الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (ميثاق بانجول)
)تمت إجازتو يوـ  72يونيو  ،1431وثيقة رقـ )OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982
و دخؿ حير النفاذ في  71أكتوبر (1431

الديباجة
إف الدوؿ األعضاء فى منظمة الوحدة األفريقية األطراؼ فى ىذا الميثاؽ المشار إليو بػ "الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف

والشعوب"،

إذ تذكر بالقرار رقـ ( 111دورة  )11الصادر عف الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دوؿ وحكومات منظمة
الوحدة األفريقية التي عقدت في الفترة مف  12إلى  03مف يوليو سنة  1424في منروفيا-ليبيريا بشأف إعداد مشروع أولى
لميثاؽ أفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب تمييدا إلنشاء أجيزة لمنيوض بحقوؽ اإلنساف والشعوب وحمايتيا.
واذ تأخذ فى االعتبار ميثاؽ منظمة الوحدة األفريقية الذي ينص عمى أف الحرية والمساواة والعدالة والكرامة أىداؼ

سياسية لتحقيؽ التطمعات المشروعة لمشعوب األفريقية،

واذ تؤكد مجددا تعيدىا الرسمي الوارد في المادة  7مف الميثاؽ المشار إليو بإزالة جميع أشكاؿ االستعمار مف أفريقيا
وتنسيؽ وتكثيؼ تعاونيا وجيودىا لتوفير ظروؼ حياة أفضؿ لشعوب أفريقيا وتنمية التعاوف الدولي آخذة في الحسباف ميثاؽ
منظمة األمـ المتحدة واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف،
واذ تدرؾ فضائؿ تقاليدنا التاريخية وقيـ الحضارة األفريقية التى ينبغى أف تنبع منيا وتتسـ بيا أفكارىا حوؿ مفيوـ حقوؽ
اإلنساف والشعوب،
واذ تقر بأف حقوؽ اإلنساف األساسية ترتكز عمى خصائص بنى البشر مف جانب ،مما يبرر حمايتيا الوطنية والدولية،
و مف الجانب اآلخر بأف حقيقة واحتراـ حقوؽ الشعوب يجب أف يكفال بالضرورة حقوؽ اإلنساف،
واذ ترى أف التمتع بالحقوؽ والحريات يقتضي أف ينيض كؿ شخص بواجباتو،
واذ تعرب عف اقتناعيا بأنو أصبح مف الضرورى إعطاء اىتماـ خاص لمحؽ فى التنمية وبأف الحقوؽ المدنية والسياسية
ال يمكف فصميا عف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،سواء فى مفيوميا أو فى عالميتيا وبأف الوفاء بالحقوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يضمف التمتع بالحقوؽ المدنية والسياسية،
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واذ تعي واجبيا نحو التحرير الكامؿ ألفريقيا التي ال تزاؿ شعوبيا تناضؿ مف أجؿ استقالليا الحقيقي وكرامتيا وتمتزـ
بالقضاء عمى االستعمار واالستعمار الجديد والفصؿ العنصري والصييونية وتصفية قواعد العدواف العسكرية األجنبية وكذلؾ
إزالة كافة أشكاؿ التفرقة وال سيما تمؾ القائمة عمى أساس العنصر أو العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو الرأي

السياسي،

واذ تؤكد مف جديد تمسكيا بحريات وحقوؽ اإلنساف والشعوب المضمنة فى اإلعالنات واالتفاقيات وسائر الوثائؽ التى
تـ إقرارىا فى إطار منظمة الوحدة األفريقية وحركة دوؿ عدـ االنحياز ومنظمة األمـ المتحدة،
واذ تعرب عف إدراكيا الحازـ بما يقع عمييا مف واجب النيوض بحقوؽ وحريات اإلنساف والشعوب وحمايتيا آخذة فى

الحسباف األىمية األساسية التى درجت أفريقيا عمى إيالئيا ليذه الحقوؽ والحريات،
اتفقت عمى ما يمي:
الجزء األول :الحقوق والواجبات

الباب األول :حقوق اإلنسان والشعوب
المادة 1
تعترؼ الدوؿ األعضاء فى منظمة الوحدة األفريقية األطراؼ فى ىذا الميثاؽ بالحقوؽ والواجبات والحريات الواردة فيو
وتتعيد باتخاذ اإلجراءات التشريعية وغيرىا مف أجؿ تطبيقيا.
المادة 2
يتمتع كؿ شخص بالحقوؽ والحريات المعترؼ بيا والمكفولة فى ىذا الميثاؽ دوف تمييز خاصة إذا كاف قائما عمى
العنصر أو العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر ،أو المنشأ الوطني أو االجتماعي

أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.

