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 تقرير المجنة الوزارية

 التحاد األفريقي ةمفوضيأعضاء  لنتخاب
 

 :مقدمة أواًل :

مقرر المجمس  كذلكو لممفوضية  من النظام األساسي (3و) (2)14وفقا لممادة  -1
 العادية التاسعة من قبل الدورة المعتمد EX.CL/AU/DEC.661(XIX)الرقم  التنفيذي
في مالبو، جميورية غينيا االستوائية في يونيو  لممجمس التنفيذي المنعقدةعشرة 
جميورية غينيا انعقدت المجنة الوزارية النتخاب المفوضين في مالبو،  ،2111

 لمساعدة لبحث تقرير فريق الخبراء االستشاريين 2111 نوفمبر 24في  االستوائية
 خاللالمجمس التنفيذي  بغية تقديمو إلى يناير نتخاب المفوضين فيال المجنة الوزارية

 . 2112أبابا، إثيوبيا في يناير  في أديس المقرر عقدىا العادية العشرين دورتو

 :الحضور ثانًيا:

 اجتماع المجنة الوزارية: التالية حضرت الدول األعضاء -2

 الجزائر (1)

 تشاد (2)

 ثيوبيا إ (3)

 ليبيريا (4)

 ليبيا (5)

 مالوي (6)

 ناميبيا (7)

 رواند (8)
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 السنغال (9)

 حضر االجتماع أيًضا الخبراء االستشاريون التالية أسماؤىم : -3

 يشيوس(ر )مو  سعادة السيد/ انيل غيان -1

 )مصر(  عمى حسن السفير/ إبراىيم -2

 )نيجيريا(لياندا  كايودي-السفير/ اليي -3

 ايو )بوروندي(يلف نو اد السفير/ -4

 

 :الفتتاحيةكممة ال :ثالثا

ا يرئيس المجنة الوزارية سعادة الدكتور/ توجا غاييو  رّحب االفتتاحية،كممتو في  -4
 وفريق الخبراء االستشاريين عضاء المجنةبأ جميورية ليبيريا خارجية توش، وزيرنمكم

 لحضور االجتماع .وشكرىم 

الخبراء االستشاريين لجودة التقرير والتزاميم بالعممية لفريق  عن تقديره كذلكأعرب  -5
 لخبراء االستشاريينفريق الممستشار القانوني لمدعم الذي وفره ل كما أعرب عن امتنانو

 من أداء ميمتيم . لتمكينيم

 سيساعدونو من خالل بأن أعضاء المجنة أنو واثق تماًما اختتم مالحظاتو مشيًرا إلى -6
 .دعميم إياه

 :إقرار جدول األعمال :رابًعا

 أقر االجتماع جدول األعمال التالي : -7

 االفتتاحيةكممة ال .1

 إقرار جدول األعمال .2
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 تنظيم العمل .3

 عرض قدمتو نائبة المستشار القانوني  .4

 ميسر الفريق من قبل فريق الخبراء االستشاريين تقرير تقديم .5

 بحث تقرير الخبراء االستشاريين  .6

 رير المجنة الوزاريةتق اعتماد .7

 ما يستجد من أعمال .8

  الجمسة الختامية .9

 :من نائبة المستشار القانوني : عرض مقدمخامسا

 منذ ىذه العممية عن المستشار القانوني لمحة عامة نائبة ديارا جينباقدمت السيدة/ -8
 . وفي ىذا الصدد، 2111في يوليو  لمجنة والمجمس التنفيذي اجتماعات مالبو نتائج
كمفت  عند انقضاء الموعد النيائي لتقديم الترشيحات ، أنو ديارا المجنة السيدة/ أفادت

( 1)ًا واحدا لمنصب رئيس المفوضية؛ وترشيح (2)اثنين ترشيحين  المفوضية
لمختمف حقائب  ( ترشيًحا31وثالثين) اً نائب رئيس المفوضية؛ وواحد لمنصب

الخبراء تمكن يحات ولم ي( ترش5يم خمسة)حيث سحب منيا أحد األقالالمفوضين 
بالمطمب األدنى . وعميو،  في الوفاء لفشمو خرمن استبقاء ترشيح آ االستشاريون

بمغ اآلن مجموعة الترشيحات القارية المسجمين في  عدد األشخاصإلى أن أشارت 
 ( ترشيحا.25خمسة وعشرين)

