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 تقرير عن انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الجامعة األفريقيةال

أحكام النظام  ىإل ةرفرييياألجامعة مجمس التستند عممية انتخاب رئيس ونائب رئيس  .0

 .التنفيذيقواعد إجراءات المجمس وكذلك  جامعةاألساسي لم

الدورة العادية  توجامعة األرفرييية قد اعتمدتجدر اإلشارة إلى أن النظام األساسي لم .0

قامت ، و 0200أديس أبابا، إثيوبيا رفي يناير رفي  عيدمنال مؤتمر االتحادن لو العشر 

مايو رفي أديس أبابا، إثيوبيا المنعيدة رفي  مؤتمرن لمو عشر الدورة العادية الحادية والبتعديمو 

0202. 

مؤسسة أكاديمية وبحثية قارية تستضيفيا  الجامعة األرفريييةتجدر اإلشارة كذلك إلى أن  .2

الجامعة ضم وتالتي تعمل عمى مستوى الدراسات العميا.  اليائمةالمؤسسات األرفرييية 

 : ةة التاليمواضيعيالمجاالت لممعاىد  ةخمس األرفرييية

 )الجنوب األرفرييي(عموم الفضاء  (0

 (المياه والطاقة )بما رفي ذلك تغير المناخ( )شمال أرفريييا (0

 (غرب أرفريييا) (الحياة واألرض )بما رفي ذلك الصحة والزراعةعموم  (2

 (والتكنولوجيا واالبتكار )شرق أرفريييا ،العموم األساسية (2

 (رييياوسط أرفوالعموم اإلنسانية واالجتماعية ) ،الحكم (5
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 .0200ول درفعة من الطالب رفي نورفمبر أ قبمتثالثة التالية، بعد أن المعاىد التم تفعيل  .2

 ،رفي جامعة إيبادانوييع الحياة واألرض )بما رفي ذلك الصحة والزراعة( عموم  (0

 غرب أرفريييا عننيجيريا ب

ة مزراعلجومو كينياتا جامعة رفي وييع والتكنولوجيا واالبتكار،  ،العموم األساسية (0

 شرق أرفرييياعن كينيا ، بوالتكنولوجيا

عن الكاميرون ،  0 رفي جامعة ياونديوييع  ،الحكم والعموم اإلنسانية واالجتماعية (2

 وسط أرفريييا.

الجزائر ب تممسان رفي جامعة  وييعالمعيد الرابع لممياه والطاقة )بما رفي ذلك تغير المناخ(  .5

بشأن استضارفة  ابعد قرار المؤتمر أخذ ي ولم. فعيلرفي طور التىو اآلن و  شمال أرفرييياعن 

 . معيد عموم الفضاء

 ويعد. لمجامعةعمى إنشاء مجمس  جامعة األرفريييةمن النظام األساسي لم 7المادة تنص  .6

 تيا، وماليلمجامعة شرف عمى السياسة العامةوي، لإلدارةأعمى ىيئة الجامعة مجمس 

بما من ثمانية وعشرين عضوا معة الجامجمس تكون ي(، 2) 7. بموجب المادة ممتمكاتياو 

 . الرئيس ونائب الرئيس رفي ذلك

ينتخب المجمُس التنفيذي رئيَس ، "جامعة( من النظام األساسي لم5) 7حكام المادة رفيًا ألو  .7

يية ونائبو من قائمة تضم خمسة مرشحين ينبغي أن يكونوا من مجمس الجامعة األرفري
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ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد الذين تيدميم مواطني الدول األعضاء رفي االتحاد األرفرييي 

سنوات قابمة لمتجديد مرة  عضاء المجمس ثالثأمدة والية و " األرفرييي لوزراء التعميم.

 . واحدة رفيط

  EX.CL/DEC.812 (XXIV) رقم التنفيذي رفي ميررهالمجمس  بحث، 0202خالل قمة يناير  .8

رئيس ونائب منصب مرشحين لتسمية البخصوص  لمجامعةط النظام األساسي و شر 

بطء استجابة أعضاء من  أعرب المجمس التنفيذي عن قميوو . الجامعةرئيس مجمس 

 ينميمياإلق ومرشحي سميةتب ما يتصلرفي مؤتمر االتحاد األرفرييي لوزراء التعميممكتب ىيئة 

تحديد بالمفوضية  تيومأن  ،رفي ىذا الصدد، المجمس التنفيذيوقرر . الجامعةمجمس ل

مكتب مؤتمر االتحاد األرفرييي لوزراء  ىيئة بالتشاور مع أعضاء أكفاء ينمرشحين إقميمي

 .0202قمة يونيو  إلىوتيديم قائمة المرشحين المحتممين التعميم 

الدول األعضاء ترشيح شخصيات بارزة  فوضية منمأعاله، طمبت الالوارد يرر مورفيا لم .9

م تيديم ت. الجامعة األرفريييةس مجمس يأو نائب رئ يسرئمنصب ل االعتبار رفييتم أخذىا 

رفي المنعيدة  لدورة الخامسة لمؤتمر االتحاد األرفرييي لوزراء التعميمإلى اقائمة المرشحين 

الدورة السادسة لمؤتمر  . خالل اجتماع0202أبريل  05-00من ياوندي، الكاميرون 

 يتمتعتحديد أرفرييي بارز إلى  المفوضية دعا المؤتمر، االتحاد األرفرييي لوزراء التعميم

كون بمثابة راعي يو  الجامعةليكون رئيس مجمس  ةمتميز  ةواجتماعي ةأكاديمي بسيرة
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 لمفوضية إلىا أشارتضوء ذلك،  عمىوجذب الموارد.  تياصور من أجل تعزيز الجامعة 

، تم عميو. و ياتعيين رئيسب لمجامعة األرفرييية رفيما يتعمقاجة لتعديل النظام األساسي الح

ذا تم و التحاد. لسياسة الصنع أجيزة  من قبل لمبحثيرر متيديم مشروع  استصدار ا 

نتخاب امن يتم رفالسياسة، صنع من قبل أجيزة  لمجامعةالنظام األساسي  بتعديل ميرر

 .رئيسال

مؤتمر االتحاد ، طمب الجامعةوتعيين نائب رئيس مجمس رفيما يتعمق بانتخاب  .02

قائمة المرشحين الميدمة من  دراسةمكتبو ىيئة من  األرفرييي السادس لوزراء التعميم

 .إقميم عن كلواحد مرشح سمية ة وتمفوضيقبل ال

 28أن إجراءات التصويت المحددة رفي المادة ب عممااإلحاطة  ينبغي لممجمس التنفيذي .00

يا المجمس التنفيذي )انظر يجر ينطبق عمى جميع االنتخابات التي تفيذي لممجمس التن

 (لمجمس التنفيذيقواعد اجراءات ا( من 6) 28المادة 

ممجمس التنفيذي ضمان الجدارة والكفاءة، رفضال عن ل نبغيممارسات االتحاد، يلورفيا  .00

 ييية.الجامعة األرفر المساواة بين الجنسين رفي انتخاب رئيس أو نائب رئيس مجمس 

األعضاء بتعيين المجمس التنفيذي   يوصيانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، رفور  .02

 مؤتمر االتحاد.للدورة العادية الثالثة والعشرين رفي االمنتخبين 

 : الجامعة األرفريييةنائب رئيس مجمس منصب لنتخاب الل حينرشمالرفيما يمي أسماء  .02
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 ينرشحمإدراج ال  [ ...................... ]
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