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 جامعة األفريقيةالمجلس لرئيس الرئيس ونائب التعيين و انتخاب التقرير عن
أحكام النظام األساسي المنقح  لجامعة اإلفريقية إلىمجلس الرئيس الرئيس ونائب التستند عملية انتخاب  .1

 للمجلس التنفيذي.ءات )النظام األساسي( وكذلك قواعد اإلجرالجامعة األفريقية لـ
 

ومؤسسة ابتكار تضم  الجامعة األفريقية أكاديمية مركزية،، تعتبر ( من النظام األساسي1) 6وفقًا للمادة  .2
المؤسسات األكاديمية القائمة  من خالل جغرافية مختلفةمؤسسات مواضيعية تستضيفها في مناطق 

 العاملة على مستوى الدراسات العليا.
 

، الجامعة األفريقية للمجاالت المواضيعية التالية، تُخصص معاهد يساس( من النظام األ2) 6للمادة  طبقا .3

 :، كما هو مبين أدناهالمناسبةفي المناطق الجغرافية  تقع ويجب أن 
 

 ؛اء في الجنوب األفريقيعلوم الفض (أ)

 ؛لك تغير المناخ( في شمال أفريقياالمياه والطاقة )بما في ذ (ب)

 ؛ك الصحة والزراعة في غرب أفريقياعلوم الحياة واألرض )بما في ذل (ج)

 ؛ ولوجيا واالبتكار في شرق أفريقياالعلوم األساسية والتكن (د)

 الحوكمة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في وسط أفريقيا. (ه)
 

 ( من النظام األساسي على النحو التالي:1) 8بموجب المادة  الجامعة األفريقية مجلس شئأُن .4
 

في الجامعة ويشرف على السياسة واألمور المالية  العليا داريةاإلهيئة ال هو الجامعة األفريقيةمجلس  كوني
تماد اللوائح وإصدار اعسلطة  لجامعة األفريقيةامجلس ليكون  . الجامعة األفريقيةوالممتلكات الخاصة ب

ما لم ينص النظام  الجامعة األفريقيةالتوجيهات والسياسات والمبادئ التوجيهية لتنظيم جميع أنشطة وعمليات 
 .على خالف ذلكاألساسي 

 

من الرئيس ونائب  الجامعة األفريقيةيتألف مجلس  ه( من النظام األساسي على أن1) 9تنص المادة  .5

 .نأشخاص آخري ، من بينالرئيس
 

 الجامعة األفريقيةمجلس لرئيس الرئيس ونائب ال( من النظام األساسي على انتخاب 2) 9تنص المادة  .6

 على النحو التالي:

هيئة قدمها تمن قائمة من خمسة مرشحين  الجامعة األفريقيةينتخب المجلس التنفيذي رئيس ونائب رئيس 
ن مواطني الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ميجب أن يكون المرشحون ومكتب اللجنة الفنية المتخصصة. 

." 
 

( سنوات 3لمدة ثالث ) الجامعة األفريقيةمجلس ( من النظام األساسي، يعمل أعضاء 1) 10وفقًا للمادة  .7

 قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
 

نزينزي ، السيد الجامعة األفريقيةتتشرف المفوضية بإبالغ الدول األعضاء بأن فترة والية رئيس مجلس  .8

( 3) ، لوالية مدتها ثالث2018في يناير  عينه المؤتمر، الذي ابونجمن جمهورية ال بيار دومينيك

 قام بموجب المقرر، أن المجلس التنفيذي فمن الجدير بالذكر ، . ومع ذلك2021سنوات، انتهت في يناير 

EX.CL/Dec.1124 (XXVIII) الجامعة لس انتخاب رئيس مج، بإرجاء 2021ي فبراير الصادر ف

، حتى يونيو / يوليو ر دومينيك نزينزي، السيد بييرة والية الرئيس المنتهية واليتهفتتمديد و األفريقية

2021. 
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نثابيسينغ أوجود )جنوب  ، السيدة أودريالجامعة األفريقيةفترة والية نائبة رئيس مجلس فإن بعد ذلك،  .9

 .2021في يونيو انتهت أيضا ( سنوات، 3الث )لمدة ث 2018، التي تم انتخابها في يونيو إفريقيا(
 

 مؤهالن إلعادة  ما، فإن الرئيس ونائب الرئيس المنتهية واليته( من النظام األساسي1) 10للمادة وفقا  .10

