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RELATÓRIO DO PRESIDENTE SOBRE A  ELEIÇÃO DOS 
ESTADOS MEMBROS DO CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA DA  

UNIÃO  AFRICANA 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
1. O processo de eleições dos membros do Conselho de Paz e 
Segurança (CPS) da união Africana baseia-se nas disposições do 
Acto Constitutivo da União Africana e nas disposições do Protocolo 
relacionado à Criação do Conselho de Paz e Segurança da União 
Africana. 
 
2. O processo para as primeiras eleições também baseia-se na 
decisão [Assembly/AU/Dec.16 (II)], adoptada pela Segunda Sessão 
Ordinária da Assembleia da União em Maputo, Moçambique, em 
Julho de 2003, que delegou a autoridade de eleger os membros do 
CPS ao Conselho Executivo. 
 
II. COMPOSIÇÃO 
 
3. O Conselho de Paz e Segurança é, em conformidade com o 
Artigo 5o (1) do Protocolo, composto por quinze (15) Membros 
eleitos na base de igualdade de direitos, da seguinte forma: dez (10) 
eleitos para um mandato de dois (2) anos; e cinco (5) Membros 
eleitos para um mandato de três (3) anos, com vista a garantir a 
continuidade. 
 
III. REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO COMO MEMBRO DO 

CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA 
 
4.      Ao eleger os Membros do Conselho de Paz e Segurança, deve 
ser dada a devida consideração aos seguintes critérios, no que 
respeita a cada Estado Membro que submeta a sua candidatura: 
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a. Representação regional equitativa e rotação 
 

5. Em conformidade com o Artigo 5 (2) do Protocolo, ao eleger os 
Membros do Conselho de Paz e Segurança, a Assembleia deve 
aplicar o princípio da representação regional equitativa e rotação; e 
apenas Estados Membros que respondem aos requisitos abaixo 
delineados serão elegíveis para a nomeação como Membros do 
Conselho: 
 
 
- Os Estados Membros que ratificaram o Protocolo relativo à 

criação do Conselho de Paz e Segurança da União Africana e 
que tenham depositado os seus instrumentos junto da 
Comissão e, por conseguinte, são Estados parte do Protocolo; 

 
- Estados Membros que não estão sob sanções, no âmbito do 

Artigo 23º do Acto Constitutivo. 
 
b. Qualificações do Estado Membro 
 
6. Em conformidade com o Artigo 5o(2) do Protocolo, são aplicáveis 
os seguintes critérios, em relação aos Estados Membros que 
submeteram as suas candidaturas: 
 

a) Compromisso com a defesa dos princípios da União; 
 
b) Contribuição para a promoção e a manutenção da paz e da 

segurança em África – a este respeito, a experiência no 
domínio das operações de apoio à paz constitui vantagem 
adicional; 

 
c) Capacidade e compromisso de acarretar com as 

responsabilidades associadas a qualidade de membro; 
 

d) Participação em resolução de conflitos, restabelecimento e 
consolidação da paz aos níveis continental e regional; 

 
e) Vontade e capacidade de assumir responsabilidades nas 

iniciativas regionais e continentais de resolução de 
conflitos; 
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f) Contribuição para o Fundo da Paz e/ou para um Fundo 
especial criado para um fim específico; 

 
g) Respeito pela governação constitucional, em conformidade 

com a Declaração de Lomé, bem como pelos princípios do 
Estado de Direito e os Direitos do Homem; 

 
h) Missões permanentes com pessoal e equipamento 

suficientes na Sede da União e nas Nações Unidas, para 
poder acarretar as responsabilidades subsequentes à 
adesão; 

 
i) Compromisso de honrar as obrigações financeiras para 

com a União; e 
 

j) Dar toda a informação requerida no impresso em anexo. 
 
 
IV. MANDATO 
 
7. Dez (10) Membros do CPS serão eleitos para um mandato de 
dois (2) anos e cinco (5) para um mandato de três (3) anos, com 
vista a garantir a continuidade. Os membros que estejam no fim do 
seu mandato podem ser reeleitos. 
 
V. PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO 
 
8. Para as primeiras eleições, o Conselho Executivo, em 
conformidade com o Artigo 31° do seu Regulamento, deve eleger 
Membros do Conselho de Paz e Segurança por voto secreto e por 
uma maioria de dois terços dos Estados Membros elegíveis a votar, 
da seguinte forma: 
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ELEIÇÕES PARA AS REGIÕES QUE TENHAM 
ESPECIFICADO O MANDATO DE REFERÊNCIA DOS  SEUS 
CANDIDATOS: 

 
9. Nos casos em que (a)s região (ões) tiverem especificado as 
candidaturas para os mandatos de três e dois anos, serão primeiro 
feitas eleições  para os membros que concorrem para o mandato de 
três anos e de seguida, dos que concorrem para o mandato de dois 
anos.  As eleições devem ser feitas da seguinte forma: 
 

a) Eleição de membros para um mandato de três (3) 
anos 

 
10. Nos casos em que a(s) região(regiões) tiver(em) submetido 
uma (1) candidatura, o escrutínio deve continuar até que o 
candidato obtenha a maioria de dois terços necessário, porém, se a 
terceira ronda não for conclusiva, as eleições devem ser suspensas 
para permitir que os Estados Membros da região em causa possam 
proceder a consultas entre si. 
 
