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 القسم  األول

 

مبادئ وأحكام عامة



 ما هي حقوق اإلنسان؟: أوال

    اقتامل  اإلنسانن   »عنامان هرا  اأامأ    19نشأت أهمية حقوق اإلنسان    اققا   اقاا »

واقذي افنده اشا وعية اقتامل    االانات اقات ب بياا ايران اقامو  ا ان    ام          

 .«صماة قضمري اقأش ية»رعنينهن بسأا 

  وااان بوقاام عنراان اااي اابفن ياانت  1919بأعااإ شنشاانظ ان مااة اقعماا  اقموقيااة   اقعاان

اقموقيااة اىلوا اقاات براامس شا يساال منيااة اقعماان  اقهااننعيل  والقتراان  عاام     

االاا ا اقعنةيااة اىلوا اعنهاامات اىل اياانت واقاات براامس المنيااة اىل اياانت اىل نيااة      

عاا  أنران  ماياة اقهايود اقموقياة      « اعنهمات اىل ايانت »واقاغوية  قذا اإنإ ين   شا 

 .االميثة القوق اإلنسن 

         شا أ  اابفن ية اقموقياة اىلوا القاوق اإلنسان  ها  اابفن ياة ابنصاة  انق ق واقات

 .اعتممت   اقعن 

 

 :بنرخيية نأذة



 ما هي حقوق اإلنسان؟: أوال/ يتبع 

 :بنرخيية نأذة

احرتا  حقوق اإلنسن  واال ينت اىلسنسية قاننس مجيعًن واقتشجي  عا  ذقك بعزيز )) 

 ((.شطال ًن  ال متييز  سأا اجلنس أو اقاغة أو اقميي وا بف يق  ل اق جن  واقنسنظ

 3  اقفق ة اةندة  -اقفه  اىلو   -ايثنق اىلام اةتحمة  

  انطال ااًن اااي اقغنياانت اقاات يسااع  ايثاانق اىلااام اةتحاامة شا يقيقراان صاامر أو  بفسااري

   1948اي لال  اإلعال  اقعنة  القوق اإلنسن  اقعن  ( حقوق اإلنسن )رمس  ةهطاح 

 .و نق غم اي عم  اعتأنره صيًن اازاُن  ننونًن  شا أنإ يعترب اعينرًا عناًن القوق اإلنسن 

      اقعرام اقاموق  ابانا  انالقوق اةمنياة      1966وجنأًن شا اإلعاال  اقعانة  صامر   اقعان

واقسينسااية واقعراام اقااموق  اباانا  اانالقوق اا تهااندية وااجتمنعيااة واقثقنايااة       

 .«اقش عة اقموقية القوق اإلنسن »واقرببوكوات االتينرية اةاحقة  رمن يت اسم  



 دسنبري    احملمدة واجلمنعية اقف دية االقوق جمموع ه  اإلنسن  حقوق)

 ( اقموق  واققننو  اقمو 

 أكث  االقوق أهمية قمى اقأش. 

ه  اقت يمد اقعال ة  ل اىلا اد و اقساطة دال  اقموقة. 

 اقثوريةاالميثة اهمرهن اال كنت « حقوق اإلنسن »اقش ارة اقوقيمة  في ة . 

 عا  اقمو  ااقتزا   نحرتا  وبعزيز ومنية حقوق اإلنسن. 

     ش  اهاامر اقتاازا  اقاامو   تاااك االقااوق ناان   اااي كونراان اي سااة   دساانبريهن أو

 .اققننو  اقموق 

      قعأت اىلام اةتحمة دورًا هناًن   بقنل حقوق اإلنسان  ااي لاال  اعنهامات دوقياة

 .وش ايمية

 ما هي حقوق اإلنسان؟: أوال /يتبع



 .حقوق عنةية( أ

 قاته س ن اة حقوق غري ( ا

 قاتجز ة ن اة حقوق غري  ( ج

 اقتمييز   اقتمت   نالقوق اأمأ عم  ( د

 لنصةشايننية متت   عض اجملموعنت حبقوق ( ها

 اقتما ري ابنصة اةؤ تة( و

 

