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جمهورية مصر العربية
مجلس النواب
ــــــــ
الفصل التشريعي األول
دور االنعقاد العادي الرابع
ــــــــ
اللجنة المشتركة من لجنةحقوق اإلنسان
ومكتب لجنة الشئون العربية
ــــــــ

السيد األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب
تحية طيبة وبعد ،،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق اإلنسان

ومكتببل لجنببة الشببعون العربيببة ،عببن قبرار رسببيه رمةوريببة مرببر العربيببة رقببم  429لسببنة  2018بشببأن الموافقببة

علب انضببمام رمةوريببة مرببر العربيببة ثلب المي بباق العرب ب لحقببوق اسنسببان الببذ اعتمببدم مجلببه رامعببة الببدول

العربيببة عل ب مسببتوق القمببة بق ب اررم رقببم  270د.ع ( )16بتبباري  ،2004/5/23بررببال الت ضببه بعر ب عل ب

المجله الموقر.

وقد اختارتن اللجنة المشتركة ،مقر اًر أصلياً ،والسيد الناسل /على عبد الونيس علىى سىوا  ،مقبر اًر احتياطيباً ،لةبا

في أمام المجله.

رئيس اللجنة المشتركة
(عالء عابد)

2018/12/23

0

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة حقوق اإلنسان ومكتب لجنة الشئون العربية

عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  429لسنة  2018بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر
العربية إلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
بقراره رقم  270د.ع ( )16بتاريخ .2004/5/23
ــــــــــــــــــــــــ

أحال المجله بجلست المعقودة يوم اسثنين الموافق  22من أكتوبر عام  ،2018ثل لجنة مشتركة من

لجنة حقوق اإلنسان ومكتل لجنة الشعون العربية ،قرار رسيه رمةورية مرر العربية رقم  429لسنة 2018
بشأن الموافقة عل

انضمام رمةورية مرر العربية ثل

المي اق العرب

لحقوق اإلنسان الذ

اعتمدم مجله

رامعة الدول العربية عل مستوق القمة بق اررم رقم  270د.ع ( )16بتاري  ،2004/5/23وذلك لدراست وإبدال
ال أر في  ،وإعداد تقرير عن لعر

عل المجله الموقر.

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره األول بتاريخ األحد الموافق  9ديسمبر عام  ،2018والثانى

يوم األحد  23ديسمبر عام  ،2018وقد حضر االجتماع األول مندوبا عن الحكومة السادة:
 المستشار /عمر مروان  -وزير شعون مجله النواب.

 المستشار /محمد المنشاو  -مستشار و ازرة شعون مجله النواب.

ومن المجلس القومى لحقوق االنسان :

 األستاذ  /محسن عوض  -عضو المجله.

 األستاذة /م نجيل  -مديرة ثدارة التعاون مع األمم المتحدة بالمجله.

كما حضر االجتماع الثانى:
من وزارة الخارجية:

 وزير م وض  /واسه عطية  -مدير شعون حقوق اإلنسان بالو ازرة.

 سكرتير ثان  /رومانا نجم الدين  -مسعول ملف حقوق اإلنسان بالو ازرة.
من وزارة العدل:

 المستشار  /واسه أبو عيطة  -العضو ال ن بقطاع حقوق اإلنسان والمرأة والط ه بالو ازرة.
 المستشار /محمد صبرق  -العضو ال ن بقطاع حقوق اإلنسان والمرأة والط ه بالو ازرة.

ومن المجلس القومى لحقوق اإلنسان:

 السيد الس ير  /أحمد حجاج  -عضو المجله.

