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دليل مصطلحات حقوق اإلنسان األساسية

 منظمة مواطنة حلقوق اإلنسان
خالل  من  تعمل  وحمايتها،  الإن�سان  حقوق  عن  بالدفاع  معنية  م�ستقلة  يمنية  منظمة 
تحقيقات واأبحاث ميدانية للو�سول اإلى روايات دقيقة ومو�سوعية حول الوقائع التي تقع في 
اإطار مهمتها من اأجل وقف انتهاكات حقوق الإن�سان وك�سفها وم�ساندة واإن�ساف �سحاياها 

وم�ساءلة القائمين بها وخلق �سمانات فعلية تمنع تكرارها في الت�سريعات وال�سيا�سات  .

ت�شتغل المنظمة من خالل العديد من الأدوات منها:

  الر�شد والتوثيق .. من خالل النزول الميداني والبحث حول وقائع الإنتهاكات و�سماع 
الدولية  والمواثيق  المحلية  القوانين  مع  ومقاربتها  والقرائن  الأدلة  وفح�ص  ال�سهود 

وت�سديرها من خالل بيان اأو تقرير يت�سمن خال�سات وتو�سيات ومطالب المنظمة .

  الدرا�شات والبحوث .. اإعداد درا�سات ا�ستراتيجية خا�سة بق�سايا حقوقية تهدف 
بخال�سات  والخروج  والبحث  الدرا�سة  محل  الق�سية  حول  وا�سحة  ل�سورة  للو�سول 

ومعالجات .

التو�سيات  تنفيذ  اأجل  الم�سوؤولة من  الجهات  ال�سغط على    ال�شغط والمنا�شرة.. 
المنظمة من خالل  واأبحاث  ودرا�سات  وبيانات  تقارير  اإليها  تخل�ص  التي  والمطالب 

دائرة خا�سة بال�سغط والمنا�سرة .

اأمام  الإن�سان  انتهاكات حقوق  ل�سحايا  القانوني  العون  تقديم   .. القانوني  الدعم    
المحاكم والنيابات واأجهزة ال�سبط المختلفة من خالل محامين محترفين مهنيين .

من  وتمكينهم  حقوقية  كوادر  وتاأهيل  تدريب  على  العمل   .. والتاأهيل    التدريب 
المهارات والمعارفة الالزمة للعمل على ق�سايا حقوق الإن�سان بكفاءة فنية ومو�سوعية 

في مختلف م�ستويات العمل الحقوقي .
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  التوعية .. العمل على توعية الجمهور بكافة الحقوق من خالل الأن�سطة التوعوية 
المختلفة .

  الكتيبات والمن�شورات .. ت�سدر المنظمة كتيبات ومن�سورات عند الحاجة لذلك بما 
يخدم الق�سايا التي تعمل عليها المنظمة . 

  اليمن - �سنعاء
   الموقع الإلكتروني 

www.mwatana.org
  بريد اإلكتروني : 

info@mwatana.org
   هاتف : 9671210755+
  فاك�ص : 9671210766+

   جوال : 967730210755+  - 967730210766+
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دليل مصطلحات حقوق اإلنسان األساسية

  مؤسسة فريدريش إيربت
ت�سترك موؤ�س�سة فريدري�ص اإيبرت  في قيم الديمقراطية الجتماعية ومن بين اأن�سطتها 
واأهدافها من اأمور اأخرى باأنها ت�ساعد على اإن�ساء نظام اقت�سادي واجتماعي يتميز بعدالة 
اجتماعية. في مثل هكذا نظام، يت�سم ب�سمان اأن كل �سخ�ص يعي�ص حياة ت�سان فيها كرامته 
الإن�سانية ويحظى بالدعم المادي ال�سروري من اأجل �سمان اأن يتمكن من الم�ساركة في الحياة 

الجتماعية والديمقراطية.

موؤ�س�سة فريدري�ص اإيبرت هي منظمة دولية غير حكومية ذات عالقات وثيقة في المجال 
ال�سيا�سي في األمانيا وت�سترك في قيم الديمقراطية الجتماعية.تاأ�س�ست في عام 1925 وتهدف 
اإلى ن�سر المعرفة حول فوائد الديمقراطية،حقوق الإن�سان والم�سوؤولية الجتماعية في جميع 
اأنحاء  100 مكتب في جميع  اإيبرت حاليا من خالل  العالم.تعمل موؤ�س�سة فريدري�ص  اأنحاء 
العالم.كما بداأت الموؤ�س�سة اأن�سطتها في اليمن في عام 1997 وتم فتح مكتب الموؤ�س�سة في 

اليمن-�سنعاء عام 1999.

  الموقع الإلكتروني
www.fesyemen.org

  البريد الإلكتروني 
info@fesyemen.org
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  تنويه
في اإعداد هذا الدليل وتعاريف الم�سطلحات 
والمراجع  الوثائق  من  ال�ستفادة  تم  فيه  الواردة 
بالإ�سافة  الإن�سان  بحقوق  العالقة  ذات  الدولية 
المجال  هذا  في  المنجزة  الحقوقية  الأدلة  اإلى 
�سائعة  تعاريف  قدمت  التي  المعرفية  والمراجع 
ال�ستخدام لبع�ص الم�سطلحات ،  ويقدم الدليل 
في  تداوًل  والأكثر  الأ�سا�سية  الم�سطلحات  اأهم 

المجال الحقوقي ولي�ص ح�سرها.
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 هذا الدليل

تمتاز اليمن بوجود عدد من الجهات النا�سطة في مجال حقوق الن�سان �سواًء اأفراد اأو 
منظمات، اإل اأن التجربة الحقوقية فيها مازالت حديثة وتفتقر اإلى الخبرة الطويلة والفاعلة، 

وتحتاج اإلى الكثير من العمل لالرتقاء بها وتفعيل اأدواتها وت�سويب اإخفاقاتها. 

وكغيرها من الدول النامية تعتبر اليمن بيئة حا�سنة لنتهاكات حقوق الإن�سان ، وتحتاج 
دائمًا اإلى مزيد من الوعي بق�سايا حقوق الإن�سان وت�سنيفاتها وفق القوانين والمواثيق الدولية 
، ومع ت�ساعد حدة ال�سراع في البلد وات�ساع دائرته في الآونة الخيرة لي�سمل النزاع الم�سلح 
الداخلي والتدخل الع�سكري الخارجي، ارتفعت ن�سبة النتهاكات الم�ساحبة التي تطال حقوق 
الإن�سان بمختلف الأ�سكال والم�ستويات، وغالبًا ما ُت�سبح هذه النتهاكات ق�سايا للراأي العام 
وال�سحافة والمدافعين عن حقوق الإن�سان والفاعلين في ال�ساأن العام، اإل اأن نق�ص الوعي 
الحقوقي لدى الجهات والأفراد المعنين بالدفاع عن حقوق الإن�سان ت�سبب بكثير من الخلط 

وغياب الدقة في معرفة التو�سيفات الحقوقية وا�ستخدامها في �سياقها ال�سليم.

ي�ساهم  الأ�سا�سية  الحقوقية  للم�سطلحات  اإر�سادي  دليل  وجود  اأهمية  تبرز  هنا  ومن 
في تقديم مادة معرفية �سهلة وثرية تتيح للباحثين والحقوقيين والإعالميين وال�سحفيين 
وال�سياقات  الحقوقية  الم�سطلحات  اأهم  على  التعرف  الن�سان  حقوق  بق�سايا  والمهتمين 
التي يمكن اأن ت�ستخدم فيها وفقًا للقانون الإن�ساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإن�سان، 

والمرجعيات ذات ال�سلة. 

موؤ�س�سة  من  وبدعم  الن�سان،  لحقوق  مواطنة  منظمة  بذلته  لجهد  ثمرة  الدليل  وُيعد 
فريدري�ص اإيبرت، اإيمانًا منا ب�سرورة وجود مثل هكذا عمل لُي�سكل اإحدى اأدوات تعزيز واقع 

حقوق الن�سان، ويمثل الدليل تجربة قابلة للتطوير بما يخدم هدفه ب�سكل اأف�سل.
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الحقل  ح�سب  مفروز  حقوقي  م�سطلح  وع�سرين  وثمانية  مائة  من  الدليل  هذا  يتاألف 
الحقوقي. وفي نهاية الدليل يجد الباحث فهر�ص بالم�سطلحات واأرقام ال�سفحات التي تحويها 

من اجل ت�سهيل الو�سول الى تعريفاتها. 

ول نن�سى اأن نتقدم بجزيل ال�سكر للباحثين والمهتمين الذين بادروا بتقديم الم�سورة من 
اأجل خروج هذا الدليل باأف�سل �سورة.

عبد الر�شيد الفقيه

المدير التنفيذي 

منظمة مواطنة لحقوق الإن�سان
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  إن رقي األمم وتقدمها يقاس مبدى
 احرتامها حلقوق اإلنسان

الواعي لكل فرد .وتقع  الفهم  الأكبر من قوتها من  القدر  الإن�سان  ت�ستمد ثقافة حقوق 
الم�سوؤولية عن حماية حقوق الإن�سان على عاتق الدول . ولكن فهم حقوق الإن�سان واحترامها 
اليومي  الإن�سان جوهرها  يعطي حقوق  ما  هو  فرد،  كل  من جانب  لها  الغير  احترام  وتوقع 

ومرونتها المتجددة.«

ل توجد عبارة واحدة بمفردها في التاريخ الب�سري الحديث تعتبر اأكثر ا�ستحقاقا وجدارة 
بحمل ر�سالة وعبء الم�سير الإن�ساني من عبارة »حقوق الإن�سان«... » اإن اأعظم هدية قدمها 
الفكر القديم والحديث معا هي مفهوم حقوق الإن�سان.والحقيقة اأن لغة حقوق الإن�سان تعتبر 

اأهم من اأي لغة اأخالقية اأخرى متاحة لنا في هذه الحقبة التاريخية...«

لذلك يحتاج كل فرد،رجال كان اأو امراأة ،�سابا كان اأو طفال اإلى اأن يعرف واأن يفهم حقوق 
الإن�سان الخا�سة به والمت�سلة باهتماماته واآماله.ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تعليم 
وتعلم حقوق الإن�سان.هذا التعليم الذي يمكن اأن يكون نظامي اأو ل نظامي.ذلك اأن فهم حقوق 
الإن�سان ومبادئها واإجراءاتها من �ساأنه اأن يمكن النا�ص من الم�ساركة في اتخاذ القرارات  التي 
توؤثر على حياتهم كما يمكنهم من العمل على حل النزاعات وحفظ ال�سالم م�ستر�سدين في 
ذلك بحقوق الإن�سان، وي�ساعد على ر�سم اإ�ستراتيجية �سالحة للبقاء تتخذ من التنمية الب�سرية 
ت�سطلع  اأن  اإلى  الإن�سان  وتعلم حقوق  تعليم  ويحتاج  لها.  والقت�سادية محورا  والجتماعية 
اأو بوا�سطة  به جميع العنا�سر الفعالة اأو جميع الأطراف المعنية،بوا�سطة المجتمع المدني 

الحكومات.
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وعن طريق تعلم حقوق الإن�سان يمكن تطوير« ثقافة حقيقية لحقوق الإن�سان«ترتكز على 
احترام حقوق الإن�سان وحمايتها والوفاء بها واإعمالها وممار�ستها.

