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  المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان
 والشعوب

 تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته
 العادیة رقم 18 في نیروبي (كینیا) یونیو 1981

 الدیباجة
األفریقیة الوحدة منظمة فى األعضاء الدول        إن
"المیثاق بـ إلیه المشار المیثاق هذا فى         األطراف

 األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب"،
عن الصادر (16 (دورة 115 رقم بالقرار تذكر          إذ
دول رؤساء لمؤتمر عشر السادسة العادیة        الدورة
في عقدت التي األفریقیة الوحدة منظمة        وحكومات
في 1979 سنة یولیو من 30 إلى 17 من           الفترة
لمیثاق أولى مشروع إعداد بشأن       منروفیا-لیبیریا
إلنشاء تمهیدا والشعوب اإلنسان لحقوق       أفریقي
 أجهزة للنهوض بحقوق اإلنسان والشعوب وحمایتها.
الوحدة منظمة میثاق االعتبار فى تأخذ تذكر         وإذ
والمساواة الحریة أن على ینص الذي        األفریقیة
التطلعات لتحقیق سیاسیة أهداف والكرامة       والعدالة

 المشروعة للشعوب األفریقیة،
2 المادة في الوارد الرسمي تعهدها مجددا تؤكد          وإذ
االستعمار أشكال جمیع بإزالة إلیه المشار المیثاق         من
لتوفیر وجهودها تعاونها وتكثیف وتنسیق أفریقیا        من
التعاون وتنمیة أفریقیا لشعوب أفضل حیاة        ظروف
المتحدة األمم منظمة میثاق الحسبان في آخذة         الدولي

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
الحضارة وقیم التاریخیة تقالیدنا فضائل تدرك        وإذ
أفكارها بها وتتسم منها تنبع أن ینبغى التى          األفریقیة

 حول مفهوم حقوق اإلنسان والشعوب،
على ترتكز األساسیة اإلنسان حقوق بأن تقر         وإذ
حمایتها یبرر مما جانب من البشر بنى         خصائص
حقوق واحترام حقیقة وبأن والدولیة       الوطنیة

من اإلنسان حقوق بالضرورة یكفال أن یجب         الشعوب
 جانب آخر،

أن یقتضي والحریات بالحقوق التمتع أن ترى         وإذ
 ینهض كل واحد بواجباته،

الضرورى من أصبح بأنه اقتناعها عن تعرب         وإذ
الحقوق وبأن التنمیة فى للحق خاص اهتمام         كفالة
الحقوق عن فصلها یمكن ال والسیاسیة        المدنیة
فى سواء ، والثقافیة واالجتماعیة       االقتصادیة
بالحقوق الوفاء وبأن عالمیتها فى أو        مفهومها
التمتع یضمن والثقافیة واالجتماعیة      االقتصادیة

 بالحقوق المدنیة والسیاسیة،
ال التي ألفریقیا الكامل التحریر نحو واجبها تعي          وإذ
الحقیقي استقاللها أجل من تناضل شعوبها        تزال
واالستعمار االستعمار على بالقضاء وتلتزم       وكرامتها
وتصفیة والصهیونیة العنصري والفصل      الجدید
كافة إزالة وكذلك األجنبیة العسكریة العدوان        قواعد
أساس على القائمة تلك سیما وال التفرقة         أشكال
أو اللغة أو الجنس أو اللون أو العرق أو           العنصر

 الدین أو الرأي السیاسي،
اإلنسان وحقوق بحریات تمسكها جدید من تؤكد         وإذ
وسائر واالتفاقیات اإلعالنات فى المضمنة       والشعوب
الوحدة منظمة إطار فى إقرارها تم التى         الوثائق
األمم ومنظمة المنحازة غیر البلدان وحركة        األفریقیة

 المتحدة،
من علیها یقع بما الحازم إدراكها عن تعرب          وإذ
والشعوب اإلنسان وحریات بحقوق النهوض       واجب
التى األساسیة األهمیة الحسبان فى آخذة        وحمایتها

 درجت أفریقیا على إیالئها لهذه الحقوق والحریات،
 اتفقت على ما یلي:

 الجزء األول: الحقوق والواجبات
 الباب األول: حقوق اإلنسان والشعوب

 المادة 1
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األفریقیة الوحدة منظمة فى األعضاء الدول        تعترف
والواجبات بالحقوق المیثاق هذا فى       األطراف
اإلجراءات باتخاذ وتتعهد فیه الواردة       والحریات

 التشریعیة وغیرها من أجل تطبیقها.
 

 المادة 2
بها المعترف والحریات بالحقوق شخص كل        یتمتع
كان إذا خاصة تمییز دون المیثاق هذا فى          والمكفولة
أو الجنس أو اللون أو العرق أو العنصر على           قائما
أو آخر، رأي أى أو السیاسى الرأى أو الدین أو            اللغة
أو المولد أو الثروة أو االجتماعي أو الوطني          المنشأ

 أى وضع آخر.
 

