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 وأبلغ اإلجراءات تعليق بشأن صحفي ا بيان ا البرلمان األفريقي أمانة كاتب أصدر ذلك، على وبناء   .2

ا المضي طرق تفاصيل عن اإلعالن سيتم بأنه الجمهور  الوقت في الدورة لعقد الزمني والجدول قدم 

 .المناسب

 الممثلين ولجنة المفوضية من المسؤولين كبار من وفدا   األفريقي االتحاد مفوضية رئيس أرسل .3

 جنوب ميدراند،في  األفريقي البرلمان أمانة إلى 2021 سبتمبر 30 إلى 27 من الفترة في الدائمين

ا وقعت التي األحداثعقب  الحقائق لتقصي بمهمة لالضطالع، أفريقيا بشأن  البرلمان في مؤخر 

يمكن  ألنه جار عمل أنه على التقرير إلى النظر ينبغي الصدد، هذا فيو. البرلمان رئيس انتخاب

 .المهمة هذهأخرى إلى البرلمان األفريقي إلنهاء  بعثاتإيفاد 

 من األشخاص التالية أسماؤهم: يتألف لوفدكان ا .4

 ؛رئيس المفوضية ديوان رئيس نائب تورديتا، راتباي السيد (أ

 ؛اتاإلصالح وحدة رئيس ، مبونجو موكوكو بيير البروفيسور (ب

 ؛ينالدائم ينالممثل لجنة رئيس ممثل لوماندي، ألكسيس السيد (ج

  الرئيس؛ بمكتب السياساتوظفي م كبيرة دانفاخا، أورياتو السيدة (د

 القانوني المستشار مكتبفي  قانوني موظف ،الجيزابير بايني بيكيلي السيد (ه

 االختصاصات ثانيا.

 فيما يلي الوفد واليةتمثلت  .5

 ؛2021 يونيو 1 إلى مايو 27 منخالل الفترة  اوأثناءه ةالحادث إلى أدت التيالتطورات  سرد (أ

 التي القضايا لمعالجة وتوصيات واستنتاجات نتائج شكل في المفوضية لرئيس المشورة تقديم (ب

 ةأسفرت عن الحادث

البرلمان  مكتبهيئة ل وشفافة وسلمية ونزيهة حرة انتخابات إلجراء الالزمة الخطوات تحديد (ج

 التحادات التابعة لسياسصنع ال ألجهزة الصلة ذات القرارات مع يتماشى بما ،ومكاتبه األفريقي

 .األفريقي

 المنهجية . ثالثا

 الدولية العالقات بوزير والتقى الشعبي لبرلمانا أمانة في آخرين وأعضاء الكاتب مع الفريق تواصل .6

 .2021يونيو/  مايو أحداثبخصو  إفريقيا جنوب في والتعاون

 .المقابالت معهم أجريت منالتي استلمها م المكتوبة التقارير استعرض كما .7

 النتائج .رابعا

 2021 سبتمبر( 29-28) اآلخرين العامة األمانة وموظفي كتبةال مع اجتماع

ا األمانة قدمت .8  للبرلمان األفريقي( 4) الرابعة الدورة تعليق إلى أدت التي الظروف عن مكتوب ا تقرير 

 .الوفد مع المناقشة أساس شكل
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 إلى الوفد توصل السابق، التقرير واستنادا إلى  األمانة مع يومين لمدة استمر الذي االجتماععقب  .9

 :ةالحادثوتطورات  خلفية بشأن التالية النتائج

 من محتملين اثنين مرشحينمن قبل  اليمين أداء حول األول لجدلوقع ا ،2021 مايو 24 في (أ

 على األعضاء هؤالء أهلية على البرلمانيين بعض اعترض حيث السودان وجنوب مالي

 .ديمقراطي ليست منتخبة بشكل برلماناتهم وأن منتخبة تشريعية جمعيةه ليس لهم أن أساس

 انتخاب في الجغرافي التناوب مبدأ تطبيق طريقة حول آخر جدل نشأ ،2021 مايو 26 في (ب

 أساس على الدورة إلى التقرير واالنضباط واالمتيازات القواعد لجنة قدمت. البرلمان رئيس