اإن موؤ�س�سة فريدري�ص اإيبرت مكتب اليمن بال�سراكة مع منظمة مواطنة لحقوق الإن�سان 
ت�سع هذا الدليل بين اأيديكم والذي ناأمل اأن ي�سهم في خلق فهم لم�سطلحات حقوق الإن�سان 
الواردة فيه بما ي�سهم في تعزيز وفهم حقوق الإن�سان ويوؤدي اإلى ثقافة حقيقية لحقوق الإن�سان 

وتحد من النتهاكات المتزايدة لحقوق الإن�سان.

نتقدم بال�سكر الجزيل لكل من �ساهم في اإخراج هذا الدليل اإلى حيز الوجود كما ن�سكر 
منظمة مواطنة لحقوق الإن�سان ل�سطالعها بمهمة اإعداد واإخراج هذا الدليل.

 

محمود قياح                                                            اآرييال جرو�ص    

مدير البرامج                                                          الممثل الغير مقيم 
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 حقوق اإلنسان 
األساسية

مصطلحات
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دليل مصطلحات حقوق اإلنسان األساسية

 Human Rights حقوق االنسان 
احتفاظهم  مع  العي�ص  للب�سر  بدونها  يمكن  ل  التي  الحقوق  تلك  الن�سان  بحقوق  يعنى 
باإن�سانيتهم، مهما كانت جن�سيتهم، اأو مكان اإقامتهم، اأو نوع جن�سهم، اأو اأ�سلهم الوطني اأو 
العرقي، اأو لونهم، اأو دينهم، اأو لغتهم، اأو اأي و�سع اآخر. اإن لنا جميع الحق في الح�سول على 
الم�ساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتاآزرة  الإن�سانية على قدم  حقوقنا 
وغير قابلة للتجزئة وتحمي هذه الحقوق بو�سفها �سمانات عالمية لجميع الب�سر من الأفعال اأو 

المتناع عن الأفعال مما يوؤثر على كرامتهم الإن�سانية.

  اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان
Human Rights Legal Framework 

الإن�سان  لحقوق  الدولية  ال�سرعة  الن�سان،  لحقوق  الأ�سا�سي  المرجعي  بالإطار  ُيق�سد 
التي تتكون من ميثاق الأمم المتحدة، والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان والعهدين الدوليين 
المتالحقين وهما العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية والعهد الدولي الخا�ص 

بالحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية.

Individual Rights احلقوق الفردية 
حقوق الفرد في مواجهة الدولة �سد التدخل التع�سفي او غير الم�سروع من جانب الدولة، 
وهي حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة وعدم التعر�ص للتعذيب او المعاملة القا�سية 

والحق في محاكمة في عادلة والعمل والتعليم والنتماء وحرية الفكر وال�سمير.

 Group Rights احلقوق اجلماعية 
الحقوق التي يثبت لمجموع الفراد حق الت�سرف بها، فهي لي�ست حقًا �سخ�سيًا لفرد 
بعينه وانما حقوق تثبت للجماعة ول تتم ممار�ستها ال ب�سكل جماعي مثل حق تقرير الم�سير 

لل�سعوب.
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Political and Civic Rights احلقوق املدنية والسياسية  
الحقوق المت�سمنة حق كل اإن�سان في الحياة والحرية و�سالمة �سخ�سه وحقه اأَل يخ�سع 
المنافية  المهينة  القا�سية  العقوبة  اأو  للتعذيب  ُيعر�ص  األ  في  وحقه  ال�سترقاق  اأو  للعبودية 
للكرامة الإن�سانية وحق كل اإن�سان في اأن يعترف ب�سخ�سية اأمام القانون، وحق جميع النا�ص 
في الم�ساواة اأمام القانون، وحق كل اإن�سان في اللجوء اإلى الق�ساء للدفاع عن حقوقه وحقه 
في األ ُيقب�ص عليه اأو يحب�ص اأو ينفى بدون مخالفة من�سو�ص عليها قانونا، وحق كل اإن�سان في 
محاكمة عادلة  اأمام محكمة م�ستقلة نزيهة وحق كل متهم في اأن يعد بريئا حتى تثبت اإدانته، 
وحق كل اإن�سان في األ يكون عر�سة للتدخل في �سوؤون اأ�سرته اأو م�سكنه، وحق كل اإن�سان في 
حرية ال�سفر وحقه في اللجوء اإلى البالد الأخرى وحقه في اأن تكون له جن�سية وحقه في الزواج 

وتكوين اأ�سرته، وحقه في حرية الفكر وال�سمير والدين وحقه في حرية الراأي والتعبير.

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 Economic, Social and Cultural Rights           

لحقوق التي تتعلق بال�سروط الالزمة لتوفير الحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية مثل الماأكل 
والماأوى والتعليم والرعاية ال�سحية والعمل المربح. وت�ستمل على الحق في التعليم، وال�سكن 
المنا�سب، والغذاء، والماء، واأعلى م�ستوى �سحي يمكن بلوغه، والحق في العمل، وحقوق العمل، 

بالإ�سافة للحقوق الثقافية لالأقليات وال�سكان الأ�سليين.

 Right of Peaceful Assembly احلق يف التجمع السلمي  
ُيعرف بانه الحق الذي يتيح للمواطنين التجمع في اأي مكان عمومي وقتما يتفقون للمطالبة 
بحقوقهم القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية اأو للدفاع عن ق�ساياهم اأو للتعبير 
عن راأيهم اأو للم�ساركة في اإدارة �سوؤون بالدهم ويت�سم بكونه �سلميًا  وعلنيًا مهما اختلف زمان 
انعقاده اأو روؤية منظميه، وقد اأقرته كافة المواثيق والد�ساتير في العالم ول يجوز و�سع اأي قيود 

على ممار�سته اأو تقوي�سه لأنه الآلية الأ�سا�سية للتعبير والم�ساركة في المجتمع.
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General Freedoms احلريات العامة 
الحريات التي تتيح لالإن�سان ممار�سة حقوقه الأ�سا�سية مثل حق الأمن وحق الحياة والحق 
في الخ�سو�سية وحق الفرد في التنقل وحق ممار�سة �سعائر الدين كما ت�سمل ب�سفة خا�سة 
الممار�سات التالية: حريات الجتماع وحرية ال�سحافة وحرية التعبير والحرية الدينية وحرية 

التعليم، فالحرية في مجال ممار�سة هذه الحقوق ُتعد امتيازًا �سخ�سيًا يحميه القانون.

Freedom of Belief حرية املعتقد 

يعني بالحق في حرية الدين اأو المعتقد في اإطار منظومة حقوق الإن�سان بانه حرية الفرد 
في اعتناق ما ي�ساء من اأفكار دينية اأو غير دينية.

Freedom of speech حرية الرأي والتعبري 

 حق كل ان�سان في اعتناق الآراء دون م�سايقة والحق في حرية التعبير عنها. وي�سمل هذا 
الحق حريته في التما�ص مختلف �سروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإلى اآخرين دونما 
اعتبار للحدود، �سواء على �سكل مكتوب اأو مطبوع اأو في قالب فني اأو باأي و�سيلة اأخرى يختارها، 
ويمكن اخ�ساعها لبع�ص القيود القانونية من اجل �سرورة احترام حقوق الآخرين اأو �سمعتهم، 

ولحماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو الآداب العامة. 

 War احلرب 
  �سراع يت�سمن ا�ستخدامًا منظمًا لالأ�سلحة والقوة البدنية، من قبل الدول او المجموعات 

الكبرى الخرى، وتحتل الفرق المتحاربة غالبًا الرا�سي التي يمكن ان تربحها في 
الحرب او تخ�سرها.  ولكل حرب قيادتها )�سخ�ص او منظمة( يمكن ان ت�ست�سلم او تنهار 

بانهيار قواته وتكون نهاية للحرب. والحرب �سل�سلة من الحمالت الع�سكرية التي ُت�سن بين 
جانبين مت�سادين، تت�سمن نزاعا حول ال�سيادة والرا�سي والم�سادر الطبيعية او الدين او 

 الأيديولوجيا. 
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International Armed Conflict النزاع الدويل املسلح 
الخالف الذي ين�سب بين اأ�سخا�ص القانون الدولي العام حول مو�سوع قانوني اأو �سيا�سي 
اأو اقت�سادي اأو غيره مما يرتبط بالم�سالح المادية والمعنوية للمجالت المدنية والع�سكرية 

اأو غيرها.

 النزاع املسلح غري الدويل النزاع الداخلي
Non-international armed conflict   

ي�سير النزاع الم�سلح غير الدولي )اأو »الداخلي«( اإلى حالة من حالت العنف، تنطوي على 
مواجهات م�سلحة طويلة الأمد بين القوات الحكومية وجماعة اأو اأكثر من الجماعات الم�سلحة 
المنظمة، اأو بين تلك الجماعات مع بع�سها البع�ص، وتدور على اأرا�سي الدولة الواحدة او 

الإقليم الواحد.

Incitement التحريض 
التحري�ص خلق الت�سميم والعزيمة على ارتكاب وتنفيذ جريمة اأو خلق فكرة الجريمة لدى 

ال�سخ�ص المحر�ص بنية دفعه الى ارتكاب الجريمة.

Massacre املذبحة 
قتل عدد من الب�سر العاجزين اأو الم�ست�سلمين بطريقة وح�سية، وتنطوي على ا�ستخدام 
للقوة القاتلة بطرق متنوعة )كهجمات اإرهابية �سد تجمعات مدنية، اأو ق�سف جوي اأو مدفعي 

متعمد للمدنيين( لم ينجم عن �سرورة ع�سكرية اأو كرد فعل على تهديد �سَكله ال�سحايا.

Genocide اإلبادة اجلماعية 
ي�سير م�سطلح الإبادة الجماعية الى اأي فعل من الأفعال التي ُترتكب بق�سد اإهالك جماعة 
قومية اأو اإثنية اأو عرقية اأو دينية ب�سفتها هذه، اإهالكًا كليًا اأو جزئيًا وت�سمل هذه الأفعال قتل 
اأفراد الجماعة واإلحاق �سرر ج�سدي اأو عقلي ج�سيم باأفراد الجماعة واإخ�ساع الجماعة عمدًا 
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لأحوال معي�سية يق�سد بها اإهالكها الفعلي كليًا اأو جزئيًا وفر�ص تدابير ت�ستهدف منع الإنجاب 
داخل الجماعة ونقل اأطفال الجماعة عنوة اإلى جماعة اأخرى.