 .انتخابهما
 

 همواختيار تقديم المرشحين

مارس  13بتاريخ  BC/OLC/23.18-2/10467.21رقم  الشفوية ، من خالل المذكرةمفوضيةطلبت ال .11

من أجل إجراء مشاورات  مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجياهيئة ، من 2021

 .أو قبله2021أبريل  30 وهوفي الموعد النهائي  إقليم( من كل 1م مرشح مناسب واحد )تقدي
 

-BC/OLC/23.18 رقم  الشفوية المذكرة بموجب 2021مايو  20هائي إلى تم تمديد الموعد الن .12

اللجنة مكتب  المفوضية هيئة، ذّكرت الشفوية . وفي نفس المذكرة2021مايو  7يخ بتار  2/10708.21

قديم مرشح ت ضرورةمكتب( الهيئة ب)المشار إليها فيما بعد  الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا

 .إقليم( فقط لكل 1واحد )

 

رقم الشفوية مذكرة ال، من خالل ة المتخصصةالفنيمكتب اللجنة هيئة قامت ، 2021مايو  20في  .13

XC/AD/27 بإبالغ المفوضية المكتب، هيئة ، بصفتها رئيسة الدائمة لجمهورية أوغندامن البعثة  مقدمةال

كل ( من 1، بواقع مرشح واحد )التالية: وسط وشرق وجنوب أفريقيامن األقاليم  ثالثة مرشحين تتلق اأنه

 إقليم.
 

رقم الشفوية ، من خالل المذكرة مفوضية، قامت الي الشمال والغربإقليم  ين من نظرا لعدم تقديم مرشح .14

BC/OLC/23.18-2/10811.21   النهائي لتقديم المرشحين من  ، بتمديد الموعد2021مايو  27 بتاريخ

 .2021يونيو  6حتى ، (2)اإلقليمين  ذينه
 

مقدمة ال  XC/AD/27رقم الشفوية مذكرة ال، من خالل لمفوضيةاهيئة المكتب  ت، أبلغ2021 يونيو 6في  .15

 إقليم ( مرشحين من 4أربعة ) تتلق االمكتب، أنههيئة من البعثة الدائمة لجمهورية أوغندا، بصفتها رئيسة 

ن من وعدم القدرة على اختيار مرشح واحد على المستوى اإلقليمي( وال يوجد مرشح يعني)مما  الشمال

 .إقليم الغرب
 

 يوليو 16 بتاريخ، BC/OLC/23.18-1/11106.21خالل المذكرة الشفوية رقم  ، منمفوضيةأبلغت ال .16

، ودعت الدول األعضاء في المكتب، من بين أمور أخرىهيئة يع الدول األعضاء بتوصيات ، جم2021

 31بحلول إقليم ة وتقديم مرشح واحد فقط لكل لمشاورات النهائيإجراء اإلى  ي الشمال والغربإقليم  

 .2021يوليو 
 

( مرشحين من 4وأربعة ) إقليم الغرب( مرشحين من 4المكتب أربعة ) تلقت هيئة، بعد الموعد النهائي .17

 .مستوى اإلقليمين( على 1تيار مرشح واحد )عدم القدرة على اخ يعني، مما إقليم الشمال
 

، الوزاري(، في إطار ممارسة واليتهالمستوى اعلى المكتب ) ت هيئة، اجتمع2021أغسطس  17في  .18

 ت، وقاملجامعة األفريقية( من النظام األساسي المنقح ل2) 9على النحو المنصوص عليه في المادة 

 .إقليم الغرب( من 1الشمال ومرشح واحد )إقليم ( من 1ختيار من أجل تقديم مرشح واحد )البعملية ا
 

 المكتب التالية أسماؤهم: هيئة حضر أعضاء .19
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 رئيس.ال -أوغندا  .1

 ؛النائب األول للرئيس -طى يا الوسجمهورية أفريق .2

 النائب الثاني للرئيس؛ -ناميبيا  .3

 النائب الثالث للرئيس. -ليبيا  .4

 المقرر –السنغال  .5

سارة أنيانغ البروفسور كما حضرت االجتماع المذكور مفوضة التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، سعادة 

 أغبور.

