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  ة القدرات المعرفية للنساء برنامج تنمي
   في محافظة أسوانالناشطات

  
  

   أسوان–جمهورية مصر العربية 
  

  ٢٠٠٩ مارس ١٣ - ٥
  
  

  الدليل التدريبي
  
  

   و تقديمإعداد
  

  مؤسسة مصريين بال حدود للتنمية
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  مؤسسة مصريين بال حدود للتنمية 
  

   ٢ شقة – ٢٥ عمارة –ن أحمد عثمان  شارع عثما– أطلس –أسوان : العنوان 
  

   ٠١٧٣٠٨٣٦٧٤ – ٠٩٧٢٣٠٨٠٨٩ – ٠٩٧٢٣١٦٣٥٤ : التليفون

  
   ٠٩٧٢٣١٦٣٥٤ :فاكس

  
   com.yahoo@withoutborders_Egyptians   :بريد الكتروني

  
  :فريق العمل 

  
  منظمون ميسرون                            مدربون                  

    إيمان محمد           سعاد عبداهللا                            وسام الشريف               
  عال عواض                  صبري محمد                                                 

  بسمة عبداهللا محمد                                  سمير كامل                                
  علياء نجم الدين                                                                              

  أحمد عبداهللا حسن                                                                            
   محمد غريب                                                                             
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 ، و نحن و قد يكون مجرد حلم  اة كل منا حلم قد يكون له معني         في حي 
كمؤسسة نؤمن بأن األحالم وحدها حتي و إن كان لها معني ال تجدي             

 حقيقة ، و تأكدنا من هـذه القيمـة          بدون عقول و أيادي تحولها إلي     
برنامج الـشراكة الـشرق     " جيدا عندما تعاملنا مع الجهة المحترمة       

 لما تعنيه   همةمال فقط و لكن بعقول واعدة و متف        ليس بال  "األوسطية  
    .كلمة تنمية و كلمة انسان 

  


  
  
  

 
  
  
  
  
  
  



 مصريين بال حدود للتنمية  
4 

  

   ةــدمــمق
  

ة المتعلقة بوضعيتها  المرأ ةفي ظل التوجه القوي لمؤسسات المجتمع المدني للحد من معانا         
 وبالتالي وضعها السياسي في مجتمع      يالمتدنية علي المستوي الحقوقي والتنموي والتوعو     

 ليات فاعلـة  تخطيط آل لزاما علينا ال  أصبح  لذا  ذكوري الثقافة وخصوصاً في صعيد مصر       
 والحقيقيـة    عن معتـرك المـشاركة الفعالـة       نها الحد من تهميش وإقصاء  المرأة      من شأ 

  المعرفيـة  هـارات مالتدريب تنمية   "  و التي تأتي ضمن    وخصوصاً في األوساط السياسية   
 ٥ المشاركة السياسية للمرأة في الفترة من        في مجال حقوق االنسان و    " للنساء الناشطات 

و  في مقر مدرسة الفندقية المتقدمة بقاعة كبار الزوار بأسـوان            ٢٠٠٩ارس   م ١٣حتي  
 مدتـه   :لمدة ثمانية أيام و تنقسم الي قسمين ، القسم األول         تستمر أعمال الدورة التدريبية     

 مدته أربعة أيام للمجموعة الثانيـة و يـتم          :أربعة أيام للمجموعة األولي ، و القسم الثاني       
مشاركة السياسية و تاريخ الحركة الحقوقية في العـالم و الـشرعة            فيهما تناول مفاهيم ال   

   . و وضع المرأة في المواثيق الدولية و قانون االدارة المحلية الدولية
   أهداف الدورة:  
  . زيادة وعي المشاركات بتاريخ نشأة حقوق االنسان في العالم -
المحلية من خالل مراكزهن     قانون االدارة     إنفاذ رفع قدرات المشاركات بحيث يستطعن     -

  .كعضوات مجلس محلي 
  . زيادة وعي المشاركات بوضع المرأة في المواثيق الدولية و خاصة السيداو -
 تنمية مهاراتهن المعرفية و مناقشة اآلليات العملية للمشاركة الفعالة سـواء المـشاركة              -

  .السياسية أو المشاركة في العمل العام 
 ليل التدريبي لماذ الد:  
 البيئة المحيطة بالمـشاركات     والعمل علي تغيير   زيادة وعي المشاركات عبر التدريب       -

  .سواء في المنزل أو العمل عبر الدليل التدريبي و اطالع الغير عليه 
 توثيق المادة التدريبية و كافة األنشطة و التدريبات التي تمت في التدريب من خـالل                -

  .اركات الدليل التدريبي و توزيعه علي المش
   . الدليل التدريبي يحقق األهداف و النتائج المتوقعة من الدورة-
ـ             - ة المـشروع و     الدليل التدريبي يفرد مساحة أوسع لإلطالع و االسـتفادة مـن تجرب

  . فيه و المهتمين بنفس قضيته خصوصا لغير المشاركات
  الفئة المستهدفة:  

 المراكز اإلدارية الخمسة لمحافظة  منعددن ع ممثلين ،عام٤٥: ٢١نساء في الفئة العمرية من ال
  )  نصر النوبة – ادفو – كوم امبو – دراو –أسوان ( أسوان 
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  المنظمون:  
 لسنة  ٨٤مشهرة وفقاً للقانون     نظم هذا التدريب مؤسسة مصريين بال حدود للتنمية و هي         

 ومقرها محافظة أسوان ونطاق عملها جمهورية مـصر         ٢٠٠٧ لسنة   ٨٦٠ برقم   ٢٠٠٢
تنميـة مـن    لعربية تم تأسيسها من قبل نشطاء حقوقيين وتنمويين للعمل علي بـرامج ال            ا

ـ منظور حقوقي ولعل النقطة الفارقة فى نشأة هذه المؤسسة   سيها وفريـق   هى رغبة مؤس
يجابي فى المجتمعـات المحليـة بقطاعاتهـا         فى التغيير اإل   العمل بها فى بناء قوة مؤثرة     

ين بواجباتهم  لى إثارة وعى المواطن   باإلضافة إ ) والخاصة  – والحكومية-األهلية(المختلفة  
قبل الخوض فى رصد حقوقهم المترتبة على هذه المواطنـة           تجاه تمتعهم بمواطنة كاملة   

هى مد جـسر    :المتعددة   بقطاعاتها   ةيجابى فى المجتمعات المحلي   وأهم مكونات التغير اإل   
 للمجتمع المدنى على اعتباره     لممثلةمن الشراكة بين القطاع الخاص والمنظمات األهلية ا       

المـؤثر فـى    لـدوره   احتياجات المجتمع وأولوياته باإلضافة   مقياسا حقيقيا وحساسا تجاه   
 التى قـد يـصادف عـدم مالئمتهـا          تحرير المنظمات األهلية من أجندة الجهات المانحة      

تنمويـا   إيمانا راسخا بأن وعينا كمـواطنين        ولويات هذه المجتمعات والمؤسسة مؤمنة    أل
 هو جواز تمتعنا بحقوقنا     يا وثقافيا وسياسيا وعلى كافة األصعدة     وقانونيا واقتصاديا وصح  

( فى مجتمع ديموقراطى وحر وعادل وهذا دورنا الذى لن نتخاذل فى القيام بـه  ألننـا                  
    .)مصريين بال حدود 

  أهداف المؤسسة:  
 ة  عداد مشروعات وبرامج تطوير وتنمية المنظومة التعليمي  إ .١
)  وطفل – وشباب–ة مرأ(بشرية وتمكين الفئات المهمشة تنمية المهارات ال .٢

  .للحصول علي فرص أفضل
 .خالل تبني برامج النوع االجتماعيسد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء من  .٣
 .تفعيل برامج وأنشطة وشراكة القطاع الخاص مع المنظمات األهلية  .٤
 .نونية تنظيم برامج تنموية ومساندة قا .٥
 .تنفيذ مشروعات بيئية وخدمية  .٦
  .عداد الدراسات واألبحاث العليمة والقانونية واالجتماعية إ .٧

  آليات عمل المؤسسة:  
 للمواطنين معرفى والتوعوى عمل مشاريع تنموية مباشرة تعمل على رفع المستوى ال  

رصا قل فص على اعتبار كونهم من الفئات األمن الشباب والنساء على وجه الخصو
   .فى الحصول على التدريب والتمكين

  في القضايا المختلفة والتي تتصل بحقوقهم للمواطنينتقديم المساعدة القانونية 
  .االقتصادية واالجتماعية أو المدنية والسياسية 
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 لرفع الوعي لديهم وتستهدف من من الجنسينالشباب بخاصة  تنظيم دورات تدريبية 
  .بهم في تنمية مجتمعاتهم ذلك المشاركة الفعالة من جان

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية الكتشاف باألوضاععمل الدراسات الخاصة 
 والعمل على سد هذه االحتياجات من خالل النائيةالمناطق في االحتياجات الملحة 

  .مشاريع تنموية خاصة 
 فى وعيتكوين شبكة من المتطوعين والمهتمين والنشطاء لدفع العمل األهلي والتط 

روس تجاه التخلص من ثقافة الفردية واعتناق مبادئ وقيم  بشكل مدالمجتمعات المحلية
 وذلك من خالل التفاعل البناء مع المشاركة والعمل الجماعى والشفافية والمساءلة

   .التنوع واحترام االختالف
  محتويات الدليل التدريبي: 

  :التعارف و األهداف و التوقعات : الفصل األول  -
  ويهدف الي كسر الحاجز الجليدي بين المشاركات و فريق التعارف : الوحدة األولي 

  العمل                 
  . الدورة توقعاتأهداف و  إلقاء الضوء علي تهدف الي :الوحدة الثانية 

   
  :المشاركة حياة : الفصل الثاني  -

  .مفاهيم المشاركة: الوحدة األولي 
  .اركتكحياتك في مشالوحدة الثانية 
  .المشاركة السياسية للمرأة: الوحدة الثالثة 

  
  :المرأة في التشريعات و المواثيق الدولية  : الفصل الثالث -   

  .المرأة في المواثيق الدولية: الوحدة األولي 
  .السيداو  :الوحدة الثانية
  . إدرس و حلل : الوحدة الثالثة

  حقوق االنسان في العالم نشأة : الفصل الرابع -
  .عالمية حقوق االنسان: لوحدة األولي ا

  .تاريخ الحركة الحقوقية في العالم : الوحدة الثانية
  .الشرعة الدولية : الوحدة الثالثة
  . مواثيق الشرعة الدولية : الوحدة الرابعة

  
  الحكم المحلي:  الخامس الفصل -

  .ورقة مرجعية عن نظم الحكم المحلي: الوحدة األولي 
  ) الواقع – االدارة –القانون ( لحكم المحلي ا: ة الوحدة الثاني
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  جدول األعمال: 

 العنوان الجلسة اليوم التوقيت
 إلي من

 ٩:٣٠ ٨:٣٠ الـتـسـجـيـل
 ١١:٣٠ ٩:٣٠  تقييم لما سبق- التوقعات–األهداف  الجلسة األولي

 ١٢ ١١:٣٠ اســتـراحـة

 الجلسة الثانية

        -:المشاركة حياة 
 صور المشاركة -عريف المشاركةت(

- مستوياتها–دوافعها - -أهدافها- السياسية
) معوقاتها –مراحلها   

٢ ١٢ 

 ٣:١٥ ٢:١٠ مجموعات عمل و عروض الجلسة الثالثة
 ٣:٣٠ ٣:١٥ الـتـقـيـيـم

 األول

ء                     الـــغـــدا  
 ٩:٣٠ ٩ عرض تقرير اليوم األول

  رأة في التشريعات و المواثيق الدوليةالم  الجلسة األولي
                             ١١:٣٠  ٩:٣٠  

  ١٢  ١١:٣٠  ةـراحـتــ                 اس

اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد   الجلسة الثانية
  ٢  ١٢  )          السيداو ( المرأة 

  ٣:١٥  ٢:١٠  مجموعات عمل و عروض  الجلسة الثالثة
  ٣:٣٠  ٣:١٥                 الــتــقـيـيـم 

 الثاني

  داءـــغـــال
  ٩:٣٠  ٩  عرض تقرير اليوم الثاني

  الجلسة األولي
  :تاريخ الحركة الحقوقية في العالم 

و -خصائصها-مفاهيم حقوق االنسان( 
  )        مصطلحاتها-فئاتها

١١:٣٠  ٩:٣٠  

  ١٢  ١١:٣٠  ةـراحـتــاس
  ٢  ١٢  عة الدولية             الشر  الجلسة الثانية
  ٣:١٥  ٢:١٠  مجموعات عمل و عروض  الجلسة الثالثة

  ٣:٣٠  ٣:١٥   الــتــقـيـيـم  

  الثالث

  داءـــغـــال                        
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 ٩:٣٠ ٩ عرض تقرير اليوم الثالث
 ١١:٣٠ ٩:٣٠  )الواقع -االدارة-القانون( الحكم المحلي   الجلسة األولي

 ١٢ ١١:٣٠  ةـراحـتــاس
 ٢ ١٢  )قضايا و مناقشات ( ماذا بعد القانون ؟   الجلسة الثانية
 ٣:١٥ ٢:١٠  جلسة محاكاة  الجلسة الثالثة

 ٣:٣٠ ٣:١٥   الــتــقـيـيـم  

 الرابع

  داءـــغـــال                        
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  الفصل األول

  

  و التوقعاتالتعارف و األهداف 
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  الوحدة األولي
  

  التعارف 
  
  
  
  
  

لي كسر الحاجز الجليدي بين المشاركات إ هذه الوحدة وتهدف 
  و فريق العمل
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  اسمك في رسمتك: عنوان النشاط 
  

  التعارف بين المشاركات و بعضهن البعض و فريق عمل المؤسسة : الهدف 
  .دي            و كسر الحاجز الجلي

  
   دقيقة٣٠: الزمن 

  
  :ن و ينقسم الي قسمي:  النشاط وصف

  
  :القسم األول 

  
   و فريق عملميسر بتوزيع بطاقات علي المشاركات يقوم  ال-            دقائق٥

  .                     المؤسسة 
   تقوم كل مشاركة و كل عضو من فريق عمل المؤسسة بكتابة-                   

                 اسمه و الجهة التي ينتمي إليها و رسم رمز أو صورة تعبر عنه       
  

  :القسم الثاني 
  

   تقوم كل مشاركة و كل عضو من فريق عمل المؤسسة بتقديم -      دقيقة   ٢٥
                      نفسه للمجموعة و توضيح مدلول الرسمة أو الرمز الذي رسمه

  عد اإلنتهاء من العرض تقوم كل مشاركة و عضو من فريق ب-                  
                      عمل المؤسسة بتعليق بطاقته علي اللوحة المخصصة لذلك داخل 

  .                    القاعة 
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  قواعد عمل المجموعة : عنوان النشاط 
  

  البعض و المدربين  تحديد قواعد وقوانين العمل بين المشاركات بعضهن :الهدف 
          خالل الدورة التدريبية لجعل العمل داخل مجموعة التدريب أكثر فعالية 

  .        و تواصل 
  

   دقيقة ٢٠ :الزمن 
  

   العصف الذهني:الوسيلة التدريبية المستخدمة 
  

  :ينقسم الي قسمين : وصف النشاط 
  

  :القسم األول 
  
  لعصف الذهني و ذلك بتسجيل األفكار  يدير المدرب جلسة ا- دقائق      ٥

  حيث تقوم المشاركات بطرح أفكارهن عن القواعد المحببة                المطروحة 
  .                داخل قاعة التدريب و بين أفراد المجموعة و القواعد الغير محببة 

  
  

  : القسم الثاني 
  

  قوم سم األول من النشاط تطروحة في الق بناءا علي األفكار الم- دقيقة    ١٥
  ن في اتباعها طوال فترة  بتحديد قواعد العمل التي ترغب               المشاركات

  .              التدريب
   يقوم الميسر بتعليق الورقة التي تتضمن هذه القواعد داخل القاعة -             
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  الوحدة الثانية
  

  التوقعات و األهداف
  

  
  
  
  
  
التعرف علي توقعات المشاركات في  تهدف هذه الوحدة الي و

  إطار و مضمون الدورة التدريبية 
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  تحديد توقعات المشاركات و احتياجاتهم من التدريب: عنوان النشاط 
  

   التعرف علي توقعات المشاركات في إطار أهداف و مضمون -١ : الهدف 
  .                التدريب 

  .ة أهداف التدريب معرف -٢            
  

   دقيقة٣٠  : الزمن 
  

  العصف الذهني:  الوسيلة التدريبية المستخدمة
  

  :وينقسم الي قسمين : وصف النشاط 
  

  :القسم األول 
  

   يدير المدرب جلسة العصف الذهني بجمع و تسجيل افكار المشاركات -  دقيقة  ١٥
   .              حول توقعاتهن من التدريب و احتياجاتهن

   . مناقشة هذه التوقعات في اطار مضمون التدريب و أهدافه-            
  . عرض التوقعات و تعليقها داخل القاعة -            

  
  :القسم الثاني 

  
  يقوم الميسر بتوزيع بطاقات علي المشاركات بحيث تحصل كل  -    دقيقة١٥

  .يب من وجهة نظرها                مشاركة علي بطاقة لتدوين أهداف التدر
  . تقوم كل مشاركة بتعليق البطاقة علي اللوحة المخصصة لذلك -             
  . يقوم المدرب بمناقشة األهداف التي جاءت في البطاقات -             
  .مدرب بعرض أهداف التدريب السابق ذكرهايقوم ال -             
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  ثانيالفصل ال
  

  المشاركة حياة
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  الوحدة األولي
  

  مفاهيم المشاركة
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     لمرأةالمشاركة السياسية ل: عنوان النشاط 
  .حدد المشاركات مفهوم للمشاركة السياسية للمرأة  أن ت-١ : الهدف 

  
   دقيقة٢٥  : الزمن 

  
  اء  الكروت البيض– العصف الذهني:  الوسيلة التدريبية المستخدمة

  
  :وينقسم الي قسمين : وصف النشاط 

  
  :القسم األول 

  
   بعصف ذهنى وطرح سؤال ماذا تعني المشاركة يقوم المدرب -     دقائق١٠

                    السياسية ؟
   من للخــروجات على لوحة ورقيـة ويتم  النقاش  تجمع اإلجاب-                

  يف المشاركة السياسيةالمشاركين بتعر                  
  

  :القسم الثاني 
  

  تابة بك بتوزيع كروت بيضاء ومطالبة المشاركاتقوم المدرب  ي-     دقيقة١٥
        سواء شكل ايجابي                   شكل واحد من أشكال المشاركة السياسية للمرأة

  فى المجتمع المصرىأو سلبي 
  مع تصنيفها وإجراء حوار جماعى حول   بعرضها ويقوم المدرب -               

  التي  و                أشكال المشاركة السياسية للمرأة التى طرحتها المشاركات
   خاصة  وجود التمييز في أشكال الحياة المختلفة للمرأة                توضح 
     .                السياسية
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  رأةللم المشاركة السياسية ١ورقة مرجعية رقم 
 
 ،مازالت مشاركة المرأة في مجال العمل السياسي محدودة وال تتناسب مع حجمها في التعداد السكاني              

بة مـن    وهو ما حدا بالبعض للمطالبة بتخصيص نـس        ،في المجتمع   % ٤٩،٢حيث يبلغ تعداد النساء   
 م بالدسـتور،  لك يواجه بالرفض من البعض اآلخر،خشية االصطدا       إال أن ذ   المقاعد البرلمانية للمرأة،  

  ؟فكيف يمكن حل تلك المشكلة وتمكين المرأة من أداء دورها في العمل العام
ونظرة إلي اإلحصائيات الدولية والتي تعني بالمشاركة السياسية للمرأة تدلنا بوضوح علي مدي تدني              

ام بالشأن تمثيل المرأة في المجالس النيابية المصرية ،ومن ثم ضعف مشاركتها في العمل العام واالهتم
 الذي يصدره االتحاد البرلماني      ٢٠٠٧ ففي تقرير المرأة في البرلمان لعام      السياسي الداخلي والخارجي  

 وأن   .٢٠٠٨  في يناير   ٢٨  و  ،٢٠٠٧  في عام   ٣٥ الدولي فإن عدد البرلمانات التي ترأسها امرأة بلغ عدد        
 من إجمالي عدد المقاعد      %١٧,٧  بلغت  ٢٠٠٧ نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية في نهاية عام        

  ٢٠١٣  فمن بين عدد .  وأن غالبية تلك المقاعد حصلت عليها المرأة باالنتخاب ، البرلمانية في دول العالم
 بلـغ عـدد      ٢٠٠٧  دولة خـالل عـام      ٦٣ مقعدا حصلت عليها المرأة في االنتخابات التي أجريت في        

،أما إذا نظرنا إلي الدول العربية ونسبة تمثيل المرأة           امرأة  ١٣٣  امرأة وعدد المعينات    ١٨٨٠ المنتخبات
 حيث تشغل المرأة     %٢٨ المرتبة األولي بنسبة  تحتل  دولة اإلمارات العربية    في برلماناتها فإننا نجد أن      

  %٢٢,٨  فتونس  %٢٥,٥  تليها العراق بنسبة    )  بالتعيين  ٨  باالنتخاب و   ١(  مقعدا  ٤٠  مقاعد من أصل    ٩ عدد
  ٢٠٠٨/٦/٨  وجدير بالذكر أن البرلمان السوداني أصـدر فـي          %(١٤,٧  فالسودان  %١٧,٩ فموريتانيا

  )  مـن مقاعـد البرلمـان للنـساء         %٢٥ قانونا جديدا لالنتخابات نص فيه علـي تخـصيص نـسبة          
  %٧,٧  والجزائر %٧,٨  والصومال %١٠,٥  والمغرب %١٢  فسوريا  %١٢,٨  وفلسطين  %١٣,٨ فجيبوتي
 ويأتي بعد مصر كل من اليمن والسعودية والكويت          %.٢  ثم مصر   %٤,٧  فلبنان وليبيا   %٦,٤ واألردن

  .وسلطنة عمان وقطر
وعلي الرغم من أن االنتخابات البرلمانية األخيرة قد شهدت مشاركة نـسائية واسـعة فـي عمليـة                  

ة الذي يقوم علي تعبئـة      التصويت فإن تفسير ذلك يتماشي مع نمط التصويت في االنتخابات المصري          
فرصة للحصول علـي     الشرائح الفقيرة والضعيفة بالنظر إلي أن موسم  االنتخابات يمثل لهذه الفئات           

  .بعض المكافآت العينية والمادية
و تعكس هذه النسبة المنخفضة ضعف مشاركة المرأة في العمل السياسي و بطء التقدم على صـعيد                 

  .التمثيل السياسي للمرأة 
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 لزيادة المشاركة السياسية و التغلـب علـى         وفقا لها ك مجموعة من التدابير التي يجرى العمل        و هنا 
و منها زيادة عدد و نسبة المسجالت من السيدات في الجداول . ضعف التمثيل النيابي للمرأة المصرية 

يـل عناصـر    االنتخابية و دعم ثقافة المشاركة السياسية و تعميق وعى النساء بقضايا المجتمع و تأه             
نسائية للمشاركة في العمل السياسي و الحوار مع األحزاب لحثها على اكتشاف و تـصعيد قيـادات                 

  . نسائية 
  :معوقات المشاركة السياسية للنساء

  :لعل أهم معوقات العمل السياسي بالنسبة للنساء هي
  .ارتفاع نسبة األمية بين السيدات في مصر*
  .ي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصريعدم الوعي بالحقوق السياسية الت*
  .عدم الوعي بالحقوق المدنية للمرأة المصرية وأولها استخراج البطاقة الشخصية *
  .العقلية الذكورية السائدة في المجتمع المصري والنظرة الدونية للمرأة خاصة في المجتمعات الريفية*
  . قوائمهاعدم تحمس األحزاب السياسية لترشيح النساء علي*
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  الوحدة الثانية

  

  حياتك في مشاركتك
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  المشاركة حياة: عنوان النشاط 
  

   رصد الواقع و معوقات مشاركة المرأة  :الهدف 
  

   دقيقة٤٠ :الزمن 
 

  ورق قالب–مجموعات عمل  : الوسيلة التدريبية المستخدمة
  

 :وصف النشاط 

  :لى مجموعتين بتقسيم المشاركات إ) ة(يقوم الميسر  -١

تقلـد المناصـب    و  ،  ) الحياة السياسية   ( مجموعة عن المشاركة في         - أ
 .العليا واتخاذ القرار 

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

 :وتقوم المجموعتين بتحليل الواقع من خالل -٢

لمعوقات المجتمعية والفردية والمؤسـسية التـى تحـول دون         ما هي ا    - أ
 مشاركة المرأة في المجالين؟ 

   ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة والمؤسسات-             ب
                    األهلية للقضاء على المعوقات التى تعوق عمل ومشاركة المرأة في

  ية والعامة الحياة السياس                 

    
تقوم كل مجموعة بتسجيل ما توصلت إليه على ورق قالب ثم عرضه وإقامة حوار              و -٣

   .مشترك بين المشاركات
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  سلة األسئلة: عنوان النشاط 
  

   تنشيط الذاكرة بالمراجعة علي ما تم عمله في الجلسات السابقة-١  :الهدف 
  

   دقيقة٢٠ :الزمن 
 

  عصف ذهني– بعض األسئلة –سلة كرتون  : تخدمةالوسيلة التدريبية المس
  
  

 :وصف النشاط 
  

  " سلة األسئلة " يقوم الميسر بوضع بعض األسئلة في سلة تسمي  -١
 و تقوم كل مشاركة بإختيار سؤال و تقوم باإلجابة عليه  -٢
 ثم يقوم الميسر بمناقشة بعض األسئلة التي تحتاج الي مناقشة  -٣
 :األسئلة هي  -٤

  عرف المشاركة؟ -
 ضح أهمية المشاركة؟و -
 ما هي أشكال المشاركة؟ -
 سياسيا في مجتمعك ؟ما المعوقات المجتمعية التي تعوق مشاركة المرأة  -
 أذكري معوقين فرديين يعوقان مشاركة المرأة مجتمعيا؟ -
 ما هي أشكال المشاركة السياسية ؟ -
 أذكري أحد مستويات المشاركة السياسية ؟ -
 ؟ما هي مراحل المشاركة السياسية  -
  أذكري ثالثة خصائص للمشاركة السياسية؟ -

  
  
  
  
  
  
  



 مصريين بال حدود للتنمية  
23 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة الثالثة
  

  المشاركة السياسية للمرأة
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  المشاركة السياسية للمرأة 
  

  :تعريف المشاركة و أهميتها * 
ـ                 ار المشاركة تعني أي عمل تطوعي من جانب المواطن ، بهـدف التـأثير علـي اختي

ن العامة أو اختيار القادة الـسياسيين علـي أي مـستوي            ة الشئو السياسات العامة و إدار   
  .حكومي أو محلي أو قومي 

  
  :المشاركة السياسية * 

تعني المشاركة السياسية العملية التي يلعب الفرد من خاللها دورا في الحيـاة الـسياسية               
ع وتحديد  لمجتمعه و تكون لديه الفرصة ألن يسهم في مناقشة األهداف العامة لذلك المجتم            

أفضل الوسائل إلنجازها ، وقد تتم هذه المشاركة من خالل أنشطة سياسـية مباشـرة أو                
  :غير مباشرة 

  : أنشطة تقليدية أو عادية -
و تشمل التصويت ومتابعة األمور السياسية و الدخول مع الغير في مناقشات سياسـية و               

 االنتخابية بالمال و الدعاية     حضور الندوات و المؤتمرات العامة ، و المشاركة في الحملة         
و االنضمام إلي جماعات المصلحة ، و االنخراط في عـضوية األحـزاب و االتـصال                

  .بالمسؤلين ، و الترشيح للمناصب العامة و تقلد المناصب السياسية 
  : أنشطة غير تقليدية -

ـ         بعضها قانوني مثل الشكوى ، و بعضها         الد قانوني في بعض البالد و غير قانوني في ب
  .أخري كالتظاهر و اإلضراب و غيره من السلوكيات السلبية 

فالمشاركة السياسية ترتبط بالمسئولية االجتماعية التي تقوم علي أساس الموازنـة بـين             
الحقوق و الواجبات لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقـف نمـو و                

 جعلها حقوقا يتمتع بها كل إنـسان        تطور الديمقراطية علي مدي اتساع نطاق المشاركة و       
  . في المجتمع 

  
  :دوافع المشاركة * 
  :و تتمثل في  : الدوافع العامة  :أوال

  . الشعور بأن المشاركة واجب و التزام كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه -١
  . الرغبة في مشاركة اآلخرين في تطوير المجتمع و تحسين مستويات الخدمة فيه -٢
غبة في تقوية الروابط بين مختلف فئات المجتمع و جماعاته بغية تحقيق نوع من               الر -٣

  .التكامل 
  . الرضا أو عدم الرضا عن السياسات القائمة -٤
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 توافر الضمانات القانونية و الدستورية التي تضمن للمواطنين األمـن و األمـان و               -٥
ير بما يتفق و المصالح العليا فـي  المناخ الديمقراطي السليم و سيادة القانون و حرية التفك  

  .المجتمع 
  : و تتمثل في : الدوافع الخاصة :ثانيا

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

د المجتمع و اكتساب الشهرة و الحصول علي التقدير          تحقيق المكانة المتميزة بين أفرا     -٢
  .و االحترام 

:  إشباع الحاجة إلي المشاركة ، حيث تنقسم حاجات اإلنسان إلي مستويات خمس هي               -٣
الحاجات األساسية كالمأكل و الملبس ، والحاجة إلي األمن و الطمأنينة ، والحاجـة إلـي     

  .ر ، و الحاجة  إلي تحقيق الذات المشاركة ، و الحاجة إلي العاطفة و التقدي
 تحقيق مصالح شخصية تتمثل في السيطرة و التمتع بالنفوذ و السيطرة و تحقيق منافع -٤

  .مادية وغيرها من المصالح الشخصية 
  

  :مستويات المشاركة * 
  ممارسو النشاط السياسي :  المستوي األول -أ 

  : ستة و يشمل هذا المستوي من تتوافر فيهم ثالث شروط من
  . عضوية منظمة سياسية -١
  . التبرع لمنظمة أو مرشح -٢
  . حضور االجتماعات السياسية بشكل متكرر -٣
  . المشاركة في الحمالت االنتخابية -٤
 توجيه رسائل لذوي المناصب السياسية أو للمجلس النيابي أو للصحافة بشأن قـضايا           -٥

  .سياسية 
  . الحديث في السياسة -٦

  المهتمون بالنشاط السياسي : الثاني  المستوي –ب 
و يشمل هذا المستوي الذين يصوتون في االنتخابات و يتابعون بشكل عام ما يحدث علي               

  .الساحة السياسية 
  الهامشيون في العمل السياسي:  المستوي الثالث –ج 

و يشمل من ال يهتمون باألمور السياسية و ال يميلون لالهتمـام بالعمـل الـسياسي و ال              
يخصصون أي وقت أو موارد له ، و إن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى   
في أوقات األزمات أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بـأن ظـروف               

   .حياتهم معرضة للتدهور 
  المتطرفون سياسيا :  المستوي الرابع –د 
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  .ة ، و يلجئون الي أساليب العنف و هم أولئك الذين يعملون خارج األطر الشرعية القائم
  

  :مراحل المشاركة * 
 إلـي و يندرج هذا االهتمام أو متابعة االهتمام بالقـضايا العامـة            : االهتمام السياسي   

  .متابعة األحداث السياسية 
و المقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في          : المعرفة السياسية   

لي أو القومي مثل أعضاء المجلس و أعضاء مجلس الـشعب  المجتمع علي المستوي المح   
  .و الشورى بالدائرة و الشخصيات القومية كالوزراء 

 و يتمثل في المشاركة في الحمالت االنتخابية بالدعم و المساندة المادية من             :التصويت  
  .خالل و مساعدة المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت 

التصال باألجهزة الرسـمية و تقـديم الـشكاوى و          و تتمثل في ا   : المطالب السياسية   
  .االلتماسات و االشتراك في األحزاب و الجمعيات التطوعية 

  
  :خصائص المشاركة السياسية * 
  . المشاركة سلوك تطوعي و نشاط إرادي -١
  . المشاركة سلوك مكتسب فهي ليست سلوكا فطريا يولد به اإلنسان أو يرثه -٢
  .ي واقعي  المشاركة سلوك ايجاب-٣
  . المشاركة عملية اجتماعية شاملة و متكاملة متعددة الجوانب و األبعاد -٤
  . للمشاركة مجاالت متعددة اقتصادية و سياسية و اجتماعية -٥
 ال تقتصر علي مكان محددو ال تتقيد بحدود جغرافية معينة فقد            ة المشاركة الجماهيري  -٦

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

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

  :مقترحات لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة * 
مشاركة الفتيات في إداراتها و تعني باألساس بتقـديم          إنشاء مراكز لتقديم الخدمات و       -١

  .المعلومات 
 تقوية العالقة بين المرأة و البرلمان و زيادة مستوي الوعي السياسي خاصـة عنـد                -٢

الفتيات في الجامعات حول القضايا التي تمس حقوقهن و تعزيز مشاركتهن في العمليـة              
  .االنتخابية 
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التزام من كل فرد رجال كان أو امرأة تجاه المجتمع           الشعور بأن المشاركة واجب و       -٣
  .الذي يعيش فيه 

 حب العمل و الرغبة في مشاركة اآلخرين في تطوير المجتمع و تحسين مـستويات               -٤
  .الخدمة فيه 

 وضوح السياسات العامة المعلنة من خالل األعالم الجيد عن الخطوط و األهـداف و   -٥
   .مدي مواءمتها احتياجات المواطنين

 إيمان القيادات اإلدارية و اقتناعها بأهمية المشاركة في صنع و تنفيذ السياسات العامة             -٦
.  
  . الالمركزية في اإلدارة -٧
  . زيادة الجمعيات و تشجيعها علي غرس قيم المشاركة لدي المرأة -٨
  