 المادة 3
 1. الناس سواسیة أمام القانون.

 2. لكل فرد الحق فى حمایة متساویة أمام القانون.
 المادة 4

احترام حقه ومن اإلنسان. حرمة انتهاك یجوز         ال
یجوز وال والمعنویة. البدنیة شخصه وسالمة        حیاته

 حرمانه من هذا الحق تعسفا.
 

 المادة 5
واالعتراف كرامته احترام فى الحق فرد         لكل
استغالله أشكال كافة وحظر القانونیة       بشخصیته
بكافة والتعذیب االسترقاق خاصة واستعباده       وامتهانه
الالإنسانیة أو الوحشیة والمعاملة والعقوبات       أنواعه

 أو المذلة.
 

 المادة 6
الشخصى واألمن الحریة فى الحق فرد لكل         
للدوافع إال حریته من شخص أى حرمان یجوز          وال
بصفة یجوز وال سلفا، القانون یحددها حاالت         وفى

 خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفیا.

 
 المادة 7

 1. حق التقاضي مكفول للجمیع ویشمل هذا الحق:
المختصة الوطنیة المحاكم إلى اللجوء في الحق         أ-
األساسیة للحقوق خرقا یشكل عمل فى        بالنظر
والقوانین االتفاقیات تتضمنها والتي بها، له        المعترف

 واللوائح والعرف السائد،
محكمة أمام إدانته تثبت حتى برئ اإلنسان         ب-

 مختصة،
مدافع اختیار فى الحق ذلك فى بما الدفاع حق           ج-

 عنه،
محكمة وبواسطة معقولة فترة خالل محاكمته حق         د-

 محایدة.
عن امتناع أو عمل بسبب شخص إدانة یجوز ال .2          
وقت القانون علیه یعاقب جرما یشكل ال         عمل

 ارتكابه، وال عقوبة إال بنص، والعقوبة شخصیة.
 المادة 8

الدینیة الشعائر وممارسة العقیدة حریة       
تقید إلجراءات أحد تعریض یجوز وال        مكفولة،
والنظام القانون مراعاة مع الحریات، هذه        ممارسة

 العام.
 

 المادة 9
 1. من حق كل فرد أن یحصل على المعلومات.

فى وینشرها أفكاره عن یعبر أن إنسان لكل یحق .2          
 إطار القوانین واللوائح.

 
 المادة 10

وبحریة یكون أن إنسان لكل یحق .1         
التى باألحكام یلتزم أن شریطة آخرین مع         جمعیات

 حددها القانون.
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االنضمام على شخص أى إرغام یجوز ال .2         
بمبدأ االلتزام مع ذلك یتعارض أال على جمعیة أي           إلى

 التضامن المنصوص علیه في هذا المیثاق.
 المادة 11

آخرین مع بحریة یجتمع أن إنسان لكل          یحق
وهو أال واحد شرط إال الحق هذا ممارسة یحد           وال
واللوائح القوانین تحددها التي الضروریة       القیود
وسالمة القومي األمن بمصلحة منها تعلق ما         خاصة
األشخاص حقوق أو اآلخرین وأخالق       وصحة

 وحریاتهم.
 المادة 12

بحریة التنقل فى الحق شخص لكل .1         
بأحكام االلتزام شریطة ما دولة داخل إقامته         واختیار

 القانون.
بما بلد أي مغادرة في الحق شخص لكل .2          
وال بلده إلى العودة في الحق له أن كما بلده، ذلك             في
القانون علیها نص إذا إال قیود ألیة الحق هذا           یخضع
العام، النظام القومي، األمن لحمایة ضروریة        وكانت

 الصحة، أو األخالق العامة.
یسعى أن فى اضطهاده عند الحق شخص لكل .3         
لقانون طبقا أجنبیة دولة أي في ملجأ على          ویحصل

 كل بلد ولالتفاقیات الدولیة.
قانونیة بصفة دخل الذي األجنبي طرد یجوز وال .4         
بقرار إال المیثاق هذا فى طرف ما دولة أراضى           إلى

 مطابق للقانون.
الجماعي والطرد لألجانب. الجماعى الطرد یحرم .5       
عرقیة عنصریة، مجموعات یستهدف الذي       هو

 ودینیة.
 المادة 13

بحریة المشاركة فى الحق المواطنین لكل .1        
عن أو مباشرة سواء لبلدهم العامة الشئون إدارة          فى
ألحكام طبقا وذلك بحریة اختیارهم یتم ممثلین         طریق

 القانون.

تولى فى أیضا الحق المواطنین لكل .2         
 الوظائف العمومیة فى بلدهم.

