجموعـــة تدابيـــر ترمـــي إلى زيـــادة درجـــة االســـتقالل الذاتي
وتقرير المصير لـــدى الناس والمجتمعـــات المحلية لتمكينهم من
ً
بناء
تمثيـــل مصالحهـــم بطريقة مســـؤولة ومحـــددة
ذاتيا ،وذلـــك ً
على ســـلطتهم ومســـؤوليتهم الخاصة.
التمكين االجتماعي
هو إكســـاب األشـــخاص ذوي اإلعاقة المعارف والقيم والمهارات
التـــي تؤهلهـــم للمشـــاركة اإليجابيـــة الفعالة في مختلف أنشـــطة
وفعاليـــات الحيـــاة اإلنســـانية إلـــى أقصـــى حـــد ،بمـــا يســـتوعب
إمكانياتهـــم وقدراتهـــم مـــن جانـــب ،والتغيير في ثقافـــة المجتمع
نحوهـــم مـــن جانب آخـــر ،واســـتبدال ثقافـــة التهميش والشـــفقة
بثقافـــة التأهيـــل والتمكين.
التمكين الحقوقي
إكســـاب المجتمع وأفراده المعارف الحقوقية المناسبة من خالل
التثقيـــف في مجـــال حقوق اإلنســـان بالتدريب والنشـــر اإلعالمي
والتفاعلـــي ،الراميـــة إلـــى إيجـــاد ثقافة واســـعة في مجـــال حقوق
ً
ً
وعالميا عن طريق تقاســـم المعـــارف والمهارات
محليـــا
اإلنســـان
وتكويـــن مواقـــف فـــي ســـبيل التفاهـــم والتعايـــش واالحتـــرام
والتســـامح والكرامة.

تمكين المرأة
تمكيــنها مــن المشــاركة فــي التنميــة والعمــل الحكومــي والعــام
وتمكينهـــا مـــن االبتـــكار والتعبيـــر عن رأيهـــا ،وقدرتها علـــى تحديد
االختيارات االجتماعية والمشـــاركة في كافة المســـتويات ،والتأثير
فـــي قـــرارات المجتمع ،بحيث تكـــون مشـــاركتها ذات قيمة ونفع.
تمكين الشباب
تنميـــة قـــدرات ومهـــارات الشـــباب ،وإتاحـــة الفرصة لهم بشـــكل
ً
مزيـــدا من
عـــادل لكـــي ُيوظفـــوا هـــذه القـــدرات بمـــا يحقـــق لهم
التقـــدم واالرتقـــاء فـــي كافـــة المناحـــي ،باإلضافة إلى إشـــراكهم
ً
فاعـــا فـــي صنـــع القـــرارات فـــي المجـــاالت السياســـية،
إشـــراكا
ً

واالقتصاديـــة ،والثقافيـــة ،واالجتماعيـــة.