 

 

 

 

 املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان: ثانيًا



 :حقوق عنةية( أ

         بقو  عا  أسنس ك اااة اإلنسان   غاض اقن ا  عاي  اقااو  أو اجلانس أو اىلصا  أو

 .اقميي أو اقاغة أو اجلنسية أو اقسي أو اإلعن ة أو أي مسة أل ة مميزة

 كونران  ن ماة   «غ  ياة »عا  أ  اي ة حقوق اإلنسان   اةوجرة ا حم  قالعرتا نت  

 .عا  افنهيم اقعماقة وسالاة اقف د وك ااتإ واال ية اي اا طرند واةشنركة

 :غري  ن اة قاته س( ا

     أنااإ ا زااوي   ياام أي  ااوق اااي حقو ااإ شا   هاا  هاا وس اعينااة وحماامدة

 .يميمًا وا حًن مبوجا اققننو 

 ذا بوصاات احملانكم اققضان ية    شعم  جواي بقييم حق اقشوق   اال ياة شا  : اثن

 .شا ش أنت ا رتااإ جل مية يعن ا عايرن  ننونًن

 املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان: ثانيًا/ يتبع



 :ارتا طة -غري  ن اة قاتجز ة ( ج

 ك  حق اي حقوق اإلنسن  بستتأعإ حقوق  ويرتبا عايرن اقتزاانت  اإ  انترك

 .أحم االقوق اإنإ  م يؤ   عا  ممنرسة االقوق اىلل ى

  حقوق اإلنسن  اةمنية واقسينسية واا تهندية وااجتمنعية واقثقناية  ه  حقوق

 .اتينااة وايماة قأعضرن اقأعض وعا  أهمية اتسنوية قي ااة وسالاة أي  وق

 :اأمأ عم  اقتمييز( د

   عا  اقمو  احرتا  حقوق اإلنسن   مو  متييز سواظ  سأا اجلنس أو اقااو  أو اقاغاة

 .... .أو اقميي أو اق أي اقسينس  أو اىلص  اققوا  أو اإلعن ة 

   شذ  ام ياربر اقتمانيز اقاوا ع  أو اققاننون  اتا  اان        « متييازاً « »متانيز »ا يشي  كا  

 .كن  اأنيًن عا  اعنيري اعقوقة واو وعية

 املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان: ثانيًا/ يتبع



 :شايننية متت   عض اجملموعنت حبقوق لنصة( ها

  ا يعم شلالًا مبأمأ اةسنواة أو عم  اقتمييز انح جمموعة اعينة حيتنج أا ادهان شا

اة أة  اىلجنناا  عاممي  اجلنساية  اىلطفان       : منية لنصة اياة و  ورية  اثن 

 .اىل اينت  ذوي اإلعن ة  اقعمن  اةرنج يي

        ش  ان يربر هذه االمنية ابنصاة  ام ي جا  شا  اعر اة اكاز اققننونياة أو وجاود

 .بنريخ اي اقتمييز  م ائة اعينة

 :اقتما ري ابنصة اةؤ تة( و

م ييو  اي اقض وري اختنذ بما ري قعالج اآل نر اقطوياة اقننمجة عي اقتمييز  

 انح اة أة حهق اؤ تة برمس شا شعطنظهن اعناااة بفضاياية ايمان يتعااق     : اثن

  وصوهلن شا هيئنت اختنذ اقق ار اقسينس  أو اقتعايم اجلناع 

اي اةرم شنرنظ باك اقتما ري مبج د يقق همس اةسنواة   اقف ا أو اةعنااة  . 

 املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان: ثانيًا/ يتبع



اقشاعا واإل اايم واقسااطة    )اقساطة اقسينسية اي أهام أركان  اقموقاة اقاثال       بعترب•

وهاا  اقاات بتااوا اإل اا اس عااا   اائو  اجلمنعااة وبساايري أاورهاان  وهلااذه ( اقسينسااية

(.سيندة)اقساطة لهن ق بنف د  رن عي غريهن اي اقساطنت وه  أنرن ساطة ذات 

االتهنصاانت اقاات بنفاا د  راان اقساااطة اقسينسااية   اقموقااة     اقساايندة هاا  جممااوع   •

 نعتأنرهن اقساطة اآلا ة ايرن وذقك اي لال  ا ض شرادبران عاا  اقينااة  شا جنناا     

 .اجملتم  مربرن عا  شصمار  واعم  ننونية اازاة ىلا اد 

 :همنوجرن  وقاسيندة •

وه  اةسنواة  ل مجيا  اقامو  ذات اقسايندة  وعام  لضاوع      : ابنرجيةاقسيندة 

 .اقينا اقموقة قغريهن اي اقمو  ومتتعرن  ناستقال  

وه  أ  قاموقة ساطة آا ة   حامود ش ايمران بسامو  اإ عاا       : اقمالايةاقسيندة 

 .وبف ض شرادبرن عا  اجلمي عايرم مجي  اجلمنعنت واىلا اد وبريمي 

 حقوق اإلنسان وسيادة الدولة: ثالثا



قامو   ممن ا زاوي ىلي دوقاة ألا ى أو    بعترب اي اقشؤو  اقمالاية اإلنسن  كننت حقوق •

اجملتماا  اقااموق  اقتاامل  حتاا    حاان  و ااوع ألطاا  اانترنكاانت وذقااك عماااًل مبفرااو     

(.اقسيندة اقمالاية)

شا أ  بطااور اقعال اانت اقموقيااة واققااننو  اقااموق  واجلرااود اقاات أ يماات اااي أجاا  بقاانل      •

اابفن ينت اقموقية و نىللق   جمن  حقوق اإلنسن  وان بأعران ااي قازو  بنانغم اققاننو       

اقمالا  ا  اةأندئ اىلسنسية االقوق اإلنسن   أصأحت اسن   حقاوق اإلنسان  ختا ج ااي     

.اةفرو  اقتقايمي قاسيندة

ا يعم اقأوًا اقما   نقسيندة اقوطنية قتربي  اةمنرسنت اققمعية حبقوق اقشاعوا  وهاو اان    •

يعين أ  أي عم  بقو   إ ساطنت اقموقة اقمالاية زا أ  ا يتجنوي االام اقاالي  قتحقياق    

 .اااتثن  القوق اإلنسن 

 حقوق اإلنسان وسيادة الدولة: ثالثا/ يتبع



   :بع يفرن

 اقيونننياة  اقياماة  ااي  اشاتقة  اىلوا :كاماتل  ِااي  ا كأاة  كاماة   قمميق اطّياة ا•
Demos  واقثننية  اقننس عناة وبعين krait  حيم وبعين. 

 

 اقشاعا  حيام  أو اقشاعا  حيام  قغاةً  َبعاين    Democratic اقمميق اطياة  بياو   و راذا •
 عَاا    نإلمجان    ان م   اقسينسا   االيام  أ اين   ااي   اي   االامي    نةفرو  وه   ِقنفسإ

 .ةاىلكث ّي وحيم قاساطة اقسام  اقتماو 

 

  اان دوقة    االيم ن ن  قوصر  يق اعن  عا  أحيننن اقمميق اطية اهطاح ويطاق•
 ن ان   ها   اىلوسا   اةعَنا    راذا  واقمميق اطّياة   جمتما    قنااة  قوصار  أوسا   مبعنا   أو

 وألال ياة  سينساّية   قنااة   شا ويشاري  اجملتما   عاياإ  ويساري   اإ  ياؤاي  ممياز  اجتمانع  
 .دورية و هورة سامين اقساطة بماو   ض ورة بتعاق افنهيم ايرن بتجا  اعّينة

 

