امليثاق العربي لحقوق اإلنسان
اعتمــد مــن قبــل القمــة العربيــة السادســة عشــرة التــي اســتضافتها تونــس
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الديباجة

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

ً
انطالقــا مــن إيمــان األمــة العربيــة بكرامــة اإلنســان الــذي اعــزه هللا منــذ
بــدء الخليقــة وبــأن الوطــن العربــي مهــد الديانــات وموطــن الحضــارات ذات
القيــم اإلنســانية الســامية التــي أكــدت حقــه فــي حيــاة كريمــة علــى أســس مــن
الحرية والعدل واملساواة .وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين اإلسالمي الحنيف
ً
والديانات الســماوية األخرى في األخوة واملســاواة والتســامح بين البشــر .واعتزازا
منهــا بمــا أرســته عبــر تاريخهــا الطويــل مــن قيــم ومبــادئ إنســانية كان لهــا الــدور
ً
الكبيــرفــي نشــرمراكــزالعمــل بيــن الشــرق والغــرب مــا جعلهــا مقصــدا ألهــل األرض
والباحثيــن عــن املعرفــة والحكمــة.
ً
ً
ً
وإيمانــا منهــا بوحــدة الوطــن العربــي مناضــا دون حريتــه ،مدافعــا عــن
حــق األمــم فــي تقريــرمصيرهــا واملحافظــة علــى ثرواتهــا وتنميتهــا ،وإيمانــا بســيادة
القانــون ودوره فــي حمايــة حقــوق اإلنســان فــي مفهومهــا الشــامل واملتكامــل،
ً
وإيمانــا بــأن تمتــع اإلنســان بالحريــة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص هــو معيــار
ً
أصالــة أي مجتمــع .ورفضــا ألشــكال العنصريــة والصهيونيــة كافــة التــي تشــكل
ً
ً
ً
انتهــاكا لحقــوق اإلنســان وتهديــدا للســلم واألمــن العاملييــن ،وإق ـرارا باالرتبــاط
ً
الوثيــق بيــن حقــوق اإلنســان والســلم واألمــن العاملييــن ،وتأكيــدا ملبــادئ ميثــاق
األمــم املتحــدة واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان وأحــكام العهديــن الدولييــن
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لألمــم املتحــدة بشــأن الحقــوق املدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ومــع األخــذ فــي االعتبــار إعــان القاهــرة بشــأن حقــوق
اإلنســان فــي اإلســام.
وبناء على ما تقدم اتفقت األطراف في هذا امليثاق على اآلتي:
مادة 1
يهــدف هــذا امليثــاق فــي إطــار الهويــة الوطنيــة للــدول العربيــة والشــعور
باالنتمــاء الحضــاري املشــترك إلــى تحقيــق الغايــات اآلتيــة:
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 -1وضــع حقــوق اإلنســان فــي الــدول العربيــة ضمــن االهتمامــات الوطنيــة
ً
األساســية التــي تجعــل مــن حقــوق اإلنســان مثــا ســامية وأساســية توجــه إرادة
ً
اإلنســان فــي الــدول العربيــة وتمكنــه مــن االرتقــاء نحــو األفضــل وفقــا ملــا ترتضيــه
القيــم اإلنســانية النبيلــة.
 -2تنشــئة اإلنســان فــي الــدول العربيــة علــى االعت ـزاز بهويتــه وعلــى الوفــاء
لوطنــه أرضــا وتاريخــا ومصالــح مشــتركة مــع التشــبع بثقافــة التآخــي البشــري
والتسامح واالنفتاح على اآلخروفقا ملا تقتضيه املبادئ والقيم اإلنسانية وتلك
املعلنــة فــي املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
 -3إعداد األجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني
متضامــن وقائــم علــى التــازم بيــن الوعــي بالحقــوق وااللتـزام بالواجبــات وتســوده
قيم املســاواة والتســامح واالعتدال.

الصكوك اإلقليمية

 -4ترســيخ املبــدأ القا�ضــي بــأن جميــع حقــوق اإلنســان عامليــة وغيــرقابلــة
للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة.
مادة 2
 -1للشعوب كافة الحق في تقريرمصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها
ولهــا الحــق فــي أن تقــرر بحريــة اختيــارنمــط نظامهــا السيا�ســي وأن تواصــل بحريــة
تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -2للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3أن أشــكال العنصريــة والصهيونيــة واالحتــال والســيطرة األجنبيــة
كافة هي تحد للكرامة اإلنسانية وعائق أسا�سي يحول دون الحقوق األساسية
للشــعوب ومــن الواجــب إدانــة جميــع ممارســاتها والعمــل علــى إزالتهــا.
 -4للشعوب كافة الحق في مقاومة االحتالل األجنبي.
مادة 3
 -1تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا امليثــاق بــأن تكفــل لــكل شــخص خاضــع
لواليتهــا حــق التمتــع بالحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا فــي هــذا امليثــاق مــن دون
تمييزبسبب العرق أواللون أوالجنس أواللغة أواملعتقد الديني أوالرأي أوالفكر
أواألصــل الوطنــي أواالجتماعــي أوالثــروة أوامليــاد أواإلعاقــة البدنيــة أوالعقليــة.
 -2تتخــذ الــدول األطـراف فــي هــذا امليثــاق التدابيــرالالزمــة لتأميــن املســاواة
الفعليــة فــي التمتــع بالحقــوق والحريــات كافــة املنصــوص عليهــا فــي هــذا امليثــاق
بمــا يكفــل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــزبــأي ســبب مــن األســباب املبينــة فــي
الفقــرة الســابقة.
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 -3الرجــل واملـرأة متســاويان فــي الكرامــة اإلنســانية والحقــوق والواجبــات
فــي ظــل التمييــز االيجابــي الــذي أقرتــه الشــريعة اإلســامية والش ـرائع الســماوية
األخــرى والتشــريعات واملواثيــق النافــذة لصالــح املـرأة.
وتتعهــد تبعــا لذلــك كل دولــة طــرف باتخــاذ كل التدابيــر الالزمــة لتأميــن
تكافؤ الفرص واملساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق
الــواردة فــي هــذا امليثــاق.
ً  -1فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التــي تهــدد حيــاة األمــة واملعلــن قيامهــا
رســميا يجــوز للــدول األط ـراف فــي هــذا امليثــاق أن تتخــذ فــي أضيــق الحــدود التــي
يتطلبهــا الوضــع تدابيــر ال تتقيــد فيهــا بااللتزامــات املترتبــة عليهــا بمقت�ضــى هــذا
امليثــاق ،بشــرط أال تتنافــى هــذه التدابيــر مــع االلتزامــات األخــرى املترتبــة عليهــا
بمقت�ضــى القانــون الدولــي وأال تنطــوي علــى تمييــزيكــون ســببه الوحيــد هــو العــرق
أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو األصــل االجتماعــي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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مادة 4

