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 التقرير عن انتخاب وتعيين نائب رئيس مجلس الجامعة األفريقية

 
نقح لمي اتستند عملية انتخاب نائب رئيس مجلس الجامعة اإلفريقية إلى أحكام النظام األساس .1

 للجامعة األفريقية )النظام األساسي( وكذلك قواعد إجراءات المجلس التنفيذي.

كاديمية ة أويوحدمؤسسة ( من النظام األساسي، تعتبر الجامعة األفريقية 1) 6وفقًا للمادة  .2

ؤسسات ل المتتم استضافتها في أقاليم جغرافية مختلفة من قب ،تضم مؤسسات مواضيعية وابتكارية

 ية القائمة العاملة على مستوى الدراسات العليا.األكاديم

 ت المواضيعية( من النظام األساسي، تُخصص معاهد الجامعة األفريقية للمجاال2) 6وفقًا للمادة  .3

 في األقاليم الجغرافية المبينة أدناه: متواجدة بالتكافؤالتالية، ويجب أن تكون 

 علوم الفضاء في الجنوب األفريقي؛ (أ

 )بما في ذلك تغير المناخ( في شمال أفريقيا؛ المياه والطاقة (ب

 علوم الحياة واألرض )بما في ذلك الصحة والزراعة( في غرب أفريقيا؛ (ج

 العلوم األساسية والتكنولوجيا واالبتكار في شرق أفريقيا؛  (د

 الحوكمة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في وسط أفريقيا. (ه

 نحو التالي:( من النظام األساسي على ال1) 8مادة تم إنشاء مجلس الجامعة األفريقية بموجب ال .4

لى عيكون مجلس الجامعة األفريقية هو أعلى هيئة إدارية في الجامعة ويشرف  "

لى ينص ع المالية والممتلكات الخاصة بالجامعة األفريقية. ما لم والشؤونالسياسة 

 اداعتم  بسلطة الجامعة األفريقية يتمتع مجلس  خالف ذلك في هذا النظام األساسي، 

شطة اللوائح وإصدار التوجيهات والسياسات والخطوط التوجيهية لتنظيم جميع أن

 "وعمليات الجامعة األفريقية.

ين آخرين، ( من النظام األساسي على أن يتشكل مجلس الجامعة األفريقية من ب1) 9تنص المادة  .5

 من الرئيس ونائب الرئيس.

ألفريقية اي على انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الجامعة ( من النظام األساس2) 9تنص المادة  .6

 على النحو التالي:

ن ئمة مينتخب المجلس التنفيذي رئيس ونائب رئيس مجلس الجامعة األفريقية من قا"

خمسة مرشحين تقدمها هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة. يجب أن يكون 

 تحاد األفريقي ".المرشحون المقدمون من مواطني الدول األعضاء في اال

الث الية مدتها ث( من النظام األساسي، يعمل أعضاء مجلس الجامعة األفريقية لو1) 10وفقًا للمادة  .7

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.3)

تتشرف المفوضية بإبالغ الدول األعضاء بأن فترة عضوية نائبة رئيس الجامعة األفريقية، السيدة  .8

( 3لوالية مدتها ثالثة ) 2018د )جنوب إفريقيا(، التي تم انتخابها في يونيو أودري نتابيسينغ أوجو

نتخاب نائب رئيس ال. وبناًء على ذلك، تم تحديد موعد 2021سنوات، والتي انتهت في يونيو 

 .2021الجامعة األفريقية في الدورة العادية التاسعة والثالثين للمجلس التنفيذي في 
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توبر ذي في أكلتنفيى أنه خالل الدورة العادية التاسعة والثالثون للمجلس امع ذلك، تجدر اإلشارة إل .9

بشأن انتخاب  EX.CL/Dec.1134(XXXIX)، قرر المجلس التنفيذي، بموجب المقرر 2021

ة لجامعاوتعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الجامعة األفريقية، تأجيل انتخاب نائب رئيس مجلس 

فترة والية نائبة  وقام بتمديد 2022ألربعين المقرر عقدها في فبراير األفريقية إلى دورته العادية ا

 الرئيس المنتهية واليتها حتى الدورة العادية األربعين للمجلس التنفيذي.

 ر المجلس التنفيذي ما يلي:من خالل المقرر، قر   .10

نسين لغياب مرشحات للمنصبين وعدم االمتثال لمبدأ التكافؤ بين الج يعرب عن أسفه

ربعين ة األتأجيل انتخاب نائبة رئيس مجلس الجامعة األفريقية إلى الدورة العادي قرروي

  .للمجلس التنفيذي

جيا نولوم والتكة الفنية المتخصصة للتعليم والعلمن المفوضية وهيئة مكتب اللجن يطلب

 تحاديم االإعادة فتح باب الترشح لمنصب نائبة رئيس مجلس الجامعة األفريقية أمام أقال

 .األفريقي األربعة المتبقية وفقًا لمبدأ التناوب الجغرافي

أوجود  يسينغتمديد فترة والية نائبة الرئيس المنتهية واليتها السيدة أودري نتاب ريقر  

راء حيث سيتم إج ،)جنوب أفريقيا( حتى الدورة العادية األربعين للمجلس التنفيذي

 انتخابات نائبة رئيس مجلس الجامعة األفريقية؛

 