 Civil War حرب أهلية 
المواجهات الم�سلحة الداخلية في بلد ما بين جماعات واأطراف مختلفة ومتباينة من 
ال�سكان. وم�سطلح الحرب الهلية لي�ص له معنى قانوني في حد ذاته. فالبع�ص ي�ستخدمه 
لالإ�سارة اإلى النزاع الم�سلح غير الدولي. ول ت�ستخدم المادة الثالثة الم�ستركة بين اتفاقيات 
جنيف - ُت�سمى هذه المادة »م�ستركة« لأنها وردت بال�سيغة نف�سها في اتفاقيات جنيف الأربع- 

م�سطلح »الحرب الأهلية«، بل ت�سير بدًل من ذلك اإلى  نزاع م�سلح لي�ص له طابع دولي. 

Grave Violations االنتهاكات اجلسيمة 

النتهاكات التي ن�ست عليها اتفاقية جنيف الرابعة من  القانون الإن�ساني  الدولي وت�سمل 
القتل العمد، والتعذيب اأو المعاملة الالاإن�سانية، بما في ذلك التجارب الخا�سة بعلم الحياة، 

وتعمد اإحداث اآلم �سديدة اأو الإ�سرار الخطير بال�سالمة البدنية اأو بال�سحة، والنفي اأو النقل 
غير الم�سروع، والحجز غير الم�سروع، واإكراه ال�سخ�ص المحمي على الخدمة في القوات 

الم�سلحة في الدولة المعادية، اأو حرمانه من حقه في اأن يحاكم ب�سورة قانونية وغير متحيزة 
وفقًا للتعليمات الواردة في هذه التفاقية، واأخذ الرهائن، وتدمير واغت�ساب الممتلكات على 

نحو ل تبرره �سرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير م�سروعة وتع�سفية .

   War Crimes جرائم حرب 
الحرب  وعادات  الدولية  والعراف  لالتفاقات  المخالفة  والت�سرفات  العمال  مجموع 
المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي والتي ترتكب في فترة العمليات الحربية والحتالل 
الحربي، وتت�سمن على �سبيل المثال :القتل العمد والتعذيب اأو المعاملة الالاإن�سانية ، بما في 
ذلك اإجراء تجارب بيولوجية وتعمد اإحداث معاناة �سديدة اأو اإلحاق اأذى خطير بالج�سم اأو 
بال�سحة  واإلحاق تدمير وا�سع النطاق بالممتلكات وال�ستيالء عليها دون اأن تكون هناك �سرورة 
ع�سكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، اإرغام اأي اأ�سير حرب اأو اأي �سخ�ص 
اآخر م�سمول بالحماية على الخدمة في �سفوف قوات دولة معادية وتعمد حرمان اأي اأ�سير حرب 
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اأو اأي �سخ�ص اآخر م�سمول بالحماية من حقه في اأن ُيحاكم محاكمة عادلة ونظامية، الإبعاد 
اأو النقل غير الم�سروعين اأو الحب�ص غير الم�سروع  واأخذ رهائن وبقية النتهاكات الخطيرة 
الثابت  النطاق  في  الم�سلحة  الدولية  المنازعات  على  ال�سارية  والأعراف  للقوانين  الأخرى 

للقانون الدولي.

Crimes against Humanity جرائم ضد اإلنسانية  

الجرائم التي يرتكبها اأفراد من دولة ما �سد اأفراد اآخرين من دولتهم اأو من غير دولتهم، 
وب�سكل منهجي و�سمن خطة لال�سطهاد والتمييز في المعاملة بق�سد الإ�سرار المتعمد �سد 
الطرف الآخر، وذلك بم�ساركة مع اآخرين لقتراف هذه الجرائم �سد مدنيين يختلفون عنهم 
من حيث النتماء الفكري اأو الديني اأو العرقي اأو الوطني اأو الجتماعي اأو لأي اأ�سباب اأخرى. 

 اي فعل من الفعال التالية جريمة �سد الن�سانية في حال ارتكب في اطار وا�سع النطاق او 
منهجي موجه �سد اي مجموعة من ال�سكان المدنيين، وهي القتل العمد، البادة ، ال�سترقاق، 
ابعاد ال�سكان او النقل الق�سري لل�سكان ، ال�سجن او الحرمان ال�سديد على اي نحو اخر من الحرية 
البدنية بما يخالف القواعد ال�سا�سية للقانون الدولي، التعذيب، الغت�ساب اأو ال�ستعباد الجن�سي، 
اأو الكراه على البغاء او اي �سكل من ا�سكال العنف الجن�سي على مثل هذه الدرجة من الخطورة 
، ا�سطهاد اي جماعة معينة او مجموع محدد من ال�سكان لأ�سباب �سيا�سية او عرقية او قومية او 
اثنية او دينية ، الإخفاء الق�سري لالأ�سخا�ص ، الف�سل العن�سري واي افعال ل ان�سانية ذات طابع 

مماثل ت�سبب ،عمدًا، معاناة �سديدة او اذى خطيرًا يلحق بالج�سم و بال�سحة العقلية او البدنية.

 Civilian املدين 
 �سخ�ص ُيعرفه القانون الدولي باأنه لي�ص ع�سوًا في جي�ص ول ي�سارك في الأعمال القتالية 

في حالة النزاع الم�سلح. 

 Human Shields دروع بشرية 
م�سطلح �سيا�سي وع�سكري يعني و�سع ال�سخا�ص غير المقاتلين و�سط او حول الهداف 
الع�سكرية لمنع العدو من مهاجمة الهداف الع�سكرية، وقد ي�سير الى و�سع ال�سخا�ص غير 

المقاتلين كدروع تو�سع امام المقاتلين واجبارهم على الم�سي امامهم.
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  Distinction of Targets التمييز يف األهداف 

ي�سر الى مبداأ يفر�ص على اأطراف النزاع في جميع الوقات اثناء �سير العمليات العدائية 
والهداف  المدنية  العيان  وبين  والمقاتلين  المدنيين  ال�سكان  بين  التمييز  على  ،العمل 
الع�سكرية ومن ثم توجه عملياتها �سد الهداف الع�سكرية دون غيرها وذلك من اجل تاأمين 

احترام وحماية ال�سكان المدنيين والعيان المدنية.

Disproportionate Attack الهجوم غري املتناسب 
انه الهجوم الذي يتوقع منه اأن ي�سبب خ�سائر في اأرواح المدنيين اأو اأ�سابتهم، اأو يلحق 
اأ�سرارا بالأعيان المدنية، اأو اأن يجمع بين هذه الخ�سائر والأ�سرار ب�سكل يفرط في تجاوز ما 

ينتظر اأن ي�سفر عنه ذلك الهجوم من ميزة ع�سكرية ملمو�سة ومبا�سرة.

 االنتهاكات الست اجلسيمة ضد األطفال
 Six Grave Violations Against Children 

لجمع  الأ�سا�ص  وت�سكل  المتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  مجل�ص  حددها  التي  النتهاكات    
القرائن ب�ساأن النتهاكات، وت�سمل قتل الأطفال اأو ت�سويههم، تجنيد الأطفال اأو ا�ستخدامهم 
جنودا، الغت�ساب وغيره من النتهاكات الجن�سية الخطيرة التي يتعر�ص لها الأطفال، مهاجمة 
المدار�ص اأو الم�ست�سفيات، قطع �سبيل الم�ساعدات الإن�سانية عن الأطفال، واختطاف الأطفال.

 Recruited Child :الطفل اجملند 
اأو بجماعة ع�سكرية وهو اأي �سخ�ص دون �سن الثامنة    اأي طفل يرتبط بقوة ع�سكرية 
ع�سرة من العمر ول يزال اأو كان مجّندًا اأو ُم�ستخَدمًا بوا�سطة قوة ع�سكرية اأو جماعة ع�سكرية 
في اأي �سفة بما في ذلك على �سبيل المثال ل الح�سر: الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم 

ا�ستخدامهم محاربين اأو طهاة اأو حّمالين اأو جوا�سي�ص اأو لأغرا�ص جن�سية.
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 General Protection احلماية العامة 

هي الحماية التي تن�ص على حظر مهاجمة او ق�سف المدن والقرى والم�ساكن والمباني غير 
المحمية ايًا كانت الو�سيلة الم�ستعملة.

 Private Protection احلماية اخلاصة 
الهجوم  لتفادي  الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ  يجب  الق�سف  اأو  الح�سار  حالت  في 
قدر الم�ستطاع على المباني المخ�س�سة للعبادة والفنون والعلوم والعمال الخيرية، الآثار 
التاريخية والم�ست�سفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المر�سى والجرحى، �سريطة ال ت�ستخدم 
في الظروف ال�سائدة لأغرا�ص ع�سكرية. وت�سمل الحماية، الخا�سة الهداف والموارد التي ل 
غنى عنها لبقاء ال�سكان المدنيين والعيان الثقافية واماكن العبادة وحماية ال�سغال والمن�ساآت 

التي تحوي طاقات خطرة وكذلك حماية البيئة الطبيعية.

Transitional Justice العدالة االنتقالية  
مجموعة التدابير الق�سائية وغير الق�سائية التي طبقتها دول مختلفة من اأجل معالجة ما 
ورثته من انتهاكات ج�سيمة لحقوق الإن�سان. وتت�سّمن هذه التدابير، المالحقات الق�سائية، 

ولجان الحقيقة، وبرامج جبر ال�سرر واأ�سكاًل متنّوعة من اإ�سالح الموؤ�س�سات.

Civilian Objects األعيان املدنية 
جميع  العيان التي لي�ست اهدافًا ع�سكرية وي�سمل ذلك على �سبيل المثال ل الح�سر:  
كل المنازل والمدار�ص والجامعات والم�ست�سفيات ودور العبادة والج�سور والمزارع ومن�ساآت 
والم�سانع وموارد مياه ال�سرب ومن�ساآت الري ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وكل ما يهدف 
لخدمة الغرا�ص المدنية. ُتعد جميع الأهداف المدنية اهدافًا غير م�سروعة في العمليات 

الحربية.
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Military Targets األهداف العسكرية 
الأعيان التي ت�سهم ا�سهامًا فعاًل في العمال الع�سكرية وفق طبيعتها وموقعها والغاية منها 
اأو من ا�ستخدامها، وهي كذلك العيان التي ينتج عن تدميرها الكلي او الجزئي او ال�ستيالء 
عليها او تعطيلها »ميزة ع�سكرية اكيدة«.  كما ُتعرف اأنها: الهدف الذي بطبيعته وبالن�سبة 
لموقعه وغر�سه اأو ا�ستخدامه ي�ساعد في العمل الع�سكري وبالتالي يتحول الى هدف م�سروع، 

ي�سكل تدميره كليًا اأو جزئيا او ال�ستيالء عليه او تعطيله ميزة ع�سكرية للمهاجم.

