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 التحادلة سياسالن مراجعة قواعد إجراءات أجهزة صنع عالمرحمي تقرير ال
 

 :مقدمة ألؼ.
 ـػػػػرره رقػػػة، في مقػب مف المفكضيػد طمػػػو قػػذم بأنػػػػس التنفيػػػػػػر المجمػػػػػذكي   .1

EX.CL/DEC.688 (XX)  النتخاب أعضاء المفكضية الذم  ةالكزاري المجنةبشأف تقرير
كبيا في يناير ثيإف المنعقدة في أديس أبابا، ك العادية الثانية كالعشر  افي دكرتي تواعتمد
انتخاب اعضاء  ميف الدائميف، عمميةث، أف "تراجع، بالتشاكر مع لجنة المم2012

، مستجدةالتطكرات البحث الثغرات، ك سد المفكضية برمتيا، بغية مكاجية التحديات، ك 
 ىا، بما في ذلؾ مف خالؿ مراجعة قكاعد اإلجراءات الحالية.لتعزيز 

 EX.CL/DEC.688 (XX)ف تنفيذ المقرر رقـعرا مرحميا رغـ ذلؾ، عندما قدمت المفكضية تقري .2

 EX.CL/DEC.735 (XXII)، اعتمد المجمس التنفيذم المقرر رقـ 2013خالؿ قمة يناير 
أقر فيو ضركرة تبني نيج شامؿ في مراجعة قكاعد اإلجراءات. كبالتالي، كسع المجمس ك 

بعممية  المرتبطةءات عمى قكاعد اإلجراجعميا تقتصر التنفيذم نطاؽ المراجعة كلـ ي
االعتبار أىمية  فياالنتخابات. كما أمر المجمس التنفيذم بأف تأخذ عممية المراجعة 

 التشغيؿ المتكازف ألجيزة االتحاد األفريقي.لتحقيؽ  ة،أغمبية الثمثيف المؤىم
كالعشريف الثالثة أيضا أف مؤتمر االتحاد قد اعتمد خالؿ دكرتو مف الجدير بالذكر  .3

 ASSEMBLY/AU/DEC.542 (XXIII)البك، غينيا االستكائية، المقرر رقـ مفي  المنعقدة
مؤتمر مسألة ال، بحث 2015بشأف االفتتاح الرسمي لدكراتو العادية. خالؿ قمة يناير 

 كطكؿة تقديـ مقترحات بشأف عدد المدعكيف، مفكضيال مف كطمباالتحاد قمـ  ترشيد
كأساليب العمؿ  جانبيةرات كاألحداث الر قمعدد الك االفتتاح،  مراسـجدكؿ األعماؿ ك 

 .قكاعد اإلجراءات لؾذكك
تجدر اإلشارة إلى أف قكاعد إجراءات مؤتمر االتحاد كالمجمس التنفيذم قد اعتمدت في  .4

التحاد في لسياسة الرباف، جنكب أفريقيا، خالؿ الدكرة العادية األكلى ألجيزة صنع ك د
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عمى  EX.CL/DEC.1 (I) ك ASSEMBLY/AU/DEC.1 (I)عبر المقرريف رقـ  2002يكليك 
التكالي. خالؿ نفس الدكرة، اعتمد مؤتمر االتحاد النظاـ األساسي لممفكضية. كقد تمت 

 عمى عممية انتخاب يانطاقكفي البداية، اقتصر . 2003مراجعة قكاعد اإلجراءات منذ 
كقد . تلقكاعد اإلجراءامراجعة شاممة في الحقا  اعييكلكف تـ تكس مفكضيةأعضاء ال
لمؤتمر االتحاد  قكاعد اإلجراءات المنقحةكالمجمس التنفيذم  قمة االتحاداعتمدت 

 2007في يناير  مفكضيةكالمجمس التنفيذم عمى التكالي ككذلؾ النظاـ األساسي لم
 .(EX.CL/DEC. 317 (X) )انظر

 كالثغرات التقرير التحدياتتـ إعداد ىذا التقرير بمكجب المقررات المذككرة أعاله. كيبيف  .5
 كبما أف .كاف ذلؾ ممكنا أينماحمكال  قترحكي، قكاعد اإلجراءاتالتي تـ تحديدىا في 

كالمجمس قكاعد إجراءات مؤتمر االتحاد ترد في  المفكضيةإجراءات انتخاب أعضاء 
أحكاـ النظاـ األساسي فقد تمت مراجعة ، مفكضيةالنظاـ األساسي لم لؾ فيككذالتنفيذم 

 ىا.أعضاء تخابان مفكضية بشأفلم
 

 :اإلجراءات التي قامت بها المفوضية باء.
 ،EX.CL/DEC 688 (XX) ٚ EX.CL/DEC. 735 (XXII)تطبيقا لمقررم المجمس التنفيذم رقـ  .6

تقديـ  إلى الدكؿ األعضاء، كأجيزة االتحاد، كالخبراء 2013في أبريؿ المفكضية  دعت
ت المفكضية تمديد ماسة. ككاصعمى قكاعد إجراءات أجيزة صنع السي مقترحة تعديالت

نظرا لقمة المساىمات التي تـ  2014أبريؿ  حتىالتاريخ النيائي لتقديـ ىذه المقترحات 
 يا.قيتم

 األخيرةبحثت ، 2015فبراير  16ك  14ف مالمنعقدة ة مفكضيلم ةالثالث الخمكةخالؿ  .7
فيما قميمية. ك عات االقتصادية اإلمسألة ترشيد عمؿ االتحاد كأجيزتو بما في ذلؾ المجمك 

مف منظكر ما ىك قابؿ  و مف الضركرم دراسة المكضكعلكحظ أنالقمـ  ترشيد يخص
عمى بالتالي تـ االتفاؽ ك . حاليةال ءاتالقانكف التأسيسي كقكاعد اإلجرا في إطارلمتحقيؽ 
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دكف تغيير القانكف  قكاعد اإلجراءاتالتي يمكف تغييرىا في  مسائؿالو ينبغي تحديد أن
 .التأسيسي

 
 تحديات عممية المراجعة جيـ.
تكد المفكضية أف تبمغ المجمس التنفيذم بأف عددا قميال مف البمداف كاألجيزة كالخبراء  .8

مقترحات، عمى الرغـ مف أىمية العممية. كفي ىذا الصدد، تكد المفكضية إبالغ ب تقدمكا
 مقترحة تعديالت ىـ قد قدمكاؤ المجمس التمفيذم أف الدكؿ كاألجيزة كالخبراء التالية أسما

 عمى قكاعد اإلجراءات:
 الدول األعضاء: ( أ

 بكركينا فاسك (1
 ابكفجال (2
 كمالم (3
 ناميبيا (4
 السنغاؿ (5
 جنكب أفريقيا (6
 أكغندا (7

 األجيزة ( ب
 المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

 الخبراء ( ج
 حات حكؿ إجراءات انتخاب أعضاء المفكضية.مقتر  1قدـ خبيراف

 
 :اعد إجراءات مؤتمر االتحادعمى قو  المقترحة التعديالت داؿ.
 عمى قكاعد إجراءات مؤتمر االتحاد: المقترحة فيما يمي التعديالت .9

                                                 
1

 اٌجشٚف١سٛس ر١بٔجبٔب ِبٌٛا، ٚاٌذوزٛس ١ِٙبسٞ ربد٠ٍٟ ِبسٚ. 
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 :)تعريفات( 1المادة  ( أ

ترد كممة "المحكمة" كإحدل التعريفات في المادة األكلى. كيتـ تعريؼ ىذه الكممة عمى  .10
 دخكؿ أنو عمى الرغـ مفكلكف يجدر بالذكر أنيا "محكمة العدؿ الخاصة باإلتحاد. 

لـ يتـ ، 2009فبراير  11االتحاد حيز التنفيذ في مة العدؿ الخاصة ببركتكككؿ محك
ف محكمة العدؿ كالمحكمة بيدمج التبعا لمقرر مؤتمر االتحاد بشأف  المحكمةتفعيؿ ىذه 

األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في محكمة كاحدة ىي المحكمة األفريقية لمعدؿ 
أف مؤتمر االتحاد قد تبنى خالؿ الدكرة  إلى إلشارة أيضاكحقكؽ اإلنساف. كتجدر ا

غينيا االستكائية، بركتكككال معدال  ،العادية الثانية كالثالثيف المنعقدة في مالبك
لمبركتكككؿ بشأف النظاـ األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف. كينص ىذا 

 كحقكؽ اإلنساف كالشعكب.البركتكككؿ عمى إنشاء المحكمة األفريقية لمعدؿ 
في ىذا الصدد، ينبغي تعديؿ إسـ المحكمة كفقا لذلؾ إلى "المحكمة األفريقية لمعدؿ  .11

 كبالتالي أينما ترد في القكاعد. 1كحقكؽ اإلنساف كالشعكب" في المادة 
 

 :)السمطات والمهام( 3المادة  ( ب
ة السمطات مئاقتنص ىذه المادة عمى سمطات كمياـ مؤتمر االتحاد. كقد لكحظ بأف  .12

كفيما يخص مف القانكف التأسيسي.  9نظيرتيا في المادة ل اكالمياـ طكيمة جدا خالف
نياء تعييف أعضاء  إلىفقط  4تعييف أعضاء أجيزة االتحاد، تشير المادة  تعييف كا 

