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 اجتماع الوزراءعن قرير ت
 7كوميداف ال
 2531أبريل  63 -32

 
 مقدمة;
( 6كوميداف الوزراء التعميم )لالتحاد األفريقي اعقدت الدورة العادية السادسة لمؤتمر  .0

 (6كوميداف المؤتمر ). وبدأ 0202بريل أ 02حتى  00في ياوندي، الكاميرون من 
بريل وتبعو اجتماع لمجنة الوزراء أ 02و  00يومي بعقد اجتماع لكبار المسؤولين 

أبريل  02واجتمع الوزراء في  أبريل. 02المعممين يوم نيوض بملممؤتمر األفريقي ل
لمنظر في تقرير اجتماع كبار المسؤولين. وقدموا توصيات رئيسية بشأن التعميم باعتباره 

مكتب ىيئة ، وتم انتخاب 0262أداة رئيسية لتحقيق النيضة األفريقية والرؤية األفريقية 
المجنة الفنية المتخصصة الجديدة لالتحاد لمتفاعل مع ( 6 كوميدافال)لمؤتمر  ةجديد

 االفريقي حول التعميم والعمم والتكنولوجيا.
 

 ;الحضور
ممثمون من الدول األعضاء التالية: الجزائر وأنجوال وبوتسوانا في االجتماع شارك  .0

وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وتشاد وجميورية الكونغو الديمقراطية  واثيوبيا 
مالي وموريتانيا وناميبيا والنيجر كينيا وليبيريا وليبيا وليسوتو و نا وغينيا و وجامبيا وغا

ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وسوازيالند وتنزانيا وتوجو 
 وتونس و زامبيا.
المجموعة االقتصادية لدول غرب  مجموعات االقتصادية اإلقميميةأ. حضر من ال

 يكواس( .)اإل فقطأفريقيا 
ب. شاركت وكاالت االتحاد االفريقي المتخصصة التالية: المركز الدولي لمفتيات 

تنمية أفريقيا )وكالة لوالمرأة في أفريقيا، واألكاديمية اإلفريقية لمغات، والشراكة الجديدة 
 النيباد(.
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لعمم في االجتماع: منظمة األمم المتحدة لمتربية وا التالية أسماؤىمج. شارك الشركاء 
الجامعات  اتحادالمتحدة لمطفولة )اليونيسيف(، و  والثقافة )اليونسكو( وصندوق األمم

تعميم األفريقية، ورابطة تطوير التعميم في أفريقيا والبنك األفريقي لمتنمية ومركز 
األفريقية لكترونية اإل التكنولوجيا في أفريقيا واالتحاد األوروبي والجامعة الرياضيات و 
 فريقي لمتعميم عن بعد.والمجمس األ

 
 افتتاحية; كممات من جدول األعمال 2البند 

 
وزيرة التعميم األساسي في الكاميرون بوصفيا يوسف قدمت سعادة السيدة خديجة عميم  .2

تولت رئاسة االجتماع نظرا لعدم حضور  التيىى (، و 2رئيس مؤتمر )الكوميداف  ةنائب
رحبت بالمشاركين فكممة تمييدية عن االجتماع  سعادة وزير التربية والتعميم في نيجيريا،

 مام المتحدثين.أح االجتماع افتتعمنت اأو 
 

مفوض االتحاد األفريقي لمموارد البشرية ، ونجامارشال دي بول إيكسعادة الدكتور أشار  .2
تعمق ما يكبار الخبراء في هحرز أذي التقدم الفي كممتو االفتتاحية إلى والعمم والتكنولوجيا 

 يمىتمامالمشاركين وشكرىم عمى التزاميم وا. ورحب بجميع في القارةقدما تعميم الدفع ب
 .بالتعميم في القارة

 
المنتيية  2كوميدافمؤتمر "الرئيس و  االتحاديةجميورية نيجيريا بالتعميم ممثل وزير  قدم .2

. المضيفةحكومة الكاميرون نجزتو أالعمل الذي حول مالحظات خاصة  "ة واليتوفتر 
في أفريقيا وقدم لمتعميم الثاني  التركيز في خطة العمل لمعقدمحل مجاالت اللى وأشار إ