 األستاذة  /م نجيل  -مدير ثدارة التعاون الدول بالمجله.
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نظ ببرل اللجن ببة المش ببتركة القب برار المش ببار ثليب ب والم ببذكرة اإل ض بباحية المرفق ببة بب ب ( ،)1والمي بباق العربب ب لحق ببوق
اإلنسان ،واست اقيال الدولية والمعاهدال ذال الرلة ،واستعادل نظبر الدسبتور والحسحبة الداخليبة للمجلبه ،كمبا

نظرل تقرير لجنة الشعون الدستورية والتشبريعية الاباب بطريقبة ثقب اررم ،والبذق انتةب ثلب أن القبرار المعبروض،
س يتضمن ما االف الدستور ورال وفقا لحكم المادة ( )151من الدستور ،والمادة ( )197من الحسحة الداخلية

للمجله.
وف

ول ما دار ف ارتماعيةا من مناقشال ،وما أدلت ب الحكومة ومم لو الجةال المعنية من ث ضاحال،



مقدمة.

فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي:

أوالً :المالمح األساسية للميثاق ،وأهم األحكام التي يتضمنها.
ثانيا :القواعد اإلجرائية والشكلية ونفاذ الميثاق.




ثالثا :رأى اللجنة المشتركة.


مقدمة:

أع ب إل اإلنسببان منببذ بببدل الاليقببة وكرم ب  ،ورببالل الببد انال السببماوية رميعةببا لت كببد عل ب القببيم اإلنسببانية
السامية ،وعلب حبق اإلنسبان فب الحيباة الكريمبة القاسمبة علب أسبه مبن الحريبة والعبدل وتحقيقباً للمبباد الاالبدة
للدين اإلسحم الحنيف والد انال السماوية األخرق ف األخوة والمساواة والتسامح بين البشر.
ولقد كان الوطن العرب مةداً للد انال ،وموطنا للحضارال ،ويحمه تارياا طويح من القيم والمباد اإلنسانية

الت رعلت منارة للعلم ومقردا للباح ين عن المعرفة والحكمة عل مر ال مان.

كما أن للوطن العرب تارياا ف النضال نحو الحرية والدفاع عن حق األمم ف تقرير مريرها والح با علب

ثرواتةا ،وي من بسيادة القانون ودورم ف حما بة حقبوق اإلنسبان فب م ةومةبا الشبامه والمتكامبه ،كمبا يب من ببأن
تمتع اإلنسان بالحرية والعدالة وتكاف ال رب هو معيار أصالة أ مجتمع.

وقد أبربرل فكبرة و بع مي باق عربب لحقبوق اإلنسبان النبور عبام  ،1969عنبدما أصبدر مجلبه الجامعبة

العربية ق ار اًر ف العام ذات بالموافقة عل ثعحن وق اررال الم تمر العرب لحقبوق اإلنسبان البذ انعقبد فب بيبرول
عام  ،1968حيث كانت هناك محاوسل متكررة منذ ذلك الحين لو ع مشروع خاب بالمي اق ،انتةت بمشبروع

المي بباق العربب لحقببوق اإلنسببان الببذ أقبرم مجلببه الجامعببة عببام  ،1994وتح ظببت عليب ثمببان دول ولببم يببدخه
حي الن اذ ولم تردق علي أ ة دولة.

( )1مرفق قرار رسيه رمةورية مرر العربية رقم  429لسنة  2018متضمناً المي اق والمذكرة اإل ضاحية.
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وف دورتةا رقم ( )15ف يناير  ،2001دعت اللجنة العربية الداسمة لحقوق اإلنسان الدول األعضال ف

الجامعببة ثلب ثعببادة النظببر فب المي بباق ،حيببث وافببق مجلببه رامعببة الببدول العربيببة علب مسببتو القمببة بقب اررم رقببم
 270د.ع ( )16بتب ب بباري  2004/5/23عل ب ب ب المي ب ب بباق العرب ب ب ب لحقب ب ببوق اإلنسب ب ببان ،ودخ ب ب به حي ب ب ب الن ب ب بباذ ف ب ب ب
 2008/3/16بعد ثيداع وثيقة الترديق السابعة لدق األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أوالً :المالمح األساسية للميثاق ،وأهم األحكام التي يتضمنها:
(أ) -المالمح األساسية للميثاق:

