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 المجنة األفريقية لمخبراءفي    (1)عضو واحد حالةبحث 

 الطفل ورفاىيتوحقوق ول ح
 
 الطفلخبراء حول حقوق المجنة األفريقية لملعضوية التنفيذي  المجمستفيد أن المفوضية ود ت -0

 ورفاىيتو
من الميثاق  32بموجب المادة ورفاىيتو  تم تأسيس المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل -0

تتكون من أحد عشر تو. و ورفاىيل الطفلتعزيز وحماية حقوق  ورفاىيتو  األفريقي لحقوق الطفل
عضوا من ذوى المكانة األخالقية العالية واالستقامة والنزاىة والتخصص في مسائل  (11)

 تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل. و حقوق ورفاىية الطفل
 .بصفتيم الشخصيةيعممون  ورفاىيتو

 المادة فإن ،ورفاىيتو الطفلخبراء حول حقوق ء المجنة األفريقية لمأعضا واليةمدة ب وفيما يتعمق -3
 ي:تنص عمى ما يم ورفاىيتو الطفللحقوق  من الميثاق األفريقي  (2)و( 0) 37
خمس سنوات، وال يجوز إعادة انتخابيم، ومع  والية مدتيايتم انتخاب أعضاء المجنة ل .1

الذين تم انتخابيم في االنتخاب  أربعة من األعضاءوالية ذلك تنتيي بعد سنتين مدة 
 .ستة آخرين والية األول، وتنتيي بعد أربع سنوات مدة

يجري عمى الفور رئيس الجمعية العمومية لرؤساء دول  –بعد إجراء االنتخاب األول  .2
وحكومات منظمة الوحدة األفريقية قرعة لتحديد أسماء األعضاء المشار إلييم في الفقرة 

 .لمادة( من ىذه ا1الفرعية )
 الثالثة العادية تو دور أن المجمس التنفيذي كان قد اعتمد خالل  ذكرتأن المفوضية  تود -2

عن  إجراء دراسة الذي طمب فيو من المفوضية   EX.CL/Dec.776 (XXIII) المقرر والعشرين
 ،ورفاىيتو الطفلخبراء حول حقوق المجنة األفريقية لم التدابير الالزمة لضمان استمرارية عضوية

 .أعضاء لوالية أخرى عضويةبما في ذلك إمكانية تجديد 
، 0220في يوليو  ،زامبيا لوساكا، فيالسابعة والثالثين لممؤتمر المنعقد  الدورة العادية خالل -5

 التالية أسماؤىم. ورفاىيتو الطفلخبراء حول حقوق المجنة األفريقية لم أعضاءالمؤتمر  انتخب
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 مدة الوالية  البمد اإلسم الرقم

 2001سنتان اعتبارا من يوليو    توجو السيدة سوزان أىو  .0

 ”      ”         ”       ”     ”   غينيا السيد ديروس ديال دور  .0

 ”      ”         ”       ”     ”   ليسوتو السيد كارابو موىو   .3

 ”      ”         ”       ”     ”   أوغندا الدكتورة ريبيكا مريمبي نيوينتونو   .2

  2001أربع سنوات اعتبارا من يوليو    موريشيوس السيد لويس بيير روبير أىي   .5

 ”      ”         ”       ”     ”   كينيا القاضية جويسي ألوش   .6

 ”      ”         ”       ”     ”   تشاد السيدة نانيتوم موتايام   .7

 ”      ”          ”      ”     ”   رواندا نوا السيد استاررستوننسازاباجا .8

 ”      ”          ”      ”     ”   الكاميرون السيد رودولف سوه  .9

 ”      ”          ”      ”     ”   جنوب أفريقيا الدكتور لولو تشيووال   .02

  2001خمس سنوات اعتبارا من يوليو   السنغال السيدة جور فال سو  .00
الثانية والعشرين التي عقدت في أديس انتخب المجمس التنفيذي خالل دورتو عالوة عمى ذلك،  -6

