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 مقدمة الف.

التحاد ا الجامعة األفريقية ونائبه من قبل المجلس التنفيذي خالل قمةتم انتخاب رئيس مجلس  .1
كانت . ألفريقيا ةالجغرافية الخمس األقاليممرشحين من  تعيينوذلك بعد  2015في يناير األفريقي 

الجامعة مجلس للجامعة األفريقية يدعو إلى انتخاب رئيس  من النظام األساسي لنص  العملية تطبيقا 
الدول األعضاء في  ن منأسماء مواطنيبنائبه من قبل المجلس التنفيذي من قائمة األفريقية و 

 أو )الكوميداف( األفريقي لالتحاد التعليم وزراءهيئة مكتب مؤتمر  بترشيحهماالتحاد األفريقي قامت 
 .المسؤولة عن التعليمالمتخصصة  اللجنة الفنية

رئيس و الجامعة األفريقية كذلك النظام األساسي  يخّولباإلضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس،  .2
 :في المجلس، بموجب النظام األساسي للقيام بالمهام التالية عضوا آخرين 26 المفوضية تعيين

 والبحوث في الجامعة األفريقية ؛ كاديميينالعاملين األ وانضباط أعضاء تعزيز  (1
 ؛للجامعة األفريقية  السلوك قواعد مدونة   ووضع واإلجراءاتواللوائح  النظم جميع إصدار (2
 ؛ تعزيز األنشطة االجتماعية والثقافية  (3
 للعاملين؛شروط الخدمة  مراجعة وتعديل، دااعتم  (4
 ؛تحديد مراكز جديدة والتوصية بشأنها   (5
 ؛األفريقية  وميزانيات الجامعةالموافقة على برامج   (6
 بحث واعتماد التقرير السنوي لمدير الجامعة ؛  (7
 على الخطة االستراتيجية والخطط التشغيلية للجامعة األفريقية ؛ الموافقة  (8
 قبل مدير الجامعة. و، منالتوقيع عليها واالتفاقيات التي سيتم  االتفاقاتالموافقة على   (9

الجامعة تطوير سير  ضرورية لحسنتكون و واليتها،  في إطارتندرج  أخرىمهام أي  أداء  (10
 . األفريقية

والمهام  الواجباتبتحديدا الجامعة يضطلع رئيس مجلس  األفريقية،وفقا للنظام األساسي للجامعة  .3
 :الواردة أدناه
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 الجامعة؛المجلس بالتشاور مع رئيس  دوراتجدول أعمال  إعداد (1
 المجلس؛  دوراتاستدعاء أعضاء المجلس لحضور  (2
 ؛  رئاسة المجلس (3
 مراقبة المناقشات؛ (4
 ؛تمثيل المجلس  (5
الموجهة إلى المجلس؛ التوقيع على جميع الوثائق الرسمية الصادرة عن  المراسالتتلقي كافة  (6

 المجلس. 
قمة بعد غياب الرئيس.  المجلس فيفي رئاسة اجتماعات  عة األفريقيةدور نائب رئيس الجام يتمثل  .4

 بتحديد، العلم والتكنولوجيا البشرية، مفوض الموارد بمكتطريق  المفوضية عن قامت ،2015 يناير
 للجامعة.ألحكام النظام األساسي  الجامعة وفقاالذين سيتم تعيينهم كأعضاء في مجلس  المرشحين

اجتماعه االفتتاحي في مقر  األخير هذا النحو الواجب، عقد علىالمجلس  تشكيلبعد أن تم 
  .2015يونيو  25أديس أبابا، إثيوبيا، في  األفريقي،مفوضية االتحاد 

واسعة سياسات  ()XV ASSEMBLY/ AU/4 (الوثيقة )األفريقي  العاملين لالتحادونظم  حددت لوائح .5
دارة أجهزة االتحاد، بما في ذلك ا بخصوص لموارد البشريةالنطاق ل . تتناول المفوضية لتوظيف وا 

 األساسيةالحقوق الخدمة، وظروف شروط  تشمل كما حقوق والتزامات االتحادهذه السياسات 
لوائح ونظم . بموجب والعاملين في االتحادجميع المسؤولين المنتخبين ل والواجبات وااللتزامات

أو  انتخابه تم ّي شخصنها تعني أبأالتي تم تعريفها  "المسؤولين المنتخبين" عبارةفإن ، العاملين
فئة متميزة  "تخص التحادل" تابعأي جهاز خدمة في لل تعيينه من قبل المؤتمر أو المجلس التنفيذي

