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 إضاءات شرعية وتشريعية مساندة للحق االمازيغي في ليبيا

  ادرار نفوسه: اختيار وتحرير وترجمة
  
  

   :كلمة أولية
المحيط بالحق االمازيغي، و  الواقعمختصر يسعى إلى إضاءة جزء من الظلم والظالموما يلي هو تجميع منتقى 

نساني اإلن من الشأن السياسي والحقوق وهو موجهة للمتهمين بالحق االمازيغي عموما، وباألخص المتعاطي
المترددة أو المتشككة أو المؤجلة أو التقليلية اتجاه أو الرافضة أو   الناكرةالليبي، بالنظر إلى مواقف البعض منهم

كما أنها موجهة إلى الناشطين في مجال الحق االمازيغي، بالمساهمة بتزويدهم بأدوات . استحقاقية الحق االمازيغي
مع مراعاة . اندة، باعتبار أن شرعية الحق تتطلب أيضا التسلح باألسانيد العدلية الالزمة للقيام بالنضالنضال مس

 أن احترام حقوق اإلنسان ومنه القبول باألخر في ظل قناعة راسخة بضرورة أخالق التسامح وجدواها،
   . في هذا العملا مهما أساسوباعتبارها
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 الحديث الشريف  . ب
  :صلى اهللا علية وسلممن أقوال الرسول  

   "إال بالتقوىعربي وأعجمي  بين فرقال " -

  "المشطالناس سواسية كأسنان " -

أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلدم ...أيها الناس إنما المؤمنون إخوة: "من خطبة الوداع -
.. أال هل بلغت... وآدم من تراب أكرمكم عند اهللا اتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إال بالتقوى

  ". قال فليبلغ الشاهد الغائب... لوا نعماللهم فاشهد قا

  " اترآوها، فأنها نتنة: "بعينها، قال التعصب لجنس معين أو لقوميةحول  -

 وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده  المؤمنين في تراحمهمترى" -
  "بالسهر والحمى

   "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه" -

  

 الدستور الليبي  .ج
الليبيون لدى القانون سواء، وهم :" الُملغى من قبل النظام االنقالبي)1969 -1951( من الدستور الليبي 11المادة 

متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ال 
ين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو اآلراء السياسية تمييز بينهم في ذلك بسبب الد

  ." واالجتماعية
   

  مؤتمر الوطني للمعارضة الليبيةالتوصيات   . د
 المتعلقة بالشأن االمازيغي في ليبيا

  :جانب حقوق اإلنسان والمجتمع المدني .أ  
العنصرية المستهدفة للوجود االمازيغي في ليبيا، في أبعاده المطالبة باإليقاف الفوري لسياسة وممارسات النظام "

 والمانع والمجرم الستخدام 1369 لسنة 24اإلنسانية والهوياتية والثقافية واللغوية، ومن ذلك إلغاء القانون رقم 
   ".غير اللغة العربية في جميع المعامالت

   
  :  المسألة االمازيغية الليبية .ب 

بي والرسمي، للوجود االمازيغي، وان معالجتها هو من ضمن معالجة القضية الوطنية إعادة االعتبار، الشع .1
  .العامة

  .االمازيغية إحدى مكونات الهوية الوطنية، بتشارك وتكامل مع باقي مكونات وأبعاد الهوية الوطنية الليبية .2
ية المتنوعة، و كجزء مساهم فسح المجاالت أمام الثقافة االمازيغية، كرافد من روافد ثقافتنا الوطنية الليب .3

  . ومثري في ثقافتنا الليبية
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اعتبار اللغة االمازيغية لغة ليبية يحق استخدامها وتداولها، مع دعمها وإسنادها، وباعتبارها مكون ثقافي  .4
  . وطني

إن الحرية الدينية وتعدد المشارب الفكرية جزء من بنيان الدول المعاصرة، ويجب على كل األطراف الدعوة  .5
لى نبذ األحكام المسبقة المبنية على االنفعال ومشاعر التعصب واإلقصاء، بحكم أن تعدد المذاهب اإلسالمية إ

  .أمر مقبول وواقعي في الدين اإلسالمي الحنيف
  تشريعيا وافتاءا وشعائريا وعلميا وإعالميا في المناطق المتبعة للمذهب االباضي: ممارسة المذهب االباضي .6
  
  

