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تقرير المفوضية عن انتخاب مفوضي االتحاد األفريقي
أوال -مقدمة:
 -1إن المعمومات الواردة في ىذه الورقة تستند إلى أحكام قواعد إجراءات المؤتمر والمجمس
التنفيذي والنظام األساسي لممفوضية إلى جانب طرق انتخاب أعضاء المفوضية التي
اعتمدىا المجمس التنفيذي في ماالبو ،في غينيا االستوائية في يونيو  1111بموجب المقرر
).EX.CL/DEC.661(XIX
 -1تتكون المفوضية من عشرة ( )11أعضاء :الرئيس ،نائب الرئيس وثمانية ( )8مفوضين.
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 -3تدوم والية أعضاء المفوضية ،أربع ( )4سنوات .ويجوز لألعضاء أن يتنافسوا إلعادة
انتخابيم لوالية أخرى مدتيا أربع ( )4سنوات.2

 -4يكون لإلقميم الذي يعين منو الرئيس ونائبو الحق في مفوض واحد ( )1فقط لكل إقميم.
ويكون لجميع األقاليم األخرى الحق في مفوضين ( )1اثنين .3وال يجوز أن ينتمي الرئيس
ونائب الرئيس إلى نفس اإلقميم .4ومن ثم ،يكون تمثيل أعضاء المفوضية عمى الصعيد

اإلقميمي كما يمي:
الوسط:

1

الشرق:

1

الشمال:

1

الجنوب:

1

الغرب:

1

 1المادة  2من النظام األساسي لممفوضية.
المادة  01من النظام األساسي لممفوضية

2

3

المادتان  )0(77و )2( 6من قواعد إجراءات المجمس التنفيذي والنظام األساسي لممفوضية عمى التوالي.

4

المادة  )4( 78من قواعد إجراءات المؤتمر

)EX.CL/714 (XX
Page 2

 -5يكون أحد المفوضين عمى األقل من كل إقميم أنثى.

5

 -6ينبغي التذكير بأن أعضاء مفوضية االتحاد األفريقي تم انتخابيم في أديس أبابا ،إثيوبيا،
في يناير 1118لفترة والية مدتيا أربع سنوات .وفي ىذا الصدد ،تحيط المفوضية الدول
األعضاء عمما بأن انتخاب المفوضين سيتم إجراؤه خالل الدورة العادية العشرين لممجمس
التنفيذي في أديس أبابا ،إثيوبيا في يناير  .1111ووفقا لمقرر المجمس التنفيذي
) EX.CL/DEC.661(XIXوعمال بالطرق المتبعة في انتخاب أعضاء المفوضية
في يناير  ،1111أفادت المفوضية الدول األعضاء والمناطق ،بموجب مذكرتيا
BC/OLC/217/4761.11

المؤرخة في  15يوليو  ،1111بأن 15سبتمبر  1111قد

حدد موعدا نيائيا لتقديم الترشيحات لمناصب المفوضين .ولدى انتياء الموعد النيائي،
أبمغت المفوضية الدول األعضاء بالترشيحات التي تم تمقييا لمنصب المفوض ،عالوة
عمى ذلك قامت المفوضية من خالل مذكرتيا

BC/OLC/217/5186.11

المؤرخة في

 11أكتوبر  1111بتعميم قائمة الترشيحات المبدئية لمناصب المفوضين عمى الدول
األعضاء.
ثانيا -المعايير:
 -7عند انتخاب أعضاء المفوضية ،يجب أن تُؤخذ في االعتبار المعايير التالية:
أ ) التوزيع اإلقميمي :يكون لإلقميم الذي يتم منو تعيين الرئيس ونائبو الحق في
مفوض واحد ( )1فقط لكل إقميم .ويكون لجميع األقاليم األخرى الحق في

مفوضين( )1اثنين .6وال يجوز أن ينتمي الرئيس ونائب الرئيس إلى نفس اإلقميم.

تجدر اإلشارة إلى أنو يتم تعيين مواطني الدول األعضاء فقط كمفوضين شريطة

5

المادة  )7( 6من النظام األساسي لممفوضية.
6

المااادة  )2(6و )7( 05ماان النظااام األساسااي لممفوضااية .والمااادة  )4( 78و )0( 79ماان قواعااد إج اراءات مااؤتمر االتحاااد .المااادة  )0( 77ماان قواعااد

إجراءات المجمس التنفيذي.
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أال يتم تعيين مفوضين اثنين ( )1من مواطني نفس الدولة العضو .وعميو ،يكون
لكل إقميم من األقاليم الخمسة ( )5الحق في عضوين اثنين ( )1في المفوضية.

