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 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

يونيو ( كينيا)في نيروبي  81تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم 

8818  

 الديباجة

إن الدول األعضاء فى منظمة الوحدة األفريقية األطراف فى هذا الميثاق المشار إليه بـ 
  ،"الشعوبو الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان "

الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر ( 81دورة ) 881إذ تذكر بالقرار رقم 
مــن  03إلــى  81رؤســاء دول وحكومــاظ منظمــة الوحــدة األفريقيــة التــي عقــدظ فــي ال تــرة مــن 

ــو ســنة  ــا 8818يولي ــي منروفي ــوق -ف ــاق ثفريقــي لحق ــى لميث ــا بشــعن إعــداد مشــروم ثول ليبيري
 . حقوق اإلنسان والشعوب وحمايتهاتمهيدا إلنشاء ثجهزة للنهوض ب اإلنسان والشعوب

ذ تذكر تعخذ فى االعتبار ميثاق منظمة الوحدة األفريقية الذي ينص علـى ثن الحريـة  وا 
 والمساواة والعدالة والكرامة ثهداف سياسية لتحقيق التطلعاظ المشروعة للشعوب األفريقية،

ذ تؤكــد مجــددا تعهــدها الرســمي الــوا مــن الميثــاق المشــار إليــه ب زالــة  2رد فــي المــادة وا 
جميــأ ثشــكال االســتعمار مــن ثفريقيــا وتنســيق وتكثيــف تعاونهــا وجهودهــا لتــوفير ظــروف حيــاة 
ثفضل لشعوب ثفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخـذة فـي الحسـبان ميثـاق منظمـة األمـم المتحـدة 

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
ذ تدرك فضائل تق اليدنا التاريخيـة وقـيم الحضـارة األفريقيـة التـى ينب ـى ثن تنبـأ منهـا وا 

 حول م هوم حقوق اإلنسان والشعوب،وتتسم بها ثفكارها 
ذ تقر بعن حقوق اإلنسان األساسية ترتكز على خصائص بنى البشر مـن جانـب ممـا  وا 

ضـرورة  ـال باليبرر حمايتها الوطنية والدولية وبـعن حقيقـة واحتـرام حقـوق الشـعوب يجـب ثن يك
 حقوق اإلنسان من جانب آخر،

ذ تــــر  ثن التمتــــأ بــــالحقوق والحريــــاظ يقتضــــي ثن يــــنهض كــــل واحــــد بواجباتــــه،  وا 
ذ تعرب عن اقتناعها بعنه ثصبح من الضـرور  ك الـة اهتمـام خـاص للحـق فـى التنميـة وبـعن  وا 

ة والثقافيـة ، الحقوق المدنيـة والسياسـية ال يمكـن فصـلها عـن الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـ
سـواء فــى م هومهـا ثو فــى عالميتهــا وبـعن الوفــاء بــالحقوق االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيــة 

 تمتأ بالحقوق المدنية والسياسية،يضمن ال
ذ تعــي واجبهــا نحــو التحريــر الكامــل ألفريقيــا التــي ال تــزال شــعوبها تناضــل مــن ثجــل  وا 

لـــى االســـتعمار واالســـتعمار الجديـــد وال صـــل اســـتقاللها الحقيقـــي وكرامتهـــا وتلتـــزم بالقضـــاء ع
ــة ثشــكال  ــة كاف ــذلك إزال ــة وك ــدوان العســكرية األجنبي العنصــري والصــهيونية وتصــ ية قواعــد الع
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الت رقة وال سيما تلك القائمـة علـى ثسـال العنصـر ثو العـرق ثو اللـون ثو الجـنل ثو الل ـة ثو 
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ثو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرثي السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،

ذ تؤكـــد مـــن جديـــد تمســـكها بحريـــا ظ وحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب المضـــمنة فـــى اإلعالنـــاظ وا 
 واالت اقياظ وسائر الوثائق التى تم إقرارها فى إطار منظمة الوحدة األفريقية وحركة البلدان غير

 المنحازة ومنظمة األمم المتحدة،
ــاظ  ذ تعــرب عــن إدراكهــا الحــازم بمــا يقــأ عليهــا مــن واجــب النهــوض بحقــوق وحري وا 

يتهــا آخــذة فــى الحســبان األهميــة األساســية التــى درجــظ ثفريقيــا علــى اإلنســان والشــعوب وحما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ،  إيالئهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق والحري

 : ات قظ على ما يلي
 الحقوق والواجبات: الجزء األول

 حقوق اإلنسان والشعوب: الباب األول
  8المادة 

قوق تعترف الدول األعضاء فى منظمة الوحدة األفريقية األطراف فى هـذا الميثـاق بـالح
 .والواجباظ والحرياظ الواردة فيه وتتعهد باتخاذ اإلجراءاظ التشريعية وغيرها من ثجل تطبيقها

