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 ألعضاء مجلس الجامعة األفريقيةمكافآت 

 االقتراح المقدم من قبل الفريق الفني الذي شكله المجلس خالل اجتماعه االفتتاحي

 :المقدمة

باعتباره الهيئة اإلدارية النظام األساسي للجامعة األفريقية، مجلس الجامعة األفريقية  أنشأ .1
الجامعة وشؤونها المالية مع مسؤولية اإلشراف على سياسة ، ألفريقيةللجامعة االعليا 
يشمل الرئيس ونائب  هذامجلس الجامعة من ثمانية وعشرين عضوا. و  يتألف. هاوممتلكات
خرين من األعضاء اآلستة وعشرين و  ذين يتم انتخابهما من قبل المجلس التنفيذي،لالرئيس ال
وأصحاب ، المفوضية لتمثيل مختلف األجهزة األكاديمية رئيس يتم تعيينهم من قبلالذين 

المصلحة على النحو المحدد في النظام األساسي. كل عضو في مجلس الجامعة األفريقية 
ينص النظام . انتهائهامعين لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عند  منتخب أو

عند نهاية  مألفريقية يتم استبدالهعلى أن نصف اعضاء مجلس الجامعة ااألساسي كذلك 
 ثالث سنوات. على مدى التي تمتد مخدمته

 دورةيطلب من مجلس الجامعة األفريقية، بصفته أعلى هيئة إلدارة الجامعة، أن يجتمع في  .2
استثنائية للمجلس بناء على طلب من الرئيس أو ثلثي  عقد دوراتيمكن عادية مرة كل سنة. 

 بالتشاور مع المفوضية.، و األقلعلى جميع أعضاء المجلس 
سور يوالبروف، سور تولي س امبويتييانتخب البروف، ، فإن المجلس التنفيذيوفقا لما سبق .3

رئيس ونائب رئيس على التوالي لمجلس الجامعة  كأول ،لهواباولو هوراسيو دي سكيييرا أكراف
الستة والعشرين  المجلس المفوضية أعضاء عينت رئيسة.2015األفريقية خالل قمة يناير 

. 2015يونيو  25قد االجتماع االفتتاحي لمجلس الجامعة في أديس أبابا في اآلخرين، وع  
لوجيا لمفوضية االتحاد و نوالعلم والتك، عضاء: مفوض الموارد البشريةويشمل هؤالء األ

المكلفة أو اللجنة الفنية المتخصصة ، التحاد األفريقيالتعليم ل مؤتمر وزراءورئيس  األفريقي؛
، لجامعات المضيفة لمعاهد الجامعة األفريقيةا اثنين من نواب رؤساء/عمداءو  بالتعليم ؛

، وممثل األفريقي ومديرين إثنين من معاهد الجامعة األفريقية الخمسة، وعالمين من المهجر
، ريقيةوطالبين يمثالن الجامعة األف، اإلدارية للجامعة األفريقيةو  األكاديميةهيئة اللكل اعضاء 

 الشركاء الرئيسيينو ، وكذلك ممثلين رفيعي المستوى من المجموعات االقتصادية اإلقليمية
ومنظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم)اليونسكو(، ، للجامعة األفريقية المواضعيينو 
 واألكاديمية األفريقية للعلوم.، الجامعات األفريقيةرابطة و 

 :ما يلي الجامعة األفريقية تشمل مهام مجلس .4
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 .فريقيةللجامعة األ األكاديمية والبحثيةهيئة العضاء أل وكفالة االنضباطالترقية  .ا
جراءات  نظم إصدار جميع .ب  ؛لها ووضع مدونة لقواعد السلوكلجامعة األفريقية اوقواعد وا 
 تعزيز األنشطة االجتماعية والثقافية؛ .ج
 بنود وشروط خدمة الموظفين؛اعتماد ومراجعة وتعديل  .د
 ؛بفتحها توصيةالو  تحديد مراكز جديدة .ـه