 تنظر رامعة الدول العربية لةذا المي اق كأحد أهم ما حققت من ثنجازال ف مجال حقبوق اإلنسبان،
حيث م ه النمبوذج والشبرعية العربيبة لحقبوق اإلنسبان ،فضبح عبن ثسبةامال اللجنبة العربيبة لحقبوق

اإلنسبان (لجنبة المي باق) المنب قبة عنب  ،وهب اآلليبة العربيبة التعاقد بة األولب والوحيبدة التب تقبدم لةببا
الدول أطراف المي اق تقارير دورية.

 تعرض ديبارة المي اق الرؤية وال لس ة التب قبام عليةبا ،مسبتةد ا بتعباليم ومبباد البد انال السبماوية
ال اخرة بالنروب الت تح ظ لإلنسان كرامت وحقوق .

 كما تشير الديبارة ثل أن كه أشكال العنررية والربةيونية تشبكه انتةاكبا لحقبوق اإلنسبان ،فضبح
عن كونةا تةدد السلم واألمن الدوليين.

 شبدد المي بباق علب مواكبتب للتطببورال الدوليببة الناشببعة فب مجببال حقببوق اإلنسببان ،وأشببار ثلب مببباد

مي بباق األم ببم المتح ببدة ،فض ببح ع ببن أحك ببام العة ببدين ال ببدوليين لحق ببوق اإلنس ببان ب ببالتوازق م ببع احتب برام

الاروصيال العربية والمحافظة عل ال وابت الدينية.

 أكبد علب أن حقبوق اإلنسبان عالميببة ومترابطبة وليبر قابلبة للتج سبة ،مببع ثببراز قبيم التسبامح والتب خ
وتقبه اآلخر.

 ينقسب ببم المي ب بباق ثل ب ب  4أقسب ببام تضب ببم  53مب ببادة تتنب بباول رميب ببع حقب ببوق اإلنسب ببان المدنيب ببة والسياسب ببية
واسقتراد ة وال قافية ،وكذلك آلية عمه لجنة حقوق اإلنسان العربية (لجنة المي اق) المعنية بمتابعة

الت امال الدول األطراف ف المي اق.

 ف ببرق المي بباق ب ببين الحق ببوق ال رد ببة والجماعي ببة حي ببث أن هن بباك بعب ب

الحق ببوق التب ب تس ببرق علب ب

األشااب والجماعال كحرية ال أر والتعبير وحرية الدين والمعتقد ،وأخرق ترتبط بالجماعة كحقبوق

األسبرة ،كمببا تنبباول المي بباق حببق الشببعوب فب تقريببر مرببيرها ،فضببح عببن الحببق فب التنميببة والسببلم
واألمن ،وكذلك الحقوق البيعية.
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 س يتضبمن المي بباق الت امببال ث ببافية علب مرببر لببم تلتب م بةببا بال عبه مببن خببحل است اقيببال الدوليببة
الت ه طرف فيةا ذال الرلة بحقوق اإلنسان ،والتربديق عليب ي كبد علب دور مربر الةبام فب
العمه العرب المشترك وكذلك حرصةا عل تع ي احترام وحما ة حقوق اإلنسان.

(ب) أهم األحكام التي يتضمنها الميثاق:

يهدف هذا الميثاق في مادته األولى ،في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور باالنتماء الحضارى

المشترك إلى تحقيق بعض الغايات ،وهى كما يلى:
 و ببع حقببوق اإلنسببان ف ب الببدول العربيببة

بمن اسهتمامببال الوطنيببة األساسببية ،الت ب تجعببه مببن

حقببوق اإلنسببان م ب ح سببامية وأساسببية تور ب ثرادة اإلنسببان ف ب الببدول العربيببة ،وتمكن ب مببن اسرتقببال
بواقع نحو األفضه وفقا لما ترتضي القيم اإلنسانية النبيلة.