 حقوق اإلنسان والدميقراطية: رابعًا



 :اقمميق اطية اأندئ

 اىلكث ية حيم اأمأ•
  اقساطنت اه  اأمأ•
 واانتونا اقتمثي  اأمأ•
 اقواية اةعنر ة افرو •
 اققننو  سيندة افرو •
 اقالا كزية افرو •
 اقساطنت بماو  اأمأ•

 حقوق اإلنسان والدميقراطية: رابعًا/ يتبع



 :اإلنسن  حبقوق اقمميق اطية عال ة

 دورياة  انتون انت  بن ايم  واأامأ  اإلنسان   حقاوق  واحارتا    نال ياة  اةتعاقة اققيم بشي •
 .قامميق اطية   ورية عننص  اقعن   نا رتاع نزيرة

 

 اإلنسان   حقاوق  المنياة  اقاليااة  اقطأيعياة  اقأيئاة  بااك   امورهن  باوا   واقمميق اطياة •
  . نقيفنظة يتسم حنو عا  وشعمنهلن

 

    نقتفهاي   ااذكورة  نران ا كمان   اإلنسان   القوق اقعنة  اإلعال    واردة اققيم هذه•
 ااي  ةااااااا جمموع  ساااااا يي اقاذي  واقسينساية  ةااةمنيا   انالقوق  ابانا  اقاموق   اقعرام 

 .اهلنداة اقمميق اطينت بسننم أ   أنرن اي اةمنية واال ينت اإلنسن  وقاااحق

 اإلنسان والدميقراطيةحقوق : رابعًا/ يتبع



اقفقا ة  ( 21) اةاندة    اإلنسان   وحقاوق  اقمميق اطياة   ال  اققن مة اقهاة باك شا ش نرة ومثة

 :ناير جنظ حي   اإلنسن  القوق اقعنة  اإلعال  اي (3)
 دورية نزيرة  ننتون نت اإلرادة هذه عي ويعرب  االيواة ساطة اهمر ه  اقشعا شرادة ش ”

 ممن ا   شج اظ أي حسا أو  اجلمي   ل اةسنواة  م  وعا  اقس ي اا رتاع أسنس عا    ى
 “اقتهويت ح ية يضمي

 و  واقثقناياة  وااجتمنعياة  اا تهاندية   انالقوق  ابانا  اقموق  اقعرم   اةي سة واالقوق
 اىلصاايل  اقساين    أيا   ااي ) اجلمنعانت  حقاوق  بغط  اقت اقالحقة اإلنسن  حقوق صيود

 ارا    قامميق اطياة   نقنساأة  أيضانً   امورهن   ا ورية  (اإلعن اة  ذوي واىل اونا  واىل ايانت 
 شا  نقوصاو   يتعااق  ايمان  واإلنهانس  اةسانواة  وباول   عاند   حناو  عاا   اقثا وة  بويي  بيف 

 .واقسينسية اةمنية االقوق                

 حقوق اإلنسان والدميقراطية: رابعًا/ يتبع



بتحم  اقمو  مبوجا انضمنارن شا اعنهمات حقوق اإلنسن  اقموقية شا  ال ة اقتزاانت  

 :أسنسية وه 

 .اقتزا   ااحرتا ( 1

    .االمنيةاقتزا  ( 2

 .اقتزا   اقوانظ( 3

 

 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسًا



 :ااحرتا  اقتزا  (أ

 اقتمل    حقوق اىلا ادااتزاة  نااتننع عي اقموقة.

 بقوض اقتمت   رذه االقوقوحي   عايرن اققين   أي أاعن   م.

