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 ( أعضاء6) ةانتخاب ستتأجيل تقرير عن 
 للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته اللجنة األفريقية في

ألحكام الميثاق األفريقي  للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهعضاء اللجنة األفريقية يخضع انتخاب أ .2
  .لمجلس التنفيذيقواعد اجراءات االميثاق( و( الطفل ورفاهيتهلحقوق 

( من الميثاق التي 2)33بموجب المادة  حول حقوق الطفل ورفاهيته اللجنة األفريقية للخبراءتم إنشاء  .1
أحد عشر عضًوا يتم اختيارهم  منتتكون  فريقية حول حقوق الطفل ورفاهيتهتنص على أن اللجنة األ

بسمو األخالق ا مشهود لهالمن االحترام و األفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من بين الشخصيات
ويعمل أعضاء بحقوق الطفل ورفاهيته.  جميع المسائل المتعلقةفي  د وتتمتع بالكفاءةوالنزاهة والحيا

 يقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته بصفتهم الشخصيةاللجنة األفر

 ال تضم أكثر من مواطنأن عضوية اللجنة  على من الميثاق (3) 33، تنص المادة عالوة على ذلك .3
 . من نفس الدولة (2)

 سنوات( 5) خمسوالية مدتها ل اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته أعضاء يعمل .4
 الدورة الصادر عن  Assembly/AU/Dec. 548 (XXIV)للمقرر  وفًقا فقط واحدة مرة دتجديقابلة لل
 .1225 يناير في إثيوبيا، أبابا، أديس في المنعقدةمؤتمر لل والعشرين الرابعة العادية

اللجنة األفريقية للخبراء حول  أعضاء عضويةفترة  بأن األعضاء الدول بإبالغالمفوضية  تتشرف .5
( 5) خمسوالية مدتها ل 1225 ويوليفي تم انتخابهم  الذينة أسماؤهم والتالي اهيتهحقوق الطفل ورف

 :1212 يوليو في تنتهي الميثاق، من 33 المادة بأحكام عمال سنوات،

 ؛(ديفوار كوت) بوكوم كريستين ماري ديكيري السيدة (2
 ؛(نيجيريا) جافار أفير السيدة (1
 ؛( زامبيا) كاويمبي ماباني ماريا السيدة (3
 ؛(تنزانيا) ماتشامبا كليمنت يدالس (4
 ؛(إثيوبيا) مزيمور داويت بنيام السيد (5
 (.بوتسوانا) نكوي نانيكي جويتسون السيدة (6

 



EX.CL/1237 (XXXVII) 

Page 2 

 االنتخاب إلعادة مؤهلون 6و 3و 1و 2المنتهية واليتهم  األعضاء .6

 طرائق االنتخاب

 الذي EX.CL/DEC.907 (XXVIII) المقرر إلى األعضاء الدول جميع انتباه توجه تود المفوضية أن .3
 الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ طرق بشأنبأديس أبابا  1226 يناير في التنفيذي المجلس اعتمده

 :يلي ما على المذكور المقرر من 1 الفقرة وتنص. والجنساني العادل في أجهزة االتحاد األفريقي

( الشمال 1( الجنوب )1(، الوسط )1يكون التمثيل اإلقليمي، حيث ينطبق، كما يلي: الشرق ) (2
 ( إال في الحاالت التي لم يقم فيها إقليم أبلغ باألمر رسميا بتقديم أي ترشيحات.1( الغرب )1)

 (. 5( عائما وتتناوب عليه األقاليم الخمسة )2حيث ينطبق، يكون مقعد واحد ) (1
 ( على األقل من كل إقليم امرأة.2يكون عضو واحد) (3
 تصبح الطرق سارية المفعول على الفور. (4

اللجنة األفريقية  في والجنساني اإلقليمي التمثيل بأن المجلس إبالغ المفوضية تود سبق، ما ضوء في .8
 النحو على سيكون( 6األعضاء الستة ) عضوية مدة انتهاء بعد للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