Principle of Proportionality مبدأ التناسب  
مراعاة التنا�سب بين ال�سرر الذي قد يلحق بالخ�سم والمزايا الع�سكرية الممكن تحقيقها 
التوازن  اقامة  الى  المبداأ  وي�سعى  الع�سكرية.   العمليات  �سير  اثناء  القوة  ل�ستخدام  نتيجة 
يجوز  ل  الذي  المبداأ  وهو  الحربية.  وال�سرورة  الن�سانية  هما  متعار�ستين  م�سلحتين  بين 
معه ال�ستخدام غير المتنا�سب للقوة من خالل الحتجاج بالمقت�سيات الع�سكرية المجردة. 
ولتكري�ص مبداأ التنا�سب، يفر�ص القانون الدولي الن�ساني على الطراف المتحاربة اتخاذ 
الحتياطات الالزمة لتفادي الحاق ال�سرر بال�سكان المدنيين والعيان المدنية وذلك بالمتناع 
عن �سن اأي هجوم يتوقع منه ان ي�سبب خ�سائر ب�سرية في �سفوف المدنيين واإ�سرارًا بالأعيان 
المراد  الع�سكرية  الميزة  تتنا�سب مع  او خ�سائر ل  ا�سرار  الهجوم  يتيح هذا  ان  اأو  المدنية 

تحقيقها.

Principle of Humanity مبدأ االنسانية 
يت�سمن هذا المبداأ حماية كرامة الن�سان في جميع الأحوال، بما في ذلك في وقت الحرب 
ول يمكن الحديث عن قانون ان�ساني دون الرجوع الى اأ�سل هذا لمبداأ، فالحرب حالة واقعية 
من �سنع الب�سر واإذا لم ن�ستطع ان نمنعها فان بالإمكان الحد من اثارها والعمل على عدم 
انتهاك الن�سانية المتاأ�سلة لدى كل النا�ص، وهذا ما توؤكده جميع الحكام الدولية اإذ تق�سي 
بوجوب معاملة ال�سحايا باإن�سانية من خالل احترام �سرفهم ودمهم ومالهم و�سيانة الذات 

الب�سرية وكرامتها حتى في ا�سد الظروف ق�سوة واأكثرها �سراوة. 
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 Anti-individuals Mines األلغام املضادة لألفراد 
اأجهزة �سغيرة قابلة لالنفجار تو�سع في باطن الأر�ص اأو على �سطحها اأو قريبة منه وتنفجر 
اأو  يلم�سها  اأو  يدو�سها �سخ�ص  مة لالنفجار عندما  الألغام م�سَمّ ال�سحايا. وهذه  عند مرور 
يقترب منها بغ�ص النظر عما اإذا كان ذلك ال�سخ�ص ع�سكريًا اأو مدنيا، رجاًل اأو امراأة اأو طفاًل.

Anti-tank Mines األلغام املضادة للدروع  
الألغام الموجهة في العادة ل�سد الدبابات. وهي تنفجر في العادة اإذا ما مر عليها وزن اأعلى 
من 150 كيلوجرامًا، ولذلك فمن الممكن للجنود والأفراد اأن يمروا عليها باأمان دون اأن تنفجر.

Random Weapon السالح العشوائي 
احدى  طبيعتها  في  تحقق  التي  هي  الع�سوائية  الأ�سلحة  فان  جنيف،  لتفاقيات  طبقًا 

الحالتين: عدم القدرة على توجيه ال�سالح اإلى هدف ع�سكري.

عدم اأمكانية ح�سر اآثاره وفق ما يقت�سيه القانون الدولي الإن�ساني.

Refugees الالجئون   
الأ�سخا�ص اأو المجموعات الذين اأُكرهوا على الهرب اأو ترك منازلهم اأو اأماكن اإقامتهم 
العادية اأو ا�سطروا اإلى ذلك ول �سيما نتيجة اأو �سعيا لتفادى اآثار النزاع الم�سلح اأو حالت 
العنف المعمم اأو انتهاكات حقوق الإن�سان اأو الكوارث الطبيعية اأو التي هي من �سنع الإن�سان. 

 Homeless املشرد  
ال�سخ�ص غير القادر على تاأمين ماأوى اآمن ب�سكل م�ستمر، اأو ب�سكل خا�ص تاأمين ماأوى 
لق�ساء الليل. قد ي�سمل م�سطلح الت�سرد اأي�سا الأ�سخا�ص الذين يم�سون ليلهم في المبيت 
في ماأوى للمت�سردين، ماأوى من العنف ال�سري اأو في اأماكن عمومية غير مخ�س�سة للمبيت 

الب�سري.
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Displaced النازح  
الفرد اأو المجموعة المتحرك من مكان اإلى اآخر داخل حدود الدولة ، ويتم النزوح رغمًا 
عن اإرادة النازح ب�سبب موؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعة اأو الحرب اأو الجفاف والت�سحر 
اأو اأي كوارث اأخرى تدفع النازح اإلى مغادرة موقعه والتوجه اإلى موقع اآخر رغبة  في الخال�ص 

من تلك الظروف.

 Disabled ذوو اإلعاقة  

كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل، بدنية اأو عقلية اأو ذهنية اأو ح�ّسَية، قد تمنعهم لدى 
قدم  على  المجتمع  في  وفعالة  كاملة  ب�سورة  الم�ساركة  من  الحواجز  مختلف  مع  التعامل 

الم�ساواة مع الآخرين.

 Emergency حالة الطوارئ  
نظام ا�ستثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير 
عادية تهدد البالد اأو جزءًا منها وذلك بتدابير م�ستعجلة وطرق غير عادية في �سروط محددة 

الى حين زوال التهديد.

  اأو هي ظرف ا�ستثنائي يجيز القانون الدولي لل�سلطة التنفيذية في دولة ما التحرر من 
التي ل يجوز  النواة ال�سلبة للحقوق   ال�سا�سية  التزامات حقوقية معينة مع الحفاظ على 
الم�سا�ص بها وهي حق الحياة وحق �سالمة النف�ص والج�سد ومنع العبودية ومنع الجراءات 

الجزائية ذات المفعول الرجعي وحرية الوجدان والدين.

 Bias  االنحياز او التحيز  
حكم م�سبق في مو�سوع اأو ق�سية خا�سة اأو عامة، عادة يكون عبر تبني اأو م�ساندة وجهة 
نظر اأو عقيدة اإيديولوجية. النحياز يوؤدي بالإن�سان اإلى القبول اأو عدم قبول �سحة ادعاء ما، 
لي�ص ب�سبب قوة الدعاء وموؤيداته وبراهينه، لكن لأن هذا الدعاء ل يالئم معتقداته واأفكاره 
الم�سبقة. والنحياز يعني التع�سب، اعتماد وجهة نظر واحدة، عدم الحيادية وتفكير منغلق. 
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ويمكن للمرء النحياز مع اأو �سد اأفراد، عرقية، دين، طبقة اجتماعية او حزب �سيا�سي. وهو 
مواٍز للتع�سب والتزمت والعن�سرية.

Victims الضحايا 
ال�سخا�ص الذين ا�سيبوا ب�سرر فردي او جماعي بما في ذلك ال�سرر البدني او العقلي 
او المعاناة النف�سية او الخ�سارة القت�سادية او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم 

ال�سا�سية بوا�سطة افعال او حالت اهمال ت�سكل انتهاكًا للقوانين.

 Child الطفل  
 ح�سب تعريف الأمم المتحدة، هو كل ان�سان دون الثامنة ع�سر من عمره، ما لم يبلغ �سن 

الر�سد قبل ذلك او ين�ص قانون الدولة على اعتباره نا�سجًا قبل بلوغ هذا ال�سن.

Anti-Woman Discrimination التمييز ضد املرأة  
اأي تفرقة اأو ا�ستبعاد اأو تقييد يتم على اأ�سا�ص الجن�ص ويكون من اآثاره اأو اأغرا�سه، توهين 
ال�سيا�سية  الميادين  في  الأ�سا�سية  والحريات  الإن�سان  بحقوق  للمراأة  العتراف  اإحباط  اأو 
والقت�سادية والجتماعية والثقافية والمدنية اأو في اأي ميدان اآخر، اأو توهين اأو اإحباط تمتعها 
بهذه الحقوق اأو ممار�ستها لها، ب�سرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اأ�سا�ص الم�ساواة بينها 

وبين الرجل

Trafficking اإلجتار بالبشر  
التهديد  طريق  من  عليه  الح�سول  اأو  ونقله  واإيوائه  �سخ�ص  تجنيد  اأو  توظيف  عملية 
لغر�ص  للعبودية رغمًا عنهم،  ال�سحايا  واإخ�ساع  الإكراه؛  اأو  اأو الحتيال  القوة  ا�ستخدام  اأو 
ا�ستخدامهم اأو ت�سخيرهم اأو اإجبارهم على العمل الق�سري، اأو العبودية، اأو ممار�سة الدعارة 

)البغاء(، اأو ا�ستغاللهم لأغرا�ص جن�سية.
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Arbitrary Detention  االعتقال التعسفي  
عملية احتجاز الأفراد في ق�سايا بحيث ل يكون هناك اأي دليل اأو ا�ستباه باإقدامهم على اأي 
عمل يخالف القوانين النافذة المحلية اأو لم تكن عملية الحتجاز جزءا من العملية القانونية. 

تكون على الأرجح مثل عمليات العتقال تلك نابعة من تع�سف اأو ل منطق يحكمها.

Arbitrary Deportation االبعاد القسري  
نقل الأ�سخا�ص المعنيين ق�سرا من المنطقة التي يقيمون بها ب�سفة م�سروعة بالطرد اأو 

باأي فعل ق�سري اآخر، دون مبررات ي�سمح بها القانون الدولي.

 Enforced Disappearance االختفاء القسري 
القب�ص على الأ�سخا�ص واحتجازهم اأو اختطافهم رغما عنهم اأو حرمانهم من حريتهم 
على اأي نحو اآخر على اأيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة اأو م�ستوياتها اأو على اأيدي 
مجموعة منظمة، اأو اأفراد عاديين يعملون با�سم الحكومة اأو بدعم منها، ب�سورة مبا�سرة اأو 
غير مبا�سرة، اأو بر�ساها اأو بقبولها، ثم رف�ص الك�سف عن م�سير الأ�سخا�ص المعنيين اأو عن 
اأماكن وجودهم اأو رف�ص العتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هوؤلء الأ�سخا�ص من 

حماية القانون.

Arrest االعتقال  
واتهامه  الحجز  اإلى  اقتياده  بغر�ص  حكومية  �سلطة  يد  على  الحرية  من  الفرد  تجريد 
بارتكاب جريمة، وي�سمل الفترة منذ اللحظة التي يخ�سع فيها ال�سخ�ص للتقييد حتى وقت جلب 

الفرد اأمام �سلطة مخت�سة تاأمر بالإفراج عنه اأو با�ستمرار احتجازه.

