املادة 1
هيدف هذا امليثاق يف اطار الهوية الوطنية لدلول العربية والشعور ابالنامتء احلضاري املشكر اى
حتقيق الغاايت التالية:
 .1وضع حقوق الانسان يف ادلول العربية مضن الاهامتمات الوطنية الاساس ية  ،اليت جتعل من
حقوق الانسان مثال سامية واساس ية توجه ارادة الانسان يف ادلول العربية  ،وكمنهه من الارتقاء
بواقعه حنو الافضل وفقا ملا ترتضيه القمي الانسانية النبيةل .
 .2تنش ئة الانسان يف ادلول العربية عىل الاعزتاز هبويته وعىل الوفاء لوطنه ارضا واترخيا ومصاحل
مشكركة  ،مع التش بع بثقافة التايخ البرشي والتسامح والانفتاح عىل الاخر  ،وفقا ملا تقتضيه
املبادىء والقمي الانسانية وتكل املعلنة يف املواثيق ادلولية حلقوق الانسان .
 .3اعداد الاجيال يف ادلول العربية حلياة حرة مسؤوةل يف جممتع مدين متضامن قامئ عىل التالزم بني
الوعي ابحلقوق والالزتام ابلواجبات  ،وتسوده قمي املساواة والتسامح والاعتدال .
 .4ترس يخ املبدا القايض ابن مجيع حقوق الانسان عاملية وغري قابةل للتجزئة ومكرابطة ومتشابنة .
املادة 2
 .1لاكفة الشعوب احلق يف تقرير مصريها  ،والس يطرة عىل ثرواهتا ومواردها  ،ولها احلق يف ان
تقرر حبرية اختيار منط نظاهما الس يايس  ،وان تواصل حبرية تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية.
 .2لاكفة الشعوب احلق يف العيش حتت ظل الس يادة الوطنية والوحدة الكرابية .
 .3ان اكفة اشاكل العنرصية والصهيونية والاحتالل والس يطرة الاجهبية يه حتد للنرامة الانسانية
وعائق اسايس حيول دون احلقوق الاساس ية للشعوب  ،ومن الواجب ادانة مجيع ممارساهتا والعمل
عىل ازالهتا .
 .4لاكفة الشعوب احلق يف مقاومة الاحتالل الاجهيب .

املادة 3
 .1تتعهد لك دوةل طرف يف هذا امليثاق ابن تنفل للك خشص خاضع لواليهتا حق المتتع ابحلقوق
واحلرايت املنصوص علهيا يف هذا امليثاق  ،دون كميزي بسبب العرق او اللون او اجلنس  ،او اللغة
او املعتقد ادليين  ،او الراي  ،او الفنر  ،او الاصل الوطين  ،او الاجامتعي  ،او الرثوة  ،او
امليالد  ،او الاعاقة البدنية او العقلية .
 .2تتخذ ادلول الاطراف يف هذا امليثاق التدابري الالزمة لتامني املساواة الفعلية يف المتتع باكفة
احلقوق واحلرايت املنصوص علهيا يف هذا امليثاق  ،مبا ينفل امحلاية من مجيع اشاكل المتيزي ابي
سبب من الاس باب املبيهة يف الفقرة السابقة .
 .3الرجل واملراة متساواين يف النرامة الانسانية  ،واحلقوق والواجبات  ،يف ظل المتيزي الاجيايب
اذلي اقرته الرشيعة الاسالمية والرشائع الساموية الاخرى والترشيعات واملواثيق النافذة لصاحل املراة
 .وتتعهد تبعا ذلكل لك دوةل طرف ابختاذ اكفة التدابري الالزمة لتامني تاكفؤ الفرص واملساواة الفعلية
بني النساء والرجال يف المتتع جبميع احلقوق الواردة يف هذا امليثاق .
املادة 4
 . 1يف حاالت الطوارىء الاس تثهائية اليت هتدد حياة الامة  ،واملعلن قياهما رمسيا  ،جيوز لدلول
الاطراف يف هذا امليثاق ان تتخذ  ،يف اضيق احلدود اليت يتطلهبا الوضع  ،تدابري ال تتقيد فهيا
اباللزتامات املكرتبة علهيا مبقتىض هذا امليثاق  ،برشط الا تتهاىف هذه التدابري مع الالزتامات الاخرى
املكرتبة علهيا مبقتىض القانون ادلويل  ،والا تنطوي عىل كميزي ينون سببه الوحيد هو العرق او اللون
او اجلنس او اللغة او ادلين او الاصل الاجامتعي .
 .2ال جيوز يف حاالت الطوارىء الاس تثهائية خمالفة احاكم املواد التالية  :املادة اخلامسة  ،املادة
الثامهة  ،املادة التاسعة  ،املادة العارشة  ،املادة الثالثة عرشة  ،املادة الرابعة عرشة فقرة ( ، )6املادة
اخلامسة عرشة  ،املادة الثامهة عرشة  ،املادة التاسعة عرشة  ،املادة العرشون  ،املادة الثانية
والعرشون  ،املادة السابعة والعرشون  ،املادة الثامهة والعرشون املادة التاسعة والعرشون  ،املادة
الثالثون  .كام ال جيوز تعليق الضامانت القضائية الالزمة محلاية تكل احلقوق .

