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 تقرير عن انتخاب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

 

 :مقدمة –أوال 

تستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى أحكام قواعد إجراءات مؤتمر والنظام األساسي لمفوضية  .7
األفريقي فضال عن طرق انتخاب أعضاء مفوضية االتحاد اإلفريقي االتحاد التي اعتمدها المجلس  االتحاد

 .1076الصادر في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير  EX.CL/DEC.906 (XXVIII) التنفيذي بموجب مقرره

وبيا، في يوليو وتجدر اإلشارة إلى أن الرئيسة الحالية للمفوضية كانت قد انتخبت في أديس أبابا، إثي .1
لوالية مدتها أربع سنوات. وفي هذا الصدد، أبلغت المفوضية الدول األعضاء أنه سيتم انتخاب  1071

. 1076يوليو في كيغالي، رواندا في  االمقرر عقدهمؤتمر ن لليعشر السابعة والالرئيس خالل الدورة العادية 
 المفوضية في يوليوانتخاب أعضاء  قوطر  EX.CL/AU/DEC.906 (XXVIII) ووفقا لقرار المجلس التنفيذي

المؤرخة  BC/OLC/217/256.16 رقم مذكرتها الشفويةبموجب الدول األعضاء المفوضية  ، أبلغت1076
 .1072مارس  17 بحلولكان الرئيس  أن آخر موعد لتقديم الترشيحات لمنصب، 1076فبراير  4

قائمة المرشحين من بين أمور أخرى، و  ، بعد انقضاء الموعد المحددوكانت المفوضية قد أرسلت .1
 رقم إلى جميع الدول األعضاء بموجب مذكرتها الشفويةالمفوضية  لمنصب رئيس

BC/OLC/217/603.16 الدول األعضاء أنها تلقت ثالثة أبلغت المفوضية . 1076أبريل  71 المؤرخة
 وهم: ( مرشحين لمنصب رئيس المفوضية1)

 اإلقليم الجنس البلد االسم رقم

 الشرق أنثى أوغندا وانديرا اسبيسيوزا كازيبوي 1

 الوسط ذكر غينيا االستوائية  أجابيتو مبا مكوي 2

 الجنوب أنثى تسواناو ب بلونومي فينسون مواتوي 3
 

 ( بهذا التقرير1ُأرفقت السير الذاتية للمرشحين الثالثة ) .4
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  تشكيلة: –ثانيا 

( أعضاء على النحو 70تتألف المفوضية من عشرة )من النظام األساسي للمفوضية،  1وفقا للمادة  .2
 التالي:

 الرئيس (أ 

 نائب واحد للرئيس (ب 

 ( مفوضين1ثمانية ) (ج 

 :متطلبات تعيين الرئيس –ثالثا 

( من قواعد إجراءات المؤتمر المؤهالت والخبرات الالزمة وذات الصلة لتعيين 1)11تتضمن المادة  .6
 الرئيس والتي تقتضي أن يكون المرشحون:

ية دقيارة دبق نلمتمتعيوالصلة ت ذات المجاالالمثبتة في ة ارلخبذوي ا كفاءألء النسال أو اجارال نم "
ى ذات رألخت ااعاطلقأو الية ودلت اماظلمنن أو المارلبأو ا مةولحكافي ة دة جيـسمعت وصفاو

 ".لمجتمعاصلة في 

من  12ان مع المادة ( من القانون التأسيسي المقروءة باالقتر 7) 11عالوة على ذلك ووفقا للمادة  .1
الدول األعضاء التي ، تحرَّم من النظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي 716قواعد إجراءات المؤتمر والمادة 

الحق  أو أكثر من حقوق معينة، بما في ذلكلفترة سنتين في الميزانية العادية ات غير مسددة عليها مساهم
 .ل االتحاد والحق في التصويتفي تقديم مرشحين ألي منصب أو وظيفة داخ

 : مسؤوليات الرئيس –رابعا 

من النظام األساسي للمفوضية.  1و 1للرئيس في المادتين  األساسية المهام والمسؤوليات وردت .1
 وباختصار، فإن رئيس المفوضية هو:

  األول يذلتنفياالمسؤول 
 لالتحاد عيرلشا للممثا 
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 لمفوضيةل فربالص رآلما 

