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 ( أعضاء5خمسة ) انتخاب تقرير عن

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في 

 

 لجنة االتحادلالنظا  األساسي  كحاا أل ياألفريقي للقانون الدول لجنة االتحاد تخاب أعضاءان يخضع .2

 .التنفيذيلمجلس ا ي وقواعد إجراءاتاألفريقي للقانون الدول

( من القانون التأسيسي لالتحاد 5) 5مادةال بموجب الدولي للقانون األفريقي  االتحادإنشاء لجنة تم  .5

 الدوليللقانون  األفريقيجنة االتحاد النظا  األساسي لل من 3المادة وتنص  األفريقي كجهاز استشاري.

افاءة معترف يتمتعون ب" عضوا( 22)أكحد عشر منتتألف  يللقانون الدول يلجنة االتحاد األفريق على أن

 وإضافة إلى ذلك، ". بصفتهم الشخصية ويعملون بها في القانون الدولي، من مواطني الدول األعضاء

( من نفس 2على أن عضوية اللجنة ال تضم أكثر من مواطن)( من النظا  األساسي 5)3المادة تنص 

 الدولة. 

 ياألفريقي للقانون الدول لجنة االتحاد أعضاء انتخاب يتم األساسي، النظا  من( 5)25 المادة ألكحاا  وفقا .3

( 2) الخمسة األعضاء يةعضو مدة تنتهي. فقط واكحدة مرة همانتخابيمان إعادة و سنوات( 2) خمس لمدة

 :5028 يوليو في سنوات( 2) خمس لمدة 5023 مايو في انتخابهم تم الذينة أسماؤهم التالي

 ؛(تونس) قلديش هاجر السيدة .1
 ساال وادا )جامبيا(؛نيسيساي  السيدة .2
 ؛(نيجيريا) أوكيري أوبينا بونيفاس السيد .3
 ؛(بوتسوانا) سولو خويليساني السيد .4
 (.الديمقراطية الاونغو جمهورية) مواناوانزامبي ماكيسي دانييل السيد .5

 عن التنفيذي المجلس قبل من انتخابهم يتم المجلس أعضاء أن على األساسي النظا  من 11 المادة تنص .4

 .السري االقتراع طريق

 اعتمده الذي EX.CL/907 (XXVIII) المقرر إلى األعضاء الدول جميع انتباه توجه أنالمفوضية  تود .2

العادل في  والجنساني الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ طرق بشأن 5022 يناير قمة خالل نفيذيالت المجلس

 :يلي ما على المذكور قررمال من 5 الفقرة تنصو. فريقيأجهزة االتحاد األ

( الشمال 5( الجنوب )5(، الوسط )5ياون التمثيل اإلقليمي، كحيث ينطبق، كما يلي: الشرق ) (2

 في الحاالت التي لم يقم فيها إقليم أبلغ باألمر رسميا بتقديم أي ترشيحات.( إال 5( الغرب )5)

 (. 2( عائما وتتناوب عليه األقاليم الخمسة )2كحيث ينطبق، ينبغي أن ياون مقعد واكحد ) (5

 ( على األقل من كل إقليم امرأة.2ياون عضو واكحد) (3

 تصبح الطرق سارية المفعول على الفور. (4

في  (2الخمسة ) عضاءاأل تباه الدول األعضاء إلى أنه بعد انتهاء فترة واليةاسترعاء انالمفوضية  تود .2

 .كما يليي األفريقي للقانون الدول لجنة االتحادفي اني التمثيل اإلقليمي والجنس، سياون 5028 يوليو

 الجنس األعضاء اإلقليم
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 الذكر األنثى
 0 0 0 الوسط

 1 1 2 الشرق

 1 0 1 الشمال

 1 0 1 الجنوب

 1 1 2 الغرب

 4 2 6 اإلجمالي

 التمثيل معايير تنفيذ لطرق وفقا االنتخابات، سيتم انتخاب األعضاء التاليين خالل هذه ،الصدد هذا وفي .7

 األفريقي: االتحاد أجهزة في والجنساني العادل الجغرافي

 أنثى( 2)و ذكر( 2: )(5ان )مرشح: إقليم الوسط 

  (2) ةواكحد ةمرشح: الشمالإقليم 

 (2) واكحد مرشح: الجنوبيم إقل  

( 2) الخمسة األقاليم من أي منالدائر  لمقعدل واكحدًا عضًوا التنفيذي المجلس ينتخبس ذلك، إلى إضافة .8

 .األفريقي االتحادأجهزة  فيالعادل  والجنسي الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ طرق من( 5)5 للفقرة وفقًا

 في األطراف الدول منالمفوضية  تلقتها التي الترشيحات نبأ التنفيذي المجلسالمفوضية أن تبلغ  تود .2

 :يلي كما هيته رفاهيالطفل و لحقوق األفريقي الميثاق

 اإلقليم  البلد الجنس االسم رقمال

 الشمال تونس أنثى قلديش هاجر *1

 الوسط الجابون ذكر  يانيس برونو إيسوجي 2

 الشمال موريتانيا ذكر  العربي ولد أخطور 3

 الوسط الجابون ذكر  فين فريديناند نجيمباكي 4

 الغرب نيجيريا ذكر  بونيفاس أوبينا أوكيري *5

 الشرق مدغشقر أنثى ناريندا أريفيلو راماناناريفو 6

 الجنوب ناميبيا أنثى سينديسو سيشون 7

 يسعيان إلعادة انتخابهما 2و 2المرشحان * 
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