
www.nihr.org.bh

الميثاق العربي
لحقوق ا�نسان 



øjôëÑdG áµ∏‡ ,áeÉæŸG ,10808 .Ü ¢U

+973 17 111 666 :∞JÉg

info@nihr.org.bh :ÊhÎµd’G ójÈdG



الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 



02 الديباجة           

 03 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ا	ملادة	الأوىل		

04 	 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	الثانية		

05 	 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	الثالثة		

06 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	الرابعة		

07 املادة	اخلام�سة          

07 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	ال�ساد�سة		

07 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	ال�سابعة		

08 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	الثامنة		

08 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	التا�سعة		

08 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	العا�سرة		

09 املادة	احلادية	ع�سرة	       

09 املادة	الثانية	ع�سرة        

09 املادة	الثالثة	ع�سرة        

10 املادة	الرابعة	ع�سرة        

11 املادة	اخلام�سة	ع�سرة        

11 املادة	ال�ساد�سة	ع�سرة	       

12 املادة	ال�سابعة	ع�سرة        

13 املادة	الثامنة	ع�سرة        

13 املادة	التا�سعة	ع�سرة        

13 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	الع�سرون	

14 	 	 	 	 	 	 املادة	احلادية	والع�سرون		

14 	 	 	 	 	 	 املادة	الثانية	والع�سرون		

14 	 	 	 	 	 	 املادة	الثالثة	والع�سرون			

14 	 	 	 	 		 	 املادة	الرابعة	والع�سرون		

15 	 	 	 	 	 	 املادة	اخلام�سة	والع�سرون		

المحتويات



15 	 	 	 	 	 	 املادة	ال�ساد�سة	والع�سرون		

16 	 	 	 	 	 	 املادة	ال�سابعة	والع�سرون		

16 	 	 	 	 	 	 املادة	الثامنة	والع�سرون		

16 	 	 	 	 	 	 املادة	التا�سعة	والع�سرون		

17 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	الثالثون		

17 	 	 	 	 	 	 املادة	احلادية	والثالثون		

18 	 	 	 	 	 	 املادة	الثانية	والثالثون		

18 	 	 	 	 	 	 املادة	الثالثة	والثالثون		

19 	 	 	 	 	 		 املادة	الرابعة	والثالثون	

21 	 	 	 	 	 	 املادة	اخلام�سة	والثالثون		

21 	 	 	 	 	 	 املادة	ال�ساد�سة	والثالثون		

21 	 	 	 	 	 	 املادة	ال�سابعة	والثالثون		

22 	 	 	 	 	 	 املادة	الثامنة	والثالثون		

22 	 	 	 	 	 	 املادة	التا�سعة	والثالثون		

23 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	الأربعون		

24 	 	 	 	 	 	 املادة	احلادية	والأربعون	

25 	 	 	 	 	 	 املادة	الثانية	والأربعون		

26 	 	 	 	 	 	 املادة	الثالثة	والأربعون		

26 	 	 	 	 	 	 املادة	الرابعة	والأربعون		

26 	 	 	 	 	 	 املادة	اخلام�سة	والأربعون		

28 	 	 	 	 	 	 املادة	ال�ساد�سة	والأربعون		

30 	 	 	 	 	 	 املادة	ال�سابعة	والأربعون		

30 	 	 	 	 	 	 املادة	الثامنة	والأربعون		

31 	 	 	 	 	 	 املادة	التا�سعة	والأربعون		

32 	 	 	 	 	 	 	 	 املادة	اخلم�سون		

32 	 	 	 	 	 	 املادة	احلادية	واخلم�سون		

32 	 	 	 	 	 	 املادة	الثانية	واخلم�سون		

32 	 	 	 	 	 	 املادة	الثالثة	واخلم�سون		



1



2

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان*
القمة  م�ستوى  على  العربية  ال��دول  جامعة  جمل�س  عليه  واف��ق 

بقراره رقم 270 د. ع )16( بتاريخ 2004/5/23

الديباجة

انطالقًا من اإميان الأمة العربية بكرامة الإن�سان الذي اأعزه اهلل 

وموطن  الديانات  مهد  العربي  الوطن  وباأن  اخلليقة،  بدء  منذ 

يف  حقه  اأكدت  التي  ال�سامية  الإن�سانية  القيم  ذات  احل�سارات 

حياة كرمية على اأ�س�س من احلرية والعدل وامل�ساواة،

وحتقيقًا للمبادئ اخلالدة للدين الإ�سالمي احلنيف والديانات 

ال�سماوية الأخرى يف الأخوة وامل�ساواة والت�سامح بني الب�سر،

واعتزازًا منها مبا اأر�سته عرب تاريخها الطويل من قيم ومبادئ 

اإن�سانية كان لها الدور الكبري يف ن�سر مراكز العلم بني ال�سرق 

والغرب مما جعلها مق�سًدا لأهل الأر�س والباحثني عن املعرفة 

واحلكمة،

واإميانًا منها بوحدة الوطن العربي منا�سال دون حريته، مدافعًا 

ثرواتها  على  واملحافظة  م�سريها  تقرير  يف  الأمم  ح��ق  ع��ن 

وتنميتها، واإميانًا ب�سيادة القانون ودوره يف حماية حقوق الإن�سان 

يف مفهومها ال�سامل

وفقًا  الإن�سان،  العربي حلقوق  امليثاق  مواد  بع�س  على  العراق  * حتفظت جمهورية 
للمذكرة املر�سلة اإىل الأمانة العامة رقم ج 85/ 5 / 3 بتاريخ 2004/1/18 املقدمة 

من وفد جمهورية العراق اإىل اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان. 



3

وتكافوؤ  والعدالة  باحلرية  الإن�سان  متتع  باأن  واإميانًا  واملتكامل، 

الفر�س هو معيار اأ�سالة اأي جمتمع،

ورف�سًا لكافة اأ�سكال العن�سرية وال�سهيونية التي ت�سكل انتهاكًا 

واإق���رارًا  العامليني،  والأم���ن  لل�سلم  وت��ه��دي��دًا  الإن�����س��ان  حلقوق 

العامليني،  والأمن  وال�سلم  الإن�سان  حقوق  بني  الوثيق  بالرتباط 

حلقوق  العاملي  والإع��الن  املتحدة  الأمم  ميثاق  ملبادئ  وتاأكيدًا 

الإن�سان واأحكام العهدين الدوليني لالأمم املتحدة ب�ساأن احلقوق 

املدنية وال�سيا�سية واحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، 

الإن�سان يف  القاهرة حول حقوق  اإعالن  الأخذ يف العتبار  ومع 

الإ�سالم.

