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I. INTRODUÇÃO  
 
1. O Comité Ministerial das Candidaturas Africanas no seio do Sistema Internacional 
reuniu-se, na sua 33ª Sessão Ordinária, a 28 de Junho de 2018, em Nouakchott, 
Mauritânia, sob a presidência de Sua Excelência Alie Kabba, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação Internacional da República de Sierra Leone  
 
2. Depois de ter aberto a sessão, o Presidente saudou os seus colegas e exprimiu a 
sua inteira satisfação por participar e presidir os trabalhos do Comité, pela primeira vez 
como Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Sierra Leone. 
De seguida, deu a palavra à Comissária para os Assuntos Políticos para fazer o discurso 
de abertura. 

 
3. A Embaixadora Minata Samate Cessouma, Comissária para os Assuntos 
Políticos, tomou a palavra para reiterar a plena disposição do Departamento, que 
assegura o Secretariado deste Comité, prestando o seu apoio no cumprimento da missão 
deste último. Ela insistiu no papel crucial do Comité para o posicionamento da África na 
arena internacional assim como a boa gestão das candidaturas africanas. Ao reconhecer 
que o Comité realizou grandes progressos no cumprimento da sua missão, depois da 
aprovação, em Julho de 2014, do Regimento Interno Revisto, principalmente a redução 
do número das candidaturas africanas, o que é uma contradição, constituindo uma 
admiração a África, comparativamente com outras regiões, que não estão bem 
organizadas neste domínio, incluindo um grande apoio aos candidatos africanos 
aprovados. Ao recordar a necessidade da revisão do Regimento Interno, a Comissário 
afirmou que serão rapidamente tomadas disposições para se proceder a essa revisão. 

 
4. Depois de observar os procedimentos protocolares em uso, o Presidente 
submeteu a Agenda da Reunião para aprovação dos Membros. 

 
II. PARTICIPAÇÃO  

 

5. Os Estados Membros que se seguem, Membros do Comité, estiveram presentes 
na reunião: Angola, Burkina Faso, Congo, Gabão, Eritreia, Egipto, Guiné Equatorial, 
Lesotho, Malawi, Nigéria, Ruanda, Sierra Leone, Tanzânia, Togo e Líbia. 
 
III. ADOPÇÃO DA AGENDA  
 
6. O Comité adoptou a seguinte Agenda: 
 

(i) Implementação da Decisão EX.CL/Dec.1005 (XXXII); 
(ii) Análise das candidaturas africanas para postos no sistema internacional; 
(iii) Questões diversas. 
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IV. IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO EX.CL/Dec.1005 (XXXII) 
 
7. O Secretariado apresentou o Relatório sobre o estado de implementação da 
Decisão EX.CL/Dec.1005 (XXXII), relativa às candidaturas aprovadas pelo Conselho 
Executivo, durante a sua 32ª Sessão.  

 
8. O Comité tomou nota do ponto de situação da implementação da Decisão acima 
referida, sobre as candidaturas africanas aprovadas durante a 32ª Sessão do Conselho 
Executivo, realizada em Janeiro de 2018, em Adis Abeba, Etiópia. O Comité felicitou-se 
pelos progressos registados no que tange as candidaturas aprovadas pelo Conselho 
Executivo. Lamentou o facto de alguns Estados Membros não terem ainda tomado 
medidas suficientes para se conformarem com as regras de procedimento do Comité 
Ministerial das Candidaturas Africanas no seio do Sistema Internacional. O Comité 
recomenda ao Conselho Executivo para tomar nota dos candidatos eleitos assim como 
daqueles que não foram eleitos (ver o relatório). 