 .3عىل اية دوةل طرف يف هذا امليثاق اس تخدمت حق عدم التقيد ان تعمل ادلول الاطراف
الاخرى فورا عن طريق الامني العام جلامعة ادلول العربية ابالحاكم اليت مل تتقيد هبا والاس باب
اليت دفعهتا اى ذكل  .وعلهيا يف التارخي اذلي تهنيي فيه عدم التقيد  ،ان تعلمها بذكل مرة اخرى
وابلطريقة ذاهتا .
املادة 5
 .1احلق يف احلياة حق مالزم للك خشص .
 .2حيمي القانون هذا احلق  ،وال جيوز حرمان احد من حياته تعسفا .
املادة 6
ال جيوز احلمك بعقوبة الاعدام الا يف اجلناايت ابلغة اخلطورة وفقا للترشيعات النافذة وقت ارتاكب
اجلرمية ومبقتىض حمك هنايئ صادر من حممكة خمتصة  ،وللك حمنوم عليه بعقوبة الاعدام احلق يف
طلب العفو او استبدالها بعقوبة اخف .
املادة 7
 .1ال جيوز احلمك ابالعدام عىل اشخاص دون الثامهة عرشة عاما ما مل تنص الترشيعات النافذة وقت
ارتاكب اجلرمية عىل خالف ذكل .
 .2ال جيوز تنفيذ حمك الاعدام يف امراة حامل حىت تضع محلها او يف ام مرضع الا بعد انقضاء
عامني عىل اترخي الوالدة  ،ويف لك الاحوال تغلب مصلحة الرضيع .
املادة 8
 .1حيظر تعذيب أي خشص بدنيا او نفس يا او معاملته معامةل قاس ية او همينة او حاطة ابلنرامة او
غري انسانية .
 .2حتمي لك دوةل طرف لك خشص خاضع لواليهتا من هذه املامرسات  ،وتتخذ التدابري الفعاةل ملنع
ذكل وتعد ممارسة هذه الترصفات او الاسهام فهيا جرمية يعاقب علهيا ال تسقط ابلتقادم  ،كام تضمن
لك دوةل طرف يف نظاهما القانوين انصاف من يتعرض للتعذيب وكمتعه حبق رد الاعتبار والتعويض.

املادة 9
ال جيوز اجراء جتارب طبية او علمية عىل أي خشص او اس تغالل اعضائه دون رضائه احلر وادراكه
الاكمل للمضاعفات اليت قد تنجم عهنا  ،مع مراعاة الضوابط والقواعد الاخالقية والانسانية واملهنية
والتقيد ابالجراءات الطبية النفيةل بضامن سالمته الشخصية وفقا للترشيعات النافذة يف لك دوةل
طرف وال جيوز ابي حال من الاحوال الاجتار ابالعضاء البرشية .
املادة 10
 .1حيظر الرق والاجتار ابالفراد يف مجيع صورهام ويعاقب عىل ذكل  ،وال جيوز ابي حال من
الاحوال الاسكرقاق والاس تعباد .
 .2حتظر السخرة والاجتار ابالفراد من اجل ادلعارة او الاس تغالل اجلنيس او اس تغالل دعارة
الغري او أي شلك اخر او اس تغالل الاطفال يف الزناعات املسلحة .
املادة 11
مجيع الاشخاص متساوون امام القانون وهلم احلق يف المتتع حباميته دون كميزي .
املادة 12
مجيع الاشخاص متساوون امام القضاء  .وتضمن ادلول الاطراف اس تقالل القضاء وحامية القضاة
من أي تدخل او ضغوط او هتديدات  .كام تضمن حق التقايض بدرجاته للك خشص خاضع
لواليهتا.
املادة 13
 .1للك خشص احلق يف حمامكة عادةل تتوفر فهيا ضامانت اكفية وجترهيا حممكة خمتصة ومس تقةل ونزهية
ومنشاة سابقا حبمك القانون  ،وذكل يف مواهجة اية هتمة جزائية توجه اليه او للبت يف حقوقه او
الزتاماته  ،وتنفل لك دوةل طرف لغري القادرين ماليا الاعانة العدلية لدلفاع عن حقوقهم .
 .2تنون احملامكة علنية الا يف حاالت اس تثهائية تقتضهيا مصلحة العداةل يف جممتع حيكرم احلرايت
وحقوق الانسان .

