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 ( أعضاء 4) أربعةتقرير عن انتخاب 

 ول حقوق الطفل ورفاهيتهللخبراء ح اللجنة األفريقية في

 

ألحكام الميثاق األفريقي  للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهيخضع انتخاب أعضاء اللجنة األفريقية  .0

  .لمجلس التنفيذيقواعد اجراءات ا( والميثاق) ورفاهيتهالطفل لحقوق 

من الميثاق التي ( 0)33بموجب المادة  حول حقوق الطفل ورفاهيته اللجنة األفريقية للخبراء إنشاءتم  .5

 ذويمن أحد عشر عضًوا  منتتكون  تنص على أن اللجنة األفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته

 حقوق الطفل ورفاهيته. مسائل المكانة األخالقية العالية واالستقامة والنزاهة والتخصص في 

 (0ثر من مواطن)ال تضم أكأن عضوية اللجنة  على من الميثاق (3) 33عالوة على ذلك، تنص المادة  .3

 . من نفس الدولة

الذين تم  ورفاهيتهحول حقوق الطفل  للجنة األفريقية للخبراء( 4تنتهي مدة والية األعضاء األربعة ) .4

من الميثاق األفريقي  33( سنوات، وفقا ألحكام المادة 2لوالية مدتها خمس ) 5103تعيينهم في مايو 

 5102لحقوق الطفل ورفاهيتيه، في يوليو 

 ؛(مصر) عشماويال عزة دةالسي -0

 ؛(وجتو) اأسوم أهو سوزان السيدة -5

  ؛(النيجر) موالي أالسان أيساتوصديكو  السيدة -3

 (.بوروندي) نداييسنغا جوزيف السيد -4

 سنوات( 2) خمسمناصبهم لفترة  أعضاء اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهيشغل  .2

 الصادر   Assembly/AU/Dec. 548 (XXIV)ر المؤتمر رقم لمقر وفقا فقط واحدة مرةقابلة للتجديد 

 .5102 يناير في ،إثيوبيا أبابا، أديس في المنعقدة والعشرين الرابعة العادية دورتهعن 

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

العادل  والجنساني الجغرافي التمثيل معايير تنفيذ طرق بشأن 5102 يناير قمة خالل التنفيذي المجلس

 :يلي ما على المذكور قررمال من 5 الفقرة تنصو. فريقياأل أجهزة االتحادفي 

( الشمال 5( الجنوب )5(، الوسط )5يكون التمثيل اإلقليمي، حيث ينطبق، كما يلي: الشرق ) (0

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

 (. 2( عائما وتتناوب عليه األقاليم الخمسة )0حيث ينطبق، ينبغي أن يكون مقعد واحد ) (5

 ( على األقل من كل إقليم امرأة.0ن يكون عضو واحد)يجب أ (3

 تصبح الطرق سارية المفعول على الفور.أن  يجب (4

في  (4األربعة ) عضاءاأل استرعاء انتباه الدول األعضاء إلى أنه بعد انتهاء فترة واليةالمفوضية تود  .3

حقوق الطفل  اء حولفي اللجنة األفريقية للخبراني التمثيل اإلقليمي والجنس، سيكون 5102 يوليو

 .كما يليورفاهيته 
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 الجنس األعضاء اإلقليم

 الذكر األنثى
 0 0 0 الوسط
 2 0 2 الشرق
 1 0 1 الشمال

 0 2 2 الجنوب
 0 2 2 الغرب

 3 4 7 اإلجمالي

 التمثيل معايير تنفيذ لطرق وفقا االنتخابات، هذه التاليين خاللسيتم انتخاب األعضاء  ،الصدد هذا وفي .2

 األفريقي: االتحاد أجهزة في والجنساني العادل لجغرافيا

  أنثى( 0)و ذكر( 0): (5عضوان ): الوسطإقليم  

 أنثى( 0): واحد عضو: إقليم الشمال. 
 

( 2) الخمسة األقاليم من أي منالدائر  لمقعدل واحدًا عضًوا التنفيذي المجلس ينتخبس ذلك، إلى إضافة .9

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

 في األطراف الدول منالمفوضية  تلقتها التي الترشيحات بأن التنفيذي المجلسأن تبلغ المفوضية  تود .01

 :يلي كما هيته رفاهيالطفل و لحقوق األفريقي الميثاق

 الجنس اإلقليم البلد االسم رقم

 أنثى الشمال رمص عزة العشماوي* 1

 ذكر الشرق مدغشقر أندريامياندرا نيفوهيريفيدي   2

 أنثى الغرب توجو أزامبو بادابوسيا 3

 ذكر الغرب السنغال ديوف مام انجور  4

 ذكر الغرب سيراليون كالوكو مصطفى سيديكي  5

 أنثى الشرق رواندا كانيامانزا كلودين اويرا  6

 ذكر الجنوب ازيالند سو مينيسي دوميساني بارتلوميو 7

 أنثى الجنوب سوازيالند مينيسي لونجيل نوهالهال  8

 ذكر الوسط بوروندي انديسنجا جوزيف * 9

 ذكر الشرق السودان شلبي ياسر سليم علي  10

 أنثى الغرب النيجر موالي* أالسان صديكو أيساتو 11

 ذكر الغرب مالي سيسيكو موسى  12

 إلعادة االنتخاب 11و 9و 1 يسعى المرشحون رقم مالحظة:
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