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 مقدمة

ُعقدت الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا في مقر االتحاد األفريقي  .1

ديسمبر بعد أن كانت  01الجلسة الوزارية في . وانعقدت 0202ديسمبر  01إلى  02في أديس أبابا، من 

. قام الوزراء، من بين قضايا 0202ديسمبر  00إلى  02مسبوقة بجلسة الخبراء/ كبار المسؤولين من 

رئيسية أخرى، بانتخاب هيئة مكتب جديدة وبحث تقرير الخبراء عن التعليم والعلوم والتكنولوجيا، من 

ع المدني، وقدموا توصيات سيتم رفعها إلى مؤتمر رؤساء المفوضية والمنظمات الشريكة والمجتم

 الدول والحكومات لبحثها .

 

 الحضور

شارك في االجتماع الدول األعضاء التالية: الجزائر، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي،  .2

الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إسواتيني، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، ليسوتو، ليبيا، 

، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، سيوشمدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موري

، ب السودانالجمهورية الصحراوية، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنو

 السودان، تنزانيا، توجو، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

 النصاب القانوني

 دولة عضوا   54تحقق االجتماع من توفر النصاب القانوني وثبت حضور  3

 

 من جدول األعمال: الجلسة االفتتاحية 0البند 
 

نقلت سعادة األستاذة سارة أنيانج أجبور، مفوضة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا في كلمتها  4

االفتتاحية تحيات رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، سعادة السيد موسى فكي محمد، ورّحبت بجميع 

ربت عن شكرها وأع المندوبين في الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا.

لدولة إثيوبيا، شعبا وحكومة، على استضافتها الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم 

 والتكنولوجيا وعلى حفاوة االستقبال وكرم الضيافة لجميع الوفود.
 

ركز على ت شددت على أهمية التعليم والعلم والتكنولوجيا لتحقيق مبادرة رئيس االتحاد األفريقي التي 5

لالتحاد  0261توفير فرص عمل مباشرة للنهوض بالشباب في أفريقيا، ولقيادة التنفيذ الكامل ألجندة 

األفريقي بحزم وبشكل ذي مغزى.  تهدف مبادرة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي المتمثلة في المليون 

م ريادة األعمال والتعليإلى توفير فرص للشباب في إفريقيا من خالل التوظيف و 0200بحلول عام 

والمشاركة. وهنأت كذلك جمهورية ناميبيا على اختيارها الستضافة مسابقة المهارات العالمية في 

 .0202أفريقيا في أكتوبر 
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عالوة على ذلك، أبرزت المفوضة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا  6

لالتحاد األفريقي، وتهدف إلى تسخير المهارات الكامنة  0261يسية ألجندة )باعتبارها أداة سياسة رئ

ورأس المال البشري في أفريقيا، وكذلك إلى تعزيز ثورة التعليم في القارة. ومع ذلك، شددت على 

ضرورة قطع مسافة شاسعة، وترجمة العديد من "األقوال إلى األفعال" لمعالجة التحديات الحالية 

الفرص المتاحة في القارة. في الواقع، فإن التزايد األخير في معدالت االلتحاق بالمدارس  واالستفادة من

يحجب الفوارق الضخمة واالختالالت في النظام وعدم الكفاءة. وعلى نفس المنوال، ال يزال هناك 

من مالكثير من الشباب، معظمهم من الفتيات والشابات، والشباب الريفيين، واألشخاص ذوي اإلعاقة 

يفتقرون إلى المهارات األساسية لمحو األمية والفرص على الرغم من الجهود الدولية العديدة التي تركز 

على التعليم في أفريقيا. ولتحويل أجندة التعليم في القارة، دعت سعادة المفوضة إلى اعتماد وتنفيذ نهج 

يز على المهارات التي تشمل: تحقيق التنمية خارج النظم الجاهزة. ودعت أيًضا إلى زيادة الترك

المهارات األساسية للقراءة والحساب؛ مهارات القرن الحادي والعشرين مثل حل المشكالت والتفاوض 

 والتفكير النقدي؛ المهارات الرقمية والمهارات الوظيفية المحددة.

 

يعتبر  0205 بتكار لعامكما قالت إن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ استراتيجية العلم والتكنولوجيا واال 7

تطورا مشجعا في التعجيل بوتيرة انتقال البلدان األفريقية إلى اقتصادات يقودها االبتكار وترتكز على 

المعرفة من خالل نشر العلم والتكنولوجيا واالبتكار في جميع قطاعات التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

أكثر استجابة وأقوى وأكثر ديناميكية، وهو أمر مهم  ومع ذلك، تحتاج القارة إلى مجهود بحثي مستدام

كثافة البحث والتطوير، أي أن اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة القتصاداتها، بالنظر إلى أن متوسط 

 ٪ 2.4مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا، ال يزال منخفًضا في الوقت الحالي، حيث يقل عن 

من الناتج المحلي  ٪ 0.0جمالي، أي ما هو أقل بكثير من المتوسط العالمي البال  من الناتج المحلي اإل

 اإلجمالي.
 

وأخيرا، أكدت مجددا على أننا إذا أردنا إحداث التغيير في أفريقيا، فعلى القارة أن تغير ما بنفسها، في  8

يذ االلتزامات في أفريقيا لتنفالدعوة إلى زيادة االستثمارات في التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

ما من شك في أن حشد  فجميع أقوالنا بحاجة إلى أن تتدرب على أفعال!التي قطعناها على أنفسنا. 

طالق إل أمر حيويالتميز المحلي والموارد المالية باإلضافة إلى االستفادة من الدعم الخارجي والتعاون 

 والتكنولوجيا.العنان إلمكانات الشباب في االبتكار والعلوم 

 

تناول الكلمة معالي السيد الشيخ عمر آن، وزير التعليم العالي والبحث واالبتكار في جمهورية السنغال  9

 ورئيس الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا.