 الدولية واإلقليميةالمواثيق   . ه
   

  1948ديسمبر  10، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .1
. ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني: "من الديباجة

. من الفزع والفاقةوكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر 
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان لكيال يضطر المرء آخر األمر إلى التمرد على 

  "االستبداد والظلم
وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن . يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق: 1المادة 

  . ح اإلخاءيعاملوا بعضهم بعضا برو
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أي نوع، : 2المادة 

وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو 
  .آخر ولد، أو أي وضعاألصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو الم

لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى االستمتاع بالفنون، واإلسهام  -1: 27المادة 
  . في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه

  لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من-2
  . صنعه

   
   1966 ديسمبر 16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  .3

ال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص المنتسبون : 27المادة 
ه أو استخدام لغتهم، إلى األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائر

   .باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم
  

  1966 ديسمبر 16، بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص .4
وهى متفقة على وجوب .  تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم-1: 13المادة  

يم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق توجيه التربية والتعل
وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من . اإلنسان والحريات األساسية

مختلف الفئات اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم و
  .الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة السلم

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية األباء، أو األوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس   -3
مختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها ألوالدهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس ال

   .الدولة، وبتامين تربية أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

] وان [ أن يشارك في الحياة الثقافية،: تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد : 15المادة 
، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تراعى الدول األطراف في هذا العهد

   .تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما
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 قومية أو إثنية أو أقليات دينية  بشأن حماية األشخاص المنتمين إلى أقليات االمم المتحدةإعالن .4
  1992 ديسمبر 18،ولغوية

   :إن الجمعية العامة: ن الديباجةم
إذ تؤكد من جديد أن أحد األهداف األساسية لألمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق اإلنسان           -

والحريات األساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو 
  الدين، 

إذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال و          -
  والنساء ولألمم كبيرها وصغيرها، 

وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية           -
  سياسي واالجتماعي للدول التي يعيشون فيها، يسهمان في االستقرار ال

وإذ تشدد على أن التعزيز واإلعمال المستمرين لحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى           -
أقليات دينية ولغوية، كجزء ال يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، 

  هما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول، من شأن
  وإذ ترى أن لألمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية األقليات،           -
وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في           -

فى تعزيز وحماية حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية حماية األقليات و
  ولغوية، 

وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، المتعلقة           -
  .ة ولغويةبحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات ديني

  :1المادة  
على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية        .1

  . والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية
  . لتحقيق تلك الغاياتتعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير األخرى المالئمة        .2

  : 2المادة 
المشار إليهم فيما يلي (يكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية        .1

الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعالن وممارسة دينهم الخاص، واستخدام ) باألشخاص المنتمين إلى أقليات
  . نية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييزلغتهم الخاصة، سرا وعال

يكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية واالجتماعية        .2
  . واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية

لى الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد يكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة ع       .3
اإلقليمي حيثما كان ذلك مالئما، في القرارات الخاصة باألقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، 

  . على أن تكون هذه المشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطني
  .اء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على استمرارهايكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنش        .4
لألشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصاالت حرة وسلمية مع        .5

سائر أفراد جماعتهم ومع األشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصاالت عبر الحدود مع مواطني 
  . بطهم بهم صالت قومية أو إثنية وصالت دينية أو لغوية، دون أي تمييزالدول األخرى الذين تر

    :3المادة  
يجوز لألشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا اإلعالن، بصفة فردية        .1

  . كذلك باالشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز
ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا اإلعالن أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار ال يجوز أن        .2

  . باألشخاص المنتمين إلى أقليات

  :4المادة 
على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى لألشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة        .1

خاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ال
  . أمام القانون



 5

على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين األشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن        .2
تكون فيها ممارسات خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إال في الحاالت التي 

  . معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية
ينبغي للدول أن تتخذ تدابير مالئمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول األشخاص المنتمين إلى أقليات        .3

  . على فرص كافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقى دروس بلغتهم األم
تخذ، حيثما كان ذلك مالئما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ ينبغي للدول أن ت       .4

وينبغي أن تتاح لألشخاص المنتمين إلى أقليات . األقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها
  . فرص مالئمة للتعرف على المجتمع في مجموعه

