
  الفقرات المعنية بحقوق اإلنسان في ميثاق منظمة الدول األمريكية
  "ميثاق سان جوزيه"

  
  )١٩٩٣كما تم تعديله خالل (

  ١٩٤٨أبريل  ٣٠أبرم في بوجوتا في 
  ١٩٥١ديسمبر  ١٣بدأ العمل به في 

  
  

  الجزء األول
  الفصل األول

  الطبيعة واألغراض
  ١مادة 

ق المنظمة الدولية التي قامت بتطويرها لتحقيق نظـام  تنشئ الدول األمريكية بموجب هذا الميثا
السالم والعدل، وتشجيع تضامنها، وتقوية تعاونها، والدفاع عن سـيادتها وتكاملهـا اإلقليمـي    

  .واستقاللها، ومنظمة الدول األمريكية هي وكالة إقليمية داخل إطار األمم المتحدة
التي يمنحها لها هذا الميثـاق صـراحة،   ليس لمنظمة الدول األمريكية أي سلطات بخالف تلك 

والتي ال تجيز لها أي من أحكامها أن تتدخل في المسائل التي تقع في نطاق السلطة القضـائية  
  .الداخلية للدول األعضاء بها

  ٢مادة 
من أجل وضع المبادئ التي قامت عليها موضع التنفيذ ومن أجل الوفاء بالتزاماتهـا اإلقليميـة   

  :م المتحدة تعلن منظمة الدول األمريكية األغراض األساسية التاليةبموجب ميثاق األم
  تقوية السالم واألمن في القارة،) أ(
  تشجيع وتعزيز الديمقراطية النيابية باالحترام الواجب لمبدأ عدم التدخل،) ب(
منع أسباب المشكالت المحتملة، وضمان التسوية السلمية للنزاعات التي قـد تنشـأ بـين    ) ج(

  ل األعضاء،الدو
  توفير العمل المشترك من جانب تلك الدول في حالة العدوان،) د(
  السعي من أجل حل المشكالت السياسية والقضائية واالقتصادية التي قد تنشأ فيما بينها،) هـ(
  تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق العمل التعاوني،) و(
الذي يشكل عقبة أمام التنمية الديمقراطية الكاملة لشـعوب نصـف   استئصال الفقر الشديد ) ز(

  الكرة األرضية، و



تحقيق تقييد فعال لألسلحة التقليدية مما يجعل من الممكن تكريس أكبر قدر مـن المـوارد   ) ح(
  .للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء

  الفصل الثاني
  المبادئ

  ٣مادة 
  :دداً على المبادئ التاليةتؤكد الدول األمريكية مج

  القانون الدولي هو المعيار لسلوك الدول في عالقاتها المتبادلة،) أ(
يقوم النظام الدولي أساساً على احترام شخصية وسيادة واستقالل الدول والوفـاء الكامـل   ) ب(

  بااللتزامات الناشئة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي األخرى،
  لحسنة العالقات بين الدول،تحكم النوايا ا) ج(
إن تضامن الدول األمريكية واألهداف السامية التي تسعى إلى تحقيقهـا تتطلـب التنظـيم    ) د(

  السياسي لتلك الدول على أساس الممارسة الفعالة للديمقراطية النيابية،
ـ ) هـ( ة لكل دولة حق اختيار نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي وتنظيم نفسها بالطريق

التي تناسبها تماماً دون تدخل خارجي، وعليها واجب االمتناع عن التدخل في شئون أي دولـة  
تتعاون الدول األمريكية بشكل كامل فيما بينها بعيداً عن طبيعـة   –أخرى، وبناء على ما تقدم 

  نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية الخاصة بها،
النيابية وهو مسـئولية   الديمقراطيةي من تشجيع وتدعيم إزالة الفقر الشديد هو جزء أساس) و(

  مشتركة للدول األمريكية،
  فالنصر ال يجلب حقوقاً،: تدين الدول األمريكية الحرب العدوانية) ز(
  العمل العدواني ضد دولة أمريكية هو عمل عدواني ضد كافة الدول األمريكية األخرى،) ح(
والتي تنشأ بين اثنين أو أكثر من الـدول األمريكيـة    تسوى النزاعات ذات الصفة الدولية) ط(

  عن طريق اإلجراءات السلمية،
  العدالة االجتماعية واألمن االجتماعي هما أساس السالم الدائم،) ى(
  التعاون االقتصادي ضروري للرخاء واالزدهار المشترك لشعوب القارة،) ك(
ن تمييز بسـبب العـرق أو الجنسـية أو    تعلن الدول األمريكية الحقوق األساسية للفرد دو) ل(