 -2ال يجــوز فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية مخالفــة أحــكام املــواد اآلتيــة،
املــادة  5واملــادة  8واملــادة  9واملــادة  10واملــادة  13واملــادة  14فقــرة « »6واملــادة 15
واملادة  18واملادة  19واملادة  20واملادة  22واملادة  27واملادة  28واملادة  29واملادة
 ،30كما ال يجوز تعليق الضمانات القضائية الالزمة لحماية تلك الحقوق.
 -3علــى أيــة دولــة طــرف فــي هــذا امليثــاق اســتخدمت حــق عــدم التقيــد
ً
أن تعلــم الــدول األطـراف األخــرى فــورا عــن طريــق األميــن العــام لجامعــة الــدول
العربيــة باألحــكام التــي لــم تتقيــد بهــا وباألســباب التــي دفعتهــا إلــى ذلــك وعليهــا فــي
التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.
مادة 5
 -1الحق في الحياة حق مالزم لكل شخص.
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 -2يحمي القانون هذا الحق ،وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
مادة 6

ً
ال يجــوز الحكــم بعقوبــة اإلعــدام إال فــي الجنايــات بالغــة الخطــورة وفقــا
للتشــريعات النافــذة وقــت ارتــكاب الجريمــة وبمقت�ضــى حكــم نهائــي صــادر عــن
محكمــة مختصــة ،ولــكل محكــوم عليــه بعقوبــة اإلعــدام الحــق فــي طلــب العفــوأو
اســتبدالها بعقوبــة أخف.
مادة 7

ً
 -1ال يجــوز الحكــم باإلعــدام علــى أشــخاص دون الثمانيــة عشــرعامــا مــا
لــم تنــص التشــريعات النافــذة وقــت ارتــكاب الجريمــة علــى خــاف ذلــك.

الصكوك اإلقليمية

 -2ال يجــوز تنفيــذ حكــم اإلعــدام علــى ام ـرأة حامــل حتــى تضــع حملهــا أو
على أم مرضع إال بعد انقضاء عامين على تاريخ الوالدة ،وفي كل األحوال تغلب
مصلحــة الرضيــع.
مادة 8

ً
ً
 -1يحظــرتعذيــب أي شــخص بدنيــا أو نفســيا أو معاملتــه معاملــة قاســية
أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة أو غيــرإنســانية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لواليتها من هذه املمارسات،
وتتخذ التدابيرالفعالة ملنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو اإلسهام فيها
جريمة يعاقب عليها ال تسقط بالتقادم.
كمــا تضمــن كل دولــة طــرف فــي نظامهــا القانونــي إنصــاف مــن يتعــرض
للتعذيــب وتمتعــه بحــق رد االعتبــار والتعويــض.
مادة 9
ال يجــوز إج ـراء تجــارب طبيــة أو علميــة علــى أي شــخص أو اســتغالل
أعضائــه مــن دون رضائــه الحــر وإدراكــه الكامــل للمضاعفــات التــي قــد تنجــم
عنهــا ،مــع مراعــاة الضوابــط والقواعــد األخالقيــة واإلنســانية واملهنيــة والتقيــد
باإلج ـراءات الطبيــة الكفيلــة بضمــان ســامته الشــخصية وفقــا للتشــريعات
النافــذة فــي كل دولــة طــرف .وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال االتجــارباألعضــاء
البشــرية.
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مادة 10
 -1يحظــرالــرق واالتجــارباألفـراد فــي جميــع صورهمــا ويعاقــب علــى ذلــك،
وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال االســترقاق واالســتعباد.
 -2تحظــر الســخرة واالتجــار باألف ـراد مــن اجــل الدعــارة أو االســتغالل
الجن�ســي أو اســتغالل دعــارة الغيــر أو أي شــكل آخــر أو اســتغالل األطفــال فــي
النزاعــات املســلحة.
مادة 11

مادة 12
جميــع األشــخاص متســاوون أمــام القضــاء .وتضمــن الــدول األط ـراف
اســتقالل القضــاء وحمايــة القضــاة مــن أي تدخــل أو ضغــوط أو تهديــدات ،كمــا
تضمــن حــق التقا�ضــي بدرجاتــه لــكل شــخص خاضــع لواليتهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته
من دون تمييز.