 تنفيذ خالل العامين الماضيين.التقريرا موجزا عن التقدم المحرز في 
 

 عرض واعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل من جدول األعمال; 3 البند
 

 د جدول األعمال وبرنامج العمل دون تعديل.ااعتمتم  .6
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 "7الكوميداف "مؤتمر مكتب هيئة انتخاب  من جدول األعمال; 4د البن
 :" كالتالي6 الكوميداف"مؤتمر مكتب ىيئة  تانتخب .7

 الكاميرون - إقميم الوسط -( الرئيسأوال
 نيجيريا -إقميم الغرب -مقرر ( الثانيا
 نجوالأ - إقميم الجنوب -رئيس ملول األنائب ال( ثالثا
 موريتانيا، - إقميم الشمال -س رئيالثاني لمنائب ال (رابعا

 تنزانيا -إقميم الشرق -رئيس الثالث لمنائب ( الخامسا
 

التعميم األساسي في الكاميرون عن  ةوزير  يوسفعميم خديجة سعادة السيدة عبرت  .8
إلى أن اليدف الرئيسي لمكاميرون ت . وأشار "6الكوميداف اسة "الفرصة لرئيذه ل تقديرال
تقدم في  ما حققو من ظيارا  فعال و بشكل   وتعميم ، وعميمفي الت متميزسعي لال ىو

ع نوعية التوصيات التي قدميا كبار المسؤولين بالتعاون موأعربت عن تقديرىا ل .القارة
فريقيا ألالدور الحاسم لمتعميم من أجل القدرة التنافسية  ةوزير ال زتأمانة االجتماع. وأبر 

ألىداف اإلنمائية لأللفية انتياء ايد سيش 0202 عام . وأشارت إلى أنالمستقبل في
. 0202ما بعد أجندة  طارإ في اقعيو  عقد وجودلى أىمية ا  و  ،متعميمالثاني ل والعقد

عممين عمى جميع المستويات. تنمية قدرات الموشددت عمى ضرورة وضع برامج ل
حداث أعمى دور التعميم في  ت، وشدد0222 خطة حكومة الكاميرونشارت الى أو 

ي تالة فريقياألجامعة الإشارة خاصة إلى  ةوزير ال قدمتأخيرا و . س المال البشريتنمية رأ
الكاميرون حكومة أن القارة و بمؤسسة في الكاميرون كمنارة لمتميز في التعميم لدييا يوجد 
دعم تقديم الل األعضاء طمب من جميع الدو تستضافة إدارة الجامعة و في ا تأمل

 ية.الجامعة األفريقليذه ممكية الو 
 

 3174ندة جأ; عرض حول جدول األعمال  من 5البند 
عرضا التكنولوجيا م و والعمالموارد البشرية دارة إمدير الواعر  لدكتور عبد الحكيما قدم .9

قمة رؤساء دول لالثانية والعشرين  . وأشار إلى أن الدورة العادية0262فريقيا ندة أجأل
، 0262ندة جعمل أفي إطار  تنظر  0202التحاد األفريقي في يناير وحكومات ا
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قمة يوليو إلى  اتقديميمن أجل استكماليا االتحاد األفريقي  من مفوضيةوطمبت 
يوفر ا استراتيجي اإطار  0262ندة جأعد وتبعد المناقشة مع أصحاب المصمحة. ، 0202
لرؤية جراءات الفردية والجماعية لتحقيق ااإللمدول األعضاء لمتابعة  اسياسي فضاء

المجتمع األفريقي قطاعات جميع الى . إنيا دعوة لمعمل لالتحاد االفريقي الجماعية
، وتمكين عمى المساواة بين الجنسينيركز مشترك ومصير بناء مستقبل ى لإمعا لمسعي 

إلى ترجمة  0262أجندة تسعى سوف و أخرى. بين حقوق من المرأة والسالم واألمن 
أن تظل مركزة من أفريقيا  نتمكيا أن من شأنأىداف ممموسة معالم و ىذه الرؤية إلى 

، مثل 6 الكوميدافإلى أن الواعر تور الدكوخمص . لمتوخاةاالعميا المثل بممتزمة و 
م تؤخذ مدخالتيجعل لمعنيين وزراء السادة المفرصة لوفر االجتماعات الوزارية األخرى 