لكل  أةامر  بما يشمل  (2) اثنين مرشحين تقديم أبرزت أنو قد طمب من كل إقميم -9
( حقائب . 8لثماني ) ( مرشًحا16عشرة) حقيبة وبذلك يبمغ العدد اإلجمالي ستة

الوسط، الشرق ، الشمال،  وىي (أقاليم5إلى أنو طمب من خمسة )كذلك وأشارت 
 ( امرأة.41( رجاًل وأربعين)41. أربعين ) ( مرشًحا81ثمانين ) والغرب تقديم الجنوب



EX.CL/713 (XX) 

Page 4 

 

متثل أي من ىذه األقاليم يلى حقيقة أنو لم انتباه المجنة إ غير أنيا استرعت -11
أن ما أن القواعد ظمت صامتة بشإلى  المرشحين كما أشارت تقديمقواعد وطرق ل

التداول حول أنو ال ينبغي و مقواعد لىذه األقاليم فييا ال تمتثل  في حاالت عممو ينبغي
 المسألة .

لجنة الممثمين  ءإلى أن المفوضية ، بالتشاور مع أعضا اختتمت كممتيا مشيرة -11
 لتنفيذ العممية يناستشاريخبراء  ( 11المجنة الوزارية ، قد رشحت عشرة) الدائمين في

 لتقديم تقريرىم إلى المجنة من خالل ميسر الفريق . وكان أربعة منيم حاضرين

 :الفريق من قبل ميسر : عرض تقرير فريق الخبراء الستشارييندساسا

فريق الخبراء  غيان ، ميسر السيد/ انيل، أفاد في معرض تقديم التقرير -12
 19-14من  ثيوبياإالفريق قد اجتمع في أديس أبابا،  بأن االستشاريين المجنة الوزارية

   .2111نوفمبر 

خصوًصا فيما يتعمق بقمة عدد  الفريق التي واجييا أشار إلى التحديات -13
ىذه لشغل  ةالمرشحين كفاءأكثر  أمام احتمال اختيار عائًقا مما قد يشكل الترشيحات 
حتى اآلن أي تقرير حول تقييم  يقدملم أنو إلى  أيضا سترعى العناية االحقائب . و 

 الذين يريدون إعادة انتخابيم . شاغمي حقائب المفوضينأداء 

 أكثر عدد المرشحين منانخفاض  اختتم الميسر كممتو مسمًطا الضوء عمى أن -14
( خالل 45خمسة وأربعين )من و  2113ت ( مرشًحا خالل انتخابا71سبعين )من 

يشكل مصدر قمٍق  2112( في انتخابات 26إلى ستة وعشرين) 2118انتخابات 
 خالل تبزغ من جديدىذه المشكمة ال  عدم بروز لضمان  ينبغي معالجتوشديد 

 االنتخابات المقبمة .
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 فريق الخبراء الستشاريين: تقرير بحث :اسابع

 راء االستشاريين، قدمت المجنة الوزاريةبعد عرض تقرير فريق الخب  -15
 المالحظات التالية :

أدى ، مما تقديم الترشيحات قواعد وطرقل في األقاليم لم تمتثل الدول األعضاء .1
عرقمة عممية إعداد  إلى الحصول عمى عدٍد غير كاٍف من الترشيحات وبالتالي

 ؛االنتقائية لممرشحينقائمة ال

تقدم  من أن الدول األعضاء واألقاليم سوف لمتأكد وضع آليات الحاجة إلى .2
 المطموب ونوع الجنس ؛ دالعد حسب ترشيحاتيا

ميع المتطمبات سيستوفون ج مرشحين إلى تقديم واألقاليم الدول األعضاء حاجة .3
 التعميم ، الخبرة، القيادة واالنجازات ، شكل السير الذاتية، وتحديدًا القانونية
 ونيجو االستراتيجي ؛ د األفريقيتحاالل مثل رؤية المرشح وغيرىا

تقييم األداء عن شاغمي ىذه الحقائب من المفوضين  تقديم تقرير الحاجة إلى .4
 ؛يمانتخابإلعادة الذين يتقدمون 

من  أكبر عدد لجذب لموظائف الشاغرة الحاجة إلى إعالن واسع النطاق .5
 المرشحين ؛

 عممية تقييميم ؛ من شياداتيم لتسييل نسخ مصدقة تقديم حاجة المرشحين إلى .6

مقابالت لجميع الذين تم إجراء  فريق من الخبراء االستشاريينقيام الحاجة إلى  .7
 اختيارىم .

