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بين  ربطال علينا يجبو؛  همصانعو دمسابك الحديو، مصانع الصلبإنشاء ا(
ت و تجميع يجب علينا"
كما  ؛ الطاقة الكھرومائية ما نملكه منب  لعالماويجب  أن ندھش  ا
تصا
ت؛بواسطة  لقارةا مختلف دول

يعانون من سوء من وإطعام  المناطق الموبوءةوتنظيف ، والمستنقعات السبخاتل استغ7 يجب علينا  
 حقلإلى   الصحراء تحويل التكنولوجيا العلم و فبإمكان .مراضوا� الطفيليات من شعبنا وتخليص، التغذية

  ."الزراعية والصناعية للتطورات الخضراء النباتات منومترامي ا�طراف   مزدھر 

  ، كوامي نكروما الرئيس

  ، ا�فريقية منظمة الوحدة تأسيس في قمة خطاب أول

  1963مايو  24، أبابا أديس
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  التمھيد . أو�

  

مفوضية قبل  من  تمھيدويكون ال رؤساء الدول  من قبل استراتيجية العلم والتكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا   اعتماد بعد  سيكتب(
  ) ريقيا
تحاد ا�ف
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  التنفيذيالموجز  . ثالثا

ضع ت ،ا
بتكار وھي على أجنحة، �2024فريقيا و التكنولوجيا وا
بتكار  ملعلل ا
تحاد ا�فريقيإن إستراتيجية 
  .ونموھا  فريقيا�جتماعية و ا
قتصادية لوجيا وا
بتكار في مركز التنمية ا
العلم والتكنو

 حاسمة عندماخ7ل فترة  �2024فريقيا و التكنولوجيا وا
بتكار  ملعلل ا
تحاد ا�فريقيإستراتيجية  - وضعتم 

 يھھذه ا
ستراتيجية   وتعتبر  .2063 7تحاد ا�فريقيلطويلة ا�جل  أجندةأوسع وضع ب ا
تحاد ا�فريقي قام
لعلم افي مجا
ت  الطلب  لتلبيةعشر سنوات  التي تستغرق تدريجية ال يةمرحلالستراتيجيات 
امن  ولىا�

والصحة و تطوير  ،والطاقة، والبيئةالزراعة  الحاسمة، مثل القطاعاتفي  بغية التأثير والتكنولوجيا وا
بتكار 
على ستة مجا
ت بقوة  ستراتيجيةرتكز اEتو. من بين أمور أخرى ، والمياهو ا�من،  البنية التحتية، والتعدين،

القضاء : في ھذه المجا
ت ذات ا�ولوية وتتمثل . ا
تحاد ا�فريقيرؤية أولوية متميزة تساھم في تحقيق  ذات
و  يمادال التنقل(ا
تصا
ت و؛  تھا و مكافح ا�مراضمن  الوقاية و؛ على الجوع و تحقيق ا�من الغذائي

  .ات الثرو إيجاد و ؛ المجتمعبناء العيش معا و؛ ئناحماية فضاو؛ )الفكري

إنشاء ھى  ھذه الركائز  و. ھاة لنجاحساسيا�ط وشرال تشكل متداعمة ركائزةأربع  كذلك إستراتيجيةحدد تو
مشاريع التنظيم لالمبادرة  تشجيع ،  والفنيةالمھنية الكفاءات  تحسين ،تحتية لJبحاثالبنية التطوير أو/و

قارية  برامجومواءمة وتنفيذ  وضع وسيتم . والتكنولوجيا وا
بتكار نھوض بالعلم لل مواتيةو توفير بيئة وا
بتكار
أكبر قدر ب المتوقع  ا�ثر اEنمائي وتحقق تتداعم ھاركائزو ستراتيجيةاE ھاتوجھات لضمان أن وطنيةو إقليميةو

  .ممكن من الفعالية

على ف. مستوايات ةعلى ث7ث 2024و التكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا  م لعلل ا
تحاد ا�فريقيتراتيجية إستنفيذ  يتمو
على المستوى و . الوطنية اEنمائية ھاخطط في ستراتيجيةھذه اE إدراجالصعيد الوطني، ينبغي للدول ا�عضاء 

 توظيف، والشبكات والشركاء اEقليميةثية بحمؤسسات الالقليمية ولمجموعات ا
قتصادية اEل ينبغي ، اEقليمي

Eتحاد ا�فريقي لمفوضيةينبغي فالمستوى القاري ، على أما  .وتنسيق المبادراتتصميم  في ستراتيجيةا
، ا
 و تتبع، سسية والبشرية و المالية ال7زمةا الدعوة و خلق الوعي وتعبئة الموارد المؤمووكالة النيباد وشركائھ