 
9. No que diz respeito ao posto de Director do Escritório de Desenvolvimento das 
Telecomunicações, o Comité foi informado sobre o fracasso as consultas efectuadas 
entre as delegações da Nigéria e do Zimbabwe, em conformidade com a solicitação do 
Conselho Executivo, em Janeiro de 2018. O Comité recomendou a realização da última 
consulta entre os Chefes de Estado dos dois países, incluindo o Presidente da República 
de Sierra Leone, na sua qualidade de Presidente do país que preside o Comité de 
Candidaturas, tendo em vista a busca de uma solução mais pacífica para esta questão, 
entre os candidatos Dr. Cosmas Zavava, da República do Zimbabwe, e o Senhor 
William Ijeh, da República Federal da Nigéria. Todavia, em caso de falta de consenso, 
deve ser tomada uma decisão sobre esta questão. 

 
10. O Comité recomendou que os Embaixadores dos Países Membros do Comité 
Ministerial das Candidaturas Africanas no seio do Sistema Internacional constituam o 
Subcomité de Candidaturas, cuja criação foi decidida pelo Conselho Executivo. De igual 
modo, o Comité recomendou que este Grupo se reúna em sessões extraordinárias, à 
margem das sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, para 
deliberar sobre questões de interesse comum. 

 
11. O Comité solicitou ao Secretariado a tomar todas as disposições necessárias para 
assegurar um apoio multiforme aos candidatos aprovados pelos mecanismos da União 
Africana.  
 
V. ANÁLISE DAS CANDIDATURAS AFRICANAS PARA POSTOS NO SISTEMA 

INTERNACIONAL  
 

12. O Secretariado apresentou as candidaturas submetidas à aprovação do Conselho 
Executivo durante a sua 33ª Sessão Ordinária. 

 
13. O Comité, após debate, recomendou ao Conselho Executivo para aprovar as 
seguintes candidaturas para eleição ou reeleição aos postos de: 
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(i) Membro do Comité de Contribuições das Nações Unidas, para o 

período 2019 – 2021, durante as eleições agendadas para 2 de Novembro 
de 2018, em Nova Iorque: 

 República do Quénia; 
 

(ii) Membro do Comité de Regulação das Radiocomunicações (CRR/RRB) 
da União Internacional das Telecomunicações, para o período 2019 - 
2022, durante as eleições que serão realizadas à margem da Conferência 
dos Plenipotenciários, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, a decorrer de 
29 de Outubro a 16 de Novembro de 2018: 

 Senhor Hassan Talib, do Reino de Marrocos.  
 

(iii) Membro da Comissão da Função Pública Internacional (CFPI), para o 
período 2019 – 2022, durante as eleições que serão realizadas à margem 
da 73ª Sessão Ordinária da Assembleia geral das Nações Unidas, em 
Novembro de 2018, em Nova Iorque: 

 Senhor Ali Said Krir, do Estado da Líbia;  

 Embaixador Andrew G. Bangali, da República de Sierra Leone.  
 

(iv) Secretário-geral da Organização Internacional da Francofonia (OIF), 
durante as eleições agendadas para os dias 11 e 12 de Outubro de 2018, 
à margem da XVII Cimeira da Francofonia, a decorrer em Erevan, Arménia:  

 Senhora Louise Mushikiwabo, da República do Ruanda.  
 

(v) Membro do Conselho dos Governadores da Agência Internacional da 
Energia Atómica (AIEA), para o período 2018 - 2020, durante as eleições 
agendadas para Setembro de 2018, em Viena:  

 Reino de Marrocos; 

 República do Gana. 
 

(vi) Membro do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, para 
o período 2019 - 2021, durante as eleições agendadas para Outubro de 
2018, à margem da 73ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em Nova Iorque:  

 República do Togo; 

 República dos Camarões; 

 Burkina Faso; 

 República Federal da Somália; 

 Estado da Eritreia.  
 

(vii) Membro do Comité Consultivo para as Questões Administrativas e 
Orçamentais das Nações Unidas, durante as eleições agendadas para 
Novembro de 2018:  

 Senhor Makiesse Augusto, República de Angola; 
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 Embaixador Yves Eric AHOUSSOUGBEMEY, da República do Benin;  
 

(viii) Membro do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, para o 
período 2020 – 2021, durante as eleições agendadas para Novembro de 
2019, em Nova Iorque:  

 República dos Camarões; 

 República Democrática do Congo; 

 1 posto a ser preenchido pela África Austral; 

 1 posto a ser preenchido pela África Ocidental.  
 

