الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف
اعتمد مف قبؿ القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس
23مايو/أيار 2004

الديباجة
انطبلقاً مف إيماف األمة العربيػة بررامػة اإلنسػاف الػعز اعػ م ا

منػع بػدق البأيقػة وبػ ف الػوطف

العربي مهد الديانات وموطف الحضارات عات القيـ اإلنسانية السامية التي أردت حقه فػي حيػاة

رريمػػة عأػػس أسػػس مػػف الحريػػة والعػػدؿ والمسػػاواةا وتحقيقػػا لأمبػػادئ البالػػدة لأػػديف اإلسػػبلمي

الحنيؼ والديانات السماوية األبػر فػي األبػوة والمسػاواة والتسػام بػيف البشػرا واعتػ ا اً منهػا
بما أرسته عبر تاريبها الطويؿ مف قيـ ومبادئ إنسانية راف لها الػدور الربيػر فػي نشػر مرارػ

العمؿ بيف الشرؽ والغرب ما جعأها مقصداً ألهؿ األرض والباحثيف عف المعرفة والحرمة.

وايماناً منها بوحدة الوطف العربي مناضبلً دوف حريته ،مدافعاً عف حؽ األمـ في تقرير مصيرها
والمحافظة عأس ثرواتها وتنميتها ،وايمانا بسيادة القانوف ودورم في حماية حقوؽ اإلنسػاف فػي
مفهومهػػا الشػػامؿ والمترامػػؿ ،وايمانػاً بػ ف تمتػػح اإلنسػػاف بالحريػػة والعدالػػة وترػػافؤ الفػػرص هػػو

معيػػار أصػػالة أز مجتمػػحا ورفض ػاً ألشػػراؿ العنصػػرية والصػػهيونية رافػػة التػػي تشػػرؿ انتهار ػاً

لحقوؽ اإلنساف وتهديداً لأسأـ واألمف العػالمييف ،واقػ ار ارً باالرتبػاط الوثيػؽ بػيف حقػوؽ اإلنسػاف
والسػػأـ واألمػػف العػػػالمييف ،وت ريػػداً لمبػػػادئ ميثػػاؽ األمػػػـ المتحػػدة واإلعػػػبلف العػػالمي لحقػػػوؽ

اإل نسػاف وأحرػاـ العهػديف الػدولييف لؤلمػـ المتحػدة بشػ ف الحقػوؽ المدنيػة والسياسػية والحقػوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومح األبع في االعتبار إعبلف القػاهرة بشػ ف حقػوؽ اإلنسػاف

في اإلسبلـ.

وبناق عأس ما تقدـ اتفقت األطراؼ في هعا الميثاؽ عأس اآلتي:
مادة 1
يهػػدؼ هػػعا الميثػػاؽ فػػي إطػػار الهويػػة الوطنيػػة لأػػدوؿ العربيػػة والشػػعور باالنتمػػاق الحضػػارز

المشترؾ إلس تحقيؽ الغايات اآلتية :

1-وضح حقوؽ اإلنساف في الدوؿ العربية ضمف االهتمامات الوطنية األساسية التي تجعؿ مف

حقوؽ اإلنساف مثبلً سامية وأساسية توجه إرادة اإلنساف في الدوؿ العربية وتمرنه مف االرتقاق
نحو األفضؿ وفقاً لما ترتضيه القيـ اإلنسانية النبيأة.

2-تنشئة اإلنساف في الدوؿ العربية عأػس االعتػ ا بهويتػه وعأػس الوفػاق لوطنػه أرضػا وتاريبػا

ومصال مشتررة مح التشبح بثقافة التػخبي البشػرز والتسػام واالنفتػاح عأػس اآلبػر وفقػا لمػا

تقتضيه المبادئ والقيـ اإلنسانية وتأؾ المعأنة في المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف.

3-إعداد األجياؿ في الدوؿ العربية لحياة حرة مسئولة فػي مجتمػح مػدني متضػامف وقػائـ عأػس

التبل ـ بيف الوعي بالحقوؽ وااللت اـ بالواجبات وتسودم قيـ المساواة والتسام واالعتداؿ.

4-ترسػػيا المبػػدأ القاضػػي بػ ف جميػػح حقػػوؽ اإلنسػػاف عالميػػة وةيػػر قابأػػة لأتج ئػػة ومترابطػػة

ومتشابرة.
مادة 2

1-لأشعوب رافة الحؽ في تقرير مصيرها والسيطرة عأػس ثرواتهػا ومواردهػا ولهػا الحػؽ فػي أف

تقرر بحرية ابتيار نمط نظامها السياسي وأف تواصػؿ بحريػة تنميتهػا االقتصػادية واالجتماعيػة

والثقافية.

2لأشعوب الحؽ في العيش تحت ظؿ السيادة الوطنية والوحدة الترابية.3-أف أشػػراؿ العنصػػرية والصػػهيونية واالحػػتبلؿ والسػػيطرة األجنبيػػة رافػػة هػػي تحػػد لأررامػػة

اإلنسػػانية وعػػائؽ أساسػػي يحػػوؿ دوف الحقػػوؽ األساسػػية لأشػػعوب ومػػف الواجػػب إدانػػة جميػػح
ممارساتها والعمؿ عأس إ التها.

4لأشعوب رافة الحؽ في مقاومة االحتبلؿ األجنبي.مادة 3
1-تتعهد رؿ دولػة طػرؼ فػي هػعا الميثػاؽ بػ ف ترفػؿ لرػؿ شػبص باضػح لواليتهػا حػؽ التمتػح

بالحقوؽ والحريات المنصوص عأيها في هػعا الميثػاؽ مػف دوف تمييػ بسػبب العػرؽ أو الأػوف

أو الجػنس أو الأغػػة أو المعتقػػد الػػديني أو الػرأز أو الفرػػر أو األصػػؿ الػػوطني أو االجتمػػاعي أو
الثروة أو الميبلد أو اإلعاقة البدنية أو العقأية.

2-تتبع الدوؿ األطػراؼ فػي هػعا الميثػاؽ التػدابير البل مػة لتػ ميف المسػاواة الفعأيػة فػي التمتػح

بالحقوؽ والحريات رافة المنصوص عأيها في هعا الميثاؽ بما يرفؿ الحماية مف جميػح أشػراؿ

التميي ب ز سبب مف األسباب المبينة في الفقرة السابقة.

