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 ( أعضاء في مجمس السمم واألمن01)تقرير عن انتخاب عشرة ال

 يقيلالتحاد األفر 

 :مقدمةأواًل: 

لى أحكام القانون إتستند عممية انتخاب أعضاء مجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي  .1
مجمس السمم واألمن لالتحاد المؤسس لالتأسيسي لالتحاد األفريقي، البروتوكول 

األفريقي )البروتوكول( وطرائق انتخاب أعضاء مجمس السمم واألمن المعتمدة من قبل 
 )الطرائق(. 2004التحاد في مارس لسياسة صنع الأجيزة 

( من البروتوكول، يتألف مجمس السمم واألمن من خمسة 1) 5وفقًا ألحكام المادة  .2
 :من التالية أسماؤىم( عضوًا يتم انتخابيم عمى أساس الحقوق المتساوية، 15عشر )

 ؛سنتان( أعضاء يتم انتخابيم لوالية مدتيا 10عشرة ) (1

ضمان ل( سنوات 3نتخابيم لوالية مدتيا ثالث )( أعضاء يتم ا5خمسة )و  (2
  االستمرارية.

 الخمفية: ثانيا:

ميين صالمؤتمر، تم انتخاب األعضاء األمن يجدر بالذكر أيضًا أنو بناء عمى تكميف  .3
مجمس السمم واألمن خالل الدورة العادية الرابعة لممجمس التنفيذي المنعقدة في في 

 كما يمي: 2004أديس أبابا، إثيوبيا في مارس 

 :4112مجمس السمم واألمن في عضوية 

 سنتان ( سنوات3ثالث ) األقاليم 

 و والكاميرونغالكون الجابون الوسط 1

 كينيا والسودان إثيوبيا الشرق 2
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 ليبيا الجزائر الشمال 3

 ليسوتو وموزمبيق جنوب أفريقيا الجنوب 4

 السنغال وتوجوغانا و  نيجيريا الغرب 5

 

نتيجة انتياء مدة والية عشرة  2006، في مارس ةاغر شمناصب ( 10) ةنشأت عشر  .4
. كان األعضاء المتقاعدون مؤىمين 2004( أعضاء تم انتخابيم في مارس 10)

 ىأن االنتخابات ستجر بذلك و بإلعادة االنتخاب. أبمغت المفوضية الدول األعضاء 
ي الخرطوم، السودان في ف المقرر عقدىاخالل الدورة العادية الثامنة لممجمس التنفيذي 

تمك الدورة، األعضاء التالية أسماؤىم لمدة خالل  . انتخب المجمس،2006يناير 
، مصر، غانا، مالوي، الكنغوفاسو، الكاميرون،  ( وىم: بوتسوانا، بوركينا2)سنتين 

 :كما يميرواندا، السنغال وأوغندا. وعميو، كان أعضاء مجمس السمم واألمن 

 4112واألمن في مجمس السمم عضوية 

 سنتان ( سنوات3ثالث ) األقاليم 

 والكاميرون نغوو الك الجابون الوسط .1

 رواندا وأوغندا إثيوبيا الشرق .2

 مصر الجزائر الشمال .3

 بوتسوانا ومالوي جنوب أفريقيا الجنوب .4

 فاسو، غانا والسنغال بوركينا نيجيريا الغرب .5
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  ASSEMBLY/AU/DEC.106 (VI)يضًا بموجب مقرره يجدر بالذكر أن المؤتمر قرر أ .5
تفويض سمطاتو النتخاب أعضاء " 2006المعتمد في الخرطوم، السودان، في يناير 

( من البروتوكول إلى المجمس التنفيذي 2) 5مجمس السمم واألمن بموجب المادة 
 لالنتخابات الحالية والمستقبمية".