 عا  اقموقاة أ  باتاز   نحرتااران   شنشانظ اامارس أو جناعانت       (: االق   اقتعايم: )اثن

.لنصة وكفنقة بقميم اقتعايم اقميين قألطفن  واقًن قمينننبرم

 :اقتزا  االمنية( ا

 ااتزااة حبمنياة اىلاا اد ااي أي انترنكانت  ام ب بيأران جرانت ألا ى غاري           اقموقة

.اقموقة

 عا  اقموقة أ  باتز  حبمنية هنه ة اقعنار  (: االق   سالاة اقشوق وأانإ: )اثن

.اىلس ي اةوجإ  م اة أة واقطف 

 لال  سي بش يعنت و وانل جنن ية أو امنياة أو  يأب  اي واقتزا  اقموقة  نالمنية

 ااوانل بتعاااق  نىلساا ة بزياام اااي اقااوع  ااجتماانع  وياام اااي هاانه ة اقعناار     

.اىلس ي

 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع



:اقتزا  اقوانظ( ج

 اازاة  نختنذ اإلج اظات اإلزن ية اقالياة قاوانظ مبمنرسة حقوق اإلنسن اقموقة.

 عاا  اقموقاة أ  باتاز   تنفياذ سينساينت بسارم   بشاجي         (: االق   اقغاذاظ : )اثن

اإلصالح اقزراع  أو االيوان  قيناة متت  اجلمي   نقغذاظ اقيان  ومتيال اجملموعانت    

.اقضعيفة اي االهو  عايإ

 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

:أاثاة قأعض حقوق اإلنسن  واقتزاانت اقمو   ناحرتا  واالمنية واقوانظ

:االق   اقسالاة اجلسمية واةعنوية

( ااحاارتا :)  شا ( اققضاانة  اقنين ااة اقعناااة  اقشاا طة)ا باجااأ اجلراانت اةعنيااة  إنفاانذ اققااننو

.اقتعذيا  يناة صوره عنم استجواا اةترمل

(االمنيااة :) بتوااذ كناااة اقساااطنت   اقموقااة اقتااما ري اقالياااة ال اا  اقتعااذيا سااواظ اااي

.لال  ح  ه   اقتش يعنت اقوطنية أو اي لال  اإلج اظات اإلدارية

(اقوانظ :)  بقو  اقموقة  تمريا اةيافل  إنفنذ اققننو  عا  اىلسنقيا اةقأوقة   ااساتجواا

.واقت بؤدي شا انإ اقتعذيا  يناة أ ينقإ



 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

:اةشنركة   اقشؤو  اقعناةحق 

( ااحرتا :)ا بتمل    عماينت اقتهويت واا رتاع ويرت  نتن ج اانتون نت.

(االمنية :)      بن م اقساطنت   اقموقة عماياة اا ارتاع واقتهاويت وانا  أي برميام أو

.شك اه أو أغ اظ أو بأ ري اي  أ  اىلحزاا أو اقسينسيل أو أصحنا اىلعمن 

(اقوانظ :) بن يم انتون نت ح ية ونزيرة بيف  متيل اةواطنل اي اقتهويت واقًن

.قش وط و واعم او وعية واقأوقة



 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

اةأندئ اقت ياز  ا اعنبرن عنم  ين  اقموقة بنفيذ اقتزاانبرن اقت بنشأ 

 اإلنسن مبوجا انضمنارن شا اعنهمات حقوق 

 

اقتمرز اإلعمن  اأمأ ( 

 احملايةااقتزا   تواري سأ  اانتهنس (  



 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

اةأندئ اقت ياز  ا اعنبرن عنم  ين  اقموقة بنفيذ اقتزاانبرن اقت بنشأ 

 اإلنسن مبوجا انضمنارن شا اعنهمات حقوق 

 

:  اإلعمن  اقتمرز اأمأ ( 

 (.اقوانظ)و (  نالمنية)اقموقة اقتزا  نطنق هذا اةأمأ ميتم

 أ  اقموقااة ااتزاااة واقااًن ققاامرابرن اا تهااندية  ااناحرتا  االاامود واةعاانيري      : اثاان