المفكضية كالقضاة عمى الرغـ مف أف مؤتمر االتحاد يعيف أعضاء آخريف في أجيزة 
بالتعاكف األفريقي كأف يؤسس المؤتمر رح أف ينيض الختاـ، اقت   االتحاد االفريقي. كفي

تقدـ فيما يخص التكامؿ الآلية لمتعاكف األفريقي تمكف الدكؿ األعضاء الراغبة في إحراز 
 في المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
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أف  عمى يؤكد)ف( كاستبداليما بحكـ كاحد  4)ـ( ك  4كبناء عميو، اقترح حذؼ المادة  .13
 .2المؤتمر يعيف كينيي تعييف أعضاء أجيزة االتحاد كفقا لممكاد ذات الصمة

دؼ ىكالمياـ عمى اعتبار أف  السمطاتقائمة  و يجب اإلبقاء عمىأنبة مفكضيال كترل .14
 مكسعة.أف تككف  ينبغي بالتاليمف القانكف التأسيسي، ك  9المادة  تطبيؽىذه المادة ىك 

 
 :()مكان االنعقاد 4المادة  ( ج

 (1) 5تنص ىذه المادة عمى مكاف انعقاد دكرات مؤتمر االتحاد. كتنص المادة الفرعية  .15
عمى عقد دكرات المؤتمر في يناير بمقر االتحاد، في حيف تعقد دكرات يكليك في مقر 

 االتحاد ما لـ تدع دكلة عضك المؤتمر لعقد دكرتو فييا.
ير بدال مف دكرة يكليك غير لكحظ أف بعض الدكؿ األعضاء تفضؿ استضافة دكرة ينا .16

 (.1) 5أنيا ال تستطيع ذلؾ نظرا لمصيغة الحالية لممادة 
ليذا تـ اقتراح تعديؿ المادة لتمكيف الدكؿ األعضاء مف استضافة دكرة يناير. كيأتي  .17

الشكؿ التالي: "تعقد دكرات المؤتمر في مقر االتحاد ما لـ تدع دكلة  فيالتعديؿ المقترح 
 دكرتو فييا". عضك المؤتمر لعقد

 
 :)الدورات العادية( 7المادة  ( د

أخذ إجراءات ىك المفكضية حكؿ ىذه المادة مقترحيف متناقضيف. المقترح األكؿ  قدمت .18
االعتبار كالنص عمى أنو يجتمع في دكرة عادية مرتيف في السنة. كالمقترح  فيالمؤتمر 

 السنة. الثاني ينص عمى أف يجتمع المؤتمر في دكرة عادية كاحدة في
مرات بما في ذلؾ في تقرير  ةكقد تـ طرح مسألة عدد الدكرات العادية لممؤتمر عد .19

أف ب الفريؽ الرفيع المستكل لمراجعة االتحاد األفريقيكأكصى مراجعة االتحاد األفريقي. 
 إلى مقر االتحاد األفريقي. كأشار الفريؽفي القديـ  كاحدةاللدكرة ا نظاـإلى  يعكد المؤتمر

 :3ف مفسيمك   أف ذلؾ
                                                 

2
 حب١ٌخخ ثىً أجٙضح االرحبد اٌّئلب ػذاد٠ّىٓ إ ،إرا دػذ اٌحبجخ ٌزٌه 
3

 االرحبد ِٓ رمش٠ش ِشاجؼخ 13صفحخ اٌ 
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المفكضية  / لكؿ مف االتحادبالنسبة ضماف فعالية التكمفة إذ أف تنظيـ دكرتيف مكمؼ  (1
 كالدكؿ االعضاء.

 تسييؿ عمميات االتحاد،  (2
 تكفير الكقت الكافي لتطبيؽ مقررات القمـ. (3
 14اإلشارة، مع ذلؾ، إلى أف المفكضية، خالؿ خمكتيا الثالثة المنعقدة يكمي  درجتك  .20

يكنيك ميمة لمغاية  ة، ال تزاؿ تعتـز تنظيـ دكرتيف. حيث أف دكر 2015ر فبراي 15ك
 بالنسبة العتماد ميزانية االتحاد.

نبغي دراستيا ىي ما إذا كاف يتعيف عقد دكرة أك دكرتيف يفإف المسألة التي  عميو،ك  .21
 لمؤتمر االتحاد.

 
 :)جدول أعمال الدورات العادية( 8المادة  ( ق
د التي يمكف أف ترد في جدكؿ أعماؿ مؤتمر االتحاد خالؿ تنص ىذه المادة عمى البنك  .22

 الدكرات العادية.
بمسائؿ يمكف تناكليا عمى  ئاجدكؿ األعماؿ ممي فك كحظ أنو في بعض المناسبات، يك ل .23

مف المتكقع أف يكفر القيادة ىك أعمى جياز لالتحاد كبالتالي  مستكيات أدنى. فالمؤتمر
الفريؽ الرفيع المستكل لمراجعة االتحاد د. كأكصى كالتكجيو العاـ بخصكص أداء االتحا

 المؤتمر باعتماد نيج مكاضيعي الجتماعاتو السنكية. األفريقي
المسائؿ االستراتيجية التي تركز عمى  فقط اقترح أيضا أف يتضمف جدكؿ أعماؿ المؤتمر .24

 التكامؿ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي لمقارة بمكجب القانكف التأسيسي.
جدكؿ أعماؿ المؤتمر  فيإلى ذلؾ، يمكف لمدكؿ األعضاء أف تقترح إدراج بنكد  إضافة .25

لمعمـ فقط في  بنكدىذه ال ينبغي أف تككف وجادؿ البعض بأن( )د(. كي2) 8كفقا لممادة 
ليتـ بحثيا مف قبؿ  جكىرية اتقترح بنكد قدف بأف الدكؿ األعضاء ك آخر يرل حيف 

، الدكؿ األعضاءقبؿ مبنكد المقترحة مف ل حد كضعاقترح . كعالكة عمى ذلؾ، المؤتمر
 ال تتجاكز أربعة.بحيث 
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( عمى تقسيـ جدكؿ األعماؿ إلى جزئيف، أم الجزء 3) 8كأخير، تنص المادة الفرعية  .26
قبؿ المعني تكقؼ عمى ما إذا كاف يتعيف مناقشة البند ي( بحيث اء( كالجزء )بلؼ)أ

عماؿ أجدكؿ مشركع الكاقع ال يتـ تقسيـ اعتماده مف قبؿ المؤتمر أـ ال. لكحظ أنو في 
 لمؤتمر إلى قسميف كما تنص عميو ىذه المادة.ا

لمؤتمر أف اجدكؿ أعماؿ لمشركع كبمكجب ىذه المادة، ينبغي بحث ما إذا كاف ينبغي  .27
ذا كاف األمر كذلؾ، إلى أم حد. كما إذا كاف ينبغي لمبنكد التي  يككف محدكدا، كا 

ذا كاف األمر كذلؾ، تقترحيا الدكؿ األعضاء أف ت كذلؾ؛  إلى أم حدفككف محدكدة، كا 
( كالجزء لؼجدكؿ األعماؿ إلى الجزء )أمشركع كما إذا كاف يجب اإلبقاء عمى تقسيـ 

 (.اء)ب
 

 :)مراسم االفتتاح واالختتام( 11المادة  ( ك
 لمؤتمر. كتجدر اإلشارةأماـ اكممات إللقاء التنص ىذه المادة عمى الشخصيات المؤىمة  .28

 أماـ كمماتإلقاء الف حديثا بك نو مف الناحية العممية يقـك رؤساء الدكؿ المنتخبأ إلى
 لمؤتمر خالؿ مراسـ االفتتاح بالرغـ مف عدـ كركدىـ في ىذه المادة.ا

مالبك عف انشغالو لطكؿ برنامج في جدر بالذكر أف المؤتمر قد عبر خالؿ قمة يكنيك ي .29
. كعميو، تبنى ك كتمراسـ االفتتاح الرسمية كأشار إلى أنيا  ف طكيمة أكثر مف الالـز

طمب فيو مف المفكضية الذم  ASSEMBLY/AU/DEC.542 (XXIII)المؤتمر المقرر رقـ 
فريؽ عمؿ لمراجعة برنامج مراسـ افتتاح دكراتو بغية جعميا أكثر كفاءة كفعالية.  تشكيؿ

 ASSEMBLY/AU/DEC.567 (XXIV)أضؼ إلى ذلؾ أف المؤتمر قد تبنى المقرر رقـ 

 ، بشأف ترشيد مؤتمرات االتحاد.2015خالؿ قمة يناير 
 إشكاالتطرحت  قد انيفإ، (1) 10الفرعية  مادةال حكؿد خالؼ ك يبدك كج ال مع أنو .30

يمكف لممؤتمر دعكتيا شخصيات أخرل تتحدث عف ي ت( ال3) 10 الفرعية بالمادةمتعمقة 
 إللقاء الكممات.
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 خيرة بكجكب تدخؿ المتحدثيف الضيكؼ حكؿخالؿ الخمكة الثالثة لممفكضية، أكصت األ .31
 قمة يكليك.ل مكضكع السنة، كبأف تتـ دعكتيـ فقط لقمة يناير ال