الممتلكات من االستفادة فى الحق شخص لكل .3        
التامة المساواة إطار فى وذلك العامة        والخدمات

 للجمیع أمام القانون.
 المادة 14

لضرورة إال به المساس یجوز وال مكفول الملكیة          حق
فى الصادرة القوانین ألحكام طبقا عامة مصلحة         أو

 هذا الصدد.
 

 المادة 15
متكافئة ظروف ظل فى مكفول العمل حق         

 ومرضیة مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.
 

 المادة 16
صحیة حالة بأفضل التمتع فى الحق شخص لكل .1         

 بدنیة وعقلیة یمكنه الوصول إلیها.
باتخاذ المیثاق هذا فى األطراف الدول تتعهد .2        
وضمان شعوبها صحة لحمایة الالزمة       التدابیر

 حصولها على العنایة الطبیة فى حالة المرض.
 

 المادة 17
 1. حق التعلیم مكفول للجمیع.

بحریة االشتراك فى الحق شخص لكل .2         
 فى الحیاة الثقافیة للمجتمع.

التى التقلیدیة والقیم العامة باألخالقیات النهوض .3       
فى الدولة على واجب وحمایتها المجتمع بها         یعترف

 نطاق الحفاظ على حقوق اإلنسان.
 المادة 18

وأساس الطبیعیة الوحدة هي األسرة .1        
صحتها على والسهر حمایتها الدولة وعلى        المجتمع،

 وسالمة أخالقیاتها.
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أداء في األسرة بمساعدة ملزمة الدولة .2         
التى التقلیدیة والقیم لألخالقیات كحمایة       رسالتها

 یعترف بها المجتمع.
ضد تمییز كل على القضاء الدولة على یتعین .3         
هو ما نحو على الطفل وحقوق حقوقها وكفالة          المرأة

 منصوص علیه فى االعالنات واالتفاقیات الدولیة.
حمایة تدابیر فى أیضا الحق المعوقین أو للمسنین .4         

 خاصة تالئم حالتهم البدینة أو المعنویة.
 المادة 19

الكرامة بنفس وتتمتع سواسیة كلها        الشعوب
سیطرة یبرر ما هناك ولیس الحقوق، نفس         ولها

 شعب على شعب آخر.
 

 المادة 20
حق شعب ولكل الوجود، فى الحق شعب لكل .1         
بحریة یحدد أن وله مصیره تقریر فى وثابت          مطلق
االقتصادیة تنمیته یكفل وأن السیاسي       وضعه
 واالجتماعیة على النحو الذى یختاره بمحض إرادته.

تحرر أن فى الحق المقهورة المستعمرة للشعوب .2        
الوسائل كافة إلى واللجوء السیطرة أغالل من         نفسها

 التى یعترف بها المجتمع.
على الحصول فى الحق الشعوب لجمیع .3       
في المیثاق هذا فى األطراف الدول من         المساعدات
كانت سواء األجنبیة السیطرة ضد التحرري        نضالها

 سیاسیة أم اقتصادیة أم ثقافیة.
 

 المادة 21
فى بحریة الشعوب جمیع تتصرف .1      
الحق هذا ویمارس الطبیعیة. ومواردها       ثرواتها
من شعب حرمان یجوز وال وحدهم. السكان         لمصلحة

 هذا الحق بأى حال من األحوال.

تم الذى للشعب االستیالء، حالة في .2         
فى المشروع الحق ممتلكاته على       االستیالء

 استردادها وفى التعویض المالئم.
والموارد الثروات فى الحر التصرف یمارس .3       
اقتصادى تعاون بتنمیة بااللتزام مساس دون        الطبیعیة
والتبادل المتبادل االحترام أساس على قائم        دولي

 المنصف ومبادئ القانون الدولي.
فردیة بصفة المیثاق هذا في األطراف الدول تتعهد .4         
ثرواتها في التصرف حق بممارسة جماعیة        أو
األفریقیة الوحدة تقویة بهدف الطبیعیة       ومواردها

 والتضامن األفریقي.
بالقضاء المیثاق هذا فى األطراف الدول تتعهد .5        
وخاصة األجنبي االقتصادى االستغالل أشكال كل        على
لشعوبها تمكینا وذلك الدولیة االحتكارات تمارسه        ما
عن الناتجة المكاسب من تامة بصورة االستفادة         من

 مواردها الطبیعیة.
 المادة 22

تنمیتها فى الحق الشعوب لكل .1        
التام االحترام مع والثقافیة واالجتماعیة       االقتصادیة
المشترك بالتراث المتساوي والتمتع وذاتیتها       لحریتها

 للجنس البشرى.
أو منفردة بصورة الدول واجب من .2         

 بالتعاون مع اآلخرین ضمان ممارسة حق التنمیة.
 المادة 23

على واألمن السالم فى الحق للشعوب .1       
بین العالقات وتحكم والدولي. الوطنى       الصعیدین
أكدها التى الودیة والعالقات التضامن مبادئ        الدول
میثاق . مجددا وأكدها المتحدة األمم میثاق         ضمنیا

 منظمة الوحدة األفریقیة.
والعالقات والتضامن السلم تعزیز بغیة .2        

 الودیة تتعهد الدول األطراف فى هذا المیثاق بحظر:
لمنطوق طبقا اللجوء بحق یتمتع شخص یقوم أن          أ-
تخریبیة أنشطة بأى المیثاق هذا من 12         المادة
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أخرى دولة أى ضد أو األصلي بلده ضد          موجهة
 طرف فى هذا المیثاق .