 

 ئ التالية:، استرشد المكتب بالمبادأثناء عملية االختيار .20
 

"ينتخب المجلس التنفيذي  ه، التي تنص على أنعة األفريقيةلجام( من النظام األساسي المنقح ل2) 9المادة  (أ)

مكتب اللجنة الفنية هيئة قدمها تمن قائمة من خمسة مرشحين  الجامعة األفريقيةرئيس ونائب رئيس 

 ؛ألعضاء في االتحاد األفريقيمواطني الدول ايجب أن يكون المرشحون المقدمون من . وصةالمتخص

 ممتدةلفترة طويلة /  إيالء االعتبار الواجب للخبرة ذات الصلة في تسيير الجامعة وإدارتها الكفاءة: (ب)

 ؛مهمة وإنجازات

 أعلى منصب مهني يشغله المرشحون؛ (ج)

 ؛ الكفاءات اللغوية (د)

 العمر. (ه)
 

في المداوالت التي يشارك فعلية اللمشاركة ال يجوز لهم اون، المكتب الذين لديهم مرشحهيئة أعضاء  .21

 فيها مرشحوهم.
 

والعلم والتكنولوجيا تعليم لجنة الفنية المتخصصة للا إجراءات قواعد( )أ( من 1) 19للمادة  وفقا .22

، حيث قررت بأغلبية الثلثينن تعذر ذلك، يكون توافق ، وإالب مقرراتهاالمكتب ت هيئة ، اعتمدواالبتكار

 ما يلي:
 

 ألف. إقليم الشمال
 

 عدد األصوات اإلقليم البلد الجنسنوع  االسم مالرق

 1 الشمال ليبيا ذكر القاللي السالمعبد   .1

 0 الشمال مصر أنثى  أماني عبد هللا الشريف   .2

  3 الشمال تونس ذكر *محجوب العوني * .3

 0 الشمال الجزائر ذكر مختار سالمي  .4

 .قرار هيئة المكتب بأغلبية الثلثين *

 ربباء. إقليم الغ

 نوع  االسم الرقم 

 الجنس

 عدد األصوات اإلقليم البلد

 0 الغرب سيراليون ذكر كينج-هوانو هيثكوت ستراسرسيفيكتور إي  .1

 4 الغرب غانا ذكر * واماهن واهنسن نيكوالس ن.   .2
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 0 الغرب غانا ذكر اهأسمو-مارك آدوم  .3

 0 الغرب السنغال ذكر بابكر انغوم  .4

 

 .توافقالقرار المكتب ب *
 

مكتب اللجنة الفنية المتخصصة النتخاب رئيس هيئة القائمة النهائية للمرشحين المستلمة من  كانتلذلك،  .23

 :على النحو التالي الجامعة األفريقيةونائب رئيس مجلس 
 

 اإلقليم البلد الجنس االسم م
 الشمال تونس ذكر محجوب العوني  .1
 الجنوب ناميبيا ذكر كينيث كاموي ماتينجو  .2
 الغرب غانا ذكر س ن. نسواه نوامانيكوال  .3
 الوسط الجابون ذكر * بيار دومينيك نزينزي  .4
 الشرق إثيوبيا ذكر فيكر ليميسا أوشو  .5

 

 المرشح مؤهل إلعادة انتخابه         * 
 

 االنتخاب والتعيين

ن بين يتم انتخاب نائب الرئيس موأثناء االنتخابات، يقوم المجلس التنفيذي أوالً بانتخاب الرئيس.  .24

 .المرشحين المتبقين
 

 المعتمد  Assembly/AU/Dec.760 (XXXIII) مؤتمرال مقررتجدر اإلشارة إلى أن المؤتمر بموجب  .25

هيئات ومؤسسات االتحاد  ، إثيوبيا فوض سلطته في تعيين أعضاءفي أديس أبابا 2020في فبراير 

 .المجلس التنفيذي، إلى  الجامعة األفريقية، بما في ذلك األفريقي
 

 .، يتم تعيينهما تلقائيًا من قبل المجلس التنفيذيمجرد انتخاب الرئيس ونائب الرئيسفي هذا الصدد، بو .26
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 مجلس الجامعة األفريقيةلرئيس الرئيس ونائب المشروع مقرر بشأن انتخاب وتعيين 
 

 ،المجلس التنفيذيإن 
 

 مجلس الجامعة األفريقية؛ يحيط علما بتقرير المفوضية عن انتخاب وتعيين رئيس ونائب رئيس .1
 

والمفوضية على عملية اختيار شيد بهيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا ي .2

 المرشحين؛
 

( 3مجلس الجامعة األفريقية لمدة ثالث )لرئيس ونائب رئيس كالشخصين التاليين  نينتخب ويعيّ   .3

 :سنوات
 

نوع   االسم مالرق

 الجنس

 المنصب إلقليما البلد

1.  
 الرئيس    

 نائب الرئيس      .2
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