  :المعوقات السياسية لمشاركة المرأة السياسية * 
ن تشعر المرأة بأن لها دورا و صـوتا مهمـين و            حيث البد أ   : المناخ السياسي    -١

يجب بحث معرفة المشاركة بالكيف ، كما أن يوجد اتصال قـوي جـدا بـين المـشاكل             
  . االقتصادية و السياسية 

سواء من الرجل أو دور العبادة أو من المرأة ذاتها فأحيانا تنظر            :  البيئة المحيطة    -٢
مل في السياسة و هذا نتيجة الثقافة الـسائدة فـي           المرأة لنفسها علي أنها غير مقتنعة بالع      

  .المجتمع و دور اإلعالم في تنمية هذا الشعور 
و هي بسبب األعباء و الضغوط علي المـرأة و عـدم إقامـة              :  األمية القانونية    -٣

  .دورات تدريبية في المعرفة القانونية 
مرأة و انتشار ظاهرة بما فيه الحزب الوطني الحاكم عن تثقيف ال:  إحجام األحزاب  -٤

  .العنف في االنتخابات التي تعد من معوقات المشاركة السياسية للمرأة 
  صور المشاركة السياسية المختلفة* 
تعمل في مجال تنمية المجتمع و تسعي الي تطوير الوعي          االنضمام لجمعية أهلية     -١

ع المحلي و   بالحقوق االنسانية و القانونية للمواطنين و تعبر عن احتياجات المجتم         
  .تعمل علي حث القيادات التنفيذية المحلية علي تلبيتها 

تعبر عن مصالح فئة ما و تسعي الي المطالبة بسياسات          المشاركة في نقابة عامة      -٢
 .تستجيب لها أو تدفع من أجل ذلك 

و استخراج البطاقة االنتخابية ثـم الحـرص علـي          التسجيل في جداول االنتخاب      -٣
 .الصوت االنتخابي مسئولية ال يجب التفريط فيها ممارسة الحق واعتبار 
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و توجيهه للصالح العـام باختيـار   ينبغي علي المرأة استخدام الحق في االنتخاب       -٤
المرشح علي أساس برنامجه االنتخابي و االنتباه الي عـدم االسـتجابة للوعـود              

 .البراقة فقط 
في مختلف مواقفـه و     و مناقشته   لمتابعة النائب بعد انتخابه     ممارسة دور مستمر     -٥

 .متابعته و محاسبته 
علي صعيد كافة المجالس المنتخبة حيـث أنهـا مواقـع التـأثير             التقدم للترشيح    -٦

 :المباشرة علي عملية صنع السياسات الحكومية في مختلف المجاالت 
  : في المجالس المحلية –             أ 

نساء فهي دوائر انتخابيـة     و هي أول خطوة تتسع فيها الفرص لتحقيق تمثيل أعلي لل          
صغيرة يسهل فيها التواصل نسبيا مع الناخبين حيث أنها األكثـر قربـا و التـصاقا                

  بمصالح الناس اليومية 
  : في مجلس الشعب –ب             

هو الدائرة التي تصنع القوانين و تراقب السياسات التنفيذية و تقر برنامج الحكومة و              
و لذلك فهي أكثر دوائر و صور المشاركة تأثيرا فيما يتعلق      كذلك تراقب االنفاق العام     

بتحسين األحوال المعيشية للنساء و للمواطنين جمعيا و سن أو تغيير القـوانين التـي               
تضع نظام للحياة و تكون الدوائر االنتخابية فيها أكبر و أكثر صعوبة من المجـالس               

  .المحلية 
  :في مجلس الشوري –ج           
ار االستشاري المنوط به تقديم المشورة و الرأي فيما يتعلـق بـالقوانين أو              وهو االط 

بالسياسات أو بيان الحكومة و كذلك فيما يتعلق بالموازنة و في كل ما يحيله له السيد                
  .رئيس الجمهورية من موضوعات كذلك فهو يختص بالرقابة علي الصحف 

سعي من خاللها األفراد للمشاركة     و هي التنظيمات التي ي     االنضمام الي األحزاب     – ٧
والتأثير في السياسات العامة للدولة بشكل منظم ، و يسعي الحزب لتنفيذ رؤيته مـن               
خالل التقدم لالنتخابات العامة المختلفة بهدف الوصول الي السلطة و الحكم بغـرض             

  .تحقيق برنامج الحزب لتطوير المجتمع و التصدي لمشكالته 
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غير الحكومية في دعم المشاركة السياسية للمرأة دور المنظمات * 
 :  

ويمكن للمؤسسات األهلية المختلفة تبني برامج تشمل العديد من النقاط التي تسهم 
  :في الخطوات السابقة منها 

  .استخراج األوراق الرسمية للنساء  -١
تسجيل النساء في جداول االنتخاب و حث النساء علي مراجعـة الجـداول بـين              -٢

 .اآلخر للتأكد من التنقية المستمرة للجداول من أي أخطاءالحين و 
حث و توعية النساء علي الحقوق السياسية و المدنية و علي أهمية ممارسة الحق               -٣

 .في االنتخاب 
تنظيم دورات توعية للمجتمع المحلي في مختلف الدوائر حـول سـبل التنـشئة               -٤

الد بما يعزز فكرة المسئولية     األسرية المتوازنة و الحقوق المتساوية للبنات و األو       
 .المشتركة 

تكوين كوادر مثقفة من النساء تتبني قضايا المرأة و التنميـة و مفهـوم النـوع                 -٥
 .االجتماعي و االهتمام بايجاد و تعزيز قدرات صف ثاني 

التقاط قيادات نسائية موهوبة و مؤهلة لخوض االنتخابات العامـة و ترشـيحها              -٦
 .للجهات المعنية 

ت تدريبية لرفع مهارات الكوادر النسائية في مختلف المجالس المنتخبة          عمل دورا  -٧
. 

التواصل المستمر مع القيادات البرلمانية للتعبير عن احتياجات المجتمع و متابعة            -٨
 .تعبيرها عن هذه االحتياجات و مدها بالبيانات و المعلومات الخاصة بالدائرة 

معيات في هذا االطار مـع التركيـز    عقد لقاءات مستمرة لتبادل الخبرات بين الج       -٩
 .علي الدروس المستفادة من نقاط قوة و نقاط ضعف 

رصد أشكال التمييز و االنتهاك لحقوق المرأة السياسية و ادراجهـا فـي              -١٠
  .التقرير الموازي و تصعيدها للجهات المسئولة 
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     سلم المشاركة السياسية: عنوان النشاط 
  .مشاركات مستويات و مراحل المشاركة السياسية حدد ال أن ت-١ : الهدف 

  
   دقائق١٠  : الزمن 

  
   الورق القالب –العصف الذهني :  الوسيلة التدريبية المستخدمة

  
 :وصف النشاط 

  
  يقوم المدرب برسم صورة لسلم يمثل مراحل المشاركة السياسية  - دقائق   ١٠

  ول هذه المراحل يجمع المدرب استجابات المشاركات ح-            
   ثم يقوم برسم سلم يوضح مستويات المشاركة السساسية و يجمع -            

                استجابات المشاركات حول هذه المستويات ثم يقوم بربطهما ببعض 
  :             كاألتي 

  
   )١شكل رقم                                   ( 

  
  

  
 
  

        الممارسون            المطالبة                      
  

    
        المهتمون                            التصويت              

  
  الهامشيون                                                       المعرفة   

                                                         
                                                          

                                                     اإلهتمام   المتطرفون
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  الفصل الثالث
  

  المرأة في التشريعات و المواثيق الدولية
  
  
  
  
  
  
  

و تهدف إلي إلقاء الضوء علي وضـع المـرأة فـي القـوانين و               
  وقها التي كفلتها لها المواثيق الدوليةالتشريعات و حق
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  الوحدة األولي
  

  

  
  

  المرأة في المواثيق الدولية
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  فكر و ناقش: عنوان النشاط 
  

  . التعرف علي الفرق بين اإلعالن و اإلتفاقية -١ : الهدف 
  .معرفة أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة  -٢           

  . التعرف علي اإلتفاقيات الخاصة بالمرأة-٣           
  

   دقيقة٣٠  : الزمن 
  

   الداتا شو– الورق القالب –العصف الذهني :  الوسيلة التدريبية المستخدمة
  

  :و ينقسم الي قسمين : وصف النشاط 
  

  :القسم األول 
  

  لي مجموعتين المدرب بتقسيم مجموعة المتدربات إ يقوم -  دقيقة٢٠
          -  

 
- األسئلة هي :  

   ؟اإلعالن و الفرق بينهماو ماهية االتفاقية الدولية.   أ 
  رأة ؟ما هى أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالم. ب 
  ما هى أهم االتفاقيات الدولية ؟. ج 
   وجود اتفاقية خاصة بالمرأة ولماذا ؟من الضرورةهل .د 

  
  :القسم الثاني 

  
    يقوم المدرب بعرض يوضح فيه تعريف كل من اإلتفاقية و اإلعالن- دقائق  ١٠

  تي  كما يعرض أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة و اإلتفاقيات ال-           
  .              تكفل لها حقوقها
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  ٢ ورقة مرجعية رقم 

  
  اإلتفاقية

هي معاهدة بين دولتين أو أكثر تلتزم بمقتضاها الدول الموقعة عليها بالتزامات            
قانونية محددة ، واالتفاقية توجب معاقبة الدول الموقعة عليها في حالة مخالفتها            

.  
  

  اإلعالن 
  .ية وهو غير ملزم دوليا ألي دولة مجموعة من المبادئ األساس

  

  :أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة
  

  ١٩٦٨       مؤتمر حقوق اإلنسان بطهران -٥
 ١٩٧٣           مؤتمر حقوق اإلنسان فينا -٦
 ١٩٧٥      الخاص بالمرأةومؤتمر مكسيكي -٧
 ١٩٨٠                   مؤتمر كوبنهاجن -٨
 ١٩٨٥                      مؤتمر نيروبي -٩

 ١٩٩٤ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بمصر -١٠
 ١٩٩٥                   مؤتمر بكين      -١١
 ٢٠٠٠                  ٥+ مؤتمر بكين  -١٢
  
  
  
  
  
  
  
  



 مصريين بال حدود للتنمية  
35 

  
حقوق المرأة في المواثيق الدولية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




 
نعهد الدول  ): ٣(المادة  

بكفالة تساوي الرجـال    
والنساء فـي الحقـوق     

  .المدنية والسياسية






 

تعهد الدول  ): ٣(المادة  
بكفالة تساوي الرجـال    
والنساء فـي الحقـوق     

ية عاالقتصادية واالجتما 




 
ــادة  ــاس ): ١(الم الن

أحـرار متـساون فــي   
  .رامة والحقوقالك

 ) :٧(المادة 

الناس جميعاً سواء أمام    
  .القانون
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  جمع و كون: عنوان النشاط 

  
  .واجباتها السياسية و اإلجتماعيةة المرأة بحقوقها  و معرف-١ : الهدف 

 ذات  القدرة علي تناول و حل القضايا من خالل القوانين و اإلتفاقيات-٢           
  .الصلة بحقوق المرأة

  
   دقيقة٣٠  : الزمن 

  
   ورق قالب–لوح كرتون :  الوسيلة التدريبية المستخدمة

  
  :وصف النشاط 

  
  .مدرب بتقسيم المتدربات الي مجموعتين يقوم ال - دقيقة  ٣٠

   تأخد كل مجموعة لوحة مقسمة الي مربعات علي شكل كلمات متقاطعة-            
  .              مذكور فيها حاالت لمعاناة المرأة  أو نصوص لبعض القوانين 

   علي كل مجموعة أن تشير الي اسم القانون الذي يدل علي الحالة-        
  .    أو نص اإلتفاقية        

   تذكر المجموعة ما إذا كان هذا القانون مفعل أم ال ؟-        
   و في حالة عدم تفعيله تذكر المجموعة التدابير الالزمة لتفعيله ؟-        
  . تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه علي ورق قالب -        
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  الوحدة الثانية
  

  يداوالس
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التمييز ضد المرأة و تطورها و تقدمها: عنوان النشاط   
  

  أن يحدد المشاركين أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع : الهدف 
             

   دقيقة٣٠  : الزمن 
  

   – العصف الذهني  –المناقشة الجماعية :  الوسيلة التدريبية المستخدمة
   داتا شو–قالب   ورق                                   

  
  :وصف النشاط 

   و طرح سؤال ماذا م المدرب بعمل عصف ذهني للمشاركاتيقو -      دقيقة٣٠
                   يعني التمييز ضد المرأة ؟

  تجمع اإلجابات على لوحة ورقيـة ويتم  نقــاش للخــروج من  -          
  .ييزالمشاركين بتعريــف التمــ                 

  الــذى ورد ض مفهوم التمييز وفقاً للتعريف   بعرالمدرب ثم يقوم -              
  المشاركين والتعريف وعمل مقارنة بين تعريف ) ١(مـادة باالتفاقية                 
  .  الوارد باالتفاقية                

 
٣ورقة مرجعية رقم   

  
دث كثيرا عن حقوق المرأة والدفاع عن حقوق        علي الرغم من أننا في العصر الحالي نتح       

الفئات المهمشة في المجتمعات الحديثة،إال أنه يمكن القول أن الوصول إلي اتفاقية السيداو             
وإقرار حقوق المرأة يعني تاريخا طويال من النضال علي مستوي العـالم شـارك فيـه                

دني الواجـب تـوافره     الرجال والنساء من مختلف الجنسيات واألمم وصوال إلي الحد األ         
  .للنساء من حقوق وحريات في الوقت الراهن

كانت المرأة في المجتمع اليوناني في أول عهده بالحـضارة           : ففي اليونان القديمة مثال   
محصنة وعفيفة ال تغادر البيت، وتقوم فيه بكل ما يحتاج إليه من رعاية، وكانت محرومة          

يل وال كثير، وكانت محتقرة حتى سموها رجـساً         من الثقافة ال تسهم في الحياة العامة بقل       
الشيطان، وكان الحجاب شائعاً عندهم في البيوتات العالية، أمـا مـن الوجهـة               من عمل 

القانونية فقدكانت المرأة عندهم كسقط المتاع، تباع وتـشترى باألسـواق،وهي مـسلوبة             
قـاً فـي    الحرية والمكانة في كل ما يرجع إلـى حقوقهـا المدنيـة، ولـم يعطوهـا ح                

الميراث،وأبقوها طيلة حياتها خاضعة لسلطة الرجل، ووكلوا إليـه أمـر رزقهـا، فهـو      
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يستطيع أن يفرض عليها من يشاء زوجاً، وعهدوا إليه باإلشراف عليها في إدارة أموالها،              
  .فهي ال تستطيع أن تبرم عقداً دون موافقته

بنت في مرتبة الخادم، وكـان      كانت بعض طوائف اليهود تعتبر ال      : وفي الديانة اليهودية  
ألبيها الحق في أن يبيعها قاصرة، وما كانت ترث إال إذا لم يكن ألبيها ذرية من البنـين،                  

وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لهـا  .وإال ما كان يتبرع بها لها أبوها في حياته      
رك عقاراً فيعطيها   ذكر، يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج إذا كان األب قد ت             

من العقار، أما إذا ترك ماالً فال شيء لها من النفقة والمهرولو ترك القناطير المقنطـرة،                
المرأة من المـوت،  : (واليهود يعتبرون المرأة لعنة ألنها أغوت آدم، وقد جاء في توراتهم 

  ).وإن الصالح أمام اهللا ينجو منها
اد عنه، وإن األعزب عند اهللا أكـرم مـن          أن الزواج دنس يجب االبتع     : وفي المسيحية 

المتزوج، وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان، وأنها يجب أن تسخر من جمالها ألنه سـالح               
إنها شر البد منه، وآفـة مرغـوب فيهـا،          : وقال القديس سوستان  .إبليس للفتنة واإلغراء  

رن الخامس  وفي الق .وخطر على األسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة        
هل المرأة مجرد جسم ال روح      :(للبحث في المسألة التالية   ) ماكون(الميالدي اجتمع مجمع    

  )فيه ؟ أم لها روح
  . وأخيراً قرروا أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم ماعدا أم المسيح

 كان يبيح للرجـل أن يبيـع        ١٨٠٥ومن الطريف بالذكر أن القانون اإلنجليزي حتى عام         
جته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات، فقد حدث أن باع إنجليزي زوجته بمبلغ قدره               زو

إن القانون اإلنجليزي قبل مئة عام كان يبيح        : خمسمائة جنيه وقال محاميه في الدفاع عنه      
بستة بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة، فأجابت المحكمة           للزوج أن يبيع زوجته   

 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن، وبعـد          ١٨٠٥ ألغي عام    قد بأن هذا القانون  
  .المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر

مـا     خاطب اهللا سبحانه وتعالى المرأة فـى كتابـة الكـريم بمثـل             :المرأة في اإلسالم  
 أن األنوثـة    من حيث القيمة اإلنسانية والروحية بإعتبـار       الرجل وساوى بينهما     خاطب

والذكورة ليست فى نظر اإلسالم فارقاً فى تقرير الشخصية اإلنسانية ، ونهى عن العديـد              
كما ساوى بينهما فى العقيدة حيث ال فرق فى أداء          .من العادات والتقاليد المجحفة بالمرأة      

كذلك .األعمال الصالحة وكذلك العبادات ، الجزاء واحد عن العمل الصالح وغير الصالح             
اوى اإلسالم بين المرأة والرجل فى القوانين المدنية والجنائية فكل منهما محفوظ النفس             س

والعرض والمال إال بالقانون وال تسلب حرية أى منهما دون أن تثبـت عليـه جريمـة                 
  .ولديهما الحرية الكاملة فى إبداء الرأى 

يضة على كل مسلم    وإعترف اإلسالم بحق المرأة فى التعليم فنص على أن طلب العلم فر            
   . ومسلمة سواء أن كانت علوم دينية ودنيوية

أجاز الدين اإلسالمى للمــرأة العمل فى القطاعات المختلفة مثل الزراعة والتجـارة            و 
الخ، لتكون أداة فعالة فى المجتمع وخاصة فى حالة وفاة الزوج أو عدم قدرتـه علـى                 ..
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صلى اهللا عليـه    ( ة زوج الرسول محمد     إعالة أسرته، وخير دليل على ذلك السيدة خديج       
والتى تزوجها الرسول وهى تعمل بالتجارة ، كذلك طالب الرسول عنـد هجرتـه              ) وسلم

للمدينة المنورة بالعمل للنساء والرجال على حد سواء مع المطالبة بالتخفيف عن المـرأة              
  .لطبيعتها الجسمانية
   :أول مؤتمر نسائي

 كـأول   ١٨٧٨مر حقوق المرأة المنعقد في باريس سنة        وفيما بعد ذلك يجب أال ننسي مؤت      
  .مؤتمر للمرأة وحقوقها في العالم

   :محطات نسائية في مصر
  :وال نستطيع أن نختم هذه الورقة دون أن نتابع الحركة النسائية في مصر

لتخريج القابالت، أو ما يعـرف      ) م١٨٣٢= هـ١٢٤٨(سنة  إنشاء مدرسة للممرضات    * 
   . اض النساء اآلن بإخصائيات أمر

المرشـد األمـين    "كتـاب   " رفاعة الطهطاوي "أصدر  ) م١٨٧٢=هـ١٢٨٩( وفي سنة    *
، وكان لهذه الدعوات وغيرها أثرهـا فـي         الفتيات قضية تعليم    ناقش فيه   " للبنات والبنين 

المجتمع؛ فساندت زوجة الخديوي إسماعيل إنشاء أول مدرسة حكومية لتعليم البنات فـي             
 أشهر من   ٦التي ضمت بعد    " السيوفية"وهى المدرسة   ) م١٨٧٣= هـ١٢٩٠(مصر سنة   

   .  تلميذة٢٨٦افتتاحها 
لعبت المرأة دورا في محاولة تحريك النهضة النـسائية مـن خـالل المـشاركة فـي                 *

من خالل مؤسسة االتحاد النسائي بأول وفد       " هدى شعراوي "المؤتمرات الدولية، فشاركت    
  ). م١٩٢٣(وما سنة عربي في المؤتمر النسائي الدولي بر

استثمرت المرأة النهضة الصحفية في تلك الفترة في تأسيس صـحافة نـسائية تتبنـى               *
هنـد  "القضايا النسوية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ضد جمود التقاليد ، فأصـدرت              

باإلسكندرية ، كمـا    ) م١٨٩٢ من نوفمبر    ٢٠( في  " الفتاة"أول مجلة مصرية هي     " نوفل
  ". الريحانة"مجلة نسائية مهمة هي " ة حافظجميل"أصدرت 

اتحـاد النـساء    " وسعت المرأة لتأسيس أحزاب سياسية تدافع عن قضاياها فنشأ حزب            *
باللغـة العربيـة    " المـصرية "بعنـوان   ) م١٩٢٥(الذي أصدر جريدة عـام      " المصريات

الذي الحزب النسائي الوطني، و   ) م١٩٤٢( واإلنجليزية، وأسست فاطمة نعمت راشد سنة       
كان على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة، كما شكلت درية شفيق حزب               

والذي دعمته السفارة اإلنجليزية، وتأسس االتحـاد النـسائي         ) م١٩٤٩(سنة  " بنت النيل " 
  ). م١٩٢٤(العربي سنة 

  ":إمرأة"أول رئيس للجنة حقوق اإلنسان
ر اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان وأول        كما ال يفوتنا أن المحرك الرئيس وراء صدو       

إليـانور  "رئيس للجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة كانت شخصية نسائية شـهيرة هـي            
زوجة الرئيس األمريكي روزفلت والتي مكنت ودشـنت لحقـوق المـرأة فـي            "روزفلت

  د اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالمواثيق الدولية من خالل نصوص وبنو
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  ٤ة رقم ورقة مرجعي
  

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام

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

 إن الدول األطراف في هذه االتفاقية:
إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد من جديد اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة 
  الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وأذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن 

 في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين
بجميع الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك 
  التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول األطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واجب 

 التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق
  والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين االعتبار االتفاقيات الدولية المعقودة برعاية األمم المتحدة والوكاالت 
  .المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق 

ي اعتمدتها األمم المتحدة والوكاالت وإذ تلحظ أيضا القرارات واإلعالنات والتوصيات الت
  المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك ألنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، 
  تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

 الحقوق واحترام وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في
كرامة اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة 
بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع واالسرة 

رها وإذ يساو، ة إلمكانات المرأة في خدمة بلدهاوالبشريةويزيد من صعوبة التنمية الكامل
القلق ، وهى ترى النساء ،في حاالت الفقر ، ال ينلن إال أدنى نصيب من الغذاء والصحة 

  ب وفرص العمالة والحاجات األخرى والتعليم والتدري
وإذ تؤمن بان إقامة النظام االقتصادى الدولي الجديد ، القائم على اإلنصاف والعدل 

  .رجل والمرأة،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين ال
وأذ تنّوه بأنه ال بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز 
العنصرى واالستعمار الجديد والعدوان واالحتالل األجنبي والسيطرة األجنبية والتدخل في 

  .الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال
ذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم واالمن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وإ
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وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها اإلجتماعية واإلقتصادية 
ونزع السالح العام الكامل وال سيما نزع السالح النووى في ظل رقابة دولية صارمة 

المساواة والمنفعة المتبادلة في العالقات بين البلدان ، وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل و
وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة األجنبية واالستعمارية و اإلحتالل األجنبي 
في تقرير المصير واالستقالل وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، 

م ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين النهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية واإلسها
 . الرجل والمرأة

 بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب أليوإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة 
في جميع صى مشاركة ممكنة جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أق

  .الميادين 
 وفي تنمية المجتمع الذي لم األسرةأة العظيم في رفاهية وإذ تضع نصب عينيها دور المر

 ولدور الوالدين لألمومة االجتماعية واألهمية على نحو كامل ، اآلنيعترف به حتى 
كليهما في األسرة وتنشئة األطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في اإلنجاب ال يجوز أن 

تقاسم المسؤولية بين  من ذلك يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة األطفال تتطلب بدال 
  .الرجل والمرأة والمجتمع ككل 

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور 
  .التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة

مييز ضد المرأة وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على الت
وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع 

  :أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلى
  

 الجزء األول
١المادة   

أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد      " التمييز ضد المرأة    "  يعنى مصطلح    االتفاقيةألغراض هذه   
ون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط اإلعتراف للمـرأة           يتم على أساس الجنس ويك    

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة            
والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهـذه الحقـوق أو                  

لى أساس المـساواة بينهـا وبـين    ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وع  
  الرجل

٢المادة   
تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق علـى أن تنـتهج، بكـل                
الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً            
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ــى  ــا يلـــــ ــام بمـــــ ــد بالقيـــــ ــذلك تتعهـــــ   :لـــــ
رجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة        إدماج مبدأ المساواة بين ال    ) أ  (

األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبـدأ                
  مـــن خـــالل التـــشريع وغيـــره مـــن الوســـائل المناســـبة؛      

 مـن   اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسـب            ) ب  (
  .جزاءات،لحظــــــر كــــــل تمييــــــز ضــــــد المــــــرأة

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضـمان الحمايـة             ) ج(
خرى في البلد،   الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األ         

  .مــــــــــــن أى عمــــــــــــل تمييــــــــــــزي
مييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف    االمتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة ت        ) د(

ــسا  ــسلطات والمؤسـ ــزام   الـ ــذا اإللتـ ــق وهـ ــا يتفـ ــة بمـ   .ت العامـ
ن جانب أى شخص    إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة م         ) هـ(

ــسة  ــة أو مؤســـــــــــــــ   .أو منظمـــــــــــــــ
ئم من  إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القا             ) و(

  .القوانين واألنظمـة واألعـراف والممارسـات التـي تـشكل تمييـزاً ضـد المـرأة                
  إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة) ز(

٣المادة   

تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سـيما الميـادين الـسياسية واإلجتماعيـة               
ابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالـة تطـور          واألقتصادية والثقافية، كل التد   

المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريـات األساسـية    
  والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

٤المادة   
لية  اليعتبر أتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفع           -١

بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه اإلتفاقية، ولكنه يجـب أال يـستتبع،                
على أى نحو، اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهـذه                
  .التــدابير متــى تحققــت أهـــداف التكــافؤ فــي الفــرص والمعاملـــة      

 خاصة تستهدف حماية االمومة،بما في ذلك تلك      ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير      -٢
  .التدابير الواردة في هذه األتفاقية، إجراء تمييزياً 
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  ٥المادة 

ــى      ــا يل ــق م ــبة لتحقي ــدابير المناس ــع الت ــراف جمي ــدول األط ــذ ال   :تتخ
تغيير االنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على           ) أ  (

لعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على اإلعتقاد بكون أى مـن            التحيزات وا 
  الجنــسين أدنــى أو أعلــى مــن اآلخــر،أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة؛

كفالــة تــضمين التربيــة العائليــة فهمــا ســليما لألمومــة بوصــفها وظيفــة ) ب (
كة بين األبوين على أن     اجتماعية،واألعتراف بكون تنشئة األطفال تربيتهم مسؤولية مشتر      

  .يكون مفهوماً أن مصلحة األطفال هى اإلعتبار األساسى في جميع الحاالت

٦المادة   

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميـع            
  .أشكال اإلتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة

 الجزء الثاني 
٧المادة   

األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحيـاة            تتخذ الدول   
  السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في             

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهليـة لالنتخـاب لجميـع            ) أ  (
ــضاؤها بــــ   ــب أعــ ــي ينتخــ ــات التــ ــاماالالهيئــ   .قتراع العــ

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظـائف            ) ب  (
  .امـــــة علـــــى جميـــــع المـــــستويات الحكوميـــــة    الع
المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامـة والـسياسية             ) ج(

  .للبلد

٨المادة   
اسبة لتكفـل للمرأة،علـى قـدم المـساواة مـع           تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المن     

الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي واالشـتراك فـي             
 .أعمال المنظمات الدولية
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٩المادة   
 تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتـساب جنـسيتها أو               -١

خاص أال يترتب على الزواج مـن أجنبـى، أو          وتضمن بوجه   . تغييرها أو االحتفاظ بها   
على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بال              
ــزوج    ــسية الـــ ــا جنـــ ــرض عليهـــ ــسية،أو أن تفـــ   .جنـــ

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

 الجزء الثالث 
١٠المادة  

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفـل              
لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس              
ــرأة   ــل والمــــــ ــين الرجــــــ ــساواة بــــــ   :المــــــ

ول على  شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،وااللتحاق بالدراسات والحص       ) أ  (
الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتهـا، فـي المنـاطق الريفيـة             
والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفـي التعلـيم              

  .لك في جميع أنواع التـدريب المهنـى       العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذ      
 المناهج الدراسية، وفـي اإلمتحانـات، وفـي مـستويات مـؤهالت             التساوى في ) ب  (

  .نوعيــــة المرافــــق والمعــــدات الدراســــيةالمدرســــين، وفــــي 
القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعلـيم              )ج(

بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في              
 المدرسية وتكييـف    تحقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج          

ــيم ــاليب التعلـــــــــــــــــ   .أســـــــــــــــــ
  .المـنح واإلعانـات الدراسـية األخـرى       التساوي في فـرص الحـصول علـى         ) د(
التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك بـرامج تعلـيم               ) هـ(

في، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقـدر اإلمكـان            الكبار ومحو األمية الوظي   
  .التعلـــيم قائمـــة بـــين الرجـــل والمـــرأةبتـــضييق أى فجـــوة فـــي 

 الالتي تـركن    خفض معدالت ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء       ) و(
  .المدرســــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــل األوان

  .والتربيـة البدنيـة   ضـية   التساوى في فرص المشاركة النشطة في االلعـاب الريا        ) ز(
إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالـة صـحة األسـر              ) ح(

 .رشادات التي تتناول تنظيم األسرةورفاهها، بما في ذلك المعلومات واإل
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١١المادة   

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان            -١
  : لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سـيما              العمل

ــي ال) أ ( ــق فـ ــشر  الحـ ــع البـ ــا لجميـ ــا ثابتـ ــفه حقـ ــل بوصـ   .عمـ
 اختيار واحدة فـي     الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير          ) ب  (

ــتخدام  ــؤون اإلســــــــــــــــ   .شــــــــــــــــ
، والحق في الترقية واألمن علـى العمـل       الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل      ) ج(

وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بمـا              
ــدريب  ــة والت ــذة الحرفي ــك التلم ــي ذل ــررف ــدريب المتك ــدم والت ــى المتق   .المهن

ـ              ) د( ي الحق في المساواة في األجر، بما في في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة ف
ي المعاملة فـي تقيـيم      المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة ف         

ــل  ــة العمـــــــــــــــــ   .نوعيـــــــــــــــــ
الحق في الضمان االجتماعي ،وال سيما في حاالت التقاعـد والبطالـة والمـرض           ) هـ(

كذلك الحق فـي إجـازة      والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، و         
ــ ــة األجـــــــــــــــــ   .رمدفوعـــــــــــــــــ

  .الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب            ) و(
توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلـى فـي               -٢

ــبة    ــدابير المناســ ــراف التــ ــدول األطــ ــذ الــ ــل، تتخــ   :العمــ
والتمييز في الفصل من العمل لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة        )أ(

ــة الزوج  ــاس الحال ــى اس ــالفين  عل ــى المخ ــزاءات عل ــرض ج ــع ف ــة، م   .ي
إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعيـة مماثلـة             )ب(

ــسابق أو  ــل الـ ــدان للعمـ ــةدون فقـ ــالوات اإلجتماعيـ ــة أو للعـ   .لألقدميـ
مساندة الألزمة لتمكين الوالدين من الجمع بـين        لتشجيع توفير الخدمات اإلجتماعية ال    )ج(

 والسـيما عـن     .لعمل والمشاركة في الحياة العامة    اإللتزامات العائلية وبين مسؤوليات ا    
ــشاء وتن  ــشجيع إن ــق ت ــال   طري ــة األطف ــق رعاي ــن مراف ــبكة م ــة ش   .مي

ـ              ) د(   .التوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية له
 يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المـشمولة بهـذه المـادة              -٣

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

تمييز ضد المـرأة فـي       تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على ال         -١
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة،              
  .الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظـيم األسـرة     

 من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة          ١ بالرغم من أحكام الفقرة      -٢
ما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند اإلقتضاء              في

  .وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة

  ١٣المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت   
 تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجـل         األخرى للحياة اإلقتصادية واإلجتماعية لكى    

  :والمـــــــرأة، نفـــــــس الحقـــــــوق، وال ســـــــيما   
ــة ؛  ) أ ( ــتحقاقات العائليـــــ ــي االســـــ ــق فـــــ   الحـــــ
الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلـك مـن             ) ب  (

ــكال اإلئتمـــــــــــان المـــــــــــالى ؛     أشـــــــــ
ضية وفي جميـع جوانـب   الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الريا  ) ج(

  .الحياة الثقافية

١٤المادة   
 تضع الدول األطراف في اعتبارهـا المـشاكل الخاصـة التـي تواجههـا المـرأة                 -١

الريفية،واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً ألسرتها، بما في ذلك             
بير المناسبة لكفالـة تطبيـق      عملها في قطاعات اإلقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدا        

ــة   ــاطق الريفيـ ــي المنـ ــرأة فـ ــى المـ ــة علـ ــذه اإلتفاقيـ ــام هـ   .أحكـ
 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي               -٢

المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك فـي               
ــستفيد ــة وت ــة الريفي ــي النتمي ــة بوجــه خــاص الحــق ف ــل للريفي   : منهــا، وتكف

  .طـيط اإلنمـائى علـى جميـع المـستويات         المشاركة فـي وضـع وتنفيـذ التخ       ) أ  (
الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح           ) ب  (