 تنشببعة اإلنس ببان ف ب ال ببدول العربيببة علب ب اسعت ب از بةويتب ب والوفببال لوطنب ب أر ببا وتاريا ببا ومر ببالح
مشتركة ،مع التشبع ب قافة الت خ البشرق والتسامح واسن تاح عل اآلخر ،وفقا لما تقتضي المباد
والقيم اإلنسانية وتلك المعلنة ف المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

 ثعداد األريال ف الدول العربية لحياة حرة مسعولة ف مجتمع مدن متضامن قاسم عل التحزم بين
الوع بالحقوق واسلت ام بالواربال ،وتسودم قيم المساواة والتسامح واسعتدال.

 ترسي المبدأ القا

بأن رميع حقوق اإلنسان عالمية ولير قابلة للتج سة ومترابطة ومتشابكة.

كما أكد على بعض الحقوق في مادته الثانية كما يلى :

 لكافة الشعوب الحق ف تقرير مربيرها ،والسبيطرة علب ثرواتةبا ومواردهبا ،ولةبا الحبق فب أن تقبرر
بحرية اختيار نمط نظامةا السياس  ،وأن تواصه بحرية تنميتةا اسقتراد ة واسرتماعية وال قافية.

 لكافة الشعوب الحق ف العيش تحت ظه السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

 ثن كافببة أشببكال العنر برية والر ببةيونية واسحببتحل والسببيطرة األرنبيببة هب ب تحببد للك ارمببة اإلنس ببانية
وعاسق أساسب

حبول دون الحقبوق األساسبية للشبعوب ،ومبن الواربل ثدانبة رميبع ممارسبتةا والعمبه

عل ثزالتةا.

 لكافة الشعوب الحق ف مقاومة اسحتحل األرنب .

وفى المادة الثالثة ُيلزم الميثاق الدول األطراف بالتزامات عامة ،كأن تتعةد كه دولة طرف ف
المي اق بأن تك ه لكه شاص خا ع لوسيتةا حق التمتع بالحقوق والحريال المنروب عليةا .وتتاذ
الدول األطراف التدابير الحزمة لتأمين المساواة ال علية ف

هذا

التمتع بكافة الحقوق والحريال المنروب

عليةا ف هذا المي اق ،وكذلك المساواة بين الرره والمرأة ف الكرامة اإلنسانية ،والحقوق والواربال ،ف

ظه التميي اإل جاب

الذق أقرت الشريعة اإلسحمية والشراسع السماوية األخرق والتشريعال والمواثيق
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النافذة لرالح المرأة .وتتعةد تبعا لذلك كه دولة طرف باتااذ كافة التدابير الحزمة لتأمين تكاف ال رب

والمساواة ال علية بين النسال والررال ف التمتع بجميع الحقوق الواردة ف هذا المي اق.

وحددت المادة الرابعة استخدام حق عدم التقيد ف حاسل الطوار اسست ناسية الت تةدد حياة األمة ،والمعلن

قيامةا رسمياً ،جوز للدول األطراف ف هذا المي اق أن تتاذ ف أ يق الحدود الت يتطلبةا الو ع تدابير س
تتقيد فيةا باسلت امال المترتبة عليةا بمقتض هذا المي اق ،بشرط أس تتناف هذم التدابير مع اسلت امال األخرق
المترتبة عليةا بمقتض

القانون الدول  ،وأس تنطوق عل

الجنه أو اللغة أو الدين أو األصه اسرتماع .
وس جوز ف

تميي

كون سبب الوحيد هو العرق أو اللون أو

حاسل الطوار اسست ناسية ماال ة أحكام المواد التالية :المادة الاامسة ،المادة ال امنة ،المادة

التاسعة ،المادة العاشرة ،المادة ال ال ة عشر ،المادة الرابعة عشر فقرة ( ،)6المادة الاامسة عشر ،المادة ال امنة

عشر ،المادة التاسعة عشر ،المادة العشرون ،المادة ال انية والعشرون ،المادة السابعة والعشرون ،المادة ال امنة

والعشرون ،المادة التاسعة والعشرون ،المادة ال حثون .كما س جوز تعليق الضمانال القضاسية الحزمة لحما ة

تلك الحقوق.