امليثاق	على	 الأط��راف	يف	هذا	 الدول	 اتفقت	 ما	تقدم	 وبناء	على	

الآتي:

املادة	الأوىل

العربية  ل��ل��دول  الوطنية  الهوية  اإط���ار  يف  امليثاق  ه��ذا  يهدف 

الغايات  حتقيق  اإىل  امل�سرتك  احل�ساري  بالنتماء  وال�سعور 

التالية:

العربية �سمن الهتمامات  الدول  الإن�سان يف  1-  و�سع حقوق 

ُمثاًل  الإن�سان  حقوق  من  جتعل  التي  الأ�سا�سية،  الوطنية 

العربية،  الدول  يف  الإن�سان  اإرادة  توجه  واأ�سا�سية  �سامية 

ملا ترت�سيه  وفًقا  الأف�سل  بواقعه نحو  ومتكنه من الرتقاء 

القيم الإن�سانية النبيلة.
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2 -  تن�سئة الإن�سان يف الدول العربية على العتزاز بهويته وعلى 

الوفاء لوطنه اأر�سا وتاريخا وم�سالح م�سرتكة، مع الت�سبع 

الآخر،  على  والنفتاح  والت�سامح  الب�سري  التاآخي  بثقافة 

املعلنة يف  الإن�سانية وتلك  والقيم  املبادئ  تقت�سيه  ملا  وفقا 

املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان. 

م�سوؤولة يف  العربية حلياة حرة  ال��دول  الأجيال يف  3 -   اإع��داد 

الوعي  ب��ني  ال��ت��الزم  على  قائم  مت�سامن  م��دين  جمتمع 

امل�ساواة  قيم  وت�سوده  ب��ال��واج��ب��ات،  والل��ت��زام  باحلقوق 

والت�سامح والعتدال.

عاملية  الإن�سان  حقوق  جميع  ب��اأن  القا�سي  املبداأ  4 -  تر�سيخ 

وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومت�سابكة. 

املادة	الثانية

وال�سيطرة على  ال�سعوب احلق يف تقرير م�سريها،  1 -  لكافة 

اختيار  بحرية  تقرر  اأن  يف  احلق  ولها  ومواردها،  ثرواتها 

تنميتها  بحرية  ت��وا���س��ل  واأن  ال�سيا�سي،  نظامها  من��ط 

القت�سادية والجتماعية والثقافية.

2 -   لكافة ال�سعوب احلق يف العي�س حتت ظل ال�سيادة الوطنية 

والوحدة الرتابية.

والح��ت��الل  وال�سهيونية  العن�سرية  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة  3 -   اإن 

وعائق  الإن�سانية  للكرامة  حتد  هي  الأجنبية  وال�سيطرة 

ومن  لل�سعوب،  الأ�سا�سية  احل��ق��وق  دون  يحول  اأ�سا�سي 
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الواجب اإدانة جميع ممار�ساتها والعمل على اإزالتها.

لكافة ال�سعوب احلق يف مقاومة الحتالل الأجنبي.   - 4

املادة	الثالثة

1 -  تتعهد كل دولة طرف يف هذا امليثاق باأن تكفل لكل �سخ�س 

خا�سع لوليتها حق التمتع باحلقوق واحلريات املن�سو�س 

عليها يف هذا امليثاق، دون متييز ب�سبب العرق اأو اللون اأو 

الفكر،  اأو  الراأي،  اأو  الديني،  املعتقد  اأو  اللغة،  اأو  اجلن�س، 

اأو الأ�سل الوطني، اأو الجتماعي، اأو الرثوة، اأو امليالد، اأو 

الإعاقة البدنية اأو العقلية.

الالزمة  التدابري  امليثاق  ه��ذا  يف  الأط���راف  ال��دول  2 -  تتخذ 

لتاأمني امل�ساواة الفعلية يف التمتع بكافة احلقوق واحلريات 

من  احلماية  يكفل  مبا  امليثاق،  هذا  يف  عليها  املن�سو�س 

يف  املبينة  الأ�سباب  من  �سبب  ب��اأي  التمييز  اأ�سكال  جميع 

الفقرة ال�سابقة.

الإن�سانية، واحلقوق  الكرامة  واملراأة مت�ساويان فى  3 -  الرجل 

والواجبات، يف ظل التمييز الإيجابي الذي اأقرته ال�سريعة 

والت�سريعات  الأخ���رى  ال�سماوية  وال�سرائع  الإ�سالمية 

واملواثيق النافذة ل�سالح املراأة. وتتعهد تبعًا لذلك كل دولة 

طرف باتخاذ كافة التدابري الالزمة لتاأمني تكافوؤ الفر�س 

بجميع  التمتع  يف  والرجال  الن�ساء  بني  الفعلية  وامل�ساواة 

احلقوق الواردة فى هذا امليثا ق.
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املادة	الرابعة

الأم��ة،  حياة  تهدد  التي  ال�ستثنائية  ال��ط��وارئ  ح��الت  1 -   يف 

هذا  يف  الأط���راف  ل��ل��دول  يجوز  ر�سمًيا،  قيامها  واملعلن 

الو�سع،  يتطلبها  التي  اأ�سيق احلدود  تتخذ، يف  اأن  امليثاق 

عليها مبقت�سى  املرتتبة  باللتزامات  فيها  تتقيد  ل  تدابري 

هذا امليثاق، ب�سرط األ تتنافى هذه التدابري مع اللتزامات 

واأل  ال���دويل،  القانون  مبقت�سى  عليها  املرتتبة  الأخ���رى 

تنطوي على متييز يكون �سببه الوحيد هو العرق اأو اللون اأو 

اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الأ�سل الجتماعي.

اأحكام  خمالفة  ال�ستثنائية  الطوارئ  ح��الت  يف  يجوز  2 -  ل 

امل��ادة  الثامنة،  امل���ادة  اخلام�سة،  امل���ادة  التالية:  امل���واد 

امل��ادة  ع�سرة،  الثالثة  امل���ادة  العا�سرة،  امل���ادة  التا�سعة، 

امل��ادة  ع�سرة،  اخلام�سة  امل��ادة   ،)6( فقرة  ع�سرة  الرابعة 

الع�سرون،  امل��ادة  ع�سرة،  التا�سعة  امل��ادة  ع�سرة،  الثامنة 

املادة  والع�سرون،  ال�سابعة  املادة  والع�سرون،  الثانية  املادة 

امل��ادة  وال��ع�����س��رون،  التا�سعة  امل���ادة  وال��ع�����س��رون،  الثامنة 

الثالثون. كما ل يجوز تعليق ال�سمانات الق�سائية الالزمة 

حلماية تلك احلقو ق.

عدم  حق  ا�ستخدمت  امليثاق  هذا  يف  طرف  دولة  اأية  3 -  على 

التقيد اأن تعلم ال��دول الأط��راف الأخ��رى ف��ورًا عن طريق 

الأمني العام جلامعة الدول العربية بالأحكام التي مل تتقيد 

التاريخ  يف  وعليها  ذلك.  اإىل  دفعتها  التي  وبالأ�سباب  بها 
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اأخرى  بذلك مرة  تعلمها  اأن  التقيد،  فيه عدم  ُتنهي  الذي 

وبالطريقة ذاتها.

املادة	اخلام�سة

احلق يف احلياة حق مالزم لكل �سخ�س.  -1

2 -   يحمي القانون هذا احلق، ول يجوز حرمان اأحد من حياته 

تع�سفًا.

املادة	ال�ساد�سة

ل يجوز احلكم بعقوبة الإعدام اإل يف اجلنايات بالغة اخلطورة 

وفقًا للت�سريعات النافذة وقت ارتكاب اجلرمية ومبقت�سى حكم 

بعقوبة  عليه  حمكوم  ولكل  خمت�سة،  حمكمة  من  �سادر  نهائي 

الإعدام احلق يف طلب العفو اأو ا�ستبدالها بعقوبة اأخف.

