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 للقانون الدولي لجنة االتحاد األفريقي في أعضاء  7) (سبعة انتخاب تقرير عن
 

النظام  حاامأل ياألفريقي للقانون الدول لجنة االتحاد انتخاب أعضاء يخضع .1
 .التنفيذيلمجلس ل النظام الداخليو  ياالتحاد األفريقلمفوضية األساسي 

 
النظام األساسي  من  2بموجب المادةالدولي للقانون األفريقي لجنة االتحاد  أنشئت .2

من القانون  (2)  5فقا للمادةو  لقانون الدوليل احو  األفريقياالتحاد  لمفوضية
 .لالتحاد األفريقي التأسيسي

 
 تتألف، الدوليللقانون  األفريقيجنة االتحاد من النظام األساسي لل  3بموجب المادة .3

معترف بيا  افاءةيتمتعون بعضوا   (11)من يللقانون الدول يلجنة االتحاد األفريق
بصفتيم وا خدميويجب أن  الدول األعضاء من مواطني الدولي، في القانون

للقانون  يلجنة االتحاد األفريق تشمل، ال يجوز أن وباإلضافة إلى ذلك الشخصية
 يالمعمول بيا ف ممارسةلل وطبقا   الدولة من نفس  (1)عضو أاثر من يالدول

للقانون  يلجنة االتحاد األفريق تاوينعلى أن تنص  (3) 3المادة فإن  ،االتحاد
 لقارةلالقانونية الرئيسية ، والنظم الجغرافي العادل مبادئ التمثيلحترم تو  عاست الدولي

 .بين الجنسينالتمثيل العادل و 
 
 المعتمد خالل دورتو  EX.CL/DEC.579 (XVII)المقرر أنو في تجدر اإلشارة إلى .4

المجلس ، قرر 2010في يوليو ، أوغندا، امباال في ةقدالمنع ةالعادية السابعة عشر 
واليتيم فترة  إامالب يللقانون الدول يلجنة االتحاد األفريقعضاء السماح أل" نفيذيالت

 يللقانون الدول األفريقيلجنة االتحاد  عقدتاما   عمليم ءيوم بد من اعتبارا   فعليا
 2010مايو  6إلى  3من  إثيوبيا أبابا، في أديس االتحاد في مقر األولى ادورتي



EX.CL/884 (XXVI) REV.1 

Page 2 
 

 يلجنة االتحاد األفريقب ة أسماؤىمالتالي 6ـاء الاألعض مدة عضوية ولذلك، فإن
مايو   2يستنتيى ف 2009 ليويو  ي( سنوات ف5المنتخبين لمدة )و ، يللقانون الدول

2015: 
 اإلقليم البلد اإلسم الرقم

 الغرب غانا بنزير آبرياوإ  /السيد 1
 الشرق إثيوبيا منليك آليمو جيتاىون   /السيد 2
 الشمال الجزائر السيد . اامل فياللى 3
 الشرق  تنزانيا الردوس ايالنجىيدأ  /السيد 4
 الوسط اونغوال بليز تشياايا /السيد 5
 الغرب الالسنغ الشيخ تيدجان تيام /السيد 6

 

 عادةإل مؤىلون أعالهين المذاور  (6)ـالجميع األعضاء أن  تجدر اإلشارة إلى  .5
 .نتخاباال

 بن عاشور رافع استقالة السيد بحام غراش (1) منصب، يوجد باإلضافة إلى ذلك .6
الدورة من قبل  سنوات  (5)لمدة قد انتخب بن عاشور رافع السيدواان   من تونس

في يناير  إثيوبيا أبابا، في أديس المنعقدة التنفيذي للمجلس الثانية والعشرين العادية
2013. 