ين االتحاد كعامل معينه( )أشخاصتم تعريفهم بأنهم  ممن في االتحاد "العاملينومنفصلة عن "
شهري كما الراتب الأساس األجر اليومي أو على أو عقود ثابتة أو قصيرة األجل ب عاديين مستمرين

  .نظم ولوائح العاملينهو منصوص عليه في 
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لالتحاد األفريقي على  لوائح ونظم العاملين تطبق، سوف 2.3الجامعة تمشيا مع أحكام الئحة  .6
الخاصة بهم. التعيينات العاملين( لالتحاد، بغض النظر عن فئاتهم و/أو مدة  )أي العاملينجميع 

االقتضاء" و  فقط عند " لوائح ونظم العاملين طبقتالمنتخبين  ومع ذلك، فيما يتعلق بالمسؤولين
حقوق ومزايا هذه الفئة من المسؤولين ".  فيه وثيقة منفصلة تحكم تتوفر"حتى يحين الوقت الذي 

 لوائح ونظم العاملين سوف يظل تطبيق وبالتالي وثيقة منفصلة توفير أيلم يتم  هذا،حتى يومنا 
 .  متواصال عند االقتضاء

لمجلس التنفيذي لالتحاد ا( من النظام األساسي للجامعة األفريقية، ينتخب 5) 7المادة  بموجب .7
وفقا لذلك، و سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  3 تهامدوالية ل ونائب رئيس المجلس رئيس األفريقي

حسب  "المسؤولين المنتخبين" لالتحادمن ة يعتبر كل من رئيس وتائب رئيس الجامعة األفريقي
ال و  النظام األساسي للجامعة األفريقية ولألسف، لم يتناول أعاله. يف المصطلح المشار إليهتعر 

 لمكتبي موظفي الدعم اللوجستيات، مسألة المرافق على نحو شامللالتحاد  لوائح ونظم العاملين
لوائح ( )ج( من 4) 3أن المادة  االشارة إلىفمن المهم ، ومع ذلك، رئيس ونائب رئيس الجامعة

وتسهيالت  اتلوجستيو  مناسبة مكاتببالعاملين  أنه "ينبغي تزويد علىتنص  ونظم العاملين
مرافق الو  لوجستيةالخدمات وال، مناسبةالمكاتب ال ألن "لتقديم خدمات ذات جودة عالية ضرورية

رئيس رئيس ونائب كل من الملقاة على عاتق  للوالية الثقيلة ضرورية للغاية لتسهيل التنفيذ الفعال
 مجلس الجامعة .

مدير  تعيين بموجبها، التي يتم األفريقيةظام األساسي للجامعة ( من الن10) 7المادة على  عالوة .8
دعم ب يتعلقال يوجد نص آخر ، الجامعة األفريقيةمجلس  أمينلشغل وظيفة الجامعة األفريقية 

لوائح في هذا الصدد، اإلشارة إلى أن من المناسب و . رئيس الجامعةرئيس ونائب  يلمكتب العاملين
لخدمة االتحاد وفقا "كمساعد خاص" ترشيح أي شخص ب للمسؤولين المنتخبينتسمح  ونظم العاملين

في المفوضية الممارسة المتبعة إن ف. على هذا النحو، واليتهخالل فترة لتقدير المسؤول المنتخب 
يعملون  بتعيين مساعدين خاصينهؤالء  وم، يقلالتحاد االفريقي أنه بعد انتخاب المفوضين يه

ونائب رئيس لكل من مكتبي نظرا الحتياجات ومتطلبات فريدة  فإنه . ومع ذلك،فترة واليتهم طوال
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، وال سيما الحاجة إلى اإلبقاء على المعرفة المؤسسية وضمان استمرارية األفريقية رئيس الجامعة
ما إذا كان استخدام متعلقا بمعرفة هنا ويبقى السؤال  .رئاسة المجلسما تتحول عندالعمليات 

 مناسبا للمكتب المذكور.يكون سالدعم  محدودة كموظفيالمعينين الخاصين لفترة 
لوالية ا ُأسندت إليه افني ا، أنشأ المجلس فريق2015 يونيو 25في  المنعقد االفتتاحي اجتماعهفي  .9

وتقديم مقترحات ملموسة بشأن مسألة التوظيف والخدمات اللوجستية الوضع  دراسةالمتمثلة في 
الفريق الفني في أديس أبابا  اجتمعاستثنائية للمجلس.  ليتم بحثها في دورةلمكتب رئيس المجلس 

الجامعة األفريقية.  إدارةليه من قبل إوبحث أوراق العمل المقدمة  2015أكتوبر  6و  5يومي 
بتوفير  يوصي المجلسوعليه، اوالت الفريق الفني حول هذا الموضوع. نتائج مدالمقترحات عكس ت

رئيس كل من إدارة الجامعة وتعيين مساعد إداري لخدمة مكتب  الفعلية فيالمساحات المكتبية 
 . بشكل فعال هذا المكتبمهمة تسهيل أداء  األفريقية بهدفمجلس الجامعة  ونائب رئيس

 عالميا  الممارسة الشائعة باء.

