
 

 

 

 األمانة العامة

 العربي حلقوق اإلنسان  امليثاق

 ػػػػ
 

 وافؽ عميو مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى مستوى القمة 
 02/5/0222( بتاريخ 61د.ع ) 072بقراره رقـ 

 الديباجػة

اإلنساف الذي أعزه اهلل منذ بدء الخميقة، وبأف الوطف العربي ميد الديانات وموطف انطبلقًا مف إيماف األمة العربية بكرامة 
 .الحضارات ذات القيـ اإلنسانية السامية التي أكدت حقو في حياة كريمة عمى أسس مف الحرية والعدؿ والمساواة

 .خوة والمساواة والتسام  بيف البرروتحقيقًا لممبادئ الخالدة لمديف اإلسبلمي الحنيؼ والديانات السماوية األخرى في األ

واعتزازًا منيا بما أرستو عبر تاريخيا الطويؿ مف قيـ ومبادئ إنسانية كاف ليا الدور الكبير في نرر مراكز العمـ بيف الررؽ 
 .والغرب مما جعميا مقصدًا ألىؿ األرض والباحثيف عف المعرفة والحكمة

يمانًا منيا بوحدة الوطف العربي مناضبل  دوف حريتو، مدافعًا عف حؽ األمـ في تقرير مصيرىا والمحافظة عمى ثرواتيا وا 
يمانًا بأف تمتع اإلنساف بالحرية  يمانًا بسيادة القانوف ودوره في حماية حقوؽ اإلنساف في مفيوميا الرامؿ والمتكامؿ، وا  وتنميتيا، وا 

 .والعدالة وتكافؤ الفرص ىو معيار أصالة أي مجتمع

قرارًا باالرتباط ورفضًا لكافة أر كاؿ العنصرية والصييونية التي تركؿ انتياكًا لحقوؽ اإلنساف وتيديدًا لمسمـ واألمف العالمييف، وا 
الوثيؽ بيف حقوؽ اإلنساف والسمـ واألمف العالمييف، وتأكيدًا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وأحكاـ 

لمتحدة برأف الحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومع األخذ في االعتبار العيديف الدولييف لؤلمـ ا
 إعبلف القاىرة حوؿ حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ.

 وبناء عمى ما تقدـ اتفقت الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ عمى اآلتي:

 

 

 

 

 



 

 

 

 األمانة العامة

 األولىمادة ال

 إلى تحقيؽ الغايات التالية:المرترؾ نتماء الحضاري والرعور باال العربية لمدوؿ طار اليوية الوطنية إفي  ميثاؽىذا ال ييدؼ 
ثبل سامية ، التي تجعؿ مف حقوؽ اإلنساف م  األساسيةالوطنية  ىتماماتاال الدوؿ العربية ضمففي اإلنساف حقوؽ  وضع -6

ما ترتضيو القيـ اإلنسانية وفقًا لرتقاء بواقعو نحو األفضؿ وتمكنو مف اال  اإلنساف في الدوؿ العربية،وأساسية توجو إرادة 
 النبيمة.

، مع التربع بثقافة صال  مرتركةأرضا وتاريخا وم وطنوعتزاز بيويتو وعمى الوفاء لعمى اال اإلنساف في الدوؿ العربيةتنرئة  -0
اإلنسانية وتمؾ المعمنة في المواثيؽ الدولية المبادئ والقيـ نفتاح عمى اآلخر، وفقا لما تقتضيو التآخي البرري والتسام  واال 

 .لحقوؽ اإلنساف

التبلـز بيف الوعي بالحقوؽ وااللتزاـ  في مجتمع مدني متضامف قائـ عمى مسؤولةلحياة حرة  األجياؿ في الدوؿ العربيةإعداد  -2
 والتسام  واالعتداؿ. بالواجبات، وتسوده قيـ المساواة

 اإلنساف عالمية وغير قابمة لمتجزئة ومترابطة ومترابكة.  ترسيخ المبدأ القاضي بأف جميع حقوؽ -2

 المادة الثانية

ف تقرر بحرية اختيار نمط نظاميا ألكافة الرعوب الحؽ في تقرير مصيرىا، والسيطرة عمى ثرواتيا ومواردىا، وليا الحؽ في  -6
 ف تواصؿ بحرية تنميتيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية.أالسياسي، و 

 الرعوب الحؽ في العيش تحت ظؿ السيادة الوطنية والوحدة الترابية.لكافة  -0

إف كافة أركاؿ العنصرية والصييونية واالحتبلؿ والسيطرة األجنبية ىي تحد لمكرامة اإلنسانية وعائؽ أساسي يحوؿ دوف  -2
 الحقوؽ األساسية لمرعوب، ومف الواجب إدانة جميع ممارساتيا والعمؿ عمى إزالتيا. 

 عوب الحؽ في مقاومة االحتبلؿ األجنبي.لكافة الر -2

 المادة الثالثة
المنصوص عمييا حؽ التمتع بالحقوؽ والحريات  واليتياتتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا الميثاؽ بأف تكفؿ لكؿ رخص خاضع ل -6

صؿ الفكر، أو األ ني، أو الرأي، أوػرؽ أو الموف أو الجنس، أو المغة أو المعتقد الديػييز بسبب العػفي ىذا الميثاؽ، دوف تم
 .اإلعاقة البدنية أو العقميةأو أو الميبلد، اعي، أو الثروة، ػػالوطني، أو االجتم

تتخذ الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ التدابير البلزمة لتأميف المساواة الفعمية في التمتع بكافة الحقوؽ والحريات المنصوص  -0
 ع أركاؿ التمييز بأي سبب مف األسباب المبينة في الفقرة السابقة.عمييا في ىذا الميثاؽ، بما يكفؿ الحماية مف جمػي

الرجؿ والمرأة متساوياف فى الكرامة اإلنسانية، والحقوؽ والواجبات،فى ظؿ التمييز اإليجابي الذي أقرتو الرريعة اإلسبلمية  -2
لذلؾ كؿ دولة طرؼ باتخاذ كافة التدابير  والررائع السماوية األخرى والترريعات والمواثيؽ النافذة لصال  المرأة. وتتعيد تبعاً 

 البلزمة لتأميف تكافؤ الفرص والمساواة الفعمية بيف النساء والرجاؿ فى التمتع بجميع الحقوؽ الواردة فى ىذا الميثاؽ.



