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 مشروع

 النظام الدولي داخلمترشيحات األفريقية لتقرير المجنة الوزارية 

 

 :مقدمة أوال.
النظام الدولي خالل دورتيا العادية داخل ت األفريقية اجتمعت المجنة الوزارية لمترشيحا .1

برئاسة معالي  ،7117يناير  77، في العشرين المنعقدة في أديس أبابا، في إثيوبيا
 وزير خارجية جميورية الكونغو الديمقراطية.السيد أليكسيس تامبوي موامبا، 

حكام قواعد بوجوب احترام الدول األعضاء أللممفوضية  ذكر المستشار القانوني .7
تقريرا عن تنفيذ المقرر  لممفوضية اإلجراءات. ثم قدم ممثل مديرية الشؤون السياسية

EX.CL/DEC.664 (XIX) داخل النظام الدوليالترشيحات األفريقية الجديدة  بشأن 
إلى الدورة بشأنيا  التوصيات المناسبةوتقدم التي يجب أن تبحثيا المجنة الوزارية 

 مجمس التنفيذي.العادية العشرين لم
 :المشاركة ثانيا.
 شاركت في االجتماع البمدان اآلتية: .3

 جنوب أفريقيا  (1)
 أنجوال (7)
 بينين (3)
 الكاميرون (4)
 جميورية الكونغو الديمقراطية (5)
 مصر  (6)
 امبياج (7)
 مالوي (8)
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 أوغندا (9)
 رواندا (11)
 تشاد (11)
 تنزانيا (17)
 تونس (13)
 السنغال (14)
 يراليونس (15)

 اعتماد جدول األعمال ثالثا.
 :التاليتم اعتماد جدول األعمال   .4

 ؛ EX.CL/Dec.664 (XIX)تنفيذ المقرر  (1)

 ؛داخل النظام الدوليبحث الترشيحات األفريقية  (7)

 ما يستجد من أعمال. (3)
  EX.CL/Dec.664 (XIX)تنفيذ مقرر المجمس التنفيذي  رابعا.
الترشيحات  بشأن EX.CL/Dec.664 (XIX)أحاط المجمس عمما بتنفيذ المقرر  .5

التي تمت الموافقة عمييا خالل الدورة التاسعة عشرة  داخل النظام الدولياألفريقية 
 ، في مالبو، غينيا االستوائية.7111المنعقدة في يونيو 

 المناقشات والتوصيات خامسا.
 :لتاليةوافقت المجنة عمى الترشيحات ا .6

العمل نظمة صب المدير العام لمشيح السيد شارل دان من بنين، لمنتر  (1)
، في جنيف، 7117مايو  78في  ىخالل االنتخابات التي ستجر  ةالدولي

 سويسرا.

كارستنز من بوتسوانا، إلعادة انتخابو في -ترشيح القاضي ميمودا إبراىيم (7)
منصب قاض في محكمة األمم المتحدة لتسوية المنازعات، خالل 
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في نيو يورك، الواليات المتحدة  ،7117في يونيو  ستجرىاالنتخابات التي 
  األمريكية.

ساتشيفي من بنين، النتخابو عضوا في -ترشيح السيد جوزيف ف. أكاكبو (3)
اإلدارية لألمم المتحدة، خالل ميزانية والشؤون المجنة االستشارية لم

الدورة السابعة والستين لمجمعية العامة خالل  ستجرىاالنتخابات التي 
، في نيويورك، الواليات المتحدة 7117بر لألمم المتحدة في نوفم

  األمريكية.

ترشيح جميورية رواندا ألحد مقاعد األعضاء غير الدائمين في مجمس  (4)
 ستجرىخالل االنتخابات التي  7114-7113األمن لألمم المتحدة لفترة 

 ، في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.7113في أكتوبر 

المنعم من جميورية مصر العربية، إلعادة  ترشيح الدكتور عز الدين عبد (5)
في لجنة األمم المتحدة لمحقوق االقتصادية واالجتماعية  اً انتخابو عضو 

، في نيويورك، 7117في إبريل  ستجرىوالثقافية خالل االنتخابات التي 
 الواليات المتحدة األمريكية.