 اإلدارية العلياهيئات ال يهفي األوساط األكاديمية الدولية، بما في ذلك أفريقيا، تعتبر المجالس  .10
بوصفها جهات نفس الواجبات والمسؤوليات  وتؤديأنشطة الجامعات.  االشراف على التي تتولى
بأدوار  ةات الجامعمجالس  تضطلعملكية العامة للجامعات. التمثل مصالح وحصص استئمانية 

دارة األكاديمية على األنشطةلرقابة ل هامة  الجامعة.، وا 
 اجتماعية أهمية الجامعات، معظمل اإلداري الهيكل يعادله في ما أو لمجلس،يكتسي مكتب رئيس ا  .11

 مصالحعن  كمدافع عام المجلس رئيس يخدم .وشرفي ورمزي موضوعي وهووسياسية،  واقتصادية
 عالقات تعزيز أو وتسهيل بإيجاد وُيعنى .اتقدمه ويحكم اأهدافهإلى تحقيق  يهدي الجامعة وكزعيم

 والعناصر المجتمع مع وثيقة عالقات بناءو  والطلبة؛ العاملينو  الكليات بين نتاجيةإلا العمل
صدار و  ،للجامعة الخارجية  المتمثلة في مهامها لتعزيز الموارد من تعبئة هااحتياجات تعبئةل هاتتوجيا 
  .والتنمية ثوالبح التعليم

، مجاور تنفيذيا مع صالون/بهو امكتبتنشئ  الجامعات معظم أن في الشائعة ممارسةالتتمثل  .12
 داخللرئيس المجلس ( هامع لقاءات وعقد المستوى رفيعة وفود )الستقبال بصورة مناسبة مفروش
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 لمركزيةمجاال  يتيح هذا.  الفرع التنفيذي إلدارة الجامعة الستضافة مكتبفي  أو الجامعي الحرم
 عادة داخلال يقيمون  الجامعات مجالس رؤساءأن وبم .يضطلع بها مكتب الرئيساالنشطة التي 

 مع التعامل خالل من مكاتبهم إلدارة إداري مساعد أوتنفيذي  موظف تعيين يتم اإلداري، الهيكل
فضال عن أطراف  المجلس أعضاء من وغيرها الجامعة، إدارةب تصاالتالاذلك بما في  المراسالت
  خارجية.

  لرئيس ونائب الجامعة األفريقية إداريأو  تنفيذي مساعد أومكتب  نشاءل  مبررات جيم.

 األفريقية للجامعة األساسي النظام في محددة للمجلس واإلشراف لرقابةل النطاق واسعة مهام هناك .13
 تقديم، األكاديمية المخرجات في الجودة ضمان ،الجامعة ونظم لوائح بوضع يتعلق فيما وخاصة

 مجلس، الجامعة إدارة نع الصادرة توصياتال في التدقيق، المفوضية إلى المناسبة التوصيات
 األفريقية الجامعة إدارة لقمة ارمز الرئيس  ، يعتبرالمجلسزعيم  بصفتهو  . المعهد مجالسو  الجامعة

 أعمال على المترتبة واآلثار واألنشطة الوالية لتبسيط الفنية المسؤولية من ذلك صاحبي وما
 .المجلس

 يجتمع األفريقية،للجامعة  األساسي النظام فيعليه  المنصوصالرقابي  بدورهاالضطالع  أجل من .14
 رئيس من طلبب للمجلس استثنائية دورات عقد يجوزو . عادية دورة في السنة في واحدة مرة المجلس
تعتبر . المفوضية  مع وبالتشاور المجلس أعضاء ( 2/3) تقل عن ثلثي ال بنسبة أو المجلس

 لمجلسا لكي يكون ضرورية السنوية، العادية الدورات إلى باإلضافة العادية، المجلس اجتماعات
على  تقع المجلس، في ةالقيادي وضعيته وبحكم. الواسعة النطاق بمهامه االضطالع على اقادر 

