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الميثاق العربي لحقوق اإلنسان*
واف��ق عليه جمل�س جامعة ال��دول العربية على م�ستوى القمة
بقراره رقم  270د .ع ( )16بتاريخ 2004/5/23

الديباجة

انطالق ًا من �إميان الأمة العربية بكرامة الإن�سان الذي �أعزه اهلل
منذ بدء اخلليقة ،وب�أن الوطن العربي مهد الديانات وموطن
احل�ضارات ذات القيم الإن�سانية ال�سامية التي �أكدت حقه يف
حياة كرمية على �أ�س�س من احلرية والعدل وامل�ساواة،
وحتقيق ًا للمبادئ اخلالدة للدين الإ�سالمي احلنيف والديانات
ال�سماوية الأخرى يف الأخوة وامل�ساواة والت�سامح بني الب�شر،
واعتزاز ًا منها مبا �أر�سته عرب تاريخها الطويل من قيم ومبادئ
�إن�سانية كان لها الدور الكبري يف ن�شر مراكز العلم بني ال�شرق
والغرب مما جعلها مق�صدً ا لأهل الأر�ض والباحثني عن املعرفة
واحلكمة،
و�إميان ًا منها بوحدة الوطن العربي منا�ضال دون حريته ،مدافع ًا
ع��ن ح��ق الأمم يف تقرير م�صريها واملحافظة على ثرواتها
وتنميتها ،و�إميان ًا ب�سيادة القانون ودوره يف حماية حقوق الإن�سان
يف مفهومها ال�شامل
* حتفظت جمهورية العراق على بع�ض مواد امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،وفق ًا
للمذكرة املر�سلة �إىل الأمانة العامة رقم ج  3 / 5 /85بتاريخ  2004/1/18املقدمة
من وفد جمهورية العراق �إىل اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان.
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واملتكامل ،و�إميان ًا ب�أن متتع الإن�سان باحلرية والعدالة وتكاف�ؤ
الفر�ص هو معيار �أ�صالة �أي جمتمع،
ورف�ض ًا لكافة �أ�شكال العن�صرية وال�صهيونية التي ت�شكل انتهاك ًا
حلقوق الإن���س��ان وت�ه��دي��د ًا لل�سلم والأم ��ن العامليني ،و�إق ��رار ًا
باالرتباط الوثيق بني حقوق الإن�سان وال�سلم والأمن العامليني،
وت�أكيد ًا ملبادئ ميثاق الأمم املتحدة والإع�لان العاملي حلقوق
الإن�سان و�أحكام العهدين الدوليني للأمم املتحدة ب�ش�أن احلقوق
املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
ومع الأخذ يف االعتبار �إعالن القاهرة حول حقوق الإن�سان يف
الإ�سالم.
وبناء على ما تقدم اتفقت الدول الأط��راف يف هذا امليثاق على
الآتي:

املادة الأوىل

يهدف ه��ذا امليثاق يف �إط��ار الهوية الوطنية ل�ل��دول العربية
وال�شعور باالنتماء احل�ضاري امل�شرتك �إىل حتقيق الغايات
التالية:
	-1و�ضع حقوق الإن�سان يف الدول العربية �ضمن االهتمامات
الوطنية الأ�سا�سية ،التي جتعل من حقوق الإن�سان ُمث ًال
�سامية و�أ�سا�سية توجه �إرادة الإن�سان يف الدول العربية،
ومتكنه من االرتقاء بواقعه نحو الأف�ضل وف ًقا ملا ترت�ضيه
القيم الإن�سانية النبيلة.
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	- 2تن�شئة الإن�سان يف الدول العربية على االعتزاز بهويته وعلى
الوفاء لوطنه �أر�ضا وتاريخا وم�صالح م�شرتكة ،مع الت�شبع
بثقافة الت�آخي الب�شري والت�سامح واالنفتاح على الآخر،
وفقا ملا تقت�ضيه املبادئ والقيم الإن�سانية وتلك املعلنة يف
املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.
�	- 3إع��داد الأجيال يف ال��دول العربية حلياة حرة م�س�ؤولة يف
جمتمع م��دين مت�ضامن قائم على ال �ت�لازم ب�ين الوعي
باحلقوق واالل �ت��زام ب��ال��واج�ب��ات ،وت�سوده قيم امل�ساواة
والت�سامح واالعتدال.
	- 4تر�سيخ املبد�أ القا�ضي ب��أن جميع حقوق الإن�سان عاملية
وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومت�شابكة.

املادة الثانية

	- 1لكافة ال�شعوب احلق يف تقرير م�صريها ،وال�سيطرة على
ثرواتها ومواردها ،ولها احلق يف �أن تقرر بحرية اختيار
من��ط نظامها ال�سيا�سي ،و�أن ت��وا��ص��ل بحرية تنميتها
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
	- 2لكافة ال�شعوب احلق يف العي�ش حتت ظل ال�سيادة الوطنية
والوحدة الرتابية.
�	- 3إن ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال العن�صرية وال�صهيونية واالح �ت�لال
وال�سيطرة الأجنبية هي حتد للكرامة الإن�سانية وعائق
�أ�سا�سي يحول دون احل�ق��وق الأ�سا�سية لل�شعوب ،ومن
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الواجب �إدانة جميع ممار�ساتها والعمل على �إزالتها.
لكافة ال�شعوب احلق يف مقاومة االحتالل الأجنبي.