 

 

 

 األمانة العامة

 المادة الرابعة
اؼ في ىذا الميثاؽ أف تتخذ، في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تيدد حياة األمة، والمعمف قياميا رسميًا، يجوز لمدوؿ األطر  -6

فى أضيؽ الحدود التي يتطمبيا الوضع، تدابير ال تتقيد فييا بااللتزامات المترتبة عمييا بمقتضى ىذا الميثاؽ، بررط أال تتنافى 
ىو ىذه التدابير مع االلتزامات األخرى المترتبة عمييا بمقتضى القانوف الدولي، وأال تنطوي عمى تمييز يكوف سببو الوحيد 

 العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو األصؿ االجتماعي.

ال يجوز في حاالت الطوارئ االستثنائية مخالفة أحكاـ المواد التالية: المادة الخامسة، المادة الثامنة، المادة التاسعة، المادة  -0
امسة عررة، المادة الثامنة عررة، المادة التاسعة ، المادة الخ)1(العاررة، المادة الثالثة عررة، المادة الرابعة عررة فقرة 

المادة الثامنة والعرروف، المادة التاسعة  عررة، المادة العرروف، المادة الثانية والعرروف، المادة السابعة والعرروف،
 والعرروف، المادة الثبلثوف. كما ال يجوز تعميؽ الضمانات القضائية البلزمة لحماية تمؾ الحقوؽ.

راؼ األخرى فورًا عف طريؽ األميف العاـ لجامعة الدوؿ ػػدولة طرؼ في ىذا الميثاؽ استخدمت حؽ عدـ التقيد أف تعمـ الدوؿ األط عمى أية -2
رة ػي التاريخ الذي ت نيي فيو عدـ التقيد، أف تعمميا بذلؾ مػالعربية باألحكاـ التي لـ تتقيد بيا وباألسباب التي دفعتيا إلى ذلؾ. وعمييا ف

 وبالطريقة ذاتيا.رى ػأخ

 المادة الخامسة
 حؽ مبلـز لكؿ رخص.الحؽ في الحياة  -6

 .تعسفاً  مف حياتو أحد وال يجوز حرمافيحمي القانوف ىذا الحؽ،  -0

 المادة السادسة
ال يجوز الحكـ بعقوبة اإلعداـ إال في الجنايات بالغة الخطورة وفقًا لمترريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكـ 

 نيائي صادر مف محكمة مختصة، ولكؿ محكـو عميو بعقوبة اإلعداـ الحؽ في طمب العفو أو استبداليا بعقوبة أخؼ.

 المادة السابعة

ال يجوز الحكـ باإلعداـ عمى أرخاص دوف الثامنة عررة عامًا ما لـ تنص الترريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة عمى  -6
 خبلؼ ذلؾ.

اإلعداـ في امرأة حامؿ حتى تضع حمميا أو في أـ مرضع إال بعد انقضاء عاميف عمى تاريخ الوالدة، وفي ال يجوز تنفيذ حكـ  -0
 كؿ األحواؿ ت غمب مصمحة الرضيع.

 المادة الثامنة
 يحظر تعذيب أي رخص بدنيا أو نفسيا أو معاممتو معاممة قاسية أو ميينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية. -6



 

 

 

 األمانة العامة

كؿ رخص خاضع لواليتيا مف ىذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلؾ وتعد ممارسة ىذه تحمي كؿ دولة طرؼ  -0
التصرفات أو اإلسياـ فييا جريمة يعاقب عمييا ال تسقط بالتقادـ. كما تضمف كؿ دولة طرؼ في نظاميا القانوني إنصاؼ مف 

 يتعرض لمتعذيب وتمتعو بحؽ رد االعتبار والتعويض.

 عةالمادة التاس

دراكو الكامؿ لممضاعفات رخص أو استغبلؿ أعضائو دوف رضائو الحر  أيو عممية عمى أجراء تجارب طبية إال يجوز  وا 
باإلجراءات الطبية الكفيمة بضماف سبلمتو الضوابط والقواعد األخبلقية واإلنسانية والمينية والتقيد مع مراعاة التي قد تنجـ عنيا، 

 .دولة طرؼ. وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ االتجار باألعضاء البرريةفي كؿ فذة الناالرخصية وفقا لمترريعات 

 المادة العاررة
 يحظر الرؽ واالتجار باألفراد في جميع صورىما وي عاقب عمى ذلؾ. وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ االسترقاؽ واالستعباد. -6

الجنسي أو استغبلؿ دعارة الغير أو أي ركؿ آخر أو استغبلؿ  تحظر السخرة واالتجار باألفراد مف أجؿ الدعارة أو االستغبلؿ -0
 األطفاؿ في النزاعات المسمحة.

 المادة الحادية عررة

 جميع األرخاص متساووف أماـ القانوف وليـ الحؽ في التمتع بحمايتو دوف تمييز. 

 المادة الثانية عررة

ماية القضاة مف أي تدخؿ أو ضغوط أو قبلؿ القضاء وحجميع األرخاص متساووف أماـ القضاء. وتضمف الدوؿ األطراؼ است
 خاضع لواليتيا.التقاضي بدرجاتو لكؿ رخص تيديدات. كما تضمف حؽ 

 المادة الثالثة عررة
لكؿ رخص الحؽ في محاكمة عادلة تتوفر فييا ضمانات كافية وتجرييا محكمة مختصة ومستقمة ونزيية ومنرأة سابقا  -6

ة أية تيمة جزائية توجو إليو أو لمبت في حقوقو أو التزاماتو، وتكفؿ كؿ دولة طرؼ لغير بحكـ القانوف، وذلؾ في مواجي
 القادريف ماليًا اإلعانة العدلية لمدفاع عف حقوقيـ.

 مع يحتـر الحريات وحقوؽ اإلنساف.تتكوف المحاكمة عمنية إال في حاالت استثنائية تقتضييا مصمحة العدالة في مج -0

 

 



 

 

 

 األمانة العامة

 المادة الرابعة عررة

 .، وال يجوز توقيفو أو تفتيرو أو اعتقالو تعسفًا وبغير سند قانونيماف عمى رخصواألفي الحرية و  يلكؿ رخص الحؽ ف -6

  .وطبقًا لئلجراء المقرر فيوسمفا ينص عمييا القانوف واألحواؿ التي ؤلسباب لرخص مف حريتو إال  يال يجوز حرماف أ -0

بأسباب ذلؾ التوقيؼ لدى وقوعو، كما يجب إخطاره فورا بالتيمة أو التيـ يجب إببلغ كؿ رخص يتـ توقيفو، بمغة يفيميا،   -2
 الموجية إليو، ولو حؽ االتصاؿ بذويو.