املادة 14
 .1للك خشص احلق يف احلرية ويف الامان عىل خشصه  ،وال جيوز توقيفه او تفتيشه او اعتقاهل
تعسفا وبغري س ند قانوين .
 .2ال جيوز حرمان أي خشص من حريته الا لالس باب والاحوال اليت ينص علهيا القانون سلفا
وطبقا لالجراء املقرر فيه.
 .3جيب ابالغ لك خشص يمت توقيفه  ،بلغة يفهمها  ،ابس باب ذكل التوقيف دلى وقوعه  ،كام جيب
اخطاره فورا ابلهتمة او الهتم املوهجة اليه  ،وهل حق االتصال بذويه .
 .4للك خشص حرم من حريته ابلتوقيف او الاعتقال حق الطلب يف العرض عىل الفحص الطيب ،
وجيب ابالغه بذكل .
 .5يقدم املوقوف او املعتقل بهتمة جزائية دون اتخري امام احد القضاة او احد املوظفني اخملولني
قانوان مببارشة وظائف قضائية  ،وجيب ان حيامك خالل همةل معقوةل او يفرج عنه  ،ومينن ان ينون
الافراج عنه بضامانت تنفل حضوره احملامكة  ،ويف لك الاحوال ال جيوز ان ينون احلبس
الاحتياطي هو القاعدة العامة .
 .6للك خشص حرم من حريته ابلتوقيف او الاعتقال حق الرجوع اى حممكة خمتصة تفصل دون
ابطاء يف قانونية ذكل  ،واتمر ابالفراج عنه اذا اكن توقيفه او اعتقاهل غري قانوين .
 .7للك خشص اكن حضية توقيف او اعتقال تعسفي او غري قانوين احلق يف احلصول عىل تعويض .
املادة 15
ال جرمية وال عقوبة الا بنص ترشيعي سابق ويطبق يف مجيع الاحوال القانون الاصلح للمهتم .
لك مهتم بريء حىت تثبت ادانته حبمك ابت وفقا للقانون  ،عىل ان يمتتع خالل اجراءات التحقيق
واحملامكة ابلضامانت ادلنيا التالية :
 .1اخطاره فورا ابلتفصيل وبلغة يفهمها ابلهتم املوهجة اليه .
 .2اعطاؤه الوقت والتسهيالت الاكفية العداد دفاعه والسامح هل ابالتصال بذويه .

 .3حقه يف ان حيامك حضوراي امام قاضيه الطبيعي وحقه يف ادلفاع عن نفسه خشصيا او بواسطة
حمام خيتاره بنفسه ويتصل به حبرية ويف رسية .
 .4حقه يف الاس تعانة جماان مبحام يدافع عنه اذا تعذر عليه القيام بذكل بنفسه او اذا اقتضت
مصلحة العداةل ذكل  ،وحقه اذا اكن ال يفهم او ال يتلكم لغة احملمكة يف الاس تعانة مبكرمج بدون
مقابل .
 .5حقه يف ان يناقش شهود االهتام بنفسه او بواسطة دفاعه  ،وحقه يف اس تحضار شهود النفي
ابلرشوط املطبقة يف اس تحضار شهود االهتام .
 .6حقه يف ان ال جيرب عىل الشهادة ضد نفسه او ان يعكرف ابذلنب .
 .7حقه اذا ادين ابرتاكب جرمية يف الطعن وفقا للقانون امام درجة قضائية اعىل .
 .8ويف مجيع الاحوال للمهتم احلق يف ان حتكرم سالمته الشخصية وحياته اخلاصة .
املادة 16
تنفل لك دوةل طرف بوجه خاص للطفل املعرض لالخطار او اجلاحن اذلي تعلقت به هتمة  ،احلق
يف نظام قضايئ خاص ابالحداث يف مجيع اطوار التتبع واحملامكة وتنفيذ الاحاكم  ،ويف معامةل خاصة
تتفق مع س نه وتصون كرامته وتيرس اتهيهل واعادة ادماجه وقيامه بدور بناء يف اجملمتع .
املادة 17
ال جيوز حبس خشص ثبت قضائيا اعساره عن الوفاء بدين انجت عن الزتام تعاقدي .
املادة 18
 .1ال جتوز حمامكة خشص عن نفس اجلرم مرتني  ،وملن تتخذ ضده هذه الاجراءات ان يطعن يف
رشعيهتا ويطلب الافراج عنه .
 .2للك مهتم ثبتت براءته مبوجب حمك ابت احلق يف التعويض عن الارضار اليت حلقت به .

املادة 19
 .1يعامل مجيع الاشخاص احملرومني من حريهتم معامةل انسانية حتكرم النرامة املتاصةل يف الانسان .
 .2يفصل املهتمون عن املدانني ويعاملون معامةل تتفق مع كوهنم غري مدانني .
 .3يراعى يف نظام السجون ان هيدف اى اصالح املسجونني واعادة اتهيلهم اجامتعيا .
املادة 20
 .1ال جيوز تعريض أي خشص  ،عىل حنو تعسفي او غري قانوين  ،للتدخل يف خصوصياته او
شؤون ارسته او بيته او مراسالته او لتشهري ميس رشفه او مسعته .
 .2من حق لك خشص حيميه القانون من مثل هذا التدخل او املساس .
املادة 21
للك خشص احلق يف ان يعكرف هل بشخصيته القانونية .
املادة 22
تتعهد لك دوةل طرف يف هذا امليثاق ابن تنفل توفري سبيل فعال للتظمل الي خشص انهتنت
حقوقه او حرايته املنصوص علهيا يف هذا امليثاق  ،حىت لو صدر هذا الانهتا من اشخاص
يترصفون بصفهتم الرمسية .
املادة 23
للك مواطن احلق يف :
 .1حرية املامرسة الس ياس ية .
 .2املشاركة يف ادارة الشؤون العامة اما مبارشة او بواسطة ممثلني خيتارون حبرية .
 .3ترش يح نفسه او اختيار من ميثهل بطريقة حرة ونزهية وعىل قدم املساواة بني مجيع املواطنني
حبيث تضمن التعبري احلر عن ارادة املواطن .