اقموقية اقمنين  إنشنظ وبسيري ن ن  صح  عموا  يستطي  اجلمي    االهو  انإ 

عا  ابامانت اقهاحية اىلسنساية  وعاا  اقموقاة أ  بضا  أهامااًن وعالاانت  يانس          

.غنيترن اقتقاي  اقتمرز  اي اىلا اض وحنات اقواينت ويسل اة ااق اقهحية



 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

اقت ياز  ا اعنبرن عنم  ين  اقموقة بنفيذ اقتزاانبرن اقت بنشأ اةأندئ / يتأ  

 اإلنسن مبوجا انضمنارن شا اعنهمات حقوق 

 :ااقتزا   تواري سأ  اانتهنس احملاية(  

           زا أ  ياامميني كا   اوق يامع  أ  حقو اإ او ا  انتراند أو و بياي او ا

ااحاارتا  اااي اقاجااوظ شا سااأ  انتهاانس حمايااة واعنقااة واسااتقاة واتوههااة هلاان   

 .ساطة   شنفنذ   ارابرن

           ينطوي االق   اانتهانس اقفعان  عاا  أناإ حياق قضاحية انتراند حقاوق اإلنسان

االهو  عا  بعويضنت عي اقض ر اقذي أصان إ  ااي لاال  بقاميم اةساؤوقل عاي       

 .اانترند قاعماقة واختنذ كناة اقتما ري اقت بضمي ان  بي اره



 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا

 عم  جواي بقييم حقوق اإلنسن : اققنعمة اقعناة 

   كنالق اإلنسن  القوق اقموقية اقهيود   اقواردة االقوق  عض أ  حي 

 اقفي  وح ية اق ق ولط  اةعنوية أو اجلسمية اقسالاة   واالق االينة

.اىلحوا  مجي    قاتقيم ختض  ا اقت االقوق اي واقميي واقوجما 

 



 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 

 :اقتقييم أحين  (أ

أحيان   )انطاق احرتا  حقوق اإلنسن  ختض   عض االقوق شا ان يطاق عايران  اي •

واي هذه االقوق االق   ح ية اقتعأري واالاق   اقتجما  اقساام  واالاق     ( اقتقييم

  بيااويي اجلمعياانت  وغنيااة هااذه اققيااود هاا  يقيقااًن قألاااي اققااوا  أو واقسااالاة 

اقعناة أو ان  اجلا ا م أو منياة اقهاحة اقعنااة واىللاالق اقعنااة أو انا  اقي اهياة         

 .اقمينيةاقعنه ية أو 

عا  اقمو    حن  بنفيذ هاذه االقاوق أو بقيامهن أ  يياو  واقاًن قنهاوا       وزا •

 ننونية صا حية وزاا أ  يياو   ا وريًن قتحقياق  اىلهاماس واةهانع   جمتما          

دميو  اط  وزا   مجي  اىلحوا  أ  بثأت اقموقة  ا ورة بطأياق هاذه اققياود      

.وأ  بتوذ اقط باك اقتما ري اةتننسأة ا  يقيق اىلهماس اةش وعية

 



 :جواي اقتقييم   االنات اقطنر ة( ا

بعتاارب أو اانت االاا ا أو اقيااوار  اقطأيعيااة أو اقطااوارئ اقعموايااة اىللاا ى واقاات بشااي   

برميمًا لطريًا عا  اقعناة اي االنات اقت زوي أ  بتوذ اقمو  باما ري برامس شا بقييام    

 :اقتزاانبرن   جمن  حقوق اإلنسن  ات  ان يققت اقش وط اقتنقية

.زا أ  بيو  حنقة اقطوارئ اعانة•

زا ش الغ اقتما ري اةتوذة واقت بقيم اقتزاانت اقموقاة   جمان  حقاوق اإلنسان  شا     •

.اةن منت اقموقية اةوتهة واقموقة اىلط اس اىلل ى

أ  بيااو  اقتااما ري اةتوااذة  تقياام اقتزاااانت اقموقااة   جماان  حقااوق اإلنساان   نققاامر •

.اقالي  ا  حنقة اقطوارئ اقوا عة

زا را  اقتما ري اةتوذة  تقيام اقتزااانت اقموقاة   جمان  حقاوق اإلنسان  مبجا د        •