 لكؿ رخص حـر مف حريتو بالتوقيؼ أو االعتقاؿ حؽ الطمب في العرض عمى الفحص الطبي، ويجب إببلغو بذلؾ. -2

نونًا بمباررة وظائؼ احد الموظفيف المخوليف قأقضاة أو حد الدوف تأخير أماـ أ بتيمة جزائيةيقدـ الموقوؼ أو المعتقؿ  -5
وره المحاكمة. ضاإلفراج عنو بضمانات تكفؿ حيكوف يجب أف يحاكـ خبلؿ ميمة معقولة أو يفرج عنو. ويمكف أف قضائية، و 

 وفي كؿ األحواؿ ال يجوز أف يكوف الحبس االحتياطي ىو القاعدة العامة.

و االعتقاؿ حؽ الرجوع إلى محكمة مختصة تفصؿ دوف إبطاء في قانونية ذلؾ، و تأمر حـر مف حريتو بالتوقيؼ ألكؿ رخص  -1
 توقيفو أو اعتقالو غير قانوني. كاف باإلفراج عنو إذا 

 .الحصوؿ عمى تعويض يو غير قانوني الحؽ فأضحية توقيؼ أو اعتقاؿ تعسفي كاف لكؿ رخص  -7

 المادة الخامسة عررة
  .لممتيـ ويطبؽ في جميع األحواؿ القانوف األصم سابؽ،  يعيترر ال جريمة وال عقوبة إال بنص 

 المادة السادسة عررة
التحقيػػػػؽ والمحاكمػػػػة كػػػػؿ مػػػػتيـ بػػػػرئ حتػػػػى تثبػػػػت إدانتػػػػو بحكػػػػـ بػػػػات وفقػػػػا لمقػػػػانوف، عمػػػػى أف يتمتػػػػع خػػػػبلؿ إجػػػػراءات 

 بالضمانات الدنيا التالية:
 .إخطاره فورًا بالتفصيؿ وبمغة يفيميا بالتيـ الموجية إليو -6

 إعطاؤه الوقت والتسييبلت الكافية إلعداد دفاعو والسماح لو باالتصاؿ بذويو. -0

بواسػػػطة محػػػاـ يختػػػاره  حقػػػو فػػػي أف يحػػػاكـ  حضػػػوريًا أمػػػاـ قاضػػػيو الطبيعػػػي وحقػػػو فػػػي الػػػدفاع عػػػف نفسػػػو رخصػػػيًا أو -2
 بنفسو ويتصؿ بو بحرية وفي سرية.

إذا اقتضػػػت مصػػػمحة العدالػػػة ذلػػػؾ،  وأاـ بػػػذلؾ بنفسػػػو حقػػػو فػػػي االسػػػتعانة مجانػػػا بمحػػػاـ يػػػدافع عنػػػو إذا تعػػػذر عميػػػو القيػػػ -2
 وحقو إذا كاف ال يفيـ أو ال يتكمـ لغة المحكمة في االستعانة بمترجـ بدوف مقابؿ.

ار رػػػيود النفػػػي بالرػػػروط المطبقػػػة ضػػػوحقػػػو فػػػي استح ،حقػػػو فػػػي أف ينػػػاقش رػػػيود االتيػػػاـ بنفسػػػو أو بواسػػػطة دفاعػػػو -5
 ار ريود االتياـ.ضفي استح

 .يجبر عمى الريادة ضد نفسو أو أف يعترؼ بالذنبحقو في أف ال  -1

 أعمى.   قضائية جريمة، في الطعف وفقا لمقانوف أماـ درجة ارتكاب حقو، إذا أديف ب -7

 وفي  جميع األحواؿ لممتيـ الحؽ في أف تحتـر سبلمتو الرخصية وحياتو الخاصة. -8



 

 

 

 األمانة العامة

 المادة السابعة عررة
نظاـ قضائي خاص تيمة، الحؽ في  ت بولمطفؿ المعرض لؤلخطار أو الجان  الذي تعمق بوجو خاصكؿ دولة طرؼ  ؿفتك

عادة  باألحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ األحكاـ، وفي معاممة خاصة تتفؽ مع سنو وتصوف كرامتو وتيسر تأىيمو وا 
  .إدماجو وقيامو بدور بناء في المجتمع

 المادة الثامنة عررة
  حبس رخص ثبت قضائيا إعساره عف الوفاء بديف ناتج عف التزاـ تعاقدي.  ال يجوز

 المادة التاسعة عررة
 ف يطعف في ررعيتيا ويطمب اإلفراج عنو.أ ولمف تتخذ ضده ىذه اإلجراءات  ال تجوز محاكمة رخص عف نفس الجـر مرتيف، -6

 بو. لحقت التي كـ بات الحؽ في التعويض عف األضرارػت براءتو بموجب حػلكؿ متيـ ثبت -0

 المادة العرروف
 جميع األرخاص المحروميف مف حريتيـ معاممة إنسانية تحتـر الكرامة المتأصمة في اإلنساف.يعامؿ  -6

 ويعامموف معاممة تتفؽ مع كونيـ غير مدانيف. يفصؿ المتيموف عف المدانيف -0

عادة تأىيميـ  -2  اجتماعيا.يراعى في نظاـ السجوف أف ييدؼ إلى إصبلح المسجونيف وا 

 المادة الحادية والعرروف
ال يجوز تعريض أي رخص، عمى نحو تعسفي أو غير قانوني، لمتدخؿ في خصوصياتو أو رؤوف أسرتو أو بيتو أو  -6

 مراسبلتو أو لتريير يمس ررفو أو سمعتو.

 مف حؽ كؿ رخص أف يحميو القانوف مف مثؿ ىذا التدخؿ أو المساس. -0

 المادة الثانية والعرروف

 .القانونية تورخصيرخص الحؽ في أف ي عترؼ لو بلكؿ 

 المادة الثالثة والعرروف
تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا الميثاؽ بأف تكفؿ توفير سبيؿ فّعاؿ لمتظمـ ألي رخص انتيكت حقوقو أو حرياتو المنصوص 

 عمييا في ىذا الميثاؽ، حتى لو صدر ىذا االنتياؾ مف أرخاص يتصرفوف بصفتيـ الرسمية. 