الثقافة
ً
عموما من اللغة واالتجاهات وأســـاليب السلوك
تتشـــكل الثقافة
والتفكيـــر المشـــترك بيـــن فئة محددة مـــن النـــاس ،والثقافة هي
كل الخـــواص التـــي تميز نمط حيـــاة وتفاعل مجموعـــة من الناس
مجتمع ما عـــن غيرهم.
فـــي
ٍ
التعليم
عمليـــة منظمـــة تهـــدف إلـــى حصـــول الشـــخص المتعلـــم علـــى
ُ
األســـس العامة التي تبني المعرفة بشـــيء مـــا ،ويتم ذلك بطرق
مســـبقا .ويهدف
ومعروفة
حـــددة
وم
معينـــة
وبأهـــداف
منظمـــة
ً
ُ
التعليـــم فـــي المملكة إلى غـــرس العقيدة اإلســـامية في نفوس
النشء وإكســـابهم المعارف والمهارات وتهيئتهـــم ليكونوا أعضاء
نافعيـــن في بنـــاء مجتمعهم محبيـــن لوطنهم معتزيـــن بدينهم.
السياسة التعليمية في المملكة
ً
ً
متكامـــا وغـــرس
صحيحـــا
فهمـــا
غايـــة التعليـــم فهـــم اإلســـام
ً
العقيـــدة اإلســـامية ونشـــرها ،وتزويـــد الطالب بالقيـــم والتعاليم
اإلســـامية والمثل العليا وإكســـابه المعارف والمهارات المختلفة
وتنميـــة االتجاهـــات الســـلوكية البنـــاءة ومـــن بينها  :تعزيـــز احترام
ً
ً
َ
وثقافيا،
واجتماعيـــا
اقتصاديا
حقوق اإلنســـان وتطويـــر المجتمـــع
ً
ً
نافعا في بنـــاء مجتمعه ،وتشـــجيع
عضـــوا
وتهيئـــة الفـــرد ليكـــون
هيئة حقوق اإلنسان
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وتنميـــة روح البحـــث والتفكيـــر العلمييـــن لـــدى الطلبـــة وتقويـــة
القـــدرة علـــى المشـــاهدة والتأمل لالضطـــاع بـــدوره الفعال في
ً
ســـليما.
بنـــاء الحيـــاة االجتماعيـــة وتوجيهها توجيها ً
مهنة التعليم
هـــي مجموعة ممارســـات تنقل بهـــا المعلومات مـــن المعلم إلى
المتعلم بقصد إكســـابه مهـــارات معرفية.
التربية
هي كل نشـــاط منظم قصد به تهذيب ســـلوك اإلنســـان وتزويده
ً
قادرا
بالقيـــم والمعارف وإنمـــاء مهارات التفكيـــر لديه بمـــا يجعله
ً
ً
ذاتيـــا وينعكس أثر
وقـــادرا علـــى التعلـــم
علـــى التكيـــف مـــع بيئته
البيئـــة بتعامله اإليجابي مع اآلخرين ،واإلفادة واالســـتفادة منهم.
التربية متعددة الثقافة
نظـــام تربـــوي يؤكـــد علـــى أهميـــة التســـامح واالحتـــرام والتقدير
َ
خصوصا تلك الثقافات التـــي تبدو غير متفقة
للثقافـــات األخـــرى،
مـــع القيم والنظم الثقافية الســـائدة في النظـــام التربوي المحلي.
التربية المدنية
ً
مشـــاركا
هـــي برنامـــج دراســـي يســـتهدف إعـــداد الفـــرد ليعيـــش
ومســـؤوال فـــي مجتمع مدني ،ويؤكـــد هذا البرنامج على ترســـيخ
ً
مبـــادئ الديموقراطيـــة في تعلـــم الطالب داخل المدرســـة ،ويزود
الطالب بالمعرفة وبالمهارات ،ومنها  :تعريفه بدوره ومســـؤولياته
وواجباتـــه ،وبحكومتـــه والعمل البرلماني (التشـــريعي).
التربية المهنية
مســـتقبال إلى
للدخول
الطالب
يهيـــئ
تربوي
دراســـي
هـــي برنامج
ً
عالم المهنة ،ويســـاعد الفـــرد ويهيئه ليصنع قـــرارات فاعلة تتصل
بـــدوره المســـتقبلي فـــي ســـوق العمـــل ،ويتضمن هـــذا البرنامج
مهـــارات مثل :وضـــع األهـــداف ،مهـــارة االتصال تقويـــم الذات،
تقديـــر الذات ،صناعـــة القرار ،وأخالقيـــات المهنة.
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التربية الوطنية
هـــي منهج مدرســـي يؤكد على إعـــداد المواطن الصالـــح بما يعزز
ً
ثال عليا متعددة مثـــل :القيم الدينية
لديـــه
وم ً
قيما أخالقيـــة رفيعة ُ
الســـامية ،واالنتمـــاء للوطـــن ،وحـــب الوطـــن ،ويختلـــف مفهوم
التربيـــة الوطنية إلى حد ما عن التربيـــة المدنية ()Civic Education
فاألخيرة تؤكـــد على معرفة الطالب بالمحتـــوى المعرفي (الحقوق
والواجبات والدســـتور ،ومبـــادئ الديموقراطيـــة ،والحكومة ...إلخ)
ً
ً
كبيرا بالجوانـــب الوجدانية للطالب.
اهتمامـــا
دون أن تبـــدي
فرص التعليم
كل مـــا يتـــاح للطالب من مواقـــف وخبرات تعليميـــة تثري تعلمه
وتكســـبه مهـــارات جديـــدة ،أو تحســـن مـــن أدائـــه فـــي الفصـــل،
وينـــادي المربـــون دائمـــا بضـــرورة أن تتـــاح للطالب فـــرص تعلم
نوعيـــة عادلـــة ،وأن يهيـــأ لهـــم كل مـــا يمكـــن أن يســـاعدهم على
تحقيـــق أقصـــى اســـتفادة ممكنـــة من تلـــك الفـــرص آخذين في
االعتبـــار إمكاناتهـــم الخاصـــة ومـــا بينهـــم من فـــروق فرديه.
فلسفة التربية
هـــي مجموعـــة التوجهات والـــرؤى والمســـلمات التربويـــة والقيم
الراســـخة التـــي تؤســـس عليهـــا سياســـة التعليم وبرامجـــه في أي
مجتمـــع ،وتتفـــاوت الرؤى التربوية بين المجتمعـــات حول كثير من
القضايـــا التربويـــة ،ويصعب تطويـــر أي نظام تعليمـــي أو معالجة
مشـــكالته في ظل غياب فلســـفة تربوية واضحة ومتماسكة توجه
وتضبـــط العمليـــة التعليميـــة برمتهـــا ،وتركـــز معظم الفلســـفات
التربويـــة علـــى طبيعـــة المتعلـــم وطبيعـــة المعرفة وكيـــف يتعلم
اإلنسان.
القياس
هو عملية تســـتهدف تقديـــم تغذية راجعة للمعلـــم والمتعلم عما
حققـــه المتعلم بالنســـبة لما يـــراد له أن يحققه مـــن أهداف ،وهو
عمليـــة جمـــع معلومـــات كميـــة ونوعية بقصـــد اســـتخدامها في
التقويم ( ،)Evaluationويســـتخدم القيـــاس لتقويم درجة تحصيل
الطالـــب ( )Assessmentأو مســـتوى إنجـــازه لبعـــض المهـــارات،
أو لمعرفـــة مـــدى ظهـــور الســـلوك المســـتهدف ،والقيـــاس هو

