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   للعلم والتكنولوجيايإنشاء مرصد أفريق

  ستوائية ال غينيا ايواإلبداع ف

  )ستوائيةالبند اقترحته حكومة جمهورية غينيا ا(

  

  :مقدمـة

، اعتمد رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقى معاهدة 1991فى عام   

 فى 1993 – 1992 خالل توتم. االقتصادية األفريقيةأبوجا المؤسسة للجماعة 

إطار هذه المعاهدة صياغة مشروع بروتوكول حول العلم والتكنولوجيا من بين 

  :أهدافه ما يلى

تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للدول األعضاء من خالل   )أ 

 تنمية مختلف قطاعات حولبرامج علمية وتكنولوجية تتمحور 

  االقتصاد،

 والقارية المسئولة عن واإلقليميةتعزيز المؤسسات والمراكز الوطنية   )ب

 بغية تحسين نتائج األبحاث وتسوية والتكنولوجي العلميالتطور 

  المشاكل االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا،

وضع سياسات وطنية تتمحور حول تطوير تطبيقات العلم   )ج

طات الوطنية لتحقيق والتكنولوجيا بغية تسهيل إدماجها فى المخط

  التنمية االقتصادية واالجتماعية،

 والتنمية العلميإعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية لبرامج البحث   )د

  التكنولوجية لمواجهة احتياجات القارة،

  

خالل االجتماع الذى عقده الوزراء األفريقيون فى إطار النيباد فى   

لتزامهم بتعزيز ا، أكدوا 2003  نوفمبر7 و6 يرج بجنوب أفريقيا يوميجوهانسب

 فى بلداننا وتطبيقاتهما خاصة فى مجال القضاء ي واإلبداع التكنولوجيالبحث العلم
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، جرى تطوير خطة العمل األفريقية المدعمة حول العلم 2005فى عام   

 فى قمة الخرطوم فى يناير يوالتكنولوجيا، قبل اعتمادها من جانب المجلس التنفيذ

  . EX.CL/DEC.254 (VIII) بموجب المقرر 2006

  

 فى تجسيد إن خطة العمل األفريقية المدعمة حول العلم والتكنولوجيا تسهم  

 من أجل التكامل والتنمية وبروز أفريقيا فى المجتمع يرؤية االتحاد األفريق

من خالل تطبيق العلم والتكنولوجيا بغية القضاء على الفقر  للمعرفة يالعالم

قتصاد الومكافحة األمراض ووقف تدهور البيئة وتعزيز القدرة على التنافس ل

  . بكاملهياألفريق

  

 يدية الثامنة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقخالل الدورة العا  

 لرؤساءا ، اعتمد2007 يناير 30 و29 ي عقدت فى أديس أبابا، إثيوبيا، يوميالت

 من أجل التنمية، وأقروا بضرورة يإعالنا حول العلم والتكنولوجيا والبحث العلم

ا على أحسن وجه حتى إنشاء وتعزيز المؤسسات األفريقية لتمكينها من القيام بعمله

  .يمكن استعمال نتائج هذه األبحاث فى تسوية المشاكل االجتماعية والبيئية ألفريقيا

  

 واعتمدوا أيضا المقرر ،سهام فى التنمية االجتماعية واالقتصاديةإلوفى ا  

ASSEMBLY/AU/DEC.161 (VIII) حول العلم والتكنولوجيا.  

  

  :إن هذا المقرر  
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دوائر التأسيس لطالق سنة إل يكرس ي الذ2007يرحب ويساند إعالن 

 للدفاع عن العلم والتكنولوجيا واإلبداع فى أفريقيا، 

 إلى إنعاش البحث والتنمية فى أفريقيا،  بإلحاحالدول األعضاء يدعو

وتعزيز استراتيجيات اإلبداع لتحقيق الرفاهية والتنمية االقتصادية من خالل 

، 2010المحلى لهذا الغرض خالل عام  الناتج يمن إجمال% 1تخصيص أقل من 

  ،مكما تم االتفاق عليه بموجب مقرر الخرطو
 

 يساند أيضا إنشاء منظمة أفريقية للملكية الفكرية،

قامة تعاون بين الجنوب والجنوب والشمال والجنوب فى إيقر بضرورة 

 .الشراكات الدوليةمجال العلم والتكنولوجيا لتنمية دورهما فى 

  

 :قتراحا  -ثانيا

 والدول األعضاء فى االتحاد األفريقيقام رؤساء دول وحكومات االتحاد   

 للشراكة بين أفريقيا االستراتيجياالتفاق  بتوقيع 2007 فى ديسمبر األوروبي

 8ولوية رقم األب تتطلو.  وكذلك خطة عمل لشبونة ذات الصلةاألوروبيواالتحاد 

.  إدماجها فى االتفاقينبغي التي تحديد المبادرات ذات األولويةمن أولويات العمل 

 تم تحديدها ضمن هذا السياق، التي  عشرةويتمثل أحد المشاريع الرئيسية التسعة

  . للعلم والتكنولوجيا واإلبداعأفريقيفى إنشاء مرصد 

  

، أوصت هيئة مكتب 2008 عقد فى أبوجا فى ديسمبر الذيخالل االجتماع   

، األفريقي لالتحاد  األولىشاريع الرئيسية الثالث بالماألفريقي الوزاريالمؤتمر 

 يسير فى اتجاه تنفيذ خطة العمل المدعمة الذي اإليجابيوأثنت على هذا المسعى 

  .من أجل العلم والتكنولوجيا

  