 .استكماليا.قبل  0262أجندة في  في االعتبار
 

 مناقشات حول العرض
 

التعميم يحتل يتطمب أن  ةفريقية الجماعياألرؤية الأن تحقيق إلى الوزراء السادة  أشار .02
 .0262 ةدنجأوثيقة في عد التعميم ب  ا إلى تعزيز و ، ودعا محوريامركز 

 
 .األجندةتنفيذ من أجل خارطة طريق وفير م طمب لتيقدتم ت .00

 
أىميتيا براز إ ، وميميةالدور الرئيسي لممجموعات االقتصادية اإلقعمى  مجددا تأكيدتم ال .00

لضمان تحقيق  تيامعالجسيتم قضية حاسمة بوصفيا  سمسمةالكحمقة وصل رئيسية في 
 .0262رؤية 

 الوثيقة بصيغتيا المعدلة.وزراء القر السادة وأخيرا أ .02
 ; عرض حول التاريخ العام ألفريقيامن جدول األعمال 6البند 
دى مفوضية االتحاد األفريقي إلى ممثل اليونسكو ل، ماتوكو الدكتور فيرمينشار أ .02

إنشاء صندوق لدعم تنفيذ ب(  0200كوميداف )أبوجا، الخامسة لمالعادية توصية الدورة 
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من قبل ر قر مالىذا ودعا إلى تنفيذ  ،متاريخ العام ألفريقيال التربويمشروع االستخدام 
 الدول األعضاء.

 
 التعميم في أفريقيا طوير رابطة ت هقدمقترا  ال; عرض  من جدول األعمال 7البند 

 
في عرضو التعميم في أفريقيا رابطة تطوير  وكا رئيس مجمس دزينجاي موتومب السيدقدم  .02

لرابطة تطوير التعميم في أفريقيا ل تعزيز الدعم من الدول األعضاء من أجمناشدة 
زيد مأن يصبح دوالر عمى األقل سنويا؛ و  02222إلى  0222 زيادة مساىماتيا منب

المساىمة عمى  من خاللالرابطة في  ة العضوية دول األعضاء أعضاء كامممن ال
 الر أمريكي سنويا.ألف دو  22بمبمغ  األقل

 
متعميم والتدريب الفني القارية ل ستراتيجيةاال عن ; عرض التقرير  من جدول األعمال 8البند 

 والمهني
 

القارية ستراتيجية اال تكنولوجياالم و والعمالموارد البشرية دارة إمدير  الواعر قدم الدكتور .06
ني والميني فالتدريب ال تحديثا حول. وقدم أيضا لمتعميم والتدريب الفني والميني جديدةال

بعض المجموعات الدعم ل انك األفريقي لمتنمية يقدمالبناليونسكو و مشيرا إلى أن 
شار أميني. و والفني تنفيذ التدريب الل إنشاء إطارمجال االقتصادية اإلقميمية والدول في 

الصراع في ليبيريا والكونغو برازافيل لفترة ما بعد ميني فني والبرامج التدريب الالى 
تم  الجديدة لمتدريب الفني والميني ستراتيجيةاالإلى أن الواعر أشار كما  . بورونديو 

 تحديات تشغيل الشباب.عامل مع باعتبارىا واحدة من أىم األدوات لمتيا وضع
 

 ول العرضمناقشة ح
 في المناقشات التي تمت ذلك، تم تسميط الضوء عمى ما يمي .07

 
 .مينيفني والالوالتدريب تعميم لتمويل العام لما لدول األعضاء زيادة ا( ىناك حاجة لأوال)
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وىناك حاجة مناىج دراسية مختمفة الميني الفني و التدريب التعميم و مراكز ل تتوفر(  ثانيا) 

 .والمالءمةان الجودة لضمتأىيل أطر لمعايير و 
 
الفني التدريب التعميم و مجال بادل الخبرات في تمدول األعضاء أن تتقاسم وتل ( ينبغي  ثالثا) 
 .دولمختمف ال عبر تنقل المدربين وتشجع الميني و 
 