 على المبدأ تطبيق على توافق أنها إلى خلصت حيث األمانة قدمتها التي القانونية المشورة

ا ولكن الرئيس انتخاب  .2017 عام من اعتبار 

 مبدأ على الدليل تتبع يمكنو. مستدام غير 2017 عام قبل المبدأ تطبيق أن األمانة الحظت (ج

ا فيه لبس ال بشكل البرلمان داخل التناوب  التنفيذي المجلس دعا حيث 2017 عام من بدء 

 بشأن للبرلمان األإلريقي قرار العامة الجلسة صدر من وبالتالي المبدأ تطبيق إلى البرلمان

 .المسألة هذه

 المصادقة تتم لممفادها أنه م  إجرائية شكليات بسبب أبدا التقرير يبحث البرلمان لم ذلك، ومع (د

 .نفسها اللجنة قبل من التقرير على

 رجعي بأثر المبدأ تطبيق إلىت مجموعة الجنوب األفريقي  دعا التناوب، بمبدأ يتعلق فيما (ه

مجموعة إقليم الغرب  قودهت الذي اآلخر الطرف عارض بينما ،البرلمان األفريقي إنشاء منذ

 .رجعيالمبدأ بأثر  تطبيق

بمرض  األمانة موظفي أحدإصابة  حالة اكتشاف بعد الجلسة تأجيل تم ،2021 مايو 27 في (و

 كورونا.

 البرلمان رئيس من المقدم للطلب القانوني المستشار مكتب استجاب ،2021 يونيو 30 في (ز

المستشار  مكتب أفاد. التناوب مبدأ تطبيق بشأن قانوني رأي على للحصول باإلنابةاألفريقي 

ا تطبيقه ينبغي وأنه 2001 عام بروتوكول فيمنصوص عليه  المبدأ هذا بأنالقانوني   اعتبار 

 الذي انتخب فيه الرئيس ألول مرة. 2004 عام من

ا بالنيابة الرئيس وأصدر الجلسة استؤنفت، 2021 يونيو 31 في (ح  الجغرافي التناوب بشأن قرار 

 غالبية عارض ذلك، ومع. القانوني المستشار مكتبالصادر من  القانوني التوجيه أساس على

 .المسألة هذه حول الموضوعية والمناقشة التوافق غياب بسبب الحكم األعضاء

ت مجموعة إقليم  تقدم المخصصة، االنتخابات لجنة قبل من المرشحين قائمة قراءة بعد (ط

 .مجموعة إقليم الغرب من شديدة بمعارضة قوبل التناوب مبدأ لمناقشة باقتراحالجنوب 

، الذي مفاده االقتراح بشأن المخصصة اللجنة قراراعترضت مجموعة إقليم الجنوب على 

 .اختصاصاتها خارج األمر أن

 وأعضاء البرلمانيين زمالال ضد اتالتهديد ذلك في بما الحوادث من عدد وفعت كان ذلك، بعد (ي

 به المصرح غير والدخول والغرب الجنوب مجموعتي أعضاء بين والمشاجرات األمانة

 في تدخلالو العامة الجلسةقاعة  إلىألحد أعضاء البرلمان  مسلحين شخصيين لحراس

الخاص بمرض  بروتوكوللل المستمر واالنتهاك االقتراع صندوق وانتزاع  اإلجراءات

 كورونا

 .2021 يونيو 1 الموافق التالي لليوم الجلسة تأجيل تم لذلك، ونتيجة (ك
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ا لمشهد2021يونيو  1في  (ل اليوم السابق ونتيجة لذلك أعلن  ، كانت الجلسة إلى حد كبير تكرار 

 كاتب تعليق الجلسة إلى أجل غير مسمى.ال

واقترح طريقا للمضي قدما وخاتمة. وقد وردت بعض هذه  ادثةمسبّبات الح أسماهقدم التقرير ما  .10

 العناصر التي تعتبر ذات صلة في استنتاجات وتوصيات الوفد.