ذ التدابير المالئمة التي تكفل لألشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا ينبغي للدول أن تنظر في اتخا       .5
  . مشاركة كاملة في التقدم االقتصادي والتنمية في بلدهم

  :5المادة 
تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيالء االهتمام الواجب للمصالح المشروعة لألشخاص        .1

  . المنتمين إلى أقليات
ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيالء االهتمام الواجب للمصالح        .2

  . المشروعة لألشخاص المنتمين إلى أقليات

  :8المادة 
ليس في هذا اإلعالن ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق باألشخاص المنتمين إلى        .1

وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بااللتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب . أقليات
  . المعاهدات واالتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها

ال تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا اإلعالن بتمتع جميع األشخاص بحقوق اإلنسان والحريات األساسية        .2
  . المياالمعترف بها ع

إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا اإلعالن ال يجوز اعتبارها، من        .3
  . حيث االفتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

    
 27 ،منظمة العمل الدولية،  البلدان المستقلة بشأن الشعوب األصلية والقبلية في169االتفاقية رقم  .5

  1989يونيه 
وإذ يالحظ أن هذه الشعوب، في أجزاء كثيرة من العالم، ال تتمكن من التمتع بحقوق اإلنسان : من الديباجة

األساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الدول بهذه الحقوق، وأن قوانينها وقيمها 
  اداتها وآفاقها قد تآكلت في كثير من األحيان،وع

وإذ يسترعي االنتباه إلي ما تقدمه الشعوب األصلية والقبلية من إسهام متميز في تحقيق التنوع الحضاري 
  واالنسجام االجتماعي والبيئي للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليين،

  :2المادة 
راءات منسقة ونظامية، بمشاركة الشعوب المعنية، لحماية حقوق تتحمل الحكومات المسؤولية عن وضع إج       .1

  .هذه الشعوب وضمان احترام سالمتها
  :تشمل هذه اإلجراءات تدابير من أجل         §
 ضمان استفادة أفراد هذه الشعوب، علي قدم المساواة، من الحقوق والفرص التي تضمنها القوانين واللوائح )أ(

   السكان،الوطنية لغيرهم من أفراد
 تعزيز التحقيق التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما يتعلق بهويتها االجتماعية )ب(

  والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتها،

  :3المادة 
وتطبق أحكام . ييزتتمتع الشعوب األصلية والقبلية بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية كاملة دون عائق أو تم       .1

  . أفراد هذه الشعوب الذكور واإلناث دون تمييزىهذه االتفاقية عل
ال يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية        .2

  .للشعوب المعنية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقية
  :4المادة 
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تتخذ تدابير خاصة، عند االقتضاء، لحماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات وبيئة الشعوب        .1
  .المعنية

  .ال يجوز أن تتعارض مثل هذه التدابير الخاصة مع الرغبات التي تبديها الشعوب المعنية بحرية       .2
  .ي مساس بالتمتع، دون تمييز، بالحقوق العامة للمواطنةال يجوز أن تؤدي هذه التدابير الخاصة بأي حال إل       .3

  :5المادة  
  :عند تطبيق أحكام هذه االتفاقية

يعترف بالقيم والممارسات االجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه الشعوب وتتم حمايتها، ويولي          . أ
جماعات وكأفراد علي السواء، تحترم سالمة قيم االعتبار الالزم لطبيعة المشاكل التي تواجهها هذه الشعوب ك

  وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب،

  :6المادة 
  :تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه االتفاقية       .1
باستشارة الشعوب المعنية، عن طريق إجراءات مالئمة، وخاصة عن طريق الهيئات التي تمثلها، كلما          . أ

  ابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة،جري النظر في اتخاذ تد
بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية      . ب

األخرى علي األقل، وعلي جميع مستويات صنع القرارات، في الهيئات المنتخبة واألجهزة اإلدارية وغيرها من 
  جهزة المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب،األ
بإتاحة اإلمكانات الالزمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا شامال، وبأن توفر      . ت

  .لها، في الحاالت المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض

  :7المادة 
المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية ألنها تؤثر علي حياتها، ومعتقداتها تتمتع الشعوب        .1

