
المبادئ الناظمة للحق في
 المساواة أمام القانون والقضاء

 في االعالن العالمي لحقوق االنسان



المبــادئ الناظمــة للحق في

 المســاواة أمــام القانون والقضاء
فــي االعالن العالمي لحقوق االنســان



من نحن؟

هــو  "مســاواة"  والقضــاء  المحامــاة  الســتقالل  الفلســطيني  المركــز 
مؤسســة مجتمــع مدنــي مســتقلة ومحايــدة وغيــر حزبيــة، مقرهــا رام اللــه 
وغــزة – فلســطين، تأسســت عــام 2002 علــى يــد محاميــن وقضــاة ســابقين 
وناشــطين فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وتختــص "مســاواة" فــي الدفــاع عــن 
ــة ومعالجــة  اســتقالل القضــاء والمحامــاة، عــن طريــق رصــد وتوثيــق ومراقب
كافــة العوائــق االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة والتشــريعية، 
التــي تحــول دون التطبيــق الســليم لمبــدأ ســيادة القانــون، وتعيــق تفعيــل 
ــك بالطــرق  ــن اســتقالل القضــاء والمحامــاة وذل عناصــر ومقومــات ومضامي
ــم علــى حقــوق اإلنســان واإلدارة  ــة، ووفقــًا للنهــج القائ والوســائل القانوني
المبنيــة علــى النتائــج، وحقــوق اإلنســان وتمكيــن المــرأة وضمــان مشــاركتها 
ــز، وتســعى "مســاواة" لضمــان تمتــع  علــى قاعــدة المســاواة وعــدم التميي
المواطنيــن بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ، ومســاءلة 
إلــى  طبيعيــًا،  أو  اعتباريــًا  شــخصًا  أكان  ســواء  منهــا  أي  ينتهــك  مــن  كل 
ــواردة فــي  ــادئ واألحــكام ال جانــب ســعيها الحثيــث نحــو ضمــان توطيــن المب
االتفاقيــات الدوليــة، والتــي تنــدرج تحــت مظلتهــا هــذه الحقــوق وموائمــة 
التشــريعات الوطنيــة بمــا ينســجم وتلــك االتفاقيــات، وفــاء والتزامــا بمــا 
تعهــدت بــه دولــة فلســطين نتيجــة توقيعهــا وانضمامهــا إليهــا، وصــواًل إلــى 
منظومــة عدالــة فعالــة ونزيهــة وكفــوءة، وقــادرة علــى فــرض حكــم القانــون 
علــى الكافــة حكامــًا ومحكوميــن فــي ظــل دولــة قانــون قائمــة علــى مبــدأ 
الفصــل المــرن بيــن الســلطات، والتــداول الســلمي للســلطة، والموفــر لحــق 
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المواطــن الدســتوري فــي المشــاركة فــي رســم حاضــر ومســتقبل وطنــه 
ودولتــه، وفقــًا لمــا أكــدت عليــه االتفاقيــات الدوليــة والمــادة 26 مــن القانــون 
األساســي والتــي نصــت علــى: "للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة 
السياســية أفــرادًا وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق اآلتيــة: 

)١(  تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقانون.
)2(  تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات

      الشعبية وفقًا للقانون.
يتــم منهــم  ممثليــن  الختيــار  االنتخابــات  فــي  والترشــيح  التصويــت   )3(

      انتخابهم باالقتراع العام وفقًا للقانون.
)4(  تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 

)5( عقــد االجتماعــات الخاصــة دون حضــور أفــراد الشــرطة، وعقــد االجتماعــات
     العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".



5

للتذكير بواجبات دولة فلسطين

القانــون والقضــاء  أمــام  المســاواة  للحــق فــي  الناظمــة  المبــادئ  أبــرز 
المحاكمــة  فــي ضمانــات  والحــق  العدالــة  إلــى  الوصــول  فــي  والحــق 
العادلــة فــي المــواد 1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 
18، 19، 20، 21، 2/27، 2/29، 30 مــن االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان.

تضمــن االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان الصــادر بتاريــخ 10 كانــون أول 
1948 ، والمنضمــة إليــه دولــة فلســطين، والملزمــة بالتقيــد بأحكامــه بموجــب 
توقيعهــا عليــه، مبادئــا تضمــن الحــق فــي المســاواة أمــام القانــون والقضــاء 
والحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة والحــق فــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
والتــي وردت فــي المــواد 1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 

17، 18، 19، 20، 21، 2/27، 2/29، 30 منــه، جــاءت علــى النحــو التالــي:

المادة 1
يولــد جميــع النــاس أحــرارًا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق. وهــم قــد 
وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم بعضــًا بــروح اإلخــاء.