املادة الثالثة

	- 1تتعهد كل دولة طرف يف هذا امليثاق ب�أن تكفل لكل �شخ�ص
خا�ضع لواليتها حق التمتع باحلقوق واحلريات املن�صو�ص
عليها يف هذا امليثاق ،دون متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو
اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو املعتقد الديني� ،أو الر�أي� ،أو الفكر،
�أو الأ�صل الوطني� ،أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو امليالد� ،أو
الإعاقة البدنية �أو العقلية.
	- 2تتخذ ال��دول الأط��راف يف ه��ذا امليثاق التدابري الالزمة
لت�أمني امل�ساواة الفعلية يف التمتع بكافة احلقوق واحلريات
املن�صو�ص عليها يف هذا امليثاق ،مبا يكفل احلماية من
جميع �أ�شكال التمييز ب��أي �سبب من الأ�سباب املبينة يف
الفقرة ال�سابقة.
	- 3الرجل واملر�أة مت�ساويان فى الكرامة الإن�سانية ،واحلقوق
والواجبات ،يف ظل التمييز الإيجابي الذي �أقرته ال�شريعة
الإ�سالمية وال�شرائع ال�سماوية الأخ ��رى والت�شريعات
واملواثيق النافذة ل�صالح املر�أة .وتتعهد تبع ًا لذلك كل دولة
طرف باتخاذ كافة التدابري الالزمة لت�أمني تكاف�ؤ الفر�ص
وامل�ساواة الفعلية بني الن�ساء والرجال يف التمتع بجميع
احلقوق الواردة فى هذا امليثا ق.
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املادة الرابعة

	 - 1يف ح��االت ال�ط��وارئ اال�ستثنائية التي تهدد حياة الأم��ة،
واملعلن قيامها ر�سم ًيا ،يجوز ل�ل��دول الأط ��راف يف هذا
امليثاق �أن تتخذ ،يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع،
تدابري ال تتقيد فيها بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�ضى
هذا امليثاق ،ب�شرط �أال تتنافى هذه التدابري مع االلتزامات
الأخ ��رى املرتتبة عليها مبقت�ضى القانون ال ��دويل ،و�أال
تنطوي على متييز يكون �سببه الوحيد هو العرق �أو اللون �أو
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل االجتماعي.
	- 2ال يجوز يف ح��االت الطوارئ اال�ستثنائية خمالفة �أحكام
امل ��واد التالية :امل ��ادة اخلام�سة ،امل ��ادة الثامنة ،امل��ادة
التا�سعة ،امل��ادة العا�شرة ،امل��ادة الثالثة ع�شرة ،امل��ادة
الرابعة ع�شرة فقرة ( ،)6امل��ادة اخلام�سة ع�شرة ،امل��ادة
الثامنة ع�شرة ،امل��ادة التا�سعة ع�شرة ،امل��ادة الع�شرون،
املادة الثانية والع�شرون ،املادة ال�سابعة والع�شرون ،املادة
الثامنة وال�ع���ش��رون ،امل��ادة التا�سعة وال�ع���ش��رون ،امل��ادة
الثالثون .كما ال يجوز تعليق ال�ضمانات الق�ضائية الالزمة
حلماية تلك احلقو ق.
	- 3على �أية دولة طرف يف هذا امليثاق ا�ستخدمت حق عدم
التقيد �أن تعلم ال��دول الأط��راف الأخ��رى ف��ور ًا عن طريق
الأمني العام جلامعة الدول العربية بالأحكام التي مل تتقيد
بها وبالأ�سباب التي دفعتها �إىل ذلك .وعليها يف التاريخ
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الذي تُنهي فيه عدم التقيد� ،أن تعلمها بذلك مرة �أخرى
وبالطريقة ذاتها.

املادة اخلام�سة

 -1احلق يف احلياة حق مالزم لكل �شخ�ص.
	- 2يحمي القانون هذا احلق ،وال يجوز حرمان �أحد من حياته
تع�سف ًا.

املادة ال�ساد�سة

ال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام �إال يف اجلنايات بالغة اخلطورة
وفق ًا للت�شريعات النافذة وقت ارتكاب اجلرمية ومبقت�ضى حكم
نهائي �صادر من حمكمة خمت�صة ،ولكل حمكوم عليه بعقوبة
الإعدام احلق يف طلب العفو �أو ا�ستبدالها بعقوبة �أخف.

املادة ال�سابعة

	- 1ال يجوز احلكم بالإعدام على �أ�شخا�ص دون الثامنة ع�شرة
عام ًا ما مل تن�ص الت�شريعات النافذة وقت ارتكاب اجلرمية
على خالف ذلك.
	- 2ال يجوز تنفيذ حكم الإع��دام يف ام��ر�أة حامل حتى ت�ضع
حملها �أو يف �أم مر�ضع �إال بعد انق�ضاء عامني على تاريخ
الوالدة ،ويف كل ا لأحوال تُغلب م�صلحة الر�ضيع.
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املادة الثامنة

	- 1يحظر تعذيب �أي �شخ�ص بدنيا �أو نف�سيا �أو معاملته معاملة
قا�سية �أو مهينة �أو حاطة بالكرامة �أو غري �إن�سانية.
	- 2حتمي كل دولة طرف كل �شخ�ص خا�ضع لواليتها من هذه
املمار�سات ،وتتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعد ممار�سة
هذه الت�صرفات �أو الإ�سهام فيها جرمية يعاقب عليها ال
ت�سقط بالتقادم .كما ت�ضمن كل دول��ة طرف يف نظامها
القانوين �إن�صاف من يتعر�ض للتعذيب ومتتعه بحق رد
االعتبار والتعوي�ض.

املادة التا�سعة

ال يجوز �إج ��راء جت��ارب طبية �أو علمية على �أي �شخ�ص �أو
ا�ستغالل �أع�ضائه دون ر�ضائه احلر و�إدراكه الكامل للم�ضاعفات
التي قد تنجم عنها ،مع مراعاة ال�ضوابط والقواعد الأخالقية
والإن�سانية واملهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة ب�ضمان
�سالمته ال�شخ�صية وفقا للت�شريعات النافذة يف كل دولة طرف.
وال يجوز ب�أي حال من الأحوال االجتار بالأع�ضاء الب�شرية.

املادة العا�شرة

	- 1يحظر الرق واالجتار بالأفراد يف جميع �صورهما ويعاقب
على ذل��ك .وال يجوز ب ��أي ح��ال من الأح ��وال اال�سرتقاق
واال�ستعباد.
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	- 2حتظر ال�سخرة واالجت��ار ب��الأف��راد من �أج��ل ال��دع��ارة �أو
اال�ستغالل اجلن�سي �أو ا�ستغالل دعارة الغري �أو �أي �شكل
�آخر �أو ا�ستغالل الأطفال يف النزاعات امل�سلحة.