ً
ً
عدديا لســـمة أو خاصية
وصفا
العمليـــة التي عـــن طريقها نعطـــي
( )Traitأو صفـــة لجســـم ،أو لشـــخص ،أو لظاهرة.
المشكالت السلوكية
هـــي كل مـــا يظهـــره الطالـــب مـــن ســـلوك ال يتفـــق مـــع القيـــم
والضوابـــط والمعاييـــر الســـلوكية المعتبرة في المدرســـة ،وهناك
اســـتراتيجيات خاصة تســـاعد المعلمين على معالجة المشـــكالت
الســـلوكية التـــي تظهـــر داخـــل الصـــف ،وقضايـــا المشـــكالت
ً
غالبا تناولها ودراســـتها تحت مجال اإلدارة الصفية.
الســـلوكية يتم
أخالقيات مهنة التعليم
هي الســـجايا الحميدة والســـلوكيات الفاضلة التي يتعين أن يتحلى
ً
ً
وســـلوكا أمـــام الله
فكرا
بهـــا العاملـــون فـــي حقل التعليـــم العام
ثـــم والة األمـــر وأمام أنفســـهم واآلخريـــن وترتب عليهـــم واجبات
أخالقية.
بيئة التعلم
وهـــي كل مـــا يحيـــط بالطالب في الموقـــف التعليمـــي ويؤثر في
ً
ً
إيجابـــا وقـــد تظهـــر البيئـــة التعليمية فـــي صورة
ســـلبا أو
تعلمـــه
معنويـــة مثـــل( :تشـــجيع الطالب ،وتحفيـــزه إلعالء قيمـــة التعلم،
واالهتمـــام الشـــخصي بالطالـــب) وقـــد تظهـــر في صـــورة ماديه
مثـــل( :تنظيـــم الفصـــل ،وتوافـــر المعينـــات التدريســـية ،وتنظيم
جلـــوس الطالب)
التعليم األساسي
هـــو الحد األدنى مـــن المهارات والمعرفة والقيم التي ال يســـع أي
ً
مجانا لكل مواطنيها،
مواطـــن الجهل بها وهو تعليم تقدمه الدولة
ً
إلزاميـــا ،ويهيئ
وفـــي كثير من الـــدول يعد هذا النوع مـــن التعليم
التعليـــم األساســـي المواطـــن للمشـــاركة في مجـــاالت ومهارات
ً
تعقيـــدا ،ويعد تعلـــم القراءة والكتابة والحســـاب واســـتخدام
أكثـــر
مبادئ الحاســـوب والمعرفة بأصول وأساســـيات الدين اإلسالمي
واللغـــة العربيـــة وتعزيز االنتماء الوطني من أهـــم مكونات التعليم
األساســـي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ويســـمى المنهـــج
المســـتخدم في تقديـــم التعليم األساســـي بالمنهج الوطني.