لم تتم التقرير، لمسئولية، قائال إنه، عند إعداد لكاتب إخالء الفي اليوم الثاني من االجتماع، قدم  .11

هذه  عندلحوادث. عن الشخصي مشاورة جميع الموظفين وال يمكن اعتبار التقرير إال تقديره ا

، 2021يونيو  1مايو و  31المالحظة، دعا الموظفين إلى تناول الكلمة وإبداء تقديرهم ألحداث يومي 

 إذا رأوا أن التقرير لم يسجل مالحظاتهم.

ا إلى عدم وجود في اضابط النظام على هذا األساس، أعرب  .12 ألمانة عن قلقه إزاء التقرير مشير 

الكاتب. وبناء   السابق لتقديمه من قبل لم يسمع عن التقرير إال في اليومه نأالتقرير وتشاور في إعداد 

في مضلل وعلى ذلك، قدم البيانات التالية حيث اعتبر أن التقرير غير صحيح من الناحية الوقائعية 

 أخرى: حاالت

في أن برلمانهم قد تم يتمل الخالف كان ممثلي جنوب السودان، المتعلق بفيما يتعلق بالجدل  (أ

. ومن ثم، هموأداء يمينممثلي جنوب السودان ترشيح يسمح بهناك برلمان نشط عد لم يوحله 

منتخب  غيرلبرلمان اكان السياق مختلف ا عن حالة الممثلين من مالي حيث كانت الحجة أن 

 ديمقراطيا.

ة وأكد أن ما يسمى اليومين المذكورين، كان مسؤوال  عن الترتيبات األمنية للجلس خالل (ب

مسلحين كما يزعم  قاعة الجلسة العامةبالحراس الشخصيين لم يدخلوا في أي وقت من األوقات 

 التقرير.

. يمكن 2017إال اعتبارا من  واضحمبدأ التناوب ال يمكن تتبعه بشكل  إنالقول  ومن الخطإ (ج

ا حيث اعتم 2007مارس  11تتبع المبدأ في سجالت البرلمان األفريقي منذ  د البرلمان قرار 

 لتطبيق مبدأ التناوب.

رسمي ا  تقدمالتي  اوحدهي إقليم الجنوب همجموعة  تكان فيما يتعلق بديناميكيات النزاع، (د

إقليم الغرب قضايا تدعم ظاهري ا المرشح  مجموعةأثار بعض األعضاء من لقد موقف ا مكتوب ا. 

إقليم الغرب ككل ومن المضلل  مجموعةال يمكن القول إن ذلك يشكل موقف من اإلقليم. لكن، 

 اإلقليمينالتعميم إلى حد القول بأن الخالف كان بين 

يوجد في اإلدارة القانونية في األمانة موظف قانوني واحد تتكون منه اإلدارة ويقوم بتقديم  (ه

المشورة القانونية. في منظمة مثل االتحاد األفريقي، عندما يقدم موظف مشورة دون االستناد 

تقديره المحدود للقضية، يكون األمر خطيرا ومضلال للحضور. كان  وإنما إلىى السجالت، إل

من المستحسن اللجوء إلى مكتب المستشار القانوني الذي لديه عدد أكبر من الموظفين ويمكنه 

 تقديم رأي مستنير.

زمة األ إن .ةالحادث علىالتركيز المباشر من التبسيط عندما نتحدث عن مسببات األزمة، يكون  (و

اعتبار ذلك أحد مسببات  وينبغي 2015قيادة كبيرة في البرلمان األفريقي منذ أزمة ناتجة عن 

 الحادث.

الممارسة الراسخة  اختراقتلتزم بمبدأ التناوب. لكن تم  2015كانت اإلجراءات االنتخابية قبل  (ز

اب المرشح من إقليم عندما تم انتخ 2015( في 5القيادة بين األقاليم الخمسة )على لتناوب ل

على الرغم من أن اإلقليم كان قد شغل المنصب  2018 في الوسط وأعيد انتخابه مرة أخرى
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، سّهل مكتب المستشار القانوني انتخاب رئيس البرلمان األفريقي حيث 2009في السابق. في 

طى رئيس ا اُنتُخبت جمهورية أفريقيا الوس . لقدتم انتخاب إدريس نديلي موسى الراحل من تشاد