O Comité solicita ao Grupo Africano em Nova Iorque a efectuar consultas 
para recomendar dos representantes da África Austral e da África Ocidental. 

 
(ix) Membro do Comité de Conferências das Nações Unidas, para o 

período 2019 - 2021, durante as eleições agendadas para o Novembro de 
2018, em Nova Iorque: 

 República do Senegal; 

 Um (1) a ser preenchido pela África Central. 
 

O Comité solicita ao Grupo Africano em Nova Iorque a organizar consultas 
para recomendar o candidato da África Central para ocupar este posto. 

 
(x) Membro do Conselho da União Internacional das Telecomunicações, 

para o período 2019 - 2022, durante as eleições que serão realizadas à 
margem da Conferência dos Plenipotenciários, de 29 de Outubro a 16 de 
Novembro de 2018, em Dubai, Emirados Árabes Unidos: 

 República do Ruanda;  

 Reino de Marrocos;  

 República do Sudão; 

 República do Mali.  
 

Estas candidaturas são aprovadas, adicionando-as à candidatura da 
República Federal da Nigéria, aprovada em Julho de 2017, bem como as 
da República do Quénia, da República Democrática e Popular da Argélia, 
da República da África do Sul, de Burkina Faso e da República do Togo, 
aprovadas em Janeiro de 2018. Durante este mandato, devem ser 
preenchidos treze postos. 

 
(xi) Membro Não Permanente do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, para o período 2020 - 2021, durante as eleições que serão realizadas 
à margem da 74ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2019, 
as seguintes candidaturas: 

 República da Tunísia; 

 Um (1) posto a ser preenchido pela África Ocidental 
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O Comité solicita à África Ocidental a efectuar consultas para designar, entre 
a República do Gana, a República do Níger e a República da Libéria, do país 
que vai representar esta Região, no seio do Conselho, para o período acima 
indicado.  

 
(xii) Eleição do País que deve acolher a 24ª Sessão da Assembleia Geral 

da Organização Mundial do Turismo (OMT), a ser realizada em 
Marraquexe, em 2021, durante as eleições que terão lugar à margem da 
23ª Sessão da Assembleia Geral da OMT, em Setembro de 2019, na 
Rússia, as seguintes candidaturas:  

 Reino de Marrocos; 

 Um (1) posto a ser preenchido, no âmbito da rotatividade entre a 
África Oriental e a África Austral; 

 Um (1) posto a ser preenchido, no âmbito da rotatividade entre a 
África Central e a África do Norte.  

 
O Comité solicita ao Grupo Africano em Nova Iorque a efectuar consultas 
para a designação de candidatos para os dois postos remanescentes.  

 
(xiii) Para o posto de Director-geral Adjunto da Organização Internacional 

para as Migrações, durante as eleições agendadas para Junho/Julho de 
2019, à margem da Sessão Especial do Conselho da Organização 
Internacional para as Migrações, em Genebra, Suíça. O Comité solicitou à 
República do Sudão e à República Federal Democrática da Etiópia a 
efectuar consultas, com vista a designar, entre o Senhor Ashraf El Nour 
Mustafa, da República do Sudão, e o Embaixador Negash Kebret 
Botora, da República Federal Democrática da Etiópia, como candidato 
para este posto e submeter um relatório ao Comité, em Janeiro de 2019. 

 
14. No que diz respeito aos postos que se seguem, o Comité decidiu proceder à sua 
transferência para os Grupos Africanos, a fim de efectuar consultas: 

 
(i) Para o posto de Presidente do Conselho dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas, para o período de 2019, durante as eleições agendadas 
para Setembro de 2018, o Comité solicita ao Grupo Africano em Genebra a 
efectuar consultas para a designação, entre a República do Senegal e a 
República da África do Sul, do país que deve ser candidato a este posto. 