 .4ان تتاح هل عىل قدم املساواة مع امجليع فرصة تقدل الوظائف العامة يف بدله عىل اساس تاكفؤ
الفرص .
 .5حرية تنوين امجلعيات مع الاخرين والانضامم الهيا .
 .6حرية الاجامتع وحرية التجمع بصورة سلمية .
 .7ال جيوز تقييد ممارسة هذه احلقوق ابي قيود غري القيود املفروضة طبقا للقانون  ،واليت تقتضهيا
الرضورة يف جممتع حيكرم احلرايت وحقوق الانسان  ،لصيانة الامن الوطين او النظام العام او
السالمة العامة او الصحة العامة او الاداب العامة او محلاية حقوق الغري وحرايهتم .
املادة 24
ال جيوز حرمان الاشخاص املنمتني لالقليات من المتتع بثقافاهتا واس تخدام لغهتا وممارسة تعالمي ديهنا
وينظم القانون المتتع هبذه احلقوق .
املادة 25
 .1للك خشص يوجد بشلك قانوين عىل اقلمي دوةل طرف حرية التنقل واختيار ماكن الاقامة يف
اية هجة من هذا الاقلمي يف حدود الترشيعات النافذة .
 .2ال جيوز الية دوةل طرف ابعاد أي خشص ال حيمل جنسيهتا ومتواجد بصورة رشعية عىل اراضهيا
الا مبوجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد كمنينه من عرض تظلمه عىل اجلهة اخملتصة  ،ما مل حتمت
دواعي الامن الوطين خالف ذكل  ،ويف لك الاحوال مينع الابعاد امجلاعي .
املادة 26
 .1ال جيوز بشلك تعسفي او غري قانوين مهع أي خشص من مغادرة اي بدل  ،مبا يف ذكل بدله  ،او
فرض حظر عىل اقامته يف اية هجة  ،او الزامه ابالقامة يف هذا البدل .
 .2ال جيوز نفي أي خشص من بدله او مهعه من العودة اليه .

املادة 27
للك خشص احلق يف طلب اللجوء الس يايس اى بدل اخر هراب من الاضطهاد  ،وال ينتفع هبذا احلق
من جيري تتبعه من اجل جرمية هتم احلق العام وال جيوز تسلمي الالجئني الس ياس يني .
املادة 28
 .1للك خشص احلق يف المتتع جبنس ية  ،وال جيوز اسقاطها عن أي خشص بشلك تعسفي أو غري
قانوين .
 .2لدلول الاطراف ان تتخذ الاجراءات اليت تراها مهاس بة ومبا يتفق مع ترشيعاهتا ادلاخلية اخلاصة
ابجلنس ية  ،يف كمنني الاطفال من اكتساب جنس ية الام مع مراعاة مصلحة الطفل يف لك
الاحوال.
 .3ال يننر حق الشخص يف اكتساب جنس ية اخرى  ،مع مراعاة الاجراءات القانونية ادلاخلية
لبدله .
املادة 29
 .1للك خشص احلق يف حرية الفنر والعقيدة وادلين  ،وال جيوز فرض اية قيود علهيا الا مبا ينص
عليه الترشيع النافذ .
 .2ال جيوز اخضاع حرية الانسان يف اظهار دينه او معتقده او ممارسة شعائره ادلينية مبفرده او مع
غريه الا للقيود اليت ينص علهيا القانون واليت تنون رضورية يف جممتع متسامح حيكرم احلرايت
وحقوق الانسان  ،محلاية السالمة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة  ،او
محلاية حقوق الاخرين وحرايهتم الاساس ية .
 .3لالابء او الاوصياء حرية اتمني تربية اوالدمه دينيا وخلقيا .
املادة 30
حق امللنية اخلاصة منفول للك خشص  ،وحيظر يف مجيع الاحوال مصادرة امواهل لكها او بعضها
بصورة تعسفية او غري قانونية .