مادة 13
 -1لــكل شــخص الحــق فــي محاكمــة عادلــة تتوافــر فيهــا ضمانــات كافيــة
وتجريهــا محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة ومنشــأة ســابقا بحكــم القانــون.
وذلــك فــي مواجهــة أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو للبــت فــي حقوقــه أو التزاماتــه،
ً
وتكفــل كل دولــة طــرف لغيــر القادريــن ماليــا اإلعانــة العدليــة للدفــاع عــن
حقوقهــم.
 -2تكــون املحاكمــة علنيــة إال فــي حــاالت اســتثنائية تقتضيهــا مصلحــة
العدالــة فــي مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق اإلنســان.
مادة 14

478

 -1لــكل شــخص الحــق فــي الحريــة وفــي األمــان علــى شــخصه ،وال يجــوز
توقيفــه أو تفتيشــه أو اعتقالــه تعســفا وبغيــر ســند قانونــي.
 -2ال يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إال لألســباب واألحــوال التــي
ً
ً
ينــص عليهــا القانــون ســلفا وطبقــا لإلج ـراء املقــرر فيــه.
 -3يجــب إبــاغ كل شــخص يتــم توقيفــه بلغــة يفهمهــا بأســباب ذلــك
ً
التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم املوجهة إليه وله
الحــق فــي االتصــال بذويــه.
 -4لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو االعتقــال حــق الطلــب فــي
العــرض علــى الفحــص الطبــي ويجــب إبالغــه بذلــك.

الصكوك اإلقليمية

 -5يقــدم املوقــوف أو املعتقــل بتهمــة جزائيــة أمــام احــد القضــاة أو احــد
املوظفيــن املخوليــن قانونــا مباشــرة وظائــف قضائيــة ،ويجــب أن يحاكــم خــال
مهلــة معقولــة أو يفــرج عنــه .ويمكــن أن يكــون اإلف ـراج عنــه إذا كان توقيفــه أو
اعتقالــه غيــرقانونــي.
 -6لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو االعتقــال حــق الرجــوع إلــى
محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمرباإلفراج عنه إذا
كان توقيفــه أواعتقالــه غيــرقانونــي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -7لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال تعســفي أو غيــر قانونــي
الحــق فــي الحصــول علــى التعويــض.
مادة 15
ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــص تشــريعي ســابق ،ويطبــق فــي جميــع األحــوال
القانــون األصلــح للمتهــم.
مادة 16
كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون ،على أن يتمتع
خالل إجراءات التحقيق واملحاكمة بالضمانات اآلتية:
 -1إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم املوجهة إليه.
 -2إعطــاؤه الوقــت والتســهيالت الكافيــة إلعــداد دفاعــه والســماح لــه
باالتصــال بذويــه.
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 -3حقــه فــي أن يحاكــم حضوريــا أمــام قاضيــه الطبيعــي وحقــه فــي الدفــاع
عــن نفســه شــخصيا أو بواســطة محــام يختــاره بنفســه ويتصــل بــه بحريــة وفــي
ســرية.
ً
 -4حقــه فــي االســتعانة مجانــا بمحــام يدافــع عنــه إذا تعــذر عليــه القيــام
بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك ،وحقه إذا كان ال يفهم أو ال
يتكلــم لغــة املحكمــة فــي االســتعانة بمترجــم مــن دون مقابــل.

 -6حقه في أال يجبرعلى الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.
ً
 -7حقــه إذا أديــن بارتــكاب جريمــة فــي الطعــن وفقــا للقانــون أمــام درجــة
قضائيــة أعلــى.
 -8وفــي جميــع األحــوال للمتهــم الحــق فــي أن تحتــرم ســامته الشــخصية
وحياتــه الخاصــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -5حقه في أن يناقش شهود االتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه ،وحقه في
استحضارشهود النفي بالشروط املطبقة في استحضارشهود االتهام.

مادة 17
تكفــل كل دولــة طــرف بوجــه خــاص للطفــل املعــرض لألخطــارأو الجانــح
الــذي تعلقــت بــه تهمــة ،الحــق فــي نظــام قضائــي خــاص باألحــداث فــي جميــع أطوار
التتبــع واملحاكمــة وتنفيــذ األحــكام ،وفــي معاملــة خاصــة تتفــق مــع ســنه وتصــون
كرامتــه وتيســرتأهيلــه وإعــادة إدماجــه وقيامــه بــدور بنــاء فــي املجتمــع.
مادة 18

ً
ال يجــوز حبــس شــخص ثبــت قضائيــا إعســاره عــن الوفــاء بديــن ناتــج عــن
التـزام تعاقــدي.
مادة 19
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 -1ال يجــوز محاكمــة شــخص عــن الجــرم نفســه مرتيــن .وملــن تتخــذ ضــده
هــذه اإلجـراءات أن يطعــن فــي شــرعيتها ويطلــب اإلفـراج عنــه.
 -2لــكل متهــم ثبتــت براءتــه بموجــب حكــم بــات الحــق فــي التعويــض عــن
األض ـرار التــي لحقــت بــه.
مادة 20
 -1يعامــل جميــع األشــخاص املحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية
تحتــرم الكرامــة املتأصلــة فــي اإلنســان.
 -2يفصــل املتهمــون عــن املدانيــن ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع كونهــم غيــر
مدانيــن.