خبراء حول حقوق لمجنة األفريقية لمفي ا أعضاء( 2) أربعة، 0203مايو  ، فيأبابا، إثيوبيا
  :ورفاىيتو الطفل

  2013خمس سنوات اعتبارا من يوليو   توجو السيدة سوزان أىو أسوما   .1

 ”      ”         ”       ”     ”   مصر  السيد عزا عشماوي   .2

 ”      ”         ”       ”     ”   النيجر  موالي أالسان السيدة صديقو آيساتو   .3

 ”      ”          ”      ”     ”   بوروندي السيد جوزيف ندايسينجا   .4
لجداول أعاله، تم إلى أنو، كما يظير في اأن تمفت انتباه المجمس التنفيذي المفوضية  تود -7

 الطفلخبراء حول حقوق المجنة األفريقية لم عضوا فيو( ج)تو  سوزان أىوانتخاب السيدة 
 (وج)تو  أسوما-سوزان أىوالسيدة  باسم 0203مايو في مرة أخرى و   2001في عام ورفاىيتو
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التي  آسوما-زان أىوسو السيدة  المفوضية ترى أن أن ةالحظملمجمس التنفيذي ا رجى مني -8
 0220ي يوليو ف ورفاىيتو الطفلخبراء حول حقوق المجنة األفريقية لم جرى انتخابيا عضوا في

 37حكام المادة وفقا أل 0203لالنتخاب في مايو  ةغير مؤىم ت( كانالسيدة سوزان أىوباسم )
قبل المجمس  انتخابيا من وبالتالي فإن ،وورفاىيت الطفل ( من الميثاق األفريقي لحقوق0)

 .التنفيذي باطل من أساسو
، من خالل مكتب المستشار القانوني المفوضية،مجمس التنفيذي أن  تفيدأن المفوضية تود  -9

االتحاد األفريقي  لدى أسوما والبعثة الدائمة لتوغو-من السيدة سوزان أىو كال تأبمغكانت قد 
 0202 مارس 02و (BC/OLC/24.9/2939.14) 0202فبراير  03في 

(BC/OLC.24.9/3037.14)   خبراء المجنة األفريقية لم مؤىمة لعضويةلم تعد بأنيا عمى التوالي
أن خطأ ال أقرت أنو كان من المفوضية  تجدر اإلشارة إلى أن. و ورفاىيتو الطفلحول حقوق 

 في آسوما لالنتخاب-)مكتب المستشار القانوني( ترشيح السيدة سوزان أىول المفوضية بتق
لمجمس ا . يرجى من0203في مايو  ورفاىيتو الطفلخبراء حول حقوق ألفريقية لمالمجنة ا

مؤكدة أنيا  0203فبراير  02أىو ردت في -التنفيذي اإلحاطة عمما بأن السيدة سوزان آسوما
 يااالنتخابات عندما تم تعيينعمى من منصبيا بعد عام واحد  0220في يوليو  تاستقالكانت قد 

 ة.وزير 
، تالحظ ورفاىيتو ( من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل0) 37عتبار أحكام المادة في اال اً أخذ -02

انتخابيا  ألنيا تمسنوات   (5)خدم ألكثر من خمستآسوما س-أن السيدة سوزان أىومفوضية ال
 . 0203في مايو  ( سنوات5خمس )ولوالية مدتيا  0220( في يوليو 0سنتين )والية ل

 :يات التالية إلى المجمس التنفيذيأن تقدم التوصالمفوضية تود  -00
( من 0) 37حكام المادة وفقا ألأسوما -السيدة سوزان أىوإعالن شغور المنصب الذي تشغمو  ( أ

 ؛ورفاىيتو الميثاق األفريقي لحقوق الطفل
عمى إيالء االىتمام الدقيق عند معالجة الترشيحات النتخابات مختمف أجيزة المفوضية حث  ( ب

 .االتحاد
- 
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