  .والخـــــــدمات المتعلقـــــــة بتنظـــــــيم األســـــــرة   
  .ان اإلجتمــاعىباشــرة مــن بــرامج الــضم   اإلســتفادة بــصورة م ) ج(
الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيـذلك مـا        )د(
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يتصل منه بمحو األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافـة الخـدمات المجتمعيـة              
ــادية، و ــة  واإلرشــ ــا التقنيــ ــادة كفاءتهــ ــق زيــ ــك لتحقــ   .ذلــ

من أجـل الحـصول علـى فـرص         تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات      ) هـ(
  ى الغير أو العمل لحسابهن الخـاص       اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لد       

ــش) و( ــة  المـــ ــشطة المجتمعيـــ ــع االنـــ ــي جميـــ   .اركة فـــ
فرصة الحصول على االئتمانـات والقـروض الزراعيـة ، وتـسهيالت التـسوية              ) ز(

ريع إصالح األراضى واالصـالح     والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشا      
ــي،    ــوطين الريفــ ــشاريع التــ ــي مــ ــذلك فــ ــى وكــ   الزراعــ

التمتع بظروف معيشة مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسـكان والمرفـق الـصحية              ) ح(
  .واإلمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصالت

 الجزء الرابع
١٥المادة   

ــدول األطــراف للمــرأة بالمــساواة مــع الر-١ ــانون تعتــرف ال   .جــل أمــام الق
 تمنح الدول األطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل،            -٢

وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا 
ة في  مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساوا          

ــضائية   ــراءات القـــــ ــل اإلجـــــ ــع مراحـــــ   .جميـــــ
 تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التـي              -٣

  .يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد مـن األهليـة القانونيـة للمـرأة باطلـة والغيـة                 
تـصل   تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلـق بالتـشريع الم             -٤

  .بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

١٦المادة   
 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة              -١

األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المـساواة            
ــرأة  ــل والمــــــــــ ــين الرجــــــــــ   :بــــــــــ

ــق فــــــ ) أ ( ــس الحــــ ــزواج ؛ نفــــ ــد الــــ   ي عقــــ
نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الـزواج إال برضـاها الحـر                ) ب  (

ــل؛   الكامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسخه؛ ) ج( ــد فـ ــزواج وعنـ ــاء الـ ــسؤوليات أثنـ ــوق والمـ ــس الحقـ   نفـ
نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهمـا الزوجيـة،في            )د(
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  حوال، يكون لمصلحة األطفال اإلعتبـار األول ؛       األمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع األ     
نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالهـا والفاصـل بـين           ) هـ(

الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها مـن             
ــوق؛ ــذه الحقــــــــــ   ممارســــــــــــة هــــــــــ

لوالية والقوامة والوصـاية علـى األطفـال        نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق با     ) و(
وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من األعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي           
  جميـــع األحـــوال يكـــون لمـــصلحة األطفـــال االعتبـــار األول؛     

نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسـم األسـرة               ) ز(
ــوع ال ــة ونــــــــــ ــل؛والمهنــــــــــ   عمــــــــــ

نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشـراف عليهـا             ) ح(
  .وإدارتها والتمتـع بهـا والتـصرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض                   

 ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثـر قـانونى، وتتخـذ جميـع اإلجـراءات                  -٢
د سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الـزواج        الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحدي      

  في سجل رسمى امراً إلزامياً

 الجزء الخامس 
١٧المادة   

 من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه اإلتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز               -١
تتألف، عند بدء نفاذ اإلتفاقية ،مـن ثمانيـة         ) يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة     (ضد المرأة 

ر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثالثون عليها أو إنضمامها إليها من             عش
ثالثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الـذى              
تنطبق عليه هذه اإلتفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بين مواطنيها ويعملون بـصفتهم             

 اإلعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلـف األشـكال           الشخصية، مع إيالء  
ــسية    ــة الرئيـــ ــنظم القانونيـــ ــذلك الـــ ــضارية وكـــ   .الحـــ

 ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول األطراف            -٢
ــا     ــين مواطنيه ــن ب ــداً م ــصاً واح ــيح شخ ــرف أن ترش ــة ط ــل دول   .ولك

وقبل ثالثـة   . د ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه اإلتفاقية           يجرى االنتخاب األول بع    -٣
أشهر على االقل من تاريخ كل انتخاب يوجه األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول               

 ويعد األمين العام قائمة     ٠األطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين          
ا النحو ، مع ذكر الدولـة الطـرف التـي           ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذ     

ــراف       ــدول األطـ ــى الـ ــا الـ ــنهم ، ويبلغهـ ــحت كـــال مـ   .رشـ
 تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمين العام في              -٤

وفي ذلك اإلجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول األطـراف فيـه            . مقر األمم المتحدة    
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ون اآلشخاص المنتخبون لعضوية اللجنـة هـم المرشـحون الـذين            نصابا قانونيا له يك   
يحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلـى الـدول               
  .األطــــــــــراف الحاضــــــــــرين والمــــــــــصوتين

غير أن فترة تسعة مـن األعـضاء        .  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات       -٥
ضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنـة، بعـد           المنتخبين في اإلنتخاب األول تنق    

ــة    ــسعة بالقرع ــضاء الت ــؤالء األع ــماء ه ــار أس ــاب األول فورا،باختي   .اإلنتخ
، مـن   ٢،٣،٤ يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقرات           -٦

ن من األعضاء   وتنتهى والية اثني  . هذه المادة بعد التصديق أو اإلنضمام الخامس والثالثين       
ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من . اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين     

ــة   ــيس اللجنــــــــــ ــل رئــــــــــ   .قبــــــــــ
 لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في              -٧

ــة   ــة اللجن ــا بموافق ــا ، رهن ــين مواطنيه ــن ب ــر م ــر آخ ــين خبي ــة بتع   .اللجن
تلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد األمم المتحـدة             ي -٨

باألحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيالء اإلعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطـة     
  .باللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من مـوظفين ومرافـق لإلضـطالع                -٩
  . بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه األتفاقيةبصورة فعالة

١٨المادة   

 تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذتـه                -١
من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه االتفاقية وعـن التقـدم               

  :ي هــذا التقريــر وذلــكالمحــرز فــي هــذا الــصدد ، كيمــا تنظــر اللجنــة فــ
ــد ) أ ( ــن ب ــدة م ــنة واح ــضون س ــي غ ــة ف ــة المعني ــسبة للدول ــاذ بالن   ء النف
  القل،وكـذلك كلمـا طلبـت اللجنـة ذلـك         وبعد ذلك كل أربع سـنوات علـى ا        ) ب  (
 يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء باإللتزامـات              -٢

  .المقررة في هذه االتفاقية

١٩المادة   

ــا    -١ ــاص بهــ ــداخلى الخــ ــام الــ ــة النظــ ــد اللجنــ   . تعتمــ
  . تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين -٢
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٢٠المادة   

 تجتمع اللجنة، عادة، مدى فتـرة ال تزيـد علـى أسـبوعين سـنويا للنظـر فـي                    -١
ــادة   ــا للمــ ــة وفقــ ــة ١٨التقاريرالمقدمــ ــذه اإلتفاقيــ ــن هــ   . مــ

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

٢١المادة   

 تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة لألمـم المتحـدة بواسـطة                -١
المجلس االقتصادي واالجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينـة علـى             

وتـدرج تلـك المقترحـات      . طـراف دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول األ      
  .والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الـدول األطـراف، إن وجـدت       

  . يحيل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمها-٢

٢٢المادة   
يحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقـع فـي نطـاق                  

  .عمالها أ

 الجزء السادس 
٢٣المادة   

ليس في هذه اإلتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجـل                
ــون واردة   ــرأة تكـــــــــــــــ   :والمـــــــــــــــ

ــا   ) أ ( ــرف مــــ ــة طــــ ــشريعات دولــــ ــي تــــ   فــــ
  .أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة) ب (

٢٤المادة   

طراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الـوطنى تـستهدف             تتعهد الدول األ  
  . تحقيق اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه اإلتفاقية
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٢٥المادة   

  .يكـــون التوقيـــع علـــى هـــذه اإلتفاقيـــة متاحـــا لجميـــع الـــدول -١
  .يــسمى األمــين العــام لألمــم المتحــدة وديعــا لهــذه األتفاقيــة        -٢
وتودع صكوك التصديق لدى األمـين العـام لألمـم          .فاقية للتصديق  تخضع هذه اإلت   -٣

ــدة    .المتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقع اإلنضمام بإيـداع صـك      .  يكون األنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول        -٤

  .إنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة 

٢٦المادة   

قية ، وذلك عـن      ألية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفا              -١
ــدة        ــم المتح ــام لألم ــين الع ــى األم ــه إل ــى يوج ــعار خط ــق إش   .طري

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

٢٧المادة   

 يبدأ نفاذ هذه اإلتفاقية في اليوم الثالثين الذى يلى تاريخ إيـداع صـك التـصديق أو                 -١
ــضمام  ــدة     اإلنـ ــم المتحـ ــام لألمـ ــين العـ ــدى األمـ ــشرين لـ   .العـ

 أما الدول التي تصدق هذه اإلتفاقية أو تنضم إليها بعد إيـداع صـك التـصديق أو                  -٢
اإلنضمام العشرين فيبدأ نفاذ اإلتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذى يلى تاريخ ايداعهـذه              

  .الدولة صك تصديقها أو انضمامها

 ٢٨المادة 
مين العام لأل مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو              يتلقى األ  -١

ــدول     ــع الــ ــى جميــ ــا علــ ــوم بتعميمهــ ــضمام ،ويقــ   .االنــ
  . ال يجوز إبداء أي تحفـظ يكـون منافيـاً لموضـوع هـذه االتفاقيـة وغرضـها                  -٢
  يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم            -٣

ويصبح هذا اإلشـعار نافـذ المفعـول        .المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابالغ جميع الدول به        
  .إعتبار من تاريخ تلقيه
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٢٩المادة   
 يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفـسير أو                -١

هـذه  تطبيق هذه اإلتفاقية ال يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة مـن               
الدول فإذا لم يتمكن األطراف ، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصـول                
إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألى من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة               
  .العـــدل الدوليـــة بطلـــب يقـــدم وفقـــا للنظـــام األساســـي للمحكمـــة 

تفاقية أو تصديقها أو اإلنضمام إليها،أنها       ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه اإل         -٢
وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة      .  من هذه المادة   ١ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة      

ــل      ــذا القبي ــن ه ــا م ــدت تحفظ ــرف أب ــة ط ــة دول ــرة إزاء أي ــك الفق   .بتل
متى  من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ         ٢ ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة         -٣

  .شاءت بإشعار توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة

٣٠المادة   

تودع هذه اإلتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية            
وإثباتا لذلك، قام الموقعون    . والصينة والعربية والفرنسية لدى األمين العام لألمم المتحدة         

  صول، بإمضاء هذه االتفاقيةأدناه، المفوضون حسب األ
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  الوحدة الثالثة
  ادرس وحلل
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  دراسات حالة: عنوان النشاط 
  

  . إلقاء الضوء علي بعض قضايا المرأة في مصر-١ : الهدف 
   رفع قدرة و مهارة المشاركات في تحليل القضايا و البحث في أسبابها-٢           

  . مواجهتها و البحث في حلول لها                وكيفية
   دقيقة٩٠  : الزمن 

   ورق قالب– مناقشة جماعية –دراسات حالة :  الوسيلة التدريبية المستخدمة
  

  :و ينقسم الي قسمين  :وصف النشاط 
  

  :القسم األول 
  

  .لي ثالث مجموعات يقوم المدرب بتقسيم المتدربات إ -  دقيقة    ٦٠
  . كل مجموعة باختيار أحد حاالت الدراسة التالي ذكرها  تقوم-                
   تقوم كل مجموعة بدراسة الحالة جيدا و تحليلها و مناقشة األسئلة -                

  :                  اآلتية 
  من هي الضحية أو الضحايا ؟ -١
 ما هي االنتهاكات التي تعرضت لها ؟ -٢
 من هو الجاني ؟ -٣
 ما هي مبررات الجاني ؟ -٤
 ما هي الظروف أو األسباب التي أدت الي تلك االنتهاكات ؟ -٥
 من المسئول عن تلك االنتهاكات ؟ -٦
 ما هي حقوق الضحية ؟ وهل هي مكفولة في االتفاقيات الدولية ؟ -٧
 من المسئول عن حماية الضحية و معاقبة الجاني ؟ و كيف ؟ -٨
 من المسئول عن محاربة االنتهاكات ؟ -٩

لمدني و منظمات حقوق االنسان ؟و ما هي ما هو دور مؤسسات المجتمع ا -١٠
 آليات عملها ؟ و كيف يمكنها احداث تغيير و تجنب تكرار هذه الحالة ؟

  
  القسم الثاني 

  
  . تقوم كل مجموعة بعرض المناقشات التي جرت داخلها - دقيقة   ٣٠
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  دراسات الحالة

  الحالة األولي 

  الجنسية

بنها وليد وحصلت علـى     االجامعة وأنجبت   جت هناء من ابن عمها فور تخرجها من         وزت
الماجستير وتوفى زوجها وبعد عام حصلت على منحة للدكتوراه من الخارج وفى أثنـاء              
تواجدها بالخارج طلب منها زميلها األجنبي الزواج وبعد تفكير وافقت خاصة أنه مناسب             

مصر  ىفمعها  لها من حيث المكانة االجتماعية و الدين  ولكنها اشترطت عليه أن يعيش              
الفعل تم الزواج وعادت الى     وبخاصة أن تخصصه يؤهله للحصول على العمل فى مصر          

صل وليد االبن األول لسن المدرسة ودخـل        وابنها الثانى خالد ، و     أرض الوطن وانجبت  
المدرسة وظل وليد كل يوم بعد عودته من المدرسة عند لعبه مع أخيـه خالـد يحفظـه                  

  .د التى أخذها بالمدرسة وينتظر اليوم الذى يكونا معا بالمدرسة مجموعة األغانى واألناشي
ن أخيه لن يكون معه في نفـس        أوصول خالد لسن االلتحاق بالمدرسة فوجئ وليد        د  نعو

اذا تقول  م ىالمدرسة وظل يبكى ألمه ويرجوها أن تدخله معه ذات المدرسة واألم ال تدر            
 من أخذ تصريح بإلحاق خالـد نفـس         وبالفعل حاولت هناء بشتى الطرق الى ان تمكنت       

 مدرسة يبكى ألنهم لم يسمحوا له بالجلوس فى     الالمدرسة ولكنها فوجئت أن خالد رجع من        
الفصل  فى حصة اللغة العربية وعلمت انه البد من الحصول على تصريح من سـفارة                

ـ                ل زوجها حتى يمكن لخالد دراسة اللغة العربية وقفت هناء مذهولة وال تدرى مـاذا تفع
وظلت تسأل نفسها كمان مش كفاية ياربى تصاريح االقامة وتصاريح دخـول المدرسـة              

  .ومصاريف بعملة صعبة
دى مطلوب تصريح علشان ابنى يتعلمها مش ممكن مـستحيل فـى صـالح              لن لغة ب  كما

مين؟؟أى بلد ممكن تعمل كده ؟ اكيد فى حاجة غلط ؟ الزم تتـصلح والزم القـوانين دى             
  .حرام..م أنا تعبت حرا.تتغير
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  الحالة الثانية 
 حالة المواطنة شيماء مصطفي سيد – محافظة سوهاج

 
لي مستشفي طما المركزي إلجراء  توجهت المواطنة شيماء إ٣٠/١٠/٢٠٠٦في يوم 

حضار بعض متطلبات الجراحة و قامت أسرة جراحة وضع قيصري حيث طلب الطبيب إ
 الطبيب جمال جرجس بإجراء الجراحة إال أنه المذكورة بشراء المتطلبات الخاصة و قام

و بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ العملية فوجئت أسرة المذكورة بوجود ثقب في منطقة 
لي توجه المذكورة الي ازات الصديدية ، األمر الذي أدي إالبطن يخرج منه بعض اإلفر

لقائم بالعملية لطبيب امرة أخري لعرض حالتها الصحية علي ا المستشفي سالفة الذكر
ذكورة باءت بالفشل و عليه توجهت إلي ال أن محاوالته جميعها لعالج المالقيصرية إ

صابة  حالتها الصحية و معاناتها من اإلجراء مجموعة تحاليل للوقوف علي سبب تدهورإ
بافرازات صديدية من السرة و المهبل حيث صدر التقرير الطبي عن قسم الجراحة العامة 

فوطة جراحية   فرازات ناجمة من أثر يفيد أن تلك اإل١٢/٢/٢٠٠٧بتاريخ وط بجامعة أسي
داخل بطن المذكورة مع وجود التصاقات شديدة بين األمعاء و بعضها و بين جدار البطن 
الداخلي ، األمر الذي تطلب معه اجراء عملية جراحية أخري إلستخراج الفوطة منها و 

 سم و عليه تقدمت أسرة ٥٠معاء بلغ طوله فك االلتصاقات و استئصال جزء من األ
 جنح طما و تم تحويلها الطب الشرعي الذي الذي ٩٣٦٩المذكورة بعمل بالغ قيد برقم 

 و الذي يفيد بالمسئولية التقصيرية للطبيب حيث ٢١/١١/٢٠٠٧أصدر تقريرا بتاريخ 
ن فوطة في همال الطبي الجسيم من جراء نسيا معه المذكورة لحالة كبيرة من اإلتعرضت

 صدر ٢١/١٢/٢٠٠٧المعدة ، األمر الذي أصابها بالتهاب موضعي بالحوض ، و بتاريخ 
حكما من محكمة طهطا في الجنحة سالفة الذكر بالحكم علي الطبيب المذكور بتوقيع 

 ناشئا عن صابة المذكورة و كان ذلكمالية و ذلك نتيجة تسببه خطأ في إعقوبة الغرامة ال
ونته و عدم إتباعه األصول العلمية الصحيحة بأن ترك فوطة طبية همال الطبيب و رعإ

حال إجرائه لعملية جراحية للمذكورة فأحدث بها اإلصابات الموصوفة بالسابق و التي 
 بمخاطبة الجهات ٨/١/٢٠٠٨نتج عنها إصابتها بعقم و عليه فقد تقدمت المنظمة بتاريخ 

 الطبي وضمان حصول المذكورة علي أعلي المعنية للعمل نحو التحقيق في واقعة اإلهمال
  .مستوي من الرعاية الطبية و العالجية 
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  الحالة الثالثة
  مني و بناتها

ربعة سنوات و الثانية سنتان و كـان        ين األولي عمرها أ   ي سيدة متزوجة و لديها طفلت     من
لها دائمـا   زوجها يعاملها معاملة سيئة و لكنها كانت تتحمل من أجل أطفالها ، كما أن أه              

اتحملي علشان بناتك ، حتربيهم ازاي من غير أب ، يا مخلفة البنـات يـا                ( يقولون لها   
عليها و علي أطفالها ودب الخالف      ق  نفاإلي أن امتنع زوجها عن اإل     ) ة الهم للممات    شايل

أصـابها  حدي مرات اعتدائه عليها     يعتدي عليها بالضرب و السب و في إ       صبح  بينهم و أ  
ديه عليها في قسم قامت بتحرير محضر عن تعومن ثم   بجسدها و رأسها     صاباتبعض اإل 

  ) .أهو ده اللي كان ناقص ( ليها محرر المحضر وقالالشرطة ، فنظر إ

ها من منزل الزوجيـة واحتجـز منهـا          و قام بطرد   ما علم زوجها بذلك ثارت ثائرته     لو
ا عنفها شقيقها ووالـدها     كم طفالها ، مني ال تستطيع العيش مع زوجها لسوء معاملته لها          أ

نها قد حررت محضر لزوجها عند اعتدائه عليها ولم يكن من عاداتنا و تقالـدينا هـذا                 أل
فكري بقي حتشوفي بناتك ازاي ، و اذا أخدتيهم حتربيهم          ( التصرف ، كم قال لها أخيها       

  .)منين 
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  الفصل الرابع

  

  نشأة حقوق االنسان في العالم
  

  

لي مقارنة مفاهيم حقوق االنسان الدولية  الوحدة إو تهدف هذه
  بمفاهيمنا و البحث في عالمية حقوق االنسان
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  الوحدة األولي

  عالمية حقوق االنسان
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  المراية: عنوان النشاط 
  

   إلقاء الضوء علي عالمية مبادئ حقوق االنسان و التنوع الثقافي و -١ : الهدف 
  .النسان                 كرامة ا

  . تأثير المعتقدات و المبادئ الشخصية علي نظرتنا لآلخر-٢           
  

   دقيقة٤٠  : الزمن 
  

  . االعالن العالمي لحقوق االنسان-:  الوسيلة التدريبية المستخدمة
   مجموعة من الصور التي توضح بعض -                                    

            انتهاكات حقوق االنسان ألشخاص من جنسيات                            
  .                                     و ثقلفات و ديانات و أعمار و أعراق مختلفة 

  
  :و ينقسم الي قسمين : وصف النشاط 

  
  :القسم األول 

  
   . يقوم المدرب بتقسيم المشاركات الي أربع مجموعات-   دقيقة  ٣٠

  .حدي الصور بشكل عشوائي تقوم كل مجموعة بإختيار إ-                
   تقوم كل مجموعة بدراسة الصورة التي تم اختيارها و مناقشة-                

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

 في مجتمعك ؟ و هل تعتقد أنها مرآة لك ؟
هل تعتقد أن الصورة لفتت انتباهك ألحد القضايا التي لم تـسمع             -٣

ستطعت من خاللهـا   ؟ و هل تعتقد أنها بمثابة نافذة ا       عنها من قبل    
 أن تطل علي قضية جديدة ؟

عن ماذا تعبر الصورة ؟ وما شـعور الـشخص أو األشـخاص              -٤
 المصوريين ؟

الشخص أو األشخاص المصوريين لديهم احتياجات       هل تعتقد أن     -٥
و هل هنـاك أرضـية      ؟  و قيم و آمال و طموحات مختلفة عنك         

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

                      و هل لديك نفس الحقوق ؟ و ما هي أولوياتك بالمقارنة مع 
                     أولوياتهم ؟

   قارن الحقوق التي ذكرتها مع الحقوق المذكورة في االعالن -٨                
  ي تصف تلك                     العالمي لحقوق االنسان و حدد بنود اإلعالن الت

  .                    الحقوق 
    هل تعتقد أن مبادئ حقوق اإلنسان واحدة في كل دول العالم ؟-٩                

  
   :الثانيالقسم 

  
  تقوم كل مجموعة من المجموعات األربعة بعرض سريع لما تم   -  دقائق ٢٠

  األسئلة المذكورة أعاله جابة علي و اإلمناقشته داخل المجموعة                    
  . دقائق ٥                   علي أن ال يتعدي عرض كل مجموعة عن 
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  ٥ورقة مرجعية رقم 
  

 االعالن العالمي لحقوق االنسان
 اعتمد ونشر علي المال بقرار الجمعيه العامه

١٩٤٨ديسمبر / كانون االول١٠المؤرخ في ) ٣-د( الف٢١٧  
  :الدبياجة

ومن حقـوق   ،لما كان اإلقرار بما لجميع أعضاء اإلسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم             
ولما كان تجاهل حقوق     والعدل والسالم في العالم ،       الحريةساس  يشكل أ ،متساوية وثابتة   

وكان البشر قد ،ثارت بربريتها الضمير االنساني ان واذدراؤها قد أفضيا إلي أعمال أاالنس
لم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر مـن الخـوف والفاقـة،             دوا ببزوغ عا  نا
ولما كان من األساسي أن تتمتع حقوق االنسان بحمايـة          ليه نفوسهم ،    ترنو  إ  سمي ما   كأ

 بالتمرد علي الطغيان و     لي اللياذ د للبشر أال يضطروا آخر األمر إ      ذا اري النظام القانوني إ  
ولما كانت مم ، لي تنمية عالقات ودية بين األالعمل عولما كان من الجوهري     االضطهاد،  

 ،  إيمانها بحقـوق اإلنـسان األساسـية      كيد  شعوب األمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأ       
وحزمـت امرهـا علـي      ،وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق      ،نسان وقدره وبكرامة اإل 

ولمـا  فـسح ،     الحريه أ  يات الحياة في جو من    النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسين مستو    
بالتعاون مع االمم المتحده عل ضـمان تعزيـز         ،عضاء قد تعهدت بالعمل     كانت الدول األ  

مـا كـان التقـاء       ، ول  حقوق  االنسان  وحرياته األساسية     االحترام والمراعاه العالميين ل   
م الوفاء بهـذا     لتما حقوق و الحريات امرا بالغ الضرورة     الجميع علي فهم مشترك لهذه ال     

ن العالمي لحقوق بوصـفه المثـل        هذا االعال  تنشر علي المأل    العامة لتعهد فان الجمعية  ا
فراد كما يسعي جميع أ   ،األعلي المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم             

ام ، ومن خالل التعليم و      عينهم  علي الدو   واضعين هذا االعالن نصب أ    ،هيئاته  المجتمع و 
التـدابير المطـردة    وكما يكفلـوا    ، الحقوق و الحريات     يد احترام هذه  لي توط إ و   التربية

فيما بين شعوب الدول األعضاء ذاتها       ف العالمي بها ومراعتها الفعلية     االعترا والدولية و 
  . تحت واليتها علي السواء موضوعةقاليم الوفيما بين شعوب األ

  
  ١الماده 

 وهبـوا العقـل و      وهم قـد  . الحقوق    و الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة    يولد جميع   
  .ن  يعاملوا بعضهم بعضا بروح االخاء الوجدان و عليهم أ

  ٢الماده 
ما تمييز  دون،لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكورة في هذا االعالن             

أو اللون او الجنس او اللغـة أو الـدين أو           ،والسيما التمييز بسبب العنصر      ،ي نوع من أ 
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صل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي         أو األ ، سياسيا و غير سياسي      يالرأ
  .خروضع آ

لد و الدولي للبال يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أ ،ال عن ذلك    وفض
سواء أكان مستقال أو موضوعا تحـت الوصـاية أو      ،أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص       

  .خر علي سيادته كم الذاتي أو خاضعا ألي قيد آغير متمتع بالح
  

  ٣الماده 
  .هلكل فرد حق في الحياة والحرية وفي األمان علي شخص

  
  ٤الماده 

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

  ٥الماده 
 او الحاطـة    ية أو الالانسانية  ال يجوز اخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاس         

  .بالكرامة
  

  ٦الماده 
  .الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونيةلكل إنسان في كل مكان ،

  
  ٧الماده 

دونمـا  ق التمتع بحماية القـانون ،     مام القانون وهم يتساوون في ح     أالناس جمعيعا سواء    
ي ا اإلعـالن ومـن أ     ما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذ          تمييز ك 

  .تحريض علي مثل هذا التمييز 
  ٨الماده 

ألي شخص حق اللجوء إلي المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أيـة أعمـال               
  .و القانون ه الدستور أياتنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إ

  
  ٩الماده 

   .و نفيه تعسفاال يجوز اعتقال أي انسان أو حجزه أ
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  ١٠الماده 
لكل إنسان علي قدم المساواة التامة مع اآلخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة               

ليه  للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إ           نظرا منصفا وعلنيا   ومحايدة
.  

  ١١الماده 
 ثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية      ن ي كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلي أ        -١

  .للدفاع عن نفسه الالزمة د وفرت له فيها جميع الضمانات ق
كل  و امتناع عن عمل لم يكن في حينه يش        اليدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أ        -٢

توقع عليه عقوبة أشد من تلك التـي        و الدولي كما ال     جرما بمقتضي القانون الوطني أ    
 . في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرميكانت سارية

 
  ١٢ه الماد

ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته  الخاصة أو شئون أسرته أو مـسكنه                
ميه القانون   ن يح واللحمالت تمس شرفه وسمعته ولكل شخص حق في أ        .أومراسالته    

  .و تلك الحمالتمن مثل ذلك التدخل أ
  

  ١٣الماده 
  .ولةيار  محل اقامته داخل حدود الد التنقل وفي اختلكل فرد حق في حرية-١
  .لي بلده  لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إ-٢

  
  ١٤الماده

   .خري والتمتع به خالصا من االضطهادكل فرد حق التماس ملجا في بلدان أل -١
حق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة  بالفعل عـن جريمـة غيـر              اليمكن التذرع بهذا ال    -٢

 . ومبادئهاألمم المتحدةسياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد ا
  

  ١٥المادة 
  . مالكل فرد  حق التمتع بجنسية -١
 اليجوز تعسفا حرمان اي شخص من جنسيته وال من حقه في تغيير جنسيته  -٢
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  ١٦المادة
دون اي قيـد    ،  حق التزوج وتأسـيس اسـره     ،للرجل والمرأه متي ادركا سن البلوغ        -١

في الحقوق لدي التزوج وخالل قيام      بسبب العرق أو الجنسيه أو الدين وهما متساويان         
  الزواج ولدي انحالله

  اليعقد الزواج اال برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كامال ال اكراه فيه  -٢
االسره هي الخليه الطبيعية واالساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحمايه المجتمـع              -٣

 والدولة 
 

  ١٧الماده 
  شتراك مع غيره لكل فرد حق في التملك بمفرده أو باال -١
 .اليجوز تجريد احد من ملكه تعسفا  -٢

 
  ١٨المادة

لكل شخص حق في حريه الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير              
دينه او معتقده وحريته في اظهار دينه  او معتقده بالتعبد واقامه الشعائر والممارسـة               

  حده والتعليم بمفرده او مع جماعه وامام المأل اوعلي 
  

  -:١٩الماده
لكل شخص حق في حريه الرأئ والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق االراء              
دون مضايقه وفي التماس االنباء واالفكار وتلقيها ونقلها الي االخرين بأيـه وسـيله              

  ودونما اعتبار للحدود
  ٢٠الماده

  لكل شخص حق في حريه االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية  -١
 اليجوز ارغام احد علي االنتماء الي جمعيه ما -٢

 
  ٢١الماده

لكل شخص حق المشاركه في اداره الشئون العامه لبلده اما مباشره واما بواسطه              -١
  ممثلين يختارون في حرية

 لكل شخص بالتساوي مع االخرين حق في تقلد الوظائف العامه في بلده -٢
هـذه األرادة مـن خـالل       اداره الشعب هي مناط سلطه الحكم ويجب ان تتجلي           -٣

انتخابات نزيهة تجري دويا باالقتراع العام وعلي قدم المـساوة بـين النـاخبين              
  مكافئ من حيث ضمان حريه التصويتوبالتصويت السري او باجراء
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  ٢٢الماده
لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان االجتماعي ومـن حقـه ان               

عاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كـل دولـه          توفر له من خالل المجهود القومي والت      
ومواردها الحقوق االقتصاديه واالجتماعيه والثقافيه التـي الغنـي عنهـا  لكرامتـه        

  ولتنامي شخصيته في حرية
  

  ٢٣الماده
لجميع االفراد حق في العمل وفي حريه اختيار عمله وفي شروط عمـل عادلـه                -١

  ومرضيه وفي الحمايه من البطاله 
 دون اي تمييز الحق في اجر متساو علي العمل المتساويلجميع االفراد  -٢
لكل فرد يعمل حق في مكأفأة عادلة ومرضية تكفل له وألسـرته عيـشه الئقـة                 -٣

 بالكرامه البشريه وتستكمل عند االقتضاء بوسائل اخري للحمايه االجتماعيه 
 لكل شخص حق انشاء النقابات مع اخرين واالنضمام اليها من اجل حمايةمصالحه -٤
 

  ٢٤الماده
لكل شخص حق في الراحه واوقات الفراغ وخصوصا في تحديد معقـول لـساعات              

  العمل وفي اجازات دورية مأجورة
  

  ٢٥الماده
لكل شخص حق في مستوي معيشه يكفي لضمان الصحه والرفاهية له وألسـرته              -١

وخاصه علي صعيد المأكل والملبس والمسكن والعنايه الطبية وصعيد الخـدمات           
 الضرورية وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حـاالت  البطالـه أو            االجتماعية

المرض او العجز أو الترفل أو الشيخوخة أوغير ذلك من الظروف الخارجه عن             
  ارادته والتي تفقده اسباب عيشه 

لالمومه والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع االطفال حق التمتـع             -٢
 ي اطار الزواج او خارج هذا االطاراء ولدوا فبذات الحماية االجتماعية سو

 
  ٢٦الماده

لكل شخص حق في التعليم ويجب ان يوفر االعالن مجانا علي االقل في مرحلتيه               -١
االبتدائيه واألساسية ويكون التعليم االبتدائي الزاميا ويكون التعليم الفني والمهنـي           

  ا لكفاءتهم لي متاحا للجميع تبعويكون التعليم العا، متاحا للعموم 
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 يجب ان يستهدف التعليم التنمية الكامله لشخصية االنسان وتعزيز احترام حقـوق         -٢
االنسان والحريات األساسية  كما يجب ان يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بـين             
جميع االمم وجميع الفئات العنصريه والدنيه وان يؤيد االنشطه التي تضطلع بهـا             

 االمم التحده لحفظ السالم 
 لالباء علي سبيل األولوية حق  اختيار نوع التعليم الذي يعطي الوالدهم  -٣
 

  ٢٧المادة
وفـي االسـتمتاع   ، لكل شخص حق المشاركه الحرة في حياة  المجتمع الثقافيـة            -١

  بالفنون واالسهام في التقدم العلمي  وفي الفوائد التي تنجم عنه 
لمترتبة علـي اي انتـاج      لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية ا         -٢

 .علمي او ادبي او فني من صنعه
 

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

  المنصوص عليها في هذا االعالن تحققا تاما 
  

  ٢٩الماده 
علي كل فرد واجبا ت ازاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن ان تنمـو شخـصيته                 -١

  لنمو الحر الكامل ا
اال للقيود التي يقررهـا القـانون       ،اليخضع اي فرد في ممارسه حقوقه وحرياته         -٢

مستهدفا منها حصرا ضمان االعتراف الواجـب بحقـوق وحريـات االخـرين             
واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيله والنظام العام ورفاه في مجتمـع            