ب ) المساواة بين الجنسين :يكون أحد المفوضين عمى األقل من كل إقميم أنثى.7
وىكذا ستتكون المفوضية من خمسة ( )5رجال وخمس ( )5نساء.

ج ) المؤهالت والتجربة :يجب أن تتوفر لدى المفوضين شيادة جامعية أو ما يعادليا
نساء أو رجاال مؤىمين
من جامعة معترف بيا كحد أدنى .يجب أن يكونوا أيضا
ً
ذوي خبرة في المجال ذي الصمة وقدرات قيادية ممتازة مع سجل حافل في
حكومة أو برلمان أو منظمات دولية أو قطاعات المجتمع األخرى ذات الصمة.8

د ) السن :يكون الحد األدنى لمسن خمسا وثالثين ( )35سنة.9
ثالثا -الحقائب:10

 -8إن الحقائب المذكورة في المادة  11من النظام األساسي لممفوضية ،التي يتم عمى أساسيا
اختيار المفوضين كالتالي:
أ)

السمم واألمن( :منع النزاعات وادارتيا وتسويتيا ومكافحة اإلرىاب.)..

ب ) الشؤون السياسية :حقوق اإلنسان ،الديمقراطية ،الحكم الرشيد ،المؤسسات
االنتخابية ،منظمات المجتمع المدني ،الشؤون اإلنسانية والالجئون والعائدون
والنازحون داخميا .)...
ج)

البنية التحتية والطاقة( :الطاقة ،النقل واالتصاالت ،البنية التحتية والسياحة.)..

د)

الشؤون االجتماعية( :الصحة ،األطفال ،مكافحة المخد ارت ،السكان ،اليجرة،
العمل ،العمالة ،الرياضة والثقافة.)... ،

7

8

المادة  6من النظام األساسي لممفوضية.

المادتان  )1(38و )1(39مه قىاعد إجراااا مرمتما احتدرادل المراد  )1(37مره قىاعرد إجراااا الم ارت الذي .رلمل المراد  )1(15و )1( 15مره
اليظرراا ااساسررم لام.ى ر رل ت ررد اى ررا إلررا عن الييرراا ااعةرراا مررم الم.ى ر ر م ررا ميررموح عرره إدمرراف ميررا ال يي ر ه مررم احتدرراد ااما رمل
مالميمول ر ا ليها ر لذعز ز المياوا ب ه ال يي ه مم احتداد ت ع عاا عاتق ت الم.ى ر بدعم ميم مه مكذب تعز ز المياوا ب ه ال يي ه الذابع لهل
 9المادة  )7( 05من النظام األساسي لممفوضية.
10

المادة  02من النظام األساسي لممفوضية.
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ىا )

البشرية ،والعمم والتكنولوجيا:

الموارد

(التعميم،

تكنولوجيا

المعمومات

واالتصاالت ،الشباب ،الموارد البشرية ،العمم والتكنولوجيا .)...
و)

التجارة والصناعة( :التجارة ،الصناعة ،الجمارك ومسائل اليجرة .)...

ز)

االقتصاد الريفي والزراعة( :االقتصاد الريفي ،الزراعة واألمن الغذائي ،الماشية،
البيئة ،المياه والموارد الطبيعية والتصحر .)...

ح)

الشؤون االقتصادية( :التكامل االقتصادي ،المسائل النقدية ،تنمية القطاع
الخاص ،االستثمار وتعبئة الموارد .)...

