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 أعضاء لمجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي (5) انتخاب خمسة
 :مقدمة أوال:
من لالتحاد األفريقي عمى أحكام القانون ترتكز عممية انتخاب أعضاء مجمس السمم واأل -1

التأسيسي لالتحاد األفريقي، البروتوكول المتعمق بإنشاء مجمس السمم واألمن لالتحاد 
وطرق انتخاب أعضاء مجمس السمم واألمن المعتمدة من قبل أجيزة  )البروتوكول(ي، األفريق

 .)الطرق( 2004سياسة االتحاد األفريقي في 
( من البروتوكول، يتكون مجمس السمم واألمن من خمسة عشر 1) 5ادة تمشيا مع احكام الم -2

 يتم انتخابيم عمى أساس الحقوق المتساوية بالطريقة التالية: اً و (عض15)
 (؛ 2عشرة أعضاء يتم انتخابيم لفترة سنتين) (1
 ( لضمان االستمرارية.3( أعضاء يتم انتخابيم لفترة ثالث سنوات )5خمسة ) (2

( عضوا في مجمس السمم واألمن عمى النحو التالي: 15خمسة عشر ) التمثيل االقميمي من -3
 (.4( والغرب )3) الجنوب(، 2) (، الشمال3) (، الشرق3الوسط )

 :الخمفيةثانيا. 
يجدر بالذكر أنو وفقا لمتكميف الصادر عن المؤتمر، تم انتخاب األعضاء األوائل لمجمس  -4

مس التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا، أثيوبيا ، جالسمم واألمن خالل الدورة العادية الرابعة لمم
 عمى النحو التالي : 2004مارس 

 (2) سنتان ( سنوات 3) ثالث األقاليم 
 الكاميرون والكونغو الجابون  الوسط 1
 كينيا والسودان  ثيوبياإ الشرق 2
 ليبيا  الجزائر الشمال 3
 ليسوتو وموزمبيق جنوب أفريقيا الجنوب 4
 غانا، السنغال وتوجو يجيريان الغرب 5
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ن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بموجب مقرره أتجدر االشارة كذلك إلى  -5
ASSEMBLY/AU/DEC.106(VI)   2006الصادر في الخرطوم، جميورية السودان في يناير "

( من البروتوكول 2)5فوض سمطتو في انتخاب أعضاء مجمس السمم واألمن بموجب المادة 
 .التنفيذي إلجراء االنتخابات الحالية والمستقبمة"المجمس  إلى

( مقاعد شاغرة نتيجة النتياء مدة والية األعضاء 5، أصبحت خمسة )2007في مارس  -6
 بماو لفترة ثالث سنوات 2004( في مجمس السمم واألمن المنتخبين في مارس 5الخمسة )

امت المفوضية بإبالغ الدول أنو يحق إعادة انتخاب ىؤالء األعضاء المنتيية مدة واليتيم، ق
األعضاء وفًقا لذلك بأنو سوف يتم إجراء االنتخابات خالل الدورة العادية العاشرة لممجمس 

. خالل تممك الدورة تم 2007ثيوبيا في يناير إالتنفيذي المقرر عقدىا في أديس أبابا، 
ل، أنجوال )الجنوب( الجزائر )الشما( سنوات : 3انتخاب الدول األعضاء التالية لفترة ثالث )

وعميو، كان أعضاء مجمس السمم  ثيوبيا )الشرق(، الجابون )الوسط( ونيجيريا )الغرب(إ
 عمى النحو التالي: 2007واألمن في مارس 

 
 فترة السنتين ( ( سنوات 3ثالث) األقاليم .الرقم
 الكاميرون والكونغو الجابون الوسط 1
 رواندا وأوغندا أثيوبيا الشرق  2
 مصر الجزائر شمالال 3
 بوتسوانا ومالوي  أنجوال الجنوب  4
 بوركينا فاسو ، غانا والسنغال . نيجيريا الغرب 5

 
( سنوات 3) لفترة ثالث 2007أعضاء تم انتخابيم في يناير  (5انتيت فترة والية خمسة ) -7

 .2010مارس  31( في 2لفترة سنتين) 2008( أعضاء تم انتخابيم في يناير 10) وعشرة
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( مقعدا، ستصبح 15قامت المفوضية، وفقا لذلك، بإبالغ الدول األعضاء أن خمسة عشر ) -8
العادية السادسة عشرة وأنو يتم انتخاب أعضاء جدد خالل الدورة  2010شاغرة في مارس 

. طمب من األقاليم 2010لممجمس التنفيذي المقرر عقدىا في أديس أبابا، أثيوبيا في يناير 
عداد القائمة النيائية وتقديم ترشيحاتيا بحمول  . خالل 2009ديسمبر  31إجراء اتصاالت وا 

