امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
تمــت إجارتــه مــن قبــل مجلــس الرؤســاء األفارقــة بدورتــه العاديــة رقــم 18
فــي نيروبــي (كينيــا) يونيــو .1981

الديباجة
إن الدول األعضاء فى منظمة الوحدة األفريقية األطراف فى هذا امليثاق
املشارإليه بـ «امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب»،
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إذ تذكــر بالق ـرار رقــم ( 115دورة  )16الصــادر عــن الــدورة العاديــة
السادســة عشــرملؤتمــررؤســاء دول وحكومــات منظمــة الوحــدة األفريقيــة التــي
عقــدت فــي الفتــرة مــن  17إلــى  30مــن يوليــو ســنة  1979فــي منروفيا-ليبيريــا بشــأن
إعــداد مشــروع أولــى مليثــاق أفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب تمهيــدا إلنشــاء
أجهــزة للنهــوض بحقــوق اإلنســان والشــعوب وحمايتهــا.
وإذ تذكــر تأخــذ فــى االعتبــار ميثــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة الــذي
ينــص علــى أن الحريــة واملســاواة والعدالــة والكرامــة أهــداف سياســية لتحقيــق
التطلعــات املشــروعة للشــعوب األفريقيــة،

وإذ تــدرك فضائــل تقاليدنــا التاريخيــة وقيــم الحضــارة األفريقيــة التــى
ينبغى أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق اإلنسان والشعوب،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

وإذ تؤكــد مجــددا تعهدهــا الرســمي الــوارد فــي املــادة  2مــن امليثــاق املشــار
إليــه بإزالــة جميــع أشــكال االســتعمار مــن أفريقيــا وتنســيق وتكثيــف تعاونهــا
وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشــعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي
آخــذة فــي الحســبان ميثــاق منظمــة األمــم املتحــدة واإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان،

وإذ تقــربــأن حقــوق اإلنســان األساســية ترتكــزعلــى خصائــص بنــى البشــر
مــن جانــب ممــا يبــرر حمايتهــا الوطنيــة والدوليــة وبــأن حقيقــة واحت ـرام حقــوق
الشــعوب يجــب أن يكفــا بالضــرورة حقــوق اإلنســان مــن جانــب آخــر،
وإذ تــرى أن التمتــع بالحقــوق والحريــات يقت�ضــي أن ينهــض كل واحــد
بواجباتــه،
وإذ تعــرب عــن اقتناعهــا بأنــه أصبــح مــن الضــرورى كفالــة اهتمــام
خــاص للحــق فــى التنميــة وبــأن الحقــوق املدنيــة والسياســية ال يمكــن فصلهــا
عــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،ســواء فــى مفهومهــا أو فــى
عامليتهــا وبــأن الوفــاء بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يضمــن
التمتــع بالحقــوق املدنيــة والسياســية،
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وإذ تعــي واجبهــا نحــو التحريــر الكامــل ألفريقيــا التــي ال ت ـزال شــعوبها
تناضــل مــن أجــل اســتقاللها الحقيقــي وكرامتهــا وتلتــزم بالقضــاء علــى االســتعمار
واالســتعمارالجديــد والفصــل العنصــري والصهيونيــة وتصفيــة قواعــد العدوان
العســكرية األجنبيــة وكذلــك إزالــة كافــة أشــكال التفرقــة وال ســيما تلــك القائمــة
علــى أســاس العنصــر أو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو ال ـرأي
السيا�ســي،
وإذ تؤكــد مــن جديــد تمســكها بحريــات وحقــوق اإلنســان والشــعوب
املضمنــة فــى اإلعالنــات واالتفاقيــات وســائر الوثائــق التــى تــم إقرارهــا فــى إطــار
منظمــة الوحــدة األفريقيــة وحركــة البلــدان غيــر املنحــازة ومنظمــة األمــم
املتحــدة،

الصكوك اإلقليمية

وإذ تعــرب عــن إدراكهــا الحــازم بمــا يقــع عليهــا مــن واجــب النهــوض بحقــوق
وحريــات اإلنســان والشــعوب وحمايتهــا آخــذة فــى الحســبان األهميــة األساســية
التــى درجــت أفريقيــا علــى إيالئهــا لهــذه الحقــوق والحريــات،
اتفقت على ما يلي:

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الجزء األول :الحقوق والواجبات
الباب األول :حقوق اإلنسان والشعوب
املادة 1
تعتــرف الــدول األعضــاء فــى منظمــة الوحــدة األفريقيــة األط ـراف فــى هــذا
امليثــاق بالحقــوق والواجبــات والحريــات الــواردة فيــه وتتعهــد باتخــاذ اإلجـراءات
التشــريعية وغيرهــا مــن أجــل تطبيقهــا.
املادة 2
يتمتــع كل شــخص بالحقــوق والحريــات املعتــرف بهــا واملكفولــة فــى هــذا
امليثــاق دون تمييــز خاصــة إذا كان قائمــا علــى العنصــر أو العــرق أو اللــون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السيا�سى أو أى رأي آخر ،أو املنشأ الوطني أو
االجتماعــي أو الثــروة أو املولــد أو أى وضــع آخــر.
املادة 3
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 -1الناس سواسية أمام القانون.
 -2لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون.
املادة 4
ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان .ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه
البدنية واملعنوية .وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.
املادة 5

املادة 6
لكل فرد الحق فى الحرية واألمن الشخ�صى وال يجوز حرمان أى شخص
مــن حريتــه إال للدوافــع وفــى حــاالت يحددهــا القانــون ســلفا ،وال يجــوز بصفــة
خاصــة القبــض علــى أى شــخص أو احتجــازه تعســفيا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

لكل فرد الحق فى احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية وحظر
كافة أشكال استغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة
أنواعه والعقوبات واملعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو املذلة.

املادة 7
 -1حق التقا�ضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
أ -الحــق فــي اللجــوء إلــى املحاكــم الوطنيــة املختصــة بالنظــر فــى عمــل يشــكل
خرقــا للحقــوق األساســية املعتــرف لــه بهــا ،والتــي تتضمنهــا االتفاقيــات
والقوانيــن واللوائــح والعــرف الســائد،
ب -اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
ج -حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيارمدافع عنه،
د -حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.
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 -2ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل ال يشكل جرما
يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه ،وال عقوبة إال بنص ،والعقوبة شخصية.
املادة 8
حريــة العقيــدة وممارســة الشــعائر الدينيــة مكفولــة ،وال يجــوز تعريــض
أحد إلجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات ،مع مراعاة القانون والنظام العام.
املادة 9
 -1من حق كل فرد أن يحصل على املعلومات.
 -2يحــق لــكل إنســان أن يعبــر عــن أفــكاره وينشــرها فــى إطــار القوانيــن
واللوا ئــح.

الصكوك اإلقليمية

املادة 10
 -1يحــق لــكل إنســان أن يكــون وبحريــة جمعيــات مــع آخريــن شــريطة أن
يلتــزم باألحــكام التــى حددهــا القانــون.
 -2ال يجــوز إرغــام أى شــخص علــى االنضمــام إلــى أي جمعيــة علــى أال
يتعــارض ذلــك مــع االلت ـزام بمبــدأ التضامــن املنصــوص عليــه فــي هــذا امليثــاق.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 11
يحــق لــكل إنســان أن يجتمــع بحريــة مــع آخريــن وال يحــد ممارســة هــذا
الحق إال شرط واحد أال وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح
خاصة ما تعلق منها بمصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو
حقــوق األشــخاص وحرياتهــم.
املادة 12
 -1لــكل شــخص الحــق فــى التنقــل بحريــة واختيــارإقامتــه داخــل دولــة مــا
شــريطة االلت ـزام بأحــكام القانــون.
 -2لــكل شــخص الحــق فــي مغــادرة أي بلــد بمــا فــي ذلــك بلــده ،كمــا أن لــه
الحــق فــي العــودة إلــى بلــده وال يخضــع هــذا الحــق أليــة قيــود إال إذا نــص عليهــا
القانــون وكانــت ضروريــة لحمايــة األمــن القومــي ،النظــام العــام ،الصحــة ،أو
األخــاق العامــة.
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 -3لكل شخص الحق عند اضطهاده فى أن يسعى ويحصل على ملجأ في
أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد ولالتفاقيات الدولية.
 -4وال يجــوز طــرد األجنبــي الــذي دخــل بصفــة قانونيــة إلــى أرا�ضــى دولــة مــا
طــرف فــى هــذا امليثــاق إال بقـرارمطابــق للقانــون.
 -5يحــرم الطــرد الجماعــى لألجانــب .والطــرد الجماعــي هــو الــذي يســتهدف
مجموعــات عنصريــة ،عرقيــة ودينيــة.
املادة 13

 -2لكل املواطنين الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومية فى بلدهم.
 -3لــكل شــخص الحــق فــى االســتفادة مــن املمتلــكات والخدمــات العامــة
وذلــك فــى إطــاراملســاواة التامــة للجميــع أمــام القانــون.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -1لــكل املواطنيــن الحــق فــى املشــاركة بحريــة فــى إدارة الشــئون العامــة
لبلدهــم ســواء مباشــرة أو عــن طريــق ممثليــن يتــم اختيارهــم بحريــة وذلــك طبقــا
ألحــكام القانــون.