نتيجة انتياء مدة والية خمسة  ةمناصب شاغر ( 5) ة، نشأت خمس2007في مارس  .6
( سنوات. كان 3لثالث ) 2004( أعضاء في مجمس السمم واألمن في مارس 5)

ذلك باألعضاء المتقاعدون مؤىمين إلعادة االنتخاب. أبمغت المفوضية الدول األعضاء 
عقدىا  المقرر خالل الدورة العادية العاشرة لممجمس التنفيذي ىأن االنتخابات ستجر بو 

. انتخب المجمس، خالل تمك الدورة، األعضاء 2007يس أبابا، إثيوبيا في يناير في أد
( سنوات وىم: الجزائر، أنجوال، إثيوبيا، الجابون ونيجيريا. 3التالية أسماؤىم لثالث )

 كما يمي: 2007وعميو، كان أعضاء مجمس السمم واألمن في مارس 

 :4112عضوية مجمس السمم واألمن في 

 سنتان ( سنوات3ث )ثال األقاليم 

 والكاميرون نغوو الك الجابون الوسط .1

 رواندا وأوغندا إثيوبيا الشرق .2

 مصر الجزائر الشمال .3

 بوتسوانا ومالوي أنجوال الجنوب .4

  بوركينافاسو، غانا والسنغال نيجيريا الغرب .5
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تم انتخابيم ( في مجمس السمم واألمن الذين 10مدة والية األعضاء العشرة ) انتيت .7
، الكنغو، وتحديدًا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، 2006( في 2لمدة سنتين )

. أبغمت المفوضية 2008مصر، غانا، مالوي، رواندا، السنغال وأوغندا في مارس 
االنتخابات خالل الدورة العادية الثانية عشرة و سيتم إجراء أنبذلك و بالدول األعضاء 

. انتخب 2008في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير  المقرر عقدىالممجمس التنفيذي 
( التالية أسماؤىم لوالية مدتيا سنتان 10المجمس، خالل تمك الدورة، األعضاء العشرة )

غندا، تونس، سوازيالند، زامبيا، بنين، بوركينا و ( وىم: بوروندي، تشاد، رواندا، أ2)
 :كما يميواألمن حاليًا أعضاء مجمس السمم وعميو، فإن فاسو ومالي. 

 4112عضوية مجمس السمم واألمن في 

 (4) سنتان ( سنوات3ثالث ) اإلقميم 

 بوروندي، تشاد الجابون الوسط 1

 أوغندا، رواندا إثيوبيا الشرق 2

 تونس الجزائر الشمال 3

 سوازيالند، زامبيا أنجوال الجنوب 4

 بنين، بوركينافاسو، مالي نيجيريا الغرب 5

 

والية فترة ل 2007( الذين تم انتخابيم في يناير 5والية األعضاء الخمسة ) مدةيت انت .8
 2008( اآلخرين المنتخبين في يناير 10( سنوات واألعضاء العشرة )3ثالث )مدتيا 

 .2010مارس  31والية مدتيا سنتان في فترة ل

نتيجة  اشاغر منصبا  (15خمسة عشر )ستنشأ  وأبمغت المفوضية الدول األعضاء بأن .9
وأنو سيتم  2010( في مارس 15انتياء مدة والية جميع األعضاء الخمسة عشرة )
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المقرر انتخاب أعضاء جدد خالل الدورة العادية السادسة عشرة لممجمس التنفيذي 
. انتخب المجمس، خالل ىذه الدورة، األعضاء 2010في أديس أبابا في يناير  عقدىا

جيبوتي، رواندا، موريتانيا، ناميبيا، بوروندي، تشاد، ( التالية أسماؤىم وىم 10العشرة )
( واألعضاء الخمسة 2جنوب أفريقيا، بنين، كوت ديفوار ومالي لوالية مدتيا سنتان )

( التالية أسماؤىم، غينيا االستوائية، كينيا، ليبيا، زيمبابوي ونيجيريا لوالية مدتيا 5)
 :الية أسماؤىممن الت( سنوات. ويتألف أعضاء مجمس السمم واألمن حاليًا 3ثالث )