، 0262 ةدنجأي والميني جزءا ال يتجزأ من فنالتدريب الالتعميم و ( ينبغي أن يكون رابعا)

 .االقتصاديةو  والتنمية االجتماعية، وتمكين الشباب سية لتنمية المياراتباعتباره أداة رئي
 
 .قدمتالجديدة كما  التعميم والتدريب الفني والميني استراتيجية السادة الوزراء قرأ( خامسا)
 

الكوميداف مؤتمر )ل تقرير اجتماع كبار المسؤولين  ; النظر فيمن جدول األعمال 9البند 
7) 
 

وزراء الوقام . واعتماده 6كوميداففي مؤتمر الرير كبار المسؤولين تقتم النظر في  .08
عادة التقرير ردة في االو  قررات مالببحث    أدناه. 07في الفقرة جاء كما يا ترتيبوا 

 
 ; عرض حول المجان الفنية المتخصصةمن جدول األعمال :البند 
كتب المستشار مثل مين الذي يقانونيكبير الموظفين السيساي  ألماميالسيد قدم  .09

. تفعيل المجان الفنية المتخصصةو صفة التحاد األفريقي عرضا عن طبيعة و القانوني ل
بيا صالحيات صنع القرار داخل  تأنيطوأشار إلى أن المجان الفنية المتخصصة 

ي إطار المجان الفنية نو سيتم تغطية قطاع التعميم فإىيكل االتحاد األفريقي. وقال 
ة نلج 02لتعميم والعمم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن ىناك حاليا االمعنية بالمتخصصة 

سوف . ولذلك 0202بحمول نياية عام ينبغي تفعيميا و  نشاؤىاإتم متخصصة فنية 
 .لجنة فنية متخصصةالتحول إلى ف عمى ىذا اشر اإل 6مكتب الكوميداف ىيئة  تولىت
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طار المجنة الفنية إمقبل في لاالجتماع اعقد ; تاريخ ومكان من جدول األعمال 21البند 

 المتخصصة
التكنولوجيا م و متعميم والعمل لمجنة الفنية المتخصصة اجتماع أول تم االتفاق عمى عقد  .02

 .0202الربع األخير من عام  في
 

 (7الكوميداف )قررات ماعتماد توصيات و ; عرض و من جدول األعمال 22البند 
ن الجدير . ومينبغي  كما ىادااعتمو  6رات الكوميداف قر متوصيات و تم النظر في  .00

 .00 عمى المادة  تبالذكر أن الجزائر تحفظ
 

 ; الجمسة الختاميةمن جدول األعمال 23البند 
عمن أو ممشاركين عمى مساىمتيم يكونجا الشكر لإالدكتور مارشال دي بول سعادة وجو  .00

 اختتام الدورة.
 

 وزراء التعميم ل يالتحاد األفريقا توصيات مؤتمر
 :(6الكوميداف لمؤتمر )توصيات كاعتمد الوزراء ما يمي المناقشات والعروض،  عقب .02
 ؛عالقةزالت التي ما 2ضمان تنفيذ توصيات الكوميداف  (0
ر اجتماعات الكوميداف ؛ و حضضمان عمى حث المجموعات االقتصادية اإلقميمية  (0

تعميم من يا لمبتعزيز مكاتو  التعميم حول متابعةكون أكثر اجتيادا في تقديم تقارير تأن و 
 ؛األعضاء يادولفي أجل متابعة أنشطة قطاع التعميم 

رات والتوصيات الجماعية؛ قر متنفيذ ال تابعةم (6الكوميداف )مكتب ىيئة الطمب من  (2
 ؛لمجنة الفنية المتخصصةاالجتماع المقبل إلى  التحديات و  وتقديم تقرير عن التقدم

 
 متعميمل الثاني لعقدا عمل  خطة بما يتعمق 

الثاني لعقد اخطة عمل لتنفيذىا بخصوص تقييم ذاتي الدول األعضاء إجراء الطمب من  (2
وضع  مفوضية االتحاد األفريقي يجب عمىو . المعنيةبمدانيا متعميم في أفريقيا في ل
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ستراتيجية إوضع نياية األجل و  متابعة تقييمو يذه العممية ل اإلطار واألدوات الالزمة 
مع تطمعات وتوقعات المواطنين  سقيتبما لتعميم أجل ا منجديدة لمدة عشر سنوات 