املادة احلادية ع�شرة

جميع الأ�شخا�ص مت�ساوون �أمام القانون ولهم احلق يف التمتع
بحمايته دون متييز.

املادة الثانية ع�شرة

جميع الأ�شخا�ص مت�ساوون �أم��ام الق�ضاء .وت�ضمن ال��دول
الأط��راف ا�ستقالل الق�ضاء و حماية الق�ضاة من �أي تدخل �أو
�ضغوط �أو تهديدات .كما ت�ضمن حق التقا�ضي بدرجاته لكل
�شخ�ص خا�ضع لواليتها.

املادة الثالثة ع�شرة

	- 1لكل �شخ�ص احلق يف حماكمة عادلة تتوفر فيها �ضمانات
كافية وجتريها حمكمة خمت�صة وم�ستقلة ونزيهة ومن�ش�أة
�سابقا بحكم القانون ،وذلك يف مواجهة �أية تهمة جزائية
توجه �إليه �أو للبت يف حقوقه �أو التزاماته ،وتكفل كل دولة
ط��رف لغري القادرين مال ًيا الإع��ان��ة العدلية للدفاع عن
حقوقهم.
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	- 2تكون املحاكمة علنية �إال يف ح��االت ا�ستثنائية تقت�ضيها
م�صلحة ال�ع��دال��ة يف جمتمع ي�ح�ترم احل��ري��ات وحقوق
الإن�سان.

املادة الرابعة ع�شرة

	- 1لكل �شخ�ص احلق يف احلرية ويف الأم��ان على �شخ�صه،
وال يجوز توقيفه �أو تفتي�شه �أو اعتقاله تع�سف ًا وبغري �سند
قانوين.
	- 2ال ي�ج��وز ح��رم��ان �أي �شخ�ص م��ن حريته �إال للأ�سباب
والأح��وال التي ين�ص عليها القانون �سلفا وطبق ًا للإجراء
املقرر فيه.
	- 3يجب �إبالغ كل �شخ�ص يتم توقيفه ،بلغة يفهمها ،ب�أ�سباب
ذلك التوقيف لدى وقوعه ،كما يجب �إخطاره فورا بالتهمة
�أو التهم املوجهة �إليه ،وله حق االت�صال بذويه.
	- 4لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق
الطلب يف العر�ض على الفح�ص الطبي ،ويجب �إبالغه
بذلك.
	- 5يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية دون ت�أخري �أمام
�أح��د الق�ضاة �أو �أح��د املوظفني املخولني قانون ًا مببا�شرة
وظائف ق�ضائية ،ويجب �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو
يفرج عنه .وميكن �أن يكون الإف��راج عنه ب�ضمانات تكفل
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ح�ضوره املحاكمة .ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يكون احلب�س
االحتياطي هو القاعدة العامة.
	- 6لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق
الرجوع �إىل حمكمة خمت�صة تف�صل دون �إبطاء يف قانونية
ذلك ،و ت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان تو قيفه �أو اعتقاله غري
قانوين.
	- 7لكل �شخ�ص كان �ضحية توقيف �أو اعتقال تع�سفي �أو غري
قانوين احلق يف احل�صول على تعوي�ض.

املادة اخلام�سة ع�شرة

ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص ت�شريعي �سابق ،ويطبق يف جميع
الأحوال القانون الأ�صلح للمتهم.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة

كل متهم برئ حتى تثبت �إدانته بحكم بات وفقا للقانون ،على
�أن يتمتع خالل �إجراءات التحقيق واملحاكمة بال�ضمانات الدنيا
التالية:
ً
�	- 1إخطاره فورا بالتف�صيل وبلغة يفهمها بالتهم املوجهة �إليه.
�	- 2إعطا�ؤه الوقت والت�سهيالت الكافية لإعداد دفاعه وال�سماح
له باالت�صال بذويه.
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	- 3حقه يف �أن يحاكم ح�ضوري ًا �أمام قا�ضيه الطبيعي وحقه يف
الدفاع عن نف�سه �شخ�صي ًا �أو بوا�سطة حمام يختاره بنف�سه
ويت�صل به بحرية ويف �سرية.
	- 4حقه يف اال�ستعانة جمانا مبحام يدافع عنه �إذا تعذر عليه
القيام بذلك بنف�سه �أو �إذا اقت�ضت م�صلحة العدالة ذلك،
وحقه �إذا كان ال يفهم �أو ال يتكلم لغة املحكمة يف اال�ستعانة
مبرتجم بدون مقابل.
	- 5حقه يف �أن يناق�ش �شهود االتهام بنف�سه �أو بوا�سطة دفاعه،
وحقه يف ا�ستح�ضار �شهود النفي بال�شروط املطبقة يف
ا�ستح �ضار �شهود االتهام.
	- 6حقه يف �أن ال يجرب على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو �أن يعرتف
بالذنب.
	- 7حقه �إذا �أدي��ن بارتكاب جرمية ،يف الطعن وفقا للقانون
�أمام درجة ق�ضائية �أعلى.
	- 8ويف جميع الأح ��وال للمتهم احل��ق يف �أن حت�ترم �سالمته
ال�شخ�صية وحياته اخلا�صة.

املادة ال�سابعة ع�شرة

تكفل كل دولة طرف بوجه خا�ص للطفل املعر�ض للأخطار �أو
اجلانح ال��ذي تعلقت به تهمة ،احلق يف نظام ق�ضائي خا�ص
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بالأحداث يف جميع �أط��وار التتبع واملحاكمة وتنفيذ الأحكام،
ويف معاملة خا�صة تتفق مع �سنه وت�صون كرامته وتي�سر ت�أهيله
و�إعادة �إدماجه وقيامه بدور بناء يف املجتمع.

املادة الثامنة ع�شرة

ال يجوز حب�س �شخ�ص ثبت ق�ضائيا �إع�ساره عن الوفاء بدين ناجت
عن التزام تعاقدي.

