
  
 مصطلحات حقوق اإلنسان 

   

 عمل تقوم به الحكومة أو مؤسسة خاصة لتعويض جماعة عن تمييز حصل في :تمييز إيجابي .1
السابق على أسس اختالف النوع ، العرق، األصول االثنية ، الدين أو العجز عن الدراسة 

 . ،الوظيفة، أو المشاركة السياسية 
 دولة شاركت في 189ثائق ثم الموافقة عليها من قبل  وهي و:إعالن وخطة عمل مؤتمر بكين .2

 مجاالً من مجاالت االهتمام واألعمال 12وتتضمن . 1995المؤتمر الرابع للنساء في بكين عام 
 . أو التدابير التي يجب على الحكومة والمواطنين اتخاذها لتعزيز حقوق اإلنسان للنساء

 تأسيسه من قبل المجلس االقتصادي  هيكـل شبه حكومي تم:لجنة حــقوق اإلنسان .3
في األمم المتحدة للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق ) ECOSCO( واالجتماعي 

وهي واحدة من أولى وأهم هياكل حقوق . كتابة توصيات ،وإصدار القرارات وإجراء تحقيقات
 . تجتمع اللجنة مره كل سنة لمدة ستة أسابيع .  اإلنسان الدولية 

 منظمة شبه حكومية 46 وهي مكونة من 1946 تأسست عام ) :csw( لجنة حالة المرأة  . 4
من قبل مجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة لتحضير التوصيات حول أوضاع النساء 

 . في العالم ولمراقبة تطبيق إعالن وخطة عمل بكين 
 عضو لمراقبة االتفاقيات ، تأسست 23مكونة من : لجنة القضاء على التمييز ضد النساء . 5

تقدم الدول األطراف ) CEDAW( بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 . تقاريرها للّجنة حول اإلجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق االتفاقية 

تقرها الهيئة  .  اتفاق ملزم بين الدول ، تستخدم بشكل مرادف مع الميثاق والمعاهدة:االتفاقية . 6
العامة لألمم المتحدة وتتضمن معايير حقوق اإلنسان الدولية وتصبح االتفاقيات ملزمة قانونيا للدول 

 . التي صادقت على االتفاقيات 
 . الدول األطراف التي تنتهك المعايير المذكورة في االتفاقية تستهجن من قبل األمم المتحدة 

تم تبنيها عام  :    )CEDAW( ل التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكا. 7
.  وهي أول اتفاق قانوني ملزم يمنع التمييز ضد المرأة 1981 وأصبحت نافذة  عام 1979

 . وتلتزم الدول بموجبها باتخاذ إجراءات إيجابية لتفعيل المساواة بين المرأة والرجل



 تلزم االتفاقية  الدول 1990 نافذة عام  وأصبحت1989تم تبنيها عام : اتفاقية حقوق الطفل . 8
األعضاء بالتزامات قانونية لحماية حقوق الطفل المدنية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

 . والسياسية 
أهم معاهدات .  اتفاق ملزم بين الدول ويستعمل بشكل مترادف مع االتفاقية والميثاق :العهد . 9

  -:  هما 1966 في عام حقوق اإلنسان الدولي تم اقرارها 
  )   ICCPR( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : أ   
   ) . ICESCR( العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : ب 
 وهو القانون الذي يلزم الدول مع أنه ليس مكتوبا ، ولكنه أصبح :القانون العرفي الدولي  . 10
عندما يصبح هناك عدد معين من الدول يتصرفون بموجب قواعد . ارف عليه على أنه عرف متع

العرف على أنها قانون تصبح قانون من خالل االستعمال وتصبح ملزمة أيضا للدول التي لم 
 . توافق عليها ، ويعتبر العرف الدولي أحد مصادر القانون الدولي 

فق عليها لكنها ليست ملزمة قانونيا تقرها مؤتمرات األمم  وثيقة تقدم معايير مت:اإلعالن  . 11
 ومؤتمر العالمي الرابع للنساء في بكين 1993المتحدة مثل مؤتمر حقوق اإلنسان في فينا عام 

 أحدهما مقدم من ممثلي الحكومات – ويصدر عنها في العادة نوعين من اإلعالن 1995عام 
ما تحاول الهيئة العامة لألمم المتحدة جعل اإلعالن واآلخر من المنظمات الغير حكومية وعادة 

 . يؤثر حتى ولو كان غير ملزم  قانونياً 
 الحقوق التي يملكها جميع الناس ألنهم وبكل بساطة إنسان بغض النظر :حقوق اإلنسان  . 12

عن موطنهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو أثنيتهم أو لغتهم أو جنسهم أو قدراتهم ، وتصبح حقوق 
 . نسان ذات قوة عندما ينظر لها على أنها قانون عرفي دولي  اإل

 تعود على الحقوق التي يملكها كل شخص وال يمكن أن :غير قابل للتحويل أو التنازل . 13
 . تُنتهك تحت أي ظرف 

 يعود على تساوي الحقوق السياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية :ال يتجزأ . 14
ة في األهمية واعتماد بعضها على بعض لتحقيق تمتع كل الناس بالحرية والعدل والسالم والسياسي

 .    في العالم 
واعد المتكاملة لقانون حقوق اإلنسان  وتعود على مجموعة الق:االعتماد على بعضها البعض . 15
على سبيل المثال ، إن قدرة الفرد على المشاركة في حكومته تتأثر مباشر بقدرته على التعبير . 

