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 ( عضوا15تقرير عن انتخاب خمسة عشر )

 األمن لالتحاد األفريقيوفي مجلس السلم 

 

يقي إلى أحكام القانون التأسيسي لالتحاد يستند انتخاب أعضاء مجلس السلم واألمن لالتحاد األفر .1

ق ائاألفريقي، والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي )البروتوكول( وطر

 2004التحاد في مارس لالسياسة صنع انتخاب أعضاء مجلس السلم واألمن التي اعتمدتها أجهزة 

 (.قائطرال)

المعتمد في الخرطوم،  Assembly/AU/Dec.106 (VI)قرر المتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب  .2

ض المؤتمر سلطته في ، فو  2006في يناير المنعقدة خالل الدورة العادية السادسة للمؤتمر  ،السودان

 للمجلس التنفيذي. ،( من البروتوكول2) 5، بموجب المادة مجلس السلم واألمنانتخاب أعضاء 

( عضًوا 15من خمسة عشر ) مجلس السلم واألمن يتألفوتوكول، ( من البر1) 5وفقًا ألحكام المادة  .3

 :على النحو التالي ،الحقوقالمساواة في يتم انتخابهم على أساس 

 (؛2( أعضاء ينتخبون لمدة سنتين )10عشرة ) (1

 ضمان االستمرارية.من أجل ( سنوات 3لمدة ثالث ) ينتخبون ( أعضاء5خمسة ) (2

على  مجلس السلم واألمن( في 15يمي لألعضاء الخمسة عشر )ق، يكون التمثيل اإلقلائوفقًا للطر .4

 النحو التالي:

 (3الوسط )

 (3الشرق )

 (2الشمال )

 (3الجنوب )

 (4الغرب )

( التالية أسماؤهم الذين 10تود المفوضية إبالغ المجلس التنفيذي بأن مدة عضوية األعضاء العشرة ) .5

تم انتخابهم في الذين ( أعضاء 5(، وخمسة )2) سنتان لوالية مدتها 2020تم انتخابهم في فبراير 

 :2022( سنوات، ستنتهي في مارس 3ثالث ) لوالية مدتها 2019فبراير 

 

( سنوات في فبراير 3ثالث ) تهامدوالية لالمنتخبون  مجلس السلم واألمنفي ( أعضاء 5خمسة )ال .أ

2019: 

 بوروندي( 1)   :الوسط 

 :اكيني( 1)   الشرق 

 :ئر( الجزا1)   الشمال 

 :( ليسوتو1)  الجنوب 

 نيجيريا( 1)   :الغرب 

( في فبراير 2) ناسنت تهامدوالية لالمنتخبون  مجلس السلم واألمن( أعضاء في 10) العشرة .ب

2020: 

 :الكاميرون وتشاد( 2)   الوسط 
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 :جيبوتي وإثيوبيا( 2)   الشرق 

 :مصر( 1)   الشمال 

 :مالوي وموزمبيق( 2)  الجنوب 

 :انا والسنغالبنين وغ( 3)   الغرب 

 

مؤهالً إلعادة  مجلس السلم واألمن( من البروتوكول، يكون العضو المتقاعد من 3) 5وفقًا للمادة  .6

 انتخابه على الفور.

يتم انتخاب س، مجلس السلم واألمنل ةالمحدد ةللتشكيلفي هذا الصدد، خالل هذه االنتخابات، ووفقًا  .7

 :ذكرهم  األعضاء التالي

  أعضاء( 3)ثالثة   الوسط:إقليم 

  ءأعضا( 3)ثالثة   الشرق:إقليم 

  (2ن )اعضو  الشمال:إقليم 

  أعضاء( 3)ثالثة   الجنوب:إقليم 

  أعضاء( 4) أربعة  الغرب:إقليم 

( من 2) 5المادة  في مجلس السلم واألمنترد المعايير التي يجب مراعاتها عند انتخاب أعضاء  .8

 وتشمل ما يلي: ،مجلس السلم واألمنبروتوكول 

 لتزام بدعم مبادئ االتحاد؛اال (1

وفي هذا الصدد، ستكون الخبرة في  -السلم واألمن في أفريقيا حفظ والمساهمة في تعزيز    (2

 عمليات دعم السالم ميزة إضافية؛

 القدرة وااللتزام بتحمل المسؤوليات المترتبة على العضوية؛ (3

 غرض محدد؛المساهمة في صندوق السالم و/ أو الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه ل (4

 احترام الحكم الدستوري، وفقاً إلعالن لومي، فضالً عن سيادة القانون وحقوق اإلنسان؛ (5

وصنع السالم وبناء السالم على المستويين اإلقليمي  ،النزاعات تسوية المشاركة في  (6

 والقاري؛

ة، وجود بعثات دائمة مزودة بعدد كاٍف من الموظفين ومجهزة في مقر االتحاد واألمم المتحد (7

 .تتماشى مع العضويةلتكون قادرة على تحمل المسؤوليات التي 

 