التعليم االلزامي
تســـن بعض الـــدول قوانيـــن تلـــزم بموجبهـــا مواطنيهـــا بضرورة
االنتظـــام فـــي التعليـــم العـــام وتختلـــف النظـــم التعليميـــة فيما
بينهـــا فـــي بدايـــة ونهاية الســـن اإللزاميـــة للتعليم ،وتتـــراوح هذه
ً
غالبـــا بيـــن  5ســـنوات إلـــى  16ســـنة ،كما فـــي المملكة،
الفتـــرة
ً
أحيانـــا اللجوء للمحكمة إلجبـــار أولياء أمور
وفـــي بعض الدول يتم
الطـــاب علـــى إحضارهم للمدرســـة.
تكافؤ الفرص التعليمية
يعـــد هـــذا المبدأ مـــن أعظم و أهم األســـس والمبـــادئ التي يجب
أن يقـــوم عليهـــا أي نظـــام تعليمي ،ويؤكـــد هذا المبـــدأ التعليمي
ضـــرورة أن يتيـــح النظـــام كل الفـــرص التعليميـــة بالتســـاوي أمام
ً
مراعيـــا قـــدرات وإمكانات
جميـــع المتعلميـــن ليســـتفيدوا منهـــا،
المتعلـــم وحاجاتـــه الخاصـــة ،ويعنـــي تكافـــؤ الفـــرص أن النظـــام
التعليمـــي يلزم نفســـه بإيصال كل فرد إلى أقصى أداء تســـمح به
قدراتـــه الكامنـــة دون التحيـــز إلى لـــون أو جنس أو عـــرق أو ثقافة.
السلم التعليمي
ً
غالبـــا
تقســـم الفتـــرة الزمنيـــة المخصصـــة للتعليـــم النظامـــي
ً
دراســـيا وهي عدد مســـتويات الســـلم
مســـتوى
إلـــى اثنـــي عشـــر
ً
التعليمـــي والـــذي يبدأ بالصـــف األول االبتدائـــي وينتهي بالصف
الثالـــث ثانـــوي ،وتمثل هذه المســـتويات التعليمية ثـــاث مراحل
منفصلـــة هـــي :االبتدائيـــة ،والمتوســـطة ،والثانويـــة .وتختلـــف
الـــدول فيمـــا بينها فـــي عـــدد المســـتويات الدراســـية المخصصة
لـــكل مرحلـــه وإن كان الشـــائع هـــو نظـــام  ، 3-3-6وفـــي بعـــض
النظـــم التعليمية هناك فقط مرحلتان دراســـيتان همـــا :االبتدائية
والثانويـــة (الدنيـــا والعليا).
ِسن الدخول للمدرسة
هـــو الحـــد األدنـــى من العمـــر الـــذي عنده يتـــم قبـــول الطفل في
الصـــف األول االبتدائـــي (أو الروضـــة) مـــن التعليـــم النظامـــي،
ً
عموما بين
وتختلـــف الدول فـــي تحديد هذا الســـن والذي يتـــراوح
الخامســـة والســـابعة ،ويخضع تحديد هذا السن العتبارات متعددة
مـــن أهمهـــا فلســـفة النظـــام التعليمـــي وظروفـــه االقتصاديـــة
واالجتماعية.
هيئة حقوق اإلنسان
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السياسات
هي الخطـــط والمبادئ واإلجراءات التي تضعها إدارة أي مؤسســـة
أو معهـــد أو أي قطاع حكومي بهدف الوصـــول إلى أهداف بعيدة
المدى.
الثقافة المدرسية
وتطلـــق علـــى مجموعة القيـــم والممارســـات الشـــائعة وإجراءات
الســـامة التنظيميـــة التـــي تحكـــم أداء المدرســـة ألعمالها ،ففي
بعض المدارس يتم تأســـيس البيئة المشـــجعة التي تدرك حاجات
األطفـــال وتتعامـــل معهم على المســـتوى الفـــردي ،وفي بعضها
اآلخر تســـيطر بيئة الســـلطوية التي تفرض األنظمـــة الصارمة في
منـــاخ بيروقراطـــي محكـــم ،وللثقافة المدرســـية أنمـــاط متعددة،
فبعضهـــا يعلـــي مـــن شـــأن عمليـــة التعليـــم ويعززها باســـتمرار،
وبعضهـــا يقنن من مكاســـب الطـــاب التعليمية.
الطفل المحروم
هـــو مـــن افتقـــد الرعايـــة األبويـــة ،أو لـــم يحصـــل علـــى الفـــرص
ً
نموا
التعليميـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة المالئمـــة التـــي تكســـبه
ً
متوازنـــا وتســـتثير أقصـــى طاقاتـــه.
الطفل المهدد بالخطر
هـــو الطالـــب الـــذي تبيـــن للقائميـــن علـــى تربيتـــه وتعليمـــه أن
ً
تدنيا فـــي تحصيله
احتمـــاال أكثـــر مـــن المعتـــاد أن يواجـــه
هنـــاك
ً
الدراســـي أو يتســـرب (يتـــرك) مـــن المدرســـة ،والطـــاب الذيـــن
ً
غالبا طالب مـــن ذوي الحاالت
يصنفـــون في هذه الشـــريحة هـــم
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة المتدنية ،أو من الطـــاب الذين يعانون
مـــن مشـــكالت ســـلوكية وعاطفيـــة ،وظهـــور مثل هـــذه الحاالت
ً
مؤشـــرا على فشـــل المدرســـة في تقديم الخدمة
الطالبية قد يعد
التعليميـــة المالئمـــة التـــي يحتاجهـــا الطفل.
الطفولة المبكرة
هـــي المرحلة العمريـــة الواقعة بين الميالد وبدء التعليم الدراســـي
النظامـــي ( )preschool yearsوالتعلـــم فـــي هـــذه المرحلـــة يثري
إلى حـــدٍ كبير التعلم المســـتقبلي ويؤســـس له.