المادة 3
ية وفي األمان على شخصه. لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّ
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المادة 5
القاســية العقوبــة  أو  للمعاملــة  وال  للتعذيــب  أحــد  إخضــاُع  يجــوز  ال 

ة بالكرامة. أو الالإنسانية أو الحاطَّ

المادة 6
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن ُيعتَرف له بالشخصية القانونية.

المادة 7
ــع بحمايــة  النــاُس جميًعــا ســواٌء أمــام القانــون، وهــم يتســاوون فــي حــقِّ التمتُّ
ــع بالحمايــة مــن أيِّ تمييــز  القانــون دونمــا تمييــز، كمــا يتســاوون فــي حــقِّ التمتُّ

ينتهــك هــذا اإلعــالَن ومــن أيِّ تحريــض علــى مثــل هــذا التمييــز.

المادة 8
ــة إلنصافــه الفعلــي  لــكلِّ شــخص حــقُّ اللجــوء إلــى المحاكــم الوطنيــة المختصَّ
ــاه الدســتوُر أو  ــة أعمــال َتنتهــك الحقــوَق األساســيَة التــي يمنحهــا إيَّ مــن أيَّ

القانــوُن.

المادة 9
ًفا. ال يجوز اعتقاُل أيِّ إنسان أو حجُزه أو نفُيه تعسُّ
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المادة 10
لــكلِّ إنســان، علــى قــدم المســاواة التامــة مــع اآلخريــن، الحــقُّ فــي أن َتنظــر 
ــا، للفصــل فــي  ٌة ومحايــدٌة، نظــًرا ُمنصًفــا وعلنيًّ قضيَتــه محكمــٌة مســتقلَّ

ــه. ــه إلي ــة ُتوجَّ ــة تهمــة جزائي ــه وفــى أيَّ حقوقــه والتزامات

المادة 11
ــا         ــه لهــا قانوًن ــا إلــى أن يثبــت ارتكاُب ــر بريًئ هــم بجريمــة ُيعتَب )1( كلُّ شــخص متَّ
ــرت لــه فيهــا جميــُع الضمانــات الالزمــة        فــي محاكمــة علنيــة تكــون قــد ُوفِّ

     للدفاع عن نفسه.
)2( ال ُيــدان أيُّ شــخص بجريمــة بســبب أيِّ عمــل أو امتنــاع عــن عمــل لــم
ــون الوطنــي أو الدولــي، ــا بمقتضــى القان ل ُجرًم ــه يشــكِّ       يكــن فــي حين
ــة أشــدَّ مــن تلــك التــي كانــت ســاريًة فــي ــُة عقوب ــه أيَّ ــع علي       كمــا ال ُتوَق

      الوقت الذي ارُتكب فيه الفعل الُجرمي.

المادة 12
ــه الخاصــة أو فــي شــؤون  ــفي فــي حيات ــل تعسُّ ال يجــوز تعريــُض أحــد لتدخُّ
أســرته أو مســكنه أو مراســالته، وال لحمــالت تمــسُّ شــرفه وســمعته. ولــكلِّ 
ــل أو تلــك الحمــالت. شــخص حــقٌّ فــي أن يحميــه القانــوُن مــن مثــل ذلــك التدخُّ
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المادة 13
ــل وفــي اختيــار محــلِّ إقامتــه داخــل حــدود يــة التنقُّ )1( لــكلِّ فــرد حــقٌّ فــي حرِّ

     الدولة.
)2( لــكلِّ فــرد حــقٌّ فــي مغــادرة أيِّ بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده، وفــي العــودة

     إلى بلده.

المادة 15
)1( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

ــه فــي ــًفا، حرمــاُن أيِّ شــخص مــن جنســيته وال مــن حقِّ )2( ال يجــوز، تعسُّ
     تغيير جنسيته.

المادة 16
ج وتأســيس أســرة، )1( للرجــل والمــرأة، متــى أدركا ســنَّ البلــوغ، حــقُّ التــزوُّ
يــن. وهمــا متســاويان      دون أيِّ قيــد بســبب الِعــرق أو الجنســية أو الدِّ
انحاللــه. ولــدى  الــزواج  قيــام  وخــالل  ج  التــزوُّ لــدى  الحقــوق  فــي    
ال كامــًل  رضــاًء  زواجهمــا  المزمــع  الطرفيــن  برضــا  إالَّ  الــزواُج  ُيعَقــد  ال   )2(

     إكراَه فيه.
)3( األســرُة هــي الخليــُة الطبيعيــُة واألساســيُة فــي المجتمــع، ولهــا حــقُّ 

ع بحماية المجتمع والدولة.      التمتُّ

المادة 17
ك، بمفرده أو باالشتراك مع غيره. )1( لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّ

ًفا. )2( ال يجوز تجريُد أحٍد من ُملكه تعسُّ
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المادة 18
ــن، ويشــمل هــذا الحــقُّ  ي ــر والوجــدان والدِّ ــة الفك ي ــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي حرِّ ل
يتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده  يتــه فــي تغييــر دينــه أو معتقــده، وحرِّ حرِّ
جماعــة،  مــع  أو  بمفــرده  والتعليــم،  والممارســة  الشــعائر  وإقامــة  ــد  بالتعبُّ

وأمــام المــأ أو علــى حــدة.