الصكوك اإلقليمية

 -3يراعــى فــي نظــام الســجون أن يهــدف إلــى إصــاح املســجونين وإعــادة
تأهيلهــم اجتماعيــا.
مادة 21
 -1ال يجــوز تعريــض أي شــخص علــى نحــو تعســفي أو غيــرقانونــي للتدخــل
في خصوصياته أو شــئون أســرته أو بيته أو مراســاته أو التشــهيربمس شــرفه أو
سمعته.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2مــن حــق كل شــخص أن يحمــي القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو
املســاس.
مادة 22
لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.
مادة 23
تتعهد كل دولة طرف في هذا امليثاق بأن تكفل توفيرسبيل فعال للتظلم
ألي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه املنصــوص عليهــا فــي هــذا امليثــاق حتــى لــو
صدرهذا االنتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
مادة 24
لكل مواطن الحق في:
 -1حرية املمارسة السياسية.
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 -2املشــاركة فــي إدارة الشــئون العامــة إمــا مباشــرة أو بواســطة ممثليــن
يختــارون بحريــة.
 -3ترشــيح نفســه أو اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعلــى قــدم
املســاواة بيــن جميــع املواطنيــن بحيــث تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة املواطــن.
 -4أن تتــاح لــه علــى قــدم املســاواة مــع الجميــع فرصــة تقلــد الوظائــف
العامــة فــي بلــده علــى أســاس تكافــؤ الفــرص.
 -6حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
 -7ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غيرالقيود املفروضة
ً
طبقــا للقانــون والتــي تقتضيهــا الضــرورة فــي مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق
اإلنســان لصيانــة األمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الســامة العامــة أو الصحــة
العامــة أو اآلداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــروحرياتهــم.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -5حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها.

مادة 25
ال يجــوز حرمــان األشــخاص املنتميــن إلــى األقليــات مــن التمتــع بثقافاتهــا
واســتخدام لغتهــا وممارســة تعاليــم دينهــا وينظــم القانــون التمتــع بهــذه الحقــوق.
مادة 26
 -1لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل
واختيارمكان اإلقامة في أية جهة من هذا اإلقليم في حدود التشريعات النافذة.
 -2ال يجوز ألية دولة طرف إبعاد أي شخص ال يحمل جنسيتها ومتواجد
بصورة شــرعية على أراضيها إال بموجب قرارصادروفقا للقانون وبعد تمكينه
مــن عــرض تظلمــه علــى الجهــة املختصــة مــا لــم تحتــم دواعــي األمــن الوطني خالف
ذلك وفي كل األحوال يمنع اإلبعاد الجماعي.
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مادة 27
 -1ال يجوز بشكل تعسفي أوغيرقانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد
بما في ذلك بلده أوفرض حظرعلى إقامته في أية جهة أوإلزامه باإلقامة في هذا البلد.
 -2ال يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.
مادة 28
لــكل شــخص الحــق فــي طلــب اللجــوء السيا�ســي إلــى بلــد آخــر هربــا مــن
االضطهــاد وال ينتفــع بهــذا الحــق مــن يجــري تتبعــه مــن أجــل جريمــة تهــم الحــق
العــام وال يجــوز تســليم الالجئيــن السياســيين.

الصكوك اإلقليمية

مادة 29
 -1لــكل شــخص الحــق فــي التمتــع بجنســية وال يجــوز إســقاطها عــن أي
شــخص بشــكل تعســفي أو غيــر قانونــي.
 -2للــدول األط ـراف أن تتخــذ اإلج ـراءات التــي تراهــا مناســبة وبمــا يتفــق
مــع تشــريعاتها الداخليــة الخاصــة بالجنســية فــي تمكيــن األطفــال مــن اكتســاب
جنســية األم مــع مراعــاة مصلحــة الطفــل فــي كل األحــوال.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3ال ينكرحق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة اإلجراءات
القانونية الداخلية لبلده.
مادة 30
 -1لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الفكــروالعقيــدة والديــن وال يجــوز فــرض
أيــة قيــود عليهــا إال بمــا ينــص عليــه التشــريع النافــذ.
 -2ال يجــوز إخضــاع حريــة اإلنســان فــي إظهــاردينــه أو معتقــده أو ممارســة
شــعائره الدينيــة بمفــرده أو مــع غيــره إال للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي
تكــون ضروريــة فــي مجتمــع متســامح يحتــرم الحريــات وحقــوق اإلنســان لحمايــة
الســامة العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو لحمايــة
حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم األساســية.
ً
ً
 -3لآلباء أو األوصياء حرية تأمين تربية أوالدهم دينيا وخلقيا.
مادة 31
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حــق امللكيــة الخاصــة مكفــول لــكل شــخص ويحظــر فــي جميــع األحــوال
مصــادرة أموالــه كلهــا أو بعضهــا بصــورة تعســفية أو غيــر قانونيــة.
مادة 32
 -1يضمــن هــذا امليثــاق الحــق فــي اإلعــام وحريــة ال ـرأي والتعبيــر وكذلــك
الحــق فــي اســتقاء األنبــاء واألفــكاروتلقيهــا ونقلهــا إلــى اآلخريــن بــأي وســيلة ودونمــا
اعتبــار للحــدود الجغرافيــة.

