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 *العربي لحقوق اإلنسان  الميثاق

 ــــ

وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 

 02/5/0222بتاريخ ( 61)ع .د 072بقراره رقم 

 الديباجـة

انطالقًا من إيمان األمة العربية بكرامة اإلنسان الذي أعزه اهلل منذ بدء الخليقة، وبأن الوطن 

لحضارات ذات القيم اإلنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة العربي مهد الديانات وموطن ا

 كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة،

وتحقيقًا للمبادئ الخالدة للدين اإلسالمي الحنيف والديانات السماوية األخرى في األخوة 

 والمساواة والتسامح بين البشر،

من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير  واعتزازًا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل

في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدًا ألهل األرض والباحثين عن المعرفة 

 والحكمة،

وإيمانًا منها بوحدة الوطن العربي مناضال دون حريته، مدافعًا عن حق األمم في تقرير 

وإيمانًا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق اإلنسان  مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها،

في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيمانًا بأن تمتع اإلنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو 

 معيار أصالة أي مجتمع،

ورفضًا لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكًا لحقوق اإلنسان وتهديدًا للسلم 

العالميين، وإقرارًا باالرتباط الوثيق بين حقوق اإلنسان والسلم واألمن العالميين، وتأكيدًا  واألمن

لمبادئ ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأحكام العهدين الدوليين لألمم 

ومع األخذ في  المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 .االعتبار إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم

 :وبناء على ما تقدم اتفقت الدول األطراف في هذا الميثاق على اآلتي

35551514002
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لال  ما ا

والشعور باالنتماء الحضاري العربية يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول  

 :الية المشتر إلى تحقيق الغايات الت

وضع حقوق اإلنسان في الدول العربية ضمن االهتمامات الوطنية األساسية، التي تجعل  -6

ثال سامية وأساسية توجه إرادة اإلنسان في الدول العربية، وتمكنه من من حقوق اإلنسان م

 .االرتقاء بواقعه نحو األفضل وفقًا لما ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة

ة اإلنسان في الد -0 ول العربية على االعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا تنش

خي البشري والتسامح واالنفتا على اآلخر، وفقا  ومصالح مشتركة، مع التشبع بثقافة الت

 .لما تقتضيه المبادئ والقيم اإلنسانية وتل المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

م على إعداد األجيال في الدول العربي -2 ة لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قا

التالزم بين الوعي بالحقوق وااللتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح 

 .واالعتدال

ة ومترابطة  -2 ير قابلة للتجز ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق اإلنسان عالمية و

 . ومتشابكة

 الما الثاني

في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق  لكافة الشعوب الحق -6

ن تواصل بحرية تنميتها االقتصادية أن تقرر بحرية اختيار نم نظامها السياسي، وأفي 

 .واالجتماعية والثقافية

ل السيادة الوطنية والوحدة الترابية -0  .لكافة الشعوب الحق في العي تحت 

هيونية واالحتالل والسيطرة األجنبية هي تحد للكرامة إن كافة أشكال العنصرية والص -2

ق أساسي يحول دون الحقوق األساسية للشعوب، ومن الواج إدانة جميع  اإلنسانية وعا

 . ممارساتها والعمل على إزالتها

 .لكافة الشعوب الحق في مقاومة االحتالل األجنبي -2
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 الما الثالث
حق التمتع  واليتهان تكفل لكل شخ خاضع لتتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأ -6

رق أو اللون ـييز بسب العـفي هذا الميثاق، دون تمالمنصوص عليها بالحقوق والحريات 

صل الوطني، أو ني، أو الرأي، أو الفكر، أو األـأو الجنس، أو اللغة أو المعتقد الدي

 .لعقليةاإلعاقة البدنية أو اأو أو الميالد، اعي، أو الثروة، ــاالجتم

تتخذ الدول األطراف في هذا الميثاق التدابير الالزمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع  -0

بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، بما يكفل الحماية من جمـيع 