األنشطة منها تنطلق كقواعد أراضیها تستخدم أن         ب-
دولة أى شعب ضد الموجهة اإلرهابیة أو         التخریبیة

 أخري طرف في هذا المیثاق.
 المادة 24

ومالئمة وشاملة مرضیة بیئة فى الحق الشعوب         لكل
 لتنمیتها.
 

 المادة 25
واجب المیثاق هذا فى األطراف الدول على         یقع
المیثاق، هذا فى الواردة والحریات بالحقوق        النهوض
والتربیة التعلیم طریق عن احترامها       وضمان
تضمن أن شأنها من التى التدابیر واتخاذ         واإلعالم،
التزامات من یقابلها وما والحقوق الحریات هذه         فهم

 وواجبات.
 المادة 26

ضمان المیثاق هذا على األطراف الدول على         یتعین
المؤسسات وتحسین إنشاء وإتاحة المحاكم       استقالل
وبحمایة بالنهوض إلیها یعهد التى المختصة        الوطنیة

 الحقوق والحریات التى یكفلها هذا المیثاق.
 الباب الثاني: الواجبات
  المادة 27

أسرته نحو واجبات شخص كل عاتق على تقع .1         
المعترف المجموعات وسائر الدولة ونحو       والمجتمع

 بها شرعا ونحو المجتمع الدولي.
احترام ظل فى شخص كل وحریات حقوق تمارس .2         
والمصلحة واألخالق الجماعى واألمن اآلخرین       حقوق

 العامة.
 المادة 28

ومراعاة احترام واجب شخص كل عاتق على         یقع
تسمح بعالقات واالحتفاظ تمییز أي دون        أقرانه

وصیانتهما المتبادلین والتسامح باالحترام      باالرتقاء
 وتعزیزهما.

 
 المادة 29

 عالوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات اآلتیة:
من والعمل أسرته تطور انسجام على المحافظة .1        
والدیه احترام علیه أن كما واحترامها تماسكها         أجل

 فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.
البدنیة قدراته بتوظیف الوطنى مجتمعه خدمة .2       

 والذهنیة فى خدمة هذا المجتمع.
أو رعایاها من هو التى الدولة أمن تعریض عدم .3          

 من المقیمین فیها للخطر.
والوطني االجتماعي التضامن علي المحافظة .4      
 وتقویته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما یهدده.
وطنه وسالمة الوطني االستقالل علي المحافظة .5       
عن الدفاع في عامة بصفة یساهم وأن         وتقویتهما

 بلده طبقا للشروط المنصوص علیها في القانون.
ودفع وإمكانیات قدرات من لدیه ما بأقصى العمل .6         
المصالح علي للحفاظ القانون یفرضها التي        الضرائب

 األساسیة للمجتمع.
القیم علي المجتمع مع عالقاته إطار في المحافظة .7         
من وبروح وتقویتها اإلیجابیة األفریقیة       الثقافیة
عامة بصفة واإلسهام والتشاور، والحوار       التسامح

 في االرتقاء بسالمة أخالقیات المجتمع.
وعلي وقت كل وفي قدراته في ما بأقصى اإلسهام .8          
 كافة المستویات في تنمیة الوحدة األفریقیة وتحقیقها.

 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني: تدابیر الحمایة
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 الباب األول: تكوین وتنظیم اللجنة اإلفریقیة لحقوق
 اإلنسان والشعوب

 المادة 30
أفریقیة لجنة األفریقیة الوحدة منظمة إطار في         تنشأ
باسم یلي فیما إلیها یشار والشعوب اإلنسان         لحقوق
اإلنسان بحقوق النهوض أجل من وذلك        "اللجنة"

 والشعوب في أفریقیا وحمایتها.
 المادة 31

یتم عضوا عشر أحد من اللجنة تتكون .1          
تتحلى التي اإلفریقیة الشخصیات بین من        اختیارهم
األخالق بسمو لها ومشهود االحترام من قدر         بأعلى
حقوق مجال في بالكفأة وتتمتع والحیدة        والنزاهة
بخاصة االهتمام ضرورة مع والشعوب       اإلنسان

 باشتراك األشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.
بصفتهم فیها اللجنة أعضاء یشترك .2        

 الشخصیة.
 المادة 32

من عضو من أكثر اللجنة تضم أن یجوز          ال
 نفس الدولة.