11. Nos casos em que a(s) região(regiões) tiverem submetido mais 
de uma (1) candidatura e na eventualidade de nenhum dos 
membros conseguir a maioria necessária durante a primeira ronda 
de votação, o candidato com menor número de votos deve retirar a 
sua candidatura. A votação deve continuar até que o único 
candidato obtenha a maioria necessária, porém, se a terceira 
votação permanecer inconclusiva, as eleições devem ser suspensas 
para permitir que os Estados Membros da região em causa possam 
proceder a consultas entre si. 
 
 

b) Eleição de membros para um mandato de dois (2) 
anos 

 
12. Nos casos em que a(s) região(regiões) tiver(em) submetido o 
número requerido de candidaturas, a votação deve continuar até 
que o(s) candidato(s) obtenha(m) a maioria de dois terços 
necessária, porém, se a terceira ronda não for conclusiva, as 
eleições devem ser suspensas para permitir que os Estados 
Membros da região em causa possam proceder a consultas entre si. 
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13. Nos casos em que a(s) região(regiões) tiver(em) submetido um 
número de candidaturas superior ao requerido e na eventualidade 
de nenhum dos membros conseguir a maioria de dois terços 
necessária durante a primeira ronda de votação, o candidato com 
menor número de votos deve retirar a sua candidatura. Os 
restantes candidatos passam para a ronda seguinte e a votação 
deve continuar até que o(s) candidato(s) obtenha(m) a maioria 
necessária, porém, se a terceira votação permanecer inconclusiva, 
as eleições serão suspensas para permitir que os Estados Membros 
da região em causa possam proceder a consultas entre si. 
 

ELEIÇÕES PARA REGIÕES QUE NÃO TIVEREM 
ESPECIFICADO O MANDATO DAS SUAS CANDIDATURAS 

 
14. Nos casos em que a(s) regiões(regiões) não especifiquem o 
mandato para o qual submetam as candidaturas, o candidato que 
for o primeiro a obter a maioria necessária será considerado eleito 
para um mandato de três (3) anos e os o(s) candidato(s) 
subsequentes que obtiver(em) a  maioria necessária e o maior 
número de votos, será considerado eleito para um mandato de dois 
(2) anos. 
 
 CANDIDATURAS RECEBIDAS DAS VÁRIAS REGIÕES 
 
15. Dado facto das modalidades para a eleição dos membros do 
Conselho de Paz e Segurança não terem sido adoptadas, nenhum 
Estado Membro submeteu a sua candidatura até a altura da 
elaboração deste relatório. Subsequentemente, a lista de 
candidaturas será submetida ao Conselho Executivo em separado, 
como um anexo a este Relatório. 
 
 
 
 
 
ANEXO I : Candidaturas recebidas dos Estados Membros  
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ANEXO 
 

 
NOMES DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO DE PAZ E 

SEGURANÇA (EM ORDEM ALFABÉTICA,  A COMEÇAR DAS CANDIDATURAS 
PARA UM MANDATO DE 3 ANOS) 

 
 

REGIÃO CENTRAL     SUBMETIDA PELAS REGIÕES 
 

1. GABÃO - 3 anos  
2. CAMARÕES - 2 anos  

3. CONGO - 2 anos  
 
 

  

REGIÃO ORIENTAL   
   
1. ETIÓPIA - 3 anos  
2. QUÉNIA - 3 anos  

3. RUANDA - 2 anos  
4. SUDÃO - 2 anos  

 
 

  

RIGIÃO NORTE   
   

1. ARGÉLIA   
2. LÍBIA   

 
 

  

REGIÃO AUSTRAL   
   

1. ÁFRICA DO SUL - 3 anos  
2. LESOTO - 2 anos  
3. MOÇAMBIQUE - 2 anos  
 
 

  

REGIÃO OCIDENTAL   

   
1. NIGÉRIA - 3 anos  
2. BURKINA FASO - 2 anos  
3. GANA - 2 anos  
4. GÂMBIA - 2 anos  

5. MALI - 2 anos  
6. SENEGAL - 2 anos  

7. TOGO - 2 anos  
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