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إعالن 

حقوق اإلنسان جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 

إن الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

انطالقــاً مــن إيمانهــا العميــق بكرامة اإلنســان واحترامهــا لحقوقــه والتزامها 
ــم  ــيداً للقي ــر تجس ــي تعتب ــريعة اإلســالمية والت ــا الش ــي كفلته ــا الت بحمايته
والمبــادئ النبيلــة الراســخة فــي ضميــر مجتمعاتهــا، ومــن الثوابــت األساســية 

لسياســاتها علــى كافــة األصعــدة والمســتويات .

واســتناداً إلــى النظــام األساســي لمجلــس التعــاون الــذي جــاء النــص فيــه 
علــى المصيــر المشــترك ووحــدة الهــدف التــي تجمــع  بيــن شــعوبها، وتحقيــق 
ــق  ــق وتوثي ــن، وتعمي ــع الميادي ــا فــي جمي ــط بينه التنســيق والتكامــل والتراب
الروابــط واالتصــاالت وأوجــه التعــاون بيــن شــعوبها فــي مختلــف المجــاالت .

وإذ تؤكــد أن الفضــل فــي اإلنجــازات التــي حققتهــا فــي مختلــف المياديــن 
يعــود إلــى مــا توليــه دول مجلــس التعــاون مــن اهتمــام ورعايــة قصــوى لقضايا 

حقــوق اإلنســان .

وإذ تعبــر عــن تقديرهــا وامتنانهــا للجهــود المشــتركة التــي بذلتهــا علــى 
مختلــف المســتويات مــع األســرتين الدوليــة واإلقليميــة التــي أســهمت إســهاما 
فاعــال ومؤثــرا فــي تعزيــز قضايــا حقــوق اإلنســان واالرتقــاء بهــا إلــى الغايــات 
المنشــودة لهــا فــي مجتمــع دولــي تحظــى فيــه هــذه الحقــوق بالمكانــة الالئقــة 

. بها

وتأكيــداً والتزامــاً بمــا ورد فــي ميثــاق األمــم المتحــدة واإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان والميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان وإعــالن القاهــرة لحقــوق 

اإلنســان فــي اإلســالم والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة.

وتواصــال مــع تلــك الجهــود وتفاعــال معهــا بمــا مــن شــأنه تحقيــق المزيد 
مــن المكتســبات اإلنســانية ، فقــد أعلنــت مــا يلــي :-
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املادة )1(
الحيــاة حــق ٌلــكل إنســان،ويجب حمايتــه مــن كل اعتــداء عليــه،وال يجــوز 

إزهــاق نفــس بغيــر حق،وإكــرام الميــت وحمايــة جثمانــه ومدفنــه واجــب.

املادة )2(
النــاس متســاوون فــي الكرامــة اإلنســانية، وفــي الحقــوق والحريــات، وهــم 
سواســية أمــام النظــام )القانــون(، وال تمييــز بينهــم بســبب األصــل أو الجنــس أو 

الديــن أو اللغــة أو اللــون أو بــأي شــكل مــن أشــكال التمييــز األخــرى.

املادة )3(
ُيحظــر االســترقاق واالســتعباد والُســخرة واالتجــار بالبشــر بكافــة صــوره 

وأشــكاله وبخاصــة مــا يقــع منهــا علــى النســاء واألطفــال . 

املادة )4(
يحظــر االتجــار باألعضــاء البشــرية، ويعــد ممارســة ذلــك انتهــاكاً لحقوق 

اإلنســان، وجريمــة يعاقــب عليهــا النظــام )القانون( .

املادة )5(
ال يجــوز إجــراء أي تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أي إنســان أو اســتغالل 
أعضائــه دون رضــاه الحــر وإدراكــه الكامــل للمضاعفــات التــي قــد تنجــم عنها.

املادة )6(
ُحريــة المعتقــد وممارســة الشــعائر الدينيــة حــق لــكل إنســان وفقــاً للنظــام 

)القانــون( وبمــا ال يخــل بالنظــام العــام واآلداب العامــة.