املادة	ال�سابعة

1 -  ل يجوز احلكم بالإعدام على اأ�سخا�س دون الثامنة ع�سرة  

عامًا ما مل تن�س الت�سريعات النافذة وقت ارتكاب اجلرمية  

على خالف ذلك.

ت�سع  ام��راأة حامل حتى  الإع��دام يف  تنفيذ حكم  يجوز  2 -  ل 

تاريخ  انق�ساء عامني على  اإل بعد  اأم مر�سع  اأو يف  حملها 

الولدة، ويف كل ا لأحوال ُتغلب م�سلحة الر�سيع. 
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املادة	الثامنة

1 -   يحظر تعذيب اأي �سخ�س بدنيا اأو نف�سيا اأو معاملته معاملة 

قا�سية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة اأو غري اإن�سانية.

2 -  حتمي كل دولة طرف كل �سخ�س خا�سع لوليتها من هذه 

املمار�سات، وتتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعد ممار�سة 

ل  عليها  يعاقب  جرمية  فيها  الإ�سهام  اأو  الت�سرفات  هذه 

نظامها  يف  طرف  دول��ة  كل  ت�سمن  كما  بالتقادم.  ت�سقط 

رد  بحق  ومتتعه  للتعذيب  يتعر�س  من  اإن�ساف  القانوين 

العتبار والتعوي�س.

املادة	التا�سعة

اأو  �سخ�س  اأي  على  علمية  اأو  طبية  جت��ارب  اإج���راء  يجوز  ل 

ا�ستغالل اأع�سائه دون ر�سائه احلر واإدراكه الكامل للم�ساعفات 

التي قد تنجم عنها، مع مراعاة ال�سوابط والقواعد الأخالقية 

والإن�سانية واملهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة ب�سمان 

�سالمته ال�سخ�سية وفقا للت�سريعات النافذة يف كل دولة طرف. 

ول يجوز باأي حال من الأحوال الجتار بالأع�ساء الب�سرية.

املادة	العا�سرة

ويعاقب  بالأفراد يف جميع �سورهما  والجتار  الرق  1 -  يحظر 

ال�سرتقاق  الأح���وال  من  ح��ال  ب��اأي  يجوز  ول  ذل��ك.  على 

وال�ستعباد.
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اأو  ال��دع��ارة  اأج��ل  ب��الأف��راد من  والجت���ار  ال�سخرة  2 -  حتظر 

�سكل  اأي  اأو  الغري  دعارة  ا�ستغالل  اأو  اجلن�سي  ال�ستغالل 

اآخر اأو ا�ستغالل الأطفال يف النزاعات امل�سلحة.

املادة	احلادية	ع�سرة

التمتع  ولهم احلق يف  القانون  اأمام  الأ�سخا�س مت�ساوون  جميع 

بحمايته دون متييز.

املادة	الثانية	ع�سرة

ال��دول  وت�سمن  الق�ساء.  اأم���ام  مت�ساوون  الأ�سخا�س  جميع 

اأو  تدخل  اأي  الق�ساة من  و حماية  الق�ساء  ا�ستقالل  الأط��راف 

لكل  بدرجاته  التقا�سي  حق  ت�سمن  كما  تهديدات.  اأو  �سغوط 

�سخ�س خا�سع لوليتها.

املادة	الثالثة	ع�سرة

1 -  لكل �سخ�س احلق يف حماكمة عادلة تتوفر فيها �سمانات 

كافية وجتريها حمكمة خمت�سة وم�ستقلة ونزيهة ومن�ساأة 

اأية تهمة جزائية  �سابقا بحكم القانون، وذلك يف مواجهة 

توجه اإليه اأو للبت يف حقوقه اأو التزاماته، وتكفل كل دولة 

عن  للدفاع  العدلية  الإع��ان��ة  مالًيا  القادرين  لغري  ط��رف 

حقوقهم.
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تقت�سيها  ا�ستثنائية  ح��الت  يف  اإل  علنية  املحاكمة  2 -  تكون 

وحقوق  احل��ري��ات  ي��ح��رتم  جمتمع  يف  ال��ع��دال��ة  م�سلحة 

الإن�سان.

املادة	الرابعة	ع�سرة

�سخ�سه،  على  الأم��ان  ويف  احلرية  يف  احلق  �سخ�س  1 -  لكل 

�سند  وبغري  تع�سفًا  اعتقاله  اأو  تفتي�سه  اأو  توقيفه  يجوز  ول 

قانوين.

لالأ�سباب  اإل  حريته  م��ن  �سخ�س  اأي  ح��رم��ان  ي��ج��وز  2 -  ل 

�سلفا وطبقًا لالإجراء  القانون  ين�س عليها  التي  والأح��وال 

املقرر فيه. 

3 -  يجب اإبالغ كل �سخ�س يتم توقيفه، بلغة يفهمها، باأ�سباب 

ذلك التوقيف لدى وقوعه، كما يجب اإخطاره فورا بالتهمة 

اأو التهم املوجهة اإليه، وله حق الت�سال بذويه.

حق  العتقال  اأو  بالتوقيف  حريته  من  حرم  �سخ�س  4 -  لكل 

اإبالغه  ويجب  الطبي،  الفح�س  على  العر�س  يف  الطلب 

بذلك.

اأمام  تاأخري  دون  جزائية  بتهمة  املعتقل  اأو  املوقوف  5 -  يقدم 

مببا�سرة  قانونًا  املخولني  املوظفني  اأح��د  اأو  الق�ساة  اأح��د 

اأو  اأن يحاكم خالل مهلة معقولة  ويجب  وظائف ق�سائية، 

تكفل  ب�سمانات  الإف��راج عنه  يكون  اأن  يفرج عنه. وميكن 
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ح�سوره املحاكمة. ويف كل الأحوال ل يجوز اأن يكون احلب�س 

الحتياطي هو القاعدة العامة.

حق  العتقال  اأو  بالتوقيف  حريته  من  حرم  �سخ�س  6 -  لكل 

الرجوع اإىل حمكمة خمت�سة تف�سل دون اإبطاء يف قانونية 

ذلك، و تاأمر بالإفراج عنه اإذا كان تو قيفه اأو اعتقاله غري 

قانوين.

اأو غري  اأو اعتقال تع�سفي  7 -  لكل �سخ�س كان �سحية توقيف 

قانوين احلق يف احل�سول على تعوي�س.

املادة	اخلام�سة	ع�سرة

اإل بن�س ت�سريعي �سابق، ويطبق يف جميع  ل جرمية ول عقوبة 

الأحوال القانون الأ�سلح للمتهم. 

املادة	ال�ساد�سة	ع�سرة

اإدانته بحكم بات وفقا للقانون، على  كل متهم برئ حتى تثبت 

اأن يتمتع خالل اإجراءات التحقيق واملحاكمة بال�سمانات الدنيا 

التالية:

اإخطاره فورًا بالتف�سيل وبلغة يفهمها بالتهم املوجهة اإليه.   - 1

2 -  اإعطاوؤه الوقت والت�سهيالت الكافية لإعداد دفاعه وال�سماح 

له بالت�سال بذويه.
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3 -  حقه يف اأن يحاكم ح�سوريًا اأمام قا�سيه الطبيعي وحقه يف 

الدفاع عن نف�سه �سخ�سيًا اأو بوا�سطة حمام يختاره بنف�سه 

ويت�سل به بحرية ويف �سرية.