 االحتجاز والتوقيف )احلبس( االحتياطي
Detention and Remand Detention 

ُي�ستخدم م�سطلح الحتجاز عندما يجرد المرء من حريته باأمر من �سلطة تابعة للدولة 
)او بموافقة الدولة او قبولها ال�سمني( ل�سبب ل يت�سل ب�سدور حكم بالإدانة بارتكاب جريمة 
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ما، وقد يحتجز ال�سخ�ص في مكان عام او خا�ص ل ُي�سمح له بمغادرته بما في ذلك مركز 
المنزلية، وي�سير  او تحت القامة الجبرية،  للمحاكمة  ال�سابق  او مرفق لالحتجاز  ال�سرطة 

الم�سطلح الى الحرمان من الحرية قبل واثناء المحاكمة.

 Imprisonment السجن 
حرمان المرء من حريته نتيجة لإدانته بارتكاب جريمة وي�سير الم�سطلح الى الحرمان من 

الحرية بعد المحاكمة و�سدور حكم بالإدانة.

Capture القبض 
 اعتقال �سخ�ص بدعوى ارتكابه لجريمة اأو باإجراء من �سلطة ما. 

Detainee احملتجز 
 اأي �سخ�ص محروم من الحرية ال�سخ�سية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة

Prisoner السجني 
 اأي �سخ�ص محروم من الحرية ال�سخ�سية لإدانته في جريمة.

Hostages  الرهائن 
 ا�سخا�ص يجدون اأنف�سهم طوعًا او كرهًا تحت �سلطة الخاطف وتوقف حريتهم او حياتهم 

على الذعان لأوامر الخاطفين  او م�سالحهم.

Captive األسري 
  �سخ�ص، �سواء كان مقاتاًل اأو غير مقاتل، تم احتجازه من قبل قوى معادية له خالل اأو 
بعد النزاع الم�سلح مبا�سرة. ُيحتجز اأ�سرى الحرب لمجموعة من الأ�سباب الم�سروعة وغير 
الم�سروعة كذلك، مثل عزلهم عن رفاقهم المقاتلين الذين ل يزالون في الميدان، اأو التدليل 
اأو محاكماتهم لرتكابهم جرائم  لمعاقبتهم،  احتجازهم  يكون  وقد  انت�سار ع�سكري.  على 
حرب اأو  ا�ستغاللهم لالأعمال ال�ساقة، اأو حتى تجنيدهم كمقاتلين وا�ستمالتهم اإلى المعتقدات 

ال�سيا�سية اأو الدينية الجديدة. 
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Kidnapping االختطاف 
   اأ�سلوب ُتقدم عليه مجموعة من النا�ص لها حد اأدنى من القدرة الج�سدية لتكبيل �سخ�ص 
ما ونقله اإلى مكان مجهول، ويمكن اأن يكون بالم�ساومة عليه من اأجل اإطالق �سراحه مقابل 
الح�سول على مبالغ مالية كبيرة اأو من غير م�ساومة اأو بتهديد اأو بغير تهديد. وتلجاأ المجموعة 
الخاطفة اإلى هذا الأ�سلوب لتحقيق اأهداف تختلف من حالة اإلى اأخرى ح�سب دافع الختطاف. 
اأو ابن اأحد الأثرياء وتقوم  وقد يكون الختطاف بق�سد الفدية عندما يكون موجهًا للطفل 

بالعملية اإحدى الع�سابات المتخ�س�سة في هذا ال�سلوك.

 Torture التعذيب 
ي�سير م�سطلح التعذيب الى اأي عمل ينتج عنه األم اأو عذاب �سديد ،ج�سديا كان اأو عقليا يلحق عمدًا 
ب�سخ�ص ما بق�سد الح�سول من هذا ال�سخ�ص اأو من �سخ�ص ثالث، على معلومات اأو على اعتراف ،اأو معاقبته 
على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه في انه ارتكبه ،هو اأو �سخ�ص ثالث اأو تخويفه اأو ارغامه هو اأو اأي �سخ�ص ثالث - اأو 
عندما يلحق مثل هذا الألم اأو العذاب لأى �سبب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه، اأو يحر�ص عليه اأو يوافق عليه 
اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�ص يت�سرف ب�سفته الر�سمية ول يت�سمن ذلك الألم اأو العذاب النا�سئ 

فقط عن عقوبات قانونية اأو المالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها.

Depriving Civilians of Food جتويع السكان املدنيني  

مجموعة من الممار�سات التي تتخذها الطراف المتحاربة او حكومة القليم �سد جماعة 
المقومات  من  وغيره  المياه  وامدادات  الغذائية  المواد  منع  الى  وترمي  ال�سكان  من  معينة 

ال�سرورية لحياة ال�سكان وبقائهم.

Impunity اإلفالت من العقاب 
الغياب القانوني اأو الفعلي لتحميل الم�سوؤولية الجزائية لمرتكبي الخروقات والعتداءات 
اأو  على حقوق الإن�سان، وكذلك م�سوؤوليتهم المدنية والإدارية بحيث ل يتعر�سون لأي بحث 
اإدانتهم في �سورة ثبوت جرائمهم،  واإيقافهم ومحاكمتهم ومن ثم  تحقيق يرمي لتهامهم 

وت�سليط العقوبات عليهم وما يتبع ذلك من تعوي�ص المت�سررين من جرائمهم.
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 Slavery الرق االسرتقاق 
ال�سلطات جميعها، على  اأو هذه  الملكية،  المترتبة على حق  ال�سلطات  اأي من  ممار�سة 
�سخ�ص ما، بما في ذلك ممار�سة هذه ال�سلطات في �سبيل التجار بالأ�سخا�ص، ل �سيما الن�ساء 

والأطفال

Slaves Trade جتارة الرقيق  
للغير  عنه  التخلي  او  احتجازه  او  ما  �سخ�ص  اأ�سر  عليها  ينطوي  التي  الفعال  جميع 
او  بيعه  بغية  ما  رقيق  حيازة  عليها  ينطوي  التي  الفعال  وجميع  رقيق  الى  تحويله  بق�سد 
 مبادلته وجميع افعال التخلي بيعًا او مبادلة عن رقيق تمت حيازته بق�سد بيعه او مبادلته.

Forced labor السخرة  
 جميع العمال اأو الخدمات التي تفر�ص عنوة على اي �سخ�ص تحت التهديد باأي عقاب والتي 
ل يكون هذا ال�سخ�ص قد تطوع لأدائها بمح�ص اختياره وي�ستثنى من ذلك الخدمة الع�سكرية 

اللزامية.

Rape  االغتصاب  
يعني اجبار �سخ�ص رغمًا عنه اراداته على الت�سال الجن�سي با�ستعمال القوة والعنف او اي 

�سكل اخر من ا�سكال الق�سر.

 Persecution االضطهاد  
الحقوق  و�سديدا من  متعمدا  ال�سكان حرمانا  اأو مجموع  ال�سكان    حرمان جماعة من 

الأ�سا�سية بما يخالف القانون الدولي، وذلك ب�سبب هوية الجماعة اأو المجموع. 
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Discrimination  التمييز العنصري  
 اأي تمييز او ا�ستثناء او تقييد يقوم على ا�سا�ص العرق او اللون او الن�سب او ال�سل القومي 
اأو عرقلة العتراف لجماعة بحقوق الن�سان والحريات ال�سا�سية  او الثني وي�ستهدف تعطيل 
والحقوق المدنية وحقوق المواطنة اأو التمتع بها او ممار�ستها على قدم الم�ساواة مع الخرين في 
الميدان ال�سيا�سي او القت�سادي او الجتماعي او الثقافي او اي ميدان من ميادين الحياة العامة.

 Positive Discrimination التمييز اإليجابي  
التمييز الذي يحقق اأثناء ت�سغيله في المنظومة �سكاًل من اأ�سكال المتياز ولو بدرجات 

ن�سبية لم�سلحة المراأة.

  Collective Punishment  العقاب اجلماعي  
 اإقدام الجهة المالكة لل�سلطة على معاقبة مجموعة من ال�سخا�ص او اي �سخ�ص عن 

مخالفة لم يقترفها هو �سخ�سيًا.

 Use of Force استخدام القوة  
مقدار الجهد المطلوب من ل�سرطة لإجبار �سخ�ص غير ممتثل على المتثال او لل�سيطرة 

على و�سع معين. 

Deadly Force القوة املميتة  
  القوة التي ي�ستخدمها �سخ�ص ما في تعري�ص حياة �سخ�ص اخر للخطر او الت�سبب في 

موته او تعر�سه لأذى ج�سماني او ا�سابته

Distortion التشويه  
 تغيير غير مرغوب فيه في ال�سكل الأ�سلي او ال�سمات الطبيعية للج�سد الب�سري.  
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 Crime اجلرمية  
  كل فعل او اهمال يخالف قاعدة من القواعد التي و�سعت لتنظيم ال�سلوك الإن�ساني. 

 Human Rights Defender مدافع عن حقوق اإلنسان 
 الأ�سخا�ص الذين يعملون، ب�سورة فردية اأو جماعية، وب�سكل �سلمي، نيابة عن الآخرين 
من اأجل تعزيز حقوق الإن�سان المعترف بها دوليًا والدفاع عنها. وُيْعَرف المدافعون عن حقوق 
الإن�سان بالأعمال التي يقومون بها ل بمهنهم اأو و�سفهم الوظيفي اأو المنظمة التي يعملون 
فيها. يمكن اأن يكونوا من القادة المجتمعيين، وال�سحافيين، والمحامين، والزعماء النقابيين، 

والطلبة اأو اأع�ساء المنظمات العاملة في حقوق الإن�سان.

 Monitoring الرصد 
 مفهوم وا�سع ي ي�سمل كل اأ�سكال وطرق مراقبة الميدان لمعرفة واقع حقوق الن�سان �سواء 
كان �سلبًا اأو ايجابًا، من اجل تحديد النتهاكات والأنماط التي قد تطراأ على الأر �ص، الأمر 
الذي يجعل الر �سد رادار اإنذار مبكر لالنطالق في عملية ممنهجة نحو التحقيق، ومن ثم 

التوثيق.

 Facts-finding  تقصي احلقائق  
 عملية البحث عن الحقيقة عند وقوع انتهاك اأو حدث ما، وتهدف عملية التق�سي الى جمع 
المعلومات والحقائق والأدلة، وفي نف�ص الوقت التحقق من مدى دقتها وم�سداقيتها، وذلك من 

اجل اإثبات وقوع الحدث اأو النتهاك.

 Documentation التوثيق  
 عملية بناء �سجل اأو ملف حول انتهاك محدد ي�سمل كل الوثائق والأدلة التي تثبت وقوع 
فعل النتهاك المخالف لأحكام القوانين الدولية والمحلية. وتاأتي مرحلة التوثيق بعد عمليتي 

الر�سد والتق�سي.



30

دليل مصطلحات حقوق اإلنسان األساسية

Investigation التحقيق  
عملية منهجية تهدف الى التحقق من الظروف والأفعال التي اأدت اإلى انتهاك ما، اإنها في 
الأ�سا�ص ت�سعى اإلى جمع الأدلة حول النتهاك، ذلك اأن الأدلة هي التي ت�سير ل�سحة المعلومات 
حول النتهاك ومرتكبيه وال�سحايا، ومن ثم اإثبات وقوع النتهاك اأو الجريمة. بهذا المعنى 
تنطلق موؤ�س�سات حقوق الإن�سان في تحقيقها، وهو ما يخالف التحقيق الجنائي الذي يجب اأن 

ي�سدر اأمر قانوني من جهة مخولة للقيام به.