 
15. Relativamente aos seguintes postos, o Comité decidiu tomar nota e adiar a sua 
análise para as próximas sessões: 

 
(i) Para o posto de Juiz no Tribunal Internacional do Direito do Mar, durante 

as eleições que serão realizadas à margem da 30ª Sessão dos Estados 
Partes, em Junho de 2020. O Comité decidiu, na sequência da retirada, pela 
República de Sierra Leone, da candidatura do Embaixador Keh Kamara, 
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tomar nota da candidatura do Dr. Maurice Kengne Kamda e adiar a sua 
análise para as próximas sessões do Conselho Executivo; 

(ii) Para o posto de Membro do Comité do Património Mundial da UNESCO, 
durante as eleições agendadas para Novembro de 2019, em Paris, o Comité 
decidiu tomar nota da candidatura da República Árabe do Egipto, no Grupo 
(b), e solicitar ao Grupo Africano em Paris a efectuar consultas para a 
designação dos quatro países que devem ocupar os postos vagos, em 2019. 

 
VI. QUESTÕES DIVERSAS  

 

16. Relativamente às questões diversas, o Presidente felicitou os Membros do 
Comité, tendo reiterado que o seu trabalho não se limita apenas à aprovação de 
candidaturas, pois afigura-se importante fazer o acompanhamento dos candidatos até a 
sua eleição.  
 
17. Uma vez esgotada a agenda, o Presidente procedeu ao encerramento da reunião.  
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PROJECTO DE DECISÃO SOBRE AS CANDIDATURAS AFRICANAS 
NO SEIO DO SISTEMA INTERNACIONAL  

Doc. EX.CL/1096(XXXIII) 
 
O Conselho Executivo, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório do Comité Ministerial das Candidaturas Africanas no 

Sistema Internacional; 
 
2. APROVA:  
 

(i) Para o posto de Membro do Comité de Contribuições das Nações 
Unidas, para o período 2019 – 2021, durante as eleições agendadas para 
2 de Novembro de 2018, em Nova Iorque, as seguintes candidaturas: 

 República do Quénia; 
 

(ii) Para o posto de Membro do Comité de Regulação das 
Radiocomunicações (CRR/RRB) da União Internacional das 
Telecomunicações, para o período 2019 - 2022, durante as eleições que 
serão realizadas à margem da Conferência dos Plenipotenciários, em 
Dubai, Emirados Árabes Unidos, a decorrer de 29 de Outubro a 16 de 
Novembro de 2018, a seguinte candidatura: 

 Senhor Hassan Talib, do Reino de Marrocos.  
 

(iii) Para o posto de Membro da Comissão da Função Pública Internacional 
(CFPI), para o período 2019 – 2022, durante as eleições que serão 
realizadas à margem da 73ª Sessão Ordinária da Assembleia geral das 
Nações Unidas, em Novembro de 2018, em Nova Iorque, as seguintes 
candidaturas: 

 Senhor Ali Said Krir, do Estado da Líbia;  

 Embaixador Andrew G. Bangali, da República de Sierra Leone.  
 

(iv) Para o posto de Secretário-geral da Organização Internacional da 
Francofonia (OIF), durante as eleições agendadas para os dias 11 e 12 
de Outubro de 2018, à margem da XVII Cimeira da Francofonia, a decorrer 
em Erevan, Arménia, a seguinte candidatura:  

 Senhora Louise Mushikiwabo, da República do Ruanda.  

 
3. TOMA IGUALMENTE NOTA e DECIDE aprovar as seguintes candidaturas:  
 

(i) Para o posto de Membro do Conselho dos Governadores da Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA), para o período 2018 - 2020, 
durante as eleições agendadas para Setembro de 2018, em Viena, as 
seguintes candidaturas:  

 Reino de Marrocos; 
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 República do Gana. 

 
(ii) Para o posto de Membro do Conselho dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas, para o período 2019 - 2021, durante as eleições 
agendadas para Outubro de 2018, à margem da 73ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, as seguintes 
candidaturas:  

 República do Togo; 

 República dos Camarões; 

 Burkina Faso; 

 República Federal da Somália; 

 Estado da Eritreia.  