4 -  حقه يف ال�ستعانة جمانا مبحام يدافع عنه اإذا تعذر عليه 

القيام بذلك بنف�سه اأو اإذا اقت�ست م�سلحة العدالة ذلك، 

وحقه اإذا كان ل يفهم اأو ل يتكلم لغة املحكمة يف ال�ستعانة 

مبرتجم بدون مقابل.

5 -  حقه يف اأن يناق�س �سهود التهام بنف�سه اأو بوا�سطة دفاعه، 

يف  املطبقة  بال�سروط  النفي  �سهود  ا�ستح�سار  يف  وحقه 

ا�ستح �سار �سهود التهام.

6 -  حقه يف اأن ل يجرب على ال�سهادة �سد نف�سه اأو اأن يعرتف 

بالذنب.

للقانون  وفقا  الطعن  يف  جرمية،  بارتكاب  اأدي��ن  اإذا  7 -  حقه 

اأمام درجة ق�سائية اأعلى.

�سالمته  حت��رتم  اأن  يف  احل��ق  للمتهم  الأح���وال  جميع  8 -  ويف 

ال�سخ�سية وحياته اخلا�سة.

املادة	ال�سابعة	ع�سرة

اأو  لالأخطار  املعر�س  للطفل  بوجه خا�س  دولة طرف  كل  تكفل 

خا�س  ق�سائي  نظام  يف  احلق  تهمة،  به  تعلقت  ال��ذي  اجلانح 
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الأحكام،  وتنفيذ  واملحاكمة  التتبع  اأط��وار  جميع  يف  بالأحداث 

ويف معاملة خا�سة تتفق مع �سنه وت�سون كرامته وتي�سر تاأهيله 

واإعادة اإدماجه وقيامه بدور بناء يف املجتمع.

املادة	الثامنة	ع�سرة

ل يجوز حب�س �سخ�س ثبت ق�سائيا اإع�ساره عن الوفاء بدين ناجت 

عن التزام تعاقدي.

املادة	التا�سعة	ع�سرة

وملن  مرتني،  اجل��رم  نف�س  عن  �سخ�س  حماكمة  جت��وز  1 -  ل 

تتخذ �سده هذه الإجراءات اأن يطعن يف �سرعيتها ويطلب 

الإفراج عنه.

2 -  لكل متهم ثبتت براءته مبوجب حكم بات احلق يف التعوي�س 

عن الأ�سرار التي حلقت به.

املادة	الع�سرون

معاملة  حريتهم  من  املحرومني  الأ�سخا�س  جميع  1 -  يعامل 

اإن�سانية حترتم الكرامة املتاأ�سلة يف الإن�سان.

مع  تتفق  معاملة  ويعاملون  املدانني  عن  املتهمون  2 -  يف�سل 

كونهم غري مدانني.

3 -  يراعى يف نظام ال�سجون اأن يهدف اإىل اإ�سالح امل�سجونني 

واإعادة تاأهيلهم اجتماعيا.
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املادة	احلادية	والع�سرون

غري  اأو  تع�سفي  نحو  على  �سخ�س،  اأي  تعري�س  يجوز  1 -  ل 

قانوين، للتدخل يف خ�سو�سياته اأو �سوؤون اأ�سرته اأو بيته اأو 

مرا�سالته اأو لت�سهري مي�س �سرفه اأو �سمعته.

2 -  من حق كل �سخ�س اأن يحميه القانون من مثل هذا التدخل 

اأو امل�سا�س. 

املادة	الثانية	والع�سرون

لكل �سخ�س احلق يف اأن ُيعرتف له ب�سخ�سيته القانونية.

املادة	الثالثة	والع�سرون

�سبيل  توفري  تكفل  ب��اأن  امليثاق  ه��ذا  يف  ط��رف  دول��ة  كل  تتعهد 

اأو حرياته املن�سو�س  فعال للتظلم لأي �سخ�س انتهكت حقوقه 

عليها يف هذا امليثاق، حتى لو �سدر هذا النتهاك من اأ�سخا�س 

يت�سرفون ب�سفتهم الر�سمية.

املادة	الرابعة	والع�سرون

لكل مواطن احلق يف : -

حرية املمار�سة ال�سيا�سية.  - 1

اأو بوا�سطة  اإما مبا�سرة  العامة  ال�سوؤون  اإدارة  2 -  امل�ساركة يف 

ممثلني ُيختارون بحرية. 
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ونزيهة  حرة  بطريقة  ميثله  من  اختيار  اأو  نف�سه  3 -  تر�سيح 

ت�سمن  بحيث  املواطنني  جميع  بني  امل�ساواة  ق��دم  وعلى 

التعبري احلر عن اإرادة املواطن. 

تقلد  فر�سة  اجلميع  م��ع  امل�����س��اواة  ق��دم  على  ل��ه  تتاح  4 -  اأن 

الوظائف العامة يف بلده على اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س.

حرية تكوين اجلمعيات مع الآخرين والن�سمام اإليها.  - 5

حرية الجتماع وحرية التجمع ب�سورة �سلمية.  - 6

7 -  ل يجوز تقييد ممار�سة هذه احلقوق باأي قيود غري القيود 

يف  ال�سرورة  تقت�سيها  والتي  للقانون،  طبقا  املفرو�سة 

الأمن  ل�سيانة  الإن�سان،  وحقوق  احلريات  يحرتم  جمتمع 

ال�سحة  اأو  العامة  ال�سالمة  اأو  العام  النظام  اأو  الوطني 

العامة اأو الآداب العامة اأو حلماية حقوق الغري وحرياتهم.

املادة	اخلام�سة	والع�سرون

التمتع  م��ن  لالأقليات  املنتمني  الأ���س��خ��ا���س  ح��رم��ان  ي��ج��وز  ل 

وينظم  دينها  تعاليم  وممار�سة  لغتها  وا�ستخدام  بثقافاتها 

القانون التمتع بهذه احلقوق. 

املادة	ال�ساد�سة	والع�سرون

طرف  دول��ة  اإقليم  على  قانوين  ب�سكل  يوجد  �سخ�س  1 -  لكل 

هذا  من  جهة  اأية  يف  الإقامة  مكان  واختيار  التنقل  حرية 

الإقليم يف حدود الت�سريعات النافذة.
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2 -  ل يجوز لأية دولة طرف اإبعاد اأي �سخ�س ل يحمل جن�سيتها 

قرار  مبوجب  اإل  اأرا�سيها  على  �سرعية  ب�سورة  ومتواجد 

على  تظلمه  عر�س  من  متكينه  وبعد  للقانون  وفقًا  �سادر 

اجلهة املخت�سة، ما مل حتتم دواعي الأمن الوطني خالف 

ذلك، ويف كل الأحوال مينع الإبعاد اجلماعي.

املادة	ال�سابعة	والع�سرون

اأي �سخ�س من  اأو غري قانوين منع  1 -  ل يجوز ب�سكل تع�سفي 

على  حظر  فر�س  اأو  بلده،  ذل��ك  يف  مبا  بلد،  اأي  م��غ��ادرة 

اإقامته يف اأية جهة، اأو اإلزامه بالإقامة يف هذا البلد.