 إدارة مع والتشاور االجتماعات نسيقت، األعضاء تعبئة األعمال، جدول إعداد مهمةالرئيس 
مصالح  تعزيز في مكتبه يتطلبهاالتي قد  االلتزامات من غيرها على عالوةالمفوضية و  الجامعة

 الجامعة األفريقية.
 إلى ما يلي :  الرئيس ونائبيحتاج كل من الرئيس س ،كتبهل الفعال األداء تسهيلأجل  من .15

 و الجامعة، إدارة داخلحقيقي  مكتب ( أ
 .يتولى إدارة المكتب  مسؤول تنفيذي أو مساعد إداري ( ب
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رئيس مجلس الجامعة  ونائب لرئيس حقيقي مكتب سيقوم العالمية، الممارسات ألفضل وفقا  .16
 سائرل تسهيالتوتوفير  المجلسملفات ومراسالت  لحفظ ينمواتي ومجالمساحة  بتهيئة فريقيةاأل

مركز  واألطراف الخارجية األخرى فضال عن الشركاء، الجامعةإدارة ، المفوضية المجلس، أعضاء
 همسؤوليات، عليه واإلشراف واستدامته، المجلس وجودحماية لمكتب رئيس المجلس مع  اتصال
 األخرى اإلدارية الهياكل منانطالقا  للمجلس المكتب كذلك لتحديد الوظائف الفنية يعملس .ةيالرقاب

 للجامعة األفريقية .

 المساعد االداري ومسؤوليات واجبات دال.

يجيد اللغتين  ومؤهل محنك إداري مساعدرئيس مجلس الجامعة األفريقية من قبل  مكتب تتم إدارة .17
. الخاصة بالجامعةاللوائح والنظم الهياكل و ، بالنظام تامة درايةعلى يكون و  االنجليزية والفرنسية

 واإلدارية السكرتارية الواجبات وأداء المراسالت مع التعامل مسؤولياتها الرئيسية تشمل مسؤولياته/و 
 همزةك يعمل المسؤول التنفيذي أو المساعد االداريس .الجامعة مجلس رئيس بمكتب المتعلقة
والخارجية. سيقدم  والجهات المعنية الداخلية المجلس رئيس بين المعلومات تدفقتيسير  في الوصل
فضال عن  ،األخير هذا اجتماعات خالل المجلس رئيس ونائب لرئيس اشخصي اودعم مساعدة
 : ما يليمنها  ،بمهام القيام

 .وحفظها البيانات إدارة ذلك في بما المكتب، نظم وصيانة وضع ( أ
 أو الرئيس مع حياناالسفر أ ،للرئيس أو نائب الرئيس واإلقامة والتأشيرات السفر ترتيب ( ب

 المساعدة تقديم أو اجتماعات في اإلمالءتلقي  أو المالحظات لتدوين الرئيس نائب
 . عروضالتقديم  خالل العامة

 في يكون عندما لرئيسل والطلبات واالستفسارات الشاشةعلى  الهاتفية المكالمات عرض  (ج
 .المكتب

دخالهم همواستقبال الزوارب ترحيبال   د(  المجلس؛ رئيس مكتب إلى وا 

 ؛المجلس لرئيس المواعيدو  اليوميات وصون تنظيم   (ه
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 المجلس؛ رئيس عن نيابة الواردة المراسالت على الرد    و(

 المجلس؛ رئيس إلىوتقديم نتائجها  صلة ذات أساسيةبحوث  إجراء    ز(

 والعروض  والتقارير اإلحاطة أوراقبما في ذلك الصلة  ذاتالمطلوبة  الوثائقتقديم     (ح

 التوصيات. هاء 

 :أوصى الفريق الفني بما يلي .18
 مكتب علىقصرها  بكامله بدال من لمجلسل لخدماتا تقديم المساعد االدارييتعين على  ( أ

 .فقط الرئيس ونائب الرئيس
الجامعة،  يستضيفالذي  البلد فيأنه ليس من المحتمل أن يقيم الرئيس ونائب الرئيس  بما ( ب

 الصلة ذات المرافق من وغيرها المناسبة االتصاالتب تزويدهما يكون من األهمية بمكان
خطط المكالمة غير و  النقالة الهواتف المرافق هذه تشمل أن يجب ما.بمهامه لالضطالع
 اإلنترنت، إلى الوصولو  وخارجها، القارة أنحاء جميع فيجوال ال توفير خدمة مع المحدودة

 للرئيس رسمية مهام في السفر تكاليف لتغطية الميزانية في اعتمادات تخصيص عن فضال
 .الرئيس ونائب

 