 

 



 

 

 

 األمانة العامة

 ادة الرابعة والعرروفالم
 -لكؿ مواطف الحؽ في :

 حرية الممارسة السياسية. -6

 المراركة في إدارة الرؤوف العامة إما مباررة أو بواسطة ممثميف ي ختاروف بحرية.   -0

ترري  نفسو أو اختيار مف يمثمو بطريقة حرة ونزيية وعمى قدـ المساواة بيف جميع المواطنيف بحيث تضمف التعبير الحر عف  -2
 رادة المواطف. إ

 أف تتاح لو عمى قدـ المساواة مع الجميع فرصة تقمد الوظائؼ العامة في بمده عمى أساس تكافؤ الفرص. -2

 حرية تكويف الجمعيات مع اآلخريف واالنضماـ إلييا. -5

 حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سممية.  -1

والتي تقتضييا الضرورة في مجتمع يحتـر  ،ة طبقا لمقانوفال يجوز تقييد ممارسة ىذه الحقوؽ بأي قيود غير القيود المفروض -7
الحريات وحقوؽ اإلنساف، لصيانة األمف الوطني أو النظاـ العاـ أو السبلمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو 

 لحماية حقوؽ الغير وحرياتيـ.

 المادة الخامسة والعرروف

ال يجػػػػوز حرمػػػػاف األرػػػػخاص المنتمػػػػيف لؤلقميػػػػات مػػػػف التمتػػػػع بثقافاتيػػػػا واسػػػػتخداـ لغتيػػػػا وممارسػػػػة تعػػػػاليـ دينيػػػػا ويػػػػنظـ 
 القانوف التمتع بيذه الحقوؽ. 

 المادة السادسة والعرروف

أيػػػة جيػػػة مػػػف ىػػػذا  يواختيػػػار مكػػػاف اإلقامػػػة فػػػ التنقػػػؿحريػػػة يوجػػػد برػػػكؿ قػػػانوني عمػػػى إقمػػػيـ دولػػػة طػػػرؼ لكػػػؿ رػػػخص  -6
 .في حدود الترريعات النافذة اإلقميـ

ال يجػػػوز أليػػػة دولػػػة طػػػرؼ إبعػػػاد أي رػػػخص ال يحمػػػؿ جنسػػػيتيا ومتواجػػػد بصػػػورة رػػػرعية عمػػػى أراضػػػييا إال بموجػػػب قػػػرار  -0
مػػف عػػػرض تظممػػو عمػػػى الجيػػػة المختصػػة، مػػػا لػػـ تحػػػتـ دواعػػػي األمػػف الػػػوطني خػػػبلؼ  ولمقػػانوف وبعػػػد تمكينػػػ صػػادر وفقػػػاً 
 كؿ األحواؿ يمنع اإلبعاد الجماعي.ذلؾ، وفي 

 



 

 

 

 األمانة العامة

 المادة السابعة والعرروف
ذلػػػؾ بمػػػده، أو فػػػرض حظػػػر عمػػػى  يبمػػػد، بمػػػا فػػػ يرػػػخص مػػػف مغػػػادرة أ أيال يجػػػوز برػػػكؿ تعسػػػفي أو غيػػػر قػػػانوني منػػػع  -6

 ىذا البمد. يباإلقامة ف وإقامتو في أية جية، أو إلزام

 رخص مف بمده أو منعو مف العودة إليو. يال يجوز نفي أ -0

 مادة الثامنة والعرروفال
مف االضطياد، وال ينتفع بيذا الحؽ مف يجري تتبعو مف أجؿ  اً طمب المجوء السياسي إلى بمد آخر ىرب يلكؿ رخص الحؽ ف

 جريمة تيـ الحؽ العاـ، وال يجوز تسميـ البلجئيف السياسييف.

 المادة التاسعة والعرروف
 .رخص بركؿ تعسفي أو غير قانوني أيعف  ايال يجوز إسقاطلكؿ رخص الحؽ في التمتع بجنسية، و  -6

لمدوؿ األطراؼ أف تتخذ اإلجراءات التي تراىا مناسبة وبما يتفؽ مع ترريعاتيا الداخمية الخاصة بالجنسية، في تمكيف األطفاؿ  -0
 مف اكتساب جنسية األـ مع مراعاة مصمحة الطفؿ في كؿ األحواؿ.

 الداخمية لبمده. اإلجراءات القانونية، مع مراعاة أخرىاكتساب جنسية  يف الرخص ينكر حؽال  -2

 المادة الثبلثوف
 لكؿ رخص الحؽ في حرية الفكر والعقيدة والديف، وال يجوز فرض أية قيود عمييا إال بما ينص عميو الترريع النافذ. -6

مع غيره إال لمقيود التي ال يجوز إخضاع حرية اإلنساف في إظيار دينو أو معتقده  أو ممارسة رعائره الدينية بمفرده أو  -0
ينص عمييا القانوف والتي تكوف ضرورية فى مجتمع متسام  يحتـر الحريات وحقوؽ اإلنساف، لحماية السبلمة العامة أو 

 النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو لحماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ األساسية.

 والدىـ دينيًا وخمقيًا.لآلباء أو األوصياء حرية تأميف تربية أ -2

 المادة الحادية والثبلثوف
حؽ الممكية الخاصة مكفوؿ لكؿ رخص، ويحظر في جميع األحواؿ مصادرة أموالو كميا أو بعضيا بصورة تعسفية أو غير 

 قانونية.

 المادة الثانية والثبلثوف
ستقاء األنباء و األفكار و تمقييا ونقميا إلى يضمف ىذا الميثاؽ الحؽ في اإلعبلـ وحرية الرأي و التعبير، وكذلؾ الحؽ في ا -6

 ودونما اعتبار لمحدود الجغرافية. ،اآلخريف بأي وسيمة

وال تخضع إال لمقيود التي يفرضيا احتراـ حقوؽ  ،تمارس ىذه الحقوؽ و الحريات في إطار المقومات األساسية لممجتمع -0
 اآلخريف أو سمعتيـ أو حماية األمف الوطني أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.