ل يجوز نفي اأي �سخ�س من بلده اأو منعه من العودة اإليه.  - 2

املادة	الثامنة	والع�سرون

لكل �سخ�س احلق يف طلب اللجوء ال�سيا�سي اإىل بلد اآخر هربًا 

من ال�سطهاد، ول ينتفع بهذا احلق من يجري تتبعه من اأجل 

جرمية تهم احلق العام، ول يجوز ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني.

املادة	التا�سعة	والع�سرون

اإ�سقاطها  التمتع بجن�سية، ول يجوز  1 -  لكل �سخ�س احلق يف 

عن اأي �سخ�س ب�سكل تع�سفي اأو غري قانوين.

التي تراها منا�سبة  الإج��راءات  اأن تتخذ  الأط��راف  2 -  للدول 

باجلن�سية،  اخلا�سة  الداخلية  ت�سريعاتها  مع  يتفق  ومبا 
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مراعاة  مع  الأم  جن�سية  اكت�ساب  من  الأطفال  متكني  يف 

م�سلحة الطفل يف كل الأحوال.

3 -  ل ينكر حق ال�سخ�س يف اكت�ساب جن�سية اأخرى، مع مراعاة 

الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.

املادة	الثالثون

ول  والدين،  والعقيدة  الفكر  حرية  يف  احلق  �سخ�س  1 -  لكل 

الت�سريع  عليه  ين�س  مبا  اإل  عليها  قيود  اأي��ة  فر�س  يجوز 

النافذ.

معتقده  اأو  دينه  اإظهار  الإن�سان يف  اإخ�ساع حرية  يجوز  2 -  ل 

اإل للقيود  اأو مع غريه  اأو ممار�سة �سعائره الدينية مبفرده 

التي ين�س عليها القانون والتي تكون �سرورية فى جمتمع 

حلماية  الإن�����س��ان،  وح��ق��وق  احل��ري��ات   ي��ح��رتم  مت�سامح 

ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو الآداب 

العامة، اأو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية.

دينًيا  اأولده���م  تربية  ت��اأم��ني  حرية  الأو���س��ي��اء  اأو  3 -  ل��الآب��اء 

وخلقيًا.

املادة	احلادية	والثالثون

جميع  يف  ويحظر  �سخ�س،  لكل  مكفول  اخلا�سة  امللكية  حق 

الأحوال م�سادرة اأمواله كلها اأو بع�سها ب�سورة تع�سفية اأو غري 

قانونية.
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املادة	الثانية	والثالثون

1 -  ي�سمن هذا امليثاق احلق يف الإعالم وحرية الراأي والتعبري، 

وكذلك احلق يف ا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل 

الآخرين باأي و�سيلة، ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية.

2 -  متار�س هذه احلقوق واحلريات يف اإطار املقومات الأ�سا�سية 

للمجتمع، ول تخ�سع اإل للقيود التي يفر�سها احرتام حقوق 

النظام  اأو  الوطني  الأم��ن  حماية  اأو  �سمعتهم  اأو  الآخرين 

العام اأو ال�سحة العامة اأو الآداب العامة.

املادة	الثالثة	والثالثون

1 -  الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية والأ�سا�سية للمجتمع، والزواج 

ابتداء  وامل��راأة  وللرجل  تكوينها  اأ�سا�س  وامل��راأة  الرجل  بني 

من بلوغ �سن الزواج حق التزوج وتاأ�سي�س اأ�سرة وفق �سروط 

واأركان الزواج، ول ينعقد الزواج ال بر�سا الطرفني ر�ساء 

كامال ل اإكراه فيه وينظم الت�سريع النافذ حقوق وواجبات 

ولدى  قيامه  وخ��الل  ال���زواج  انعقاد  عند  وامل���راأة  الرجل 

انحالله.

اأوا�سرها  وتقوية  الأ���س��رة  حماية  واملجتمع  الدولة  2 -  تكفل 

العنف  اأ�سكال  خمتلف  وحظر  داخلها  الأف���راد  وحماية 

امل���راأة  �سد  وبخا�سة  اأع�سائها،  ب��ني  املعاملة  واإ���س��اءة 

وذوي  وال�سيخوخة  والطفولة  لالأمومة  تكفل  كما  والطفل. 
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وتكفل  الالزمتني  والرعاية  احلماية  اخلا�سة  الحتياجات 

البدنية  التنمية  فر�س  اأك��رب  وال�سباب  للنا�سئني  اأي�سًا 

والعقلية.

والإداري��ة  الت�سريعية  التدابري  كل  الأط��راف  ال��دول  3 -  تتخذ 

والق�سائية ل�سمان حماية الطفل وبقائه ومنائه ورفاهه يف 

جو من احلرية والكرامة واعتبار م�سلحته الُف�سلى املعيار 

الأ�سا�سي لكل التدابري املتخذة يف �ساأنه يف جميع الأحوال، 

و�سواء كان معر�سًا لالنحراف اأو جانحًا.

4 -  تتخذ الدول ا لأطراف كل التدابري ال�سرورية ل�سمان احلق 

يف ممار�سة الريا�سة البدنية وبخا�سة ال�سباب.

املادة	الرابعة	والثالثون

توفري  على  الدولة  وتعمل  مواطن،  لكل  طبيعي  حق  1 -  العمل 

املقبلني  من  ممكن  عدد  لأكرب  الإمكان  قدر  العمل  فر�س 

الفر�س،  وتكافوؤ  العمل  وحرية  الإن��ت��اج  �سمان  مع  عليه، 

ودون اأي نوع من اأنواع التمييز على اأ�سا�س العرق اأو اللون 

اأو اجلن�س اأو الدين اأو اللغة اأو الراأي ال�سيا�سي اأو النتماء 

النقابي اأو الأ�سل الوطني اأو الأ�سل الجتماعي اأو الإعاقة 

اأو اأي و�سع اآخر.

ومر�سية،  ب�سروط عمل عادلة  التمتع  2 -  لكل عامل احلق يف 

احلياة  مطالب  لتغطية  منا�سب  اأجر  على  احل�سول  توؤمن 
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العمل   �ساعات  حت��دي��د  وتكفل  ولأ���س��رت��ه،  ل��ه  الأ�سا�سية 

والراحة والإجازات ا ملدفوعة الأجر، وقواعد حفظ ال�سحة 

والأ�سخا�س  والأطفال  اّلن�ساء  وحماية  املهنية،  وال�سالمة 

ذوي الإعاقات اأثناء العمل.

ال��ط��ف��ل يف حمايته من  ب��ح��ق  الأط�����راف  ال����دول  3 -  ت��ع��رتف 

اأن يكون  اأي عمل يرجح  اأداء  ال�ستغالل القت�سادي ومن 

خطريا اأو اأن ميثل اإعاقة لتعليم الطفل، اأو اأن يكون م�سرًا 

ب�سحته اأو بنموه البدين، اأو العقلي، اأو الروحي، اأو املعنوي، 

اأو الجتماعي. ولهذا الغر�س، ومع مراعاة اأحكام ال�سكوك 

بوجه  الأطراف  الدول  تقوم  ال�سلة،  الأخرى ذات  الدولية 

خا�س مبا يلي:

حتديد �سن اأدنى لاللتحاق بالعمل. اأ - 

و�سع نظام منا�سب ل�ساعات العمل وظروفه. ب - 

اإنفاذ  ل�سمان  منا�سبة  اأخرى  ج��زاءات  اأو  عقوبات  ج -  فر�س 

هذه الأحكام بفعالية.