ونظمها ورفاهها الروحي، وعلي األراضي التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وبحق التحكم، قدر 
ذلك، في صياغة وتنفيذ ولها أن تشارك، فضال عن . المستطاع، في تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية واإلقليمية التي يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة
يكون تحسين ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب المعنية، بمشاركتها وتعاونها،        .2

وتصمم أيضا مشاريع خاصة .  تسكنهاموضوعا ذا أولوية في خطط التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق التي
  .لتنمية هذه المناطق بطريقة تعزز هذا التحسين

  : 13المادة 
تحترم الحكومات، عند تطبيق أحكام هذا الجزء من االتفاقية، ما تتصف به عالقة الشعوب المعنية        .1

طريقة أخري، وخاصة باالعتبارات باألراضي أو األقاليم أو بكليهما، حسب الحالة، التي تشغلها أو تنتفع منها ب
  . الجماعية في هذه العالقة، من أهمية خاصة بالنسبة إلي ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية

  :28المادة 
يعلم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن ذلك عمليا، القراءة والكتابة بلغتهم األصلية، أو باللغة التي يكون        .1

وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع . ا في الجماعة التي ينتمون إليهااستخدامها أكثر شيوع
  .هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية

تتخذ تدابير مناسبة لضمان أن تتاح لهذه الشعوب إمكانية التكلم بطالقة باللغة الوطنية أو بإحدى اللغات        .2
  .الرسمية للبلد

  .تتخذ تدابير للحفاظ علي اللغات األصلية للشعوب المعنية ولتشجيع تطورها واستخدامها       .3

  :29المادة 
يكون نقل المعارف العامة والمهارات التي تساعد أبناء الشعوب المعنية علي المشاركة بصورة تامة وعلي قدم 

  .الخاص وحياة المجتمع الوطني هدفا من أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوبالمساواة في حياة مجتمعهم 

  :30المادة 
تتخذ الحكومات تدابير تناسب تقاليد وثقافات الشعوب المعنية لتعريفها بحقوقها وواجباتها، وخاصة فيما        .1

رعاية االجتماعية، وكذلك بحقوقها يتعلق بالعمل، واإلمكانات االقتصادية، والمسائل التعليمية والصحية، وال
  .الناشئة عن هذه االتفاقية
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يتم ذلك، عند الضرورة، عن طريق الترجمات التحريرية واستعمال وسائل اإلعالم الجماهيري بلغات هذه        .2
  .الشعوب

  :31المادة 
تصاال مباشرا تتخذ تدابير تعليمية في جميع قطاعات المجتمع الوطني، وخاصة في أكثر هذه القطاعات ا

  .بالشعوب المعنية، بهدف القضاء علي أي أحكام مسبقة خاطئة يمكن أن تضمرها ضد هذه الشعوب
ولهذه الغاية، تبذل جهود لضمان أن تعطي كتب التاريخ وغيرها من المواد التعليمية وصفا عادال ودقيقا 

  . ومستنيرا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب
  : 32المادة 

 تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الناشئة عن االتفاقات الدولية، لتسهيل االتصال والتعاون فيما تتخذ الحكومات
بين الشعوب األصلية والقبلية عبر الحدود، بما في ذلك األنشطة في الميادين االقتصادية، واالجتماعية، 

   .والثقافية، والروحية، والبيئية
  

  1963 نوفمبر 20، اء علي جميع أشكال التمييز العنصريإعالن األمم المتحدة للقض       .6
  إن الجمعية العامة،: من الديباجة

وإذ تري أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق 
  التمييز،متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا 

وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل االثني في بعض مناطق العالم ال يزال مثار للقلق 
  الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،

 تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي ال
مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو اإلدارية أو غيرها، ال سيما في صورة الفصل 
  العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،

ري بكافة أشكاله، وال سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق واقتناعا منها بأن التمييز العنص
العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق اإلنسان األساسية، أن يخل 

  بالعالقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين األمم وبالسلم واألمن الدوليين،
  بأن التمييز العنصري ال يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،واقتناعا منها أيضا 

واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل 
  ألمم المتحدة،الباعثة علي إثارة الكراهية واالنقسام بين البشر، هو واحد من األهداف األساسية ل

  :1المادة  
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو األصل االثني إهانة للكرامة اإلنسانية، ويجب أن يدان باعتباره 