 المادة 33
أعضاء والحكومات الدول رؤساء مؤتمر       ینتخب
قائمة بین من السري االقتراع طریق عن         اللجنة

 مرشحین من قبل الدول األطراف في هذا المیثاق.
 

 المادة 34
أن المیثاق هذا في طرف دولة ألي یجوز          ال
یكون أن وینبغي شخصین، من أكثر        ترشح
المیثاق. هذا في األطراف الدول رعایا من         المرشحون
أن یجب اثنین بمرشحین الدول إحدى تتقدم         وحینما

 یكون أحدهما من غیر مواطنیها.
 المادة 35

الدول اإلفریقیة الوحدة لمنظمة العام األمین یدعو .1        
األقل علي أشهر أربعة قبل المیثاق هذا في          األطراف

بمرشحیها التقدم إلي االنتخابات إجراء تاریخ        من
 لعضویة اللجنة.

قائمة األفریقیة الوحدة لمنظمة العام األمین یعد .2        
إلي ویرفعها األبجدي الترتیب أساس علي        المرشحین
من األقل علي شهر قبل والحكومات الدول         رؤساء

 تاریخ إجراء االنتخابات.
 

 المادة 36
سنوات ست لمدة اللجنة أعضاء انتخاب        یتم
من أربعة عمل فترة تنتهي أن علي للتجدید          قابلة
عامین بعد األولي االنتخابات في المنتخبین        األعضاء
أربع نهایة في آخرین ثالثة عمل فترة         وتنتهي

 سنوات.
 

 المادة 37
وحكومات دول رؤساء مؤتمر رئیس       یجري
مباشرة االنتخابات عقب األفریقیة الوحدة       منظمة
في إلیهم المشار األعضاء أسماء لتحدید        القرعة

  المادة 36.
 المادة 38

انتخابهم بعد رسمیا اللجنة أعضاء       یتعهد
 بأداء واجباتهم علي الوجه األكمل بإخالص وحیدة.

 المادة 39
یقوم اللجنة أعضاء أحد استقالة أو وفاة حالة في .1          
لمنظمة العام األمین بإبالغ الفور علي اللجنة         رئیس
الشاغر المنصب عن یعلن الذي األفریقیة        الوحدة
مفعول سریان تاریخ أو الوفاة تاریخ من         اعتبارا

 االستقالة.
باللجنة اآلخرین األعضاء رأي إجماع حالة في .2        
سبب ألي واجباته أداء عن األعضاء أحد توقف          علي
أن اللجنة رئیس علي یتعین المؤقت، الغیاب         غیر
اإلفریقیة الوحدة لمنظمة العام األمین إلي ذلك         یبلغ

 الذي یعلن أن المقعد شاغر.
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مؤتمر یستبدل الذكر سالفتي الحالتین كلتا في .3        
مقعده صار الذي العضو والحكومات الدول        رؤساء
هذه تكن لم ما عمله مدة من الباقیة للفترة           شاغرا

 الفترة أقل من ستة شهور.
 

 المادة 40
تولي تاریخ إلي منصبه في باللجنة عضو كل          یبقي

 خلفه لمهامه.
 المادة 41

مهمة األفریقیة الوحدة لمنظمة العام األمین        یتولى
والخدمات العاملین كذلك ویوفر اللجنة، أمین        تعین
بفاعلیة. بمهامها القیام من اللجنة لتمكین        الالزمة
العاملین تكالیف اإلفریقیة الوحدة منظمة       وتتحمل

 والوسائل والخدمات.
 

 المادة 42
قابلة عامین لمدة ونائبه ورئیسها اللجنة تنتخب .1        

 للتجدید.
 2. تضع اللجنة نظامها الداخلي.

 3. یتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.
فیه الذي الجانب یرجح األصوات تعادل عند .4        

 الرئیس.
األفریقیة الوحدة لمنظمة العام لألمین یجوز ال .5        
مداوالتها في یشترك وال اللجنة، اجتماعات        حضور
اللجنة لرئیس یجوز أنه علي التصویت. في         وال

 دعوته إلي أخذ الكلمة أمامها.
 المادة 43

مهامهم مباشرتهم خالل اللجنة أعضاء       یتمتع
الممنوحة الدبلوماسیة والحصانات     باالمتیازات
الخاصة اإلفریقیة الوحدة منظمة اتفاقیة       بموجب

 باالمتیازات والحصانات الدبلوماسیة.
 