4 -  ل يجوز التمييز بني الرجل واملراأة يف حق ال�ستفادة الفعلية 

والأج��ور  العمل  وحماية  والت�سغيل  والتكوين  التدريب  من 

عند ت�ساوي قيمة ونوعية العمل.

اأن ت�سمن احلماية ال�سرورية للعمال  5 -  على كل دولة طرف 

الوافدين اإليها طبقًا للت�سريعات النافذة.
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املادة	اخلام�سة	والثالثون

اأو النقابات  1 -  لكل �سخ�س احلق يف حرية تكوين اجلمعيات 

النقابي  العمل  ممار�سة  وحرية  اإليها،  والن�سمام  املهنية 

من اأجل حماية م�ساحله.

اأي من القيود على ممار�سة هذه احلقوق  2 -  ل يجو ز فر�س 

واحلريات اإل تلك التي ين�س عليها الت�سريع النافذ وت�سكل 

تدابري �سرورية ل�سيانة الأمن القومي اأو ال�سالمة العامة 

اأو النظام العام، اأو حماية ال�سحة العامة اأو الآداب العامة، 

اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

التي  الإ�سراب يف احل��دود  3 -  تكفل كل دولة طرف احلق يف 

ين�س عليها الت�سريع النافذ.

املادة	ال�ساد�سة	والثالثون

ت�سمن الدول الأطراف حق كل مواطن يف ال�سمان الجتماعي، 

مبا يف ذلك التاأمني الجتماعي.

املادة	ال�سابعة	والثالثون

وعلى  الأ�سا�سية،  الإن�سان  حقوق  من  حق  هو  التنمية  يف  احلق 

الالزمة  والتدابري  الإمنائية  ال�سيا�سات  ت�سع  اأن  ال��دول  جميع 

ل�سمان هذا احلق. وعليها ال�سعي لتفعيل قيم الت�سامن والتعاون 

و حتقيق  الفقر  على  للق�ساء  الدويل  امل�ستوى  وعلى  بينها  فيما 
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هذا  ومبوجب  و�سيا�سية.  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  تنمية 

احلق فلكل مواطن امل�ساركة والإ�سهام يف حتقيق التنمية و التمتع 

مبزاياها وثمارها.

املادة	الثامنة	والثالثون

يوفر  ولأ�سرته  له  كاف  معي�سي  م�ستوى  يف  احلق  �سخ�س  لكل 

الرفاه والعي�س الكرمي من غذاء وك�ساء وم�سكن وخدمات، وله 

التدابري  اتخاذ  الأط��راف  ال��دول  وعلى  �سليمة.  بيئة  يف  احلق 

الالزمة وفقًا لإمكانياتها لإنفاذ هذه احلقوق.

املادة	التا�سعة	والثالثون

التمتع  املجتمع يف  فرد يف  كل  بحق  الأط��راف  ال��دول  1 -  تقر 

بلوغه،  والعقلية ميكن  البدنية  ال�سحة  م�ستوى من  باأعلى 

ويف ح�سول املواطن جمانا على خدمات الرعاية ال�سحية 

من  نوع  اأي  دون  الأمرا�س  عالج  مرافق  وعلى  الأ�سا�سية، 

اأنواع التمييز.

التدابري  الأط��راف  ال��دول  تتخذها  التي  اخلطوات  2 -  ت�سمل 

التالية:

و�سهولة  جمانية  و�سمان  الأولية  ال�سحية  الرعاية  اأ -  تطوير 

ب�سرف  اخلدمات  هذه  تقدم  التي  املراكز  اإىل  الو�سول 

النظر عن املوقع اجلغرايف اأو الو�سع القت�سادي.
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يكفل  مبا  وعالجيًا  وقائيًا  الأمرا�س  مكافحة  على  ب -  العمل 

خف�س الوفيات.

ن�سر الوعي والتثقيف ا ل�سحي. ج - 

مكافحة املمار�سات التقليدية ال�سارة ب�سحة الفرد. د - 

توفري الغذاء الأ�سا�سي ومياه ال�سرب النقية لكل فرد. ه - 

مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفري الت�سريف ال�سحي. و - 

وامل��واد  والتدخني  العقلية  وامل��وؤث��رات  امل��خ��درات  ز -  مكافحة 

ال�سارة بال�سحة.

املادة	الأربعون

ل��ذوي  ال��ك��رمي��ة،  احل��ي��اة  بتوفري  الأط����راف  ال���دول  1 -  تلتزم 

كرامتهم  لهم  تكفل  والتي  اجل�سدية  اأو  النف�سية  الإعاقات 

م�ساركتهم  وتي�سري  اأنف�سهم  على  اعتمادهم  تعزيز  مع 

الفعلية يف املجتمع.

2 -  توفر الدول الأطراف اخلدمات الجتماعية جمانا جلميع 

ذوي الإعاقات، كما توفر الدعم املادي للمحتاج من هوؤلء 

الأ�سخا�س واأ�سرهم اأو لالأ�سر التي ترعاهم. كما تقوم بكل 

الرعاية. ويف جميع  اإيوائهم يف موؤ�س�سات  يلزم لتجنب  ما 

الأحوال تراعى امل�سلحة الُف�سلى لل�سخ�س املعاق.

ال��الزم��ة للحد من  ال��ت��داب��ري  ال���دول الأط����راف ك��ل  3 -  تتخذ 

ال�سحة  برامج  فيها  مبا  املمكنة،  ال�سبل  بكل  الإع��اق��ات 

الوقائية ون�سر الوعي والتثقيف.
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املنا�سبة  التعليمية  اخل��دم��ات  كل  الأط���راف  ال��دول  4 -  توفر 

اأهمية  العتبار  بعني  اآخ��ذة  الإع��اق��ات،  ذوي  لالأ�سخا�س 

والتاأهيل  التدريب،  واأهمية  التعليمي،  النظام  يف  الدمج 

املهني، والإعداد ملمار�سة العمل، وتوفري العمل املنا�سب يف 

القطاع احلكومي اأو اخلا�س.

املنا�سبة  ال�سحية  اخل��دم��ات  كل  الأط���راف  ال��دول  5 -  توفر 

التاأهيل  اإع����ادة  فيها  مب��ا  الإع���اق���ات،  ذوي  لالأ�سخا�س 

لدجمهم يف املجتمع.

من  الإع��اق��ات  ذوي  الأ�سخا�س  الأط����راف  ال���دول  6 -  متكن 

ا�ستخدام جميع مرافق اخلدمة العامة واخلا�سة.

املادة	احلادية	والأربعون

1 -  حمو الأمية التزام واجب على الدولة، ولكل �سخ�س احلق 

يف التعليم.

على  التعليم  جمانية  ملواطنيها  الأط���راف  ال��دول  2 -  ت�سمن 

التعليم  ويكون  والأ�سا�سية.  البتدائية  مرحلتيه  يف  الأق��ل 

البتدائي اإلزاميًا ومتاحًا مبختلف مراحله واأنواعه للجميع 

دون متييز.