إنكارا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق اإلنسان وللحريات األساسية المعلنة في اإلعالن العالمي 
ون قيام عالقات ودية وسلمية بين األمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم واألمن بين لحقوق اإلنسان، وعقبة د

  .الشعوب

  :2المادة 
يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق اإلنسان        .1

 بسبب العرق أو اللون أو والحريات األساسية، في معاملة األشخاص أو جماعات األشخاص أو المؤسسات
  .األصل االثني

يصار، في الظروف المالئمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية        .3
. لألفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق اإلنسان والحريات األساسية

  .سفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفةوال يجوز أن ت

   :3المادة 
تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل االثني ال سيما في ميادين الحقوق المدنية،        .1

  . واإلسكانونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة

  : 4المادة 
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة إلعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة األخرى وإللغاء القوانين 

وعليها سن التشريعات الالزمة لحظر . واألنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا
  .لتدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصريمثل هذا التمييز واتخاذ جميع ا
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  : 8المادة 
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية الالزمة في ميادين التعليم والتربية واإلعالم للقضاء علي التمييز 

، وكذلك لنشر مقاصد والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين األمم والجماعات العرقية
ومبادئ ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 

  .المستعمرة

   :9المادة  
تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي  .1

   .واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصريجماعة من لون أو أصل اثني 
  

  1959 نوفمبر 20 حقوق الطفل العالمي لعالناإل .7
  : المبدأ األول

ولكل طفل بال استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون . يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا اإلعالن
 الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو

  . القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو ألسرته

  : المبدأ الثالث
   .للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية

  : المبدأ العاشر
 قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي

آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم واألخوة العالمية، 
  .وعلي اإلدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر

   
  1989 فمبر نو20حقوق الطفل األمم المتحدة اتفاقية  .8

  : من الديباجة
وإذا تدرك أن األمم المتحدة قد أعلنت، في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين "

بحقوق اإلنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو األصل أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر 

   "القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

  : 2المادة 
تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من 

ر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أنواع التمييز، بغض النظ
أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو 

  .مولدهم، أو أي وضع آخر
ية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحما

أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو 
  .معتقداتهم

   : 7المادة 
   …يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في اكتساب جنسية

  : 8المادة 
تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصالته العائلية، 

  .على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي
   : 17المادة 

ى مجموعة من تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إل
  مجموعات األقليات أو إلى السكان األصليين،
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  :20المادة 

، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون ]للطفل المحروم [يمكن أن تشمل هذه الرعاية. 3
الحلول، وعند النظر في . اإلسالمي، أو التبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال

ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية 
   .واللغوية

   : 29المادة 
  :توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو

ة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاص        -
  والبلد الذي نشأ فيه في األصل والحضارات المختلفة عن حضارته،

إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين           -
ة والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إلى الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثني

  السكان األصليين،

  : 30المادة 
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليين، ال يجوز حرمان 

جموعة، بثقافته، أو الطفل المنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد الم
   .االجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته

  
  اعالن يونيسكو العالمي حول التنوع الثقافي       .9

  الهوية، والتنوع والتعددية: يدعو المؤتمر العام إلى المبادئ التالية ويتبنى اإلعالن الحالي

  : 1المادة 
  التنوع الثقافي، هو اإلرث العام لإلنسانية
والمجتمعات  هذا التنوع یتجسد في تفرد وتعدد هویات المجموعات . الثقافة تستقي التنوع عبر الزمن والمكان

التعدد الثقافي ضروري للبشریة آضرورة التعدد الحيوي للطبيعة، باعتباره مصدرا للتبادل، . المكونة للبشریة
تراف باإلرث العام للبشریة وتأآيده لصالح األجيال وبهذا المعنى، فمن الوجوب أن یتم االع. والتجدد، واالبتكار
  .الحالية والقادمة

  : 2المادة 
  من التنوع الثقافي إلى التعدد الثقافي

في مجتمعاتنا المتزایدة التنوع، من األساسي التأآيد على التفاعل البيني المتناسق بين الناس والمجموعات ضمن 
سياسات احتواء ومشارآة آل المواطنين . نشطة، وآذلك إرادتها للعيش معاالهویات الثقافية المتعددة والمختلفة وال