راب يخ عمر آن، كلمته باإلعاستهل وزير التعليم العالي والبحث واالبتكار في السنغال، الدكتور الش 11

عن شكره وتهنئته للبروفيسور سارة أنيانج أجبور، المفوضة المسؤولة عن الموارد البشرية والعلم 

والتكنولوجيا في مفوضية االتحاد األفريقي ولجميع مساعديها على التنظيم الممتاز، وكذلك للخبراء 

زي للتعليم والتدريب القائم على العلوم الذين عملوا قبل هذه الجلسة. ثم أكد على الدور المرك

 .0261والتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق تطلعات أجندة 
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وفي هذا الصدد، أشار إلى أسباب إنشاء لجنة رؤساء الدول العشرة التي تهدف أساسا إلى إعادة توجيه  11

التعاون نحو التعليم والعلوم والتكنولوجيا . كما أعرب الوزير عن رغبته في التذكير بااللتزام الكامل 

همة في بتنفيذ هذه الم لفخامة رئيس جمهورية السنغال، السيد ماكي سال، بصفته رئيس لجنة العشرة،

إطار التعاون اإلقليمي والقاري. وهو مقتنع بأنه بدون إتقان المعرفة األساسية والعلوم والتقنيات 

 األساسية والتكنولوجيات المتقدمة، فإن من الوهم تنفيذ سياسات التنمية العامة لدينا.

رورة قيام الدول األعضاء بزيادة ثم رحب الوزير باألولويات التي حددها الخبراء، مع التشديد على ض 12

عملية تصميم وصياغة السياسات العامة من أجل معالجة التحديات الكثيرة التي تواجه أفريقيا:  تحسين

التنمية المستدامة للزراعة، األمن الغذائي، والحصول على المياه، الطاقة بأشكالها األقل إضرارا بموارد 

ظهور "االقتصاد الرقمي، إلخ. وهي سياسات عامة ترتكز الكوكب األرضي، بناء نظام صحي فعال، 

على التمحور والتآزر بين التعليم والتدريب والقطاع اإلنتاجي. وفي هذا الصدد، دعا الدول األعضاء 

 إلى وضع المزيد من الموارد في التعليم من أجل أن تكون قادرة على تعبئة الشركاء الفنيين والماليين.

بتشجيع األفريقيين على أن يكونوا أكثر ابتكارا ألنه ال تنمية بدون ابتكار وال  ابتكار اختتم الوزير كلمته  13

 بدون إتقان التقنيات وعمليات إنشاء وإنتاج السلع والخدمات. ثم تمنى النجاح لعمل الدورة الوزارية.

 : انتخاب هيئة المكتب الجديدة9البند 

األفريقي، أجاز الوزراء مكتب الدورة العادية الثالثة  بتوجيه من المستشار القانوني لمفوضية االتحاد 14

للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا الذي اقترحه الخبراء. ويتكون المكتب من الدول 

 األعضاء التالية:

 

 المناصب في هيئة المكتب البلدان األقاليم

 الرئيس أوغندا شرق أفريقيا

 النائب األول للرئيس إفريقيا الوسطىجمهورية  وسط أفريقيا

 النائب الثاني للرئيس ناميبيا الجنوب األفريقي

 النائب الثالث للرئيس ليبيا شمال أفريقيا

 المقرر السنغال غرب أفريقيا

 كلمة الرئيس الجديد لهيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا

تومويزيجي إلوديا، وزير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أوغندا بصفته الرئيس شكر سعادة الدكتور  15

الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا في بيان القبول الخاص  الجديد

علوم والتكنولوجيا وال به، المكتب المنتهية فترته للدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتعليم

على العمل الذي أنجزه خالل فترة واليته ورحب بالسيد الشيخ عمر هاني، مقررا الدورة العادية الثالثة 

للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا. كما شكر جماعة شرق أفريقيا على اختيارها 
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سياسات ذات الصلة التابعة لالتحاد األفريقي أوغندا. وأعرب عن التزامه بالعمل مع جميع أجهزة ال

والدول األعضاء األفريقية وشركاء التنمية المعنيين. وأشار إلى بيان صاحب السعادة كوامي نكروما 

والذي أكد أن العلوم  0205الذي تم تبنيه في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام 

ن أن تمكن القارة من مواجهة تحديات التنمية االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجيا واالبتكار يمك

الخاصة بها. وأكد على التنمية البشرية، والمهارات والبنية التحتية الالزمة لالستفادة من الثورة 

الصناعية الرابعة وكذلك تحقيق قفزة في التنمية من خالل االبتكار وتسويق نتائج البحوث. وأكد على 

ليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يجب أن تضمن أن يتمتع المواطنون األفريقيين بصحة أن التع

 وسالمة ورخاء وسعادة.

 

 : اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل1لبند ا

تم النظر في جدول أعمال وبرنامج العمل الذي تم تقديمه الى اجتماع الوزراء وتم اعتمادهما مع   16

 ا في بند ما يستجد من أعمال وهي تحديدا:تعديالت يتعين إدراجه

 عرض من قبل نيجيريا عن استخدام التكنولوجيا النووية للقضاء على المالريا في أفريقيا؛ -

 عرض عن صندوق التعليم األفريقي من قبل البنك األفريقي للتنمية. -

 

 من جدول األعمال: الخطاب الرئيسي 4البند 

بيدولي  مساعد مدير العام لليونسكو انتباه الحضور من خالل الجوانب  -استرعت الدكتورة شاميال نير  17

المختلفة للتعليم والعلوم من أجل التنمية المستدامة. وألقت الضوء على الجهود التي تبذلها اليونسكو 

( في مجاالت 04-06ودعمها لمفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا )

وير قدرات المعلمين وإدارة البيانات ونظام معلومات ادارة التعليم وتعليم العلوم والتكنولوجيا تط

 والهندسة والرياضيات والتعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي.