رابعا -طرق اختيار المرشحين:
أ) المجنة الو ازريةة النتخاب أعضاء المفوضية وفريق الخبراء االستشاريين المستقمين لمساعدة
المجنة الو ازريةة:
 -9تنص المادة  14من النظام األساسي لممفوضية ،بين أمور أخرى ،عمى انو يتم تشكيل
مجموعة مكونة من ممثمين اثنين ( )1لكل إقميم لتولي ميمة االختيار الرئيسية ،11وعالوة

عمى ذلك "تتكون المجموعة من وزراء يساعدىم فريق من الخبراء االستشاريين المستقمين"
 -11وطبقا لممادة  14من النظام األساسي لممفوضية ،ارسمت المفوضية مذكرة بتاريخ  3مارس
 1111إلى عمداء السمك الدبموماسي لالتحاد األفريقي تدعوىم إلجراء المشاورات كل في
إقميمو وتقديم اسمين ( )1لمن يمثميم في المجنة الو ازريةة المعنية بعممية االختيار التمييدية
الرئيسية من أجل انتخاب أعضاء المفوضية في يناير  .1111وتم تشكيل المجنة عمى
النحو التالي:

11

إقميم الوسط:

غينيا االستوائية وتشاد

إقميم الشرق:

إثيوبيا ورواندا

المادة  07و 04من النظام األساسي لممفوضية.
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إقميم الشمال :الجزائر وليبيا
إقميم الجنوب :مالوي وناميبيا
إقميم الغرب:

ليبيريا والسنغال

 -11اجتمعت المجنة الو ازريةة لالنتخاب أعضاء المفوضية في أول جمسة ليا عقدت في ماالبو،
غينيا االستوائية في  15يونيو 1111واعتمدت الطرق الخاصة بانتخاب أعضاء المفوضية
والتي قدمت فيما بعد إلى المجمس التنفيذي .واعتمد المجمس التنفيذي الطرق الخاصة
بانتخاب أعضاء المفوضية بموجب مقرره

)EX.CL/AU/Dec.661(XIX

الذي اعتمده في دورتو العادية التاسعة عشرة المنعقدة في ماالبو بغينيا االستوائية .أما
اختصاصات المجنة الو ازريةة حسبما وردت في طرق اختيار أعضاء المفوضية فيي عمى
النحو التالي:
أ)

االتفاق عمى شكل السيرة الذاتية التي سيقدميا المرشحون؛

ب)

تحميل وتقييم السير الذاتية لممرشحين الثمانين لمناصب المفوضين التي
ستقدميا األقاليم الخمسة إلى المجنة الو ازرية من أجل عممية االختيار
التمييدية الرئيسية ،مع األخذ في االعتبار لمخبرة القارية واالستراتيجية؛

ج)

التأكد من المؤىالت األكاديمية لممرشحين وتحديد معادالتيا؛

د)

تقييم ومقارنة المؤىالت الدراسية والتجربة المينية فيما يخص الحقيبة ذات الصمة
بالنسبة لكل مرشح.

ىا)

وضع تقييم ألداء المفوضين الذين تنتيي مدة واليتيم وتقدموا بطمبات إلعادة
النظر
في منحيم فترة والية ثانية؛

و)

اجراء مقابالت لممرشحين في القائمة النيائية ،رىنا بتوفر الموارد والوقت؛

ز)

العمل بشكل تحميمي وموضوعي عمى تحديد مدى مالءمة كل مرشح لمحقيبة
المعنية؛
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ح)

ضمان التمثيل اإلقميمي العادل والمساواة بين الجنسين.

 -11كما طمبت المجنة الو ازرية من الممثمين الدائمين لالتحاد األفريقي من أعضاء المجنة
والمفوضية ،العمل عمى استكمال اختصاصات فريق الخبراء االستشاريين إلى جانب
الميزانية فيما يتعمق بجميع األنشطة المتصمة باالنتخابات في أديس أبابا ،إثيوبيا .وعميو تم
إستكمال االختصاصات أثناء االجتماع المنعقد في أغسطس  1111والميزانية في أكتوبر
 1111في أديس أبابا ،إثيوبيا.
 -13وفي أعقاب استكمال االختصاصات الخاصة بفريق الخبراء االستشاريين ،عينت المفوضية
األشخاص التالية أسماؤىم كأعضاء في فريق الخبراء االستشاريين المستقمين لمساعدة
المجنة الو ازرية :
البمد

اإلقميم

نوع الجنس

اقميم الوسط
 )1السفير أدولف ناىايو

(بوروندي)

ذكر

 )1الدكتور فيفيان أوندوا بيولي

(الكاميرون)

أنثى

اقميم الشرق
 )3السيد بول نياغا مباتيا

(كينيا)

ذكر

 )4السيد أنيل غايان

(موريشيوس)