  العقيدة أو الجنس،
الوحدة الروحية للقارة تقوم على أساس احترام القيم الثقافية للـدول األمريكيـة وتتطلـب    ) م(

  تعاونها الوثيق من أجل أهداف الحضارة السامية،
  .يجب توجيه تعليم الشعوب نحو العدل والحرية والسالم) ن(

  



  الفصل الثالث
  األعضاء

  ٤مادة 
  .تكون كافة الدول األعضاء التي صدقت على هذا الميثاق أعضاء في المنظمة

  
  ٩مادة 

يجوز إيقاف عضو المنظمة الذي تمت اإلطاحة بحكومته المشكلة بشكل ديمقراطي عن طريق 
القوة عن ممارسة حق المشاركة في دورات الجمعية العامة، واجتمـاع التشـاور، ومجـالس    

ات المتخصصة، وكذلك اللجان ومجموعات العمل، وأي هيئات أخرى يـتم  المنظمة، والمؤتمر
  .إنشاؤها

تمارس سلطة اإليقاف فقط عندما تعلن المنظمة عدم نجاح المبادرات الدبلوماسية بغـرض  ) أ(
  .تشجيع استعادة الديمقراطية النيابية في الدولة العضو المتأثرة

  معية العامة بموافقة ثلثي الدول األعضاء،يتم اتخاذ قرار اإليقاف في جلسة خاصة للج) ب(
  يبدأ اإليقاف فور الموافقة عليه من الجمعية العامة،) ج(
تحاول المنظمة أن تتبنى مبادرات دبلوماسية إضافية للمساهمة  –وعلى الرغم من اإليقاف ) د(

  في إعادة إنشاء الديمقراطية النيابية في الدولة العضو المتأثرة،
  و الذي يخضع لإليقاف في الوفاء بالتزاماته تجاه المنظمة،يستمر العض) هـ(
  يجوز للجمعية العامة أن ترفع اإليقاف بقرار يتخذ بموافقة ثلثي الدول األعضاء،) و(
  .تمارس السلطات المشار إليها في هذه المادة وفقاً لهذا الميثاق) ز(

  
  الفصل السابع

  التنمية التكاملية
  ٣٠مادة 

بجهـد مشـترك    –التي تستلهم مبادئ التضامن والتعاون األمريكـي   –اء تتعهد الدول األعض
لضمان العدالة االجتماعية الدولية في عالقاتها، والتنمية التكاملية لشعوبها كشـروط أساسـية   
للسالم واألمن، وتشمل التنمية التكاملية المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والثقافيـة  

  .لوجية والتي من خاللها يجب تحقيق األهداف التي تضعها كل دولةوالعلمية والتكنو
  ٣١مادة 

إن التعاون األمريكي المشترك من أجل التنمية التكاملية هو مسئولية مشتركة للدول األعضـاء  
من خالل إطار المبادئ الديمقراطية ومؤسسات النظام األمريكي المشترك، ويجـب أن يشـمل   



واالجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، كما يجب أن ذلك المجاالت االقتصادية 
يدعم تحقيق األهداف القومية للدول األعضاء، ويحترم األولويات التي تضعها كل دولـة فـي   

  .خططها للتنمية من روابط أو شروط سياسية
  ٣٢مادة 

مستمراً، ومن األفضل  يجب أن يكون التعاون األمريكي المشترك من أجل التنمية المتكاملة
يكون من خالل المنظمات متعددة األطراف دون اإلخالل بالتعاون الثنائي بين الدول  أن

  .األعضاء
تساهم الدول األعضاء في التعاون األمريكي المشترك من أجل التنمية المتكاملة وفقاً لمواردها 

  .وإمكانياتها وبما يتفق مع قوانينها
  ٣٣مادة 

ولية أساسية لكل دولة، ويجب أن تكون عملية مستمرة ومتكاملة مـن أجـل   تكون التنمية مسئ
  .إرساء نظام اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة يساهم في الوفاء بمتطلبات الفرد

  ٣٤مادة 
تتفق الدول األعضاء على تكافؤ الفرص، والتخلص من الفقر الشديد، والتوزيع العادل للثـروة  

لقرارات التي تتعلق بتنميتها، وتتفـق كـذلك علـى تكـريس     والدخل والمشاركة لشعوبها في ا
  :مجهوداتها القصوى لتحقيق األهداف األساسية التالية

  الزيادة الحقيقية المدعمة ذاتياً للناتج القومي بالنسبة لكل منها،) أ(
  ،القوميالتوزيع العادل للدخل ) ب(
  النظم المالئمة والعادلة للضرائب،) ج(
لريفية، والقيام باإلصالحات التي تؤدي إلى نظم عادلـة ومالئمـة لتملـك    تحديث الحياة ا) د(