املادة 14
حــق امللكيــة مكفــول وال يجــوز املســاس بــه إال لضــرورة أو مصلحــة عامــة
طبقــا ألحــكام القوانيــن الصــادرة فــى هــذا الصــدد.
املادة 15
حــق العمــل مكفــول فــى ظــل ظــروف متكافئــة ومرضيــة مقابــل أجــرمتكافــئ
مــع عمــل متكافئ.
املادة 16
 -1لــكل شــخص الحــق فــى التمتــع بأفضــل حالــة صحيــة بدنيــة وعقليــة
يمكنــه الوصــول إليهــا.
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 -2تتعهــد الــدول األطـراف فــى هــذا امليثــاق باتخــاذ التدابيــرالالزمــة لحمايــة
صحــة شــعوبها وضمــان حصولهــا علــى العنايــة الطبيــة فــى حالــة املرض.
املادة 17
 -1حق التعليم مكفول للجميع.
 -2لكل شخص الحق فى االشتراك بحرية فى الحياة الثقافية للمجتمع.
 -3النهــوض باألخالقيــات العامــة والقيــم التقليديــة التــى يعتــرف بهــا
املجتمــع وحمايتهــا واجــب علــى الدولــة فــى نطــاق الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان.
املادة 18

الصكوك اإلقليمية

 -1األســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة وأســاس املجتمــع ،وعلــى الدولــة حمايتهــا
والســهرعلى صحتها وســامة أخالقياتها.
 -2الدولــة ملزمــة بمســاعدة األســرة فــي أداء رســالتها كحمايــة لألخالقيــات
والقيــم التقليديــة التــى يعتــرف بهــا املجتمــع.
 -3يتعيــن علــى الدولــة القضــاء علــى كل تمييــزضــد امل ـرأة وكفالــة حقوقهــا
وحقوق الطفل على نحوما هومنصوص عليه فى االعالنات واالتفاقيات الدولية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -4للمسنين أواملعوقين الحق أيضا فى تدابيرحماية خاصة تالئم حالتهم
البدينة أواملعنوية.
املادة 19
الشــعوب كلهــا سواســية وتتمتــع بنفــس الكرامــة ولهــا نفــس الحقــوق،
وليــس هنــاك مــا يبــرر ســيطرة شــعب علــى شــعب آخــر.
املادة 20
 -1لكل شعب الحق فى الوجود ،ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير
مصيــره ولــه أن يحــدد بحريــة وضعــه السيا�ســي وأن يكفــل تنميتــه االقتصاديــة
واالجتماعيــة علــى النحــو الــذى يختــاره بمحــض إرادتــه.
 -2للشــعوب املســتعمرة املقهــورة الحــق فــى أن تحــرر نفســها مــن أغــال
الســيطرة واللجــوء إلــى كافــة الوســائل التــى يعتــرف بهــا املجتمــع.
 -3لجميــع الشــعوب الحــق فــى الحصــول علــى املســاعدات مــن الــدول
األطراف فى هذا امليثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة األجنبية سواء كانت
سياســية أم اقتصاديــة أم ثقافيــة.
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املادة 21
 -1تتصــرف جميــع الشــعوب بحريــة فــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.
ويمــارس هــذا الحــق ملصلحــة الســكان وحدهــم .وال يجــوز حرمــان شــعب مــن هــذا
الحــق بــأى حــال مــن األحــوال.

 -3يمــارس التصــرف الحــر فــى الثــروات واملــوارد الطبيعيــة دون مســاس
بااللت ـزام بتنميــة تعــاون اقتصــادى دولــي قائــم علــى أســاس االحت ـرام املتبــادل
والتبــادل املنصــف ومبــادئ القانــون الدولــي.
 -4تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذا امليثــاق بصفــة فرديــة أو جماعيــة
بممارســة حــق التصــرف فــي ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة بهــدف تقويــة الوحــدة
األفريقيــة والتضامــن األفريقــي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -2فــي حالــة االســتيالء ،للشــعب الــذى تــم االســتيالء علــى ممتلكاتــه الحــق
املشــروع فــى اســتردادها وفــى التعويــض املالئــم.

