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  الخلفية
المفوضية( بتعليق األنشطة البرلمانية بعد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ) قام ،2021يونيو  1في  .1

لبرلمان ل ةالسادسالدورة مكتب هيئة انتخابات أثناء العامة على مدار يومين  دورةالالتي عطلت المشاحنات 
 األفريقي.  

بعد بحث تقرير المفوضية عن األحداث التي وقعت في البرلمان  ،المجلس التنفيذي قام ،2022في أكتوبر  .2
المقرر التالي باعتماد األفريقي، هيئة مكتب البرلمان  انتخاب أعضاءاألفريقي أثناء 

EX.CL/Dec.1128 (XXXIX): 
الذي  ،2017ر في يونيو دالصا EX.CL/Dec.979 (XXXI)مقرر المجلس التنفيذي  يستحضر 4

إلى "تطبيق قيم وقواعد ولوائح االتحاد األفريقي في إدارة  أمور،من بين جملة  األفريقي،البرلمان  دعا
 أيضا مقرريستحضر  المكتب والرئاسة ... ". هيئة  بما في ذلك التناوب على الجهاز،جميع أنشطة 

على "أن  الذي ينص، 2018الصادر في يونيو  EX.CL/Dec.1018 (XXXII)المجلس التنفيذي 
يلتزم البرلمان األفريقي بمبدأ التناوب الجغرافي بين األقاليم الخمسة ألفريقيا في االنتخابات المستقبلية 

  "؛للمكتب
التي تؤكد مبدأ التناوب على النحو المنصوص عليه في بروتوكول  مقرراته السابقة يؤكد مجددا 5

 لالتحاد،المعمول بها ممارسات وكذلك ال فريقي،األوالمقررات السابقة للبرلمان  األفريقي،البرلمان 
تتول الرئاسة  مم التي لاألقالي تكون  ويحث على أن تكون االنتخابات متماشية مع مبدأ التناوب، وأن

اإلقليمية المجموعات س البرلمان األفريقي من خالل مرشحين النتخاب رئي المؤهلة لتقديمي همن قبل، 
  الخاصة بها؛

وفًقا  أفريقيا،جنوب  ميدراند،إجراء االنتخابات المقبلة للبرلمان األفريقي في مقره الرئيسي في  يقرر 6
النتخاب أعضاء  األفريقيوتخصيص الدورة العادية التالية للبرلمان  ممكن،في أقرب وقت  لبروتوكوله،

  ؛حسن سير الجهاز من لتمكينل البرلمان األفريقيمكتب هيئة 
البرلمان األفريقي المقبلة ووضع طرائق  إجراء وإدارة عملية انتخاباتبمكتب المستشار القانوني  يكلف 7

االنتخابات وفقاً للقواعد واللوائح والممارسات المعمول بها في االتحاد وكذلك مقررات المجلس التنفيذي 
  التناوب؛ذات الصلة بشأن مبدأ 

ومن أجل السماح لألقاليم المؤهلة ، األخيرة خالل االنتخاباتالخالف والنزاع الذي شوهد  مالحظة مع 8 
يجب أيًضا إعادة فتح باب الترشيح لمناصب  مرشحيها،بتقديم  ،لشغل منصب رئيس البرلمان األفريقي

الرئيس إلى مكتب ذلك منصب المكتب اآلخرين. ويجب تقديم جميع الترشيحات بما في  هيئة أعضاء
   المؤهلة؛ات اإلقليمية عو جممالالمستشار القانوني من خالل 
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لهيئة من رئيس المفوضية ومفوض الشؤون السياسية والسلم واألمن حضور االنتخابات القادمة  يطلب 9
 …”مكتب البرلمان األفريقي

دعا المجلس التنفيذي  التنفيذي،خالل الدورة العادية التاسعة والثالثين للمجلس  ،2021في أكتوبر   .3
خالل  ،2022وكرر نفس الدعوة في فبراير  األفريقي،مكتب البرلمان  ات هيئةإجراء انتخابى لإالمفوضية 

حيث قدمت المفوضية تقريًرا محدًثا عن تنفيذ المقرر  التنفيذي،الدورة العادية األربعين للمجلس 
EX.CL/Dec.1128 (XXXIX).  التنفيذي المفوضية  كلف المجلس، تقرير المحدثال وبعد بحث، عليهو