48

مصطلحات و مفاهيم و قيم حقوق اإلنسان

العجز
هـــو عـــدم القـــدرة علـــى أداء عمـــل محـــدد (كالعجز عن المشـــي أو
ضعف الســـمع) ،وفي التربية يشـــير هذا المفهـــوم إلى عدم قدرة
الطالـــب علـــى أداء ســـلوك معيـــن أو تحقيق إنجـــاز تعليمي محدد
وفـــق معاييـــر محـــددة إلعاقـــة جســـمية أو نفســـية لحقـــت بذلك
الطالب.
العجز التعليمي
ً
ظروفا محـــددة تتدخـــل في قـــدرة الطالب على
ويعنـــي أن هنـــاك
التعلـــم ،فبعـــض األطفـــال لديهم عجـــز تعليمي فـــي موضوعات
مدرســـية دون غيرهـــا ،وقـــد ال يكـــون لذلك العجز عالقة مباشـــرة
بذكائهـــم ،ومن ســـمات تلـــك الفئة من الطـــاب ()LD students
االختالل الحركي ،مشـــكالت في اإلبصار أو الســـمع (رؤية األرقام
مثـــا) ،عدم الثبـــات والبقاء علـــى المهمة
والحـــروف معكوســـة –
ً
التعليمية ،مشـــكالت اجتماعية ،مشـــكالت عاطفية ،ومشـــكالت
أخـــرى تتعلق بالبيئة المدرســـية.
العقوبة
هـــي إحـــداث ألـــم نفســـي أو بدنـــي لشـــخص آخـــر بقصـــد تغييـــر
ســـلوكه المســـتقبلي ،وقـــد تـــؤدي العقوبـــة إلـــى نتائـــج ســـريعة
تتمثـــل فـــي الخضوع للنظـــام والطاعة التامة ،وقد ينجـــم عنها آثار
جانبية كاالنتقام واالنســـحاب ،وهنالك جدل واســـع بين التربويين
حـــول أثـــر العقوبـــة بأنواعها على الطـــاب في المراحـــل التعليمية
ا لمختلفة .
العنف المدرسي
يعـــد العنف المدرســـي أحـــد أهم المشـــكالت التي تواجـــه النظام
ً
غالبـــا ضحايا هـــذا النوع مـــن العنف،
المدرســـي ،والطـــاب هـــم
أشـــكاال مختلفة منهـــا :اإليذاء الجنســـي ،ويرى بعض
الـــذي يأخـــذ
ً
التربويـــون أن مـــا أســـهم في نمو ظاهـــرة العنف المدرســـي تزايد
وبناء
تعـــرض المراهقين لمشـــاهد موغلة فـــي العنف والجريمـــة
ً
ً
ً
آمنـــا للتعلم.
مكانا
عليـــه فقد طالـــب التربويـــون بجعل المدرســـة
المساواة بين الطلبة
وتعنـــي تســـاوي الطـــاب فـــي إمكانيـــة وصولهـــم إلـــى المصادر
التعليميـــة ،وفـــي حصولهم على الفـــرص التعليميـــة التي توصل

كل فـــرد منهـــم إلى اقصـــى إمكاناتـــه ،بغض النظر عن جنســـه أو
لونـــه أو عرقه أو حالتـــه االجتماعيـــة االقتصادية.
المهارات االجتماعية
مجموعـــة المهـــارات التـــي يحتاجها الفـــرد لكي يتواصـــل ويتفاعل
ً
منتجا يعـــزز من دوره كفرد
إيجابيا
تفاعال
مـــع مجتمعه المحيط بـــه
ً
ً
يســـعى لتحقيـــق ذاته ويســـهم في نمـــاء ورفاه مجتمعـــه ،ويعتبر
التعلـــم التعاونـــي أحد أســـاليب التدريس التي تثري مهـــارات الفرد
االجتماعية.
المهارات األساسية
هـــي المهـــارات المطلوبـــة للنجـــاح فـــي المدرســـة وفـــي الحيـــاة
ً
ً
غالبـــا تلـــك المهـــارات التـــي تشـــكل المكونـــات
عمومـــا ،وهـــي
األساســـية للمنهـــج ،أي التـــي ارتبطـــت بتعلم اللغـــة والرياضيات
فـــي المرحلة االبتدائيـــة ،وتتضمـــن المهارات األساســـية مهارات
القـــراءة والكتابـــة والعـــد ،وهنـــاك من يضيـــف إليها القـــدرة على
التعامـــل مع الحاســـب.
هيئة المدرسة
هـــي مجموعة من األفـــراد المنتخبين أو المعينين الذين يشـــرفون
علـــى التعليم في المدرســـة ويقـــررون سياســـاته وبرامجه ،وهناك
هيئـــة تعليميـــة مماثلة على مســـتوى إدارات التعليم.
المجلس االستشاري الطالبي
هـــو مجموعـــة منتخبة مـــن الطـــاب والطالبـــات ممثلين لطالب
وطالبـــات الجامعـــة ،تســـهم في تطويـــر البيئة الجامعيـــة ،وترتقي
ً
وفقـــا
بالخدمـــات الطالبيـــة ،ويلتـــزم المجلـــس بتحقيـــق أهدافـــه
للوائـــح واألحـــكام والقوانيـــن المعمـــول بها فـــي الجامعة.
المجلس االستشاري للمعلمين
هـــو مجلـــس استشـــاري للمعلميـــن وينبثـــق عنـــه لجـــان وفـــق
اختصاصـــه ،يقـــوم بدراســـة العديـــد مـــن الموضوعـــات التي تقع
ضمـــن اختصاصـــه ،والتـــي تشـــمل حقـــوق وواجبـــات المعلـــم
والمشـــكالت والتحديات التي تواجه مهنـــة التعليم وتطوير العمل
الميدانـــي وتحســـين بيئتـــه التعليمية .ويضم المجلـــس باإلضافة