وعل أ ة دولة طرف ف هذا المي اق استادمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرق فو ار عن طريق
األمين العام لجامعة الدول العربية باألحكام الت

لم تتقيد بةا وباألسباب الت

التاري الذق تنة في عدم التقيد ،أن تعلمةا بذلك مرة أخرق وبالطريقة ذاتةا.

دفعتةا ثل

ذلك ،وعليةا ف

 نظمــ مــواد الميثــاق مــن الخامســة حتــى الثانيــة واألربعــون الحقببوق و ببمانال حمايتةببا بمورببل هببذا
المي اق ،والتي يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:

أ -فع ببة الحق ببوق ال رد ببة والشار ببية :التب ب تتض ببمن حي بباة اإلنس ببان ،وحريتب ب  ،وأمانب ب الشارب ب  ،وكرامتب ب ،

واسعتبراف بالشارببية القانونيببة ،والحببق فب الرببحة ،والعمببه وحريتب  ،والمسبباواة أمبام القببانون والقضببال،

وتحريم التعذيل ،والتدخه ف الحياة الااصة ،واإلتجار بالبشر وأعضاسةم ...،ثل .

ب -فعة الحقوق السياسية :المتم لة بحرية الدين ،والمعتقد ،وال أر  ،وال كر ،والتعبير ،واسرتماع ،واسنتااب،
وتك ببوين الجمعي ببال ،والح ببق بتقل ببد الوظ بباسف العام ببة ،واسش ببتراك فب ب ثدارة الشب ب ون العام ببة ،والح ببق فب ب

التنمية ،والحق ف المحاكمة العادلة ...،ثل .

ج -فعببة الحقببوق اسرتماعيببة :الت ب تشببمه الحقببوق العاسببدة ل ف براد ف ب عحقبباتةم مببع الدولببة كحببق الجنسببية،
وحق ال واج ،وتكوين األسرة ،وحق الملكية ،وحق اللجول ...،ثل .

د -فعببة الحقببوق اسقتربباد ة وال قافي بة :كببالحق ف ب الضببمان اسرتمبباع  ،والحببق ف ب العمببه ،والحما ببة مببن

البطالة ،والحق بالراحة ،والحريال النقابية ،وحق ف مستوق من المعيشة كاف- ،وفق ثمكانال الدولة-
وحق ف التعليم ومجانيت ف بع

المراحه ،وحرية البحث العلم والنشاط المبدع ...،ثل .
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 تقضــى المــادة الثالثــة واألربعــون بأنب س جببوز ت سببير المي بباق أو تأويل ب علب نحببو ينببتقص مببن الحقببوق
والحريال الت تحميةا القوانين الداخلية للدول األطراف أو القوانين المنروب عليةا فب المواثيبق الدوليبة

واإلقليمي ببة لحق ببوق اإلنس ببان التب ب ص ببادقت علية ببا أو أقرتة ببا بم ببا فية ببا حق ببوق المب برأة والط ببه واألش ببااب
المنتميين ثل األقليال.

 كما نص المادة الرابعـة واألربعـون علب أن تتعةبد البدول األطبراف ببأن تتابذ طبقبا إلررالاتةبا الدسبتورية
وألحكببام هببذا المي بباق مببا كببون

ببروريا إلعمببال الحقببوق المنرببوب عليةببا مببن تببدابير تش بريعية أو ليببر

تشريعية.