 Evidences األدلة 
 اأّي �سيء من �ساأنه توفير المعلومات حول الحادثة التي يجري التحقيق فيها، بحيث يثبت 
كل دليل من الأدلة حقيقة ما، ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، وهي بمثابة المادة الأولية التي 

ي�ستخدمها الق�ساة خالل م�ساعيهم الهادفة اإلى التثبت من الحقيقة.

 Material Evidences األدلة املادية  
اأّي عين مادي من �ساأنه توفير معلومات حول الحادثة، بحيث يعتمد عليها بذاتها، مثل 
جثة ال�سحية، ال�سالح الم�ستخدم، الذخيرة، منطقة الحدث، اأجهزة كمبيوتر، و�سائل ات�سال، 
اأ�سرطة ت�سجيل م�سموعة اأو مرئية، �سور، بالإ�سافة اإلى اأعيان مواد يمكن الك�سف عنها بوا�سطة 

الختبارات العلمية كاآثار مواد م�سعة اأو �سموم.

 Written Evidences األدلة التحريرية 
م�سطلح عام يت�سمن الإفادات التي يدلي بها ال�سحايا وال�سهود والم�ستبه بهم، وتعتمد 
اأو �سحفية  اإعالمية  اأن تكون ت�سريحات  بها، كما يمكن  الم�سرح  �سدقيتها على �سدقية  

للجاني اأو من اأمر بتنفيذ النتهاك.

 Protest االعتصام 
 مظهر احتجاجي �سد �سيا�سة ما بوا�سطة الحتالل ال�سلمي لمكان اأو مقر يرمز اإلى الجهة 
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التقدم  اإلى  المعت�سمة  تلجاأ الجماعات  ال�سيا�سة مو�سع الحتجاج. وكثيرا ما  التي تمار�ص 
ال�سحافة  طريق  عن  باأهدافها  العام  الراأي  واإ�سعار  الإعالم  لأجهزة  و�سعاراتها  بمطالبها 

واجهزة الإعالم.

Demonstration املظاهرة  
تعني تجّمعًا عفوّيًا اأو منظّمًا لمجموعة من النا�ص، ع�سرات اأو مئات اأو اآلف منهم، اأو 
اأكثر، تتكّون لديهم مطالب اإ�سالحّية اأو جذرّية م�ستركة تعّبر عن م�سالحهم الجتماعية و/اأو 
الطبقية )�سواء اأكانت مطالب اأو مطالب حقوقية اأو مطالب �سيا�سية اأو غيرها اأم كلها في اآٍن(. 

وهي �سكٌل واحٌد من اأ�سكال التعبير.

 Civil Disobedience عصيان مدين 
عمل عام، �سلمي، يتم بوعي كامل، ولكنه عمل �سيا�سي، يتعار�ص مع القانون ويطبق في 

اأغلب الأحوال لإحداث تغيير في القانون اأو في �سيا�سة الحكومة .

 Combating Violence مناهضة العنف 
ا�ستراتيجية �سيا�سية اأو فل�سفة اأخالقية تنبذ ا�ستخدام العنف في �سبيل اأهداف اجتماعية 

اأو من اأجل تحقيق تغيير

 Lobbying and Advocacy الضغط واملناصرة 
التغيير في  اإحداث  التعبئة والتح�سيد والتحريك بهدف  تعبير عن عملية متوا�سلة من 

المجتمع

Relief اإلغاثة 
مجموعة الخدمات الفورية )اإيواء-غذاء-ك�ساء-دواء-...( التي تقدم للمت�سررين نتيجة 

الكوارث والحروب.
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Humanitarian Aids  املساعدات اإلنسانية 
جميع الأفعال والن�ساطات والموارد الب�سرية والماّدية الالزمة لتقديم ال�سلع والخدمات 
ذات الطابع الإن�ساني - ح�سرًا -، وال�سرورية لبقاء حياة �سحايا الكوارث و�سدِّ احتياجاتهم 

الإن�سانية.

 Rescue اإلنقاذ 
مجموعة الإجراءات العملية التي تتم لم�ساعدة الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون لحالة طارئة.

 Hunger Strike االضراب عن الطعام 
 و�سيلة من المقاومة ال�سلمية اأو ال�سغط حيث يكون الم�ساركون في هذا الإ�سراب �سائمين 
الآخرين  اأو ربما تكون لإ�سعار  ال�سيا�سي،  اأعمال الحتجاج  الطعام كعمل من  ممتنعين عن 
بالذنب. وعادة يرمي ال�سراب الى تحقيق هدف محدد، ومعظم الم�سربين عن الطعام ل 

ي�سربون عن ال�سوائل، فقط عن الطعام ال�سلب.

 Minorities األقليات 
 تجمع من اأ�سخا�ص يعي�سون في دولة او منطقة ما، وينتمون لعرق او لدين او لغة ما ، اأو 
يتمتعون بتقاليد خا�سة بهم ويتحدون من خالل الهوية الخا�سة بهم ،لهذا العرق او الدين 
او اللغة او بهذه التقاليد ويرتبطون فيما بينهم ب�سعور من الت�سامن للحفاظ على هويتهم 

و�سعائرهم.

Self-determination right حق تقرير املصري 
  حق كل �سعب في تقرير م�سيره بحرية كاملة دون اي تدخل خارجي، وحق كل �سعب في 
اختيار �سكل حكومته ونظامه ال�سيا�سي وال�ستفادة من ثرواته الطبيعية، والتمتع بثرائه الروحي 

دونما قيد وعلى النحو الذي يريده.
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Riots الشغب 
 �سكل من اأ�سكال ال�سطرابات المدنية التي تت�سم بها الجماعات غير المنظمة المنتقدة 

لل�سلطة في �سل�سلة متالحقة ومفاجئة ومكثفة بعنف �سد الأ�سخا�ص اأو الممتلكات.

 Combating Riots مكافحة الشغب 
ال�سيطرة على اأعمال العنف خالل المظاهرات والنتفا�سات اأو اأعمال ال�سغب. واعتقال النا�ص 

الذين ي�ساركون في اأعمال �سغب اأو مظاهرة، اأو احتجاج اإذا كان ال�سغب عفويًا وغير عقالني.

  االعالن العاملي حلقوق االنسان
Universal Declaration of Human Rights 

 وثيقة حقوق دولية تمثل الإعالن الذي تبنته الأمم المتحدة يوم 10 دي�سمبر 1948 في 
ق�سر �سايو بباري�ص. الإعالن يمثل راأي الأمم المتحدة عن حقوق الإن�سان المحمية لدى كل 
النا�ص، ويتاألف الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان من 30 مادة ويخطط راأي الجمعية العامة 

ب�ساأن حقوق الإن�سان المكفولة لجميع النا�ص. 

  الشرعة الدولية حلقوق االنسان
 International Bill for Human Rights          

 م�شطلح يق�شد به خم�س وثائق تحديدًا هي:

 1 - الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان 
2 - العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية

 3 - العهد الدولي الخا�ص بالحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية
 4 - البرتوكول الختياري المحلق بالعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية

  5 -  البرتوكول الختياري المحلق بالعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية.
واأطلقت هذا الم�سطلح لجنة حقوق الإن�سان في دورتها الأولى المنعقدة في دي�سمبر 

1947 على �سل�سلة الوثائق الجاري اإعدادها وقتذاك. 
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   القانون الدويل حلقوق االنسان
 International Law for Human Rights 

 منظومة من القواعد الدولية الم�سممة لحماية وتعزيز حقوق الن�سان لجميع الب�سر وهي 
ب�سرف النظر عن جن�سيتهم او مكان اقامتهم، او نوع جن�سهم او اأ�سلهم القومي او العرقي او 
لونهم او ديانتهم او لغتهم او اي مكانة اخرى، حقوق مترابطة ومتداخلة وغير قابلة للتجزئة 
وغالبًا ما ين�ص عليها ويكفلها القانون الذي يكون في �سكل معاهدات والقانون الدولي العرفي، 

والمبادئ العامة والقانون غير الملزم.

القواعد  مجموعة  من  ويتكون  العام  الدولي  القانون  فروع  من  فرع  هو  القانون  وهذا 
والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات الإن�سان وازدهاره، 
وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية وتكفل 

حماية الحقوق الجماعية و�سمان حقوق ال�سعب.

والق�ساء  والفقه  للقانون،  العامة  والمبادئ  والعرف،  المعاهدات،  في  تتمثل  وم�سادره 
الدولي والوطنية وقرارات المنظمات والموؤتمرات الدولية.

International Humanitarian Law القانون اإلنساين الدويل 

فرع من فروع القانون الدولي العام، يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية 
التي تنطبق في زمن النزاعات الم�سلحة الدولية وغير الدولية، وتهدف قواعده اإلى حماية 
الأ�سخا�ص المت�سررين من النزاع الم�سلح وكذلك حماية الأموال والأعيان التي لي�ست لها 
عالقة مبا�سرة بالعمليات الع�سكرية ، وتهدف قواعده من ناحية اأخرى اإلى تنظيم اأ�ساليب 

وو�سائل ا�ستخدام القوة في النزاع الم�سلح .
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Geneva Four Conventions  اتفاقيات جنيف األربع  
اأربع اتفاقيات دولية تمت �سياغة الأولى منها عام 1864 والرابعة في 1949 وتتناول هذه 
التفاقيات حماية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية في حالة النزاع الم�سلح وطريقة العتناء بالجرحى 
والمر�سى واأ�سرى الحرب وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم اأثناء الأعمال الع�سكرية. 

وت�شمل هذه التفاقيات:

 1 - اتفاقية جنيف الأولى لتح�سين حال الجرحى والمر�سى بالقوات الم�سلحة في الميدان

ة بالهتمام بالمر�سى والجرحى والغرقى المنت�سبين    2 -  اتفاقية جنيف الثانية الخا�سّ
اإلى القّوات الم�سّلحة البحرّية

ة باأ�سرى الحرب وطريقة معاملتهم والتعامل معهم  3 - اتفاقية جنيف الثالثة الخا�سّ

ة بحماية المدنيين والعتناء بهم في حالة الحروب.   4 - اتفاقية جنيف الرابعة الخا�سّ

 القانون الدويل اإلنساين العريف
Customary International Humanitarian Law       

 مجموعة من القواعد غير المكتوبة الم�ستمدة من ممار�سات عامة اأو �سائعة تعتبر قانونًا، 
وهو المعيار الأ�سا�سي لل�سلوك في النزاعات الم�سلحة الذي قبل به المجتمع الدولي. ويطبق 
القانون الدولي الإن�ساني العرفي عالميًا ، بغ�ص النظر عن تطبيق قانون المعاهدات، وهو مبني 

على ممار�سات عامة وموحدة فعاًل للدول وُينظر اإليها باعتبارها قانونًا.