وأعرب أعضاء هيئة المكتب عن عزمهم على المشاركة فى تعبئة الكفاءات   

  .لتنفيذ هذه المشاريع النوعية
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ه أعاله، طلب رؤساء الدول والحكومات تنفيذ خطة بناء على ما سبق ذكر  

العمل المشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة فى هذا االتجاه من جانب الدول 

واإلبداع األفريقية لدعم القدرات األفريقية من خالل استعمال العلم والتكنولوجيا 

  .لتحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا

  

  االستوائيةإن حكومة غينيا 

   للعلم والتكنولوجيا واإلبداع، األفريقيتقترح استضافة مقر المرصد   )أ 

  كمساهمة عينية منها، تقترح تخصيص مبنى للرصد ،  )ب 

 المحلى والقطاع الخاص على مساندة المدنيتلتزم بتشجيع المجتمع   )ج

  هذه المبادرة،

 كيأمري دوالر 3ر600ر000تلتزم أيضا بتقديم مساهمة مالية قيمتها   )د 

تركيب األجهزة، وتعيين العاملين األساسيين،  اتفولتغطية مصر

  .والتسيير

  

 المساهمة بتمويل مرتب فريقياأل االتحاد فيالدول األعضاء يتعين على   

وتلتزم أيضا . ركا فى كل بلد مشاالختصاصموظف على األقل من ذوى 

 دوالر 2ر600ر000 بحوالي تقدر التي (اإلدارةالمساهمة فى تمويل تكاليف 

  ). فى السنةأمريكي

  

. ، من ناحيته، تكاليف تشغيل وتجهيز المرصداألفريقييغطى اإلتحاد   

لى مساعدة منظمات دولية أخرى عند الحاجة لتغطية هذه إويمكن له اللجوء 

  .التكاليف
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  : للعلم والتكنولوجيا واإلبداعاألفريقيالمرصد   -ثالثا

  :األهداف العلمية -ألف

  

األفريقية المعززة حول العلم والتكنولوجيا واإلبداع، من المفروض طبقا للخطة 

أن يلعب المرصد دورا حاسما في جرد وجمع المعطيات، والتدريب ونشر 

 .المعلومات في مجال العلم والتكنولوجيا واإلبداع في أفريقيا
 
إدارة عملية جمع اإلحصائيات في مجال العلم والتكنولوجيا : التنسيق  ) أ

  اع المتعلقة بالبلدان األفريقية؛واإلبد
 
  ضمان مواءمة المناهج والمصطلحات المستعملة من أجل : المعطياتجمع  )ب

التنسيق وجمع المعطيات في البلدان المشاركة وتنمية المؤشرات المناسبة 

 المعطيات في الوقت المحدد؛ وجمع

نماذج  تنمية القدرات من خالل التدريب والمعاينة والتصنيف و:التدريب  ) ج

دراسة العينات وكذلك االستشارات العملية حول تصنيف البلدان ومؤشرات 

  .التوجه واستخدام المؤشرات القائمة على األدلة في إعداد السياسات

  ؛"مجلة آفاق المعلومات" إعداد ونشر :نشر المعلومات  ) د

  

 اقترح أن يقدم مدير المرصد مباشرة التقرير إلى المؤتمر :اإلشراف -باء

  . فريقي حول العلم والتكنولوجياري األالوزا

  

  :المرحلة القادمة  -جيم

ينيا غلوب دعم االتحاد األفريقي ومنظمة اليونسكو لمساعدة حكومة المط

  االستوائية في إنشاء المرصد،
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تنمية واعتماد مؤشرات مشتركة بين جميع البلدان األفريقية حول  - 1

  .العلم والتكنولوجيا واإلبداع

  

ب النيباد للعلم والتكنولوجيا، من الممكن تنمية جملة من مثلما أكد مكت

المؤشرات لوصف نظام تنمية العلم والتكنولوجيا واإلبداع في كل بلد أفريقي ومن 

وستكون هذه المؤشرات أكثر نفعا إذا . أجل دعم العمليات السياسية والنقاش العام

هذا الصدد، يجب في . ما تمت مقارنتها بمؤشرات البلدان األفريقية األخرى

التوصل إلى اتفاق فيما بين البلدان األفريقية حول التعريفات واإلحصائيات 

والمؤشرات ومناهج جمع المعطيات وكذلك تحليل المعطيات على مستوى القارة 

  .األفريقية

  

اقترح أن يقوم النيباد بإنشاء مجموعة عمل تتكون من خبراء إلعداد الوثيقة 

شرات المقترحة والتوجيهات من أجل القيام بهذه الدراسة الالزمة مع إدراج المؤ

سيكون هذا أساسيا إلعداد العملية الحكومية المشتركة التي ستمكن . بشكل جيد

البلدان األفريقية من االتفاق على المصطلحات والمناهج وفي حالة عدم توفر ذلك 

  .اقتراح تعريفات ومناهج مناسبة على السلطات الحكومية المعنية

  

من الضروري أيضا أن تلعب النيباد دورا رياديا في التنسيق مع االتحاد 

  .األفريقي والمؤسسات المعنية األخرى في تنمية واعتماد المؤشرات األفريقية

  

