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 )ذكر(( 1عضو واحد )تقرير عن انتخاب 

 حول حقوق الطفل ورفاهيته األفريقية للخبراءللجنة في ا

 جمهورية موريتانيا اإلسالميةمن 

ضه خضعععععععب انضخء    ضعععععععء  ي .1 ية للخبرا  حول حقوق الطفل ورفءهي ثءقألحكءم اللجنة األفريق  المي

   المجلس الضنفيذي. وقوا د إجرا ات( )الميثءق لحقوق الطفل ورفءهيضهاألفريقي 

الضي  الميثءق من( 1) 33 بموجب المءدة اللجنة األفريقية للخبرا  حول حقوق الطفل ورفءهيضهنشعع       .2

ا ( 11)  شعر من  حد اللجنة تضكون  ن لى تنص    ديضمضعون بسعمو األالقق والنزاهة والحيء"  ضعوا

ل يعمل   ضععء  اللجنة األفريقية للخبرا  حوو المسععء ل المضعلقة بحقوق الطفل ورفءهيضه.والكفء ة في 

 حقوق الطفل ورفءهيضه بصفضهم الشخصية. 

ل اللجنة األفريقية لحقوق الطف  ضعععععوية شعععععيور فيحدوث إبقغ المجلس الضنفيذي بالمفوضعععععية تود  .3

 وكءن قد تممن جمهورية موريضءنيء اإلسعععقمية.  هاحميءدمحمد ولد  حمدو السعععيد وفءة ورفءهيضه نضيجة 

مقرر المؤتمر بموجعععب ا في اللجنعععة األفريقيعععة لحقوق الطفعععل ورفعععءهيضعععه  ضعععععععو هتعيينععع

Assembly/AU/Dec.595 (XXVI)    ( سنوات  وفقاء للمءدة 5لمدة المس ) 2112في ينءير الصءدر

 ( من الميثءق.1) 33

حدوث   ندالواجب اتبء ه من الميثءق الضي تنص  لى اإلجرا   33في هذا الصدد  ي شءر إلى المءدة و .4

  لى النحو الضءلي:اللجنة األفريقية لحقوق الطفل ورفءهيضه   ضوية شيور في

ح  ترشح الدولة الضي رش  اللجنة منصبه ألي سبب بخقف انضهء  المدة الطبيعيةفي اللى  ضو  إذا 

 .المؤتمربموافقة رهنء ذلك العضو  ضواا آالر من مواطنيهء لضولي المنصب لبءقي المدة 

من جمهورية موريضءنيء اإلسععقمية ترشععيح المفوضععية بموجب مذكرة شععفهية  وبنء ا  لى ذلك  طلب  .5

ن والية المضبقية م ةللفضراللجنة األفريقية لحقوق الطفل ورفءهيضه  للعمل كعضعععععععو فيهء  حد مواطني

المذكرة  ة مننسععععخإرسععععءل . تم 2121سععععنوات في ينءير  5ة واليضه البءلية مدسععععضنضهي الراحل الذي 

 الشفوية إلى جميب الدول األ ضء .

سععقمية جمهورية موريضءنيء اإل منضه تلق يذال الضرشععيح بأن الضنفيذي المجلس تبلغ  ن المفوضععية تود .2

 :يلي كمء هو

 

 

 سالجن اإلقليم البلد االسم مرق

  ذكر شمءل ال موريضءنيء   بو بكر الجيرا 1

 

- 
  



EX.CL/1222 (XXXVI) 

Page 2 

 

 مشروع مقرر

 )ذكر(( 1عضو واحد )انتخاب  بشأن

 من جمهورية موريتانيا اإلسالمية  األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهللجنة في ا

 

 إن المجلس التنفيذي:

األفريقية للخبرا  حول للجنة في ا )ذكر(( 1 ضو واحد ) ن انضخء  المفوضية بضقرير  يحيط علما   .1

 ؛من جمهورية موريضءنيء اإلسقمية حقوق الطفل ورفءهيضه

المضبقية  لفضرةا إلكمءلالعضو الضءلي في اللجنة األفريقية للخبرا  حول حقوق الطفل ورفءهيضه  ينتخب .2

 :0201ينايرحضى  احميءدهمحمد ولد  حمدو من والية الراحل 

 سالجن اإلقليم البلد االسم مرق

  ذكر شمءل ال موريضءنيء   بو بكر الجيرا 1

 

ريقية لحقوق اللجنة األف فيالعضو المنضخب ضعيين ب للمؤتمر والثقثينالثءلثة الدورة العءدية  يوصي .3

 .الطفل ورفءهيضه
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 مشروع مقرر

 )ذكر(( 1عضو واحد )انتخاب  بشأن

  من جمهورية موريتانيا اإلسالمية حقوق الطفل ورفاهيتهاألفريقية للخبراء حول للجنة في ا

 

 إن المؤتمر:

األفريقية للخبرا  حول حقوق الطفل للجنة ( من الرجءل في ا1 ضو واحد )ءنضخء  ب يحيط علما   .4

 ؛من جمهورية موريضءنيء اإلسقمية ورفءهيضيه

المضبقية  ضرةلفإلكمءل االعضو الضءلي في اللجنة األفريقية للخبرا  حول حقوق الطفل ورفءهيضه  يعين .5

 :0201ينايرحضى  احميءدهمحمد ولد  حمدو من والية الراحل 

 

 سالجن اإلقليم البلد االسم مرق

  ذكر شمءل ال موريضءنيء   بو بكر الجيرا 1

 

- 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2020-02-07

Report on Election of one (1) Male

Member of the African Committee of

Experts on the Rights and Welfare of

the Child

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8795

Downloaded from African Union Common Repository


