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 رئيس مفوضية االتحاد األفريقينائب تقرير عن انتخاب 

 مقدمة أوال.

 تمرقواعد إجراءات مؤ أحكام إلى األفريقي االتحاد مفوضية رئيسنائب  انتخاب عملية تستند .1

 حاداالت مفوضية أعضاء انتخاب وطرائق األفريقي االتحاد لمفوضية األساسي والنظام االتحاد

 المجلسالصادر عن  EX.CL/Dec.906 (XXVIII) رقم بموجب مقرر االتحاد األفريقي األفريقي

  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)ومقرر المؤتمر  إثيوبيا أبابا، أديس ،2016 ينايرفي  التنفيذي

 يسأد ،2018 نوفمبرفي  عشرة الحادية االستثنائية تهدورالصادر عن  المؤسسي اإلصالح بشأن

 .إثيوبيا أبابا،

( 4) أربع المفوضية أعضاء عضوية مدة تكون ،مفوضيةلل األساسي النظام من 10 للمادة وفقا .2

 .سنوات (4) أربع مدتها أخرىالية ول انتخابهم إلعادة للتنافس مؤهلين األعضاء يكون قد. سنوات

 يناير في ،اإثيوبي أبابا، أديس فيمفوضيية كان قد انتُخب  لل الحالي الرئيس أن إلى اإلشارة تجدر .3

 .سنوات أربعوالية مدتها ل 2017

 تشكيلة المفوضية ثانيا.

 أبابا، أديس في المنعقدة للمؤتمر عشرة الحادية االستثنائية الدورة اعتمدت ،2018 نوفمبر في  .4

 بعد فيما إليه المشار المؤسسي، اإلصالح بشأن  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)المقرر  إثيوبيا،

 لياالع القيادة النتخاب جديدة طرائقاستحدث المؤتمر  ،وبموجب هذا المقرر". قررمال" باسم

 .للمفوضية

 :يلي ما رروق األفريقي االتحاد لمفوضية العليا القيادةحقائب و هيكل بمراجعة لمؤتمرقام ا أوال، .5

( أعضاء على النحو التالي: 8االتحاد األفريقي من ثمانية ) لمفوضيةالهيكل الجديد يتألف  (1

 .1( مفوضين6الرئيس ونائب الرئيس وستة )

 أو رئيسال منصب األقاليم التي تم انتخاب مرشحيها في تكون ال( من المقرر، 4) 12 وفقا للفقرة .6

 .المتبقية الستة المفوضينلمناصب  للترشح مؤهلة الرئيس نائب

 

 

 الرئيسنائب مسؤوليات  ثالثا.

ويتولى،  مسؤوالً أمام الرئيس. الرئيسيكون نائب  من النظام األساسي للمفوضية، 9مادة لوفقا ل .7

 المهام التالية:من بين أمور أخرى 

 أداء مهامه؛ ىمساعدة الرئيس عل (أ)

 المهام التي يسندها إليه الرئيس؛أداء  (ب)
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 يكون مسؤوال عن الشؤون اإلدارية والمالية للمفوضية؛ (ج)

 أن يتم تعيين رئيس جديد؛ ىتولى مهام الرئيس في حالة وفاته أو عجزه الدائم، إل (د)

 تولى مهام الرئيس في حالة غيابه أو عجزه مؤقتاً. (ه)

 المرشحين اختيار طرق .رابعا

 البارزةالشخصيات األفريقية  فريق (أ

 األفريقية الشخصيات من افريق Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)رقم بموجب المقرر  المؤتمر أنشأ .8

  :ليالتا النحو على العليا القيادة لترشيحات األولي االختيار عملية على لإلشراف البارزة

( شخصيات 5من خمس ) مؤلفة، ةبارز شخصيات أفريقية من فريقاهذا المقرر  بموجب ينشئ"

 .وضيةللمفلقيادة العليا الترشيحات ل اختيارللبت في كل إقليم بواقع شخصية واحدة عن  بارزة

فريقية الشخصيات األ لفريق اإلقليمية تعييناتهاالمفوضية  أن تقدم إلىمن الدول األعضاء  يطلب

الثانية دية إلى الدورة العا مثل هذه التعييناتقدم المفوضية ت على أن 2019بحلول يناير  البارزة

 .2019فبراير  11و 10والثالثين للمؤتمر المقرر عقدها يومي 

فريقية أشركة استشارية  ة المساعدة الفنية منالبارز الشخصيات األفريقيةفريق تلقى يأن يقرر 

 ."الشخصيات األفريقية البارزةفريق ختارها يمستقلة 

 في كل مشاورات، إلجراء األفريقي لالتحاد اإلقليميين العمداء المفوضية دعت ذلك، على وبناءً  .9