 .فريقيةالجامعة األ الموافقة على برامج وميزانياتو. 
 .الجامعة لرئيسبحث واعتماد التقرير السنوي  .ز
 .للجامعة األفريقية الموافقة على الخطة االستراتيجية والخطط التشغيلية  .ح
 و، الجامعة رئيسيتم توقيعها من قبل واالتفاقيات التي  االتفاقاتعلى الموافقة  .ط.
الجامعة الالزمة لحسن سير وتطور  صالحياتهاأداء أي وظائف أخرى في إطار . ي

 .األفريقية
رئيس ونائب رئيس المجلس هما المنتخبان الرسميان لالتحاد. وبصرف النظر عن العميد،  .5

والموظفين اإلداريين واألكاديميين ، جامعة األفريقيةهد الاونائب العميد وممثلي مديري مع
فإن وضع وتصنيف جميع أعضاء مجلس الجامعة األفريقية الباقين ، االعضاء في المفوضية

مؤتمر والسيما رئيس  –بعض أعضاء المجلس ف. وائح ونظم الموظفينلل وفقا ينغير واضح

وزراء دولة هم اآلن  –لوزراء التعليم أو اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم  األفريقياالتحاد 
 في بلدانهم األصلية.

ذات الصلة، سيتم توفير  وفقا لسياسات مفوضية االتحاد األفريقي، واإلجراءات والممارسات .6
يث ما كان ذلك وبدل اإلقامة اليومي ح، األفريقية التذاكر لجميع أعضاء مجلس الجامعة

نه عالوة على التذاكر وبدل اإلقامة ألحضور اجتماعات المجلس. غير  هملسفر مطلوبا 
عضاء مجلس الجامعة ينبغي ألكان  مسألة ما إذا ه لم تتم بالتحديد معالجةفإن اليومي،

األفريقية أن يحصلوا على مكافآت أو تعويضات اإلقامة عن وقتهم والجهود المبذولة للمشاركة 
ت السياسة تناول. طة الجامعة األفريقية ذات الصلةاجتماعات مجلس الجامعة وأنش في

 .فقط المهام مسألة مكافأة أعضاء المجلس ولكن جزئياو  لسفرحول ا ريقيفاإلدارية لالتحاد األ
 يتمثلفريقا فنيا ، 2015يونيو  25اجتماعه االفتتاحي المنعقد في خالل أنشأ المجلس،  .7

كي يتم  عضاء المجلسالمكافأة ألبحث وتقديم مقترحات ملموسة حول مسألة  ه فيتفويض
 6و 5بحثها خالل الدورة االستثنائية للمجلس. اجتمع الفريق الفني في أديس أبابا يومي 

هذه  تعكس. فريقيةالجامعة األ رئاسةالعمل المقدمة من قبل  ورقاتوبحث ، 2015أكتوبر 
 الفني حول الموضوع . المقترحات نتائج مداوالت الفريق

 فضل الممارسات في األكاديميةأ
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في رعاية الجودة والتميز المثالي  تستهدف مؤسسة أكاديمية قارية األفريقية هيالجامعة  .8
 ،في جميع أنشطتها، الجامعة األفريقية، يجب على العالي األفريقي. على هذا النحوالتعليم 
يحق ي كلما كان ذلك ممكنا. مالمجال األكاديفضل الممارسات في أب وضرب المثلتحديد 

 الحصول على األعضاء، في معظم الجامعات األفريقية، مجلسالعضاء مجلس اإلدارة أو أل
)على سبيل المثال، في  االجتماعات. أيضا، على المستوى الدولي او ر كلما حضالمكافأة 

فإن  الخ، الروماندية للوسطاء الماليينوالجمعية لفرانكفونية، اجامعة والجامعة األمم المتحدة، 
 (.المكافأةللحصول على  ونمجلس مؤهلالأعضاء 