  .ة التنفيذالتقدم و مراقب

التقييم و والرصدللمقارنة البيانات  قابلية لتسھيل   اEقليمية والوطنية القارية ا�ھداف والمؤشرات  سيتم تحديد
 م والمجلس ا�فريقي للعل و التكنولوجيا وا
بتكار م مرصد ا�فريقي للعللل كما ينبغي.  لبرامجل ينالمنتظم

المجموعات ا
قتصادية اEقليمية وضع آلية منسقة  تدعم الدول ا�عضاء و والتكنولوجيا وا
بتكار ووكالة النيباد
السنوية تحليل البيانات والتقارير  وسيشكل . عن ا�داء سنوياتقديم التقاريروالموحدة جمع البيانات في 

  .مھمة للنظام بأكمله أداة إداريةالمنتظمة التقدم  اتواستعراض

  

ذات كفاءة آليات تمويل  إنشاء، فمن الضروري يل البحث والتطوير و ا
بتكارتموآليات تقليدية لوبينما توجد  
الموارد  وتنسيق تعبئةبالقيام نيباد الوكالة و ا
تحاد ا�فريقيمفوضية  وعلى . ستراتيجيةتنفيذ اEل ومنسقة ةيوفعال

الدول كما يتعين  على . ويةاEقليمية والبرامج ذات ا�ولوالوطنية في وضع وتنفيذ الخطط  الفنيمن أجل الدعم 
من بدور قيادي في تعبئة الموارد أن تنھض والمجموعات ا
قتصادية اEقليمية  ا
تحاد ا�فريقيا�عضاء في 

  .نفيذ البرامج الوطنية واEقليميةالعامة والخاصة لتالمانحة الجھات 
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  تكارو التكنولوجيا و ا�ب م و مھمة العل ا�تحاد ا�فريقيرؤية   . رابعا 

ھا ومواطن و يديرھا تنعم بالس7م ويقودھا أفريقيا متكاملة ومزدھرة "  حولتحقيق رؤيته ب ا
تحاد ا�فريقي يلتزم
  .2063 أجندتھامن خ7ل " الساحة الدولية  على و تمثل قوة دينامية 

لتحقيق  وسيلةئف و والتكنولوجيا وا
بتكار كأداة متعددة الوظا م علبال 2063 ا
تحاد ا�فريقيوتقر أجندة 
تنافسية و التحول ا
قتصادي أفريقيا والقدرة ال المستدام فيالنمو  أن تؤكد ا�جندة و. ا�ھداف اEنمائية القارية

الزراعة، مثل في مجا
ت المستمرة وا
بتكارات الجديدة  التكنولوجيافي مطردة استثمارات أيضا تطلب تسوف 
  .،حةالص والتعليم، و، الطاقة النظيفةو

 ا
تحاد ا�فريقيفي تحقيق رؤية  2024التكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا و استراتيجية العلم أن تساھميجب و

و التكنولوجيا  استراتيجية العلم  توضع تمفقد ، لعلوم والتكنولوجيا و ا
بتكارللطبيعة الشاملة نظرلو. )1الشكل (
تنمية القطاع لالمختلفة طر ا�عرفة والتكنولوجيا و ا
بتكار في لتلبية متطلبات الم -  2024 �فرقياو ا
بتكار 

- والتكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا  استراتيجية العلملعب أن ت يجبو. ا�فريقيا
قتصادي وا
جتماعي ل7تحاد 

طنية و تنفيذ السياسات الو صوغفي ) الجھود ازدواجية  والقضاء على( الكفاءة  زيادةدورا قياديا في  2024
  .والتكنولوجيا و ا
بتكارم العلبشأن  ا
تحاد ا�فريقي سياسات واEقليمية و
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  و التكنولوجيا و ا�بتكار في تحقيق رؤية ا�تحاد ا�فريقي م دور العل. 1الشكل 

اقتصاد إلى  ل أفريقيا تحوب التعجيل" في 2024 و التكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا استراتيجية العلمتتمثل مھمة  
  :وسيتم تحقيق ذلك من خ7ل  ". على المعرفة ويقوميقوده ا�بتكار 

، والفنيةفي أفريقيا من حيث البنية التحتية والكفاءة المھنية والتكنولوجيا وا
بتكار  العلم جاھزيةتحسين  •
 ؛ مشاريع التنظيم ة على قدرالو 

 و التكنولوجيا وا
بتكار تلبي ا
حتياجات المجتمعية مالعلتنفيذ سياسات وبرامج محددة في مجا
ت  •

  .بطريقة شاملة ومستدامة

  رؤية ا�تحاد ا�فريقي

و  ، تنعم بالس7م ويقودھا أفريقيا متكاملة ومزدھرة 
الساحة  علىھا و تمثل قوة ديناميكية ومواطن يديرھا

