
 

 

 

 األمانة العامة

 صحفي بخصوص انتخابات لجنة حقوق اإلنسان العربيةالبيان ال

 واألربعين السادساالجتماع 

 9/4/7102-8 القاهرة،

عقدت  ،اإلنسانن الميثاق العربي لحقوق م واألربعينلنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة  إعماال 
 بالقاىرة العربيةالدول  بمقر األمانة العامة لجامعة  ربعينواأل السادسالعربية اجتماعيا  اإلنسانلجنة حقوق 

 نائبا. واألستاذ جابر المريرئيسا  المستشار محمد فزيعوالذي تم خاللو انتخاب 

أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق  )لجنة الميثاق ( العربية اإلنسانوتعتبر لجنة حقوق  
وتتولى النظر في تقارير الدول األطراف بشأن التدابير  ،4002الذي أقرتو القمة العربية في تونس  اإلنسان

المتخذة إلعمال الحقوق والحريات المنصوص عمييا في الميثاق. وتتألف المجنة من سبعة أعضاء )بصفتيم 
يكونوا من ذوي الخبرة  أنم الدول األطراف في الميثاق ألربع سنوات باالقتراع السري عمى الشخصية( تنتخبي

والكفاءة العالية ويعمل ىؤالء بكل تجرد ونزاىة، وال يجوز أن تضم المجنة أكثر من شخص واحد من مواطني 
لتداول. كما أوجب الميثاق الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابو لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ ا

عمى الدول األطراف التعيد بأن تضمن ألعضاء المجنة الحصانة الالزمة والضرورية لحمايتيم ضد أي شكل من 
أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفيم أو تصريحاتيم في 

/ المستشاركل من  الحاليةفي الدورة  وتضم المجنة في عضويتيا  إطار قياميم بمياميم كأعضاء في المجنة.
 نادية جفون/ والسفيرة منة المييريآ/ ةواألستاذ محمد الضاحي/ والمستشار المري جابر/ واألستاذ محمد فزيع
 عبدالرحمن الشبرقي واألستاذة/ رضى مراد.واألستاذ/ 

تدشينا لمرحمة جديدة في عمل لجنة حقوق اإلنسان العربية ومباشرة  المستشار محمد فزيعانتخاب  ويأتي 
نحو  العربية لمجامعةالنظام العربي لحقوق اإلنسان مع الخطوات الجاده  آلياتاختصاصاتيا في ظل تطوير 

 تأسيس المحكمة العربية لحقوق اإلنسان.

لجنة  أعضاءبثقة زمالئو  اعتزازهعن  لمجنةبعد انتخابو رئيسا  المستشار فزيع المجنةوقد عبر رئيس  
في تفعيل نصوص الميثاق العربي  األعضاءتحقق المجنة تطمعات الدول  أن إلىمتطمعا  العربية اإلنسانحقوق 



 

 

 

 األمانة العامة

وحث الدول التي  بالمصادقة لممبادرةالتي لم تصادق عمى الميثاق  العربية الجامعةفي  األعضاءداعيا الدول 
. مقدرا الدعم الكبير الذي سرعة تقديميا إلى ص عمييا في الميثاقالمنصو  يةالدور صادقت ولم تقدم تقاريرىا 

وتحقيق استقالليتيا وتييئة الظروف  أعماليالتسيير  العربيةالعام لجامعة الدول  األمينمن معالي  المجنة تمقاهت
 . عمى أكمل وجو مياميا ومسئولياتيا بأداءلقياميا  المناسبة

 

 