 ديمقراطي 
س هذه الحقوق علي نحو ينـاقض مقاصـد االمـم           اليجوز في اي حال ان تمار      -٣

 المتحده ومبادئها
 

  ٣٠الماده
ليس في هذا االعالن اي نص يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علـي تخويـل اي    
دوله او جماعة أو اي فرد اي حق في القيام بأي نشاط أو باي فعل يهدف الي  هـدم                    

 .اي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه 
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  الوحدة  الثانية
  

  تاريخ الحركة الحقوقية في العالم
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  ٦ورقة مرجعية رقم 
  

  تاريخ الحركة الحقوقية فى العالم
 المواثيق الدولية التى نعيش فى ظلها ونتغنى بما ورد فيها من حقوق وحريات ونطالب إن

تاخذ بما ورد فى تلك     الدول التى تتبنى انظمة حكم فردية او شمولية او ال ديمقراطية بان             
  .المواثيق كحد ادنى البد من توافره للمواطنين فى كل بلدان العالم باعتبارهم بشر

تعد تلك المواثيق نتيجة حتمية لنضال طويل خاضته البشرية ضد الظلم والقهر واالستبداد             
والطغيان من عصور سحيقة فهى ليست وليدة جلسة او جلستان فى هيئة االمم المتحـدة               

  وب وبالدماء التى بذلت من اجلها نها حقوق انتزعت بقوة ارادة الشعولك
ومن ثم فهى حقوق عالمية ال تقتصر على شعب وال على امة دون امة فـالجميع فيهـا                  
سواء وكل ادلى فيها بدلوه عبر التاريخ او قصر فنحن نجد ملمحا مـن مالمـح حقـوق                  

ونجد ملمحـا اخـرا فـى       " امينوبى  " االنسان فى الحضارة الفرعونية القديمة فى كتاب        
شرعية حمورابى ونجد مالمحا اكثر نضوجا لهذه الحقوق والحريات فى التعاليم والكتب            
الدينية سواء كانت اديانا سماوية يهودية مسيحية االسالم او ديانات غير سـماوية مثـل               

  تعاليم  بوذا 
  كونفشيوس

كبير فـى    روسو ساهموا بقدر      فالسفة عصر النهضة مثل لوك فولتير مونتسكيو       أنكما  
 والحريات والحقوق من خال عدد من كتبهم الـشهيرة مثـل            إرساء فلسفة حقوق اإلنسان   

 من خاللهـا علـى فكـرة        أكدوا  والذين    االجتماعيالحكومة المدنية روح القوانين العقد      
وال  اإلنسان طبيعة خلقت مع     هي يتمحور حول الحقوق والحريات      والذي الطبيعيالقانون  

 عالقـة   هي الحاكمة ينقص منها وان العالقة بين السلطات        أن وضعي الى قانون    زيجو
   .اجتماعيعقد 

 والمنبع الرئيس للمواثيق الدوليـة المعنيـة بحقـوق       الحقيقي فان المؤثر    األمروفى واقع   
 حدثت التي الوقت الراهن هو الثورات وحركات التحرر في أيدينا والمتواجدة بين اإلنسان
وما يجره على الـشعوب      اك حيث كان القصد من ورائها هو محاربة االستعمار        هنا وهن 

ر تحت اسـم  ن الثورة الفرنسية مثال والذي صدوإعال إلىمن ظلم وقهر واستعباد فلننظر      
وردت به الحقوق والحريات كما نعرفها اليوم ونظره          والمواطن و  اإلنسان حقوق   إعالن
 أخرجـت  ثورات التحرر    أن تؤكد   األمريكية متحدةال استقالل الواليات    إعالن إلى أخرى

  : مهمين يرتبطان ارتباطا وثيقا بحماية وإقرار الحقوق والحريات أمرين الوجود إلى
  إعالن االستقالل ذاته وما ورد فيه من حقوق: أولهما 

ستور بما يقره من حقوق وحريات يلزم الدولـة باحترامهـا           ابتداع وابتكار الد  : وثانيهما  
  . على رعايتها والسهر
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  ماذا تعرف عن حقوق االنسان: عنوان النشاط 
  

  . إلقاء الضوء علي بداية حقوق االنسان في العالم -١ : الهدف 
  . التعرف علي أهم مصطلحات و مفاهيم حقوق االنسان -٢           

  
   دقيقة٢٠  : الزمن 

  
   ورق قالب –العصف الذهني  : الوسيلة التدريبية المستخدمة

  
  :وصف النشاط 

  
  :يدير الميسر النقاش عن طريق طرح األسئلة اآلتية  -

  متي عرف العالم حقوق االنسان ؟ -١
 ما هي أهم مصطلحات و مفاهيم حقوق االنسان ؟ -٢
 أذكر أهم خصائص حقوق االنسان في العالم ؟ -٣
 .ما هي فئات حقوق االنسان ؟ -٤

  لورق القالبيقوم الميسر بجمع استجابات المشاركات علي كل سؤال علي ا -
 .يتم مناقشة هذه االستجابات بين المشاركات و المدرب  -
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 تاريخ الحركة الحقوقية في العالم
مصطلحاتها- فئاتها-خصائصها-مفاهيم حقوق االنسان        

    ١صبري محمد
  

  :مقدمة 
ان يعد الحديث عن حقوق اإلنسان حديث ذو شجون ،خاصة مع الحالة التي يعيشها اإلنس             

في العديد من أقطار العالم ومن بينها مصر ،فرغم التاريخ الحافل لحقوق اإلنسان عبـر               
مختلف األزمنة إال أننا نشعر في العصر الذي تكاثرت فيه المواثيق الدوليـة واإلقليميـة               
المعنية بحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية أنها مجرد أحبار علي أوراق ال نجد لها              

اة التي نعيشها،فما زال اإلنسان يجاهد كي يتمتع بأقل قـدر مـن حقوقـه               صدي في الحي  
وحرياته ،فالتعذيب ينتشر بشكل منهجي داخل أقسام الشرطة،وحق اإلنسان فـي العمـل             
تحكمه قوانين جائرة ،والحق في بيئة نظيفه تغتاله اآللة الصناعية الضخمة المنتشرة فـي              

  ......تهدره القوانين واألحكام العرفية كل أرجاء األرض ،وحق اإلنسان في األمن 
  

   :تمهيد
من العجيب ونحن بصدد بحث مسألة تاريخ حقوق اإلنسان في العـالم أننـا نجـد لهـا                  
إرهاصات منذ أزمان سحيقة،فمثال نحن لن نعدم أن نجد لهـا بـدايات فـي الحـضارة                 

  الفرعونية القديمة 
  

  :عالم بال أغالل: فيقول جالل الجميعي في كتابه
تعاليم واضحة، موجهة للحاكم العادل حتى تكون " أمينوبي"وفي كتاب [

  "المحاكمة نزيهة، وحتى ال تميز بين غني أو فقير، أو بين قوي وضعيف
  .ال تجبر، رجالً على الذهاب إلى المحكمة

ألنك لن تستطيع أن تلوي العدالة فال تيمم وجهك نحو صاحب المالبس البراقة بينما 
  .البسه باليةتطرد من تكون م

  ال تأخذ العطايا من القوى
  وال تضطهد الضعيف من أجله

  فالعدالة هبة عظيمة من اهللا يهبها لمن يشاء
  وبقوة اهللا

  يفلت المظلوم من ضربات القاضي

                                                 
استشاري برامج ومشروعات بالبرنامج العربي لحقوق اإلنسان،والمدير التنفيذي لمؤسسة االنتماء الوطني لحقوق / 1

 .االنسان
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  أعط المتاع ألصحابه
  ].تصنع لنفسك الحياة
  :أقدم إعالن للمساواة: ويقول تحت عنوان

بين الناس تشغل مكاناً هاماً من الفكر ولقد كانت فكرة العدالة والمساواة [
والعقيدة في مصر القديمة منذ عهد بناة األهرام منذ خمسة آالف عام، وأول التعاليم 
المحددة التي تعلن المساواة بين الناس بنص الكلمات تعود إلى ما يسمى بالعصر 

ست "ن وذلك في إعال" سنة تقريباً ٤٥٠٠منذ " اإلقطاعي في التاريخ المصري القديم
وهو عبارة عن خطاب ملكي باسم إله الشمس تضمنته متون القوابيت، " حزحتب
  :وجاء فيه

  لقد خلت الرياح األربعة ليتنفس بها اإلنسان
  مثل أخيه اإلنسان مدة حياته

  .ولقد خلقت الحياة العظيمة ليستعملها الفقير مثل السيد
  .لقد خلقت كل رجل مثل أخيه
  وحرمت عليهم إتيان السوء

  ].ولكن قلوبهم هي التي نكست
  

  ].وهذا اإلعالن يؤكد على حق المساواة وفكرة توزيع خيرات الطبيعة
ومن ثم فلدينا في هذه النصوص حقان أساسيان وهما حق المحاكمة العادلـة،          
والحق في المساواة وإن كان تم ردهما إلى أصلهما الديني وسط بيئة متدينة تـؤمن               

  .بالرب وبالحياة اآلخرة
بشكل عـام يقـدس     ي العصر الوسيط عصر الديانات السماوية الثالثة نجد أن الدين           وف

لكنها حقوق إلهية   . فكرة العدل والمساواة ويعزز كثير من الحقوق األساسية لإلنسان        
  .بمعنى أن الثواب والعقاب على إقرارها أو انتهاكها متروك هللا

  
  حقوق اإلنسان في العالم

  
   :ةمواثيق وأفكار عصر النهض

مع بداية عصر النهضة في اوروبا في القرن الثالث عشر الميالدي صدرت في انجلتـرا               
م ،علي إثر ثورة عارمة ضد الملك وخالصتها منح بعض          ١٢١٥في عام   " وثيقة الحقوق "

الحقوق لفئة النبالء في المجتمع اإلنجليزي،ثم صدرت عريضة الحقـوق التـي ارسـلها              
 م،ثم القانون االنجليزي للحقـوق      ١٦٢٨سنة  "شارل األول "البرلمان البريطاني إلي الملك     

 والذي تضمن بعض الحقوق الهامة مثل عدم جواز القبض علي أي            ١٦٢٩في العام التالي  
  .انسان أو اعتقاله دون سند قانوني وعدم جواز فرض األحكام العرفية في زمن السلم
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  حقوق اإلنسان والمفكرين

نسان في العصر الحديث مع المقوالت التـي تتنـاول          اإلرهاصات األولي لحقوق اإل   بدأت  
مسألة العقد اإلجتماعي لدي علماء االجتماع السياسي في اوربا ،ونتخير من كتابات هـذه            

  .الفترة كتابين نلقي عليهما الضوء
   :لجون لوك" الحكومة المدنية:"الكتاب األول

 حالة سابقة علي قيـام أيـة   وهي"حالة الطبيعة "ويبدأ هذا الكتاب بافتراض ما يسميه لوك        
المؤلف من أوامر ال    "القانون الطبيعي "حكومة من الحكومات،وفي حالة الطبيعة تلك يسود      

يقوم بفرضها أي مشرع إنساني ،وكل تشريع من وضع البشر ال تثبت له صفة القـانون                
إال في الحدود التي يتفق فيها مع القانون الطبيعي وعندما يتعارض القـانون الوضـعي               

  .٢لبشري مع القانون الطبيعي تسقط عنه فورا صفة القانونا
وتعني تلك المدرسة وتهتم بمسألة الفصل بين السلطات بمعني اال تكون السلطة التشريعية             

  .والتنفيذية بيد واحدة ولكن يجب الفصل بينهما 
  :روح القوانين لمونتسيكيو :الكتاب الثاني

ي علي أن المجتمعات لم تقم بمحض الصدفة بـل          تقوم فكرة البداية وأساس الكتاب الفلسف     
إن قيامها واقعة طبيعية،وقد فرق مونتسيكيو بين الحريات علي اساس وجود حرية فلسفية             

مكنة الفرد في ممارسـة إرادتـه       :وحرية مدنية وحرية سياسية،والحرية المدنية عنده هي      
ـ                 ره مـن   بإتيان فعل أو نشاط خارجي سلبي كـان او إيجـابي يمـس بالـضرورة غي

األفراد،بمعني أن الحرية المدنية تتعلق دوما بروابط الفرد مع أقرانه وهو األمـر الـذي               
  .٣يعني أن هناك أفعاال ال يجوز اإلتيان بها

  
  حقوق اإلنسان والثورات

أسهمت حركات التحرر والثورات التي جرت في العديد من البلدان بدور كبير في تطوير              
قة استقالل الواليات المتحدة األمريكيـة الـصادرة فـي          حقوق اإلنسان فقد ورد في وثي     

إن من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا متساويين وقد وهبهم اهللا حقوقا             (١٧٧٦عام
  ).معينة ال يجوز االنتقاص منها

ويتألف هـذا   "إعالن حقوق اإلنسان والمواطن   " أصدرت الثورة الفرنسية     ١٧٨٩وفي عام   
مادة تضمنت العديد من الحقوق والحريات التي أعلنتها فيما بعد           ١٧اإلعالن من مقدمة و   

  .المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

، وبعد مضي حوالي نصف قرن على صدور اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن           
وظهرت نواقصه العديدة و عيوبـه مـن   ، مبادئ هذا اإلعالن قد ترسخت من جهة كانت

                                                 
 . وما بعدها۱٤الفلسفة الدستورية للحريات الفردية ص"نعيم عطية:دكتور/ 2
 . وما بعدها۲۹المرجع السابق ص 3
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 ليؤكد التمـسك بهـذه   ١٨٤٨الجمهورية الفرنسية الثانية عام فجاء دستور  ,جهة أخرى
  . اجتماعي–وليتممها بحقوق جديدة ذات طابع اقتصادي  المبادئ

 صدر البيان الشيوعي عن ماركس وأنجلز والذي كان إيـذانا ) ١٨٤٨(وفي العام نفسه 
ر ودخلت الماركـسية فـي إطـا      . بتحول الماركسية من حركة فلسفية إلى حركة سياسية       

كحركة سياسية ضد الليبرالية وبعدها ضد الفاشية والنازية وكان لهذا الـصراع   الصراع
   .الكبير في إظهار حقوق اإلنسان وحرياته والنضال من أجلها أثره

ثم كانت الحرب العالمية االولي والتي سببت دمارا هائال في العالم كله علـي مـستوي                
الحرب أن تداعت دول العالم إلى السالم وعقـد         وكان من نتائج هذه     األفراد والممتلكات ،  

 واستند هذا المؤتمر إلى مبـادئ الـرئيس   ٢٨/٦/١٩١٩الهاي بتاريخ  مؤتمر السالم في
اإلثني عشر والذي جاء النص فيها أيضا على إنشاء عـصبة لألمـم    األمريكي ويلسون

الـدول بـشكل   على األمن الدولي وحل الخالفات الناشئة بين  تعمل ألجل السلم والحفاظ
  .العصبة سلمي وقد تم فعال إنشاء هذه

 إال أنه لم يكتب لعصبة األمم أن تعمر طويال بسبب موقف الدول منهـا فقـد رفـضت   
اتخـذت   الواليات المتحدة االنتساب إليها في حين ناصبتها الدول الديكتاتورية العداء بينما

علـى   حها القومية دون اتفاقالدول األخرى موقفا ضعيفا منها واهتمت بالنظر إلى مصال
 نهج سياسي موحد ولم تتورع هذه الدول عن تسخير العصبة لخدمة مصالحها وقد توقفت

الـدول   إذ ما لبثت الخالفات بين، العصبة فعليا عن العمل باندالع الحرب العالمية الثانية
لهـا   مأن عادت لتظهر من جديد فقد بقيت الكثير من المسائل التي لم يجد مؤتمر الـسال 

 ,وعادت ألمانية التي حظرت عليها شروط السالم التسلح إال بما يحمـي حـدودها  ، حال
  نشبت الحرب العالمية الثانية١٩٣٩وفي عام ، عادت لتكون جيشا قويا وتسلحه من جديد

 التي نستطيع القول عنها أنه إذا كانت الحرب العالمية األولى قد آذت الضمير اإلنـساني 
جمعاء  ب العالمية الثانية كانت وستبقى الجرح النازف في صدر اإلنسانيةالدولي فإن الحر
 .وألجيال طويلة

مـن  ) ستون مليـون  ( إنسان   ٦٠٠٠٠٠٠٠لقد ذهب ضحية الحرب العالمية الثانية قرابة        
ونساء وأطفال وخرج من هذه الحرب عدة ماليين من المشوهين الدائمين واألطفال  رجال

  . معيل لهمالجياع الذين ال المشردين

وبسبب هذه الحرب دعت الحاجة إلي إنشاء هيئة األمم المتحدة والغرض الرئيس منها هو              
المثل العليا  معبرة عن األمم المتحدة  جاءت مقدمة ميثاقإقرار السلم واألمن الدوليين،وقد
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المقدمة على الشكل  تطلع إليها جميع شعوب العالم فوردت هذهواألهداف المشتركة التي ت
   " :التالي

  :آلينا على أنفسنا المتحدة األمم نحن شعوب

اإلنسانية  أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت الحروب التي في خالل جبل واحد جلبت على
لإلنـسان   انا يعجز عنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسيةمرتين أحز

  .متساوية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق

عـن   وأن نهيئ األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشـئة 
 وأن ندفع بالرقي االجتماعي قـدما وأن . لقانون الدوليالمعاهدات وغيرها من مصادر ا

  .نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح

وحسن  أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سالم: وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
العديد مـن   كما ورد التأكيد على" جوار وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن الدولي

  ثم صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  .اإلنسان في مواد الميثاق األخرىحقوق 
 ليكون األب الروحي والشرعي لكل ما تاله مـن عهـود            ١٩٤٨العاشر من ديسمبر عام     

  .واتفاقيات دولية تعني بالدفاع عن حقوق وحريات اإلنسان وإقرارها

  مفاهيم ومصطلحات حقوق اإلنسان
  :معاهدة

لى االتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعاً ذات أهمية خاصة تطلق عادة ع
 بين الدول ١٩١٩ يونيه ٢٨وذات طابع سياسي، مثل معاهدة السالم المنعقدة بفرساي في 

  .١٩٣٦ومصر ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة  والمتحالفة
  

   :اتفاقية

ان ويكون موضوعها وضع معين أو مـسألة معينـة تهـم الـدول              تكون ثنائية بين دولت   
األطراف بحيث تضع لها االتفاقية تنظيماً أو حالً معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلـق               

  .التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد األولية القائمة بينهم
  

  :شارعه اتفاقية
  

واعد دولية موضوعية أو خلق قواعـد       تكون متعددة األطراف ويكون موضوعها إنشاء ق      
قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف االتفاق الدولي تكون واحدة             
وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها االتفاقية، ويهـدف             
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والغالب أن تكون   . ينهمأطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العالقات ب          
االتفاقيات الدولية متعددة األطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيـات             

  .حقوق اإلنسان وميثاق األمم المتحدة
  

  :عهد
  

اتفاق دولي مرادف الصطالح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدوليـة لحقـوق              
، والعهد الدولي الخاص    ١٩٦٦ق المدنية والسياسية    العهد الدولي الخاص بالحقو   (اإلنسان  

  .)١٩٦٦بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  

  :توقيع
  

إجراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولـة علـى              
والتوقيع يكون إما باألحرف األولى هو إعطـاء فرصـة للمنـدوبين            . نصوص االتفاقية 

رجوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم االتفاق عليه ، فإن أيدت مـوقفهم تـم                 ال
. التوقيع النهائي ، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عـدل عـن التوقيـع النهـائي                 

والتوقيع باألحرف األولى ال يعد ملزماً وليس هناك ما يجبر المنـدوبين علـى التوقيـع                
  .حرية المطلقة في التوقيع النهائي أو االمتناع عنهالنهائي، أي أن كل يحتفظ بال

  
  :تصديق

  
إجراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول لالتفاقية التي تـم              

وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففـي            . التوقيع عليها 
 في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة       مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات       

وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً باالتفاقية ونفاذهـا          . في رئيس الجمهورية  
وال يوجد أجل معين إلجراء التصديق قبل انقضائه إال إذا حدد مثل هذا األجل . في إقليمها

  .صراحة في االتفاقية
  

  :انضمام
  

رفاً في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تـصبح           إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست ط     
طرفاً في هذه االتفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة اإلجـراءات المنـصوص               

  .عليها في االتفاقية بشأن االنضمام إليها
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  :تحفظ 

   
يقصد به إعالن من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل األثر القانوني ألحكـام معينـة فـي                 

اقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة               االتف
 والتحفظ يكون باالستبعاد أو بالتفسيروالتحفظ يكون مقبـول إال فـي             ، معينة في االتفاقية  

  :الحاالت التالية
  
  .إذا كان التحفظ محظوراً في االتفاقية) أ(
  .ينـة لـيس مـن بينهـا ذلـك الـتحفظ          إذا كانت االتفاقيـة تجيـز تحفظـات مع        ) ب(
  .إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع االتفاقية أو الغرض منها) ج(

  
  خصائص حقوق اإلنسان

.. وال تورث، فهي ببساطة ملك الناس ألنهم بـشر   حقوق اإلنسان ال تُشترى وال تُكتسب
نظر عن  حقوق اإلنسان واحدة لجميع البشر بغض ال      .في كل فرد  " متأصلة"فحقوق اإلنسان   

الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الـوطني أو   العنصر أو الجنس أو الدين أو
فحقوق اإلنـسان  .. أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق  وقد ولدنا جميعاً. االجتماعي

ال يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر مـن   حقوق اإلنسان"عالمية"
.. تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكهـا تلـك القـوانين      لو لمحقوق اإلنسان حتى
كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم  "فوغير قابلة للتصر" فحقوق اإلنسان ثابتة

غيـر قابلـة   "فحقوق اإلنـسان  .. بالحرية واألمن، وبمستويات معيشة الئقة  أن يتمتعوا
  .ئةللتجز

  :سان فيما يليويمكن إجمال خصائص حقوق اإلن
  
  : الطابع العالمي لحقوق اإلنسان-١

األصل في حقوق اإلنسان أنها مسألة داخلية، بمعنى أنها تندرج ضمن نطاق االختصاص             
غير أنه مع التقدم التكنولـوجي، وازديـاد التـداخل بـين المجتمعـات              . الداخلي للدولة 

 فشيئا وقد ساعد على ذلـك،       والثقافات، أخذ االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان يتعاظم شيئا       
أيضا التقدم الهائل في وسائل االتصال وانتقال المعلومات، وكذلك التقدم المطرد في األخذ             

  .بالقيم والمفاهيم الديمقراطية على مستوى العالم
وقد تبلور تزايد االهتمام العالمي بحقوق اإلنسان وبالتالي تعميق الطابع العـالمي لهـذه              

  :فة فهناكالحقوق في صور مختل
  .الجهود الدولية المستمرة لتقنين القواعد ذات الصلة بهذه الحقوق: أوال
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العمل من أجل إنشاء آليات دولية خاصة منوط بها تعزيز احترام حقوق اإلنسان في         : ثانيا
  .المجتمعات المختلفة

  
   حقوق اإلنسان هي حقوق أصلية وال يمكن التنازل عنها-٢

أساسية وال يمكن التنازل عنها حتى ال يفقد هذا الفرد إنسانيته           ويعني ذلك أن هذه الحقوق      
وبوصفه كائنا حيا اصطفاه اهللا تعالى وميزه على سائر المخلوقات األخرى وال ينبغي أن              
يفهم ذلك على نحو يشير إلى عدم إمكانية وضع ضوابط أو معايير أو أسـس تنظيميـة                 

  .تحكم مباشرتها بطريقة معينة
  
  ن ذات طابع عملي ونسبي فيما يتعلق بإمكان تطبيقها حقوق اإلنسا-٣

فقد . ويشير ذلك إلى أن اإلقرار بثبوت هذه الحقوق ال يعني أن األفراد يتمتعون بها دوما              
توجد اعتبارات معينة تستوجب وضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق على نحـو              

عامة نفسها في المجتمع مـن      معين، ويمكن أن تنبع هذه القيود من عدم تمكن السلطات ال          
  .توفير كل الظروف المواتية التي تكفل للفرد التمتع بحقوقه وحرياته كاملة

  
   تطبيق حقوق اإلنسان ال يتوقف على قبول السلطات العامة في المجتمع-٤

ومفاد ذلك أن أعضاء المجتمع يتعين أن يعملوا على أن تتوفر لديهم األدوات والوسـائل               
سلطات العامة المختصة على النزول على حكم القانون فيما يتعلق بحقوق           الالزمة لحمل ال  

  .اإلنسان وعدم ترك هذه المسألة لرغبة هذه السلطات وحدها
  
   حقوق اإلنسان هي حقوق ذات مفهوم متطور ولها طبيعة متجددة-٥

فقد تطورت حقوق اإلنسان من حقوق ذات طابع داخلي خالص بمعنى أنها تندرج ضمن              
الختصاص الداخلي للدولة إلى حقوق أكثر اتساعا بحيث أصبحت تصطبغ بصبغة           نطاق ا 

  .عالمية ظاهرة
  

  فئات حقوق اإلنسان
يمكن الحديث في هذا الصدد عن فئات حقوق اإلنسان من حيث تقسيماتها ومن ثم فهـي                

  :تنقسم إلي
  .العهدين الدوليين:اتفاقيات تحمي مجموعة كاملة من الحقوق مثل)١(
اتفاقية حقوق الطفل،واتفاقية القضاء علي كافة أشكال       :ات تحمي فئات معينة مثل    اتفاقي)٢(

  .التمييز ضد المرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب،واتفاقية القـضاء علـي    :اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة مثل      )٣(

  .أشكال التمييز العنصري
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مة الجنائية الدولية،اتفاقيـة    النظام األساسي للمحك  :اتفاقيات لحماية العدالة الجنائية مثل    )٤(
  .منع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها

ومن حيث تقسيم اتفاقيات حقوق اإلنسان إلي أجيال فهي تنقسم إلي ثالثة أجيال علي النحو 
  :التالي

  :الجيل األول 
  .جيل الحقوق المدنية والسياسية ويمثل هذا الجيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

  :جيل الثانيال
جيل الحقوق االقتصادية واالجتماعية ويمثل هذا الجيل العهد الدولي للحقوق اإلقتـصادية            

  .واالجتماعية والثقافية
  :الجيل الثالث

جيل الحقوق التضامنية أو الحقوق الكونية ويمثل هذا الجيل الحقوق البيئية والثقافية والتي             
  .عالميمن غير الممكن تحقيقها إال عبر التضامن ال
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  الوحدة الثالثة
  

  الشرعة الدولية
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  حقوق االنسان في محيطك: عنوان النشاط 
  

  القدرة علي تحديد المشكالت التي تعاني منها فئة معينة من خالل : الهدف 
             خبراتك و البحث في أسباب تلك المشاكل و تحليلها و وضع 

  .          حلول لها  
  

   دقيقة٤٠  : الزمن 
  

   مجموعات عمل –ورق قالب  : الوسيلة التدريبية المستخدمة
  

   : و ينقسم الي قسمين:وصف النشاط 
  

  القسم األول
 . مجموعاتلي ثالثإ سيتم تقسيم المتدربات - ١دقائق      ٥

  :تقوم كل مجموعة باختيار عشوائي ألحد المواضيع اآلتية-٢   
   – التعذيب – حقوق الطفل –حقوق المرأة : (           للعمل عليها 

 )  الحق في التعليم –          الحقوق المدنية و السياسية 
  

  القسم الثاني 
  

  تقوم كل مجموعة من المجموعات األربعة بمناقشة   -١  دقيقة   ٣٥
  :                  الموضوع المختار من خالل اآلتي 

  . تحديد الفئة المستهدفة التي ستعمل عليها -          
   ما هي المشكالت و االنتهاكات التي تعاني منها هذه الفئة-          
  . أسباب تلك االنتهاكات -          
   ما هي أنشطة حقوق االنسان التي قد تساعد في محاربة تلك    -          

  .            االنتهاكات 
  .ة تطبيق تلك األنشطة  آلي-          
   التحديات التي قد تواجهنا أثناء التصدي لتلك االنتهاكات-             

   عرض تقرير عن كل مجموعة -٢               
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  جاوب و ناقش: عنوان النشاط 
  

  .أن تعرف المشاركات ماهية الشرعة الدولية و أساسها  : الهدف 
  

   دقيقة٢٠  : الزمن 
  

   الداتا شو– ورق قالب –العصف الذهني  : يبية المستخدمةالوسيلة التدر
  
  

  :وصف النشاط 
  

 يدير الميسر النقاش عن طريق طرح األسئلة اآلتية  -
   لماذا سميت هذه الوثائق بالشرعة الدولية لحقوق االنسان ؟-١     
 لماذا هذه الوثائق الخمس وليس غيرها ؟-٢     
 هد والبروتوكول ؟ما الفرق بين االعالن والع-٣     
 عالن العالمى لحقوق االنسان ؟ما القيمة القانونية واألدبية لإل-٤         
 يحـد إعالن العالمى علـى     ل يستطيع القاضى فى مصر تطبيق أحكام اإل       ه-٥     

  القضايا 
 المنظورة امامه ؟ ولماذا ؟         

  ين على احدهل يستطيع القاضى فى مصر تطبيق احكام العهدين الدول-٦    
  المنظورة امامه ؟ ولماذا ؟القضائية  الدعاوي      

  .يقوم الميسر بجمع استجابات المشاركات علي كل سؤال علي الورق القالب  -
  .يتم مناقشة هذه االستجابات بين المشاركات و المدرب  -
  :٢شكل رقم * 

  الموائيق الدولية                                                               
 
  

    الدستور                                                                   
  

    القوانين                                                                   
  

   و لوائح  قرارات ادارية                                                           
  



 مصريين بال حدود للتنمية  
84 

     الدستور                                                      ٣شكل رقم * 
  
  

  المواثيق الدولية                                                                  
  

     القوانين                                                                    
               

                                                                   
                     قرارات ادارية و اللوائح                                                             

  
  
  
  
  

                                                                                                                                         ٤شكل رقم * 
  

   الدستور                                                                      
  
  
  

  المواثيق     القوانين    
   الدولية                                                              

  
  

   القرارت اإلدارية و اللوائح                                                          
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 الشرعة الدولية
  4صبري محمد حسن

   :مقدمة
مصطلح الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان هو مصطلح حديث أطلقه نشطاء حقوق اإلنسان            

التي ارتأوا أنها تشكل أساس المواثيق الدولية المعنيـة         علي مجموعة من الوثائق الدولية      
  :بحقوق اإلنسان وهو يشمل الوثائق التالية

  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان)١(
  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)٢(
  .العهد الدولي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية)٣(
  .لحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكوالن االختياريان الم)٤(
  

  أوال اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  :فكرة اإلعالن واعتمادها: المطلب األول

كانت فكرة صياغة وثيقة بشأن حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان قائمة ومحل نقـاش             
 إعـداد وثيقـة     أثناء إعداد مشروع ميثاق األمم المتحدة، بما قدم من اقتراحات تهدف إلى           

دولية تضم هذه الحقوق وإلحاقها بالميثاق واعتبارها جزء ال يتجزأ منه، بيد أن األمر كان        
يتطلب مزيداً من التفاصيل والدراسة فلم تتح الفرصة إلعدادها والتصديق عليهـا إبـان              

، وبناء على إلحـاح الفكـرة وأهميتهـا         ١٩٤٥اعتماد الميثاق في سان فرانسيسكو سنة       
لجنة التحضيرية لألمم المتحدة التي اجتمعت فور انتهاء الجلسة الختامية للمؤتمر أوصت ال

سالف الذكر بأن ينشئ المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته األولى لجنة لتعزيـز             
  .١٩٤٦حقوق اإلنسان، والتي أنشأت بالفعل في بداية عام 

مسألة وضع مـشروع    وقد بدأت لجنة حقوق اإلنسان منذ دورتها األولى في بحث           
ميثاق دولي لحقوق اإلنسان، فكان أن اختلفت الدول حول طبيعة هذا الميثاق مـن حيـث    
مدى إلزامه من الناحية القانونية، ومقررات ونوعية الحقوق التي قد يتـضمنها وطبيعـة              

حيث اقترحت الدول الغربية الرأسـمالية أن يكـون         . اإلجراءات الدولية الالزمة لتطبيقه   
 المزمع وضعه وإصداره في شكل معاهدة دولية ملزمة تتضمن الحقوق المدنيـة             الميثاق

. والسياسية فحسب، وأن تنشئ أجهزة دولية ذات صالحيات واسعة لإلشراف على تطبيقه           
إال أن الدول االشتراكية قد اتخذت موقفاً مغايراً وأبدت رغبتها أن تكون الوثيقة في شكل               

إلعالن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جنباً      إعالن وليس معاهدة وأن يتضمن ا     
إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية، مع اعتراضها على مسألة إنشاء أجهزة دوليـة              
مستقلة لإلشراف على تطبيق حقوق اإلنسان، ولعل السبب في ذلك االختالف يعود إلى أن     

لتالي خشيت أن ينجح الغرب في فرض       الدول االشتراكية كانت أقلية في األمم المتحدة وبا       

                                                 
  .محامي باالستئناف العالي ومجلس الدولة ،استشاري برامج ومشروعات بالبرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان/ 4
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مفاهيم لحقوق اإلنسان ال تتفق مع القيم االشتراكية التي تؤمن بها وتعتنقها ومن ثم كـان                
اإلصرار على إدراج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي تتفـق مـع هـذه              

  ).٢٣(النظرة
إعداد وثيقتين، تأخذ   ومع هذه الخالفات بين المعسكرين فقد قررت لجنة الصياغة          

أولهما شكل اإلعالن وتتضمن تحديد المبادئ والمعايير العامة لحقوق اإلنسان بشكل عام،            
أما الثانية فتأخذ شكل االتفاقية وتتضمن حقوقاً محددة وكان أن تـم صـياغة اإلعـالن                

مبر العالمي لحقوق اإلنسان وإصداره من الجمعية العامة لألمم المتحدة في العاشر من ديس            
، نجح كـل    ن مع تحولها إلى اتفاقيتي    ١٩٦٦ وتأخر إصدار الوثيقة الثانية إلى العام        ١٩٤٨