 
(iii) Para o posto de Membro do Comité Consultivo para as Questões 

Administrativas e Orçamentais das Nações Unidas, durante as eleições 
agendadas para Novembro de 2018, as seguintes candidaturas:  

 Senhor Makiesse Augusto, da República de Angola; 

 Embaixador Yves Eric AHOUSSOUGBEMEY, da República do 
Benin;  

 
(iv) Para o posto de Membro do Conselho Económico e Social das Nações 

Unidas, para o período 2020 – 2021, durante as eleições agendadas para 
Novembro de 2019, em Nova Iorque, as seguintes candidaturas:  

 República dos Camarões; 

 República Democrática do Congo; 

 Dois (2) postos ficaram por preencher pela África Austral e pela 

África Ocidental. 

 
O Comité decidiu aprovar as candidaturas da República dos Camarões e da República 
do Congo, solicitando ao Grupo Africano em Nova Iorque a efectuar consultas para 
recomendar os representantes da África Austral e da África Ocidental. 
 

(v) Para o posto de Membro do Comité de Conferências das Nações 
Unidas, para o período 2019 - 2021, durante as eleições agendadas para 
o Novembro de 2018, em Nova Iorque, as seguintes candidaturas: 

 República do Senegal; 

 Um (1) posto ficou por ser preenchido pela África Central. 

 
O Comité solicita ao Grupo Africano em Nova Iorque a organizar consultas para a 
designação do candidato da África Central para ocupar este posto. 
 

(vi) Para o posto de Membro do Conselho da União Internacional das 
Telecomunicações, para o período 2019 - 2022, durante as eleições que 
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serão realizadas à margem da Conferência dos Plenipotenciários, de 29 de 
Outubro a 16 de Novembro de 2018, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, 
as seguintes candidaturas: 

 República do Ruanda;  

 Reino de Marrocos;  

 República do Sudão; 

 República do Mali.  

 
Estas candidaturas são aprovadas, adicionando-as à candidatura da República Federal 
da Nigéria, aprovada em Julho de 2017, bem como as da República do Quénia, da 
República Democrática e Popular da Argélia, da República da África do Sul, de Burkina 
Faso e da República do Togo, aprovadas em Janeiro de 2018. Durante este mandato, 
devem ser preenchidos treze postos. 
 

(vii) Para o posto de Membro Não Permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, para o período 2020 - 2021, durante as eleições que 
serão realizadas à margem da 74ª Sessão da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 2019, as seguintes candidaturas:  

 República da Tunísia; 

 Um (1) posto a ser preenchido pela África Ocidental. 

 
O Comité solicita à África Ocidental a efectuar consultas para a designação, entre a 
República do Gana, a República do Níger e a República da Libéria, o país que vai 
representar esta Região no seio do Conselho, para o período acima indicado. 
 

(viii) Para a Eleição do País que deve acolher a 24ª Sessão da Assembleia 
Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), a ser realizada em 
Marraquexe, em 2021, durante as eleições que terão lugar à margem da 
23ª Sessão da Assembleia Geral da OMT, em Setembro de 2019, na 
Rússia, a seguinte candidatura:  

 Reino de Marrocos.  
 

(ix) Para o posto de Membro do Comité de Atribuição do Prémio das Nações 
Unidas para a População, as seguintes candidaturas: 

 República da Libéria; 

 Um (1) assento a ser preenchido no âmbito da rotatividade entre as 

Regiões Oriental e Austral; 

 Um (1) assento a ser preenchido no quadro da rotatividade entre as 

Regiões Central e Norte.  

 
O Comité solicita ao Grupo Africano em Nova Iorque a efectuar consultas para a 
designação de candidatos para os dois postos remanescentes. 
 
