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 قضاة انتخاب أربعةعن  تقرير

 كمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبحللم

بروتوكول أحكام ال المحكمة األفريقية( إلىانتخابات قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )تستند  .1

 الشعوبوإنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والمتعلق ب بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبلحق الم

 التنفيذي.وكذلك قواعد إجراءات المجلس  1991( المعتمد في )البروتوكول

نتخبون بصفتهم الشخصية من من أحد عشر قاضيا، ي   تتكون المحكمةأن  من البروتوكول على 11تنص المادة  .2

مجال  رة فيوبالخببين القانونيين ذوي األخالق السامية والمشهود لهم بالكفاءة العملية أو القضائية أو األكاديمية 

 حقوق اإلنسان والشعوب.

 يجوز أن يوجد في المحكمة قاضيان من مواطني دولة واحدة. على أنه ال 11المادة تنص  ،إضافة إلى ذلك .3

 .2111في يوليو ( التالية أسماؤهم 3تنتهي مدة والية قضاة المحكمة الثالثة ) .4

 الرقم
 مدة الوالية البلد االسم

1 
 نيونجيكوجيرالد السيد 

 سنوات 6مدتها لوالية  2112يوليو  أ عيد انتخابه في بوروندي

2 
  الحاج جيسي السيد

 سنوات 6لوالية مدتها  2112أ عيد انتخابه في يوليو  السنغال

3 
 السيد بن كيوكو*

 سنوات 6مدتها والية ل 2112 تم انتخابه في يوليو كينيا

 .مرة واحدة فقط نتخاباالمؤهل إلعادة الهو األخير  ضاقال* 

 26 في ،2114 المنتخبة في يونيو (الشرق( )أوغندا) بوسا بالونغي سولومي السيدة استقالت ذلك، إلى إضافة .5

 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة في مهامها ممارسة عن وتوقفت 2111 فبراير

ة القضاة الثالثة المذكورين في والي مدة انقضاء بعد( 3) الثالثة القضاة تخص االنتخابات هذه فإن وبالتالي، .6

(. قالشر( )أوغندا) بوسا بالونغي سولومي السيدةالقاضية  فضال عن استبدال 2111 في يوليوالجدول أعاله 

 ،شغل القاضي الذي ينتخب ليحل محل قاض لم تنته فترة منصبهي" البروتوكول، من( 3)15 المادةوبموجب 

 "سلفهوالية من  ةالمتبقي الفترة

"ينتخب المؤتمر قضاة المحكمة باالقتراع السري من بين قائمة  أنه من البروتوكول على 21تنص المادة  .7

انتخاب قضاة المحكمة  يجوز ،ومع ذلك ( من هذا البروتوكول."5)21المرشحين المشار اليها في المادة 

( من القانون التأسيسي لالتحاد 5)2تفويض من المؤتمر وفقا للمادة بباالقتراع السري من قبل المجلس التنفيذي 

 ريقي.األف

 القانون) ساسيةاألالقانونية  أنظمتهاوجميع أقاليم أفريقيا الرئيسية  يضمن تمثيلأن ينبغي للمجلس التنفيذي  .8

 .األفريقي( في المحكمة ككل والقانون العرفي والقانون العرفي اإلسالمي، القانون العام، القانون المدني،

 .من البروتوكول( 21)المادة  مناسب للجنسينالتمثيل الإضافة إلى ذلك، يتعين على المجلس ضمان و
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 EX.CL/907 (XXVIII) المقرر إلى األعضاء الدول جميع انتباه توجه فضال عن ذلك، تود المفوضية أن .2

والجنساني  الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ طرق بشأن 5022 يناير قمة خالل التنفيذي المجلس اعتمده الذي

 :يلي ما على المذكور المقرر من 5 الفقرة وتنص. األفريقيالعادل في أجهزة االتحاد 

( 5( الشمال )5( الجنوب )5(، الوسط )5يكون التمثيل اإلقليمي، حيث ينطبق، كما يلي: الشرق ) (2

 ( إال في الحاالت التي لم يقم فيها إقليم أبلغ باألمر رسميا بتقديم أي ترشيحات.5الغرب )
 (. 2( عائما وتتناوب عليه األقاليم الخمسة )2حيث ينطبق، ينبغي أن يكون مقعد واحد ) (5

 ( على األقل من كل إقليم امرأة.2يجب أن يكون عضو واحد) (1

 يجب أن تصبح الطرق سارية المفعول على الفور. (1

 5022( في يوليو 1)ثة الثالبعد انتهاء والية القضاة  ،األعضاء إلى أنه انتباه الدولتود المفوضية استرعاء  .20

 ي:في المحكمة األفريقية على النحو التال الجنسانيوالتمثيل سيكون التمثيل اإلقليمي واستقالة قاض واحد، 

 التمثيل اإلقليمي  (أ

 (1واحد )   الوسط

 ( )مقعد دائر( 1واحد )   الشرق

 ( 2اثنان )   الشمال

 (2) اثنان   الجنوب

 (1واحد )   الغرب
 الجنسانيتمثيل ال (ب

 (4أربع )   قاضيات

 (3ثالثة )   قضاة 

الجغرافي  طرق تنفيذ معايير التمثيلل وفقا سيتم انتخاب القضاء التاليينفي هذا الصدد، خالل هذه االنتخابات، و .22

 والجنساني العادل في أجهزة االتحاد األفريقي.

 ؛(2) واحد قاض :إقليم الوسط

 ذكر( 2) وواحد أنثى( 2) واحد: قاضيان :إقليم الشرق

  (.2) واحدة قاضية :إقليم الغرب

إقليم  من قاضية انتخاب وسيتم. سنوات( 2) ست لمدة إقليم الشرق من قاضية باستثناء القضاة جميع انتخاب يتم .25

 يونيو حتى( 5) سنتين أي( الشرق( )أوغندا) بوسا يغبالون سولومي للقاضية المتبقية الفترة لشغل الشرق

 في العادل والجنسي الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ وطرق البروتوكول من( 1)22 المادة ألحكام وفقا ،5050

 .األفريقي االتحاد أجهزة

ي كما ه الترشيحات التي تلقتها من الدول األطراف في البروتوكولبأن  يتود المفوضية إبالغ المجلس التنفيذ .21

 يلي:

 اإلقليم الجنس البلد األسماء الرقم

 الشرق أنثى تنزانيا إيماني د. عبود 1

 الغرب أنثى نيجيريا أنوكام استيال إسيبهاكومن 2
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 الغرب أنثى بنين أدوت إيليان برتي-إيجوي 3

 الغرب أنثى مالي كيتا دياكيتي ساران 4

 الشرق ذكر كينيا *كيوكو بين 5

 الوسط ذكر بوروندي مانيراكيزا باسيفيك 2

 الغرب أثنى جامبيا وادا ناسيسي-ساال 7

 الغرب أنثى بوركينا فاسو فاتيماتا -سانو توري 8

 الشرق أنثى أوغندا سالي ليديا ن. موجامبي 2

 الوسط ذكر الكونغو تشيكايا بليز 20

  * مؤهل إلعادة االنتخاب 

 للمرشحين الملحق: السير الذاتية
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