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 تقرير الرئيس عن التعديالت المقترحة على

 إجراءات آل من المؤتمر والمجلس التنفيذي قواعد
 ولجنة الممثلين الدائمين والنظام األساسي للمفوضية

 
 :مقدمة :أوال

اد في             -1 ا، تش ة في إنجمين ة الثاني ه العادي ه خالل دورت ذآر أن من الجدير بال
د السلك الدبلوماسي     ، اعتمد المجلس الت2003مارس  نفيذي توصيات عمي

رة   ي الفق واردة ف ي ال ي ورد   ) د(26األفريق ة والت ة العام ر اللجن ن تقري م
ألة     "فيها، من بين أمور أخرى، أنه  انوني مس يجب أن يبحث المستشار الق

يس المجلس    التناقض الظاهر بين األحكام التي تنص على أن مدة والية رئ
دة و  نة واح ون س ذي تك د  التنفي ة البل ر خارجي نح وزي ي تم ام الت األحك
وم بصياغة   الحق في  المضيف ألي دورة للمجلس   دورة، ويق رأس ال أن ي
 ".توصيات مناسبة في هذا الشأن

و    -2 ى  2003خالل دورته العادية الثالثة في مابوتو، موزمبيق في يولي ، وعل
ب   ين، طل اب المفوض اء انتخ ا أثن ت مواجهته ي تم عاب الت وء الص ض

تنفيذي من لجنة الممثلين الدائمين القيام، بالتعاون مع المفوضية، المجلس ال
دول  ن ال رى م ات أخ ات وأي مقترح لة باالنتخاب ام المتص ث األحك ببح

 .األعضاء وتقديم مقترحات مناسبة للبحث من قبل المجلس التنفيذي
دم    -3 وائح وق نظم والل ف ال ة مختل انوني بمراجع ار الق ب المستش ام مكت ق

أن ة    التوصيات بش دورة العادي ى ال دائمين إل ين ال ة الممثل الل لجن ن خ ها م
ى    25الخامسة للمجلس التنفيذي المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا من  و إل يوني

رره  . 2004يوليو  3  .EX.CL/DECوطلب المجلس التنفيذي بمقتضى مق
134 (V)  من لجنة الممثلين الدائمين القيام ببحث شامل للتعديالت المقترحة

 .ديم تقرير عنها إلى الدورة العادية السادسة للمجلسوتق
وائح           -4 ى نظم ول ة أخرى عل ة عام انوني مراجع أجرى مكتب المستشار الق

ا      ار إليهم ألتين المش الج المس ر، يع ذا التقري الل ه ن خ اد وم زة االتح أجه
دول األعضاء   رى  . أعاله إلى جانب المقترحات المستلمة من عدد من ال وت

وائح   المفوضية أن عملي ذ الل ة تنفي ن تجرب تفيد م ن أن تس ة يمك ة المراجع
و   ي يولي ا ف وب أفريقي ان، جن ي دورب ا ف ذ اعتماده نتين من رة الس طوال فت

2002. 
 

 :التعديالت المقترحة على قواعد إجراءات المؤتمر :ثانيا
 :المكان: ، الفقرة5المادة  )أ 
د عرضت است     "تنص هذه المادة على أنه  -5 ة عضو ق ضافة  حيث تعجز دول

 ".دورة للمؤتمر من القيام بذلك، تعقد تلك الدورة في مقر االتحاد
 :التعديل المقترح )ب 
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ة عضو أخرى        اقتريتعلق اال -6 ا دول ة تعرض فيه اء بحال ح بضرورة االعتن
رأ   5وعليه، يقترح أن تعدل المادة . استضافة نفس الدورة حيث تعجز   "لتق

ن     ؤتمر م افة دورة للم د عرضت استض ة عضو ق د  دول ذلك، تعق ام ب القي
 ".الدورة في مقر االتحاد ما لم يستلم المؤتمر ويقبل عرضا جديدا

 
 :الدورات العادية: 1، الفقرة 7المادة  -ج

رة واحدة في     "تنص هذه المادة على أنه  -7 ة م يجتمع المؤتمر في دورة عادي
 ".السنة على األقل

