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 ( من اإلناث2عضو واحد )الموافقة على تعيين تقرير عن 
 األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهللجنة في ا

 من جمهورية مصر العربية

اق الميثألحكام اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته خضععا انتخاأ ضعضععاء ي .2
  المجلس التنفيذي. وقواعد إجراءات( )الميثاق ورفاهيتهاألفريقي لحقوق الطفل 

شئت ُض .1  الميثاق من( 2) 33 بموجأ المادة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهن
شر من ضحد اللجنة تتكون ضن لىعالتي تنص  ضًوا،( 22) ع سمو األخالق والنزاهة " ع يتمتعون ب

ة يعمل ضعضععاء اللجنة األفريقيو المتعلقة بحقوق الطفل ورفاهيته.والكفاءة في المسععائل  دوالحيا
 للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته بصفتهم الشخصية. 

ضية تود  .3 ضوية شغور فيحدوث إبالغ المجلس التنفيذي بالمفو فل اللجنة األفريقية لحقوق الط ع
صر العربيةوفاة ورفاهيته نتيجة  شماوي من جمهورية م ضية عزة الع   اهوكان قد تم تعيين. القا

ته عضععو ي ه فا فل ور ط ل قوق ا ح ل ية  ق ي فر نة األ ج ل ل في ا جأ ا  مو لب قرر ا م
 Assembly/AU/Dec.702 (XXXI)   صادر ( 5خمس )الية مدتها ول 1222يوليو  فيال

 ( من الميثاق.2) 33سنوات، وفًقا للمادة 

صدد، و .4 شغور في عندالواجأ اتباعه على اإلجراء  من الميثاق 33المادة تنص في هذا ال  حدوث 
 على النحو التالي:اللجنة األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته  عضوية

ضو ضإذا  سبأ بخالف انتهاء المدة الطبيعيةفي خلى ع صبه ألي  شح الدولة التي ، اللجنة من تر
 .المؤتمربموافقة رهنا رشحت ذلك العضو عضوًا آخر من مواطنيها لتولي المنصأ لباقي المدة 

شيحا وبناًء على ذلك،  .5 صر العربية تر ضويةقدمت جمهورية م اللجنة األفريقية لحقوق الطفل  لع
شماويالمتبقية من والية  ورفاهيته للفترة ضية عزة الع  5بالغة ال اة واليتهمدستنتهي ي تال القا

 1213يوليو سنوات في 

ضية تود .6 شيح بأن التنفيذي المجلس تبلغ ضن المفو صر العجمهورية  منته تلق يذال التر   هو ربيةم
 :يلي كما
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 سالجن اإلقليم البلد االسم مقر
 ضنثى شمال ال مصر مشيرة الخطاأ السفيرة 2

  Assembly/AU/Dec.760 (XXXIII)ضن المؤتمر قد فوض، بموجأ المقرر  إلى اإلشععارة تجدر .3
  عضاءض التنفيذي لتعيين المجلس صالحياته إلى إثيوبيا، ضبابا، ضديس في 1212 فبراير الصادر في

سات ضجهزة س اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل  ذلك في بما ،األفريقي االتحاد ومؤ
صدد هذا وفي. ورفاهيته شح تقديم يتم ، ال فقة اللمو التنفيذي المجلس إلى ضعاله ةالمذكور ةالمر

 .اوتعيينه اعليه
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 مشروع مقرر

 ( من اإلناث2)عضو واحد  الموافقة على تعيين بشأن
 األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهللجنة في ا

 من جمهورية مصر العربية
 

 إن المجلس التنفيذي:

للجنة في اناث ( من اإل1عضو واحد ) الموافقة على تعيين عنالمفوضية بتقرير  يحيط علمًا .1
 ؛العربيةمصر من جمهورية  األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتيه

 لعشماويالراحلة عزة االمتبقية من والية  لفترةا إلكمالعلى تعيين السفيرة مشيرة الخطاأ  وافقي .2
 .1213يوليو حتى 
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