معسكر في إقرار واحدة منهما األولى هي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثانية             
  .هي العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  
  :          الحقوق الواردة فيهمضمون اإلعالن و: المطلب الثاني

كما أسلفنا يعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أهم المراجع الدولية في هذا الصدد             
وأبعدها أثراً فيما تاله وأكثرها قيمة على اعتبار أنه نقل الفلسفة الخاصة بحقوق اإلنسان              

ن اإلنسان في أية    من مجال النظريات واألمنيات واألحالم إلى واقع ملموس يعيشه المواط         
دولة على وجه األرض، فكان بحق حداً فاصالً بين عهدين وعالمة مميزة علـى العهـد                

  .الجديد، الذي يمكن وبحق أن نطلق عليه عهد حقوق اإلنسان
وإذا كان مفهوم الحق أسبق في الظهور من مفهوم القانون حيـث يـالزم الحـق                

اجة إلى القانون تجد أساسها في ضـمان        كصفة اإلنسان أينما كان وأينما وجد، بل إن الح        
رغم االختالف حـول قيمتـه      . حماية الحقوق وإقرارها وتنظيمها، فإن اإلعالن العالمي      

 قد قرر معظم الحقوق والحريـات مـورداً لهـا          -القانونية ومدى إلزامه للدول األعضاء    
لقول أن اإلعالن   قواعدها العمومية تاركاً لما تاله مهمة التفصيل والتحديد؛ ومن ثم يمكن ا           

وإن لم تكن له قوة ملزمة للدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة إال أن الحقوق الـواردة                 
به تعتبر ملزمة ال يمكن التخلص منها أو التحايل عليها باعتبارها وردت فيما بعـد فـي                 

  .اتفاقيات ملزمة دخلت حيز النفاذ
  

الثون مادة تنقسم على النحـو      وعلى كل فإن اإلعالن العالمي يتكون من ديباجة وث        
  :التالي
  . من اإلعالن٣ : ١وتضمنتها المواد من : مبادئ عامة: أوالً
  . من اإلعالن١٨ : ٤وتضمنتها المواد من : الحقوق المدنية: ثانياً
  . من اإلعالن٢١ : ١٩وتضمنتها المواد من : الحقوق السياسية: ثالثاً

 مـن  ٢٧ : ٢٢وتضمنتها المـواد مـن    : لثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية وا   :رابعاً
  .اإلعالن

  . من اإلعالن٣٠ : ٢٨وتضمنتها المواد : واجبات عامة: خامساً
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أما تفصيل أحكام اإلعالن فإن المادة األولى تحدد الفلسفة التي يقوم عليها اإلعالن             
تمييز أياً كان العالمي وهي الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق، وتحظر المادة الثانية ال

.. نوعه خاصة التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الـدين أو الـرأي                
وقررت المادة الثالثة لكل إنسان الحق في الحياة والحق في الحرية واألمان الشخـصيين،            

 فقد تناولت الحقوق المدنية والسياسية حيث حظرت الرق، والتعذيب          ٢١ – ٤والمواد من   
ملة المهينة والعقوبة القاسية، وكفلت الحق في التمتع بالشخصية القانونية، والحـق            والمعا

في محاكمة عادلة، وحظر القبض واالعتقال والنفي التعسفي، وحظر سـريان القـوانين             
والعقوبات بأثر رجعي، وكفلت الحق في حماية الخصوصية وحماية الملكيـة الخاصـة             

نة، واالجتماع وتكوين الجمعيات، والحق في التنقل       وضمان حرية الرأي والتعبير، والديا    
واإلقامة، والحق في اللجوء السياسي والحق في الجنسية، والحق في الـزواج وتكـوين              
أسرة، والحق في المشاركة في الحكم والحق في تقلد المناصب العامـة بالتـساوي مـع                

  .اآلخرين
ماعيـة والثقافيـة     نصت على الحقوق االقتـصادية واالجت      ٢٧ – ٢٢والمواد من   

كالحق في الضمان االجتماعي والحق في العمل والمساواة في األجر والحق في الراحـة              
واإلجازات، والحق في مستوى معيشي كافٍِ ومالئم والحق فـي التعلـيم والحـق فـي                

  .المشاركة في الحياة الثقافية في المجتمع
  :وبعد قراءة اإلعالن يتضح لنا بعض المالحظات األولية

فمن جهة وردت فيه العديد من الصيغ المطبوعة . التجميعية  اإلعالن أخذ طابع الوثيقة/١
اإلعالن في التعداد شـبه الكامـل والـدقيق للحريـات      بعمومية ومن جهة أخرى أسهب

التي لم تكتف بأن تقول بحق األفراد بأن يتوفر  25 والحقوق وخير مثال على ذلك المادة
العنايـة  ،المسكن، الملبس، خاصة فيما يتعلق بالتغذية " لهم مستوى حياة الئق بل تضيف

وقد تميز اإلعالن بسمة توفيقية ظهـرت  " الضرورية كذلك الخدمات االجتماعية، الطبية
  :ن هذه األساليببحلول للمشاكل المعقدة وم بلجوئه إلى أساليب متعددة للخروج

 اعتماد الصيغ التي تجمع الشيء ونقيضه في آن معا إرضاء لكل االتجاهات ومثال ذلك/٢
مما يعنـي   " لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره        "المادة التي تقول بان     

ي ه "المذهب االشتراكي"والملكية الجماعية " المذهب الليبرالي"كال من الملكية الفردية  أن
  .عبارة عن حقوق واجبة االحترام

 فعندما صـعب . التزام اإلعالن الصمت متجاهال وجود مشكلة أو خالف في قضية ما/٣
 التوفيق بين األطراف فيما يتعلق بحق تشكيل األحزاب الذي عارضته الدول االشتراكية

  .سكت اإلعالن عن هذا الحق



 مصريين بال حدود للتنمية  
88 

  ثانيا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

تكريس وإكساب الحقوق الـواردة فـي    عملت علىالتي ل هذا العهد االتفاقية الدولية يمث
القانوني وقد عملت لجنة حقـوق اإلنـسان    اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان صفة اإللزام

، التي لم تعتمده ١٩٥٤لألمم المتحدة عام  على صياغة العهد ورفعته إلى الجمعية العامة
 وذلك بعـد انـضمام أو       ١٩٧٦ آذار من عام     ٢٣ن تطبيقه في    سرياوبدأ   ١٩٦٦إال عام   
 ١٩٩٦الخامس والثالثين، وبلغ عدد الدول المصادقة على هذا العهد حتى عـام   التصديق

  . دولة عربية١٣وعشرين دولة منها  مائة وسبع

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علـى أن حـق  ) ١(وأكدت المادة 
ير حق عالمي ولجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحريـة            تقرير المص 

 ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخالل عن االلتزامات الناشئة عن التعاون االقتصادي في
  .الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة

حمايـة   اسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي ) ٢٧-٦( وتوفر المواد من 
القانون هـذا   لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي ) " ٦المادة ( الحق في الحياة 

للتعذيب  وال يجوز إخضاع أحد. الحق، وال يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي
وتنص مواد العهد  .( ٧المادة ( أو لعقوبة أو معاملة قاسية والالإنسانية أو مهنية بالكرامة 

والمدنية وتحظر تطبيق  لى مساواة الناس أمام القضاء وعلى ضمان اإلجراءات الجنائيةع
والنقل والسفر، فقد أكدت  وحول حرية اإلقامة ) ١٥المادة ( التشريع الجنائي بأثر رجعي 

دولة ما الحـق فـي حريـة      على انه لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم١٢المادة 
  . مكان إقامته ضمن ذلك اإلقليماالنتقال وفي أن يختار

 وكذلك لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما فيه ذلك بالده وال يجوز حرمان أحد بـشكل 
  .تعسفي من حق الدخول إلى بالده

 على أن جميع األشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق، عند) ١٤(وأكدت المادة 
فـي   التزاماته في إحدى القضايا القانونية،النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه و

 محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة و مستقلة وحيادية قائمة اسـتنادا علـى  
  .القانون

  على أن لكل فرد حق في اتخـاذ ١٩وفي مجال حرية الرأي والتعبير فقد أكدت المادة 
 يشمل حرية البحث عناآلراء دون تدخل ولكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق 

 المعلومات أو األفكار من أي نوع واستالمها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إمـا 
  .شفاهه أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها
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ابتـداء   كما تعترف بحق الرجل والمرأة) ٢١المادة (وتعترف المواد بحق التجمع السلمي 
بـين    سن البلوغ بالزواج وتكوين األسر وبمبدأ المساواة في الحقوق والمـسؤوليات من

لحمايـة   وكذلك تـدابير ). ٢٣المادة (الزوجين وعند التزوج وإبان إقامته ولدى انحالله 
 ، وتعترف بحق المواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامـة )٢٤(حقوق األطفال 

 وتؤكد المادة). ٢٥المادة (ات حرة ونزيهة ودورية وفي أن ينتخب وينتخب ضمن انتخاب
أقـاليم   على حقوق االقليات االثنية أو الدينية أو اللغوية التي قد تكون موجودة في (27)

  .الدول األطراف في العهد

 عـضوا مـن   ١٨طريقة تشكيل لجنة حقوق اإلنسان، وهي تضم ) ٢٨(وأوضحت المادة   
 الصفات األخالقية العالية والمشهور باختـصاصهم  الدول األطراف في العهد ذو مواطني

حقوق اإلنسان على أن يؤخذ بعين االعتبار أهمية إشراك بعض األشخاص من  في ميدان
  .وينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون وجباتهم بصفاتهم الشخصية. القانونية ذوي الخبرة

  )٣المادة ( حدة وال يجوز أن تضم اللجنة اكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الوا
 مدة اللجنة أربـع سـنوات،  . ويراعى عند انتخابهم التوزيع الجغرافي العادل لألعضاء

 وتكـون قـرارات اللجنـة باغلبيـة أصـوات           ٢/٣ عضوا أي    ١٢والنصاب القانوني   
  .الحاضرين

العهد، إذ  وبموجب العهد ثمة آلية دولية تضمن مراقبة االمتثال الفعلي للحقوق المقررة في
األطراف بشأن التدابير  ظر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التقارير التي تقدمها الدولتن

والصعوبات التي تؤثر فـي   التي اتخذتها أعماال للحقوق المقررة في هذا العهد، والعوامل
  .للدول األطراف وتأتي أهمية العهد من كونه أداة قانونية ملزمة. تطبيقه

  قوق االقتصادية واالجتماعيةثالثا العهد الدولي للح

 هو أحد اتفاقيتين دوليتين كبيرتين حولت الحقوق الواردة في اإلعالن العـالمي لحقـوق  
) ١٨(اإلنسان إلى قواعد ملزمة، واعدته لجنة حقوق اإلنسان التي تضم فـي عـضويتها               

 ن من، ورفعته إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة التي لم تتمك١٩٥٤وذلك في عام  خبيرا
وفي الثالـث مـن     ) ٢١-د(أو  ) ٢٢٠٠( بموجب القرار رقم     ١٩٦٦اعتماده إال في عام     

 وضع العهد محل التنفيذ وذلك بعد إيداع وثيقة التصديق ١٩٧٦عام ) يناير(الثاني  كانون
 االنضمام الخامسة والثالثين لدى األمين العام لألمم المتحدة وبلغ عدد الـدول التـي   أو

) ١٣(، مائة وتسع وعشرين دولة منها       ١٩٩٦نضمت إليه حتى عام     صدقت على العهد وا   
عربية وهي األردن تونس، الجزائر، السودان، سوريا، الصومال، العراق، الكويت،  دولة

  .ليبيا، مصر، المغرب، واليمن لبنان،
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والثقافيـة   وتتطابق تقريبا ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
) ٥، ٣، ١(ومواده  مع ديباجة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ٥، ٣، ١(ده وموا

العالمية ودعت إلـى   إذ أكدت تلك المواد في الحق في تقرير المصير بوصفه من الحقوق
علـى ضـمانات    السعي ألعماله واحترامه، كما أكدت بمساواة الرجال والنساء واشتمل

  . أو حرياته األساسيةعددية ضد إهدار أي من الحقوق

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة ) ١٥-٦(وتشير المواد من 
 (٧المادة (وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ) ٦المادة (والثقافية بالحق في العمل 

 وفي الضمان االجتماعي بما فـي ذلـك  ) ٨المادة (وفي تكوين النقابات واالنضمام إليها 
لألسرة  وفي توفير اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة) ٩المادة (التأمينات االجتماعية 

المـادة  ) وفي مستوى معيشي مقبول وكاف) ١٠المادة (واألمهات واألطفال والمراهقين 
  ).١٥، ١٤، ١٣، ١٢المواد (وفي الصحة والتعليم والحياة الثقافية ) ١١

 سعى العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتـصادية    هذا وتنقسم حقوق اإلنسان التي ي
وفيما  واالجتماعية والثقافية إلى تعزيزها وحمايتها إلى ثالث أنواع وهي توجز باختصار،

  : يلي

  .الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية -

 الحق في الحماية االجتماعية وفي مستوى معيشي الئق وفي بلوغ أعلى معايير يمكن -
  . الصحة البدنية والعقليةتحقيقها من

  الحق في تعليم والتمتع بمزايا الحرية الثقافية والتقديم العلمي -

 ويؤكد العهد على ضرورة وضع قوانين تضمن للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أن تكون حقيقية بالنسبة للجميع أو أنها ستصبح كذلك، وضرورة وجود ضـمانات مـن               

  . التمتع بهذه الحقوق دون أي شكل من أشكال التمييزتكفل إمكان الدول

الجزء   إلى تعهد الدول األطراف في هذا العهد بان تقدم طبقا ألحكام هذا١٦وتشير المادة 
ضمان  من العهد تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز عن طريق

اآلن على  ص نظام تقديم التقارير الساريوين. احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد
 أن تقدم كل دولة طرف تقريرا أوليا في غضون سنتين من التـصديق علـى العهـد أو   

  . سنوات٥االنضمام إليه، ثم أن نقدم بعد ذلك تقارير على مراحل من 
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 وينتخب المجلس االقتصادي واالجتماعي أعضاء اللجنة في اقتراع سري من قائمة مـن 
رشح الدول األطراف في العهد وتراعي في ذلك مبادئ التوزيـع الجغرافـي     األشخاص ت 

 ٤وتمثيل مختلف األنظمة االجتماعية واالقتصادية وينتخب أعضاء اللجنة لمدة  المنصف
  .وتجري انتخابات مرة كل سنتين لنصف األعضاء سنوات

مدتها ثـالث   ة سنويةوتعقد اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دور
لتوزيعهـا   أسابيع في جنيف وعادة تكون الجلسات علنية وتصدر ملخصات بالمناقـشات 

  .على وسائل اإلعالم

  رابعا البروتوكوالن االختياريان

تمكن  إن البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الرسـائل   منشأة بموجب نصوص العهد من استالم ونظراللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ال

المقررة فـي   المقدمة من األفراد الذين يدعون انهم ضحايا انتهاكات ألي حق من الحقوق
  .العهد

من البروتوكول االختياري تعترف كل دولة طرف بهـذا العهـد،           ) ١(وبمقتضى المادة   
وق اإلنسان في استالم ونظر طرف في البروتوكول، باختصاص اللجنة المعنية بحق تصبح

المقدمة من األفراد الداخلين في والية تلك الدولة الطرف والذين يـدعون انهـم    الرسائل
انتهاك من جانبها ألي حق من الحقوق المقررة في العهد ويحق لألفـراد الـذين    ضحايا

، تقـديم  هذا االدعاء والذين استنفذوا جميع وسائل االنتصاف المحلية المتاحة يقدمون مثل
  . )٢المادة ( كتابية إلى اللجنة  رسائل

 دولة طرف في العهد الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ٤٠ كانت   ١٩٨٧ ديسمبر   ٣١وحتى  
  .قد أصبحت أطرافا للبروتوكول االختياري والسياسية

والـسياسية   ويختص البروتوكول الثاني االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
عقوبـة اإلعـدام    إلعدام، إذ يؤكد على أن الدول األطراف تؤمن بان إلغاءبإلغاء عقوبة ا

) ١(وتشير المـادة   يسهم في تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير التدريجي لحقوق اإلنسان
. البروتوكـول  منه على أن ال يعدم شخص خاضع للوالية القضائية لدول طرف في هذا

نطاق واليتهـا   زمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخلوتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الال
   .القضائية
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  الوحدة الثالثة
  مواثيق الشرعة الدولية
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 فكر و صنف: عنوان النشاط 
  

   عند اإلنتهاء من هذا النشاط سيكون المشاركات قادرات علي تحليل : الهدف 
قوق اقتصادية إلي ح           مواد االعالن العالمي لحقوق االنسان و تصنيفها 

  اجتماعيةو
            و ثقافية و مدنية و سياسية 

  
   دقيقة٣٠  : الزمن 

  
   االعالن العالمي – ورق قالب –مجموعات عمل  : الوسيلة التدريبية المستخدمة

                                     لحقوق االنسان
  
  

  : و ينقسم الي قسمين :وصف النشاط 
  

  :القسم األول 
  

   يتم تقسيم المشاركات الي قسمين -       دقيقة٢٥
   علي أن تقوم كل مجموعة بتصنيف مواد االعالن العالمي لحقوق -             

  :كاآلتي               االنسان 
من حيث  من اإلعالن ٢١ : ٤المجموعة األولي تصنف المواد من 
  .ماهية الحقوق سياسية كانت أم مدنية

سواء أكانت  من اإلعالن ٢٧ : ٢٢مواد من للالمجموعة الثانية 
  .ثقافيةأواجتماعية أوإقتصادية حقوقا 

  
  :القسم الثاني 

  
   و فيه تقوم كل مجموعة بعرض ما وصلت إليه من تصنيف للمواد - دقائق    ٥

                المعنية بها 
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  ٧ورقة مرجعية رقم 
  

جموعة من الـصكوك الدوليـة المعنيـة        اذا اطلق مصطلح الشرعية الدولية فانه يعنى م       
  .بحقوق االنسان والتى تتنوع ما بين االعالن والعهد والبرتوكول 

  :وهى على سبسل الحصر
             ١٠االعالن العالمى لحقوق االنسان الصادر عن الجمعية العامة لالمم المتحدة فى 

  ويعد هذا االعالن بمثابة شرارة البدء فى مجال صياغة واقـرار           ١٩٤٨ديسمبر  
المواثيق التى تلته والمعنية بحقوق االنسان وحرياتة كما انه يعتبر االساس الرئيس            

  .الذى نقلت عنه بعض الدساتير فى دول العالم المختلفة مبادئ حقوق االنسان 
           ١٩٦٦العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والصادر عن االمم المنحدة فى عام 

 والعهـد الـدولى     ١٩٧٦ سنوات اى فى عام      ودخل حيز النفدذ بعد اقراره بعشر     
اتفاقية شارعة وملزمة للدول االطراف التى وقعت او صدقت علية ومن ثم فـال              
يجوز لهذه الدول ان تصدر من التشريعات ما يخالف مبادئ واحكام هذا العهد كما              
يتوجب عليها التزام اساسى وهو ضرورة تعديل تشريعاتها التى تمثل انتهاكا الحد            

وق الواردة فى العهد لتنسيق احكام تشريعاتها الوطنية معه ويضم العهد عـدد             الحق
الحق فى محاكمة عادلة الحق فى التمتـع بالشخـصية          : من الحقوق المدنية مثل     

 :القانونية الحق فى التمتع بالجنسية 
           العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصادر عن االمم المتحدة

 ١٩٧٦ ودخل فى حيز النفاز بعد اقراره بعشر سنوات اى فى عام             ١٩٦٦عام  فى  
ويضم العهد عدد من الحقوق مثل الحق فى العمل والحق فى التعليم والحـق فـى      
الصحة والحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية لمجتمعه والحقوق فى هذا العهد ال             

 اال فـى ضـوء امكانيتهـا        تلتزم كل دولة بتوفيرها وال حمايتها لكل مواظنيهـا        
االقتصادية وذللك بعكس الحقوق الواردة فى العهد الخـاص بـالحقوق المدنيـة             
والسياسية والتى تلتزم الدولة بها بغض النظر عـن امكانيياتهـا االقتـصادية او              

 . نظامها السياسى 
               البروتوكالن الملحقان بالعهد الدولى للحقـوق المدنيـة والـسياسية لعـل هـذان

كالن رغم صدورهما فيما بعد اقرار كم ضخم من المواثيق المعنية بحقوق            البروتو
االنسان لم يجدا الترحيب الكافى من عدد كبير من الدول وذلك علـى خلفيـة ان                
البروتوكول االول يعنى ويؤكد على حق االفراد فى تقديم الشكاوى الفردية الـى             

الوسـائل القانونيـة المتاحـة      لجنة حقوق االنسان باالمم المتحدة بعداستنفاذ كافة        
النتصاف فى بلده وذلك بالقطع امر ال يعجب كثير من الدول والتى احجمت من ثم 

اما البروتوكول الثانى فهو يطالب بالغاء عقوبة       . على االنضمام لهذا البروتوكول     
االعدام وهو مالم يتحقق فى كثير من الدول االمر الذى دفع المحكمة االوروبيـة              

نسان فى احد احكامها الى التوصية بضرورة حصر عقوبة االعدام ولم           لحقوق اال 
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يكن خال هذا البروتوكول بافضل من حال اخية حيث ان الغاء عقوبـة االعـدام               
 .نعتقد انه من الصعوبة بمكان تحقيقه 

  
   

   لحقوق االنسانالشرعة الدولية
  

  )مذكور سابقا  ( ١٩٤٨ اإلعالن العالمي لحقوق االنسان -١
  
   ١٩٦٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية -٢
  
   ١٩٦٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية -٣
  
   ١٩٦٦البروتوكول اإلختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  -٤
  
  ١٩٨٩الدولي بالحقوق المدنية و السياسية  البروتوكول اإلختياري الثاني الملحق بالعهد -٥
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  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 
  

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام

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

  :الديباجة 
  :ان الدول االطراف في هذا العهد 

ومن حقوق  ،اذ تري ان االقرار بما لجميع اعضاء االسرة البشرية من كرامة اصيلة فيهم              
اسـاس الحريـة    ،يشكل ،وفقا للمبادى المعلنة في ميثاق االمم المتحـدة          ،متساوية وثابتة   

واذ تقر بان هذه  الحقوق تنبثق من كرامة االنسان االصـيلة             ،لعدل والسالم في العالم     وا
وفقا لالعـالن العـالمي     ،واذ تدرك ان اسبيل الوحيد لتحقيق المثل االعلي المتمثل           ،فيه  

في ان يكون البشر احرارا ،ومتمتعـين بالحريـة المدنيـة والـسياسية             ،لحقوق االنسان   
هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل انسان مـن التمتـع           ،لفاقة  ومتحررين من الخوف وا   

واذ تـضع    ،بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك  بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
من التزام بتعزيـز االحتـرام   ،بمقتضي ميثاق االمم المتحدة   ،في اعتبارها ما علي الدول      

الذي تترتب عليه ،واذ تدرك ان علي الفرد  ،ه والمراعاة العالميين لحقوق االنسان وحريات
   ازاء الجماعة التي ينتمي اليها واجبات ازاء االفراد االخرين
  :قد اتفقت علي المواد التالية 

  الجزء االول
  ١المادة 

وهي بمقتضي هـذا الحـق حـرة فـي          ،لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها        -١
ق نمائهـا االقتـصادي واالجتمـاعي       تقريرمركزها السياسي وحرة في السعي لتحقي     

  .والثقافٍي
التصرف الحـر بثرواتهـا ومواردهـا       ،سعيا وراء اهدافها الخاصة     ،لجميع الشعوب    -٢

الطبيعية دونما اخالل باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الـدولي            
ة حال حرمـان    وال يجوز في اي   .القائم علي مبداالمنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي        

 . اي شعب من اسباب عيشه الخاصة
بمافيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤولية ادارة     ،علي الدول االطراف في هذا العهد        -٣

ان تعمل علي تحقيق    ،االقاليم غير المتمتعة باحكم الذاتي واالقاليم المشمولة بالوصاية         
 . ق االمم المتحدة وفقا الحكام ميثا،حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق 
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  الجزء الثاني
  ٢المادة 

وبكفالة هذه  ،تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه             -١
الحقوق لجميع االفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في واليتهـا ،دون اي تمييـز             

ي سياسـي أو غيـر      او الرأ ،او الدين   ،او اللغة   ،او الجنس   ،او اللون   ،بسبب العرق   
  أو غير ذلك ،أو النسب ،او الثروة ،سياسي أواالصل القومي أو االجتماعي  

  من االسباب 
اذا كانـت تـدابيرها التـشريعية أو غيـر          ،تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد        -٢

التشريعية القائمة ال تكفل فعال اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بـأن تتخـذ                
ما يكون ضرورة لهذا االعمال مـن       ،تها الدستورية وألحكام هذا العهد      طبقا الجراءا ،

  .تدابير تشريعية او غير تشريعية 
  :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد -٣
بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف             ) أ(

  ،ون بصفتهم الرسمية حتى لو صدر االنتهاك عن اشخاص يتصرف،بها في هذا العهد 
بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان تبت فى الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة )ب(

أو أية ساطة مختصة أخرى يـنص عليهـا         ، قضائية أو ادارية أو تشريعية مختصة       
  ،وبأن تنمى امكانيات التظلم القضائى ،نظام الدولة القانوني 

  .ة بانفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين بأن تكفل قيام السلطات المختص) ج(
  

  ٣المادة 
تتعهد الدول األطراف فى هذا العهد بكفالة تـساوى الرجـال والنـساء فـى حـق                 

  .التمتعبجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد 
  

  ٤المادة 
يجوز ،قيامها رسميا والمعلن ،في حالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة  -١

في اضيق الحدود التي يتطلبهـا الوضـع        ،للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ        
تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بقتضى هذا العهد شريطة عدم منافـاة             ،

هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الـدولي وعـدم            
ز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو             انطوائها علي تميي  

 .الدين أو   األصل االجتماعى 
 .١١و  )٢و١الفقرتين  (٨و٧و٦ال يجوز هذا النص أى مخالفة  ألحكام المواد  -٢
على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عـدم التقيـد أن تعلـم الـدول               -٣

باألحكام التى لـم    ،ين العام لألمم المتحدة     األطراف األخرى فورا وعن طريق األم     
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وعليها في التاريخ الذي تنهى فيه عـدم        .تتقيد بها وباألسباب التى دفعتها الى ذلك        
 .أن تعلمها بذلك مرة اخرى وبالطريق ذاته ،التقيد 

  
  ٥المادة 

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

الحقوق أو الحريات المعترف فى هذا الغهد أو الى فرض قيود عليها اوسع مـن               
  .تلك المنصوص عليها فيه 

ال يقبل فرض أى قيد او أى تضييق على أى مـن حقـوق االنـسان االساسـية                   -٢
بذريعة ،اقيات  أو أنظمة أو  أعراف        المعترف بها فى أى بلد تطبيقا لقوانين أو اتف        

 .كون هذا العهد ال يعترف بها  أو   كون اعترافه بها أضيق مدى 
  

  الجزء الثالث
  ٦المادة 

وال .وعلى القانون أن يحمى هـذا الحـق         .الحق فى الحياة حق مالزم لكل انسان         -١
  .يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا 

أن يحكم بهذه العقوبة اال جزاء علـى         ،  فى البلدان التى لم تلغ عقوبة     .ال يجوز    -٢
أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغيـر المخـالف             

وال يجوز  .ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية والمعاقبة عليها           
 .تطبيق هذه العقوبة اال بنقتضى حكم نهائى صادر عن محكمة مختصة 

يكـون مـن    ،ن الحرمان من الحياة جريمة من جرائم االبادة الجماعيـة           حين يكو  -٣
المفهوم بداهة أنه ليس فى هذه المادة أى نص يجيز ألية دولة طرف فى هذا العهد                
أن تعفى نفسها على أى التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى احكـام اتفاقيـة منـع                

 .جريمة االبادة الحماعية والمعاقبة عليها 
كم عليه باالعدام حق التماس العفـو الخـاص أو ابـدال العقوبـة              ألى شخص ح   -٤

ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص  أو ابدال عقوبة االعـدام فـى جميـع                 .
 .الحاالت

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

ه المادة أى حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع الغاء االعدام من قبل              ليس فى هذ   -٦
 .أية دولة طرف فى هذا العهد 
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  ٧المادة 
 اليجوز اخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية  أو الحاطة    

  علمية على احـد      ال يجوز اجراء أية تجربة طبية أو      ،الخصوص   وعلى وجه .بالكرامة  
  . دون رضاه الحر 

                                                                                                                                                                                                     
  ٨المادة 

  .ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما ،اليجوز استرقاق أحد  -١
 .ال يجوز اخضاع أحد للعبودية  -٢
٣-   

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

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

  ،"السخرة أو العمل االلزامى "ال يشمل تعبير ،اض هذه الفقرة ألغر) ج        (
والتى تفـرض   ) ب(ة    األعمال و الخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعي      " ١"

عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائى أو قانونى أو الذى صدر بحقه             
  ،مثل هذا القرار  ثم أفرج عنه بصورة مشروطة 

و كذلك فى البلدان التـى تعتـرف بحـق          ،أية خدمة ذات طابع عسكرى      " ٢"
ن أية خدمة قومية يفرضها القـانو ، االستنكاف الضميرى عن الخدمة العسكرية   

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

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

  ٩الماده 
لكل فرد حق فى لحرية وفى االمان على شخصه  وال يجـوز توقيـف احـد او                   -١

ا وال يجوز حرمان احد من حريته اال السباب ينص عليهـا القـانون              اعتقال تعسف 
  .وطبق االجراء المقرر فيه 

يتوجب ابالغ اى شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب              -٢
 .ابالغ سريعا باية تهمة توجه اليه 

مخولين يقدم الموقوف او بنهمة جزائية سريعا الى احد القضاة او احد الموظفين ال             -٣
قانونيا مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه ان يحاكم خالل مهلة معقولة او ان              
يفرج عنه وال يجوز ان يكون احتجاز االشخاص الذين ينتظرون المحاكمـة هـو              
القاعده العامة  ولكن من الجائز تعليق االفراج عـنهم علـى ضـمانات لكفالـة                
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ل االجراءات القضائية ولكفالة    حضورهم المحاكمة فى اية مرحلة اخرى من مراح       
 .تنفيذ الحكم عند االقضاء 

لكل شخص حرم من حريته بالتقيف او االعتقال حق الرجوع الى محكمة  لكـى                -٤
تفصل هذه المحكمة دون ابطاء فى قانونية اعتقاله وتامر باالفراج عنـه اذا كـان         

 .االعتقال غير قانونى 
  فى الحصول على تعويض  قانونى حقلكل شخص كان ضحية او اعتقال غير -٥
 

  ١٠الماده 
يعامل جميع المحرمين من حريتهم معاملة انسانية  تحترم الكرامـة االصـلية فـى                -١

  .الشخص االنسانى 
يفصل االشخاص المتهمون عن االشـخاص المـدانين اال فـى ظـروف              ) ١(

  استثنائية ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم اشخاص غير مدانين 
ن االحداث عن البالغين ويحالون بالـسرعة الممكنـة الـى           يفصل المتهمي  ) ٢(

 القضاء للفصل فى قضاياهم 
يجب ان يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكـون هـدفها االساسـى               -٢

اصالحهم واعادة تاهيلهم االجتماعى ويفصل المذنبون االحداث عن البالغين ويعاملون          
 .ى معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم  القانون

  
  ١١الماده 

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

  ١٢المادة 
لكل فرد يوجد على نحو قانونىداخل اقليم دوله ما حق حريه التنقـل فيـه و حريـه             -١

  اختيار مكان اقامتهز 
 بما في ذلك بلده،لكل فرد حريه مغادره اي بلد  -٢
ه بايه قيود غير تلك التي ينص عليهـا القـانون           ال يجوز تقييد الحقوق المذكوره اعال      -٣

وتكون ضروريه لحمايه االمن القومي او النظام العام او الـصحه العامـه او االداب               
العامه او حقوق االخرين وحرياتهم وتكون متمشيه مع الحقوق االخري المعترف بها            

 في هذا العهد
 ال يجوز حرمان احد تعسفا من حق الدخول الي بلده  -٤
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  :١٣لماده ا
ال يجوز ابعاد االجنبي المقيم بصف قانونيه في اقليم دوله طرف في هذا العهد االتنفيذا   

لقرار اتخذ وفقا للقانون وبعد تمكينه مالم تحتم دواعي االمن القومي خالف ذلك من 
عرض االسباب المؤيده لعدم ابعاده ومن عرض قضيته علي السلطه المختصه او علي 

  عينهم خصيصا لذلك ومن توكيل من يمثله امامها او امامهممن تعينه او ت
  

  ١٤الماده 
لدي الفصل في اي تهمة جزائيه      ، ومن حق كل فرد     ،الناس جميعا سواء امام القضاء      -١

ان تكون قـضيته محـل نظـر        ، توجه اليه اوفي حقوقه والتزاماته في اي دعوي مدنيه          
ويجـوز  . منشأة بحكم القانون    ، ة  منصف وعلني من قبل  محكمة مختصة مستقلة حيادي        

منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمه كلها او بعضها لدواعي االداب العامـه او              
أو لمقتضيات حرمه الحياة الخاصة     ، النظام العام او االمن القومي في مجتمع ديمقراطي         

 لمقتضيات  أو. أو النظام العام أو االمن القومي في مجتمع ديمقراطي          ، الطراف الدعوي 
او في ادني الحـدود التـي تراهـا المحكمـه           ، حرمة الحياة الخاصة الطراف الدعوي    

ضروريه حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائيه ان تخـل بمـصلحة               
اال ان أي حكم في قضية جزائيه  او دعوي مدنيه يجب ان يصدر بصورة علنيه                ،العدالة  

