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�"העצרת הכללית של האו
A/RES/53/144

 1999 במר�8

ה �53המושב
 בסדר היו�)ב(110סעי�

 החלטה שאומצה על ידי העצרת הכללית

ולהג) על בחברה לקד� ואורגני� קבוצות, הכרזה בדבר זכות� ואחריות� של יחידי�.53/144
ל"זכויות אד� וחירויות יסוד שזכו להכרה בינ

,העצרת הכללית

� בדבר קידו�" על המטרות והעקרונות שהותוו במגילת האוהשמירה( אישור מחודש של חשיבות תו
בוהגנה על כל זכויות האד� וחירויות היסוד עבור .כל מדינות העול�כל בני האד�

Commission(תו( שימת לב להחלטת נציבות זכויות האד� on Human Rights(1998/7'מס 
 בדבר זכות� ואחריות� של ההכרזה טיוטת נוסחאת בה אישרה הנציבות,19981 באפריל3מתארי(
.ל"זכויות אד� וחירויות יסוד שזכו להכרה בינולהג) על בחברה לקד� אורגני�וקבוצות, יחידי�

בה המליצה, 1998 ביולי30 מתארי( 1998/33'מסתתיחברויתכלכלהתו( שימת לב להחלטת המועצה
ההמועצה לעצרת הכללית  . הכרזהלאמ� את טיוטת

הו לאור ציונו של יו� השנה החמישי�, הכרזהמתו( מודעות למידת החשיבות של אימו� טיוטת
.2להכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�

ולהג) בחברה לקד� ואורגני� קבוצות, יחידי� בדבר זכות� ואחריות� של ההכרזהמאמצת את.1
זו,ל"להכרה בינזכויות אד� וחירויות יסוד שזכו על  .המצורפת להחלטה

ויממשלתי�� וכ) ארגוני� בי)" וארגוני� מתו( מערכת האותסוכנויו, מזמינה ממשלות.2 �בלתי�
 בהגברת מידת הכבוד כלפיה ולסייע ההכרזהממשלתיי� להגביר את מאמציה� להפי� את

של"ל האו"העצרת מבקשת ממזכ. ובקידו� הבנתה ברחבי העול�  הכרזהה� לכלול את הטקסט
Human(". אוס� מסמכי� בינלאומיי�: זכויות אד�"במהדורה הבאה של Rights: A

Compilation of International Instruments.( 

 נספח

בחברה לקד� ולהג) על זכויות אד� ואורגני� קבוצות, הכרזה בדבר זכות� ואחריות� של יחידי�
ל"וחירויות יסוד שזכו להכרה בינ

,העצרת הכללית

� בדבר קידו�" על המטרות והעקרונות שהותוו במגילת האוהשמירהתו( אישור מחודש של חשיבות
בוהגנה על כל זכויות האד� וחירויות היסוד עבור .כל מדינות העול�כל בני האד�

מס, 1998, תית וחבריתרשומות המועצה כלכלראו1 א,IIפרק,)E/1998/23(3' תוספת .'חלק
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ל" והאמנות הבינ3ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�של)תו( אישור מחודש של חשיבות
 ברחבי העול�)� הכבוד הניתודיכמרכיבי יסוד במאמצי� הבינלאומיי� לק34האד�בנושא זכויות

, וכ) של חשיבות מסמכי זכויות אד� אחרי� שאומצו, והשמירה עליה)זכויות האד� וחירויות היסודל
.� וה) ברמה האיזורית"ה) על ידי האו

 אחר מחויבות),ד או בנפרדיח,ימלאול"תו( שימת דגש על כ( שכל המדינות החברות בקהילה הבינ
כל, של כבוד כלפי זכויות האד� וחירויות היסוד לכל בני האד�יחס כבדת המשקל לקד� ולעודד ללא

מוצא לאומי, דעה פוליטית או אחרת,דת, שפה, מי), צבע, בי) א� על רקע של גזע–סוג של הבחנה 
כל, רכוש, או חברתי ש של החשיבות המיוחדת הניתנת וכ) תו( אישור מחוד;אחרמעמד לידה או