4. SOLICITA, RELATIVAMENTE: 
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(i) Ao posto de Director-geral Adjunto da Organização Internacional para 
as Migrações, durante as eleições agendadas para Junho/Julho de 2019, 
à margem da Sessão Especial do Conselho da Organização Internacional 
para as Migrações, em Genebra, Suíça. O Comité solicitou à República do 
Sudão e à República Federal Democrática da Etiópia a efectuar consultas, 
com vista a designar, entre o Senhor Ashraf El Nour Mustafa, da 
República do Sudão, e o Embaixador Negash Kebret Botora, da 
República Federal Democrática da Etiópia, como candidato único para este 
posto e submeter um relatório ao Comité, em Janeiro de 2019;  
 

(ii) Ao posto de Director do Escritório de Desenvolvimento das 
Telecomunicações, durante as eleições que serão realizadas de 29 de 
Outubro a 26 de Novembro de 2018, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, 
à margem da Conferência dos Plenipotenciários, a organização da última 
consulta entre os Chefes de Estado dos dois países, incluindo o Presidente 
da República de Sierra Leone, na sua qualidade de Presidente do que país 
que preside o Comité de Candidaturas, tendo em vista a busca de uma 
solução mais pacífica para esta questão, entre os candidatos Dr. Cosmas 
Zavazava, da República do Zimbabwe, e o Senhor William Ijeh, da 
República Federal da Nigéria. Todavia, em caso de falta de consenso, deve 
ser tomada uma decisão; 

 

(iii) Para o posto de Membro do Comité do Património Mundial da 
UNESCO, durante as eleições agendadas para Novembro de 2019, em 
Paris, o Comité decidiu tomar nota da candidatura da República Árabe do 
Egipto, no Grupo (b), e solicitar ao Grupo Africano em Paris a efectuar 
consultas para a designação dos quatro países que devem ocupar os 
postos vagos, em 2019; 

 

(iv)  Para o posto de Presidente do Conselho dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas, para o período de 2019, durante as eleições agendadas 
para Setembro de 2018, o Comité solicita ao Grupo Africano em Genebra 
a efectuar consultas para a designação, entre a República do Senegal e a 
República da África do Sul, do país que deve ser candidato a este posto. 

 
5. DECIDE, NO QUE RESPEITA o seguinte posto, tomar nota e adiar a sua análise 

para as próximas sessões: 
 

(i) Juiz no Tribunal Internacional do Direito do Mar, durante as eleições que 
serão realizadas à margem da 30ª Sessão dos Estados Partes, em Junho de 
2020. O Comité decidiu, na sequência da retirada, pela República de Sierra 
Leone, da candidatura do Embaixador Keh Kamara, tomar nota da 
candidatura do Dr. Maurice Kengne Kamda e adiar a sua análise para as 
próximas sessões do Conselho Executivo. 
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6. DECIDE, a terminar, tendo em conta a eleição, em Outubro/Novembro de 2018, 
para o posto de Secretário-geral da União Internacional das Telecomunicações 
(IUT) assim como para outros postos estratégicos no seio do sistema 
internacional, solicitar:  
 
(i) À Comissão da União Africana a tomar todas as disposições necessárias 

para assegurar um apoio multiforme aos candidatos aprovados pelos 
mecanismos da União Africana; 

 
(ii) Ao Secretariado do Comité Ministerial das Candidaturas Africanas no seio 

do Sistema Internacional para trabalhar em estreita colaboração com o 
Gabinete do Conselheiro Jurídico e os Grupos Africanos, tendo em vista 
acelerar a criação dos Comités de Candidaturas no seio dos referidos 
Grupos que ainda não os têm.  

 
7. RECOMENDA que os Embaixadores dos Países Membros do Comité Ministerial 

das Candidaturas Africanas no seio do Sistema Internacional constituam o 
Subcomité de Candidaturas, cuja criação foi decidida pelo Conselho Executivo. 
De igual modo, o Comité recomendou que este Grupo se reúna em sessões 
extraordinárias, à margem das sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em Nova Iorque, para deliberar sobre questões de interesse comum. 
 

8. EVOCA AS DECISÕES ANTERIORES e solicita à Comissão para, em 
concertação com o Gabinete do Conselho Jurídicos e os Grupos Africanos, 
submeter um projecto de revisão do Regimento Interno do Comité, para ser 
examinado pelo Comité Ministerial, Janeiro de 2019. 
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