 

 

 

 األمانة العامة

 المادة الثالثة والثبلثوف
أة ابتداء مف بموغ سف األسرة ىي الوحدة الطبيعية واألساسية لممجتمع، والزواج بيف الرجؿ والمرأة أساس تكوينيا ولمرجؿ والمر  -6

كامبل ال إكراه فيو  ءالزواج حؽ التزوج وتأسيس أسرة وفؽ رروط وأركاف الزواج، وال ينعقد الزواج اال برضا الطرفيف رضا
 وينظـ الترريع النافذ حقوؽ وواجبات الرجؿ والمرأة عند انعقاد الزواج وخبلؿ قيامو ولدى انحبللو.

ساءة المعاممة بيف تكفؿ الدولة والمجتمع حماية األسرة وتقوية أواصرىا  -0 وحماية األفراد داخميا وحظر مختمؼ أركاؿ العنؼ وا 
والرعاية  كما تكفؿ لؤلمومة والطفولة والريخوخة وذوي االحتياجات الخاصة الحمايةأعضائيا، وبخاصة ضد المرأة والطفؿ. 

 كبر فرص التنمية البدنية والعقمية.أالرباب البلزمتيف وتكفؿ أيضًا لمنارئيف و 

تتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ التدابير الترريعية واإلدارية والقضائية لضماف حماية الطفؿ وبقائو ونمائو ورفاىو في جو مف الحرية  -2
ء كاف معرضًا والكرامة واعتبار مصمحتو الف ضمى المعيار األساسي لكؿ التدابير المتخذة في رأنو في جميع األحواؿ، وسوا

 لبلنحراؼ أو جانحًا.

 تتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ التدابير الضرورية لضماف الحؽ في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة الرباب. -2

 المادة الرابعة والثبلثوف
 مع، يوالعمؿ حؽ طبيعي لكؿ مواطف، وتعمؿ الدولة عمى توفير فرص العمؿ قدر اإلمكاف ألكبر عدد ممكف مف المقبميف عم -6

ضماف اإلنتاج وحرية العمؿ وتكافؤ الفرص، ودوف أي نوع مف أنواع التمييز عمى أساس العرؽ أو الموف أو الجنس أو الديف 
 أي وضع آخر.اإلعاقة أو أو األصؿ االجتماعي أو الوطني المغة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو األصؿ  أو

، تؤمف الحصوؿ عمى أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة األساسية لو ةية ومرضالتمتع برروط عمؿ عادلفي عامؿ الحؽ كؿ ل -0
مدفوعة األجر، وقواعد حفظ الصّحة والّسبلمة المينّية، وحماية ال واإلجازات ةتحديد ساعات العمؿ والّراح وألسرتو، وتكفؿ

 أثناء العمؿ. ذوي اإلعاقاتالّنساء واألطفاؿ واألرخاص 

الطفؿ في حمايتو مف االستغبلؿ االقتصادي ومف أداء أي عمؿ يرج  أف يكوف خطيرا أو أف يمثؿ  تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ -2
إعاقة لتعميـ الطفؿ، أو أف يكوف مضرًا بصحتو أو بنموه البدني، أو العقمي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي. وليذا 

 تقوـ الدوؿ األطراؼ بوجو خاص بما يمي: الغرض، ومع مراعاة أحكاـ الصكوؾ الدولية األخرى ذات الصمة،

 .تحديد سف أدنى لبللتحاؽ بالعمؿ -أ 
 وضع نظاـ مناسب لساعات العمؿ وظروفو. -ب
 فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضماف إنفاذ ىذه األحكاـ بفعالية. -ج

الترغيؿ وحماية العمؿ واألجور عند يف و التكو دريب و تستفادة الفعمية مف الالحؽ االتمييز بيف الرجؿ والمرأة في  ال يجوز -2
 العمؿ.ونوعية تساوي قيمة 

 عمى كؿ دولة طرؼ أف تضمف الحماية الضرورية لمعماؿ الوافديف إلييا طبقًا لمترريعات النافذة. -5

 



 

 

 

 األمانة العامة

 المادة الخامسة والثبلثوف
ممارسة العمؿ النقابي مف أجؿ لكؿ رخص الحؽ في حرية تكويف الجمعيات أو النقابات المينية واالنضماـ إلييا، وحرية  -6

 حماية مصالحو.

ال يجوز فرض أي مف القيود عمى ممارسة ىذه الحقوؽ والحريات إال تمؾ التي ينص عمييا الترريع النافذ وتركؿ تدابير  -0
اية ضرورية لصيانة األمف القومي أو السبلمة العامة أو النظاـ العاـ، أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حم

 حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ.

 تكفؿ كؿ دولة طرؼ الحؽ في اإلضراب في الحدود التي ينص عمييا الترريع النافذ. -2

 المادة السادسة والثبلثوف
 .الضماف االجتماعي، بما في ذلؾ التأميف االجتماعيتضمف الدوؿ األطراؼ حؽ كؿ مواطف في 

 المادة السابعة والثبلثوف
ف تضع السياسات اإلنمائية والتدابير البلزمة أالدوؿ جميع وعمى  ،األساسيةالتنمية ىو حؽ مف حقوؽ اإلنساف  يالحؽ ف

تحقيؽ تنمية لمقضاء عمى الفقر و الدولي ى عمى المستو لتفعيؿ قيـ التضامف والتعاوف فيما بينيا و لضماف ىذا الحؽ. وعمييا السعي 
 تحقيؽ التنمية والتمتع بمزاياىا وثمارىا. يبموجب ىذا الحؽ فمكؿ مواطف المراركة واإلسياـ فاقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية. و 

 المادة الثامنة والثبلثوف
ولو  مستوى معيري كاؼ لو وألسرتو يوفر الرفاه والعيش الكريـ مف غذاء وكساء ومسكف وخدمات، يلكؿ رخص الحؽ ف

 ذ التدابير البلزمة وفقًا إلمكانياتيا إلنفاذ ىذه الحقوؽ.. وعمى الدوؿ األطراؼ اتخاالحؽ في بيئة سميمة

 المادة التاسعة والثبلثوف
في حصوؿ تقر الدوؿ األطراؼ بحؽ كؿ فرد في المجتمع في التمتع بأعمى مستوى مف الصحة البدنية والعقمية يمكف بموغو، و  -6

