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 :أوال. مقدمة

يقية في النظام الدولي في دورتها العادية اجتمعت المجنة الوزارية لمترشيحات األفر  .1
في مالبو، غينيا االستوائية برئاسة  2014يونيو  23الخامسة والعشرين في 

 معالي السيد الموقر سام كوتيزا، وزير خارجية جمهورية أوغندا.
بعد افتتاح الجمسة واتباع اإلجراءات المعمول بها، قدم الرئيس البنود المدرجة في  .2

 الدورة.جدول أعمال 
أعطى الكممة لممثل إدارة الشؤون السياسية لتقديم التقرير عن وضع تنفيذ المقرر  .3

EX.CL/Dec.821 (XXIV)  وكذلك الترشيحات األفريقية الجديدة في النظام الدولي
التي من المفروض أن تقدم المجنة الوزارية توصيات بشأنها إلى الدورة العادية 

 فيذي.الخامسة والعشرين لممجمس التن

 ثانيا: المشاركة:

شاركت في االجتماع الدول التالية األعضاء في المجنة: الجزائر، أنجوال، جنوب  .4
أفريقيا، بنين، بوروندي، الكاميرون، جيبوتي، غامبيا، مالوي، موريشيوس، 

 السنغال، سيرا ليون، تشاد، تونس، أوغندا.

 ثالثا: اعتماد جدول األعمال:

 ال التالي:اعتمدت المجنة جدول األعم .5
 ؛(  EX.CL/Dec.780 (XXIII)تنفيذ المقرر  (1)
 األفريقية لمناصب في النظام الدولي؛بحث الترشيحات  (2)
 ما يستجد من أعمال. (3)
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 : EX.CL/DEC.780(XXIII) تنفيذ المقرر .رابعا

الترشيحات  بشأن EX.CL/Dec.780(XXIII)أحاطت المجنة عمما بوضع تنفيذ المقرر  .6
وافقة عميها خالل الدورة الرابعة والعشرين المنعقدة في يناير األفريقية التي تمت الم

 في أديس أبابا، إثيوبيا. 2014
أعرب أعضاء المجنة عن أسفهم بأن بعض الدول األعضاء لم تحترم المقررات  .7

مناصب داخل شغل الصادرة عن المؤتمر، والتي تجيز الترشيحات األفريقية ل
 التخاذ قرار بشأنها.ألة إلى المجمس التنفيذي النظام الدولي. وطمبوا رفع هذه المس

كما طمبوا تطبيق النظام الداخمي المتعمق بالعقوبات التي تُفرض في مثل هذه  .8
 الحاالت. 

 المناقشات والتوصيات:خامسا. 

بالترشيحات الجديدة في النظام الدولي، قررت المجنة أنها لن تبحث سوى  فيما يتعمق .9
، ما لم يتم خابات بشأنها خالل السنة الجاريةالترشيحات التي ستجرى االنت

في حاالت التناوب أو عندما التوصل إلى توافق بشأن المنصب داخل األقاليم 
وقتا لمقيام بحممة أو تأجيل النظر في الترشيحات األخرى إلى دورات  تقتضي

 ك االنتخابات. المجنة السابقة لتم
يقي في كل من جنيف ونيو يورك مكتبي التمثيل لالتحاد األفر من لمجنة طمبت ا .10

حول  يندارة الشؤون السياسية بمقترحات السفراء األفريقيإصمة موافاة بموا
عضاء عمى الترشيحات بهدف معالجة فعالة لتمك الترشيحات وتشجيع الدول األ

  لدى المفوضية كي تقوم المجنة الوزارية ببحثها.تها بعثاتقديم ترشيحاتها بواسطة 
 مى الترشيحات اآلتية: وافقت المجنة ع .11
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-3102منصب األمين العام لممنظمة العالمية لألرصاد الجوية لمفترة  (1)
 ؛من جنوب أفريقيا السيد جيريميا لنجوازاترشيح ، 3131

-2015لمفترة  منصب عضو ورئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية (2)
، ترشيح 2014في نيو يورك في  ى، خالل االنتخابات التي ستجر 2018
 ؛، من جمهورية سيراليونكينغسون بابي رودسالسيد 

-2016لمفترة   منصب عضو في وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة (3)
  ؛، من جمهورية الجابونالسيد جان كريستيان أوبام، ترشيح 2021

 خاللمنصب عضو في المجنة االستشارية لمميزانية والمسائل اإلدارية،  (4)
السيد عمي عياد ، ترشيح 2014في نوفمبر  ىاالنتخابات التي ستجر 