املادة )7(
ــا أو  ــى أنبيائه ــان الســماوية، وعــدم ازدرائهــا أو التطــاول عل ــرام األدي احت
ــام  ــاً للنظ ــول وفق ــرى مكف ــم األخ ــي لألم ــوع الثقاف ــرام التن ــا، واحت رموزه

ــون(. )القان
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املادة )8(
ــة  ــر والمحب ــادئ الخي ــاعة مب ــر وإش ــى نش ــع  عل ــة والمجتم ــل الدول تعم
ــذ  ــى نب ــة عــالوة عل ــم النبيل ــادئ والقي واإلخــاء والتســامح وغيرهــا مــن المب
جميــع مشــاعر الكراهيــة والبغضــاء والتطــرف، وأي مظاهــر أخــرى مــن شــأنها 

تقويــض المقومــات األساســية للمجتمــع وتعريضــه للخطــر.

املادة )9(
حريــة الــرأي والتعبيــر عنــه حــق لــكل إنســان، وممارســتها مكفولــة بمــا 
يتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية والنظــام العــام واألنظمــة )القوانيــن( المنظمة 

لهــذا الشــأن .

املادة )10(
حرية التنقل و اإلقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقاً للنظام )القانون(.

املادة )11(
ال يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها .

املادة )12(
الشخصية القانونية حق لكل إنسان.

املادة )13(
 الجنسية حق لكل إنسان ُينظم منحها النظام )القانون(، وال يجوز إسقاط الجنسية

أو سحبها إالّ في حدوده .

املادة )14(
األســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة واألساســية فــي المجتمــع قوامهــا الرجــل 
والمــرأة ويحكمهــا الديــن واألخــالق وحــب الوطــن، ويحفــظ الديــن كيانهــا 
ــع  ــن جمي ــراد األســرة م ــة وأف ــة والطفول ــي األموم ــا ويحم ــوي أواصره ويق

ــا . ــة والمجتمــع حمايته أشــكال اإلســاءة والعنــف األســري  وتكفــُل الدول
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املادة )15(
الزواج وتأسيــــس األســــرة حق للـــرجل والمــرأة، ويـــنعقد الزواج برضا 
الطـرفيـــن دون إكــــراه، وفقاً ألحكام الشــريعة اإلســالمية والنظــام )القانون(.

املادة )16(
ــا  ــى حرمته ــكل إنســان، وال يجــوز التعــدي عل ــة ل ــاة الخاصــة مصون الحي
أو شــؤون أســرته أو مســكنه أو مراســالته أو اتصاالتــه، ولــه الحــق فــي طلــب 

حمايتها . 

املادة )17(
ــاة  ــن الحي ــرته يضم ــه وألس ــي ل ــتوى معيش ــي مس ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
ــا  ــاً إلمكانياته ــك وفق ــق ذل ــى تحقي ــة عل ــل الدول ــم، وتعم ــش الكري والعي

المتاحة. 

املادة )18(
لــكل طفــل الحــق فــي البقــاء والنمــاء والحمايــة والرعايــة فــي جــو عائلــي 

يربــى فيــه علــى روح الســلم والكرامــة والحريــة والمســاواة واإلخــاء .

املادة )19(
ــة مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل  ــكل طفــل حــق الحماي ل
يرجــح أن يكــون خطيــراً أو أن يمثــل إعاقــة لتعليمــه، أو أن يكون مضــراً بصحته 
ــا  ــي، بم ــوي، أو االجتماع ــي، أو المعن ــي، أو الروح ــي، أو العقل ــوه البدن أو بنم
يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ذات 

الصلــة .