تم ، شغل إقليم الشرق الرئاسة بينما 2009إلى  2004. ومن 2012 إلى 2009للفترة من 

 .2015 - 2012في الفترة انتخاب مرشح من إقليم الغرب رئيسا 

الجلسة العامة للبرلمان األفريقي أشار الموظف القانوني في البرلمان من جانبه إلى أنه بينما يقر بأن  .13

عدم دمجها  2011في عام إال أنها قررت بشأن تطبيق مبدأ التناوب،  2007مناقشة في قد أجرت 

ا وذلك قبل اعتمادهتم اتخاذه أي قرار  علىاألسبقية  اتقواعد اإلجراءكون لت. ءاتهاقواعد إجرافي 

من  اوال يمكن تتبعه إال اعتبار 2011التناوب في أي مكان قبل عدم ظهور مسألة  هو السبب في

2017. 

 جنوب إفريقياالدولي في والتعاون الشؤون  ةلقاء مع وزيرال

مايو و  31البيان التالي فيما يتعلق بحادثتي إليها نقل و 2021سبتمبر  30في  ةالتقى الوفد بالوزير .14

 :البرلمان األفريقيفي  2021يونيو  1

 

رفيع المستوى للنظر في  فريققرار رئيس المفوضية تكليف ل هاتقديرعن  ةالوزيرأعربت  .أ

تحاد األفريقي التزام جمهورية جنوب إفريقيا تجاه اال أيضا وأكدت. البرلمان األفريقيمسألة 

تنوي حكومة أن الإلى  ت، أشارعالوة على ذلكو. بالدها التي تستضيفهاوأجهزته ومؤسساته 

لوفد ا أبلغت، الصدد . في هذاواحد مقرفي استضافة جميع مؤسسات االتحاد األفريقي في الدولة 

 .نىتشييد المبه ثمة خطط جارية لأن

 للمسؤولين واالمتيازات األمن توفير ذلك في بما االستضافة اتفاق بشروط إفريقيا جنوب تلتزم .ب

 .دالبل التي يستضيفها األفريقي االتحاد مؤسسات في العاملين

 االنتهاكات من عدد ا أثار الذي مراجعي الحسابات تقرير استلمت بأنها الوفد الوزيرة أبلغت .ج

 ذلك، على وبناء  . المضيفة والحكومة األفريقي االتحاد من المقدم لتمويلفيما يتعلق با الظاهرة

 إلحالته الدائمين الممثلين لجنة إلى مراجعة الحسابات تقرير تقديم المفوضية رئيس من طلبت

. االنتهاك هذا ضد اتخاذه يتعين الذي اإلجراء نوع بشأن قرار التخاذ التنفيذي المجلس إلى

 .السياسة صنع أجهزة تبحثه وأن الجد محمل على يؤخذ أن يجب التقرير أن مجددا   وأكدت

 وأشارت. الكاتب الصادرة عن رسائلال ببعض يتعلق فيما واستيائها قلقها عن كذلك وأعربت .د

 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع إلى موجهةو 2021 سبتمبر 1 مؤرخة رسالة إلى

 أعربت الصدد، هذا وفي. مضيفةال دولةبصفتها ال الجهاز خذلت إفريقيا جنوب أن إلى تشير

 .الهام الموضوع هذا حول رسالةال توزيع قبل استشارتها لعدم أسفها عن الوزيرة

. ةبالحكوم الخاصة تلك عن تختلف التي الداخلية قواعدها تحكمها البرلمانات أن إلى أشارت كما .ه

 مثل تشريعي مجلس أعمال في تتدخل على أنها الحكومات إلى يُنظر أن ينبغي ال ،وعليه

 .البرلمان األفريقي

 :الحادثة خالل أثيرت التي القضايا معالجةو قدما   للمضي التالية السبل ةالوزير تاقترح .15

 عنفارتكاب  عن المسؤولين البرلمان أعضاء ضد الالزمة التأديبية اإلجراءات اتخاذ ينبغي .أ

 .األمانة وموظفي البرلمانيين زمالئهم ضد لفظي أو جسدي
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 .عليها المتنازع القانونية للمسائل تفسير لتقديم القانوني المستشار مكتب يتدخل أنينبغي   .ب