 سنوات  (5)دةلمأعضاء   (6)انتخابب تعلقي االنتخاب الحاليفإن  في ىذا الصدد، .7
 وفقا   بن عاشور رافع السيد من والية للفترة المتبقية الشمال إقليم من  (1)وعضو

 األفريقيجنة االتحاد من النظام األساسي لل  (4)12و (3)  12 حاام المادةأل
 .، على التواليالدوليللقانون 

المجلس فإن  ،يللقانون الدول يلجنة االتحاد األفريقانتخاب أعضاء جدد في عند  .8
في االعتبار احترام مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، والنظم لألخذ التنفيذي مدعو 
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 للجنسين عادلال تمثيل لاىتمام خاص ل منحالقانونية الرئيسية في القارة. اما ينبغي 
 .يللقانون الدول يجنة االتحاد األفريق( من النظام األساسي لل3) 3للمادة  وفقا  

 ASSEMBLY/AU/DEC.356بموجب المقرر اعتمد  أن المؤتمرإلى  اإلشارة جدرت .9

(XVI)  (16 خالل دور )في أديس أبابا، إثيوبيا في  المنعقدة ةالعادية السادسة عشر  تو
التمثيل ضمان احترام مبدأ " المفوضية من وفي ُطلبذي وال، 2011يناير عام 

ين، إال في الحاالت الجغرافي في جميع أجيزة االتحاد األفريقي مع األعضاء المنتخب
 حسب األصول". مرشحين بعد أن تم إبالغو إقليمقدم فييا يالتي لم 

  (6)ةوالي دمد انتياء أنو بعد إلى األعضاء انتباه الدول لفتتأن  اللجنةتود  .10
للجنة  والمساواة بين الجنسينالتمثيل اإلقليمي فإن ، 2015مايو   2يف أعضاء

 :على النحو التالي اونيس يللقانون الدول ياالتحاد األفريق
 أ(  التمثيل اإلقليمى  

 (1الوسط   :    )      

 (0الشرق   :   )    

 1(1الشمال :    )   

 (1الجنوب :  )

 (2الغرب :  )

 الجنسحسب تمثيل الب. 

 (1األعضاء اإلناث   :     )  
                                                           

1
 .( من النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي3) 12استبدالو بعضو جديد من نفس المنطقة وفقا  للمادة استقال ىذا العضو ولان سيتم   
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 (4)   األعضاء الذاور   :  

على ىي استلمتيا المفوضية  يالترشحات المقدمة من قبل الدول األعضاء والت .11
 :يالنحو التال

 ( سنوات:5أعضاء لمدة  ) )6( انتخاب .لفأ

 
 اإلقليم  البلد الجنس االسم الرقم

 الغرب غانا ذار *السيد إبنزير آبرياو 1
السيدة آليدا ن. أسيمبوني  2

 أوجونجيمي
 الغري توجو أنثى

 الشمال مصر ذار السيد/ محمد براات 3
 الغرب مالي ذار يتيمامادو جاا 4
السيد روبرت سيويس مارسلين  5

 دوسو
 الغرب ينين ذار

 الشمال موريتانيا ذار فال السيد/ علي 6
 الشمال تونس أنثى السيدة/ ىاجر غلديش 7
 شرق جيبوتي ذار السيد عبدي إسماعيل ىرسي 8
السيد/سباستياو دا سيلوا   9

 إساتا
 وسط أنجوال ذار

 الغرب سيراليون ذار رنور جالوهيشتالسيد/ شارلز  10
 الشرق أوغندا أنثى السيدة/ جوليت االيما سمامبو 11
 الشرق تنزانيا ذار *السيد/ أديالردوس ايالنجى 12
 الشرق رواندا  أنثىالسيدة/ أوليفيا ااجوليرو  13
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 موليروا
 الشرق اينيا ذار السيد/ مااومي إمواايرو 14
 الشرق إثيوبيا ارذ نيجا السيد/ ريتا أليمو 15
 الوسط الاونغو ذار *بليز تشيااياالسيد/  16
السيد/ ديااوبا آندري سولوفونيرينا  17

 ليفا تييندرازاناريفيلو
 الشرق مدغشقر ذار

 الغرب السنغال ذار *السيد/ الشيخ تيديان تيام 18
 الغرب بوراينا فاسو ذار السيد/ فورتونى جايتان زونجو 19
 

 إعادة االنتخاب. 18، و16، 11، 1 نالمرشحو يلتمس
 

 السيد رافع بن عاشور: مدة والية المتبقية من فترةلل( 1ب. انتخاب عضو )
 اإلقليم البلد  الجنس سمالا الرقم

 الشمال تونس أنثى لديشغالسيدة/ ىاجر  1
 الشمال موريتانيا أنثى السيدة/ سارة صادق 2
     

- 
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