املادة )20(
ــى  ــان، وعل ــكل إنس ــوث حــق ل ــن التل ــة م ــة خالي ــة نظيف ــي بيئ ــش ف العي

ــا. ــا وحمايته ــة عليه ــع المحافظ ــة والمجتم الدول
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املادة )21(
ــة  ــل الدول ــان وتعم ــكل إنس ــق ل ــا ح ــول عليه ــة والحص ــة الصحي الرعاي

ــك . ــن ذل ــى تأمي ــا عل ــي فيه ــع المدن ــات المجتم ومؤسس

املادة )22(
ــل  ــك العم ــة ، وكذل ــخاص ذوي اإلعاق ــكل األش ــق ل ــاملة ح ــة الش الرعاي

ــع. ــي المجتم ــم ف ــم ودمجه ــى تأهيله عل

املادة )23(
التربــــية والتعليــم حق لكل إنســان، بما يحقــــق النمو الكامل لشــــخصيته 
وتعزيــز كــــرامته، وتأصيــل ثقافــة حقــوق اإلنســان لديــه مــع ضمــان إلزامية 
ــي بكافــة الوســائل  ــي والفن ــم العال ــه، وإتاحــة التعلي ــي ومجانيت ــم األول التعلي
المناســبة لــه، مــع احتــرام حــق األوليــاء ومتعهــدي الرعايــة فــي اختيــار نــوع 

التعليــم ألوالدهــم .

املادة )24(
ــق  ــه، وف ــار نوع ــة اختي ــه حري ــه، ول ــادر علي ــان ق ــكل إنس ــق ل ــل ح العم
ــل  ــروط العم ــة ش ــان عدال ــع ضم ــة، م ــة العام ــة والمصلح ــات الكرام مقتضي

ــل. ــاب العم ــال وأصح ــوق العم وحق

املادة )25(
حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم. 

املادة )26(
الضمــان االجتماعــي والتأمينــات االجتماعيــة حــق لــكل مواطــن وفقــاً للنظام 

)القانــون(، وبمــا يكفــل توفيــر الحمايــة والرعايــة لكبــار الّســن والعجزة.

املادة )27(
الملكيــة الخاصــة مصونــة، فــال يمنــع أحــد مــن التصــرف فــي ُملكــه إالّ فــي 
حــدود النظــام )القانــون(، وال ُينــزع مــن أحــد ُملكــه إال بســبب المنفعــة العامــة 

مقابــل تعويــض عــادل .
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املادة )28(
الممتلــكات والثــروات الوطنيــة والتمتــع بهــا حــق لــكل مواطــن، واالســتفادة 

مــن الخدمــات العامــة حــق لــكل إنســان وفقــاً للنظــام )القانــون(.

املادة )29(
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، والتمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي والتقنــي 
ــة إلنتاجــه  ــة والمادي ــه االســتفادة مــن الحقــوق المعنوي ــكل إنســان، ول حــق ل

األدبــي أو العلمــي أو الفنــي، بمــا يســاهم فــي تقــدم الحضــارة البشــرية .

املادة )30(
المشــاركة السياســية حــق لكــــل مواطــن ولــه حــق االشــــتراك 
تقلــد  فــي  الحــق  لــه  كمــا  لبــالده،  العـــامة  الشــــؤون  إدارة  فــي 
للنظــام اآلخريــن طبقــاً  المســاواة مــع  العامــة علــى قــدم   الوظائــف 

)القانون( وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها.

املادة )31(
ــام  ــاً للنظ ــة وفق ــات مكفول ــات والهيئ ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي ُحري

ــا . ــام إليه ــى االنضم ــان عل ــار أّي إنس ــوز إجب ــون(، وال يج )القان

املادة )32(
ــي  ــكل إنســان ف ــول ل ــام القضــاء وحــق التقاضــي مكف ــاس سواســية أم الن

ــة للقضــاء . ظــل اســتقالليه كامل

املادة )33(
العقوبــة شــخصية وال جريمــة وال عقوبــة إالّ بنــاًء علــى نــص، وال عقوبــة 
علــى األفعــال الســابقة علــى العمــل بالنــص، وينتفــع المتهــم بالنــص األصلــح 

لــه .
املادة )34(

ال يجــوز القبــض علــى أّي إنســان أو تقييــد حريتــه أو حبســه تعســفاً، ولــه 
الحــق فــي المعاملــة اإلنســانية أثنــاء التحفــظ عليــه، وُيفصــل المتهمــون عــن 

الُمدانيــن مكانيــاً ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع وضعهــم.
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املادة )35(
ــا  ــر فيه ــة تتواف ــة عادل ــي محاكم ــه ف ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب المته