 ؛من دولة ليبيا كرير
 المرأةضد عضو في لجنة األمم المتحدة  لمقضاء عمى التمييز منصب  (5)

؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالسيدة خيرة أوغيني من  ترشيح
من جمهورية موريشيوس؛  السيدة ناواماني راتنا )براميال( باتنوترشيح 
 ؛من جمهورية مصر العربية نائمة جابر السفيرةوترشيح 

السمكية والالسمكية  االتحاد الدولي لالتصاالتمنصب عضو في مجمس  (6)
الجمهورية الجزائرية  ترشيحبوركينا فاسو؛ ، ترشيح 2018-2014لمفترة 

؛ جمهورية غانا ترشيحجمهورية السنغال؛  ترشيحالديمقراطية الشعبية؛ 
 هورية مصر العربية؛جم وترشيحجمهورية كينيا؛  وترشيح

التحاد الدولي منصب مدير مكتب تطوير االتصاالت السمكية والالسمكية ل (7)
 20من  ىخالل االنتخابات التي ستجر  السمكية والالسمكية، لالتصاالت

السيد في بوزان، كوريا الجنوبية، ترشيح  2014نوفمبر  7أكتوبر إلى 
 من بوركينا فاسو؛  براهيما سانو
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 التحاد الدولي لالتصاالتل نظيم االتصال اإلذاعيمنصب عضو لجنة ت (8)
في بوزان في كوريا  ىخالل االنتخابات التي ستجر السمكية والالسمكية، 

السيدة أنيسة ، ترشيح 2014نوفمبر  07أكتوبر إلى  20الجنوبية من 
السيد ستارلي ح وترشيح من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قالل

 هورية كينيا؛من جم كينج كيبي
 جمهورية بوركينا، ترشيح منصب عضو المجمس االقتصادي واالجتماعي (9)

الجمهورية اإلسالمية ؛ وترشيح جمهورية غانا؛ وترشيح فاسو
 ؛   جمهورية زيمبابوي؛ وترشيح وغنداجمهورية أ؛ وترشيح الموريتانية

؛ وترشيح جمهورية ناميبيا، ترشيح منصب عضو لجنة المؤتمرات (10)
 جمهورية أفريقيا الوسطى؛ 

 ؛جنوب أفريقيا، ترشيح والصين 77منصب رئيس مجموعة الــ (11)
خالل االنتخابات المزمع  دستور األغذيةمنصب نائب رئيس لجنة  (12)

البروفيسور في جنيف؛ وترشيح  2014يوليو  18إلى  14إجراؤها من 
   صالح أبو راية، من أوغندا؛ 

تي ُقدمت في موعد متأخر بموجب شيحات القررت المجنة أيضا الموافقة عمى التر  .12
من النظام الداخمي المنقح لمجنة الوزارية لالتحاد األفريقي بشأن  11المادة 

الترشيحات داخل النظام الدولي، لكن دون أن تمس بتمك التي ُقدمت في 
 مواعيدها.

-2015لمفترة  لتوحيد المقاييسمنصب عضو مجمس المنظمة الدولية  (1)
 ،كينيا، ترشيح 2014تخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر أثناء االن 2017

األستاذة ران أالبيني ، ترشيح منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية (2)
 ،من جمهورية بنين جانسو
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منصب عضو في المجنة االستشارية لممراجعة المستقمة التابعة لألمم  (2)
السيد يح ، ترش2014في نوفمبر  ىخالل االنتخابات التي ستجر ، المتحدة

 من جمهورية غانا؛ ريتشارد كارتيي كارتي
، منصب األمين العام لالتحاد األفريقي لالتصاالت السمكية والالسمكية (2)

 من جمهورية النيجر؛  السيد عبد الكريم سومايالترشيح 
، خالل االنتخابات منصب عضو في لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل (5)

السيد سمباال يو يورك، ترشيح ، في ن2014يونيو  25التي ستجرى في 
من جمهورية تونس؛  السيد حاتم قطرانمن جمهورية مالي؛ ترشيح  تراوري

من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  السيدة لويزة أوصديقترشيح 
  من جمهورية مصر العربية؛ السفير جهاد مهديوترشيح  الشعبية؛

ترشيح ، 2017-2015لمفترة  منصب عضو في مجمس حقوق اإلنسان (6)
؛ جمهورية غانا؛ وترشيح جمهورية الكونغووترشيح  ؛بوتسواناجمهورية 

 ؛وترشيح جمهورية نيجيريا االتحادية
، منصب منسق البمدان النامية في الشراكة العالمية لمتنمية الفعالة (7)