املادة التا�سعة ع�شرة

	- 1ال جت��وز حماكمة �شخ�ص عن نف�س اجل��رم مرتني ،وملن
تتخذ �ضده هذه الإجراءات �أن يطعن يف �شرعيتها ويطلب
الإفراج عنه.
	- 2لكل متهم ثبتت براءته مبوجب حكم بات احلق يف التعوي�ض
عن الأ�ضرار التي حلقت به.

املادة الع�شرون

	- 1يعامل جميع الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم معاملة
�إن�سانية حترتم الكرامة املت�أ�صلة يف الإن�سان.
	- 2يف�صل املتهمون عن املدانني ويعاملون معاملة تتفق مع
كونهم غري مدانني.
	- 3يراعى يف نظام ال�سجون �أن يهدف �إىل �إ�صالح امل�سجونني
و�إعادة ت�أهيلهم اجتماعيا.
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املادة احلادية والع�شرون

	- 1ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري
قانوين ،للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو
مرا�سالته �أو لت�شهري مي�س �شرفه �أو �سمعته.
	- 2من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل
�أو امل�سا�س.

املادة الثانية والع�شرون

لكل �شخ�ص احلق يف �أن ُيعرتف له ب�شخ�صيته القانونية.

املادة الثالثة والع�شرون

تتعهد كل دول��ة ط��رف يف ه��ذا امليثاق ب ��أن تكفل توفري �سبيل
فعال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت حقوقه �أو حرياته املن�صو�ص
عليها يف هذا امليثاق ،حتى لو �صدر هذا االنتهاك من �أ�شخا�ص
يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية.

املادة الرابعة والع�شرون

لكل مواطن احلق يف - :
 - 1حرية املمار�سة ال�سيا�سية.
	- 2امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة �إما مبا�شرة �أو بوا�سطة
ممثلني ُيختارون بحرية.
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	- 3تر�شيح نف�سه �أو اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة
وعلى ق��دم امل�ساواة بني جميع املواطنني بحيث ت�ضمن
التعبري احلر عن �إرادة املواطن.
�	- 4أن تتاح ل��ه على ق��دم امل���س��اواة م��ع اجلميع فر�صة تقلد
الوظائف العامة يف بلده على �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص.
 - 5حرية تكوين اجلمعيات مع الآخرين واالن�ضمام �إليها.
 - 6حرية االجتماع وحرية التجمع ب�صورة �سلمية.
	- 7ال يجوز تقييد ممار�سة هذه احلقوق ب�أي قيود غري القيود
املفرو�ضة طبقا للقانون ،والتي تقت�ضيها ال�ضرورة يف
جمتمع يحرتم احلريات وحقوق الإن�سان ،ل�صيانة الأمن
الوطني �أو النظام العام �أو ال�سالمة العامة �أو ال�صحة
العامة �أو الآداب العامة �أو حلماية حقوق الغري وحرياتهم.

املادة اخلام�سة والع�شرون

ال ي�ج��وز ح��رم��ان الأ��ش�خ��ا���ص املنتمني للأقليات م��ن التمتع
بثقافاتها وا�ستخدام لغتها وممار�سة تعاليم دينها وينظم
القانون التمتع بهذه احلقوق.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون

	- 1لكل �شخ�ص يوجد ب�شكل قانوين على �إقليم دول��ة طرف
حرية التنقل واختيار مكان الإقامة يف �أية جهة من هذا
الإقليم يف حدود الت�شريعات النافذة.
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	- 2ال يجوز لأية دولة طرف �إبعاد �أي �شخ�ص ال يحمل جن�سيتها
ومتواجد ب�صورة �شرعية على �أرا�ضيها �إال مبوجب قرار
�صادر وفق ًا للقانون وبعد متكينه من عر�ض تظلمه على
اجلهة املخت�صة ،ما مل حتتم دواعي الأمن الوطني خالف
ذلك ،ويف كل الأحوال مينع الإبعاد اجلماعي.

املادة ال�سابعة والع�شرون

	- 1ال يجوز ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين منع �أي �شخ�ص من
م�غ��ادرة �أي بلد ،مبا يف ذل��ك بلده� ،أو فر�ض حظر على
�إقامته يف �أية جهة� ،أو �إلزامه بالإقامة يف هذا البلد.
	- 2ال يجوز نفي �أي �شخ�ص من بلده �أو منعه من العودة �إليه.

املادة الثامنة والع�شرون

لكل �شخ�ص احلق يف طلب اللجوء ال�سيا�سي �إىل بلد �آخر هرب ًا
من اال�ضطهاد ،وال ينتفع بهذا احلق من يجري تتبعه من �أجل
جرمية تهم احلق العام ،وال يجوز ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني.

املادة التا�سعة والع�شرون

	- 1لكل �شخ�ص احلق يف التمتع بجن�سية ،وال يجوز �إ�سقاطها
عن �أي �شخ�ص ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين.
	- 2للدول الأط��راف �أن تتخذ الإج��راءات التي تراها منا�سبة
ومبا يتفق مع ت�شريعاتها الداخلية اخلا�صة باجلن�سية،
16

يف متكني الأطفال من اكت�ساب جن�سية الأم مع مراعاة
م�صلحة الطفل يف كل الأحوال.
	- 3ال ينكر حق ال�شخ�ص يف اكت�ساب جن�سية �أخرى ،مع مراعاة
الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.

املادة الثالثون

	- 1لكل �شخ�ص احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين ،وال
يجوز فر�ض �أي��ة قيود عليها �إال مبا ين�ص عليه الت�شريع
النافذ.
	- 2ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده
�أو ممار�سة �شعائره الدينية مبفرده �أو مع غريه �إال للقيود
التي ين�ص عليها القانون والتي تكون �ضرورية فى جمتمع
مت�سامح ي�ح�ترم احل��ري��ات وح �ق��وق الإن �� �س��ان ،حلماية
ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب
العامة� ،أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية.
	- 3ل�ل�آب��اء �أو الأو��ص�ي��اء حرية ت��أم�ين تربية �أوالده ��م دين ًيا
وخلقي ًا.