اث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوي تتنـاول          االاذا كان االمر يتصل باحد    .
  خالفات بين زوجين او تتعلق بالوصايه علي اطفال 

 من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الي ان يثبت عليه  الجرم قانونا -٢
، لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلـي قـدم المـساوه التامـة                  -٣

 :لدنيا التالية بالضمانات ا
 )  أ( بطبيعه التهمة الموجهـة    ، وفي لغه يفهمها    ، ان يتم اعالمة سريعا وبالتفصيل       

  الية واسبابها 
 )  ب( ان يعطي من الوقت ومن التسهيالت مايكفيه العداد  دفاعة ولالتصال بمحـام              

 يختاره  بنفسه 
  ان يحاكم دون تاخير المبرر له)ج(   
    من اختارنفسه بشخصه أو بواسطه محام ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن ) د(   

  عنه وان تزوده  من يدافع وجود من يدافع عنه اذا لم يكن لهوان يخطر بحقه في        
  دون  تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه مه حكما كلما كانت مصلحه العداله المحك       
  جراليملك الوسائل الكافيه لدفع االله اجر علي ذلك اذاكان تحمي       

   عليالموافقان يناقش شهود االتهام بنفسه او من قبل غيره وان يحصل علي )ـه(  
  شهود االتهام نفي بذات الشروط المطبقه في حاله  استدعاء شهود ال       

  المحكمه  في يفهم او اليتكلم اللغه المستخدمهان يزود مجانا  بترجمان اذا كان ال)و(   
  .ه ضد نفسه او علي االعتراف بذنباالليكره علي الشهاد) ز(   
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يراعي جعل االجراءات مناسبه لسنهم  ومواتيه لضروره العمل         ،  في حاله االحداث     -٤
  علي اعاده  تأهيلهم 

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

ثم ابطل هذا الحكم    . حين يكون قد صدر علي شخص ما حكم نهائي يدينه  بجريمه              -٦
او صدر عفو خاص عنه علي اساس واقعه حديثه االكتشاف تحمل الدليل القـاطع علـي            

يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجه االدانه وفقـا       ، وجود  خطا قضائي     
ئيا المسؤوليه عن عدم افشاء الواقعه المجهوله في     للقانون مالم يثبت انه يتحمل كليا او جز       

  الوقت المناسب 
 اليجوز تعريض احد مجددا للمحاكمه او للعقاب علي جريمه سبق ان اديـن بهـا او                 -٧

  برئ منها بحكم نهائي  و وفقا للقانون ولالجراءات الجنائيه في كل بلد
  

  -:١٥الماده                         
ه جريمه بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمه              اليدان اي فرد باي    -١

كما اليجوز فرض ايه عقوبه اشد من تلك التي كانـت           .بمقتضي القانون الوطني أو الدولي      
ساريه المفعول في الذي ارتكب فيه الجريمه ان صدر قانون ينص علي عقوبه اخف  وجب                

  ف ان يستفيد مرتكب الجريمه من هذا التخفي
ليس في هذا الماده من شئ يخل بمحاكمه ومعاقبه اي شخص علي اي فعل او امتنـاع عـن      -٢

 فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفق المبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعه االمم
 

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

  
  ١٧ماده ال  

اليجوز تعريض اي شخص علي نحو تعسفي او غير قانوني لتدخل في خصوصياته              -١
  أو شئون اسرته او بيته او مراسالته والي حمالت غيرقانونيه تمس شرفه او سمعته 

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

  ١٨الماده 
ويشمل ذلك حريته في ان يـدين بـدين مـا           لكل  انسان حق في حريه الفكر والدين          -١

وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد               
  واقامه الشعائر والممارسه والتعليم بفرده او مع جماعه او امام المال او علي حدي 

ا او بحريته ال يجوز تعريض احد الكراه من شانه ان يخل بحريته في ان يدين بدين م            -٢
 في اعتناق اي دين او معتقد يختاره 
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ال يجوز اخضاع حريه االنسان في اظهار دينه او معتقده اال للقيود التـي يفرضـها                 -٣
القانون والتي تكون ضروريه لحمايه السالم العامه او النظام العام او الصحه العامـه              

 او االداب العامه او حقوق االخرين وحرياتهم االساسيه 
الدول االطراف في هذا العهد باحترام حريه االباء او االوصياء عند وجودهم في             تتعه   -٤

 تامين تربيه اوالدهم دينيا و خلقيا وفقا لقناعته الخاصه
 

  ١٩الماده 
  لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقه  -١
لكل انسان حق في حريه التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلـف دروب                -٢

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

 مـن هـذه المـاده واجبـات         ٢تستتبع ممارسه الحقوق المنصوص عليها في الفقره         -٣
ان تكون ٢ومسؤوليات خاصه وعلي ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطه         

 محدده بنص القانون وان تكون ضروريه 
  الحترام حقوق االخرين او سمعتهم -ا

   لحمايه االمن القومي او النظام العام او الصحه العامه او االداب العامه-ب
  

  ٢٠الماده 
  تحظربالقانون اي دعايه للحرب  -١
شكل تحريضا  تحظر بالقانون اي دعوه الي الكراهيه القوميه او العنصريه او الدينيه ت            -٢

 علي التمييز او العداوه او العنف 
 

  ٢١ه الماد
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به وال يجوز ان يوضع من القيود علي ممارسـه                
هذا الحق اال تلك التي تفرض طبقا للقتانون وتـشكل تـدابير ضـروريه فـي مجتمـع                  

 العام او حمايه الصحه العامه ديمقراطي لصيانه االمن القومي او السالمه العامه او النظام
  او االداب العامه او حمايه حقوق االخرين وحرياتهم 

  
  ٢٢اده الم

لكل فرد حق في حريه تكوين الجمعيات مع اخرين بما في ذلك حق انشاء النقابـات                 -١
  واالنضمام اليها من اجل حمايه مصالحهم
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ي تفرض طبقا للقتانون اليجوز ان يوضع من القيود علي ممارسه هذا الحق اال تلك الت-٢
وتشكل تدابير ضروريه في مجتمع ديمقراطي لصيانه االمن القومي او السالمه العامه او             
  النظام العام او حمايه الصحه العامه او االداب العامه او حمايه حقوق االخرين وحرياتهم 

نونيـه  وال تحول هذه الماده دون اخضاع افراد القوات المسلحه ورجال الشرطه لقيود قا            
  علي ممارسه هذا الحق 

ليس في هذه الماده اي حكم يجيز للدول االطراف في اتفاقيه منظمه العمـل الدوليـه                 -٢
 بشان الحريه النقابيه وحمايه حق التنظيم النقابي اتخـاذ تـدابير            ١٩٤٨المعقوده عام   

تشريعيعه من شانها او تطبيق القانون بطريقـه مـن شـانها ان تخـل بالـضمانات                 
 عليها في تلك االتفاقيه المنصوص 

  
  ٢٣الماده 

االسره هي الوحده الجماعيه الطبيعيه واالساسيه في المجتمع ولها حق التمتع وحمايه             -١
  المجتمع 

يكون للرجل وللمراه ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به للتـزوج وتاسـيس                -٢
 اسره 

 ال ال اكراه فيه ال ينعقد اي زواج الي برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كام -٣
تتاخذ الدول االطراف في هذا العهد التدابير المناسبه لكفاله تساوي حقوق الـزوجين              -٤

وواجباتهما لدي التزوج وخالل قيام الزواج ولدي انحالله وفي حاله االنحالل يتوجب            
 اتخاذ التدابير لكفاله الحمايه الضروريه لالوالد في حاله وجودهم 

  
  ٢٤الماده 

د دون تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الين او االصل               يكون لكل ول   -١
القومي او االجتماعي او الروه او النسب حق علي اسرته وعلي المجتمع وعلي الدوله           

  في اتخاذ تدابير الحمايه التي يقتضيها كونه قاصرا 
 يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته و يعطي اسما يعرف به  -٢
  اكتساب جنسيهلكل طفل حق في -٣

 
   ٢٥الماده 

الحقوق التاليـه   ٢يكون لكل مواطن دون اي وجه من وجوه التمييز المذكوره  في الماده              
  :التي يجب ان تتاح له الفرصه التمتع بها قيود غير معقوله 

 )  أ( ان يشارك في اداره الشئون العامه اما مباشره  واما بواسطه ممثلين يختارون في               
  حريه 
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 )  ب( في انتخابات نزيهة تجري دوريا باالقتراع وعلي قدم المساوه         ان ينتخب وينتخب     
 بين الناخبين وبالتصويت السري تضمنت التعبيرالحر عن اراده الناخبين 

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

  ٢٦الماده
 تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته        الناس جميعا سواء امام القانون  ويتمتعون دون اي        

وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لجميـع االشـخاص علـس                 
السواء حمايه فعاله من التمييز الي سبب كالعرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين او                 

  سياسيا 
ب او غير ذلـك مـن       او غير سياسي او االصل القومي اواالجتماعي او الثروه او النس          

  اسباب 
  ٢٧الماده

اليجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنيه او دينيه او لغويه ان يحـرم االشـخاص                 
المنتسبون الي االقليات المذكوره من حق التمتع بثقافتهم الخاصه والمجاهره بدينهم واقامه          

   شعائرهم او استخام لغتهم باالشتراك مع اعضاء االخرين في جماعتهم
  

  الجزء الرابع
  ٢٨الماده

يشار اليها في مايلي من هذا العهد       ( تنشأ لجنه تسمي  اللجنه المعنيه بحقوق االنسان          -١
  )باسم اللجنه

وتتالف هذه اللجنه من ثمانيه عشر عضوا وتتولي الوظائف المنصوص عليها فـي             
  مايلي

ناقب الخلقيه  تؤلف اللجنه من مواطنين في الدول االطراف في هذا العهد من ذوي الم             -٢
الرفيعه المشهود لهم باالختصاص في ميدان حقوق االنسان مع مراعاه ان من المفيـد       

  ان يشرك فيها بعض االشخاص ذوي الخبره القانونيه 
 يقع تعيين اعضاء اللجنه باالنتخاب وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصيه -٣

 
  ٢٩الماده

ه اشخاص تتوافر لهم المـؤهالت      يتم انتخاب اعضاء اللجنه باالقتراع السري من قائم        -١
تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول االطراف فـي         ، ٢٨المنصوص عليه في الماده     

  .هذا العهد
شخصين علـي  ، من بين مواطنيها حصرا ، لكل دوله طرف في هذا العهد ان ترشح     -٢

 .االكثر 
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 يجوز ترشيح الشخص ذاته اكثر من مره  -٣
 

  ٣٠الماده
  وعد اليتجاوز سته اشهر من بدء نفاذ هذا العهد يجري االنتخاب االول في م -١
قبل اربعه اشهر علي االقل من موعد اي انتخاب بعضويه اللجنه فـي غيـر حالـه                  -٢

يوجه االمين العام لالمم المتحده الي      ، ٣٤االنتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للماده      
سـماء مرشـحيها   الدول االطراف في هذا العهد رساله خطيه يدعوها فيها الي تقديم ا           

 .لعضويه اللجنه في غضون ثالثه اشهر
، يضع االمين العام لالمم المتحده قائمه اسماء جميع المرشـحين علـي هـذا النحـو                -٣

ويبلغ هذة القائمة   ،  بالترتيب االلفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كالمنهم          
  ل انتخاب الي الدول االطراف في هذا العهد قبل شهر علي االقل من موعد ك

ينتخب اعضاء اللجنه في اجتماع تعقده الدول االطراف في هذا العهد بـدعوة  مـن                 -٤
الذي يكتمل  ، وفي هذا االجتماع    ، في مقرا لالمم المتحدة   ، االمين العام لالمم المتحدة     

يفوز في االنتخـاب    . النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول االطراف في هذا العهد         
 لعضويه اللجنه

 المرشحون الذين حصلوا علي اكبر عدد من االصوات وعلي االغلبيـه المطلقـه              اولئك
  الصوات ممثلي الدول االطراف الحاضرين والمقترعين

  
  ٣١الماده

  اليجوز ان تتضم اللجنه اكثر من واحد من مواطنياي دوله -١
عداله التوزيع الجغرافـي وتمثيـل مختلـف        ،  يراعي في االنتخاب لعضويه اللجنه       -٢

  .ضارات والنظم القانونيه الرئسيه الح
  

  ٣٢المادة 
يكون االنتخاب اعضاء اللجنه لو الية مدتها اربع سنوات ويجوز ان يعاد انتخابهم اذا               -١

اال ان والية تسعة من االعضاء المنتخبين فـي االنتخـاب االول            . اعيد  ترشحيهم      
نتهاء االنتخاب االول ويتم تحديد هوالء االعضاء التسعه فور ا   ، تنقضي بانتهاء سنتين    

 باختيـار   ٣٠ مـن المـادة      ٤بأن يقوم رئيس االجتماع المنصوص عليه في الفقـره          
  اسماءهم بالقرعه 

تتم االنتخابات  الالزمه عند انقضاء الواليه وفقا للمواد الثالثه من هذا الجزء من هذا                -٢
 العهد 
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  ٣٣الماده
ين عن االطالع بوظائفه الي     اذا انقطع عضو في اللجنه باجماع رأي اعضائها االخر         -١

يقوم رئيس اللجنه بابالغ ذلك الي االمين العام        ، سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت     
  فيعلن االمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ، لالمم المتحدة 

في حاله وفاة اواستقالة عضو في اللجنه يقوم رئيس اللجنه فورا با بالغ ذلـك الـي                  -٢
فيعلن االمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتـداء          ، مم المتحدة   االمين العام لال  

 من تاريخ وفاته او من تاريخ نفاذ استقالته 
 

  ٣٤الماده
وكانت واليه العضو الذي يجب اسـتبدالة        ، ٣٣اذا اعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة           -١

مين العام لالمـم  يقوم اال، التنقضي خالل االشهر الستة التي تلي اعالن شغور مقعده          
خالل مهلـة  ، التي يجوز لها  ، المتحده بابالغ ذلك الي الدول االطراف في هذا العهد          

   من اجل ملء المقعد الشاغر ٢٩تقديم مرشحين وفقا للمدة، شهرين 
، يضع االمين العام لالمم المتحده قائمه باسماء جميع المرشحين علـي هـذا النحـو                 -٢

واذ ذاك  .ذا القائمه الي الدول االطراف في هـذا العهـد           ويبلغ ه ، بالترتيب االلفبائي   
يجري االنتخاب الال زم لملء المقعد الشاغر طبقا لالاحكام  الخاصة بذلك مـن هـذا                

 .الجزء من هذا العهد
 يتوكـل مهـام     ٣٣كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد اعلن شغوره طبقا للمـادة            -٣

يه العضو الذي شغر مقعده في اللجنـه        العضويه فيها حتي انقضاء ماتبقي من مدة وال       
 بمقتضي احكام تلك المادة 

 
  ٣٥المادة

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

  بعين االعتبار 
  

  ٣٦المادة
يوفر االمين العام لالمم المتحدة مايلزم مـن مـوظفين وتـسهيالت لتمكـين اللجـنهمن                

  االضطالع الفعال بالوظائف المنوطه بما يقتضي هذا العهد 
  

  ٣٧المادة 
يتولي االمين العام لالمم المتحدة دعوة اللجنة الي عقد اجتماعها االول في مقر االمـم             -١

  المتحدة 
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 للجنه في االوقات التي ينص عليه نظامها الداخلي بعد اجتماعها االول تجتمع ا -٢
 تعقد اللجنة عادة في مقر االممم المتحدة او في مكتب االمم المتحدة بجنيف -٣

 
  
  ٣٨المادة

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

  
  ٣٩الماده

  عضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز ان يعاد انتخابهم تتنتخب اللجنة ا -١
 تتولي اللجنة بنفسها وضع  نظامها الداخلي ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين  -٢
 )  أ(   يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا  
 )  ب(  تتخذ قرارات اللجنة باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين  
  

  ٤٠المادة 
يم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والي تمثل  تتعهد الدول االطراف في هذا العهد بتقد-١

  اعماال للحقوق المعترف بها فيه وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق  وذلك 
  خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد ازاء الدول االلطراف المعنية ) أ(
 )  ت(   ثم كلما طلبت اللجنه اليها ذلك 
الذي يحيلها الي اللجنة للنظر فيها      ، مم المتحدة   تقدم جميع التقارير الي االمين العام لأل      -٢

ويشار وجوبا في التقارير المقدمة الي ماقد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر فـي تنفيـذ                 
  احكام هذا  العهد 

ان يحيل الي الوكالت المتخصصة ،  المتحدة بعد التشاور مع الجنة لألمممين العام  لأل -٣
  .ر قد تدخل في ميدان اختصاصها ك التقاريالمعنية نسخا من ايه اجزاء من تل

 تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول األطراف في هذا العهد و عليهـا أن                -٤
وللجنـة  .  وبأية مالحظات عامة تـستنتجها       توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير       

عة بنـسخ مـن     ايضا ان توافي المجلس االقتصادي واال جتماعي بتلك المالحظات مشفو         
 التقرير التي تلقتها من الدول االطراف في هذا العهد 

 في هذا العهد ان تقدم الي اللجنة تعليقات علي اية مالحظات تكون قد              األطرافللدول  -٥
   من هذه الماده ٤ابديت وفقا للفقره 
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  ٤١الماده 
ادة انهـا  بمقتضي احكام هذه الم، لكل دولة طرف في هذا العهد ان تعلن في اي حين             -١

تعترف باختصاص اللجنة في استالم ودراسة بالغات تنطوي علي ادعاء دوله طرف            
واليجوز استالم  . بان دولة طرفا اخري التفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد          

ودراسه البالغات المقدمة بموجب هذة المادة االاذا صدرت عن دولة طرف اصدرت            
واليجوز ان تستلم اللجنـة     . باختصاص اللجنه   . يخصها  في ما   ، اعالنا تعترف فيه    

ويطبق االجراء التـالي علـي      ، اي بالغ يهم دولة طرفا لم تصدر االعالت المذكور          
  :البالغات التي يتم استالمها وفقا الحكام هذةالمادة 

اذا ارادت اي دولة طرف في هذا العهد ان دوله طرفا اخري تتخلف عن تطبيـق                )ا(
عهد كان لها ان تسترعي نظر هذه الدولة الطرف في بالغ خطي الي هذا              احكام هذا ال  

التخلف وعلي الدوله المستلمة ان تقوم خالل ثالثه اشهر من استالمها البالغ بايـداع              
الدولة المرسلة خطيا تفسيرا او بيانا من اي نوع اخر ليوضح المـسألة وينبغـي ان                

شارة القواعد االجرائية وطرق الـتظلم      ينطوي بقدر مايكون ذلك ممكنا ومفيدا  علي ا        
  المحلية التي استخدمت او الجاري استخدامها او التي التزال متاحه 

فاذا لم تنته المسالة الي تسوية ترضي كلتا الطرفين المعنيتين خالل سته اشـهر              ) ب(
من تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبالغ االول كان لكل منهما ان تحيل المـسالة الـي                

  نة باشعار توجهه اليها والي الدول االخري اللج
اليجوز ان تنظر اللجنة في المسألة المحالة اليها االلبعد االستيثاق من ان جميـع              ) ج(

طبقا لمبـادئ القـانون الـدولي       ،طرق التظلمالمحليه المتاحة قد لجئ اليها واسنفدت        
رق فيها اجراءات   والتنطبق هذه القاعدة في الحالت التي تستغ      . المعترف بها عموما    

  التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة 
  تعقد اللجنة جلسات سرية  لدي بحث الرسائل في اطار هذه المادة ) د(
ان تعرض مساعيها الحميـدة     ) ج(مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية      ، علي اللجنة   )ة(

لـي اسـاس   بغيه الوصول الي حل ودي للمسألة ع، علي الدولتين الطرفين المعنيتين  
  احترام حقوق االنسان والحريات االساسية المعترف بها في هذا العهد

في اية مسألة محالة اليها ان تدعو الدولتين الطرفين المعنيتـين المـشار             . للجنة  ) و(
  الي تزويدها بأية معلومات ذات شأن ) ب(اليهما في الفقرة الفرعية 

حق إيفاد من   ) ب  ( ا في الفقره الفرعية     للدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهم    ) ز(
أو / يمثلهما لدي اللجنة أثناء نظرها في المسألة ، و حق تقديم المالحظات شـفويا و                

  خطيا
علي اللجنة أن تقدم تقريرا في اثني عشر شهرا مـن تـاريخ تلقيهـا اإلشـعار                 ) ح(

  ) :ب(المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 
قـصرت  ) هــ   ( ل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية        فإذا تم التوصل الي ح     -١    

  اللجنة تقريرها علي عرض موجز للوقائع و للحل الذي تم التوصل اليه 
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قصرت ) هـ  (  و اذا لم يتم التوصل الي حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية              -٢    
اللجنة تقريرها علي عرض موجز للوقائع و ضمن الي التقرير المذكرات الخطيـة و              

 البياناتن الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين ، و يجب فـي كـل               محضر
   .مسألة إبالغ التقرير الي الدولتين الطرفين المعنيتين

نفاذ احكام هذه المادة متيقامت عشر من الدول االطراف في هـذا العهـد باصـدار                 -٢
ف بايـداع هـذه     وتقوم الدول االطـرا   . من هذة المادة    ) ١(اعالنات في اطار الفقره     

االعالنات لدي االمين العام لألمم الممتحدة والذي يرسل صورا منهـا الـي الـدول               
وللدولة الطرف ان تسحب اعالنها في وقت باخطار ترسله الـي           . االطراف الخري   

واليخل هذا السحب بالنظر في اي مسألة تكون موضوع بـالغ سـبق             . االمين العام   
اليجوز استالم اي بالغ جديد من اية دولة طرف بعد          و. ارسالة في اطار هذه المادة      

تلقي االمين العام االخطار بسحب االعالان ما لم تكن الدولة الطـرف المعنيـة قـد                
  اصدرت اعالنا جديدا

  
  ٤٢المادة 

حال مرضـيا للـدولتين     ٤١اذا تعذر علي اللجنة حل مسألة احيلت اليها وفقا للمادة         ) ا(-١
  )يشار اليها في مايلي باسم الهيئة( يئة توفيق خاصةتعين ه، الطرفين المعنيتين 

تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصـل الـي     
  حل ودي للمسألة علي اساس احترام احكام هذا العهد

 )  ت( فـاذا تعـذر    . تتالف الهيئة من خمسة اشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان           
لطرفين المعنيتين خالل ثالثة اشهر الي اتفاق علي تكوين الهيئه          وصول الدولتين ا  

كلها او بعضها تنتخب اللجنه من بين اعضائها باالقتراع السري وباكثريه الثلثين            
  اعضاء الهيئه الذين لم يتفق عليهم

 يعمل اعضاء الهيئه بصفتهم الشخصيه و يجب االيكونوا مـن مـواطني الـدولتين               -٢
 او من مواطني ايه دوله ال تكون طرفا في هذا العهد او تكون طرفـا                الطرفين المعنيتين 

  ٤١فيه و لكنها لم تصدر االعالن المنصوص عليه في الماده 
 تنتخب الهيئه رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها   -٣
تعقد اجتماعات الهيئه عاده في مقر االمم المتحده او في مكتب االمم المتحده بجينيف               -٤

لجائز عقدها في اي مكان مناسب اخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع االمين             ولكن من ا  
 العام لألمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين 

 بتوفير خدماتها ايـضا للهيئلـت المعينـة         ٣تقوم االمانة المنصوص عليها في المادة        -٥
 بمقتضي هذه المادة

التي يجوز لها ان    ، حت تصرف الهيئة    توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها ت       -٦
تطلب الي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأيـه معلومـات اخـري ذات صـلة        

 بالموضوع 
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ولكن علي اي حال خالل     . تقوم الهيئة بعد اسنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها           -٧
الى رئـيس   مهلة التتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها لتقديم التقرير            

 اللجنه النئاه الى دولتين الطرفين المعنيتين 
فاذا تعذر على الهيئة انجاز النظر فى المسألة خالل اثنى عشر شهرا قصرت               - أ

 تقاريرها على اشارة موجزه الى المرحلة التى بلغتها من هذا النظر 
 - ب واذا تم التوصل الى حل ودى للمسألة على اساس احترام حقوق االنـسان              

ها فى هذا العهد قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع           المعترف ب 
 وللحل الذى تم التوصل الية 

ضـمنت  ) ب( فاذا لم يتم التوصل الى حل تتوفر له شروط الفقـرة الفرعيـة    -       ج
الهيئة تقريرها النتائج التى وصلت اليها بالشئن جميع المسائل الوقائعية المتصله بالقضية            

بين الدولتين الطرفين المعنيتين وارئها بالشئن امكانيات حل المسالة حـال           المختلف عليا   
وديا وكذلك المذكرات الخطية والمحضر المالحظات الـشفوية المقدمـة مـن الـدولتين            

  .الطرفين المعنيتين 
 اذا قدمت الهيئة تقريرها فى اطار الفقرة ج تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان فى              -     د

 اشهر من استالمها هذ التقرير بابالغ رئيس اللجنه هل تقبالن ام ال تقبالن              غضون ثالثة 
  مضامنين تقرير الهيئه 

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

  ا االمين العام لالمم المتحده اساس تقديرات يضعه
 لالمين العام لالمم المتحده سلطه القيام عند اللزوم بدفع نفقات اعضاء الهيئه قبـل               -١٠

   من هذه الماده٩سداد الدولتين الطرفين العنيتين لها وفقا للفقره 
  

  :٤٣الماده 
 حق  ٤٢اده   هيئات التوفيق الخاصه الذين يعينون وفقا للم       وألعضاء المادة ألعضاءيكون  

التمتع بالتسهيالت واالمتيازات و الحصانات المقرره للخبراء المكلفـين بمهمـه لالمـم             
المتحده المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقيه امتيازات االمم المتحده             

  وحصانتها
  

  :٤٤الماده 
رره في ميدان حقوق     بتنفيذ هذا العهد دون اخالل باالجراءات المق       المتعلقة األحكامتنطبق  

االنسان في او بمقتضي الصكوك التاسيـسيه و االتفاقيـات الخاصـه بـاالمم المتحـده                
والوكاالت المتخصصه و ال تمنع الدول االطراف في هذا العهد من اللجوء الي اجراءات              

  اخري لتسويه نزاع ما طبقا لالتفاقات الدوليه العموميه او الخاصه النافذه فيما بينها 
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  :٤٥ده الما
 عن طريق المجلس االقتصادي و االجتماعي       المتحدة لألمم العامة الجمعية إلي اللجنةتقم  

  تقريرا سنويا عن اعمالها 
  

  الجزء الخامس
  :٤٦الماده      

ليس في اي من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله علي نحو يفيد اخالله بما في ميثاق االمم                
صصه من احكام تحدد المسؤوليات الخاصه بكـل مـن          المتحده ودساتير الوكاالت المتخ   

  هيئات االمم المتحده والوكاالت المتخصصه بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد 
  

  :٤٧ لمادةا
 هذا العهد ما يجوز تاويله علي نحو يفيد اخالله بما لجميع الـشعوب مـن    أحكامليس في   

  الطبيعيةريه بثرواتها ومواردها حق اصيل في التمتع و االنتفاع الكاملين بملء الح
  

  الجزء السادس
  :٤٨الماده 

هذا العهد متاح لتوقيع ايه دوله عضو في االمم المتحده او ايه وكالـه مـن وكاالتهـا                   -١
المتخصصه وايه دوله طرف في النظام االساسي لمحكمه العدل الدوليه وايـه دولـه               

   طرفا في هذا العهد اخري دعتها الجمعيه العامه لالمم المتحده الي ان تصبح
 يخضع هذا العهد للتصديق وتودع صكوك التصديق لدي االمين العام لالمم المتحده -٢
 يتاح االنضمام الي هذا العهد اليه دوله من الدول المشار اليها في الفقره ا من الماده  -٣
 يقع االنضمام بايداع صك انضمام لدي االمين العام لالمم المتحده -٤
المم المتحده جميع الدول التي وقعت هذا العهد او انـضمت اليـه             يخطر االمين العام ل    -٥

 .بايداع كل صك من صكوك التصديق او االنضمام
  

   :٤٩المادة 
يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صـك اإلنـضمام أو التـصديق                  -١

  .الخامس و الثالثين لدي األمين العام األمم المتحدة 
 هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قـد تـم إيـداع صـك                 أما الدول التي تصدق    -٢

التصديق أو اإلنضمام الخامس و الثالثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إيزاء كل منها بعد ثالثة    
 .أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها 
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   :٥٠المادة 
ات التي تتـشكل منهـا      تنطبق أحكام هذا العهد دون أي قيد أو استثناء علي جميع الوحد           

  .الدول االتحادية 
   :٥١المادة 

ألية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدي األمـين العـام                -١
لألمم المتحدة ، و علي إثر ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف فـي هـذا                 

نت تحبذ عقد مؤتمر للدول العهد بأية تعديالت مقترحة ، طالبا إليها إعالمه عما إذا كا       
األطراف للنظر في تلك المقترحات و التصويت عليها ، فإذا حبذت عقد المؤتمر ثلث              

و أي تعـديل    . الدول األطراف علي األقل عقده األمين العام برعاية األمم المتحـدة            
تعتمده أغلبية الدول األطراف الحاضرة و المقترحة في المؤتمر يعرض علي الجمعية 

  . لألمم المتحدة إلقراره العامة
يبدأ نفاذ التعديالت متي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة و قبلتها أغلبيـة ثلثـي                -٢

 .الدول األطراف في هذا العهد ، و فقا لالجراءات الدستورية لدي كل منها 
متي بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها ، بينما تظل الـدول                -٣

  .طراف األخري ملزمة بأحكام هذا العهد و بأي تعديل سابق تكون قد قبلته األ
   :٥٢المادة 

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

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

  إطار 
   :٥٣المادة 

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

يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلي جميـع               -٢
 ٤٨الدول المشار إليها في المادة 
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  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية 
  

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
 اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و االنضمام

ديسمبر /كانون االول ١٦المؤرخ في ) ٢١-د( الف ٢٢٠٠بقرار الجمعية العامة 
١٩٦٦ 

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

  :الديباجة
  ن الدول االطراف في هذا العهد ،ٳ

السرة البشرية من كرامة اصيلة فـيهم ،و مـن          إذ تري أن االقرار بما لجميع  اعضاء ا        
 المعلنة في ميثاق االمـم المتحـدة ، أسـاس           ئحقوق متساوية و ثابتة ،يشكل وفقا للمباد      

  الحرية و العدل و السالم في العالم ،
  و إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة االنسان الصيلة فيه ،

علي المتمثل ،وفقا لالعالن العالمي لحقوق      و إذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل اال        
االنسان، في أن يكون البشلر احرارا و متحررين من الخوف و الفاقة ، هو سبيل تهيئـة                 
الظروف الضرورية لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه األقتـصادية و االجتماعيـة و              

  الثقافية ،و كذلك بحقوقه المدنية و السياسية،
ها ما علي  الدول ،بمقتضي ميثاق االمم المتحدة ، من التزام بتعزيز           و إذ تضع في اعتبار    

  االحترام و المراعاة العالميين لحقوق اإلنسان و حرياته ،
و إذ تدرك ان علي الفرد ،الذي تترتب عليه واجبـات إزاء االفـراد االخـرين و إزاء                  

  :الجماعة التي ينتمي إليها ،قد اتفقت علي المواد التالية 
  

   االول الجزء
  )١(المادة

و هي بمقتضي هذا الحق حـرة فـي         . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ز       -١
تقرير مركزها السياسي و  حرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي و االجتماعي و              

  .الثقافي 
لجميع الشعوب ،سعيا وراء اهدافها الخاصة ،التصرف الحلر بثرواتهـا و مواردهـا              -٢

 إخالل بأية إلتزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الـدولي           الطبيعية دونما 
القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة و عن القانون الدولي و اليجوز في أية حال حرمان                

 .أي شعب من اسباب عيشه الخاصة
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علي الدول األطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤوليةإدارة            -٣
قاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي و األقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل علي تحقيق             األ

 .حق تقرير المصير و أن تحترم هذا الحق ، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة
  

  الجزء الثاني
  )٢(المادة

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ، بمفردها و عن طريـق المـساعدة و        -١
دوليين، و ال سيما علي الصعدين االقتصادي و التقني ، و بأقصي ما تسمح              التعاون ال 

به مواردها المتاحة ، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التندريجي بالحقوق             
المعترف بها في هذا العهد ، سالكة إلي ذلك جميع السبل المناسـبة ، و خـصوصا                 

  .سبيل اعتماد تدابير تشريعية
طراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنـصوص           تتعهد الدول األ   -٢

عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو اللـون ، أو الجـنس ، أو          
اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو األصل القومي أو االجتماعي 

 .، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من األسباب
للبلدان النامية أن تقرر ، مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنـسان و القتـصادها                -٣

القومي ، الي أي مدي ستضمن الحقوق االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغيـر    
 .المواطنين

  
  )٣(المادة

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور و إلناث في حق التمتع بجميع       
  .حقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية المنصوص عليها في هذا العهدال

  
  )٤(المادة

تقر الدول األطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع للتمتع بالحقوق التي تضمنها 
طبقا لهذا العهد إال للحدود المقررة في القانون ، و إال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هـذه                  

  .شريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطيالحقوق ، و 
  

  )٥(المادة
ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علـي أي حـق ألي         -١

دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلي إهدار أي                
هذا العهد و إلي فرض قيود عليها أوسـع         من الحقوق أو الحريات المعترف بها في        

  .من تلك المنصوص عليها فيه
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ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق االنسان األساسية المعتـرف             -٢
بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعـراف ، بذريعـة                  

 .ا أضيق مدي كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترافه به
  

  الجزء الثالث
  )٦(المادة

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شـخص    -١
من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحريـة ، و تقـوم                   

  .باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق
لدول األطراف في هـذا العهـد لتـأمين         يجب أنتشمل التدابير التي تتخذها كل من ا        -٢

الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه و التدريب للتقنيين و المهنيين ، و              
األخذ في هذا المجال بسياسات و تقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية              