الس إدارتها أعضاء مج تكافئأنحاء العالم ال  وفي جميعمعظم الجامعات في أفريقيا إن  .9
لمؤسسات ا في ممارسة شائعةهذه ال . ومع ذلك، فإنموظفيهائ كافتبنفس الطريقة ألنها 
 رواعضاء مجالس إداراتها كلما حضأل حضور الجلسات بدلأو  المكافآتاألكاديمية لتوفير 

 تجانس عدممن  رغموعلى ال مجلس اإلدارة. في بوظائفهممهام متعلقة  أدوااجتماعات أو 
الجامعات داخل أي إدارة عضاء مجلس ألمكافآت ك المعروضة المبالغالمعدالت الفعلية أو 

اعتراف  كشهادةتقدم  اإلقامةبدالت و أ المكافآتفمن الواضح تماما أن هذه ، إقليمبلد أو 
دارة مؤسسة مجلس للمشاركة في إالاء ضأعيبذلها جهود التي الو  يقضيهالذي دير للوقت وتق

 .معنيةأكاديمية 
ألعضاء مجلس إدارة مؤسسة  بدل حضور الجلساتالمكافآت أو يعتبر دفع  ،وبالتالي .10

 هذه اإلدارة مجالسأعضاء يكون  وعادة ما في األوساط األكاديمية. مألوفةة ممارسأكاديمية 
أو في المجتمع. وفي العادة ال يحق لموظفين من  ابارزة في مجال اختصاصه شخصيات

 حيث إن مكافآتتلقي  ،الهيئة اإلداريةفي أعضاء  وايكون يمكن أنمؤسسة أكاديمية 
 يتقاضونوظائفهم التي المتعلقة بزءا من االلتزامات تشكل ج مشاركتهم في الهيئة اإلدارية

 المكافآتمحاكاة ممارسة تقديم  الجامعة األفريقية فيرغب تقد ، فوبالتالي. أجرا عليهابالفعل 
 فيلجامعة وال ا فيموظفين  الذين ليسوا األعضاء مجلسهحضور الجلسات  أو بدل

 في ضوء األسباب المذكورة أعاله. لمفوضيةا

 :التوجيهية لالتحاد األفريقي حول المكافآتالمبادئ 

سفر والبعثة على أن االتحاد ال حولفريقي السياسة اإلدارية لالتحاد األ من 2.5 القسمينص  .11
ال  نيذلمعينين اللبدل اإلقامة اليومي  عن كل يوم عمل باإلضافة إلىشرف دفع مكافأة ي

عن  نيابةعلى أي مكافآت يومية، شهرية أو سنوية عن الخدمات المقدمة  عادةيحصلون 
من المهم أن نالحظ أن  .أدناه 1االتحاد حسب الفئات والنسب المنصوص عليها في الجدول 
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دالت تستند إلى حالة أو تعيين المتلقي بدال امعالفريقي و التحاد األالشرف ل استحقاقات مكافأة
 .هؤدييأن شأنه الذي من من الدور المحدد 

 سياسة االتحاد األفريقي لألسفار: معدالت المكافآت الشرفية في :1الجدول 

 
 الشرفية فيئة المكافأة

 المعدل اليومي
)بالدوالر 
 األمريكي(

 أ
أو رؤساء وزراء  سابقينالذين كانوا إما رؤساء  الفريق أعضاءأو  ونالمعين

 للدول األعضاء
1000.00  

 ب

 ألجهزةورؤساء سابقين ، رؤساء سابقين للمفوضية كانوان الذين ون المعين
، سابقين لرئيس المفوضية اونواب، فريقي األخرى أو الوكاالتاالتحاد األ

أو مبعوثين  ومفوضين سابقين، أو وزراء سابقين في الدول األعضاء
 خاصين

700.00 

 ج
االتحاد في أجهزة  ىأو رسميون منتخبون قدام، السابقونالسفراء والسفراء 

 األخرى األفريقي
500.00 

 300.00 جميع الفئات األخرى من المعينين د

 