 2المادة 

يتمتــأ كــل شــخص بــالحقوق والحريــاظ المعتــرف بهــا والمك ولــة فــى هــذا الميثــاق دون 
تمييز خاصة إذا كان قائمـا علـى العنصـر ثو العـرق ثو اللـون ثو الجـنل ثو الل ـة ثو الـدين ثو 
الـرث  السياســى ثو ث  رثي آخـر، ثو المنشــع الـوطني ثو االجتمــاعي ثو الثـروة ثو المولــد ثو ث  

 .وضأ آخر
 0المادة 

 . النال سواسية ثمام القانون. 8
 .لكل فرد الحق فى حماية متساوية ثمام القانون. 2

 

 4المادة 

ــه وســالمة شخصــه الب. ال يجــوز انتهــاك حرمــة اإلنســان ــرام حيات ــه احت ــة ومــن حق دني
 . وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعس ا. والمعنوية

 1المادة 

لكــل فــرد الحــق فــى احتــرام كرامتــه واالعتــراف بشخصــيته القانونيــة وحظــر كافــة ثشــكال 
اســت الله وامتهانــه واســتعباد  خاصــة االســترقاق والتعــذيب بكافــة ثنواعــه والعقوبــاظ والمعاملــة 

 .الوحشية ثو الالإنسانية ثو المذلة



 4 

 1مادة ال

لكل فرد الحق فى الحرية واألمن الشخصى وال يجوز حرمان ث  شخص مـن حريتـه إال 
للدوافأ وفى حاالظ يحددها القانون سل ا، وال يجوز بص ة خاصـة القـبض علـى ث  شـخص ثو 

 .احتجاز  تعس يا
 1المادة 

ــــــــــــــــأ ويشــــــــــــــــمل هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــق .8 ــــــــــــــــول للجمي  :حــــــــــــــــق التقاضــــــــــــــــي مك 
ــى المحــاكم الوط -ث ــا الحــق فــي اللجــوء إل ــالنظر فــى عمــل يشــكل خرق ــة المختصــة ب ني

ــه بهــا، والتــي تتضــمنها االت اقيــاظ والقــوانين واللــوائح  ــوق األساســية المعتــرف ل للحق
 والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائد،

 اإلنســـــــــــان بـــــــــــر  حتـــــــــــى تثبـــــــــــظ إدانتـــــــــــه ثمـــــــــــام محكمـــــــــــة مختصـــــــــــة، -ب
 حـــــــــق الـــــــــدفام بمـــــــــا فـــــــــى ذلـــــــــك الحـــــــــق فـــــــــى اختيـــــــــار مـــــــــدافأ عنـــــــــه، -ج
 .وبواسطة محكمة محايدة حق محاكمته خالل فترة معقولة -د

ال يجوز إدانة شـخص بسـبب عمـل ثو امتنـام عـن عمـل ال يشـكل جرمـا يعاقـب عليـه   .2
 .القانون وقظ ارتكابه، وال عقوبة إال بنص، والعقوبة شخصية

 1المادة 

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مك ولة، وال يجوز تعـريض ثحـد إلجـراءاظ تقيـد 
 .أ مراعاة القانون والنظام العامممارسة هذ  الحرياظ، م

 8المادة 
 .من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات .8

 .يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح  .2

 

 83المادة 

يحق لكل إنسان ثن يكون وبحرية جمعياظ مأ آخرين شـريطة ثن يلتـزم باألحكـام التـى  .8
 .حددها القانون

ام ث  شــخص علــى االنضــمام إلــى ثي جمعيــة علــى ثال يتعــارض ذلــك مــأ ال يجــوز إرغــ .2
 . االلتزام بمبدث التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق

 88المادة 

يحق لكل إنسان ثن يجتمأ بحرية مأ آخرين وال يحد ممارسة هذا الحق إال شرط واحد 
ا تعلـق منهـا بمصـلحة األمـن ثال وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصـة مـ

 .القومي وسالمة وصحة وثخالق اآلخرين ثو حقوق األشخاص وحرياتهم
 82المادة 
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لكــل شــخص الحــق فــى التنقــل بحريــة واختيــار إقامتــه داخــل دولــة مــا شــريطة االلتــزام  .8
 .بعحكام القانون

لكل شخص الحق في م ادرة ثي بلـد بمـا فـي ذلـك بلـد ، كمـا ثن لـه الحـق فـي العـودة   .2
إلى بلد  وال يخضأ هـذا الحـق أليـة قيـود إال إذا نـص عليهـا القـانون وكانـظ ضـرورية 

 .لحماية األمن القومي، النظام العام، الصحة، ثو األخالق العامة

لكل شخص الحق عند اضطهاد  فى ثن يسعى ويحصل على ملجع في ثي دولة ثجنبيـة  .0
 طبقا لقانون كل بلد ولالت اقياظ الدولية

األجنبـي الـذي دخـل بصـ ة قانونيـة إلـى ثراضـى دولـة مـا طـرف فـى هـذا  وال يجوز طـرد .4
 .الميثاق إال بقرار مطابق للقانون

والطـــرد الجمـــاعي هـــو الـــذي يســـتهدف مجموعـــاظ . يحـــرم الطـــرد الجمـــاعى ل جانـــب .1
 .عنصرية، عرقية ودينية