مادة 33
 -1األســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة واألساســية للمجتمــع .والــزواج بيــن
الرجــل واملـرأة أســاس تكوينهــا وللرجــل واملـرأة ابتــداء مــن بلــوغ ســن الــزواج حــق
التزوج وتأســيس أســرة وفق شــروط وأركان الزواج ،وال ينعقد الزواج إال برضا
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -2تمارس هذه الحقوق والحريات في إطاراملقومات األساسية للمجتمع
وال تخضع إال للقيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو ســمعتهم أو حماية
األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

ً
ً
الطرفيــن رضــا كامــا ال إك ـراه فيــه وينظــم التشــريع النافــذ حقــوق وواجبــات
الرجــل وامل ـرأة عنــد انعقــاد الــزواج وخــال قيامــه ولــدى انحاللــه.
 -2تكفــل الدولــة واملجتمــع حمايــة األســرة وتقويــة أواصرهــا وحمايــة
األف ـراد داخلهــا وحظــر مختلــف أشــكال العنــف وإســاءة املعاملــة بيــن أعضائهــا
ً
وخصوصــا ضــد امل ـرأة والطفــل .كمــا تكفــل لألمومــة والطفولــة والشــيخوخة
وذوي االحتياجات الخاصة الحماية والرعاية الالزمتين وتكفل أيضا للناشئين
والشــباب أكبــر فــرص التنميــة البدنيــة والعقليــة.
 -3تتخــذ الــدول األط ـراف كل التدابيــر التشــريعية واإلداريــة والقضائيــة
لضمــان حمايــة الطفــل وبقائــه ونمائــه ورفاهيتــه فــي جــو مــن الحريــة والكرامــة
واعتبارمصلحته الفضلى املعياراألسا�سي لكل التدابيراملتخذة بشأنه في جميع
ً
ً
األحــوال وســواء كان معرضــا لالنح ـراف أو جانحــا.
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 -4تتخذ الدول األطراف كل التدابيرالضرورية لضمان الحق في ممارسة
الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.
مادة 34
 -1العمــل حــق طبيعــي لــكل مواطــن ،وتعمــل الدولــة علــى توفيــر فــرص
العمل قدراإلمكان ألكبرعدد ممكن من املقبلين عليه مع ضمان اإلنتاج وحرية
العمــل وتكافــؤ الفــرص ومــن دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــزعلــى أســاس العــرق
أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو اللغــة أو الـرأي السيا�ســي أو االنتمــاء النقابــي أو
األصــل الوطنــي أو األصــل االجتماعــي أو اإلعاقــة أو أي موضــع آخــر.

الصكوك اإلقليمية

 -2لــكل عامــل الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة وتؤمــن
الحصــول علــى أجــر مناســب لتغطيــة مطالــب الحيــاة األساســية لــه وألســرته
وتكفــل تحديــد ســاعات العمــل والراحــة واإلجــازات املدفوعــة األجــر وقواعــد
حفــظ الصحــة والســامة املهنيــة وحمايــة النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي
اإلعاقــات أثنــاء العمــل.
 -3تعتــرف الــدول األط ـراف بحــق الطفــل فــي حمايتــه مــن االســتغالل
ً
االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطي ـرا أو أن يمثــل إعاقــة
ً
لتعليــم الطفــل أو أن يكــون مضـرا بصحتــه أو بنمــوه البدنــي أو العقلــي أو الروحــي
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

أو املعنــوي أو االجتماعــي ،ولهــذا الغــرض ومــع مراعــاة أحــكام الصكــوك الدوليــة
األخــرى ذات الصلــة .وتقــوم الــدول األط ـراف بوجــه خــاص بمــا يأتــي:
(أ) تحديد سن أدنى لاللتحاق بالعمل.
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
(ج) فــرض عقوبــات أو جـزاءات أخــرى مناســبة لضمــان إنفــاذ هــذه األحــكام
بفعاليــة.
 -4ال يجــوز التمييــز بيــن الرجــل وامل ـرأة فــي حــق االســتفادة الفعليــة مــن
التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل واألجور عند تساوي قيمة ونوعية
العمــل.
 -5علــى كل دولــة طــرف أن تضمــن الحمايــة الضروريــة للعمــال الوافديــن
ً
إليهــا طبقــا للتشــريعات النافــذة.
مادة 35
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 -1لــكل شــخص الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات أو النقابــات املهنيــة
واالنضمــام إليهــا وحريــة ممارســة العمــل النقابــي مــن أجــل حمايــة مصالحــه.
 -2ال يجــوز فــرض أي مــن القيــود علــى ممارســة هــذه الحقــوق والحريــات
إال تلــك التــي ينــص عليهــا التشــريع النافــذ وتشــكل تدابيــرضروريــة لصيانــة األمــن
القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب
العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.

مادة 36
تضمــن الــدول األط ـراف حــق كل مواطــن فــي الضمــان االجتماعــي بمــا فــي
ذلــك التأميــن االجتماعــي.
مادة 37
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -3تكفــل كل دولــة طــرف الحــق فــي اإلضـراب فــي الحــدود التــي ينــص عليهــا
التشــريع النافــذ.

