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 تقرير عن انتخاب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

 مقدمة أوال.

 تحاداال قواعد إجراءات مؤتمر أحكام إلى األفريقي االتحاد مفوضية رئيس انتخاب عملية تستند .1

 ريقياألف االتحاد مفوضية أعضاء انتخاب وطرائق األفريقي االتحاد لمفوضية األساسي والنظام

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

 اإلصالح بشأن  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)ومقرر المؤتمر  إثيوبيا أبابا، أديس ،2016 يناير

 .وبياإثي أبابا، أديس ،2018 نوفمبرفي  عشرة الحادية االستثنائية تهدورالصادر عن  المؤسسي

( 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

 مسؤوليات الرئيس ثالثا.

ئيس. في المهام والمسؤوليات األساسية للرمن النظم األساسي للمفوضية على  8و 7تنص المادتان  .7

 األساس، فإن الرئيس هو: 

 الرئيس التنفيذي لالتحاد؛ (أ

 الممثل القانوني لالتحاد؛ (ب

 لالتحاد.اآلمر بالصرف  (ج

 ما يلي: مهام الرئيس تشمل .8

                                                             
 من المقرر 3الفقرة   1
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 رئاسة كافة اجتماعات ومداوالت المفوضية؛  (أ

 وتعزيز أدائه؛  لها ترويجالاتخاذ التدابير لتعزيز أهداف ومبادئ االتحاد و (ب

 التعاون مع المنظمات األخرى من أجل تحقيق أهداف االتحاد؛شجيع ت (ج

واللجان وأي أجهزة أخرى لالتحاد، حسب المشاركة في مداوالت المؤتمر والمجلس التنفيذي  (د

 االقتضاء، وحفظ محاضر هذه المداوالت؛

تقديم التقارير التي يطلبها المؤتمـر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين واللجان وأي  (ه

 أجهزة أخرى لالتحاد، حسب االقتضاء؛

والنظم المالية واللوائح العاملين  نظملوائح والقيام، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد  (و

 المجلس التنفيذي للنظر فيها؛ ىوتقديمها إل

القيام، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد الميزانية والحسابات التي تمت مراجعتها  (ز

وبرنامج العمل وتقديمها إلى الدول األعضاء قبل بدء دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي 

 ى األقل؛بشهر واحد عل

العمل كوديع لكافة معاهدات االتحاد ومنظمة الوحدة األفريقية وغيرها من المواثيق القانونية  (ح

 األخرى لالتحاد والقيام بالمهام المرتبطة بذلك؛

العمل كوديع لوثائق التصديق على كافة االتفاقيات الدولية المبرمة تحت رعاية االتحاد أو  (ط

 الخاصة بذلك إلى الدول األعضاء؛االنضمام إليها ونقل المعلومات 

 استالم نسخ من االتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول األعضاء؛ (ي

من الدول األعضاء التي قد ترغب في التخلي عن عضويتها في االتحاد  اتاستالم اإلخطار (ك

 من القانون التأسيسي؛ 31كما تنص عليه المادة 

من دول أعضـاء بشأن إدخال تعديالت على  إبالغ الدول األعضاء بالطلبات المقدمة كتابة (ل

القانون التأسيسي أو مراجعة وإدراج هذه الطلبات في جدول أعمال المؤتمر كما تنص عليه 

 من القانون التأسيسي؛ 32المادة 

تعميم جدول األعمال المؤقت لدورات المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين  (م

 على الدول األعضاء؛

مذكرات اإليضاحية إلدراج بنود في جدول أعمال المؤتمر المشفوعة بالاستالم المقترحات  (ن

 ( يوما على األقل؛60والمجلس التنفيذي قبل انعقاد الدورة بستين )

لعقد دورة  الطلبات المتوافقة مع قواعد إجراءات المؤتمر أو المجلس التنفيذيوتوزيع استالم  (س

 التنفيذي من أي دولة عضو؛استثنائية للمؤتمر أو المجلس 

فروع أو مكاتب إدارية وفنية، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، إنشاء تقييم الحاجة إلى  (ع

أو إلغائها عند االقتضاء، بموافقة  لألداء المالئم لمهام المفوضية عندما تُعتبر ضرورية

 المؤتمر؛

سسات األخرى للدول األعضاء التشاور والتنسيق حول أنشطة االتحاد مع الحكومات والمؤ (ف

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛

 من هذا النظام األساسي؛ 20تعيين العاملين في المفوضية طبقا ألحكام المادة  (ص

 االضطالع بالمسؤولية الكاملة المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية للمفوضية؛ (ق