يعتبر التدريب هدفا أساسيا لإلدارة التدريجية للمرصد وجمع المعطيات ذات 

كو دورا هاما في المساعدة يوصى بأن تلعب اليونس. النوعية التي يمكن مقارنتها

واالستشارة والتنسيق الوثيق مع االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية إلقليمية 

  .والمؤسسات المعنية األخرى في إعداد وسائل التدريب

  



ASSEMBLY/AU/8 (XII) ADD.5 
Page 7 

 
إن إعداد ونشر المجلة األفريقية حول آفاق المعلومات مسألة هامة جدا 

  . السياسات ذات الصلةبالنسبة للقارة األفريقية في مجال إعداد

  

يجب أن يلعب االتحاد األفريقي والدول األعضاء دورا نشطا في إنجاح هذه 

  . المبادرة في سياق تنفيذ الخطة األفريقية المدعمة للعلم والتكنولوجيا واإلبداع
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   حول العلم والتكنولوجيا واإلبداعيالمرصد األفريق

  الميزانية السنوية

  

  بالدوالر األمريكيالمبلغ               البيان

  

  1،300،000          نفقات العاملين.  ألف

 المدير

  )قتصاديوناحصائيون، المعلومات والتكنولوجيا، إ(االختصاصيون 

  

   1ر200ر000            نفقات اإلدارة  .باء

   النشرات*

  الخبراء االستشاريون* 
  سفر العاملين* 

  .سفر المشاركين فى االجتماعات* 

  التجهيزات والصيانة* 

  ...)الهاتف، الفاكس (االتصاالت  *
  التوريدات المكتبية*
   أجهزة الكمبيوتر*
  التدريب*
  االجتماعات*

  

  100ر000         النفقات غير المتوقعة- جيم
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    2،600،000            الميزانية السنوية

  1،000،000         كلفة عملية تركيب التجهيزات

   التوريدات المكتبية.

   كتب المكتبة.

  لمتوقعةالنفقات غير ا. 

  

  الميزانية السنوية بما في ذلك تكلفة

  3،600،000             تركيب التجهيزات

  ـ
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  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

  )اليونسكو(
  

  يقي للعلم والتكنولوجيا واإلبداعمرصد أفر

  ـ
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 :خلفية -1

، صدارة مؤتمر 2007 والتكنولوجيا ألفريقي، في يناير احتل برنامج العلم

 بشأن العلم ASSEMBLY/AU/DEC.161: قمة االتحاد األفريقي الذي اتخذ المقرر

 مؤيدة كعام الشروع في الدوائر والجهات ال2007والتكنولوجيا وأعلن من ثم عام 

 اإلعالن الصادر عن اوقد دع. للعلم والتكنولوجيا واإلبداع في أفريقيا وبنائها

المؤتمر، اليونسكو والمنظمات الثنائية ومتعددة األطراف األخرى إلى دعم الدول 

األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقي إلى تنفيذ مقرر 

  .القمة بشأن العلم والتكنولوجيا

، EX/DECISION 56 176:  المجموعة األفريقية بموجب المقرروقد طلبت

من المدير العام إعداد خطة عمل توضح للكيفية التي تنوي بها اليونسكو اإلسهام 

في تنفيذ المقررات المعتمدة واإلعالن الصادر عن رؤساء الدول والحكومات 

س أبابا، إثيوبيا في يناير خالل مؤتمر قمتهم الثامن الذي عقد في أدي األفريقيين

  على الوثيقة177 لليونسكو خالل دورته الـيوقد وافق المجلس التنفيذ. 2007

177/EX/DECISION 16 التي تحدد خطة عمل اليونسكو التي وافق عليها 

 من EXB/DECISION 16وطلب المقرر . 2007المؤتمر العام في نوفمبر 

العلم والتكنولوجيا التابعة لألمم المتحدة اليونسكو، بوصفها وكالة رائدة لمجموعة 

لدعم النيباد التابعة لالتحاد األفريقي، لكن تواصل تنسيق أعمالها مع منظمات األمم 

المتحدة المختصة األخرى عالوة على المؤسسات الثنائية ومتعددة األطراف وذلك 

  .بغية ضمان تنفيذ منسق ومتماسك لخطة العمل

 على أهمية وجود مرصد أفريقي للعلم EX/DECISION 16 177أكد المقرر 

 ممثلة -  وقطاع العلوم الطبيعيةUISوالتكنولوجيا واإلبداع، وسوف تتعاون 

 اإلعداد لدراسة جدوى  مع النيباد التابعة لالتحاد األفريقي فيSC/PSDبواسطة 

لم التمعن في مستقبل العل مرصد أفريقيا للعلم والتكنولوجيا واإلبداع يغإلقامة وتش

كاً لدورها الهام في اوإدر). مؤشرات العلم والتكنولوجيا(والتكنولوجيا في أفريقيا 
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  : المشروعوصف -2