 .أوغنداترشيح جمهورية 
من فيما يتعمق بمنصب رئيس مجموعة البنك األفريقي لمتنمية، طمبت المجنة  .13

الدول المذكورة أدناه، التي قدمت ترشيحات، إجراء مشاورات بغية اقتراح ترشيح 
مر بجمهورية السنغال، وجمهورية سيرا ليون، والجمهورية واحد. ويتعمق األ

 دية. االتونسية، وجمهورية نيجيريا االتح
تشجع فيما يتعمق بمنصب المدير اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية، قررت المجنة  .14

عمى مواصمة المشاورات بغية التوصل إلى توافق. في حالة عدم التوصل إلى 
  وهم: ،اتالنتخابلالخمسة توافق، توصي المجنة بالمرشحين 

 ، من جمهورية مالي؛نافو تراوريفاتوماتي الدكتورة  (1)
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 ، من جمهورية بوتسوانا؛الدكتور ماتشيديزو مويتي (2)
 ية كوت ديفوار؛، من جمهور يومان-البروفيسور تيريز أيا ندري (3)
 ، من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛الدكتور جان ماري أوكوو بيمي (4)
 ، من جمهورية بنين.جازار اكوكو دوروتي-البروفيسور كيندي (5)

فيما يتعمق بمنصب مساعد األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت السمكية  .15
ورة أدناه والتي طمبت المجنة من البمدان المذك، 2018-2014والالسمكية لمفترة 

وقد سحبت تونس  تعيين مرشح واحد. حولمشاورات إجراء الترشيحات، القدمت 
 ترشيحها لتسهيل التوصل إلى حل توافقي حول هذا المنصب. 

 ؛السيد شوال تايمورترشيح بخصوص جمهورية نيجيريا االتحادية  (1
 حمدالسيدة فاطماتو منت مترشيح خصوص بالموريتانية لجمهورية اإلسالمية  (2

 السالك. 
فيما يتعمق باالنتخاب لمنصب رئيس جمعية الدول األطراف في نظام روما  .16

لممحكمة الجنائية الدولية، طمبت المجنة من جمهورية السنغال وجمهورية  األساسي
سيراليون وجمهورية بوتسوانا مواصمة المشاورات لمتوصل إلى تعيين مرشح واحد 

  ألفريقيا.
 النتخابات، وهي: سابقة لالترشيحات اآلتية إلى الدورة القررت المجنة تأجيل بحث  .17

لمنصب عضو غير دائم  جمهورية السنغال، ترشيح 2015دورة يناير  (0)
 ؛ 2017-2016في مجمس األمن لألمم المتحدة، لمفترة 

لمنصب عضو  جمهورية غينيا االستوائية، ترشيح 2017 دورة يناير (2)
  ؛2018/2019لمفترة غير دائم في مجمس األمن لألمم المتحدة، 

دائم  لمنصب عضو غيرجمهورية تونس  ، ترشيح2019دورة يناير  (2)
 . 2021-2020في مجمس األمن لألمم المتحدة لمفترة 
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لم الترشيحات لممناصب الواردة أدناه قد تمت بالفعل،  بعد أن الحظت المجنة أن .18
  تقم ببحث الترشيحات لممناصب المذكورة.

، 2017-2014لمفترة  العمل الدولي منصب عضو مجمس إدارة مكتب (1)
 غندا، عقب المشاورات التي أجرتهاترشيح جمهورية السودان، جمهورية أو 

الذي   EX.CL.Dec.398(XII)لجنة العمل والشؤون االجتماعية طبقا لممقرر
يقضي بأن تتبع الترشيحات لمناصب داخل منظمة العمل الدولية هذا 

 اإلجراء.
المشتركة لحفظ التراث الثقافي غير  منصب عضو المجنة الحكومية (2)

، 2014يونيو  5إلى  2خالل االنتخابات المزمع إجراؤها من  المادي
  .من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ترشيح السيد سميمان حاشي

خالل االنتخابات  لمعوقينامنصب عضو لجنة األمم المتحدة لحقوق  (3)
 ،، ترشيح جمهورية النيجر2014 يونيو 12إلى  10من  إجراؤها المزمع

 كينيا.  وترشيح جمهورية

 :عمالأ. ما يستجد من دساسا

عمى جناح مشاورات أن تقوم بذلك مدعوة إلجراء الطمب رئيس المجنة من الدول ال .19
 لترشيحات العالقة.التعجيل بمعالجة اسرعة بغية ال

- 
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