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 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة في أعضاء( 4) أربعة وتعيين انتخاب عن تقريرال مشروع
 

 اإلنسان حقوقل األفريقي الميثاق أحكام إلى والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أعضاء انتخابات تستند .1

 .التنفيذي لمجلسا إجراءات قواعد وكذلك( الميثاق) والشعوب
 

"   أن على تنص التي الميثاق من( 1) 31 المادة بموجب والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أُنشئت .2

 ياتالشخص بين من اختيارهم يتم عضًوا عشر أحد منوالشعوب تتألف  اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة
 حقوق لمسائ في وكفاءتهم وحيادهم ونزاهتهم العالية بأخالقهم والمعروفين ،السمعة الممتازة اتذ األفريقية
 ".في مجال القانون خبرة لديهم الذين لألشخاص خاص اعتبار إيالءمع  ب،والشعو اإلنسان

 

 .الميثاق من( 2) 31 للمادة وفقًا الشخصية، بصفتهم اللجنة أعضاء يعمل .3

 ويكونون سنوات( 6) ست لمدة األعضاء تعيينيتم  أنه على الميثاق من 36 المادة تنص ذلك، على عالوة .4

 .انتخابهم إلعادة مؤهلين

 لحقوق األفريقية اللجنة في( 2) التاليين العضوين مدة والية بأن التنفيذي المجلس إبالغ المفوضية تود .5

 :2021 يونيو في ستنتهي سنوات،( 6) ست لمدة 2015 يونيو في انتخابهما تم نياللذ والشعوب اإلنسان
 

 (إثيوبيا) ديرسو أيلي سولومون السيد. أ

 (سيراليون) ليونورا جيمسينا إيسي كينج السيدة. ب
 

 .انتخابهم إعادة االمنتهية واليتهم للعضوين يحق .6
 

. 2020 ديسمبر 11 في( رواندا) زينابو كايتيسي سيلفي السيدة استقالة بسبب الثالثنشأ المنصب الشاغر  .7

 .2015 يونيو في انتُخبتالتي و
 

  في انتُخبالذي و. 2021 مارس في( السنغال) ايج نديامي السيد وفاة بسبب الرابع الشاغرالمنصب  نشأ .8

 .2020 فبراير
 

 االنتخاب طرائق

 الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ طرائق بشأن EX.CL/DEC.907 (XXVII) المقرر من 2 الفقرة تنص .9

 ،2016 يناير في التنفيذي المجلس اعتمده الذي األفريقي، االتحاد ومؤسسات أجهزة في العادل والجنساني

 :يلي ما على
 

 والجنوب ،(2) والشمال ،(2) والوسط ،(2) الشرق من االقتضاء، عند اإلقليمي، التمثيل يكون أن يجب (1

 الواجب النحو على اإلقليم مرشحين، بعد إبالغهيقدم فيه  لم التي الحاالت باستثناء ،(2) والغرب ،(2)

 مرشحين؛بتقديم 

 ؛(5) ةالخمس األقاليم بين ناوبه ت ويتم عائًما مقعدًا( 1) واحد مقعد يكون أن يجب ذلك، ينطبق حيثما (2

 ؛إمرأة إقليم كل من األقل على( 1) واحدعضو  كوني أن يجب (3

 .الفور على المفعول سارية الطرائق  تصبح (4
 

 نساناإل لحقوق األفريقية للجنة والجنساني اإلقليمي التمثيل سيكون ،(4) األربعةالمناصب الشاغرة  مع .10

 :التالي النحو على والشعوب
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 اإلقليم

 الجنسنوع  األعضاء

 ذكر أنثى

 1 1 2 الوسط

  1 الشرق

 شغل المقعد العائمي

1 0 

 1 1 2 الشمال

 1 1 2 الجنوب

 0 0 0 الغرب

 3 4 7 المجموع

 تحاداال أجهزة في العادل الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ لطرائق ووفقًا االنتخابات، هذه خالل لذلك، .11

 :أسماؤهم التالية األعضاء يتم انتخاب األفريقي،

  ؛(1) واحدمرشح و( 1) واحدةمرشحة (:2)مرشحان  - إقليم الشرق (أ

 (.1) واحدمرشح و( 1) مرشحة واحدة(: 2) مرشحان - إقليم الغرب (ب

 ترشيحاتال تقديم

 مارس 13في  المؤرخة  BC/OLC/66.5./10462.21الشفهية رقم  المذكرة خالل من ،المفوضية دعت .12

 . قبله أو 2021 أبريل 30 في النهائي الموعد في ترشيحاتها تقديم إلى الميثاق في األطراف الدول ،2021
 

 رقمتها الشفهية مذكر خالل من 2021 مايو 6 حتى النهائي الموعد المفوضية مددت .13

BC/OLC/66/10604/21   2021 أبريل 08المؤرخة في. 
 

 على يه الميثاق في األطراف الدول من الواردة الترشيحات بأن التنفيذي المجلس إبالغ المفوضية تود .14

 :التالي النحو

 اإلقليم البلد نوع الجنس  اإلسم الرقم 

 الغرب سيرا ليون أنثى بارنيتتونيا مباوا  .1

 الشرق ثيوبياإ ذكر * ديرسون أييل ومولوس .2

 الغرب غانا أنثى مورهيرينيه أكو سيتسوفي  .3

 الغرب النيجر أنثى رشيداتوإال ميكاسوا  .4

 الغرب امبياج أنثى انجي-صالح جانيت راماتولي .5
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 الغرب السنغال ذكر وصإدريسا  .6

 الشرق مدغشقر ذكر تومبوهافانافابيان  .7

 الشرق موريشيوس أنثى سونو -تـوبسيريشا جيأورفينا  .8

 

 االنتخاب إلعادة مؤهل 1 المرشح* 

 فبراير في المعتمد Assembly/AU/Dec.760 (XXXIII) المقرر بموجب المؤتمر، أن إلى اإلشارة تجدر .15

 االتحاد اتومؤسسأجهزة  أعضاء تعيين في سلطته التنفيذي المجلس فوض إثيوبيا أبابا، أديس في 2020

 .األفريقي
 

ً  المنتخبين األعضاء المجلس يعين الصدد، هذا وفي .16  .تلقائيا

-- 
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 مقرر مشروع

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة في أعضاء( 4) أربعة وتعيين انتخاب بشأن
 

 التنفيذي: المجلسإن 

 اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة في أعضاء( 4) أربعة وتعيين انتخاب عن المفوضية بتقرير علما يحيط .1

 والشعوب؛
 

( 6) تس لمدة والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة في أسماؤهم التالية األعضاء ويعين ينتخب .2

 :سنوات
سماإل الرقم   اإلقليم البلد نوع الجنس  

1     

2     

3     

4     

 

-- 
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