 .1الناس سواسية أماـ القانوف .

المادة 3

 .7لكؿ فرد الحؽ فى حماية متساوية أماـ القانوف.
المادة 4
ال يجوز انتياؾ حرمة اإلنساف .ومف حقو احتراـ حياتو وسالمة شخصو البدنية والمعنوية .وال يجوز حرمانو مف ىذا
الحؽ تعسفا.
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المادة 5
لكؿ فرد الحؽ فى احتراـ كرامتو واالعتراؼ بشخصيتو القانونية وحظر كافة أشكاؿ استغاللو وامتيانو واستعباده خاصة
االسترقاؽ والتعذيب بكافة أنواعو والعقوبات والمعاممة الوحشية أو الالإنسانية أو المذلة.
المادة 6
لكؿ فرد الحؽ فى الحرية واألمف الشخصى وال يجوز حرماف أى شخص مف حريتو إال لمدوافع وفى حاالت يحددىا

القانوف سمفا ،وال يجوز بصفة خاصة القبض عمى أى شخص أو احتجازه تعسفيا.
المادة 7
 .1حؽ التقاضي مكفوؿ لمجميع ويشمؿ ىذا الحؽ:
أ-

الحؽ في المجوء إلى المحاكـ الوطنية المختصة بالنظر فى عمؿ يشكؿ خرقا لمحقوؽ األساسية المعترؼ لو
بيا ،والتي تتضمنيا االتفاقيات والقوانيف والموائح والعرؼ السائد،

ب-

اإلنساف برئ حتى تثبت إدانتو أماـ محكمة مختصة،

ج-

حؽ الدفاع بما فى ذلؾ الحؽ فى اختيار مف يترافع عنو،

د-

حؽ محاكمتو خالؿ فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.

 .7ال يجوز إدانة شخص بسبب عمؿ أو االمتناع عف عمؿ ال يشكؿ جرما يعاقب عميو القانوف وقت ارتكابو ،وال عقوبة
إال بنص ،والعقوبة شخصية.
المادة 8
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ،وال يجوز تعريض أحد إلجراءات تقيد ممارسة ىذه الحريات ،مع مراعاة
القانوف والنظاـ العاـ.
المادة 9
 .1مف حؽ كؿ فرد أف يحصؿ عمى المعمومات.
 .7يحؽ لكؿ إنساف أف يعبر عف أفكاره وينشرىا فى إطار القوانيف والموائح.
المادة 11

 .1يحؽ لكؿ إنساف أف يكوف وبحرية تنظيما مع آخريف شريطة أف يمتزـ باألحكاـ التى حددىا القانوف.
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 .7ال يجوز إرغاـ أى شخص عمى االنضماـ إلى أي تنظيـ عمى أال يتعارض ذلؾ مع االلتزاـ بمبدأ التضامف
المنصوص عميو في المادة  74مف ىذا الميثاؽ.
المادة 11
يحؽ لكؿ إنساف أف يجتمع بحرية مع آخريف وال يحد ممارسة ىذا الحؽ إال شرط واحد أال وىو القيود الضرورية التي

تحددىا القوانيف والموائح خاصة ما تعمؽ منيا بمصمحة األمف القومي وسالمة وصحة وأخالؽ اآلخريف أو حقوؽ األشخاص
وحرياتيـ.
المادة 12

 .1لكؿ شخص الحؽ فى التنقؿ بحرية واختيار إقامتو داخؿ دولة ما شريطة االلتزاـ بأحكاـ القانوف.
 .7لكؿ شخص الحؽ في مغادرة أي بمد بما في ذلؾ بمده ،كما أف لو الحؽ في العودة إلى بمده وال يخضع ىذا الحؽ ألية
قيود إال إذا نص عمييا القانوف وكانت ضرورية لحماية األمف القومي ،النظاـ العاـ ،الصحة ،أو األخالؽ العامة.