 أنشطة االتحاد وأجهزته؛عن إعداد تقرير سنوي  (ر

 لدبلوماسي لالتحاد؛التمثيل ا (ش

أداء االتحاد في مختلف المجاالت رصد االتصال الوثيق مع مؤسسات االتحاد لتوجيه ودعم و (ت

تفق مالمن أجل كفالة التطابق واالنسجام مع السياسات واالستراتيجيات والبرامج والمشاريع 

 ؛عليها

 القيام بأي مهام أخرى قد يحددها المؤتمر أو المجلس التنفيذي؛ (ث

 ف على سير عمل المقر الرئيسي والمكاتب األخرى لالتحاد؛ اإلشرا (خ

 تنسيق جميع أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين؛ (ذ
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 يجوز للرئيس تفويض أي من مهامه  إلى نائب الرئيس. .9

 بدء منذ والوساطةتسويتها و وإدارتها النزاعات بمنع يتعلق فيما مهًما دوًرا المفوضية رئيس يؤدي .10

 لرئيس ينبغي الصدد، هذا وفي. األفريقي لالتحاد واألمن السلم مجلسالمؤسس ل البروتوكول نفاذ

 ،اتالنزاع في المشاركة األطراف جميع مع وبالتشاور واألمن السلم مجلس سلطة تحت المفوضية،

 وتحقيقا. تسويتهاو وإدارتها النزاعات لمنع مناسبة يراها التي المبادرات جميع واتخاذ الجهود بذل

 :يلي بما القيام المفوضية رئيسمن  توقعيُ  الغاية، لهذه

 واالستقرار واألمن السالم تهدد قد أنها يرى مسألة أي إلى واألمن السلم مجلس انتباه توجيه (أ)

 .القارة في
 ؛ااهتمامه تستحق أنها يرى مسألة أي إلى الحكماء هيئة انتباه لفت (ب)
 أو خاصين ممثلين أو خاصين مبعوثين خالل من أو شخصيًا إما الحميدة، مساعيه استخدام (ج)

 لمنع واألمن، السلم لسبطلب من مج أو الخاصة بمبادرته اإلقليمية، اآلليات أو الحكماء هيئة

في مرحلة ما  اإلعمار وإعادة السالم بناء وتعزيزقائمة ال النزاعات وحل المحتملة النزاعات

 بعد النزاعات.
 :تسويتها، القيام بما يليو وإدارتها النزاعات شوبن بمنع يتعلق فيما ،المفوضيية رئيس من يُنتظر .11

 دعم بعثات ونشر تشكيل ذلك في بما واألمن، السلم مجلس قرارات ومتابعة تنفيذ ضمان (أ)

 بإحاطة المفوضية رئيس يقوم الصدد، هذا وفي. واألمن السلم مجلس بها يأذن التي السالم

 قد التي المشكالت جميع حالتُ . البعثات هذه بعمل المتعلقة بالتطورات واألمن السلم مجلس

 واتخاذ فيها للنظر واألمن السلم مجلس إلى البعثات هذه أداء وفعالية استمرار على تؤثر

 ؛بشأنها المناسب اإلجراء
ً  المؤتمر يتخذها التي القرارات ومتابعة تنفيذ ضمان (ب)  القانون من( ي) و( ح) 4 للمادة طبقا

 .التأسيسي
 والهيئات واألمن السلم مجلس لتمكين االقتضاء، حسب شاملة، دورية ووثائق تقارير إعداد (ج)

 .بفعالية مهامها أداء من له التابعة

 المرشحين اختيار طرق .رابعا

 الشخصيات األفريقية البارزة فريق (أ

 الشخصيات من فريق إنشاء على Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)رقم  المؤتمرمقرر  نصي .12

  :التالي النحو على العليا القيادة لترشيحات األولي االختيار عملية على لإلشراف البارزة األفريقية

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

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

الشخصيات األفريقية  لفريق اإلقليمية تعييناتهاالمفوضية  أن تقدم إلىمن الدول األعضاء  يطلب

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

 .2019فبراير  11و 10والثالثين للمؤتمر المقرر عقدها يومي 

شركة استشارية أفريقية  ة المساعدة الفنية منالبارز الشخصيات األفريقيةفريق تلقى يأن يقرر 

 ."الشخصيات األفريقية البارزةفريق ختارها يمستقلة 
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 في كل مشاورات، إلجراء األفريقي لالتحاد اإلقليميين العمداء المفوضية دعت ذلك، على وبناءً  .13

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

 Assembly/AU/Dec. 761(XXXIII)أجاز المؤتمر فريق الشخصيات البارزة بموجب المقرر  .14

. إثيوبيا با،أبا أديس في 2020 فبراير 10 فيالمنعقدة  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 .15

