
 
 
 

 

 

 األمانة العامة

 
 7/11/5112القاهرة 

 
 خبر صحفي

 لجنة حقوق اإلنسان العربية
 حقوق اإلنسان في جمهورية السودانتناقش 

 
دورتها الثامنة المخصصة  لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( برئاسة الدكتور هادى بن عمى اليامي تعقد

و  9يومي وذلك خالل  العربي لحقوق اإلنسان الميثاق السودان المقدم إلى المجنة تنفيذًا ألحكام لجمهوريةمناقشة التقرير األول ل
موالنا/  السودان جمهوريةيرأس وفد  أن من المقررو  .بالقاهرة الجاري بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية نوفمبر 01

 اس الرزم، وكيل وزارة العدل. أحمد عب
سوف تعقد المجنة جمسات عمل مغمقة تقتصر عمى أعضائها عمى مدى أربعة أيام وذلك قبل وبعد عقد الدورة الثامنة  

لمتداول حول مضمون تقرير جمهورية السودان ولوضع المالحظات عميه وتقديم التوصيات إلى جمهورية السودان بشأن تعزيز 
 حماية حقوق اإلنسان بها تنفيذًا إللتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق اإلنسان.

هذا وقد تسممت المجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من المممكة األردنية الهاشمية حول مدى تنفيذ مالحظاتها 
المجنة تقارير دورية  تتمقى، حيث 2012بريل أ 2و  0وتوصياتها الختامية عمى التقرير األول الدوري الذي تم مناقشته بتاريخ 

 كل ثالثة أعوام عقب تمقيها التقرير األول الذي يقدم لمجنة خالل عام من تاريخ دخول حيز النفاذ بالنسبة لها.
والجدير بالذكر أن لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

بعد أن صادقت عميه سبع دول عربية، ويبمغ عدد  2119، ودخل حيز النفاذ في 2112قرته القمة العربية بتونس العام الذى أ
الدول المصادقة عميه حتى اآلن أربعة عشر دولة عربية. وتضم لجنة حقوق اإلنسان العربية سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية 

عن الحكومات العربية وعن األمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم األطراف في الميثاق ويعممون بشكل مستقل 
أوضاع حقوق اإلنسان في الدول العربية األطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ إلتزاماتهم وفقًا لمميثاق وتقديم 

حقوق اإلنسان فى الدول األطراف فى ضوء أحكام  المالحظات والتوصيات لتمك الدول من أجل العمل عمى تعزيز وحماية
 الميثاق العربى لحقوق اإلنسان.

، 4/01/2104( من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان بتاريخ 24وقد تم اجراء أخر انتخابات تكميمية بموجب المادة )
 ت واليتهم.حيث جرى انتخاب ثالثة أعضاء جدد لعضوية المجنة بداًل من األعضاء الثالثة الذين انته
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