 .البرلمان في كأعضاء بمهامهم المتصل المهني السلوك بشأن الجدد البرلمانيين توجيه ينبغي .ج

 للجلسة المقبلة الدورة حضور في النظر المفوضية ورئيس االتحاد رئيس من كل على ينبغي .د

 بعض التي ينحدر منها دولال رؤساء إشراك في يفكر أن االتحاد رئيس علىنبغي ي كما. العامة

 .الخالف تصدّروا والذين األحداث خالل قيادية مناصب تولّوا الذين البرلمان أعضاء

 تطبيق بشأن األفريقي االتحاد لمفوضية القانوني المستشار مكتب من قانوني موجز. خامسا

 الجغرافي التناوب مبدأ

 :يلي ما على الوفد األفريقي االتحاد بمفوضية ةالقانوني موظف الشؤون أطلع .16

 االتحاد أجهزة في السياسية المكاتب انتخاب إجراء بضمان االتحاد الجغرافي التناوب مبدأ يُلزم .أ

 التناوب أساس على المنصب بتولي االتحاد أقاليم من إقليم كلل تسمحمنتظمة  بطريقة األفريقي

 .االتحاد داخل اراسخ اعرفي ادولي اقانونباعتباره 

 التناوب مبدأ على ينص ال 2001 عامالبرلمان األفريقي ل بروتوكول أن لوحظ الصدد، هذا في .ب

 تطبيق يجب. األفريقي البرلمان قبل من وتطبيقه صياغته في الملحوظ الغموض من الرغمب

 ككل األفريقي البرلمان مكتبهيئة  على( 4) 12 المادة في عليه المنصوص التناوب شرط

 .فقط الرئيس نواب على وليس

 التمثيل لضمان األفريقي البرلمان مكتبهيئة  انتخاب البروتوكول من( 2) 12 المادة لزمتُ  .ج

 الرئيس نواب ترتيب( 4) 12 المادة تشترط في حين ،إفريقيا في( 5) ةالخمس لألقاليم المتساوي

 .بالتناوب ثم التصويت نتيجةوفقا ل البداية في

( 2) 12 المادة، البروتوكول في" التناوب" ومتطلبات" أفريقيا أقاليم" من كل إلى اإلشارة .د

 أعضاء على التناوب مبدأ تطبيق ضمانأن ثمة ضرورة ل تعني التوالي، على ،(4) 12 والمادة

تطبيق مبدأ  عتبريُ . األفريقي االتحاد في ةخمسال األخذ في االعتبار األقاليممع  المكتبهيئة 

ا الرئيس انتخابفي  هتجاهلو الرئيس نوابعلى  تناوبال ويمثل  ،للبروتوكول خاطئ ا تفسير 

 صنع أجهزة مقررات في عليه المنصوص النحو على االتحاد في المتبعة الممارسة عن انحرافا

 .أدناه على النحو الموضح المختلفة السياسة

والتسيير  باإلدارة مكلفين األفريقي البرلمان في كمسؤولين المكتبهيئة  أعضاء تعيين يتم .ه

 المادة) الرئيس نواب عن منفصلة الرئاسة اعتبار يمكن ال وعلى هذا األساس للجهاز، الجماعي

 .(البرلمان األفريقي بروتوكول من( 5) 12

( 4) ةاألربع األقاليم من رئيس نواب انتخاب فيجب إفريقيا، أقاليم أحد من الرئيس انتخاب تم إذا .و

 نواب على( 4) 12 المادة بموجب التناوب مبدأتطبيق  صرأن يقت يمكن ال ،وعليه. المتبقية

. الجغرافي للتناوب االتحاد مبدأ مع سيتعارض التطبيق هذا فإن وإال الرئيس، واستثناء الرئيس

 مراعاة مع الجغرافي التناوب مبدأ المكتب هيئة أعضاء انتخاب عملية قتطبّ   أن يجب وبالتالي،