 ألمراض دوف أي نوع مف أنواع التمييز. عبلج ا مرافؽ وعمى ،مجانا عمى خدمات الرعاية الصحية األساسيةالمواطف 

 ترمؿ الخطوات التي تتخذىا الدوؿ األطراؼ التدابير التالية: -0
تطوير الرعاية الصحية األولية وضماف مجانية وسيولة الوصوؿ إلى المراكز التي تقدـ ىذه الخدمات بصرؼ النظر  -أ 

 عف الموقع الجغرافي أو الوضع االقتصادي.
 .بما يكفؿ خفض الوفيات وعبلجياً  األمراض وقائياً العمؿ عمى مكافحة  -ب 
 نرر الوعي والتثقيؼ الصحي.  -ج 
 مكافحة الممارسات التقميدية الضارة بصحة الفرد. -د 

 توفير الغذاء األساسي ومياه الررب النقية لكؿ فرد. -ىػ
 مكافحة عوامؿ التموث البيئي وتوفير التصريؼ الصحي. -و 
  العقمية والتدخيف والمواد الضارة بالصحة. مكافحة المخدرات والمؤثرات  -ز 



 

 

 

 األمانة العامة

 المادة األربعوف
تمتـز الدوؿ األطراؼ بتوفير الحياة الكريمة، لذوي اإلعاقات النفسية أو الجسدية والتي تكفؿ ليـ كرامتيـ مع تعزيز اعتمادىـ  -6

 عمى أنفسيـ وتيسير مراركتيـ الفعمية في المجتمع.

ذوي اإلعاقات، كما توفر الدعـ المادي لممحتاج مف ىؤالء األرخاص جميع االجتماعية مجانا لتوفر الدوؿ األطراؼ الخدمات  -0
وأسرىـ أو لؤلسر التي ترعاىـ. كما تقـو بكؿ ما يمـز لتجنب إيوائيـ في مؤسسات الرعاية. وفي جميع األحواؿ تراعى 

 المصمحة الف ضمى لمرخص المعاؽ.

تتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ التدابير البلزمة لمحد مف اإلعاقات بكؿ السبؿ الممكنة، بما فييا برامج الصحة الوقائية ونرر الوعي  -2
 والتثقيؼ. 

توفر الدوؿ األطراؼ كؿ الخدمات التعميمية المناسبة لؤلرخاص ذوي اإلعاقات، آخذة بعيف االعتبار أىمية الدمج في النظاـ  -2
التدريب، والتأىيؿ الميني، واإلعداد لممارسة العمؿ، وتوفير العمؿ المناسب في القطاع الحكومي أو التعميمي، وأىمية 

 الخاص.

 توفر الدوؿ األطراؼ كؿ الخدمات الصحية المناسبة لؤلرخاص ذوي اإلعاقات، بما فييا إعادة التأىيؿ لدمجيـ في المجتمع. -5

   داـ جميع مرافؽ الخدمة العامة والخاصة.تمكف الدوؿ األطراؼ األرخاص ذوي اإلعاقات مف استخ -1

 المادة الحادية واألربعوف
 .التعميـ يولكؿ رخص الحؽ فواجب عمى الدولة، محو األمية التزاـ  -6

تضمف الدوؿ األطراؼ لمواطنييا مجانية التعميـ عمى األقؿ في مرحمتيو االبتدائية واألساسية. ويكوف التعميـ االبتدائي إلزاميًا  -0
 تمؼ مراحمو وأنواعو لمجميع دوف تمييز.ومتاحا بمخ

تتخذ الدوؿ األطراؼ في جميع المياديف كؿ التدابير المناسبة لتحقيؽ الرراكة بيف الرجؿ والمرأة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ  -2
 التنمية الوطنية.

اف والحريات تضمف الدوؿ األطراؼ توفير تعميـ يستيدؼ التنمية الكاممة لرخصية اإلنساف وتعزيز احتراـ حقوؽ اإلنس -2
 األساسية. 

تعمؿ الدوؿ األطراؼ عمى دمج مبادئ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في المناىج واألنرطة التعميمية وبرامج التربية  -5
 والتكويف والتدريب الرسمية وغير الرسمية.

ف، ووضع خطة وطنية لتعميـ تضمف الدوؿ األطراؼ وضع اآلليات الكفيمة بتحقيؽ التعمـ المستمر مدى الحياة لكؿ المواطني -1
 الكبار.

 المادة الثانية واألربعوف

 وفي التمتع بفوائد التقدـ العممي وتطبيقاتو.الثقافية حؽ المراركة في الحياة  لكؿ رخص -6



 

 

 

 األمانة العامة

حمايػػػػة المصػػػػال  المعنويػػػػة والماديػػػػة تكفػػػػؿ تعيػػػػد الػػػػدوؿ األطػػػػراؼ بػػػػاحتراـ حريػػػػة البحػػػػث العممػػػػي والنرػػػػاط المبػػػػدع، و  -0
 الناتجة عف اإلنتاج العممي أو األدبي أو الفني. 

تسػػػعى الػػػدوؿ األطػػػراؼ لمعمػػػؿ المرػػػترؾ وتعزيػػػز التعػػػاوف فيمػػػا بينيػػػا عمػػػى كػػػؿ األصػػػعدة وبمرػػػاركة كاممػػػة ألىػػػؿ الثقافػػػة  -2
 .ة وتنفيذىاالترفييية والثقافية والفنيالعممية و البرامج واإلبداع ومنظماتيـ مف أجؿ تطوير 

 المادة الثالثة واألربعوف
ال يجػػػػوز تفسػػػػير ىػػػػذا الميثػػػػاؽ أو تأويمػػػػو عمػػػػى نحػػػػو ينػػػػتقص مػػػػف الحقػػػػوؽ والحريػػػػات التػػػػي تحمييػػػػا القػػػػوانيف الداخميػػػػة 
لمػػػدوؿ األطػػػراؼ أو القػػػوانيف المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي المواثيػػػؽ الدوليػػػة واإلقميميػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف التػػػي صػػػادقت عمييػػػا أو أقرتيػػػا 

 حقوؽ المرأة والطفؿ واألرخاص المنتمييف إلى األقميات. بما فييا

 المادة الرابعة واألربعوف
تتعيػػػػد الػػػػػدوؿ األطػػػػراؼ بػػػػػأف تتخػػػػػذ طبقػػػػا إلجراءاتيػػػػػا الدسػػػػتورية وألحكػػػػػاـ ىػػػػػذا الميثػػػػاؽ مػػػػػا يكػػػػوف ضػػػػػروريًا إلعمػػػػػاؿ 

 الحقوؽ المنصوص عمييا مف تدابير ترريعية أو غير ترريعية. 