متحدثيف قائمة ال إلىالمنتخبيف حديثا  الدكؿ كالحككماتإضافة رؤساء فيما عدا  ويبدك أن .32
شخصيات أخرل فقط لقمة  ةدعك  مؤتمرمل و يمكفإلى أن اإلشارةيجب ، ربما مؤتمرلأماـ ا
 أخرل عمى ىذه المادة. تتعديال ةأي فميست ىناؾيناير، 

 
 :)الدورات االستثنائية وجدول أعمالها( 11و  11ن االمادت ( ز

 جدكؿ أعماليا. لؾستثنائية لممؤتمر ككذالتتناكؿ المادة المذككرة عممية عقد الدكرات ا .33
إلى أنو في  ذلؾ، تجدر اإلشارةلمجدؿ. كمع  االمذككرة أعاله مثير  مادةكف تطبيؽ اليـ ل .34

يقتصر ستثنائية االدكرات ال( عمى أف جدكؿ أعماؿ 2) 12المادة  الكقت الذم تنص فيو
 إف المؤتمر عمميافعقد الدكرة، الخاص بطمب الالمقدمة في  أك البنكدالبند فقط عمى 

عمى سبيؿ كلمتذكير، لقة. المتعامؿ مع بعض المسائؿ الممحة العأحيانا الفرصة  غؿستي
عالقة  بشأف 2013الذم عقد في أكتكبر  مؤتمرالدكرة االستثنائية لم ؿ، فخالالمثاؿ

أيضا مفكض مجمس السمـ كاألمف  مؤتمرالمحكمة الجنائية الدكلية، انتخب البأفريقيا 
 في طمب عقد الدكرة. يردلـ أف ذلؾ عمى الرغـ مف 

يقتصر : "كما يمي( لتصبح 3) 12كفي ىذا الصدد، ينبغي التفكير في تغيير المادة  .35
تتطمب اىتماما عاجال مف جدكؿ أعماؿ الدكرة االستثنائية فقط عمى البند أك البنكد التي 

  .4المؤتمر"
 

 :القمم الخاصة ( ح
عمى سبيؿ المثاؿ، عقد فخاصة.  اقمممؤتمر االتحاد أيضا  يعقدعمى ذلؾ،  عالكة .36

 لخر أك  داخميا النازحيف حكؿ 2009كمباال، أكغندا في أكتكبر  قمة خاصة في مؤتمرال

                                                 
4

 ( ِٓ لٛاػذ إجشاءارٙب.2) 31ٟ اٌّبدح ارخز ٔفس إٌٙج ِٓ لجً اٌٍجٕخ اٌف١ٕخ اٌّزخصصخ ٌٍؼذي ٚاٌّسبئً اٌمب١ٔٛٔخ ف 
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فيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز، كالسؿ  حكؿ 2013في أبكجا، نيجيريا في يكليك 
 .5كاألمراض المعدية األخرل ذات الصمة

كال ينص القانكف التأسيسي كال قكاعد اإلجراءات عمى ىذه القمـ الخاصة، ككما يكحي  .37
 .6ستثنائيةالبشكؿ مختمؼ القمـ ا تعالج سميا، فإف القمـ الخاصةا

كعميو، مف الضركرم إدخاؿ مادة جديدة تأتي بعد مادة المؤتمرات االستثنائية، بحيث  .38
 يجكز لممؤتمر: كما يميتنص عمى عقد القمـ الخاصة. كيمكف أف تككف المادة المقترحة 

أف يقرر عقد قمة خاصة تخصص لمسألة مكاضيعية تؤثر عمى التكامؿ السياسي 
 كاالقتصادم كاالجتماعي لمقارة".

 
 :)لغات العمل( 13المادة  ( ط

مف القانكف التأسيسي تنص عمى أف لغات عمؿ االتحاد  25تجدر اإلشارة أف المادة  .39
كجميع المؤسسات التابعة لو ىى المغات األفريقية إذا أمكف كالعربية كاإلنجميزية كالفرنسية 

نكف التعديالت عمى القا حكؿ ؿمف البركتككك  11. كلكف، تنص المادة كالبرتغالية
 ،بعد كلـ يدخؿ حيز التنفيذ 2003التأسيسي لالتحاد األفريقي الذم اعتمد في يكليك 

مف البركتكككؿ حكؿ  11مف القانكف التأسيسي. ففي المادة  25عمى تعديؿ لممادة 
التعديالت عمى القانكف التأسيسي لالتحاد األفريقي تـ تغيير "لغات العمؿ" كاستبداليا ب 

المنصكص عمييا في إلى قائمة سبانية كالسكاحيمية ألا أضيفت ا"المغات الرسمية" كم
نح المجمس التنفيذم السمطة مف القانكف التأسيسي. باإلضافة إلى ذلؾ، م   25المادة 

 تحديد العممية كالطرؽ التطبيقية الستخداـ المغات الرسمية كمغات عمؿ.ل
كجميع المؤسسات التابعة عمى أف المغات الرسمية لالتحاد  14بناء عميو، تنص المادة  .40

لو ىي العربية كاالنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية كاالسبانية كالسكاحيمية كأم لغة أفريقية 
تمشيا مع  14في المادة  افحيمية تظير اجدر اإلشارة إلى أف االسبانية كالسك تأخرل. ك 

                                                 
5

فبسٛ فٟ سجزّجش   ٛ، ثجٛسو١ٕبجبدٚجاٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ، اٌزٟ وبْ ِٓ اٌّمشس ػمذ٘ب فٟ ٚاٚ رُ رأج١ً اٌمّخ اٌخبصخ حٛي اٌؼّبٌخ ٚاٌزخف١ف ِٓ حذح اٌفمش 

2132. 
6

 ٠ؼزّذ اٌّؤرّش إػالٔب فٟ ٔٙب٠خ اٌمّخ اٌخبصخ. 
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لبركتكككؿ مف البركتكككؿ حكؿ التعديالت عمى القانكف التأسيسي، رغـ أف ا 11المادة 
 نفسو لـ يدخؿ حيز التنفيذ بعد.

لتحديد العممية كالطرؽ التطبيقية  ( السمطة لممجمس التنفيذم2) 14تمنح المادة  .41
الستخداـ المغات الرسمية كمغات عمؿ. كفي الكقت الراىف، فإف لغات عمؿ االتحاد 

 نجميزية، كالفرنسية، كالبرتغالية.إلاألفريقي ىي العربية، كا
إلى "المغات الرسمية كلغات  14تعديؿ المقترح، يتعيف تعديؿ عنكاف المادة في نطاؽ ال .42

 .العمؿ"
 

 :)انتخاب الرئيس( 14المادة  ( م
ة سنة كاحدة عمى أساس التناكب مدتنص المادة عمى أف ينتخب المؤتمر رئيسا ل .43

كالمعايير المتفؽ عمييا كيساعده أعضاء آخركف في ىيئة المكتب ىـ النكاب األربعة 
رئيس  يتكللمقانكف التأسيسي التي تنص عمى  7س. كيتطابؽ ىذا مع أحكاـ المادة لمرئي

ال  15مف القانكف التأسيسي كالمادة  7. إال أف المادة لمدة سنة كاحدةميامو المؤتمر 
أنيا غير قابمة  عمى عادةالت ر جال. لكف  ـكضحاف ما إذا كانت الكالية قابمة لمتجديد أت

 .7لمتجديد
انتخاب ثالثة نكاب لمرئيس فقط كمقرر  عمىأيضا أنو جرت العادة ، أضؼ إلى ذلؾ .44

لتعديؿ إلى االمادة بحاجة  تككف ىذه)الرئيس المنتيية كاليتو(. كبالتالي مف الممكف أف 
 لكي تبرز ممارسة المؤتمر.

( مف البركتكككؿ حكؿ التعديالت عمى القانكف التأسيسي المذككر 5) 6تنص المادة  .45
 يس ينتخب لمدة سنة قابمة لمتجديد.أعاله بأف الرئ

أف يشغؿ منصب رئيس ب الفريؽ الرفيع المستكل لمراجعة االتحاد األفريقيكقد أكصى  .46
المؤتمر لمدة سنتيف مف أجؿ ضماف استمرارية السياسات، كالقيادة الفعالة، كالتنفيذ 

 الكامؿ لممقررات.