 .أشكال التمييز بأي سب من األسباب المبينة في الفقرة السابقة

ل التمييز  الرجل والمرأة متساويان فى -2 الكرامة اإلنسانية، والحقوق والواجبات ،فى 

ع السماوية األخرى والتشريعات  اإليجابي الذي أقرته الشريعة اإلسالمية والشرا

وتتعهد تبعًا لذل كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير  والمواثيق النافذة لصالح المرأة

ين النساء والرجال فى التمتع بجميع الالزمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية ب

 .الحقوق الواردة فى هذا الميثاق

 

 الما الرابع

ية التي تهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميًا، يجوز للدول  -6 في حاالت الطوارئ االستثنا

األطراف في هذا الميثاق أن تتخذ، فى أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد 

اللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط أال تتنافى هذه التدابير مع فيها با

االلتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وأال تنطوي على تمييز يكون 

 .سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

ية مخالفة أحكام المواد التاليةال يجوز في حاالت الط -0 المادة الخامسة،  وارئ االستثنا

المادة الثامنة، المادة التاسعة، المادة العاشرة، المادة الثالثة عشرة، المادة الرابعة عشرة 

، المادة الخامسة عشرة، المادة الثامنة عشرة، المادة التاسعة عشرة، المادة )1(فقرة 

العشرون، المادة السابعة والعشرون، المادة الثامنة والعشرون، العشرون، المادة الثانية و

ية الالزمة  المادة التاسعة والعشرون، المادة الثالثون كما ال يجوز تعليق الضمانات القضا

 .لحماية تل الحقوق
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راف ــعلى أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األط -2

ن طريق األمين العام لجامعة الدول العربية باألحكام التي لم تتقيد بها األخرى فورًا ع

ي التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها ـوعليها ف وباألسباب التي دفعتها إلى ذل

 رى وبالطريقة ذاتهاـرة أخـبذل م

س ا  الما ال

 حق مالزم لكل شخالحق في الحياة  -6

 تعسفًا من حياته أحد وال يجوز حرمانق ، يحمي القانون هذا الح -0

 

 الما السا
ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام إال في الجنايات بالغة الخطورة وفقًا للتشريعات 

ي صادر من محكمة مختصة، ولكل  النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نها

 ها بعقوبة أخفمحكوم عليه بعقوبة اإلعدام الحق في طل العفو أو استبدال

 الما السابع
ال يجوز الحكم باإلعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة عامًا ما لم تن التشريعات  -6

 النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خالف ذل

ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إال بعد  -0

 في كل األحوال تغل مصلحة الرضيعانقضاء عامين على تاريخ الوالدة، و

 الما الثا
يحظر تعذي أي شخ بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة  -6

ير إنسانية  بالكرامة أو 

تحمي كل دولة طرف كل شخ خاضع لواليتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير  -0

رفات أو اإلسهام فيها جريمة يعاق عليها ال الفعالة لمنع ذل وتعد ممارسة هذه التص

كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض  تسق بالتقادم

 للتعذي وتمتعه بحق رد االعتبار والتعوي
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ع ا  الما ال
ه  أيو علمية على أجراء تجارب طبية إال يجوز  ه دون رضا شخ أو استغالل أعضا

مع مراعاة الضواب والقواعد األخالقية الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها،  وإدراكهالحر 

واإلنسانية والمهنية والتقيد باإلجراءات الطبية الكفيلة بضمان سالمته الشخصية وفقا للتشريعات 

 .وال يجوز بأي حال من األحوال االتجار باألعضاء البشرية. النافذة في كل دولة طرف

ر  الما العا
وال يجوز بأي حال . يحظر الرق واالتجار باألفراد في جميع صورهما ويعاق على ذل -6

 .من األحوال االسترقاق واالستعباد

تحظر السخرة واالتجار باألفراد من أجل الدعارة أو االستغالل الجنسي أو استغالل  -0

خر أو استغالل األطفال في النزاعات المسلحة  .دعارة الغير أو أي شكل 

رالم  ا الحا 
 . جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز

ر  الما الثاني 
ماية وتضمن الدول األطراف استقالل القضاء وح. جميع األشخاص متساوون أمام القضاء