ذكر

اقميم الشمال
 )5السيد عبدالمجيد بن خميفة

(تونس)

ذكر

 )6السفير إبراىيم عمى حسن

(مصر)

ذكر

اقميم الجنوب
 )7الدكتور ويمكام سيفامندال زوندي

(جنوب أفريقيا)

ذكر

 )8السفيرة آنا نيمبا

(موزمبيق)

أنثى
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اقميم الغرب
 )9السيد أوغستين لودا

(بوركينا فاسو)

ذكر

 )11السفير اليي كايود إياندا

(نيجيريا)

ذكر

ب ) اختيارالترشيحات لمناصب المفوضين:
 -14تمشيا مع المادة  13من النظام األساسي لممفوضية ،تبدأ عممية االنتخاب باالختيار
المسبق لممرشحين عمى المستوى اإلقميمي.
 -15طمب من كل إقميم إعداد طرقو الخاصة بو لمقائمة المختصرة وانتخاب وتعيين مرشحين
اثنين ( )1بما في ذلك إمرأة لكل حقيبة وبالنسبة لثماني ( )8حقائب ،يتوقع من كل إقميم
تعيين ستة عشر ( )16مرشحا (ثمانية  8رجال وثماني ( )8نساء) بحيث يبمغ المجموع
الكمي ثمانين ( )81مرشحا.
 -16مع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن المفوضية استممت إجمالي الترشيحات البالغة ثالثة
وخمسين ( )31ترشيحا بحمول الموعد النيائي لتقديم الترشيحات ولم يمتثل أي من االقاليم
عمى نحو تام ألحكام المادة  13من النظام األساسي من حيث تقديم الترشيحات بالعدد
المطموب ونوع الجنس لكل حقيبة .وىناك عدد من الترشيحات غير مدعوم بالسيرة الذاتية
أو بيان الرؤية عمى النحو المطموب .وقامت االقاليم بسحب خمسة ( )5ترشيحات من
مجموع الواحد والثالثين ( )31ترشيحا التي كانت قد قدمتيا ،مما ترتب عميو مجموع ستة
وعشرين ( )16ترشيحا

من الثمانين ( )81ترشيحا مطموبا لمجموعة المرشحين عمى

مستوى القارة .إضافة إلى أن فريق الخبراء االستشاريين لم يعتمد أحد ( )1المرشحين بسبب
االفتقار إلى المؤىالت العممية األساسية.
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 -17إن قواعد اجراءات المؤتمر ،وقواعد اجراءت المجمس التنفيذي ،والنظام األساسي لممفوضية
فضال عن طرق انتخاب أعضاء المفوضية لم تنص عمى ما ينبغي أن تفعمو المفوضية في
حالة عدم امتثال اقميم من االقاليم لشروط تقديم الترشيحات.
 -18إن المرشحين الذين تم اختيارىم بيذه الطريقة عمى المستوى اإلقميمي تم تقديميم إلى فريق
الخبراء االستشاريين الذي اجتمع من  14إلى  19نوفمبر  1111في أديس أبابا ،إثيوبيا
لتقييم الترشيحات الواردة لمناصب المفوضين ووضع القائمة النيائية .وتتمثل اختصاصات
فريق الخبراء االستشاريين فيما يمي:
أ)

مساعدة المجنة الو ازريةة في تحميل وتقييم السير الذاتية لممرشحين الثمانية
لمناصب المفوضين والتي تقدميا إليو األقاليم الخمسة لالتحاد األفريقي.

ب ) المساعدة عمى التأكد من حصول المرشحين عمى مؤىالت أكاديمية وتحديد
معادالتيا.
ج)

المساعدة عمى تقييم ومقارنة التجربة المينية بالنسبة لكل مرشح فيما يخص
الحقيبة ذات الصمة.

د)

المساعدة في وضع تقرير شامل وموضوعي حول جميع المرشحين وتقديمو
إلى المجنة الو ازرية.