 . عن نفسه و بحقه في التعليم وحتى الحصول على ضروريات الحياة 



ومة والتي  هي المنظمات التي تتم رعايتها من قبل أكثر من حك:المنظمات شبه حكومية  . 16
مثل منظمة معاهدة شمال األطلنطيك ( بعضها اتحادية . تعمل بشكل مشترك على اهتمامات دولية 

NATO .  مثل مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ، أو ( وبعضها موجهة نحو هدف معين
   ) . UN ESCOمنظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة  

 تعود على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، والمعهد :ق اإلنسان الشرعة الدولية لحقو . 17
 . الدولي للحقوق المدنية و السياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 تم تبنيه من الجمعية العامة     ):ICCRR(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . 18
أن لجميع الناس :   وهو عهد ينص  1976 ، وأصبح ذات نافذاً عام  1966لألمم المتحدة  عام 

 عضواً  لتراقب 18مجال واسع من الحقوق المدنية والسياسية وشكلت بموجبها لجنة مؤلفة  من 
 . تطبيق الدول األعضاء للمعاهدة  

 الجمعية  تم تبنيه من:العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  . 19
:   وهو عهد ينص على انه 1976 ، وأصبح ذات نافذاً عام  1966العامة لألمم المتحدة  عام 

لجميع الناس مجال واسع من الحقوق االقتصادية  واالجتماعية والثقافية  وشكلت بموجب أحكامه 
من خبراء  عضوا في لجنة مراقبة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مكونة 18لجنة  من 

 . في الحقول التي تغطيها أحكام العهد 
 منظمات تتكون من أفراد خارج الحكومة وهذه المنظمات تراقب  : المنظمات الغير حكومية 20

حقوق " حراس " حقوق اإلنسان والهيئات المعنية  مثل لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وهم 
) مثل الصليب األحمر ، منظمة العفو الدولية ( اإلنسان ضمن صالحياتهم ، بعضهم كبير ودولي 

مثل المنظمات التي تعمل من اجل الدفاع عن ذوي الحاجات الخاصة ( وبعضهما صغير ومحلي 
تلعب هذه ) في مدينة ما ، مثل مجموعة تعمل لتعزيز حقوق اإلنسان في مخيم لالجئين  

ة وبعضها يمتمتع بالصفة االستشارية المنظمات دور رئيسيا في التأثير على سياسات األمم المتحد
 . في األمم المتحدة 

 وهي العملية التي من خاللها توافق الحكومة قانونيا بعد بتوقيعها على معاهدة : التصديق– 21
 . وهي إجراء  رسمي تصبح من خالله الدولة ملزمة بالمعاهدة التي تصادق عليها 

الدول األطراف على وثيقة تصادق عليها ، فهي  وهي االستثناءات التي تضعها : التحفظات -22
غير ملزمة بهذه االستثناءات  وغير مسموح للدول بان تضع تحفظات على المواد التي تمس 



التحفظات التي وضعت على اتفاقية القضاء على أشكال التميز ضد ( جوهر االتفاقية أو العهد   
 ). ية أخرى  من أي تحفظات وضعت على أية اتفاقأكثرالمرأة كانت 

 الدول التي صادقت على اتفاقية ، أو معاهدة أو ميثاق وبهذا تصبح ملزمة : الدول األطراف -23
 . بما جاء فيها 

 اتفاق رسمي بين الدول يحدد ويعدل واجبات والتزامات الدول األطراف  المشتركة : العهد-24
فاقية من قبل الهيئة العامة لألمم تستعمل بشكل مرادف لالتفاقية والمعاهدة عندما يتم تبني ات. 

المتحدة يصبح هناك التزام قانوني على الدول األطراف التي وقعتها  عندما تصادق حكومة دولة 
  . فيها جزء من قانونهما الداخليعلى اتفاقية ما  تصبح المواد الموجودة

تحدد األهداف ،  بمعنى آخر اتفاقية األمم المتحدة ، وهي التي : ميثاق األمم المتحدة -25
 دولة 51 من قبل 1945وظائف ومسؤوليات الدول األطراف ثم تبنيها في سان فرانسيسكو عام 

 . مؤسسة ، إال أن كل الدول األعضاء في األمم المتحدة وافقوا على ما جاء في هذا الميثاق 
م تعتبر أول وثيقة لألم ) UDHR : (  ) 1948(  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -26

المتحدة تضع فيه معايير نموذجية لحقوق اإلنسان  ، ومع أن اإلعالن ال يكون ملزما إال أنه مع 
 .  قانونا عرفيا ودوليا أصبحالوقت 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


