
  اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان
  

  منظمة الدول األمريكية
  )١٩٤٨(الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول األمريكية  ٣٠القرار رقم 

  
  تمهيد

وحيث أن الطبيعة قد منحتهم  –كل البشر يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق 
  .وة لبعضهم البعضيجب أن يتصرفوا كإخ –العقل والضمير 

إن الوفاء بالواجبات من قبل أي فرد هو مطلب أساسي بالنسـبة لحقـوق الكافـة، والحقـوق     
وسياسي لإلنسان، فبينما الحقوق ترفع مـن قـدر    اجتماعيوالواجبات متالزمة في كل نشاط 

  .وحرية الشخصية فإن الواجبات تعبر عن جالل تلك الحرية
ة تسلم جدالً لآلخرين بطبيعة أخالقية تدعم هذه الواجبات مـن  والواجبات ذات الطبيعة القانوني

  .حيث المبدأ وتكون أساساً لها
وبقدر ما يكون التطور الروحي هو الغاية األسمى للوجود اإلنساني وأرقى درجة من التعبيـر  

  .عنه، فإن واجب اإلنسان خدمة هذه الغاية بكل قوته وبشتى موارده
االجتماعي والتاريخي األسمى لذلك التطور الروحي، فمن واجب  وحيث أن الثقافة هي التعبير

  .اإلنسان حفظ وممارسة وتشجيع الثقافة بكل وسيلة في استطاعته
وحيث إن السلوك األخالقي يشكل أنبل ثمار الحضارة، فمن واجب كل إنسان على الـدوام أن  

  .يضعه موضع احترام
  :وحيث أن

وتقر دساتيرها الوطنيـة بـأن المؤسسـات القضـائية      الشعوب األمريكية تقر بكرامة الفرد،
حقـوق   –كهدف أساسي لهـا   –تحمي  –التي تنظم الحياة في المجتمع اإلنساني  –والسياسية 

اإلنسان األساسية، وتوفر الظروف التي تسمح له أن يحقق التقدم الروحـي والمـادي ويبلـغ    
  السعادة،

أن حقوق اإلنسان األساسية ال تنشأ من حقيقـة  الدول األمريكية قد أقرت في مناسبات متكررة 
اإلنسـانية، الحمايـة الدوليـة     شخصيتهأنه مواطن لدولة معنية، لكن تقوم على أساس صفات 

لحقوق اإلنسان يجب أن تكون هي الدليل األساسي لقانون أمريكـي متطـور، تأكيـد الـدول     
األنظمة الداخلية للدول تمثـل   األمريكية على حقوق اإلنسان األساسية والضمانات التي توفرها

النظام األساسي للحماية التي تقرها الدول األمريكية كنظـام مناسـب للظـروف االجتماعيـة     
من غير االعتراف من جانبها أنها يجب أن تقوم بتقوية ذلك النظام بشكل  –والقضائية الحالية 



إن المـؤتمر الـدولي   متزايد على المستوى الدولي حيث أن الظروف أصبحت أكثر تشجيعاً، ف
  :التاسع للدول األمريكية يوافق على إقرار ما يلي

  الفصل األول
  الحقوق

  ١مادة 
  الحق في الحياة الحرية والسالمة الشخصية

  .كل إنسان له الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه
  ٢مادة 

  الحق في المساواة أمام القانون
دون  اإلعـالن في هـذا   الثابتةقوق والواجبات كل األشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الح

  .تمييز بسبب الساللة أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو أي عامل آخر
  ٣مادة 

  الحق في الحرية الدينية والعبادة
  .لكل شخص الحق في اعتناق ديانة ما بحرية وإظهارها وممارستها علناً وفي السر

  ٤مادة 
  ير والنشرالحق في حرية البحث والرأي والتعب

  .لكل شخص الحق في حرية البحث والرأي والتعبير ونشر األفكار بأي وسيلة أياً كان نوعها
  ٥مادة 

  الحق في حماية الشرف والسمعة الشخصية والحياة الخاصة والعائلية
لكل شخص الحق في أن يتمتع بحماية القانون ضد الهجمات التعسفية علـى شـرفه وسـمعته    

  .يةوحياة الخاصة والعائل
  ٦مادة 

  الحق في تكون أسرة وحمايتها
والحصول علـى الحمايـة    –العنصر األساسي للمجتمع  –لكل شخص الحق في تكوين أسرة 

  .لها
  ٧مادة 

  الحق في حماية األمهات واألطفال
ولكل األطفـال الحـق فـي الحمايـة الخاصـة       –أثناء الحمل وفترة الرضاعة  –لكل النساء 

  .والرعاية والمساعدة
  



  ٨ة ماد
  الحق في االستقرار والتنقل

لكل شخص الحق في إعداد سكن له في إقليم الدولة التي يكون مواطناً لها، واالنتقـال بحريـة   
  .داخل هذا اإلقليم، وعدم مغادرته ال بإرادته الخاصة