 عضاء مجلس الجامعة األفريقية المقترحة ألالمكافآت معدالت 

في  يضطلع بهالدور الذي من المتوقع أن  وكذلكالمجلس،  هيكلاالعتبار  فيمع األخذ  .12
 حجمأن يتم اعتماد  ذلكالتنمية والتشغيل السلس للجامعة، يوصي الفريق الفني بموجب 

على الرغم من أن الجدول و  .الجامعة األفريقيةلالستخدام من قبل المكافآت خاص من 
 المشار إليها ريقيفستند إلى المبادئ التوجيهية لالتحاد األي الجامعة األفريقيةالمقترح لمجلس 

 :يختلف قليال في ناحيتينفإنه ، آنفا
بدال من داخل المجلس،  المستفيد من المكافأةبعلى الدور المنوط يركز بدرجة أكبر  . أ

 و،؛ األفريقية  ؛الجامعةتعيينه عضوا في مجلس  قبل تسميتهأو  وضعه
يراد المقترحة المحددة أدناه المكافآت ، فإن معدالت اليوميبدل اإلقامة  على عكس . ب

ولكن لكامل مدة دورة  يومي ليس على أساس مجلس الجامعة األفريقية ألعضاءمنحها 
ومن المقترح أيضا أن يتم . الدورة هاتستغرق الفترة التيالمجلس، بغض النظر عن 

نيابة ، القيام الجامعة األفريقيةأعضاء مجلس  من طلبي حيثمامقياس نفسه، الاستخدام 
، المجلسفي أعضاء ك مركزهم منبثقة عن أخرى رسمية واجباتب، الجامعة األفريقيةعن 

أعضاء المجلس أنشطة تعيين الموظفين  يرأس)على سبيل المثال، عندما  ذلكأو بحكم 
 .(هافي يشاركونأو للجامعة األفريقية 
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 :الجامعة األفريقيةلمقترحة لمجلس لمكافآت اأدناه معدالت ا 2لجدول ا يظهر .13
 .ألعضاء مجلس الجامعة األفريقية المقترحةمعدالت المكافآت : 2الجدول 

 
 لشرفيةا المكافأة

المعدل لكل دورة 
 بالدوالر األمريكي

الجامعة 
 1.2األفريقية 

 خاصة  مكافأة
 

 500 )رئيس المجلس(   

الجامعة 
 2.2األفريقية 

 عاديةال المكافأة
 

 400 )نائب رئيس المجلس(  

الجامعة 
 4.2االفريقية 

 األساسية المكافأة 
 

 300 عضاء المجلس اآلخرين(أ )جميع  

 

 التوصيات  

 الفريق الفني التوصيات التالية: قدم .14
 ( حضور الجلسات ن بدلعوضا ع)مكافآت قات بصفتها يجب أن يشار إلى االستحقا . أ

خالل مداوالت  هم المتسمة بالخبرةمساهماتعن  مجلسالرمي إلى تعويض أعضاء ت األنه
 المجلس.

 المكافآتالمجلس الذين يمثلون منظمات تمنع موظفيها من قبول  فياألعضاء  أما . ب
 .اعدم قبولهأم  اقبوله بشكل فردي يقرروا ولكن يجب أن فيكونون مؤهلين لتسلُّمها

لتغطية تكلفة تها السنوية في ميزاني بند تخصيصرئاسة الجامعة األفريقية يجب أن تشمل  ج.
 ألعضاء المجلس. المكافآتاستحقاقات 

ق اعتبارا من اجتماع المجلس يتعين أن تطب  مقترحات السابقة، الإذا تمت الموافقة على  د.
 منح الموافقة. فيه الذي يتم

يس المجلس بشكل ئر يحق ل، مكافأتهه عالوة على مستحقات أوصى الفريق الفني كذلك أن .15
في تمثيل  بذلهامنه  الجهود االستثنائية المتوقععن  لتعويضهتقاضي بدل شهري استثنائي 

 الفريق االختصاصاتوكتبرير للبدل الشهري المقترح، اقترح  المجلس / الجامعة األفريقية.
  الرئيس.أن يقوم بها عكس الواجبات التعاقدية اإلضافية التي يتعين ل التالية