واقترحت كذلك توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون مع االتحاد األفريقي في مجال تطوير التعليم.  18

التوصيات تعزيز الرصد والتقييم وإعداد التقارير حول الهدف الرابع من اهداف التنمية وتتضمن بعض 

إلرشاد تقرير أفريقيا السنوي عن التعليم  0204المستدامة واستراتيجية التعليم القارية ألفريقيا 

ا في هوالتصديق والتوقيع والتنفيذ التفاقية أديس أبابا بشأن االعتراف بالشهادات والمؤهالت وغير

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم والتدريب الفني والمهني وتطبيق تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في التعليم. وناشدت الدول األعضاء تعزيز التعليم من أجل السالم في بلدانهم 

غير من أنظمة التعليم الرسمية و ودعت إلى تسريع االستخدام التربوي للتاريخ العام ألفريقيا في كل

 الرسمية.

عالوة على ذلك، سلطت مساعد المدير العام لليونسكو الضوء على بعض التحديات الناشئة التي تتطلب  19

تعزيز مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وبعضها تغير المناخ والكوارث الطبيعية وأزمات المياه 

اليونسكو بالعمل مع المؤسسات اإلقليمية مثل االتحاد األفريقي لتعزيز  والتنوع البيولوجي. وأكدت التزام

 حيز التعليم والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا.



HRST/STC-EST/EXP/DRAFT/Rpt(III) 
P a g e  5 

 

 

باإلضافة إلى ذلك، أبلغت الحضور باثنين من االنشطة الرئيسية لليونسكو سيجريان في القارة. ومن  21

بينما  0200في إفريقيا، في السنغال في عام المقرر عقد القمة العالمية للمياه، وهي األولى من نوعها 

 .0200تستضيف نيجيريا اجتماع مجلس التنسيق الدولي حول محمية اإلنسان والمحيط الحيوي في عام 

 

 

 من جدول األعمال: بحث تقرير الخبراء 5البند 

مناقشات الوزراء، أشار مكتب المستشار القانوني إلى مقرر المجلس التنفيذي بِشأن الوقف  لتوجيه 21

 المؤقت إلنشاء مؤسسات تترتب عليها آثار مالية وهيكلية.

 بحث الوزراء تقرير كبار المسؤولين/الخبراء واتخذوا قرارات بشأن البنود التالية:  22

 

 ( بحث نتائج لجنة العشرة3)

 إن الوزراء،  23

بنتائج القمة غير العادية األولى للجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة المناصرة  اطوا علماأح (أ)

 للتعليم والعلوم والتكنولوجيا؛

 9193( مبادرة المليون لمفوضية االتحاد األفريقي بحلول عام 9)

 الوزراء،   إن  24

 

ي مفوضية االتحاد األفريقبالمبادرة وتشجيع الشركاء، وخاصة القطاع الخاص للتعاون مع يشيدون  (أ)

في مجال توفير عرض نطاق عريض ترددي بأسعار معقولة للمنصات عبر اإلنترنت لتسهيل التدريس 

 والتعلم، و.

ومواصلة دعوة الشركاء  0200بدور الشركاء في تنفيذ مبادرة المليون بحلول عام يقرون  (ب)

 رة على مستوى الدول.والقطاع الخاص لدعم الدول األعضاء في التعجيل بتنفيذ المباد

 

 استراتيجية التحول الرقمي لالتحاد األفريقي( 1)

 :الوزراء إن  25
 

بتطوير استراتيجية شاملة قارية للتحول الرقمي حيث ستلعب دورا مهما في تحسين بيئة يرحبون  (أ)

 السياسات والتنظيم والبنية التحتية الرقمية والتعجيل بمجتمع واقتصاد رقمي شامل في أفريقيا، و.

الدول األعضاء وجميع األطراف المعنية للترويج من خالل التدخالت ذات الصلة  يدعون (ب)

والمهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري، واالبتكار الرقمي وريادة األعمال، فضال عن 

 البحث والتطوير حتى تستفيد القارة من الثورة الصناعية الرابعة.

 الطفولة المبكرة( التعليم والتنمية في مرحلة 4)



HRST/STC-EST/EXP/DRAFT/Rpt(III) 
P a g e  6 

 

 

 . إن الوزراء، 62

بالمفوضية للجهود المبذولة في مجال التعليم واإلعداد في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل )أ( يشيدون 

إنشاء مجموعة التعليم واإلعداد في مرحلة الطفولة المبكرة تحت مظلة استراتيجية التعليم القارية 

 ألفريقيا

ية لفهم نماذج ومستويات تمويل التعليم واإلعداد في مرحلة الطفولة إلى إجراء دراسة إقليم )ب( يدعون

المبكرة في اإلقليم والتوصية بالحلول العملية لتحقيق أولويات التعليم واإلعداد في مرحلة الطفولة 

 المبكرة في إفريقيا.

 

في  دادالمفوضية، بالشراكة مع تحالف أصحاب المصلحة في مجموعة التعليم واإلع )ج( يطلبون من

مرحلة الطفولة المبكرة الستراتيجية التعليم القارية، تعيين مناصرين وحشدهم لتعزيز الدعوة للمجاالت 

 ذات األولوية الرئيسية في التعليم واإلعداد في مرحلة الطفولة المبكرة.
 

 جهود حكومة سيشيل إلقامة مركز للتعليم والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة )د( دعموا

 

 التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية (5)

 إن الوزراء  62
 

 المحلية، اختصاصاتها، خطة االستراتيجية القارية لمجموعة التغذية المدرسية بالمنتجات أجازوا (أ)

 .0200- 0202عملها؛ ومؤشراتها للفترة 

 بالتقدم المحرز في تنفيذ التغذية المدرسية من قبل المفوضية  أحاطوا علما (ب)

جميع الدول األعضاء على زيادة االستثمار في التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية، وذلك  يحثون  (ج)

لالستفادة من اآلثار المتزايدة على مؤشرات التعليم والتعلم والصحة والتغذية والزراعة والتنمية 

 االقتصادية المحلية.

ية ممولة في التغذية المدرس المفوضية بتشجيع الدول األعضاء على تنفيذ برامج وطنية يطلبون من (د)

 بالكامل من الحكومات من خالل التعامل مع المزارعين المحليين في هذه المجاالت.
 