  ٩مادة 
  المسكن) حرمة(الحق في قدسية 

  .بيته) حرمة(لكل شخص الحق في قدسية 
  ١٠مادة 

  وانتقال المراسالت) حرمة(الحق في قدسية 
  .وانتقال مراسالته) حرمة(لكل شخص الحق في قدسية 

  ١١مادة 
  الحق في الحفاظ على الصحة والحق في الرفاهية

لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق اإلجراءات الصحية واالجتماعية التي 
لذي تسمح بـه المـوارد العامـة    تتعلق بالغذاء والملبس واإلسكان والرعاية الطبية إلى الحد ا

  .وموارد المجتمع
  ١٢مادة 

  الحق في التعليم
لكل شخص الحق في التعليم الذي يجب أن يكون قائمـاً علـى مبـادئ الحريـة واألخـالق      

  .والتضامن اإلنساني
لكل شخص الحق في التعليم الذي يعده لكي ينال حياة الئقة، ولكي يرفع  –وباإلضافة إلى ذلك 

ه ، ويكون عضواً نافعاً للمجتمع، ويتضمن الحق في التعليم الحق في المسـاواة  مستوى معيشت
في الفرصة في كافة األحوال وفقاً للمواهب الطبيعية والمميزات والرغبة في االنتفاع بالموارد 

على األقل التعلـيم   –التي توفرها الدولة أو المجتمع، ولكل شخص الحق في تلقي تعليم مجاني 
  .األولي

  ١٣ة ماد
  الحق في االنتفاع بالثقافة

لكل شخص الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع، والتمتع بالفنون، والمشـاركة فـي   
  .الفوائد التي تنشأ عن التقدم الفكري، وخاصة االكتشافات العلمية

يكون له الحق في حماية مصـالحه األدبيـة والماديـة فيمـا يتعلـق       -وباإلضافة إلى ذلك 
  .تراعاته أو أي أعمال أدبية أو علمية أو فنية يكون هو مؤلفهاباخ



  ١٤مادة 
  الحق في العمل والمكأفاة العادلة

وأداء مهمته بحرية بالقدر الذي تسـمح   –تحت ظروف مناسبة  –لكل شخص الحق في العمل 
  .به ظروف العمل القائمة

ومهاراته، وتضمن مسـتوى   ولكل شخص يعمل الحق في تلقي المكافأة التي تتناسب مع قدراته
  .معيشة مناسب له وألسرته

  ١٥مادة 
  واستغالله الفراغالحق في وقت 

لكل شخص الحق في وقت فراغ، وفي االستجمام بشكل مفيد، وله الحق في فرصة االسـتفادة  
  .من وقت فراغه في منفعته الروحية والثقافية والمادية

  ١٦المادة 
  الحق في الضمان االجتماعي

لكل شخص الحق في الضمان االجتماعي الذي يحميه من عواقب البطالة والشـيخوخة وأيـة   
إعاقة تنشأ عن أسباب خارج نطاق سيطرته والتي تجعل من المستحيل بالنسـبة لـه بـدنياً أو    

  .ذهنياً أن يكسب رزقه
  ١٧المادة 

  الحق في االعتراف بالشخصية القانونية والحقوق المدنية
االعتراف به في كل مكان كشخص له حقوق وعليه واجبات، والتمتـع  لكل شخص الحق في 

  .بالحقوق المدنية األساسية
  ١٨مادة 

  الحق في محاكمة عادلة
يجوز لكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونية، ويجب أن تتـوفر لـه   

من أعمال النفـوذ  باإلضافة إلى ذلك إجراءات مبسطة وموجزة حيث يمكن للمحاكم أن تحميه 
  .أي حقوق دستورية جوهرية –إجحافاً به  –التي تخالف 

  ١٩المادة 
  الحق في الجنسية

إذا رغب في ذلـك   –لكل شخص الحق في الجنسية التي يكفلها له القانون، والحق في تغييرها 
  .من أجل الحصول على جنسية أي دولة أخرى ترغب في منحه إياها –

  
  



  ٢٠مادة 
  يت والمشاركة في الحكومةالحق في التصو

بشكل مباشر أو عن طريـق   –يخول لكل شخص له األهلية القانونية المشاركة في حكم بالده 
والمشاركة في االنتخابات العامة التي تجرى باالقتراع السري، بطريقة أمينة وحـرة   –ممثليه 

  .وبشكل دوري
  ٢١مادة 

  الحق في التجمع
اآلخرين في اجتماع عام رسمي، أو تجمع غير رسمي  لكل شخص الحق في التجمع سلمياً مع

  .بشأن المسائل ذات االهتمام العام أياً كان طبيعتها
  ٢٢المادة 

  الحق في االتحاد
لكل شخص الحق في االتحاد مع اآلخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح الشرعية 

أو مهني أو عمالي، أو أياً كانت ألي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي 
  .طبيعته

