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 تقرير عن انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الجامعة األفريقية

 

حكام أيس مجمس الجامعة األفريقية إلى رئيس ونائب رئ تستند عممية انتخاب  -0
 .التنفيذي سالنظام األساسي لمجامعة وكذلك قواعد إجراءات المجم

ينتخب المجمس  ،( من النظام األساسي لمجامعة األفريقية "2)2المادة  ألحكاموفقا  -3
بغي أن ينمرشحين  (2)التنفيذي رئيس ونائب رئيس الجامعة من قائمة تتألف من خمسة 

مجنة النوا من مواطني الدول األعضاء، تقوم بتقديميم ىيئة مكتب الكوميداف أو و يك
لفترة والية يعمل أعضاء المجمس ينبغي أن مسؤولة عن التعميم" المتخصصة الفنية ال

 مرة واحدة فقط.قابمة لمتجديد مدتيا ثالث سنوات 

ء التعميم األفريقيين مؤتمر وزراىيئة مكتب ضرورة أن تراعي  عمى التأكيد يجب -2
 ةالمقدم اتالترشيح كون المسؤولة عن التعميمأو المجنة الفنية المتخصصة  (الكوميداف)
 عكس الطابع اإلقميمي بدال من الطابع الوطني،ت

، قدمت المفوضية تقريرا عن انتخاب أعضاء 3104تجدر اإلشارة إلى أنو خالل يناير  -4
مقرره في  مجمس التنفيذيال تدارسبحث التقرير،  مجمس الجامعة األفريقية. بيد أنو، بعد

النظام األساسي الشرط المنصوص عميو في  EX.CL/Dec.812 (XXIV) ) رقم
الجامعة مجمس رئيس ونائب رئيس  يبشأن تعيين مرشحين لمنصبلمجامعة األفريقية 

 فيما يتعمق مكتب الكوميدافزاء بطء رد أعضاء ىيئة إأعرب عن قمقو و األفريقية. 
ىذا الصدد، قرر المجمس  حييم اإلقميميين لمجمس الجامعة األفريقية. وفيشتعيين مر ب

المفوضية بتحديد مرشحين إقميميين أكفاء بالتشاور مع أعضاء  ضرورة قيام   التنفيذي
 .3104وتقديم قائمة المرشحين المحتممين إلى قمة يونيو  الكوميداف مكتبىيئة 
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اله، طمبت المفوضية من الدول األعضاء ترشيح شخصيات أع المذكوروفقا لممقرر  -2
تم تقديم و رئيس أو نائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية.  يمنصبل النظر فييابارزة يتم 

المنعقدة في ياوندي، الكاميرون من  لمكوميداف السادسةقائمة المرشحين إلى الدورة 
ماع الدورة السادسة خالل اجت، المفوضية   . دعا المؤتمر  3104أبريل  30-32

متميز  واجتماعي أكاديميذات ممف  ةبارز  ةأفريقي يةشخصإلى تحديد ، مكوميدافل
كون بمثابة راعي الجامعة من أجل تعزيز صورتيا تكون رئيس مجمس الجامعة و تل

تعديل النظام األساسي لمجامعة ى لإالحاجة  دعتعمى ضوء ذلك، و وجذب الموارد. 
دورة المن  لكوميدافاطمب ، وباإلضافة إلى ذلكاألفريقية فيما يتعمق بتعيين رئيسيا. 

ممرشحين لمجمس الجامعة وتعيين مرشح ل المختصرة ييئة مكتبو دراسة القائمة لالسادسة 
لعرضيا عمى  3104مايو  2واحد عن كل إقميم من أجل تقديميا إلى المفوضية بحمول 

نظر تقرير الكوميداف االجامعة ) مجمس ، النتخاب نائب رئيس 3104قمة يونيو 
EX.CL/840 (XXV)  02ين ، الفقرت3104المقدم إلى قمة مالبو المنعقدة في يونيو 

 (.01و
وتوصياتو  1بعد بحث تقرير الكوميداف 3104قرر المجمس التنفيذي خالل قمة يونيو   -1

  EX.CL/Dec.828(XXV))ما يمي5 

لم يتخذ  ) الكوميداف( مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التعميمأن ب هعن أسف يعرب -0
 التدابير الالزمة لتسييل عممية انتخاب رئيس ونائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية،

 تأجيل انتخاب رئيس ونائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية، يقرر -3

في  اتلالزمة قبل القمة القادمة وتقديم اقتراحيدعو الكوميداف إلى اتخاذ التدابير ا -2
 ىذا الشأن وفقا لمنظام األساسي لمجامعة األفريقية.

 03و 02يومي  1 تمشيا مع المقرر المذكور أعاله اجتمعت ىيئة مكتب الكوميداف -2
، في ياوندي، الكاميرون. وكان الغرض الرئيسي من االجتماع تمقي 3104نوفمبر 
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س ونائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية من األقاليم الجغرافية الترشيحات النتخاب رئي
 5أسماؤىم الخمسة لالتحاد األفريقي. وتتكون ىيئة مكتب الكوميداف من األعضاء التالية

 الكاميرون   وسط أفريقيا

  تنزانيا   شرق أفريقيا

 موريتانيا   شمال أفريقيا

 أنجوال  الجنوب األفريقي

 نيجيريا   غرب أفريقيا

من  ظروف مختومةفي  ترشيحاتمديرية الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا تمقت   -3
 أعضاء ىيئة المكتب ما عدا إقميم الجنوب األفريقي.

وباإلضافة إلى ذلك، تمقت المفوضية ترشيحات إلقميم الجنوب األفريقي من البعثة   -4
 .3102يناير  33الدائمة ألنجوال في 

من  تمقتياضية إبالغ المجمس التنفيذي أن الترشيحات التي وفي ىذا الصدد، تود المفو  -01
انتخاب رئيس ونائب رئيس مجمس  بخصوص 1الكوميداف  أعضاء ىيئة مكتب

 الجامعة األفريقية ىي كما يمي5

 مالحظات اإلقليم الجنسية سم المرشحا
 السيرة الذاتية مرفقة الغرب نيجيريا البروفيسور عبداهلل أبا آدمو

باولو ىوراسيو  البروفيسور
 و دي سيكويرا أي كارفال

 السيرة الذاتية مرفقة الجنوب أنجوال

البروفيسور محمد فال ولد 
 الشيخ

السيرة الذاتية غير  الشمال موريتانيا
 مرفقة
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س.  البروفيسور تولي
 مبويتي

 السيرة الذاتية مرفقة الشرق تنزانيا

 ذاتية مرفقةالسيرة ال الوسط الكاميرون مارسمين ننومو زنجا 
- 
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