                                                 
7

 ٟ ٌزجذ٠ذ ٚال٠خ اٌشئ١س )دْٚ أٞ ٔجبح( ثغ١خ رّى١ٕٗ ِٓ ِٛاصٍخ اٌجشاِج اٌجبس٠خ.رُ اٌم١بَ ثّحبٚالد فٟ اٌّبظ 
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أية تعديالت بشأف فترة كالية باستثناء النص عمى انتخاب المقرر، لـ يتـ اقتراح كلكف،  .47
سيتـ إجراء الرئيس حيث أف صيغتيا المغكية مستنبطة مباشرة مف القانكف التأسيسي. ك 

التعديالت عمى القانكف التأسيسي حيز حكؿ بركتكككؿ ال الحؽ لممادة عندما يدخؿتعديؿ 
 .التنفيذ

 
 :)إنهاء المداوالت( 11المادة  ( ؾ
الناحية التطبيقية. كلكف، تـ تبسيطيا، بمكجب قكاعد  لـ تكف ىذه المادة محؿ جداؿ مف .48

عندما تتـ مناقشة مسألة ما  مي: "كما ياإلجراءات التي تـ اعتمادىا مؤخرا، لتصبح 
 .8لمرئيس إنياء المداكالت كفقا لسمطتو التقديرية" افية، يجكزك بصكرة 

 بنفس الطريقة أعاله. 22يمكف تبسيط المادة  .49
 

 :(تعميق أو تأجيل االجتماعو  تأجيل المداوالت) 13و  12ن االمادت ( ؿ
 تنص المادتاف عمى تأجيؿ المداكالت كتعميؽ االجتماع عمى التكالي. .50
جتماع" ك "تعميؽ الإال أنو قد تـ اقتراح تعديالت عمى المادتيف بحيث تصبحاف "تأجيؿ ا .51

ترتيب ) 25ذلؾ في المادة  مى. كسيتـ كضع التعديالت المترتبة ع9المداكالت"
 (.االقتراحات اإلجرائية

 
 :(التصويت عمى القرارات) 17المادة  ( ـ

مع جميع التعديالت لمتصكيت  الرئيس القرار المقترحيطرح تنص ىذه المادة عمى أف  .52
. كلكف فعميا، ال يتـ طرح القرارات بحثبند قيد الالحكؿ ناقشة بعد إقفاؿ باب الم، فكران 

 كافؽ.تالتكصؿ إلى لمتصكيت إال في حالة عدـ 

                                                 
8

 ِٓ لٛاػذ إجشاءاد اٌٍجٕخ اٌف١ٕخ اٌّزخصصخ ٌٍؼذي ٚاٌّسبئً اٌمب١ٔٛٔخ. 21اٌّبدح  
9

ٌمٛاػذ اإلجشاءاد اٌّؤلزخ  11ح ِٓ لجً ثؼط أػعبء ِٕجش إٌّظِٛخ. غ١ش أْ اٌّبد إٌّظِٛخ األفش٠م١خ ٌٍحىُحع رٌه خالي ثحث لٛاػذ إجشاءاد ٌٛ 

 رش١ش إٌٝ رؼ١ٍك االجزّبع.
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يقكـ غيرت المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالمسائؿ القانكنية ىذه المادة كما يمي: " .53
دكف  الرئيس بطرح المقترح بجميع التعديالت عميو فكرا لمتصكيت بعد إقفاؿ باب المناقشة

. كال يتـ تكقيؼ التصكيت إال إلثارة نقطة نظاـ متعمقة بالطريقة التي التكصؿ إلى تكافؽ
 .10"لتصكيتا ابييجرم 

 
 :(التصويت عمى التعديالت) 18المادة  ( ف

 تنص ىذه المادة عمى إجراءات التصكيت عمى التعديالت. .54
يطرح  ،كقد تـ مؤخرا تبسيط ىذه المادة بيذه الصيغة: "في حالة عدـ التكصؿ إلى تكافؽ .55

 افكيعتبر أم اقتراح بمثابة تعديؿ عمى النص إذا الرئيس كؿ التعديالت لمتصكيت. ك 
 .11"يحذؼ أجزاء منو أك يعدلو يضيؼ أك

 
 :(تصنيف القرارات) 22المادة  ( س
تنص المادة في الشكؿ الذم يمكف أف تأخذه مقررات المؤتمر، السيما، النظـ،  .56

معاىدة كالقرارات/اآلراء. كتجدر اإلشارة إلى أف كالتكجييات، كالتكصيات/اإلعالنات، 
تتبنى نفس النيج المنصكص عميو في  األفريقيجنكب الإنشاء السكؽ المشتركة لشرؽ ك 

 .12ئوبالنسبة لمقررات مجمس كزرا 33المادة 
مف القانكف التأسيسي أم تصنيؼ لمقررات المؤتمر. كتنص المادة  7ال تبيف المادة  .57

ف تعذر ذلؾ فبمكافقة أغمبية ثمثي  ببساطة عمى أف المؤتمر يتخذ قراراتو باإلجماع، كا 
إنشاء ( مف معاىدة 1) 10أف المادة  إلى در اإلشارةالدكؿ األعضاء في االتحاد. كتج

عمؿ المؤتمر بناء عمى المقررات  تنص عمى فريقياألجنكب المشرؽ ك لالسكؽ المشتركة 
كلكف، يمكف  .13( عمى عمؿ مجمس الكزراء بناء عمى النظـ1) 13بينما تنص المادة 

                                                 
10

 25اٌّبدح  
11

 ِٓ لٛاػذ إجشاءاد ٌٍجٕخ اٌف١ٕخ اٌّزخصصخ ٌٍؼذي ٚاٌّسبئً اٌمب١ٔٛٔخ. 26اٌّبدح  
12

 34ضِخ، أظش اٌّبدح ِٓ اٌّؼب٘ذح، رسزؼًّ اٌجّبػخ االلزصبد٠خ األفش٠م١خ ِصطٍحبد ٔظُ، ٚرٛج١ٙبد، ِٚمشساد، ٚرٕص ػٍٝ أٔٙب ٍِ 31فٟ اٌّبدح  

 ِٓ اٌّؼب٘ذح
13

ٍجّبػخ االلزصبد٠خ ٌ اٌّؤسسخّؼب٘ذح اٌحىبَ غ١ش ِزسمخ ِؼٗ لذ رشد فٟ أاألخ١ش ٠ٍغٟ أ٠خ  ػٍٝ أْ ٘زا( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزأس١سٟ 2) 11رٕص اٌّبدح  

 األفش٠م١خ
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االقتصادية  عقكبات في حالة الفشؿ في االلتزاـ بمقررات كنظـ الجماعةالفرض 
المجمكعة االقتصادية لدكؿ كيماثؿ ذلؾ النيج المتبع في إطار معاىدة  .14األفريقية

 .15غرب أفريقيا
قررات/قرارات فإف مقرارات، الاعتماد جيزتيا أل يمكفبينما ك بالنسبة لألمـ المتحدة،  .58

بمكجب ميثاؽ ف. 16لدكؿ األعضاءامـز لألمـ المتحدة ىي كحدىا التي تمجمس األمف 
عمى المصطمحات المستخدمة قرار ما مف عدميا  إلزاميةمسألة ال تعتمد مـ المتحدة، ألا

بالنسبة أما مجمس األمف لألمـ المتحدة.  ، مثالىذا القرار تي اتخذتال ييئةال بؿ عمى
تكصيات كقرارات ك نظـ، كتكجييات، مؤسساتيا اعتماد فيمكف للالتحاد األكركبي، 

 النظـالفرؽ الكحيد بيف كيتمثؿ ات ممزمة في مجمميا. كالقرار النظـ تككف ك . 17آراءك 
أف  اتر امقر إذ يمكف لجميع الدكؿ األعضاء عمى قد ال تنطبؽ في أف األخيرة كالقرارات 

ما التحاد األكركبي انطاؽ تكجييات كتكصيات كآراء كيماثؿ . المعني المباشر بياتحدد 
 تمر.قكاعد إجراءات المؤ مف  33ىك منصكص عميو في المادة 

تجدر اإلشارة إلى أف المؤتمر ال يأخذ في ممارستو بالتصنيؼ المذككر أعاله. فالمؤتمر  .59
المقررات )دكف تصنيؼ( التي تعتبر ممزمة، كاإلعالنات/القرارات التي ليست  خدـيست

إجراءات أخرل غير ممزمة. مثال، اعتمد المؤتمر خالؿ الدكرة  خدـممزمة. كما تست
االلتزاـ ، 2015ثيكبيا في يناير إبابا، أعقدة في أديس نريف المالعادية الرابعة كالعش

. الرسمي بتنفيذ مقرر يامكسككرك بشأف إنشاء سكؽ مكحدة لمنقؿ الجكم في أفريقيا
( )ج( ليست 1) 33ة المقررات غير الممزمة الكاردة في المادة مئقاكيسمح بيذا ألف 

 شاممة.
، ينبغي التفكير فيما إذا كاف يتعيف في ىذا الصدد، كفيما يخص ممارسات المؤتمر .60

قد أـ ال. كتقترح المفكضية أف المادة  33الحفاظ عمى تصنيؼ المقررات في المادة 
 في المؤتمر. بيامعمكؿ االعتبار الممارسات ال فيألخذ للتعديؿ ا إلى تحتاج

                                                 
14

 جّبػخ االلزصبد٠خ األفش٠م١خٌٍ اٌّؤسسخ ّؼب٘ذحاٌ( ِٓ 1) 3اٌّبدح  
15

 بد٠خ ٌذٚي غشة أفش٠م١بٍّجّٛػخ االلزص( فٟ اٌّؼب٘ذح إٌّمحخ 3ٌ) 32( ٚاٌّبدح 3) 7أظش ٌٍّبدح 
16

 ِٓ ١ِثبق األُِ اٌّزحذح 23اٌّبدح  
17

 )اٌص١غخ اٌّٛحذح(اٌّؼب٘ذح إٌّظِّّخ ٌؼًّ االرحبد األٚسٚثٟ ِٓ  266ٌّبدح اأظش  
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 :(التغييرات غير الدستورية لمحكومات عمىالعقوبات ) 27المادة  ( ع

ادة العقكبات التي يمكف لممؤتمر أف يفرضيا كمما حدث تغيير غير تعني ىذه الم .61
 في الدكؿ األعضاء. ةدستكرم لحككم

لمجمس السمـ كاألمف لإلتحاد األفريقي حيز التنفيذ في المؤسسي منذ دخكؿ البركتكككؿ  .62
التغييرات غير الدستكرية  عمى، يقـك ىذا األخير بفرض العقكبات 2003ديسمبر 

ف بالتالي القكؿ بأنو يتعيف حذؼ ىذه المادة إذ أنيا لـ تعد قيد لمحككمات. كيمك
 االستعماؿ.