 تقديم واختيار المرشحين

لجنة كتب الم، طُلب من أعضاء هيئة إقليم الجنوببعد انتخاب رئيس مجلس الجامعة األفريقية من .11

ق والشر سطهي: الوووالتكنولوجيا من األقاليم األربعة المتبقية،  والعلم الفنية المتخصصة للتعليم 

في  ،يم( مناسبة من كل إقل1إجراء مشاورات من أجل تحديد مرشحة واحدة ) ،والشمال والغرب

ة الشفوية . تم إحالة هذه المراسلة من قبل المفوضية من خالل المذكر2021ديسمبر  31أو قبل 

 .2021ديسمبر  21 ريخبتا BC/OLC/23.18-2-11674.21رقم 

ة ، قدمت البعثة الدائمXC/AD/27ذكرة الشفوية رقم ، من خالل الم2021ديسمبر  31في  .12

يم من أقال مرشحات( 3لجمهورية أوغندا، بصفتها رئيس هيئة المكتب، ما مجموعه ثالثة )

( 1) ةاحدو ةالوسط؛ الشرق والغرب على التوالي. كانت هيئة المكتب لم تقم بعد باختيار مرشح

 .مرشحات (3من إقليم الشمال من القائمة التي ضمت ثالثة )

اليتها، و، اجتمعت هيئة المكتب )على المستوى الوزاري(، في إطار ممارسة 2022يناير  17في  .13

فريقية، ( من النظام األساسي المنقح للجامعة األ2) 9على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ( من إقليم الشمال.1) ةواحد ةوقامت بإجراء عملية اختيار لتقديم مرشح

 على النحو التالي:المكتب  حضر أعضاء هيئة .14

 الرئيس–أوغندا  (1

 النائب الثاني للرئيس–ناميبيا  (2

 ب الثالث للرئيسئالنا–ليبيا  (3

 المقرر–السنغال  (4
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وجيا التكنولالتعليم والعلم ومفوضة حضر االجتماع أيضا سعادة البروفيسور سارة أنيانغ أغبور 

 .المنتهية واليتها واالبتكار،

 المكتب بالمبادئ التالية: ت هيئةرشدأثناء عملية االختيار، است .15

لة فترة طويلها لالكفاءة: إيالء االعتبار الواجب للخبرة ذات الصلة في إدارة الجامعة وتشغي (أ

 التي تم تحقيقها؛ الكبيرة واإلنجازات

 أعلى منصب مهني يشغله المرشحون؛ (ب

 الكفاءات اللغوية  (ج

 والسن. (د

تي الت الللمشاركة بنشاط في المداو مؤهلين كان أعضاء هيئة المكتب الذين لديهم مرشح، غير .16

 .بالتصويت يقومواتشمل مرشحيهم ولم 

، لوجياوالتكنو لم العيم و( )أ( من قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للتعل1) 19طبقًا للمادة  .17

و ضح عيترشكتب ببأغلبية الثلثين. قامت هيئة الم بتوافق اآلراء  أو تعتمد هيئة المكتب قراراتها

 ( من إقليم الشمال على النحو التالي:1واحد )

 ألف. إقليم الشمال

 األصوات اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 3 الشمال مصر أنثى الشريف* عبد هللاأماني   .1

 0 الشمال المغرب أنثى ريمأماني  * .2

 0 الشمال ليبيا أنثى شعيب فاطمة سالم عمر  .3

 0 لشمالا تونس أنثى تريكيشاهيناز شريفي   .4

 *قرار هيئة المكتب بأغلبية الثلثين

نتخاب التخصصة الواردة من هيئة مكتب اللجنة الفنية الم للمرشحاتوعليه، فإن القائمة النهائية  .18

 نائبة رئيس مجلس الجامعة األفريقية هي على النحو التالي:

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 الالشم مصر أنثى الشريفأماني عبد هللا   .1

 الغرب بوركينافاسو أنثى كياليمجوستين كوليدياتي   .2

 الشرق موريشيوس أنثى موهيروميال   .3

جمهورية الكونغو  أنثى نتومباجوزفين كانكولونجو   .4

 الديمقراطية

 الوسط

 االنتخاب والتعيين 
 Assembly/AU/Dec.760 (XXXIII)تجدر اإلشارة إلى أن المؤتمر بموجب المقرر  .19

يئات هفي أديس أبابا، إثيوبيا، قد فوض سلطته في تعيين أعضاء  2020اير المعتمد في فبر

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

 فيذي.التن تلقائيًا من قبل المجلس االرئيس، يتم تعيينه ةفي هذا الصدد، بمجرد انتخاب نائب .20
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 مشروع مقرر

 تعيين نائب رئيس مجلس الجامعة األفريقيةبشأن انتخاب و
EX.CL1340(XL) 

 

 المجلس التنفيذي؛ إن  

 ة؛فريقيبتقرير المفوضية عن انتخاب وتعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الجامعة األ يحيط علما .1

ملية عة على هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا والمفوضيب يشيد .2

 شحين،اختيار المر

لى النحو ( سنوات ع3نائبة رئيس مجلس الجامعة اإلفريقية لوالية مدتها ثالث ) ينتخب ويعين .3

 التالي:

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

   أنثى  1
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