ن تعزيز المقدرة في العلم من أجل التنمية المستدامة، وتسخير ثمار إ

شافات العلمية لتخفيف حدة الفقر وللمجتمعات السلمية، يمكن تحقيقها فقط من تكاالس

خالل إطار شامل للعلم والتكنولوجيا يضمن تجسيد نتائج أبحاث العلم والتكنولوجيا 

جة المسائل المجتمعية، وإن تحديد االحتياجات الخاصة ببناء مثل هذا واإلبداع لمعال

النظام يمكن تنسيقه فقط عن طريق تنظيم اإلمكانيات الموجودة حالياً فيما يتعلق 

  .بالقيمة المضافة المجتمعية

كيف يمكننا التأكد من أن المعرفة العلمية تستمر في دفع التنمية إلى األمام 

 يمكن استرعاء باهتمام الحكومات إلى الحاجة لالستثمار في  وكيففي مجتمعاتنا؟

 احتياجات المواطنين، وجعلها تتمخض عن سياسات العلوم التي تأخذ في الحسبان

وإن الهدف من هذا المشروع هو تنظيم مجموعة من األنشطة لتنظيم  علمية فعالة؟

  .ةالمقدرة في العلم والتكنولوجيا واإلبداع عبر القارة األفريقي

  

  :واإلبداعوالتكنولوجيا تنظيم المقدرة في العلم 

 ؛يستخدم في تشكيلة من السياقات وبمفاهيم مختلفة" بناء القدرات"إن التعبير 

جه التحديد تعليم د فقط، هو على وحوهو يستخدم مرارا باإلشارة إلى جانب وا

  .وتدريب العلماء

 أنشطة تعزز ونحن نحدد المفهوم هنا في معنى واسع لكي يتضمن أية

قدرات األفراد والمؤسسات والمنظمات لإلسهام من أجل التسخير الفعال لتطورات 

  .العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة

التنظيم على نطاق أفريقيا للمقدرة في العلم "إن المشروع المقترح 

التكنولوجيا بهدف إلى تهيئة مسح شامل للمقدرة في العلم و" والتكنولوجيا واإلبداع
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إن الخلفية الخاصة بمقدرة العلم والتكنولوجيا واإلبداع متغايرة العناصر 

دان األفريقية، وأن غرض هذا المشروع هو تنظيم المقدرة الحالية للغاية في البل

للعلم والتكنولوجيا واإلبداع في العلم، بواقع كل بلد، لتعزيز الحوار الدولي فيما بين 

الشمال والجنوب وفيما بين الجنوب والجنوب واستنباط إطار مقترح من شأنه 

.  واإلبداعاعلم والتكنولوجيتهيئة وسيلة للبلدان معالجة الثغرات في مقدرة ال

وسيعتمد هذا اإلطار على المبادرات التي تم سلفا وضعها بواسطة مفوضية االتحاد 

والمجموعات االقتصادية األفريقي، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 

اإلقليمية، ومجموعة األمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا، وأكاديمية العالم الثالث 

ومن . م، ومعهد اليونسكو لإلحصائيات، والمعاهد والمنظمات الدولية األخرىللعلو

حيث يمكن للبلدان التحديث على أساس " دائرا"المقترح أيضا أن يكون هذا اإلطار 

  .سنوي بغية قياس التقدم المحرز فيما يتعلق بالمقدرة

  

  :تطوير مستقبل للعلم والتكنولوجيا واإلبداع

رح يتماشى تماما مع توصيات اجتماع المؤتمر إن هذا المشروع المقت

 ويدعو إلى 2003الوزاري األفريقي بشأن العلم والتكنولوجيا الذي عقد في عام 

ة لتسخير وتطبيق وتطوير العلم والتكنولوجيا رالحاجة الماسة إلى بناء قدرات القا"

تنافس بغية القضاء على الفقر ومحاربة األمراض وكبح التدني البيئي وتحسين ال

  ."االقتصادي

وسيخلق هذا المشروع مستقبال للعلم والتكنولوجيا واإلبداع لتنظيم فرص 

للنمو المستدام، والمساعدة في تهيئة إدارة المعرفة في العلم والتكنولوجيا واإلبداع 
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ويمكن فقط عن طريق تنظيم خلفية العلم والتكنولوجيا واإلبداع، تسخير جيل 

المعرفة العلمية والفنية من خالل سياسات فعالة للعلم والتكنولوجيا واإلبداع ذات 

وأن المعلومات القيمة المنبثقة عن هذا . صلة بتطوير وتطبيق العلم والتكنولوجيا

  . األفريقي للعلم والتكنولوجياف تهيئ المستقبل للمرصدالمشروع سو

إن المشروع غير الشامل المقدم لتنظيم القدرات يركز على ما تعتبره األقاليم 

وتحتاج جميع . المختصة في أفريقيا كمناهج واعدة لبناء القدرات في مجال العلم

األطراف إلى بناء القدرات وتعزيز المؤسسات بغية تلبية المطالب المتزايدة لتطور 

 والتكنولوجيا وإدراك أن هذا يمثل تحديا رئيسيا للبلدان النامية والبلدان ذات العلم

ومن المهم تحديد االحتياجات والقدرات الحالية وأنشطة بناء . االقتصاديات العابرة

القدرات وتقديم أمثلة لما تعتبره البلدان األفريقية كأفضل ممارسة في بناء القدرات 

  .في مجال العلم

  

  :د األفريقي للعلم والتكنولوجيا واإلبداعدور المرص

سيكون أحد األدوار الرئيسية للمرصد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واإلبداع 