3-الرجؿ والمرأة متساوياف في الررامة اإلنسانية والحقوؽ والواجبات فػي ظػؿ التمييػ االيجػابي

العز أقرته الشريعة اإلسبلمية والشرائح السماوية األبر والتشريعات والمواثيػؽ النافػعة لصػال

المرأة .

وتتعهد تبعا لػعلؾ رػؿ دولػة طػرؼ باتبػاع رػؿ التػدابير البل مػة لتػ ميف ترػافؤ الفػرص والمسػاواة
الفعأية بيف النساق والرجاؿ في التمتح بجميح الحقوؽ الواردة في هعا الميثاؽ.

مادة 4
1-في حاالت الطوارئ االسػتثنائية التػي تهػدد حيػاة األمػة والمعأػف قيامهػا رسػمياً يجػو لأػدوؿ

األطراؼ في هعا الميثاؽ أف تتبع في أضيؽ الحدود التي يتطأبهػا الوضػح تػدابير ال تتقيػد فيهػا
بااللت امات المترتبة عأيها بمقتضس هعا الميثاؽ ،بشرط أال تتنػافس هػعم التػدابير مػح االلت امػات
األبر المترتبة عأيها بمقتضس القانوف الدولي وأال تنطوز عأس تميي يروف سببه الوحيػد هػو

العرؽ أو الأوف أو الجنس أو الأغة أو الديف أو األصؿ االجتماعي.

2-ال يجو فػي حػاالت الطػوارئ االسػتثنائية مبالفػة أحرػاـ المػواد اآلتيػة ،المػادة  5والمػادة 8

والمادة  9والمادة  10والمػادة  13والمػادة  14فقػرة  6والمػادة  15والمػادة  18والمػادة 19
والمادة  20والمادة  22والمادة  27والمادة  28والمادة  29والمادة  ،30رما ال يجػو تعأيػؽ
الضمانات القضائية البل مة لحماية تأؾ الحقوؽ.

3-عأػس أيػة دولػة طػرؼ فػي هػعا الميثػاؽ اسػتبدمت حػؽ عػدـ التقيػد أف تعأػـ الػدوؿ األطػراؼ

األبػػػر فػػػو ارً عػػػف طريػػػؽ األمػػػيف العػػػاـ لجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة باألحرػػػاـ التػػػي لػػػـ تتقيػػػد بهػػػا
وباألسباب التي دفعتها إلس علؾ وعأيها في التاريا العز تنهي فيه عدـ التقيد أف تعأمهػا بػعلؾ
مرة أبر وبالطريقة عاتها.

مادة 5
1الحؽ في الحياة حؽ مبل ـ لرؿ شبص .2-يحمي القانوف هعا الحؽ ،وال يجو حرماف أحد مف حياته تعسفا.

مادة 6
ال يجػػو الحرػػـ بعقوبػػة اإلعػػداـ إال فػػي الجنايػػات بالغػػة البطػػورة وفقػاً لأتشػػريعات النافػػعة وقػػت
ارتراب الجريمة وبمقتضس حرـ نهائي صادر عف محرمة مبتصػة ،ولرػؿ محرػوـ عأيػه بعقوبػة

اإلعداـ الحؽ في طأب العفو أو استبدالها بعقوبة أبؼ .
مادة 7

1-ال يجػو الحرػـ باإلعػداـ عأػس أشػباص دوف الثمانيػة عشػر عامػاً مػا لػـ تػنص التشػريعات

النافعة وقت ارتراب الجريمة عأس ببلؼ علؾ .

2-ال يجو تنفيع حرـ اإلعػداـ عأػس امػرأة حامػؿ حتػس تضػح حمأهػا أو عأػس أـ مرضػح إال بعػد

انقضاق عاميف عأس تاريا الوالدة ،وفي رؿ األحواؿ تغأب مصأحة الرضيح.
مادة 8

1-يحظػػر تعػػعيب أز شػػبص بػػدنياً أو نفسػػياً أو معامأتػػه معامأػػة قاسػػية أو مهينػػة أو حاطػػة

بالررامة أو ةير إنسانية.

2-تحمػػي رػػؿ دولػػة طػػرؼ رػػؿ شػػبص باضػػح لواليتهػػا مػػف هػػعم الممارسػػات ،وتتبػػع التػػدابير

الفعالة لمنح علؾ وتعد ممارسة هعم التصرفات أو اإلسػهاـ فيهػا جريمػة يعاقػب عأيهػا ال تسػقط

بالتقادـ.

رما تضمف رؿ دولة طرؼ في نظامها القػانوني إنصػاؼ مػف يتعػرض لأتعػعيب وتمتعػه بحػؽ رد

االعتبار والتعويض.
مادة 9

ال يجو إجراق تجارب طبية أو عأميػة عأػس أز شػبص أو اسػتغبلؿ أعضػائه مػف دوف رضػائه

الحر وادراره الرامؿ لأمضاعفات التي قػد تػنجـ عنهػا ،مػح مراعػاة الضػوابط والقواعػد األببلقيػة
واإلنسػػػانية والمهنيػػػة والتقيػػػد بػػػاإلجراقات الطبيػػػة الرفيأػػػة بضػػػماف سػػػبلمته الشبصػػػية وفقػػػا

لأتشػػريعات النافػػعة فػػي رػػؿ دولػػة طػػرؼا وال يجػػو ب ػ ز حػػاؿ مػػف األح ػواؿ االتجػػار باألعضػػاق

البشرية.

مادة 10

1-يحظر الرؽ واالتجار باألفراد في جميح صورهما ويعاقب عأس علؾ ،وال يجو بػ ز حػاؿ مػف

األحواؿ االسترقاؽ واالستعباد.

2-تحظر السبرة واالتجػار بػاألفراد مػف اجػؿ الػدعارة أو االسػتغبلؿ الجنسػي أو اسػتغبلؿ دعػارة

الغير أو أز شرؿ آبر أو استغبلؿ األطفاؿ في الن اعات المسأحة.
مادة 11

جميح األشباص متساووف أماـ القانوف ولهـ الحؽ في التمتح بحمايته مف دوف تميي .
مادة 12
جميػػح األشػػباص متسػػاووف أمػػاـ القضػػاقا وتضػػمف الػػدوؿ األطػراؼ اسػػتقبلؿ القضػػاق وحمايػػة
القضاة مف أز تدبؿ أو ضػغوط أو تهديػدات ،رمػا تضػمف حػؽ التقاضػي بدرجاتػه لرػؿ شػبص

باضح لواليتها.
مادة 13

1-لرؿ شبص الحؽ في محارمة عادلة تتوافر فيها ضػمانات رافيػة وتجريهػا محرمػة مبتصػة

ومستقأة ون يهة ومنش ة سابقا بحرـ القانوفا وعلؾ فػي مواجهػة أيػة تهمػة ج ائيػة توجػه إليػه

أو لأبػػت فػػي حقوقػػه أو الت اماتػػه ،وترفػػؿ رػػؿ دولػػة طػػرؼ لغيػػر القػػادريف ماليػاً اإلعانػػة العدليػػة

لأدفاع عف حقوقهـ.