 80المادة 

م سواء مباشـرة لكل المواطنين الحق فى المشاركة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلده .8
 .ثو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا ألحكام القانون

 .لكل المواطنين الحق ثيضا فى تولى الوظائف العمومية فى بلدهم .2

ــى إطــار  .0 ــاظ والخــدماظ العامــة وذلــك ف ــل شــخص الحــق فــى االســت ادة مــن الممتلك لك
 .المساواة التامة للجميأ ثمام القانون

 

 84المادة 

لملكية مك ول وال يجوز المسـال بـه إال لضـرورة ثو مصـلحة عامـة طبقـا ألحكـام حق ا
 .القوانين الصادرة فى هذا الصدد

 81المادة 

حــق العمــل مك ــول فــى ظــل ظــروف متكافئــة ومرضــية مقابــل ثجــر متكــاف  مــأ عمــل 
 .متكاف 

 81المادة 

 .ل إليهالكل شخص الحق فى التمتأ بعفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصو .8
تتعهد الدول األطـراف فـى هـذا الميثـاق باتخـاذ التـدابير الالزمـة لحمايـة صـحة شـعوبها  .2

 .وضمان حصولها على العناية الطبية فى حالة المرض
 81المادة 

 .حق التعليم مك ول للجميأ .8
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 .لكل شخص الحق فى االشتراك بحرية فى الحياة الثقافية للمجتمأ .2

قيم التقليدية التى يعترف بها المجتمـأ وحمايتهـا واجـب النهوض باألخالقياظ العامة وال .0
 .على الدولة فى نطاق الح اظ على حقوق اإلنسان

 81المادة 

األســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة وثســال المجتمــأ، وعلــى الدولــة حمايتهــا والســهر علــى  .8
 .صحتها وسالمة ثخالقياتها

خالقيــاظ والقــيم التقليديــة الدولــة ملزمــة بمســاعدة األســرة فــي ثداء رســالتها كحمايــة ل  .2
 .التى يعترف بها المجتمأ

يتعين علـى الدولـة القضـاء علـى كـل تمييـز ضـد المـرثة وك الـة حقوقهـا وحقـوق الط ـل  .0
 .على نحو ما هو منصوص عليه فى االعالناظ واالت اقياظ الدولية

للمســنين ثو المعــوقين الحــق ثيضــا فــى تــدابير حمايــة خاصــة تالئــم حــالتهم البدينــة ثو  .4
 .المعنوية

 88المادة 

الشعوب كلها سواسية وتتمتأ بن ل الكرامة ولها ن ل الحقوق، وليل هنـاك مـا يبـرر 
 .سيطرة شعب على شعب آخر

 23المادة 

لكل شعب الحق فى الوجود، ولكـل شـعب حـق مطلـق وثابـظ فـى تقريـر مصـير  ولـه ثن  .8
يــة علــى النحــو يحــدد بحريــة وضــعه السياســي وثن يك ــل تنميتــه االقتصــادية واالجتماع

 .الذ  يختار  بمحض إرادته
للشـعوب المسـتعمرة المقهـورة الحـق فـى ثن تحـرر ن سـها مـن ثغـالل السـيطرة واللجــوء  .2

 .إلى كافة الوسائل التى يعترف بها المجتمأ

ــى هــذا  .0 ــدول األطــراف ف ــى المســاعداظ مــن ال ــى الحصــول عل ــأ الشــعوب الحــق ف لجمي
ألجنبيـة سـواء كانـظ سياسـية ثم اقتصـادية الميثاق في نضالها التحرري ضـد السـيطرة ا

 .ثم ثقافية
 28المادة 

ويمــارل هــذا الحــق . تتصــرف جميــأ الشــعوب بحريــة فــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة .8
 .وال يجوز حرمان شعب من هذا الحق بع  حال من األحوال. لمصلحة السكان وحدهم

الحــق المشــروم فــى فــي حالــة االســتيالء، للشــعب الــذ  تــم االســتيالء علــى ممتلكاتــه  .2
 .استردادها وفى التعويض المالئم
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ــة  .0 ــااللتزام بتنمي ــة دون مســال ب ــى الثــرواظ والمــوارد الطبيعي يمــارل التصــرف الحــر ف
تعـاون اقتصـاد  دولـي قــائم علـى ثسـال االحتـرام المتبــادل والتبـادل المنصـف ومبــاد  

 .القانون الدولي

ثو جماعية بممارسـة حـق التصـرف تتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق بص ة فردية  .4
 .في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي

تتعهد الدول األطراف فى هذا الميثـاق بالقضـاء علـى كـل ثشـكال االسـت الل االقتصـاد   .1
األجنبــي وخاصــة مــا تمارســه االحتكــاراظ الدوليــة وذلــك تمكينــا لشــعوبها مــن االســت ادة 

 . بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية
 22المادة 

لكــل الشــعوب الحــق فــى تنميتهــا االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة مــأ االحتــرام التــام  .8
 .لحريتها وذاتيتها والتمتأ المتساوي بالتراث المشترك للجنل البشر 

 .ان ممارسة حق التنميةمن واجب الدول بصورة من ردة ثو بالتعاون مأ اآلخرين ضم .2
 20المادة 