هو إطالع صانعي القرار ومختلف أصحاب المصلحة عن حالة األبحاث والتنمية 

واإلبداع ومتابعة تطورات األنظمة الوطنية لألبحاث واإلبداع وقياس أثر سياسات 

وسيقوم في هذا الصدد بتطوير وتقديم مختلف الوسائل . لم والتكنولوجيا واإلبداعالع

 وسوف يسهم في D & Tالتي يتعين استخدامها للتكفير االستراتيجي حول أنظمة 

  :تقييم السياسات المتماثلة

إصدار إحصائيات منتظمة يمكن االعتماد عليها عالوة على مؤشرات يمكن 

) المخرجات(واإلنتاج ) المدخالت(رنات الدولية للموارد نسخها للتمكين من المقا

 .في مجال العلم والتكنولوجيا واإلبداع وأثر السياسات

االحتفاظ بمخزون من الموارد الرئيسية الكافية في المسائل المتعلقة بالعلم 

 .الخاصة/والتكنولوجيا واإلبداع في كل من القطاعات األكاديمية والعامة
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 :اإلطار الزمني - 3
  بمجرد أن يتم توفير األموال  البداية المخططة   سنوات4- 3  الفترة الزمنية المقدرة

 
 :األهداف - 4

  :الغاية الشاملة

  :وصف الغاية الشاملة

تهيئة إطار أفريقي مشترك بشأن القدرات الحالية للعلم والتكنولوجيا واإلبداع 

 .يا واإلبداعفي قاعدة بيانات مستدامة تكمن في مرصد أفريقي للعلم والتكنولوج

سياسة العلم، فعالة، وبغية أن تكون التدابير والمداخالت القائمة على أساس 

وكما تمت اإلشارة . ينبغي فيها أن تكون قائمة على أساس الدليل، وشاملة ومتكاملة

أعاله، فإنه على الرغم من أن هناك أساسا هائال للدليل على سياسة فعالة، فإن 

وأن .  ألبحاث تقوم على أساس أفريقي لتكوين السياسةهناك افتقارا غير متكافئ

اإلستراتيجية الشاملة لهذا المشروع هي شغل ثغرة األبحاث هذه من خالل خلق 

 .تنظيم لمقدرة العلم والتكنولوجيا واإلبداع على نطاق أفريقيا

سيخلق هذا المشروع مستقبال لتنظيم العلم والتكنولوجيا واإلبداع لفرص 

ام ويساعد في تهيئة إدارة المعرفة في العلم والتكنولوجيا واإلبداع للنمو المستد

ية موتزويد الحكومات بالوسائل والمؤشرات الالزمة لربط نتائج المعرفة العل

 .بالسياسات القائمة حاليا

  :األهداف بالتفصيل

  وصف الهدف الرقم
لدقيق اإلسهام في تطوير العلم والتكنولوجيا للقارة عن طريق التحليل ا  1

يقوم على أساس "للوضع المستمر واإلجراءات التالية في منهاج 

  ".االحتياجات
وضع خالصة وافية لمعلومات تتعلق بمقدرة العلم والتكنولوجيا واإلبداع   2

  .54لكل من الدول األفريقية األعضاء الـ

، TWASالقيام من خالل مراجعة للمواد المطبوعة بالتعاون الوثيق مع 
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  . التحتية القائمة حاليا على العلماء األفريقيين الشبابةدراسة أثر البني  3

تحديد بيئات العلم والتكنولوجيا واإلبداع المؤدية إلى األبحاث والتعليم في 

  .مجال العلوم من خالل أفضل الممارسات
وضع توصيات عريضة تقوم على أساس أفضل الممارسات لبناء مرحلة   4

العلم والتكنولوجيا واإلبداع في أفريقيا لدعم التنمية استهاللية لمقدرة 

  .المستدامة

الستخدامها أيضا لدعم عملية إقامة مراكز أبحاث، وتعزيز دمج العلم 

والتكنولوجيا في خطط التنمية الوطنية وتشجيع اقتسام الخبرات، وتطوير 

  .الشبكات
ياسة وأثرها على تحليل مقدرة العلم والتكنولوجيا واإلبداع وتفاعالت الس  5

  .CPAاالحتياجات المجتمعية وتنفيذ 
وضع وسائل ومنهجية مشتركة لجمع وتثبيت البيانات بشأن العلم   6

  .المدخالت للمرصد األفريقيوالتكنولوجيا واإلبداع للقارة األفريقية وتوفير 
 وذلك CPAسيتم استخدام هذا التنظيم على نطاق أفريقيا كمورد في تنفيذ   7

ون مع النيباد التابعة لمفوضية االتحاد األفريقي ومع الحكومات بالتعا

  .األفريقية

 :األنشطة والتكاليف التقريبية - 5

  .اللقب والوصف المسرود لكل نشاط من المخطط أن يلبي األهداف: النشاط

إنجازات ملموسة محددة ويمكن التحقق منها وذلك مثل التقارير : اإلنجاز

  .وتقارير الدراسات، الخوالمحاضر ووثائق السياسة 

  ضروري؛= 2؛ )المتطلب األدنى(هام /إلزامي= 1: األولوية

  .مما يسر الحصول عليه = 3
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  الرقم

  

التكاليف   األولوية  الوصف  النشاط

  التقريبية

  )بالدوالر(
مراجعة للمواد   1

المطبوعة، مقارنة 

المعلومات الموجودة 

  .حاليا

فى تحليل أول، سيتم تحديد الحالة مع  -

،  UISالبيانات الحالية بالتعاون الوثيق مع 

TWAS ،وأكاديميات العلوم ،

والوزارات، ومؤسسات األبحاث، 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ولجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 