 4101عضوية مجمس السمم واألمن في 

 سنتان ثالث سنوات اإلقميم 

 بوروندي، تشاد غينيا االستوائية الوسط 1

 جيبوتي، رواندا كينيا الشرق 2

 موريتانيا ليبيا الشمال 3

 ناميبيا، جنوب أفريقيا زيمبابوي الجنوب 4

 بنين، كوت ديفوار، مالي نيجيريا الغرب 5

 

  4104: الوضع الراهن: انتخابات يناير ثالثاً 

والية فترة ل 2010( أعضاء تم انتخابيم في يناير 10ستنتيي مدة والية عشرة ) .10
 ةأنو ستنشأ عشر ب. أبمغت المفوضية الدول األعضاء 2012مارس  31مدتيا سنتان في

اب ( وأنو سيتم انتخ10نتيجة انتياء مدة والية األعضاء العشرة )شاغرة  مناصب( 10)
( أعضاء جدد خالل الدورة العادية العشرين لممجمس المقرر انعقادىا في 10عشرة )

عداد قائمة 2012أديس أبابا في يناير  . وقد طمبت المفوضية من األقاليم التشاور، وا 
 .2011ديسمبر  15مختصرة وتقديم مرشحييا إلى المفوضية في أو قبل 
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( في مجمس السمم واألمن 15رة )ويكون التمثيل اإلقميمي لألعضاء الخمسة عش .11
 (.4( والغرب )3(، الجنوب )2(، الشمال )3(، الشرق )3كما يمي: الوسط )

 

 :متطمبات التعيين كعضو في مجمس السمم واألمن :رابعاً 

لمشروط  سيتم منح العناية الالزمةفي انتخاب أعضاء مجمس السمم واألمن،  .12
 رشيحاتيا.كل دولة عضو تقوم بتقديم تفيما يخص التالية 

 :التمثيل والتناوب اإلقميمي العادل . أ

انتخاب أعضاء مجمس يقوم المؤتمر، عند البروتوكول،  ( من2) 5وفقًا لممادة  .13
الدول األعضاء تكون السمم واألمن، بتطبيق مبدأ التمثيل والتناوب اإلقميمي العادل و 

 السمم واألمن:في مجمس  أعضاءلمتعيين كمؤىمة فقط التي تستوفي المتطمبات التالية 

مجمس السمم واألمن ل المؤسسالدول األعضاء التي صدقت عمى البروتوكول  ( أ
التي تعتبر التصديق لدى المفوضية، و  والتي قامت بإيداع وثائقلالتحاد األفريقي 

 في البروتوكول؛ اً أطراف دوالً  بذلك

أو  عدم تسديد المساىماتالمترتبة عمى معقوبات ل خضعتال الدول األعضاء التي  ( ب
من القانون التأسيسي عمى  30و 23رات غير الدستورية وفقًا لممادتين يالتغي

 التوالي.

 :مؤهالت الدول األعضاء . ب

يجب أن تنطبق الشروط التالية بخصوص ( من البروتوكول، 2) 5وفقًا لممادة  .14
 الدول األعضاء التي قدمت ترشيحاتيا:

 ؛االلتزام بمراعاة مبادئ االتحاد (أ 



EX.CL/715 (XX) 

Page  7 

 

في ىذا الصدد، و  -ز السمم واألمن والمحافظة عمييما في أفريقياالمساىمة في تعزي (ب 
 خبرة الدول األعضاء في عمميات دعم السالم ميزة إضافية؛عتبر ت

 العضوية؛المرتبطة بتحمل المسؤوليات بالقدرة وااللتزام  (ج 

، وتحقيق السالم وبناء السالم عمى الصعيدين النزاعاتاتالمشاركة في حل  (د 
 اإلقميمي والقاري؛

 اإلقميمية والقارية؛ النزاعاتالرغبة والقدرة عمى تحمل المسؤوليات لمبادرات تسوية  (ه 

المساىمة في صندوق السالم و/أو الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه لغرض  (و 
 محدد؛