املادة 31
 .1يضمن هذا امليثاق احلق يف الاعالم وحرية الراي والتعبري  ،وكذكل احلق يف اس تقاء الانباء
والافاكر وتلقهيا ونقلها اى الاخرين ابي وس يةل  ،ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية .
 .2كمارس هذه احلقوق واحلرايت يف اطار املقومات الاساس ية للمجمتع  ،وال ختضع الا للقيود اليت
يفرضها احكرام حقوق الاخرين او مسعهتم او حامية الامن الوطين او النظام العام او الصحة العامة
او الاداب العامة .
املادة 32
 .1الارسة يه الوحدة الطبيعية والاساس ية للمجمتع  ،والزواج بني الرجل واملراة اساس تنويهنا
وللرجل واملراة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق الزتوج واتسيس ارسة وفق رشوط واراكن الزواج
 ،وال ينعقد الزواج الا برضا الطرفني رضا اكمال ال اكراه فيه وينظم الترشيع النافذ حقوق وواجبات
الرجل واملراة عند انعقاد الزواج وخالل قيامه ودلى احنالهل .
 .2تنفل ادلوةل واجملمتع حامية الارسة وتقوية اوارصها وحامية الافراد داخلها وحظر خمتلف اشاكل
العنف واساءة املعامةل بني اعضاهئا  ،وخباصة ضد املراة والطفل  .كام تنفل لالمومة والطفوةل
والش يخوخة وذوي الاحتياجات اخلاصة امحلاية والرعاية الالزمتني وتنفل ايضا للناش ئني والش باب
اكرب فرص التمنية البدنية والعقلية .
 .3تتخذ ادلول الاطراف لك التدابري الترشيعية والادارية والقضائية لضامن حامية الطفل وبقائه
ومنائه ورفاهه يف جو من احلرية والنرامة واعتبار مصلحته الفضىل املعيار الاسايس للك التدابري
املتخذة يف شانه يف مجيع الاحوال  ،وسواء اكن معرضا لالحنراف او جاحنا .
 .4تتخذ ادلول الاطراف لك التدابري الرضورية لضامن احلق يف ممارسة الرايضة البدنية وخباصة
الش باب .
املادة 33
 .1العمل حق طبيعي للك مواطن  ،وتعمل ادلوةل عىل توفري فرص العمل قدر الاماكن الكرب عدد
ممنن من املقبلني عليه  ،مع ضامن الانتاج وحرية العمل وتاكفؤ الفرص ،ودون أي نوع من انواع

المتيزي عىل اساس العرق او اللون او اجلنس او ادلين او اللغة او الراي الس يايس او الانامتء النقايب
او الاصل الوطين او الاصل الاجامتعي او الاعاقة او أي وضع اخر .
 .2للك عامل احلق يف المتتع برشوط معل عادةل ومرضية  ،تؤمن احلصول عىل اجر مهاسب
لتغطية مطالب احلياة الاساس ية هل والرسته  ،وتنفل حتديد ساعات العمل والراحة والاجازات
املدفوعة الاجر  ،وقواعد حفظ الصحة والسالمة املهنية  ،وحامية النساء والاطفال والاشخاص
ذوي الاعاقات اثناء العمل .
 .3تعكرف ادلول الاطراف حبق الطفل يف حاميته من الاس تغالل الاقتصادي ومن اداء أي معل
يرحج ان ينون خطريا او ان ميثل اعاقة لتعلمي الطفل  ،او ان ينون مرضا بصحته او بمنوه البدين ،
او العقيل  ،او الرويح  ،او املعنوي  ،او الاجامتعي  .ولهذا الغرض  ،ومع مراعاة احاكم الصنو
ادلولية الاخرى ذات الصةل  ،تقوم ادلول الاطراف بوجه خاص مبا ييل :
أ  .حتديد سن ادىن لاللتحاق ابلعمل .
ب .وضع نظام مهاسب لساعات العمل وظروفه .
ج .فرض عقوابت او جزاءات اخرى مهاس بة لضامن انفاذ هذه الاحاكم بفعالية .
 .4ال جيوز المتيزي بني الرجل واملراة يف حق الاس تفادة الفعلية من التدريب والتنوين والتشغيل
وحامية العمل والاجور عند تساوي قمية ونوعية العمل .
 .5عىل لك دوةل طرف ان تضمن امحلاية الرضورية للعامل الوافدين الهيا طبقا للترشيعات النافذة .
املادة 34
 .1للك خشص احلق يف حرية تنوين امجلعيات او النقاابت املهنية والانضامم الهيا  ،وحرية ممارسة
العمل النقايب من اجل حامية مصاحله .
 .2ال جيوز فرض أي من القيود عىل ممارسة هذه احلقوق واحلرايت الا تكل اليت ينص علهيا
الترشيع النافذ وتشلك تدابري رضورية لصيانة الامن القويم او السالمة العامة او النظام العام  ،او
حامية الصحة العامة او الاداب العامة او حامية حقوق الاخرين وحرايهتم .

املادة 35
تضمن ادلول الاطراف حق لك مواطن يف الضامن الاجامتعي مبا يف ذكل التامني الاجامتعي .
املادة 36
احلق يف التمنية هو حق من حقوق الانسان الاساس ية  ،وعىل مجيع ادلول ان تضع الس ياسات
الامنائية والتدابري الالزمة لضامن هذا احلق  .وعلهيا السعي لتفعيل قمي التضامن والتعاون فامي بيهنا
وعىل املس توى ادلويل للقضاء عىل الفقر وحتقيق تمنية اقتصادية واجامتعية وثقافية وس ياس ية .
ومبوجب هذا احلق فللك مواطن املشاركة والاسهام يف حتقيق التمنية والمتتع مبزاايها ومثارها .
املادة 37
للك خشص احلق يف مس توى معييش اكف هل والرسته يوفر الرفاه والعيش النرمي من غذاء وكساء
ومسنن وخدمات  ،وهل احلق يف بيئة سلمية  .وعىل ادلول الاطراف اختاذ التدابري الالزمة وفقا
الماكنياهتا النفاذ هذه احلقوق .
املادة 38
 .1تقر ادلول الاطراف حبق لك فرد يف اجملمتع يف المتتع ابعىل مس توى من الصحة البدنية والعقلية
مينن بلوغه  ،ويف حصول املواطن جماان عىل خدمات الرعاية الصحية الاساس ية وعىل مرافق عالج
الامراض دون أي نوع من انواع المتيزي .
 .2تشمل اخلطوات اليت تتخذها ادلول الاطراف التدابري التالية :
أ  .تطوير الرعاية الصحية الاولية وضامن جمانية وسهوةل الوصول اى املراكز اليت تقدم هذه اخلدمات
برصف النظر عن املوقع اجلغرايف او الوضع الاقتصادي .
ب .العمل عىل ماكحفة الامراض وقائيا وعالجيا مبا ينفل خفض الوفيات .
ج .نرش الوعي والتثقيف الصحي .
د .ماكحفة املامرسات التقليدية الضارة بصحة الفرد .