وتحكم العالقاظ بين . للشعوب الحق فى السالم واألمن على الصعيدين الوطنى والدولي .8
الدول مباد  التضامن والعالقاظ الودية التى ثكدها ضمنيا ميثاق األمم المتحدة وثكدها 

 .ميثاق منظمة الوحدة األفريقية. مجددا 
لعالقاظ الودية تتعهد الدول األطراف فى هذا الميثاق ب ية تعزيز السلم والتضامن وا .2

 :بحظر
من هذا الميثاق بع   82ثن يقوم شخص يتمتأ بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة  -ث

ثنشطة تخريبية موجهة ضد بلد  األصلي ثو ضد ث  دولة ثخر  طرف فى هذا الميثاق 
 . 
ريبية ثو اإلرهابية الموجهة ثن تستخدم ثراضيها كقواعد تنطلق منها األنشطة التخ -ب

 .ضد شعب ث  دولة ثخري طرف في هذا الميثاق
 24المادة 

 .لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة ومالئمة لتنميتها
 21المادة 

يقأ على الدول األطراف فى هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحرياظ الواردة فى 
لتعلـيم والتربيـة واإلعـالم، واتخـاذ التـدابير التـى مـن هذا الميثاق، وضمان احترامها عـن طريـق ا

 .شعنها ثن تضمن فهم هذ  الحرياظ والحقوق وما يقابلها من التزاماظ وواجباظ
 21المادة 
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تاحـة إنشـاء  يتعين علـى الـدول األطـراف علـى هـذا الميثـاق ضـمان اسـتقالل المحـاكم وا 
نهوض وبحمايـة الحقـوق والحريـاظ وتحسين المؤسساظ الوطنية المختصة التى يعهد إليهـا بـال

 .التى يك لها هذا الميثاق
 الواجبات: الباب الثاني

 21المادة 

تقـــأ علـــى عـــاتق كـــل شـــخص واجبـــاظ نحـــو ثســـرته والمجتمـــأ ونحـــو الدولـــة وســـائر  .8
 .المجموعاظ المعترف بها شرعا ونحو المجتمأ الدولي

الجمــاعى  تمــارل حقــوق وحريــاظ كــل شــخص فــى ظــل احتــرام حقــوق اآلخــرين واألمــن .2
 .واألخالق والمصلحة العامة

 21المادة 

يقــأ علــى عــاتق كــل شــخص واجــب احتــرام ومراعــاة ثقرانــه دون ثي تمييــز واالحت ــاظ 
 .بعالقاظ تسمح باالرتقاء باالحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما

 28المادة 

 :عالوة على ذلك ف ن على ال رد الواجباظ اآلتية
انسجام تطور ثسرته والعمل من ثجـل تماسـكها واحترامهـا كمـا ثن عليـه  المحافظة على .8

طعامهما ومساعدتهما عند الحاجة  .احترام والديه فى كل وقظ وا 
 .خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية فى خدمة هذا المجتمأ .2

 .عدم تعريض ثمن الدولة التى هو من رعاياها ثو من المقيمين فيها للخطر .0

المحافظـــة علـــي التضـــامن االجتمـــاعي والـــوطني وتقويتـــه وخاصـــة عنـــد تعـــرض هـــذا  .4
 .التضامن لما يهدد 

المحافظة علي االستقالل الوطني وسالمة وطنه وتقويتهما وثن يساهم بص ة عامة في  .1
 .الدفام عن بلد  طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون

مكانيــاظ ود .1 ــه مــن قــدراظ وا  ــانون العمــل بعقصــى مــا لدي فــأ الضــرائب التــي ي رضــها الق
 .للح اظ علي المصالح األساسية للمجتمأ

المحافظـــة فـــي إطـــار عالقاتـــه مـــأ المجتمـــأ علـــي القـــيم الثقافيـــة األفريقيـــة اإليجابيـــة  .1
وتقويتهـا وبــرون مــن التسـامح والحــوار والتشــاور، واإلســهام بصـ ة عامــة فــي االرتقــاء 

 .بسالمة ثخالقياظ المجتمأ

ما في قدراته وفي كل وقـظ وعلـي كافـة المسـتوياظ فـي تنميـة الوحـدة  اإلسهام بعقصى .1
 . األفريقية وتحقيقها
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 تدابير الحماية: الجزء الثاني

تكوين وتنظيم اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان : الباب األول

 والشعوب
 03المادة 

عوب يشـار تنشع في إطار منظمة الوحدة األفريقية لجنـة ثفريقيـة لحقـوق اإلنسـان والشـ
وذلـك مـن ثجـل النهـوض بحقـوق اإلنسـان والشـعوب فـي ثفريقيـا " اللجنـة"إليها فيمـا يلـي باسـم 

 .وحمايتها
 08المادة 

تتكون اللجنة من ثحد عشـر عضـوا يـتم اختيـارهم مـن بـين الشخصـياظ اإلفريقيـة التـي  .8
تتحلى بععلى قـدر مـن االحتـرام ومشـهود لهـا بسـمو األخـالق والنزاهـة والحيـدة وتتمتـأ 
ــي مجــال حقــوق اإلنســان والشــعوب مــأ ضــرورة االهتمــام بخاصــة باشــتراك  ــعة ف بالك 

