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 رئيس مفوضية االتحاد األفريقينائب تقرير عن انتخاب 
 

 :مقدمة – أوال

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

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

نتخب في أديس أبابا، إثيوبيا، في يوليو لمفوضية كان قد اارئيسة النائب الحالي لوتجدر اإلشارة إلى أن  .1
لوالية مدتها أربع سنوات. وفي هذا الصدد، أبلغت المفوضية الدول األعضاء أنه سيتم انتخاب   1071
، رواندا في كيجاليفي  االمقرر عقدهمؤتمر ن لليعشر السابعة والخالل الدورة العادية  رئيسجديد لل نائب
وكانت  .1076مارس  17هو الرئيس نائب  م الترشيحات لمنصبآخر موعد لتقدي وكان. 1076يوليو 

(  ترشيحات 4أنها تلقت أربعة )،  ، بعد انقضاء الموعد المحددبلغت الدول األعضاءالمفوضية قد أ
 . المفوضيةلمنصب نائب رئيس 

  :تشكيلة المفوضية – ثانيا

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

 الرئيس 

 نائب واحد للرئيس 

 ( مفوضين1ثمانية ) 

 :الرئيس متطلبات تعيين نائب – ثالثا

قواعد إجراءات المؤتمر ( من 1)11المادة  من النظام األساسي مقروءة باالقتران مع  71ادة تتضمن الم .4
 يس والتي تقتضي أن يكون المرشحون:الرئنائب المؤهالت والخبرات الالزمة وذات الصلة لتعيين 
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ية دقيارة دبق نلمتمتعيوالصلة ت ذات المجاالالمثبتة في ة ارلخبذوي ا كفاءألء النسال أو اجاالر نم "
ى ذات رألخت ااعاطلقأو الية ودلت اماظلمنن أو المارلبأو ا مةولحكافي ة دة جيـسمعت وصفاو

 ".لمجتمعاصلة في 

 

  :الرئيسنائب مسؤوليات  – رابعا

أمام الرئيس. ال و  ؤمس ضيةولمفا سئير بنائن ويكمن النظام األساسي،  9وفقا ألحكام المادة  .1
 لتالية:م المهاا لىويتو

 أداء مهامهعلي  سئيرلة ادمساع (أ 

 سئيرلاليه إ هادلتي يسنم المهاأداء ا (ب 

 للمفوضيةلمالية واية دارإلون اؤلشإدارة ا (ج 

 ديدج سئير نتعيي ميتإلى أن  مئادلا هزعجأو فاته وفي حالة  سئيرلم امهاتولي  (د 

 قت اؤم هزعجأو في حالة غيابه  سئيرلم امها لىوت (ه 

 :مدة الوالية – خامسا

 لنظام األساسي، يجوز( من ا7)70سنوات. ووفقا للمادة ( 4)الرئيس أربع  نائب ة واليةدمن وتك  .6
 اتونس (4) بعأر تهادمى رخأ اليةول مـنتخابهدة اإلعا ا ويتنافسأن  المفوضية ءعضاأل

 :الرئيسنائب  انتخاب – سادسا

من قواعد إجراءات المؤتمر والتي تنص،  11الرئيس في المادة نائب وردت إجراءات انتخاب وتعيين  .1
 من بين أمور أخرى، على ما يلي:

ء ألعضاول ادلابأغلبية ثلثي ي ورلساع ارـباالقت رئيس المفوضية ونائبه رتمؤلما بنتخَي . 7"
 .تيوللتص هلةؤلما
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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

 .لمجتمعافي  الصلةى ذات رألخت ااعاطلقأو الية ودلت اماظلمنا

ت النتخاباا لقبء ألعضاول ادلاعلى رئيس المفوضية  بمنص للشغت شيحارلتا متعمي ميت .   1
 .األقل على رشهأ( 1)بثالثة 

 .اإلقليم" سلى نفإ بهنائورئيس المفوضية ينتمي ز أن وال يج.     4

 من قواعد إجراءات المؤتمر أيضا على ما يلي: 41تنص المادة  .1

 نبتعيي رتمؤلمايقوم  مث سئيرلا بيتبعه نائ ضيةولمفا سئيب ربانتخا تيولتصايبدأ  .  7"
 .التنفيذي سلمجلا منتخبها نيذلا نضيولمفا

 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  ،لثالثةا 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 بةولطلمابية ألغلاعلى  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 .    1
 .تالنتخاباائيس بتعليق رلا

ذا ية  ادلبا نم طفق( 7) دحوا شحرم دجوي ثحي.     6  نلثلثياغلبية  أعلى ل ولحصافي  /تلفشوا 
 تالنتخاباا قبتعلي رتمؤلما سئيم رويقبعد الجولة الثالثة،  بةولطلما
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ذا جديدة.   تنتخاباى ارباإلنابة حتى تج ضيةولمفائاسة ر سئيرلا بنائ لىويت.    1  لصولتا متوا 
 مةدلخة ادم ثحي نمم دألقض اولمفا تعيينيتم  ،سئيرلا بنائب نتخاافي ود دمس قيطرلى إ
 سئيرللكنائب  لسن ا للعم كبرألض اولمفا تم تعييني، مةدلخة ادفي موي لتساافي حالة و

 "ةديدجت نتخاباى ارتج حتى

 :الرئيسنائب الترشيحات لمنصب  - سابعا

إجراءات المؤتمر كما سبقت اإلشارة إليه ووفقا لألحكام المذكورة أعاله من القانون التأسيسي وقواعد  .9
، كانت المفوضية قد 1076يوليو والنظام األساسي للمفوضية وطرق انتخاب أعضاء المفوضية في 

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي خالل الدورة العادية نائب أبلغت الدول األعضاء أنه سيجري انتخاب 
وعليه، كانت  .1076ي يوليو ، رواندا، فكيجاليالسابعة والعشرين لمؤتمر االتحاد المقرر عقدها في 

 المفوضية قد دعت إلى تقديم ترشيحات.

 71المؤرخة   BC/OLC/217/603.16 المفوضية الدول األعضاء، بموجب مذكرتها الشفهية رقم أبلغت .70
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي على النحو نائب لمنصب ( ترشيحات 4انها تلقت أربعة )  1076أبريل 
 :التالي

 اإلقليم الجنس لبلدا االسم رقم

 الشرق ذكر جيبوتي ياسين علمي بوه 1

 الشرق ذكر الصومال إبراهيم علي حسين   2

 الغرب ذكر غانا توماس كويسي كارتي 3

 الوسط ذكر الكاميرون يل جوماتشو توكو و فكتور إمان 4
 

 السير الذاتية للمرشحين : الملحق
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