املادة احلادية والثالثون

حق امللكية اخلا�صة مكفول لكل �شخ�ص ،ويحظر يف جميع
الأحوال م�صادرة �أمواله كلها �أو بع�ضها ب�صورة تع�سفية �أو غري
قانونية.
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املادة الثانية والثالثون

	- 1ي�ضمن هذا امليثاق احلق يف الإعالم وحرية الر�أي والتعبري،
وكذلك احلق يف ا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل
الآخرين ب�أي و�سيلة ،ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية.
	- 2متار�س هذه احلقوق واحلريات يف �إطار املقومات الأ�سا�سية
للمجتمع ،وال تخ�ضع �إال للقيود التي يفر�ضها احرتام حقوق
الآخرين �أو �سمعتهم �أو حماية الأم��ن الوطني �أو النظام
العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.

املادة الثالثة والثالثون

	- 1الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية والأ�سا�سية للمجتمع ،والزواج
بني الرجل وامل��ر�أة �أ�سا�س تكوينها وللرجل وامل��ر�أة ابتداء
من بلوغ �سن الزواج حق التزوج وت�أ�سي�س �أ�سرة وفق �شروط
و�أركان الزواج ،وال ينعقد الزواج اال بر�ضا الطرفني ر�ضاء
كامال ال �إكراه فيه وينظم الت�شريع النافذ حقوق وواجبات
الرجل وامل ��ر�أة عند انعقاد ال��زواج وخ�لال قيامه ولدى
انحالله.
	- 2تكفل الدولة واملجتمع حماية الأ��س��رة وتقوية �أوا�صرها
وحماية الأف ��راد داخلها وحظر خمتلف �أ�شكال العنف
و�إ� �س��اءة املعاملة ب�ين �أع�ضائها ،وبخا�صة �ضد امل��ر�أة
والطفل .كما تكفل للأمومة والطفولة وال�شيخوخة وذوي
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االحتياجات اخلا�صة احلماية والرعاية الالزمتني وتكفل
�أي�ض ًا للنا�شئني وال�شباب �أك�بر فر�ص التنمية البدنية
والعقلية.
	- 3تتخذ ال��دول الأط��راف كل التدابري الت�شريعية والإداري��ة
والق�ضائية ل�ضمان حماية الطفل وبقائه ومنائه ورفاهه يف
جو من احلرية والكرامة واعتبار م�صلحته ال ُف�ضلى املعيار
الأ�سا�سي لكل التدابري املتخذة يف �ش�أنه يف جميع الأحوال،
و�سواء كان معر�ض ًا لالنحراف �أو جانح ًا.
	- 4تتخذ الدول ا لأطراف كل التدابري ال�ضرورية ل�ضمان احلق
يف ممار�سة الريا�ضة البدنية وبخا�صة ال�شباب.

املادة الرابعة والثالثون

	- 1العمل حق طبيعي لكل مواطن ،وتعمل الدولة على توفري
فر�ص العمل قدر الإمكان لأكرب عدد ممكن من املقبلني
عليه ،مع �ضمان الإن�ت��اج وحرية العمل وتكاف�ؤ الفر�ص،
ودون �أي نوع من �أنواع التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون
�أو اجلن�س �أو الدين �أو اللغة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو االنتماء
النقابي �أو الأ�صل الوطني �أو الأ�صل االجتماعي �أو الإعاقة
�أو �أي و�ضع �آخر.
	- 2لكل عامل احلق يف التمتع ب�شروط عمل عادلة ومر�ضية،
ت�ؤمن احل�صول على �أجر منا�سب لتغطية مطالب احلياة
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الأ�سا�سية ل��ه ولأ� �س��رت��ه ،وتكفل حت��دي��د �ساعات العمل
والراحة والإجازات ا ملدفوعة الأجر ،وقواعد حفظ ال�صحة
وال�سالمة املهنية ،وحماية ا ّلن�ساء والأطفال والأ�شخا�ص
ذوي الإعاقات �أثناء العمل.
	- 3ت�ع�ترف ال���دول الأط� ��راف ب�ح��ق ال�ط�ف��ل يف حمايته من
اال�ستغالل االقت�صادي ومن �أداء �أي عمل يرجح �أن يكون
خطريا �أو �أن ميثل �إعاقة لتعليم الطفل� ،أو �أن يكون م�ضر ًا
ب�صحته �أو بنموه البدين� ،أو العقلي� ،أو الروحي� ،أو املعنوي،
�أو االجتماعي .ولهذا الغر�ض ،ومع مراعاة �أحكام ال�صكوك
الدولية الأخرى ذات ال�صلة ،تقوم الدول الأطراف بوجه
خا�ص مبا يلي:
�أ  -حتديد �سن �أدنى لاللتحاق بالعمل.
ب  -و�ضع نظام منا�سب ل�ساعات العمل وظروفه.
ج 	-فر�ض عقوبات �أو ج��زاءات �أخرى منا�سبة ل�ضمان �إنفاذ
هذه الأحكام بفعالية.
	- 4ال يجوز التمييز بني الرجل واملر�أة يف حق اال�ستفادة الفعلية
من التدريب والتكوين والت�شغيل وحماية العمل والأج��ور
عند ت�ساوي قيمة ونوعية العمل.
	- 5على كل دولة طرف �أن ت�ضمن احلماية ال�ضرورية للعمال
الوافدين �إليها طبق ًا للت�شريعات النافذة.
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املادة اخلام�سة والثالثون

	- 1لكل �شخ�ص احلق يف حرية تكوين اجلمعيات �أو النقابات
املهنية واالن�ضمام �إليها ،وحرية ممار�سة العمل النقابي
من �أجل حماية م�صاحله.
	- 2ال يجو ز فر�ض �أي من القيود على ممار�سة هذه احلقوق
واحلريات �إال تلك التي ين�ص عليها الت�شريع النافذ وت�شكل
تدابري �ضرورية ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة العامة
�أو النظام العام� ،أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب العامة،
�أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
	- 3تكفل كل دولة طرف احلق يف الإ�ضراب يف احل��دود التي
ين�ص عليها الت�شريع النافذ.

املادة ال�ساد�سة والثالثون

ت�ضمن الدول الأطراف حق كل مواطن يف ال�ضمان االجتماعي،
مبا يف ذلك الت�أمني االجتماعي.