 -5تتعهــد الــدول األط ـراف فــى هــذا امليثــاق بالقضــاء علــى كل أشــكال
االســتغالل االقتصــادى األجنبــي وخاصــة مــا تمارســه االحتــكارات الدوليــة وذلــك
تمكينا لشعوبها من االستفادة بصورة تامة من املكاسب الناتجة عن مواردها
الطبيعيــة.
املادة 22
 -1لــكل الشــعوب الحــق فــى تنميتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
مــع االحت ـرام التــام لحريتهــا وذاتيتهــا والتمتــع املتســاوي بالت ـراث املشــترك للجنــس
البشــرى.
 -2مــن واجــب الــدول بصــورة منفــردة أو بالتعــاون مــع اآلخريــن ضمــان
ممارســة حــق التنميــة.
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املادة 23
 -1للشــعوب الحــق فــى الســام واألمــن علــى الصعيديــن الوطنــى والدولــي.
وتحكــم العالقــات بيــن الــدول مبــادئ التضامــن والعالقــات الوديــة التــى
أكدهــا ضمنيــا ميثــاق األمــم املتحــدة وأكدهــا مجــددا  .ميثــاق منظمــة الوحــدة
األفريقيــة.
 -2بغيــة تعزيــز الســلم والتضامــن والعالقــات الوديــة تتعهــد الــدول
األط ـراف فــى هــذا امليثــاق بحظــر:

الصكوك اإلقليمية

أ -أن يقــوم شــخص يتمتــع بحــق اللجــوء طبقــا ملنطــوق املــادة  12مــن هــذا
امليثــاق بــأى أنشــطة تخريبيــة موجهــة ضــد بلــده األصلــي أو ضــد أى دولــة
أخــرى طــرف فــى هــذا امليثــاق.
ب -أن تســتخدم أراضيهــا كقواعــد تنطلــق منهــا األنشــطة التخريبيــة أو
اإلرهابيــة املوجهــة ضــد شــعب أى دولــة أخــري طــرف فــي هــذا امليثــاق.
املادة 24
لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة ومالئمة لتنميتها.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 25
يقــع علــى الــدول األط ـراف فــى هــذا امليثــاق واجــب النهــوض بالحقــوق
والحريات الواردة فى هذا امليثاق ،وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية
واإلعالم ،واتخاذ التدابيرالتى من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق
ومــا يقابلهــا مــن التزامــات وواجبــات.
املادة 26
يتعيــن علــى الــدول األطـراف علــى هــذا امليثــاق ضمــان اســتقالل املحاكــم
وإتاحة إنشــاء وتحســين املؤسســات الوطنية املختصة التى يعهد إليها بالنهوض
وبحمايــة الحقــوق والحريــات التــى يكفلهــا هــذا امليثــاق.
الباب الثاني :الواجبات
املادة 27
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 -1تقع على عاتق كل شخص واجبات نحوأسرته واملجتمع ونحوالدولة
وسائراملجموعات املعترف بها شرعا ونحواملجتمع الدولي.
 -2تمــارس حقــوق وحريــات كل شــخص فــى ظــل احت ـرام حقــوق اآلخريــن
واألمــن الجماعــى واألخــاق واملصلحــة العامــة.
املادة 28

املادة 29
عالوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات اآلتية:
 -1املحافظــة علــى انســجام تطــور أســرته والعمــل مــن أجــل تماســكها
واحترامها كما أن عليه احترام والديه فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند
الحاجــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

يقــع علــى عاتــق كل شــخص واجــب احتـرام ومراعــاة أقرانــه دون أي تمييــز
واالحتفــاظ بعالقــات تســمح باالرتقــاء باالحتـرام والتســامح املتبادليــن وصيانتهمــا
وتعزيزهما.

 -2خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية فى خدمة
هذا املجتمع.
 -3عــدم تعريــض أمــن الدولــة التــى هــو مــن رعاياهــا أو مــن املقيميــن فيهــا
للخطــر.
 -4املحافظــة علــى التضامــن االجتماعــي والوطنــي وتقويتــه وخاصــة عنــد
تعــرض هــذا التضامــن ملــا يهــدده.
 -5املحافظة على االستقالل الوطني وسالمة وطنه وتقويتهما وأن يساهم
بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط املنصوص عليها في القانون.
 -6العمــل بأق�صــى مــا لديــه مــن قــدرات وإمكانيــات ودفــع الضرائــب التــي
يفرضهــا القانــون للحفــاظ علــى املصالــح األساســية للمجتمــع.
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 -7املحافظة في إطارعالقاته مع املجتمع على القيم الثقافية األفريقية
اإليجابيــة وتقويتهــا وبــروح مــن التســامح والحــوار والتشــاور ،واإلســهام بصفــة
عامــة فــي االرتقــاء بســامة أخالقيــات املجتمــع.
 -8اإلســهام بأق�صــى مــا فــي قدراتــه وفــي كل وقــت وعلــى كافــة املســتويات فــي
تنميــة الوحــدة األفريقيــة وتحقيقهــا.