 .انتفنظ اقسأا انرن

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 

 جواي اقتقييم   االنات اقطنر ة( ا/ بن   

  جمن    اقموقة اقتزاانت  تقيم اةتوذة اقتما ري بيو  أ  زا اىلحوا  مجي   

  بقيم عايرن ي د أ  زوي ا حقو ًن كونرن اقتنقية  االقوق  ل قيست اإلنسن  حقوق

 :وه  استثننظ أو
 واقسينسية اةمنية االقوق جمن   •

 .االينة   االق -  
 .اةرينة أو اقالشنسننية أو اققنسية اقعقو ة أو واةعنااة اقتعذيا اي اال ية -  
 .واقسو ة وااستعأند اق ق اي اال ية -  
 .وأانإ اقشوق ح ية   االق -  
 اإلنسننية اةعنااة   احملتجزيي حق -  

 

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 

 جواي اقتقييم   االنات اقطنر ة( ا/  بن  

 .بطأيق اققوانل اجلنن ية  أ   رجع ح    -اقعندقة                   احملنكمة االق   -
 .  ااعرتاس  نقف د كشوق أان  اققننو االق  -
 .اقفي  واقوجما  واقمييح ية  -       .  ابهوصيةاالق  -
 .اقتجم ح ية  -        .اق أي واقتعأريح ية  -
 .اقمعنية قاح ا واقتح يض عا  اقي اهية اققواية أو اقعنه ية أو اقمينيةح    -
 .  اقزواج وشنشنظ اىلس ةاالق  -.                      بيويي اجلمعينتح ية  -
  اةشنركة وبسيري اقشئو  اقعناة واقتهاويت ودلاو  اانتون انت واقوصاو      االق  -

 .شا اقوهن ر اقعناة
 .  اةسنواة أان  اققننو  وعم  اقتمييزاالق  -
 

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 

 اقطنر ة االنات   اقتقييم جواي (ا  /بن  

 واقثقناية وااجتمنعية اا تهندية االقوق جمن    •
 .واوابية عندقة عم  ه وس   االق -                                   .اقعم    االق -          
 .ااجتمنع  اقضمن  االق  -      .شقيإ واانضمن  اقنقن نت بشيي    االق -          
 اقتعايم   االق  -         .اقهحة   االق -           .اىلس ة منية-          
 .واةسيي واةاأس اقغماظ كفنية ذقك   مبن كنس  اعيش  استوى   االق -          

 :اجلمنعية االقوق جمن   •

   اسااتعمن    وابراان واااواردهم      بق ياا  اةهااري  واقتنميااة  وح يااة    اقشااعوا حااق  -

 .صحيةقطأيعية  واقسال   و يئة ا
                                             .اىل اينت اققواية واىل نية واقمينياة واقاغوياة  حقوق  -
 .اقشعوا اىلصايةحقوق  - 
 

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 اقتحف نت عا  اةعنهمات اقموقية أو اإل ايمية القوق اإلنسن ( ج

قمى بو ي  اعنهمة ان أو اقتهاميق عايران أو  أوهلان أو ش  ارهان أو اانضامن       قاموقة  

 :شقيرن  أ  بأمي يف ن  شا شذا

 أواةعنهمة هذا اقتحفظ؛ ح  ت  -1

اةعنهمة عا  أنإ ا زاوي أ  بو ا  شا يف انت حمامدة قايس ااي  ينران        نهت  -2

 اقتحفظ اةعين؛ أو 

  (ا)و( أ)ييو  اقتحفظ    غري االنات اقت بنق عايرن اقفق بن  اقف عيتان   أ   -3

 .وغ  رنانناين ةو وع اةعنهمة 

   وزوي قاموقة انو بنق اةعنهمة عا  لالس ذقك  أ  بسحا يف ران أو اعرتا ارن

 .عا  يفظ   أي و ت  هورة كنااة أو جز ية

 

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 

 

 

 

 نرنية اققسم اىلو 