 الدولية

أكثر ب ربط أكثر ا�دوات فعالية 
ا�يادي حنكة و ھو ما يعني 

و  م تحسين وضعية العل
التكنولوجيا و ا
بتكار فيما 

 مجموعةتية والتح ةيخص البنٮ

ح المبادرة المھارات ورو

ا�ولويات و تنفيذ  تحديد 
برامج التوعية بتدعيم من 

 احتياجات  تسيير فعال لتلبية 

 المجتمع بما في ذلك التعليم

 دور

 العلم و التكنولوجيا و ا
بتكار

أداة  

   2024 –و ا�بتكار �فريقيا  و التكنولوجيا استراتيجية العلممھمة 

  اقتصاد يقوده ا�بتكار ويقوم على المعرفةأفريقيا إلى  بتحولالتعجيل 
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  المقدمة  : 1الفصل 

  

  تاريخيةالخلفية ال 1.1

في يوليو مونروفيا  إستراتيجيةتغيير حظوظ تنميتھا من خ7ل اعتماد محاولة جريئة لبالبلدان ا�فريقية  قامت
 أبريلفي  الختامية تھا ، ووثيق ] 2000-1980[ ادية في أفريقيا تصتنمية ا
قلل 
جوسو خطة عمل ، 1979

كيفية تعزيز في ذات آثار بعيدة المدى وغير مسبوقة ببعد النظر و ةتسمم  وس ت خطة عمل 
جكانلقد . 1980
مح م7محاو
ت ال7حقة في رسم الاستلھمت  و قد . ا
عتماد الجماعي على الذات والتنمية المستدامة في القارة

  .المتسم ببعد النظر ة أفريقيا  ھذا اEطارتنمي

للوزراء المسؤولين عن  المؤتمر الثاني نذكروس جخطة عمل 
انعقدت  في أعقاب  مؤتمرات عدة  من بين 
اللجنة  /منظمة الوحدة ا�فريقية/ يونسكو الذي نظمته ال في أفريقياعلى التنمية و التكنولوجيا  العلمتطبيق 

وا
بتكار العلم والتكنولوجيا ا�فريقيين المسؤولين عن  وزراءالمن  26و خبراءو الذي جمع فريقيا ا
قتصادية �
اعتماد معاھدة أبوجا في عام  وقد شكل . ل ا
نتعاش ا
قتصادي في أفريقياوضع استراتيجيات من أج بغية

عم7 أفريقية  ء جماعة اقتصاديةإنشالتحقيق تكامل اقتصادي يعود بالفائدة على جميع ا�طراف من خ7ل  1994
ل  منظمة الوحدة ا�فريقية إلى يتحو الھدف منكان . من قبل رؤساء الدول ا�فريقية و الحكومة امھما و تطلعي

و يقودھا وتنعم بالس7م بناء أفريقيا متكاملة ومزدھرة "  ھو 2001، زامبيا في يوليو في لوساكا ا
تحاد ا�فريقي
تنفيذ ب اEسراع من ذلك ھو كان الھدف أيضا كما . "الساحة الدولية  علىمثل قوة ديناميكية و ت يديرھا مواطنوھا

التقدم ا
جتماعي وا
قتصادي بتحقيق   ا�فريقيين لقادة السياسيين ل، مما يدل على التزام متجدد معاھدة أبوجا
  .للقارة 

المتضمنة نصوص وفقا للتالية الالمؤسسات القارية وجھزة لJ أحكامانون التأسيسي ل7تحاد ا�فريقي القا وضعلقد 
و البرلمان ؛ المجلس التنفيذيو؛ ا
تحاد مؤتمر:  ا
تحاد ا�فريقيفي معاھدة أبوجا وإع7ن سرت بشأن إنشاء 

المجلس ا
قتصادي و ؛ اللجان الفنية المتخصصةو؛ لجنة الممثلين الدائمينو؛ محكمة العدلو؛ ا�فريقي
ا
تحاد البنك المركزي و ا
تحاد النقدي ا�فريقي و مفوضية  ماھومؤسستان ماليتان افي؛ والثق وا
جتماعي

في قمة يوليو ) نيبادال(تنمية أفريقيا ل اعتماد الشراكة الجديدة ب أيضا  ا
تحاد ا�فريقيارتبط إنشاء وقد . ا�فريقي
باعتبارھا واحدة  و التكنولوجيا العلمالبشرية و إدارة الموارد وأنشأ ا
تحاد ا�فريقي  كما حدد. في لوساكا 2001

 العلمتعليم النھوض  بتھا في و
يو تتمثل  ا
تحاد ا�فريقيلمفوضية  )8(  الثماني من اEدارات الفنية