 .0لكؿ شخص الحؽ عند اضطياده فى أف يسعى ويحصؿ عمى ممجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانوف كؿ بمد
ولالتفاقيات الدولية
 .4وال يجوز طرد األجنبي الذي دخؿ بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرؼ فى ىذا الميثاؽ إال بقرار مطابؽ لمقانوف.
 .1يحرـ الطرد الجماعى لألجانب .والطرد الجماعي ىو الذي يستيدؼ مجموعات عنصرية ،عرقية ودينية.
المادة 13

 .1لكؿ المواطنيف الحؽ فى المشاركة بحرية فى إدارة الشئوف العامة لبمدىـ سواء مباشرة أو عف طريؽ ممثميف يتـ
اختيارىـ بحرية وذلؾ طبقا ألحكاـ القانوف.
 .7لكؿ المواطنيف الحؽ أيضا فى تولى الوظائؼ العمومية فى بمدىـ.
 .0لكؿ شخص الحؽ فى االستفادة مف الممتمكات والخدمات العامة وذلؾ فى إطار المساواة التامة لمجميع أماـ القانوف.
المادة 14
حؽ الممكية مكفوؿ وال يجوز المساس بو إال لضرورة أو مصمحة عامة طبقا ألحكاـ القوانيف الصادرة فى ىذا الصدد.
المادة 15
حؽ العمؿ مكفوؿ فى ظؿ ظروؼ متكافئة ومرضية مقابؿ أجر متكافئ مع عمؿ متكافئ.
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المادة 16

 .1لكؿ شخص الحؽ فى التمتع بأفضؿ حالة صحية بدنية وعقمية يمكنو الوصوؿ إلييا.
 .7تتعيد الدوؿ األطراؼ فى ىذا الميثاؽ باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صحة شعوبيا وضماف حصوليا عمى العناية
الطبية فى حالة المرض.

 .1حؽ التعميـ مكفوؿ لمجميع.

المادة 17

 .7لكؿ شخص الحؽ فى االشتراؾ بحرية فى الحياة الثقافية لممجتمع.
 .0النيوض باألخالقيات العامة والقيـ التقميدية التى يعترؼ بيا المجتمع وحمايتيا واجب عمى الدولة فى نطاؽ الحفاظ
عمى حقوؽ اإلنساف.
المادة 18

 .1األسرة ىي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع ،وعمى الدولة حمايتيا والسير عمى صحتيا وسالمة أخالقياتيا.
 .7الدولة ممزمة بمساعدة األسرة في أداء رسالتيا كحامية لألخالقيات والقيـ التقميدية التى يعترؼ بيا المجتمع.

 .0يتعيف عمى الدولة القضاء عمى كؿ تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقيا وحقوؽ الطفؿ عمى نحو ما ىو منصوص عميو
فى االعالنات واالتفاقيات الدولية.
 .4لممسنيف أو المعوقيف الحؽ أيضا فى تدابير حماية خاصة تالئـ حالتيـ البدينة أو المعنوية.
المادة 19
الشعوب كميا سواسية وتتمتع بنفس الكرامة وليا نفس الحقوؽ ،وليس ىناؾ ما يبرر سيطرة شعب عمى شعب آخر.
المادة 21

 .1لكؿ شعب الحؽ فى الوجود ،ولكؿ شعب حؽ مطمؽ وثابت فى تقرير مصيره ولو أف يحدد بحرية وضعو السياسي
وأف يكفؿ تنميتو االقتصادية واالجتماعية عمى النحو الذى يختاره بمحض إرادتو.

 .7لمشعوب المستعمرة المقيورة الحؽ فى أف تحرر نفسيا مف أغالؿ السيطرة والمجوء إلى كافة الوسائؿ التى يعترؼ بيا
المجتمع.
 .0لجميع الشعوب الحؽ فى الحصوؿ عمى المساعدات مف الدوؿ األطراؼ فى ىذا الميثاؽ في نضاليا التحرري ضد
السيطرة األجنبية سواء كانت سياسية أـ اقتصادية أـ ثقافية.
المادة 21

 .1تتصرؼ جميع الشعوب بحرية فى ثرواتيا ومواردىا الطبيعية .ويمارس ىذا الحؽ لمصمحة السكاف وحدىـ .وال يجوز
حرماف شعب مف ىذا الحؽ بأى حاؿ مف األحواؿ.
 .7في حالة االستيالء ،لمشعب الذى تـ االستيالء عمى ممتمكاتو الحؽ المشروع فى استردادىا وفى التعويض المالئـ.
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 .0يمارس التصرؼ الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دوف مساس بااللتزاـ بتنمية تعاوف اقتصادى دولي قائـ عمى
أساس االحتراـ المتبادؿ والتبادؿ المنصؼ ومبادئ القانوف الدولي.
 .4تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ بصفة فردية أو جماعية بممارسة حؽ التصرؼ في ثرواتيا ومواردىا الطبيعية
بيدؼ تقوية الوحدة األفريقية والتضامف األفريقي.