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
International Covenant on Civil and Political Rights       

 يق�سد به العهد الذي اقرته الجمعية العامة لالأمم المتحدة عام 1966 واأ�سبح نافذًا عام 
1976 وي�سعى الى تعزيز وحماية الحقوق التاريخية المدنية وال�سيا�سية التي ُتعد ا�سا�سية لأمن 

ورخاء الن�سان اينما وجد دونما تفريق، ويتاألف من ديباجة وثالثة وخم�سين مادة.
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  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights    

يق�سد به العهد الذي اعتمدته الجمعية العامة لالأمم المتحدة عام 1966 ويتكون من 
ديباجة واإحدى وثالثين مادة ون�ست مواده على العتراف بالحق في العمل، والحق في تكوين 
النقابات والحق في ال�سمان الجتماعي، وحق منح الأ�سرة اأكبر قدر من الحماية والم�ساعدة 
والحق في الح�سول على م�ستوى معي�سي منا�سب لل�سخ�ص ولأفراد ا�سرته وحق التمتع باأعلى 
م�ستوى من ال�سحة الج�سمية والعقلية والحق في التربية والتعليم، وحق الم�ساركة في الحياة 

الثقافية.

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 CEDAW التمييز ضد املرأة

معاهدة دولية اعتمدتها في 18 دي�سمبر 1979 من قبل الجمعية العامة لالأمم المتحدة وتم 
عر�سها للتوقيع والت�سديق والن�سمام بالقرار 180/34 في 18 دي�سمبر 1979. وتو�سف باأنها 
وثيقة حقوق دولية للن�ساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 �سبتمبر 1981 وتركز التفاقية على منع 

كل ا�سكال التمييز �سد المراأة. 

 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
 ICERD التمييز العنصري        

الإ�سدار  وُتعد   ،1965 دي�سمبر  من  الأول  في  اعتمدت  المتحدة  الأمم  برعاية  اتفاقية   
الثالث لحقوق الإن�سان، وتهدف اإلى الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري. وتت�سمن 
هذه التفاقية 18مادة تت�سمن الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري وترف�ص العزل 
العن�سري والف�سل العن�سري وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممار�سات المماثلة في الأقاليم 

الداخلة في وليتها، واأن اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية والمعاقبة عليها. 
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  االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص
CCPED من االختفاء القسري 

اتفاقية دولية تتاألف من 45 مادة واعتمدتها المم المتحدة في 20 دي�سمبر 2006 وو�سعت لحماية 
اأكدت  جميع ال�سخا�ص من الختفاء الق�سري بو�سف الختفاء الق�سري جريمة �سد الن�سانية وقد 

التفاقية حق كل �سخ�ص في عدم التعر�ص لالختفاء الق�سري وحق ال�سحايا في العدالة والتعوي�ص.

 Pact عهد 
اأي اتفاق دولي مرادف ل�سطالح اتفاقية، ورد مرتين في �سياق المواثيق الدولية لحقوق 
الإن�سان )العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية 1966، والعهد الدولي الخا�ص 

بالحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية.

Treaty اتفاقية 
 ا�سطالح يطلق على اتفاق دولي ويق�سد به و�سع قواعد قانونية ملزمة لأطرافها.

 Agreement االتفاق 
 تفاهم اأو تعاقد دولي لتنظيم العالقات بين الأطراف المعنية في م�ساألة ما اأو م�سائل 
محددة يرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين ال�سيا�سة والقت�ساد والثقافة 
وال�سوؤون الفكرية. وقد يتخذ التفاق طابعا �سريا اأو �سفهيا اأو �سفة عابرة فيكون اتفاقا موؤقتا اأو 
طويل الأجل اأو ثنائيا اأو متعددا اأو يكون محددا كاأن يكون اتفاقا تجاريا اأو بحريا اأو ثقافيا.....

الخ والتفاق اأقل �سانا من المعاهدة والتفاقية. 
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Protocol بروتكول 
اإجراء قانوني ي�ستعمل كو�سيلة تكميلية لت�سجيل توافق اإرادات الدول على م�سائل تبعية لما 
�سبق التفاق عليه في التفاقية المنعقدة بينهما، وقد يتناول ت�سجيل ما حدث في الموؤتمرات 
الدولية، وي�ستمد البروتوكول قوته القانونية من التفاقية الملحق بها، ويخ�سع لجميع المراحل 

التي تمر بها التفاقية من: مفاو�سة وتحرير و�سياغة وتوقيع وت�سديق.

   Signature التوقيع 
 اإجراء يقوم به المندوبون المفو�سون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارت�ساء الدولة على 
ن�سو�ص التفاقية. ويكون التوقيع اإما بالأحرف الأولى واإعطاء فر�سة للمندوبين للرجوع اإلى 
دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم التفاق عليه، فاإن اأيدت موقفهم تم التوقيع النهائي، 
واإن رف�ست الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي. والتوقيع بالأحرف الأولى ل 
يعد ملزمًا ولي�ص هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، اأي اأنهم يحتفظون بالحرية 

المطلقة في التوقيع النهائي اأو المتناع عنه.

  Ratification املصادقة 
اإجراء يق�سد به الح�سول على اإقرارات ال�سلطات المخت�سة في الدول لالتفاقية التي تم 
التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه ال�سلطات وفق القانون الد�ستوري في كل دولة، ففي م�سر 
وكثير من الدول العربية تحدد هذه ال�سلطات في مجل�ص ال�سعب، وفى فرن�سا ممثلة في رئي�ص 
الجمهورية. وباإجراء الت�سديق تكون الدولة قد قبلت ر�سميًا بالتفاقية ونفاذها في اإقليمها. 
ول يوجد اأجل معين لإجراء الت�سديق قبل انق�سائه اإل اإذا حدد مثل هذا الأجل �سراحة في 

التفاق.

 Reservation التحفظ 
 اإعالن كتابي ُيقدم من طرف الدولة الم�سادقة عند التوقيع اأو الم�سادقة حول بند من 
بنود التفاقية اأو المعاهدة، ويعني عدم قبول الدولة بما جاء في اأحكامه. وهو عبارة قانونية 
ت�سمح بها التفاقية وت�سعها الدولة تفيد بوا�سطتها اأنها ت�ستثني اأو تغير الأثر القانوني لأحكام 
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معينة من اأحكام المعاهدة من حيث انطباقها على تلك الدولة. قد يمكن التحفظ الدولة من 
الم�ساركة في معاهدة متعددة الأطراف لم تكن بغير ذلك قادرة على الم�ساركة فيها اأو غير 
راغبة فيها. ت�ستطيع الدولة اإ�سافة تحفظاتها على معاهدة ما عند التوقيع اأو الم�سادقة اأو 
القبول اأو الموافقة اأو الن�سمام اإليه. وعندما ت�سع  دولة ما تحفظاتها عند التوقيع فعليها اأن 

توؤكد تحفظاتها هذه عند الم�سادقة اأو القبول اأو الموافقة.

 Declaration  االعالن  
الإعالن مرادف: قواعد - مبادئ - مدونة - مبادئ توجيهية، وهو مجموعة اأفكار ومبادئ 
عامة، ل تتمتع بال�سفة الإلزامية، وله قيمة اأدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل ال�سيا�سي والأخالقي 
اإذا ما �سدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة لالأمم المتحدة. والإعالن يعد من قبيل 
العرف الدولي. والإعالن غالبًا ما ي�سدر في ظروف نادرة حينما ين�ص على مبادئ ذات اأهمية 

كبرى وقيمة دائمة كما هو حال الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان.

Treaty معاهدة 
تطلق عادة على التفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني مو�سوعًا ذا اأهمية خا�سة 
وذا طابع �سيا�سي، مثل معاهدة ال�سالم المنعقدة بفر�ساي في 28 يونيو 1919  بين الدول 
المتحالفة، ومعاهدة ال�سداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة الم�سرية في 26 

اأغ�سط�ص 1936 .

Accession انضمام 
اإجراء تملك بمقت�ساه دولة لي�ست طرفًا في اتفاقية، اأن تعرب عن رغبتها في اأن ت�سبح طرفًا 

في هذه التفاقية، وعلى الدولة اأن تراعى في هذه الحالة الإجراءات المن�سو�ص عليها في 
التفاقية ب�ساأن الن�سمام اإليها.

 Statute نظام 
ا�سطالح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات ال�سيغة الإن�سائية، مثل النظام الأ�سا�سي 

للمحكمة الجنائية الدولية الموقع عليه في روما في يونيو عام 1998.
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Charter ميثاق 
م�سطلح يطلق على التفاقيات الدولية التي يراد اإ�سفاء الجالل على مو�سوعها وهي عادة 
تكون من�سئة لمنظمات دولية اأو اإقليمية، مثل ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 يونيو 1945.

 Recommendation التوصية  
 ن�ص دولي لي�ص له مبدئيًا قوة ملزمة للدول الأع�ساء ول يوؤدي اإلى اأي التزام وهو يقدم 

فقط توجيهات ويقترح اأولويات عمل.

  االستعراض الدوري الشامل
Universal Periodic Review 

عملية فريدة تنطوي على ا�ستعرا�ص �سجالت حقوق الإن�سان الخا�سة بجميع الدول الأع�ساء 
في الأمم المتحدة مرة كل اأربع �سنوات. ويعتبر ال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل ابداعا هاما من 
مجل�ص حقوق الإن�سان، ي�ستند اإلى الم�ساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر ال�ستعرا�ص 
فر�سة لجميع الدول لالإعالن عن الإجراءات التي اتخذتها لتح�سين اأحوال حقوق الإن�سان في 
بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإن�سان. كما يت�سمن ال�ستعرا�ص 

الدوري ال�سامل تقا�سما لأف�سل ممار�سات حقوق الإن�سان في مختلف اأنحاء الكرة الأر�سية.

Shadow Report تقرير الظل 
 التقرير الموازي اأو البديل اأو المكمل لتقرير حكومة بلد ما ورفعة اما الى لجان هيئة 
التي  المعلومات  الى جانب  اإ�سافية  ال�ساملة كمعلومات  الدورية  المراجعة  الى  او  المعاهدة 

قدمها تقرير الحكومة او مكمل لها. 
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General Assembly اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
وتتاألف  المتحدة.  الأمم  في  العامة  ال�سيا�سة  وتقرير  للتداول  الرئي�ص  التمثيلي  الجهاز 
الجمعية العامة مـن جميع اأع�ساء الأمم المتحدة البالغ عـددهم 193 دولة. وت�سـكل الجمعية 
العامة منتدى فريدا متعدد الأطراف تجري فيه مناق�سة جميع الق�سايا الدولية الم�سمولة 
بالميثاق. وتنعقد الجمعية العامة �سنويا في دورة عادية مكثفة، تمتد من اأيلول/ �سبتمبر حتى 

كانون الأول/دي�سمبر، ثم تجتمع بعد ذلك ح�سب القت�ساء.