 .األشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون
 .ترك ثعضاء اللجنة فيها بص تهم الشخصيةيش .2

 02المادة 

 . ال يجوز ثن تضم اللجنة ثكثر من عضو من ن ل الدولة
 00المادة 

ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكوماظ ثعضاء اللجنة عن طريـق االقتـرام السـري مـن 
 .بين قائمة مرشحين من قبل الدول األطراف في هذا الميثاق

 04المادة 

دولــة طــرف فــي هــذا الميثــاق ثن ترشــح ثكثــر مــن شخصــين، وينب ــي ثن  ال يجــوز ألي
وحينمــا تتقــدم إحــد  الــدول . يكــون المرشــحون مــن رعايــا الــدول األطــراف فــي هــذا الميثــاق

 .بمرشحين اثنين يجب ثن يكون ثحدهما من غير مواطنيها
 01المادة 

ا الميثـاق قبـل ثربعـة يدعو األمين العام لمنظمة الوحدة اإلفريقية الدول األطراف في هـذ .8
 .ثشهر علي األقل من تاريخ إجراء االنتخاباظ إلي التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة

ــد األمــين العــام لمنظمــة الوحــدة األفريقيــة قائمــة المرشــحين علــي ثســال الترتيــب  .2 يع
األبجدي ويرفعها إلي رؤساء الدول والحكوماظ قبل شـهر علـي األقـل مـن تـاريخ إجـراء 

 .االنتخاباظ
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 01المادة 

يتم انتخاب ثعضاء اللجنة لمدة سـظ سـنواظ قابلـة للتجديـد علـي ثن تنتهـي فتـرة عمـل 
ثربعــة مــن األعضــاء المنتخبــين فــي االنتخابــاظ األولــي بعــد عــامين وتنتهــي فتــرة عمــل ثالثــة 

 .آخرين في نهاية ثربأ سنواظ
 01المادة 

ة عقـب االنتخابـاظ يجري رئيل مؤتمر رؤسـاء دول وحكومـاظ منظمـة الوحـدة األفريقيـ
 . 01مباشرة القرعة لتحديد ثسماء األعضاء المشار إليهم في المادة 

 01المادة 

يتعهد ثعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بعداء واجباتهم علـي الوجـه األكمـل بـ خالص 
 .وحيدة

 08المادة 

غ في حالـة وفـاة ثو اسـتقالة ثحـد ثعضـاء اللجنـة يقـوم رئـيل اللجنـة علـي ال ـور بـ بال .8
األمــين العــام لمنظمــة الوحــدة األفريقيــة الــذي يعلــن عــن المنصــب الشــاغر اعتبــارا مــن 

 .تاريخ الوفاة ثو تاريخ سريان م عول االستقالة
فــي حالــة إجمــام رثي األعضــاء اآلخــرين باللجنــة علــي توقــف ثحــد األعضــاء عــن ثداء  .2

لــذ ذلــك إلــي واجباتــه ألي ســبب غيــر ال يــاب المؤقــظ، يتعــين علــي رئــيل اللجنــة ثن يب
 .األمين العام لمنظمة الوحدة اإلفريقية الذي يعلن ثن المقعد شاغر

في كلتا الحالتين سال تي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الـدول والحكومـاظ العضـو الـذي  .0
صار مقعد  شـاغرا لل تـرة الباقيـة مـن مـدة عملـه مـا لـم تكـن هـذ  ال تـرة ثقـل مـن سـتة 

 .شهور
 43المادة 

 .لجنة في منصبه إلي تاريخ تولي خل ه لمهامهيبقي كل عضو بال
 

 

 48المادة 

يتــولى األمــين العــام لمنظمــة الوحــدة األفريقيــة مهمــة تعــين ثمــين اللجنــة، ويــوفر كــذلك 
وتتحمـل منظمـة الوحـدة . العاملين والخدماظ الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها ب اعليـة

 .خدماظاإلفريقية تكاليف العاملين والوسائل وال
 42المادة 

 .تنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد .8
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 .تضأ اللجنة نظامها الداخلي .2

 .يتكون النصاب القانوني من سبعة ثعضاء .0

 .عند تعادل األصواظ يرجح الجانب الذي فيه الرئيل .4

رك ال يجوز ل مين العام لمنظمـة الوحـدة األفريقيـة حضـور اجتماعـاظ اللجنـة، وال يشـت .1
علي ثنه يجوز لـرئيل اللجنـة دعوتـه إلـي ثخـذ الكلمـة . في مداوالتها وال في التصويظ

 .ثمامها
 40المادة 

يتمتــأ ثعضــاء اللجنــة خــالل مباشــرتهم مهــامهم باالمتيــازاظ والحصــاناظ الدبلوماســية 
الممنوحـــــة بموجـــــب ات اقيـــــة منظمـــــة الوحـــــدة اإلفريقيـــــة الخاصـــــة باالمتيـــــازاظ والحصـــــاناظ 