   .والتكنولوجيا و تنمية رأس المال البشري في القارة 

لتداول من اوالتكنولوجيا ، لتمكين ا
تحاد  لمالععن ئولين للوزراء المس امؤتمر ا
تحاد ا�فريقيمفوضية أنشأت و
في مابوتو، المنعقدة عقب القمة ا�ولى و. قضايا العلم والتكنولوجيا حول صوت جماعيبشكل دوري والتحدث  ب

في عام و التكنولوجيا  العلمالخاصة با�فريقية الموحدة  تم تقديم خطة العمل ، 2003موزمبيق، في يوليو 
 العلم بشأن ا
تحاد ا�فريقيرؤساء دول وحكومات مؤتمر الصادرة عن  مقرراتالاة لتنفيذ دباعتبارھا أ 2005

  .ا�فريقيينرؤساء الدول لفي قمة الخرطوم  2006للتنفيذ الفوري في عام  تأجيزوالتكنولوجيا وا
بتكار و

  

  الموحدةخطة العمل  استعراض نتائج 2.1

ا�ساسية التنموية  الرئيسية  يةبرامج البحثمجموعة الذھا في إطار تنفيلالموحدة خطة العمل تمت الموافقة على 
) أو
(بما في ذلك :و المعارف ا�صلية ا�حيائية التنوع البيولوجي، التكنولوجيا : ) 1(المجموعة )1(: التالية
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و ) ثالثا(؛ و حيائية ا�منة و تطبيق التكنولوجيا (آ تنميةال) ثانيا(الحفظ وا
ستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛ 
بما في : الطاقة، المياه و التصحر:  2المجموعة )2(فريقيا؛ ة في أا�صليمعارف القاعدة  و استعمالتأمين 

مكافحة الجفاف و التصحر ؛ ) ثالثا(تأمين و استدامة المياه ؛ و ) ثانيا(طاقة المستدامة ؛ للاعدة بناء ق) أو
(ذلك
بناء )  أو
( بما في ذلك : والتصنيع و الليزر و تقنيات ما بعد الحصاد اديةالم العلوم  : 3المجموعة ) 3(

تعزيز مركز الليزر  )ثالثا(تصنيع؛ بناء القدرات الھندسية لل) ثانيا(؛ لعلوم الماديةفي مجال  فريقيا � القدرات 
تكنولوجيا المعلومات  : 4المجموعة ) 4(؛ لحد من خسائر ا�غذية بعد الحصاداتقنيات ) رابعا(ا�فريقي؛ و 
علوم إنشاء المعھد ا�فريقي ل) ثانيا(نولوجيا المعلومات وا
تصا
ت و تك)  أو
( بما في ذلك : وا�تصا�ت
  .ةبما في ذلك مبادرة اينشتاين المقبل: ة لوم الرياضيالع : 5المجموعة ) 5(الفضاء ؛ و 

 الموحدةخطة العمل تنفيذ  نوات لتقييم آثارفي كل خمس ساستعراض  على إجراء  الموحدةنصت خطة العمل 

مكتب  ت ھيئةقررقد و. والنيباد وتعزيز ا
ستثمار ا�فريقيوتعزيز الروابط مع ا�طر اEنمائية ا�خرى ل7تحاد 
خطة العمل ل استعراضأنه ينبغي إجراء عملية  والتكنولوجيا حول العلم  الرابع  المؤتمر الوزاري ا�فريقي

ضم ممثلين عن ي عملفريق ى من العلماء البارزين بدعم من إشراف فريق رفيع المستوتحت  الموحدة 
المجلس و، لتنمية ل ا�فريقيبنك الوكالة النيباد و و ،ا
تحاد ا�فريقيمفوضية وا�كاديمية ا�فريقية للعلوم، 

  .واليونسكو اللجنة ا
قتصادية �فريقياو، ل7تحادات العلمية الدولي 

) ب(؛ امتيازإنشاء شبكات ) أ: (في المجا
ت التاليةالموحدة خطة العمل ق إنجازات ھامة في تنفيذ يقتحقد تم ل 

آليات بناء و تحسين ظروف السياسة ) د(تنمية القدرات؛ و ) ج(؛ 7تحاد ا�فريقيلمنح البحوث التنافسية 
غالبا ما  الذي لدعم المالي الخارجيعلى االمفرط ا
عتماد ) أ(  تشمل تحديات مواجھة  أيضا تمت و. ا
بتكار

عدم كفاية الربط ) ج(محدودية نطاق التنمية البشرية والمستدامة؛ ) ب(قصيرة ا�جل، حلو
 أنشطة و ستھدف ي
  .ستراتيجيات القارية ا�خرىا
طر ووا�خطة العمل الموحدة بين 