: غينيا وات وىي( سن3) تممك الدورة انتخب المجمس األعضاء التالية لفترة والية مدتيا ثالث
 :)الغرب( )الجنوب( ونيجيريا )الشمال( زيمبابوي )الشرق( ليبيا )الوسط( كينيا االستوائية

 
 (2سنتان ) ( سنوات3ثالث) األقاليم الرقم 

 بوروندي وتشاد غينيا االستوائية  الوسط 1
 جيبوتي و رواندا  كينيا الشرق 2
 موريتانيا ليبيا الشمال  3
 ناميبيا وجنوب أفريقيا ويزيمباب الجنوب 4
 بنين ، كوت ديفوار ومالي  نيجيريا الغرب 5

 
 :الوضع الحالي ا:ثالث
( سنوات فقط. وفي الحقيقة 3تتعمق االنتخابات الحالية بأعضاء منتخبين لفترة ثالث ) -9

لفترة ثالث  2010( التالية المنتخبين في يناير 5) ستنتيي فترة والية األعضاء الخمسة
)الشرق( ليبيا )الشمال( زيمبابوي )الجنوب(  ينيا االستوائية )الوسط( كينياغسنوات: 
تفيد المفوضية الدول األعضاء أنو  ،. وعميو2013مارس  31في )الغرب(  ونيجيريا

( وسيتم 5) ( مقاعد شاغرة نتيجة النتياء فترة والية األعضاء الخمسة5ستصبح خمسة )
ة الثانية والعشرين لممجمس المقرر عقدىا في أديس انتخاب أعضاء جدد خالل الدورة العادي

. ويكون العضو المنتيية فترة واليتو في مجمس السمم واألمن مؤىاًل 2013أبابا، اثيوبيا في 
 إلعادة االنتخاب عمى الفور. 
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 :تعيين كعضو في مجمس السمم واألمنالمؤهالت المطموبة لم :رابًعا
، يولى ما يمزم من اىتمام لممعايير التالية عند انتخاب أعضاء مجمس السمم واألمن  -10

 بخصوص كل دولة عضو تقدم ترشيحيا :
 التمثيل االقميمي العادل والتناوب: (1)

( من البروتوكول المتعمق بإنشاء مجمس السمم واألمن لالتحاد 2) 5تمشيا مع المادة  -11
مؤىمة لمتعيين األفريقي، يطبق المؤتمر مبدأ التمثيل اإلقميمي العادل والتناوب وال تكون 

 كأعضاء في مجمس السمم واألمن سوى الدول األعضاء التي تفي بالمتطمبات التالية: 
الدول األعضاء التي صّدقت عمى البروتوكول المتعمق بإنشاء مجمس السمم واألمن  ( أ)

لالتحاد األفريقي وأودعت وثائق التصديق لدى المفوضية وتصبح بالتالي من الدول 
 ول؛األطراف في البروتوك

من القانون  23الدول األعضاء التي ليست خاضعة لمعقوبات بموجب المادة  ( ب)
 التأسيسي.

 :مؤهالت الدول األعضاء (2)
( من البروتوكول تطبق المعايير التالية بالنسبة لمدول األعضاء 2) 5تمشيا مع المادة  -12

 التي قدمت ترشيحاتيا:
 االلتزام بتعزيز مبادئ االتحاد؛ ( أ)
وفي ىذا الصدد، تكون الخبرة  –فريقيا أمن وصونيما في ألوا سيام في تعزيز السممإلا ( ب)

 في مجال عمميات دعم السالم ميزة إضافية؛
 )ج( المقدرة عمى تحمل المسؤوليات المطموبة من العضوية وااللتزام بيا؛

قميمي إل)د( المشاركة في تسوية النزاعات، صنع السالم، بناء السالم عمى المستويين ا
 ؛والقاري
قميمية والقارية لتسوية ستعداد والقدرة عمى تحمل المسؤوليات بخصوص المبادرات اال)ه(اال

 ؛النزاعات
 سيام في صندوق السالم و/أو صندوق خاص ينشأ لغرٍض معّيٍن؛إل)و( ا
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 نسان؛إل)ز( احترام الحكم الدستوري طبقا إلعالن لومي، عالوة عمى حكم القانون وحقوق ا
بعدد كاٍف من العاممين لدى االتحاد واألمم المتحدة لمتمكن من  )ح( وجود بعثات دائمة مزودة

 تولي المسؤوليات التي تنطوي عمييا العضوية؛
 ؛)ط( الوفاء بااللتزامات المالية لالتحاد

 )ك(توفير جميع المعمومات المطموبة في االستمارة المرفقة.
 لة عضو:فيما يمي الترشيحات التي وردت من األقاليم أو مباشرة من كل دو  -13

 
 اإلقميم البمد الرقم

 الشمال الجزائر 1

 الوسط غينيا االستوائية 2

 الشرق إرتريا 3

 الشرق إثيوبيا 4

 الشرق كينيا 5

 الجنوب موزمبيق 6

 الغرب نيجيريا 7

 الشرق أوغندا 8
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