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 التقرير عن انتخاب وتعيين رئيس مجلس إدارة

 الجامعة األفريقية 

ة ح للجامعالمنق ة اإلفريقية إلى أحكام النظام األساسيالجامع إدارة تستند عملية انتخاب رئيس مجلس .1

 قواعد إجراءات المجلس التنفيذي. إلىاألفريقية )النظام األساسي( وكذلك 

تضم  سسة لالبتكار( من النظام األساسي، تعد الجامعة األفريقية وحدة أكاديمية ومؤ1) 6وفقًا للمادة  .2

مة مية القائالمؤسسات األكاديمن قبل افية مختلفة جغر يتم استضافتها في أقاليممواضيعية  معاهد

 العاملة على مستوى الدراسات العليا.و

ية الت المواضيع( من النظام األساسي، يتم تخصيص كليات الجامعة األفريقية للمجا2) 6وفقًا للمادة  .3

 األقاليم الجغرافية كما يلي: على موزعةالتالية، ويجب أن تكون 

 ؛الجنوب األفريقيعلوم الفضاء في إقليم  (أ

 ؛( في إقليم شمال أفريقياالمناخ ذلك تغيّرالمياه والطاقة )بما في  (ب

 ؛علوم األرض والحياة )بما في ذلك الصحة والزراعة( في إقليم غرب أفريقيا (ج

 ؛العلوم األساسية والتكنولوجيا واالبتكار في إقليم شرق أفريقيا (د

 ؛م وسط أفريقياالحوكمة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في إقلي (ه

 ا يلي:( من القانون األساسي كم1)8الجامعة األفريقية بموجب المادة إدارة مجلس  تم إنشاء .4

 لعامةا ياسةيعتبر مجلس إدارة الجامعة األفريقية أعلى هيئة إدارية في الجامعة ويشرف على الس

ي هذا فالف ذلك . ما لم ينص على خبالجامعة األفريقيةالمالية والممتلكات الخاصة الشؤون و

ت ر التوجيهااللوائح وإصدا اعتماد سلطةاألفريقية الجامعة إدارة يكون لمجلس  األساسي،النظام 

 التوجيهية لتنظيم جميع أنشطة وعمليات الجامعة األفريقية.والخطوط والسياسات 

الرئيس ن م األفريقية مجلس إدارة الجامعة يتشكل( من النظام األساسي على أن 1) 9تنص المادة  .5

 من بين أعضاء آخرين. ،ونائب الرئيس

قية على على انتخاب رئيس مجلس إدارة الجامعة األفري ،( من النظام األساسي2) 9تنص المادة  .6

 النحو التالي:

مسة ختضم  ب المجلس التنفيذي رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الجامعة األفريقية من قائمةينتخ  

ن من الفنية المتخصصة. يجب أن يكون المرشحون المقدمو مرشحين تقدمها هيئة مكتب اللجنة

 مواطني الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ".

( سنوات 3) ( من النظام األساسي، يعمل رئيس مجلس إدارة الجامعة لمدة ثالث1) 10وفقًا للمادة  .7

 قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

والية الرئيس الحالي لمجلس إدارة الجامعة  مدة تتشرف المفوضية بإبالغ الدول األعضاء بأن .8

األفريقية، السيد نزينزي بيير دومينيك من جمهورية الجابون، الذي تم تعييه من قبل المؤتمر في يناير 

 .2021( سنوات، تنتهي في يناير 3، لفترة مدتها ثالث )2018
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 الرئيس المنتهية واليته مؤهل إلعادة انتخابه. .9

 طرائق االنتخاب 

 12في المؤرخة  BC/OLC/23.18/9038.20المفوضية، من خالل المذكرة الشفوية رقم طلبت  .10

إجراء  مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا هيئة ، من2020 نوفمبر

و قبله بحلول أ( من كل إقليم في الموعد النهائي 1مشاورات في أقاليمها لتقديم مرشح مناسب واحد )

 .2020ر ديسمب 15

-BC/OLC/23.18-2/ 1عالوة على ذلك، قامت المفوضية من خالل المذكرة الشفوية رقم .11

( 1، بتذكير هيئة المكتب بضرورة تقديم مرشح واحد )2020ديسمبر  22 المؤرخة في 0080.20

 .2020ديسمبر  31 إلىالترشيحات إقليم ومددت الموعد النهائي لتقديم  من كل

ت ال مشاورائي، قدمت هيئة المكتب عدة ترشيحات وأبلغت المفوضية أن العند انقضاء الموعد النها .12

يناير  12الموعد النهائي إلى  المفوضيةمددت  وعليه، تزال جارية بشأن الترشيحات النهائية. 

2021. 

ئي هي النها قائمة الترشيحات الواردة من هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة عند انقضاء الموعد .13

 كما يلي:

انتباه  تسترعيوتود أن  ،( أقاليم فقط3( ترشيحات تمثل ثالثة )6تالحظ المفوضية أن هناك ستة ) .14

( من النظام األساسي 2) 9المجلس التنفيذي إلى أن الترشيحات المقدمة ال تمتثل ألحكام المادة 

( 5وعه خمسة )مجم للجامعة األفريقية، وممارسات االتحاد، التي تتطلب من هيئة المكتب تقديم ما

طريق  بشأنتوجيهات طلب المسألة لهذه  تم عرض ،كل إقليم. ولذلكمن واحد ترشيح ترشيحات، 

 المضي قدما.

 الصادر Assembly/AU/Dec.760 (XXXIII)تجدر اإلشارة إلى أن المؤتمر بموجب مقرره  .15

التحاد سات افي أديس أبابا، إثيوبيا فوض سلطته في تعيين أعضاء أجهزة ومؤس 2020في فبراير 

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

 من قبل المجلس. ،في هذا الصدد، يتم تعيين الرئيس المنتخب تلقائيًا وفي نفس الوقت .16

 الجنس اإلقليم البلد اإلسم لرقما

 أنثى الشمال ليبيا عبد السالم القاللي  .1

 ذكر الشمال مصر أماني عبد هللا الشريف  .2

 ذكر الشرق إثيوبيا مانجيشا أداماسو ميرشا  .3

 ذكر الوسط الجابون بيير دومينيك نزينزي  .4

 ذكر الشرق إثيوبيا فكر ليماسا أوشو  .5

 ذكر الشمال الجزائر مختار سالمي  .6



EX.CL/1278(XXXVIII) 
Page 3  

 

 

 مشروع مقرر

 بشأن انتخاب وتعيين رئيس مجلس الجامعة األفريقية 
 

 إن المجلس التنفيذي،
 

 ة؛الجامعة األفريقي إدارة تقرير المفوضية عن انتخاب وتعيين رئيس مجلسب يحيط علما .1

 ت:( سنوا3الجامعة األفريقية لوالية مدتها ثالث )إدارة الرئيس التالي لمجلس  ينتخب ويعين .2

 

 اإلقليم البلد الجنس االسم رقم

1     
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