خطة العمل خلفا ل التكنولوجيا و ا
بتكار للعلوم و ا
تحاد ا�فريقي إستراتيجية وضعالفريق الرفيع المستوى  
عند و. في القارةواتجاھات التنمية الحالية ) 2الشكل (الموحدة خطة العمل استعراض مع مراعاة نتائج الموحدة 
الخطوات التي اتخذھا فريق  كانت إحدى، 2024– و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا استراتيجية العلم  صياغة
قطاعات المع القطاعين العام والخاص و مشاوراتأوسع نطاقا من خ7ل منظورات  إدراج  تتمثل في العمل

 م المؤتمر الوزاري ا�فريقي للعلو  والمجموعات ا
قتصادية اEقليمية،، ةوالمجتمعي ةوالبحثي ةالتعليمي

خطة المستفادة من تنفيذ و الدروس  اEنجازات شكلتو قد . ا�خرى اEقليمية والدوليةو المنتديات  والتكنولوجيا
  .الحالية  ستراتيجيةاE ا�ساس الذي ُبنيت عليه) 1الملحق ( العمل الموحدة

  ا�بتكار على أجنحة فريقيا أ

  )موحدة(خطة عمل 
 :الموحدةا
ستراتيجية لخطة العمل  الدعائم -

o بناء القدرات 
o إنتاج المعرفة 
o  بتكار التكنولوجي
دعائم تم إدراجه في (ا

العلم والتكنولوجيا وا
بتكار في  إستراتيجية
 2024 أفريقيا لعام 

التي (لبحث و التنمية ل رائدة البرامج المجموعات من  5 -
Eستراتيجية العلم يجب تحويلھا إلى برامج تعبئة 

  )2024 والتكنولوجيا وا
بتكار في أفريقيا لعام 

  إستراتيجية
 خطة العمل الموحدةترتكز على التجربة المستقاة من  -
من خمس  ىالتي تعتبر ا�ول 2063أجندةزء من ج -

 مراحل ذات عشر سنوات

و التكنولوجيا و ا
بتكار في مركز التنمية  العلم تضع  -
ا
قتصادية و ا
جتماعية في أفريقيا و تلبي الطلب 

و التكنولوجيا و ا
بتكار من جانب مختلف  العلمعلى 
  القطاعات المھمة

  

م والتكنولوجيا وا
بتكار إلى استراتيجية العلم والتكنولوجيا وا
بتكارالتحول من خطة العل:-2الشكل -
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الدور الذي يؤديه العلم والتكنولوجيا وا
بتكار في  على الموحدةخطة العمل تنفيذ لقد أثر  الوضع تحليل  3.1
 وضع لفة من عمليات وقد ترجمت ھذه التأثيرات على مستويات مخت. التنمية ا
جتماعية و ا
قتصادية في أفريقيا 

  . ر من خ7ل بناء المؤسسات و تنفيذ البرامجيتحرالو  تغييراللتحقيق أھداف  لسياساتل أدوات  إلىالسياسات 

الدراسات على ا�دلة الناتجة عن أدناه الملخص  العلم والتكنلوجيا وا
بتكار في أفريقيا  وضعتحليل  يؤسس
تقييم احتياجات : والتكنولوجيا وا
بتكار في أفريقيا العلمب الخاصة تالسياسا وضع حولالتي أجريت ا
ستقصائية 

  . الموحدةخطة العمل بناء القدرات و ا�ولويات ، و مسح البيئة التي دعمت استعراض 

  

في النمو  و التكنولوجيا و ا�بتكار العلم لعبه يلدور الحاسم الذي باالقيادة ا�فريقية والجمھور اعتراف زيادة . أ
الخاصة    والوثائقبيانات السياسية وال والوثائقبيانات ال ا�خيرةفي ا(ونة تؤكد و. قتصادي والتنمية البشريةا�
حقيق النمو ا
جتماعي لت و التكنولوجيا و ا
بتكار العلم على الحاجة إلى زيادة ا
ستثمار في لسياسات با

تدھور ال وكبح، المعدية وغير المعدية ومكافحة ا�مراض، ، والحد من الفقرالمستدام وا�من الغذائي وا
قتصادي
لخطة العمل  ويتجلى ھذا من خ7ل إط7ق عدد من الشبكات اEقليمية وآليات التنفيذ للبرامج الرائدة. يالبيئ

لوجيا تكنو و ،ا�حيائيةو الس7مة  ا�حيائيةلوجيا والتكنو ا�حيائية  موالعل في مجا
ت  لJبحاث و التنمية الموحدة
و التكنولوجيا و  العلمدعم قياس بوالمياه و الطاقة، فض7 عن البرامج المتعلقة  ة اعلوم الرياضيالالليزر، و