الجزء الثاني :تدابيرالحماية
الباب األول :تكوين وتنظيم اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
املادة 30

الصكوك اإلقليمية

تنشــأ فــي إطــارمنظمــة الوحــدة األفريقيــة لجنــة أفريقيــة لحقــوق اإلنســان
والشــعوب يشــارإليهــا فيمــا يلــي باســم «اللجنــة» وذلــك مــن أجــل النهــوض بحقــوق
اإلنســان والشــعوب في أفريقيا وحمايتها.
املادة 31
 -1تتكــون اللجنــة مــن أحــد عشــر عضــوا يتــم اختيارهــم مــن بيــن
الشــخصيات اإلفريقيــة التــي تتحلــى بأعلــى قــدر مــن االحت ـرام ومشــهود لهــا
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

بســمو األخــاق والنزاهــة والحيــدة وتتمتــع بالكفــأة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
والشــعوب مــع ضــرورة االهتمــام بخاصــة باشــتراك األشــخاص ذوي الخبــرة فــي
مجــال القانــون.
 -2يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.
املادة 32
ال يجوز أن تضم اللجنة أكثرمن عضو من نفس الدولة.
املادة 33
ينتخــب مؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات أعضــاء اللجنــة عــن طريــق
االقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول األطراف في هذا امليثاق.
املادة 34
ال يجــوز ألي دولــة طــرف فــي هــذا امليثــاق أن ترشــح أكثــر مــن شــخصين،
وينبغــي أن يكــون املرشــحون مــن رعايــا الــدول األطـراف فــي هــذا امليثــاق .وحينمــا
تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غيرمواطنيها.
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املادة 35
 -1يدعــو األميــن العــام ملنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة الــدول األطـراف فــي هــذا
امليثــاق قبــل أربعــة أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ إج ـراء االنتخابــات إلــى التقــدم
بمرشــحيها لعضويــة اللجنــة.

املادة 36
يتــم انتخــاب أعضــاء اللجنــة ملــدة ســت ســنوات قابلــة للتجديــد علــى أن
تنتهــي فتــرة عمــل أربعــة مــن األعضــاء املنتخبيــن فــي االنتخابــات األولــي بعــد عاميــن
وتنتهــي فتــرة عمــل ثالثــة آخريــن فــي نهايــة أربــع ســنوات.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -2يعــد األميــن العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة قائمــة املرشــحين علــى
أســاس الترتيــب األبجــدي ويرفعهــا إلــى رؤســاء الــدول والحكومــات قبــل شــهرعلــى
األقــل مــن تاريــخ إج ـراء االنتخابــات.

املادة 37
يجري رئيس مؤتمررؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية عقب
االنتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء األعضاء املشارإليهم في املادة .36
املادة 38
يتعهــد أعضــاء اللجنــة رســميا بعــد انتخابهــم بــأداء واجباتهــم علــى الوجــه
األكمــل بإخــاص وحيــدة.
املادة 39
 -1في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على
الفــور بإبــاغ األميــن العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة الــذي يعلــن عــن املنصــب
الشــاغراعتبــارا مــن تاريــخ الوفــاة أو تاريــخ ســريان مفعــول االســتقالة.
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 -2فــي حالــة إجمــاع رأي األعضــاء اآلخريــن باللجنــة علــى توقــف أحــد
األعضــاء عــن أداء واجباتــه ألي ســبب غيــر الغيــاب املؤقــت ،يتعيــن علــى رئيــس
اللجنــة أن يبلــغ ذلــك إلــى األميــن العــام ملنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة الــذي يعلــن أن
املقعــد شــاغر.
 -3فــي كلتــا الحالتيــن ســالفتي الذكــر يســتبدل مؤتمــر رؤســاء الــدول
والحكومــات العضــو الــذي صــارمقعــده شــاغرا للفتــرة الباقيــة مــن مــدة عملــه مــا
لــم تكــن هــذه الفتــرة أقــل مــن ســتة شــهور.
املادة 40