 
 :التعديل المقترح -د

ذي   AU/DEC.53 (III)وفقا لمقرر المؤتمر  -8 حول تواتر دوراته العادية وال
و          ا في يولي ا، إثيوبي ة في أديس أباب ة الثالث ، 2004صدر عن دورته العادي

ا        . يجتمع المؤتمر مرتين في السنة رأ آم ادة لتق ذه الم ديل ه ه يجب تع وعلي
ك   " يجتمع المؤتمر في دورة عادية مرتين في السنة  "يلي   ،وفضال عن ذل

تل  ادة يس ذه الم ديل ه إن تع ادة ف ديل الم رة  8زم تع د  1، الفق ن قواع م
 .إجراءات المجلس التنفيذي

 
 :جدول أعمال الدورات العادية: 3والفقرة ) د(و ) أ( 2الفقرة  8المادة  -هـ
ال أي         ،وفقا لهذه المادة -9 ذي بإعداد مشروع جدول أعم وم المجلس التنفي يق

ي  ا يل ون مم ة ويتك ا ف : "دورة عادي ؤتمر إدراجه رر الم ود يق دول بن ي ج
دم اال   "و " األعمال ى أن يق ر بنود تقترحها دولة عضو عل اح   اقت ل افتت ح قب

الوثائق المؤيدة ومشروعات المقررات إلى وتقدم يوما ) 60(الدورة بستين 
يس  اع المفوضية رئ اح االجتم ل افتت ين  قب ا) 30(بثالث ن "يوم ، فضال ع
ك ادة   ،ذل نص الم ى ) 3( 8ت ال  "عل دول األعم روع ج م مش ى  أن ينقس إل
 ".نيجزئ

 
 :التعديل المقترح -و 

ادة  -10 داد     ): أ) (2( 8الم وم بإع ذي يق و ال ذي ه س التنفي ى أن المجل را إل نظ
دا       ر تحدي ادة أآث ذه الم رح أن تكون ه ؤتمر، يقت ال الم مشروع جدول أعم

ادة   ي  ) أ) (2( 8وأن تقرأ الم ا يل ابقة      : "آم ؤتمر في دورة س رر الم ود ق بن
 ".إدراجها في جدول األعمال

يقترح أنه بالرغم من أن هذه البنود يجب أن تستبقى في  ): د) (2( 8المادة  -11
اح   ب أن تت اء، يج دول األعض ا ال ا اقترحته ؤتمر آم ال الم دول أعم ج
أنها        ديم توصيات بش ود وتق ذه البن ل ه الفرصة للمجلس التنفيذي لدراسة مث

ؤتمر ى الم ررو. إل أنها أن تخفف عم يب ة من ش ذه العملي ل ه ك أن مث ل ذل
من   ؤتمر وتض دإعطائالم ة      اه مزي ائل الحساس ة المس ت لمناقش ن الوق م

ود التي   أن تأومن شأنه أيضا أن يضمن . المدرجة في جدول أعمال خذ البن
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اء  ترحتق دول األعض ا ال ار  عه ي االعتب ث، ف ؤتمر للبح ى الم ورة  ،ل المش
للتوصل إلى توافق  ،ي وحيث أمكنموضوعلعملية تقييم  خضعتوأن الفنية 

ي  رأيف ود  كميذلك وب. ال ا بن ال فيه ب أوضاع تح روع ن تجن دول مش ج
ال المقترح ن   ةاألعم د م ذي لمزي ى المجلس التنفي دول األعضاء إل ن ال م

 .البحث
بنود تقترحها الدول األعضاء "لتقرأ آما يلي ) د) (2( 8يجب تعديل المادة  -12

دورة بستين    اقترعلى أن يقدم اال اح ال دم ا  ) 60(ح قبل افتت ا وتق ائق  يوم لوث
اع      اح االجتم ل افتت المؤيدة ومشروعات المقررات إلى رئيس المفوضية قب

ين  ى   ) 30(بثالث اءا عل ود بن ذه البن ل ه ؤتمر مث ى أن يبحث الم ا وعل يوم
 ".توصية المجلس التنفيذي

ادة  -13 ي   ): 3( 8الم ؤتمر ف راءات الم د إج اد قواع ذ اعتم من
............................. 