 .1تتعيد الدوؿ األطراؼ فى ىذا الميثاؽ بالقضاء عمى كؿ أشكاؿ االستغالؿ االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسو
االحتكارات الدولية وذلؾ تمكينا لشعوبيا مف االستفادة بصورة تامة مف المكاسب الناتجة عف مواردىا الطبيعية.
المادة 22

 .1لكؿ الشعوب الحؽ فى تنميتيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع االحتراـ التاـ لحريتيا وذاتيتيا والتمتع المتساوي
بالتراث المشترؾ لمجنس البشرى.

 .7مف واجب الدوؿ بصورة منفردة أو بالتعاوف مع اآلخريف ضماف ممارسة حؽ التنمية.
المادة 23

 .1لمشعوب الحؽ فى السالـ واألمف عمى الصعيديف الوطنى والدولي .وتحكـ العالقات بيف الدوؿ مبادئ التضامف
والعالقات الودية التى أكدىا ضمنيا ميثاؽ األمـ المتحدة وأكدىا مجددا ،و أعاد تأكيدىا ميثاؽ منظمة الوحدة
األفريقية.

 .7بغية تعزيز السمـ والتضامف والعالقات الودية تتعيد الدوؿ األطراؼ فى ىذا الميثاؽ بحظر:
أ-

أف يقوـ شخص يتمتع بحؽ المجوء طبقا لمنطوؽ المادة  17مف ىذا الميثاؽ بأى أنشطة تخريبية موجية ضد
بمده األصمي أو ضد أى دولة أخرى طرؼ فى ىذا الميثاؽ .

ب -أف تستخدـ أراضييا كقواعد تنطمؽ منيا األنشطة التخريبية أو اإلرىابية الموجية ضد شعب أى دولة أخري
طرؼ في ىذا الميثاؽ.

المادة 24
لكؿ الشعوب الحؽ فى بيئة مرضية وشاممة ومالئمة لتنميتيا.
المادة 25
يقع عمى الدوؿ األطراؼ فى ىذا الميثاؽ واجب النيوض بالحقوؽ والحريات الواردة فى ىذا الميثاؽ ،وضماف احتراميا
عف طريؽ التعميـ والتربية واإلعالـ ،واتخاذ التدابير التى مف شأنيا أف تضمف فيـ ىذه الحريات والحقوؽ وما يقابميا مف
التزامات وواجبات.
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المادة 26
يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ عمى ىذا الميثاؽ ضماف استقالؿ المحاكـ واتاحة إنشاء وتحسيف المؤسسات الوطنية
المختصة التى يعيد إلييا بالنيوض وبحماية الحقوؽ والحريات التى يكفميا ىذا الميثاؽ.
الباب الثاني :الواجبات
المادة 27

 .1تقع عمى عاتؽ كؿ شخص واجبات نحو أسرتو والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترؼ بيا شرعا ونحو
المجتمع الدولي.

 .7تمارس حقوؽ وحريات كؿ شخص فى ظؿ احتراـ حقوؽ اآلخريف واألمف الجماعى واألخالؽ والمصمحة العامة.
المادة 28
يقع عمى عاتؽ كؿ شخص واجب احتراـ ومراعاة أقرانو دوف أي تمييز واالحتفاظ بعالقات تسمح باالرتقاء باالحتراـ
والتسامح المتبادليف وصيانتيما وتعزيزىما.

عالوة عمى ذلؾ فإف عمى الفرد الواجبات اآلتية:

المادة 29

 .1المحافظة عمى انسجاـ تطور أسرتو والعمؿ مف أجؿ تماسكيا واحتراميا كما أف عميو احتراـ والديو فى كؿ وقت
واطعاميما ومساعدتيما عند الحاجة.

 .7خدمة مجتمعو الوطنى بتوظيؼ قدراتو البدنية والذىنية فى خدمة ىذا المجتمع.
 .0عدـ تعريض أمف الدولة التى ىو مف رعاياىا أو مف المقيميف فييا لمخطر.
 .4المحافظة عمي التضامف االجتماعي والوطني وتقويتو وخاصة عند تعرض ىذا التضامف لما ييدده.

 .1المحافظة ع مي االستقالؿ الوطني وسالمة وطنو وتقويتيما وأف يساىـ بصفة عامة في الدفاع عف بمده طبقا لمشروط
المنصوص عمييا في القانوف.
 .1العمؿ بأقصى ما لديو مف قدرات وامكانيات ودفع الضرائب التي يفرضيا القانوف لمحفاظ عمي المصالح األساسية
لممجتمع.