ــه . ــاع عن ــة بالدف ــة  الكفيل ــات القانوني ــة الضمان كاف

املادة )36(
ــة أو  ــية أو الُمهين ــة القاس ــياً( أو المعامل ــاً أو نفس ــب )بدني ــر التعذي ُيحظ

ــانية . ــة اإلنس ــة بالكرام الحاّط

املادة )37(
يــُــعامل المحكــوم عليهــم بعقوبات سالــــبة للحــــرية معــــاملة إنـــسانية 
ــة الخاصــة  ــر الدولي ــا المعايي ــم، وتراعــى فيه ــا كرامتــهــــ ــترم فيه ُتحــ

ــة . ــة والعقابي ــات اإلصالحي بالمؤسس

املادة )38(
ال يجــوز حبــس إنســان ثبــت قضائيــاً إعســاره عــن الوفــاء بديــن ناتــج عــن 

التــزام تعاقــدي.

املادة )39(
ــل األعبــاء الناجمــة عــن الكــوارث والحــاالت الطارئــة العامــة مســؤولية  تحّمُ

مشــتركة علــى الدولــة والمجتمــع . 

املادة )40(
ــوره  ــكل ص ــرم ب ــرم ومج ــو مح ــان وه ــوق اإلنس ــاك لحق ــاب انته اإلره
ــن  ــة، ويتعي ــق الدولي ــالمية والمواثي ــريعة اإلس ــكام الش ــب أح ــكاله، بموج وأش

ــان . ــوق اإلنس ــرام حق ــع احت ــارض م ــا ال يتع ــه بم ــاء علي ــه والقض مكافحت

املادة )41(
ــاً  ــي اإلنســاني فــي النزاعــات المســلحة وفق ــون الدول تســري قواعــد القان
ــن  ــار الّس ــوق كب ــن حق ــا يضم ــائدة، بم ــراف الس ــة واألع ــات الدولي لالتفاقي
ــال واألســرى  ــة والنســاء واألطف والعجــزة والمرضــى واألشــخاص ذوي اإلعاق

ــن. والمدنيي
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املادة )42(
ــاً  ــان وفق ــكل إنس ــق ل ــرى ح ــة أخ ــي دول ــن ف ــأ آم ــى ملج ــول عل الحص
للنظــام )القانــون( النافــذ فيهــا،  وال يجــوز إبعــاد األجنبــي الــذي يدخــل إقليــم 
الدولــة بصفــة شــرعية إالّ بمســوغ قانونــي ، كمــا ال يجــوز تســليم الالجئيــن 

السياســيين. 

املادة )43(
للطفــل الجانــح الحــق فــي نظــام قضائــي خــاص باألحــداث، وفــي معاملــة 
خاصــة تتفــق مــع ســّنه وتحفــظ حقوقــه وتصــون كرامتــه وتســاهم فــي إعادة 

تأهيلــه ودمجــه فــي المجتمــع .

املادة )44(
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام الشــريعة اإلســالمية والنظــام )القانــون(، فــإن 
ــا  ــع به ــذا اإلعــالن والتمت ــا به ــات المنصــوص عليه ممارســة الحقــوق والحري

حــق لــكل إنســان.

املادة )45(
ــه المنصــوص  ــم مكفــول ألي إنســان انتهكــت حقوقــه أو حريات حــق التظل

عليهــا فــي هــذا اإلعــالن وفقــاً للنظــام )القانــون( .

املادة)46(
علــى كل إنســان واجبــات إزاء مجتمعــه،وال يخضــع فــي ممارســة حقوقــه 
وحرياتــه الــواردة فــي هــذا اإلعــالن إالّ للقيــود التــي  يحددهــا النظــام )القانون( 

لحمايــة واحتــرام حقــوق وحريــات اآلخريــن والنظــام العــام .

املادة )47(
ــه علــى نحــو ينتقــص  ــه أو تعديل ال يجــوز تفســير هــذا اإلعــالن أو تأويل
مــن الحقــوق والحريــات التــي تحميهــا التشــريعات الداخليــة لــدول المجلــس أو 
المواثيــق الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت 

إليهــا دول المجلــس .
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