املادة ال�سابعة والثالثون

احلق يف التنمية هو حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وعلى
جميع ال��دول �أن ت�ضع ال�سيا�سات الإمنائية والتدابري الالزمة
ل�ضمان هذا احلق .وعليها ال�سعي لتفعيل قيم الت�ضامن والتعاون
فيما بينها وعلى امل�ستوى الدويل للق�ضاء على الفقر و حتقيق
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تنمية اقت�صادية واجتماعية وثقافية و�سيا�سية .ومبوجب هذا
احلق فلكل مواطن امل�شاركة والإ�سهام يف حتقيق التنمية و التمتع
مبزاياها وثمارها.

املادة الثامنة والثالثون

لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى معي�شي كاف له ولأ�سرته يوفر
الرفاه والعي�ش الكرمي من غذاء وك�ساء وم�سكن وخدمات ،وله
احلق يف بيئة �سليمة .وعلى ال��دول الأط��راف اتخاذ التدابري
الالزمة وفق ًا لإمكانياتها لإنفاذ هذه احلقوق.

املادة التا�سعة والثالثون

	- 1تقر ال��دول الأط��راف بحق كل فرد يف املجتمع يف التمتع
ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه،
ويف ح�صول املواطن جمانا على خدمات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية ،وعلى مرافق عالج الأمرا�ض دون �أي نوع من
�أنواع التمييز.
	- 2ت�شمل اخلطوات التي تتخذها ال��دول الأط��راف التدابري
التالية:
�أ 	-تطوير الرعاية ال�صحية الأولية و�ضمان جمانية و�سهولة
الو�صول �إىل املراكز التي تقدم هذه اخلدمات ب�صرف
النظر عن املوقع اجلغرايف �أو الو�ضع االقت�صادي.
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ب 	-العمل على مكافحة الأمرا�ض وقائي ًا وعالجي ًا مبا يكفل
خف�ض الوفيات.
ج  -ن�شر الوعي والتثقيف ا ل�صحي.
د  -مكافحة املمار�سات التقليدية ال�ضارة ب�صحة الفرد.
ه  -توفري الغذاء الأ�سا�سي ومياه ال�شرب النقية لكل فرد.
و  -مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفري الت�صريف ال�صحي.
ز 	-مكافحة امل�خ��درات وامل ��ؤث��رات العقلية والتدخني وامل��واد
ال�ضارة بال�صحة.

املادة الأربعون

	- 1تلتزم ال��دول الأط ��راف بتوفري احل�ي��اة ال�ك��رمي��ة ،ل��ذوي
الإعاقات النف�سية �أو اجل�سدية والتي تكفل لهم كرامتهم
مع تعزيز اعتمادهم على �أنف�سهم وتي�سري م�شاركتهم
الفعلية يف املجتمع.
	- 2توفر الدول الأطراف اخلدمات االجتماعية جمانا جلميع
ذوي الإعاقات ،كما توفر الدعم املادي للمحتاج من ه�ؤالء
الأ�شخا�ص و�أ�سرهم �أو للأ�سر التي ترعاهم .كما تقوم بكل
ما يلزم لتجنب �إيوائهم يف م�ؤ�س�سات الرعاية .ويف جميع
الأحوال تراعى امل�صلحة ال ُف�ضلى لل�شخ�ص املعاق.
	- 3تتخذ ال��دول الأط ��راف ك��ل ال�ت��داب�ير ال�لازم��ة للحد من
الإع��اق��ات بكل ال�سبل املمكنة ،مبا فيها برامج ال�صحة
الوقائية ون�شر الوعي والتثقيف.
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	- 4توفر ال��دول الأط��راف كل اخل��دم��ات التعليمية املنا�سبة
للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ات� ،آخ��ذة بعني االعتبار �أهمية
الدمج يف النظام التعليمي ،و�أهمية التدريب ،والت�أهيل
املهني ،والإعداد ملمار�سة العمل ،وتوفري العمل املنا�سب يف
القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.
	- 5توفر ال��دول الأط ��راف كل اخل��دم��ات ال�صحية املنا�سبة
للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ات ،مب��ا فيها �إع ��ادة الت�أهيل
لدجمهم يف املجتمع.
	- 6متكن ال��دول الأط���راف الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ات من
ا�ستخدام جميع مرافق اخلدمة العامة واخلا�صة.

املادة احلادية والأربعون

	- 1حمو الأمية التزام واجب على الدولة ،ولكل �شخ�ص احلق
يف التعليم.
	- 2ت�ضمن ال��دول الأط��راف ملواطنيها جمانية التعليم على
الأق��ل يف مرحلتيه االبتدائية والأ�سا�سية .ويكون التعليم
االبتدائي �إلزامي ًا ومتاح ًا مبختلف مراحله و�أنواعه للجميع
دون متييز.
	- 3تتخذ ال ��دول الأط���راف يف جميع امل�ي��ادي��ن ك��ل التدابري
املنا�سبة لتحقيق ال�شراكة بني الرجل وامل ��ر�أة من �أجل
حتقيق �أهداف التنمية الوطنية.
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	- 4ت�ضمن ال��دول الأط ��راف توفري تعليم ي�ستهدف التنمية
الكاملة ل�شخ�صية الإن�سان وتعزيز احرتام حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية.
	- 5تعمل ال��دول الأط��راف على دم��ج مبادئ حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية يف املناهج والأن�شطة التعليمية وبرامج
الرتبية والتكوين والتدريب الر�سمية وغري الر�سمية.
	- 6ت�ضمن ال��دول الأط ��راف و�ضع الآل�ي��ات الكفيلة بتحقيق
التعلم امل�ستمر مدى احلياة لكل املواطنني ،وو�ضع خطة
وطنية لتعليم الكبار.