 .ةالدبلوماسي
 44المادة 

ـــة لمنظمـــة الوحـــدة  ـــة العادي ـــة فـــي الميزاني ـــتظ واســـتحقاقاظ ثعضـــاء اللجن ـــدرج مكاف ت
 .اإلفريقية

 اختصاصات اللجنة: الباب الثاني
  41المادة 

 :تقوم اللجنة بما يلي
 :النهوض بحقوق اإلنسان والشعوب، وبخاصة .8
جــراء الدراســاظ والبحــوث حــول المشــاكل اإلفريقيــة فــ - ث ي مجــال حقــوق تجميــأ الوثــائق وا 

اإلنســان والشــعوب وتنظــيم النــدواظ والحلقــاظ الدراســية والمــؤتمراظ ونشــر المعلومــاظ 
وتشجيأ المؤسساظ الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفأ التوصياظ إلـي الحكومـاظ 

 .عند الضرورة
صــياغة ووضــأ المبــاد  والقواعــد التــي تهــدف إلــي حــل المشــاكل القانونيــة المتعلقــة   - ب

ـــالتمتأ ب ـــاظ األساســـية لكـــي تكـــون ثساســـا لســـن ب ـــوق اإلنســـان والشـــعوب والحري حق
 .النصوص التشريعية من قبل الحكوماظ األفريقية

التعاون مأ سائر المؤسساظ اإلفريقية ثو الدولية المعنيـة بـالنهوض بحقـوق اإلنسـان  -ج
 .والشعوب وحمايتها

 .هـــذا الميثـــاق ضـــمان حمايـــة حقـــوق اإلنســـان والشـــعوب طبقـــا للشـــروط الـــواردة فـــي. 2
ت ســير كافــة األحكــام الــواردة فــي هــذا الميثــاق بنــاء علــي طلــب دولــة طــرف ثو إحــد  . 0

ـــة ـــة ثو منظمـــة تعتـــرف بهـــا منظمـــة الوحـــدة األفريقي  .مؤسســـاظ منظمـــة الوحـــدة األفريقي
 .القيام بعي مهام ثخري قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكوماظ. 4
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 ةإجراء اللجن: الباب الثالث
  41المادة 

يجوز للجنة ثن تلجع إلي ثية وسيلة مالئمة للتحقيق كما ثن لها ثن تستمأ خاصة إلي 
 .األمين العام ثو إلي ثي شخص آخر قادر علي تزويدها بالمعلوماظ

 مراسالت الدول األطراف في هذا الشأن
 41المادة 

ن دولة ثخري طرفا إذا كانظ لدي دولة طرف في هذا الميثاق ثسباب معقولة لالعتقاد بع
فيه قد انتهكظ ثحكامه ف ن لها ثن تل ظ نظرها كتابة لهذا االنتهاك، وتوجه هـذ  الرسـالة ثيضـا 

لي رئيل اللجنـة وعلـي الدولـة التـي وجهـظ إليهـا . إلي األمين العام لمنظمة الوحدة األفريقية وا 
ة ال تتجـاوز ثالثـة الرسالة ثن تقدم توضـيحاظ ثو بيانـاظ مكتوبـة حـول هـذ  المسـعلة خـالل فتـر 

ثشــهر مــن تــاريخ اســتالمها للرســالة علــي ثن تتضــمن هــذ  التوصــياظ والبيانــاظ بقــدر اإلمكــان 
ــة ثو التــي يمكــن تطبيقهــا وكــذلك عــن وســائل  ــة المطبق ــوائح اإلجرائي ــاظ عــن القــوانين والل بيان

 .اإلنصاف التي تم استن اذها بال عل ثو التي ال تزال متاحة
 41المادة 

ــتم ــم ت ــب الدولــة  إذا ل ــي الرســالة األصــلية مــن جان ــاريخ تلق ــة ثشــهر مــن ت خــالل ثالث
الموجهة إليها تسوية القضية علي نحو مـرض لكـال الطـرفين المعنيـين عـن طريـق الم اوضـاظ 
الثنائيــة ثو ثي إجــراء آخــر، يحــق لكــل مــن الــدولتين عــرض هــذ  القضــية علــي اللجنــة بــ بالغ 

خطار الدولة األخر  المعنية   .واألمين العام لمنظمة الوحدة األفريقيةرئيسها وا 
 48المادة 

يجـوز ألي دولـة طـرف فـي هـذا الميثـاق إذا رثظ ثن دولـة  41مأ مراعاة ثحكـام المـادة 
ثخري طرفا فيه قد انتهكظ ثحكامه ثن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلـي رئيسـها واألمـين 

 .العام لمنظمة الوحدة األفريقية والدولة المعنية
 13المادة 

ال يجــوز للجنــة النظــر فــي ثي موضــوم يعــرض عليهــا إال بعــد التعكــد مــن اســتن اذ كــل 
وسائل اإلنصاف الداخلية إن وجدظ ما لم يتضح ثن إجـراءاظ النظـر فيهـا قـد طالـظ لمـدة غيـر 