لكف، إذا ما قرر المؤتمر االحتفاظ بالمادة، فثمة تعديالف مقترحاف عمييا. التعديؿ األكؿ  .63
االعتبار أحكاـ الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية كاإلنتخابات كالحكـ  فييقضي بأف تؤخذ 

ير الدستكرم لمحككمات. كيقترح إضافة التعريؼ التالي إلى بشأف تعريؼ التغيير غ
تعديؿ اك مراجعة لمدستكر أك األدكات القانكنية، (: "أم 2) 37ة الكاردة في المادة قائمال

 بما يخالؼ مبادئ التغيير الديمقراطي لمحككمات".
اء يتعمؽ المقترح الثاني بتكضيح ما إذا كاف باإلمكاف تكظيؼ مكاطني الدكؿ األعض .64

أك أم في المفكضية  اتالتغييرات غير الدستكرية لمحككم تعميؽ عضكيتيا بسببتـ التي 
مكاطني الدكؿ األعضاء اعتبار  مف حيث الممارسة كاف مف المقبكؿفقد مف أجيزتيا. 

في  لمتكظيؼ يفؤىممغير  اتالتغييرات غير الدستكرية لمحككم المعمقة عضكيتيا نتيجة
مكاطني أف  عف كشفتمقكاعد ذات الصمة لمراجعة  ر أفغيأم مف أجيزة االتحاد. 

 يمكف أف يعتبركاالتغييرات غير الدستكرية  نتيجةعقكبات لم ةخاضعالالدكؿ األعضاء 
تغيير غير الستيدؼ مرتكبي تالعقكبات إذ يبدك أف تكظيؼ في أجيزة االتحاد لم يفمؤىم

 فقط. دستكرمال
عقكبات لمعة خاضالاألعضاء ينبغي أف يبحث المؤتمر مسألة تكظيؼ مكاطني الدكؿ  .65

 ، كتكضيح األمر عمى ضكء المالحظات المذككرة أعاله.التغييرات غير الدستكرية نتيجة
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 :(أحكام استثنائية) 33المادة  ( ؼ
 مؤتمر رؤساء دكؿ كحككماتي تسييؿ تنفيذ مقررات فالغاية مف ىذه المادة تتمثؿ  .66

سنكات عمى إنشاء اإلتحاد األفريقي، كيمكف  10منظمة الكحدة األفريقية. كقد مرت اآلف 
 بالتالي حذؼ ىذه المادة.

 
 :لتنفيذي ولجنة الممثمين الدائمينعمى قواعد إجراءات المجمس ا المقترحة التعديالت ( ص
بمجرد اعتماد التعديالت المقترحة عمى قكاعد إجراءات المؤتمر، سيتعيف إجراء  .67

ذلؾ عمى قكاعد إجراءات المجمس التنفيذم كلجنة الممثميف  مىالتعديالت المترتبة ع
( مف قكاعد إجراءات المجمس التنفيذم إذ 3) 9االستثناء الكحيد يتعمؽ بالمادة ك الدائميف. 

تعديؿ، حيث أنو مف الناحية العممية، ينقسـ جدكؿ أعماؿ المجمس إلى تحتاج ىذه المادة 
 ( كما ىك منصكص عميو في المادة المذككرة.اء( كالجزء )بلؼزء )أالتنفيذم إلى الج

( مف قكاعد إجراءات المجمس التنفيذم إذ االعتماد) 4قد تـ تقديـ مقترح لحذؼ المادة  .68
 لكحظ أف ىذه المادة لـ تستخدـ سابقا مف حيث الممارسة مف قبؿ المجمس.

( مفاده أنو 16ذم )المادة يتعمؽ برئيس المجمس التنفي ات المفكضية أيضا مقترحقتم .69
ينبغي أف يككف لكزير خارجية البمد المضيؼ الحؽ في ترأس المجمس التنفيذم. لكف 
المفكضية تشير إلى أف ىذه المسألة قد نكقشت بما فيو الكفاية فيما سبؽ عندما تـ فصؿ 

 في حكـ مماثؿ في قكاعد إجراءات المؤتمر أخذذلؾ عف االستضافة، فضال عف 
 .االعتبار

 :عممية انتخاب أعضاء المفوضيةالمقترحة عمى  التعديالت ( ؽ
لرئيس، كثمانية مفكضيف. اب ئناك تتككف المفكضية مف عشرة أعضاء، كىـ، الرئيس،  .70

حدىما عمى األقؿ إمرأة. كما ال ينبغي أف يككف أف اعضك  أف يككف لوكيحؽ لكؿ إقميـ 
 .18قميـإلالرئيس كنائبو مف نفس ا

                                                 
18

 ( ِٓ لٛاػذ إجشاءاد اٌّؤرّش.2) 16اٌّبدح  
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ف انتخاب عجنة الكزارية النتخاب المفكضيف قد أكصت في تقريرىا ذكر أف المباليجدر  .71
 إلى حاجة"بال ،مف بيف جممة أمكر ،(EX.CL/713 (XX)) 2012المفكضيف في يناير 

الثغرات كالتطكرات سد مراجعة عممية االنتخابات برمتيا بغية معالجة التحديات ك 
بما في ذلؾ مراجعة قكاعد المستجدة مف أجؿ تعزيز العممية كجعميا أكثر مكثكقية، 

مقرر رقـ الاإلجراءات القائمة". كقد اعتمدت ىذه التكصية مف قبؿ المجمس التنفيذم في 
EX.CL/Dec.688 (XX) 2132في أديس أبابا، اثيكبيا، في يناير  الصادر. 

تعميؽ انتخابات أعضاء  2012ذكر أيضا أف المؤتمر قد قرر في يناير باليجدر  .72
لمنصب رئيس المفكضية لـ يحصؿ عمى أغمبية أيا مف المرشحيف  المفكضية نظرا ألف

. كنتيجة لذلؾ تـ تمديد فترة كالية أعضاء (ASSEMBLY/AU/DEC.414 (XVIII))الثمثيف 
. كما قرر المؤتمر أيضا إنشاء لجنة 2012دكرة يكليك لعاـ  حتىالمفكضية آنذاؾ 

جة المسائؿ المتعمقة صة مف رؤساء الدكؿ كالحككمات كتكميفيا بميمة معالتمخ
 .19بانتخابات أعضاء المفكضية

النظاـ األساسي لممفكضية  لؾتحكـ قكاعد إجراءات المؤتمر كالمجمس التنفيذم ككذ .73
أف  عمى إجراءات انتخاب أعضاء المفكضية. إضافة إلى ذلؾ، جرت العادة في االتحاد

 .20يقـك المجمس التنفيذم باعتماد إجراءات انتخاب أعضاء المفكضية
ينتخب المؤتمر الرئيس كنائب الرئيس كيعيف بعد ذلؾ المفكضيف الثمانية المنتخبيف مف  .74

 .21قبؿ المجمس التنفيذم
 مف النظاـ األساسي عمى الحقائب الثمانية لممفكضية، كىي: 12تنص المادة  .75
 السمـ كاألمف. .أ 
 الشؤكف السياسية. .ب 
 البنية التحتية كالطاقة. .ج 
 الشؤكف االجتماعية. .د 

                                                 
19

أٔٙب ٌُ رسزطغ حً ِأصق أزخبة سئ١س اٌّفٛظ١خ. ٚلبَ اٌّؤرّش ثئجشاء االٔزخبثبد ٌٍّششح١ٓ اٌّزمذ١ِٓ ػٍٝ  ١ٌٛ٠2132ٛ صخ لّخ زأغٍغ اٌٍجٕخ اٌّخ 

 ٚأزخت اٌذوزٛسح ٔىٛسبصأب دال١ِٕٟ صِٚب سئ١سخ ٌٍّفٛظ١خ. 2132ٔزخبثبد ٠ٕب٠ش ال
20

 ٌّؤرّش ٚاٌّجٍس اٌزٕف١زٞ إظبفخ إٌٝ إٌظبَ األسبسٟ ٌٍّفٛظ١خ.٘زٖ اإلجشاءاد ٟ٘ ِجشد جّغ ٌٍّٛاد راد اٌصٍخ اٌٛاسدح فٟ لٛاػذ إجشاءاد ا 
21

 ِٓ لٛاػذ إجشاءاد اٌّجٍس اٌزٕف١زٞ. 16ٚ  15ِٓ لٛاػذ إجشاءاد اٌّؤرّش ٚاٌّبدر١ٓ  17ٚ  16اٌّبدر١ٓ  
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 رية، كالعمـ كالتكنكلكجيا.المكارد البش .ق 
 التجارة كالصناعة. .ك 
 االقتصاد الريفي كالزراعة. .ز 
 الشؤكف االقتصادية. .ح 
تناقش تفاصيؿ إجراءات انتخابات أعضاء المفكضية في نفس الكقت الذم تناقش فيو  .76

 التعديالت عمى عممية االنتخابات أدناه.
 