 .الشخصيات األفريقية البارزة فريق لتشكيل إقليم لكل( 1) واحد اسم وتقديم ،إقليمه

 Assembly/AU/Dec. 761(XXXIII)أجاز المؤتمر فريق الشخصيات البارزة بموجب المقرر  .10

. إثيوبيا با،أبا أديس في 2020 فبراير 10 في المنعقدة والثالثون الثالثة العاديةصادر عن دورته ال

 :التالي النحو على تكونوي

 (الكاميرون) فيليمون يانغ سعادة: أفريقيا وسط (أ
 (إثيوبيا)السفيرة كونجيت سينيجيورجيس :أفريقيا شرق (ب
 (ناميبيا) كالوموه توليامينيالسفير  :فريقياإل جنوبال (ج
 (غامبيا) جالو بوبكر حسنالسيد : أفريقيا غرب (د

 
 في بارزة شخصية وترشيح مشاوراتها اختتام على الشمالالمؤتمر إقليم   حث ،مقررال نفس وفي .11

 .حتى اآلن له ممثل تعيين من لشمالإقليم  ا تمكني لم ذلك، ومع. الفريق

 من( موريشيوس)" كوبرز هاوس ووتر برايساختار فريق الشخصيات األفريقية البارزة شركة " .12

 .الفنية المساعدة لتقديم مستقلةال فريقيةاأل ستشاريةاال شركةكال مفتوحة مناقصة خالل

 ،المقرر في الوارد النحو على ،للفريق الرئيسية االختصاصاتتتمثل  الرئيس، بانتخاب يتعلق فيما .13

 .2بلشغل المناص الكفاءة ومتطلبات ائفالوظ مواصفات في وضع

 الرئيس نائب تعيين المرشحين لمنصب (ب

                                                             
 من المقرر 16الفقرة   2
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 يونيو 4المؤرخة   BC/OLC/217/5031.20 رقم شفويةال مذكرةال طريقعن  المفوضية، أبلغت .14

 .2021 فبراير/يناير قمة خالل الرئيس نائب انتخاب ه سيجريأن األعضاء الدول ،2020

 الشخصيات فريق هادالتي أع الوظائف توصيفات المفوضية عممت ،نفسها الشفوية المذكرة في .15

 بيانات بجان إلى ذاتية سيرة المرشحين تقديم إلى الحاجة ذلك في بما الكفاءة ومتطلبات البارزة

 منصوص وه كما األفريقي االتحاد تواجه التي إلحاًحا األكثر القضايا طرق تعاملهم مع تحدد رؤية

 المقرر. من( أ) 18 الفقرة في عليه

 2020 سبتمبر 4 في كان الترشيحات لتقديم النهائي الموعد أن األعضاء الدولالمفوضية  أبلغت .16

 .قبله أو

 أغسطس 13 المؤرخة BC/OLC/217/6052.20 رقم الشفوية المذكرةبموجب  ،المفوضية قامت .17

 سبتمبر 4 في المحدد النهائي والموعد الترشيحات تقديم إلى بالدعوة األعضاء الدول بتذكير ،2020

2020. 

 رقم الشفوية المذكرةعممت المفوضية بموجب  النهائي، الموعد انتهاءولدى  .18

BC/OLC/217/7014.20  المقبولين المرشحين جميعب قائمة ،2020 سبتمبر 09 المؤرخة 

 .األعضاء الدول على والمرشحين

 للسيد نالمقبولي الترشيحين أفريقيا جنوب جمهورية سحبت المقبولة، الترشيحات قائمة تعميم عقب .19

 .بذلك األعضاء الدول وأُخطرت نتشينغا، نديما وندوميسو مالوكا إدوارد

 .ذاتيةال هموسير المفوضية رئيس نائب لمنصب بالمرشحين النهائية القائمة طيهفي  الملحق  ترد .20

   الرئيسية المبادئ خامسا.

 على ليةالتا الرئيسية للمبادئ الواجب االعتبار إيالء ينبغي المفوضية، رئيسنائب  انتخاب عند .21

 :مقررال من 12 الفقرة في عليه المنصوص النحو

 األقاليم التي تم انتخاب مرشحيها في تكون ال :الجنسين بين والتكافؤ العادل اإلقليمي التمثيل (أ

 3المتبقية الستة المفوضينلمناصب  للترشح مؤهلة الرئيس نائب أو الرئيس منصب

تشغل امرأة منصب نائب الرئيس في حال كون  :على أساس المساواة الجنسين بين التناوب (ب

 ؛4بالعكس الرئيس من الذكور والعكس

 ؛5اإلنجليزي األبجدي الترتيب حسب التناوب الممكن التنبؤ به داخل األقاليم وفيما بينها (ج

