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 رؤساء الدول والحكوماتالمختصة لمجنة التقرير 

 مفوضيةبشأن انتخاب أعضاء ال
 :مقدمة أوال: 

يناير  30و 29الثامنة عشرة يومي  دورتو العادية خاللمؤتمر االتحاد األفريقي عتمد ا .1
ي ذال  ASSEMBLY/AU/DEC. 414 (XVIII)مقرر الإثيوبيا، ، في أديس أبابا 2012

 نص عمى ما يمي:ي
 :إن المؤتمر"

بعدم  وأحاط عمماً عممية انتخاب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي استكمل بعد أن 
 ( عمى األغمبية المطموبة،2من المرشحين االثنين )أي  حصول

 :ما يمي يقرر-1
 ؛1المؤتمر اتلقواعد إجراء تعميق انتخاب أعضاء المفوضية، وفقاً  (1
الدورة العادية القادمة انعقاد تمديد فترة والية األعضاء الحاليين لممفوضية حتى  (2

 ؛لممؤتمر
( 1)واحدة  عضو الدول والحكومات تتكون من دولةصة لرؤساء تإنشاء لجنة مخ (3

ابون وجميورية جالتحاد وجميورية اللرئيس ميورية بنين كججانب لكل إقميم إلى 
المسائل المتعمقة باالنتخابات القادمة  صالحية النظر فيجنوب أفريقيا مع 
 ألعضاء المفوضية؛

لمجنة  يأذنو المقررمن المفوضية اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذا  يطمب -2
 ."ىذا الخصوصفي النفقات الضرورية الممثمين الدائمين بالموافقة عمى جميع 

                                                           
 تحفظ أبدتو جميورية بتسوانا   1
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لالتحاد  (5الخمسة ) جغرافيةاألقاليم اللى إدعوة ُأرسمت قرر، متنفيذ ىذا الفي إطار  .2
 8 بتاريخ BC/OSGC/A/A1/084.02.12 رقمذكرة شفوية ، بموجب ماألفريقي
جميع الدول األعضاء، إلجراء  وموجية إلىصادرة عن المفوضية  2012فبراير 

 المشاورات الالزمة لتعيين ممثمييا اإلقميميين في لجنة رؤساء الدول والحكومات
 المفوضية.بشأن انتخاب أعضاء  المختصة

ي لجنة أعضاء فاألعضاء التالية الدول ، تم تعيين قاليماألداخل  مشاوراتال عقب .3
إضافة إلى المفوضية بشأن انتخاب أعضاء  المختصة رؤساء الدول والحكومات

بشأن  المختصة لجنة رؤساء الدول والحكومات رئيسو  التحادا رئيس جميورية بنين،
وىما عضوان تم  ابون وجميورية جنوب أفريقياججميورية الالمفوضية و انتخاب أعضاء 

 :ASSEMBLY/AU/DEC.414 (XVIII)المقرر  بموجبتعيينيما 
 وسط أفريقيا؛عن إقميم جميورية تشاد  (1
 شرق أفريقيا؛ عن إقميماالتحادية الديمقراطية  جميورية إثيوبيا (2
 ؛أفريقيا شمالعن إقميم الديمقراطية الشعبية الجزائرية الجميورية  (3
 الجنوب األفريقي؛عن إقميم وال ججميورية أن (4
 .غرب أفريقياكوت ديفوار عن إقميم  جميورية (5

رئيس جميورية  ،الدكتور بوني ياييعقد رئيسيا، فخامة  لمجنة،تفويض ا تنفيذفي إطار  .4
 .في كوتونو 2012 مايو 14مارس و 17جنة في بنين ورئيس االتحاد اجتماعين لم

 :ي المجنةفي اجتماع التالية أسماؤىم مثمينشارك رؤساء الدول والحكومات وكبار الم .5
  بوني يايي رئيس بنين ورئيس االتحاد والمجنة؛فخامة الدكتور 
  رئيس جميورية تشاد؛ ،السيد إدريس ديبيفخامة 
  السيد الحسن واتارا، رئيس جميورية كوت ديفوار؛فخامة 
  السيد جاكوب زوما، رئيس جميورية جنوب أفريقيا؛فخامة 
  ابون؛جالسيد عمي بونغو، رئيس جميورية الفخامة 
  الديمقراطية؛االتحادية ثيوبيا إي، رئيس وزراء جميورية ممس زيناو دولة 
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  الديمقراطية الشعبية؛الجزائرية السيد أحمد أويحيى، رئيس وزراء الجميورية معالي 
  وال.ججميورية أنالسيد جورج ريبيمو شيكوتي، وزير خارجية 