ارة داإلترشيح جميورية مصر العربية إلعادة انتخابيا عضوا في مجمس  (6)
االنتخابات التي  فيومجمس العمميات البريدية التحاد البريد العالمي 

العام التحاد البريد مؤتمر الدورة الخامسة والعشرين لمخالل  ستجرى
 ، في الدوحة، قطر.7117العالمي، في سبتمبر/أكتوبر 

عادة انتخابيا نتخابيا عضوا في مجمس الجميورية جنوب أفريقيا  (7) اإلدارة وا 
 ستجرىاالنتخابات التي في التحاد البريد العالمي ل العممياتفي مجمس 

سبتمبر إلى  74المؤتمر الرابع والعشرين التحاد البريد العالمي، من خالل 
 ، في الدوحة، قطر.7117أكتوبر  15
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ترشيح السيد رشيد السوسي من الجميورية التونسية، النتخابو في منصب  (8)
 ستجرىاالنتخابات التي  فيلدولية مكتب المنظمة الييدروغرافية المدير 

إلى  73خالل المؤتمر الثامن عشر لممنظمة الييدروغرافية الدولية، من 
 ، في موناكو.7117إبريل  77

ترشيح جميورية نيجيريا االتحادية النتخابيا عضوا في مجمس إدارة الوكالة  (9)
 ىستجر خالل االنتخابات التي  7114-7117مفترة لالدولية لمطاقة الذرية 

 في فيينا، النمسا. 7117في سبتمبر 
ين الذين تم انتخابيم بعد موافقة حارتياحيا لمعدد العام لممرش نة عنجعربت المأ .7

 االتحاد األفريقي.

مقررات االتحاد ببعض المرشحين األفريقيين التزام غير أنيا أعربت عن أسفيا لعدم  .8
االنقسام تسبب ترشيحات يقومون بتقديم صادقة عمى الترشيحات و المبشأن األفريقي 

 خالل االنتخابات.

من القانون  73من المادة  7ذّكرت المجنة مجددا بالفقرة ىذا الوضع، متعامل مع ل .9
ال التأسيسي لالتحاد األفريقي التي تنص عمى فرض عقوبات عمى كل دولة عضو 

لى ترمي إقترح المجنة اعتماد إجراءات تتمتزم بمقررات وسياسات االتحاد. وعميو، 
تعميق كل دولة أو مرشح مخالف عن إجازة أي ترشيح كان لفترة ال تقل عن ثالث 

  سنوات.

 حث الترشيحات اآلتية إلى دورتيا القادمة.إحالة بلمجنة بقامت ا .11
في  يندائمالغير نتخابيا في أحد مقاعد األعضاء الترشيح جميورية تشاد  (1)

النتخابات التي خالل ا 7115-7114مفترة لمجمس األمن لألمم المتحدة 
 ، في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.7113في أكتوبر  ستجرى
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ترشيح الدكتور كانايو ف. نوانزي من جميورية نيجيريا االتحادية، لمنصب  (7)
في  ستجرىرئيس الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية خالل االنتخابات التي 

 ، في روما، إيطاليا.7113سبتمبر 
داخل الترشيحات تقديم لقواعد إجراءاتيا وأكدت عمى ضرورة تمادىا اعأكدت المجنة  .11

 .في المواعيد المحددة النظام الدولي

، اقترحت المجنة ةالعمل الدولينظمة منصب المدير العام لملفيما يتعمق بالترشيح  .17
لم إن  التشاور بين البمدان الثالثة التي قدمت مرشحين وىي بنين والسنغال والنيجر.

، اقتراح بحث الترشيحات من قبل لجنة الشؤون االجتماعية لكاالقتراح وكذ ىذا ظيح
المجنة فقط بترشيح جميورية بنين الذي تم استالمو من تحتفظ بموافقة الدول المعنية، 

 قبل المفوضية في الموعد المحدد.