2-تروف المحارمة عأنية إال في حاالت استثنائية تقتضيها مصأحة العدالػة فػي مجتمػح يحتػرـ

الحريات وحقوؽ اإلنساف.
مادة 14

1-لرؿ شػبص الحػؽ فػي الحريػة وفػي األمػاف عأػس شبصػه ،وال يجػو توقيفػه أو تفتيشػه أو

اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.

2-ال يجو حرماف أز شبص مف حريته إال لؤلسباب واألحواؿ التي ينص عأيها القانوف سأفاً

وطبقاً لئلجراق المقرر فيه.

3-يجب إببلغ رؿ شبص يتـ توقيفه بأغة يفهمها ب سباب علؾ التوقيؼ لد وقوعه رمػا يجػب

إبطارم فو ارً بالتهمة أو التهـ الموجهة إليه وله الحؽ في االتصاؿ بعويه.

4-لرػؿ شػبص حػرـ مػف حريتػه بػالتوقيؼ أو االعتقػاؿ حػؽ الطأػب فػي العػرض عأػس الفحػص

الطبي ويجب إببلةه بعلؾ.

5-يقدـ الموقوؼ أو المعتقؿ بتهمة ج ائية أماـ احد القضاة أو احد الموظفيف المبوليف قانونػا

مباشرة وظائؼ قضائية ،ويجب أف يحارـ ببلؿ مهأػة معقولػة أو يفػرج عنػها ويمرػف أف يرػوف

اإلفراج عنه إعا راف توقيفه أو اعتقاله ةير قانوني.

6-لرؿ شبص حرـ مف حريته بالتوقيؼ أو االعتقاؿ حػؽ الرجػوع إلػس محرمػة مبتصػة تفصػؿ

مف دوف إبطاق في قانونية علؾ وت مر باإلفراج عنه إعا راف توقيفه أو اعتقاله ةير قانوني.

7-لرؿ شبص راف ضحية توقيؼ أو اعتقاؿ تعسفي أو ةير قانوني الحػؽ فػي الحصػوؿ عأػس

التعويض.
مادة 15

ال جريمػػة وال عقوبػػة إال بػػنص تشػػريعي سػػابؽ ،ويطبػػؽ فػػي جميػػح األح ػواؿ القػػانوف األصػػأ

لأمتهـ.

مادة 16
رػػؿ مػػتهـ بػػرزق حتػػس تثبػػت إدانتػػه بحرػػـ بػػات وفقػػا لأقػػانوف ،عأػػس أف يتمتػػح بػػبلؿ إج ػراقات

التحقيؽ والمحارمة بالضمانات اآلتية:

1إبطارم فو ار وبالتفصيؿ وبأغة يفهمها بالتهـ الموجهة إليه.2إعطاؤم الوقت والتسهيبلت الرافية إلعداد دفاعه والسماح له باالتصاؿ بعويه.3-حقه في أف يحارـ حضوريا أماـ قاضػيه الطبيعػي وحقػه فػي الػدفاع عػف نفسػه شبصػيا أو

بواسطة محاـ يبتارم بنفسه ويتصؿ به بحرية وفي سرية.

4-حقه في االستعانة مجاناً بمحاـ يدافح عنه إعا تععر عأيه القياـ بعلؾ بنفسه أو إعا اقتضػت

مصأحة العدالة علؾ ،وحقه إعا راف ال يفهـ أو ال يترأـ لغة المحرمة في االستعانة بمترجـ مػف

دوف مقابؿ.

5-حقه في أف ينػاقش شػهود االتهػاـ بنفسػه أو بواسػطة دفاعػه ،وحقػه فػي استحضػار شػهود

النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود االتهاـ.

6حقه في أال يجبر عأس الشهادة ضد نفسه أو أف يعترؼ بالعنب.7حقه إعا أديف بارتراب جريمة في الطعف وفقاً لأقانوف أماـ درجة قضائية أعأس.8وفي جميح األحواؿ لأمتهـ الحؽ في أف تحترـ سبلمته الشبصية وحياته الباصة.مادة 17
ترفؿ رؿ دولة طػرؼ بوجػه بػاص لأطفػؿ المعػرض لؤلبطػار أو الجػان الػعز تعأقػت بػه تهمػة،

الحؽ في نظاـ قضائي باص باألحداث في جميح أطوار التتبح والمحارمة وتنفيع األحراـ ،وفػي

معامأة باصة تتفؽ مح سنه وتصوف ررامته وتيسر ت هيأػه واعػادة إدماجػه وقيامػه بػدور بنػاق

في المجتمح.
مادة 18

ال يجو حبس شبص ثبت قضائياً إعسارم عف الوفاق بديف ناتج عف الت اـ تعاقدز.
مادة 19
1-ال يجػػو محارمػػة شػػبص عػػف الجػػرـ نفسػػه مػػرتيفا ولمػػف تتبػػع ضػػدم هػػعم اإلجػراقات أف

يطعف في شرعيتها ويطأب اإلفراج عنه.

2لرؿ متهـ ثبتت براقته بموجب حرـ بات الحؽ في التعويض عف األضرار التي لحقت به.مادة 20
1-يعامؿ جميح األشباص المحروميف مف حريتهـ معامأة إنسانية تحترـ الررامة المت صأة في

اإلنساف.

2يفصؿ المتهموف عف المدانيف ويعامأوف معامأة تتفؽ مح رونهـ ةير مدانيف.3يراعس في نظاـ السجوف أف يهدؼ إلس إصبلح المسجونيف واعادة ت هيأهـ اجتماعيا.مادة 21
1-ال يجو تعريض أز شبص عأس نحو تعسفي أو ةيػر قػانوني لأتػدبؿ فػي بصوصػياته أو

شئوف أسرته أو بيته أو مراسبلته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته.

