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 ( في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي1انتخاب عضو واحد )تقرير عن 
 

 

ألحكام النظام األساسي للجنة االتحاد التحاد األفريقي للقانون الدولي خضع انتخاب أعضاء لجنة اي  .0

 المجلس التنفيذي. إجراءاتاألفريقي للقانون الدولي وقواعد 

 

 األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون من( 9) 5 المادةلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي بموجب  تأنشئ .9

للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  األساسي النظاممن  3المادة  نصتو. لالتحاد استشاري كجهاز

 من الدولي، القانون في بها معترف خبرةذوي " عضًوا،( 00) عشر أحد من تتكوناللجنة  أن على

( 9) 3 المادةتنص  ذلك، على عالوةو". الشخصية بصفتهم يعملون الذين، واألعضاء الدول مواطني

د األفريقي لجنة االتحاأن تضم مكن ه ال يأن علىللجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  األساسي النظام من

 .نفسها الدولة مواطني من( 0) واحدعضو  من أكثرللقانون الدولي 

 

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أعضاءيُنتخب  األساسي، النظام من( 9) 09 المادة ألحكام وفقاو .3

 .فقط واحدة مرة ، قابلة للتجديدسنوات( 5) خمس لمدة

 

 وليوي قمة خاللترشح امرأة في االنتخابات التي جرت  لم أفريقيا وسط منطقة أن بالذكر الجدير من .4

 جملة في قرر المؤتمر،  Assembly/AU/Dec.701(XXXI) وبموجب المقرر ذلك، على وبناء. 9108

 :أمور

 

 يف إقليم الوسط من الدولي، للقانون األفريقي االتحاد لجنة في اعضو( 0) واحدة امرأة انتخاب يتم أن"
 ."التنفيذي للمجلس والثالثين الرابعة العادية الدورة خالل 9102 فبراير

 

 91 في المؤرخة ،BC/OLC/42.23/2159.18 رقم مذكرتها فيالمفوضية  أبلغت ذلك، على وبناء .5

 اللخ لالنتخابات مرشحاتتقديم  بضرورة أفريقيا وسط إقليم في األعضاء الدول جميع ،9108 سبتمبر

 بتاريخ BC/OLC/42.23/2451.18 رقمالمذكرة  خالل من ،المفوضية مددتوقد  .9102 فبراير مؤتمر

 .9108 نوفمبر 92 حتى الترشيحات لتقديم النهائي الموعد ،9108 نوفمبر 09

 

 سطي إقليم وف األعضاء الدول منتها لقت التي الترشيحات بأن التنفيذي المجلس تبلغ أن المفوضية تود .2

 :يلي كما هي أفريقيا
 

 الجنس  اإلقليم البلد االسم م

 أنثى الوسط غينيا االستوائية توماسا بيسيا إيال نشاما 1
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