 وتقديم تقرير إلى دورته العادية القادمة. 2022بترتيب إجراء انتخابات البرلمان األفريقي بحلول نهاية أبريل 
إقليمية  عاتو جممأربع ة اجتماًعا حضوريا تشاورًيا مع نظمت المفوضي ،2022فبراير  24و 23 يومي في .4

 إجماع سياسي وتقريب وجهات النظر المتباينة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ التناوب الجغرافي.( للتوصل إلى 4)
ة بما في ذلك اإلقليمي عاتو جممنتائج المشاورات مع جميع ال تضمنالذي ي اتم تقديم تقرير المشاور وت

اإلشارة إلى أن وتجدر  إلى لجنة الممثلين الدائمين. األفريقي جنوبلل ةاإلقليمي ةعو جممالمشاورات مع ال
اجتماع مع اللجنة سعيا إلى عقد  األفريقي جنوبلل ةاإلقليمي ةعو جممضية تلقت طلًبا كتابًيا من الالمفو 
 لبرلمان األفريقياالحقائق إلى أمانة  تقصيل بمهمةللقيام من قبل رئيس المفوضية صة التي تم إيفادها تالمخ

 جنوبلل ةاإلقليمي ةعو جممالقررت اللجنة االستماع إلى  للطلب،بعد دراسة متأنية و  .2021في سبتمبر 
نتائج المشاورات إال في تاريخ الحق في التقرير الذي سيقدم إلى الدول  عدم نشرلكنها قررت  ،األفريقي

  .عات اإلقليمية األخرى و جممالمع كافة على النحو الواجب  شاورالتبعد األعضاء 
 أعضاء اتانتخابؤتمر رؤساء الدول والحكومات لبحث مكتب م ت هيئةاجتمع ،2022مايو  10في  .5

مكتب البرلمان  هيئة المكتب بأن يتم انتخاب ت هيئةوصوأ .أمور أخرى  البرلمان األفريقي، من بين
مع التقدير بعرض حضور رئيس  نوهتو  فريقيا،أجنوب  ميدراند، األفريقي في نلبرلماا األفريقي في مقر

المكتب حكومة جنوب أفريقيا إلى اتخاذ جميع التدابير  ت هيئةكما دع المفوضية أثناء سير االنتخابات.
  الالزمة لضمان سالمة وأمن أعضاء البرلمان األفريقي.

  للبرلمان األفريقي  العامة الخامسةدورة بدء ال
الدورة مكتب هيئة أعد مكتب المستشار القانوني طرائق انتخاب أعضاء  التنفيذي،وفًقا لتوجيهات المجلس  .6

قامت المفوضية من خالل مكتب المستشار القانوني  ،2022يونيو  21وفي  ،للبرلمان األفريقي ةالسادس
ات عو جممالكافة ع مالطرائق  قاسمتم ت الحق،في وقت و  أمانة البرلمان األفريقي.إلى طرائق البإحالة 

 دورةمكتب الهيئة إلى الدعوة لتقديم الترشيحات النتخاب أعضاء إضافة  2022يونيو  22اإلقليمية في 
  للبرلمان األفريقي. ةالسادس
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، الدورة رسميا ،االتحادافتتح رئيس مفوضية االتحاد األفريقي الذي يمثل رئيس  ،2022يونيو  28في  .7
  للبرلمان األفريقي. ةالسادسالدورة مكتب هيئة أعضاء المخصصة النتخاب  الخامسة للبرلمان األفريقي

 عاتو جممالجلسة للسماح لل عليقتم ت الجدد،االفتتاح وإدارة أداء اليمين ألعضاء البرلمان  بعد مراسم .8
لمقرر المجلس التنفيذي وطبقا  ق االنتخاب.ائوتقديم الترشيحات وفًقا لطر  اإلقليمية بالتشاور

EX.CL/Dec.1128 (XXXIX)  تمت صياغة مبدأ التناوب الجغرافي،  ضرورة تطبيقنص على يالذي
شاغلي ، مع مراعاة لمكتب، وعلى وجه الخصوصهيئة االتكوين السابق ل استنادا إلى المكتبهيئة تشكيل 