 Security Council جملس األمن الدويل 
مجل�ص الأمن هو الأداة التنفيذية لالأمم المتحدة واأهم جهاز فيها والم�سوؤول الأول عن 
حفظ ال�سلم والأمن الدوليين، وقمع العدوان، واإنزال العقوبات بالأع�ساء المخالفين والدول 
الأع�ساء ملزمة بتنفيذ قراراته. المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، اأ�سارت اإلى اأن مجل�ص 

الأمن يتاألف من خم�سة ع�سر ع�سوا من الأمم المتحدة. 

UNHRC جملس حقوق االنسان 
 هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة لالأمم المتحدة، ويحل محل لجنة حقوق الإن�سان-
التي األغيت واختتمت اأعمالها في 16 يونيو 2006 - واأن�سئ مجل�ص حقوق الن�سان  بموجب قرار 
الجمعية العامة لالأمم المتحدة في 24 فبراير 2006 وتم انتخاب اأع�ساء المجل�ص في 9 مايو 
2006 وعقد اأولى جل�ساته في 19 يونيو 2006.ويتاألف المجل�ص من 47 دولة ع�سوًا تنتخبها 
اإجراءات  اأع�ساء الجمعية العامة بالقتراع ال�سري المبا�سر وب�سكل فردى، وتخ�سع  اأغلبية 

الع�سوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول الأع�ساء.

UNHCHR املفوضية السامية حلقوق االنسان 
وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإن�سان بح�سب ما 
ورد في التفاقيات والمواثيق الدولية التي ن�ص عليها العالن العالمي لحقوق الإن�سان لعام 1948.
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  Special Rapporteurs املقررون اخلاصون 
اآلية من اآليات المتحدة ويطلق عليها اأي�سا نظام الإجراءات الخا�سة وت�سم خبراء م�ستقلين 
ب�ساأن حقوق  وم�سورة  تقارير  بتقديم  يقومون  ودول  بوليات  الإن�سان مكلفون  في مجال حقوق 
الإن�سان من منظور موا�سيعي اأو خا�ص ببلدان محددة. وُيعد نظام الإجراءات الخا�سة عن�سر 
اأ�سا�سي في اآليات الأمم المتحدة لحقوق الإن�سان ويغطي جميع حقوق الإن�سان: المدنية والثقافية 
والقت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية والحق في التنمية. تاأ�س�ص المقررون الخا�سون والممثلون 
الخا�سون، على يد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإن�سان، ولي�ص باتفاقية ما، ولذلك فهم ل يتمتعون 
باأية �سلطات )دولية قانونية( تن�ص عليها اتفاقيات تجبر الحكومات على اتخاذ اإجراءات اأو منع 
انتهاك حقوق الإن�سان. وكل ما ي�ستطيعون عمله هو تكوين التكتالت في وجه الحكومات واإجبارها 
على احترام حقوق الإن�سان. وبمقدورهم التقدم ب�سكاوى فردية لممثلي الحكومات واإجبارهم 
على منع انتهاك حقوق الإن�سان. كما ي�ستطيعون الإعالن عن الق�سايا الفردية وذلك عن طريق 
اإ�سدار بيانات �سحفية. وعالوة على ذلك، باإمكانهم زيارة الدول عندما توجه لهم الحكومات 
البلد. ويعمل المقررون الخا�سون  الدعوة بذلك، وكتابة تقرير بو�سع حقوق الإن�سان في هذا 
والممثلون الخا�سون على م�ساندة الحقوق المبينة في وثائق حقوق الإن�سان الدولية الهامة مثل 

الميثاق العالمي للحقوق المدنية وال�سيا�سية، والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان.

Amnesty International منظمة العفو الدولية 
تاأ�س�ست  ال�سيا�سية،  والمعتقدات  الحكومات  جميع  عن  م�ستقلة  حكومية  غير  منظمة   
ال�سجناء  الدفاع عن حقوق  1961  كحركة تطوعية عالمية، متخ�س�سة في  يوليو عام  في 
ا�ستقاللها  الذين ت�سعى لحمايتهم ولها  اآراء ال�سحايا  توؤيد ول تعار�ص  ال�سيا�سيين وهي ل 
المالي عن الحكومات، وتعتمد على التبرعات، والم�ساهمات الفردية وغير الر�سمية �سمانا 

لحيادها وعدم التاأثير على ن�ساطها، ولها العديد من الفروع في مختلف دول العالم. 

Human Rights Watch منظمة هيومن رايتس واتش  
هيومن رايت�ص ووت�ص تعني ت�سميتها »مراقبة حقوق الإن�سان«(، وهي منظمة دولية غير حكومية 

معنية بالدفاع عن حقوق الإن�سان والدعوة لها، ومقرها في مدينة نيويورك. تاأ�س�ست في 1978.
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ICJ حمكمة العدل الدولية  
  الهيئة الق�سائية الرئي�سية في الأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الف�سل طبقا لأحكام 
القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تن�ساأ بين الدول، وتقديم الفتاوى ب�ساأن الم�سائل 

القانونية التي قد تحيلها اإليها هيئات الأمم المتحدة ووكالتها المتخ�س�سة.

 International Criminal Court احملكمة اجلنائية الدولية  
  اأول محكمة م�ستقلة ودائمة وقادرة على التحقيق ومحاكمة الأ�سخا�ص الذين ارتكبوا 
اأ�سد النتهاكات للقانون الإن�ساني الدولي وقد اأن�سئت هذه الموؤ�س�سة الدائمة بموجب معاهدة 
دولية، وهي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة اأو غير الراغبة في مقا�ساة مرتكبي الإبادة 
الذي  الأ�سا�سي  روما  نظام  دخل  وقد  الإن�سانية،  �سد  والجرائم  الحرب  وجرائم  الجماعية 
تقوم عليه المحكمة حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز 2002. وعقدت الدورة الفتتاحية 
للمحكمة الجنائية الدولية في لهاي في 11 مار�ص/ اآذار 2003.وتتكون المحكمة من رئا�سة 
لولية  الق�سائية  هيئتها  من  ينتخبون  ق�ساة  ثالثة  وت�سم  للمحكمة،  العام  التدبير  تتكلف 
من ثالث �سنوات ثم �سعبة ق�سائية، وتتكون من 18 قا�سيا متخ�س�سا في القانون الجنائي 

والم�سطرة الجنائية والقانون الدولي.

WHO  منظمة الصحة العاملية 
المجال  يخ�ص  فيما  المتحدة  الأمم  منظومة  �سمن  والتن�سيقية  التوجيهية  ال�سلطة   
ال�سحي. وهي م�سوؤولة عن تاأدية دور قيادي في معالجة الم�سائل ال�سحية العالمية وت�سميم 
الم�سندة  ال�سيا�سية  القواعد والمعايير وتو�سيح الخيارات  البحوث ال�سحية وو�سع  برنامج 

بالبّينات وتوفير الدعم التقني اإلى البلدان ور�سد التجاهات ال�سحية وتقييمها.
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ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر 
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر هي منظمة محايدة م�ستقلة وغير متحيزة، توؤدي مهمة 
اإن�سانية على وجه الح�سر تتمثل في حماية اأرواح وكرامة �سحايا الحرب والعنف الداخلي 
تنفذها  التي  الدولية  الإغاثة  اأن�سطة  وتن�سق  الدولية  اللجنة  توجه  لهم.  الم�ساعدة  وتقديم 
الحركة في حالت النزاع. وت�سعى جاهدة اإلى تفادي المعاناة بن�سر وتقوية القانون الدولي 
الإن�ساني والمبادئ الإن�سانية العالمية، وقد اأن�سئت عام 1863 وانبثقت عنها الحركة الدولية 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر.
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 مواقع إلكترونية ذات عالقة

  الأمم المتحدة 
http://www.un.org/ar

  المفو�سية ال�سامية لحقوق الإن�سان 
www.ohchr.org/AR

  منظمة الأمم المتحدة لالأمومة والطفولة ) يوني�سف (
www.unicef.org/arabic

  اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر
www.icrc.org/ar

  هيومن رايت�ص ووت�ص
www.hrw.org/ar

  منظمة العفو الدولية
www.amnesty.org/ar

  الفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان
www.fidh.org/ar

  الإتحاد الدولي لل�سحفيين
 www.ifj-arabic.org
  لجنة حماية ال�سحفيين

www.cpj.org/ar
  موؤ�س�سة الخط الأمامي

www.frontlinedefenders.org/ar
  مكتبة حقوق الإن�سان -جامعة مني�سوتا

www1.umn.edu/humanrts/arabic
  وكالة الأنباء الإن�سانية - اإيرين
www.arabic.irinnews.org
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 هذا الدليل :
تمتاز اليمن بوجود عدد من الجهات النا�سطة في مجال حقوق الن�سان 
�سواًء اأفراد اأو منظمات، اإل اأن التجربة الحقوقية فيها مازالت حديثة وتفتقر 
اإلى الخبرة الطويلة والفاعلة ، وتحتاج اإلى الكثير من العمل لالرتقاء بها 

وتفعيل اأدواتها وت�سويب اإخفاقاتها. 
مع ت�ساعد حدة ال�سراع في اليمن وات�ساع دائرته في الآونة الخيرة 
ارتفعت  الخارجي،  الع�سكري  والتدخل  الداخلي  الم�سلح  النزاع  لي�سمل 
ن�سبة النتهاكات �سد حقوق الإن�سان بمختلف الأ�سكال والم�ستويات. غالبًا 
ما ُت�سبح هذه النتهاكات ق�سايا للراأي العام وال�سحافة والمدافعين عن 
الحقوقي  الوعي  نق�ص  اأن  اإل  العام،  ال�ساأن  في  والفاعلين  الإن�سان  حقوق 
لدى  المعنين بالدفاع عن حقوق الإن�سان من جهات واأفراد ت�سبب بكثير من 

الخلط وغياب الدقة في معرفة الق�سايا الحقوقية وتو�سيفاتها.
الحقوقية  للم�سطلحات  اإر�سادي  دليل  وجود  اأهمية  تبرز  هنا  ومن 
للباحثين  تتيح  وثرية  �سهلة  معرفية  مادة  تقديم  في  ي�ساهم  الأ�سا�سية 
الن�سان  والمهتمين بق�سايا حقوق  والإعالميين وال�سحفيين  والحقوقيين 
التعرف على اأهم الم�سطلحات الحقوقية وال�سياقات التي يمكن اأن ت�ستخدم 

فيها.
وُيعد الدليل ثمرة لجهد بذلته منظمة مواطنة لحقوق الن�سان ، وبدعم 
من موؤ�س�سة فريدري�ص اإيبرت ، اإيمانًا منها ب�سرورة وجود مثل هكذا عمل 
لُي�سكل اإحدى اأدوات تعزيز واقع حقوق الن�سان، ويمثل الدليل تجربة قابلة 

للتطوير بما يخدم هدفه ب�سكل اأف�سل

www.mwatana.org