2مف حؽ رؿ شبص أف يحمي القانوف مف مثؿ هعا التدبؿ أو المساس.مادة 22
لرؿ شبص الحؽ في أف يعترؼ له بشبصيته القانونية.
مادة 23
تتعهد رؿ دولة طرؼ في هعا الميثاؽ ب ف ترفؿ تػوفير سػبيؿ فعػاؿ لأػتظأـ ألز شػبص انتهرػت

حقوقه أو حرياته المنصوص عأيها في هعا الميثاؽ حتس لو صدر هػعا االنتهػاؾ مػف أشػباص

يتصرفوف بصفتهـ الرسمية.
مادة 24
لرؿ مواطف الحؽ في:

1حرية الممارسة السياسية.2المشاررة في إدارة الشئوف العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثأيف يبتاروف بحرية.3-ترشػػي نفسػػه أو ابتيػػار مػػف يمثأػػه بطريقػػة حػػرة ون يهػػة وعأػػس قػػدـ المسػػاواة بػػيف جميػػح

المواطنيف بحيث تضمف التعبير الحر عف إرادة المواطف.

4-أف تتاح له عأس قدـ المساواة مح الجميح فرصة تقأد الوظائؼ العامة في بأدم عأػس أسػاس

ترافؤ الفرص.

5-حرية ترويف الجمعيات مح اآلبريف واالنضماـ إليها.

6حرية االجتماع وحرية التجمح بصورة سأمية.7-ال يجو تقييد ممارسة هعم الحقوؽ بػ ز قيػود ةيػر القيػود المفروضػة طبقػاً لأقػانوف والتػي

تقتضيها الضرورة في مجتمح يحترـ الحريات وحقوؽ اإلنساف لصيانة األمف الوطني أو النظػاـ

العاـ أو السبلمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوؽ الغير وحرياتهـ.
مادة 25

ال يجػػػو حرمػػػاف األشػػػباص المنتمػػػيف إلػػػس األقأيػػػات مػػػف التمتػػػح بثقافاتهػػػا واسػػػتبداـ لغتهػػػا
وممارسة تعاليـ دينها وينظـ القانوف التمتح بهعم الحقوؽ.

مادة 26
1-لرؿ شبص يوجد بشرؿ قانوني عأػس إقأػيـ دولػة طػرؼ حريػة التنقػؿ وابتيػار مرػاف اإلقامػة

في أية جهة مف هعا اإلقأيـ في حدود التشريعات النافعة.

2-ال يجو ألية دولة طرؼ إبعاد أز شبص ال يحمؿ جنسػيتها ومتواجػد بصػورة شػرعية عأػس

أراضػػيها إال بموجػػب ق ػرار صػػادر وفقػػا لأقػػانوف وبعػػد تمرينػػه مػػف عػػرض تظأمػػه عأػػس الجهػػة

المبتصة ما لـ تحتـ دواعي األمف الوطني ببلؼ علؾ وفي رؿ األحواؿ يمنح اإلبعاد الجماعي.
مادة 27

1-ال يجو بشرؿ تعسفي أو ةير قانوني منح أز شبص مف مغادرة أز بأد بما في علػؾ بأػدم

أو فرض حظر عأس إقامته في أية جهة أو إل امه باإلقامة في هعا البأد.
2ال يجو نفي أز شبص مف بأدم أو منعه مف العودة إليه.مادة 28

لرؿ شبص الحؽ في طأب الأجوق السياسي إلػس بأػد آبػر هربػا مػف االضػطهاد وال ينتفػح بهػعا

الحؽ مف يجرز تتبعه مف أجؿ جريمة تهـ الحؽ العاـ وال يجو تسأيـ البلجئيف السياسييف.
مادة 29

1-لرؿ شبص الحؽ في التمتح بجنسية وال يجو إسقاطها عػف أز شػبص بشػرؿ تعسػفي أو

ةير قانوني.

2-لأػدوؿ األطػراؼ أف تتبػع اإلجػراقات التػي تراهػا مناسػبة وبمػا يتفػؽ مػح تشػريعاتها الدابأيػة

الباصة بالجنسية في تمريف األطفاؿ مػف ارتسػاب جنسػية األـ مػح مراعػاة مصػأحة الطفػؿ فػي

رؿ األحواؿ.

3-ال ينرر حػؽ الشػبص فػي ارتسػاب جنسػية أبػر مػح مراعػاة اإلجػراقات القانونيػة الدابأيػة

لبأدم.

مادة 30
1-لرؿ شبص الحؽ في حرية الفرر والعقيػدة والػديف وال يجػو فػرض أيػة قيػود عأيهػا إال بمػا

ينص عأيه التشريح النافع.

2-ال يجػػو إبضػػاع حريػػة اإلنسػػاف فػػي إظهػػار دينػػه أو معتقػػدم أو ممارسػػة شػػعائرم الدينيػػة

بمفػػردم أو مػػح ةيػػرم إال لأقي ػود التػػي يػػنص عأيهػػا القػػانوف والتػػي ترػػوف ضػػرورية فػػي مجتمػػح
متسػام يحتػػرـ الحريػػات وحقػوؽ اإلنسػػاف لحمايػػة السػػبلمة العامػة أو النظػػاـ العػػاـ أو الصػػحة

العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوؽ اآلبريف وحرياتهـ األساسية.
3لآلباق أو األوصياق حرية ت ميف تربية أوالدهـ دينياً وبأقياً.مادة 31

حػػؽ المأريػػة الباصػػة مرفػػوؿ لرػػؿ شػػبص ويحظػػر فػػي جميػػح األحػواؿ مصػػادرة أموالػػه رأهػػا أو

بعضها بصورة تعسفية أو ةير قانونية.
مادة 32

1-يضمف هعا الميثاؽ الحؽ في اإلعبلـ وحرية الرأز والتعبير ورعلؾ الحؽ في اسػتقاق األنبػاق

واألفرار وتأقيها ونقأها إلس اآلبريف ب ز وسيأة ودونما اعتبار لأحدود الجغرافية.

2-تمارس هعم الحقوؽ والحريات في إطار المقومات األساسية لأمجتمػح وال تبضػح إال لأقيػود

التػي يفرضػػها احتػراـ حقػػوؽ اآلبػريف أو سػػمعتهـ أو حمايػة األمػػف الػوطني أو النظػػاـ العػػاـ أو

الصحة العامة أو اآلداب العامة.
مادة 33

1-األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية لأمجتمحا وال واج بيف الرجؿ والمرأة أسػاس تروينهػا

ولأرجػػؿ والم ػرأة ابتػػداق مػػف بأػػوغ سػػف ال ػ واج حػػؽ التػ وج وت سػػيس أسػػرة وفػػؽ شػػروط وأررػػاف

ال واج ،وال ينعقد ال واج إال برضا الطرفيف رضاً رامبلً ال إررام فيه وينظـ التشريح النافع حقػوؽ
وواجبات الرجؿ والمرأة عند انعقاد ال واج وببلؿ قيامه ولد انحبلله.