هـ  .توفري الغذاء الاسايس ومياه الرشب النقية للك فرد .
و .ماكحفة عوامل التلوث البييئ وتوفري الترصيف الصحي .
ز .ماكحفة اخملدرات واملؤثرات العقلية والتدخني واملواد الضارة ابلصحة .
املادة 39
 .1تلزتم ادلول الاطراف بتوفري احلياة النرمية  ،ذلوي الاعاقات النفس ية او اجلسدية واليت تنفل
هلم كرامهتم مع تعزيز اعامتدمه عىل انفسهم وتيسري مشاركهتم الفعلية يف اجملمتع .
 .2توفر ادلول الاطراف اخلدمات الاجامتعية جماان مجليع ذوي الاعاقات  ،كام توفر ادلمع املادي
للمحتاج من هؤالء الاشخاص وارسمه او لالرس اليت ترعامه .
كام تقوم بلك ما يلزم لتجنب ايواهئم يف مؤسسات الرعاية  .ويف مجيع الاحوال تراعى املصلحة
الفضىل للشخص املعاق .
 .3تتخذ ادلول الاطراف لك التدابري الالزمة للحد من الاعاقات بلك الس بل املمنهة  ،مبا فهيا
برامج الصحة الوقائية ونرش الوعي والتثقيف .
 .4توفر ادلول الاطراف لك اخلدمات التعلميية املناس بة لالشخاص ذوي الاعاقات  ،اخذة بعني
الاعتبار امهية ادلمج يف النظام التعلميي  ،وامهية التدريب  ،والتاهيل املهين  ،الاعداد ملامرسة
العمل  ،وتوفري العمل املناسب يف القطاع احلنويم او اخلاص .
 .5توفر ادلول الاطراف لك اخلدمات الصحية املناس بة لالشخاص ذوي الاعاقات  ،مبا فهيا اعادة
التاهيل دلجمهم يف اجملمتع .
 .6كمنن ادلول الاطراف الاشخاص ذوي الاعاقات من اس تخدام مجيع مرافق اخلدمة العامة
واخلاصة .
املادة 40
 .1حمو الامية الزتام واجب عىل ادلوةل  ،وللك خشص احلق يف التعلمي .

 .2تضمن ادلول الاطراف ملواطنهيا جمانية التعلمي عىل الاقل يف مرحلتيه الابتدائية والاساس ية .
وينون التعلمي الابتدايئ الزاميا ومتاحا مبختلف مراحهل وانواعه للجميع دون كميزي .
 .3تتخذ ادلول الاطراف يف مجيع امليادين لك التدابري املناس بة لتحقيق الرشاكة بني الرجل واملراة
من اجل حتقيق اهداف التمنية الوطنية .
 .4تضمن ادلول الاطراف توفري تعلمي يس هتدف التمنية الاكمةل لشخصية الانسان وتعزيز احكرام
حقوق الانسان واحلرايت الاساس ية .
 .5تعمل ادلول الاطراف عىل دمج مبادىء حقوق الانسان واحلرايت الاساس ية يف املناجه
والانشطة التعلميية وبرامج الكربية والتنوين والتدريب الرمسية وغري الرمسية .
 .6تضمن ادلول الاطراف وضع الاليات النفيةل بتحقيق التعمل املس متر مدى احلياة للك املواطنني
 ،ووضع خطة وطنية لتعلمي النبار .
املادة 41
 .1للك خشص حق املشاركة يف احلياة الثقافية ويف المتتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته .
 .2تعهد ادلول الاطراف ابحكرام حرية البحث العلمي والنشاط املبدع  ،وتنفل حامية املصاحل
املعنوية واملادية الناجتة عن الانتاج العلمي او الاديب او الفين .
 .3تسعى ادلول الاطراف للعمل املشكر وتعزيز التعاون فامي بيهنا عىل لك الاصعدة ومبشاركة اكمةل
الهل الثقافة والابداع ومهظامهتم من اجل تطوير الربامج العلمية والكرفهيية والثقافية والفهية
وتنفيذها.
املادة 42
ال جيوز تفسري هذا امليثاق او اتويهل عىل حنو ينتقص من احلقوق واحلرايت اليت حتمهيا القوانني
ادلاخلية لدلول الاطراف او القوانني املنصوص علهيا يف املواثيق ادلولية والاقلميية حلقوق الانسان
اليت صادقت علهيا او اقرهتا مبا فهيا حقوق املراة والطفل والاشخاص املنمتيني اى الاقليات .