 
 :دورات االستثنائيةال 11المادة  -ز

 .هذه المادة حكم حول من يجب أن يرأس مداوالتهافي ليس  -14
 

 :التعديل المقترح -ح
ادة   -15 دل الم رح لغرض الوضوح أن تع ا  ) 11(يتق افية آم رة إض مل فق لتش

 ".يرأس رئيس المؤتمر مداوالت الدورات االستثنائية" :يلي
 

 :انتخاب الرئيس: ) 1(الفقرة  15المادة  -ط
ذه   -16 ى  تنص ه ادة عل ايير       : "الم اوب والمع ى أساس التن وم عل ؤتمر يق أن الم

يساعده أعضاء آخرون في     ورئيس لسنة واحدة   ال المتفق عليها، بانتخاب 
ة  ـ هيئ واب ال م الن ب ه ع    14المكت اس التوزي ى أس ون عل رئيس المنتخب لل

ة اورات الالزم د المش ه وبع ق علي ة ". الجغرافي المتف كيلة هيئ ر أن تش غي
ين أمور أخرى، الحاجة       15كونة من المكتب الم عضوا قد عالجت، من ب

از المرآزي ال   ؤتمر      تي ت الخاصة بعضوية الجه ة مكتب الم تكون من هيئ
داخل  ارج وال ين الخ د واردة ألن عضوية   . والرئيس م تع ة ل ذه الحاج إن ه

 .مجلس السلم واألمن ال ترتبط بعضوية هيئة مكتب المؤتمر
 

 :التعديل المقترح -ي
اق       يقترح أ -17 م االتف ن، إذا ت ع حتى يمك ن تتشكل هيئة مكتب المؤتمر من أرب

على ذلك، أن تكون هناك هيئة مكتب واحدة لجميع اجتماعات أجهزة صنع 
ين       ة الممثل ة المتخصصة ولجن السياسة مثل المجلس التنفيذي واللجان الفني

 .الخ.. الدائمين 
ادة    -18 ديل الم ب تع ي  ) 1( 15يج ا يل رأ آم ؤتم :"لتق وم الم اس  يق ى أس ر عل

دة سنة واحدة    ويساعده  . التناوب والمعايير المتفق عليها بانتخاب رئيس لم
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رئيس األربع        واب ال م ن ب ه ـة المكت ن هيئ ـرون م اء آخ ) 4( ةأعض
اورات   د المش ه وبع ق علي ي المتف ع الجغراف ى أساس التوزي ون عل المنتخب

 ."الالزمة
ادة    -19 ى الم تترت ، 15إذا قبل هذا التعديل المقترح عل ديالت    س ك تع ى ذل ب عل

ادتين  ى الم رى عل راءات  11و 16أخ د إج ن قواع ن م ل م س آ المجل
 .التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين

 
 :إجراء التصويت في انتخاب أعضاء المفوضية: 42المادة  -ك

ادة  -20 اج الم ديل لت 42تحت ى تع ى   تإل ة عل ة القائم ة الحالي ع الممارس ابق م ط
ان  ه إذا آ ى أن ادة عل ير الم حان  تفس اك مرش ن) 2(هن ة، ينسحب  م البداي

 .المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات بعد الجولة الثالثة
 

 :التعديل المقترح -ل
ي  42وعليه، يجب إضافة فقرة جديدة إلى المادة  -21 حيث يوجد   :"لتقرأ آما يل

ط  حان فق ن مرش ة    م ى األغلبي ي الحصول عل ا ف ل أي منهم ة ويفش البداي
ل عدد من        المطلوبة بعد الجو ى أق لة الثالثة، ينسحب المرشح الحاصل عل

 ".األصوات ويستمر المرشح المتبقي إلى الجولة التالية
ادة       -22 ى الم رح عل ديل المقت ل التع ك      42إذا قب ى ذل أعاله، فسوف تترتب عل

ادة    38تعديالت على المادة  ذي والم  16من قواعد إجراءات المجلس التنفي
 .من النظام األساسي للمفوضية