 المادة الخامسة واألربعوف
تنرأ بموجب ىذا الميثاؽ  لجنة تسمى" لجنة حقوؽ اإلنساف العربية " يرار إلييا فيما بعد باسـ " المجنة ". وتتكوف مف  -6

 سبعة أعضاء تنتخبيـ الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ باالقتراع السري.

لمجنة أف يكونوا مف ذوي الخبرة وية اػتؤلؼ المجنة مف مواطني الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ، ويرترط في المررحيف لعض -0
 في مجاؿ عمميا، عمى أف يعمؿ أعضاء المجنة بصفتيـ الرخصية وبكؿ تجرد ونزاىة. ةة العاليءوالكفا

ال يجوز أف تضـ المجنة أكثر مف رخص واحد مف مواطني الدولة الطرؼ، ويجوز إعادة انتخابو مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ  -2
 التداوؿ. 

ة لمدة أربع سنوات عمى أف تنتيي والية ثبلثة مف األعضاء المنتخبيف في االنتخاب ألوؿ مرة بعد عاميف ينتخب أعضاء المجن -2
 ويحددوف عف طريؽ القرعة. 

يطمب األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية مف الدوؿ األطراؼ تقديـ مررحييا قبؿ ستة أرير مف موعد االنتخابات. وتقوـ  -5
ثبلثة أرير. ويبمغ األميف العاـ الدوؿ األطراؼ بقائمة المررحيف قبؿ ريريف مف موعد الدوؿ األطراؼ بذلؾ في غضوف 

ذا كاف عدد الحاصميف  انتخاب أعضاء المجنة. وينتخب لعضوية المجنة مف يحصؿ عمى أعمى نسبة مف أصوات الحاضريف. وا 
عاد االنتخاب بيف المتساويف مف مرر ، ي  عمى أعمى األصوات أكثر مف العدد المطموب بسبب التساوي في األصوات بيف أكثر 

ذا تساوت األصوات يختار العضو أو األعضاء المطموبوف عف طريؽ القرعة. ويجرى االنتخاب ألوؿ مرة لعضوية  مرة أخرى. وا 
 المجنة في موعد ال يقؿ عف ستة أرير مف دخوؿ الميثاؽ حيز النفاذ.

النتخابات أعضاء المجنة، ويعقد في مقر جامعة الدوؿ العربية. ويعد يدعو األميف العاـ الدوؿ األطراؼ الجتماع يخصص  -1
ذا لـ يكتمؿ النصاب يدعو األميف العاـ إلى اجتماع آخر،  النصاب مكتمبل النعقاد االجتماع بحضور أغمبية الدوؿ األطراؼ. وا 



 

 

 

 األمانة العامة

ذا لـ يكتمؿ النصاب في ىذا االجتم اع يدعو األميف العاـ إلى اجتماع وينعقد بحضور ما ال يقؿ عف ثمث الدوؿ األطراؼ، وا 
 ثالث ينعقد بأي عدد مف الحاضريف فيو مف الدوؿ األطراؼ.

وتنتخب خبللو رئيسا ليا مف بيف أعضائيا لمدة عاميف قابمة لمتجديد لمدة  ،يدعو األميف العاـ المجنة لعقد اجتماعيا األوؿ -7
اجتماعاتيا. وتعقد المجنة اجتماعاتيا في مقر األمانة  مماثمة ولمرة واحدة، وتضع المجنة ضوابط عمميا وأسموب ودورية

 .العامة بجامعة الدوؿ العربية. ويجوز ليا عقد اجتماعاتيا في أي بمد طرؼ في ىذا الميثاؽ بناء عمى دعوة منو

 المادة السادسة واألربعوف
 اآلتية: يعمف األميف العاـ عف المقاعد الراغرة بعد إخطاره مف قبؿ رئيس المجنة في الحاالت -6

 الوفاة.   -أ 
 االستقالة.  -ب
عف االضطبلع بوظائفو بدوف تقديـ عذر مقبوؿ  -يا اآلخريفئبإجماع رأى أعضا -إذا انقطع عضو في المجنة   –ج

 وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت.
بلؿ األرير الستة التي تمي وكانت والية العضو الذي يجب استبدالو ال تنقضي خ( 6لمفقرة )إذا أعمف رغور مقعد ما طبقا  -0

، التي يجوز ليا، الميثاؽبإببلغ ذلؾ إلى الدوؿ األطراؼ في ىذا لجامعة الدوؿ العربية إعبلف رغور مقعده، يقـو األميف العاـ 
 مف أجؿ مؿء المقعد الراغر. لممادة )الخامسة واألربعيف( خبلؿ ميمة ريريف، تقديـ مررحيف وفقا 

،ويبمغ ىذه القائمة األبجديقائمة بأسماء جميع المررحيف عمى ىذا النحو،بالترتيب الدوؿ العربية لجامعة يضع األميف العاـ  -2
ذ ذاؾ يجرى االنتخاب البلـز لمؿء المقعد الراغر طبقا لؤلحكاـ الخاصة بذلؾ.الميثاؽإلى الدوؿ األطراؼ في ىذا   .وا 

يتولى مياـ العضوية فييا حتى انقضاء ما تبقى مف  (6لمفقرة )كؿ عضو في المجنة انتخب لمؿء مقعد أعمف رغوره طبقا  -2
   .الفقرةمدة والية العضو الذي رغر مقعده في المجنة بمقتضى أحكاـ تمؾ 

يوفر األميف العاـ ضمف ميزانية جامعة الدوؿ العربية ما يمـز مف موارد مالية وموظفيف ومرافؽ لقياـ المجنة بعمميا بصورة  -5
 فعالة ويعامؿ خبراء المجنة فيما يتعمؽ بالمكافأة وتغطية  المصاريؼ معاممة خبراء األمانة العامة .  

