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 لمؤتمر ىتقرير الدورة االستثنائية األول
 (4الكوميداف االتحاد األفريقي لوزراء التعميم )

 
 :مقدمة
 31في دورتو االستثنائية في نيروبي، كينيا بتاريخ  4انعقد اجتماع وزراء الكوميداف  -3

. وكان ىدف االجتماع ىو 4وسبقو اجتماع كبار المسؤولين لمكوميداف   1133مايو 
جازة وثائق حة الرئيسية المتعمقة بالجامعة األفريقية واتفاقية أروشا المنق السياسات بحث وا 

بغية عرضيا عمى قمة االتحاد األفريقي القادمة. وقد تدارس اجتماع الوزراء تقرير 
 اجتماع كبار المسؤولين الذي ناقش بشكل مستفيض ىذه الوثائق الرئيسية.

 
 :الحضور

الجزائر، الكونغو، مصر، كينيا، األعضاء التالية:  الدولشارك في االجتماع وزراء من   -1
 موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السودان وتنزانيا.مالوي، ليسوتو، ليبيا، 

كما شارك في االجتماع ممثمو الدول األعضاء التالية: الكاميرون، غينيا االستوائية، 
 إثيوبيا، رواندا، توجو وزيمبابوي.

المجموعة االقتصادية مجموعتان اقتصاديتان إقميميتان ىما: أيضا  وحضرت االجتماع
 عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.لدول وسط أفريقيا والمجمو 

كما حضرتو الوكاالت التالية: منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم )اليونسكو(، 
رابطة تطوير التعميم في أفريقيا والبنك األفريقي لمتنمية والمجمس األفريقي لمتعميم عن بعد 

 والمنظمة الدولية لقانون التنمية. 
: جامعة جومو كينياتا لمجامعة األفريقيةالمستضيفة التالية  كاالتوتم أيضا تمثيل الو 

كما تم تمثيل البمدان الداعمة دان وجامعة ياوندي. بالمزراعة والتكنولوجيا وجامعة اي
 لمشروع الجامعة األفريقية وتحديدًا اليابان وألمانيا.
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 : الجمسة االفتتاحية: 1البند 

ي استمتعت إلي إنشاد الفرقة الموسيقية لوزارة التعميم التالجمسة االفتتاحية تولت تقديم  -1
 .وضية االتحاد األفريقيقسم التعميم بمفينجا، رئيسة جالدكتورة بيتريس ن الكينية معالي

بعد ذلك، تم تقديم العروض من قبل السيدة فييرا انجوسي، مديرة إدارة مفوضية االتحاد و 
زين ، مفوض الموارد إيبيير  جيا، وسعادة جاناألفريقي لمموارد البشرية والعمم والتكنولو 

، ةضيفمبروفيسور جوانتي، ممثل وزير التعميم لمكاميرون الالالبشرية والعمم والتكنولوجيا، 
سعادة البروفيسور سام انجيري ، وزير جميورية كينيا لمتعميم الذي ترأس االجتماع 

 . 4بوصفو رئيسًا لمكوميداف

 
 ال وبرنامج العمل: اعتماد جدول األعم2البند 

 تم تقديم جدول أعمال وبرنامج عمل االجتماع واعتمادىما دون أي تعديل.   -4

 
 الدورة االستثنائية :بحث تقرير وتوصيات الدورة االستثنائية لكبار مسؤولي 3البند 

 :4الكوميداف 

 بتقديم تقرير وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين وتم اعتمادىا مع 4قام مقرر الكوميداف  -5
 بعض التعديالت.

أوسع فرصة لمدول األعضاء التي كانت قد صدقت بالفعل نطاق عمى ينبغي أن تتاح  -6
 من تعديالت.أدخل عمى النسخة المنقحة عمى اتفاقية أروشا لكي تعرب عن تقديرىا لما   

ي )السادك( لمعمم تم اإلبالغ بأن اجتماع وزراء مجموعة تنمية الجنوب األفريق -7
والتكنولوجيا قد أعرب عن انشغالو إزاء بعض المسائل التي شممت تخصيص مواضيع 
لألقاليم الجغرافية، واآلثار المالية لالستضافة ودور السادك في تنفيذ الجامعة األفريقية 
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 سيتم اتخاذ قرارف دور البمد الذي سيستضيف معيد الجامعة األفريقية لمعموم الفضائيةأما 
 . 1133بشأنو في قمة السادك المزمع عقدىا في يوليو 

دراجيا في  -8 تم تقديم العديد من التعديالت عمى النظام األساسي لمجامعة األفريقية وا 
 النسخة النيائية. 