  .نع السياسات القائمة على ا�دلةلصا
بتكار

المؤشرات و اEحصائيات ا�خيرة من اليونيسكوتبين  . و التكنولوجيا و ا�بتكار العلم تمويل عدم كفاية . ب
في أفريقيا كقارة والتنمية  ل7ستثمار في البحث   أن المستوى الحالي والتكنولوجيا وا
بتكار م قية للعلا�فري

فمعظم أنشطة العلم . غير مواتاستراتيجي تضع أفريقيا في موقع ) استثمارات أكثر من نصفھا ممول دوليا(
غالبا وتمويل مشاريع قصيرة ا�جل، طا على والتكنولوجيا وا
بتكار ليست مستدامة حيث إنھا تعتمد إعتمادا مفر

 العلم سياسات  وضعجوانب ھامة من لميزانية تخصيص  لم يتمو. مشاوراتحداث مثل ورش عمل وأب ترتبطما 

 في )تمويلھالم يتم وبالتالي (تقييم الرصد والوقابلة للمقارنة   أساسية إنشاء بيانات مثل  و التكنولوجيا و ا
بتكار

 الذي٪ من الناتج المحلي اEجمالي  1ھدف  تحقيق الفجوة في  خاصةبصفة  وھذا يعكس. �عضاءاالدول معظم 

  . التنمية البحث و  ية في مجالإجمالي ةنفقات محليك ا
تحاد ا�فريقيالدول ا�عضاء في  عليه توافق

عملت . ا و ا�بتكارو التكنولوجي العلمسياسات  وضععن  المسئولة الكياناتالتنظيمية من قبل ات القدر. ج
وكا
ت السياسات عن  في معزل و التكنولوجيا وا
بتكار العلم سياسات عن صنع  ولةالمسؤمعظم الكيانات 

 مجموعة  ، لكن أيضا وقطاعي التعليم والبحث القطاع الخاصب قط ف ليست ص7ت ضعيفة  معا�خرى 

إلى المواد عدم قدرتھا على الوصول بسھولة ف . تالسياسا المعنية بالبحث في دولية الوا�فريقية  المفكرين 
بين القطاعات  الص7تتجاھل و التكنولوجيا وا
بتكارو  العلمسياسات يبية و المعرفة الحديثة في صنع التجر

  .مصداقية نتائجھا المؤسسية أقل نجع7ي اتالسياس ومزيج

  

 تحتية بنيةلب تطيتنافسية التجارية النشطة ا�سھيل دعم ا
بتكار وتا
ستعداد لإن ا�بتكار البنية التحتية لدعم.د

لكھرباء لا
تصا
ت ا�ساسية، وإمدادات  خدماتو، النطاق العريض ب اEنترنت الوصول إلىمثل  م7ئمة 
و . عم ا
بتكار في القطاعتدالتي ، والنظم الضريبية تلمختبرال، ومرافق كات نقل جيدةالمياه ، وشبوموثوق بھا، 
جاھزية البنية التحتية  عن اخت7ف مستوياتتطوير البنية التحتية �فريقيا  حول ا
تحاد ا�فريقيج كشف برنام

أفريقيا في العديد من  االذي تحتلھ ةالمتدنيالمرتبة وينعكس أيضا في . ا�فريقية اقتصاد الدوللدعم ا
بتكار في 
  .عالم، ومؤشر القدرة التنافسية، الخمثل الجامعات الرائدة في ال التصنيفات الرئيسية أو المؤشرات
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عن ولين ؤالمس أغلب
 يمتلك . و التكنولوجيا و ا�بتكار العلمخبرة غير كافية في مجال تطوير سياسات . ھـ
صنع وليس لديھم الخبرة في أو التدريب المھارات ال7زمة أو المكلفين بالقيام بذلك صياغة وثائق السياسة 
سياسات ولة عن ؤالمس المؤسسات
 تتوفر ، ع7وة على ذلك، في معظم البلدان .دلةا�السياسات القائمة على 

إلى مصادر المعلومات ذات الصلة  الوصول سھولة و
الم7ئمة كتبات و التكنولوجيا و ا
بتكار على م العلم
  .اأفريقيوضع السياسات المرتكزة على ا�دلة في  يتم قدر محدود جدا من. �غراض صنع السياسات

و التكنولوجيا و  العلمبمكرسة لزيادة الوعي الالتفكير مؤسسات  ظھور منظمات المجتمع المدني ا�فريقية و.و
م النمو ا
قتصادي لدع المعرفة ا�صليةاستخدام عن مراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني يدافع . ا�بتكار
في مناقشة ھم اتس وبينما. والتكنلوجيا وا
بتكار العلموإفھامھا جدوى وأھمية المواقف العامة وإرشاد ، والمستدام

، والتنوع البيولوجي ، وتغير المناخالحيويةالس7مة  ت تشملفي مجا
 و التكنولوجيا و ا
بتكار العلمسياسات 
  . فمعظم مساھماتھا ليست مدعومة با�دلة وتنظيم البيئة، و تكنولوجيا المعلومات وا
تصا
ت