 من بين أمور أخرى، فيما يلي:تتمثل مهام الرئيس،  .9

 المفوضيةت الاودمت وجتماعاارئاسة كافة  (أ 

 أدائه زيزتعد والتحاا أهدافيج ورتو زيزلتع ربيادلتذ اتخاا (ب 

 دالتحاأهداف ا قتحقي لجأ نمى رألخت اماظلمنامع ون لتعاا ديوطت (ج 

ة زجهأ ين وأللجاواولجنة الممثلين الدائمين ي ذلتنفيا سلمجلوا رتمؤلمت االاودفي مالمشاركة  (د 
 ءالقتضاا دعنت الاودلما رمحاض ظحفود لالتحاى رخأ

وأي  الدائمين واللجان نلممثليالجنة ي وذلتنفيا سلمجلواالمؤتمر  لبهاطلتي يا ريرلتقاا ميدتق (ه 
 ءالقتضاا دعن دلالتحاى رخة أزجهأ

 سمجللالي إ يمهادتقو نلعامليابإعداد نظم ولوائح ، نئميادلا نلممثليامع لجنة القيام، بالتعاون  (و 
 ا.ارهرإلقي ذلتنفيا

 نامجربوجعتها ارم تلتي تمت الحساباوا نيةازلمياد ادبإع،  نلممثليامع لجنة ون بالتعا القيام، (ز 
 دحوا ربشهي ذلتنفيا سلمجلوا رتمؤلمء دورات ادب لقبء ألعضاول ادلالي إ يمهادتقو للعما

 لألقا على

ى رألخا نيةولقانا قثياولما نم هارغيوية يقرألفة ادحولا مةظمنات دهيع لكافة معادكو  للعما (ح 
 بذلك ةطتبرلمم المهابام لقياد والالتحا

عاية ر تتح مةرلمبالية ودلت االتفاقيااأو االنضمام لكافة  قيدلتصا قثائويع لدكو  للعما (ط 
 ء.ألعضاول ادلالي إ كلذلخاصة بت اماولمعلا لنقد والتحاا

 األعضاء ولدلا نبي مةرلمبالية ودلت االتفاقياا ننسخ مم ستالا (ي 

د التحاافي  يتهاوعض نلتخلي عافي  بغرت دلتي قء األعضاول ادلا نمر اطإلخم استالا (ك 
 التأسيسين ولقانا نم 17على نحو ما تنص على ذلك المادة 
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ن ولقاناعلى ت يالدتعل خان إدبشأء اـعضدول أ نم مةدلمقت الباطبالء ألعضاول ادلغ ابالإ (ل 
دراجته جعارمأو لتأسيسي ا مر على النحو المنصوص تؤلمل اعماول أدفي جت لباطلاهذه  وا 

 لتأسيسين اولقانا نم 11عليه في المادة 

 نئميادلا نلممثليالجنة ي وذلتنفيا سلمجلوا رتمؤلمورات ادل تقؤلمل األعماول اديع جزوت (م 
 ءألعضاول ادلاعلى 

 سلمجلوا رتمؤلمل اعماول أدفي جد وبندراج إليضاحية إلاكرات ذلمامع ت حارلمقتم استالا (ن 
 لألقاعلى  ماو( ي60)الدورة بستين  دنعقاا لقبي ذلتنفيا

اإلجراءات الصحيحة  دعاومع ق قتتفكانت  إذايعها زوتو ولة عضأي دو نمت لباطلم استالا (س 
 سلمجلي اذلتنفيا سلمجلأو ا رتمؤية للمدعا رغيدورة  دعقن بشأللمؤتمرأو المجلس التنفيذي 

 نئميادلا نلممثليامع لجنة ون لتعافنية باوية إدار بمكاتوع أو رلمتعلقة بفت االحتياجاا متقيي (ع 
أو  بلمكاتوع أو ارلفا هذه لمثء نشاالمفوضية وا  م لكافي لمهاداء اما لألزال كلذ كانإذا 

 رتمؤلمافقة اوبم ءالقتضاا دلغائها عنإ

ء ألعضاول ادللى رألخت اسساؤلمت واماولحكامع د التحاا ةطنشل أوح قلتنسيور والتشاا  (ف 
 إلقليميةاية دالقتصات اعاولمجموا

 ألساسيم ااظلناهذا  نم 71دة لمام األحكا بقاط ضيةولمفافي  نلعامليا نتعيي (ص 

 ضيةولمالية للمفواية دارإلن اولمتعلقة بالشئالكاملة الية وؤبالمسع الطالضا (ق 

 وأجهزته دالتحاا ةطنشل أوحي وسن ريرتقاد دعإ (ر 

 لالتحاد ماسيوبلدلا لبالتمثيم لقياا (ش 

ت لمجاالا ففي مختلد التحاأداء اقبة ارمو معود جيهولتد التحاة ازجهأمع  قثيولل االتصاا (ت 
 رة. رلمقايع رلمشاوامج ارلبت واتيجياارالستت والسياساامع م النسجاوا قابطلتاكفالة  لجأ نم