 .اواصل الدفاع عن مرشحيتس اأني كدتالسنغال تحفظات عمى ىذا القرار وأ سجمت .13

مجمس كل من العمى مستوى  ايحيترشعن الدفاع  المجنة السنغال أنو بإمكانيأبمغت ا .14
 أعاله. 9و  8 ينبالمبدئ ىار يذكتم تلكن المؤتمر و لتنفيذي ا
 ما يستجد من أعمال رابعا.
  .مسألة تحت ىذا البندأي إثارة  تتملم  .15

- 
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 مشروع مقرر

 الترشيحات األفريقية داخل النظام الدولي،بشأن 

 CL/712 (XX)EX.الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:

 عمى الترشيحات التالية: يوافق -1

ترشيح السيد شارل دان من بنين، لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية  (1
 ، في جنيف، سويسرا.2012مايو  25خالل االنتخابات التي ستجرى في 

في منصب  كارستنز ميمودا من بوتسوانا، إلعادة انتخابو-ترشيح القاضي إبراىيم (2
قاض في محكمة األمم المتحدة لتسوية المنازعات، خالل االنتخابات التي 

  ، في نيو يورك، الواليات المتحدة األمريكية.2012ستجرى في يونيو 
ساتشيفي من بنين، النتخابو عضوا في المجنة  -ترشيح السيد جوزيف ف. أكاكبو (3

حدة، في االنتخابات التي ستجرى االستشارية لمميزانية والشؤون اإلدارية لألمم المت
، 2012خالل الدورة السابعة والستين لمجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر 

  في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.
 عمى الترشيحات التالية: يوافق أيضا   -2

ترشيح جميورية رواندا لشغل أحد مقاعد األعضاء غير الدائمين في مجمس  (1
خالل االنتخابات التي ستجرى في  2014-2013المتحدة لمفترة األمن لألمم 

 ، في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.2013أكتوبر 
 الموافقة عمى الترشيحات التالية: يقرر كذلك -3
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ترشيح الدكتور محمد عز الدين عبد المنعم من جميورية مصر العربية، إلعادة  (1
لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية انتخابو عضوًا في لجنة األمم المتحدة 

، في نيويورك، الواليات المتحدة 2012خالل االنتخابات التي ستجرى في أبريل 
 األمريكية.

ترشيح جميورية مصر العربية إلعادة انتخابيا عضوا في مجمس اإلدارة ومجمس  (2
خالل البريدي التحاد البريد العالمي في االنتخابات التي ستجرى االستغالل 

 –سبتمبر  24الدورة الخامسة والعشرين لممؤتمر العام التحاد البريد العالمي، في 
 ، في الدوحة، قطر.2012أكتوبر  15

عادة انتخابيا  (3 ترشيح جميورية جنوب أفريقيا النتخابيا عضوا في مجمس اإلدارة وا 
في مجمس استغالل اتحاد البريد العالمي في االنتخابات التي ستجرى خالل 

أكتوبر  15سبتمبر إلى  24مؤتمر الرابع والعشرين التحاد البريد العالمي، من ال
 ، في الدوحة، قطر.2012

ترشيح السيد رشيد السوسي من الجميورية التونسية، النتخابو في منصب مدير  (4
مكتب المنظمة الييدروغرافية الدولية في االنتخابات التي ستجرى خالل المؤتمر 

، في 2012إبريل  22إلى  23لييدروغرافية الدولية، من الثامن عشر لممنظمة ا
 موناكو.

ترشيح جميورية نيجيريا االتحادية النتخابيا عضوا في مجمس إدارة الوكالة  (5
خالل االنتخابات التي ستجرى في  2014-2012الدولية لمطاقة الذرية لمفترة 

 في فيينا، النمسا. 2012سبتمبر 
 التي ستبحث خالل إحدى دوراتو الالحقة:بالترشيحات التالية  يحيط عمما   -4
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ترشيح جميورية تشاد النتخابيا في أحد مقاعد األعضاء غير الدائمين في  (1
خالل االنتخابات التي ستجرى  2015-2014مجمس األمن لألمم المتحدة لمفترة 

 ، في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.2013في أكتوبر 
زي من جميورية نيجيريا االتحادية، لمنصب رئيس ترشيح الدكتور كانايو ف. نوان (2

الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية خالل االنتخابات التي ستجرى في سبتمبر 
 ، في روما، إيطاليا.2013

_ 
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