الصكوك اإلقليمية

يبقى كل عضو باللجنة في منصبه إلى تاريخ تولي خلفه ملهامه.
املادة 41
يتولــى األميــن العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة مهمــة تعيــن أميــن اللجنــة،
ويوفــركذلــك العامليــن والخدمــات الالزمــة لتمكيــن اللجنــة مــن القيــام بمهامهــا
بفاعليــة .وتتحمــل منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة تكاليــف العامليــن والوســائل
والخدمــات.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 42
 -1تنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه ملدة عامين قابلة للتجديد.
 -2تضع اللجنة نظامها الداخلي.
 -3يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.
 -4عند تعادل األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 -5ال يجــوز لألميــن العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة حضــور اجتماعــات
اللجنــة ،وال يشــترك فــي مداوالتهــا وال فــي التصويــت .علــى أنــه يجــوز لرئيــس اللجنــة
دعوتــه إلــى أخــذ الكلمــة أمامهــا.
املادة 43
يتمتــع أعضــاء اللجنــة خــال مباشــرتهم مهامهــم باالمتيــازات والحصانــات
الدبلوماســية املمنوحــة بموجــب اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة الخاصــة
باالمتيــازات والحصانــات الدبلوماســية.
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املادة 44
تــدرج مكافــآت واســتحقاقات أعضــاء اللجنــة فــي امليزانيــة العاديــة ملنظمــة
الوحــدة اإلفريقية.
الباب الثاني :اختصاصات اللجنة
املادة 45
 -1النهوض بحقوق اإلنسان والشعوب ،وبخاصة:
أ -تجميــع الوثائــق وإجـراء الدراســات والبحــوث حــول املشــاكل اإلفريقيــة فــي
مجال حقوق اإلنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية
واملؤتم ـرات ونشــر املعلومــات وتشــجيع املؤسســات الوطنيــة والشــعوب
وتقديــم املشــورة ورفــع التوصيــات إلــى الحكومــات عنــد الضــرورة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

تقوم اللجنة بما يلي:

ب -صياغــة ووضــع املبــادئ والقواعــد التــي تهــدف إلــى حــل املشــاكل القانونيــة
املتعلقــة بالتمتــع بحقــوق اإلنســان والشــعوب والحريــات األساســية لكــي
تكــون أساســا لســن النصــوص التشــريعية مــن قبــل الحكومــات األفريقيــة.
ج -التعــاون مــع ســائر املؤسســات اإلفريقيــة أو الدوليــة املعنيــة بالنهــوض
بحقــوق اإلنســان والشــعوب وحمايتهــا.
 .2ضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان والشــعوب طبقــا للشــروط الــواردة فــي
هــذا امليثــاق.
 .3تفسيركافة األحكام الواردة في هذا امليثاق بناء على طلب دولة طرف
أو إحــدى مؤسســات منظمــة الوحــدة األفريقيــة أو منظمــة تعتــرف بهــا منظمــة
الوحــدة األفريقيــة.
 .4القيام بأي مهام أخري قد يوكلها إليها مؤتمررؤساء الدول والحكومات.
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الباب الثالث :إجراء اللجنة
املادة 46
يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية وسيلة مالئمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع
خاصة إلى األمين العام أوإلى أي شخص آخرقادرعلى تزويدها باملعلومات.
مراسالت الدول األطراف في هذا الشأن
املادة 47

الصكوك اإلقليمية

إذا كانــت لــدي دولــة طــرف فــي هــذا امليثــاق أســباب معقولــة لالعتقــاد بــأن
دولــة أخــري طرفــا فيــه قــد انتهكــت أحكامــه فــإن لهــا أن تلفــت نظرهــا كتابــة لهــذا
االنتهاك ،وتوجه هذه الرسالة أيضا إلى األمين العام ملنظمة الوحدة األفريقية
وإلــى رئيــس اللجنــة .وعلــى الدولــة التــي وجهــت إليهــا الرســالة أن تقــدم توضيحــات
أو بيانات مكتوبة حول هذه املســألة خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشــهرمن تاريخ
اســتالمها للرســالة علــى أن تتضمــن هــذه التوصيــات والبيانــات بقــدر اإلمــكان
بيانــات عــن القوانيــن واللوائــح اإلجرائيــة املطبقــة أوالتــي يمكــن تطبيقهــا وكذلــك
عــن وســائل اإلنصــاف التــي تــم اســتنفاذها بالفعــل أو التــي ال تـزال متاحــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 48
إذا لــم تتــم خــال ثالثــة أشــهرمــن تاريــخ تلقــي الرســالة األصليــة مــن جانــب
الدولة املوجهة إليها تسوية القضية على نحو مرض لكال الطرفين املعنيين عن
طريــق املفاوضــات الثنائيــة أو أي إج ـراء آخــر ،يحــق لــكل مــن الدولتيــن عــرض
هــذه القضيــة علــى اللجنــة بإبــاغ رئيســها وإخطــارالدولــة األخــرى املعنيــة واألميــن
العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة.
املادة 49
مــع مراعــاة أحــكام املــادة  47يجــوز ألي دولــة طــرف فــي هــذا امليثــاق إذا
رأت أن دولــة أخــري طرفــا فيــه قــد انتهكــت أحكامــه أن تخطــر اللجنــة مباشــرة
بتوجيــه رســالة إلــى رئيســها واألميــن العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة والدولــة
املعنيــة.
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املادة 50
ال يجــوز للجنــة النظــر فــي أي موضــوع يعــرض عليهــا إال بعــد التأكــد مــن
اســتنفاذ كل وســائل اإلنصــاف الداخليــة إن وجــدت مــا لــم يتضــح أن إجـراءات
النظــرفيهــا قــد طالــت ملــدة غيــرمعقولــة.
املادة 51
يجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف املعنية تزويدها بأية معلومة
ذات صلة باملوضوع.

