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 الدول والحكومات رؤساءالعشرة ل االفتتاحي للجنة االجتماع تقرير
 والتكنولوجيا والعلوم المناصرين للتعليم
 2018يناير  27أديس أبابا، 

 مقدمة أوال.

 لجنة اجتمعت ،2015 ويونيالصادر في  Assembly/AU/Dec.572(XXV)المؤتمر رقم  بمقرر مالع .1

 في ثيوبيا،إ أبابا، أديس في والتكنولوجيا والعلوم للتعليموالحكومات المناصرين  رؤساء الدولالعشرة ل

 .2018 يناير 27

 الحضور ثانيا.

 حضورو لجنةال رئيس بصفته السنغال،رئيس جمهورية  سال مكي السيدفخامة  برئاسة االجتماع قدع   .2

 .نسوتو سيراليون ،موريشيوس ،ومالوي ،ناميبيا ،كينيا ،ابون، الجمصر ،تشاد: التالية البلدان

 كلمات افتتاحية ثالثا.

 االتحاد مفوضية رئيس محمد، فكي موسى السيد سعادةية موجهة من ترحيبكلمة ب االجتماع بدأ .3

 رئيسن م افتتاحية كلمةوأعقبتها  تكنولوجياالو علمالموارد البشرية وال مفوض ممثله، تالها األفريقي

 .السنغال جمهورية رئيس سال، ماكي السيدفخامة  اللجنة،

 رابعا. المداوالت

 :التالية االستنتاجات إلى وخلصت األعمال جدول بنود اللجنة ناقشت .4

 موالعلو للتعليموالحكومات المناصرين  رؤساء الدولل العشرة لجنة االجتماع قواعد إجراءات اعتمد .5

 والتكنولوجيا

 مؤلف من: مكتبهيئة  اللجنة أنشأت .6

 

 اإلقليم البلد المنصب

 أفريقيا غرب السنغال   الرئيس

 تونس   للرئيس األول النائب
 أفريقيا شمال

  األفريقي الجنوب مالوي     للرئيس الثاني النائب
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 مووالعل عليمالت لتعزيز الموارد تعبئة على تركز مالوي فياستثنائية  دورة أول عقد على اللجنة وافقت .7

 وستعلن مالوي رسميا عن تاريخ هذه الدورة.. القارة في والتكنولوجيا

 .األفريقي االتحاد قمة هامش على للجنة المقبل االجتماع عقدسي   .8

 يقياألفر االتحاد قمة إلى مقد  سي   الذي المرفق المقرر مشروع وكذلك االجتماع تقرير اللجنة اعتمدت .9

 .العتماده

 .ختاميةالكلمته ب الرئيس أدلى المداولة، بعدو .10
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 مشروع مقرر

 الدول والحكومات العشرة رؤساء للجنة االفتتاحي االجتماع بشأن تقرير

 والتكنولوجيا والعلوم المناصرين للتعليم

 Assembly/AU/11(XXX)الوثيقة 

 :إن المؤتمر

الذي التزم بموجبه المؤتمر بإنشاء فريق  Assembly/AU/Dec.572(XXV)المؤتمر رقم  يستحضر .1

 والتكنولوجيا والعلوم للتعليموحكومات باعتبارهم مناصرين  من عشرة رؤساء دول

الباجي  السيد تعيين فخامةؤيد يو ،للجنة رئيس أول بوصفه السنغال رئيس سال ماكي السيديهنئ  .2

ئيس جمهورية ر موثاريكا بيترفخامة السيد و للرئيس أول نائبا ،التونسيةالجمهورية  السبسي رئيس قايد

 لجنة؛ال لرئيس ثانيا نائبا ،مالوي

 أفريقيا ،2063 ةأجند لتحقيق هائلة كأداة والتكنولوجيا والعلوم للتعليم األساسية القيمة على تأكيدال يعيد .3

 والتكامل؛ السالميتحقق و للشعوب الشامل الرخاءيكون حيث  نريدها التي

 بوصفها ياوالتكنولوج والعلوم التعليم مجاالت في االستثمارات تعزيز ضرورةعلى  يعيد التأكيد أيضا .4

 الديمغرافي؛عائد ال لتسخيرركائز 

 مووالعل للتعليم صرين العشرةاللمن فريق كأول العشرة والحكومات الدول رؤساء قائمةيجيز  .5

 أفريقيا؛ في والتكنولوجيا

 الجنوب األفريقي شرق أفريقيا غرب أفريقيا وسط أفريقيا شمال أفريقيا

 مصر 

 تونس 

 الجابون 

 تشاد 

 نغالالس 

 سيراليون 

 كينيا 

  موريشيوس 

 ناميبيا 

 مالوي 

 الهامة؛ المسؤولية هذه قبول على العشرة والحكومات الدول رؤساء يحث .6

 .العشرةى للجنة األول التعليم قمة استضافة عرضهاعلى  مالوي بجمهورية كذلك يشيد .7
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