2-ترفؿ الدولة والمجتمح حماية األسرة وتقوية أواصػرها وحمايػة األفػراد دابأهػا وحظػر مبتأػؼ

أشراؿ العنؼ واساقة المعامأة بيف أعضائها وبصوصاً ضد المػرأة والطفػؿا رمػا ترفػؿ لؤلمومػة
والطفولػػػة والشػػػيبوبة وعوز االحتياجػػػات الباصػػػة الحمايػػػة والرعايػػػة البل متػػػيف وترفػػػؿ أيضػػػا

لأناشئيف والشباب أربر فرص التنمية البدنية والعقأية.

3-تتبع الدوؿ األطراؼ رؿ التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية لضماف حماية الطفؿ وبقائه

ونمائه ورفاهيته في جو مف الحرية والررامة واعتبػار مصػأحته الفضػأس المعيػار األساسػي لرػؿ

التدابير المتبعة بش نه في جميح األحواؿ وسواق راف معرضاً لبلنحراؼ أو جانحاً.

4-تتبػػع الػػدوؿ األطػراؼ رػػؿ التػػدابير الضػػرورية لضػػماف الحػػؽ فػػي ممارسػػة الرياضػػة البدنيػػة

وبصوصا لأشباب.
مادة 34

1-العمؿ حؽ طبيعي لرؿ مػواطف ،وتعمػؿ الدولػة عأػس تػوفير فػرص العمػؿ قػدر اإلمرػاف ألربػر

عدد ممرف مف المقبأيف عأيػه مػح ضػماف اإلنتػاج وحريػة العمػؿ وترػافؤ الفػرص ومػف دوف أز

نػػوع مػػف أن ػواع التميي ػ عأػػس أسػػاس العػػرؽ أو الأػػوف أو الجػػنس أو الػػديف أو الأغػػة أو ال ػرأز
السياسي أو االنتماق النقابي أو األصؿ الوطني أو األصؿ االجتماعي أو اإلعاقة أو أز موضح

آبر.

2-لرؿ عامؿ الحؽ في التمتح بشروط عمؿ عادلة ومرضية وتؤمف الحصوؿ عأس أجر مناسب

لتغطيػػة مطالػػب الحيػػاة األساسػػية لػػه وألسػػرته وترفػػؿ تحديػػد سػػاعات العمػػؿ والراحػػة واإلجػػا ات
المدفوعة األجػر وقواعػد حفػظ الصػحة والسػبلمة المهنيػة وحمايػة النسػاق واألطفػاؿ واألشػباص

عوز اإلعاقات أثناق العمؿ.

3-تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في حمايته مف االستغبلؿ االقتصادز ومف أداق أز عمؿ

يػػرج أف يرػػوف بطيػ ارً أو أف يمثػػؿ إعاقػػة لتعأػػيـ الطفػػؿ أو أف يرػػوف مضػ ارً بصػػحته أو بنمػػوم

البػػدني أو العقأػػي أو الروحػػي أو المعنػػوز أو االجتمػػاعي ،ولهػػعا الغػػرض وم ػح مراعػػاة أحرػػاـ
الصروؾ الدولية األبر عات الصأةا وتقوـ الدوؿ األطراؼ بوجه باص بما ي تي:

(أ) تحديد سف أدنس لبللتحاؽ بالعمؿ.
(ب) وضح نظاـ مناسب لساعات العمؿ وظروفه.
(ج) فرض عقوبات أو ج اقات أبر مناسبة لضماف إنفاع هعم األحراـ بفعالية.
4-ال يجػػو التميي ػ بػػيف الرجػػؿ والم ػرأة فػػي حػػؽ االسػػتفادة الفعأيػػة مػػف التػػدريب والترػػويف

والتشغيؿ وحماية العمؿ واألجور عند تساوز قيمة ونوعية العمؿ.

5-عأس رؿ دولػة طػرؼ أف تضػمف الحمايػة الضػرورية لأعمػاؿ الوافػديف إليهػا طبقػاً لأتشػريعات

النافعة.

مادة 35
1-لرؿ شبص الحؽ في حرية ترػويف الجمعيػات أو النقابػات المهنيػة واالنضػماـ إليهػا وحريػة

ممارسة العمؿ النقابي مف أجؿ حماية مصالحه.

2-ال يجو فرض أز مف القيود عأس ممارسة هعم الحقوؽ والحريات إال تأؾ التي ينص عأيها

التشريح النافع وتشرؿ تدابير ضرورية لصيانة األمف القومي أو السبلمة العامة أو النظاـ العاـ

أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوؽ اآلبريف وحرياتهـ.

3ترفؿ رؿ دولة طرؼ الحؽ في اإلضراب في الحدود التي ينص عأيها التشريح النافع.مادة 36
تضمف الدوؿ األطراؼ حؽ رؿ مواطف في الضماف االجتماعي بما في علؾ الت ميف االجتماعي.
مادة 37
الحؽ في التنمية هو حؽ مف حقوؽ اإلنساف األساسية وعأس جميح الدوؿ أف تضح السياسات

اإلنمائيػػة والتػػدابير البل مػػة لضػػماف هػػعا الحػػؽ ،وعأيهػػا السػػعي لتفعيػػؿ قػػيـ التضػػامف والتعػػاوف
فيمػػا بينهػػا وعأػػس المسػػتو الػػدولي لأقضػػاق عأػػس الفقػػر وتحقيػػؽ تنميػػة اقتصػػادية واجتماعيػػة

وثقافيػػة وسياسػػية ،وبموجػػب هػػعا الحػػؽ لرػػؿ م ػواطف المشػػاررة واإلسػػهاـ فػػي تحقيػػؽ التنميػػة
والتمتح بم اياها وثمارها.

