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 مجلس الجامعة األفريقيةانتخاب نائب رئيس 

ة األفريقية للجامع المنقح األساسي النظام أحكام إلىالجامعة األفريقية  رئيس نائب انتخاب عملية تستند .2

 .التنفيذي لمجلسوقواعد إجراءات ا

 ةالسادس العادية الدورة اعتمدتهاألفريقية قد  للجامعة المنقح األساسي النظام أن إلى اإلشارة تجدر .5

بموجب المقرر رقم  5022 يناير في إثيوبيا، ،اأباب أديس في المنعقدةمؤتمر لل والعشرون
Assembly/AU/Dec.589 (XXVI)  

( من النظام األساسي المنقح للجامعة األفريقية، إن الجامعة األفريقية مؤسسة أكاديمية 5) 2وفقا للمادة  .3

م الجامعة لى مستوى الدراسات العليا. تضوبحثية قارية تستضيفها المؤسسات األفريقية الحالية العاملة ع

 مع المجاالت المواضيعية التالية:فق او( معاهد تت2األفريقية خمسة )

 علوم الفضاء، في الجنوب األفريقي؛ (2

 علوم المياه والطاقة )بما في ذلك تغير المناخ( )شمال أفريقيا(؛ (5

 أفريقيا(؛علوم الحياة واألرض )بما في ذلك الصحة والزراعة( )في غرب  (3

 العلوم األساسية والتكنولوجيا واإلبداع )شرق أفريقيا(؛ (4

 الحكم والعلوم اإلنسانية واالجتماعية )وسط أفريقيا(؛ (2

امعة الج مجلس عتبرمن النظام األساسي المنقح على إنشاء مجلس الجامعة األفريقية. وي   8تنص المادة  .4

وممتلكاتها. وتنص المادة أموالها الجامعة و أعلى جهاز إداري يتولى اإلشراف على سياسةاألفريقية 

( من النظام األساسي المنقح على أن المجلس يتكون من الرئيس ونائب الرئيس، من بين أعضاء 2)2

 أخرى.

( من النظام األساسي المنقح، "ينتخب المجلس  التنفيذي رئيَس مجلس الجامعة 5)2وبموجب المادة  .2

( مرشحين تقدمهم هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم 2ة )األفريقية ونائبه من قائمة تضم خمس

والعلوم والتكنولوجيا. وينبغي أن يكونوا من مواطني الدول األعضاء في االتحاد األفريقي". وفيما 

( من النظام األساسي المنقح على أن أعضاء 2)20ضاء المجلس، تنص المادة يتعلق بمدة والية أع

 ية مدتها ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.المجلس يعملون لوال

( زانياتن) بويتيم تولي البروفيسور والية فترة انقضاء بعد أنه إلى تشير أنالمفوضية  وتود .2

 ةالجامع مجلسونائب  رئيسك ،(والجأن) كارفاليو دي سيكويرا دي هوراسيو باولو والبروفيسور

مقرره رقم  بموجب ،التنفيذي المجلس انتخب ،5022 يناير فياألفريقية واللذين كانا قد انت خبا 

EX.CL/Dec.1004 (XXII) إقليم) ابونجالنزيزيه بيير دومينيك من  السيد ،5028 يناير في المعتمد 

 عينت .األفريقية لوالية مدتها ثالث سنوات وأوصى المؤتمر بتعيينه جامعةال لمجلس رئيسا  ( الوسط

 مجلس ئيسر نائب انتخابأن يتم  وقررت دومينيك بيير هنزيزي السيد مؤتمرلل الثالثون العادية الدورة

 .5028 يونيو في التنفيذي للمجلس والثالثين الثالثة العادية الدورة خاللاألفريقية  جامعةال

 نولوجياوالتك والعلوم لتعليمالمفوضية هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة ل أبلغت الصدد، هذا وفي .7

 قالشر أقاليمهيئة المكتب من  أعضاءمن  وطلبتاألفريقية  جامعةال مجلس رئيس نائب بانتخاب
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 كل من مناسب واحد مرشحتقديم  أجل منأقاليمهم  في مشاوراتإجراء  1والغرب والجنوب والشمال

 أبلغت فقد ،جهاز إداري للجامعة األفريقية أعلى هواألفريقية  جامعةال مجلس أن إلى انظرإقليم. و

 سجللى إضافة إ صلة وذات كبيرة خبرةب نوالمرشحضرورة أن يتمتع بأيضا  المكتبالمفوضية هيئة 

 .وإدارتها الجامعات تسيير في جيد

 نايري في األفريقية الجامعة مجلس رئيس انتخاب خالل بأنه األعضاء الدول تذكيرالمفوضية  تودو .8

 النظام من( 5) 2 للمادة وفقا  ترشيحات المقدمة ال أن وقّرر مناقشات التنفيذي المجلسأجرى  ،5028

 .االنتخابات خالل فيها النظر سيتمنقح للجامعة األفريقية هي فقط التي الم األساسي

من قواعد إجراءات المجلس التنفيذي تنطبق  38ويجدر الذكر أن إجراءات التصويت المحددة في المادة  .2

( من قواعد إجراءات المجلس 2)38لتنفيذي )انظر المادة على جميع االنتخابات التي يقوم بها المجلس ا

 التنفيذي(

 الجنسين نبي المساواة وكذلك والكفاءة الجدارةنبغي للمجلس التنفيذي ضمان ي االتحاد، لممارسات وفقا .20

 األفريقية. جامعةال مجلس رئيس نائب انتخاب في

 الجامعة مجلس رئيس نائبمؤتمر بتعيين لل والثالثين الحادية العادية الدورة التنفيذي المجلس يوصيس .22

 .سنوات( 3) ثالث لمدة المنتَخباألفريقية 

 والتكنولوجيا والعلوم للتعليماللجنة الفنية المتخصصة  مكتبهيئة  من المستلمة الترشيحاتوفيما يلي  .25

 .األفريقية الجامعة مجلس رئيس نائب لمنصب

 

 اإلقليم البلد النوع االسم الرقم

 الغرب السنغال ذكر سالف جاي 1

 الجنوب جنوب إفريقيا أنثى ناتابيسنج أودري أوجودي  2

 

                                                           
 ينحدر رئيس مجلس الجامعة األفريقية من إقليم الوسط 1 
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