التدابري  ك��ل  امل��ي��ادي��ن  جميع  يف  الأط����راف  ال���دول  3 -  تتخذ 

اأجل  من  وامل���راأة  الرجل  بني  ال�سراكة  لتحقيق  املنا�سبة 

حتقيق اأهداف التنمية الوطنية.
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التنمية  ي�ستهدف  تعليم  توفري  الأط���راف  ال��دول  4 -  ت�سمن 

الكاملة ل�سخ�سية الإن�سان وتعزيز احرتام حقوق الإن�سان 

واحلريات الأ�سا�سية.

الإن�سان  حقوق  مبادئ  دم��ج  على  الأط���راف  ال��دول  5 -  تعمل 

واحلريات الأ�سا�سية يف املناهج والأن�سطة التعليمية وبرامج 

الرتبية والتكوين والتدريب الر�سمية وغري الر�سمية.

بتحقيق  الكفيلة  الآل��ي��ات  و�سع  الأط���راف  ال��دول  6 -  ت�سمن 

خطة  وو�سع  املواطنني،  لكل  احلياة  مدى  امل�ستمر  التعلم 

وطنية لتعليم الكبار.

املادة	الثانية	والأربعون

التمتع  ويف  الثقافية  احلياة  يف  امل�ساركة  حق  �سخ�س  1 -  لكل 

بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

العلمي  البحث  ح��ري��ة  ب��اح��رتام  الأط����راف  ال���دول  2 -  تعهد 

واملادية  املعنوية  امل�سالح  حماية  تكفل  و  املبدع،  والن�ساط 

الناجتة عن الإنتاج العلمي اأو الأدبي اأو الفني. 

التعاون  وتعزيز  امل�سرتك  للعمل  الأط���راف  ال��دول  3 -  ت�سعى 

فيما بينها على كل الأ�سعدة ومب�ساركة كاملة لأهل الثقافة 

العلمية  ال��ربام��ج  تطوير  اأج��ل  من  ومنظماتهم  والإب���داع 

والرتفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.
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املادة الثالثة	والأربعون

ل يجوز تف�سري هذا امليثاق اأو تاأويله على نحو ينتق�س من احلقوق 

اأو  الأط��راف  للدول  الداخلية  القوانني  حتميها  التي  واحلريات 

القوانني املن�سو�س عليها يف املواثيق الدولية والإقليمية حلقوق 

املراأة  حقوق  فيها  مبا  اأقرتها  اأو  عليها  �سادقت  التي  الإن�سان 

والطفل والأ�سخا�س املنتميني اإىل الأقليات.

املادة	الرابعة	والأربعون

الد�ستورية  لإجراءاتها  طبقا  تتخذ  باأن  الأطراف  الدول  تتعهد 

ولأحكام هذا امليثاق ما يكون �سروريًا لإعمال احلقوق املن�سو�س 

عليها من تدابري ت�سريعية اأو غري ت�سريعية.

املادة	اخلام�سة	والأربعون

حقوق  “جلنة  ت�سمى  جلنة  امل��ي��ث��اق  ه��ذا  مب��وج��ب  1 -  تن�ساأ 

“اللجنة”.  با�سم  بعد  فيما  اإليها  العربية” ي�سار  الإن�سان 

وتتكون من �سبعة اأع�ساء تنتخبهم الدول الأطراف يف هذا 

امليثاق بالقرتاع ال�سري.

2 -  توؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف يف هذا امليثاق، 

وي�سرتط يف املر�سحني لع�سوية اللجنة اأن يكونوا من ذوي 

يعمل  اأن  على  عملها،  جمال  يف  العالية  والكفاءة  اخل��ربة 

اأع�ساء اللجنة ب�سفتهم ال�سخ�سية وبكل جترد ونزاهة. 
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3 -  ل يجوز اأن ت�سم اللجنة اأكرث من �سخ�س واحد من مواطني 

فقط  واح��دة  مرة  انتخابه  اإع��ادة  ويجوز  الطرف،  الدولة 

ويراعى مبداأ التداول.

4 -  ينتخب اأع�ساء اللجنة ملدة اأربع �سنوات على اأن تنتهي ولية 

بعد  مرة  لأول  النتخاب  يف  املنتخبني  الأع�ساء  من  ثالثة 

عامني ويحددون عن طريق القرعة.

ال��دول  م��ن  العربية  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام  الأم���ني  5 -  يطلب 

موعد  م��ن  اأ�سهر  �ستة  قبل  مر�سحيها  تقدمي  الأط���راف 

النتخابات. وتقوم الدول الأطراف بذلك يف غ�سون ثالثة 

اأ�سهر. ويبلغ الأمني العام الدول الأطراف بقائمة املر�سحني 

وينتخب  اللجنة.  اأع�ساء  انتخاب  موعد  من  �سهرين  قبل 

اأ�سوات  من  ن�سبة  اأعلى  على  يح�سل  من  اللجنة  لع�سوية 

احلا�سرين. واإذا كان عدد احلا�سلني على اأعلى الأ�سوات 

بني  الأ�سوات  الت�ساوي يف  ب�سبب  املطلوب  العدد  من  اأكرث 

اأكرث من مر�سح، ُيعاد النتخاب بني املت�ساوين مرة اأخرى. 

واإذا ت�ساوت الأ�سوات يختار الع�سو اأو الأع�ساء املطلوبون 

لع�سوية  مرة  لأول  النتخاب  ويجرى  القرعة.  طريق  عن 

اأ�سهر من دخول امليثاق  اللجنة يف مو عد ل يقل عن �ستة 

حيز النفاذ.

يخ�س�س  لجتماع  الأط���راف  ال��دول  العام  الأم��ني  6 -  يدعو 

الدول  جامعة  مقر  يف  ويعقد  اللجنة،  اأع�ساء  لنتخابات 
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الجتماع بح�سور  الن�ساب مكتمال لنعقاد  ويعد  العربية. 

يدعو  الن�ساب  يكتمل  مل  واإذا  الأط���راف.  ال��دول  اأغلبية 

يقل  ل  ما  بح�سور  وينعقد  اآخر،  اجتماع  اإىل  العام  الأمني 

عن ثلث الدول الأطراف، واإذا مل يكتمل الن�ساب يف هذا 

باأي  ينعقد  ثالث  اجتماع  اإىل  العام  الأمني  يدعو  الجتماع 

عدد من احلا�سرين فيه من الدول الأطراف.

وتنتخب  الأول،  لعقد اجتماعها  اللجنة  العام  الأمني  7 -  يدعو 

قابلة  عامني  مل��دة  اأع�سائها  ب��ني  م��ن  لها  رئي�سا  خالله 

اللجنة �سوابط  وت�سع  واحدة،  وملرة  ملدة مماثلة  للتجديد 

اللجنة  وت��ع��ق��د  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا.  ودوري����ة  واأ���س��ل��وب  عملها 

اجتماعاتها يف مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية. 

ويجوز لها عقد اجتماعاتها يف اأي بلد طرف يف هذا امليثاق 

بناء على دعوة منه.

املادة	ال�ساد�سة	والأربعون

من  اإخطاره  بعد  ال�ساغرة  املقاعد  عن  العام  الأمني  1 -  يعلن 

قبل رئي�س اللجنة يف احلالت الآتية:

الوفاة. اأ - 

ال�ستقالة. ب - 

اأع�سائها  راأي  ب��اإج��م��اع   - اللجنة  يف  ع�سو  انقطع  ج –  اإذا 

عذر  تقدمي  ب��دون  بوظائفه  ال�سطالع  ع��ن   - الآخ��ري��ن 
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مقبول وب�سبب غري الغياب ذي الطابع املوؤقت.