ً
عضوا ،وتنعقـــد اجتماعاته مرة
إلـــى وزيـــر التعليم ثمانية وعشـــرين
واحـــدة في كل فصل دراســـي إلقـــرار التوصيات واقتـــراح واعتماد
الموضوعات المســـتجدة.
البيئة المدرسية
هـــي البيئـــة التي تقـــدم برامـــج تعليميـــة وتربوية نوعيـــة من أجل
إكســـاب المتعلميـــن الخبـــرات والمعلومـــات لمواكبـــة التطورات
التـــي تحدث على صعيـــد الحياة ،مـــن أجل التعايش مـــع اآلخرين،
ويتـــم ذلك من خـــال التركيز على المهارات األساســـية والمهارات
العصريـــة التي تـــؤدي إلى الوصـــول إلى بعض المهـــارات العقلية
مثـــل :التفكير ،وجمع المعلومات التي تفيد في حل المشـــكالت،
جـــو يســـوده المتعة والنشـــاط
وكل هـــذه النشـــاطات تكـــون في ٍّ
ّ
التعلـــم وتحمـــل الصعاب للحصـــول على
لتحفيـــز الطـــاب علـــى
المعلومات.
اإلرشاد
مجموعـــة برامـــج تربويـــة ونفســـية تقدمهـــا المدرســـة لخدمـــة
الطـــاب في جميع المراحل الدراســـية ،وتســـتهدف هـــذه البرامج
تزويـــد الطالـــب بالمهـــارات والمعلومات التي تســـاعده في حل ما
يعترضـــه من مشـــكالت تعيق تكيفـــه مع النظام المدرســـي ،كما
تســـتهدف هذه البرامج مســـاعدة الطالب في مواجهة مشـــكالت
مثل :القلـــق واإلحباط وضعف الدافعيـــة والعالقات مع اآلخرين،
وتســـاعد الخدمـــات اإلرشـــادية الطالـــب في اتخـــاذ القـــرارات التي
تحدد مســـتقبله المهني.
اإلشراف
ً
(غالبا ذو ســـلطة
هـــي العمليـــة التـــي مـــن خاللها يقـــوم شـــخص
أعلى) بمســـاعدة شـــخص آخر ليحســـن ويطور من أدائـــه المهني،
وفـــي التربية تبقى قضية العالقة بين المشـــرف التربوي والمعلم
واحـــدة من أهـــم القضايا ،ويفترض أن يتم اإلشـــراف التربوي في
مناخ مـــن الثقة واالحتـــرام المتبادل بين المشـــرف والمعلم.