 التنفيذي سلمجلأو ا رتمؤلماا دهديح دقى رخم أمهاي بأم لقياا (ث 

 ىرألخا بلمكاتد والالتحاالرئيسي  رلمقا لعم رعلى سياف رإلشا (خ 
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 الجنسين للمتعلقة بمسائا ضيةولمفامج اربو ةطنشأجميع  قتنسي (ذ 

 ينضولمفا دألح، رألخيب افي غيا، وسئيرلا بلنائ اتهطسل نمأي  ضيوتفللرئيس  زويج .70

دارتها وتسويتها والوساطة منذ دخول البروتوكول  .77 يضطلع الرئيس بدور هام في مجال منع النزاعات وا 
يقوم رئيس المفوضية، بموجب تفويض من و  المؤسس لمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي حيز التنفيذ.

مجلس السلم واألمن وبالتشاور مع جميع األطراف المعنية في نزاع ما ، ببذل الجهود واتخاذ كافة المبادرات 
دارتها وتسويتها  وفي هذا الصدد، يقوم رئيس المفوضية بما يلي: . التي يراها مالئمة لمنع النزاعات وا 

واألمن إلى أي موضوع قد يهدد، في رأيه، السالم واألمن واالستقرار في يسترعى انتباه مجلس السلم  (أ 
 القارة .

 يجوز أيضًا أن يسترعى انتباه هيئة الحكماء إلى أي موضوع يعتقد أنه يستحق اهتمامهم. (ب 

يجوز، بناًء على مبادرته الخاصة أو عندما يطلب منه ذلك مجلس السلم واألمن، أن يستخدم  (ج 
شخصيًا أو عن طريق مبعوثين خاصين أو ممثلين خاصين أو هيئة الحكماء  مساعيه الحميدة، إما

عادة البناء في  أو آليات إقليمية لمنع نزاعات محتملـة وتسوية نزاعات فعلية وتعزيز بناء السالم وا 
 فترة ما بعد النزاعات

دارتها وتسويتها، القرئيس المفوضية أيضاً يتوقع من  .71  بما يلي: يام، بخصوص مسائل منع النزاعات وا 

ضمان تنفيذ ومتابعة المقررات الصادرة عن مجلس السلم واألمن بما فيها تشكيل ونشر بعثات  (أ 
. وفي هذا الصدد، يقوم رئيس المفوضية بإطالع السلم والمن دعم السالم التي يجيزها مجلس

التي مجلس السلم واألمن على التطورات ذات الصلة بعمل هذه البعثات، وتحال جميع المشاكل 
من المحتمل أن تؤثر على األداء المستمـر والفعال لهـذه البعثات إلى مجلس السلم واألمن لكي 

 يقوم بدراستهـا واتخاذ اإلجراءات المالئمة بشأنها.

( )ح( و )ى( من 4ضمان تنفيذ ومتابعة المقررات التي يتخذها المؤتمر وذلك طبقًا للمادة ) (ب 
 القانون التأسيسي.

مستندات دورية شاملة وموضوعية حسبما يلزم، لتمكين مجلس السلم واألمن إعداد تقارير و  (ج 
 وهياكله الفرعية األخرى من أداء مهامهما بصورة فعالة.
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 :مدة الوالية –خامسا 

 ءعضاأل ( للنظام األساسي، يجوز7)70سنوات. ووفقا للمادة ( 4)ة والية الرئيس أربع دمن وتك .71
 .اتوسن (4) بعأر تهادمى رخأ اليةول مـبهنتخادة اإلعا اويتنافسأن  المفوضية

 

 

 :انتخاب الرئيس –سادسا 

من قواعد إجراءات المؤتمر والتي تنص، من  11وردت إجراءات انتخاب وتعيين الرئيس في المادة  .74
 بين أمور أخرى، على ما يلي:

 هلةؤلما ءألعضاول ادلابأغلبية ثلثي ي ورلساع ارـباالقت سئيرلا بنائو سئيرلا رتمؤلما بينتخ. 7"
 تيوللتص