ولية  وكانت   )1( للفقرة  طبقًا  ما  مقعد  �سغور  اأعلن  2 -  اإذا 

الأ�سهر  خ��الل  تنق�سي  ل  ا�ستبداله  يجب  ال��ذي  الع�سو 

العام  الأم��ني  يقوم  مقعده،  �سغور  اإع��الن  تلي  التي  ال�ستة 

الأط��راف  ال��دول  اإىل  ذلك  باإبالغ  العربية  ال��دول  جلامعة 

يف هذا امليثاق، التي يجوز لها، خالل مهلة �سهرين، تقدمي 

مر�سحني وفقا للمادة )اخلام�سة والأربعني( من اأجل ملء 

املقعد ال�ساغر.

باأ�سماء  قائمة  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  3 -  ي�سع 

جميع املر�سحني على هذا النحو،بالرتتيب الأبجدي، ويبلغ 

هذه القائمة اإىل الدول الأطراف يف هذا امليثاق. واإذ ذاك 

يجرى النتخاب الالزم مللء املقعد ال�ساغر طبقا لالأحكام 

اخلا�سة بذلك.

�سغوره طبقا  اأعلن  مقعد  مللء  انتخب  اللجنة  4 -  كل ع�سو يف 

للفقرة )1( يتوىل مهام الع�سوية فيها حتى انق�ساء ما تبقى 

من مدة ولية الع�سو الذي �سغر مقعده يف اللجنة مبقت�سى 

اأحكام تلك الفقرة. 

العربية  ال��دول  جامعة  ميزانية  �سمن  العام  الأم��ني  5 -  يوفر 

اللجنة  لقيام  ومرافق  وموظفني  مالية  موارد  من  يلزم  ما 

يتعلق  فيما  اللجنة  خ��رباء  ويعامل  فعالة  ب�سورة  بعملها 

باملكافاأة وتغطية امل�ساريف معاملة خرباء الأمانة العامة.
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املادة	ال�سابعة	والأربعون

اللجنة احل�سانات  باأن ت�سمن لأع�ساء  الأطراف  الدول  تتعهد 

اأ�سكال  م��ن  �سكل  اأي  �سد  حلمايتهم  وال�����س��روري��ة  ال��الزم��ة 

امل�سايقات اأو ال�سغوط املعنوية اأو املادية اأو اأي تتبعات ق�سائية 

مبهامهم  قيامهم  اإط��ار  يف  ت�سريحاتهم  اأو  مواقفهم  ب�سبب 

كاأع�ساء يف اللجنة.

املادة	الثامنة	والأربعون

1 -  تتعهد الدول الأطراف بتقدمي تقارير ب�ساأن التدابري التي 

يف  عليها  املن�سو�س  واحلريات  احلقوق  لإعمال  اتخذتها 

هذا امليثاق، وبيان التقدم املحرز للتمتع بها. ويتوىل الأمني 

اإحالتها  التقارير  ت�سلمه  بعد  العربية  الدول  العام جلامعة 

اإىل اللجنة للنظر فيها.

اللجنة  اإىل  الأول  التقرير  بتقدمي  الأط��راف  ال��دول  2 -  تقوم 

بالن�سبة  التنفيذ  حيز  امليثاق  دخول  تاريخ  من  �سنة  خالل 

ويجوز  اأع��وام.  ثالثة  كل  دوري��ًا  وتقريرًا  دولة طرف،  لكل 

للجنة اأن تطلب من الدول الأطراف معلومات اإ�سافية ذات 

�سلة بتنفيذ امليثاق.

3 -  تدر�س اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقًا 

للفقرة )2( بح�سور من ميثل الدولة املعنية ملناق�سة التقرير.
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4 -  تناق�س اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها وتقدم التو�سيات 

الواجب اتخاذها طبًقا لأهداف امليثاق.

5 -  حتيل اللجنة تقريًرا �سنوًيا يت�سمن مالحظاتها وتو�سياتها 

اإىل جمل�س اجلامعة عن طريق الأمني العام.

وتو�سياتها  اخلتامية  ومالحظاتها  اللجنة  تقارير  6 -  تعترب 

وثائق علنية تعمل اللجنة على ن�سرها على نطاق وا�سع.

املادة	التا�سعة	والأربعون

امليثاق  هذا  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  1 -  يعر�س 

-بعد موافقة جمل�س اجلامعة عليه- على الدول الأع�ساء 

للتوقيع والت�سديق عليه اأو الن�سمام اإليه.

2 -  يدخل هذا امليثاق حيز النفاذ بعد �سهرين من تاريخ اإيداع 

وثيقة الت�سديق ال�سابعة لدى الأمانة العامة جلامعة الدول 

العربية.

بعد دخوله   - دولة  لكل  بالن�سبة  نافذًا  امليثاق  3 -  ي�سبح هذا 

حيز النفاذ - بعد �سهرين من تاريخ اإيداع وثيقة ت�سديقها 

اأو ان�سمامها لدى الأمانة العامة.

وثيقة  باإيداع  الأع�ساء  الدول  باإخطار  العام  الأمني  4 -  يقوم 

الت�سديق اأو الن�سمام.
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املادة	اخلم�سون

ميكن لأية دولة طرف، بوا�سطة الأمني العام تقدمي اقرتاحات 

على  التعديالت  هذه  تعميم  وبعد  امليثاق،  هذا  لتعديل  مكتوبة 

يف  للنظر  الأط��راف  الدول  العام  الأمني  يدعو  الأع�ساء  الدول 

التعديالت املقرتحة لإقرارها قبل عر�سها على جمل�س اجلامعة 

لعتمادها.

املادة	احلادية	واخلم�سون

�سدقت  التي  الأط��راف  للدول  بالن�سبة  التعديالت  نفاذ  يبداأ 

عليها بعد اكتمال ت�سديق ثلثي الدول الأطراف على التعديالت.

املادة	الثانية	واخلم�سون

اختيارية  اإ�سافية  مالحق  تقرتح  اأن  ط��رف  دول��ة  لأي��ة  ميكن 

اإقرار  تتبع يف  التي  الإج��راءات  اإقرارها  امليثاق ويتخذ يف  لهذا 

تعديالت امليثاق.

املادة	الثالثة	واخلم�سون

1 -  يجوز لأ ية دولة - عند توقيع هذا امليثاق اأو عند اإيداع وثائق 

الت�سديق عليه اأو الن�سمام اإليه - اأن تتحفظ على اأية مادة 
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يف امليثاق، على األ يتعار�س هذا التحفظ مع هدف امليثاق 

وغر�سه الأ�سا�سي. 

اأبدت حتفظًا وفقًا  2 -  يجوز - يف اأي وقت - لأية دولة طرف 

للفقرة ) 1( من هذه املادة، اأن ت�سحب هذا التحفظ باإر�سال 

اإ�سعار اإىل الأمني العام جلامعة الدول العربية.

بالتحفظات  الأع�ساء  ال��دول  باإ�سعار  العام  الأم��ني  3 -  يقوم 

املبداة وبطلبات �سحبها.