وهكذا فتعریف، التعددیة الثقافية یعطي التعبير . تعتبر ضمانة للتماسك االجتماعي، ولحيویة المجتمع المدني والسالم
یة الثقافية مساعدة ودون تعارض مجتمعي مع إطار العمل الدیمقراطي، فالتعدد. السياسي لحقيقة التعدد الثقافي

  .للتبادل الثقافي وازدهار القدرة االبتكاریة التي تحافظ على الحياة العامة
  

  : 4المادة
   حقوق اإلنسان آضمان للتنوع الثقافي

وهذا یقتضي االلتزام بحقوق اإلنسان . الدفاع عن التنوع الثقافي ضرورة أخالقية متالزمة مع احترام آرامة اإلنسان
ال احد یحق له . وخصوصا حقوق األشخاص المنتمين إلى األقليات والى الشعوب األصيلة. اسيةوالحریات األس

  .التذرع بالتنوع الثقافي لينتهك حقوق اإلنسان المضمونة بالقانون الدولي، أو أن یقلل من مداها
   الثقافية تدعم بيئة التنوع الثقافي الحقوق: المادة الخامسة

ازدهار التنوع المبتكر . لحقوق اإلنسان، وهي عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطةالحقوق الثقافية جزء متمم 
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وفي 27یتطلب التطبيق الكامل للحقوق الثقافية آما هي محددة في المادة 

ولذلك، فكل األشخاص . فيةبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا العهد الدولي الخاص من 15 و 13المادتين 
عندهم الحق للتعبير عن أنفسهم وخلق ونشر أعمالهم بالغة التي يختارونها، وباألخص لغتهم األم، وكل 

األشخاص مؤهلين للتعليم النوعي والتدريب الذي يحترم بالكامل هويتهم الثقافية، وكل األشخاص عندهم الحق 
ها، وأداء نشاطاتهم القافية، بمراعاة احترام حقوق اإلنسان والحريات بالمشاركة في الحياة الثقافية التي يختارون

   .األساسية
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مجلس وزراء خارجية العالم ، 1990  أغسطس5اإلسالم إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في .10
  اإلسالمي

  : من الديباجة
 يملك أحد بشكل مبدئي وإيمانا بأن الحقوق األساسية والحريات العامة في اإلسالم جزء من دين المسلمين ال

تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل اهللا بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله 
وتمم بها ما جاءت به الرساالت السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين 

واألمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول األعضاء في منظمة المؤتمر وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، 
  : اإلسالمي تأسيسا على ذلك تعلن ما يلي

  :1المادة 
البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودیة هللا والنبوة آلدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة          . أ

ون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الدیني اإلنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية د
وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه . أو االنتماء السياسي أو الوضع االجتماعي أو غير ذلك من االعتبارات

  . الكرامة على طریق تكامل اإلنسان
نفعهم لعياله وأنه ال فضل ألحد منهم على اآلخر إال بالتقوى والعمل أن الخلق آلهم عيال اهللا وأن أحبهم إليه أ     . ب

  . الصالح

  : 5المادة 
األسرة هي األساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج وال تحول        .5

   . دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية
 

  1981 يونيو 18،  مجلس الرؤساء األفارقة،ق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبالميثا .11

  :2المادة 
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما 

رأي آخر، أو المنشأ على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي 
  .الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

  :19المادة 
الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب 

   .آخر
  

  2004 أيار 23 ، القمة العربيةمجلس الميثاق العربي لحقوق اإلنسان،  .12

  :3مادة 
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لواليتها حق التمتع بالحقوق والحريات        .1

المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو 
  . الميالد أو اإلعاقة البدنية أو العقليةالرأي أو الفكر أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو

تتخذ الدول األطراف في هذا الميثاق التدابير الالزمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات        .2
كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من األسباب المبينة 

  .قرة السابقةفي الف

  :16مادة 
كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خالل إجراءات التحقيق والمحاكمة 

  :بالضمانات اآلتية
  .إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه       .1

  :25مادة 
التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها ال يجوز حرمان األشخاص المنتمين إلى األقليات من 

  .وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق
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  :34مادة 
العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر اإلمكان ألكبر عدد ممكن من        .1

أي نوع من أنواع التمييز على أساس المقبلين عليه مع ضمان اإلنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون 
العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو األصل الوطني أو األصل 