ـ                 ات و ثقافية مطردة و عمالة كاملة و منتجة في ظل شروط تـضمن للفـرد الحري
 .السياسية و االقتصادية األساسية

  
  )٧(المادة 

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

  :مكافأة توفر لجميع العمال ، كحد أدني ) أ(
يز ، علي أن  أجرا منصفا ، و مكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمي           -١

يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدني من تلك التي يتمتـع بهـا                
  الرجل ، و تقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل 

   عيشا كريما لهم و ألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد-٢
  ظروف عمل تكفل المساواة و الصحة)ب(
اخل عملهم ، إلي مرتبة أعلـي مالئمـة ، دون        تساوي الجميع في فرص الترقية ، د      ) ج(

  إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية و الكفاءة 
االستراحة و أوقات الفراغ ، و التحديد المعقول لساعات العمل ، و اإلجازات الدورية ) د(

  المدفوعة األجر ، و كذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية 
  

  )٨(المادة
  :هذا العهد بكفالة ما يلي تتعهد الدول األطراف في  -١

 )  أ( حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين و في االنضمام الي              
النقابة التي يختارها ، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية ، علـي قـصد               
تعزيز مصالحه االقتصادية و االجتماعية و حمايتها ، و ال يجـوز إخـضاع              



 مصريين بال حدود للتنمية  
117 

لك التي ينص عليها القانون و تشكل تدابير        ممارسة هذا الحق ألية قيود غير ت      
ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة األمن القومي أو النظام القـائم أو              

  لحماية حقوق اآلخرين و حرياتهم 
 )  ب( حق النقابات في انشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قوميـة ، و حـق هـذه                  

 ليهااالتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام ا
 )  ج( حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية ، دونما قيود غير تلك التـي يـنص                

عليها القانون و تشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطـي ، لـصيانة              
  األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين و حرياتهم

 )  د(   .حق اإلضراب ، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني  
ول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي             ال تح  -٢

  .االدارات الحكومية لقيود قانونية علي ممارستهم لهذه الحقوق
ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدوليـة                -٣

ظيم النقابي اتخاذ تـدابير      بشأن الحرية النقابية و حماية حق التن       ١٩٤٨المعقودة عام   
من شأنها أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها ،أن تخل بالضمانات المنصوص عليها             

 .في تلك االتفاقية
  

  )٩(المادة
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي ، بما في ذلك                

  .التأمينات االجتماعية
  

  )١٠(المادة
  :ي هذا العهد بما يلي تقر الدول األطراف ف

وجوب منح األسرة ، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية و األساسية في المجتمع ،               -١
أكبر قدر ممكن من الحماية و المساعدة ، و خصوصا لتكوين هذه األسرة و طـوال                

و يجب أن ينعقد الزواج برضا  . نهوضا بمسؤولية تعهد و تربية األوالد الذين تعيلهم         
  المزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه الطرفين 

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

 .باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية 
لح جميع األطفال و المـراهقين ،       وجوب اتخاذ تدابير حماية و مساعدة خاصة لصا        -٣

و من الواجب حماية األطفال و      . دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف          
المراهقيين من االستغالل االقتصادي و االجتماعي، كما يجب جعل القانون يعاقـب            
علي استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو تهديد              
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و علي الدول أيـضا أن تفـرض        . الخطر أو إلحاق األذي بنموهم الطبيعي       حياتهم ب 
حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور و              

 .يعاقب عليه
  

  )١١(المادة
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كـاف لـه و         -١

م من الغذاء و الكساء و المأوي ، و بحقه في تحـسين            ألسرته ، يوفر ما يفي بحاجته     
و تتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنقـاذ         . متواصل لظروفه المعيشية    

هذ الحق ، معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الـدولي القـائم علـي                
  .االرتضاء الحر

تحرر مـن الجـوع ، تقـوم الـدول          و اعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في ال          -٢
األطراف في هذا العهد ، بمجهودها الفردي و عن طريق التعاون الدولي ، باتخـاذ               

 :التدابير المشتملة علي برامج محددة ملموسة و الالزمة لما يلي 
 )  أ( تحسين طرق إنتاج و حفظ و توزيع المواد الغذائية ، عن طريق االستفادة الكليـة                

لعلمية ، و نشر المعرفة بمبادئ التغذية ، و اسـتحداث أو            من المعارف التقنية و ا    
اصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية           

  و انتفاع بها ،
 )  ب( تأمين توزيع الموارد الغذائية العمالية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات ، يضع             

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

  
  )١٢(المادة

و هي متفقـة    . تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية و التعليم               -١
علي وجوب توجيه التربية و التعليم الي اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية و الحس             

و هـي متفقـة     . يات األساسية   بكرامتها و الي توطيد احترام حقوق االنسان و الحر        
كذلك علي وجوب استهداف التربية و التعليم تمكين كل شخص من اإلسـهام بـدور               
نافع في مجتمع حر ، و توثيق أواصر التفاهم و التسامح و الصداقة بين جميع األمم                
و مختلف الفئات الساللية أو اإلثينية أو الدينية ، و دعم األنمشطة التي تقوم بها األمم                

  .لمتحدة من أجل صيانة السلما
 :و تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب -٢

 )  أ(   جعل التعليم االبتدائي إلزاميا و إتاحته مجانا للجميع 
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 )  ب( تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثـانوي التقنـي و                
بكافة الوسائل المناسبة و ال سيما باألخذ تدريجيا     المهني ، وجعله متاحا للجميع      

 بمجانية التعليم
جعل التعليم العالي متاحا للجميع علي قدم المساواة ، تبعا للكفاءة ، بكافة الوسائل              ) ج(

  المناسبة و ال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم 
 ، من أجل األشـخاص      تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها ، الي أبعد مدي ممكن         ) د(

  الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية
العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات ، و إنشاء نظـام              ) هـ(

  .منح واف بالغرض ، و مواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين ف التدريس
آلباء ، أو األوصياء عند وجودهم تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية ا   -٣

، في اختيار مدارس ألوالدهم غير المدار الحكومية ، شريطة تقيد المدارس المختارة             
بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة و بتأمين تربية أولئـك األوالد               

  دينيا ة خلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة 
ة ما يجوز تأويله علي نحو يفيـد مـساسه بحريـة            ليس في أي من أحكام هذه الماد       -٤

األفراد و الهيئات في إنشاء و إدارة مؤسسات تعليميـة ، شـريطة التـشبث دائمـا                 
بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة من أ من هذه المادة و رهنا بخـضوع التعلـيم                

 الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا 
  

  )١٤(المادة 
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، لم تكن بعد و هي تصبح طرفا فيه قد تمكنت مـن                    
كفالة إلزامية و مجانية التعليم اإلبتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت واليتها ،                
بالقيام ، في غضون ستنتين ، بوضع و اعتماد خطة عمـل مفـضلة للتنفيـذ الفعلـي و                   

مية التعليم و مجانيته للجميع ، خالل عدد معقول من السنين يحدد في             التدريجي لمبدأ إلزا  
  .الخطة

  
  )١٥(المادة 

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

  .أدبي من صنعه
 تراعي الدول األطراف في هذا العهد ، في التدابير التـي سـتتخذها بغيـة ضـمان       -٢

الممارسة الكاملة لهذا الحق ، أن تشمل تلك التي تتطلبها صيانة العلم و الثقافة و إنماؤها                
  .و إشباعتهما
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ا العهد باحترام الحرية التي ال غني عنها للبحث العلمي           تتعهد الدول األطراف في هذ     -٣
  و النشاط اإلبداعي

 تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع و إنماء االتصال و                -٤
  التعاون الدوليين في ميداني العام و الثقافة 

  
  الجزء الرابع 

  
  )١٦(المادة 

هد بأن تقدم ، طبقا ألحكام هذا الجزء من العهـد ،             تتعهد الدول األطراف في هذا الع      -١
تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها و عن التقدم المحرز علي طريق ضمان احترام               

  .الحقوق المعترف بها في هذا العهد
٢-   
توجه جميع التقارير الي األمين العام لألمم المتحدة ، الذي يحيل نـسخا منهـا الـي                 ) أ(

  صادي و االجتماعي للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد،المجلس االقت
علي األمين العام لألمم المتحدة أيضا ، حين يكون التقرير الوارد من دولة طـرف               ) ب(

في هذا العهد ، أو جزء أو أكثر منه ، متصال بأية مسألة تدخل في اختـصاص إحـدي                   
لطرف المذكورة عضوا في    الوكاالت المتخصصة و فقا لصكها التأسيسي و تكون الدولة ا         

هذه الوكالة ، أن يحيل إلي تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك                 
  المسألة ، حسب الحالة

  
  )١٧(المادة 

ــل      -١ ــي مراح ــا عل ــد تقاريره ــذا العه ــي ه ــراف ف ــدول األط ــدم ال    تق
 من بدء نفاذ ، طبقا لبرنامج يضعه المجلس االقتصادي و االجتماعي في غضون سنة سنة 
  هذا العهد ، بعد التشاور مع الدول األطراف و الوكاالت المتخصصة المعنية 

 للدولة أن تشير في تقريرها الي العوامل و المصاعب التي تمنعها من اإليفاء الكامل               -٢
  بااللتزامات المنصوص عليها في هذا العهد

 المعلومات المناسبة الـي      حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت           -٣
األمم المتحدة أو الي إحدي الوكاالت المتخصصة ، ينتقي لـزوم تكـرار إيـراد هـذه                 

  . المعلومات و يكتفي بإحالة دقيقة الي المعلومات المذكورة
  

  )١٨(المادة 
للمجلس االقتصادي و االجتماعي بمقتضي،المسؤليات التي عهد بها إليـه ميثـاق االمـم     

ان حقوق اإلنسان و الحريات االساسية ،أن يعقد مع الوكاالت المتخصصة           المتحدة في ميد  
ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تامين االمتثال لما يـدخل                
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و يمكن تضمين هذه التقارير تفاصـيل عـن         . .في نطاق انشطتهما من احكام هذا العهد      
االجهزة المختصة فى هذه الوكاالت بـشأن هـذا         المقررات و التوصيات التي اعتمدتها      

  .األمتثال
  

  )١٩(المادة 
للمجلس االقتصادى و االجتماعى أن يحيل الي لجنة حقوق اإلنسان التقـارير المتعلقـة              

 و مـن الوكـاالت      ١٧ و   ١٦بحقوق االنسان و المقدمة من الـدول عمـال بالمـادتين            
ات عامة بـشأنها أو الطالعهـا        ، لدراستها ووضع توصي    ١٨المتخصصة عمال بالمادة    

  .عليها عند االقتضاء
  

  )٢٠(المادة 
للدول األطراف في هذا العهد و للوكاالت المتخصصة المعنية أن تقـدم إلـي المجلـس                
االقتصادي و االجتماعي مالحظات علي أية توصية عامة تبديها لجنة حقـوق االنـسان              

يرد في أي تقرير للجنة حقـوق        أو علي أي إيماء الي توصية عامة         ١٩بمقتضي المادة   
  .االنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها

  
  )٢١(المادة 

للمجلس االقتصادي و االجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين و الحين تقـارير        
تشتمل علي توصيات ذات طبيعة عامة و موجز للمعلومات الواردة من الدول األطـراف         

الوكاالت المتخصصة حول التدابير المتخذة و التقدم المحـرز علـي      في هذا العهد و من      
  طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد

  
  )٢٢(المادة 

للمجلس االقتصادي و االجتماعي استرعاء نظر هيئات المم المتحدة األخري و هيائتهـا             
دة التقنية ، الي أية مسائل تنـشأ      الفرعية ، و الوكاالت المتخصصة المعنية بتوفير المساع       

عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد و يمكن أن تساعد تلك األجهزة كل                 
في مجال اختصاصه ، علي تكوين رأي حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شـأنها أن                

  تساعد علي فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد 
  

  )٢٣(المادة 
ول األطراف في هذا العهد علي أن التدابير الدولية الرامية إلي كفالـة إعمـال               توافق الد 

الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات ، و اعتماد توصيات ، و تـوفير                 
مساعدة تقنية ، و عقد اجتماعات إقليمية و اجتماعات تقنية بغية التشاور و الدراسة تنظم               

  .لمعنيةباالشتراك مع الحكومات ا
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  )٢٤(المادة 
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مسامه بما لجميع 

  .الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع واالنتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية 
  
  

  الجزء الخامس
 

  )٢٥(المادة 
ـ       -١ ي أيـة وكالـة مـن وكاالتهـا     هذا العهد متاح لتوقيع أي عضو في األمم المتحدة أو عضو ف

المتخصصة وأية دولة طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،وأية دولة اخري دعتها              
 . الجمعية العامة لألمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذا العهد 

  .لألمم المتحدة  وتودع صكوك التصديق لدي األمين العام.يخضع هذا العهد للتصديق  -٢
  نضمام إلي هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة أ ن هذه المادة يتاح اال-٣
  يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدي األمين العام لألمم لمتحدة ا-٤
انضمت  العهد أو   يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا              -٥ 

  .ديق أو االنضام إليه بإبداع صك من صكوك التص
    

  )٢٧(المادة 
 يبدأنفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إبداع صك االنضمام أو التصديق -١

  .الخامس والثالثين لدي األمين العام لألمم المتحدة 
أماالدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن تكون قد تم إبداع صك التصديق -٢

لثالثين فيبأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ أو االنضمام الخامس وا
  .إبداعها صك تصديقها أوصك انضمامها 

  
  )٢٨(المادة 

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

  
  )٢٩(المادة 

عديال عليه تودع نصه لدي األمين العام لألمم ألية دولة طرف في العهد أن تقترح ت -١
وعلي أثر ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا العهد بأية .المتحدة 

تعديالت مقترحة ،طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر األطراف للنظر 
 الدول األطراف علي فإذا حبذا عقد الؤتمر ثلث.في تلك المقترحات والتصويت عليها 

وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول .األقل عقدة األمين العام برعاية األمم المتحدة 
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األطراف الحاضرة والمقترعة في الؤتمر يعرض علي الجمعية العامة لألمم المتحدة 
  . إلقراره 

ي الدول يبأنفاذ التعديالت متي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلث -٢
 .األطراف هذا العهد ، وفقا لإلجرءات الدستورية لدي كل منها 

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

 
  )٣٠(المادة 

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

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

 ٢١م في إطار المادة تت
 

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

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

  .٢٦دة المشار إليها في الما
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  ١٩٦٦البروتوكول اإلختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 
  

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعيهالعامة لالمم 
  ١٩٦٦ديسمبر / كانون االول ١٦المؤرخ في)٢١_د(الف ٢٢٠٠المتحدة

  ٩ وفقا الحكام المادة ١٩٧٦مارس  /اذار٢٣:تاريخ بدء النفاذ
  

  ،ان الدول االطراف في هذا البرتوكول 
اذا تري من المناسب تعزيزا الدراك مقاصد العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـه               

تمكين اللجنة المعنية بحقـوق  ،ولتنفيذ احكامه(المشار الية فيما يلي باسم العهد       (والسياسية  
المشار اليها فيما يلي باسم اللجنه      (كام الجزء الرابع من العهد    المنشأة بموجب اح  ، االنسان  

باستالم ونظر الرسائل المقدمة مـن االفـراد الـذين          ،من القيام وفقا الحكام البرتوكول      )
  يدعون انهم ضحايا اي انتهاك الي حق من الحقوق المقررة في العهد

  
  -:١المادة

باختصاص اللجنة في   ، البرتوكول   تصبح طرفا في هذا   ،تعترف كل دوله طرف في العهد       
استالم ونظر الرسائل المقدمه من االفراد الداخلين في واليه تلك الدوله الطرف والـذين              
يدعون انهم ضحايا أي انتهاك من جانبها الي حق من الحقـوق المقـررة فـي العهـد                  

ي هذا  واليجوز للجنه استالم ايه رساله تتعلق بايه دولة طرف في العهد التكون طرفا ف             .
  .البرتوكول

  
  -:٢لمادةا

لالفراد الذين يدعون ان اي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد            ،١رهنا باحكام المادة    
تقديم رساله كتابيه   . والذين يكونون قد اسنفدوا جميع طرق التظلم المحليه المتاحه          ،انتهك  

  .الي اللجنه لتنظر فيها
  

  -:٣المادة
لة مقدمة بموجب هذا البرتوكول تكـون غفـال مـن           علي اللجنه ان تقرررفض اي رسا     

التوقيع أوتكون في رأي اللجنه منطويه علي اساءه استعمال لحق تقديم الرسائل اومنافيـه          
  .الحكام العهد

  :٤الماده 
 تحيل اللجنه ايه رساله قدمت اليها بموجب هذا البروتكـول           ٣رهنا باحكام الماده     -١

   المتهمه بانتهاك اي حكم من احكام العهدالي الدوله الطرف في هذا البروتكول و
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تقوم الدوله المذكوره في غضون سته اشهر بموافـاه اللجنـه بااليـضاحات او               -٢
البيانات الكتابيه االزمه لجالء المساله مع االشاره عند االقتضاء الي ايه تـدابير             

 لرفع الظالمه قد تكون اتخذتها
 

   :٥الماده 
قاها بموجب هذا البروتكول في ضوء جميع المعلومـات         تنظر اللجنه في الرسائل التي تتل     

  الكتابيه الموفره لها من قبل الفرد المعني ومن قبل الدوله الطرف المعنيه
 :ال يجوز للجنه ان تنظر في اي رساله من اي فرد اال بعد التاكد من  -١

  
 - أ عدم كون المساله ذاتها محل دراسه بالفعل من قبل هيئه اخري من هيئـات التحقيـق           

  لدولي او التسويه الدوليها
كون الفرد المعني قد استنفذت جميع طرق التظلم المحليه المتاحه وال تنطبـق هـذه                 - ب

 القاعده في الحاالت التي تستغرق فيها اجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقوله
  تنظر اللجنه في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتكول في اجتماعات مغلقه -٢
 .للجنه بارسال الراي الذي انتهت اليه الي الدوله الطرف المعنيه والي الفردتقوم ا -٣

 
  ٦الماده 

 من العهد ملخصا لالعمـال التـي        ٤٥تدرج اللجنه في التقرير الذي تضعه عمال بالماده         
  قامت بها في اطار هذا البروتكول

  
  ٧الماده                               

 ١٤الذي اعتمدته الجمعيه العامـه فـي        ) ١٥-د ( ١٥١٤ بانتظار تحقيق اغراض القرار   
 بشان اعالن منح االستقالل للبلدان و الشعوب المـستعمره     ١٩٦٠ديسمبر  / كانون االول   

ال تفرض احكام هذا البروتكول اي تقييد من اي نوع لحق تقديم االلتماسات الممنوح لهذه               
يات و الصكوك الدوليه المعقـوده      الشعوب في ميثاق االمم المتحده وفي غيره من االتفاق        

  برعايه االمم المتحده ووكاالتها المتخصصه
  :٨الماده 

  هذا البروتكول متاح لتوقيع اي دوله وقت العهد  -١
يخضع هذا البروتكول لتصديق ايه دوله صدقت العهد او انضمت اليه وتودع صكوك              -٢

 التصديق لدي االمين العام لالمم المتحده
  البروتكول اليه دوله صدقت العهد او انضمت اليهيتاح االنضمام الي هذا -٣
 يقع االنضمام بايداع صك انضمام لدي االمين العام لالمم المتحده -٤



 مصريين بال حدود للتنمية  
126 

يخطر االمين العام لالمم المتحده جميع الدول التي وقعت هذا البروتكول او انضمت              -٥
 اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق او االنضمام 

 
  :٩الماده

لعهد يبدا هذا البروتكول بعد ثالثه اشهر مـن تـاريخ ايـداع صـك     رهنا ببدء نفاذ ا   -١
  التصديق او االنضمام العاشر لدي االمين العام المم المتحده 

اما الدول التي تصدق هذا البروتكول او تنضم اليه بعد ان يكون قد تم ايـداع صـك        -٢
عد ثالثه اشهر   التصديق او االنضمام العاشر فيبدا نفاذ هذا البروتكول ازااء كل منها ب           

 من تاريخ ايداع صك تصديقه او صك انضمامها 
 

  :١٠الماده 
تنطبق احكام هذا البروتكول دون اي قيد او استثناء علي الوحدات التي تتشكل منهـا               

  الدول االتحاديه 
  

   :١١الماده 
الليه دوله طرف في هذا البروتكول ان تقترح تعديال عليه تودعه لدي االمـين العـام                 -١

لمتحده وعلي اثر ذلك يقوم االمين العام بـابالغ الـدول االطـراف فـي هـذا                 لالمم ا 
البروتكول بايه تعديالت مقترحه طالبا اليها اعالمه عما اذا كانت تحبذ عقـد مـؤتمر               
للدول االطراف للنظر في تلك المقترحات و التصويت عليها فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث              

 العام برعايه االمم المتحده واي تعديل تعتمـده         الدول االطراف علي االقل عقده االمين     
اغلبيه الدول االطراف الحاضره و المقترعه في المؤتمر يعرض علي الجمعيه العامـه             

  لالمم المتحده القراره
يبدا نفاذ التعديالت متي اقرتها الجمعيه العامه لالمم المتحده وقبلتها اغلبيه ثلثي الدول              -٢

 ا لالجراءات الدستوريه لدي كل منها االطراف في هذا البروتكول وفق
متي بدا نفاذ التعديالت تصبح ملزمه للدول االطراف التي قبلتها بينما تظـل الـدول                -٣

  االطراف االخري ملزمه باحكام هذا البروتكول وباي تعديل سابق تكون قد قبلته 
 

  :١٢الماده 
توجهه الي  اليه دولهطرف ان تنسحب من هذا البروتكول في اي حين باشعار خطي              -١

االمين العام لالمم المتحده ويصبح االنسحاب نافذا بعد ثالثه اشهر من تاريخ اسـتالم              
  االمين العام لالشعار

اليخل االنسحاب باستمرار انطباق احكام هذا البروتكول علي ايـه رسـاله مقدمـه               -٢
  قبل تاريخ نفاذ االنسحاب٢بمقتضي الماده 
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   :١٣الماده 

 من هذا البروتكـول يخطـر       ٥ت التي تتم بمقتضي الفقره      بصرف النظر عن االخطارا   
 من العهد   ٤٨ من الماده    ١االمين العام لالمم المتحده جميع الدول المشار اليها في الفقره           

  :بما يلي 
  ٨التوقيعات و التصديقات و االنضمامات التي تتم بمقتضي الماده -ا

ريخ بدء نفاذ ايه تعديالت تتم       وتا ٩تاريخ بدء نفاذ هذا البروتكول بمقتضي الماده        -ب
   ١١بمقتضي الماده 

   ١٢ اشعارات االنسحاب الوارده بمقتضي الماده -ج
  

   :١٤الماده 
يودع هذا البروتكول الذي تتساوي في الحجيه نـصوصه باالسـبانيه واالنجليزيـه              -١

  والروسيه والصينيه والفرنسيه في محفظات االمم المتحده
حده بارسالصور مصدقه من هذا البروتكول الـي جميـع          يقوم االمين العام لالمم المت     -٢

   من العهد ٤٨الدول المشار اليها في الماده 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مصريين بال حدود للتنمية  
128 

  ١٩٨٩البروتوكول اإلختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بالحقوق المدنية و السياسية 
  

المم اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق و االنضمام بموجب قرار الجمعيه العامه ل
١٩٨٩ديسمبر /  كانون االول ١٥ المؤرخ في ٤٤/١٢٨المتحده   

   ٨ رقم وفقا الحكام الماده١٩٩١يوليو /  تموز ١١في : دخل حيز النفاذ 
،ان الدول االطراف في هذا البروتكول  

تؤمن بان الغاء عقوبه االعدام يسهم في تعزيز الكرامه البانسانيه و التطوير التدريجي              اذ
 من االعالن العالمي لحقـوق االنـسان لحقـوق          ٣ان واذ تشير الي الماده      لحقوق االنس 

 مـن العهـد الـدولي       ٦ والماده   ١٩٤٨ديسمبر  /  كانون االول    ١٠االنسان المعتمد في    
 واذ ١٩٦٦ديـسمبر  /  كـانون االول  ١٦الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه المعتمد في  

لحقوق المدنيه والسياسيه تشير الي الغـاء        من العهد الدولي الخاص با     ٦تالحظ ان الماده    
  عقوبه االعدام بعبارات توحي بشده بان هذا االلغاء امر مستصوب 

واقتناعها منها بانه ينبغي اعتبار جميع التدابير الراميه الي الغاء عقوبه االعدام تقدما في              
بروتكـول  التمتع بالحق في الحياه و رغبه منها في ان تاخذ علي عاتقها بموجب هـذا ال               

  التزاما دوليا بالغاء عقوبه االعدام 
  :اتفقت علي ما يلي 

  
  :١الماده 

  اليعدم اي شخص خاضع للواليه القضائيه لدوله طرف في هذا البروتكول  -١
تتخذ كل دوله طرف جميع التدابير االزمه اللغاء عقوبه االعدام داخل نطاق واليتهـا         -٢

 القضائيه
 

  :٢الماده 
هذا البروتكول اال بالنسبه لتحفظ يكـون قـد اعلـن عنـد             ال يسمح باي تحفظ علي       -١

التصديق عليه او االنضمام اليه وينص علي تطبيق عقوبه االعدام في وقت الحـرب              
طبقا الدانه في جريمه بالغه الخطوره تكون ذات طبيعه عسكريه وترتكب في وقـت              

  الحرب
م لالمم المتحده عنـد     ترسل الدوله الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ الي االمين العا           -٢

التصديق علي هذا البروتكول او االنضمام اليه االحكام ذات الصله مـن تـشريعاتها              
 الوطنيه التي تطبق في زمن الحرب

تقوم الدوله الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ باخطار االمين العام لالمـم المتحـده                -٣
 ببدايه او نهايه اي حاله حرب تكون منطبقه علي اراضيها 
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  :٣الماده 
تقوم الدول االطراف في هذا البروتكول بتضمين التقارير التي تقدمها الي اللجنه المعنيـه     

 من العهد معلومات عن التدابير التي اتخذتها اللنفاذ هـذا           ٤٠بحقوق االنسان وفقا للماده     
  البروتكول

  
  :٤المادة

يمتـد   ،٤١ب المـاده    بالنسبه للدول االطراف في العهد التي تكون قد قدمت اعالنا بموج          
عندما تـدعي   ،اختصاص اللجنه المعنيه بحقوق االنسان في استالم الرسائل والنظر فيها           

دوله طرف ان دوله طرفا اخري ال تفي بالتزامتها ليشمل احكام هذا البروتكول مـا لـم                 
تصدر الدوله الطرف المعنيه بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتكول او االنضمام             

  .يهال
  

  :٥الماده 
بالنسبه للدول االطراف في البروتكول االختياري االول للعهد الدولي الخاص بـالحقوق            

 يمتد اختصاص اللجنه    ١٩٦٦ديسمبر  /  كانون االول    ١٦المدنيه و السياسيه المعتمد في      
المعنيه بحقوق االنسان في استالم الرسائل الوارده من افراد خاضعين لواليتها القضائيه و 

لنظر فيها ليشمل احكام هذا البروتكول ما لم تصدر الدوله الطرف المعنيه بيانـا يفيـد                ا
  .العكس عند التصديق علي البروتكول او االنضمام اليه

  
  :٦الماده 

  تنطبق احكام هذا البروتكول كاحكام اضافيه للعهد -١
ض  من هذا البروتكـول ال ينـتق  ٢دون المساس بامكانيه اعالن تحفظ بموجب الماده       -٢

 مـن   ٤ من هذا البروتكول بموجب الماده       ١ من الماده    ١الحق المضمون في الفقره     
 العهد

  
  :٧الماده 

  باب التوقيع علي هذا البروتكول مفتوح امام ايه دوله من الدول الموقعه علي العهد-١
تصدق علي هذا البروتكول ايه دوله تكون قد صدقت علي العهـد او انـضمت اليـه           -٢

  صديق لدي االمين العام لالمم المتحدهوتودع صكوك الت
يفتح باب االنضمام الي هذا البروتكول اما م ايه دوله تكون قد صدقت علي العهـد او     -٣

  انضمت اليه
   يبدا نفاذ االنضمام بايداع صك االنضمام لدي االمين العام لالمم المتحده-٤
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وقعت علي هذا البروتكـول      يقوم االمين العام لالمم المتحده بابالغ جميع الدول التي           -٥
  .او انضمت اليه عن ايداع كل صك من صكوك التصديق او االنضمام

  
  :٨الماده 

يبدا نفاذ هذا البروتكول بعد مضي ثالثه اشهر  من تاريخ ايداع صـك التـصديق او       -١
  االنضمام العاشر لدي االمين العام لالمم المتحده 

دق عليه او تنضم اليه بعد ايداع صـك         يبدا نفاذ هذا البروتكول بالنسبه لكل دوله تص        -٢
التصديق او االنضمام العاشر بعد مضي ثالثه اشهر من تاريخ ايداع صك التـصديق       

 او االنضمام الخاص بها 
 

  :٩الماده 
تنطبق احكام هذا البروتكول علي جميع اجـزاء الـدول االتحاديـه دون ايـه قيـود او                  

  استثناءات
  

  ١٠الماده 
 مـن  ١م المتحده بابالغ جميع الدول المشار اليها في الفقـره مـن   يقوم االمين العام لالم 

  : من العه بالتفاصيل التاليه٤٨الماده 
   من هذا البروتكول ٢التحفظات و الرسائل و االخطارات الصادره بموجب الماده   - أ

   من هذا البروتكول٥ او الماده ٤البيانات الصادره بموجب الماده -ب
   من هذا البروتكول٧و االنضمامات بموجب الماده التوقيعات و التصديقات -ج
   منه٨ تاريخ بدء نفاذ هذا البروتكول بموجب الماده -د

  
  :١١الماده 

يودع هذا البروتكول الذي تتساوي نـصوصه االسـبانيه و االنجليزيـه والروسـيه               -١
  والصينيه و العربيه والفرنسيه في الحجيه في محفوظات االمم المتحده

م بارسال نسخ موثقه من هذا البروتكول الي جميع الدول المشار اليها            يقوم االمين العا   -٢
   من العهد ٤٨في الماده 
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  الفصل الخامس
  

  الحكم المحلي
  

  
يهدف هذا الفصل الي إلقاء الضوء علي قانون الحكم المحلي في 

   وقانون نظام االدارة المحلية و وحداتها و اختصاصاتهاالدستور
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  الوحدة األولي
  

   الحكم المحلي وقانوننظم
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  :عنوان النشاط 
  

  الوصول بالمشاركات الي فهم نظام الحكم المحلي في مصر: الهدف 
  

   دقيقة٣٠  : الزمن 
  

   الورق القالب –العصف الذهني   :الوسيلة التدريبية المستخدمة
  

  :وصف النشاط 
  
  :األسئلة اآلتية يدير الميسر النقاش عن طريق طرح  -١

   عرف ماهية المركزية في اإلدارة؟-       
   ما هي الالمركزية في اإلدارة؟-       
   وازن بين المركزية و الالمركزية في اإلدارة؟-       
   بأي من النظامين تأخذ جمهورية مصر العربية؟-       
  قيم نظام الحكم المحلي في جمهورية مصر العربية؟-       
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   ٨ورقة مرجعية رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نظم اإلدارة 

  النظام االمركزى النظام المركزى

تتركز السلطة 
 واالختصاص

فى هذا النظام فى 
 يد الحكومة 
 المركزية 

 فى عاصمة الدولة 
 أى فى 

 أيد الوزراء
ض قرارات بالتفوي
فى بعض 

 االختصاصات

ة عدم التركيز اإلدار -ا 
 المركزية 

  
 

ويتم مباشرة االختصاصات 
فى ظل هذا النظام عن 
طريق صدور قرارات 
وزراية من الوزراء 
المركزيين بتفويض 

لين بالوحدات العام
اإلدارية فى مباشرة 
بعض االختصاصات 

  نيابة عنهم 
 وفى حالة الغاء هذه 

  القرارات 
 من الوزير المركزى فتعود 
االختصاصات مركزية 

  مرة ثانية 

   اإلدارة المحلية–ب 
  يقتضى األخذ بهذا النظام صدور

قانون يحدد به السلطات 
  واالختصاصات 

التى تباشر على المستوى 
 على التى تباشرالمحلى وتلك 

  .المستوى المركزى
ويأخذ القانون المصرى  لإلدارة 

  المحلية 
بنقل جميع االختصاصات المقررة 

للوزارات بمقتضى القوانين 
واللوائح المعمول بها إلى 

وحدات اإلدارة المحلية فيما عدا 
 :  
   المرافق القومية– ١
 المرافق ذات الطبيعة – ٢

الخاصة التى يصدر بها قرار 
  .ية رئيس الجمهور

 ةويسمى هذا النظام باالمركزي
اإلدارية اإلدارية حيث يتم نقل 
اختصاصات السلطة التنفيذية 
   .فقط إوحدات اإلدارة المحلية

 الحكم المحلى
     

بمقتضاه تنتقل جميع 
السلطات واالختصاصات 
من الدولة إلى وحدات 

الحكم المحلى حيث تنتقل 
  : اختصاصات كل من 

   السلطة التشريعية –ا 
   السلطة التنفيذية –ب 
  طة القضائية  السل–ج 

باإلضافة إلى أن وحدة 
الحكم المحلى تقوم بتمويل 

  .موازنتها ذاتياً 
  

ويطلق على هذا النظام 
   السياسية ةبنظام الالمركزي
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  جمهورية مصر العربيةدستور
١٩٧١ سبتمبر ١١الصادر فى   

٢٠٠٧والمعدل فى ابريل   
:الباب الخامس الفصل الثالث الفرع الثالث   

 اإلدارة المحلية
 

  ):١٦١(مادة
، منهـا المحافظـات   ةبالشخصية االعتبارية تتمتع  إداريوحداتتقسم جمهورية مصر العربية إلى  

والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية االعتباريـة إذا أقتـضت               
  .المصلحة العامة ذلك

 وينظم وسائل تمكين الوحدات اإلداريـة مـن تـوفير المرافـق              ، ويكفل القانون دعم الالمركزية   
  . ض بها وحسن إدارتها والنهو ، والخدمات المحلية

  
   ):١٦٢(مادة

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات اإلدارية عـن طريـق االنتخـاب               
المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على األقل من العمال والفالحين، ويكفـل               
ــدريجيا  ــا تـــــ ــسلطة إليهـــــ ــل الـــــ ــانون نقـــــ   .القـــــ

  . المجالس بطريق االنتخاب من بين األعضاء ووكالءءويكون اختيار رؤسا
  

    ):١٦٣(مادة
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات           
أعضائها، وعالقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة             

  .على أوجه النشاط المختلفة
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 قانون نظام اإلدارة المحلية 
 الباب األول 

 التنظيمات األساسية لإلدارة المحلية 
 الفصل األول 

 وحدات اإلدارة المحلية واختصاصاتها 
 

  
  قانون ١مادة 

  
وحدات اإلدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن واألحياء والقرى، ويكون لكل منها 

 إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو الشخصية االعتبارية ويتم
  : التالي

  : المحافظات) أ(
  بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة 

  
  : المراكز والمدن واألحياء) ب(

  بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة 
  
  : القرى ) ج(

بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس 
  .للمحافظة الشعبي

   
ويكون للمحافظات ، ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة

  . ة والمدينةذات المدينة الواحدة الموارد واالختصاصات المقررة للمحافظ
ويباشر المركز أو الحي بحسب األحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي ال 

  .تدخل في نطاق وحدات محلية قروية 
  

  ة الالئح:١مادة 
يكون تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية 

ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء العنصر السكاني .. ة لكل وحدةواالقتصادية والعمراني
وتكامل وحدات الخدمات واإلنتاج وذلك وفقا للقواعد واألوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس 

  . مجلس الوزراء 



 مصريين بال حدود للتنمية  
137 

  
   الالئحة :٢مادة 

افظات وتحديد يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المح
ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المراكز والمدن . نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها

واألحياء وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها بناء على اقتراح الوزير المختص باإلدارة المحلية 
إنشاء القـرى ويصدر قـرار المحافـظ ب. وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة 

وتحديد نطاقهـا وتغيير أسمائهـا وإلغائها بناء علـى اقـتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز 
  المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة

  
  قانون  ٥٨مادة 

  
  .يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء 
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  الوحدة الثانية
  

  الحكم المحلي
  

  )اإلدارة و الواقع ( 
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   ماذا تعرف عن الحكم المحلي:عنوان النشاط 

  
   التعرف علي كل ما يتعلق بإدارة الحكم المحلي : الهدف 

  
   دقيقة٢٠  : الزمن 

  
   الورق القالب- الداتا شو– العصف الذهني  :الوسيلة التدريبية المستخدمة

  
  :اط وصف النش

  
 يدير الميسر النقاش عن طريق طرح األسئلة اآلتية  -     

   ما هي شروط الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي ؟-١     
  ؟ ما هي أدوات الرقابة داخل المجلس-٢     
 ؟الدارة المحلية في مصرالهيكل التنظيمي لهل تعرف  -٣     
  ؟  كيفية تشكيل المجالس المحلية-٤         
  ما هي حقوق و واجبات أعضاء المجالس الشعبية المحلية ؟-٥         

  .  يقوم الميسر بجمع استجابات المشاركات علي كل سؤال علي الورق القالب-
 .يتم مناقشة هذه االستجابات بين المشاركات و المدرب  -
 يقوم المدرب بعرض اجابات األسئلة من خالل الداتا شو -
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 ٩جعية رقم ورقة مر
   

  الشروط الالزمة
  للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية

  
   ٧٥مادة 

  
  : يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي

  
   أن يكـــون متمتعـــا بجنـــسية جمهوريـــة مـــصر العربيـــة      - ١
   سنة ميالدية كاملـة علـى األقـل يـوم االنتخـاب             ٢٥ أن يكون بالغا من العمر       - ٢
 أن يكون مقيدا في جداول االنتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله    - ٣

ــا   ــي نطاقهـــــــ ــة فـــــــ ــل إقامـــــــ   محـــــــ
   أن يجيــــــــــد القــــــــــراءة والكتابــــــــــة   - ٤
   أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفي مـن أدائهـا طبقـا للقـانون                  - ٥

اء الهيئـات القـضائية الترشـيح       وال يجوز ألفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعض        
  . للعــضوية بالمجــالس الــشعبية المحليــة قبــل تقــديم اســتقاالتهم مــن وظــائفهم 

كما ال يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء               
األجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجـالس الـشعبية المحليـة             

  . حدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقـديم االسـتقالة منهـا              للو
تعتبر االستقاالت  ، ومع مراعاة القواعد المنظمة لالستقالة من القوات المسلحة والشرطة          

  المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمه
  

  ادوات الرقابه
 

  االسئله 
يه المحليه للمراكز والمدن والقرى توجيه أسئلة لرؤساء الوحدات   العضاء المجالس الشعب  

المحليه  ولمديرى االدارات  ولرؤساء االجهزة التنفيذيه  ورؤساء الهيئات العامـه فـى               
نطاق الوحدات المحليه فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم  ويجب أن يكون السؤال              

 بمصلحة خاصة بمقدمه ،أو يكون له صـفة         فى أمر من االمور المحليه وأال يكون متعلقاً       
شخصيه وعى منتوجه اليه أسئله االعضاء االجابه عليها شفاهة بجلـسة المجلـس اال اذا     
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رأى المجلس االكتفاء برد مكتوب عنها  وقد عهد القانون الى الالئحه الداخليـه تنظـيم                
  :إجراءات وأوضاع تقديم االسئله والرد عليها  وذلك علىالنحو التالى 

اليجوزأن يوجه السؤال اال من عضو واحد  ويجب أنيكون السؤال واضـحاً  وقـصوراً           
ان يكون خالياً منالعبارات غيراالئقه      ،على االمور المراد االستفاهم عنه بدون أى تعليق ،          

 عليه  ، ويجوز للعضو أن يستجيب سؤاله فى أى وقت قبل االجابه
وم رئيس المجلس بابالغ السؤال الـى رئـيس         يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس ويق      

الوحدة  والذى يبلغ رؤساء االجهزة التنفيذيه باالسئله الموجهة الـيهم ،  ويتـابع اعـداد               
  .االجابه عليها 

يدرج السؤال فى  جدول أعمال اقرب اجتماع بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ أبالغـه                
  لرئيس الوحدة 

  ل  وباالتفاق مع رئيس الوحده وتقصير هذا الميعاد للمجلس فى حالة االستعجا ويجوز 
  ترسل صورة السؤال مع جدول األعمال الى االعضاء 

 على رؤساء األجهزة التنفيذيه ورؤساء الهيئات العامـه االجابـه بأنفـسهم علىاسـئلة              
االعضاء المدرجه فى جدول االعمال، ولهم أن يطلبوا تأجيل اإلجابه لجلسة تاليه يحددها             

  س المجل
اذا غاب مقدم السؤال يكون لمن وجه اليه أن يودع االجابه باللجنـه الدائمـه للمجلـس                  

  وفى هذه الحاله يجوز للجنه أن تعلق االجابة ....  ويثبت ذلك بملحق مضبطة المجلس 
 وللعضو الذى  وجه  للسؤال دون غيرة أن يستوضح من وجة اليه الـسؤال وأن يعلـق      

ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يأذن حـسب تقـدير ه           .... حده  على أجابته بايجاز مرة وا    
  .لعضو أخر بتعليق موجز 

لرئيس المجلس فى جميع االحوال أن يحيل السؤالواالجابه عنه  والتعليقات التى أثيـرت              
  بشأنه الى اللجنه المختصه لدراسة موضوعه واخطار المجلس بنتيجه دراسته 

    لالسئله االاذا قرر المجلس غير ذلكيخصص فى أول الجلسه وقت يحدده الرئيس
اذا طلب مقدم السؤال االجابه على السؤال كتابة يرسل رئيس الوحده االجابه الى رئـيس               
المجلس خالل اسبوعين لتبليغها الى مقدم السؤال ، ولرئيس الوحده أن يخطـر رئـيس               

 المجلس بتأجيل االجابه عنها كتابة
  جوبه بملحق مضبطة المجلس  وفى جميع االحوال تنشر االسئله واال

  
  طلبات االحاطه  

لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمركز  والمدينـة والقريـه أن يطلـب                
احاطة رئيس الوحده أو مديريى االدارات أو رؤسا ء االجهزة التنفيذيه ورؤساء الهيئات             

له فـى الـشئون فـى       العامه العامله فى نطاق الوحده علماً بأمر أله أهميه عامه  وعاج           
  اختصاصاتهم 



 مصريين بال حدود للتنمية  
142 

وعلى مقدم طلب االحاطه أن يحدد االمور التى يتضمنها ويبين صفتها العامه والعالملـه               
وقد عهدالقانون الى الالئحه الداخليه تنظم إجراءات وأوضاع تقـديم طلبـات االحاطـه              

  -:واالجابه عنها وذلك علىالنحو التالى 
جلس مبيناً به صفة عامه موضوع الطلب االحاطه         يقدم طلب االحاطه كتابة الىرئيس الم     

ويجب اال يتضمن طلب االحاطه عبارات غيرالئقه  ويبلغ طلب االحاطـه الـال رئـيس           
الوحده الذى يقوم بمتابعة اعداد الر عليه اذا كان متعلقاً بمد يريالمـديريات أو رؤسـاء                

  .االجهزة التفيذيه 
بل مضى سبة ايام على االقل على تقديميه        ال تجوز المناقشه فى موضوع طلب االحاطه ق       

  اال أذا قبل من وجه اليه الطلب مناقشته قبل ذلك 
ويدرج رئيس المجلس طلب االحاطه فى جدول االعمال أول جلسة بعد ابالغـه لـرئيس        

  الوحده وبموافقته  وذلك اتحديد موعد المناقشه 
اً وثيقاً وتحصل ايـشرح     وتضم طلبات االحاطه ذات الموضوع الواحد والمرتبطه ارتباط       

أحد مقدمى الطلب فى الجلسه المحدده لمناقشتى ثم يقوم من وجه اليه الطلب بالرد وبعـد                
 ذلك تجرى المناقشه 

بعد االنتهاء من مناقشة طلب االحاطه يعرض الرئيس االقتراحات التى تكون قد قـدمت              
شه  واالنتقال الى جـدول      فى شأنه واذا لم تكن هناك اقتراحات أعلن الرئيس انتهاء المناق          

  واالعمال 
ولرئسي المجلس الشعبى  المحلى للمحافظة أن يرفع تقريباً الى مجلس الوزاراء للنظـر              
فيما اسفرت عنه نتيجة طلب االحاطه من أمور لم تتخذ االجهزة التنفيذيه بالمحافظه على              

  .االجراءات الالزمه لتداركها 
 الخاصه بطلب االحاطه اال لمقدم  االقتـراح         ال يجوز الكالم عن عن عرض االقتراحات      

ليشرح اقتراحه بايجاز ، وللمجلس أن يحيل االقتراحات المقدمه او بعضها الـى احـدى               
  .لجانه لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليه 

  يدرج طلب االحاطه فى جدول االعمال قبل االسئله مباشرة 
عد ادارجه بجدول االعمال اال اذا وافـق        ال يجوز لمقدمى طلب االحاطه استراد طلبهم ب       

  .المجلس على طلب استراده 
   لمناقشه فيها وقت واحد

  
 :طلبات المناقشه 

يجوز لعدد  ال يقل عن خمسه أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلبوا طرح موضوع               
  عام يتصل بالوحده المحليه للمناقشه العامه 

  رأى بشأنها وذلك وفقاً لالوضاع االتيه وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل ال
يقدم طلب المناقشه كتابة  ويرفع هذا الطلب الالرئيس الوحده المحليه المختصه  ويقـوم               
رئيس الوحده بإحالة تقرير المجلس التنفيذى المختص عن بحث ودراسة الطلب مشفوعاً            



 مصريين بال حدود للتنمية  
143 

ـ   لمناقشته وتبـادل الرأىوات   براية الى المجلس الشعبى المحلى المختص        رار أو  خـاذ الق
لرئيس المجلس أن يقترح اقفـال       التوصيه الالزمه يشأنه مع مراعاة االعتبارات المحليه      

باب المناقشه إذا رأى أن الموضوع قد استوفىبحثه ، كما يجوز اقتراح إقفال بابالمناقشه              
بناء علىطلب كتابى موقع من خمس أعضاء المجلس على االقل ويعرض هذا االقتـراح              

 س على المجل
  

 االقتراحات 
لررؤساءالوحدات المحليه ولكل عضو من اعضاء المجـالس الـشعبيه المحليـه التقـدم           

  :باقتراحات الى المجلس الشعبى المحلى المختص وفقاً لالوضاع واالجراءات التاليه 
يقدم االقتراح كتابة الىرئيس المجلس  مرفقاً بهمذكرة شارحه لموضوعه ويحيل المجلس            

  اللجنه الدائمه لبحثه  للمجلس تقديم تقرير عنه يعرض على المجلس االقتراح الى 
يدرج االقتراح والتقرير فى جدول االعمال القرب اجتماع وللمجلس أن يقرر فـى ذلـك          

  ..مايراه مناسباً 
  

   أعضاء المجالس الشعبيه المحليهحقوق وواجبات
 

حليه عمل شعبى تطوعى     أود باد ى ذى بدء أن أوضح أن العضويه بالمجالس الشعبيه الم           
والتزام شخصى  وأدبى  وأنها تكييف التشريف وبذلك فهى عمل بال أجر وال نفع خاص                
وهى عمل أضافى وعبء يتحمله العضو حيث ال تفرغ العـضاء أو رؤسـاء ووكـالء                

  المجالس الشعبيه المحليه 
حها كمـا    أالأن أعضاء تلك المجالس لهم حقوق وعليهم واجبات والتزامات نود أن نوض           

  :وردت فى القانون والئحته التنفيذيه  وهذه الحقوق والواجبات تتمثل فى النقاط التاليه 
  ال يسأل عضو المجلس الشعبى المحلى عما يبديـه مـن اراء اثنـاء اجتماعـات                   -١

  ومناقشات المجلس ولجانه 
 يجب على السلطكات المختصه اخطار المجلس الشعبى المحلـى بمـا يتخـذ مـن                -٢

اءات جنائيه ضد أعضاء المجلس خالل ثمان واربعين ساعه على االكثر من تـاريخ              اجر
االجراءات ، كما يتعين اخطار ه قبل مباشرت اية اجراءات تأديبيه ضـدهم اذا               اتاذ هذه 

 كانو ا من العاملين بالجهاز االدارة للدوله أو القطاع العام أو القطاع الخاص 
بى المحلى قبل تنفي نقل أحد أعضاء المجلـس مـن            يتعين أخذ موافقة المجلس الشع     -٣

  وظيفته اال اذا كان بناء على طلبه
 على الجهه التى يعمل بها عضو المجلس أت تيسر له أداء واجبات العضويه بما فى                -٤

ذلك حضور الجلسات بالمجلس وفى جميع االحوال يعتبر العضو اثنتاء تأديـة واجبـات              
  العضويه قائماً بعمله الرسمى 
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 ال يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى وظائف وحدات االدارة المحليـه              -٥
أو نقلهم أثناء عضويتهم االبموافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبى المحلى المختص واغلبية            

  أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظه 
 مجلسها الشعبى    يحظر التعاقد بالذات او بالواسطه بين الوحده المحليه وأى عضو فى           -٦

، اال فى حالة الضرورة ، وجود مصلحه محققه للوحده المحليه  بموافقة أغلبية أعـضاء                
  ..المجلس الشعبى المحلى المختص  والمحافظ المختص 

 يحظر عضو المجلس الشعبى المحلى أن  يحشر جلسات المجلس أو لجانه أذا كانت               -٧
ابعه بالذاتاو بالواسطه مصلحه شخصيه فى      له أو الحد أقاربه أو أصهارة حتى الدرجه الر        

  .المسأله المعروضه أو اذا كان وصياً أو قيماً أو وكيالً عمن له فيها مثل هذه المصلحه 
 ال يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبيه المحليه فى أى اعمال تنفيذيه او االشتراك              -٨

خـدمات بالمنـاطق    فى عضوية لجان ذات طابع تنفيذى ، عدا اشتراكهم فـى لجـان ال             
  .الصناعيه  واللجان التى تشكل الدارة المشروعات المشتركه بين الوحدات المحليه 

  ال يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أية رواتـب أو مكافـأت مقابـل عملـه           -٩
ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبيه المحليه والمجالس التنفيذيه مقابل ما يتكبدونه مـن             

  .ا تحدده الالئحه التنفيذيه أعباء طبقاً لم
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب من رئيسه ادارج موضوع معـين فـى                -١٠

جدول أعمال المجلس قبل أنعقاده باسبوع على االقل  وعلى رئيس المجلس أن يحيل الى               
 .اللجنه المختصه ما يقدمه االعضاء من اقتراحات وموضوع 

ء من أعضاء المجلس الشعبى أن يطلبوا طرح        لعدد ال يقل عن خمسة أعضا      يجوز -١١
  موضوع عام يتصل بالمحافظه أو بغيرها من الوحدات المحليه فى نطاقها للمناقشة العامه 

لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمركز  وللمدين وللقريه أن يوجه               -١٢
يه بالوحـدة علمـاً     لرئيس الوحدة ولكل من مديري  المديريات أو رؤساء االجهزة التنفيذ          
  ..بأمر له أهمية عامه  وعاجله فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم 

  
  

 تشكيل المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية 
  

 :تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات 
 يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة اعضاء عن كل مركز او قـسم                 -

  على االقل من العمال والفالحين  % ٥٠اب الحد المباشر على ان يكون ادارى باالنتخ
ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين اعضائه فى اول اجتماع لـدور              -

االنعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين على ان يكون احـدهما علـى               
  ٠االقل من العمال او الفالحين 
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غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسـة          ويحل محل الرئيس عند      -
الكبر االعضاء سنا اذا غاب الرئيس والوكيلين واذا خال مكـان احـدهم انتخـب       

 ٠المجلس من يحل محله الى نهاية مدته 
 : اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات 

عبية المحلية االخرى فى    يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الش       
  :نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون والئحتة التنفيذية بما يأتى 

  ٠  االشراف والرقابة على اعمال ونشاط هذه المجالس - ١
  التصديق او االعتراض على القرارات  التى تصدر نت هذه المجالس فى الحـدود                - ٢

  ٠ية التى تقررها الالئحة التنفيذ
الموافقة على اقتراحات المجالس بانشاء أو الغاء الوحـدات المحليـة فـى نطـاق                 -٣

 خمسة عشر يوما من     المحافظة أو تعيين أسمائها ويبلغ رئيس المجلس الى المحافظ خالل         
  تاريخ صدورها 

  يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مـال مـن اموالهـا            -٤
منقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيـق غـرض    الثابتة أو ال  

الذى نفع عام وذلك اذا كان التصرف أو التأجير الحدى الوزارات أو المصالح الحكومية              
أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصـة ذات النفـع              

  ٠العام 
  

   :المحافظون  
فظة محافظ  يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية            محا يكون لكل 

وال يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو الـشورى أو المجـالس المحليـة                
  ٠ويعتبر المحافظ ممثال للسلطة التنفيذية بالمحافظة 

ت يتولى المحافظ بالنسية الى جميع المرافق العامة التى تـدخل ى اختـصاصات وحـدا              
االدارة المحلية وفقا الحكام هذا القانون جميع السلطات واالختصاصات التنفيذية المقررة           
للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى داشرة اختصاصة رئيسا لجميـع            

  ٠االجهزة والمرافق المحلية 
س ادارات  وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجـال          

   ٠الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة 
ويتولى االشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فـروع الـوزارات            
التى لم تنقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية فيما عذا الهيئـات القـضائية والجهـات      

 وحسن  ٠٠الحظات واقتراح الحلول الالزمة فى شأن االنتاج        المعاونة لها وذلك بابداء الم    
   ٠ التدابير المالئمة لحماية امنهااالداء ،  كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ

يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى تقع             
  ٠لمجتمع المحلى بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض با
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ويتم انشاء الكليات والمعاهد العليا باالتفاق بين المحافظ ومجلـس الجامعـة المخـتص              
والمجلس االعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى علـى ان يكـون المحـافظ          
ورئيس الجامعة مسئولين عن االمن بالجامعات وذلك على النحو الـذى تبينـه الالئحـة               

 ٠التنفيذية 
 المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلـت              كوني

  ٠اختصاصاتها الى الوحدات المحلية ويماؤس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير 
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقـل        -

لية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونه لها بمـا          اختصاصها الى الوحدات المح   
  :يأتى 

  اقتراح نقل أى عامل من المحافظة اذا تبين أن وجوده فيما ال يتالءم مع المـصلحة                  -أ  
  ٠العامة 

  ابداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار مـن الـسلطة                -ب  
  المختصة 

  ٠حقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزير   االحالة الى الت-ج 
  طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فـى نطـاق       -د  

  ٠المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التاديبية عليهم من السلطة المختصة 
 من اجراء أو اصـدره مـن              ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه       

  ٠قرارات فى االحوال السابقة خالل سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها 
       ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحليـة أن             

   ٠يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته 
اعفائه من منصبه         يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه و          

  ٠قرار من رئيس الجمهورية 
     وال يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بمجلـس الـشورى أو               

  ٠بالمجالس الشعبية المحلية 
 ٠ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش 

عمـال وظيفتـه اليمـين      ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبـل مباشـرته أ           
   ) ٢٥( المنصوص غليها فى المادة 

  ٠ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت اشراف المحافظ وتوجيهه 
ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين  بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئـيس الجمهوريـة وال              
يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فـى مباشـرة أعمـال                

  ٠ظائفهم الى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين و
ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فـى المـسائل              

  ئح بالنسبة لديوان عام المحافظة المالية واالدارية المنصوص عليها فى القوانين واللوا
  يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد 
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  ٠وال يجوز الى من شاغلى المناصب السابقة أن يكون عضوا بالمجالس الشعبية المحلية 
    للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه أو الـى سـكرتير عـام               

لوحدات المحلية  المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى رؤساء المصالح أو رؤساء ا           
  ٠االخرى 

  
    -:تشكيل المجالس التنفيذية للمحافظات 

  : وعضوية ٠٠  يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ 
   ٠نواب المحافظ   - ١
رؤساء المراكز والمدن واالحياء ورؤساء المصالح واالجهزة والهيئات العامة فـى             - ٢

  ٠ التنفيذية نطاق المحافظة الذين  تحددهم الالئحة
  ٠سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس   - ٣

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على االقل كل شهر فى المكان الذى يحدده               
٠  

  :   يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة االختصاصات اآلتيه 
ـ           - ١ يم مـستوى االداء    متابعة االعمال التى تتوالها االجهزة التنفيذية للمحافظـة وتقي

  ٠وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة 
اعداد مشروع موازنـة المحافظـة واقتـراح توزيـع االعتمـادات المخصـصة               - ٢

 ٠لالستثمارات بعد اعتمادها من الوحدات المحلية 
معاوتة المحافظ فى وضع الخطط االدارية والمالية الالزمـة لـشئون المحافظـة               - ٣

  ٠ضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ ولو
  وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل باالجهزة االدارية والتنفيذية بالمحافظة   - ٤
    وضع القواعد العامة الدارة واستثمار اراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها- ٥
  ٠شروعات االسكان والتخطيط العمرانى   وضع القواعد الخاصة بم- ٦ 
دراسة وابداء الراى فى الموضوعات التى ستعرض على المجلس الشعبى المحلى             - ٧

  ٠للمحافظة من النواحى الفنية واالدارية والقانونية 
   ٠دراسة وابداء الراى فى الموضوعات االستثمارية التى تتوالها المحافظة   - ٨
  ٠ اليه المحافظ أو المجلس الشعبى المحلى من الموضوعات   دراسة وبحث ما يحيله- ٩
 يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة الجتماع يشترك            - 

فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم وذلك لمناقشة اسلوب تحقيق التنمية االقتـصادية             
تعلقة بهذا الشأن ولتبادل الـرأى        وتنفيذ الخطط والبرامج الم     ٠٠واالجتماعية بالمحافظة   

فيما يطرح من موضوعات ولنصف األعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة الحق           
  ٠فى الدعوة الى عقد هذا االجتماع 
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 وفى ٠٠٠يحل أقدم نواب المحافظ وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه           - 
 ويباشر من يحل    ٠٠لمصالح محل المحافظ    حالة غيابهم يحل مدير االمن ثم أقدم رؤساء ا        

  محل المحافظ جميع اختصاصاته
  :  ويضم المجلس التنفيذى للمحافظة الى عضويته رؤساء المصالح والهيئات اآلتية  -

 – الزراعـة    – التعمير واستصالح االراضـى      –االسكان  – الصحة   – التعليم   –الداخلية  
    القوى العاملة–التأميينات االجتماعية  –الشئون االجتماعية – الرى –الطب البيطرى 

 – الثقافـة    – الصناعة   – الكهرباء   – المواصالت   – النقل   –التموين والتجارة الداخلية     –
 التنظـيم   – الماليـة    – األزهـر    – األوقـاف    – الشباب والرياضة    – السياحة   –االعالم  
اق المحافظـة وبنـك      الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نط         –واالدارة  

 .. التنمية واالئتمان الزراعى 
يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم ادارى بعشرة اعضاء علـى ان                 
يكون احدهم باالنتخاب الفردى ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى يـضم قـسما              

  ٠اداريا واحدا من ستة عشر عضوا على أن يكون أحدهم باالنتخاب الفردى 
   

 : تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمراكز
 يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختـاره رئـيس مجلـس                - 

الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية واالدارية            
  ..ية بالنسبة الجهزة وموازنة المركز على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذ

لمركز تفويضه فـى     ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز ولرئيس ا          -  
  .بعض اختصاصاته 

 ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز فى حالة غيابه وفى حالة غيابهما يحل -  
مأمور المركز محل رئيس المركز ويباشر من يحـل محـل رئـيس المركـز وجميـع                 

  .اختصاصاته 
مـن هـذا     ) ٢٥( ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته أعماله اليمين المبينه بالمادة           -   

  .القانون أمام المجلس الشعبى المحلى للمركز 
  

 تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمدن واالحياء
يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فـى            : رئيس المدينة   

دارية بالنسبة الجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه الالئحـة           المسائل المالية واال  
  .أمام مجلس المدينة قبل مباشرته العماله  ) ٢٥( ويقسم اليمين المبينة بالمادة . التنفيذية 

  
  :تشكيل المجالس التنفيذية للمدن 

  :يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من 
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وقد حددتهم  ( ى إدارات الخدمات واإلنتاج بالمدينة الذين تحددهم الالئحة التنفيذية          مدير-١
  الالئحة من اإلدارات المنصوص عليها بالنسبة للمركز 

  .سكرتير المدينة ويكون امينا للمجلس-٢
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على االقل كل اسبوعين فى المكـان الـذى                

  .رئيس يحل محله مأمور المركز يحدده وفى غياب ال
  

   -:تشكيل المجالس الشعبية المحلية للقرى 
رئيس القرية يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية              
واالدارية بالنسبة الجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرتة العمالـه اليمـين             

  .لمجلس الشعبى المحلى للقرية أمام ا ) ٢٥( المبينة بالمادة 
يشكل فى كل قرية مجلس شعبى محلى من اربعة وعشرين عضوا على انه اذا كان نطاق           

  ..الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة
تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على االقل وباقى القرى بعضو واحد علـى               

  .االقل لكل منها 
ز فى جميع االحوال ان يزيد اعضاء المجلس على اربعة وعشرين عضو االبعدد             واليجو

 .يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية 
  

  -:تشكيل المجالس التنفيذية للقرى  
  :يشكل بكل قرية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من 

ذية بدائرة القرية الذين تحددهم الالئحة التنفيذية وقـد حـددتهم           رؤساء األجهزة التنفي  -١
  :الالئحة فى الجهات االتية 

  بنك القرية – االسكان – الزراعة – الصحة – الشئون االجتماعية – التعليم –الداخلية 
  .ويكون امينا للمجلس ...سكرتير القرية -٢

 اسبوعين فى المكـان الـذى       ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على االقل كل         
   .يحدده وفى غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء االجهزة التنفيذية بالقرية

  
  نظام الكالم فى الجلسات

 
ال يجوز ألحد أن يتلم فى الجلسه اال بعد أن يطلب الكالم ويأذن لـه الـرئيس يـذلك                     -

  .وعلى الرئيس أن يراعى االذن لطالبى حسب ترتيب طلباتهم 
يقبل للعضو الذى يؤذن له فى الكالم أن يتكم أكثر من ربع ساعه كمـا ال يجـوز                  ال   -

للمجلـس   للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين فى ذات الموضوع اال أذا أجاز المجلس  ذلك              
بناء على اقتراح من رئيسه أو اللجنه المختصه أو بناء على طلب كتابى مقدم من عشرة                
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عيناً لالنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات  وأخذ الرأى         اعضاء على االقل أن يحدد وقتاً م      
 .فيه 

يتكلم من يؤذن له بالكالم وقوفاً من مكا نه أوة من فوق المنبر اذادعاه الرئيس للكـالم                  -
منه ويتكلم رؤساء اللجان او المقرون أو أحد مقدمى طلب االحاطه من فوق المنبر دائماً               

الفى التقارير ونصوص االقتراح وما يـستانس بـه   وال يجوز التالوه بغير أذن المجلس ا 
  المتكلم من أوراق 

 ال يجوز  للمتكلم أن يوجه الكالم لغير الرئيس أو هيئه المجلس  ويجب على المـتكلم                   -
اال يكررقواله وال أقوال غيرة كما ال يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث               

وال يجوز ال حد     -أن يأتى أمرا مخال بالنظام        أو يستعمل عباراتغير الئقه أو ماسة وال        
غير رئيس الجلسه مقاطعة المتكلم وال ابداء أية مالحظة اليه  وللرئيس وحده الحق فـى                
أن يلفت نظر المتكلم فى اية لحظة اثناء كالمه الى مراعاة أحكام الالئحه أو توجيه نظر                 

  .اله فى الكالم الى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنه ال محل السترس
واذا  لم يمثل العضو  لفت الرئيس نظرة مرة أخرى ويتم اثبـات ذلـك بالمـضبطه                    -

وللرئيس فى هذه الحاله ان ينادى العضو المتكلم الى باسمه ويحزره من الخروج علـى               
النظام وله اذاا اقتضى االمر منعه من االستمرار فى الكالم فاذا اعترض العـضو علـى                

  .ذ رأى المجلس فى ذلك ويصدر قرارالمجلس دون مناقشة قرار الرئيس أخ
يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أو لـم        للمجلس بناء على اقتراح رئيس الجلسه أن       -

  -:يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكالم أحد الجزاءات التاليه 
  منعه من الكالم بقية الجلسه  -١ 
  توجيه اللوم  -٢ 
الجتماع  وحرمانه من االشتراك فـى أعمـال المجلـس لمـدة              اخراجه من قاعة ا     -٣

التتجاوز جلستين  ويصدر قرا  المجلس فى الجلسه ذاتها  بعد سماع اقوال العضو أومن                
واذا اختل النظام بالجلسه ولم يتمكن الـرئيس مـن          .من زمالئه  ودون مناقشة       ينيه عنه 

 ال تزيد عن نـصف      ة اوقفها لمد  أعادته أعلن عزمه على وقف الجلسه فاذا لم يعد النظام         
بالنظام بعد اعادةالجلسه اجلها الرئيس  واعلن موعد الجلـسه           ساعه فاذا استمر االخالل   

  القادمه 
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  جلسة محاكاة: عنوان النشاط 
  

   يساعد هذا النشاط علي طرح بعض القضايا داخل المجتمع-١ : الهدف 
  نظر الي بعض القضايا بمنظور الجنس  اتاحة الفرصة للمشاركات بال-٢           

  .               اآلخر 
  .الضوء علي وضع المرأة داخل جلسات المجلس المحلي إلقاء  -٣           

   دقيقة٤٠  : الزمن 
  لعب أدوار : الوسيلة التدريبية المستخدمة

  
  : و تنقسم الي قسمين :وصف النشاط 

  
  القسم األول

  المشاركات في التدريب من أعضاء المجلس المحلي  يقوم بعض -١   دقيقة ٣٠
                   بتمثيل مسرحية عن جلسة مجلس محلي و يختاروا موضوع 

  يبرز ما تواجههه المرأة داخل                   لمناقشته في الجلسة أثناء المسرحية
  ما البد أن                  جلسات المجلس المحلي من عنف و تأييد من الرجال ، ك

  رد فعل المرأة لمواجهة هذا العنف الموجه إليها                 يوضح السيناريو 
   .                 بشكل إيجابي و آخر سلبي 

   يتم تمثيل المسرحية مرتين بنفس السيناريو -٢              
   في المرة األولي اليعلق عليه من المتفرجين -٣              
   في المرة الثانية يتم التعليق أثناء عرض المسرحية ، فاذا أعترض -٤              

                  أحد المتفرجين علي احدي وجهات النظر المعروضة في المسرحية
   يقوم برفع كارت برتقالي لإلعتراض ثم يقوم بتمثيل وجهة نظره في               
  يه الموقف الذي اعترض عل                

   من اإلعالن١٩وفقا للمادة" انتهاء المتفرج من عرض رأيه و بعد-٥             
  بنفس الممثلين يتم استكمال المسرحية " العالمي لحقوق اإلنسان                 
   األساسين                 

  
  :القسم الثاني 

  : بعد االنتهاء من المسرحية يتم مناقشة اآلتي -٦     دقائق١٠ 
   سلبيات العرض-                     
   ايجابيات العرض-                     