مادة 38
لرػؿ شػػبص الحػػؽ فػػي مسػتو معيشػػي رػػاؼ لػػه وألسػػرته ويػوفر الرفاهيػػة والعػػيش الرػػريـ مػػف
ةعاق ورساق ومسرف وبدمات وله الحؽ في بيئة سػأيمة وعأػس الػدوؿ األطػراؼ اتبػاع التػدابير

البل مة وفقا إلمراناتها إلنفاع هعم الحقوؽ.
مادة 39

1-تقر الدوؿ األطراؼ بحػؽ رػؿ فػرد فػي المجتمػح بػالتمتح بػ عأس مسػتو مػف الصػحة البدنيػة

والعقأية يمرف بأوةه وفي حصوؿ المواطف مجاناً عأس بدمات الرعاية الصحية األساسية وعأس
مرافؽ عبلج األمراض مف دوف أز نوع مف أنواع التميي .

2تشمؿ البطوات التي تتبعها الدوؿ األطراؼ التدابير اآلتية:(أ) تطوير الرعايػة الصػحية األوليػة وضػماف مجانيػة وسػهولة الوصػوؿ إلػس المرارػ التػي تقػدـ
هعم البدمات بصرؼ النظر عف الموقح الجغرافي أو الوضح االقتصادز.

(ب) العمؿ عأس مرافحة األمراض وقائياً وعبلجياً بما يرفؿ بفض الوفيات.
(ج) نشر الوعي والتثقيؼ الصحي..
(د) مرافحة الممارسات التقأيدية الضارة بصحة الفرد.
(هػ) توفير الغعاق األساسي وميام الشرب النقية لرؿ فرد.
(و) مرافحة عوامؿ التأوث البيئي وتوفير التصريؼ الصحي.
( ) مرافحة المبدرات والمؤثرات العقأية والتدبيف والمواد الضارة بالصحة.
مادة 40
1-تأت ـ الدوؿ األطراؼ بتوفير الحيػاة الرريمػة لػعوز اإلعاقػات النفسػية والجسػدية والتػي ترفػؿ

لهـ ررامتهـ مح تع ي اعتمادهـ عأس أنفسهـ وتيسير مشاررتهـ الفعأية في المجتمح.

2-تػػوفر الػػدوؿ األطػراؼ البػػدمات االجتماعيػػة مجانػاً لجميػػح عوز اإلعاقػػاتا رمػػا تػػوفر الػػدعـ

المادز لأمحتػاج مػف هػؤالق األشػباص وأسػرهـ أو لؤلسػر التػي ترعػاهـ رمػا تقػوـ برػؿ مػا يأػ ـ

لتجنػػب إيػوائهـ فػػي مؤسسػػات الرعايػػة وفػػس جميػػح األحػواؿ تراعػػس المصػػأحة الفضػػأس لأشػػبص

المعوؽ.

3-تتبع الدوؿ األطراؼ رػؿ التػدابير البل مػة لأحػد مػف اإلعاقػات برػؿ السػبؿ الممرنػة بمػا فيهػا

برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيؼ.

4-توفر الػدوؿ األطػراؼ رػؿ البػدمات التعأيميػة المناسػبة لؤلشػباص عوز اإلعاقػات آبػعة فػي

االعتبار أهمية الدمج في النظاـ التعأيمي وأهمية التػدريب والت هيػؿ المهنػي واإلعػداد لممارسػة

العمؿ وتوفير العمؿ المناسب في القطاع الحرومي أو الباص.

5-تػػوفر الػػدوؿ األطػراؼ رػػؿ البػػدمات الصػػحية المناسػػبة لؤلشػػباص عوز اإلعاقػػات بمػػا فيهػػا

إعادة الت هيؿ لدمجهـ في المجتمح.

6تمرف الدوؿ األطراؼ األشباص عوز اإلعاقات مف استبداـ مرافؽ البدمة العامة والباصة.مادة 41
1محو األمية الت اـ واجب عأس الدولةا ولرؿ شبص الحؽ في التعأيـ.2-تضمف الدوؿ األطرؼ لمواطنيها مجانية التعأيـ عأس األقؿ في مرحأتيه االبتدائية واألساسية

ويروف التعأيـ االبتدائي إل امياً ومتاحاً بمبتأؼ مراحأه وأوضاعه لأجميح مف دوف تميي .

3-تتبع الدوؿ األطرؼ فػي جميػح الميػاديف رػؿ التػدابير المناسػبة لتحقيػؽ الشػرارة بػيف الرجػؿ

والمرأة مف أجؿ تحقيؽ أهداؼ التنمية الوطنية.

4-تضػػمف الػػدوؿ األط ػراؼ تػػوفير تعأػػيـ يسػػتهدؼ التنميػػة الرامأػػة لشبصػػية اإلنسػػاف وتع ي ػ

احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية.

5-تعمػؿ الػػدوؿ األطػراؼ عأػػس دمػج مبػػادئ حقػوؽ اإلنسػػاف والحريػات األساسػػية فػي المنػػاهج

واألنشطة التعأيمية وبرامج التربية والترويف والتدريب الرسمية وةير الرسمية.

6-تضػػمف الػػدوؿ األط ػراؼ وضػػح اآلليػػات الرفيأػػة بتحقيػػؽ الػػتعأـ المسػػتمر مػػد الحيػػاة لرػػؿ

المواطنيف ووضح بطة وطنية لتعأيـ الربار.

مادة 42
1لرؿ شبص حؽ المشاررة في الحياة الثقافية وفي التمتح بفوائد التقدـ العأمي وتطبيقاته.2-تعهد الدوؿ األطراؼ باحتراـ حرية البحث العأمي وترفػؿ حمايػة المصػال المعنويػة والماديػة

الناتجة عف اإلنتاج العأمي أو األدبي أو الفني.