 المادة السابعة واألربعوف

أف تضمف ألعضاء المجنة الحصانات البلزمة والضرورية لحمايتيـ ضد أي ركؿ مف أركاؿ تتعيد الدوؿ األطراؼ ب
المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تتبعات قضائية بسبب مواقفيـ أو تصريحاتيـ في إطار قياميـ بمياميـ كأعضاء 

 في المجنة.

 

 



 

 

 

 األمانة العامة

 المادة الثامنة واألربعوف

تقػػػارير برػػػأف التػػػدابير التػػػي اتخػػػذتيا إلعمػػػاؿ الحقػػػوؽ والحريػػػات المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي تتعيػػػد الػػػدوؿ األطػػػراؼ بتقػػػديـ  -6
ويتػػػػولى األمػػػػيف العػػػػاـ لجامعػػػػة الػػػػدوؿ العربيػػػػة بعػػػػد تسػػػػممو التقػػػػارير  ىػػػػذا الميثػػػػاؽ، وبيػػػػاف التقػػػػدـ المحػػػػرز لمتمتػػػػع بيػػػػا.

 إحالتيا إلى المجنة لمنظر فييا.

المجنػػػة خػػػبلؿ سػػػنة مػػػف تػػػاريخ دخػػػوؿ الميثػػػاؽ حيػػػز التنفيػػػذ بالنسػػػبة لكػػػؿ تقػػػوـ الػػػدوؿ األطػػػراؼ بتقػػػديـ التقريػػػر األوؿ إلػػػى  -0
دولػػػة طػػػرؼ، وتقريػػػرًا دوريػػػًا كػػػؿ ثبلثػػػة أعػػػواـ. ويجػػػوز لمجنػػػة أف تطمػػػب مػػػف الػػػدوؿ األطػػػراؼ معمومػػػات إضػػػافية ذات صػػػمة 

 بتنفيذ الميثاؽ.

ؿ الدولػػػػة المعنيػػػػة لمناقرػػػػة ( بحضػػػػور مػػػػف يمثػػػػ0تػػػػدرس المجنػػػػة التقػػػػارير التػػػػي تقػػػػدميا الػػػػدوؿ األطػػػػراؼ وفقػػػػًا لمفقػػػػرة ) -2
 التقرير.

 تناقش المجنة التقرير وتبدي مبلحظاتيا وتقدـ التوصيات الواجب اتخاذىا طبقًا ألىداؼ الميثاؽ. -2

 تحيؿ المجنة تقريرًا سنويًا يتضمف مبلحظاتيا وتوصياتيا إلى مجمس الجامعة عف طريؽ األميف العاـ. -5

 توصياتيا وثائؽ عمنية تعمؿ المجنة عمى نررىا عمى نطاؽ واسع.تعتبر تقارير المجنة ومبلحظاتيا الختامية و  -1

 المادة التاسعة واألربعوف

عمى الدوؿ األعضاء لمتوقيع  - بعد موافقة مجمس الجامعة عميو -يعرض األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية ىذا الميثاؽ  -6
 أو االنضماـ إليو.عميو والتصديؽ 

 ريريف مف تاريخ إيداع وثيقة التصديؽ السابعة لدى األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية. يدخؿ ىذا الميثاؽ حيز النفاذ بعد -0

بعد ريريف مف تاريخ إيداع وثيقة تصديقيا أو  - بعد دخولو حيز النفاذ -يصب  ىذا الميثاؽ نافذًا بالنسبة لكؿ دولة  -2
 انضماميا لدى األمانة العامة.

 عضاء بإيداع وثيقة التصديؽ أو االنضماـ.يقوـ األميف العاـ بإخطار الدوؿ األ -2

 المادة الخمسوف
دولة طرؼ، بواسطة األميف العاـ تقديـ اقتراحات مكتوبة لتعديؿ ىذا الميثاؽ، وبعد تعميـ ىذه التعديبلت عمى  ةيمكف ألي

 ا عمى مجمس الجامعة العتمادىا.الدوؿ األعضاء يدعو األميف العاـ الدوؿ األطراؼ لمنظر في التعديبلت المقترحة إلقرارىا قبؿ عرضي

 المادة الحادية والخمسوف
 يبدأ نفاذ التعديبلت بالنسبة لمدوؿ األطراؼ التي صدقت عمييا بعد اكتماؿ تصديؽ ثمثي الدوؿ األطراؼ عمى التعديبلت.
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 المادة الثانية والخمسوف
دولة طرؼ أف تقترح مبلحؽ إضافية اختيارية ليذا الميثاؽ ويتخذ في إقرارىا اإلجراءات التي تتبع في إقرار  ةيمكف ألي
 تعديبلت الميثاؽ.

 المادة الثالثة والخمسوف

مادة  ةأف تتحفظ عمى أي -عند توقيع ىذا الميثاؽ أو عند إيداع وثائؽ التصديؽ عميو أو االنضماـ إليو -دولة  ةيجوز ألي -6
 في الميثاؽ، عمى أال يتعارض ىذا التحفظ مع ىدؼ الميثاؽ وغرضو األساسي.

( مف ىذه المادة، أف تسحب ىذا التحفظ بإرساؿ إرعار 6دولة طرؼ أبدت تحفظًا وفقًا لمفقرة ) ةألي -في أي وقت  -يجوز  -0
 إلى األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية.

 عضاء بالتحفظات المبداة وبطمبات سحبيا.يقوـ األميف العاـ بإرعار الدوؿ األ -2
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 التوقيعات

 ةاألردنية اليارمي ةالمممك عف 
  دولة اإلمارات العربية المتحدةعف 
 البحريف عف مممكة 
  الجميورية التونسيةعف 
  الجميورية الجزائرية الديمقراطية الرعبيةعف 
  جميورية جيبوتيعف 
  المممكة العربية السعوديةعف 
  السودافجميورية عف 
  الجميورية العربية السوريةعف 
  جميورية الصوماؿعف 
  جميورية العراؽعف 
  سمطنة ع مافعف 
  دولة فمسطيفعف 
  دولة قطرعف 
  المتحدةجميورية القمر عف 
  دولة الكويتعف 
  الجميورية المبنانيةعف 
  الجماىيرية العربية الميبية الرعبية االرتراكية العظمىعف 
  العربيةجميورية مصر عف 
  المممكة المغربيةعف 
  الجميورية اإلسبلمية الموريتانيةعف 
  الجميورية اليمنيةعف 
 