هيئة حقوق اإلنسان

49

قيم حقوق اإلنسان
القيم
هي مجموعـــــة الصفـــــات األخالقيـــــة ،التــي يتميــز بهـــــا البشــر،
وتقـــــوم الحيـــــاة االجتماعية عليها ،ويتـــم التعبير عنها باســـتخدام
ً
شـــرعا بأنها مجموعة
األقـــوال الفاضلة واألفعـــال النبيلة ،وتُ عرف
مـــن األخـــاق الفاضلـــة التـــي اعتمـــدت علـــى التربية اإلســـامية
الهادفـــة لتوجيـــه الســـلوك المســـلم للقيـــام بكل عمـــل ،أو قول
يدل علـــى الخير.
القيم االجتماعية
هـــي مجموعـــة قيـــم يتعامـــل بها أفـــراد المجتمـــع الواحد لتعزيـــــز
الروابـــــط بينهـــــم والتعايـــــش ونشـــــر المـــــودة والمحبـــــة فـــــي
المجتمــع ،ليســـــود األمــن واالســتقرار وتعم الســعادة واالحتــرام
علـــــى الفــرد والجماعــة ،ويمتــد كل ذلـــــك إلى المحيــط الخارجــي.
االحترام
هـــو أحد القيم الحميدة التي يتميز بها اإلنســـان ،وتمثل إحساســـه
وتقديـــره لقيمـــة مـــا أو لشـــيء مـــا أو لشـــخص مـــا ،أو لنوعيـــة
الشـــخصية ،أو القـــدرة ،أو لمظهـــر من مظاهر نوعية الشـــخصية.
كمـــا يجب أن يتمثـــل األفراد في احتـــرام ســـلوكهم ومعامالتهم،
والـــدول في احتـــرام الحدود الدوليـــة ،ورعاياهـــا وقوانينها.
اإلحسان
هـــو إتقـــان العمل الذي يقـــوم به المســـلم وبذل الجهـــد إليجادته
ً
خاصا بالنـــاس وجب
ليصبـــح علـــى أكمـــل وجه ،فـــإن كان العمـــل
تأديتـــه علـــى أكمل وجـــه ،وفي حـــق الله تعالـــى فهو يعنـــي أعلى
درجـــات التعامـــل مع الله ســـبحانه وتعالى ،ويتجلـــى مفهوم ذلك
فـــي عبـــادة اللـــه كأنك تـــراه فإن لم تكـــن تراه فإنـــه يراك.
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األمانة
وهـــي أداء الحقـــوق والمحافظـــة عليهـــا ،وهي أحد نمـــاذج أخالق
اإلســـام وأســـاس من أسســـه ،وهي الفريضة العظيمة التي أبت
الســـماوات واألرض والجبال حملها وحملها اإلنســـان ،وأمرنا الله
بـــأداء األمانـــات عندمـــا ذكرها في القـــرآن الكريم ،كمـــا جعل النبي
دليال على حســـن خلق
محمـــد صلـــى الله عليه وســـلم من األمانة
ً
المرء وإيمانه.
اإليثار
هـــو تفضيل الغيـــر على النفس ،وتقديم مصلحتـــه على المصلحة
الذاتيـــة ،وهو أعلـــى درجات الســـخاء ،وأكمل أنواع الجـــود ،ومنزلة
عظيمة من منـــازل العطاء.
التعاون
هـــو مســـاعدة اآلخريـــن علـــى نيـــل أو بلوغ هـــدف أو تحقيـــق غاية
ووضع كل جهد أو رأي واإلفادة منها بين األفراد بشـــكل تشـــاركي
وتعاونـــي ،لتخفيـــف الجهـــد الفـــردي فـــي أي أمـــر مـــا ،ومـــن أبرز
أوجـــه التعـــاون المســـاعدة على إحقاق الحـــق ،والحـــرص على البر
والتقـــوى ابتغـــاء األجر مـــن الله.
التكافل
أفـــــرادا أو
كانـــــوا
ســـواء
وتكاتفهم،
المجتمـــــع
أبنـــــاء
تضامن
هو
ً
ً
حكامـــا أو محكوميـــن ،وذلك بدوافـــع إيمانية نبيلة،
طوائـــــف ،أو
ً
تهـــدف إلـــى غايات كريمة ،تنتهـــي إلى تحقيق الرعايـــة االقتصادية
واالجتماعيـــة واألخالقيـــة لجميـــع أبنـــاء المجتمـــع ،وذلـــك بتوفير
االحتياجات األساســـية من مأكل ومشـــرب ودواء وكساء وتعليم،
واإلســـهام العملـــي فـــي إقامـــة المصالـــح العامـــة باإلضافة إلى
مقاومـــة كل محاولـــة لخرق النســـيج المجتمعي.
التطوع
هو إســـهام الفـــرد أو الجماعة في إنجاز عمل خـــارج نطاق أعمالهم
التـــي يتقاضون عليهـــا ً
أجرا وتعـــود بالخير والنفع علـــى مجتمعهم
وتشـــعرهم بالرضـــا ،وذلك بكل رغبـــة وطواعية وتلقائيـــة دون أن
ينشدوا من وراء إنجازهم أي نوع مـــــن أنـــــواع الربـــــح أو المكافــأة،
وهـــــو مجهــود قائــم علـــــى مهــارة أو خبـــــرة معينة يبذل عن رغبة

واختيار.
التسامح
ويقصـــد بـــه التســـاهل والليـــن ،ومـــن مدلوالتـــه اللغويـــة الحلم
والعفـــو عـــن الخطأ،
والعفـــو والمســـامحة؛ أي غفـــران الحقـــوق،
ِ
والموافقـــة علـــى الصفح .وتـــدل الســـماحة لغة على السالســـة،
والمســـاهلة ،والتهـــاون ،والحلم ،والرفق ،وفي النظم الفلســـفية
تبادلـــي بين األفراد
احتـــرام
العالميـــة ُينظـــر إلى التســـامح على أنه
ٌ
ٌّ
ً
لفظيا أو
واآلراء ،وإظهـــار اللطـــف واألدب فيما ُيعبر عنـــه اآلخرون
سلو ً
كيا .
ُ
التعلم
تلقي المعرفـــة ،والقيم والمهارات من خالل الدراســـة
عملية
هـــو
ّ
أو الخبـــرات أو التلقيـــن مما قد يؤدي إلى تغير دائم في الســـلوك،
ً
ً
وانتقائيـــا بحيث يعيـــد توجيه الفـــرد ،ويعيد
قابـــا للقيـــاس
تغيـــرا
ً

تشـــكيل بنية تفكيره العقلية.