 العلم معالم تطويرالشراكات الثنائية والمتعددة ا�طراف  صاغتلقد  .ي والمتعدد ا�طرافلتعاون الثنائا.ي

 العلمالمشتركة بين ا
تحاد ا�وروبي وأفريقيا، و مبادرات  ستراتيجيةاE مثلفي أفريقيا  والتكنولوجيا و ا
بتكار

، فإن ومع ذلك. والتكنولوجيا العلممجال في  والتكنولوجيا بين الھند و أفريقيا والشراكة بين الصين و أفريقيا
  .ا�فريقية بشكل كاف لتعزيز الملكية والمساءلة و ا
ستدامة ليست مصممةمعظم ھذه التدخ7ت و آليات التعاون 

على سبيل . زيادة في عدد المنشورات العلمية فض7 عن اقتناء السلع الرأسماليةتسجل أفريقيا . ا>نتاج العلمي. ط
 بينما حققت 2010و  1990بين  بعشرة أضعافعدد المنشورات العلمية  عاارتف أن تبلغ كان تونسبإم، المثال

أربعة أضعاف في بلغت بلدا أفريقيا زيادة  18حوالي  حقق .٪ خ7ل نفس الفترة 1,200 نموا فاقت نسبتهأوغندا 
والتكنولوجيا والتوسع في  العلمثابت في الا
ستثمار . 2011و  2000واردات السلع الرأسمالية بين عامي 

 ا�وراقاكتساب التكنولوجيا و عدد كل من ھذه الطفرة في  يفسرمؤسسات البحث والتطوير والدعم السياسي قد 

  .المنشورةالعلمية 

  

  ا�ساس المنطقي 4.1

تحاد ا
كان  عندمافترة مھمة  خ7ل 2024- إستراتيجية العلم والتكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا لعام  تم وضع
من والتكنولوجيا وا
بتكار  العلمب 2063أجندةعترف ت .2063ا
تحاد ا�فريقي أجندةوضع  علىيعمل  ا�فريقي

أن  أجندة يتبنى. والعوامل الرئيسية لتحقيق ا�ھداف اEنمائية ل7تحاد ا�فريقي والدول ا�عضاء فيه السائقين بين
في مستدامة تطلب استثمارات تو التحول ا
قتصادي سوف  تنافسيةالنمو المستدام في أفريقيا والقدرة ال

 العلمعليم والصحة و التمثل الزراعة والطاقة النظيفة وفي مجا
ت متواصلة وابتكارات  التكنولوجيا الجديدة

من ا
حتفاظ بكتلة حرجة Jدمغة والتقليدية ل ھجرةالالضوء أيضا على الحاجة للحد من  ا�جندةسلط ت. البيولوجية
  .والبحوث و التكنولوجيا العلمذوي الكفاءات العالية الذين يتفوقون في �فراد ا

ھو معالجة التطلعات التي تم تحديدھا 2024- إستراتيجية العلم والتكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا لعام التركيز على 
والفرص   الموحدةالعمل  خطةفي إطار تنفيذ  تلك اEنجازات المحققةوربط )  2المرفق (  2063أجندةفي إطار 

 العلمستراتيجية اإن . في ا
عتراف بتطوير العلم والتكنولوجيا وا
بتكار في القارة الحالية والمستقبلية

تم تصميمھا لمواجھة  متدرجة وقصيرة المدى إستراتيجيةھي  �2024فريقيا لعاموالتكنولوجيا و ا
بتكار 
 .) 3الشكل ( ا
تحاد ا�فريقيمتمثل في المساھمة بشكل كبير في رؤية التحديات في أفريقيا مع الھدف النھائي ال

بغية للطلب على العلم والتكنولوجيا وا
بتكار  2024و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا استراتيجية العلم ستجيبت
ة، والتعدين، و والصحة ، والبنية التحتيوالطاقة، والبيئة زراعة، بما في ذلك ال حاسمة قطاعات التأثير على

 مثل معلماتس 2063نحو  عشر سنواتالمتوقعة لكل  الخمس ستراتيجياتا
كل من ف. ، وغيرھاا�من، والمياه
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وستعكس أھداف كل من إستراتيجيات الخمس سنوات . سيخضع للتقييم بغية اEرشاد بشأن مجموعة المعالم التالية
  .ات القارة حسب تطورھااEنجازات المحققة حتى ذلك الوقت واحتياج ال7حقة

  

  .2063أجندة و التكنولوجيا وا
بتكار ضمن  استراتيجية العلمتوقيت . 3الشكل 

  