ي  ) 5( 42نظرا إلى التعديل المقترح أعاله، سوف تقرأ المادة  -23 ا يل إذا : "آم
ذه           ة في ه ة المطلوب ى ثلثي األغلبي فشل المرشح المتبقي من الحصول عل
ق       رئيس بتعلي وم ال ة، يق ن البداي د م ح واح اك مرش ان هن ة أو إذا آ الجول

 ".االنتخاب
ادة   -24 دو أن الم منب  يحوت 42يب ام المتض ا   ةأن األحك اب فيه ق بانتخ تتعل

ع أن   ط م ية فق اء المفوض ب  هأعض ة أن يج ذآر حقيق س  ي بوضوح أن نف
ائر       ؤتمر لس ا الم ات التي يجريه اإلجراء سوف ينطبق على جميع االنتخاب

 .األجهزة
ادة     -25 دل الم رح أن تع ه، يقت ي     42وعلي ا يل رأ آم افية تق رة إض مل فق : لتش

أعاله  5، و4، 3،  2سينطبق إجراء التصويت هذا المتضمن في الفقرات "
ؤتمر بإجرا  وم الم ي يق ات الت ع االنتخاب ى جمي ا ئعل بة له زة بالنس ألجه

 .األخرى لالتحاد األفريقي
 

 :التعديالت المقترحة على قواعد إجراءات المجلس التنفيذي :ثالثا
 :المكان: 6المادة  )أ 
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رتين في السنة في دورة           -26 ؤتمر يجتمع م أن الم رار القاضي ب نظرا إلى الق
ادة  عادية رة   6، يقترح استبدال الم ي   1الفق ا يل ة    : "بم دورات العادي د ال تعق

 ."للمجلس التنفيذي في نفس المكان الذي تعقد فيه الدورات العادية للمؤتمر
 :جدول أعمال الدورات العادية): ز( 2الفقرة  9المادة  )ب 

دائمين    -27 ين ال من  وفقا لهذه المادة، يجوز أن يتكون جدول أعمال لجنة الممثل
دم اال  ى أن يق ة عضو عل ن دول ة م ود مقترح ربن دورة اقت اح ال ل افتت ح قب

يس  ) 60(بستين  يوما وتقدم الوثائق المؤيدة ومشروعات المقررات إلى رئ
 .على األقل يوما) 30(المفوضية قبل افتتاح الدورة بثالثين 

 
 :التعديل المقترح )ج 

ال الم  -28 ود في جدول أعم ذه البن تبقاء ه ه يجب اس ا مع أن ذي آم جلس التنفي
دائمين     ،اقترحتها الدول األعضاء ين ال ة الممثل يقترح أن تتاح الفرصة للجن

ذي      س التنفي ى المجل أنها إل يات بش ديم التوص ود وتق ذه البن ل ه ث مث . لبح
ذي          أنها تخفيف عمل المجلس التنفي ة من ش ذه العملي ويبرر ذلك أن مثل ه

ائ    ل الحساسة المدرجة في    وضمان إعطائه مزيدا من الوقت لمناقشة المس
دول األعضاء       . جدول أعماله دمها ال ود التي تق ويضمن أيضا أن تأخذ البن

يم  أن تإلى المجلس التنفيذي، في االعتبار المشورة الفنية و خضع لعملية تقي
رأي    تم تجنب    . موضوعي، وحيث يمكن، للتوصل إلى توافق في ال ذلك ي ب

ى      ةح أوضاع تحال فيها بنود جدول األعمال المقتر دول األعضاء إل من ال
 .اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين أو الخبراء لمزيد من البحث

ادة    -29 ديل الم رة   9وعليه، يجب تع ي   ) ز( 2الفق ا يل رأ آم ود مقترحة   : "لتق بن
) 60(من الدول األعضاء على أن يقدم االقتراح قبل افتتاح الدورة بستيــن 

دة ومشروعات ا    ائق المؤي يس المفوضية     يوما وتقدم الوث ى رئ ررات إل لمق
ين    دورة بثالث ى أن يبحث المجلس       ) 30(قبل افتتاح ال ل عل ى األق ا عل يوم

