
 
 
 
 

 األمانة العامة

 

 

 3/10/2019القاهرة 

 لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( ل  أعضاء ثالثةانتخاب 

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع  3/10/2019الخميس الموافق  اليوم قدع  
النتخاب "ثالثة" أعضاء لشغل المقاعد التي شغرت في عضوية لجنة حقوق االنسان العربية 

 .بحضور ممثلي الدول األطراف في الميثاق العربي لحقوق االنسان )لجنة الميثاق(
 

وهم: دولة  16من أصل  العربي دولة طرف في الميثاق 15 شارك في انتخابات اللجنةوقد 
المملكة األردنية الهاشمية، دولة االمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، 

يت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكو 
 .العربية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، الجمهورية اليمنية"

 
طراف في الميثاق العربي لحقوق األدول ال منمرشحين ( 6تنافس في هذه االنتخابات )

 -دولة قطر -فلسطين دولة -دولة اإلمارات العربية -المملكة األردنية الهاشمية: وهماإلنسان، 
 .الجمهورية اليمنية -دولة الكويت
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)دولة  محمد خالد الضاحي /المستشار كل من: عن فوزوقد اسفرت نتائج االنتخابات 
)دولة االمارات العربية  المهيري آمنة /صوت، واالستاذة (11على ) حصولهبعد  الكويت(
)دولة  حردان فارس محمد مجدي/اصوات، والمستشار( 9) بعد حصولها على المتحدة(
 .اصوات( 9)بعد حصوله على عدد  فلسطين(

 
التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة « لجنة الميثاق»لجنة حقوق االنسان العربية  وتختص

، من خالل 2004تنفيذ الميثاق العربي لحقوق االنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 
األطراف بشأن التدابير المتخذة إلعمال الحقوق والحريات المنصوص الدول  النظر في تقارير

 .بعد دخول الميثاق حيز النفاذ 2009عليها في الميثاق وتأسست عام 
تنتخبهم الدول االطراف في الميثاق « بصفتهم الشخصية»وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء 

هؤالء بكل  والكفاءة العالية ويعمل ألربع سنوات باالقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة
تجرد ونزاهة، واليجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في 

 الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول .
 

الالزمة كما أوجب الميثاق على الدول األطراف التعهد بأن تضمن ألعضاء اللجنة الحصانة 
والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أوالمادية أو 

قيامهم بمهامهم كأعضاء فى المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم فى إطار 
 .اللجنة

*** 