3-تسػػعس الػػدوؿ األطػػراؼ لأعمػػؿ المشػػترؾ وتع يػػ التعػػاوف فيمػػا بينهػػا عأػػس رػػؿ األصػػعدة

وبمشاررة رامأة ألهؿ الثقافة واإلبػداع ومنظمػاتهـ مػف أجػؿ تطػوير البػرامج العمأيػة والترفيهيػة

والثقافية والفنية وتنفيعها.
مادة 43

ال يجو تفسير هعا الميثاؽ أو ت ويأه عأػس نحػو ينػتقص مػف الحقػوؽ والحريػات التػي تحميهػا

القوانيف الدابأية لأدوؿ األطراؼ أو القوانيف المنصوص عأيهػا فػي المواثيػؽ الدوليػة واإلقأيميػة
لحقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي صػػدقت عأيهػػا أو أقرتهػػا بمػػا فيهػػا حقػػوؽ الم ػرأة والطفػػؿ واألشػػباص

المنتميف إلس األقأيات.
مادة 44

تتعهػػد الػػدوؿ األط ػراؼ ب ػ ف تتبػػع طبق ػاً إلجراقاتهػػا الدسػػتورية وألحرػػاـ هػػعا الميثػػاؽ مػػا يرػػوف

ضرورياً ألعماؿ الحقوؽ المنصوص عأيها مف تدابير تشريعية أو ةير تشريعية.
مادة 45

1-تنش بموجب هعا الميثاؽ لجنة تسمس لجنة حقوؽ اإلنسػاف العربيػة يشػار إليهػا فيمػا بعػد

باسػػـ الأجنػػة وتترػػوف مػػف سػػبعة أعضػػاق تنتبػػبهـ الػػدوؿ األطػراؼ فػػي هػػعا الميثػػاؽ بػػاالقتراع

السرز.

2-تؤلؼ الأجنة مف مواطني الدوؿ األطراؼ فػي هػعا الميثػاؽ ويشػترط فػي المرشػحيف لعضػوية

الأجنػػة أف يرونػوا مػػف عوز الببػػرة والرفايػػة العاليػػة فػػي مجػػاؿ عمأهػػاا وعأػػس أف يعمػػؿ أعضػػاق

الأجنة بصفتهـ الشبصية وبرؿ تجرد ون اهة.

3-ال يجو أف تضـ الأجنة أرثر مف شبص واحػد مػف مػواطني الدولػة الطػرؼا ويجػو إعػادة

انتبابه مرة واحدة فقط ويراعس مبدأ التداوؿ.

4-ينتبب أعضاق الأجنة لمدة أربح سنوات عأس أف تنتهي والية ثبلثة مف األعضاق المنتببيف

في االنتباب األوؿ مرة بعد عاميف ويحددوف عف طريؽ القرعة.

5-يطأب األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية مف الدوؿ األطراؼ تقديـ مرشحيها قبؿ ستة أشهر

مػف موعػد االنتبابػات ا يبأػم األمػيف العػاـ الػدوؿ األطػراؼ بقائمػة المرشػحيف قبػؿ شػهريف مػف
موعد انتباب أعضاق الأجنةا وينتبب لعضوية الأجنة مف يحصؿ عأس أعأس نسبة مف أصوات

الحاضػػريفا واعا رػػاف عػػدد الحاصػػأيف عأػػس أعأػػس األص ػوات أرثػػر مػػف العػػدد المطأػػوب بسػػبب

التسػػاوز فػػي األص ػوات بػػيف أرثػػر مػػف مرش ػ يعػػاد االنتبػػاب بػػيف المتسػػاويف مػػرة أبػػر ا واعا
تسػػاوت األصػوات يبتػػار العضػػو أو األعضػػاق المطأوبػػوف عػػف طريػػؽ القرعػػة ويجػػر االنتبػػاب
ألوؿ مرة لعضوية الأجنة في موعد ال يقؿ عف ستة أشهر مف دبوؿ الميثاؽ حي النفاع.

6-يدعو األميف العاـ الدوؿ األطراؼ إلس اجتماع يبصص النتبابات أعضاق الأجنة ويعقد فػي

مقػػر جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ويعػػد النصػػاب مرػػتمبل النعقػػاد االجتمػػاع بحضػػور ةالبيػػة الػػدوؿ

األطراؼا واعا لـ يرتمؿ النصاب يدعو األميف العاـ إلس اجتماع آبرا وينعقد بحضور ما ال يقؿ

عػػف ثأػػث الػػدوؿ األط ػراؼ واعا لػػـ يرتمػػؿ النصػػاب فػػي هػػعا االجتمػػاع يػػدعو األمػػيف العػػاـ إلػػس
اجتماع ثالث ينعقد ب ز عدد مف الحاضريف فيه مف الدوؿ األطراؼ.

7-يدعو األميف العاـ الأجنة لعقد اجتماعها األوؿ تنتبب ببللػه رئيسػا لهػا مػف بػيف أعضػائها

لمػػدة عػػاميف قابأػػة لأتجديػػد لمػػدة مماثأػػة ولمػػرة واحػػدة وتضػػح الأجنػػة ض ػوابط عمأهػػا وأسػػأوب

ودورية اجتماعاتها.

8-تعقػػد الأجنػػة اجتماعاتهػػا فػػي مقػػر األمانػػة العامػػة لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ويجػػو لهػػا عقػػد

اجتماعاتها في أز بأد طرؼ في هعا الميثاؽ بناق عأس دعوة منه.
مادة 46

1-يعأػػف األمػػيف العػػاـ عػػف المقاعػػد الشػػاةرة بعػػد إبطػػارم مػػف قبػػؿ رئػػيس الأجنػػة فػػي الحػػاالت

اآلتية:

(أ) الوفاة.
(ب) االستقالة.

(ج) إعا انقطح عضو في الأجنة  -بإجمػاع رأز أعضػائها اآلبػريف  -عػف االضػطبلع بوظائفػه
بدوف تقديـ ععر مقبوؿ وبسبب ةير الغياب عز الطابح المؤقت .

2-إعا أعأف شغر مقعد ما طبقا لأفترة  1ورانت والية العضو الػعز يجػب اسػتبداله ال تنقضػي

ببلؿ األشهر السػتة التػي تأػي إعػبلف شػغور مقعػدم يقػوـ األمػيف العػاـ لجامعػة الػدوؿ العربيػة

بػػإببلغ علػػؾ إلػػي الػػدوؿ األطػراؼ فػػي هػػعا الميثػػاؽ التػػي يجػػو لهػػا بػػبلؿ مهأػػة شػػهريف تقػػديـ

مرشحيف وفقا لأمادة  45مف أجؿ مؿق المقعد الشاةر .

3-يضح األميف العاـ لجامعػة الػدوؿ العربيػة قائمػة ب سػماق جميػح المرشػحيف عأػس هػعا النحػو

بالترتيػػب األبجػػدز ويبأػػم هػػػعم القائمػػة إلػػي الػػدوؿ األطػػػراؼ فػػي هػػعا الميثػػاؽ واع عاؾ يجػػػرز

االنتباب البل ـ لمؿق المقعد الشاةر طبقا لؤلحراـ الباصة بعلؾ.

