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 ألفريقية لحقوق النسان والشعوب( أعضاء في المجنة ا2التقرير عن انتخاب ثالثة )

 لألحكام الواردة يخضع انتخاب أعضاء المجنة األفريقية لحقوق االنسان والشعوب .1
قواعد إجراءات نسان والشعوب )الميثاق األفريقي( و إلفي الميثاق األفريقي لحقوق ا

  .لمجمس التنفيذيا
( من 1)31دة نسان والشعوب بموجب الماإلتم إنشاء المجنة األفريقية لحقوق ا .2

نسان والشعوب إلالتي تنص عمى أن المجنة األفريقية لحقوق ا الميثاق األفريقي
التي األفريقية  من بين الشخصيات أحد عشر عضًوا يتم اختيارىم تتكون من

 ياديةليا بسمو األخالق والنزاىة والح مشيودالمن االحترام و  تتحمى بأعمى قدر
منح بنسان والشعوب مع ضرورة االىتمام ق اإلفي مجال حقو  تتمتع بالكفاءةالتي و 

 في مجال القانون. خبرةالذين ليم ألشخاص اعتبار خاص ل
، 2015في يوليو أعضاء ( 3تجري ىذه االنتخابات بسبب انتياء فترة والية ثالثة ) .3

 ( سنوات6ست) مدتيا واليةلفترة  2009يوليو  في وىم األعضاء الذين تم تعيينيم
 36 وفقا ألحكام المادة ( سنوات4أربع) ترة والية مدتيالف 2011وفي يوليو 

 ( من الميثاق األفريقي.3)39و
 قميماإل البمد االسم مسمسلالرقم ال
 الوسط  بوروندي السيد/ باسفيك مانيكاريزا  1
 الشرق  رواندا كييتيسي السيدة/ زينب 2
 الشمال  تونس السيد/ محمد البشير خمف اهلل 3

 
يجوز  ( المشار إلييم أعاله،3) األشخاص الثالثة أن جميع المالحظةب دريج .4

 من الميثاق األفريقي. 36إعادة انتخابيم وفقًا لممادة 
ترة والية لف ( أعضاء3) تتعمق االنتخابات الحالية بانتخاب ثالثةذا الصدد، في ى .5

 سنوات. (6) مدتيا ست
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يتعين عمى  األفريقي،االتحاد ا جرت عميو العادة في المالحظة أنو وفقا لمب دريج .6
ادل والتمثيل ل الجغرافي العياالنتخابات احترام مبادئ التمث التنفيذي خاللالمجمس 

 .العادل بين الجنسين
خالل  ASSEMBLY/AU/DEC.356 (XVI) يجدر بالذكر أن المؤتمر اعتمد المقرر .7

حيث  2011يناير ، ثيوبياإفي أديس أبابا،  عشرة المنعقدة العادية السادسةدورتو 
 أجيزة االتحادالتمثيل الجغرافي في جميع  احترام مبدأ ضمان“طمب من المفوضية 

قميم الذي إليقدم ا في الحاالت التي الالمنتخبين إاّل  بالنسبة لألعضاءاألفريقي 
 .ينمرشحبمغ باألمر أ

( 3)  ثالثة تود المجنة استرعاء انتباه الدول األعضاء إلى أنو مع انتياء فترة والية  .8
قميمي وتمثيل الجنسين في المجنة إليكون التمثيل ا ،2015في يوليو  عضاءأ

 :التالياألفريقية لحقوق االنسان والشعوب عمى النحو 
 

  9قميميلالتمثيل ا ( أ
 1             الوسط : 
 3             الشرق : 
 1             الشمال: 
 1            الجنوب: 
 2             الغرب: 
  9الجنسينتمثيل  ( ب

 5      :    أعضاء المجنة من اإلناث
 3:            ذكرأعضاء المجنة من 

 
 :واستممتيا المجنة دول األطرافالقدمتيا  التي حاتيرشالتفيما يمي 
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 نوع الجنس قميملا البمد األسماء الرقم

 ذكر  الشرق زانياتن السيد ستيفان جامس بوانا 1
 ذكر الشرق إثيوبيا السيد سولومون آيمي دروسو 2
  ذكر الغرب نيجيريا السيد أوالوالي فابوهوندا 3
 أنثى الغرب سيراليون كينغ جامسينا أسي ل.السيدة  3
 أنثى  الجنوب مالوي السيدة صوفي آسيمينى كاليندي 4
 أنثى  الشرق واندار  *السيدة.سيمفي كاييتيزي زينبو 5
 ذكر  الالشم تونس *السيد محمد بشير خمف اهلل 6
 ذكر  الجنوب زامبيا السيد ميشل كندي هانسونجل 7
 ذكر الوسط بوروندي *باسيفيك مانيراكيزا السيد 8

 ذكر الغرب توجو السيد كوفي سيمفين منساه أتوه 01
 أنثى  الشرق مدغشقر السيدة الالن جوزيان رااليفاواريسوا 00
 ذكر الوسط ديمقراطيةالكونغو الجمهورية  السيد ديادوني ودي ادجامبا 01
 ذكر  الشرق السودان  السيد آالديل عجيب يعقوب 02

 
 إعادة االنتخاب ىإل 8و 5،6يسعى المرشحون مالحظة 9 *
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