 :المفوضية ةتشكيم . أ
ف كؿ إقميـ إمرأة. غير أنو جرت العادة الذكر أنو يجب أف يككف عضك كاحد عبيجدر  .77

 قميـ أف يككف لو رجؿ كأمرأة.إلأف يككف مف حؽ ا عمى في االتحاد
( مف النظاـ األساسي لممفكضية أم التباس، حيث 3) 6ال يعترم الصيغة المغكية لممادة  .78

تشير إلى أنو مف الممكف أف يككف عضكا إقميـ ما في المفكضية إمرأتاف، إذ أف الشرط 
 مطركح ىك أف يككف عضك كاحد مف عضكم كؿ أقميـ إمرأة.ال

( إلبراز 3) 6لتفكير في تعديؿ المادة ا إلى التحادلسياسة اليمكف أف تحتاج أجيزة صنع  .79
 مكفاالتحاد األفريقي، أم رجؿ كاحد كامرأة أك بدال مف ذلؾ، يما جرت العادة عميو في 

( مف النظاـ 3) 6أحكاـ المادة  مع تناقضتالتصريح بأف الممارسة المتبعة حتى اآلف 
 األساسي لممفكضية.

 
 :عممية الترشيحات . ب
الرئيس كنائب الرئيس، ال تتناكؿ قكاعد إجراءات  يفيما يتعمؽ بالترشيحات لمنصب .80

قاليـ في ألالمؤتمر كالمجمس التنفيذم كال النظاـ األساسي لممفكضية الدكر الذم تمعبو ا
 مشاكراتالإجراء بى ضكء ذلؾ، ت نصح االقاليـ ىذه الترشيحات إف كاف مكجكدا. كعم
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مفكضية إف ال إلى في غيابيا قد يقدـ كؿ بمد عضك ترشيحات لممنصبيف مباشرة ألنو
 .22رغب في ذلؾ

مف النظاـ األساسي لممفكضية، فيما يخص مناصب  13بالعكس مف ذلؾ، تنص المادة  .81
قميمي. كيطمب إلمستكل االمفكضيف، عمى أنو ينبغي إجراء عممية اختيار مسبؽ عمى ال

مرشحيف اثنيف بما في ذلؾ إمرأة لشغؿ كؿ منصب. كينبغي لكؿ إقميـ قديـ قميـ تإمف كؿ 
طرؽ التي يتـ عمى أساسيا الترشيح. كيشكؿ المرشحكف المختاركف عمى التحديد 

المستكل اإلقميمي جزءا مف المجمكعة اإلقميمية. كبالتالي، عمى كؿ اقميـ ترشيح ما 
كيككف مجمكع المرشحيف بالنسبة لكؿ مرشحا لشغؿ المناصب الثمانية.  16مجمكعو 

 ، كمثميـ مف اإلناث.اربعكف ذكر أم أقاليـ معا ثمانكف مرشحا، ألا
مرشحا  73قاليـ قد بمغ ألجدير بالذكر أف مجمكع المرشحيف المقدميف مف قبؿ امف ال .82

خالؿ انتخابات  45، كتقمص العدد إلى 2003لمناصب المفكضية خالؿ انتخابات 
مرشحا لكف أحد األقاليـ  31، تـ تقديـ ما مجمكعو 2012. كفي انتخابات 2008

 .23مرشحا 26مرشحيف مقمصا عدد المجمكعة القارية المرشحة إلى  5سحب ترشيح 
إضافة إلى ذلؾ تجدر اإلشارة إلى أف الدكؿ األعضاء قد قدمت أغمب المرشحيف بشكؿ  .83

أقاليميـ كما ىك قبؿ كلـ يتـ تقديميـ مف  2012ـ مباشر النتخابات المفكضية لعا
مف النظاـ األساسي لممفكضية. كال تتناكؿ قكاعد إجراءات  13منصكص عميو في المادة 

المؤتمر كالمجمس التنفيذم كال النظاـ األساسي لممفكضية ما ينبغي فعمو مف قبؿ 
ت. ففي السابؽ قاـ قميـ شركط تقديـ الترشيحاإالمفكضية عندما ال يحتـر بمد ما أك 

اللتزاـ بقكاعد اإلجراءات بخصكص عمى االمجمس التنفيذم فقط بحث الدكؿ األعضاء 
. باالضافة 24أية عقكبات في حالة عدـ االمتثاؿ لياذلؾ بتقديـ الترشيحات دكف إرفاؽ 

                                                 
22

 .Doc، 2132ػبَ الٔزخبثبد زّذح طشق اٌّؼآٌِ  23-21 ر١ٓفمشاٌالٔزخبثبد. أظش ػٍٝ سج١ً اٌّثبي إجشاء افٟ غشق  إٌص ػٍٝ رٌه٠زُ ِب ػبدح  

EX.CL/674 (XIX) 
23

 ششٚغ ف١ّب ٠خص اٌّسزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ.اٌ ِٓ ِششحب، ح١ث ٌُ ٠زُ رم١١ُ أحذ اٌّششح١ٓ إر ٌُ ٠ف ثبٌحذ األدٔٝ 23ِٓ رٌه إٌٝ  أوثشٚرُ رم١ٍص اٌؼذد  
24

 .EX.CL/Dec.688 (XX) ِٓ اٌّمشس سلُ 2أظش اٌفمشح   
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ال أف ي عاد اإلعالف أم منصب  2012إلى ذلؾ، أكصت المجنة الكزارية النتخابات 
 25مرشح كاحد.يتقدـ لو إال 

عدد مف المقترحات بشأف عممية الترشيحات، مف قبؿ الدكؿ األعضاء  قيكقد تـ تم .84
 مي:كما يكالخبراء. 

الجغرافي. في  كبنامبدأ التلينبغي أف يخضع الترشيح لمنصبي الرئيس كنائب الرئيس  (1
ترشيحات فقط لألقاليـ التي لـ يشغؿ مرشحكىا الغي السماح بتقديـ بىذا الصدد، ين

عمى ىذيف المنصبيف بيف األقاليـ حسب التناكب ؾ المناصب في السابؽ. كعميو، تم
 الترتيب الذم تتفؽ عميو أجيزة صنع السياسة.

كتقدـ ىذه األقاليـ بالتالي . ىا باألكثريةار ياختحقائب محددة لألقاليـ يتـ يجب تخصيص  (2
مخالؼ راح اقت ىناؾ. مف ناحية أخرل، ليا فقط لحقائب المخصصةيذه اترشيحات ل

انتخاب بعد ف. اطمقم المناصبالترشيحات عمى أساس  يقكؿ بأنو ال ينبغي تقديـ
 مسؤكلية تعييف المفكضيفعندئذ  المفكضيةرئيس يتحمؿ المفكضيف الثمانية، 

 .26لممناصب
ينبغي لمدكؿ األعضاء تقديـ الترشيحات بشكؿ مباشر كليس عف طريؽ اختيار مسبؽ  (3

حجة في ذلؾ أف ىذا ىك ما قامت بو الدكؿ األعضاء في قميمي. كالإلعمى المستكل ا
 لعدـ االمتثاؿ. عميو السابؽ دكف أف يتـ فرض أية عقكبات

ينبغي كضع آليات عمى المستكل الكطني لضماف الشفافية كالمنافسة عمى كؿ  (4
 المناصب.

 في حالة عدـ االمتثاؿ لشركط تقديـ الترشيحات. ناسبةينبغي فرض العقكبات الم (5
 .يـك االنتخاباتفي الترشيحات حتى  بتقديـ ،متكقعةالظركؼ غير الفي  ،السماحينبغي  (6

                                                 
25

 EX.CL/713 (XX)ّمشس ( ِٓ ا2ٌ) 36أظش اٌفمشح  
26

ٛسػ ث١ٓ ِّبسسخ األُِ اٌّٛلف اٌْ ٘زا ٘ٛ إي أحذ اٌخجشاء بجبء ٘زا االلزشاح أ٠عب ِٓ لجً اٌفش٠ك اٌشف١غ اٌّسزٜٛ ٌّشاجؼخ االرحبد األفش٠مٟ. ٚل 

أِب خش٠ٓ. ا٢جبس اٌّٛظف١ٓ اٌى١ٌخ رؼ١١ٓ ٚرمغ ػٍٝ ػبرمٗ ِسؤٚفمػ أل١ِٓ اٌؼبَ إِظِٛخ األُِ اٌّزحذح، ٠زُ أزخبة ففٟ اٌّزحذح ٚاالرحبد األٚسٚثٟ. 

١ٌزُ إخعبع رٌه ٍّفٛظ١ٓ اٌحمبئت ٌخصص ثزاٌشئ١س ثؼذ رٌه ٠مَٛ . فمػ االرحبد األٚسٚثٟ ِفٛظ١خسئ١س ثبٌٕسجخ ٌالرحبد األٚسٚثٟ، ٠زُ أزخبة 

 .اٌّفٛظ١ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ ِٓ لجً اٌذٚي األػعبءِٓ ٕ٘بن ١٘ئخ ٌّٚٛافمخ اٌجشٌّبْ األٚسٚثٟ. 
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ما لف تككف فعالة  فالمرشحي لتسميةآلية يتـ كضعيا  أم أف إلىأف تشير المفكضية  كدت .85
في  التفكيرألجيزة صنع السياسة  كينبغيعدـ االمتثاؿ. ضد عقكبات مصحكبة بلـ تكف 

كما تشير فرضيا في حالة عدـ االمتثاؿ.  مكفي يالت العقكبات المالءمةمستكيات 
ف كاف ذلؾ في ظركؼ في أف تمقي الترشيحات  إلى أيضا المفكضية يكـ االنتخابات، كا 

حيث أف ىذه نتخابية االعممية نزاىة كشفافية الفي مصمحة  يصباستثنائية، قد ال 
 لذاتية لممرشحيف.لف يتـ تعميميا كما لف تتمكف المفكضية مف ترجمة السير االترشيحات 

 
 :عممية االختيار المسبق الرئيسية ج.