  :التالي

 اإلقليم
 

  الجنس القضاة
 ذكر أنثى

 1 1 2 وسطال

 0 0 0 الشرق

 1 1 2 شمالال

 0 0 0 جنوبال

مقعدا ( 2) واحد)يشغل  2 الغرب
 دائرا(

1 0 

 2 3 5 مجموعال

طرق تنفيذ معايير التمثيل ل وفقا خالل هذه االنتخابات ألعضاءسيتم انتخاب االصدد،  هذافي و .9
 على النحو التالي: لعادل في أجهزة االتحاد األفريقيالجغرافي والجنساني ا



EX.CL/1237 (XXXVII) 

Page 3 

 ؛(2ومرشح واحد ) (2) مرشحة واحدة (:1مرشحان )  :الشرقإقليم  (أ
 ؛(2ومرشح واحد ) (2) (: مرشحة واحدة1مرشحان )  :إقليم الجنوب (ب
 ؛(2ومرشح واحد ) (2) (: مرشحة واحدة1مرشحان )  :إقليم الغرب (ج

 BC/OLC/24.9/4032.20 رقم الشفوية مذكرتها بموجب أن المفوضية، إلى اإلشارة تجدر .22
 أبريل 32 موعد أقصاه في مرشحين تقديم إلى األعضاء لالدو دعت ،1212 أبريل 1 المؤرخة
 الشفوية المذكرة بموجب قامت المفوضية، ذلك، على وعالوة. 1212

 مايو 32 حتى النهائي الموعد بتمديد 1212 مايو 6المؤرخة    BC/OLC/24.9/4069.20رقم
1212. 

هي ميثاق ن الدول األطراف في الالترشيحات التي تلقتها مبأن  يإبالغ المجلس التنفيذ تود المفوضية .22
 كما يلي:

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم
 الجنوب والجأن ذكر أداو الميدا ويلسون 1
 الشرق موريشيوس أنثى كوروناوتي كورامون 2
 الغرب مالي أنثى جينابا جاكيتي تراوري 3
 الغرب نيجيريا أنثى * جافار ابن 4
 الجنوب زامبيا أنثى * كاويمبي ماباني ماريا 5
 الجنوب زيمبابوي أنثى موسيوا آن 6
 الشرق أوغندا ذكر نانيما دويا روبرت 7
 الغرب فاسو بوركينا ذكر نيكيما كزافييه ماري ثيوفان 8
 الجنوب بوتسوانا أنثى * تباني نكوي نانيكي جويتسون 9

 الشرق مدغشقر أنثى أندرياماهوليرانايفوسون  يناراجونياا 10
 الجنوب مالوي ذكر تويا بانداوي واردإد 11

 االنتخاب إلعادة مؤهلون 9 و 5 و 4 المرشحون* 
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الصادر  Assembly/AU/Dec.760 (XXXIII)المؤتمر قد فوض، بموجب المقرر  أن إلى اإلشارة تجدر .21
 أجهزة أعضاء التنفيذي لتعيين المجلس صالحياته إلى إثيوبيا، أبابا، أديس في 1212 فبراير في

 .اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ذلك في بما األفريقي، االتحاد ساتومؤس

 .متزامن وبشكل تلقائًيا المنتخبين األعضاء بتعيين المجلس يقوم الصدد، هذا في .23
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 مشروع مقرر
 في اللجنة األفريقية ( أعضاء6) ةانتخاب ستتأجيل بشأن 

 ،حول حقوق الطفل ورفاهيته للخبراء
 /1237EX.CL(XXXVII)ة الوثيق

 :إن المجلس التنفيذي

للخبراء حول  ( أعضاء في اللجنة األفريقية6) ةستتقرير المفوضية عن انتخاب وتعيين ب يحيط علما .2
 حقوق الطفل ورفاهيته

 للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته في اللجنة األفريقية التالية أسماؤهم األعضاء ويعين ينتخب .1
 سنوات:( 5خمس )مدتها لوالية 

 

 الجنس اإلقليم البلد االسم رقملا
1     
2     
3     
4     
5     
6     

- 
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