ت لمجاالالمثبتة في ة ارلخبء ذوي اكفاألء النسال أو اجاالر نم سئيرلا بنائو سئيرلن اويك. 1
ن أو لمارلبأو ا مةولحكافي ة دة جيـسمعت وصفاوية دقيارة دبق نلمتمتعيوالصلة ذات ا

 لمجتمعاصلة في ى ذات رألخت ااعاطلقأو الية ودلت اماظلمنا

ت النتخاباا لقبء ألعضاول ادلاعلى  سئيرلا بنائو سئيرلا بمنص للشغ تشيحارلتا متعمي ميت .1
 األقل على رشهأ( 1)بثالثة 

 اإلقليم" سلى نفإ سئيرلا بنائو سئيرلاينتمي ز أن وال يج. 4

 

 من قواعد إجراءات المؤتمر أيضا على ما يلي: 41تنص المادة  .72

 نضيولمفا نبتعيي رتمؤلمايقوم  مث سئيرلا بيتبعه نائ ضيةولمفا سئيب ربانتخا تيولتصا. يبدأ 7"
 .التنفيذي سلمجلا منتخبها نيذلا
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 دحأ ليحص ، حتىسئيرلا بنائأو  ضيةولمفا سئيرلب نتخاأي افي اع، رـالقتا رـيستم. 1
م دفي حالة ع –اع رالقتا – ريقتصأن  ةطيرش بةولطلما نلثلثياغلبية أعلى  نشحيرلما
أكبر  حصال على نيذللا نشحيرلماعلى  ،ثةلثالا لةولجل الى نتيجة حاسمة خالإ لصولتا
 .لثالثةا لةولجافي ات وـألصا نمد دع

على األغلبية  اعرالقتا نضافية مت إالوجث ثال دبع نالثنيا نشحيرلما نمأي  ليحص ملذا . إ1
 .اتوألصا نمد دع لقأعلى  للحاصا شحرلما بينسح، المطلوبة

، لثالثةا لةولجا دبع بةولطلماة ألغلبياعلى  منهماأي  ليحص ملو طفقن شحارم دجوي ثحي. 4
 لةولجالى إلمتبقي ا شحرلما ريستمو األصوات نمد دع لقأعلى  للحاصا شحرلما بينسح

 .لتاليةا

م ويق، لةولجاهذه  في بةولطلما نلثلثياغلبية أعلى ل ولحصالمتبقي في ا شحرلما لفشإذا . 2
 .تالنتخاباائيس بتعليق رلا

ذا ية ادبلا نم طفق دحوا شحرم دجوي ثحي. 6 بعد  بةولطلما نلثلثيا غلبيةأعلى ل ولحصافي  لفشوا 
 تالنتخاباا قبتعلي رتمؤلما سئيم رويقالجولة الثالثة، 

ذا  جديدة. تنتخاباى ارباإلنابة حتى تج ضيةولمفائاسة ر سئيرلا بنائ لىويت. 1 لى إ لصولتا متوا 
 مةدلخة ادم ثحي نمم دألقض اولمفا يتم تعيين ،سئيرلا بنائب نتخاافي ود دمس قيطر
 حتى سئيرللكنائب  لسًنا للعم كبرألض اولمفا نيّعي، مةدلخة ادفي موي لتساافي حالة و
 "ةديدجت نتخاباى ارتج

 :الترشيحات لمنصب الرئيس -سابعا 

كما سبقت اإلشارة إليه ووفقا لألحكام المذكورة أعاله من القانون التأسيسي وقواعد إجراءات المؤتمر  .76
، كانت المفوضية قد أبلغت 1071للمفوضية وطرق انتخاب أعضاء المفوضية في يناير  والنظام األساسي

الدول األعضاء أنه سيجري انتخاب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي خالل الدورة العادية السابعة والعشرين 
 .1076لمؤتمر االتحاد المقرر عقدها في كيغالي، رواندا، في يوليو 
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 BC/OLC/217/603.16 الدول األعضاء، بموجب مذكرتها الشفهية رقمقامت المفوضية بموافاة  .71
وعلى أساس الترشيحات التي تلقتها، بقائمة المرشحين لمنصب رئيس مفوضية  1076أبريل  71المؤرخة 

 االتحاد األفريقي على النحو التالي

 اإلقليم الجنس البلد االسم رقم

 رقالش أنثى أوغندا وانديرا اسبيسيوزا كازيبوي 1

 الوسط ذكر غينيا االستوائية  أجابيتو مبا مكوي 2

 الجنوب أنثى بتسوانا بلونومي فينسون مواتوي 3
 

 السير الذاتية للمرشحين :الملحق
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