 ."التنفيذي مثل هذه البنود بناء على توصية لجنة الممثلين الدائمين
 

 ):1(الفقرة  16المادة  )د 
ادة  -30 ديل الم ذي ) 1( 16يجب تع ة مكتب المجلس التنفي ى أن هيئ لتنص عل

 .عضوية هيئة مكتب المؤتمر تتكون من نفس
 
 
 

 :التعديل المقترح )هـ
ادة  -31 ديل الم راح بتع ل االقت ؤتمر  15إذا قب راءات الم د إج ن قواع ع (م راج

رة  ادة  )أعاله 11الفق ديل الم رح تع ي) 1( 16، يقت ا يل رأ آم رأس : "لتق ي
ده    رأس بل دورات المجلس التنفيذي وزير الخارجية أو أي سلطة مختصة ي
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ا  ؤتمر ويس واب الثالث    الم م الن ب ه ة المكت ي هيئ رون ف اء آخ  ةعده أعض
 ".للرئيس ومقرر تكون بلدانهم أعضاء في هيئة المكتب

 
 :الرئيس): 2(الفقرة  16المادة  )و 

ه    -32 ى أن رى، عل ور أخ ين أم ن ب ادة، م ذه الم نص ه س "ت ل المجل ث يقب حي
ؤتمر، ي   كون  التنفيذي الدعوة من دولة عضو وفقا للمعايير المعتمدة من الم

ذي        د المضيف الحق في رئاسة المجلس التنفي ذا  ". لوزير خارجية البل تنفي
ادة    متأصًال لهذه المادة، أصبح من الواضح أن هناك تناقضا  ام الم ين أحك ب

ى أن ) 1( 16 نص عل ي ت ر  "الت ها وزي ذي يرأس س التنفي دورات المجل
احدة  مدة سنة ول "الخارجية أو أي سلطة مختصة للبلد الذي يرأس المؤتمر

د المضيف ألي     ) 2( 16وبين أحكام المادة  ة البل وزير خارجي التي تسمح ل
 .دورة للمجلس رئاسة هذه الدورة

 
 :التعديل المقترح )ز 

حيث يقبل المجلس التنفيذي الدعوة من دولة ): "2( 16يقترح تعديل المادة  -33
ؤتمر  ل الم ن قب دة م ايير المعتم ا للمع دورة،  عضو وفق رئيس ال رأس ال . ي

رأس       غي ه ي ة ل لطة مختص يف أو أي س د المض ة البل ر خارجي ر أن وزي
 ."الدورتين االفتتاحية والختامية

 
 :إجراء التصويت:  38المادة  )ح 

 .تطابق مع قواعد إجراءات المؤتمرتإلى تعديل ل 38تحتاج المادة  -34
ه يجب    38يبدو أن المادة  -35 توحي بأنها تتعلق بانتخاب المفوضين فقط مع أن

ة أن ي ات حقيق ع االنتخاب ى جمي ق عل راء ينطب ذآر بوضوح أن نفس اإلج
 .التي يقوم المجلس التنفيذي بإجرائها بالنسبة لألجهزة األخرى

 
 :التعديالت المقترحة )ط 

حيث يوجد  : "لتقرأ آما يلي 38وعليه، يجب إضافة فقرة جديدة إلى المادة  -36
ى األ     ي الحصول عل ا ف ل أي منهم ة ويفش ن البداي ط م حان فق ة مرش غلبي

ل عدد من         ى أق المطلوبة بعد الجولة الثالثة، ينسحب المرشح الحاصل عل
 ".األصوات ويستمر المرشح المتبقي إلى الجولة التالية

ة   هتوحي بأنها تتعلق بانتخاب المفوضين فقط مع أن 38يبدو أن المادة  -37 حقيق
ذآر  ات  يجب أن ي ع االنتخاب ى جمي ق عل راء ينطب بوضوح أن نفس اإلج

 .وم المجلس التنفيذي بإجرائها لألجهزة األخرىالتي يق
ي    38يقترح أيضا تعديل المادة  -38 ا يل رأ آم ينطبق  : "لتشمل فقرة إضافية وتق