المادة 19
ــه  يت ــر، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ ــرأي والتعبي ــة ال ي ــع بحرِّ ــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّ ل
يهــا  ــاء واألفــكار وتلقِّ ــاق اآلراء دون مضايقــة، وفــي التمــاس األنب فــي اعتن

ــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود. ونقلهــا إلــى اآلخريــن، بأيَّ

المادة 20
يــة االشــتراك فــي االجتماعــات والجمعيــات   )1( لــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي حرِّ

     السلمية.
)2( ال يجوز إرغاُم أحٍد على االنتماء إلى جمعية ما.

المادة 21
ا مباشــرًة )1( لــكلِّ شــخص حــقُّ المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلده، إمَّ

ية.  لين ُيختارون في حرِّ ا بواسطة ممثِّ      وإمَّ
ــة  فــي    ــد الوظائــف العامَّ )2( لــكلِّ شــخص، بالتســاوي مــع اآلخريــن، حــقُّ تقلُّ

     بلده.  
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هــذه  تتجلــىَّ  أن  ويجــب  الحكــم،  منــاُط ســلطة  هــي  الشــعب  إرادُة   )3(
ــا باالقتــراع العــام وعلــى        اإلرادة مــن خــالل انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريًّ
ي أو بإجــراء مكافــئ       قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســرِّ

ية التصويت.      من حيث ضمان حرِّ

المادة 2/27 
بــة علــى أيِّ  لــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتِّ

ــي مــن صنعــه . إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنِّ

المادة 29/ 2 
رهــا  ياتــه، إالَّ للقيــود التــي يقرِّ ال ُيخضــع أيُّ فــرد، فــي ممارســة حقوقــه وحرِّ
يــات  القانــوُن مســتهدًفا منهــا، حصــًرا، ضمــاَن االعتــراف الواجــب بحقــوق وحرِّ
الفضيلــة والنظــام  بالعــادل مــن مقتضيــات  اآلخريــن واحترامهــا، والوفــاَء 

العــام ورفــاه الجميــع فــي مجتمــع ديمقراطــي.

المادة 30
ليــس فــي هــذا اإلعــالن أيُّ نــصٍّ يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه علــى 
ــة دولــة أو جماعــة، أو أيِّ فــرد، أيَّ حــقٍّ فــي القيــام بــأيِّ نشــاط أو بــأيِّ  تخويــل أيَّ

يــات المنصــوص عليهــا فيــه. فعــل يهــدف إلــى هــدم أيٍّ مــن الحقــوق والحرِّ
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الشكاوى: 
عزيــزي/ تــي المواطــن/ ة فــي حــال تعرضــك ألي انتهــاك يتعلــق بحقــك فــي المســاواة 
أمــام القانــون والقضــاء، وحقــك فــي الوصــول للعدالــة، وتمتعــك بالمحاكمــة العادلــة، 
ــز الفلســطيني الســتقالل المحامــاة  ــا فــي المرك ــة لن بإمكانــك التقــدم بشــكوى خطي
والقضــاء »مســاواة«، عبــر الحضــور الشــخصي إلــى أي مــن مقرينــا فــي كل مــن 
الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، أو زيــارة موقعنــا االلكترونــي علــى الرابــط التالــي: 
ــز »مســاواة«  ــزم مرك ــة، يلت ــة نمــوذج الشــكاوى اإللكتروني www.musawa.ps، وتعبئ
بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات وهويــة المشــتكي، وباحتــرام وصيانــة حقوقــه، 
ويلتــزم بالتعامــل مــع مــا يــرده مــن شــكاوى بقانونيــة، وجديــة، ومهنيــة، ونزاهــة، بمــا 

يضمــن حقــوق المواطــن وكرامتــه االنســانية.
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إن المعلومــات والمــواد الــواردة فــي هــذه النشــرة ال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــات نظــر وآراء حكومــة هولنــدا، 

حكومــة الســويد، التعــاون الســويدي للتنميــة الدوليــة، دائــرة التعــاون الدولــي- المملكــة المتحــدة البريطانيــة، 

اإلتحــاد األوروبــي، هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ومنظمــة األمــم المتحــدة 

أو أي مــن المنظمــات التابعــة لهــا.