 ..لخ ا،األفريقيومفوضية االتحاد 

 تمت التيانات سيتم بعد ذلك عرض البي -

 أول يهدف إقليميمقارنتها، على اجتماع 

إلى وضع المنهجية المشتركة ووسائل 

وسيتم تنفيذ التحليل . لجمع البيانات

الخاص بنتائج األبحاث هذه أوال إلى كل 

وسيجرى هذا على .  قدماالمضيبلد قبل 

فحوى وتنفيذ السياسة ) أ: (ثالث مراحل

حتية تحليل البنية الت) ب(المؤسسية 

تمكين البيئات العلمية، مثل : لألبحاث

الشبكات، واألبعاد اإلقليمية واإلقليمية 

 ..لخاالفرعية، 

سيتم بعد ذلك االعتماد على قاعدة  -

البيانات هذه مع معلومات مجمعة جديدة 

عن طريق إجراء متوائم بالنسبة لجميع 

  .53البلدان الـ

1  1590000  
  

  

  

  

  

  
800000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
50000  

  
 نظريوضع إطار   2

  .ووسائل لألبحاث

  .مواءمة/تحليليإطار 

وضع وسائل لجمع البيانات، قاعدة بيانات، وسائل 

  .أبحاث نهائية لدراسة نوعية وسجالت مراجعة

1  250000  

  .تطوير شبكة  تطوير شبكة  3

  .تم إنشاء الفرق

  .تم االتصال بجميع المنظمات المعنية

  ). دولة عضو53(عملية التعيين 

1  1367400  
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  .إقليميتدريب   بناء القدرات لشبكة  4

  .رصد وتقييم

1  75000  

تنظيم العلم   5

والتكنولوجيا واإلبداع، 

دراسات قطرية 

 53متخصصة لـ 

  ..دولة عضو

  .مقارنة جميع البيانات الموجودة حاليا

  .سجالت المراجعة

  .جمع البيانات والمؤشرات الجديدة

  .خصصة للدراسات القطرية المتتمهيدينص 

1  2332000  

تحليل عبر البلدان،   6

نشر النتائج التمهيدية 

  .لألبحاث

 تحليل –حلقة دراسية عملية إقليمية أولى 

 تم عقد خمس حلقات دراسية عملية - الوسائل

  .إقليمية للنشر

  .استكمال الدراسات القطرية المتخصصة

  .وضع تحليل عبر البلدان

  .تحليل الوسائل

1  880000  

  . لنشر نتائج األبحاثإستراتيجيةع وض  .النشر  7

  .تقييم الدراسات

  .تقارير حول عملية التنظيم

  .دوليمؤتمر 

  .إضفاء الصفة الشرعية

1  1086000  

 للرقابة الداخلية على جودة إستراتيجيةوضع   .الرقابة على الجودة  8

  .البيانات

  .تم وضع آلية للرصد والتقييم

  .تقارير

  .استعراضات

1  144000  

لجنة إدارة، وضع اتفاقية لتنفيذ /إنشاء مجلس  رةاإلدا  9

  .المشروع

  .إنشاء لجنة إلدارة المشروع

خمس مجموعات + لليونسكوالرئيسيالمقر (

  ).اقتصادية إقليمية

  .خطط عمل عبر فصول السنة

استعمال موقع الشبكة الخاص، بمفوضية االتحاد 

  .االتصاالت: األفريقي

  .تقديم تقارير إلى المانحين

  .مالي وبيان سنوي تقرير

1  1600000  

  200000  1  :ستتم معالجة المسائل التاليةإدارة األنظمة الوطنية   10
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لألبحاث واإلبداع لـ 

  . دولة عضو53

تحسين فهم األنظمة الوطنية لألبحاث واإلبداع 

  .وأدائها

التصوير، والفهم وقاعدة المعرفة المقتسمة، مفهوم 

أداء /المؤشرات ذات الصلة لوصف ورصد إنجاز

ألنظمة الوطنية لألبحاث واإلبداع، ممارسات ا

اإلدارة، السياسة العلمية واألكاديمية للعاملين، 

العمليات الخاصة بتحديد مجاالت األولوية وتوجيه 

القدرات الوطنية، بناء دعائم ومراكز التفوق للعلم 

والتكنولوجيا، الروابط بين الجامعات والصناعة، 

أعاله، وصف أنشطة تقييم األنظمة المذكورة 

النظام الوطنى لألبحاث واإلبداع  لبلد بعينه، 

توصيات لتحسين األنظمة المذكورة، ورقابة 

استراتيجية وتبصر حول تطوير العلم 

  .والتكنولوجيا
عداد بروتوكوالت إ  11

لجمع البيانات وتصميم 

اختبار المواثيق 

  .المالئمة

  1  100000  

  10ر474ر400    االجمالى    

  