זה"להשגת שיתו� פעולה בינ .�"בהתא� למגילת האו,ל למע) הגשמת מחויבות

של וכ)–ל" שיתו� הפעולה הבינשממלאתו( הכרה בתפקיד החשוב , יחידי�העבודה יקרת הער(
של יעיל לקראת מיגור– קבוצות והתאגדויות עמי� של כל הפרות זכויות האד� וחירויות היסוד

של, בוטות ושיטתיות, ביחס להפרות המוניות לרבות, יחידי� ושלי�שלמ כדוגמת אלו שהינ) תוצאה
תוקפנות או איומי� כלפי, שליטה זרה או כיבוש, קולוניאליז�, הגזעיתהאפליהכל צורות, אפרטהייד

הגדרה העצמיתהוכ) סירוב להכיר בזכות, אחדות לאומית או שלמות טריטוריאלית, ריבונות לאומית
.של עמי� ובזכותו של כל ע� לממש באופ) מלא את ריבונותו על הנכסי� והמשאבי� הטבעיי� שלו

ותו( מת) דעת,ל לבי) ההנאה מזכויות אד� וחירויות יסוד"בקשר שבי) שלו� ובטחו) בינתו( הכרה
.ל אינו יכול לשמש כתירו� לחוסר ציות"לכ( שהיעדר שלו� ובטחו) בינ

שור מחודש תו( איש ה)וכל זכוילכ( , אינ) ניתנות לחלוקה, כלל עולמיותת האד� וחירויות היסוד
ללא משוא פני�, באופ) הוג) וצודק וליישמ)וכי יש לקד� אות), תלויות הדדית זו בזו וקשורות זו בזו

.יישו� כל אחת מהזכויות והחירויותל ביחס

ו� ולהגנה על זכויות האד� וחירויות היסוד תו( שימת דגש על כ( שעיקר האחריות והחובה לקיד
. נתונה בידי המדינה

קבוצות והתאגדויות לקד� יחס של כבוד כלפי זכויות, יחידי�ותו( הכרה בכ( שזכות� ואחריות� של
.ל"ה) ברמה הלאומית וה) ברמה הבינ, האד� וחירויות היסוד ולעודד את הכרת)

:מכריזה בזאת כי

1סעי�

או, לקד� ולחתורכל אד� זכאי למע) הגנה על זכויות האד� וחירויות היסוד, בצוותאבעצמו
.ל"ברמה הלאומית וברמה הבינ, ומימוש)

2סעי�

לקד� ולייש� את כל זכויות האד�, כל מדינה נושאת באחריות ובחובה ראשונות במעלה להג).1
מ, וחירויות היסוד נת ליצור את כל התנאי� וזאת בי) היתר על ידי אימו� הצעדי� הנדרשי� על

וכ) על ידי אימו� הערבויות, הפוליטי ובתחומי� אחרי�, הכלכלי, הנדרשי� בתחו� החברתי
או,� שיפוטההמשפטיות הנדרשות על מנת להבטיח כי כל בני האד� בתחו , בצוותאבאופ) אישי

ל . הנות הלכה למעשה מזכויות וחירויות אלוייוכלו

של, מנהליי� ואחרי�, תחיקתיי�מצעי�אככל הנדרש כל מדינה תאמ�.2 על מנת לערוב לקיומ)
. הזכויות והחירויות המצוינות בהכרזה זו

.2' ראו לעיל הערה מס3
.נספח,)XXI('א2200 החלטה4
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3סעי�

ל אחרות של המדינה"� וע� התחייבויות בינ"העולה בקנה אחד ע� מגילת האו, החוק המדינתי
המ, בתחו� זכויות האד� וחירויות היסוד י� את זכויות בה יש לייש� ולקייתסגרת החוקמהווה את

זו ובתו–האד� וחירויות היסוד  בהכרזה זו למע) פורטותהמיש לקיי� את כל הפעילויות( מסגרת
.שמירה ומימוש אפקטיבי של זכויות וחירויות אלו, קידו�

4סעי�

או,�"אי) לפרש דבר מ) האמור בהכרזה זו באופ) הפוג� או נוגד את מטרות ועקרונות מגילת האו
האמנות,2מערכ) של הוראות ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד� גורעל או באופ) המגבי