 :2112مارس 11في االجتماع األول نتائج  يا: ناث
لميمة التي نطاق اسياق و و طبيعة بتحديد  بدأ أعضاء المجنة ىذا االجتماع،خالل  .6

 ا عمى ما يمي:و في ىذا الصدد، اتفقو بالمؤتمر.  تأنيط
التنظيمية المتعمقة بانتخاب  ترتيباتفي الال تتمتع المجنة بصالحية إعادة النظر  (1

 مفوضية؛أعضاء ال
الثامنة  ل القمةفشبسبب  يدشدلمتشويو الصورة ومصداقية االتحاد االفريقي تعرضت  (2

التوصل الضروري تجنب  من. فلممفوضية رئيسفي انتخاب  2012يناير عشرة في 
 ؛2012يوليو  إلى المأزق نفسو خالل قمة

مفوضية تسييل انتخاب رئيس الكفيمة ب السبل والوسائلوعميو، ينبغي لمجنة بحث  (3
حال دون  مما، 2012قمة يناير بعد الفشل في تحقيق ذلك خالل فريقي االتحاد األ

 ؛مفوضيةانتخاب أعضاء ال
ابون جبين أعضاء المجنة وخاصة بين جميورية المشاورات الينبغي مواصمة  (4

، بكل النظرلى إخاص بشكل  دعوانعمما أن البمدين موجميورية جنوب أفريقيا، 
 تسييل العممية؛لا مكل مني ب مرشحبما في ذلك سح، في جميع الخياراتسيادة، 

بعض األعراف  ، دون التوصل إلى اتفاق، إلىالمجنة أعضاء أشار، وخالل المناقشات .7
 ومنيا: داخل المنظمة والمعمول بياوالقواعد غير المكتوبة 

 مناصب أجيزة االتحاد األفريقي؛ عمى شغل مختمفالتناوب الجغرافي  (1
ن والية ثانية في حال إعادة يلسياسين ايالمنتخب ممارسةة عمى جرت العاد (2

 .مانتخابي
لمنصب األمين العام الترشح  كبار المساىمين عن امتناعجرت العادة عمى  (3

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي؛منظمة الوحدة األفريقية أو ل
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األمين لم يمارسا ميام لجنوب األفريقي وشمال أفريقيا أن إقميمي ا أخذًا بعين االعتبار .8
رأت ، 1963االتحاد االفريقي منذ عام  مفوضيةرئيس منظمة الوحدة األفريقية/العام ل

 والقواعد غير المكتوبة عرافاأل بشأنصالحيتيا إبداء رأييا ال يندرج ضمن  المجنة أنو
في إمكانية وضعيا في لنظر بحثيا وال المخولوحده ىو  نفسووأن مؤتمر االتحاد 

دراجيا، عند االقتضاء،  في المستقبلالحسبان  ة وفقا في النظام الداخمي لممنظموا 
 .السارية لإلجراءات

 : 2112مايو  11في  االجتماع الثانينتائج : ثالثا
جميورية جنوب أفريقيا ئيسي من ر المجنة تقريرا شامال  االجتماع الثاني، تمقتخالل  .9

 األخير. المجنة منذ اجتماعالتي جرت بين بمدييما ومؤسساتيما  ابون عن المشاوراتجوال
احتفظ  قد يماألن كال من، لم تتوج بالنجاح بين الطرفين المشاوراتاتضح من التقرير أن  .10

 و.مرشحموقفو و ب
التي  تيامرشحلتبرير ضرورة اإلبقاء عمى مبدأ التناوب ب جنوب أفريقياتمسكت من جية،  .11

  الجنوب األفريقي إقميمممثمة و  (السادكىي مرشحة مجموعة تنمية الجنوب األفريقي )
االتحاد األفريقي لممرة األولى منذ إنشاء  لتمكين ىذا اإلقميم من تولي رئاسة مفوضية

جنوب أفريقيا أنو ال رأت . وعالوة عمى ذلك، 1963في عام  الوحدة األفريقية منظمة
أربع  والية مدتيابالفعل ألن أحدىما قد أنيى  لمرشحين عمى قدم المساواةمعاممة ايمكن 
 مرشحةالعدالة واإلنصاف لمنح  أ. ولذلك، أصرت عمى مبدخرىعمى عكس األ سنوات