املادة 43
تتعهد ادلول الاطراف ابن تتخذ طبقا الجراءاهتا ادلس تورية والحاكم هذا امليثاق ما ينون رضوراي
العامل احلقوق املنصوص علهيا من تدابري ترشيعية او غري ترشيعية .
املادة 44
 .1تنشا مبوجب هذا امليثاق جلنة تسمى ( جلنة حقوق الانسان العربية ) يشار الهيا فامي بعد ابمس (
اللجنة ) وتتنون من س بعة اعضاء تنتخهبم ادلول الاطراف يف هذا امليثاق ابالقكراع الرسي .
 .2تؤلف اللجنة من مواطين ادلول الاطراف يف هذا امليثاق  ،ويشكرط يف املرحشني لعضوية
اللجنة ان ينونوا من ذوي اخلربة والنفاية العالية يف جمال معلها  ،عىل ان يعمل اعضاء اللجنة
بصفهتم الشخصية وبلك جترد ونزاهة .
 .3ال جيوز ان تضم اللجنة اكرث من خشص واحد من مواطين ادلوةل الطرف  ،وجيوز اعادة انتخابه
مرة واحدة فقط ويراعى مبدا التداول .
 .4ينتخب اعضاء اللجنة ملدة اربع س نوات عىل ان تنهتيي والية ثالثة من الاعضاء املنتخبني يف
الانتخاب الول مرة بعد عامني وجيددون عن طريق القرعة .
 .5يطلب الامني العام جلامعة ادلول العربية من ادلول الاطراف تقدمي مرحشهيا قبل س تة اشهر من
موعد الانتخاابت  .وتقوم ادلول الاطراف بذكل يف غضون ثالثة اشهر .
ويبلغ الامني العام ادلول الاطراف بقاةمة املرحشني قبل شهرين من موعد انتخاب اعضاء اللجنة .
وينتخب لعضوية اللجنة من حيصل عىل اعىل نس بة من اصوات احلارضين  .واذا اكن عدد احلاصلني
عىل اعىل الاصوات اكرث من العدد املطلوب بسبب التساوي يف الاصوات بني اكرث من مرحش ،
ويعاد الانتخاب بني املتساوين مرة اخرى  .واذا تساوت الاصوات خيتار العضو او الاعضاء
املطلوبون عن طريق القرعة  .وجيرى الانتخاب الول مرة لعضوية اللجنة يف موعد ال يقل عن س تة
اشهر من دخول امليثاق حزي النفاذ .
 .6يدعو الامني العام ادلول الاطراف الجامتع خيصص النتخاابت اعضاء اللجنة  ،ويعقد يف مقر
جامعة ادلول العربية .

ويعد النصاب منمتال النعقاد الاجامتع حبضور اغلبية ادلول الاطراف  .واذا مل ينمتل النصاب يدعو
الامني العام اى اجامتع اخر  ،وينعقد حبضور ما ال يقل عن ثلث ادلول الاطراف  ،واذا مل ينمتل
النصاب يف هذا الاجامتع يدعو الامني العام اى اجامتع ثللث ينعقد ابي عدد من احلارضين فيه من
ادلول الاطراف .
 .7يدعو الامني العام اللجنة لعقد اجامتعها الاول  ،وتنتخب خالهل رئيسا لها من بني اعضاهئا ملدة
عامني قابةل للتجديد ملدة مماثةل وملرة واحدة  ،وتضع اللجنة ضوابط معلها واسلوب ودورية اجامتعاهتا
 .وتعقد اللجنة اجامتعاهتا يف مقر الامانة العامة جبامعة ادلول العربية  .وجيوز لها عقد اجامتعاهتا يف
أي بدل طرف يف هذا امليثاق بناء عىل دعوة مهه .
املادة 45
 .1يعلن الامني العام عن املقاعد الشاغرة بعد اخطاره من قبل رئيس اللجنة يف احلاالت االتية :
أ  .الوفاة .
ب .الاس تقاةل .
ج .اذا انقطع عضو يف اللجنة  -ابجامع راي اعضاؤها الاخرين  -عن الاضطالع بوظائفه بدون
تقدمي عذر مقبول وبسبب غري الغياب ذي الطابع املؤقت .
 .2اذا اعلن شغور مقعد ما طبقا للفقرة ( )1واكنت والية العضو اذلي جيب استبداهل ال تنقيض
خالل الاشهر الس تة اليت تيل اعالن شغور مقعده  ،يقوم الامني العام جلامعة ادلول العربية اببالغ
ذكل اى ادلول الاطراف يف هذا امليثاق  ،اليت جيوز لها  ،خالل همةل شهرين  ،تقدمي مرحشني وفقا
للامدة ( اخلامسة والاربعني ) من اجل ملء املقعد الشاغر .
 .3يضع الامني العام جلامعة ادلول العربية قاةمة ابسامء مجيع املرحشني عىل هذا النحو  ،ابلكرتيب
الاجبدي  ،ويبلغ هذه القاةمة اى ادلول الاطراف يف هذا امليثاق  .واذ ذكل جيري الانتخاب الالزم
مللء املقعد الشاغر طبقا لالحاكم اخلاصة بذكل .
 .4لك عضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد اعلن شغوره طبقا للفقرة ( )1يتوى همام العضوية فهيا
حىت انقضاء ما تبقى من مدة والية العضو اذلي شغر مقعده يف اللجنة مبقتىض احاكم تكل الفقرة .