זהבותל אחר" וכ) מסמכי� והתחייבויות בינ3ל לזכויות האד�"הבינ . תחו�

5סעי�

בבאופ) אישי, זכאי כל אד�, על מנת לקד� ולהג) על זכויות האד� וחירויות היסוד ה), צוותאאו
ה :בינלאומיתברמה הלאומית וה) ברמה

לה)א ותכנסלהיפגש או . שוחר שלו� באופ) שקט

.בהתאגדויות ובקבוצות, ממשלתיי��בלתילהצטר� וליטול חלק בארגוני�, להקי�)ב

בל)ג . ממשלתיי� או בי) ממשלתיי��בלתיקשר ע� ארגוני� עמוד

6סעי�

או, כל אד� זכאי :בצוותאבעצמו

כולל, ות כל זכויות האד� וחירויות היסודלקבל ולהחזיק מידע אוד, להשיג, לתור אחר, לדעת)א
, גישה למידע בדבר האופ) בו זכויות וחירויות אלו באות לידי ביטוי במערכות התחיקתיות

. המשפטיות או המנהליות במדינה

מידע וידע אודות כל זכויות האד�, דעות– בחופשיות�למסור או להפי� לאחרי�, לפרס�)ב
ל מתאימי�"ל בנושא זכויות אד� ומסמכי� בינ"� בינבהתא� למסמכי, וחירויות היסוד

.אחרי�

 וה) מבחינה במישור החקיקתיה)–ליצור ולהחזיק בדעות בדבר השמירה, לדו), לחקור)ג
 להסב– באמצעי� אלה ואחרי�–וכ), על כל זכויות האד� וחירויות היסוד–מעשית

. תשומת לב ציבורית לענייני� אלה

7סעי�

או, כל אד� זכאי לדו) בה�, אד�ות ועקרונות חדשי� בנושא זכויות לפתח רעיונ, בצוותאבעצמו
. ולתמו( בקבלת�

8סעי�

או, כל אד� זכאי.1 להשתתפות, ללא אפליה, להיות בעל גישה אפקטיבית, בצוותאבעצמו
. בענייני הציבורעיסוקלובממשלת מדינתו 
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א–את הזכות להגיש, בי) השאר, דבר זה כולל.2 או באופ) סוכנויות, לגופי�– בצוותאינדיבידואלי
את, וארגוני� ממשלתיי� המטפלי� בענייני הציבור ביקורת והצעות לשיפור תפקוד� וכ) להסב

של, תשומת ליב� לכל היבט של עבודת� אשר עלול לעכב או למנוע קידו� שמירה ומימוש
.זכויות אד� וחירויות יסוד

9סעי�

 בהכרזה כמצוי)כולל קידו� והגנה על זכויות אד�, במסגרת מימוש זכויות האד� וחירויות היסוד.1
או, כל אד� זכאי–זו ולתליהנו,בצוותאבעצמו במקרה של הפרת זכויות הגנה מסעד אפקטיבי

.אלו

זו.2 או–זכאי להתלונ), כל אד� שזכויותיו או חירויותיו הופרו לכאורה, להשגת מטרה  בעצמו
 וזכאי שתלונתו תיבדק במהירות בשימוע ציבורי בפני סמכות–באמצעות ייצוג משפטי מוסמ(

נטולת פניות,י חוק ואשר הינה בלתי תלויה"משפטית או סמכות חוקית אחרת שהוקמה עפ
עפ, וכשירה או–אשר,י החוק"ולקבל מסמכות זו החלטה  במקרה של הפרה של זכויותיו

לו– תיו של אותו אד�יוחירו זו. תביא לתיקו) העוולה ותכלול את הפיצוי המגיע על סמכות
. כל זאת ללא עיכוב מופרז;לאכו� את ההחלטה הסופית ואת תשלו� הפיצוי

או, בי) השאר, זכאי כל אד�,להשגת אותה מטרה.3 :בצוותאבעצמו

ע)א  להפרותי אנשי ציבור וגופי� ממשלתיי� ביחס"להתלונ) על המדיניות והפעולות הננקטות
 לרשויות,אמצעי מתאי� אחרכלאו, עתירהבאמצעותשל זכויות אד� וחירויות יסוד

או לכל רשות מוסמכת, תחיקתיות באותה מדינהואמנהלתיות, המשפטיות�המוסמכות
על רשויות אלו למסור את החלטת). אחרת מטע� המערכת המשפטית של אותה מדינה