املادة الثانية والأربعون

	- 1لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف احلياة الثقافية ويف التمتع
بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.
	- 2تعهد ال ��دول الأط� ��راف ب��اح�ترام ح��ري��ة البحث العلمي
والن�شاط املبدع ،و تكفل حماية امل�صالح املعنوية واملادية
الناجتة عن الإنتاج العلمي �أو الأدبي �أو الفني.
	- 3ت�سعى ال��دول الأط��راف للعمل امل�شرتك وتعزيز التعاون
فيما بينها على كل الأ�صعدة ومب�شاركة كاملة لأهل الثقافة
والإب ��داع ومنظماتهم من �أج��ل تطوير ال�برام��ج العلمية
والرتفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.
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املادة الثالثة والأربعون

ال يجوز تف�سري هذا امليثاق �أو ت�أويله على نحو ينتق�ص من احلقوق
واحلريات التي حتميها القوانني الداخلية للدول الأط��راف �أو
القوانني املن�صو�ص عليها يف املواثيق الدولية والإقليمية حلقوق
الإن�سان التي �صادقت عليها �أو �أقرتها مبا فيها حقوق املر�أة
والطفل والأ�شخا�ص املنتميني �إىل الأقليات.

املادة الرابعة والأربعون

تتعهد الدول الأطراف ب�أن تتخذ طبقا لإجراءاتها الد�ستورية
ولأحكام هذا امليثاق ما يكون �ضروري ًا لإعمال احلقوق املن�صو�ص
عليها من تدابري ت�شريعية �أو غري ت�شريعية.

املادة اخلام�سة والأربعون

	- 1تن�ش�أ مب��وج��ب ه��ذا امل�ي�ث��اق جلنة ت�سمى “جلنة حقوق
الإن�سان العربية” ي�شار �إليها فيما بعد با�سم “اللجنة”.
وتتكون من �سبعة �أع�ضاء تنتخبهم الدول الأطراف يف هذا
امليثاق باالقرتاع ال�سري.
	- 2ت�ؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف يف هذا امليثاق،
وي�شرتط يف املر�شحني لع�ضوية اللجنة �أن يكونوا من ذوي
اخل�برة والكفاءة العالية يف جمال عملها ،على �أن يعمل
�أع�ضاء اللجنة ب�صفتهم ال�شخ�صية وبكل جترد ونزاهة.
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	- 3ال يجوز �أن ت�ضم اللجنة �أكرث من �شخ�ص واحد من مواطني
الدولة الطرف ،ويجوز �إع��ادة انتخابه مرة واح��دة فقط
ويراعى مبد�أ التداول.
	- 4ينتخب �أع�ضاء اللجنة ملدة �أربع �سنوات على �أن تنتهي والية
ثالثة من الأع�ضاء املنتخبني يف االنتخاب لأول مرة بعد
عامني ويحددون عن طريق القرعة.
	- 5يطلب الأم�ي�ن ال�ع��ام جلامعة ال��دول العربية م��ن ال��دول
الأط ��راف تقدمي مر�شحيها قبل �ستة �أ�شهر م��ن موعد
االنتخابات .وتقوم الدول الأطراف بذلك يف غ�ضون ثالثة
�أ�شهر .ويبلغ الأمني العام الدول الأطراف بقائمة املر�شحني
قبل �شهرين من موعد انتخاب �أع�ضاء اللجنة .وينتخب
لع�ضوية اللجنة من يح�صل على �أعلى ن�سبة من �أ�صوات
احلا�ضرين .و�إذا كان عدد احلا�صلني على �أعلى الأ�صوات
�أكرث من العدد املطلوب ب�سبب الت�ساوي يف الأ�صوات بني
�أكرث من مر�شحُ ،يعاد االنتخاب بني املت�ساوين مرة �أخرى.
و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يختار الع�ضو �أو الأع�ضاء املطلوبون
عن طريق القرعة .ويجرى االنتخاب لأول مرة لع�ضوية
اللجنة يف مو عد ال يقل عن �ستة �أ�شهر من دخول امليثاق
حيز النفاذ.
	- 6يدعو الأم�ين العام ال��دول الأط ��راف الجتماع يخ�ص�ص
النتخابات �أع�ضاء اللجنة ،ويعقد يف مقر جامعة الدول
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العربية .ويعد الن�صاب مكتمال النعقاد االجتماع بح�ضور
�أغلبية ال��دول الأط ��راف .و�إذا مل يكتمل الن�صاب يدعو
الأمني العام �إىل اجتماع �آخر ،وينعقد بح�ضور ما ال يقل
عن ثلث الدول الأطراف ،و�إذا مل يكتمل الن�صاب يف هذا
االجتماع يدعو الأمني العام �إىل اجتماع ثالث ينعقد ب�أي
عدد من احلا�ضرين فيه من الدول الأطراف.
	- 7يدعو الأمني العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول ،وتنتخب
خالله رئي�سا لها م��ن ب�ين �أع�ضائها مل��دة عامني قابلة
للتجديد ملدة مماثلة وملرة واحدة ،وت�ضع اللجنة �ضوابط
عملها و�أ� �س �ل��وب ودوري� ��ة اج�ت�م��اع��ات�ه��ا .وت�ع�ق��د اللجنة
اجتماعاتها يف مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية.
ويجوز لها عقد اجتماعاتها يف �أي بلد طرف يف هذا امليثاق
بناء على دعوة منه.