 .5يوفر الامني العام مضن مزيانية جامعة ادلول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفني ومرافق
لقيام اللجنة بعملها بصورة فعاةل ويعامل خرباء اللجنة فامي يتعلق ابملاكفاة وتغطية املصاريف معامةل
خرباء الامانة العامة .
املادة 46
تتعهد ادلول الاطراف ابن تضمن العضاء اللجنة احلصاانت الالزمة والرضورية محلايهتم ضد أي
شلك من اشاكل املضايقات او الضغوط املعنوية او املادية او أي تتبعات قضائية بسبب مواقفهم او
ترصحياهتم يف اطار قياهمم مبهاهمم اكعضاء يف اللجنة .
املادة 47
 .1تتعهد ادلول الاطراف بتقدمي تقارير بشان التدابري اليت اختذهتا العامل احلقوق واحلرايت
املنصوص علهيا يف هذا امليثاق  ،وبيان التقدم احملرز للمتتع هبا .
ويتوى الامني العام جلامعة ادلول العربية بعد تسلمه التقارير احالهتا اى اللجنة للنظر فهيا .
 .2تقوم ادلول الاطراف بتقدمي التقرير الاول اى اللجنة خالل س نة من اترخي دخول امليثاق حزي
التنفيذ ابلنس بة للك دوةل طرف  ،وتقريرا دوراي لك ثالثة اعوام.
وجيوز للجنة ان تطلب من ادلول الاطراف معلومات اضافية ذات صةل بتهفيذ امليثاق .
 .3تدرس اللجنة التقارير اليت تقدهما ادلول الاطراف وفقا للفقرة ( )2حبضور من ميثل ادلوةل
املعنية ملناقشة التقرير .
 .4تناقش اللجنة التقرير وتبدي مالحظاهتا وتقدم التوصيات الواجب اختاذها طبقا الهداف
امليثاق.
 .5حتيل اللجنة تقريرا س نواي يتضمن مالحظاهتا وتوصياهتا اى جملس اجلامعة عن طريق الامني
العام .
 .6تعترب تقارير اللجنة ومالحظاهتا اخلتامية وتوصياهتا وثلئق علنية تعمل اللجنة عىل نرشها عىل
نطاق واسع .

املادة 48
 .1يعرض الامني العام جلامعة ادلول العربية هذا امليثاق بعد موافقة جملس اجلامعة عليه  -عىل
ادلول الاعضاء للتوقيع والتصديق او الانضامم اليه .
 .2يدخل هذا امليثاق حزي النفاذ بعد شهرين من اترخي ايداع وثيقة التصديق السابعة دلى الامانة
العامة جلامعة ادلول العربية .
 .3يصبح هذا امليثاق انفذا ابلنس بة للك دوةل  -بعد دخوهل حزي النفاذ  -بعد شهرين من اترخي
ايداع وثيقة تصديقها او انضامهما دلى الامانة العامة .
 .4يقوم الامني العام ابخطار ادلول الاعضاء ابيداع وثيقة التصديق او الانضامم .
املادة 49
مينن الي دوةل طرف  ،بوساطة الامني العام تقدمي اقكراحات منتوبة لتعديل هذا امليثاق  ،وبعد
تعممي هذه التعديالت عىل ادلول الاعضاء يدعو الامني العام ادلول الاطراف للنظر يف التعديالت
املقكرحة القرارها قبل عرضها عىل جملس اجلامعة العامتدها .
املادة 50
يبدا نفاذا التعديالت ابلنس بة لدلول الاطراف اليت صدقت علهيا بعد اكامتل تصديق ثليث ادلول
الاطراف عىل التعديالت .
املادة 51
مينن الي دوةل طرف ان تقكرح مالحق اضافية اختيارية لهذا امليثاق ويتخذ يف اقرارها الاجراءات
اليت تتبع يف اقرار تعديالت امليثاق .
املادة 52
 .1جيوز الي دوةل  -عند توقيع هذا امليثاق او عند ايداع وثلئق التصديق عليه او الانضامم اليه -
ان تتحفظ عىل أي مادة يف امليثاق  ،عىل الا يتعارض هذا التحفظ مع هدف امليثاق وغرضه
الاسايس .

 .2جيوز  -يف أي وقت  -الي دوةل طرف ابدت حتفظا وفقا للفقرة ( )1من هذه املادة  ،ان
تسحب هذا التحفظ ابرسال اشعار اى الامني العام جلامعة ادلول العربية .
 .3يقوم الامني العام ابشعار ادلول الاعضاء ابلتحفظات املبداة وبطلبات حسهبا .

