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 المركزاالحوازي لحقوق االنسان

وفقا للمعاهدات الدولية  مؤسسة  مستقلة تناضل لحماية حقوق اإلنسان في االحواز 
بعد ان انتهكت في ظل سياسات النظام االيراني المحتل و الذي سحق ابسط الحقوق 

 ال يتبنى  المركز االحوازي لحقوق االنسان.نية و الطبيعية لالنسان في االحوازاالنسا
مشروع حزبي أو مذهبي أو اثني، و يعتمد في مبادئه على الشرعية الدولية والمواثيق 

العهد (1)  )اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق (األساسية لحقوق اإلنسان وبشكل خاص
والعهد الدولي الخاص بالحقوق ) (2) والسياسيةالمدنية (الدولي الخاص بالحقوق 

 . االجتماعية واالقتصادية والثقافية

  لماذا تاسس المرآز  االحوازي لحقوق االنسان؟
 و نشرآل انتهاآات حقوق  لجمع وتوثيقالمرآز االحوازي لحقوق االنسانتاسس 

 اإلنسانية اسبابها و تقدیمها الى المنظماتللكشف عن في االحواز وآذالك االنسان 
الرسمية و الغير رسمية وآذالك الى المراآز و المعاهد المعنية بحقوق االنسان آما انه 

 .یطمح القامة الندوات التعلمية و التربویة لتعریف حقوق االنسان في الشارع االحوازي 
ان وق االنس وازي لحق ز االح ادئ ‘المرآ المي المب ار ع ــى  قطري االط ،  يحــرص عل

فتح باب التعاون مع كـل المـواطنين المخلصـين          نتماء سياسي كما وي   ملة عن أي ا    الكا استقاللية
نصب أعينها تنشيط ثقافة حقوق اإلنسان      المركزضع  ي. ة حقوق اإلنسان دون توظيف حزبي     لقضي

بغض النظر عن الجنس أو     االحواز  والدفاع عن الحريات األساسية وحماية ضحايا االنتهاكات في         
يقوم على مناهضة انتهاكات حقـوق اإلنسـان        للمركزإن العمل األساسي     .ديناللون أو اللغة أو ال    

 . االساسـية  بالنضال المباشر لوقفها وعلى خلق حالة وعي عامة لشجبها وتأييد الحريات والحقوق           
 ان انتهاك حقوق االنسان في الدرجة االولـى  يعتبر المركز االحوازي لحقوق االنسان    

لشوفينية الموجهة من قبـل االنظمـة االيرانيـة بحـق         تعود الى السياسات التعسفية ا    



االحوازيين و الذي جعلت في نمو الشعب العربي االحوازي عكرة سببت التاخر فـي              
ا اليمتلـك االمكـان      نشعب‘الثقافي و االقتصادي وكذالك السياسي      ‘ جتماعي  النمو اال 

 مسؤولية انتهاك حقوق    للنموء الطبيعي و الذاتي لذا تتحمل االنظمة االيرانية المتعاقبة        
االنسان في االحواز كما ان المركز يعمل لكشف االنتهاكات الناجمة من قبل االنسـان     

 .االحوازي بحق االنسان االحوازي االخر
وشفاف مع كـل المنظمـات        فاعل  بشكل االحوازي لحقوق االنسان    يتعاون المركز 

ع المعلومات المتعلقة بانتهـاك     السياسية و الثقافية االحوازية في الداخل و الخارج لجم        
حقوق االنسان و توثيقها و يكون على ارتباط مباشر بالشارع االحوازي و المنظمات             

 . االساسية لها نشر ثقافة حقوق االنسان و المبادئ من اجل  الدوليةاالنسانية

 االحوازي آل الجهود من اجل ممارسة الشعب االحوازي لحقوق االنسانیساند المرآز
 (2).  وفقًا لقرارات الشرعية الدوليةي تقریر المصيرحقه ف

 جهود لفتح مكاتـب فـي االحـواز لمتابعـة           يبذل المركز االحوازي لحقوق االنسان    
 .انتهاكات حقوق االنسان

 العضوية 
يتبع طلب االنتسـاب    للراغبين في العضوية تقديم طلب يدرس من خالل اللجنة االدارية للمركز و           

فاألسـاس  . ة لوضع المنتسب ومدى التزامه وعطائه للمثل التي تدافع عنها         دراسة جدي للمركزإلى  
 .في االنتساب هو العمل والمشاركة النوعية وليس التجميع الكمي

  الهام محمود
com.ahwazihrc@hotmail 
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 ق اإلنسان اليكم النص الكامل لإلعالن العالمي لحقو

  الديباجة ---- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .



 )1  ( )أ( 

لّما آان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة الثابتة 

 . السالم في العالمهو أساس الحریة والعدل و

وآان . ولما آان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني

غایة ما یرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم یتمتع فيه الفرد بحریة القول والعقيدة ویتحرر من الفزع 

 . والفاقة

قوق اإلنسان لكيال یضطر المرء آخر األمر إلى ولما آان من الضروري أن یتولى القانون حمایة ح

 . التمرد على االستبداد والظلم

ولما آانت شعوب األمم المتحدة قد أآدت في الميثاق من جدید إیمانها بحقوق اإلنسان األساسية 

وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي 

 .  قدًما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحریة أفسحاالجتماعي

ولما آانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق 

 . اإلنسان والحریات األساسية واحترامها

 . عهدولما آان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحریات األهمية الكبرى للوفاء التام بهذا الت

 فإن الجمعية العامة 

 تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

على أنه المستوى المشترك الذي ینبغي أن تستهدفه آافة الشعوب واألمم حتى یسعى آل فرد وهيئة 

في المجتمع، واضعين على الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق 

تعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان اإلعتراف والحریات عن طریق ال

 . بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها

 1المادة 



 وقد وهبوا عقًال وضميًرا وعليهم أن یعامل. یولد جميع الناس أحراًرا متساوین في الكرامة والحقوق

 . بعضهم بعًضا بروح اإلخاء

 2المادة 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، آالتمييز 

بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل 

 . و أي وضع آخر، دون أیة تفرقة بين الرجال والنساءالوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو الميالد أ

وفضًال عما تقدم فلن یكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو 

البقعة التي ینتمي إليها الفرد سواء آان هذا البلد أو تلك البقعة مستقًال أو تحت الوصایة أو غير متمتع 

 . نت سيادته خاضعة ألي قيد من القيودبالحكم الذاتي أو آا

 3المادة 

 . لكل فرد الحق في الحياة والحریة وسالمة شخصه

 4المادة 

 . ویحظر اإلسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. ال یجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص

 5المادة 

 . شية أو الحاطة بالكرامةال یعرض أي إنسان للتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوح

 6المادة 

 . لكل إنسان أینما وجد الحق في أن یعترف بشخصيته القانونية

 7المادة 



آل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنه دون أیة تفرقة، آما أن لهم 

 .  أي تحریض على تمييز آهذاجميعًا الحق في حمایة متساویة ضد أي تمييز ُیخل بهذا اإلعالن وضد

 8المادة 

لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاآم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق 

 . األساسية التي یمنحها له القانون

 9المادة 

 . ال یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا

 10المادة 

ة التامة مع اآلخرین، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة لكل إنسان الحق، على قدم المساوا

 . نزیهة نظرًا عادًال علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأیة تهمة جنائية توجه له

 11المادة 

آل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاآمة علنية تؤمن له فيها  .1

 . الضمانات الضروریة للدفاع عنه

ال یدان أي شخص من جراء أداء عمل أو اإلمتناع عن أداء عمل إّال إذا آان ذلك یعتبر  .2

وقع عليه عقوبة أشد من آذلك ال ت. جرمًا وفقًا للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتكاب

 . تلك التي آان یجوز توقيعها وقت ارتكاب الجریمة

 12المادة 

ال یعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت على 

 . ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت. شرفه وسمعته

 13المادة 



 . فرد حریة النقل واختيار محل إقامته داخل حدود آل دولةلكل  .1

 . یحق لكل فرد أن یغادر أیة بالد بما في ذلك بلده آما یحق له العودة إليه .2

 14المادة 

 . لكل فرد الحق أن یلجأ إلى بالد أخرى أو یحاول االلتجاء إليها هربا من االضطهاد .1

 غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض ال ینتفع بهذا الحق من قدم للمحاآمة في جرائم .2

 . األمم المتحدة ومبادئها

 15المادة 

 . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .1

 . ال یجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها .2

 16المادة 

للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو  .1

 . ولهما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله. الدین

 . ال یبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى آامال ال إآراه فيه .2

 . األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة .3

 17المادة 

 . أو باالشتراك مع غيرهلكل شخص حق التملك بمفرده  .1

 . ال یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفا .2

 18المادة 

ویشمل هذا الحق حریة تغيير دیانته أو عقيدته، . لكل شخص الحق في حریة التفكير والضمير والدین

وحریة اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أآان ذلك سرا أم مع 

 . الجماعة



 19مادة ال

ویشمل هذا الحق حریة اعتناق اآلراء دون أي تدخل، . لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبير

 . واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأیة وسيلة آانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

 20المادة 

 . لكل شخص الحق في حریة االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية .1

 . وز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ماال یج .2

 21المادة 

لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين  .1

 . یختارون اختيارا حرا

 . لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد .2

 ویعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزیهة إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، .3

دوریة تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي 

 . إجراء مماثل یضمن حریة التصویت

 22المادة 

لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة االجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود 

دولي وبما یتفق ونظم آل دولة ومواردها الحقوق االقتصادیة واالجتماعية القومي والتعاون ال

 . والتربویة التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته

 23المادة 

لكل شخص الحق في العمل، وله حریة اختياره بشروط عادلة مرضية آما أن له حق  .1

 . الحمایة من البطالة

 . جر متساو للعمللكل فرد دون أي تمييز الحق في أ .2



لكل فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض یكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة  .3

 . اإلنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحمایة االجتماعية

 . لكل شخص الحق في أن ینشأ وینضم إلى نقابات حمایة لمصلحته .4

 24المادة 

الفراغ، وال سيما في تحدید معقول لساعات العمل وفي لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات 

 . عطالت دوریة بأجر

  25المادة 

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة آاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له  .1

ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبية وآذلك الخدمات . وألسرته

مين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز وله الحق في تأ. االجتماعية الالزمة

 . والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

وینعم آل األطفال بنفس الحمایة . لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعایة خاصتين .2

 . غير شرعيةاالجتماعية سواء أآانت والدتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطریقة 

 26المادة 

ویجب أن یكون التعليم في مراحله األولى واألساسية على . لكل شخص الحق في التعلم .1

األقل بالمجان، وأن یكون التعليم األولي إلزاميا وینبغي أن یعمم التعليم الفني والمهني، وأن 

 . لكفاءةیيسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس ا

یجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء آامال، وإلى تعزیز احترام اإلنسان  .2

والحریات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات 

 . العنصریة أو الدینية، وإلى زیادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالم

 . اختيار نوع تربية أوالدهملآلباء الحق األول في  .3

 27المادة 



لكل فرد الحق في أن یشترك اشتراآا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون  .1

 . والمساهمة في التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه

 لكل فرد الحق في حمایة المصالح األدبية والمادیة المترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو .2

 . الفني

 28المادة 

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحریات المنصوص عليها 

 . في هذا اإلعالن تحققا تاما

 29المادة 

 . على آل فرد واجبات نحو المجتمع الذي یتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا آامال .1

ك القيود التي یقررها القانون فقط، لضمان االعتراف یخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتل .2

بحقوق الغير وحریاته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة 

 . العامة واألخالق في مجتمع دیمقراطي

ال یصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم  .3

 . المتحدة ومبادئها

 30مادة ال

ليس في هذا اإلعالن نص یجوز تأویله على أنه یخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام 

 .دم الحقوق والحریات الواردة فيهبنشاط أو تأدیة عمل یهدف إلى ه

 

دیسمبر /  آانون األول 10المؤرخ في ) 3-د( ألف 217 قرار الجمعية العامة اعُتمد بموجب) أ(

1948 .   

(2) 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 



ة  ة العام رار الجمعي ب ق مام بموج ديق واالنض ع والتص رض للتوقي د وع  اعتم
دة    م المتح ف 2200لألم ي  ) 21-د( أل ؤرخ ف انون 16الم مبر/ آ  1966ديس

  49، وفقا ألحكام المادة 1976مارس / آذار23: خ بدء النفاذتاري
 

زء األول   الج
 1المادة 

وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مرآزها . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها -1
 .السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

افها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما لجميع الشعوب، سعيا وراء أهد. 2
إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة 

 .وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. المتبادلة وعن القانون الدولي
ا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم على الدول األطراف في هذ. 3

غير المتمتعة بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير 
 ).ألحكام ميثاق األمم المتحدة وأن تحترم هذا الحق، وفقا

 