   .االجتماعي أو اإلعاقة أو أي موضع آخر
 

 12ا، مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب في الوطن العربي، مجموعة حقوقيين ومثقفين، سيراكوز .13
   1986ديسمبر 

  : 35المادة 
للجماعات الوطنية التي تستشعر روابط عرقية أو ثقافية تجمع أفرادها الحق في الحفاظ على ثقافتها الخاصة 

   .والتمتع بها واستخدام لغتها بين أفرادها
 

   1995 نوفمبر 16إعالن مبادئ بشأن التسامح، المؤتمر العام لليونسكو  .14

  : من الديباجة
ذ نعقد العزم علي اتخاذ كل التدابير اإليجابية الالزمة لتعزيز التسامح في مجتمعاتنا ألن التسامح ليس مبدأ إننا إ

يعتز به فحسب ولكنه أيضا ضروري للسالم وللتقدم االقتصادي واالجتماعي لكل الشعوب، وتحقيقا لهذا الغرض 
  :نعلن ما يلي

  : 1المادة 
  معني التسامح

عني االحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا وألشكال التعبير وللصفات إن التسامح ي       .1
وأنه الوئام . ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. اإلنسانية لدينا

انوني أيضا، والتسامح، هو في سياق االختالف، وهو ليس واجبا أخالقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وق
  الفضيلة التي تيسر قيام السالم، يسهم في إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب،

إن التسامح ال يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه        .2
وال يجوز بأي حال . ساسية المعترف بها عالمياإقرار بحق اآلخرين في التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األ

والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها األفراد والجماعات . االحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم األساسية
  .والدول

اطية والديمقر) بما في ذلك التعددية الثقافية(إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق اإلنسان والتعددية        .3
وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية واالستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية . وحكم القانون

  .الخاصة بحقوق اإلنسان
وال تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق اإلنسان، ولذلك فهي ال تعني تقبل الظلم االجتماعي أو        .4

بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك . تهاون بشأنهاتخلي المرء عن معتقداته أو ال
والتسامح يعني اإلقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم . اآلخرون بمعتقداتهم

اء الفرد وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسالم وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آر
  .ال ينبغي أن تفرض علي الغير

  : 2المادة 
  دور الدولة

إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين        .1
وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص االقتصادية واالجتماعية لكل شخص دون أي . واإلجراءات القضائية واإلدارية

  .فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي اإلحباط والعدوانية والتعصب. زتميي
وقد يتجسد عدم التسامح في تهميش الفئات المستضعفة، واستبعادها من المشاركة االجتماعية والسياسية،        .2

فراد لجميع األ"وكما يؤكد اإلعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري فإن . وممارسة العنف والتمييز ضدها
  ).2-1المادة " (والجماعات الحق في أن يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض

  التعليم: 4المادة 



 12

إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع الال تسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق        .2
 عن تعزيز عزمهم علي حماية والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضال

  .حقوق وحريات اآلخرين
وينبغي أن يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة، ولذا يلزم التشجيع علي اعتماد أساليب منهجية        .3

 أي -وعقالنية لتعليم التسامح تتناول أسباب الال تسامح الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية 
لجذور الرئيسية للعنف واالستبعاد، وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن ا

  .والتسامح بين األفراد وكذلك بين المجموعات االثنية واالجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وفيما بين األمم
 مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلي الخوف من اآلخرين إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف       .4

  .واستبعادهم، ومساعدة النشء علي تنمية قدراتهم علي استقالل الرأي والتفكير النقدي والتفكير األخالقي
. إننا نتعهد بمساندة وتنفيذ برامج للبحوث االجتماعية وللتعليم في مجال التسامح وحقوق اإلنسان والال عنف       .5

ويعني ذلك ايالء عناية خاصة لتحسين إعداد المعلمين، والمناهج الدراسية، ومضامين الكتب المدرسية والدروس 
وغيرها من المواد التعليمية بما فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة مواطنين يقظين مسؤولين 

ترمون كرامة اإلنسان والفروق بين البشر، ومنفتحين علي ثقافات اآلخرين، يقدرون الحرية حق قدرها، ويح
 .وقادرين علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير عنيفة