 :المناصب السابقة للرئاسة على النحو التالي
 

 األفريقي والجنوبأفريقيا لشمال  المجموعة اإلقليمية –    يسالرئ •
 األفريقي أو الجنوبأفريقيا شمال ل المجموعة اإلقليمية - النائب األول للرئيس •
 أفريقيا شرق ل المجموعة اإلقليمية - النائب الثاني للرئيس  •

 أفريقيا لغرب المجموعة اإلقليمية - النائب الثالث للرئيس 
 أفريقيا وسطل المجموعة اإلقليمية - النائب الرابع للرئيس  •

 
 األفريقي والجنوب أفريقيا ين لشمالتاإلقليمي ينتعو جمم، تم السماح لليغة المذكورة أعالهبناًء على الص .9

ن لتقديم مرشحين يتمؤهلالمجموعتان اإلقليميتان  تكما اعُتبر  بتقديم مرشح واحد لكل منهما لمنصب الرئيس.
، فإن ومع ذلك ل.اوالرج نساءالتمثيل المتساوي لل كفللمنصب النائب األول للرئيس، مما يلكل منهما 

 النائب األول للرئيس. اتنتخاباله يسحب تلقائًيا مرشحيلمنصب الرئيس  تم انتخابهيقليم الذي اإل
، أعاله 6النحو المحدد في الفقرة  الرئيس على باو صب نالمن( 2)المتبقية مرشحين  ةالثالث ت األقاليمرشح .10

  ل.اوالرج نساءالتمثيل المتساوي لل يكفلمما 
 

  لبرلمان األفريقي ل ةالسادسالدورة مكتب هيئة إجراءات انتخاب 
التي تلقتها اللجنة  ترشيحاتالفحص لها بعد عملية العامة أعما دورةاستأنفت ال ،2022يونيو  29في  .11

  صة التي ُأنشئت لمساعدة مكتب المستشار القانوني في إجراء االنتخابات.تالمخ
فورتشن القائد الموقر مرشًحا واحًدا ) األفريقي جنوبلل المجموعة اإلقليمية ت، قدمنتخاب الرئيسبالنسبة ال .12

المجموعة صة ترشيح مرشح آخر من نفس تبينما لم تقبل اللجنة المخ ،مبابوي )ذكر(يز  شارومبيرا،زيفانيا 
 اإلقليميةالمجموعة قدم تم ول .ةالمعني المجموعة اإلقليميةالتقديم من خالل ، نظرا ألنه لم يتم اإلقليمية
 لمنصب رئيس البرلمان األفريقي. ينأي مرشح أفريقيا لشمال

لبية األغتأمين وعند  ترشيحه المرشح الوحيد الذي تم استالمبشأن العامة في التصويت  دورةشرعت ال .13
رئيًسا  ،على النحو الواجب األفريقي، الجنوب إقليم، تم إعالن المرشح من المطلوبة بعد عملية التصويت
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مع بعد ذلك نواب الرئيس األربعة  ات لمناصبنتخاباال تبدأو . لمان األفريقيللبر للدورة السادسة منتخًبا 
من اإلقليم انتخاب الرئيس  سببب األفريقي جنوبلل المجموعة اإلقليميةمن ( 2)المرشحين انسحاب 
المجموعة و  أفريقيا لشرق  اإلقليميةالمجموعة ، تم سحب ترشيح امرأتين من . عالوة على ذلكالمذكور

 .قبل بدء إجراءات االنتخاباتأفريقيا  وسطاإلقليمية ل
 التالية أسماؤهم نوابًا للرئيس: شخاصتم انتخاب األ التصويت،بعد عملية  .14
 (؛موريتانيا )أنثى لغظف،مسعودة محمد البروفيسورة  سعادة -النائب األول للرئيس  •
 (؛إثيوبيا )ذكر جايو،الدكتور أشبير ولدجيورجيس  سعادة -النائب الثاني للرئيس  •
  (؛)أنثىالرأس األخضر باسوس،لوسيا مارتيا ممندس جونكالفيس دوس  سعادة -النائب الثالث للرئيس  •
 ابون )ذكر(.جو ندوتون، الجأن سعادة -النائب الرابع للرئيس  •
 

بصفته منظم االنتخابات،  بةناباإل األفريقيأعلن المستشار القانوني لمفوضية االتحاد  ،سلففي ضوء ما   .15
لمبدأ التناوب الجغرافي والمساواة بين طبقا  لبرلمان األفريقيل ةالسادس الدورة مكتبهيئة تشكيل  ،رسمياً 

 الجنسين.
 