  :النتائج المرتقبة  - 6

  :يمكن فيما بين النتائج المرتقبة، إيراد ما يلى  

وضع خالصة وافية لمعلومات ذات صلة بمقدرة العلم والتكنولوجيا واإلبداع 

 .54لجميع الدول األفريقية األعضاء الـ

تطوير مرصد أفريقى يسهل الوصول إليه كقاعدة بيانات محدثة مع 

 .لعلم والتكنولوجيا واإلبداعمعلومات موجودة حاليا حول ا

وضع توصيات عريضة تقوم على أساس أفضل الممارسات لبناء مرحلة 

 .ستهاللية لمقدرة العلم والتكنولوجيا واإلبداع فى أفريقيا لدعم التنمية المستدامةا
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يتعين استخدامها أيضا لدعم عملية إقامة مراكز األبحاث وتعزيز دمج العلم 

لتنمية الوطنية وتشجيع اقتسام الخبرات وتطوير وتعزيز والتكنولوجيا فى خطط ا

 .شبكات العلم والتكنولوجيا واإلبداع

سيتمخض المشروع عن التنفيذ المعزز لسياسة أفضل، تقوم على أساس 

نتاجية إ فى ي وتسهم بالتاليالدليل، ويمكن أن تعمل على تعزيز التالحم االجتماع

 فى ةول األفريقية تمشيا مع األهداف المحددأعلى وتنمية اقتصادية مستدامة فى الد

CPAإعالن أديس" و." 

 بالتعاون مع النيباد التابعة لمفوضية CPAيتعين استخدامها كمورد فى تنفيذ 

  .االتحاد األفريقى ومع الحكومات األفريقية

  :يلى فى الختام، سيصدر المرصد األفريقى للعلم والتكنولوجيا واإلبداع ما

لتكنولوجيا واإلبداع فى أفريقيا، وبصفة رئيسية مؤشرات مؤشرات للعلم وا

 .المدخالت والمخرجات

 .قائمة جرد لموارد األبحاث والتنمية فى أفريقيا

 .دراسة التحليل التطبيقية

سيشكل المرصد األفريقى للعلم والتكنولوجيا واإلبداع مصدرا موثوقا به 

ة منتظمة الحكومات للمعلومات وسيصدر جميع البيانات التى تطلبها بصور

  .األفريقية والمنظمات الدولية وغيرها

  

  :مؤشرات األداء  - 7

  :1المؤشر   

مراجعة مبدئية للمواد المطبوعة، وحالة المواد المجمعة للدول األعضاء 

  . حول المقدرة الحالية للعلم والتكنولوجيا واإلبداع53الـ
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  :2المؤشر 

 تحليلية بشأن جمع ديةإرشاوضع منهجية مشتركة، ووسائل وخطوط   

  .إعداد بروتوكوالت لجمع البيانات: وإدارة البيانات

  

  :3المؤشر 

وضع هيكل لدعم عملية جمع البيانات والتوسع فيها فيما يتعلق بالعلم 

  .واإلبداعوالتكنولوجيا 

  .تطوير قاعدة بيانات للجمع والتحليل واإلدارة

  

  :4المؤشر 

، وصقل البيانات التى يتم جمعها فى استخدام وسائل لتثبيت جمع البيانات

زداد بناء القدرات فى جمع وتحليالت البيانات حول العلم اولقد . 1المؤشر 

  .بداعإلوالتكنولوجيا وا

  .فى العام) 108(ثنين على األقل من الباحثين بواقع البلد اتدريب 

  

  :5المؤشر 

ق بتحليالت تم إصدار وتثبيت التقارير للبلدان الوطنية منفردة فيما يتعل

  .وتنظيم العلم والتكنولوجيا واإلبداع

  

  :6المؤشر 

  .تم إصدار التقارير التحليلية عبر البلدان  
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  :7المؤشر 

  .تمت إقامة شراكات فعالة مع جميع أنظمة األبحاث الوطنية  

  

  :عوامل الخطورة وتدابير التخفيف  - 8

  :عوائق فى مقارنة البيانات - 1

ا تقارنيا، فإن المسائل التى تختص بالتنسيق بما أن هذا البحث سيأخذ منهاج

عبر البلدان، واستخدام حد أدنى من البيانات المحددة لتحليل تقارنى وإطار تفسيرى 

وإن البيانات الخاصة بمقدرة العلم . مشترك، تحتاج إلى مزيد من التطوير

.  والدوليةوالتكنولوجيا واإلبداع مبعثرة فيما بين بنوك المعطيات الوطنية واإلقليمية

  .وقد ال يكون هذا من السهل للغاية تجميعه فى مقارنة أولى للبيانات

  

  :المتوسطة: الخطورة

  :اإلجراءات المقترحة لخفض عامل الخطورة إلى الحد األدنى

بغية تعزيز اإلمكانية إلقتسام وإصدار منهاج مشترك لمقارنة النتائج وتحليل 

دراسية عملية دولية كل ستة أشهر وسيتم المسائل التنظيمية، سيتم تنظيم حلقات 

وسيتم جعل كافة الشركاء مدركين لفوائد . االحتفاظ باتصال وثيق بمختلف الوسائل

قاعدة بيانات وحيدة حول المقدرة الحالية للعلم والتكنولوجيا واإلبداع واإلسهام 

 22انية الـوسوف تستخدم اليونسكو مكاتبها الميد. للتنمية االقتصادية للبالد والقارة

  .فى أفريقيا لتنسيق المشروع
 

 :مواءمة جمع البيانات - 2

مواءمة جمع البيانات باستخدام منهجية ووسائل مشتركة من أجل خلفية 

وبغية الحصول . متغايرة العناصر للغاية للعلم والتكنولوجيا واإلبداع فى أفريقيا
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  :المتوسطة: الخطورة