 ( النهوض بالمعلمين6)

 إن الوزراء،   62

 

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على تقديم دعم نشط لجائزة االتحاد  يحثون (أ)

إظهار التقدير للمعلمين على الصعيدين الوطني واإلقليمي كوسيلة األفريقي للمعلمين والترويج لها و

 لرفع مكانة مهنة التدريس وتسهيل تبادل أفضل الممارسات في تميز المعلمين في أفريقيا.

بالمفوضية لتأسيس جائزة االتحاد األفريقي للمعلمين التي تسعى إلى تكريم عمل يشيدون  (ب)

 قية.المعلمين المتميزين في القارة األفري
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المفوضية على توزيع البروتوكول القاري بشأن تنقل المعلمين على الدول األعضاء لمزيد  يحثون  (ج)

 من المشاورة.
 

 ( التعليم والتدريب الفني والمهني7)

 إن الوزراء.   62

 

بالمفوضية لوضع خطة العمل للعقد األفريقي للتدريب الفني والمهني وريادة األعمال  يشيدون (أ)

 وتوظيف الشباب 

الدول األعضاء والعاملين في ميدان التعليم والتدريب الفني والمهني على مواءمة  يحثون (ب)

سياساتهم واستراتيجياتهم في مجاالت التعليم والتدريب المهني والفني مواءمة وثيقة مع خطة عمل 

العقد هذه، وإجراء إصالحات في التعليم والتدريب الفني والمهني بما يستجيب لتطلعات الشباب 

 من خالل توفير المهارات الالزمة للتوظيف المربح وتوفير فرص العمل.

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والوكاالت الشريكة ذات الصلة إلى يدعون   (ج)

تعميم وتنفيذ خطة عمل العقد وتبادل الخبرات القطرية في مواجهة التحديات الكامنة في التعليم 

 فني وتوظيف الشباب من خالل منصة الحوار القارية.والتدريب المهني وال
 

ا لث لمعاهد الفنون التطبيقية في أفريقييالدول األعضاء إلى دعم إعادة تسمية رابطة الكومنو )د( يدعون

لتصبح "رابطة الجامعات التقنية والفنون التطبيقية في أفريقيا" وتشجيع الجامعات التقنية ومعاهد الفنون 

 انضمام إلى الرابطةالتطبيقية على 
 

 ( التعليم المبتكر في إفريقيا8)

 إن الوزراء، 03

بأهمية دور وجهود رابطة المناهج الدراسية األفريقية في دعم الدول األعضاء لمراجعة يقرون  (أ)

 وتطوير مناهجها الدراسية الوطنية لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين،

على العمل مع الدول األعضاء على إصالح مناهجها  رابطة المناهج الدراسية األفريقية يحثون (ب)

 الدراسية والنهوض بمهنة المعلمين وتطوير موارد التعلم المناسبة وتحسين نتائج التعلم

 ( التعليم المبتكر في إفريقيا2)

 إن الوزراء،   03
 

بالمفوضية وجمهورية السنغال وجمهورية بوتسوانا لنجاحها في تنظيم الدورتين السابقتين يشيدون  (أ)

لمعرض التعليم المبتكر في أفريقيا، وهو أمر ضروري لتنفيذ استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا 

يم واستراتيجية التعل 0205، واستراتيجية التكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام 04-06للفترة 

 .0261والتدريب الفني والمهني ألفريقيا نحو تحقيق أجندة 

على تنظيم معرض "االبتكار في التعليم في إفريقيا" كحدث سنوي للحفاظ على زخم  يوافقون (ب)

كذلك واالبتكار في التعليم في إفريقيا من أجل جذب ودعم المبتكرين الشباب في جميع أنحاء القارة، 

موعات االقتصادية اإلقليمية على دعم عمل المفوضية فيما يتعلق الدول األعضاء والمج يشجعون

 بتنظيم هذا الحدث.
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المفوضية توثيق االبتكارات المختارة وأفضل الممارسات لفائدة أصحاب المصلحة  يطلبون من  (ج)

بما في ذلك الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ وتشجيع إنشاء شبكة تضم 

 .قيين في ميدان التعليم لزيادة تقاسم الخبرات وتبادل المعلوماتالمبتكرين األفري
 

 ( ضمان الجودة والمواءمة في التعليم العالي31)

 ، إن الوزراء  06
 

الدول األعضاء إلى استخدام المعايير والمبادئ التوجيهية األفريقية لضمان الجودة من أجل يدعون  (أ)

 مراعاة الممارسات الجيدة الدولية .إدراجها في األطر الوطنية واإلقليمية، مع 

الدول األعضاء على المشاركة بنشاط في عملية تطوير إطار المؤهالت القاري األفريقي  يحثون (ب)

 وتقديم الدعم له .

 الجامعات على مواءمة أدوات التقييم الخاصة بها مع اآللية األفريقية لتقييم الجودة.يشجعون   (ج)

 

 ضمان الجودة واالعتماد في الدول األعضاء التي ال تتوفر فيهاإنشاء وكاالت وطنية ل )د( يشجعون
 

بشأن إنشاء وكالة االعتماد األفريقية  EX.CL/Dec.676(XX( إلى مقرر المجلس التنفيذي)ه( يشيرون 

من المفوضية تشكيل مجموعة عمل فنية تتولى وضع نظام أساسي يحدد اإلطار القانوني  ويطلبون

 والهيكل التنظيمي للوكالة اإلفريقية لضمان الجودة واالعتماد، و

 

الدول األعضاء على التعجيل بالتصديق على اتفاقية أديس في بلدانها مع إشراك الهياكل  )و( يحثون

 والسلطات الوطنية ذات الصلة.