مف ممثميف  ةمجمكعة مككنتشكيؿ مف النظاـ األساسي لممفكضية عمى  14تنص المادة  .86
 27كتتككف المجمكعة مف كزراء .الرئيسية عممية االختيار المسبؽتكلي كؿ إقميـ لل

  .28يساعدىـ فريؽ مف المستشاريف المستقميف
عة أف تقدـ قائمة تضـ إسمي مرشحيف لشغؿ كؿ منصب عمى األقؿ، ينتظر مف المجمك  .87

 إلى المجمس التنفيذم النتخابيا.
 مجمكعةشرط كجكد  في ضركرة االستغناء عف وقيالذم تـ تمقتراح الكحيد يتمثؿ اال .88

ال يبدك أف عممية فحص  وأنبمقدـ االقتراح  يحتجكفريؽ مف الخبراء االستشارييف. ك 
أم قيمة عف تحقيؽ  مف قبؿ المجمكعة قد أبانتمختصرة لممرشحيف القائمة اختيار الك 

مف قبؿ غير مستخدـ اإلجراء ىذا ف إ كما يقكؿعممية انتخاب المفكضيف. إلى مضافة 
قد لمجمس التنفيذم أف ايبدك ال  وأنبكذلؾ  مقدـ ىذا االقتراحأم منظمة دكلية. كجادؿ 

)بمساعدة فريؽ الخبراء  كعةالمجمم اىتماـ لترتيب المرشحيف مف قبؿ أر اعأ
 .29االستشارييف( خالؿ االنتخابات

عممية االختيار إلى ليذا ينبغي ألجيزة صنع السياسة التفكير بشأف القيمة المضافة  .89
 المسبؽ الرئيسية فيما يخص آثاره المادية عمى االتحاد.

                                                 
27

 ، اٌٛصساء اٌّؼ١ْٕٛ وبٔٛا ُ٘ ٚصساء اٌشؤْٚ اٌخبسج١خ ٚاٌؼاللبد اٌخبسج١خػ١ٍّب 
28

 ػٓ وً ال١ٍُ إث٠ٓ١ٕزىْٛ اٌفش٠ك ِٓ ػششح ِسزشبس٠ٓ،  
29

 .ٔظشا الٔخفبض ػذد اٌزشش١حبد 2132أٞ لبئّخ ِخزصشح الٔزخبثبد ػبَ  ٠مذَ ْ اٌفش٠ك ٌُأ رجذس اإلشبسح إٌٝ 
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 :مؤهالت وتجارب أعضاء المفوضية د.

رئيس يككف  و يجب أفأنؤتمر االتحاد عمى ( مف قكاعد إجراءات م2) 38تنص المادة  .90
في المجاالت  ذكم الخبرة المثبتةك فاء كمف الرجاؿ أك النساء األالمفكضية كنائب رئيس 
 ،أك البرلماف ،الحككمة كصفات كسمعة جيدة في ،كالمتمتعيف بقدرة قيادية ،ذات الصمة

. كال تكجد أية إشارة المجتمع صمة فيالأك القطاعات األخرل ذات  ،أك المنظمات الدكلية
 .لعمراأك  ةيمالعم التلممؤى

أك ما  ميسانسدرجة ال عف ةالمطمكب ةميمالع التقؿ المؤىتال المفكضيف، بفيما يتعمؽ  .91
العمؿ مع سجؿ جيد في كبيرة ككاسعة في خبرة  تككف لدييـيعادليا. كما يجب أف 

أك القطاع الخاص ا، كجامعة معترؼ بي ،المنظمات الدكليةأك  ،البرلمافأك  ،الحككمة
 كىكالمحدد ر الحد األدنى لمسف امعييطبؽ  وكما أن. متعددة الجنسياتالكالمؤسسات 
حد أقصى في حيف ال يكجد  يفعمى المرشحيف لمنصب المفكض سنةف ك خمسة كثالث

 .سفلم
مف كطمب  قد اتفؽ 2012تجدر اإلشارة إلى أف الفريؽ الكزارم النتخابات عاـ  .92

. باإلضافة إلى 30الميمةحكؿ أىداؼ  اتتقديـ بيانبيع المرشحيف إبالغ جم المفكضية
يجب أف يككف شاغمك  وأنبذلؾ، أكصى الفريؽ الرفيع المستكل لمراجعة االتحاد األفريقي 

األفريقية  بالكحدة يفرؤية كااللتزاـ المعركفال ا مف ذكمكنساء ىذه المناصب العالية "رجاال
 .31"كالتكامؿ القارمالشاممة 

 التلممؤىحاجة لكضع أم شرط  ثمةفيما إذا كانت  تفكيرلا جيزة صنع السياسةأل يمكف .93
، كالحد المفكضيةرئيس كنائب رئيس )الحد األدنى أك الحد األقصى( ل كالعمر ةالعممي

 .فريقيمثؿ التكجو األممفكضيف كأم شرط إضافي آخر بالنسبة لمسف لاألقصى 
 
 

                                                 
30

 ٌجؼط ا٢خش ثزٌه. ٌُٚ ٠زُ فشض أ٠خ ػمٛثبد.سٍّٙب ثؼط اٌّششح١ٓ فٟ ح١ٓ ٌُ ٠مُ ا 
31

 ّشاجؼخ آٌِ رمش٠ش  24اٌصفحخ  
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 :الترشيحات تعميم ق.

( مف النظاـ 1) 16مف قكاعد إجراءات مؤتمر االتحاد كالمادة  (3) 38تنص المادة  .94
األساسي لممفكضية عمى أف تقـك األخيرة بتعميـ الترشيحات ثالثة أشير قبؿ االنتخابات 

 عمى األقؿ.
النيائي لتقديـ  مكعدقد ثبتت صعكبة ذلؾ في الماضي بسبب عدـ االمتثاؿ لم .95

ة بسبب عدد المرشحيف لمختمؼ المناصب، الترشيحات، كالتأخر في ترجمة السير الذاتي
إضافة إلى التأخر في عممية االختيار المسبؽ الرئيسية مف قبؿ فريؽ الكزراء )المدعـك 

 مف قبؿ فريؽ المستشاريف(.
ينبغي ألجيزة صنع السياسية التفكير في تقميص الفترة إلى شيريف لمنح المفكضية  .96

 .ىاقاالكقت الكافي لمعالجة الترشيحات التي تتم
 

 :إجراءات التصويت .ك
مف قكاعد إجراءات مؤتمر  38ك 42راءت التصكيت في المادتيف جتـ النص عمى إ .97

 مف النظاـ األساسي لممفكضية. 16االتحاد، كالمادة 
عمى أف يتـ انتخاب الرئيس مف قبؿ مف الجدير بالذكر أنو قد جرت العادة في االتحاد  .98

المفكضيف  يفيعيس، ثـ يقـك المؤتمر بعد ذلؾ بتمؤتمر االتحاد، يميو انتخاب نائب الرئ
المنتخبيف مف قبؿ المجمس التنفيذم. كفيما يتعمؽ بانتخاب المفكضيف مف قبؿ المجمس 

مف النظاـ  12حسب الترتيب الذم يرد في المادة التنفيذم، يقـك األخير بانتخابيـ 
 األساسي لممفكضية.

حاد عمى أف يتكلى نائب الرئيس رئاسة مف قكاعد إجراءات مؤتمر االت 48تنص المادة  .99
المفكضية باإلنابة في حالة الكصكؿ إلى طريؽ مسدكد في انتخاب الرئيس، كفي حالة 
الكصكؿ إلى طريؽ مسدكد في انتخاب نائب الرئيس يتكلى المفكض األقدـ مف حيث 

ف، الخدمة الرئاسة باإلنابة. كفي حالة الكصكؿ إلى طريؽ مسدكد في انتخابات المفكضي
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رئيس المفكضية، بالتشاكر مع رئيس ل( مف النظاـ األساسي 5) 16تخكؿ المادة 
لتكلي مياـ المنصب بالنيابة إلى حيف تعييف مفكض ما المجمس التنفيذم، تعييف مفكض 

 آخر.
بتمديد مياـ أعضاء المفكضية  2012بالذكر أف المؤتمر قد قاـ في يناير مف الجدير  .100

عمى طمب  2012ل، كافقت لجنة الممثميف الدائميف في . كمرة أخر 201232يكليك حتى 
 .33تكلي خمفو لنفس المنصبحتى بقاء مفكض انتيت كاليتو في منصبو 

 بعدد مف المقترحات بخصكص إجراءات التصكيت كما ىك مبيف أدناه: قيكقد تـ تم .101
د لحصكؿ عمى أغمبية الثمثيف المطمكبة، ال ينبغي تمديفي افشؿ الرئيس الحالي ي عندما (1