 
 :مجلسية لرئيس الرئيسالمسؤوليات الواجبات و ال
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 :التالية النظاميةالرئيس الواجبات  يؤدي. أ
 ؛جدول أعمال جلسات المجلس بالتشاور مع رئيس الجامعة ي عد   (1
 ؛أعضاء المجلس لحضور جلسات المجلس يستدعي (2
 المجلس؛أعمال  يترأس (3
 المناقشات؛ يشرف على (4
 .ل المجلسمثي (5
 الموجهة إلى المجلس؛ و المراسالتكافة  يتلقى (6
 .على جميع الوثائق الرسمية الصادرة عن المجلسيوقع  (7

 
اإلشراف على سياسة  يتولى، و فريقيةلجامعة األالهيئة اإلدارية العليا لهو الجامعة األفريقية مجلس  .إن .ب

خلق الرؤية، في  الجامعة األفريقيةرئيس دور  يتمثل. وشؤونها المالية وممتلكاتها الجامعة األفريقية
والتوصيات الصادرة عن التوجيهات والقرارات اتساق و  مواءمةوالتعاون مع إدارة الجامعة لضمان 

معينة جاالت سيتم تفويض م. للجامعة األفريقية هداف الشاملةاألرؤية و الالموجهة نحو و  المجلس
سيقوم الرئيس  .الجامعة األفريقيةمجلس عن  المنسقةجان للإلى التخطيط وصنع القرار في المجلس ل
دعم  مع تالتفاعالعلى مستوى  فضال عن التنسيق، تقارير اللجان ورفعضمان التنظيم والتوجيه ب

 فريقيةالجامعة األقرارات مجلس  بحثال يتجزأ من ضمان  ايس جزءدور الرئ يعتبر .إدارة الجامعة
دماجها وتقع  .مع النظام األساسي اتمشيهو  للجامعة األفريقيةفي التخطيط االستراتيجي والتشغيلي  وا 
 .تنفيذ على عاتق إدارة الجامعةالمسؤولية 

 :الرئيس االجتماعات التاليةس أيتر  .ج
 و .الجامعة األفريقيةمكتب مجلس هيئة  .1
 ()في الجلسات العامة الجامعة األفريقيةمجلس  .2

 :أداء الواجبات التعاقدية التاليةب، يقوم الرئيس النظاميةباإلضافة إلى واجباته  .د
صدار و  قشتهمناالجامعة األفريقية ل للجان الدائمة وتقديمه إلى مجلسا من سنويالتقرير ال إعداد .1 ا 

 ؛بشأنهالتوجيه 
 .الجامعة األفريقيةمجلس تنسيق لجان  .2
 لعرضها وذلك ،لتطوير الجامعة األفريقيةالقضايا االستراتيجية  حولتنسيق المقترحات والمدخالت  .3

 .بالتنسيق مع إدارة الجامعةالجامعة األفريقية على مجلس 
 عن أنشطة مجلس الجامعة األفريقية. ريراالتقجمع  علىمساعدة إدارة الجامعة  .4
 وتوجيهه واإلشراف عليه. للجامعة األفريقيةالتخطيط االستراتيجي في  الشروع .5
 ممثلها األعلىبصفته شركاء ال ولدىفي المناسبات العامة  الجامعة األفريقيةل يتمث .6
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التمويل ضمان مؤسسية، و لبناء شراكات  معهموالتواصل الشركاء الحاليين والجدد إلى  الوصول .7
 .جامعة األفريقيةالمستدام لل

الموارد البشرية والعلم  مديرية فريقي عبرالحفاظ على التواصل والتنسيق المستمر مع االتحاد األ .8
عداد وتقديم التقارير دمج الجامعة األفريقية فيما يتعلق ب لوجياو والتكن للجنة في االتحاد األفريقي، وا 

 .لمعلومات الشاملة للدول األعضاءوا، الفنية المتخصصة