ذي           وم المجلس التنفي ات التي يق ع االنتخاب ى جمي ذا عل إجراء التصويت ه
 ".بإجرائها بالنسبة لألجهزة األخرى لالتحاد اإلفريقي
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 :ةالنظام األساسي للمفوضي :رابعا
 :إجراء التصويت في انتخاب المفوضين:  16المادة  )أ 

ادة      -39 ى الم رح عل ديل المتق ل التع ؤتمر     42إذا قب راءات الم د إج ن قواع م
ادة  ديل      38والم ب تع وف يج ذي، س س التنفي راءات المجل د إج ن قواع م

ه    16المادة  ى أن لتتطابق مع الممارسة الحالية القائمة على تفسير المادة عل
ل عدد من     اك مرشحان فقطإذا آان هن ، ينسحب المرشح الحاصل على أق

 .األصوات بعد الجولة الثالثة
 

 :التعديل المقترح )ب 
ي   16وعليه، يجب إضافة فقرة جديدة إلى المادة  -40 ا يل وج   : "لتقرا آم حيث ي

ة      ى األغلبي ي الحصول عل ا ف ل أي منهم ة ويفش ن البداي ط م حان فق مرش
ل عدد من       ، المطلوبة في الجولة الثالثة  ى أق ينسحب المرشح الحاصل عل

 ".األصوات
ي      16وعليه، يقترح تعديل المادة  -41 ا يل رأ آم دة تق رة جدي ينطبق  : "لتشمل فق

رى       زة األخ بة لألجه ات بالنس ع االنتخاب ى جمي ذا عل ويت ه راء التص إج
 ".لالتحاد األفريقي

 
 :قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين : خامسا

 :نصاب القانونيال:  6المادة  )أ 
ذي   -42 نظرا إلى أن النصاب القانوني لدورات آل من المؤتمر والمجلس التنفي

ادة       اد، من الضروري أن تتطابق الم  6هو ثلثا أغلبية آامل عضوية االتح
 .من قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين مع سائر النصوص

 :انتخاب الرئيس:  11المادة  )ب 
ن  11يجب تعديل المادة  -43 دائمين       لت ين ال ة الممثل ة مكتب لجن ى أن هيئ ص عل

 .تتكون من نفس عضوية هيئة مكتب المؤتمر
 :التعديل المقترح )ج 

من قواعد إجراءات     16و  15إذا قبلت التعديالت المقترحة على المادتين  -44
ي   11آل من المؤتمر والمجلس التنفيذي ، يجب تعديل المادة  ا يل : لتقرأ آم

ؤتمر  يرأس دورة لجنة الممث" لين الدائمين الممثل الدائم الذي يرأس بلده الم
واب الثالث       م الن ب ه ة المكت ي هيئ رون ف اء آخ اعده أعض رئيس  ةويس لل

ة     ي هيئ دان أعضاء ف ن بل م م ذين ه دائمين ال ين ال ين الممثل ن ب رر م ومق
 ".مكتب المؤتمر

 
 :الخالصة والتوصيات :سادسا

ذه سوف    ترى المفوضية أن التعديالت المقترحة على قو -45 اعد اإلجراءات ه
 .هذه القواعد وتسهل تنفيذها فية تأصلتصحح التعديالت الم
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ى قواعد      -46 ديالت المقترحة عل وعليه، يدعى المجلس التنفيذي إلى بحث التع
ه    ين     هو  إجراءات المؤتمر وقواعد إجراءات ة الممثل وقواعد إجراءات لجن

 .الدائمين وآذلك النظام األساسي للمفوضية
ع       تقترح المفو -47 ذي لجمي ضية أيضا استخدام قواعد إجراءات المجلس التنفي

ع      تم وض ى أن ي ة إل ة المتخصص ان الفني ة واللج ات القطاعي االجتماع
 .واعتماد قواعد إجراءات خاصة بها

تقترح المفوضية على المجلس التنفيذي اعتماد قرار في   ، وفي هذا الصدد -48
 .هذا الشأن

 
 :الملحقات

 .قواعد إجراءات المؤتمر -
 .واعد إجراءات المجلس التنفيذيق -
 .قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين -
 .النظام األساسي للمفوضية -

 ـ
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