 .معقولة
 18المادة 

يجــوز للجنــة ثن تطلــب مــن الــدول األطــراف المعنيــة تزويــدها بعيــة معلومــة ذاظ صــلة 
 .موضومبال
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ــدم  ــد بحثهــا للموضــوم وثن تق ــة عن ــة ثمــام اللجن ــدول األطــراف ثن تكــون ممثل يجــوز لل
 .مالحظاظ مكتوبة ثو ش وية

 12المادة 

تتــولى اللجنــة بعــد حصــولها علــي المعلومــاظ التــي تراهــا ضــرورية مــن الــدول األطــراف 
ي حـل ودي قـائم المعنية ثو ثي مصادر ثخري وبعد استن اذ كافـة الوسـائل المالئمـة للتوصـل إلـ

علـــي احتـــرام حقـــوق اإلنســـان والشـــعوب، إعـــداد تقريـــر تســـرد فيـــه الوقـــائأ والنتـــائ  التـــي 
استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ اإلخطار المشار إليه في المادة 

 .ثم يحال إلي الدول المعنية ويرفأ إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكوماظ 41
 10المادة 

جــوز للجنــة عنــد تقــديم تقريرهــا إلــي مــؤتمر رؤســاء الــدول والحكومــاظ ثن تطــرن ثي ي
 .توصياظ تراها م يدة

 14المادة 

ـــدول والحكومـــاظ تقريـــرا حـــول  تقـــدم اللجنـــة إلـــي كـــل دورة عاديـــة لمـــؤتمر رؤســـاء ال
 .ثنشطتها

 المراسالت األخرى

 11المادة 

مراسـالظ الـواردة مـن غيـر الـدول يقوم ثمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضـأ قائمـة ال
األطراف في الميثاق ويقدمها إلي ثعضاء اللجنة الذين يجوز لهـم طلـب االطـالم عليهـا والنظـر 

 .فيها
 .وتنظر اللجنة في هذ  المراسالظ بناء علي طلب األغلبية المطلقة ألعضائها

 11المادة 

والمتعلقـة بحقـوق  11تنظر اللجنة في المراسالظ الواردة المنصوص عليها فـي المـادة 
 :اإلنســــــــــــــــــان والشــــــــــــــــــعوب إذا اســــــــــــــــــتوفظ وبالضــــــــــــــــــرورة الشــــــــــــــــــروط التاليــــــــــــــــــة

 .ثن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم ذكر اسمه. 8     
 .ثن تكون متمشية مأ ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية ثو مأ هذا الميثاق .2
ــة ث .0 ــي الدولــة المعني و مؤسســاتها ثو منظمــة ثن ال تتضــمن ثل اظــا نابيــة ثو مســيئة إل

 .الوحدة اإلفريقية

 .ثال تقتصر فقط علي تجميأ األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم الجماهيرية .4

ــة ثن  .1 ــم يتضــح للجن ــة إن وجــدظ مــا ل ــد اســتن اد وســائل اإلنصــاف الداخلي ــعتي بع ثن ت
 .إجراءاظ وسائل اإلنصاف هذ  قد طالظ بصورة غير عادية
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ية معقولـة مـن تـاريخ اسـتن اد وسـائل اإلنصـاف الداخليـة ثن تقدم للجنة خالل فترة زمن .1
 .ثو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوم

ثال تتعلــق بحــاالظ تمــظ تســويتها طبقــا لمبــاد  ميثــاق األمــم المتحــدة وميثــاق منظمــة  .1
 .الوحدة األفريقية وثحكام هذا الميثاق

 11المادة 

ظر فـي جـوهر الموضـوم إخطـار الدولـة المعنيـة بعيـة يتعين علي رئيل اللجنة وقبل الن
 .مراسلة متعلقة بها

 11المادة 

إذا اتضــح للجنــة بعــد مــداوالتها حــول رســالة ثو ثكثــر تتنــاول حــاالظ بعينهــا يبــدو ثنهــا  .8
تكشــف عــن انتهاكــاظ خطيــرة ثو جماعيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب فعليهــا ثن توجــه 

 .هذ  األوضام نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكوماظ إلي
وفي هذ  الحالـة يمكـن لمـؤتمر رؤسـاء الـدول والحكومـاظ ثن يطلـب مـن اللجنـة إعـداد  .2

دراسة مست يضة عن هذ  األوضام وثن ترفأ تقريرا م صال يتضمن النتائ  والتوصياظ 
 .التي توصلظ إليها

كنه تبلذ اللجنة رئيل مؤتمر رؤساء الدول والحكوماظ بالحاالظ العاجلة التي تراها ويم .0
 .ثن يطلب إليها إعداد دراسة مست يضة

 18المادة 

تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مـؤتمر رؤسـاء الـدول  .8
 .والحكوماظ خالف ذلك

علــي ثنــه يمكــن لــرئيل اللجنــة نشــر هــذا التقريــر بنــاء علــي قــرار صــادر مــن مــؤتمر  .2
 .رؤساء الدول والحكوماظ