 القانون وحقوق اإلنسان؛ سيادةلحكم الدستوري، وفقًا إلعالن لومي، وكذلك مراعاة ا (ز 

ي من العاممين ومجيزة لدى مقر االتحاد واألمم بعثات دائمة مزودة بالعدد الكاف (ح 
 العضوية؛ مرتبطةالمتحدة، لتتمكن من تحمل المسؤوليات ال

 ترام الواجبات المالية لالتحاد؛االلتزام باح (ط 

 نموذج المرفق.توفير جميع المعمومات المطموبة في الو  (ي 

 

 :مدة الواليةخامسًا: 

من يتم انتخابيم لوالية ( أعضاء في مجمس السمم واأل10سيكون ىناك عشرة ) .15
( سنوات. يحق لعضو 3( أعضاء آخرين لوالية مدتيا ثالث )5مدتيا سنتان وخمسة )

مجمس السمم واألمن المتقاعد إعادة انتخابو فورًا. تتعمق االنتخابات الحالية بانتخابات 
 األعضاء لوالية مدتيا سنتان فقط.
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 :إجراءات التصويتسادسًا: 

 :من التالية أسماؤىمإجراء االنتخابات يتم لمطرائق، وفقًا  .16

سري وأغمبية القتراع االيتم انتخاب أعضاء مجمس السمم واألمن عن طريق  .1
 الثمثين لمدول األعضاء المؤىمين لمتصويت.

العدد المطموب من الترشيحات، تستمر عممية االقتراع  بتقديم إقميمقيام في حال  .2
ن اأنو في عمى لثمثين المطموبة، حتى يحصل المرشح )المرشحون( عمى أغمبية ا

في يتم تعميق االنتخابات لتمكين الدول األعضاء ، احاسماالقتراع الثالث لم يكن 
 .فيما بينيا مشاوراتالجراء المعني من إقميم إلا

وعدم حصول  من الترشيحات أكثر من العدد المطموب ما في حال تقديم إقميم .3
، الجولة األولى من االقتراعخالل األغمبية المطموبة  عمى أي من المرشحين

بقية المرشحين يتقدم و  األصوات العدد األدنى من ينسحب المرشح الحائز عمى
وتستمر عممية االقتراع حتى يحصل المرشح )المرشحون(  ةالتالي الجولةإلى 

، يتم تعميق ااالقتراع الثالث حاسم ان لم يكنأنو عمى عمى األغمبية المطموبة، 
 .فيما بينيا مشاوراتالإجراء  تسنى لمدول األعضاء في اإلقميمياالنتخابات ل

مرشح أول في حال عدم تحديد إقميم الوالية التي قدمت ليا الترشيحات فإن  .4
( 3عمى أنو منتخب لمدة والية ثالث )يعتبر يحصل عمى األغمبية المطموبة 

المطموبة المرشح التالي )المرشحون( الذين يحصمون عمى األغمبية يعتبر سنوات 
 (.2واألصوات األعمى عمى أنيم منتخبون لوالية مدتيا سنتان )

عدم ( سنوات و 3ثالث )مدتيا في حال تقديم دولة عضو ترشيحاتيا لوالية  .5
 (.2الدولة العضو لالنتخاب لوالية مدتيا سنتان )ىذه ، ال تعتبر فوزىا

شرة في تسجل الترشيحات المستممة من األقاليم أو من الدول األعضاء مبا .17
 الممحق بيذا التقرير.
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 الممحق: قائمة الترشيحات لعضوية مجمس السمم واألمن
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ANNEX. 
 الممحق

 
 الترشيحات لعضوية مجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي

 )والية مدتها سنتان(
 

 :وسط أفريقيا
 الكاميرون 
 جميورية الكونغو 

 :شرق أفريقيا
 جيبوتي 
 إرتريا 
 إثيوبيا 
 تنزانيا 
 أوغندا 

 :شمال أفريقيا
 مصر 

 :الجنوب األفريقي
 أنجوال 
 ليسوتو 

 :غرب أفريقيا
 كوت ديفوار 
 غانا 
 غينيا 
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