 ؛0262 جندةأو  األفريقيين
والتعميم المفتوح وعن  ،التعميم اإللكترونيو ، نولوجيا المعمومات واالتصاالتتك شجيعت (2

زيادة في  ويات التعميم لتعزيز مساىمتيا جميع مست عمى وعبر وسائل اإلعالمبعد 
 الصمة؛ ذيالجودة و ذي التعميم عمى حصول المتساوي ال

دعوة لتعزيز التمويل لبناء قدرات المرصد األفريقي لمتعميم وكذلك قدرات الدول ال (6
 عداد التقارير؛ا  وتحميل السياسات و  األعضاء لجمع بيانات موثوق بيا

 المالءمةضمان لم يالتعمدريس و مواد التمجال المناىج و في دعوة لتعزيز الدعم ال (7
 ؛ن الجنسينواالستجابة والتوازن بي

٪ من الناتج المحمي  6ما ال يقل عن  محميةالحكومات التخصيص التأكيد عمى إعادة  (8
 ؛أجل الحفاظ عمى النظم التعميمية ٪ من الميزانية الوطنية لمتعميم من 02اإلجمالي و 

عمى  ،0202 بشأن أجندة ما بعدوحد لموقف األفريقي المينص  ان أالتشجيع عمى  (9
أىداف محددة زمنيا قابمة مؤشرات واضحة و وجود التعميم مع حول  بذاتوقائم ىدف 

في االعتبار العالمية  اتطار السياسإأخذ يأن و مع رؤية االتحاد األفريقي سق لمقياس تت
 وحد.الموقف األفريقي الم

الدول األعضاء إلى ة نقحة في إطار اليونسكو، ودعو تفاقية أروشا المإيداع واحد القبول  (02
االتفاقية من أجل تعزيز االعتراف المتبادل بالمؤىالت ىذه عمى  التوقيع والتصديق

 ؛عتمادالوا الجودةضمان طار االفريقي لإلاتشجيع تطوير أنحاء القارة و  عبر اديميةاألك
في  التعميمجميع أصحاب المصمحة في مجال القيام بتعبئة   المفوضية الطمب من  (00

لقارية بالتعاون مع الدول األعضاء فريقيا عمى المستويات الوطنية واالقميمية واأ
 تطوير التعميم من أجل: ة ووكاالتيميماالقتصادية االقوالمجموعات 

 
 أ( دعم التعميم في أفريقيا

 لعقد الثاني لمتعميم في افريقياا عمل  جراء تقييم نياية األجل لخطة إب( 
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جندة ألالعام طار اإلجل التعميم عبر سنوات من أ 02راتيجية جديدة لمدة ستإج( وضع 
 0262فريقيا إ
 قمة االتحاد األفريقيإلى تقديم مشروع االستراتيجية  المفوضية من كذلك الطمب  (00

 
 ةفريقياألجامعة فيما يتعمق بال

 
الجنوب األفريقي  إقميممع شكل سريع بتعاون مفوضية االتحاد األفريقي إلى ال ةدعو  (02

 ذلك  معموم الفضائية لعرضفريقية لالجامعة األلمعيد تعيين البمد المضيف لمتعجيل ب
 ؛0202يوليو في عمى قمة االتحاد االفريقي 

دارة الجامعة إ استضافة بلمدعوات الخاصة تمديد الموعد النيائي من المفوضية طمب ال (02
 ؛األفريقية

األكاديمي مجال الفي بارزة شخصية أفريقية تحديد من المفوضية كذلك طمب ال (02
لمجامعة   أو راعكفيل كون بمثابة يو الجامعة لمجمس ا رئيسواالجتماعي المتميز ليكون 

في ضوء ذلك، ىناك حاجة و وجذب الموارد.  الجامعة، من أجل تعزيز صورة األفريقية
تعيين رئيس المجمس ونائب مجامعة بشأن األساسي لام نظالالمتعمقة بلتعديل المادة 

 ؛سالرئي
ى لإالمرشحين بديم قائمة قصيرة تق مضي فيلا( 6الكوميداف )مكتب ىيئة من طمب ال (06