 أنشــأ الميثــاق بمادتــه الخامســة واألربعــون لجنببة تسببم جلجنببة حقبوق اإلنسببان العربيببةج ،تتكببون مببن سبببعة
أعضال تنتابةم الدول األطراف ف هذا المي اق باسقتراع السرق لمدة ( )4سنوال ،ويشترط ف المرشبحين
لعضببوية اللجنببة أن كونبوا مببن م بواطن الببدول األطبراف ،وأن كونبوا مببن ذوق الاببرة والك ببالة العاليببة ف ب

مجال عملةا ،عل أن عمه هب سل برب تةم الشاربية وبكبه تجبرد ون اهبة ،ويتبول األمبين العبام للجامعبة
تطبيق قواعد وإررالال ترشيح وانتااب أعضال اللجنة ،واختيار رسيسةا ،ومقر انعقاد ارتماعاتةبا ،وو بع
وابط عملةا وأسلوب ودورية ارتماعاتةا.

 وتقضــى المــادة السادســة واألربعــون بببأن علببن األمببين العببام عببن المقاعببد الشببالرة بعببد ثخطببارم مببن قبببه
رسيه اللجنة بسبل الوفاة ،أو اسستقالة ،أو اسنقطاع ،كما يوفر ما يل م اللجنة مبن مبوارد ماليبة ومبوظ ين
ومرافق للقيام بعملةا ب اعلية ،ويعامه خبرال اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المراريف معاملبة خببرال

األمانة العامة للجامعة العربية ،وذلك

من مي انية رامعة الدول العربية.

 كما تتعهد الدول األطراف بأن تضبمن ألعضبال اللجنبة الحربانال الحزمبة والضبرورية لحمبايتةم

بد أ

شببكه مببن أشببكال المضببا قال أو الضببغوط المعنويببة أو الماد ببة أو أ تتبعببال قضبباسية بسبببل م بواق ةم أو
ترريحاتةم ف ثطار قيامةم بمةامةم كأعضال ف اللجنة وفقا للمادة السابعة واألربعون.

 وأشــارت المــادة الثامنــة واألربعــون ثل ب تعةببد الببدول األط براف بتقببد م تقببارير بشببأن التببدابير الت ب اتاببذتةا
إلعمببال الحقببوق والحريببال المنرببوب عليةببا فب هببذا المي بباق ،وبيببان التقببدم المحببرز للتمتببع بةببا ،ويتببول

األمببين العببام لجامعببة الببدول العربيببة بعببد تسببلم التقببارير ثحالتةببا ثل ب لجنببة حقببوق اإلنسببان العربيببة للنظببر
فيةا ،كما و عت آليال لتقد م التقارير ثل اللجنة لدراستةا ،ومناقشتةا ،وإبدال المححظال عليةا ،وتقبد م

توص ببياتةا الوار ببل اتااذه ببا طبق ببا أله ببداف المي بباق ،وأن تحي ببه اللجن ببة تقريبب ار س ببنويا يتض ببمن مححظاتة ببا
وتوصياتةا عن طريق األمين العام لجامعة الدول العربية ،كما تعتبر تقاريرها ومححظاتةا الاتامية وثاسق

علنية تعمه اللجنة عل نشرها عل نطاق واسع.
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ثانيا :القواعد اإلجرائية والشكلية ونفاذ الميثاق:

دء من المادة (التاسعة واألربعون إلى الثالثة والخمسون) عل القواعد اإلرراسية والشبكلية
 نص الميثاق ب ً
المتعلقة ب  ،عل النحو التال :
 آليات التوقيع والتصديق واالنضمام إليه :عرض األمين العبام لجامعبة البدول العربيبة هبذا المي باق – بعبد
موافقة مجله الجامعة علي  -عل الدول األعضال للتوقيع والترديق علي أو اسنضمام ثلي .