 .2المحافظة في إطار عالقاتو مع المجتمع عمي القيـ الثقافية األفريقية اإليجابية وتقويتيا وبروح مف التسامح والحوار
والتشاور ،واإلسياـ بصفة عامة في االرتقاء بسالمة أخالقيات المجتمع.
 .3اإلسياـ بأقصى ما في قدراتو وفي كؿ وقت وعمي كافة المستويات في تنمية الوحدة األفريقية وتحقيقيا.
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الجزء الثاني :تدابير الحماية

الباب األول :تكوين وتنظيم المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
المادة 31
تنشأ في إطار منظمة الوحدة األفريقية لجنة أفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب يشار إلييا فيما يمي باسـ "المجنة" وذلؾ

مف أجؿ النيوض بحقوؽ اإلنساف والشعوب في أفريقيا وحمايتيا.

المادة 31

 .1تتكوف المجنة مف أحد عشر عضوا يتـ اختيارىـ مف بيف الشخصيات اإلفريقية التي تتحمى بأعمى قدر مف االحتراـ

ومشيود ليا بسمو األخالؽ والنزاىة والحيدة وتتمتع بالكفأة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والشعوب مع ضرورة االىتماـ

خاصة باشتراؾ األشخاص ذوي الخبرة في مجاؿ القانوف.
 .7يشترؾ أعضاء المجنة فييا بصفتيـ الشخصية.
المادة 32
ال يجوز أف تضـ المجنة أكثر مف عضو مف نفس الدولة.
المادة 33
ينتخب مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات أعضاء المجنة عف طريؽ االقتراع السري مف بيف قائمة مرشحيف مف قبؿ الدوؿ

األطراؼ في ىذا الميثاؽ.

المادة 34
ال يجوز ألي دولة طرؼ في ىذا الميثاؽ أف ترشح أكثر مف شخصيف ،وينبغي أف يكوف المرشحوف مف رعايا الدوؿ
األطراؼ في ىذا الميثاؽ .وحينما تتقدـ إحدى الدوؿ بمرشحيف اثنيف يجب أف يكوف أحدىما مف غير مواطنييا.
المادة 35

 .1يدعو األميف العاـ لمنظمة الوحدة اإلفريقية الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ قبؿ أربعة أشير عمي األقؿ مف تاريخ
إجراء االنتخابات إلي التقدـ بمرشحييا لعضوية المجنة.

 .7يعد األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية قائمة المرشحيف عمي أساس الترتيب األبجدي ويرفعيا إلي رؤساء الدوؿ
والحكومات قبؿ شير عمي األقؿ مف تاريخ إجراء االنتخابات.
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المادة 36
يتـ انتخاب أعضاء المجنة لمدة ست سنوات قابمة لمتجديد عمي أف تنتيي فترة عمؿ أربعة مف األعضاء المنتخبيف في
االنتخابات األولي بعد عاميف وتنتيي فترة عمؿ ثالثة آخريف في نياية أربع سنوات.
المادة 37
يجري رئيس مؤتمر رؤساء دوؿ وحكومات منظمة الوحدة األفريقية عقب االنتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء
األعضاء المشار إلييـ في المادة .01
المادة 38
يتعيد أعضاء المجنة رسميا بعد انتخابيـ بأداء واجباتيـ عمي الوجو األكمؿ بإخالص وحيدة.
المادة 39

 .1في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء المجنة يقوـ رئيس المجنة عمي الفور بإبالغ األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية
الذي يعمف عف المنصب الشاغر اعتبا ار مف تاريخ الوفاة أو تاريخ سرياف مفعوؿ االستقالة.

 .7في حالة إجماع رأي األعضاء اآلخريف بالمجنة عمي توقؼ أحد األعضاء عف أداء واجباتو ألي سبب غير الغياب
المؤقت ،يتعيف عمي رئيس المجنة أف يبمغ ذلؾ إلي األميف العاـ لمنظمة الوحدة اإلفريقية الذي يعمف أف المقعد شاغر.
 .0في كمتا الحالتيف سالفتي الذكر يستبدؿ مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغ ار لمفترة الباقية
مف مدة عممو ما لـ تكف ىذه الفترة أقؿ مف ستة شيور.
المادة 41
يبقي كؿ عضو بالمجنة في منصبو إلي تاريخ تولي خمفو لميامو.
المادة 41
يتولى األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية ميمة تعيف أميف المجنة ،ويوفر كذلؾ العامميف والخدمات الالزمة لتمكيف
المجنة مف القياـ بمياميا بفاعمية .وتتحمؿ منظمة الوحدة اإلفريقية تكاليؼ العامميف والوسائؿ والخدمات.
المادة 42

 .1تنتخب المجنة ورئيسيا ونائبو لمدة عاميف قابمة لمتجديد.
 .7تضع المجنة نظاميا الداخمي.