الحرية
هي ما يميز اإلنســـان عن غيره ،ويتمكن من خاللها من ممارســـة
أفعاله وأقواله وتصرفاتـــــه ،بـــــإرادته واختيــاره ،مــن غيــر قســر وال
إكـــــراه ،ضمــن حـــــدود معينـــــة وليست مطلقة ،بل مقيدة بعدم
اإلضرار وإســـاءة اســـتعمالها ،والتعدي علـــى حرية اآلخرين.
التفاعل االجتماعي
هـــو العملية التـــي يرتبط بها أعضـــاء الجماعة بعضهـــم مع بعض
ً
ً
ودافعيـــا  ،وفـــي الحاجـــات والرغبـــات والوســـائل والغايات
عقليـــا
والمعـــارف وما شـــابه ذلك .ويمكـــن تعريف التفاعـــل االجتماعي
ً
إجرائيـــا بأنه ما يحـــدث عندما يتصل فردان أو أكثـــر (ليس بالضرورة
ً
ماديا) ويحـــدث نتيجة لذلك تعديل للســـلوك.
اتصـــاال
ً
التواضع
هـــو إظهـــار التنـــازل عـــن المرتبـــة لمـــن يـــراد تعظيمـــه .والتواضع
صفـــة محمودة تـــدل على طهارة النفـــس وتعزز المـــودة والمحبة
والمســـاواة بيـــن الناس،وتعزيـــز الترابـــط بينهـــم وتزيـــل الحســـد
والبغـــض والكراهيـــة مـــن قلـــوب الناس.

الرحمة
خلـــق من األخـــاق اإلســـامية ،وصفة الزمة لشـــريعة اإلســـام
«و َما َأ ْر َس ْ
ـــل َن َ
اك ِإلَّ
ولرســـوله محمد عليه الســـام كما قال تعالى َ :
َر ْح َم ً
ـــة لِ ْل َع َال ِميـــن» ،والرحمـــة صفة من صفـــات الخالق عز وجل.
العالقات االجتماعية
تعـــرف بأنهـــا أيـــة عالقـــة تنشـــأ بيـــن فرديـــن أو أكثـــر .والعالقات
االجتماعيـــة القائمـــة علـــى االســـتقاللية الفردية تشـــكل أســـاس
البنـــاء االجتماعـــي والموضـــوع األســـاس للتحليـــات التـــي يقوم
بهـــا علمـــاء االجتماع .وتبرز االســـتقصاءات األساســـية في طبيعة
العالقـــات االجتماعيـــة في أعمـــال علمـــاء االجتماع مثـــل ماكس
فيبـــر فـــي نظريته لــــ «العمـــل االجتماعي».
اللباقة
هـــي الليونة في األخـــاق ،واللطافة واللباقة فـــي التحدث .وهي
مـــن الصفات التـــي تتمتع بهـــا الشـــخصية االجتماعيـــة الحكيمة.
ً
حوارا ،أو
وهـــي إجادة كيف ومتى يتكلم الشـــخص ،وكيف يجـــري
ً
نقاشـــا مـــع طـــرف آخر بشـــكل إيجابي هـــادئ .واللباقـــة هي ُخلق
يعتمد علـــى اإلخالص ،والنيـــة الصادقة.

المساواة
هـــــي التمتـــــع بجميـــــع الحقـــــوق السياســـــية واالقتصاديـــــة
واالجتماعيـــــة دون التمييـــز بســـبب الديـــن أو اللـــون أو اللغـــة أو
الجنـــس أو الـــرأي السياســـي أو المســـتوى االجتماعـــي .وقد نص
النظـــام األساســـي للحكـــم فـــي المـــادة ( )8علـــى أن الحكـــم في
المملكـــة العربية الســـعودية يقوم على أســـاس العدل والشـــورى
والمســـاواة وفـــق الشـــريعة اإلســـامية.
الوفاء
صفة إنســـانية جميلة ،عندما يبلغها اإلنسان بمشاعره وأحاسيسه
فإنـــه يصـــل إلحـــدى مراحـــل بلـــوغ النفـــس البشـــرية لفضائلهـــا،
ً
معـــا ،وتأدية لـــرد فعل على
والوفـــاء صـــدق في القـــول والفعـــل
جميـــل ،وخالفه النكـــران للجميل.
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