  :دنىجراءات المقترحة لخفض عامل الخطورة إلى الحد األإلا

. إن بناء القدرات فى استخدام وتفسير البيانات المثبتة هو أمر إلزامى

وسنقوم بتدريب المشتركين عن طريق الحلقات الدراسية العملية اإلقليمية والوطنية 

حول استخدام مؤشرات العلم والتكنولوجيا واإلبداع، وسنعمل أيضا بصورة وثيقة 

  .تدريب الالزممع معهد اليونسكو لإلحصائيات لتوفير ال
 

 :دعم المستقبل - 3

  .دعم قوة عمل فنية لإلبقاء على قاعدة البيانات على اتصال مباشر

ينبغى تعيين قوة عمل جيدة التدريب لتحديث وإدارة قاعدة البيانات أو   

  .مستقبل العلم والتكنولوجيا واإلبداع

  المتوسطة: الخطورة

  

  : األدنىاإلجراءات المقترحة لخفض عامل الخطورة إلى الحد

وسوف . لكل دولة عضو سفير لدى اليونسكو ولجنة وطنية مقرها فى البالد  

مكانية مستقبل العلم إتستخدم اليونسكو سلطتها لعقد االجتماعات لرفع الوعى ب

  . االقتصادية-والتكنولوجيا واإلبداع فى اإلسهام للتنمية االجتماعية 

األفريقى بشأن العلم وبوصفها عضوا فى هيئة مكتب المؤتمر الوزارى   

والتكنولوجيا، فإن اليونسكو يمكنها أيضا الحصول على الدعم من وزراء العلم 

  . من المستقبلةوالتكنولوجيا لدعم االستفاد
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 :عوامل أخرى  - 4

فى ختام، على الرغم من أن األساليب والوسائل المقترحة فى هذه الدراسة 

) 1: العوامل التالية الزمة لنجاحهاقد ظلت مستخدمة ومثبتة على نحو واسع، فإن 

استمرار التعاون مع أصحاب ) 2استقرار سياسى نسبى عبر عملية األبحاث، 

أن ال تتم إعاقة أو رفض إمكانيات الوصول ) 3المصلحة ذوى الصلة دون إعاقة، 

أن تكون البلدان المختارة ) 4إلى وثائق السياسة، والسجالت واألطراف المؤسسية، 

وأن يمكن تحديد المؤسسات ) 5لنوعية والكمية راغبة فى المشاركة، للدراسات ا

  .المختارة للتحقيق

  المتوسطة: الخطورة

  

  :ترتيبات التنفيذ  - 9

ستعمل مفوضية االتحاد األفريقى كالمنسق للمشروع، وستعمل اليونسكو   

. كالوكالة المنفذة باالتفاق مع مفوضية االتحاد األفريقى والمفوضية األوروبية

 برنامجها فى العلوم الذين مقرهم فى يخصائأوستقوم اليونسكو بالتنفيذ عبر 

وإن . المكاتب الميدانية الواسعة فى أفريقيا ووكاالت األمم المتحدة األخرى

اليونسكو هى المنسق لمجموعة األمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا دعما لتنفيذ 

AUC/CPAفى أفريقيا .  

ثيقة مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واللجان وتعمل اليونسكو بصورة و  

الوطنية لليونسكو، وإن لدى العاملين المنخرطين سلفا فى اليونسكو خبرة واسعة 

  .فى إدارة المشروعات للمفوضية األوروبية وفى العمل فى أفريقيا
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  :الرصد والتقييم  -10

ن االتحاد األفريقى جراءات المتفق عليها فيما بيإلسيكون ذلك متماشيا مع ا  

  .والشركاء

  :وبإيجاز، سيكون من الضرورى القيام بما يلى  

 .اختيار المنهجية المالئمة للتقييم على أساس النماذج المقامة بصورة جيدة -

رصد التقدم المحرز حول المضمون فى مقابل خطة عمل المشروع وتقديم  -

 .انحرافاتتوصيات التخاذ اإلجراء المالئم إذا ما تمت مالحظة أية 

تقييم مقياس نجاح المشروع فى مقابل المعايير المقدرة سلفا فى نهاية  -

 .المشروع، بما فى ذلك تقييم نوعية وصالحية استعمال انجازات المشروع

سيتم جمع وتحليل بيانات التقييم طوال عمر مشروع األبحاث وستتم سمتها فى 

 قيمة WP8المتوقعة فى وسوف توفر عملية التقييم . مقابل خطة عمل المشروع

وإن نموذج . إضافية للمشروع وسوف تشكل جزء ال يتجزأ من إدارة المشروع

التقييم الذى يتعين وضعه واستخدامه يأخذ فى االعتبار المعايير المتعلقة 

بالمؤشرات وذلك مثل دقة ومدى موثوقية البيانات، ومتطلبات المستخدمين، 

شير خطة تقييم المشروع إلى خطة وأهداف وسوف ت.. لخاوالفعالية التنظيمية، 

المشروع بغية تحديد البنود للمراجعة، ونوع المراجعة والمسؤوليات الخاصة 

وسوف تشتمل على مراجعة النتائج الوسيطة، وتقييم منهجيات جمع . بتقييمها

  .البيانات، ومشكلة تقديم التقارير ووضع خطط للطوارئ

  ـ
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