 .0يتكوف النصاب القانوني مف سبعة أعضاء.
 .4عند تعادؿ األصوات يرجح الجانب الذي فيو الرئيس.
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 .1ال يجوز لألميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية حضور اجتماعات المجنة ،وال يشترؾ في مداوالتيا وال في التصويت.
عمي أنو يجوز لرئيس المجنة دعوتو إلي أخذ الكممة أماميا.
المادة 43
يتمتع أعضاء المجنة خالؿ مباشرتيـ مياميـ باالمتيازات والحصانات الدبموماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة

الوحدة اإلفريقية الخاصة باالمتيازات والحصانات الدبموماسية.

المادة 44
تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء المجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة اإلفريقية.
الباب الثاني :اختصاصات المجنة
المادة 45

تقوـ المجنة بما يمي:
 .1النيوض بحقوؽ اإلنساف والشعوب ،وبخاصة:
أ-

تجميع الوثائؽ واجراء الدراسات والبحوث حوؿ المشاكؿ اإلفريقية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والشعوب وتنظيـ
الندوات والحمقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعمومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديـ المشورة

ب-

ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة.

صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تيدؼ إلي حؿ المشاكؿ القانونية المتعمقة بالتمتع بحقوؽ اإلنساف
والشعوب والحريات األساسية لكي تكوف أساسا لسف النصوص التشريعية مف قبؿ الحكومات األفريقية.

جػ-

التعاوف مع سائر المؤسسات اإلفريقية أو الدولية المعنية بالنيوض بحقوؽ اإلنساف والشعوب وحمايتيا.

 .7ضماف حماية حقوؽ اإلنساف والشعوب طبقا لمشروط الواردة في ىذا الميثاؽ.

 .0تفسير كافة األحكاـ الواردة في ىذا الميثاؽ بناء عمي طمب دولة طرؼ أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة األفريقية
أو منظمة تعترؼ بيا منظمة الوحدة األفريقية.
 .4القياـ بأي مياـ أخري قد يوكميا إلييا مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات.
الباب الثالث :إجراءات المجنة
المادة 46

يجوز لمجنة أف تمجأ إلي أية وسيمة مالئمة لمتحقيؽ كما أف ليا أف تستمع خاصة إلي األميف العاـ أو إلي أي شخص

آخر قادر عمي تزويدىا بالمعمومات.
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بالغات الدول األطراف في هذا الشأن
المادة 47

إذا كانت لدي دولة طرؼ في ىذا الميثاؽ أسباب معقولة لالعتقاد بأف دولة أخري طرفا فيو قد انتيكت أحكامو فإف ليا

أف تمفت نظرىا كتابة ليذا االنتياؾ ،وتوجو ىذه الرسالة أيضا إلي األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية والي رئيس المجنة.
وعمي الدولة التي وجيت إلييا البالغ أف تقدـ توضيحات أو بيانات مكتوبة حوؿ ىذه المسألة خالؿ فترة ال تتجاوز ثالثة أشير
مف تاريخ استالميا لمبالغ عمي أف تتضمف ىذه التوصيات والبيانات بقدر اإلمكاف بيانات عف القوانيف والموائح اإلجرائية
المطبقة أو التي يمكف تطبيقيا وكذلؾ عف وسائؿ اإلنصاؼ التي تـ استنفاذىا بالفعؿ أو التي ال تزاؿ متاحة.
المادة 48
إذا لـ تتـ خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ تمقي البالغ األصمية مف جانب الدولة الموجية إلييا تسوية القضية عمي نحو
مرض لكال الطرفيف المعنييف عف طريؽ المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر ،يحؽ لكؿ مف الدولتيف عرض ىذه القضية عمي
المجنة بإبالغ رئيسيا واخطار الدولة األخرى المعنية واألميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية.
المادة 49
مع مراعاة أحكاـ المادة  42يجوز ألي دولة طرؼ في ىذا الميثاؽ إذا رأت أف دولة أخري طرفا فيو قد انتيكت أحكامو
أف تخطر المجنة مباشرة بتوجيو رسالة إلي رئيسيا واألميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية والدولة المعنية.
المادة 51
ال يجوز لمجنة النظر في أي موضوع يعرض عمييا إال بعد التأكد مف استنفاذ كؿ وسائؿ اإلنصاؼ الداخمية إف وجدت
ما لـ يتضح أف إجراءات النظر فييا قد طالت لمدة غير معقولة.
المادة 51