  الجلسة الختامية
تقديرا  خاص تقديم قرار شكرللبرلمان األفريقي الجديد اقترح الرئيس المنتخب  ،مراسم االختتامخالل  أخيًرا، .16

في تقريب وجهات النظر  تحلى بهماسعادة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي على الحكمة والقيادة اللتين ل
لرئيس المفوضية على إدارته الناجحة  موتقديره مإلى اإلعراب عن امتنانه ينودعا البرلماني المتضاربة.

 المكتب.  هيئة لعملية انتخاب 
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 بشأن مقررمشروع 

   EX.CL/DEC. 1128(XXXIX)عن تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي التقرير 

 البرلمان األفريقيبشأن 

 إن المجلس التنفيذي

 Ex.Cl/Dec.1128(XXXIX)المجلس التنفيذي  مقررتقرير عن تنفيذ الب مع التقدير يحيط علما .1
 األفريقي؛بشأن الحادث الذي وقع في البرلمان 

مما  البرلمان األفريقيماكي سال في حل أزمة  لفخامة الرئيسبالقيادة والمشاركة الشخصية  يشيد .2
 ؛2022يونيو  29النتخابات في اتنظيم نجاح إلى  أفضى

سيريل رامافوسا لضمان حسن سير االنتخابات التي أجريت في  فخامة الرئيسلقيادة  يعرب عن تقديره .3
 في مقر البرلمان األفريقي؛ ،ميدراند، جنوب أفريقيا

مكتب البرلمان هيئة برئيس المفوضية على المشاركة والقيادة التي أظهرها أثناء إجراء انتخابات  يشيد .4
 ؛األفريقي

 ،البرلمانيين خالل االنتخاباتبين التي سادت بحس المسؤولية والوحدة األفريقية وروح التوافق  يرحب .5
 ؛المكتب المنتخبين وجميع أعضاء البرلمان األفريقيهيئة أعضاء  ويهنئ

 و EX.CL/Dec.1018(XXXII) و EX.CL/Dec.979(XXXI) اتهمقرر  يستذكر .6

EX.CL/Dec.1128(XXXIX)  تطبيق قيم وقواعد ولوائح االتحاد  ضرورة علىمن جديد التي أكدت
لمكتب بما في ذلك هيئة ااألفريقي في إدارة جميع أنشطة الجهاز، بما في ذلك مبدأ التناوب الجغرافي ل

في طرائق تطبيق صيغة التناوب المحددة األفريقي بالبرلمان  إلىويوعز  ،رئاسة البرلمان األفريقي
 ؛المكتب المقبلةهيئة مكتب البرلمان األفريقي السادس في جميع انتخابات هيئة انتخاب أعضاء 

مراجعة قواعد بمكتب المستشار القانوني، بالتعاون الوثيق مع أمانة البرلمان األفريقي،  إلىيوعز أيضا  .7
 فضال عنمع قيم االتحاد األفريقي وقواعده ولوائحه  هالجهاز على وجه السرعة لضمان توافقا ءاتإجرا

 ؛الممارسات المعمول بها في االتحاد بما في ذلك مبدأ التناوب الجغرافي
لقانون التأسيسي الملحق باالدول األعضاء التي لم تصدق بعد على بروتوكول مالبو المنقح  يشجع .8

 ؛القيام بذلكعلى  ،2014لالتحاد األفريقي المتعلق بالبرلمان األفريقي لعام 
 خلوةعقد بلجنة الممثلين الدائمين  كلفالذي  EX.CL/Dec.1028(XXXII) مقرره أيضا يستذكر .9

 وبالتاليالجهاز وعملياته،  سيرمع البرلمان األفريقي لمعالجة جميع الشواغل والتحديات التي تؤثر على 



EX.CL/1364 (XLI)Rev.1 

Page 2 

 

على وجه السرعة وتقديم تقرير إلى دورته العادية القادمة في عام  الخلوةعقد  ضرورة علىيجدد التأكيد 
2023. 
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