 

 وميسر فريق الخبراء االستشاريين نائبة المستشار القانوني قدم كل من -16
 توضيحات عمى النحو التالي :
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 متأخر في وقتجاءت  ولكنيا كانت جميع المالحظات التي تم إبداؤىا ذات صمة .1
 ؛2112في االنتخابات القادمة في يناير  أخذىا في االعتبار وعميو ال يمكن جداً 

 وعمى أساس يمتمشيا مع اختصاصات بواجباتيم قام فريق الخبراء االستشاريين .2
 الممارسة المعمول بيا في االتحاد األفريقي؛

إلى  اوتقديمي ممرشحينمختصرة لإعداد قائمة  المجنة مقصوًرا عمى كان تفويض .3
نظًرا  في ىذا التفويض صعوبات المجمس التنفيذي لالنتخاب غير أن المجنة واجيت

 العدد المحدود لممرشحين؛وجود ممتطمبات وبالتالي للم تمتثل  إلى أن األقاليم

في الصكوك  الواردة طرق وقواعد اإلجراءات تنتيك واألقاليم كانت الدول األعضاء .4
 األفريقي؛ االتحادفي  ذات الصمة

قع عمى تفي الماضي عمى أنو  وليذا تم التأكيد من األقاليم كانت الترشيحات مقدمة .5
حيحة ص ضمان أن الشيادات المقدمة من المرشحينمسؤولية ىذه األقاليم عاتق 

 ؛اومن جامعات معترف بي

تعود إلى  ممارسات قائمة عمى نو الخبراء االستشارية التي قام بيا عمميالكانت  .6
 يبتكروا شيًئا جديًدا .ولم  2118و 2113

 

 المجنة الوزارية أنو يتعين عمى الدول األعضاء أتمناقشاتيا، ر  في نياية -17
مختصرة متمكين من إعداد قائمة لممتطمبات ل أنيا تمتثل حقًّا واألقاليم أن تضمن

الترشيحات البالغ خمسة  لعدد انو نظًرا ت المجنةمترشيحات. وفي ىذا الصدد، قرر ل
 وبالتاليختصرة الم إعداد القائمة في المضي قدًما يكون في وسعيا ( ال25وعشرين )

 لالنتخابات . المجمس التنفيذي إلى جميع الترشيحاتالمجنة ستقدم 

المستشار  نائبةو المجنة  مالحظات أعضاء المجنة الوزارية، في ضوءقررت  -18
إلى  الماسة الحاجة إذا أخذنا في االعتبارخصوصًا، ، االستشاريينالقانوني والخبراء 
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المطموب من المرشحين، تقديم توصيات إلى المجمس  العدد أنو قد تم تقديمالتأكد من 
عمى النحو  إلجراء االنتخابات في المستقبلحول طريق المضي قدًما  التنفيذي
 التالي:

 طرق وقواعد ؛ل االمتثال يتعين عمى الدول األعضاء .1

 عن المنصب. عالن( فقط ، يجب إعادة اإل1) يوجد مرشح واحد حيث .2

معالجة التحديات ،  بغية عممية االنتخابات برمتيا في الحاجة إلى إعادة النظر .3
 بما في ذلك مراجعة تعزيز العمميةل الجديدة التطوراتمراعاة و  وسد الفجوات

 القوانين واإلجراءات القائمة.

 :ما يستجد من أعمال :اثامن

 ل األعمال.تحت ىذا البند من جدو  لم تتم إثارة أي مسالة -19

 :ختاميةالمالحظات التاسعا:

لما قدموا من  ألعضاء المجنة عن شكره المجنة الوزارية أعرب رئيس -21
مساىمات كما أعرب عن امتنانو لكلٍّ من المفوضية، فريق الخبراء االستشاريين، 

 لدعميم . العاممين الفنيين وجميع المترجمين الفوريين والتحريريين

لمحصول المجنة  إلى جميع أعضاء التقرير النيائي بتقديم لمفوضيةوصى اأ -21
اّل سيعتبر التقرير نيائيًّا .4في غضون فترة أربعة )عمى تعميقاتيا   ( أيام وا 

  .جمستيا رفعت المجنة الوزارية -22

- 
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