 .السابقين الرئيس ونواب الرئيس األقاليم التي ينتمي إليها شاغلوا مناصب

والمجلس التنفيذي  مؤتمرلالمتبعة في أجهزة االتحاد األخرى بما في ذلك ا الممارسةبالنظر إلى  .ز

( من 4) 12بموجب المادة "وبعد ذلك بالتناوب" ارة ن عبإلالتحاد، فإن الحجة القائلة 
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 المبادئ مع يتماشى وال يبرره ما له ليس، الرئيس نواب على فقط تنطبق أن يمكنالبروتوكول 

 EX.CL/Dec.979 رقم ينالالحق التنفيذي المجلس مقرري و الجغرافي للتناوب العامة

(XXXI) نظمتطبيق قيم و"البرلمان األفريقي إلى الذي يدعو و ،2017في يونيو  صادرال 

في عضوية هيئة ولوائح االتحاد األفريقي في إدارة جميع أنشطة الجهاز، بما في ذلك التناوب 

الذي و  2018في يونيو  الصادر  EX.CL/Dec1018 (XXIII) و "المكتب والرئاسة ...

في إفريقيا األقاليم الخمسة بين  االمتثال لمبدأ التناوب الجغرافي" البرلمان األفريقي يطلب من 

 ".لمكتبعضاء هيئة افي االنتخابات المقبلة أل

، تطبيق مبدأ 2007في عام ت الجلسة العامة للبرلمان األفريقي نفس المنوال، قرروعلى  .ح

ا من عام هيئة التناوب على عضوية   .2009المكتب وجميع مكاتبه اعتبار 

كما المجلس التنفيذي أكدا ببساطة ممارسة االتحاد منذ إنشائه،  مقرري أن  يتضح مما سبق  .ط

وممارسات الجلسة العامة للبرلمان األفريقي.  البرلمان األفريقي نفسه في بروتوكوليرد المبدأ 

المجلس التنفيذي إعالن ا للقانون الدولي العرفي بدال  من تقديم عنصر جديد  ايعتبر مقررومن ثم، 

 فريقي.ممارسة االتحاد وممارسات البرلمان اإل لم يكن موجود ا في

 السياسة صنع أعاله ألجهزة  ينالمذكور مقرريناالنتخاب وفق ا للقواعد وال، يجب إجراء وبالتالي .ي

 16إن المادة  نواب الرئيس على أساس التناوب.  مناصبولي الرئاسة ولتمكين كل إقليم من ت

... ال يجوز  حوال"في جميع األعلى أنه التي تنص قواعد إجراءات البرلمان األفريقي  ( من 8)

" تعزز هذا التفسير بشكل قليمالمكتب من نفس اإلهيئة أن يكون هناك أكثر من عضو واحد في 

 وضح.أ

الدولي العرفي المذكور يحترم القانون  ألعضاء هيئة مكتب البرلمان األفريقي الأي انتخاب  إن .ك

البرلمان  غير متسق مع المبدأ وينتهك بروتوكوليعتبر  المتعلقة بالتناوب الجغرافي مقررات وال

التي لم تشغل  قاليمأن تقتصر االنتخابات على األ ، يجبعلى هذا النحوو. 2001لعام  األفريقي

 .تكون مؤهلة لتقديم مرشحين لهذا المنصبالتي و، مطلق ا البرلمان األفريقي منصب رئاسة

 :ذلك، تم التأكيد على ما يليوبناء  على  .17

المجلس التنفيذي مبدأ التناوب فريقي ومقرري للبرلمان األ 2001وتوكول عام كل من بريوضح  (أ

للبرلمان الحالي  تشغيليتضمن البروتوكول الياالتحاد.  بما يتماشى مع الممارسة السائدة في

ل خاطئ على مر السنين من مبدأ التناوب الذي تم تطبيقه بشك 2001المعتمد في عام  األفريقي

 األفريقي.قبل البرلمان 

السياسة في االتحاد صنع  تم التقيد الصارم بمبدأ التناوب الجغرافي منذ اعتماده من قبل أجهزة  (ب

إلزامي داخل االتحاد  أثروغير منقطعة إلى حد كبير مع األفريقي. كانت هذه الممارسة متسقة 