الجامعات األفريقية على التوأمة والتعاون فيما بينها بغية تعزيز تبادل المعرفة واالبتكار  )ز( يشجعون 

 وتحسين جودة التعليم العالي في أفريقيا

 تعليم النساء لحو( اإلحاطة بالمستجدات من المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء 33)

 إن الوزراء  00

جندة وزراء التعليم على مناصرة أ ويحثونإلى أهمية تعليم النساء والفتيات في أفريقيا يشيرون  (أ)

االتحاد األفريقي بشأن تعليم الفتاة في بلدانهم، وكذلك رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم 

وى لالتحاد لمستوالتكنولوجيا على أن يناصرها في القارة ويقدم تقريراً سنوياً خالل الحوار الرفيع ا

 األفريقي عن النوع االجتماعي والتعليم.

للمركز الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا التابع لالتحاد األفريقي على  )ب( يعربون عن تهنئتهم

إشراك مختلف أصحاب المصلحة، مثل البرلمان األفريقي والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية وأجهزة 

مؤسساته المتخصصة والزعماء التقليديين والدينيين ومنظمات المجتمع المدني االتحاد األفريقي و

 واإلعالم والشباب، وخاصة الحكومات األفريقية، لتنفيذ السياسات المتعلقة بتعليم الفتيات والنساء.
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الدول األعضاء إلى اعتماد تدابير محددة إلعادة الفتيات إلى المدرسة بناء على إجراءات  )ج( يدعون

إيجابية، حيث ال تزال معدالت إتمام الدراسة لدى الفتيات منخفضة للغاية بسبب الحمل المبكر وزواج 

 األطفال والعديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية األخرى

 

سية امن الدول األعضاء تنفيذ إجراءات إضافية لرفع معدالت التحاق الفتيات بالنظم الدر )د( يطلبون

 واستبقائهن فيها ودعم ارتقائهن إلى التعليم العالي بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

 ( نظام معلومات إدارة التعليم39)

 إن الوزراء،  03
 

بالتقدم المحرز في تعزيز النظم الوطنية إلدارة معلومات التعليم باستخدام التقنيات  أحاطوا علما (أ)

 الجديدة والحديثة 

 

الدول األعضاء على ربط النظم الوطنية إلدارة معلومات التعليم الوطنية بالمنصة القارية  يشجعون (ب)

 لنظم إدارة معلومات التعليم لالتحاد األفريقي

 

الدول األعضاء على زيادة التمويل لتعزيز جمع البيانات التعليمية ونقلها وتحليلها  )ج( يشجعون

 ونشرها.

`  

-6333) 6363لعمل الخمسية الستراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار لعام تقرير عن تنفيذ خطة ا( ال31)

6332) 

 إن الوزراء،   03

بالتقرير وخطة العمل الخمسية لتعزيز تنفيذ استراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا  يرحبون (أ)

 بهدف تحويل القارة إلى اقتصاد قائم على االبتكار ؛ 0202لعام 

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات اإلقليمية على تنفيذ  يحثون (ب)

 خطة العمل على جميع المستويات في السنوات الخمس المقبلة قبل مراجعة االستراتيجية الحالية؛

م امن المفوضية تقييم تنفيذ خطة العمل الخمسية الستراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار لع يطلبون (ج)

وتقديم تقرير إلى اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم  0202لتمكين اإلصدار التالي لعام  0202

 والتكنولوجيا؛

دور أكاديميات العلوم ويكررون الحاجة إلى األكاديميات الوطنية والتعاون مع شبكة  يؤكدون مجددا (د)

 أكاديميات العلوم األفريقية

بالتعاون القوي بين المفوضية واليونيسكو لتحسين التعليم والعلم والتكنولوجيا واالبتكار في يشيدون   (ه)

المؤسسات اإلقليمية األخرى إلى التعاون في هذا الصدد من أجل تعزيز التنسيق  ويدعونالقارة، 
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 ر.اوالتآزر وتحقيق أقصى قدر من التأثير االجتماعي واالقتصادي للعلم والتكنولوجيا واالبتك

ولوجيا نالتكبإجراء مراجعة نهاية السنة الستراتيجية العلم و ،تمشيا مع خطة العمل الخمسيةيوصون،  (و)

، تمشيا مع خطة العمل، وإتاحة التحضير للمرحلة القادمة من االستراتيجية لعام 0202واالبتكار لعام 

0202  

 

 نكروما للتميز العلمي لالتحاد األفريقي( جوائز كوامي 33)

 إن الوزراء،  02

ببدء البرنامج سنويًا اعتباًرا من يناير والطلب من الدول األعضاء والمجموعات  علما   أحاطوا (أ)

االقتصادية اإلقليمية المساعدة في نشر معلومات البرنامج على نطاق واسع على المستويات اإلقليمية 

 واالبتكار؛ الوطنية لجذب المزيد من المتقدمين وزيادة شعبية العلم والتكنولوجيا

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء إلى تعزيز أوجه التآزر  يدعون (ب)

 مع برامج جوائز مماثلة على الصعيدين اإلقليمي والقاري من أجل اكتساب الكفاءة واالستدامة، 

ي للتميز العلم الدول األعضاء على التعاون مع المفوضية لدعم برنامج جوائز كوامي نكروما يحثون (ج)

 لالتحاد األفريقي ماليا.

المفوضية على توفير منبر إلتاحة الوصول إلى هذه المعلومات ونشرها في جميع أنحاء  كذلك يحثون (د)

 أفريقيا من الدول األعضاء والشركاء اآلخرين؛

امي وجوائز كمع التقدير بالعرض الذي قدمته جمهورية جنوب أفريقيا لتقديم الدعم المالي ل يرحبون (ه)

 ؛  للتميز العلمي لالتحاد األفريقيالمرموقة نكروما 

المفوضية على إطالق نداءات للحصول على الجوائز والمنح الدراسية والمنح وأي عروض  يشجعون (و)

 أخرى بجميع لغات االتحاد األفريقي إلتاحة الوصول العادل.