ىا) أداء أي ميام أخري قد تطمبيا المجنة الو ازرية.
 -19اعد فريق الخبراء االستشاريين تقري ار عن عممية تقييم المرشحين .كما خمص إلى التوصيات
التالية:
أ) تحسين عممية التعيين عبر إعطائيا ترويجا عمى نطاق أوسع عمى المستويات القارية
واإلقميمية والوطنية؛
ب) كجزء من العممية التمييدية ،يتعين إجراء مقابالت لممرشحين في القائمة المختصرة؛

)EX.CL/714 (XX
Page 9

ج) يمكن التعاقد مع خبراء استشاريين أفريقيين إذا دعت الحاجة من أجل المساعدة في
وضع القوائم المختصرة لممرشحين عمى المستوى اإلقميمي؛
د) كجزء من عممية تقديم الطمبات ينبغي أن يطمب من المرشحين تقديم صور موثقة من
مؤىالتيم الدراسية؛
ىا) يجب عمى المفوضية العمل عمى انفاذ القاعدة التي تشترط عمى األقاليم تقديم مرشحين
( )1لكل حقيبة؛
و) يجب عمى المفوضية تقديم تقييم األداء لممفوضين الذين يعاد ترشيحيم لمناصبيم؛
 -11نظرت المجنة الو ازرية في تقرير الخبراء االستشاريين أثناء اجتماعيا المنعقد في ماالبو،
الوزرية عمما بتقرير فريق الخبراء
غينيا االستوائية في  15نوفمبر  .1111أحاطت المجنة ا
االستشاريين بما في ذلك حقيقة أن طمب أحد ( )1المرشحين لم يجر تقييمو نظ ار لعدم استيفائو
لمحد األدنى من المعايير العممية عمى نحو ما ينص عميو النظام األساسي لممفوضية مما ترتب
عميو استالم عدد اجمالي لمترشيحات بمغ خمسة وعشرين ( )15ترشيحا .وبالنظر إلى العدد
المحدود لمترشيحات ،المتمثل في خمسة وعشرين ( )15ترشيحا مقابل العدد المتوقع لثمانين
( )81ترشيحا عمى المستوى القاري ،قررت المجنة الو ازرية أال تضع قائمة مختصرة من
المرشحين الذين تم تقييميم .ثم قررت أن تقدم الخمسة والعشرين مرشحا الذين تنطبق عمييم
المعايير إلى المجمس التنفيذي من أجل انتخابيم وبعد ذلك تعيينيم من قبل المؤتمر.
 -11القائمة النيائية لممرشحين لمناصب المفوضين ترد مرفقة بالممحق
 -11نظ ار لمتحديات التي واجيت فريق الخبراء االستشاريين والمجنة الو ازرية بسبب عدم امتثال
االقاليم لمقواعد الخاصة بتقديم المرشحين ،قدمت المجنة الو ازرية التوصيات التالية من أجل
االنتخابات في المستقبل(بعد يناير :)1111
أ)

ينبغي أن تمتثل الدول األعضاء لمطرق والقواعد؛
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ب) عندما يكون ىناك مرشح واحد ( ،)1ينبغي إعادة فتح المنصب لممزيد
من المرشحين؛
ج) تدعو الحاجة إلى مراجعة عممية االنتخابات برمتيا بغية معالجة التحديات والثغرات
والتطورات المستجدة من أجل تعزيز العممية وجعميا أكثر موثوقية ،بما في ذلك مراجعة
القواعد واإلجراءات القائمة.
خامسا-

إجراءات التصويت:

 -13تنص المادة  )1( 41من قواعد إجراءات المؤتمر عمى البدء بانتخاب رئيس المفوضية
ونائب الرئيس وبعد ذلك يعين المؤتمر المفوضين الذين اختارىم المجمس التنفيذي.
 -14تحكم المادة  38من قواعد إجراءات المجمس التنفيذي طريقة التصويت حيث تنص عمى
اآلتي:
" )1في أي انتخابات لممفوضين يستمر التصويت عمى أي منصب إلى أن يحصل
أحد المرشحين عمى أغمبية ثمثي األصوات المطموبة شريطة أنو إذا ظل االقتراع
الثالث غير حاسم ،يقتصر االقتراع الذي يميو عمى المرشحين ( )1المذين حصال
عمى أكبر عدد من األصوات في االقتراع الثالث.
 )1إذا لم يحصل أي من المرشحين ( )1عمى األغمبية المطموبة بعد ثالث جوالت
من االقتراع ينسحب المرشحون الحاصمون عمى أقل عدد من األصوات.
 )3حيث يوجد مرشحان فقط من البداية ولم يحصل أي منيما عمى األغمبية
المطموبة بعد االقتراع الثالث ،ينسحب المرشح الحاصل عمى أقل عدد من
األصوات ويشرع المرشح المتبقي في الجولة التالية.
 )4إذا لم يحصل المرشح المتبقي عمى أغمبية الثمثين المطموبة في ىذه الجولة ،يعمق
الرئيس االنتخابات.
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 )5حيث يوجد مرشح واحد ( )1من البداية ولم يحصل عمى أغمبية الثمثين المطموبة
بعد االقتراع الثالث ،يعمق الرئيس االنتخابات.
 )6تطبق طريقة التصويت ىذه عمى جميع االنتخابات التي يجرييا المجمس التنفيذي
بخصوص أجيزة االتحاد.
سادسا-