.בעניי) התלונה ללא עיכוב מוגז�

על מנת לגבש דעה בדבר התאמת� לחוק, פומביי�הליכי� ומשפטי�, לנכוח בשימועי�)ב
. הנוגעות לעניי)ל" בינומחויבויותבאותה מדינה ולהתחייבויות 

למע) הגנה על זכויות, או ייעו� וסיוע רלוונטיי� אחרי�, סיוע משפטי מקצועי ספקוללהציע)ג
.אד� וחירויות יסוד

וובה, להשגת אותה מטרה.4 או, זכאי כל אד�, החלי�ל"בינהנוהלי�התא� למסמכי� בעצמו
יתכלליבעלי סמכות,ל המוסמכי�"לגישה ולתקשורת חופשית ע� גופי� בינ, בצוותא ,יתדוחי או

. לקבל ולהתייחס למידע בדבר זכויות אד� וחירויות יסוד

בכל מקרה בו קיי�, או תוודא שחקירה כזו מבוצעת, וללא פניותמהירה המדינה תנהל חקירה.5
יסוד סביר להאמי) כי אירעה הפרה של זכויות אד� או חירויות יסוד בכל מקו� בתחומה של 

. אותה מדינה

10סעי�

 בהפרת זכויות אד� וחירויות יסוד וא� אד� לא יוענש,בפעולה או במחדל, חלקלייטוא� אד� לא
לעונשית או יהיה נתו) לכל סוג של פעולה . יטול חלק כאמורעקב סירובו

11סעי�

או, כל אד� זכאי כל אד� אשר במסגרת. לעסוק באופ) חוקי בעבודה או במקצוע שלו, בצוותאבעצמו
חייב לכבד זכויות וחירויות, של אחרי�סודי זכויותיה� וחירויות, תפקידו יכול להשפיע על כבוד�

וואתיקה של התנהגות לאומיתנלאמות המידה הלאומיות והביאלו ולציית  .מקצועיתתעסוקתית

12סעי�
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או, כל אד� זכאי.1  כנגד הפרות של זכויות שוחרות שלו�להשתת� בפעילויות, בצוותאבעצמו
. אד� וחירויות יסוד

, מגינות על כל אחדהמדינה תנקוט בכל הצעדי� הנדרשי� בכדי לוודא כי הרשויות המוסמכות.2
 לרעהאפליה, נקמה, איומי�, כל סוג של אלימותכנגד, באופ) אישי וכחלק משותפות ע� אחרי�

מלח� או כל פעולה שרירותית אחרת הבאה, בכוח או בפועל מימוש לגיטימי של הזכויות כתוצאה
. המצוינות בהכרזה זו

זה.3 או, כל אד� זכאי, בהקשר בעת, הלאומילזכות להגנה אפקטיבית תחת החוק, בצוותאבעצמו
ש, תו( נקיטה באמצעי�–התנגדותו שהוא מגיב כנגד או מביע את  וחרות פעילויות ופעולות

ה– שלו� כולל כנגד מחדלי� המיוחסי� למדינה המובילי� להפרות של זכויות, מדינה למעשי
על פעולות אלימות המבוצעות על ידי יחידי� או קבוצותוכ), אד� וחירויות יסוד  ומשפיעות

. ההנאה מזכויות אזרח וחירויות יסוד

13 סעי�

ב, כל אד� זכאי לקבל ולהשתמש במשאבי� עבור קידו� והגנה על זכויות, לבקש, צוותאבעצמו או
זו3בהתא� לסעי�, של שלו�אד� וחירויות יסוד באמצעי�  . של הכרזה

14סעי�

מנהליי� או צעדי� מתאימי� אחרי�, משפטיי�, באחריות המדינה לנקוט בצעדי� תחיקתיי�.1
בלשההבנה לקידו� , כלכליות, פוליטיות, את זכויותיה� האזרחיות� שיפוטהני האד� בתחוכל

. חברתיות ותרבותיות

:בי) השאר, צעדי� אלה יכללו.2

בתחו�ל" הבינמסמכי היסוד ושלותפרסו� וזמינות רחבה של החוקי� והתקנות הלאומי)א
. אד�הזכויות 