 

 

 برنامج المنح البحثية لالتحاد األفريقي( 35)

 

 إن الوزراء  02

ببرنامج المنح البحثية لالتحاد األفريقي كأداة مالية قارية لدعم وتشجيع البحوث التعاونية في يشيدون  (أ)

أفريقيا؛ وبناء قدرات المفوضية إلنشاء وإدارة نظام موثوق به وتنافسي للمنح كوسيلة إلشراك ودعم 

لتكنولوجيا تيجية العلم واالعلماء والباحثين األفريقيين للتعاون في أولويات بحثية مشتركة من استرا

 .0202واالبتكار ألفريقيا لعام 

 بالدعم الفني والمالي المقدم من االتحاد األوروبي لبرنامج المنح البحثية، يرحبون  (ب)

من المفوضية الدمج بين الصندوق األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار على النحو  يطلبون  (ج)

وصندوق التعليم األفريقي  0202تكنولوجيا واالبتكار لعام استراتيجية العلم وال المنصوص عليه في
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فريقي من المفوضية والبنك األ ويطلبونلتكوين صندوق واحد للتعليم والعلم والتكنولوجيا واالبتكار 

 هذا الصندوق؛وتفعيل للتنمية القيام بالعمل من أجل إنشاء 

ل القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المفوضية إلى التواصل مع الوزراء المسؤولين عن تموي يدعون (د)

 األخرى ذات الصلة لتحديد خيارات تمويل البحوث واالبتكار في أفريقيا؛

أيضا إلى ضمان إنشاء آليات مناسبة تسّهل ترجمة نتائج البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات  يدعون (ه)

 وعمليات تحفز التنمية االجتماعية واالقتصادية

على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتشجيع تجميع المعدات العلمية الدول األعضاء كذلك  يحثون (و)

الرئيسية وإنشاء مراكز مواضيعية إقليمية كبيرة مفتوحة للمجتمع العلمي األفريقي مع تمويل مشترك 

 أفريقي، ولكن أيضا أجنبي.

لقدرات مية لبناء ابمساهمة الرابطات والشبكات اإلقليمية األخرى مثل منتدى الجامعات اإلقلي يعترفون (ز)

 في مجال الزراعة لتطوير التعاون في مجال مواضيعي واضح للزراعة.
 

 ( الحوار الرفيع المستوى لسياسة االتحاد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار32)

 إن الوزراء،  02
 

بحوار السياسات الرفيع المستوى بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي بشأن العلم يشيدون  (أ)

مان استمرار الشراكة على ض وحثوالتكنولوجيا واالبتكار للتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج المتفق عليه 

 كة، وبناءاألنشطة الحالية وإيالء اهتمام خاص لمعالجة التحديات االجتماعية واالقتصادية المشتر

القدرات في مجال البحوث والهياكل األساسية، وتنمية رأس المال البشري، واالبتكار، وغير ذلك من 

 القضايا الشاملة؛

ا (ب) بالتقدم المحرز في تنفيذ شراكات البحث واالبتكار بشأن "األمن الغذائي  يشيدون أيض 

أصحاب المصلحة المعنيين  ودعوة، والتغذوي والزراعة المستدامة وتغير المناخ والطاقة المستدامة"

 في االتحاد األوروبي وأفريقيا إلى المشاركة في تنفيذ شراكات البحث واالبتكار؛

بالتركيز القوي على االبتكار من خالل شراكة االبتكار لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي يرحبون  (ج)

قات التعاونية بين قاراتنا لتسهيل نقل التي تم إقامتها مؤخًرا كإطار حاسم لتعزيز التحالفات والعال

التكنولوجيا واستيعابها؛ وبناء القدرات، والوصول إلى األسواق وإزالة الحواجز التي تعوق االبتكار 

 واإلبداع وكذلك تعميق الحوار والمشاركة بين واضعي السياسات والمبتكرين

لصياغة موقف موحد وأولويات المفوضية على ضمان قيام حوار مستمر بين الدول األعضاء  يحثون (د)

 لتوجيه جميع مجاالت التعاون حول العلم والتكنولوجيا واالبتكار في المستقبل

المفوضية على تقديم تقارير عن الشراكات األخرى مثل منتدى التعاون الصيني األفريقي  يحثون (ه)

العلم  ع القارة في مجال)الفوكاك(، ومؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا )التيكاد( اللذين يتعاونان م

 واالبتكار ؛ تكنولوجياو

 

 ( خدمات التنوع البيولوجي والنظام البيولوجي32)
 

 إن الوزراء،   02
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الدول  نويدعوإمكانات التنوع البيولوجي ألفريقيا من أجل التنمية وحفظه واستخدامه المستدام  أبرزوا (أ

األعضاء إلى تعزيز قيمة السلع والخدمات البيولوجية وزيادة االستثمارات في االستخدام المستدام 

 للموارد البيولوجية من أجل تحول أفريقيا؛

وال سيما معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الوراثية،  في االعتبارالقضايا الناشئة  يأخذون (ب

نية للحصول على المنافع وتقاسمها العادل والمنصف، مثل نقل والحاجة إلى تدابير عالمية ووط

 التكنولوجيا المناسب، وتنمية القدرات، والقيم النقدية على الصعيدين الوطني واإلقليمي، 

المفوضية بالتعاون مع شركائها على مواصلة دعمها في تنسيق مجموعة المفاوضين يشجعون  (ج

ن تحقيق مواقف أفريقية موحدة قوية في مجال السالمة األفريقيين بشأن التنوع البيولوجي لضما

 األحيائية والتنوع البيولوجي وتقاسم المنافع وتقاسم الموارد الوراثية.