 ؛6أفريقيا واستبقاؤهم في المواهب استقطاب أفضل (د

 ؛7والخاضعة للمساءلة الفعالة واإلدارة القيادة (ه

 .8والقائم على الجدارة الشفاف االختيار (و

                                                             
 ( من المقرر4)12الفقرة   3
 ( من المقرر2) 12الفقرة   4
 ( من المقرر1) 1الفقرة   5
 ( )ج( من المقرر1) 12الفقرة   6
 )د( من المقرر 12الفقرة   7
 )هـ( من المقرر 12الفقرة   8
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 الرئيسنائب انتخاب  سادسا.

 :يلي ما على ،ب المقرربموج المعدلة بصيغته ،قواعد إجراءات المؤتمر من 38 المادة تنص .22

اء المؤهلة أغلبية ثلثي الدول األعضبرئيس المفوضية ونائبه باالقتراع السري و المؤتمرنتخب ي (1

 للتصويت.

خبرة مثبتة الذين يتمتعون ب من ذوي الكفاءةيكون رئيس المفوضية ونائبه من النساء أو الرجال  (2

و أسجل جيد في الحكومة لديه و المالئمة،قيادة ال ويتحلى بصفاتفي المجال ذي الصلة، 

 البرلمان أو المنظمات الدولية أو غير ذلك من قطاعات المجتمع ذات الصلة.

( 10)عشرة رئيس المفوضية ونائبه على الدول األعضاء قبل  لمنصبيتم توزيع الترشيحات  (3

 .9هر على األقل من موعد االنتخاباتأش

 .اإلقليملن يكون رئيس المفوضية ونائبه من نفس  (4

كفاءة وال الفعاليةيجب أن تضمن عملية االختيار تعيين أفضل مرشح ممكن يجسد أعلى معايير  (5

حاد األفريقي وأهداف االتالشاملة اإلفريقية  بُمثل الوحدة اراسخ اكذلك التزاميبدي والنزاهة، و

وية في قمهارات و ،خبرة واسعة في العالقات الدوليةو مثبتة،وقدرات إدارية  ،دئه وقيمهومبا

 والتواصل.الدبلوماسية 

 إجراءات التصويت سابعا.

 من قواعد إجراءات المؤتمر على ما يلي: 42تنص المادة  .23

مر ، وبعد ذلك يعين المؤتثم يتبعه نائب الرئيس المفوضيةرئيس يبدأ التصويت بانتخاب  (1

 المفوضين المنتخبين من قبل المجلس التنفيذي. 

 (1)في أي انتخاب لرئيس المفوضية أو نائب الرئيس، يستمـر االقتـراع حتى يحصل أحد  (2

االقتراع  يقتصر إذا ظل االقتراع الثالث غير حاسم،و .المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة

 ( اللذين حصال على أكبر عدد من األصـوات في2المرشحين ) على التاليةخالل الجولة 

 .االقتراع الثالث

ية من ( جوالت إضاف3( على األغلبية المطلوبة بعد ثالث )2إذا لم يحصل أي من المرشحين ) (3

 االقتراع، يتم سحب المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات.

عد بعلى األغلبية المطلوبة  منهما البداية، ولم يحصل أيمن ( فقط 2حيث يوجد مرشحان ) (4

مر ويست المرشح الحاصل على أقل عدد من األصواتيتم سحب  لة الثالثة من االقتراع،جوال

 المرشح المتبقي إلى الجولة التالية.

ولة، يقوم إذا لم يتمكن المرشح المتبقي من الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في هذه الج (5

 ات.الرئيس بتعليق االنتخاب

                                                             
 ( من المقرر3) 17الفقرة   9
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الحصول على أغلبية الثلثين  من ( فقط من البداية وال يتمكن1حيث يوجد مرشح واحد ) (6

 . ، يقوم رئيس المؤتمر بتعليق االنتخاباتاالقتراع الثالثة جولةبعد المطلوبة 

 .انتخابات جديدةإجراء حتى يتم  المفوضية على أساس مؤقت رئيسمهام نائب الرئيس  يتولى (7

األقدمية في تولي المفوضين حسب  أحديتعلق بنائب الرئيس، يتم تعيين  جمود الموقفإذا كان 

إلى نائب الرئيس  للقيام بمهام، متساوية تولي المنصبمدة  إذا كانت، أو حسب العمر المنصب

 انتخابات جديدة.إجراء  حين
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 1الملحق 

 المفوضية رئيسنائب  لمنصب المرشحون
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 2 الملحق

 للمرشحين الذاتية السيرة
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