  ٢٣المادة 
  الحق في الملكية

لكل شخص الحق في الملكية الخاصة التي تفي بالحاجات األساسية للمعيشة الالئقة، وتسـاعد  
  .في الحفاظ على كرامة الفرد والمسكن

  ٢٤مادة 
  الحق في االلتماس
أي جهة مختصة ألسباب تتعلـق إمـا   لكل شخص الحق في تقديم االلتماسات ذات العالقة إلى 

  .بالمصلحة العامة أو الخاصة، والحق في الحصول على قرار عاجل بشأنها
  ٢٥مادة 

  الحق في الحماية من االعتقال التعسفي
فـي القـانون    الثابتةال يجوز حرمان أي شخص من حريته إال في الحاالت وطبقاً لإلجراءات 

  .القائم سلفاً
  .من الحرية لعدم الوفاء بالتزامات الشخصية المدنية المجردةوال يجوز حرمان أي شخص 

ولكل فرد حرم من حريته الحق في التأكد من شرعية احتجـازه دون تـأخير، عـن طريـق     
المحكمة، والحق في المحاكمة دون تأخير له ما يبرره، وإال يتم إطالق سراحه، ولـه الحـق   

  .كذلك في المعاملة اإلنسانية أثناء التحفظ عليه



  ٢٦مادة 
  الحق في اإلجراءات القانونية

  .أي متهم يفترض أنه برئ حتى تثبت إدانته
وألي متهم بجريمة الحق قي محاكمة عامة وعادلة، وأن تتم محاكمته من قبل المحاكم وطبقـاً  

  .للقوانين القائمة مسبقاً، وأال يتلقى عقوبة قاسية أو شائنة أو غير عادية
  ٢٧مادة 

  ياسيالحق في اللجوء الس
في حالة المالحقة له الناشئة عـن غيـر    –لكل شخص الحق في اللجوء السياسي لدولة أجنبية 

  .وذلك طبقاً لقوانين كل دولة واالتفاقيات الدولية  –الجرائم العادية 
  ٢٨مادة 

  نطاق حقوق اإلنسان
تتقيد حقوق اإلنسان بحقوق اآلخرين، وأمن الكافـة، ومتطلبـات الصـالح العـام، وتعزيـز      

  .الديمقراطية
  الفصل الثاني

  الواجبات
  ٢٩مادة 

  الواجبات تجاه المجتمع
من واجب الفرد أن يحسن التصرف فيما يتعلق باآلخرين حتى يتمكن كل فـرد مـن تشـكيل    

  .وتنمية شخصيته بالكامل
  ٣٠مادة 

  الواجبات تجاه األبناء واآلباء
القصر، ومن واجب األبنـاء   من واجب كل شخص مساعدة واإلنفاق على وتعليم وحماية أبنائه

  .إجالل آبائهم على الدوام، ومساعدتهم وإعالتهم وحمايتهم عند الحاجة
  ٣١مادة 

  واجب تلقي التعليم
  .من واجب كل شخص الحصول على تعليم أولي على األقل

  ٣٢مادة 
  واجب التصويت

واطناً لهـا،  من واجب كل شخص اإلدالء بصوته في االنتخابات العامة في الدولة التي يكون م
  .عندما يكون قادراً من الناحية القانونية على القيام بذلك



  ٣٣مادة 
  واجب طاعة القانون

من واجب كل شخص طاعة القانون واألوامر الشرعية األخرى لسلطات بالده، وتلك الخاصة 
  .بالدولة التي قد يكون مقيماً فيها

  ٣٤المادة 
  واجب خدمة المجتمع واألمة

قادر بدنياً أن يؤدي أي خدمة مدنية أو عسكرية لبالده قد يتطلبها الدفاع من واجب كل شخص 
  .يؤدي مثل هذه الخدمات بقدر ما يستطيع –عنها وحمايتها، وفي حالة الكوارث العامة 

ومن واجبه كذلك تولي أي منصب عام قد ينتخب له باالقتراع العام في الدولـة التـي يكـون    
  .مواطناً لها

  ٣٥مادة 
  التي تتعلق بالسالم االجتماعي والصالح العام الواجبات

من واجب كل شخص التعاون مع الدولة والمجتمع فيما يتعلق بالسالم االجتمـاعي والصـالح   
  .العام وفقا لقدرته وطبقاً للظروف القائمة

  ٣٦مادة 
  واجب دفع الضرائب

  .من واجب كل شخص دفع الضرائب التي يقرها القانون لدعم الخدمات العامة
  ٣٧مادة 

  واجب العمل
من واجب كل شخص العمل بقدر ما تسمح به قدرته وإمكانياته لكل يحصـل علـى وسـائل    

  .الرزق أو ينفع مجتمعه
  ٣٨مادة 

  واجب االمتناع عن األنشطة السياسية في دولة أجنبية
طبقـاً   –من واجب كل شخص االمتناع عن المشاركة في األنشطة السياسية التي تقتصر فقط 

  .على مواطني الدولة التي يكون هو أجنبياً فيها –ن للقانو
  
  
  
  
 