 .1يجوز لمجنة أف تطمب مف الدوؿ األطراؼ المعنية تزويدىا بأية معمومة ذات صمة بالموضوع.
 .7يجوز لمدوؿ األطراؼ أف تكوف ممثمة أماـ المجنة عند بحثيا لمموضوع وأف تقدـ مالحظات مكتوبة أو شفوية.
المادة 52
تتولى المجنة بعد حصوليا عمي المعمومات التي تراىا ضرورية مف الدوؿ األطراؼ المعنية أو أي مصادر أخري وبعد
استنفاذ كافة الوسائؿ المالئمة لمتوصؿ إلي حؿ ودي قائـ عمي احتراـ حقوؽ اإلنساف والشعوب ،إعداد تقرير تسرد فيو الوقائع
والنتائج التي استخمصتيا ،ويتـ إعداد ىذا التقرير في مدة معقولة مف تاريخ اإلخطار المشار إليو في المادة  43ثـ يحاؿ إلي
الدوؿ المعنية ويرفع إلي مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات.
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المادة 53
يجوز لمجنة عند تقديـ تقريرىا إلي مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات أف تطرح أي توصيات تراىا مفيدة.
المادة 54
تقدـ المجنة إلي كؿ دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات تقري ار حوؿ أنشطتيا.

البالغات األخرى
المادة 55

 .1يقوـ أميف المجنة قبؿ انعقاد كؿ دورة بوضع قائمة البالغات الواردة مف غير الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ ويقدميا إلي
أعضاء المجنة الذيف يجوز ليـ طمب االطالع عمييا والنظر فييا.

 .7وتنظر المجنة في ىذه البالغات بناء عمي طمب األغمبية المطمقة ألعضائيا.
المادة 56
تنظر المجنة في البالغات الواردة المنصوص عمييا في المادة  11والمتعمقة بحقوؽ اإلنساف والشعوب إذا استوفت
وبالضرورة الشروط التالية:
 .1أف تحمؿ اسـ مرسميا حتى ولو طمب إلي المجنة عدـ ذكر اسمو.
 .7أف تكوف متمشية مع ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية أو مع ىذا الميثاؽ.

 .0أف ال تتضمف ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتيا أو منظمة الوحدة اإلفريقية.
 .4أال تقتصر فقط عمي تجميع األنباء التي تبثيا وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية.
 .1أف تأتي بعد استنفاد وسائؿ اإلنصاؼ الداخمية إف وجدت ما لـ يتضح لمجنة أف إجراءات وسائؿ اإلنصاؼ ىذه قد
طالت بصورة غير عادية.

 .1أف تقدـ لمجنة خالؿ فترة زمنية معقولة مف تاريخ استنفاد وسائؿ اإلنصاؼ الداخمية أو مف التاريخ الذي حددتو المجنة
لبدء النظر في الموضوع.
 .2أال تتعمؽ بحاالت تمت تسويتيا طبقا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة وميثاؽ منظمة الوحدة األفريقية وأحكاـ ىذا الميثاؽ.
المادة 57
يتعيف عمي رئيس المجنة وقبؿ النظر في جوىر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسمة متعمقة بيا.
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المادة 58

 .1إذا اتضح لمجنة بعد مداوالتيا حوؿ رسالة أو أكثر تتناوؿ حاالت بعينيا يبدو أنيا تكشؼ عف انتياكات خطيرة أو
جماعية لحقوؽ اإلنساف والشعوب فعمييا أف توجو نظر مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات إلي ىذه األوضاع.
 .7وفي ىذه الحالة يمكف لمؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات أف يطمب مف المجنة إعداد دراسة مستفيضة عف ىذه
األوضاع وأف ترفع تقري ار مفصال يتضمف النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا.

 .0تبمغ المجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات بالحاالت العاجمة التي تراىا ويمكنو أف يطمب إلييا إعداد دراسة
مستفيضة.