الحــق فــي التنميــة هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان األساســية وعلــى جميــع
الــدول أن تضــع السياســات اإلنمائيــة والتدابيــر الالزمــة لضمــان هــذا الحــق،
وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى املستوى الدولي
للقضــاء علــى الفقــروتحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية،
وبموجب هذا الحق لكل مواطن املشاركة واإلسهام في تحقيق التنمية والتمتع
بمزاياهــا وثمارهــا.
مادة 38
لكل شخص الحق في مستوى معي�شي كاف له وألسرته ويوفر الرفاهية
والعيش الكريم من غذاء وكســاء ومســكن وخدمات وله الحق في بيئة ســليمة
وعلــى الــدول األط ـراف اتخــاذ التدابيــر الالزمــة وفقــا إلمكاناتهــا إلنفــاذ هــذه
الحقــوق.
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مادة 39
 -1تقــرالــدول األطـراف بحــق كل فــرد فــي املجتمــع بالتمتــع بأعلــى مســتوى
ً
مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة يمكــن بلوغــه وفــي حصــول املواطــن مجانــا علــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية وعلــى مرافــق عــاج األمـراض مــن دون أي
نــوع مــن أنــواع التمييــز.
 -2تشمل الخطوات التي تتخذها الدول األطراف التدابيراآلتية:

الصكوك اإلقليمية

(أ) تطويــرالرعايــة الصحيــة األوليــة وضمــان مجانيــة وســهولة الوصــول إلــى
املراكــزالتــي تقــدم هــذه الخدمــات بصــرف النظــرعــن املوقــع الجغرافــي أو
الوضــع االقتصــادي.
ً
ً
(ب) العمــل علــى مكافحــة األم ـراض وقائيــا وعالجيــا بمــا يكفــل خفــض
الوفيــات.
(ج) نشرالوعي والتثقيف الصحي.
(د) مكافحة املمارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.
(هـ) توفيرالغذاء األسا�سي ومياه الشرب النقية لكل فرد.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(و) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفيرالتصريف الصحي.
(ز) مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية والتدخين واملواد الضارة بالصحة.
مادة 40
 -1تلتزم الدول األطراف بتوفيرالحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية
والجســدية والتــي تكفــل لهــم كرامتهــم مــع تعزيــزاعتمادهــم علــى أنفســهم وتيســير
مشــاركتهم الفعلية في املجتمع.
ً
 -2توفــر الــدول األط ـراف الخدمــات االجتماعيــة مجانــا لجميــع ذوي
اإلعاقــات .كمــا توفــرالدعــم املــادي للمحتــاج مــن هــؤالء األشــخاص وأســرهم أو
لألسرالتي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية
وفــى جميــع األحــوال تراعــى املصلحــة الفضلــى للشــخص املعــوق.
 -3تتخــذ الــدول األط ـراف كل التدابيــر الالزمــة للحــد مــن اإلعاقــات بــكل
الســبل املمكنــة بمــا فيهــا برامــج الصحــة الوقائيــة ونشــر الوعــي والتثقيــف.
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 -4توفــر الــدول األط ـراف كل الخدمــات التعليميــة املناســبة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــات آخــذة فــي االعتبــار أهميــة الدمــج فــي النظــام التعليمــي وأهميــة
التدريــب والتأهيــل املنهــي واإلعــداد ملمارســة العمــل وتوفيــر العمــل املناســب فــي
القطــاع الحكومــي أو الخــاص.
 -5توفــر الــدول األط ـراف كل الخدمــات الصحيــة املناســبة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــات بمــا فيهــا إعــادة التأهيــل لدمجهــم فــي املجتمــع.

مادة 41
 -1محو األمية التزام واجب على الدولة .ولكل شخص الحق في التعليم.
 -2تضمــن الــدول األطــرف ملواطنيهــا مجانيــة التعليــم علــى األقــل فــي
ً
ً
مرحلتيــه االبتدائيــة واألساســية ويكــون التعليــم االبتدائــي إلزاميــا ومتاحــا
بمختلــف مراحلــه وأوضاعــه للجميــع مــن دون تمييــز.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -6تمكــن الــدول األط ـراف األشــخاص ذوي اإلعاقــات مــن اســتخدام
مرافــق الخدمــة العامــة والخاصــة.

 -3تتخذ الدول األطرف في جميع امليادين كل التدابيراملناســبة لتحقيق
الشراكة بين الرجل واملرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
 -4تضمــن الــدول األط ـراف توفيــر تعليــم يســتهدف التنميــة الكاملــة
لشــخصية اإلنســان وتعزيــز احت ـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية.
 -5تعمــل الــدول األط ـراف علــى دمــج مبــادئ حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية فــي املناهــج واألنشــطة التعليميــة وبرامــج التربيــة والتكويــن والتدريــب
الرســمية وغيــرالرســمية.
 -6تضمــن الــدول األط ـراف وضــع اآلليــات الكفيلــة بتحقيــق التعلــم
املســتمر مــدى الحيــاة لــكل املواطنيــن ووضــع خطــة وطنيــة لتعليــم الكبــار.
مادة 42
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 -1لــكل شــخص حــق املشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــي التمتــع بفوائــد
التقــدم العلمــي وتطبيقاتــه.
 -2تعهــد الــدول األط ـراف باحت ـرام حريــة البحــث العلمــي وتكفــل حمايــة
املصالــح املعنويــة واملاديــة الناتجــة عــن اإلنتــاج العلمــي أو األدبــي أو الفنــي.
 -3تســعى الدول األطراف للعمل املشــترك وتعزيزالتعاون فيما بينها على
كل األصعــدة وبمشــاركة كاملــة ألهــل الثقافــة واإلبــداع ومنظماتهــم مــن أجــل
تطويــرالبرامــج العمليــة والترفيهيــة والثقافيــة والفنيــة وتنفيذهــا.
مادة 43