 المادة 44

في اللجنة أعضاء واستحقاقات مكافآت       تدرج
 المیزانیة العادیة لمنظمة الوحدة اإلفریقیة.
 الباب الثاني: اختصاصات اللجنة

 المادة 45
 تقوم اللجنة بما یلي:

والشعوب، اإلنسان بحقوق النهوض .1       
 وبخاصة:

حول والبحوث الدراسات وإجراء الوثائق تجمیع        أ-
والشعوب اإلنسان حقوق مجال في اإلفریقیة        المشاكل
والمؤتمرات الدراسیة والحلقات الندوات      وتنظیم
الوطنیة المؤسسات وتشجیع المعلومات      ونشر
إلي التوصیات ورفع المشورة وتقدیم       والشعوب

 الحكومات عند الضرورة.
إلي تهدف التي والقواعد المبادئ ووضع صیاغة         ب-
بحقوق بالتمتع المتعلقة القانونیة المشاكل       حل
تكون لكي األساسیة والحریات والشعوب       اإلنسان
الحكومات قبل من التشریعیة النصوص لسن        أساسا

 األفریقیة.
الدولیة أو اإلفریقیة المؤسسات سائر مع التعاون         ج-
والشعوب اإلنسان بحقوق بالنهوض      المعنیة

 وحمایتها.
طبقا والشعوب اإلنسان حقوق حمایة ضمان .2       

 للشروط الواردة في هذا المیثاق.
بناء المیثاق هذا في الواردة األحكام كافة تفسیر .3         
منظمة مؤسسات إحدى أو طرف دولة طلب         علي
الوحدة منظمة بها تعترف منظمة أو األفریقیة         الوحدة

 األفریقیة.
مؤتمر إلیها یوكلها قد أخري مهام بأي القیام .4         

 رؤساء الدول والحكومات.
 الباب الثالث: إجراء اللجنة

 المادة 46
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للتحقیق مالئمة وسیلة أیة إلي تلجأ أن للجنة          یجوز
إلي أو العام األمین إلي خاصة تستمع أن لها أن            كما

 أي شخص آخر قادر علي تزویدها بالمعلومات.
 مراسالت الدول األطراف في هذا الشأن

 المادة 47
أسباب المیثاق هذا في طرف دولة لدي كانت          إذا
انتهكت قد فیه طرفا أخري دولة بأن لالعتقاد          معقولة
االنتهاك، لهذا كتابة نظرها تلفت أن لها فإن          أحكامه
لمنظمة العام األمین إلي أیضا الرسالة هذه         وتوجه
الدولة وعلي اللجنة. رئیس وإلي األفریقیة        الوحدة
أو توضیحات تقدم أن الرسالة إلیها وجهت         التي
تتجاوز ال فترة خالل المسألة هذه حول مكتوبة          بیانات
أن علي للرسالة استالمها تاریخ من أشهر         ثالثة
بیانات اإلمكان بقدر والبیانات التوصیات هذه        تتضمن
التي أو المطبقة اإلجرائیة واللوائح القوانین        عن
تم التي اإلنصاف وسائل عن وكذلك تطبیقها         یمكن

 استنفاذها بالفعل أو التي ال تزال متاحة.
 المادة 48

الرسالة تلقي تاریخ من أشهر ثالثة خالل تتم لم           إذا
تسویة إلیها الموجهة الدولة جانب من        األصلیة
عن المعنیین الطرفین لكال مرض نحو علي         القضیة
یحق آخر، إجراء أي أو الثنائیة المفاوضات         طریق
اللجنة علي القضیة هذه عرض الدولتین من         لكل
المعنیة األخرى الدولة وإخطار رئیسها       بإبالغ

 واألمین العام لمنظمة الوحدة األفریقیة.
 

 المادة 49
طرف دولة ألي یجوز 47 المادة أحكام مراعاة          مع
قد فیه طرفا أخري دولة أن رأت إذا المیثاق هذا            في
بتوجیه مباشرة اللجنة تخطر أن أحكامه        انتهكت
الوحدة لمنظمة العام واألمین رئیسها إلي        رسالة

 األفریقیة والدولة المعنیة.
 المادة 50

علیها یعرض موضوع أي في النظر للجنة یجوز          ال
الداخلیة اإلنصاف وسائل كل استنفاذ من التأكد بعد          إال
قد فیها النظر إجراءات أن یتضح لم ما وجدت           إن

 طالت لمدة غیر معقولة.
 