חות תקופתיי� מטע�"דוכולל,ל בתחו� זכויות האד�"גישה מלאה ושוויונית למסמכי� בינ)ב
וכ), בנושא זכויות אד� עליה) היא חתומהל"אמנות בינמכוח המדינה עבור הגופי� שהוקמו 

. חות רשמיי� של גופי� אלה"תמציות דיוני� ודו

ש, המדינה תוודא ותתמו(.3 ביצירת ופיתוח מוסדות לאומיי� בלתי תלויי�, הדבר מתאי�היכ)
ב אד� וחירויות יסודנוספי� לקידו� והגנה על זכויות בי) א� מדובר, תחו� שיפוטה בכל מקו�

.נציבויות לזכויות אד� או כל צורה אחרת של מוסד לאומי, בנציבי תלונות ציבור

15סעי�

וכ), המדינה נושאת באחריות לקד� ולאפשר לימוד של זכויות אד� וחירויות יסוד בכל רמות החינו(
ע כוללי�, חיילי� ופקידי ציבור, ממוני� על אכיפת חוק, ורכי די)לוודא כי כל אלה האחראי� להכשרת

. מתאימי� בנושא זכויות אד� לימודרכיביבתוכניות ההכשרה שלה� 

16סעי�

ממשלתיי� ומוסדות רלוונטיי� ממלאי� תפקיד חשוב בתרומת� להגברת�בלתיארגוני�, יחידי�
 באמצעות פעילויות שונות,� ולחירויות יסודהמודעות הציבורית ביחס לסוגיות הקשורות לזכויות אד

, לחזק עוד יותר הבנה,בי) השאר, שמטרת), בתחומי� אלה� הכשרה ומחקר, כדוגמת חינו(�
של, וזאת;שלו� ויחסי ידידות בי) מדינות ובי) כל קבוצות הגזע והדת, סובלנות תו( לקיחה בחשבו)

.י�הרקעי� השוני� של החברות והקהילות בה) ה� פועל
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17סעי�

זוהמצוינותבעת מימוש הזכויות והחירויות  בי) א� הוא פועל באופ)–כל אד�, בהכרזה
ל יהיה נתו)– בצוותאאויאינדיבידואל אתמגבלות א( ורק ה"מחויבויות הבינההתואמות נוגעותל

ל, וקבועות בחוק, לעניי) אחרי� זוכות הבטיח כי זכויותיה� וחירויותיה� של אשר מטרת) הינה א(
סדר ציבורי ורווחה כללית, טוהר מידותמתאימות של להכרה ולכבוד ועל מנת לעמוד בדרישות 

.בחברה דמוקרטית

18סעי�

אשר בה בלבד הוא יכול לפתח את אישיותו, ובמסגרתההקהילה כל אד� נושא בחובות כלפי.1
. באופ) חופשי ומלא

תיי� ממלאי� תפקיד חשוב ונושאי� באחריות ממשל�בלתימוסדות וארגוני�, קבוצות, יחידי�.2
לקידו� זכויות אד� וחירויות יסוד ולתרומה לקידו� ולהתקדמות, לשמירה על הדמוקרטיה

. המוסדות והתהליכי� הדמוקרטיי�, החברות

ממשלתיי� ממלאי� ג� תפקיד חשוב ונושאי� באחריות�בלתימוסדות וארגוני�, קבוצות, יחידי�.3
במסגרתו נית) לממש,ל" לקידו� זכותו של כל אד� לסדר חברתי ובינ–ימה בדר( המתא�לתרו� 

באופ) מלא את הזכויות והחירויות המצוינות בהכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד� 
.ובמסמכי זכויות אד� אחרי�

19סעי�

אאורג), קבוצה, בהכרזה זו באופ) המרמז כי אד� מ) האמוראי) לפרש דבר ו מדינה כלשהו בחברה
כלשהי זכאי� לעסוק בפעילות כלשהי או לבצע מעשה כלשהו שמטרת� לחבל בזכויות ובחירויות

. המצוינות בהכרזה זו

20סעי�

, כהרשאה למדינות לתמו( ולקד� פעילויות של יחידי�לא יתפרש בהכרזה זו האמור דבר מתו(
.�"להוראות מגילת האוממשלתיי� אשר הינ) מנוגדות�בלתימוסדות או ארגוני�, קבוצות