4-رؿ عضو في الأجنة انتبب لمؿق مقعد أعأف شغورم طبقا لأفقرة  1يتػولي مهػاـ العضػوية

فيها حتس انقضاق ما تبقي مف مدة والية العضو العز شغر مقعػدم فػي الأجنػة بمقتضػي أحرػاـ

تأؾ الفقرة.

5-يوفر األميف العػاـ ضػمف مي انيػة جامعػة الػدوؿ العربيػة مػا يأػ ـ مػف مػوارد ماليػة ومػوظفيف

ومرافؽ لقياـ الأجنػة بعمأهػا بصػورة فعالػة ويعامػؿ ببػراق الأجنػة فيمػا يتعأػؽ بالمرافػ ة وتغطيػة

المصاريؼ معامأة ببراق األمانة العامة.
مادة 47

تتعهد الدوؿ األطراؼ ب ف تضمف ألعضاق الأجنة الحصانات البل مة والضرورية لحمػايتهـ ضػد

أز شرؿ مف أشراؿ المضػايقات أو الضػغوط المعنويػة أو الماديػة أو أز تبعػات قضػائية بسػبب

مواقفهـ أو تصريحاتهـ في إطار قيامهـ بمهامهـ ر عضاق في الأجنة.
مادة 48

1-تتعهد الدوؿ األطراؼ بتقديـ تقارير بش ف التػدابير التػي اتبػعتها إلعمػاؿ الحقػوؽ والحريػات

المنصػػوص عأيهػػا فػػي هػػعا الميثػػاؽ وبيػػاف التقػػدـ المحػػر لأتمتػػح بهػػا ،ويتػػولس األمػػيف العػػاـ

لجامعة الدوؿ العربية بعد تسأمه التقارير إحالتها إلس الأجنة لأنظر فيها.

2-تقوـ الدوؿ األطراؼ بتقديـ التقرير األوؿ إلػس الأجنػة بػبلؿ سػنة مػف تػاريا دبػوؿ الميثػاؽ

حي التنفيع بالنسبة لرؿ دولة طرؼ وتقرير دورز رؿ ثبلثة أعواـ ا ويجو لأجنة أف تطأب مف

الدوؿ األطراؼ معأومات إضافية عات صأة بتنفيع الميثاؽ.

3-تدرس الأجنة التقارير التي تقدمها الدوؿ األطراؼ وفقا لأفقرة  2بحضور مػف يمثػؿ الدولػة

المعنية لمناقشة التقرير.

4-تنػاقش الأجنػة التقريػػر وتبػدز مبلحظاتهػا وتقػدـ التوصػػيات الواجػب اتباعهػا طبقػا ألهػػداؼ

الميثاؽ.

5-تحيؿ الأجنة تقريػ ار سػنويا يتضػمف مبلحظاتهػا وتوصػياتها إلػس مجأػس الجامعػة عػف طريػؽ

األميف العاـ.

6-تعتبر تقارير الأجنة ومبلحظاتها البتامية وتوصياتها وثائؽ عأنية تعمؿ الأجنة عأس نشػرها

عأس نطاؽ واسح.
مادة 49

1-يعرض األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية هعا الميثاؽ  -بعد موافقة مجأػس الجامعػة عأيػه

 -عأس الدوؿ األعضاق لأتوقيح والتصديؽ أو االنضماـ إليه.

2-يدبؿ هعا الميثاؽ حيػ النفػاع بعػد شػهريف مػف تػاريا إيػداع وثيقػة التصػديؽ السػابعة لػدز

األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية.

3-يصب هػعا الميثػاؽ نافػعا بالنسػبة لرػؿ دولػة  -بعػد دبولػه حيػ النفػاع  -بعػد شػهريف مػف

تاريا إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدز األمانة العامة.

4يقوـ األميف العاـ بإبطار الدوؿ األعضاق بإيداع وثيقة التصديؽ أو االنضماـ.مادة 50
يمرف ألز دولة طرؼ بوسػاطة األمػيف العػاـ تقػديـ اقتراحػات مرتوبػة لتعػديؿ هػعا الميثػاؽ وبعػد

تعمػػيـ هػػعم التعػػديبلت عأػػس الػػدوؿ األعضػػاق يػػدعو األمػػيف العػػاـ الػػدوؿ األط ػراؼ لأنظػػر فػػي

التعديبلت المقترحة إلقرارها قبؿ عرضها عأس مجأس الجامعة العتمادها.

مادة 51
يبدأ نفاع التعديبلت بالنسبة لأدوؿ األطراؼ التي صادقت عأيها بعد ارتماؿ تصديؽ ثأثػي الػدوؿ

األطراؼ عأس التعديبلت.
مادة 52

يمرػػف ألز دولػػة طػػرؼ أف تقتػػرح مبلحػػؽ إضػػافية ابتياريػػة لهػػعا الميثػػاؽ ويتبػػع فػػي إقرارهػػا
اإلجراقات التي تتبح في إقرار تعديبلت الميثاؽ.

مادة 53
1-يجو ألز دولة -عند توقيح هعا الميثاؽ أو عند إيداع وثائؽ التصػديؽ عأيػه أو االنضػماـ

إليه  -أف تتحفظ عأس أز مػادة فػي الميثػاؽ عأػس أال يتعػارض هػعا الػتحفظ مػح هػدؼ الميثػاؽ
وةرضه األساسي.

2-يجو  -فػي أز وقػت  -ألز دولػة طػرؼ أبػدت تحفظػا وفقػا لأفقػرة  1مػف هػعم المػادة أف

تسحب هعا التحفظ بإرساؿ إشعار إلس األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية.

3-يقوـ األميف العاـ بإشعار الدوؿ األعضاق بالتحفظات المبداة وبطأبات سحبها.

التوقيعات
عف الممأرة األردنية الهاشمية
عف دولة اإلمارات العربية المتحدة
عف ممأرة البحريف
عف الجمهورية التونسية
عف الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية
عف جمهورية جيبوتي

عف الممأرة العربية السعودية
عف جمهورية السوداف
عف الجمهورية العربية السورية
عف جمهورية الصوماؿ
عف جمهورية العراؽ
عف سأطنة ُعماف
عف دولة فأسطيف
عف دولة قطر
عف جمهورية القمر المتحدة
عف دولة الرويت
عف الجمهورية الأبنانية
عف الجماهيرية العربية الأيبية الشعبية االشترارية العظمس
عف جمهورية مصر العربية
عف الممأرة المغربية
عف الجمهورية اإلسبلمية الموريتانية
عف الجمهورية اليمنية