 المادة 51
المعنیة األطراف الدول من تطلب أن للجنة         یجوز

 تزویدها بأیة معلومة ذات صلة بالموضوع.
عند اللجنة أمام ممثلة تكون أن األطراف للدول          یجوز
أو مكتوبة مالحظات تقدم وأن للموضوع        بحثها

 شفویة.
 المادة 52

تراها التي المعلومات علي حصولها بعد اللجنة         تتولى
مصادر أي أو المعنیة األطراف الدول من         ضروریة
للتوصل المالئمة الوسائل كافة استنفاذ وبعد        أخري
اإلنسان حقوق احترام علي قائم ودي حل         إلي
والنتائج الوقائع فیه تسرد تقریر إعداد        والشعوب،
مدة في التقریر هذا إعداد ویتم استخلصتها،         التي
48 المادة في إلیه المشار اإلخطار تاریخ من          معقولة
رؤساء مؤتمر إلي ویرفع المعنیة الدول إلي یحال          ثم

 الدول والحكومات.
 المادة 53

رؤساء مؤتمر إلي تقریرها تقدیم عند للجنة         یجوز
تراها توصیات أي تطرح أن والحكومات        الدول

 مفیدة.
 المادة 54

الدول رؤساء لمؤتمر عادیة دورة كل إلي اللجنة          تقدم
 والحكومات تقریرا حول أنشطتها.

 
 المراسالت األخرى

 المادة 55
قائمة بوضع دورة كل انعقاد قبل اللجنة أمین          یقوم
في األطراف الدول غیر من الواردة        المراسالت
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لهم یجوز الذین اللجنة أعضاء إلي ویقدمها         المیثاق
 طلب االطالع علیها والنظر فیها.

طلب علي بناء المراسالت هذه في اللجنة         وتنظر
 األغلبیة المطلقة ألعضائها.

 المادة 56
علیها المنصوص الواردة المراسالت في اللجنة        تنظر
والشعوب اإلنسان بحقوق والمتعلقة 55 المادة        في

 إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالیة:
اللجنة إلي طلب ولو حتى مرسلها اسم تحمل أن .1          

 عدم ذكر اسمه.
الوحدة منظمة میثاق مع متمشیة تكون أن .2        

 اإلفریقیة أو مع هذا المیثاق.
الدولة إلي مسیئة أو نابیة ألفاظا تتضمن ال أن .3          

 المعنیة أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة اإلفریقیة.
تبثها التي األنباء تجمیع علي فقط تقتصر أال .4         

 وسائل اإلعالم الجماهیریة.
إن الداخلیة اإلنصاف وسائل استنفاد بعد تأتي أن .5         
وسائل إجراءات أن للجنة یتضح لم ما         وجدت

 اإلنصاف هذه قد طالت بصورة غیر عادیة.
تاریخ من معقولة زمنیة فترة خالل للجنة تقدم أن .6          
الذي التاریخ من أو الداخلیة اإلنصاف وسائل         استنفاد

 حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.
لمبادئ طبقا تسویتها تمت بحاالت تتعلق أال .7        
األفریقیة الوحدة منظمة ومیثاق المتحدة األمم        میثاق

 وأحكام هذا المیثاق.
 

 المادة 57
جوهر في النظر وقبل اللجنة رئیس علي         یتعین
متعلقة مراسلة بأیة المعنیة الدولة إخطار        الموضوع

 بها.
 المادة 58

رسالة حول مداوالتها بعد للجنة اتضح إذا .1        
عن تكشف أنها یبدو بعینها حاالت تتناول أكثر          أو

اإلنسان لحقوق جماعیة أو خطیرة       انتهاكات
الدول رؤساء مؤتمر نظر توجه أن فعلیها         والشعوب

 والحكومات إلي هذه األوضاع.
رؤساء لمؤتمر یمكن الحالة هذه وفي .2         
دراسة إعداد اللجنة من یطلب أن والحكومات         الدول
مفصال تقریرا ترفع وأن األوضاع هذه عن         مستفیضة

 یتضمن النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها.
الدول رؤساء مؤتمر رئیس اللجنة تبلغ .3       
أن ویمكنه تراها التي العاجلة بالحاالت        والحكومات

 یطلب إلیها إعداد دراسة مستفیضة.
 المادة 59

الباب هذا نطاق في المتخذة التدابیر كافة تظل .1         
والحكومات الدول رؤساء مؤتمر یقرر حتى        سریة

 خالف ذلك.
التقریر هذا نشر اللجنة لرئیس یمكن أنه علي .2         
الدول رؤساء مؤتمر من صادر قرار علي         بناء

 والحكومات.
الخاص التقریر بنشر اللجنة رئیس یقوم .3       
الدول رؤساء مؤتمر فیه ینظر أن بعد         بأنشطتها

 والحكومات.
 الباب الرابع: المبادئ التي یمكن تطبیقها

 المادة 60
بحقوق الخاص الدولي بالقانون اللجنة       تسترشد
في الواردة باألحكام وبخاصة والشعوب       اإلنسان
اإلنسان بحقوق المتعلقة اإلفریقیة الوثائق       مختلف
منظمة ومیثاق المتحدة األمم میثاق وأحكام        والشعوب
اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن األفریقیة       الوحدة
المتحدة األمم أقرتها التي الوثائق سائر        وأحكام
والشعوب، اإلنسان حقوق مجال في اإلفریقیة        والدول
المؤسسات أقرتها التي الوثائق مختلف أحكام        وكذلك
الدول تتمتع التي المتحدة لألمم التابعة        المتخصصة