المادة 59

 .1تظؿ كافة التدابير المتخذة في نطاؽ ىذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات خالؼ ذلؾ.
 .7عمي أنو يمكف لرئيس المجنة نشر ىذا التقرير بناء عمي قرار صادر مف مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات.
 .0يقوـ رئيس المجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتيا بعد أف ينظر فيو مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات.
الباب الرابع :المبادئ التي يمكن تطبيقها
المادة 61

تسترشد المجنة بالقانوف الدولي الخاص بحقوؽ اإلنساف والشعوب وبخاصة باألحكاـ الواردة في مختمؼ الوثائؽ اإلفريقية
المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والشعوب وأحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة وميثاؽ منظمة الوحدة األفريقية واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف
وأحكاـ سائر الوثائؽ التي أقرتيا األمـ المتحدة والدوؿ اإلفريقية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والشعوب ،وكذلؾ أحكاـ مختمؼ
الوثائؽ التي أقرتيا المؤسسات المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة التي تتمتع الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ بعضويتيا.
المادة 61
وتأخذ المجنة في اعتبارىا االتفاقيات الدولية األخرى سواء العامة أو الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بيا صراحة
الدوؿ األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية ،والممارسات اإلفريقية المطابقة لمنواميس الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والشعوب،
والعرؼ المقبوؿ كقانوف بصفة عامة ،والمبادئ العامة لمقانوف التي تعترؼ بيا الدوؿ اإلفريقية ،وكذلؾ الفقو وأحكاـ القضاء
باعتبارىا وسائؿ مساعدة لتحديد قواعد القانوف.
المادة 62
تتعيد كؿ دولة طرؼ بأف تقدـ كؿ سنتيف اعتبا ار مف تاريخ سرياف مفعوؿ ىذا الميثاؽ تقري ار حوؿ التدابير التشريعية أو
التدابير األخرى التي تـ اتخاذىا بيدؼ تحقيؽ الحقوؽ والحريات التي يعترؼ بيا ىذا الميثاؽ ويكفميا.
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المادة 63

 .1يكوف ىذا الميثاؽ مفتوحا لمدوؿ األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية لمتوقيع والتصديؽ أو االنضماـ إليو.
 .7تودع وثائؽ التصديؽ أو االنضماـ إلي ىذا الميثاؽ لدي األميف العاـ لمنظمة الوحدة اإلفريقية.
 .0يبدأ سرياف ىذا الميثاؽ بعد مرور ثالثة أشير مف تاريخ استالـ األميف العاـ لمنظمة الوحدة اإلفريقية وثائؽ تصديؽ
أو انضماـ األغمبية المطمقة لمدوؿ األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية.
الجزء الثالث :أحكام عامة
المادة 64

 .1اعتبار مف تاريخ سرياف ىذا الميثاؽ يتـ انتخاب أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف والشعوب طبقا لمشروط المحددة في
أحكاـ المواد ذات الصمة في ىذا الميثاؽ.
 .7يدعو األميف العاـ لمنظمة الوحدة اإلفريقية إلي انعقاد االجتماع األوؿ لمجنة بمقر المنظمة في غضوف ثالثة أشير
مف تشكيؿ المجنة ،وبعد ذلؾ يدعو رئيسيا إلي انعقادىا عند الحاجة ومرة واحدة عمي األقؿ في البداية.
المادة 65
يبدأ سرياف ىذا الميثاؽ بالنسبة لكؿ دولة تقوـ بالتصديؽ أو االنضماـ إليو بعد دخولو حيز التنفيذ ،بعد مرور ثالثة
أشير مف تاريخ إيداعيا لوثائؽ تصديقيا أو انضماميا.
المادة 66
يتـ استكماؿ أحكاـ ىذا الميثاؽ إذا دعت الضرورة ببروتوكوالت واتفاقيات خاصة.
المادة 67
يخطر األميف العاـ لمنظمة الوحدة اإلفريقية الدوؿ األعضاء في المنظمة بإيداع كؿ وثيقة تصديؽ أو انضماـ.
المادة 68
يجوز تعديؿ ىذا الميثاؽ أو تنقيحو إذا طمبت إحدى الدوؿ األطراؼ ذلؾ كتابة إلي األميف العاـ لمنظمة الوحدة
اإلفريقية .وال يعرض مشروع التعديؿ عمي مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات إال بعد إخطار كافة الدوؿ األطراؼ وبعد أف تبدي
المجنة رأييا بناء عمي طمب الدولة التي قدمت الطمب .ويتـ إقرار التعديؿ بعد موافقة األغمبية المطمقة لمدوؿ األطراؼ .ويبدأ
سرياف التعديؿ بالنسبة لكؿ دولة قد وافقت عميو طبقا لقواعدىا الدستورية بعد مرور ثالثة أشير مف تاريخ إخطارىا لألميف العاـ

لمنظمة الوحدة اإلفريقية بيذه الموافقة.

تمت اجازته في المؤتمر الـ  18لقمة رؤساء الدول و الحكومات في يونيو  1981بنيروبي  -كينيا
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