الصكوك اإلقليمية

ال يجــوز تفســير هــذا امليثــاق أو تأويلــه علــى نحــو ينتقــص مــن الحقــوق
والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول األطراف أوالقوانين املنصوص
عليهــا فــي املواثيــق الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان التــي صدقــت عليهــا أو
أقرتهــا بمــا فيهــا حقــوق امل ـرأة والطفــل واألشــخاص املنتميــن إلــى األقليــات.
مادة 44

ً
تتعهــد الــدول األط ـراف ًبــأن تتخــذ طبقــا إلجراءاتهــا الدســتورية وألحــكام
هــذا امليثــاق مــا يكــون ضروريــا ألعمــال الحقــوق املنصــوص عليهــا مــن تدابيــر
تشــريعية أو غيــر تشــريعية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

مادة 45
 -1تنشــأ بموجــب هــذا امليثــاق لجنــة تســمى «لجنــة حقــوق اإلنســان
العربيــة» يشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم «اللجنــة» وتتكــون مــن ســبعة أعضــاء
تنتخبهــم الــدول األط ـراف فــي هــذا امليثــاق باالقت ـراع الســري.
 -2تؤلــف اللجنــة مــن مواطنــي الــدول األطـراف فــي هــذا امليثــاق ويشــترط فــي
املرشــحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال
عملهــا .وعلــى أن يعمــل أعضــاء اللجنــة بصفتهــم الشــخصية وبــكل تجــرد ونزاهــة.
 -3ال يجــوز أن تضــم اللجنــة أكثــرمــن شــخص واحــد مــن مواطنــي الدولــة
الطــرف .ويجــوز إعــادة انتخابــه مــرة واحــدة فقــط ويراعــى مبــدأ التــداول.
 -4ينتخــب أعضــاء اللجنــة ملــدة أربــع ســنوات علــى أن تنتهــي واليــة ثالثــة
من األعضاء املنتخبين في االنتخاب األول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق
القرعــة.

 -6يدعــو األميــن العــام الــدول األطـراف إلــى اجتمــاع يخصــص النتخابــات
أعضــاء اللجنــة ويعقــد فــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة ويعــد النصــاب مكتمــا
النعقــاد االجتمــاع بحضــور غالبيــة الــدول األط ـراف .وإذا لــم يكتمــل النصــاب
يدعــواألميــن العــام إلــى اجتمــاع آخــر .وينعقــد بحضــور مــا ال يقــل عــن ثلــث الــدول
األطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا االجتماع يدعواألمين العام إلى اجتماع
ثالــث ينعقــد بــأي عــدد مــن الحاضريــن فيــه مــن الــدول األطـراف.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -5يطلب األمين العام لجامعة الدول العربية من الدول األطراف تقديم
مرشــحيها قبــل ســتة أشــهر مــن موعــد االنتخابــات  .يبلــغ األميــن العــام الــدول
األط ـراف بقائمــة املرشــحين قبــل شــهرين مــن موعــد انتخــاب أعضــاء اللجنــة.
وينتخــب لعضويــة اللجنــة مــن يحصــل علــى أعلــى نســبة مــن أصــوات الحاضريــن.
وإذا كان عــدد الحاصليــن علــى أعلــى األصــوات أكثــرمــن العــدد املطلــوب بســبب
التســاوي فــي األصــوات بيــن أكثــرمــن مرشــح يعــاد االنتخــاب بيــن املتســاوين مــرة
أخــرى .وإذا تســاوت األصــوات يختــارالعضــو أو األعضــاء املطلوبــون عــن طريــق
القرعــة ويجــرى االنتخــاب ألول مــرة لعضويــة اللجنــة فــي موعــد ال يقــل عــن ســتة
أشــهرمــن دخــول امليثــاق حيــزالنفــاذ.
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 -7يدعو األمين العام اللجنة لعقد اجتماعها األول تنتخب خالله رئيسا
لهــا مــن بيــن أعضائهــا ملــدة عاميــن قابلــة للتجديــد ملــدة مماثلــة وملــرة واحدة وتضع
اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها.
 -8تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقراألمانة العامة لجامعة الدول العربية
ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا امليثاق بناء على دعوة منه.
مادة 46
 -1يعلــن األميــن العــام عــن املقاعــد الشــاغرة بعــد إخطــاره مــن قبــل رئيــس
اللجنــة فــي الحــاالت اآلتيــة:
(أ) الوفاة.
(ب) االستقالة.
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(ج) إذا انقطــع عضــو فــي اللجنــة  -بإجمــاع رأي أعضائهــا اآلخريــن  -عــن
االضطــاع بوظائفــه بــدون تقديــم عــذر مقبــول وبســبب غيــر الغيــاب ذي
الطابــع املؤقــت.
 -2إذا أعلــن شــغرمقعــد مــا طبقــا للفتــرة « »1وكانــت واليــة العضــو الــذي
يجــب اســتبداله ال تنق�ضــي خــال األشــهرالســتة التــي تلــي إعــان شــغور مقعــده
يقوم األمين العام لجامعة الدول العربية بإبالغ ذلك إلى الدول األطراف في هذا
امليثــاق التــي يجــوز لهــا خــال مهلــة شــهرين تقديــم مرشــحين وفقــا للمــادة  45مــن
أجــل مــلء املقعــد الشــاغر.