 األطراف في هذا المیثاق بعضویتها.
 المادة 61

Defender Center  for Human Rights--------------------------- 

 www.defendercenter.org/ info@defendercenter.org 

@defender_center / Tel : 00216717d80046 

Building N*1. 3rd floor N*3. Angel of imam Sahnoun Avenue Louis bray St. Belvedar – Tunis, Tunisia - 

7 rue des Carmes, 75005 Paris France 

 

http://defendercenter.org/


 

11/11  ---------------------------Defender Center  for Human Rights--------------------------- 

األخرى الدولیة االتفاقیات اعتبارها في اللجنة        وتأخذ
اعترفت قواعد ترسي التي الخاصة أو العامة         سواء
الوحدة منظمة في األعضاء الدول صراحة        بها
للنوامیس المطابقة اإلفریقیة والممارسات      اإلفریقیة،
والعرف والشعوب، اإلنسان بحقوق المتعلقة       الدولیة
العامة والمبادئ عامة، بصفة كقانون       المقبول
الفقه وكذلك اإلفریقیة، الدول بها تعترف التي         للقانون
لتحدید مساعدة وسائل باعتبارها القضاء       وأحكام

 قواعد القانون.
 المادة 62

من اعتبارا سنتین كل تقدم بأن طرف دولة كل           تتعهد
التدابیر حول تقریرا المیثاق هذا مفعول سریان         تاریخ
بهدف اتخاذها تم التي األخرى التدابیر أو         التشریعیة
هذا بها یعترف التي والحریات الحقوق        تحقیق

 المیثاق ویكفلها.
 

 المادة 63
في األعضاء للدول مفتوحا المیثاق هذا یكون .1        
أو والتصدیق للتوقیع اإلفریقیة الوحدة       منظمة

 االنضمام إلیه.
هذا إلي االنضمام أو التصدیق وثائق تودع .2        

 المیثاق لدي األمین العام لمنظمة الوحدة اإلفریقیة.
من أشهر ثالثة مرور بعد المیثاق هذا سریان یبدأ .3          
اإلفریقیة الوحدة لمنظمة العام األمین استالم        تاریخ
للدول المطلقة األغلبیة انضمام أو تصدیق        وثائق

 األعضاء في منظمة الوحدة اإلفریقیة.
 الجزء الثالث: أحكام أخري

 المادة 64
انتخاب یتم المیثاق هذا سریان تاریخ من اعتبار .1         
للشروط طبقا والشعوب اإلنسان حقوق لجنة        أعضاء
 المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا المیثاق.
إلي اإلفریقیة الوحدة لمنظمة العام األمین یدعو .2        
غضون في المنظمة بمقر للجنة األول االجتماع         انعقاد

یدعو ذلك وبعد اللجنة، تشكیل من أشهر         ثالثة
علي واحدة ومرة الحاجة عند انعقادها إلي         رئیسها

 األقل في البدایة.
 المادة 65

تقوم دولة لكل بالنسبة المیثاق هذا سریان         یبدأ
التنفیذ، حیز دخوله بعد إلیه االنضمام أو         بالتصدیق
لوثائق إیداعها تاریخ من أشهر ثالثة مرور         بعد

 تصدیقها أو انضمامها.
 المادة 66

الضرورة دعت إذا المیثاق هذا أحكام استكمال         یتم
 ببروتوكوالت واتفاقیات خاصة.
 المادة 67

الدول اإلفریقیة الوحدة لمنظمة العام األمین        یخطر
أو تصدیق وثیقة كل بإیداع المنظمة في         األعضاء

 انضمام.
 المادة 68

إحدى طلبت إذا تنقیحه أو المیثاق هذا تعدیل          یجوز
لمنظمة العام األمین إلي كتابة ذلك األطراف         الدول
علي التعدیل مشروع یعرض وال اإلفریقیة.        الوحدة
كافة إخطار بعد إال والحكومات الدول رؤساء         مؤتمر
علي بناء رأیها اللجنة تبدي أن وبعد األطراف          الدول
بعد التعدیل إقرار ویتم الطلب. قدمت التي الدولة          طلب
ویبدأ األطراف. للدول المطلقة األغلبیة       موافقة
طبقا علیه وافقت قد دولة لكل بالنسبة التعدیل          سریان
تاریخ من أشهر ثالثة مرور بعد الدستوریة         لقواعدها
بهذه اإلفریقیة الوحدة لمنظمة العام لألمین        إخطارها

 الموافقة.
 
 
 

 األمم المتحدة
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