
 :حماضرة حول

 (اتفاقية مناهضة التعذيب)

 

 مفاهيم حقوق اإلنسان: القسم األول

 من ضروبوغريه اتفاقية مناهضة التعذيب : القسم الثاني

 املهينةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب: القسم الثالث

 

 املدربإعداد 

 مشوطأجمد الدكتور احملامي 

 مدير مركز اجلسر العربي للتنمية وحقوق اإلنسان

 
 



 القسم األول

 

 اإلنسانحقوق مفاهيم 



 

 هدف اجللسة 

 سيكون مبقدور املشاركني يف نهاية اجللسة

 . التعرف على مفاهيم حقوق اإلنسان



   

 املوضوعات 

 .  تعريف حقوق اإلنسان•

 . خصائص حقوق اإلنسان•

 .  أجيال حقوق اإلنسان•

 .  مبادئ حقوق اإلنسان•

 (.  اإلعالنات واالتفاقيات) معايري األمم املتحدة حلقوق اإلنسان •

 .  الصكوك األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان•



   

 تعريف حقوق اإلنسان

 السياسية احلياة جوانب كافة تشمل واليت ، الطبيعية احلقوق من جمموعة

 بشري كائن كل بها ويتمتع والثقافية، واالقتصادية واالجتماعية واملدنية

   .مجاعي أو فردي بشكل العمرية مراحله كافة يف وحيميها

 



   

 خصائص حقوق اإلنسان

مشول حقوق اإلنسان كافة احلقوق اإلنسانية املدنية والسياسية  :الشمولية

 .  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

أي تكامل احلقوق، فال ميكن ممارسة حق أو حقوق معينة مبعزل : التكاملية

عن أخرياتها من احلقوق ، أو إعطاء أفضلية ألي من احلقوق على حساب حقوق 

 .  أخرى

فهي حقوق طبيعية تنشأ مع والدة اإلنسان وتستمر معه حتى  :الطبيعية

مماته، وهي ليست مكتسبة من أي سلطة سياسية كانت أم اجتماعية، ويعد 

 .  حلقوق اإلنسان تقنني احلقوق يف سبيل التنظيم ال إنشاًء



   

ينتفع حبقوق اإلنسان كل إنسان على وجه األرض بغض النظر عن : العاملية

أو لونه أو رأيه السياسي، وتعمل حركة حقوق  قوميتهجنسه أو لغته أو  اودينه 

 . اإلنسان على نطاق العامل متجاوزة بذلك احلدود الوطنية واإلقليمية 

 

 . ال جيوز التصرف أو التنازل أو املساس حبقوق اإلنسان:  غري قابلة للتصرف 



   

 أجيال حقوق اإلنسان

  جيل احلقوق املدنية والسياسية: اجليل األول

 .احلق يف احلياة -                    

 .احلق يف عدم التعرض للتعذيب -                    

 .احلق يف احلرية واألمن  -                    

 .احلق يف املساواة والعدالة  -        

   احلق يف حرية الرأي والتعبري والدين    -                    

 .  واالشرتاك يف اجلمعيات                    

 



   

 .“جيل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية”: اجليل الثاني

 . حلق يف امللكية -

 .  احلق يف العمل وتكوين النقابات-

 .  احلق يف توفري مستوى معيشي مناسب والئق-

 .  احلق يف التعليم -

 .  احلق يف األمومة -



   

 جيل التضامن واإلنسانية :اجليل الثالث

 .  احلق يف سلم دائم-

 .  احلق يف التنمية-

 .  احلق يف بيئة سليمة-

احلق يف التمتع بالرتاث الثقايف والتارخيي اإلنساني والثروات -

 .  الطبيعية املشرتكة لإلنسانية مجعاء



   

:مبادئ حقوق اإلنسان  

 .  الكرامة•

 .التضامن والتسامح•

 .  العدالة •

 .  املساواة•

 . احلرية •

 

 



   

 معايري األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        

 (اإلعالنات واالتفاقيات )    

 اإلنسان حقوق جمال يف الدولية املعايري وضع املتحدة األمم أجهزة تتوىل•

 أو ،“اإلعالنات” اسم عليها ويطلق املأل، على إعالنها أو التوصيات باعتماد

 “االتفاقيات” اسم عليها يطلق اليت األطراف متعددة املعاهدات بإعداد

   .إليها واالنضمام عليها والتصديق التوقيع باب وفتح



   