املادة ال�ساد�سة والأربعون

	- 1يعلن الأمني العام عن املقاعد ال�شاغرة بعد �إخطاره من
قبل رئي�س اللجنة يف احلاالت الآتية:
�أ  -الوفاة.
ب  -اال�ستقالة.
ج –	�إذا انقطع ع�ضو يف اللجنة  -ب��إج�م��اع ر�أي �أع�ضائها
الآخ��ري��ن  -ع��ن اال�ضطالع بوظائفه ب��دون تقدمي عذر
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مقبول وب�سبب غري الغياب ذي الطابع امل�ؤقت.
�	- 2إذا �أعلن �شغور مقعد ما طبق ًا للفقرة ( )1وكانت والية
الع�ضو ال��ذي يجب ا�ستبداله ال تنق�ضي خ�لال الأ�شهر
ال�ستة التي تلي �إع�لان �شغور مقعده ،يقوم الأم�ين العام
جلامعة ال��دول العربية ب�إبالغ ذلك �إىل ال��دول الأط��راف
يف هذا امليثاق ،التي يجوز لها ،خالل مهلة �شهرين ،تقدمي
مر�شحني وفقا للمادة (اخلام�سة والأربعني) من �أجل ملء
املقعد ال�شاغر.
	- 3ي�ضع الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية قائمة ب�أ�سماء
جميع املر�شحني على هذا النحو،بالرتتيب الأبجدي ،ويبلغ
هذه القائمة �إىل الدول الأطراف يف هذا امليثاق .و�إذ ذاك
يجرى االنتخاب الالزم مللء املقعد ال�شاغر طبقا للأحكام
اخلا�صة بذلك.
	- 4كل ع�ضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد �أعلن �شغوره طبقا
للفقرة ( )1يتوىل مهام الع�ضوية فيها حتى انق�ضاء ما تبقى
من مدة والية الع�ضو الذي �شغر مقعده يف اللجنة مبقت�ضى
�أحكام تلك الفقرة.
	- 5يوفر الأم�ين العام �ضمن ميزانية جامعة ال��دول العربية
ما يلزم من موارد مالية وموظفني ومرافق لقيام اللجنة
بعملها ب�صورة فعالة ويعامل خ�براء اللجنة فيما يتعلق
باملكاف�أة وتغطية امل�صاريف معاملة خرباء الأمانة العامة.
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املادة ال�سابعة والأربعون

تتعهد الدول الأطراف ب�أن ت�ضمن لأع�ضاء اللجنة احل�صانات
ال�لازم��ة وال���ض��روري��ة حلمايتهم �ضد �أي �شكل م��ن �أ�شكال
امل�ضايقات �أو ال�ضغوط املعنوية �أو املادية �أو �أي تتبعات ق�ضائية
ب�سبب مواقفهم �أو ت�صريحاتهم يف �إط��ار قيامهم مبهامهم
ك�أع�ضاء يف اللجنة.

املادة الثامنة والأربعون

	- 1تتعهد الدول الأطراف بتقدمي تقارير ب�ش�أن التدابري التي
اتخذتها لإعمال احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف
هذا امليثاق ،وبيان التقدم املحرز للتمتع بها .ويتوىل الأمني
العام جلامعة الدول العربية بعد ت�سلمه التقارير �إحالتها
�إىل اللجنة للنظر فيها.
	- 2تقوم ال��دول الأط��راف بتقدمي التقرير الأول �إىل اللجنة
خالل �سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز التنفيذ بالن�سبة
لكل دولة طرف ،وتقرير ًا دوري� ًا كل ثالثة �أع��وام .ويجوز
للجنة �أن تطلب من الدول الأطراف معلومات �إ�ضافية ذات
�صلة بتنفيذ امليثاق.
	- 3تدر�س اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقاً
للفقرة ( )2بح�ضور من ميثل الدولة املعنية ملناق�شة التقرير.
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	- 4تناق�ش اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها وتقدم التو�صيات
الواجب اتخاذها طب ًقا لأهداف امليثاق.
	- 5حتيل اللجنة تقري ًرا �سنو ًيا يت�ضمن مالحظاتها وتو�صياتها
�إىل جمل�س اجلامعة عن طريق الأمني العام.
	- 6تعترب تقارير اللجنة ومالحظاتها اخلتامية وتو�صياتها
وثائق علنية تعمل اللجنة على ن�شرها على نطاق وا�سع.

املادة التا�سعة والأربعون

	- 1يعر�ض الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية هذا امليثاق
بعد موافقة جمل�س اجلامعة عليه -على الدول الأع�ضاءللتوقيع والت�صديق عليه �أو االن�ضمام �إليه.
	- 2يدخل هذا امليثاق حيز النفاذ بعد �شهرين من تاريخ �إيداع
وثيقة الت�صديق ال�سابعة لدى الأمانة العامة جلامعة الدول
العربية.
ً
	- 3ي�صبح هذا امليثاق نافذا بالن�سبة لكل دولة  -بعد دخوله
حيز النفاذ  -بعد �شهرين من تاريخ �إيداع وثيقة ت�صديقها
�أو ان�ضمامها لدى الأمانة العامة.
	- 4يقوم الأمني العام ب�إخطار الدول الأع�ضاء ب�إيداع وثيقة
الت�صديق �أو االن�ضمام.
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املادة اخلم�سون

ميكن لأية دولة طرف ،بوا�سطة الأمني العام تقدمي اقرتاحات
مكتوبة لتعديل هذا امليثاق ،وبعد تعميم هذه التعديالت على
الدول الأع�ضاء يدعو الأمني العام الدول الأط��راف للنظر يف
التعديالت املقرتحة لإقرارها قبل عر�ضها على جمل�س اجلامعة
العتمادها.

املادة احلادية واخلم�سون

يبد�أ نفاذ التعديالت بالن�سبة للدول الأط��راف التي �صدقت
عليها بعد اكتمال ت�صديق ثلثي الدول الأطراف على التعديالت.

املادة الثانية واخلم�سون

ميكن لأي��ة دول��ة ط��رف �أن تقرتح مالحق �إ�ضافية اختيارية
لهذا امليثاق ويتخذ يف �إقرارها الإج��راءات التي تتبع يف �إقرار
تعديالت امليثاق.

املادة الثالثة واخلم�سون

	- 1يجوز لأ ية دولة  -عند توقيع هذا امليثاق �أو عند �إيداع وثائق
الت�صديق عليه �أو االن�ضمام �إليه � -أن تتحفظ على �أية مادة
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يف امليثاق ،على �أال يتعار�ض هذا التحفظ مع هدف امليثاق
وغر�ضه الأ�سا�سي.
	- 2يجوز  -يف �أي وقت  -لأية دولة طرف �أبدت حتفظ ًا وفق ًا
للفقرة (  )1من هذه املادة� ،أن ت�سحب هذا التحفظ ب�إر�سال
�إ�شعار �إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية.
	- 3يقوم الأم�ين العام ب�إ�شعار ال��دول الأع�ضاء بالتحفظات
املبداة وبطلبات �سحبها.
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