املادة 52
تتولى اللجنة بعد حصولها على املعلومات التي تراها ضرورية من الدول
األط ـراف املعنيــة أو أي مصــادر أخــري وبعــد اســتنفاذ كافــة الوســائل املالئمــة
للتوصــل إلــى حــل ودي قائــم علــى احت ـرام حقــوق اإلنســان والشــعوب ،إعــداد
تقريــرتســرد فيــه الوقائــع والنتائــج التــي اســتخلصتها ،ويتــم إعــداد هــذا التقريــر
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

يجــوز للــدول األطـراف أن تكــون ممثلــة أمــام اللجنــة عنــد بحثهــا للموضــوع
وأن تقدم مالحظات مكتوبة أو شــفوية.

فــي مــدة معقولــة مــن تاريــخ اإلخطــاراملشــارإليــه فــي املــادة  48ثــم يحــال إلــى الــدول
املعنيــة ويرفــع إلــى مؤتمــررؤســاء الــدول والحكومــات.
املادة 53
يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلى مؤتمررؤساء الدول والحكومات أن
تطرح أي توصيات تراها مفيدة.
املادة 54
تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية ملؤتمررؤساء الدول والحكومات تقريرا
حول أنشطتها.
املراسالت األخرى
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املادة 55
يقــوم أميــن اللجنــة قبــل انعقــاد كل دورة بوضــع قائمــة املراســات الــواردة
مــن غيــرالــدول األطـراف فــي امليثــاق ويقدمهــا إلــى أعضــاء اللجنــة الذيــن يجــوز لهــم
طلــب االطــاع عليهــا والنظــرفيها.
وتنظراللجنة في هذه املراسالت بناء على طلب األغلبية املطلقة ألعضائها.
املادة 56
تنظراللجنة في املراسالت الواردة املنصوص عليها في املادة  55واملتعلقة
بحقوق اإلنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:

الصكوك اإلقليمية

 -1أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكراسمه.
 -2أن تكــون متمشــية مــع ميثــاق منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة أو مــع هــذا
امليثــاق.
 -3أن ال تتضمن ألفاظا نابية أو مســيئة إلى الدولة املعنية أو مؤسســاتها
أو منظمة الوحدة اإلفريقية.
 -4أالتقتصرفقط على تجميع األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم الجماهيرية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -5أن تأتــي بعــد اســتنفاد وســائل اإلنصــاف الداخليــة إن وجــدت مــا لــم
يتضــح للجنــة أن إجـراءات وســائل اإلنصــاف هــذه قــد طالــت بصــورة غيــرعاديــة.
 -6أن تقــدم للجنــة خــال فتــرة زمنيــة معقولــة مــن تاريــخ اســتنفاد
وســائل اإلنصــاف الداخليــة أو مــن التاريــخ الــذي حددتــه اللجنــة لبــدء النظــر
فــي املوضــوع.
 -7أال تتعلــق بحــاالت تمــت تســويتها طبقــا ملبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة
وميثــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة وأحــكام هــذا امليثــاق.
املادة 57
يتعيــن علــى رئيــس اللجنــة وقبــل النظــرفــي جوهــراملوضــوع إخطــارالدولــة
املعنيــة بأيــة مراســلة متعلقــة بهــا.
املادة 58

457

 -1إذا اتضــح للجنــة بعــد مداوالتهــا حــول رســالة أو أكثــر تتنــاول حــاالت
بعينهــا يبــدو أنهــا تكشــف عــن انتهــاكات خطيــرة أو جماعيــة لحقــوق اإلنســان
والشــعوب فعليهــا أن توجــه نظــر مؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات إلــى هــذه
األوضــاع.
 -2وفــي هــذه الحالــة يمكــن ملؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات أن يطلــب
من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه األوضاع وأن ترفع تقريرا مفصال
يتضمــن النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا.

املادة 59
 -1تظل كافة التدابيراملتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر
رؤساء الدول والحكومات خالف ذلك.
 -2علــى أنــه يمكــن لرئيــس اللجنــة نشــرهــذا التقريــربنــاء علــى قـرارصــادر
مــن مؤتمــررؤســاء الــدول والحكومــات.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -3تبلغ اللجنة رئيس مؤتمررؤساء الدول والحكومات بالحاالت العاجلة
التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.