خاضع شخ  التقاضي بدرجاته لكلكما تضمن حق . القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات

 .لواليتها

ر  الما الثالث 
لكل شخ الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة  -6

ية توجه إليه  ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون، وذل في مواجهة أية تهمة جزا

ين ماليًا اإلعانة العدلية أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادر

 .للدفاع عن حقوقهم

ية تقتضيها مصلحة العدالة في مج -0 مع يحترم تتكون المحاكمة علنية إال في حاالت استثنا

 .الحريات وحقوق اإلنسان
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ر  الما الرابع 

، وال يجوز توقيفه أو تفتيشه أو مان على شخصهاألفي لكل شخ الحق في الحرية و -6

 .وبغير سند قانونياعتقاله تعسفًا 

ين عليها القانون واألحوال التي ألسباب لال يجوز حرمان أي شخ من حريته إال  -0

جراء المقرر فيهسلفا    .وطبقًا ل

يج إبال كل شخ يتم توقيفه ، بلغة يفهمها،  بأسباب ذل التوقيف لدى وقوعه، كما  -2

 .االتصال بذويه يج إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه، وله حق

لكل شخ حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الطل في العرض على الفح  -2

ه بذل  .الطبي، ويج إبال

يةيقدم الموقوف أو المعتقل  -5 فين أحد القضاة أو دون تأخير أمام أ بتهمة جزا حد المو

ية، واالمخولين ق ف قضا ا ولة أو يفر يج أن يحاكم خالل مهلة معقنونًا بمباشرة و

وفي كل األحوال  وره المحاكمةضاإلفرا عنه بضمانات تكفل حيكون ويمكن أن  عنه

 .ال يجوز أن يكون الحبس االحتياطي هو القاعدة العامة

حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل لكل شخ  -1

، و تأمر باإلفرا عنه ير قانونيكان إذا  دون إبطاء في قانونية ذل   توقيفه أو اعتقاله 

ير قانوني الحق في الحصول على أضحية توقيف أو اعتقال تعسفي كان لكل شخ  -7 و 

 .تعوي

ر س  ا  الما ال
 ويطبق في جميع األحوال القانون األصلحال جريمة وال عقوبة إال بن تشريعي سابق، 

  .للمتهم

ر  الما السا 
حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خالل إجراءات  كل متهم برئ

 :بالضمانات الدنيا التاليةالتحقيق والمحاكمة 

 .إخطاره فورًا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه -6

ه الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعه والسما له باالتصال بذويه -0  .إعطا
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 ضوريًا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيًا أوحقه في أن يحاكم  ح -2

 .بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية

إذا اقتضت  وأحقه في االستعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذل بنفسه  -2

، وحقه إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم لغة المحكمة في االستعانة بمترجم  مصلحة العدالة ذل

 .بدون مقابل

ار شهود النفي ضوحقه في استح ،حقه في أن يناق شهود االتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه -5

 .ار شهود االتهامضبالشروط المطبقة في استح

 . حقه في أن ال يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذن -1

ية لقانون أمام درجة جريمة، في الطعن وفقا لارتكاب حقه، إذا أدين ب -7     أعلىقضا

 .وفي  جميع األحوال للمتهم الحق في أن تحترم سالمته الشخصية وحياته الخاصة -8

ر  الما السابع 
للطفل المعرض لألخطار أو الجانح الذي تعلقت به  بوجه خاصتكفل كل دولة طرف 

ي خاص باألحدا في جميع أطوار التتبع وتهمة، الحق في  المحاكمة وتنفيذ األحكام، نظام قضا

وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء 

  .في المجتمع

ر  الما الثا 
يا إعساره عن الوفاء بدين نات عن التزام تعاقدي    ال يجوز حبس شخ ثبت قضا

 

ر ع  ا  الما ال
ن أعن نفس الجرم مرتين، ولمن تتخذ ضده هذه اإلجراءات   ال تجوز محاكمة شخ -6

