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 لمفوضية:ا فيتقرير عن انتخاب عضوين 
 مفوض الموارد البشرية، والعمم والتكنولوجيا ومفوض الشؤون االقتصادية

 
يستند انتخاب المفوضين إلى أحكام قواعد إجراءات المؤتمر، وقواعد إجراءات المجمس - -2

التي انتخاب أعضاء المفوضية  ، فضال عن طرائقوالنظام األساسي لممفوضية ،التنفيذي
، في االستوائيةالتاسعة عشرة لممجمس التنفيذي في مالبو، غينيا الدورة العادية  اعتمدتيا 

 .EX.CL/AU/Dec.661 (XIX)بموجب المقرر  3122يونيو 
( 8( أعضاء ىم بالتحديد الرئيس، ونائب الرئيس، وثمانية )21عشرة ) من المجنةتتألف  -3

في أديس  3123في يوليو منعقدة مفوضين. وخالل الدورة العادية التاسعة عشرة لممؤتمر ال
( مفوضين 7أبابا، إثيوبيا، قام المؤتمر بانتخاب الرئيس، ونائب الرئيس، وتعيين ستة )

 منتخبين من قبل المجمس التنفيذي. 
مفوض  ، أن يتم انتخاب Assembly/AU/Dec. 447 (XIX)قرر المؤتمر، بموجب المقرر  -4

ية من بين المرشحين الذكور ومفوض الشؤون االقتصاد ،الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا
فقط من إقميمي وسط أفريقيا والجنوب األفريقي وفقا ألحكام قواعد إجراءات المؤتمر، وقواعد 

خالل الدورتين العاديتين لممجمس  ،والنظام األساسي لممفوضية ،التنفيذي جمسإجراءات الم
 .3124التنفيذي والمؤتمر في يناير 

وىما بالتحديد مفوض  ،مفوضين فقط( من ال3اثنين )ب تتعمق االنتخابات الحالية فإن، لذلك -5
 ومفوض الشؤون االقتصادية. ،الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا

العممية يتمثل في عدم امتثال الدول األعضاء تسييل للمفوضية الذي يواجو اكان التحدي  -6
 عمى ساسيالنظام األمن  24لمطرائق والقواعد الخاصة بتقديم الترشيحات. وتنص المادة 

عمى المستوى اإلقميمي استنادا إلى الطرائق التي يحددىا كل  عممية اختيار مسبقة ىأن تجر 
إقميم. غير أن بعض الدول األعضاء قدمت السير الذاتية بشكل فردى، انتياكا ليذه المادة. 

 ،ث صفحات(والحدود )ثال ،السير الذاتية المقدمة لم تتبع دائما الشكل فإنذلك،  فضال عن
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( عمى األقل من 3مغة واحدة من لغات االتحاد األفريقي بدال من لغتين )بوقدمت أحيانا 
لغات االتحاد األفريقي. وتسبب ذلك في تأخير غير ضروري في معالجة السير الذاتية 

 لتعميميا عمى الدول األعضاء.
 ممنصبين:فيما يمي الترشيحات التي تمقتيا المفوضية من األقاليم المعنية ل -7

 

 الموارد البشرية، والعمم والتكنولوجيا المنصب
 اإلقميم البمد

 وسط  الكونغو د. مارسيال دي بول إيكونجا 1
 وسط  بوروندي سايدي كيبييا  2
 جنوب  سوازيالند السيد ستيفن فوزا ماسيكو 3
 جنوب  موزمبيق البروفسور سوزينيو فرانسيسكو ماتسينيي  4
ا فيميب ماووكو السيد كوىوتام 5  وسط  جميورية الكونغو الديمقراطية 
 جنوب ليسوتو د. ليبوىانج ك. موليكو  6

 
 

 الشؤون االقتصادية المنصب 
 اإلقميم البمد

وني موتاي ماروبينجطد. أن 1  جنوب  ليسوتو 
 وسط  غينيا اإلستوائية . تيودورو أوندو مبا  2
نوب ج موزمبيق البروفسور أنجيمو موندالن 3  
 جنوب زامبيا السيد البرت موشانجا  4
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