
 
 

 انتخاب أربعة أعضاء جدد للجنة حقوق اإلنسان العربية
 3/4/2017القاهرة، 

 
نتخبت الدول األطراف فى الميثاق العربى لحقوق اإلنسان العربية أربعة أعضاء جدد من كل من ا

السعودية ولبنان والبحرين والسودان لشغل المقاعد التى شغرت فى عضوية اللجنة وذلك خالل االجتماع الذى 
 .ةعقدته اللجنة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربي

دولة أعضاء فى  12وأفاد بيان صحفى صدر اليوم األربعاء عن اللجنة بأنه شارك فى االنتخابات 
دولة ، انتهت بفوز كل من : السيدة رضا مراد من )لبنان( والمستشار محمد فزيع  14الميثاق من أصل 

 جفون )السودان.()مملكة البحرين( ، وعبدالرحمن الشبرقى )المملكة العربية السعودية( والسفيرة نادية 
وأضاف البيان أنه باستثناء المستشار محمد فزيع الذى يتم انتخابه لوالية ثانية ، فإن هذه االنتخابات 
تعتبر األولى لباقى األعضاء الذين تمتد واليتهم ألربع سنوات ..موضحا أن الجنة تضم سبعة أعضاء منهم 

اإلمارات والكويت وتعتبر هذه هى المرة الثانية التى من كل من قطر و  2015ثالثة جرى انتخابهم فى أكتوبر 
يتم فيها انتخاب سيدتين لعضوية اللجنة وذلك بعد أن كانت آمنة المهيرى انتخبت كأول سيدة بعضوية اللجنة 

  .2015فى عام 
وتختص لجنة حقوق اإلنسان العربية "لجنة الميثاق" التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ 

، من خالل النظر فى تقارير الدول  2004يثاق العربى لحقوق اإلنسان الذى أقرته القمة العربية فى تونس الم
 2009األطراف بشأن التدابير المتخذة ألعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق وتأسست عام 

 .ذبعد دخول الميثاق حيز النفا
الشخصية" تنتخبهم الدول األطراف فى الميثاق ألربع وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء "بصفتهم 

سنوات باالقتراع السرى على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤالء بكل تجرد ونزاهة 
واليجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطنى الدولة الطرف فى الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه 

 .لمراعاة مبدأ التداو لمرة واحدة فقط، مع 
كما أوجب الميثاق على الدول األطراف التعهد بأن تضمن ألعضاء اللجنة الحصانة الالزمة 
والضرورية لحمايتهم ضد أى شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أوالمادية أو المتابعات 

 .ةء فى اللجنالقضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم فى إطار قيامهم بمهامهم كأعضا
 