 .يطعن في شرعيتها ويطل اإلفرا عنه

 لحقت كم بات الحق في التعوي عن األضرار التيـت براءته بموج حـلكل متهم ثبت -0

 .به

ن ر  الما الع
ة جميع األشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصليعامل  -6

 .في اإلنسان

ير مدانين يفصل المتهمون عن المدانين -0  .ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم 
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 .يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصال المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا -2

ن ر الع  الما الحا 
ير قانوني، للتدخل في خصوصياته  -6 ، على نحو تعسفي أو  ال يجوز تعري أي شخ

 .ن أسرته أو بيته أو مراسالته أو لتشهير يمس شرفه أو سمعتهأو شؤو

 .من حق كل شخ أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المسا -0

ن ر الع  الما الثاني 
 .القانونية تهشخصيلكل شخ الحق في أن يعترف له ب

ن ر الع  الما الثالث 
فير سبيل فعال للتظلم ألي شخ تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل تو

انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق، حتى لو صدر هذا االنتها من 

  أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

 

ن ر الع  الما الرابع 
 -:لكل مواطن الحق في 

 .حرية الممارسة السياسية -6

   بواسطة ممثلين يختارون بحرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو -0

ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع  -2

  المواطنين بحي تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن

ف العامة في بلده على أسا  -2 ا أن تتا له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الو

 .تكافؤ الفرص

 .ة تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليهاحري -5

  حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية -1

ير القيود المفروضة طبقا للقانون -7 والتي  ،ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود 

تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق اإلنسان، لصيانة األمن الوطني أو 

أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوق الغير  النظام العام

 .وحرياتهم
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نال ر الع س  ا  ما ال
ال يجوز حرمان األشخاص المنتمين لألقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها 

 . وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق

ال نالما السا  ر  ع
حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف لكل شخ  -6

 .في أية جهة من هذا اإلقليم في حدود التشريعات النافذة

ال يجوز ألية دولة طرف إبعاد أي شخ ال يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية  -0

د تمكينه من عرض تظلمه على على أراضيها إال بموج قرار صادر وفقًا للقانون وبع

، وفي كل األحوال يمنع  الجهة المختصة، ما لم تحتم دواعي األمن الوطني خالف ذل

 .اإلبعاد الجماعي

ن ر الع  الما السابع 
ير قانوني منع  -6 بلد، بما في ذل  يشخ من مغادرة أ أيال يجوز بشكل تعسفي أو 

 .و إلزامه باإلقامة في هذا البلدبلده، أو فرض حظر على إقامته في أية جهة، أ

 .شخ من بلده أو منعه من العودة إليه يال يجوز نفي أ -0

ن ر الع  الما الثا 
خر هرب من االضطهاد، وال ينتفع  ًالكل شخ الحق في طل اللجوء السياسي إلى بلد 

 .ين السياسيينبهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام، وال يجوز تسليم الالج

ن ر الع ع  ا  الما ال
شخ بشكل تعسفي أو  أيعن  هاال يجوز إسقاطلكل شخ الحق في التمتع بجنسية، و -6

 .ير قانوني

للدول األطراف أن تتخذ اإلجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية  -0

ألم مع مراعاة مصلحة الطفل الخاصة بالجنسية، في تمكين األطفال من اكتساب جنسية ا

 .في كل األحوال

، مع مراعاة اإلجراءات القانونية الداخلية أخرىفي اكتساب جنسية  الشخ ينكر حقال  -2

 .لبلده

 -16-
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ون  الما الث
لكل شخ الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، وال يجوز فرض أية قيود عليها إال بما  -6

 .ين عليه التشريع النافذ

ره الدينية ال يجوز  -0 هار دينه أو معتقده  أو ممارسة شعا إخضاع حرية اإلنسان في إ

يره إال للقيود التي ين عليها القانون والتي تكون ضرورية فى مجتمع  بمفرده أو مع 

متسامح يحترم الحريات وحقوق اإلنسان، لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة 

 .أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسيةالعامة أو اآلداب العامة، 