 اليات تقديم االقتراحات :مكن أل دولة طرف ،بواسطة األمين العبام تقبد م اقت ارحبال مكتوببة لتعبديه هبذا
المي اق ،وبعد تعمبيم هبذم التعبديحل علب البدول األعضبال يبدعو األمبين العبام البدول األطبراف للنظبر فب

التعبديحل المقترحبة إلقرارهبا قببه عر بةا علب مجلبه الجامعبة سعتمادهبا ،ويببدأ ن باذ التعبديحل بالنسبببة
للدول األطراف الت صدقت عليةا بعد اكتمال ترديق ثل

الدول األطراف عل التعديحل.

 آليات التحفظ على المواد والمالحق اإلضافية :نربت المبادة ال ال بة والامسبون علب أن جبوز أل دولبة
 عند توقيع هذا المي اق أو عند ثيداع وثاسق الترديق علي أو اسنضمام ثلي – أن تتح ظ عل أ ة مادةف المي اق ،عل أس يتعارض هبذا البتح ظ مبع هبدف المي باق ولر ب األساسب  ،ويجبوز  -فب أ وقبت

 -أل دولببة طببرف أبببدل تح ظببا وفقببا لل قبرة ( )1مببن هببذم المببادة ،أن تسببحل هببذا الببتح ظ ب رسببال ثشببعار

ثلب األمبين العببام لجامعببة الببدول العربيببة ،ويقببوم األمببين العببام ب شببعار الببدول األعضببال بالتح ظببال المبببداة
وبطلبال سحبةا.

 طبقا للمادة ال انية والامسون مكن أل

دولة طرف أن تقترح مححق ث افية اختيارية لةذا المي اق

ويتاذ ف ثقرارها اإلررالال الت تتبع ف ثقرار تعديحل المي اق.

 حيـز النفـاذ :يبدخه هبذا المي باق حيب الن باذ بالنسببة لجمةوريبة مربر العربيبة بعبد شبةرين مبن تباري ثيببداع
وثيقة انضمامةا لدق األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 يبدأ ن اذ التعديحل بالنسبة للدول األطراف الت صدقت عليةا بعد اكتمال ترديق ثل
عل التعديحل.

الدول األطراف

ثالثا :رأى اللجنة المشتركة:

بعببد أن أطلعببت اللجنببة المش ببتركة عل ب تقريببر لجن ببة الشببعون الدسببتورية والتش بريعية بش ببأن طريقببة ثق برار است بباق
مو وع التقرير ،وبعد أن ناقشت قرار رسيه رمةورية مرر العربية رقم  429لسنة  2018بشأن الموافقة عل

انضمام رمةورية مرر العربيبة ثلب المي باق العربب لحقبوق اإلنسبان البذ اعتمبدم مجلبه رامعبة البدول العربيبة

علب مسببتوق القمببة بقب اررم رقبم  270د.ع ( )16بتبباري  ،2004/5/23والببذ يةببدف ثلب و ببع حقببوق اإلنسببان
فب الببدول العربيببة

ببمن اسهتمامببال الوطنيببة األساسببية التب تمكنب مببن اسرتقببال بواقعب نحببو األفضببه وفقببا لمببا

ترتضي القيم اإلنسانية النبيلة.
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وحيث س يتضمن هذا المي اق الت امال ث افية عل مرر لم تلت م بةا بال عه من خحل است اقيال الدولية الت

ه طرف فيةا ذال الرلة بحقوق اإلنسان ،وأن الترديق عليب ي كبد علب دور مربر الةبام فب العمبه العربب

المشترك ،وكذلك حرصةا عل تع ي احترام وحما ة حقوق اإلنسان.

فقد وافقت اللجنة المشتركة عل القرار المشار ثلي  ،واللجنة ثذ تقدم تقريرها ثل المجله الموقر ،ترجو الموافقة

على ما رأت ،وعلى القرار التالي:

(مادة وحيدة)

ُ"ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسـان الـذي اعتمـده مجلـس
جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة بق ـراره رقــم  270د.ع ( )16بتــاريخ  ،2004/5/23وذلــم مــع
التحفظ بشرط التصديق".

رئيس اللجنة المشتركة
عالء عابد
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