إلى أن برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي لليونسكو في أفريقيا يقع في معظمها تحت  وإذ يشيرون (د

الحالية للمحيط  97ء إلى استخدام محمية الدول األعضا يدعونمسؤولية وزارات العلم والتكنولوجيا، 

الحيوي في إفريقيا كمواقع للبحث والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتعزيز االستدامة 

 البيئية ودعم مبادرة إنشاء صندوق لتمويلها على نحو مستدام؛ 

لزراعي آثاره؛ وزيادة اإلنتاج االدول األعضاء على تنفيذ تدابير للتصدي لتغير المناخ والحد من  يحثون (ه

 المستدام واألمن الغذائي؛ وتعزيز الحفاظ على الحياة البرية في أفريقيا

 ( تنفيذ السياسة واالستراتيجية األفريقية للفضاء32)
 

 إن الوزراء  33
 

امل االلتزام بالك ىالمفوضية والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء إل يدعون (أ

 بتنفيذ سياسة واستراتيجية الفضاء ألفريقيا؛

 دعوةوجمهورية مصر العربية بناًء على مقرر المؤتمر باستضافة وكالة الفضاء األفريقية  نوئهني (ب

 المفوضية ومصر إلى اإلسراع باتفاقية االستضافة وعملية إنشاء وكالة الفضاء؛

نفيذ مبادرة الرصد العالمي من أجل البيئة واألمن وأفريقيا بالتقدم الذي يجري إحرازه في تيرحبون  (ج

الدول األعضاء والمعاهد الوطنية واإلقليمية والقطاع الخاص للوصول إلى منتجات وخدمات  ويدعون

 مبادرة الرصد العالمي من أجل البيئة واألمن وأفريقيا من مراكز التنفيذ اإلقليمية

فوضية األوروبية إلى اإلسراع بإعداد المراحل التالية من مبادرة مفوضية االتحاد اإلفريقي والم يدعون (د

الرصد العالمي من أجل البيئة واألمن وأفريقيا واستكمالها وإطالقها من أجل أن تستفيد القارة من 

 اإلمكانات الكاملة للبرنامج، 

ي تنفيذ ت الشريكة فمع التقدير بالدعم الفني والمالي المقدم من المفوضية األوروبية والمؤسسايقرون  (ه

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية  ودعوةمبادرة الرصد العالمي من أجل البيئة واألمن وأفريقيا 

 اإلقليمية إلى مواصلة دعم تنفيذها؛
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 ( المجلس األفريقي للبحوث العلمية واالبتكار91)

 إن الوزراء،  33
 

لية معقولة للمشاريع الرائدة للمجلس من مفوضية االتحاد األفريقي بتخصيص موارد ما يطلبون (أ

 األفريقي للبحوث العلمية واالبتكار.

من الشركاء الدوليين وأصحاب رأس مال االستثماري في إفريقيا والمؤسسات المالية يطلبون أيضا  (ب

 اإلفريقية بالدعوة إلى تعبئة الموارد والمساهمة في المجلس األفريقي للبحوث العلمية واالبتكار

 تطبيق السياسات والتوصيات -مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا  ( حالة91)
 

 إن الوزراء،   36
 

علما بتقرير المرصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا وبجدوى بيانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار  أحاطوا (أ

 في تيسير عملية السياسات وصنع القرار،

 الدول األعضاء في جمع البيانات اإلحصائية واستخدامها وتبادلها؛بالجهود التي بذلتها يقرون  (ب

الدول األعضاء إلى توحيد الجهود المبذولة في إضفاء الطابع المؤسسي على جمع بيانات العلم  يدعون (ج

 والتكنولوجيا واالبتكار؛

 

 النيباد –( التقرير المرحلي لوكالة التنمية لالتحاد األفريقي 93)
 

 إن الوزراء،   30
 

بنهاية المرحلة الثالثة من مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا التي تشارك  علما أحاطوا (أ

النيباد ومفوضية االتحاد األفريقي من خالل  –في تنسيقها كل من وكالة التنمية لالتحاد األفريقي 

ات األفريقية الثالث عن التوقع المرصد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ واإلطالق المزمع للتقرير

 ؛ 0202في حدث جانبي خالل قمة رؤساء الدول والحكومات المقبلة في عام  0202لالبتكار لعام 

بالتقدم الذي أحرزه الفريق األفريقي المعني بالتكنولوجيات الناشئة الذي يقوم حاليا بتحليل  علما أحاطوا (ب

هي الذكاء االصطناعي والبطاريات من الجيل التالي المجموعة الثانية من التكنولوجيات الثالث، و

 وسلسلة الكتل. 

على مستوى  9194استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا ( تحديث الدول األعضاء عن تنفيذ 99)

 الدول

 إن الوزراء،   33
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من المفوضية اإلسراع في وضع نموذج إلعداد التقارير للدول األعضاء لتتبع التقدم المحرز  يطلبون (أ

 ومواءمة التقارير خالل اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا؛

ار طالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء المعنيين دعم تطوير وتنفيذ ا يدعون (ب

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا.رصد وتقييم استراتيجية 

 يتعلق بالعلوم المفتوحة فيما( 91)
 

 إن الوزراء  33
 

بإمكانية تغيير للعبة إلمكانات العلوم المفتوحة في أفريقيا للحد من أوجه عدم المساواة القائمة يقرون  (أ

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 0261نحو تنفيذ أجندة في العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتسريع التقدم 

المبادرات العلمية المفتوحة على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية لزيادة  دعموا وعززوا (ب

 الوصول إلى المعلومات والبيانات والمعرفة والشبكات العلمية وتقريب العلوم من المجتمع؛

 ادرة في بناء توافق عالمي في اآلراء بشأن العلوم المفتوحة؛باليونسكو ألخذ زمام المبيشيدون  (ج

بدعم والمساهمة بنشاط في العملية التشاورية والشاملة التي تقودها اليونسكو لوضع صك دولي  تعهدوا (د

توصية اليونسكو بشأن العلوم المفتوحة التي سيعتمدها  -جديد يضع المعايير بشأن العلوم المفتوحة 

 .0200يونسكو في عام المؤتمر العام لل

 ( الفضاء الجوي94)

 إن الوزراء،  32
 

بأهمية الطقس الفضائي، كما هو منصوص عليه في استراتيجية الفضاء األفريقية، ويحثون يقرون  (أ

 الدول األعضاء على إيالء مزيد من العناية إلى آثار الطقس الفضائي على األرض؛

تعيين جمهورية جنوب أفريقيا مؤخرا من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني لتوفير معلومات  الحظوا (ب

