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 لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو يةالمجنة األفريق ( أعضاء في6التقرير عن انتخاب ست )

 
ألحكام الميثاق األفريقي  لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتويخضع انتخاب أعضاء المجنة األفريقية  .1

  .لمجمس التنفيذيقواعد اجراءات االميثاق( و ( الطفل ورفاىيتولحقوق 
( من الميثاق التي 1)33لمادة بموجب ا حول حقوق الطفل ورفاىيتو تم إنشاء المجنة األفريقية لمخبراء .2

أحد عشر عضًوا يتم اختيارىم  منتتكون  تنص عمى أن المجنة األفريقية حول حقوق الطفل ورفاىيتو
بسمو األخالق والنزاىة ا مشيود ليالمن االحترام و  األفريقية التي تتحمى بأعمى قدر من بين الشخصيات

بحقوق الطفل ورفاىيتو. عالوة عمى ذلك، تنص  قةجميع المسائل المتعمفي  د وتتمتع بالكفاءةوالحيا
 . من نفس الدولة (1ال تضم أكثر من مواطن)أن عضوية المجنة  عمى من الميثاق (3) 33المادة 

االتحاد األفريقي، يتعين عمى المجمس التنفيذي عميو العادة في  رتج المالحظة أنو وفقا لماب دريج .3
 الجغرافي العادل والتمثيل العادل بين الجنسين. ليخالل االنتخابات احترام مبادئ التمث

خالل دورتو العادية  ASSEMBLY/AU/DEC.356(XVI)بالذكر أن المؤتمر اعتمد المقرر يجدر  .4
من المفوضية المؤتمر  حيث طمب 2011يناير  فيثيوبيا ة عشرة المنعقدة في أديس أبابا، إالسادس

أجيزة االتحاد األفريقي بالنسبة لألعضاء المنتخبين إاّل ضمان احترام مبدأ التمثيل الجغرافي في جميع “
 ."ينتقديم مرشحب بمغ باألمرأ م الذيقميإلا الحاالت التي لم يقم

، وىم 2015في يوليو أعضاء في المجنة ( 6) ستةىذه االنتخابات بسبب انتياء فترة والية  ى تجر  .5
 ( سنوات. 5)خمسا مدتي لفترة والية 2010يوليو  في األعضاء الذين تم تعيينيم

 االقميم البمد االسم الرقم
 الشمال ليبيا اري أمل دمحم الينق السيدة/ 1
 الجنوب زيمبابوي  السيد/ ألفاس. م. شيتاكونيي 2
 الشرق  ثيوبياإ مزمور  السيد/ بنيام داويت 3
 الشمال الجزائر دالجي سيباه  السيدة/ فاطمة 4
 الشرق  تنزانيا مشمبا جوليوس السيد/ كميمنت 5
 الشرق  رواندا السيدة/ فمسيتيو محيبوندو 6

 
 وفقانتخاب االإلعادة  ون مؤىم أعاله ينالمذكور ( 6) األعضاء الستة أن جميع جدر بالمالحظةي .6

األفريقي  لمميثاق (1)37بشأن تعديل المادة  ASSEMBLY/AU/DEC.548 (XXIV)مقرر المؤتمر ل
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ثيوبيا في يناير إفي أديس أبابا،  لرابعة والعشرين المنعقدةدورتو اصادر عن حقوق الطفل ورفاىيتو الل
2015.  

( 5لفترة والية مدتيا خمس)( أعضاء 6عمق االنتخابات الحالية بانتخاب ستة)في ىذا الصدد، تت .7
 سنوات.

( أعضاء في 6ستة ) أنو بعد انتياء فترة والية إلى استرعاء انتباه الدول األعضاءالمفوضية تود  .8
 لمخبراء حول إلقميمي والمساواة بين الجنسين في المجنة األفريقيةاالتمثيل فإن ، 2015يوليو عام 

 .ىما كما يميحقوق الطفل ورفاىيتو 
 التمثيل اإلقميمي  ( أ

 1 الوسط
 0 الشرق 
 1 الشمال
 1 الجنوب
  2 الغرب

 تمثيل الجنسين  ( ب
 4 أنثىأعضاء المجنة من 
 1 ذكرأعضاء المجنة من 

 

 المفوضية. ياستممتاالدول األطراف و تي قدمتيا الفيما يمي الترشيحات  .9
 نوع الجنس اإلقميم البمد االسم مقالر 
 أنثى الشرق  السودان السيدة آمال محمود عبد هللا عمي 1
 أنثى الغرب كوت ديفوار السيدة ديكيري ماري كريستين بوكوم 2
 أنثى الغرب نيجيريا السيدة عافر جافار 3
 أنثى الغرب ريابيلي اياموكسالسيدة روت جاباه  4
 أنثى الغرب رواندا السيدة كمودين أويرا كانيامانزا 5
 أنثى الجنوب ايزامب كاوينبي -ماباني السيدة ماريا 6
 ذكر ق الشر تنزانيا *السيد كميمانو ماشامبا 7
 ذكر الشرق  إثيوبيا *السيد بنيام داويت مزمور 8
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 ذكر الجنوب بوتسوانا السيدة جواتسون نانكي نكيوي  9
 أنثى الغرب فاسو نايكر و ب فيميسيتي  ودراووجوالسيدة. ىونورين  10
 ذكر الشرق  مدغشقر السيد لوسيانو راكوتونياينا 11
 ذكر الجنوب مالوي  السيد أدوارد بانداوي تويا 12
 ذكر الشرق  كينيا السيد ليونارد وامبوا 13
 نثىأ الشرق  أوغندا السيدة ماركريت نانتونجو الزيوا 14

 
 إعادة االنتخاب إلى 9و 8لمرشحان ا يسعى مالحظة:*

- 
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