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التقرير عن انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الجامعة األفريقية
 .0تستند عممية انتخاب رئيس ونائب رئيس مجمس الجامعة األرفرييية إلى أحكام النظام
األساسي لمجامعة وكذلك قواعد إجراءات المجمس التنفيذي.
 .0تجدر اإلشارة إلى أن النظام األساسي لمجامعة األرفرييية قد اعتمدتو الدورة العادية
العشرون لمؤتمر االتحاد المنعيد رفي أديس أبابا ،إثيوبيا رفي يناير  ،0200وقامت
بتعديمو الدورة العادية الحادية والعشرون لممؤتمر المنعيدة رفي أديس أبابا ،إثيوبيا رفي مايو
.0202
 .2تجدر اإلشارة كذلك إلى أن الجامعة األرفرييية مؤسسة أكاديمية وبحثية قارية تستضيفيا
المؤسسات األرفرييية اليائمة التي تعمل عمى مستوى الدراسات العميا .وتضم الجامعة
األرفرييية خمسة معاىد لممجاالت المواضيعية التالية:
 )0عموم الفضاء (الجنوب األرفرييي)
 )0المياه والطاقة (بما رفي ذلك تغير المناخ) (شمال أرفريييا)
 )2عموم الحياة واألرض (بما رفي ذلك الصحة والزراعة) (غرب أرفريييا)
 )2العموم األساسية ،والتكنولوجيا واالبتكار (شرق أرفريييا)
 )5الحكم ،والعموم اإلنسانية واالجتماعية (وسط أرفريييا)
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 .2تم تفعيل المعاىد الثالثة التالية ،بعد أن قبمت أول درفعة من الطالب رفي نورفمبر .0200
 )0عموم الحياة واألرض (بما رفي ذلك الصحة والزراعة) وييع رفي جامعة إيبادان،
بنيجيريا عن غرب أرفريييا
 )0العموم األساسية ،والتكنولوجيا واالبتكار ،وييع رفي جامعة جومو كينياتا لمزراعة
والتكنولوجيا ،بكينيا عن شرق أرفريييا
 )2الحكم والعموم اإلنسانية واالجتماعية ،وييع رفي جامعة ياوندي  ، 0الكاميرون عن
وسط أرفريييا.
 .5المعيد الرابع لممياه والطاقة (بما رفي ذلك تغير المناخ) وييع رفي جامعة تممسان بالجزائر
ار بشأن استضارفة
عن شمال أرفريييا وىو اآلن رفي طور التفعيل .ولم يأخذ المؤتمر بعد قر ا
معيد عموم الفضاء.
 .6تنص المادة  7من النظام األساسي لمجامعة األرفرييية عمى إنشاء مجمس لمجامعة .ويعد
مجمس الجامعة أعمى ىيئة لإلدارة ،ويشرف عمى السياسة العامة لمجامعة ،وماليتيا
وممتمكاتيا .بموجب المادة  ،)2( 7يتكون مجمس الجامعة من ثمانية وعشرين عضوا بما
رفي ذلك الرئيس ونائب الرئيس.
ئيس
 .7ورفياً ألحكام المادة  )5( 7من النظام األساسي لمجامعة" ،ينتخب
المجمس التنفيذي ر َ
ُ
مجمس الجامعة األرفرييية ونائبو من قائمة تضم خمسة مرشحين ينبغي أن يكونوا من
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مواطني الدول األعضاء رفي االتحاد األرفرييي الذين تيدميم ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد
األرفرييي لوزراء التعميم ".ومدة والية أعضاء المجمس ثالث سنوات قابمة لمتجديد مرة
واحدة رفيط.
 .8خالل قمة يناير  ،0202بحث المجمس التنفيذي رفي ميرره رقم

)EX.CL/DEC.812 (XXIV

شروط النظام األساسي لمجامعة بخصوص تسمية المرشحين لمنصب رئيس ونائب
رئيس مجمس الجامعة .وأعرب المجمس التنفيذي عن قميو من بطء استجابة أعضاء
ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد األرفرييي لوزراء التعميم رفيما يتصل بتسمية مرشحيو اإلقميميين
لمجمس الجامعة .وقرر المجمس التنفيذي ،رفي ىذا الصدد ،أن تيوم المفوضية بتحديد
مرشحين إقميميين أكفاء بالتشاور مع أعضاء ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد األرفرييي لوزراء
التعميم وتيديم قائمة المرشحين المحتممين إلى قمة يونيو .0202
 .9ورفيا لمميرر الوارد أعاله ،طمبت المفوضية من الدول األعضاء ترشيح شخصيات بارزة
يتم أخذىا رفي االعتبار لمنصب رئيس أو نائب رئيس مجمس الجامعة األرفرييية .تم تيديم
قائمة المرشحين إلى الدورة الخامسة لمؤتمر االتحاد األرفرييي لوزراء التعميم المنعيدة رفي
ياوندي ،الكاميرون من  05-00أبريل  .0202خالل اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر
االتحاد األرفرييي لوزراء التعميم ،دعا المؤتمر المفوضية إلى تحديد أرفرييي بارز يتمتع
بسيرة أكاديمية واجتماعية متميزة ليكون رئيس مجمس الجامعة ويكون بمثابة راعي
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الجامعة من أجل تعزيز صورتيا وجذب الموارد .عمى ضوء ذلك ،أشارت المفوضية إلى
الحاجة لتعديل النظام األساسي لمجامعة األرفرييية رفيما يتعمق بتعيين رئيسيا .وعميو ،تم
تيديم مشروع ميرر لمبحث من قبل أجيزة صنع السياسة لالتحاد .واذا تم استصدار
ميرر بتعديل النظام األساسي لمجامعة من قبل أجيزة صنع السياسة ،رفمن يتم انتخاب
الرئيس.
 .02رفيما يتعمق بانتخاب وتعيين نائب رئيس مجمس الجامعة ،طمب مؤتمر االتحاد
األرفرييي السادس لوزراء التعميم من ىيئة مكتبو دراسة قائمة المرشحين الميدمة من
قبل المفوضية وتسمية مرشح واحد عن كل إقميم.
 .00ينبغي لممجمس التنفيذي اإلحاطة عمما بأن إجراءات التصويت المحددة رفي المادة 28
لممجمس التنفيذي تنطبق عمى جميع االنتخابات التي يجرييا المجمس التنفيذي (انظر
المادة  )6( 28من قواعد اجراءات المجمس التنفيذي)
 .00ورفيا لممارسات االتحاد ،ينبغي لممجمس التنفيذي ضمان الجدارة والكفاءة ،رفضال عن
المساواة بين الجنسين رفي انتخاب رئيس أو نائب رئيس مجمس الجامعة األرفرييية.
 .02رفور انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ،يوصي المجمس التنفيذي

بتعيين األعضاء

المنتخبين رفي الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر االتحاد.
 .02رفيما يمي أسماء المرشحين لالنتخاب لمنصب نائب رئيس مجمس الجامعة األرفرييية:
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]  [ ......................إدراج المرشحين
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