 المنصب ألول مرة.ىذا فريقي الفرصة لشغل األجنوب إقميم النيابة عن السادك 
ية ثانية لمرئيس المنتيية منح وال القائم عمى مبدأال الجابون إلى استندتأخرى،  جيةمن  .12

بدأ التناوب في وقت الحق، راسخة عمى أن يتم العمل بم ممارسة باعتبار ذلك واليتو
 ودوناستثناء معا بدون عراف المبادئ واأل األخذ في االعتبار جميعأنو ينبغي  ةموضح

قد  اابون أن مرشحيالج ت. وباإلضافة إلى ذلك، رأتفضيل أحد المرشحين عمى اآلخر
البيئة السياسية  عمى الرغم من خالصواإلقدر كبير من الكفاءة أنجز ميمتو ب

 عن ممثالأن بالجابون ذّكرت فيما يتعمق بمبدأ العدالة، . و البالغة الصعوبة واالقتصادية
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لمنظمة الوحدة األفريقية منصب األمين العام شغل كان قد  (تنزانيمواطن )السادك 
 لثالث واليات متتالية.

عمى سحب ن يالطرففي حال اتفاق ، ةمستعد اأنيابون الج تأوضحومع ذلك،  .13
 17المنعقد في اوفقا لممقترح الذي قدمتو المجنة خالل اجتماعيواحد  آنا في ممرشحيي
انسحاب مرشحو من أجل ، لمتشاور مع الدول األخرى التي تدعم 2012مارس 

 مقارة.، خدمة لممصمحة العميا لالمرشحين
 أي تقدم وأن البمدين عدم إحرازمع األسف المجنة  الحظتعقب مناقشات مطولة،  .14

في  إلى المأزق نفسو الذي واجيو التحاداؤدي بيقد يين قد أبقيا عمى موقفييما، مما المعن
ة التي نشطاأل إلى المؤتمر عن واف م تقريريقدتوعميو، قررت المجنة . 2012قمة يناير 
إيجاد ييل لتس المجنة قيادة رئيس االتحاد، رئيسبيا وفقا لمميمة الموكمة إلييا اضطمعت ب

بينيما كال البمدين عمى مواصمة المشاورات المجنة  في الوقت نفسو، حثتممسألة. و حل ل
 حل المشكمة.عمى لممساعدة  2012حتى قمة 

مبادرات كل ما اتخذه من عمى لرئيس االتحاد  اتقديرىبالغ أيضا عن المجنة  أعربت .15
 كرم الضيافة.وأبداه من 

 :والتوصياتالنتائج العامة  :رابعا
مكثفة بين المشاورات الو  المبذولة كثيرةالجيود العمى الرغم من تجدر اإلشارة إلى أنو  .16

نتائج إيجابية في ميمتيا لم تتوصل المجنة إلى ين البمدين المعنيين، وخاصة ب األعضاء
اآلخرين لممفوضية  تسييل انتخاب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي واألعضاءالمتعمقة ب

 تباعا.
قرارا  من اتخاذ ، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق،لم تتمكن المجنةعالوة عمى ذلك،  .17

واليتين المبدأ التناوب ومبدأ  مثل والتقاليد عرافبشأن خارطة طريق لتنفيذ المبادئ واأل
غير عراف كل ىذه المبادئ واأل ألنمنظمة، داخل الا من الممارسات المعروفة موغيرى
المفوضية. خمصت  انتخاب رئيسالمتعمقة ب التحادا قواعدفي عمى وجو التحديد  ةوارد

تجدر اإلشارة التخاذ قرار بشأن ىذه الجوانب. المخول وحده ىو  المؤتمرالمجنة إلى أن 
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لنظر التسييل وليس الغرض منيا اوالية سياسية  تياطبيعمرة أخرى إلى أن والية المجنة ب
 داخل االتحاد.المعمول بيا قا لإلجراءات في المسائل القانونية التي يجب معالجتيا وف

 التي يراىا إلى ما تقدم، فإن المؤتمر مدعو الستعراض التقرير واتخاذ القراراتاستنادا  .18
ضرورية إليجاد حل مناسب النتخاب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي وأعضاء 

 . عمى التواليالمفوضية اآلخرين 
المفوضية بشأن انتخاب أعضاء  المختصة لجنة رؤساء الدول والحكومات عقدت .19

لبحث ىذا التقرير الذي تم اعتماده وتقديمو إلى  2012يوليو  14اجتماعا أخيرا في 
 مؤتمر االتحاد لمنظر فيو.

- 
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