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

 من( موريشيوس)" كوبرز هاوس ووتر برايساختار فريق الشخصيات األفريقية البارزة شركة " .16

 .الفنية المساعدة لتقديم مستقلةال فريقيةاأل ستشاريةاال شركةكال مفتوحة مناقصة خالل

 ،المقرر في الوارد النحو على ،للفريق الرئيسية االختصاصاتتتمثل  الرئيس، بانتخاب يتعلق فيما .17

 .2بلشغل المناص الكفاءة ومتطلبات ائفالوظ مواصفات في وضع

 تعيين المرشحين لمنصب الرئيس (ب

 يونيو 4المؤرخة   BC/OLC/217/5031.20 رقم شفويةال مذكرةال عن طريق المفوضية، أبلغت .18

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

 الشخصيات فريق هادالتي أع الوظائف توصيفات المفوضية عممت ،نفسها الشفوية المذكرة في .19

 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 .20

 .قبله أو

 أغسطس 13 المؤرخة BC/OLC/217/6052.20 رقم الشفوية المذكرةبموجب  ،المفوضية قامت .21

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

2020. 

 رقم الشفوية المذكرةعممت المفوضية بموجب  النهائي، الموعد انتهاءولدى  .22

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

 .األعضاء الدول على والمرشحين

                                                             
 من المقرر 16الفقرة   2
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 .الذاتية هموسير المفوضية رئيس لمنصب بالمرشحين النهائية القائمة طيهفي  الملحق  ترد .23

   الرئيسية المبادئ خامسا.

 النحو لىع التالية الرئيسية للمبادئ الواجب االعتبار إيالء ينبغي المفوضية، رئيس انتخاب عند .24

 :مقررال من 12 الفقرة في عليه المنصوص

 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

 انتخاب الرئيس ساددسا.

 :يلي ما على ،ب المقرربموج المعدلة بصيغته ،قواعد إجراءات المؤتمر من 38 المادة تنص .25

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

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

وأهداف االتحاد األفريقي الشاملة اإلفريقية  بُمثل الوحدة اراسخ اكذلك التزاميبدي والنزاهة، و

مهارات قوية في و ،خبرة واسعة في العالقات الدوليةو مثبتة،وقدرات إدارية  ،دئه وقيمهومبا

 .10والتواصلالدبلوماسية 

                                                             
 ( 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
 ( من المقرر3) 17الفقرة   9

 ( من المقرر5) 17الفقرة   10
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 فضال عن ذلك، ينص المقرر على ما يلي: (6

 األقل، على أشهر االنتخابات بستة قبل المفوضية، لمنصب رئيس المرشحين جميع يشترك (أ

اإلنترنت  شبكة على األفريقي موقع االتحادعلى  مباشرة الهواء على يُبث عام نقاش في

؛ وتُشجع الدول األعضاء في االتحاد 2063حول تنفيذ أجندة  وأفكارهم رؤاهم فيه يقدمون

 .11األفريقي على بث ذلك عبر وسائل إعالمها الوطنية

 رؤيته يحدد األفريقي مؤتمر االتحاد إلى رسميًا عرًضا مرشح كل يقدم االنتخابات، قبل (ب

 .12عمله لفترة المقترحة واألولويات

 إجراءات التصويت سابعا.

 من قواعد إجراءات المؤتمر على ما يلي: 42تنص المادة  .26

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 في2على المرشحين ) التاليةخالل الجولة 

 .ثاالقتراع الثال

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  البداية، ولم يحصل أي منهمامن ( فقط 2حيث يوجد مرشحان ) (4

مر ويست المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات يتم 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

 الرئيس بتعليق االنتخابات.

 لبية الثلثينالحصول على أغ من ( فقط من البداية وال يتمكن1حيث يوجد مرشح واحد ) (6

 . ، يقوم رئيس المؤتمر بتعليق االنتخاباتاالقتراع الثالثة جولةبعد المطلوبة 

 .دةانتخابات جديإجراء حتى يتم  المفوضية على أساس مؤقت رئيسمهام نائب الرئيس  يتولى (7

ي تولي األقدمية فالمفوضين حسب  أحديتعلق بنائب الرئيس، يتم تعيين  جمود الموقفإذا كان 

إلى يس نائب الرئ للقيام بمهام، متساوية تولي المنصبمدة  إذا كانت، أو حسب العمر صبالمن

 انتخابات جديدة.إجراء  حين

  

                                                             
 )ب( من المقرر 18الفقرة   11
 )ج( من التقرير 18الفقرة   12
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 1الملحق 

 المفوضية رئيس لمنصب المرشحون
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 2 الملحق

 للمرشحين الذاتية السيرة
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