األرض، وزيادة اإلنتاجية الزراعية، والتوسع في استخدام األرض، وتنوع اإلنتاج، وتحسـين  
  نظم إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية، وتقوية ونشر الوسائل من أجل تحقيق هذه األهداف،

  وبخاصة رأس المال والسلع الوسيطة،زيادة التصنيع وتنويعه ) هـ(
استقرار مستويات األسعار المحلية والتي تتوافق مع التنمية االقتصادية المستمرة وتحقيـق  ) و(

  العدالة االجتماعية،
  األجور العادلة وفرص التوظيف وظروف العمل المقبولة للجميع،) ز(
  القضاء السريع على األمية وزيادة فرص التعليم للجميع،) ح(
  حماية جهد اإلنسان عن طريق التوسع في تطبيق العلوم الطبية الحديثة،) ط(
  التغذية السلمية وبخاصة عن طريق تكثيف الجهود القومية لزيادة إنتاج وتوفير الغذاء،) ى(
  اإلسكان المالئم لكافة قطاعات السكان،) ك(



  الظروف المدنية التي توفر الفرصة لحياة كاملة ومنتجة وصحية،) ل(
  تشجيع المبادرات الخاصة واالستثمار بما يتفق مع العمل في القطاع العام، و) م(
  .زيادة وتنويع التصدير) ن(

  ٤٥مادة 
اقتناعاً بأن اإلنسان يمكن أن يحقق فقط النجاح الكامل لطموحه من خالل نظام اجتماعي عادل 

تكريس كـل الجهـود   توافق الدول األعضاء على  –في وجود تنمية اقتصادية وسالم حقيقي 
  :لتطبيق المبادئ واآلليات التالية

دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو الجنسـية، أو العقيـدة، أو الحالـة     –لكافة البشر ) أ(
الحق في الرفاهية المادية، والتنمية الروحية في ظل ظروف الحرية، والكرامـة،   –االجتماعية 

  ،االقتصاديوتكافؤ الفرص، واألمن 
عمل حق وواجب اجتماعي يمنح الكرامة للشخص الذي يؤديه، ويجب أن يؤدي في ظل ال) ب(

بما فـي ذلـك    –ظروف تضمن الحياة والصحة والمستوى الالئق من المعيشة للعامل وأسرته 
وذلك أثناء سنوات العمل وفي الشيخوخة، أو عندما تحرمه الظروف من  –نظام عادل لألجور 

  إمكانية العمل،
الحق في االرتباط معاً بحرية للـدفاع   –ريفيين ومدنيين  –صحاب العمل والعمال يكون أل) ج(

بما في ذلك الحق في التفاوض الجمـاعي، وحـق العمـال فـي      –عن مصالحهم وتعزيزها 
اإلضراب، واالعتراف بالشخصية القانونية لالتحادات، وحماية حرياتها واستقاللها، ويكون كل 

  لتطبيق،ذلك وفقاً للقوانين واجبة ا
نظم وإجراءات عادلة وفعالة للتشاور والتعاون فيما بين قطاعات اإلنتـاج مـع االهتمـام    ) د(

  الواجب بحماية مصالح المجتمع بالكامل،
تطبيق نظم اإلدارة العامة والبنوك واالئتمان والمشروعات والتوزيع والمبيعات بالطريقة ) هـ(

  ومصالح المجتمع،التي تنسجم مع القطاع الخاص وتفي بمتطلبات 
في كل مـن المنـاطق المدنيـة     –اندماج وزيادة مشاركة القطاعات الهامشية من السكان ) و(

في الحياة االقتصادية واالجتماعية والمدنية والثقافية والسياسية لألمـة مـن أجـل     –والريفية 
م تحقيق التكامل للمجتمع القومي، وسـرعة عمليـة االرتقـاء االجتمـاعي، وتـدعيم النظـا      

  الديمقراطي، وتدعيم كافة الجهود الشعبية للتنمية والتعاون من أجل تنمية وتقدم المجتمع،
االعتراف بأهمية مساهمة المنظمات مثل االتحـادات العماليـة، والجمعيـات التعاونيـة،     ) ز(

واالتحادات الثقافية والمهنية والتجارية والمحلية، واتحادات المجتمع في حياة المجتمع وعمليـة  
  التنمية،

  تطوير سياسة فعالة لألمن الجماعي، و) ح(



  .توفير المساعدة القانونية الواجبة لكافة األشخاص من أجل ضمان حقوقهم) ط(
  ٤٦مادة 

أنـه   –من أجل تسهيل عملية التكامل اإلقليمي في أمريكا الالتينيـة   –تعترف الدول األعضاء 
لدول النامية، وبخاصـة فـي مجـاالت    من الضروري أن توفق بين التشريعات االجتماعية ل