السابؽ قتراح كثمة اقتراح آخر مرتبط باال. نصبجب عميو إخالء المبؿ يمدة كاليتو 
ممرشحيف الذيف يفشمكف في الحصكؿ عمى أغمبية الثمثيف المطمكبة يفيد بعدـ السماح ل

 لية.تابخكض االنتخابات ال
ة، مفكضيمتزامنة لجميع أعضاء الالنتخابات االمشاكؿ االستمرارية كتجنب لتحقيؽ  (2

كيفية  بشأفمقترحات  طرحت عدة. كقد يـ عمى مراحؿانتخابعمميات  إجراءبغي ين
 ذه العممية عمى مراحؿ:القياـ بي

 .34انتخاب الرئيس كنائبو ستة أشير قبؿ انتخاب المفكضيف -1
 .35انتخاب نائب الرئيس كأربعة مفكضيف قبؿ انتخاب الرئيس كبقية المفكضيف -2

إجراء  تـ بولتحديد الترتيب الذم ي القرعةيجرم رئيس المجمس التنفيذم أف ينبغي ل (3
 حسبالممارسة الحالية المتمثمة في انتخاب المفكضيف ، إذ أف انتخاب المفكضيف

تحدد ، ك غير منصفةمف النظاـ األساسي  12في المادة  كاردالالمناصب ترتيب 
اة المساك األقاليـ ك  بسببمرشحيف مؤىميف إقصاء  إلى تأدقد ك  ،أحياناالنتيجة مسبقا 
ال يتـ انتخاب خر اقترح أف البعض اآل، تجدر اإلشارة إلى أف كلكفبيف الجنسيف. 

 .مسؤكلية رئيس المفكضية مف لياتعيينيـ ككف ي كأف حسب المناصب،المفكضيف 
                                                 

32
 سجٍذ دٌٚخ ػعٛ رحفظب ثذػٜٛ أْ رٌه ال ٠زطبثك ِغ لٛاػذ إجشاءاد اٌّؤرّش 
33

 ػٍٝ رٌه فٟ لٛاػذ اإلجشاءاد أٚ إٌظبَ األسبس٠ٟزُ إٌص ٌُ  
34

 رمش٠ش ِشاجؼخ االرحبد األفش٠مٟ 
35

 ثزٌٟٛ اٌّسؤ١ٌٚخ فٟ حبٌخ ٚجٛد غش٠ك ِسذٚد فٟ أزخبة اٌشئ١س.ٔبئت اٌشئ١س  يٌٍسّبح  
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بسيطة بعد الجكلة الثالثة مف الغمبية إلى األشرط كجكد أغمبية الثمثيف  خفضينبغي  (4
أغمبية الثمثيف تحصيؿ  اإلبقاء عمى شرطيركف ضركرة ف يآخر غير أف التصكيت. 

المجمس  قرريشير مإضافة إلى ذلؾ، في جميع الجكالت نظرا ألىمية المكاقؼ. 
أخذ أغمبية الثمثيف المؤىمة تحديدا إلى ضركرة  EX.CL/DEC.735 (XXII)التنفيذم رقـ 

 .جيزة االتحاد األفريقيألأداء متكازف االعتبار مف أجؿ تحقيؽ  في
 التحاد أخذ قرار بشأف المقترحات المذككرة أعاله.لسياسة الزة صنع ينبغي ألجي .102

 
 :أعضاء المفوضية مدة والية ز.

مف النظاـ األساسي لممفكضية عمى أف تككف مدة كالية أعضاء  10تنص المادة  .103
 المفكضية أربع سنكات.

ـ كاليتو، تمنح الفرصة لإلقمياك استكماؿ ف أم مفكض مف مباشرة في حالة عدـ تمك   .104
 الذم ينتمي إليو المفكض لتقديـ مرشح آخر الستكماؿ الفترة المتبقية مف الكالية.

 كقد تمت إثارة عدد مف المسائؿ المتعمقة بيذه المادة، خصكصا: .105
يجدر ؟ منصبالتاريخ تكلي أك نتخاب االمف تاريخ  تبدأكالية؟ ىؿ المدة تبدأ  متى (1

سبب بكقت في بعض األحياف )في نفس المفكضية ال ينتخبكف أعضاء ال أفبالذكر 
و جرت العادة في الجنسيف(. كتجدر اإلشارة إلى أن التكازف اإلقميمي كالمساكاة بيف

 .36ميامورئيس تكلي المدة كالية جميع األعضاء مف تاريخ تبدأ أف  عمى االتحاد
في حالة انتخاب عضك مف أعضاء المفكضية الستكماؿ ما تبقى مف كالية عضك آخر  (2

بمعنى، ىؿ ينبغي أف  ؟ىذه الكالية ستحتسباتماـ مدة كاليتو، لمف  لـ يتمكف مف
 تحتسب ككالية؟ سب لمعضك الذم يتـ ما تبقى مف الكالية، أك أنيا التتح

 ىؿ يستطيع عضك المفكضية العكدة في منصب آخر بعد خدمتو لكاليتيف. (3
ا ىك الحاؿ ة كاحدة مثممينبغي زيادة مدة الكالية إلى خمس سنكات قابمة لمتجديد مر  (4

 بالنسبة لألميف العاـ لألمـ المتحدة.

                                                 
36

 اٌّفٛظ١خ ٟ٘ ١٘ئخ جّبػ١خ 
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مف النظاـ األساسي لممفكضية حسب الخيارات المرجحة  10ضركرة لتكضيح المادة  ثمة .106
 التي تتفؽ عمييا أجيزة صنع السياسة.

 
 :إنهاء التعيين ح.

يجكز لممؤتمر أف ينيي مف قكاعد إجراءات مؤتمر االتحاد عمى أنو  41تنص المادة  .107
بعد أف يقكـ المجمس التنفيذم  الثمثيف الرئيس كنائب الرئيس كالمفكضيف بأغمبيةتعييف 

كذلؾ عمى أساس عدـ الكفاءة أك سكء  باتخاذ ما يمـز مف إجراءات في ىذا الصدد،
ده كالمنكطة بالمنصب بسبب عجز دائـ يؤ  السمكؾ أك عدـ القدرة عمى أداء المياـ

 ( مف النظاـ األساسي لممفكضية2) 10كمف جية أخرل، تنص المادة  مجمس طبي.
 يجكز لممؤتمر أف ينيي تعييف أعضاء المفكضية عندما يقتضي ذلؾ حسفأنو  عمى

غير أنو ال يتـ النص في  ـ الداخمي لممفكضية.اسير عمؿ االتحاد، طبقا ألحكاـ النظ
 ىذا النظاـ األساسي عمى كيفية إنياء التعييف.

 مع مف قكاعد إجراءات مؤتمر االتحاد 41لمادة مف الضركرم مكاءمة أحكاـ اعميو، ك  .108
 .( مف النظاـ األساسي لممفكضية2) 10المادة ك 

 :تقييم األداء ط.
تـ تقديـ مقترح يفيد بأف عمى المؤتمر إجراء تقييـ ألداء أعضاء المفكضية بعد كؿ  .109

رة أيضا إلى ضرك  2012تيـ. كأشارت المجنة الكزارية النتخابات ابغية تقييـ كفاء سنتيف
ألداء لتتـ اتقييـ عف أعضاء المفكضية الراغبيف في إعادة انتخابيـ بتقديـ تقارير  قياـ

 .37دراستيا مف قبؿ المجنة
 :خاتمة .م

أعدت المفكضية ىذا التقرير تنفيذا لعدة مقررات صادرة عف مؤتمر االتحاد كالمجمس  .110
 التحاد.لسياسة الالتنفيذم بشأف مراجعة قكاعد إجراءات أجيزة صنع 

                                                 
37

 EX.CL/713 (XX)( ِٓ ِمشس اٌّجٍس اٌزٕف١زٞ سلُ 2) 33اٌفمشح سلُ  
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يشير التقرير إلى التحديات كالثغرات التي تـ تحديدىا في قكاعد إجراءات أجيزة صنع  .111
ا يخص إجراءات االنتخابات ألعضاء مالسياسة كالنظاـ األساسي لممفكضية )في

المفكضية(. كقامت المفكضية، حيثما أمكف، باقتراح حمكؿ أك تعديالت لمعالجة 
 التحديات المحددة.

 لدكؿ األعضاء، كاالجيزة، كالخبراءلعدد قميؿ مف اب عف امتنانيا تكد المفكضية اإلعرا .112
 مقترحات الكاردة طيو.الالذيف قدمكا 

 
 :توصياتال ؾ.

 لمجمس التنفيذم:ا إلى التكصيات التالية تقديـتكد المفكضية  .113
 .كالمقترحات الكاردة فيوالمرحمي أف يحيط عمما بالتقرير  (1
عمقة إجراء مراجعة م، ممثميف الدائميفنة ال، بالتشاكر مع لجمف المفكضيةطمب أف ي (2

لى إ ،تقرير كتقديـ التكصيات المناسبة بشأف التعديالتاللممقترحات الكاردة في 
 .المجمس التنفيذم

كضع الصيغة النيائية لمفكضية كلجنة الممثميف الدائميف، أف يطمب أيضا مف ا (3
 .2016يناير  قمة إلى بغية تقديـ تقرير شامؿ 2015لممراجعة قبؿ ديسمبر 
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