الصكوك اإلقليمية

 -3يضــع األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة قائمــة بأســماء جميــع
املرشــحين علــى هــذا النحــو بالترتيــب األبجــدي ويبلــغ هــذه القائمــة إلــى الــدول
األطـراف فــي هــذا امليثــاق وإذ ذاك يجــري االنتخــاب الــازم ملــلء املقعــد الشــاغر
طبقــا لألحــكام الخاصــة بذلــك.
 -4كل عضــو فــي اللجنــة انتخــب ملــلء مقعــد أعلــن شــغوره طبقــا للفقــرة
« »1يتولي مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقي من مدة والية العضو الذي
شــغرمقعــده فــي اللجنــة بمقت�ضــي أحــكام تلــك الفقــرة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -5يوفــراألميــن العــام ضمــن ميزانيــة جامعــة الــدول العربيــة مــا يلــزم مــن
مــوارد ماليــة وموظفيــن ومرافــق لقيــام اللجنــة بعملهــا بصــورة فعالــة ويعامــل
خب ـراء اللجنــة فيمــا يتعلــق باملكافــأة وتغطيــة املصاريــف معاملــة خب ـراء األمانــة
العامــة.
مادة 47
تتعهــد الــدول األط ـراف بــأن تضمــن ألعضــاء اللجنــة الحصانــات الالزمــة
والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال املضايقات أوالضغوط املعنوية
أو املاديــة أو أي تبعــات قضائيــة بســبب مواقفهــم أو تصريحاتهــم فــي إطــارقيامهــم
بمهامهــم كأعضــاء فــي اللجنــة.
مادة 48
 -1تتعهــد الــدول األط ـراف بتقديــم تقاريــر بشــأن التدابيــر التــي اتخذتهــا
إلعمال الحقوق والحريات املنصوص عليها في هذا امليثاق وبيان التقدم املحرز
للتمتــع بهــا ،ويتولــى األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بعــد تســلمه التقاريــر
إحالتهــا إلــى اللجنــة للنظــرفيهــا.
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 -2تقــوم الــدول األط ـراف بتقديــم التقريــر األول إلــى اللجنــة خــال ســنة
من تاريخ دخول امليثاق حيزالتنفيذ بالنســبة لكل دولة طرف وتقريردوري كل
ثالثــة أعــوام  .ويجــوز للجنــة أن تطلــب مــن الــدول األط ـراف معلومــات إضافيــة
ذات صلــة بتنفيــذ امليثــاق.
 -3تــدرس اللجنــة التقاريــرالتــي تقدمهــا الــدول األطـراف وفقــا للفقــرة «»2
بحضــور مــن يمثــل الدولــة املعنيــة ملناقشــة التقريــر.

 -5تحيــل اللجنــة تقريـرا ســنويا يتضمــن مالحظاتهــا وتوصياتهــا إلــى مجلــس
الجامعــة عــن طريــق األميــن العام.
 -6تعتبــر تقاريــر اللجنــة ومالحظاتهــا الختاميــة وتوصياتهــا وثائــق علنيــة
تعمــل اللجنــة علــى نشــرها علــى نطــاق واســع.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -4تناقــش اللجنــة التقريــروتبــدي مالحظاتهــا وتقــدم التوصيــات الواجــب
اتخاذهــا طبقــا ألهــداف امليثــاق.

مادة 49
 -1يعــرض األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة هــذا امليثــاق  -بعــد موافقــة
مجلس الجامعة عليه  -على الدول األعضاء للتوقيع والتصديق أواالنضمام إليه.
 -2يدخــل هــذا امليثــاق حيــز النفــاذ بعــد شــهرين مــن تاريــخ إيــداع وثيقــة
التصديــق الســابعة لــدي األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.
 -3يصبــح هــذا امليثــاق نافــذا بالنســبة لــكل دولــة  -بعــد دخولــه حيــزالنفــاذ
 بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدي األمانة العامة. -4يقــوم األميــن العــام بإخطــارالــدول األعضــاء بإيــداع وثيقــة التصديــق
أو االنضمــام.
مادة 50
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يمكــن ألي دولــة طــرف بوســاطة األميــن العــام تقديــم اقتراحــات مكتوبــة
لتعديــل هــذا امليثــاق وبعــد تعميــم هــذه التعديــات علــى الــدول األعضــاء يدعــو
األمين العام الدول األطراف للنظرفي التعديالت املقترحة إلقرارها قبل عرضها
علــى مجلــس الجامعــة العتمادهــا.
مادة 51
يبــدأ نفــاذ التعديــات بالنســبة للــدول األطـراف التــي صادقــت عليهــا بعــد
اكتمــال تصديــق ثلثــي الــدول األطـراف علــى التعديــات.
مادة 52

الصكوك اإلقليمية

يمكــن ألي دولــة طــرف أن تقتــرح مالحــق إضافيــة اختياريــة لهــذا امليثــاق
ويتخــذ فــي إقرارهــا اإلجـراءات التــي تتبــع فــي إقـرارتعديــات امليثــاق.
مادة 53
 -1يجوز ألي دولة -عند توقيع هذا امليثاق أوعند إيداع وثائق التصديق
عليــه أو االنضمــام إليــه  -أن تتحفــظ علــى أي مــادة فــي امليثــاق علــى أال يتعــارض
هذا التحفظ مع هدف امليثاق وغرضه األسا�ســي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2يجــوز  -فــي أي وقــت  -ألي دولــة طــرف أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة «»1
من هذه املادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعارإلى األمين العام لجامعة
الدول العربية.
 -3يقــوم األميــن العــام بإشــعار الــدول األعضــاء بالتحفظــات املبــداة
وبطلبــات ســحبها.
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الصكوك اإلقليمية

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