باء أو األوصياء حرية تأمين تربية أوالدهم دينيًا وخلقيًا -2  .ل

ون الث  الما الحا 
، ويحظر في جميع األحوال مصادرة أمواله كلها  حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخ

ير قانونية  .أو بعضها بصورة تعسفية أو 

ا ونالما الثاني   لث
يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي و التعبير، وكذل الحق في استقاء  -6

ودونما اعتبار للحدود  ،األنباء و األفكار و تلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة

 .الجغرافية

وال تخضع إال  ،تمار هذه الحقوق و الحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع -0

التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام للقيود 

 .العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

ون الث  الما الثالث 
للمجتمع، والزوا بين الرجل والمرأة أسا  األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية -6

تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلو سن الزوا حق التزو وتأسيس أسرة وفق 

، وال ينعقد الزوا اال برضا الطرفين رضا كامال ال إكراه فيه  ءشروط وأركان الزوا

ا وخالل قيامه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزو

 .ولدى انحالله

وحماية األفراد داخلها وحظر تكفل الدولة والمجتمع حماية األسرة وتقوية أواصرها  -0

ها، وبخاصة ضد المرأة والطفل كما . مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضا
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والرعاية  تكفل لألمومة والطفولة والشيخوخة وذوي االحتياجات الخاصة الحماية

ين والشباب الال  .كبر فرص التنمية البدنية والعقليةأزمتين وتكفل أيضًا للناش

ية لضمان حماية الطفل  -2 تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية واإلدارية والقضا

ه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار  ه ونما وبقا

في شأنه في جميع األحوال ، وسواء كان معرضًا لالنحراف األساسي لكل التدابير المتخذة 

 .أو جانحًا

تتخذ الدول األطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية  -2

 .وبخاصة الشباب

ون الث  الما الرابع 
 العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر اإلمكان ألكبر -6

ضمان اإلنتا وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي مع ، يهعدد ممكن من المقبلين عل

اللغة أو الرأي  نوع من أنواع التمييز على أسا العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو

أي اإلعاقة أو أو األصل االجتماعي أو الوطني السياسي أو االنتماء النقابي أو األصل 

خر  .وضع 

، تؤمن الحصول على أجر التمتع بشروط عمل عادلة ومرضيةفي الحق  عاملكل ل -0

 ةتحديد ساعات العمل والراح مناس لتغطية مطال الحياة األساسية له وألسرته، وتكفل

واإلجازات المدفوعة األجر، وقواعد حف الصحة والسالمة المهنية، وحماية النساء 

 .العملأثناء  ذوي اإلعاقاتواألطفال واألشخاص 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي  -2

عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون مضرًا بصحته 

ولهذا الغرض، ومع  أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي

صكو الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص بما مراعاة أحكام ال

 :يلي

 .تحديد سن أدنى لاللتحاق بالعمل -أ 

روفه -ب  .وضع نظام مناس لساعات العمل و

 .فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه األحكام بفعالية -
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فادة الفعلية من التدري والتكوين ال يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق االست -2

 .والتشغيل وحماية العمل واألجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل

على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقًا للتشريعات  -5

 .النافذة

ون الث س  ا  الما ال
هنية واالنضمام إليها ، وحرية لكل شخ الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات الم -6

 .ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه

ال يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إال تل التي ين  -0

عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو 

لعامة أو اآلداب العامة ، أو حماية حقوق اآلخرين النظام العام، أو حماية الصحة ا

 .وحرياتهم

 .تكفل كل دولة طرف الحق في اإلضراب في الحدود التي ين عليها التشريع النافذ -2

 

ون الث  الما السا 
الضمان االجتماعي، بما في ذل التأمين تضمن الدول األطراف حق كل مواطن في 

 .االجتماعي

ا ونالما السابع   لث
ن تضع أوعلى جميع الدول  ،األساسيةالتنمية هو حق من حقوق اإلنسان  يالحق ف

ية والتدابير الالزمة لضمان هذا الحق وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن  السياسات اإلنما

والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

تحقيق التنمية والتمتع  يوبموج هذا الحق فلكل مواطن المشاركة واإلسهام ف افية وسياسيةوثق

 .بمزاياها وثمارها

ون الث  الما الثا 
مستوى معيشي كاف له وألسرته يوفر الرفاه والعي الكريم من  يلكل شخ الحق ف

ة سليمة ول األطراف اتخاذ التدابير وعلى الد ذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق في بي

 .الالزمة وفقًا إلمكانياتها إلنفاذ هذه الحقوق
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ون الث ع  ا  الما ال
تقر الدول األطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية  -1

ه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية  والعقلية يمكن بلو

 . لى مرافق عال األمراض دون أي نوع من أنواع التمييزاألساسية، وع

 :تشمل الخطوات التي تتخذها الدول األطراف التدابير التالية -4

تطوير الرعاية الصحية األولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي  -أ 

 .تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع االقتصادي

يًاالعمل ع -ب   .بما يكفل خف الوفيات وعالجيًا لى مكافحة األمراض وقا

 . نشر الوعي والتثقيف الصحي - 

 .مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد -د 

 .توفير الغذاء األساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد -هـ

ي وتوفير التصريف الصحي- و   .مكافحة عوامل التلو البي

  .والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة مكافحة المخدرات  -ز 

بعون  الما ا
تلتزم الدول األطراف بتوفير الحياة الكريمة، لذوي اإلعاقات النفسية أو الجسدية والتي  -6

 .تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع

ات االجتماعية مجانا لجميع ذوي اإلعاقات، كما توفر الدعم توفر الدول األطراف الخدم -0

كما تقوم بكل ما . المادي للمحتا من هؤالء األشخاص وأسرهم أو لألسر التي ترعاهم

هم في مؤسسات الرعاية وفي جميع األحوال تراعى المصلحة الفضلى . يلزم لتجن إيوا

 .للشخ المعاق

الزمة للحد من اإلعاقات بكل السبل الممكنة، بما فيها تتخذ الدول األطراف كل التدابير ال -2

ية ونشر الوعي والتثقيف  . برام الصحة الوقا

خذة  -2 توفر الدول األطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات، 

، والتأهيل المهني،  بعين االعتبار أهمية الدم في النظام التعليمي، وأهمية التدري

 .د لممارسة العمل، وتوفير العمل المناس في القطاع الحكومي أو الخاصواإلعدا

توفر الدول األطراف كل الخدمات الصحية المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات، بما فيها  -5

 .إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع
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تمكن الدول األطراف األشخاص ذوي اإلعاقات من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة  -1

 .  اصةوالخ

بعون ا  الما الحا 
 .التعليم يولكل شخ الحق فواج على الدولة، محو األمية التزام  -6

ية  -0 تضمن الدول األطراف لمواطنيها مجانية التعليم على األقل في مرحلتيه االبتدا

ي إلزاميًا ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون . واألساسية ويكون التعليم االبتدا

 .يزتمي

تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل  -2

 .والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية

تضمن الدول األطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز  -2

 . احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية

األطراف على دم مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية في المناه  تعمل الدول -5

ير الرسمية  .واألنشطة التعليمية وبرام التربية والتكوين والتدري الرسمية و

تضمن الدول األطراف وضع اآلليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل  -1

 .المواطنين، ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار

بعون ا  الما الثاني 
د التقدم العلمي وتطبيقاته -6  .لكل شخ حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوا

تعهد الدول األطراف باحترام حرية البح العلمي والنشاط المبدع، وتكفل حماية  -0

 . المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن اإلنتا العلمي أو األدبي أو الفني

ى الدول األطراف للعمل المشتر وتعزيز التعاون فيما بينها على كل األصعدة تسع -2

وبمشاركة كاملة ألهل الثقافة واإلبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرام العلمية 

 .والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها

 

 

 

-21-



(1486) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 15 

www.arablegalnet.org  

بعون ا  الما الثالث 
و ينتق من الحقوق والحريات التي تحميها ال يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نح

القوانين الداخلية للدول األطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية واإلقليمية 

لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل واألشخاص المنتميين 

 .إلى األقليات

بعون ا  الما الرابع 
تعهد الدول األطراف بأن تتخذ طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا الميثاق ما يكون ت

ير تشريعية   ضروريًا إلعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو 

بعون ا س  ا  الما ال
بعد  يشار إليها فيما لجنة حقوق اإلنسان العربية  تنشأ بموج هذا الميثاق  لجنة تسمى -6

وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول األطراف في هذا الميثاق  اللجنةباسم 

 .باالقتراع السري

تؤلف اللجنة من مواطني الدول األطراف في هذا الميثاق، ويشترط في المرشحين  -0

ة العالية في مجال عملها، على أن ءوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاـلعض

 .للجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهةيعمل أعضاء ا

ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخ واحد من مواطني الدولة الطرف، ويجوز إعادة  -2

  انتخابه مرة واحدة فق ويراعى مبدأ التداول

ينتخ أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي والية ثالثة من األعضاء المنتخبين  -2

  مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعةفي االنتخاب ألول 

يطل األمين العام لجامعة الدول العربية من الدول األطراف تقديم مرشحيها قبل ستة  -5

ضون ثالثة أشهر أشهر من موعد االنتخابات ويبل  وتقوم الدول األطراف بذل في 

مة المرشحين قبل شهرين من موعد ان تخاب أعضاء األمين العام الدول األطراف بقا

وإذا  وينتخ لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين اللجنة

كان عدد الحاصلين على أعلى األصوات أكثر من العدد المطلوب بسب التساوي في 

وإذا تساوت  عاد االنتخاب بين المتساوين مرة أخرىاألصوات بين أكثر من مرشح، ي

ويجرى االنتخاب  األعضاء المطلوبون عن طريق القرعة األصوات يختار العضو أو

 .ألول مرة لعضوية اللجنة في موعد ال يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ
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يدعو األمين العام الدول األطراف الجتماع يخص النتخابات أعضاء اللجنة، ويعقد في  -1

لبية الدول ويعد النصاب مكتمال النعقا. مقر جامعة الدول العربية د االجتماع بحضور أ

خر، وينعقد بحضور ما . األطراف وإذا لم يكتمل النصاب يدعو األمين العام إلى اجتماع 

ال يقل عن ثل الدول األطراف، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا االجتماع يدعو األمين 

 .العام إلى اجتماع ثال ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول األطراف

 

ها  -7 يسا لها من بين أعضا يدعو األمين العام اللجنة لعقد اجتماعها األول ، وتنتخ خالله ر

لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، وتضع اللجنة ضواب عملها وأسلوب 

. وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر األمانة العامة بجامعة الدول العربية. ودورية اجتماعاتها

 .ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه

بعون ا  الما السا 

يس اللجنة في الحاالت  -6 رة بعد إخطاره من قبل ر يعلن األمين العام عن المقاعد الشا

 :اآلتية

 .الوفاة   -أ 

 .االستقالة  -ب

جماع رأى أع -إذا انقطع عضو في اللجنة   – عن االضطالع  -ها اآلخرينضاب

ير الغياب ذي الطابع المؤقت فه بدون تقديم عذر مقبول وبسب  ا  .بو

وكانت والية العضو الذي يج استبداله ال ( 6)إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للفقرة  -0

تنقضي خالل األشهر الستة التي تلي إعالن شغور مقعده، يقوم األمين العام لجامعة الدول 

بال ذل إلى الدول األطراف في هذا الميثاق، التي يجوز لها، خالل مهلة العربي ة ب

ر(  الخامسة واألربعين)شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة   .من أجل ملء المقعد الشا

مة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو،  -2 يضع األمين العام لجامعة الدول العربية قا

مة إلى الدول األطراف في هذا الميثاقبالترتي األبجدي، ويبل ه وإذ ذا يجرى . ذه القا

ر طبقا لألحكام الخاصة بذل  .االنتخاب الالزم لملء المقعد الشا

يتولى مهام العضوية ( 6)كل عضو في اللجنة انتخ لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة  -2