ساعة وفي كل  05الطقس الفضائي لجميع الرحالت الجوية داخل المجال الجوي األفريقي على مدار 

أيام األسبوع، ويرحبون بعرض جنوب أفريقيا الناجح لتوفير معلومات الطقس الفضائي لقطاع 

 لطيران، وبالتالي ضمان سالمة األرواح في القارة األفريقية؛ا

بمشاركة البلدان األفريقية األخرى في استضافة األجهزة المكانية لتعزيز قدراتنا البحثية يرحبون  (ج

 وقدراتنا الخاصة بالتطوير العلمي في هذا المجال الهام وبالتالي تعزيز حياة مواطنينا ؛ 

فوضية والجماعات االقتصادية اإلقليمية للتعاون مع جمهورية جنوب الدول األعضاء والم يدعون (د

 إفريقيا بشأن هذه المبادرة العالمية.

 ( تطبيقات تكنولوجيا الطاقة النووية95)

 إن الوزراء،  32



HRST/STC-EST/EXP/DRAFT/Rpt(III) 
P a g e  15 

 

 

بشأن مساهمة  0227( الصادر في X) EX.CL/Dec.339) إلى مقرر المجلس التنفيذي يشيرون (أ

 والتنمية المستدامةالطاقة النووية في السالم 

من اللجنة األفريقية للطاقة النووية والشركاء االستراتيجيين لالتحاد األفريقي، بالتعاون مع  يطلبون (ب

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع برامج البحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، 

 االستخدام السليم واآلمن للطاقة النووية. والشروع في التعليم والتدريب لبناء القدرات من أجل 
 

للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم من جدول األعمال: تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الرابع  6 البند

 والتكنولوجيا

 

للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم  حكومة رواندا عرضا الستضافة الدورة العادية القادمة قدمت 32

 . ستُجري المفوضية وحكومة رواندا مشاورات لتحديد الموعد.0200يا في والتكنولوج

 

 0202للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا في  وافق االجتماع على عقد دورة استثنائية 32

 وقد قدم الوزير السنغالي عرضا الستضافة هذه الدورة االستثنائية.

  

 سنوية للجنة  اقترح االجتماع عقد دورات عادية 33

 

 ما يستجد من أعمال :7البند 

تقدمت ناميبيا ونيجيريا والبنك األفريقي للتنمية على التوالي إلى الوزراء للحصول على معلومات   33

مسابقة المهارات العالمية في أفريقيا واستخدام التكنولوجيا في القضاء على المالريا في افريقيا 

 وصناديق التعليم.

 

 

 9191العالمية في أفريقيا  ألف. المهارات

 

قدمت معالي الدكتورة كاندجي مورانجي وزيرة التعليم العالي والتدريب واالبتكار بجمهورية ناميبيا  36

إلى  04عرضا حول مسابقة المهارات العالمية في أفريقية القادمة التي ستعقد في ناميبيا في الفترة من 

العالمية في أفريقيا تهدف إلى زيادة االستثمارات . وأوضحت أن مسابقة المهارات 0202أكتوبر  10

والتميز في تنمية المهارات من أجل وضع جدول أعمال يركز على اإلنسان بهدف التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. ويجب أن تكون مجاالت التركيز الرئيسية هي بناء قدرات الدول األعضاء ومؤتمر 

 ضاء للمشاركة في هذا الحدث.المهارات. وتمت دعوة جميع الدول األع
 

 باء. استخدام التكنولوجيا النووية للقضاء على المالريا في أفريقيا

 

قدم معالي أوجبونايا وزير العلوم والتكنولوجيا بجمهورية نيجيريا عرضا حول استخدام التكنولوجيا  30

ريقية مما في البلدان األفالنووية للقضاء على المالريا في إفريقيا. وتعد المالريا مشكلة صحية كبيرة 
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يؤدي إلى الوفاة التي تؤثر بشكل خاص على النساء واألطفال وتقلل من إنتاجية القوى العاملة. وهناك 

حاجة للقضاء على المالريا في أفريقيا من خالل تعقيم البعوض الذكري واألنوفلس باستخدام التكنولوجيا 

ق استخدام هذه التقنية لتقليل عدد الذكور تدريجيا لتحقيالنووية. ويتم تشجيع جميع الدول األعضاء على 

 ذلك الحد من النسل وبما يؤدي إلى القضاء على المرض.
 

  االصطناعيلذكاء القارية ل ستراتيجيةاال –جيم 

قدمت جمهورية مصر العربية عرضا حول الذكاء االصطناعي. أشار مقدم العرض إلى أن مستقبل  33

الذكاء االصطناعي، وتُقدّر مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بقرابة العالم سيكون بقيادة 

تريليون دوالر أمريكي. تحتاج إفريقيا إلى تطوير استراتيجية قارية بشأن  01من حوالي  04.4%

الذكاء االصطناعي تتطلب تنمية القدرات في مجال التعليم والبحث والتطوير واالبتكار مع وجود بنية 

ية مناسبة، ذات صلة بأفريقيا. توصي مصر بالتكامل والتنسيق والتآزر بين مختلف إدارات مفوضية تحت

 االتحاد األفريقي في تطوير استراتيجية الذكاء االصطناعي.
 

جتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للتعليم من جدول األعمال: بحث واعتماد تقرير وقرارات اال 8البند 

  وجياوالعلم والتكنول
 

 بحث الوزراء التقرير واعتمدوه 33
 

 الجلسة الختاميةمن جدول األعمال:  2البند 
 

ن تقديره لجميع ع للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا الدورة العادية الثالثةأعرب رئيس  32

وأكد مجددا التزامه خالل فترة واليته بالعمل مع  ،ةالمثمرالدول األعضاء والمشاركين للمداوالت 

األهداف اإلنمائية المستدامة  0261المفوضية والدول األعضاء والشركاء اإلنمائيين لمعالجة أجندة 

 ألفريقيا.
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