بحمول  مفوضية، لتقديميا إلى الإقميملكل وتسمية مرشح واحد  الجامعة األفريقيةمجمس 
 ؛الجامعةلمجمس انتخاب نائب رئيس   0202قمة يونيو كي يتسنى ل،  0202مايو  2
اد لمفوضية االتحخرى األرئيسية البرامج التعميم و  ةفريقياألجامعة الضمان استدامة  (07

في  شراك الدول األعضاء إ عبربديمة أفريقية من خالل إنشاء آلية تمويل  األفريقي
 ؛د الكبير عمى دعم الجيات المانحةلحد من االعتماا
 يتعمق بالمؤتمر األفريقي لمنهوض بالمعممينفيما 
النظر في تحسين ظروف العمل والمعيشة لممعممين  عمىجميع الدول األعضاء  حث (08

، 0202لما بعد تحقيق األىداف اإلنمائية من أجل وفير التعميم الجيد شرط أساسي لتك
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 اىتماما المعمم في نظام التعميم في أفريقيا ةمكان يالء  ا  ؛ و 0262األفريقية األجندة و 
 ؛اخاص

استنادا العمم والرياضيات والتكنولوجيا  فيلمنيوض بالمعممين قميمية إدعم إنشاء مراكز  (09
 ؛لرياضيات والعمم والتكنولوجيا في أفريقيامركز تعميم ا إلى نموذج

 
 يتعمق بالتعميم والتدريب الفني والمهنيفيما 
 التعميم والتدريب الفني والمينيبشأن فريقي التحاد األالقارية لستراتيجية االاعتماد  (02

 اأمر بوصفو ني والميني فالوالتدريب متعميم لدعم التعزيز الى عوة الدول األعضاء دو 
فرص  توفيرو تنظيم المشروعات لشباب لتشجيع االبتكار و اة ميارات لتنمي اأساسي

ستراتيجية االمع ني والميني فتدريب التعميم واللموطنية الستراتيجية ال؛ ومواءمة العملا
 فعالية أفضل؛قارية لمتعميم والتدريب الفني والميني من أجل ال

الميني عمى الفني و يب التدر التعميم و  اتشيادمنح و المتبادل تطوير االعتراف طمب  (00
تعزيز فرص العمل و  مؤىالتلبين ا لمقارنة ا ةاإلقميمي والقاري لتعزيز قابميالصعيدين 
 ؛األفريقية الدولوالتنقل بين 

 
 فيما يتعمق بالتاريخ العام ألفريقيا

 
ستخدام االمشروع الدعوة إلى الدول األعضاء لممساىمة في إنشاء صندوق لتنفيذ تجديد  (00

كو منظمة اليونسمب من مفوضية االتحاد األفريقي و طالاريخ العام ألفريقيا و متل التربوي
إلى االجتماع القادم لمكتب  مقترح فنيم يتقدالطرق التشغيمية لمصندوق و عداد إ

 ؛الكوميداف
في المناىج المدرسية تاريخ العام ألفريقيا ج الادمإتشجيع الدول األعضاء عمى  (02

النيضة الشاممة و فريقية األالوحدة روح  طار إيقية في يز اليوية األفر والجامعية لتعز 
 ؛األفريقية
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 3174 فيما يتعمق بأجندة
لدول اأن تدعو عمى . 0262 أفريقيا أجندةفي بشكل كاف التعميم معالجة طمب  (02

 ؛لمتعميم ز ذات األولويةالتركيدماج مجاالت إلى  إاألعضاء 
 

 التعميم في أفريقيار يبرابطة تطو فيما يتعمق 
توفير مزيد من ل الدول األعضاء من  التعميم في أفريقيارابطة تطوير  دعم طمب  (02

التعميم ب النيوضفي التعميم رابطة تطوير معبو تلدور الحاسم الذي في ضوء ا، الدعم
 والتدريب في أفريقيا؛

 
 ;أخيرا
رة الصاد توصياتىذه المع  دعميم لممواءمة برامجالى  الشركاء والوكاالت الدولية ةدعو  (06

 .6الكوميداف مؤتمر عن 
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