في اللجنة بمقتضى فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة والية العضو الذي شغر مقعده 

 .  أحكام تل الفقرة
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فين  -5 يوفر األمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية ومو

ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية  

 .  المصاريف معاملة خبراء األمانة العامة 

بعونالما ال ا  سابع 

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن ألعضاء اللجنة الحصانات الالزمة والضرورية 

لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تتبعات 

ية بسب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة  .قضا

 

بعون الما الثا  ا

تتعهد الدول األطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها إلعمال الحقوق والحريات  -6

ويتولى األمين العام  .المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها

 .لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها 

دول األطراف بتقديم التقرير األول إلى اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول الميثاق تقوم ال -0

ويجوز للجنة أن . حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقريرًا دوريًا كل ثالثة أعوام

 .تطل من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق

بحضور من يمثل ( 0)األطراف وفقًا للفقرة تدر اللجنة التقارير التي تقدمها الدول  -2

 .الدولة المعنية لمناقشة التقرير

تناق اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها وتقدم التوصيات الواج اتخاذها طبقًا ألهداف  -2

 .الميثاق

تحيل اللجنة تقريرًا سنويًا يتضمن مالحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق  -5

 .األمين العام

ق علنية تعمل اللجنة على نشرها تعتب -1 ر تقارير اللجنة ومالحظاتها الختامية وتوصياتها وثا

 .على نطاق واسع
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بعون ا ع  ا  الما ال

 - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه -يعرض األمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق  -6

 .إليه أو االنضمامعليه على الدول األعضاء للتوقيع والتصديق 

يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى  -0

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية

بعد شهرين من تاريخ  - بعد دخوله حيز النفاذ -يصبح هذا الميثاق نافذًا بالنسبة لكل دولة  -2

 .مةإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العا

يداع وثيقة التصديق أو االنضمام -2 خطار الدول األعضاء ب  .يقوم األمين العام ب

مسون  الما ال

دولة طرف، بواسطة األمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق،  ةيمكن ألي

ي وبعد تعميم هذه التعديالت على الدول األعضاء يدعو األمين العام الدول األطراف للنظر ف

 .التعديالت المقترحة إلقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة العتمادها

مسون ال  الما الحا 

يبدأ نفاذ التعديالت بالنسبة للدول األطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي 

 .الدول األطراف على التعديالت

مسون ال  الما الثاني 

حق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها دولة طرف أن تقتر مال ةيمكن ألي

 .اإلجراءات التي تتبع في إقرار تعديالت الميثاق

مسون ال  الما الثالث 

ق التصديق عليه أو االنضمام  -دولة  ةيجوز ألي -6 عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثا

هذا التحف مع هدف الميثاق  مادة في الميثاق، على أال يتعارض ةأن تتحف على أي -إليه

رضه األساسي  .و
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من هذه المادة، أن ( 6)دولة طرف أبدت تحفظًا وفقًا للفقرة  ةألي -في أي وقت  -يجوز  -0

رسال إشعار إلى األمين العام لجامعة الدول العربية  .تسح هذا التحف ب

شعار الدول األعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات س -2  .حبهايقوم األمين العام ب

يعا و  ال
 ةاألردنية الهاشمي ةالمملك عن

 عن دولة اإلمارات العربية المتحدة

 عن مملكة البحرين

 عن الجمهورية التونسية

رية الديمقراطية الشعبية  عن الجمهورية الجزا

 عن جمهورية جيبوتي

 عن المملكة العربية السعودية

 عن جمهورية السودان

 عن الجمهورية العربية السورية

 جمهورية الصومال عن

 عن جمهورية العراق

 عن سلطنة عمان

 عن دولة فلسطين

 عن دولة قطر

 عن جمهورية القمر المتحدة

 عن دولة الكويت

 عن الجمهورية اللبنانية

 عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 عن جمهورية مصر العربية

 عن المملكة المغربية

 المية الموريتانيةعن الجمهورية اإلس

 عن الجمهورية اليمنية
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