 تم اعتماد النظام األساسي لمجامعة األفريقية وقانونيا عمى نحو ما تم تعديميما.  -9

من جرى قد  لمجامعة األفريقيةن المستضيفة تم اإليضاح بأن اختيار جميع البمدا -31
 خالل مقترحات فنية. 

قدم معالي وزير التعميم المصري عرض حكومتو إنشاء مؤسسة لمعموم الطبية كجزء  -33
 .لجامعة األفريقيةمن ا

رحب مفوض مفوضية االتحاد األفريقي بعرض مصر وأوضح أن مؤسسة العموم  -31
الحياة وعموم األرض. وشدد أيضا لمتعمق باالطبية يمكن أن تكون جزءًا من الموضوع 

بمغت أ  استضافة المعاىد والتي تم اختيارىا قد  حاولتعمى أن جميع البمدان التي 
 بأنيا ستعتبر بمدانًا مستضيفة لمراكز الجامعة األفريقية.

 : ما يستجد من أعمال: 4البند 
   المؤتمر األفريقي حول تطوير المعمم ( أ

لجميورية الكونغو بتقديم تقرير وتوصيات المؤتمر األفريقي قام معالي وزير التعميم  -31
 لتطوير المعمم وكذلك الدكتور ريتا بيسونوت من مفوضية االتحاد األفريقي.

   رد فعل من اجتماع وزراء هيئة مكتب رابطة تطوير التعميم في أفريقيا ( ب

المكتب األخيرة  قدم األمين التنفيذي لرابطة تطوير التعميم في أفريقيا رد فعل من ىيئة -34
ذا األولوية لمرابطة يتمثل في خطة عمل  البرمجة لمرابطة المذكورة وذكر أن مجال

وشدد عمى ضرورة امتالك لعقد الثاني لمتعميم في أفريقيا وتعزيز الجامعة األفريقية ا
وزراء التعميم األفريقيين لرابطة تطوير التعميم في أفريقيا مضيفًا أن اجتماع الرابطة 

 .1133يعقد في كل ثالثة أعوام سوف يتم في بوركينا فاسو في ديسمبر  الذي
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 :برنامج التغذية المدرسية: نداء من أجل العملج( 

عرضًا عن المنتدى العالمي لتغذية األطفال الذي سيقام في نيروبي  4قدم الكوميداف  -35
 . الودعا إلى العمل عمى توفير التغذية المدرسية لألطف 1133مايو  7إلى  1من 

 
 :مالحظات مفوض الموارد البشرية والعمم والتكنولوجياد ( 

لموضوعات في ا رئيسياأنيا ستكون شريكًا  تأبمغ المفوض االجتماع بأن السويد أكد -36
 الحوكمة والعموم اإلنسانية والعموم االجتماعية.و  لجامعة األفريقيةفيما يتعمق بموضوع ا

  5استضافة الكوميداف  د (

روفاي االجتماع بأن نيجيريا سوف  ويكيريا لمتعميم البروفيسور رو أبمغ وزير نيج -37
 . 1133وليس في نوفمبر  1131في مارس  5تستضيف الكوميداف 

 

 :4لمكوميداف  ى: تقديم واعتماد توصيات الدورة االستثنائية األول5البند 

 .التتعديال معتم تقديم التقرير واعتماده  -38

 :4لمكوميداف  ىتوصيات الدورة االستثنائية األول

 نحن، وزراء االتحاد األفريقي لمتعميم، نتفق عمى ما يمي:
 . 1133إلى قمة االتحاد األفريقي في يوليو  ما يمي نجيز تقديم (3

 أ ( القانون والنظام األساسي إلنشاء الجامعة األفريقية حسبما تم تعديميما.
لعموم  امعة األفريقيةلجب ( تتولى الجزائر في إقميم شمال أفريقيا استضافة معيد ا

 المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ في أعقاب انسحاب ليبيا.
 ج ( اتفاقية أروشا المنقحة لالعتراف المتبادل بالدرجات والمؤىالت.

بالتشاور مع المجموعات االقتصادية  مفوضية االتحاد األفريقينطمب من  (1
بشكل ممموس في حوكمة ة المذكور المجموعات إلشراك اإلقميمية وضع تدابير 

دارة دعم معاىد ا  في كل من أقاليميا بما يشمل الدعم المالي. لجامعة األفريقيةوا 
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بالتعاون مع أصحاب المصمحة تنظيم منتدى  مفوضية االتحاد األفريقينطمب من  (1
 تشاوري مع الشركاء حول تعبئة الموارد ومواءمة دعم الجامعة األفريقية.

- 
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