نشـر التقريـر الخـاص بعنشـطتها بعـد ثن ينظـر فيـه مـؤتمر رؤسـاء يقوم رئيل اللجنـة ب .0
 . الدول والحكوماظ

 المبادئ التي يمكن تطبيقها: الباب الرابع
  13المادة 

تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخـاص بحقـوق اإلنسـان والشـعوب وبخاصـة باألحكـام 
والشـعوب وثحكـام ميثـاق األمـم الواردة في مختلف الوثـائق اإلفريقيـة المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان 

ــام ســائر  ــوق اإلنســان وثحك ــالمي لحق ــة واإلعــالن الع ــاق منظمــة الوحــدة األفريقي المتحــدة وميث
الوثائق التي ثقرتها األمم المتحدة والدول اإلفريقية في مجال حقوق اإلنسان والشـعوب، وكـذلك 
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مـم المتحـدة التـي تتمتـأ ثحكام مختلف الوثائق التـي ثقرتهـا المؤسسـاظ المتخصصـة التابعـة ل 
 .الدول األطراف في هذا الميثاق بعضويتها

 18المادة 

وتعخــذ اللجنــة فــي اعتبارهــا االت اقيــاظ الدوليــة األخــر  ســواء العامــة ثو الخاصــة التــي 
ترسـي قواعـد اعترفـظ بهـا صـراحة الـدول األعضـاء فـي منظمـة الوحـدة اإلفريقيـة، والممارسـاظ 

ــواميل ــول  اإلفريقيــة المطابقــة للن الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان والشــعوب، والعــرف المقب
كقانون بص ة عامة، والمباد  العامة للقانون التـي تعتـرف بهـا الـدول اإلفريقيـة، وكـذلك ال قـه 

 .وثحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون
 

 12المادة 

من تاريخ سريان م عول هذا الميثاق تتعهد كل دولة طرف بعن تقدم كل سنتين اعتبارا 
تقريــرا حــول التــدابير التشــريعية ثو التــدابير األخــر  التــي تــم اتخاذهــا بهــدف تحقيــق الحقــوق 

 .والحرياظ التي يعترف بها هذا الميثاق ويك لها
 10المادة 

يكـــون هـــذا الميثـــاق م توحـــا للـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة الوحـــدة اإلفريقيـــة للتوقيـــأ  .8
 .النضمام إليهوالتصديق ثو ا

تودم وثائق التصديق ثو االنضمام إلي هذا الميثاق لدي األمين العام لمنظمـة الوحـدة   .2
 .اإلفريقية

يبدث سريان هذا الميثاق بعد مرور ثالثة ثشهر من تاريخ استالم األمين العام لمنظمة   .0
ــدول األعضــاء فــي ــة المطلقــة لل ــائق تصــديق ثو انضــمام األغلبي  الوحــدة اإلفريقيــة وث

 . منظمة الوحدة اإلفريقية
 أحكام أخري: الجزء الثالث

 14المادة 

اعتبــار مــن تــاريخ ســريان هــذا الميثــاق يــتم انتخــاب ثعضــاء لجنــة حقــوق اإلنســان  .8
 .والشعوب طبقا للشروط المحددة في ثحكام المواد ذاظ الصلة في هذا الميثاق

جتمــام األول للجنــة بمقــر يــدعو األمــين العــام لمنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة إلــي انعقــاد اال .2
المنظمــة فــي غضــون ثالثــة ثشــهر مــن تشــكيل اللجنــة، وبعــد ذلــك يــدعو رئيســها إلــي 

 .انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة علي األقل في البداية
 11المادة 
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يبدث سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق ثو االنضمام إليه بعد دخوله 
 .ر ثالثة ثشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها ثو انضمامهاحيز التن يذ، بعد مرو 

 11المادة 

 .يتم استكمال ثحكام هذا الميثاق إذا دعظ الضرورة ببروتوكوالظ وات اقياظ خاصة
 11المادة 

يخطر األمين العام لمنظمـة الوحـدة اإلفريقيـة الـدول األعضـاء فـي المنظمـة ب يـدام كـل 
 .وثيقة تصديق ثو انضمام

 11دة الما

يجــوز تعــديل هــذا الميثــاق ثو تنقيحــه إذا طلبــظ إحــد  الــدول األطــراف ذلــك كتابــة إلــي 
وال يعـرض مشـروم التعـديل علـي مـؤتمر رؤسـاء الـدول . األمين العام لمنظمة الوحـدة اإلفريقيـة

والحكومــاظ إال بعــد إخطــار كافــة الــدول األطــراف وبعــد ثن تبــدي اللجنــة رثيهــا بنــاء علــي طلــب 
ويبدث . ويتم إقرار التعديل بعد موافقة األغلبية المطلقة للدول األطراف. ي قدمظ الطلبالدولة الت

سريان التعديل بالنسبة لكـل دولـة قـد وافقـظ عليـه طبقـا لقواعـدها الدسـتورية بعـد مـرور ثالثـة 
 .ثشهر من تاريخ إخطارها ل مين العام لمنظمة الوحدة اإلفريقية بهذ  الموافقة

  

 

 

 

 

 