 -3يقوم رئيس اللجنة بنشرالتقريرالخاص بأنشطتها بعد أن ينظرفيه
مؤتمررؤســاء الدول والحكومات.
الباب الرابع :املبادئ التي يمكن تطبيقها
املادة 60
تسترشــد اللجنــة بالقانــون الدولــي الخــاص بحقــوق اإلنســان والشــعوب
وبخاصــة باألحــكام الــواردة فــي مختلــف الوثائــق اإلفريقيــة املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان والشــعوب وأحــكام ميثــاق األمــم املتحــدة وميثــاق منظمــة الوحــدة
األفريقيــة واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان وأحــكام ســائرالوثائــق التــي أقرتهــا
األمــم املتحــدة والــدول اإلفريقيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والشــعوب ،وكذلــك
أحــكام مختلــف الوثائــق التــي أقرتهــا املؤسســات املتخصصــة التابعــة لألمــم
املتحــدة التــي تتمتــع الــدول األط ـراف فــي هــذا امليثــاق بعضويتهــا.
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املادة 61
وتأخــذ اللجنــة فــي اعتبارهــا االتفاقيــات الدوليــة األخــرى ســواء العامــة
أو الخاصــة التــي تر�ســي قواعــد اعترفــت بهــا صراحــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة
الوحدة اإلفريقية ،واملمارسات اإلفريقية املطابقة للنواميس الدولية املتعلقة
بحقــوق اإلنســان والشــعوب ،والعــرف املقبــول كقانــون بصفــة عامــة ،واملبــادئ
العامة للقانون التي تعترف بها الدول اإلفريقية ،وكذلك الفقه وأحكام القضاء
باعتبارهــا وســائل مســاعدة لتحديــد قواعــد القانــون.
املادة 62
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تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تقــدم كل ســنتين اعتبــارا مــن تاريــخ ســريان
مفعــول هــذا امليثــاق تقريـرا حــول التدابيــرالتشــريعية أو التدابيــراألخــرى التــي تــم
اتخاذهــا بهــدف تحقيــق الحقــوق والحريــات التــي يعتــرف بهــا هذا امليثاق ويكفلها.
املادة 63
 -1يكــون هــذا امليثــاق مفتوحــا للــدول األعضــاء فــي منظمــة الوحــدة
اإلفريقيــة للتوقيــع والتصديــق أو االنضمــام إليــه.
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 -2تــودع وثائــق التصديــق أواالنضمــام إلــى هــذا امليثــاق لــدي األميــن العــام
ملنظمــة الوحــدة اإلفريقية.
 -3يبدأ سريان هذا امليثاق بعد مرورثالثة أشهرمن تاريخ استالم األمين
العــام ملنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة وثائــق تصديــق أو انضمــام األغلبيــة املطلقــة
للــدول األعضــاء فــي منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة.

الجزء الثالث :أحكام أخري
املادة 64
 -1اعتبارمن تاريخ سريان هذا امليثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق
اإلنسان والشعوب طبقا للشروط املحددة في أحكام املواد ذات الصلة في هذا
امليثاق.
 -2يدعــو األميــن العــام ملنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة إلــى انعقــاد االجتمــاع
األول للجنــة بمقــر املنظمــة فــي غضــون ثالثــة أشــهر مــن تشــكيل اللجنــة ،وبعــد
ذلــك يدعــو رئيســها إلــى انعقادهــا عنــد الحاجــة ومــرة واحــدة علــى األقــل فــي
البدايــة.
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املادة 65
يبدأ سريان هذا امليثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أواالنضمام
إليــه بعــد دخولــه حيــزالتنفيــذ ،بعــد مــرورثالثــة أشــهرمــن تاريــخ إيداعهــا لوثائــق
تصديقهــا أو انضمامهــا.
املادة 66

املادة 67
يخطراألمين العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية الدول األعضاء في املنظمة
بإيداع كل وثيقة تصديق أوانضمام.
ّ ّ
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يتــم اســتكمال أحــكام هــذا امليثــاق إذا دعــت الضــرورة ببروتوكــوالت
واتفاقيــات خاصــة.

املادة 68
يجــوز تعديــل هــذا امليثــاق أو تنقيحــه إذا طلبــت إحــدى الــدول األط ـراف
ذلــك كتابــة إلــى األميــن العــام ملنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة .وال يعــرض مشــروع
التعديــل علــى مؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات إال بعــد إخطــار كافــة الــدول
األطـراف وبعــد أن تبــدي اللجنــة رأيهــا بنــاء علــى طلــب الدولــة التــي قدمت الطلب.
ويتم إقرارالتعديل بعد موافقة األغلبية املطلقة للدول األطراف .ويبدأ سريان
التعديــل بالنســبة لــكل دولــة قــد وافقــت عليــه طبقــا لقواعدهــا الدســتورية بعــد
مــرور ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إخطارهــا لألميــن العــام ملنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة
بهــذه املوافقــة.
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