العمالة والضمان االجتماعي من أجل حماية حقوق العمال بشكل متكافئ، وتوافق علـى بـذل   
  .أقصى جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف

  ٤٧مادة 
تعطي الدول األعضاء األهمية األساسية من خالل خطـط التنميـة لتشـجيع التعلـيم والعلـم      

ة من أجل التحسين الشامل للفرد وكأساس للديمقراطيـة والعدالـة   والتكنولوجيا والثقافة الموجه
  .االجتماعية والتقدم

  ٤٨مادة 
تتعاون الدول األعضاء مع بعضها البعض للوفاء باحتياجاتها التعليمية وتشجيع البحث العلمـي  
 وتشجيع التقدم التكنولوجي من أجل التنمية المتكاملة، وتعتبر نفسها إما بشكل فردي أو بشـكل 

  .مشترك ملتزمة بالحفاظ على وإثراء الميراث الثقافي للشعوب األمريكية
  ٤٩مادة 

لضمان الممارسة الفعالـة   –طبقاً لتشريعاتها الدستورية  –تبذل الدول األعضاء أقصى الجهود 
  :لحق التعليم على األسس التالية

كـذلك   –لتحاق بالمدرسة اإلجباري بالنسبة لألطفال في سن اال –يتم توفير التعليم األولى ) أ(
  لكافة الذين يمكن أن يستفيدوا منه، وعندما توفره الدول يكون مجانياً،

يتم التوسع في التعليم المتوسط بشكل تدريجي ليشمل أكبر قدر من السكان بهدف التقـدم  ) ب(
االجتماعي، ويجب أن يتنوع بالشكل الذي يفي باحتياجات التنمية لكـل دولـة دون اإلخـالل    

  ير التعليم العام، وبتوف
يكون التعليم الجامعي متاحاً للجميع بشرط الوفـاء بالمعـايير التنظيميـة أو المسـتويات     ) ج(

  .األكاديمية من أجل المحافظة على مستواه العالي
  ٥٠مادة 

تعطي الدول األعضاء انتباهاً خاصاً الستئصال األمية، وتقوي نظم التعلـيم المهنـي وتعلـيم    
تاحة ثمار الثقافة لكافة السكان، وتشجع استخدام كافـة وسـائل المعلومـات    الكبار، وتضمن إ

  .لتحقيق هذه األهداف
  
  



  الثانيالجزء 
  الفصل الثامن

  الهيئات
  ٥٣مادة 

  :تنجز منظمة الدول األمريكية أغراضها عن طريق
  الجمعية العامة،) أ(
  اجتماع التشاور لوزراء الخارجية،) ب(
  المجالس،) ج(
  لقضائية األمريكية المشتركة،اللجنة ا) د(
  اللجنة األمريكية المشتركة لحقوق اإلنسان،) هـ(
  األمانة العامة،) و(
  المؤتمرات المتخصصة، و) ز(
  .المنظمات المتخصصة) ح(

باإلضافة لتلك التي يـنص   –يجوز إنشاء هيئات ووكاالت مساعدة أخرى عندما تكون الزمة 
  .عليها الميثاق وطبقاً ألحكامه

  ل الخامس عشرالفص
  اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان

  ١٠٦مادة 
تكون هناك لجنة أمريكية مشتركة لحقوق اإلنسان مهمتها الرئيسية تشـجيع مراعـاة وحمايـة    

  .حقوق اإلنسان، والعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذه المسائل
هذه اللجنة، وكذلك  تحدد اتفاقية أمريكية مشتركة لحقوق اإلنسان هيكل واختصاص وإجراءات

  .تلك الخاصة بالهيئات األخرى المسئولة عن هذه المسائل
  الجزء الثالث

  الفصل العشرون
  أحكام متنوعة

  ١٣٧مادة 
ال تسمح منظمة الدول األمريكية بأي قيد يقوم على أساس العرق أو العقيدة أو الدين فيما يتعلق 

  .هابأهلية المشاركة في أنشطة المنظمة وشغل المناصب ب
  
  



  الفصل الثاني والعشرون
  أحكام انتقالية

  ١٤٥مادة 
حتى يبدأ العمل باالتفاقية األمريكية المشتركة لحقوق اإلنسان المشار إليها في الفصل الخـامس  

  .عشر تحرص اللجنة األمريكية المشتركة القائمة لحقوق اإلنسان على مراعاة حقوق اإلنسان
  
 