عممية االنتخاب:

-15وفقا لممادة  41من لوائح إجراءات مؤتمر االتحاد يبدأ التصويت بانتخاب رئيس المفوضية
ويأتي بعده انتخاب نائب الرئيس وبعد ذلك يجيز المؤتمر انتخاب المفوضين الذين انتخبيم
المجمس التنفيذي.
 -16يعنى التنفيذ العممي ليذا النيج أن المؤتمر سوف ينتخب رئيس المفوضية ونائب الرئيس
في اليوم األول من دورتو العادية في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في يناير  ،1111وبعد ذلك مباشرة،
يجتمع المجمس التنفيذي مرة أخرى في دورتو العادية النتخاب المفوضين.
-17يعنى ىذا النيج أيضا أن مؤتمر االتحاد سيواصل بحث بنود جدول أعمالو في جمسة
عامة بينما سيجتمع المجمس في قاعة أخرى إلجراء انتخابات المفوضين .وسيتولى المجمس
التنفيذي تقديم أسماء المرشحين إلى المؤتمر لمتعيين.
 -18القائمة النيائية لممرشحين مرفقة كممحق.
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ANNEX.1
الممحق ()1

قائمة الترشيحات المختصرة
القائمة النهائية لممرشحين لمناصب المفوضين كما قررتها
المجنة الوزارية ال نتخاب المفوضين
السمم واألمن

المنصب
اإلقميم

نوع الجنس

1

رمضان لعمامرة

الشمال

ذكر

1

بيوس موكغواري

الجنوب

ذكر

3

كونجيت سينجيورجيس

الشرق

أنثى
الشؤون السياسية

المنصب
اإلقميم

نوع الجنس

1

ناغوم ياماسوم

الوسط

ذكر

1

كموتيمد نيراجي ار

الوسط

أنثى

3

عائشة ل .عبداليي

الغرب

أنثى

4

فايدة ماراموك ميتيفو

الوسط

أنثى

5

موستاك موراد

الجنوب

ذكر

6

ىيسفينا روكاتو

الجنوب

أنثى

7

جنيفياف دياللي تسيغا

الغرب

أنثى

البنية التحتية والطاقة

المنصب
اإلقميم

نوع الجنس
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1

اليام محمود

الشمال

أنثى

1

يوفي شينجي ميمو

الوسط

أنثى

3

فيشنو دوت بوربو

الشرق

ذكر
الشؤون االجتماعية

المنصب
اإلقميم

نوع الجنس

1

شارلس بيكوي بينام

الوسط

ذكر

1

ماري بيير لويد

الشرق

أنثى

3

نغرامباتينا سوكاتي

الوسط

أنثى

4

رودو شيتيغا

الجنوب

أنثى

5

مصطفى سيديكي كالوكو

الغرب

ذكر

أودجيمباي

التجارة والصناعة

المنصب
اإلقميم

نوع الجنس

1

تيودو ار أوندو مبا

الوسط

ذكر

1

فاتيما ىرم اسيل

الوسط

أنثى

المنصب
1

جان بيير إزين

الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا
اإلقميم

نوع الجنس

الغرب

ذكر
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االقتصاد الريفي والزراعة

المنصب

اإلقميم

نوع الجنس

1

روضة تيموسيمي

الشرق

أنثى

1

أوغوموديستي ماروابوال

الجنوب

ذكر
الشؤون االقتصادية

المنصب
اإلقميم

نوع الجنس

1

نغويتا ريني كواسي

الغرب

ذكر

1

أوكا أتينغا اكسافيري

الوسط

أنثى
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