 باعتماد املتحدة األمم أجهزة تقوم ما كثريا ، اإلنسان حقوق جمال ويف

 هذه مثل ويف ذاته، يف مبوضوع املتعلقة واالتفاقيات اإلعالنات من كل

 حتدد حني يف اإلنسان حلقوق العامة املبادئ اإلعالن يقرر ، احلاالت

 اليت الواجبات وتبني استخدامها على املفروضة والقيود احلقوق االتفاقية

   . االتفاقية على املصادقة الدول بها تضطلع أن يتعني



   

 اإلعالن

 معني مبوضوع املتعلقة األساسية املبادئ من جمموعة يتضمن دولي نص•

 مبوضوع خاص دولي مؤمتر اختتام يف إما باإلمجاع اإلعالن ويصدر

 إلزامية قوة لإلعالن وليس املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن أو معني

 للوصول األوىل اخلطوة احلاالت بعض يف وميثل وأدبية معنوية قوة بل

 . بروتوكول إىل ثم اتفاقية إىل

 .اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن : مثال•

 حيث من خيتلفان أنهما ولو التوصية قيمة نفس اإلعالن ويكتسي•

 وأولويات توجيهات تقديم على تقتصر التوصية أن حيث احملتوى

 .ومالحظات

 



   

:االتفاقية واملعاهدة وامليثاق والعهد  

 
 تتضمن (دولية أو إقليمية) األطراف متعددة أو ثنائية دولية نصوص هي•

 على وتعمل حترتمها أن الدول على جيب اليت وااللتزامات احلقوق من جمموعة

 .عليها املصادقة بعد تنفيذها

 الطفل حقوق اتفاقية : الدولية االتفاقيات على مثال•

 اإلنسان حلقوق األمريكية االتفاقية : اإلقليمية االتفاقيات على مثال•

 .والشعوب اإلنسان حلقوق اإلفريقي وامليثاق

 .(اجملرمني تسليم )القضائي التعاون اتفاقيات الثنائية االتفاقيات على مثال•

  

 



   

:الربوتوكول  

 إىل ويهدف املصادقة قواعد نفس إىل خيضع االتفاقيات من خاص نوع•

 ويهدف املوضوع بنفس تتعلق واليت سبقته اليت االتفاقية أحكام تفعيل

 .االتفاقية أقرتها اليت احلقوق محاية آليات تفعيل إىل الربوتوكول

 باحلقوق اخلاص الدولي بالعهد امللحق االختياري الربوتوكول : مثال•

 .1966 والسياسية املدنية

 



   

 التوصية 

 إىل يؤدي وال األعضاء للدول ملزمة قوة مبدئيا له ليس دولي نص هي•

 .عمل أولويات ويقرتح توجيهات فقط يقدم وهو التزام أي

 



   

 مراحل انضمام الدول للمواثيق الدولية

إعالن املوافقة األولية بااللتزام باالتفاقيات واملواثيق اليت مت : التوقيع•

 .  اعتمادها من طرف األمم املتحدة وليس له أي أثر قانوني

موافقة الدولة على معاهدة أو اتفاقية عرب األجهزة : املصادقة أو االنضمام•

   .التشريعية أو التنفيذية اليت توكل اليها هذه املهمة حسب أحكام الدستور



   

 التحفظ

لعام  لقانون املعاهدات الدولية من اتفاقية فيينا أ/2عرفته املادة 

   :بأنه 1969

 أو دولة عن يصدر تسميته، أو صيغته كانت أيًا واحد جانب من إعالن)

 أو موافقتها أو قبوهلا أو الرمسي كيدهاأت أو توقيعها عند دولية منظمة

 القانوني األثر تعديل أو استبعاد ىلإ منه ويهدف معاهدة، إىل انضمامها

   (املنظمة تلك أو الدولة تلك على تطبيقها يف املعاهدة نصوص لبعض

 



   

 .  تندرج حتت التحفظات وهلا عادة نفس األثر: التوضيحات 

 

حتى تدخل االتفاقية حيز التنفيذ ال بد من توافر حد : دخول حيز التنفيذ

 .  أدنى من املصادقات حيدد يف نصها



   

 الصكوك األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان

 .  الصكوك اليت تنص على احلماية العامة•

 

 .  الصكوك اليت توفر احلماية اخلاصة•



   

 الصكوك اليت تنص على احلماية العامة

 (.  1945)املتحدة  االممميثاق  -1

 

 (.1948)اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  -2

  

 (1966)العهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان  -3

 



   

 الصكوك اليت توفر احلماية اخلاصة

 (.1965)االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         -1

 (.  1979)اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  -3

 (.  1984)الالإنسانية أو املهينة 

 (.  1989)اتفاقية حقوق الطفل  -4

  اسرهماالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد  -5

(1990  .) 



   
شكرا حلسن استماعكم 