 تقديم المرشحين

 BC/OLC/23.21A/11536.21الشفوية  تهامن خالل مذكر المفوضيةتجدر اإلشارة إلى أن  .9

، دعت الدول األطراف في البروتوكول إلى تقديم مرشحين في الموعد 2021أكتوبر  28المؤرخة 

 أو قبله. 2021ديسمبر  15النهائي المحدد في 

 BC/OLC/23.21a/11686.21، من خالل المذكرة الشفوية المفوضية ذك رتعالوة على ذلك، .10

 موعد النهائي المحدد.وال ات، الدول األعضاء باالنتخاب2021ديسمبر  2 المؤرخة

 سنتان والية مدتهاعلى  للتنافس إقليم الوسط، لم يكن هناك مرشحون من 2021ديسمبر  15بحلول .11

 BC/OLC/ 23.21a/11719.21الشفوية  تهامن خالل مذكر المفوضية(. لذلك، قامت 2)

 إقليم الوسطمن بتمديد الموعد النهائي لتقديم المرشحين للدول األطراف  ،2021ديسمبر  18المؤرخة 

 .2021ديسمبر  31 إلى (،2) ناسنت والية مدتهاالتي تتنافس على 
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 إقليم الوسطالمفوضية أي مرشحين من  تتلقلم  ،2021ديسمبر  31في الموعد النهائي المحدد في .12

، من خالل المذكرة الشفوية المفوضية. وبناًء على ذلك، قامت (2) سنتان للتنافس على والية مدتها

BC/OLC/23.21a/11745.21  بتمديد الموعد النهائي لتقديم المرشحين 2022يناير  5المؤرخة ،

 .2022يناير  15إلى ، (2) سنتان والية مدتهاعلى  للتنافس إقليم الوسطللدول األطراف من 

من الدول األطراف في  أسمائهم إبالغ المجلس التنفيذي بأن المرشحين الذين تم استالم المفوضيةتود .13

 وتوكول هم على النحو التالي:البر

 ( سنوات3ثالث )والية مدتها المرشحون ل

 الوالية مدة البلد الرقم

  الوسط

 سنوات 3 *الكاميرون 1

 سنوات 3 *تشاد 2

 الشرق

 سنوات 3 *جيبوتي 3

 سنوات 3 إرتريا 4

 سنوات 3 الصومال 5

 الشمال

 سنوات 3 المغرب 6

 الجنوب

 سنوات 3 ناميبيا 7

 ربالغ

 سنوات 3 *نيجيريا 8

 

 مؤهلة إلعادة االنتخابال العضو ةدولال *

 

 (2) مدتها سنتان لوالية المرشحون 

 الوالية مدة البلد الرقم

  الوسط

 (2) سنتان *بوروندي 1

 (2) سنتان الكونغو 2

 (2) سنتان االستوائية غينيا 3

 الشرق

 (2) سنتان *إثيوبيا 4
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 (2) سنتان موريشيوس 5

 (2) سنتان تنزانيا 6

 (2) سنتان أوغندا 7

 الشمال

 (2) سنتان تونس 8

 الجنوب

 (2) سنتان أفريقيا جنوب 9

 (2) سنتان زامبيا 10

 الغرب

 (2) سنتان فاسو بوركينا 11

 (2) سنتان *غانا 12

 (2) سنتان *السنغال 13

 (2) سنتان بياماج 14

 

 ابمؤهلة إلعادة االنتخال العضو ةدولال *
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  مقررمشروع 

 ( عضوا 15بشأن انتخاب خمسة عشر )

 في مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي

 

 :المجلس التنفيذيإّن 

( عضوا في مجلس السلم واألمن لالتحاد 15بتقرير المفوضية عن انتخاب خمسة عشر ) يحيط علما .1

 األفريقي؛

( 3ثالث ) تهامدوالية لحاد األفريقي مجلس السلم واألمن لالتفي  التالي ذكرهم عضاء األ ينتخب .2

 :سنوات

  اإلقليم  البلد الرقم

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 (:2) سنتان تهامدوالية لفي مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي  التالي ذكرهم األعضاء  ينتخب .3

  اإلقليم  البلد الرقم

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

مجلس السلم واألمن في األعضاء المنتخبين تعيين بدية الخامسة والثالثين للمؤتمر الدورة العا يوصي .4

 .يلالتحاد األفريق
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 مقررمشروع 

 ( عضوا 15خمسة عشر ) تعيينبشأن  

 في مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي

Doc. EX.CL/1341(XL) 

 

 :المؤتمرإّن 

واألمن لالتحاد  السلم ( عضوا في مجلس15خمسة عشر )المجلس التنفيذي بانتخاب  يحيط علما .1

 األفريقي؛

 ( سنوات:3( التالية في مجلس السلم واألمن لوالية مدتها ثالث )5الخمس )األعضاء الدول  نيعيّ  .2

  اإلقليم  البلد الرقم

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 (:2)ا سنتان والية مدتهفي مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي ل التالي ذكرهم األعضاء  نيعيّ  .3

  اإلقليم  البلد الرقم

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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