 .بأكمله

 رقم المجلس التنفيذي مقرريالتطبيق وااللتزام الصارم بملزم ب األفريقيالبرلمان ، فإن وبالتالي (ج

EX.CL/Dec.979 (XXV)  إلى  البرلمان األفريقي الذي يدعو و 2017في يونيو  صادرال

 التناوب ذلك في بما الجهاز، أنشطة جميع إدارة في األفريقي االتحاد ولوائح ونظم قيم تطبيق "
في يونيو الصادر  EX.CL/Dec1018 (XXIII) و   ..." والرئاسة المكتب هيئة عضوية في

في  ةالخمس قاليمأن يلتزم البرلمان بمبدأ التناوب الجغرافي بين األالذي ينص على " و  2018
 ". لمكتبعضاء هيئة اإفريقيا في االنتخابات المقبلة أل
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لبرلمان المنصب رئيس ونائب رئيس لفتح باب الترشيح مجددا ومن ثم، قد تكون هناك حاجة  (د

رؤساء الدول والحكومات لجنة ه تهذا الرأي، على غرار القرار الذي اتخذبناء على  األفريقي

لتمكين األقاليم وذلك  تعيين الرئيس التنفيذيبشأن  النيباد  -توجيه وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ل

 .تقديم مرشحيها من البرلمان األفريقي  لمؤهلة لشغل منصب رئيسا

 سادسا. االستنتاج

 :بعثة تقصي الحقائق ما يليالحظت ، في الختام .18

التي حدثت  خالل االضطرابات حقائقلم يكن هناك توافق بين أعضاء األمانة فيما يتعلق بسرد ال (أ

 .2021يونيو  1مايو و  31 يومي
 

لدخول بروتوكول مالبو حيز التنفيذ وتحويل البرلمان إلى جمعية  لحةالحظ الوفد وجود دعوة م (ب

 .تشريعية لالتحاد

أنه ليس البرلمان، حيث  من قبل كاتب البرلمان األفريقي بشأن إدارة شؤون شواغلكانت هناك  (ج

مكتب البرلمان األفريقي قبل ه تم حل هيئة في الجهاز. وتجدر اإلشارة إلى أنمسؤوال  منتخب ا 

، باإلضافة إلى تعليق جميع األنشطة البرلمانية من قبل رئيس يتم إجراؤهاات التي لم االنتخاب

 .مفوضية االتحاد األفريقي

في  تطبيق مبدأ التناوببشأن فشلت المشورة القانونية التي قدمتها األمانة إلى لجنة القواعد  (د

والذي وافق على تطبيق  2007في عام للبرلمان األفريقي الصادر  السابق رارالقدراج ضمان إ

 إدراجإن اختيار البرلمان األفريقي عدم المكتب ومكاتبه. اء هيئة ضأع مبدأ التناوب في انتخاب

 أن المبدأ قد تمت مناقشته من قبل البرلمان خفىال ي  2011لعام قواعد اإلجراءات  المبدأ في

 .البرلمان ويمكن تتبعه في سجالت  األفريقي

 التوصياتسابعا. 

آلية رفيعة المستوى تتألف من وزراء  وضعأن يطلب من رئيس المفوضية المجلس التنفيذي  ودقد ي .19

)مكتب رئيس المفوضية، مكتب  في االتحاد واإلدارات ذات الصلة في المفوضية األاقليم الخمسةمن 

 :للقيام بالمهام التالية نابئة رئيس المفوضية، مكتب المستشار القانوني(

إجراء انتخابات ضمان السياسة لصنع وقواعد أجهزة مقررات يذ الفوري لإلشراف على التنفا (أ

 .البرلمان األفريقي ومكاتبه مكتبعضاء هيئة شفافة وسلمية وعادلة أل

 ؛البرلمان األفريقيأموال سوء إدارة تزعم ب التيمراجعة تسهيل تنفيذ توصية تقرير المراجعة و (ب

ها ضد أعضاء البرلمان المسؤولين عن العنف اقتراح اإلجراءات التأديبية التي يجب اتخاذ (ج

 .ئهم البرلمانيين وموظفي األمانة)الجسدي واللفظي( ضد زمال
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