  التوجه ا�ستراتيجي:  2الفصل 

  مجا�ت ا�ولوية 1.2

Eبتكار ويقوده قائم على المعرفة ومجتمع حاجة لتحويل أفريقيا إلى لاستجابة ل ستراتيجيةتم تصميم ھذه ا
فھو . ا
ا�ولويات المختلفة التي تم تحديدھا للقارة و الواردة في ا�طر رؤية ا
تحاد ا�فريقي ويأخذ في ا
عتبار  يعكس

من قبل أصحاب المصلحة والتصديق عليھا العمل ذات ا�ولوية  مجا
ت تحديدتم  .تحاد ا�فريقيل7القطاعية 
 موالعل، والتأثير بما في ذلك الزراعة وا�من الغذائيفي المجا
ت ذات وا
بتكار في البحث ا�فريقيين والدوليين 

، ، والصحة العامةوالموارد الطبيعية ،ا
تصا
توالمعلومات تكنولوجيا و البيولوجية والحكم والتكامل ا�فريقي
  .المستدامة نھضة ا�فريقيةلال7زم لتحقيق ا  بغية توفير ا�ساس،  والدراسات اEنسانية

بناء ل امسبق اشرطالمبينة أدناه  ذات ا�ولويةھذه المجا
ت لوالمنسق التنفيذ المشترك  يكون ومن المتوقع أن
الرعاية و ،الجيدة  نوعيةالتغذية ذات الالوصول المتكافئ إلى  ينمواطنلل ضمنت أفريقيا متكاملة ومزدھرة 

السلم وا�من، و، حيث التكلفة كفاءة منالفعالية والذات 
ت تصاا
ونظم  المھارات والتدريبو ،عليمتالصحية وال
  .القادمةللموارد الطبيعية والبيئة لضمان حفظ مصالح ا�جيال المستدامة  واEدارة

  القضاء على الجوع و تحقيق ا�من الغذائي: 1ا�ولوية 

اصا اھتماما خ ا
تحاد ا�فريقي يوليللتخفيف من حدة الفقر وتحفيز التحول ا
جتماعي وا
قتصادي في القارة ، 
يؤثر تأثيرا مباشرا  1استمرار انعدام ا�من الغذائي تشير اEحصاءات إلى أنو. لتنمية ا
قتصاد الريفي والزراعة 


 ممن   5السن دون٪ من أطفال  40و٪  30بما يشمل نسبة مئوية تتراوح بين مليون أفريقي  239 على 

                                                        
1
  وضع انعدام ا�من الغذائي في العالم، منظمة ا�مم المتحدة لJغذية والزراعة  
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في مرحلة حاسمة من مراحل البقاء  ن الغذائيممن نقص مزمن في التغذية نتيجة 
نعدام ا� يعانون يزالون
ا
تحاد ، اعتمد رؤساء دول وحكومات الدول ا�عضاء في ضوء ھذه الحقيقة وعلى . والنماء المعرفي والجسدي

، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتعاونيات ا�فريقي
ط ا�كاديمية و الشركاء ا(خرين باEجماع إع7نا للقضاء على الجوع في أفريقيا والمزارعين و الشباب وا�وسا

  .2013، في أديس أبابا في يناير  2025بحلول عام 

تدخلھا وتوظيف ع7قاتھا القائمة مع الشركاء ذوي الصلة خارج  قدرات أفريقياأن تعزز  غيبين ،الصدد ھذا وفي
 المياهو ،المناخية والتغيرات لباتقالتو، ا�ولية المواد مردودية ضعف مثل دةالجدي التحديات مواجھةأفريقيا، بغية 

 استئصال إلى الرامية جھودھا يقوض قد مما العالمية ا�سواق في ا�سعار تذبذب وتزايد ا�راضي إدارةو

إطار ر بكثي تتعدىتجھيز وحفظ وتوزيع المنتجات الزراعية إن . والتغذوي الغذائي ا�من وتحقيق المجاعة
م                                                                                                                            للعلالتدخل المشترك  تطلبتوالتنمية الريفية والزراعية قطاعات 

  .التكنولوجيا وا
بتكارو 

  تھاومكافح ا�مراض من الوقاية: 2ا�ولوية 

الوقاية منھا و التي يمكن المعدية وغير المعدية ا�مراض ب جراء اEصابة  م7يين ا�فريقيين ، يموتل عامك
عدم كفاية الموارد لتوسيع نطاق التدخ7ت التي ثبت نجاحھا؛ و ؛مجزأةالو الضعيفة النظم الصحية  ببسبع7جھا 

سوء إدارة و؛ )خصوصا في المناطق الريفية(حية لحصول على الخدمات والتكنولوجيات الصمحدودية فرص او
راء تحسينات كبيرة في البلدان ا�فريقية اقتصاديا و اجتماعيا دون إج تتطور نلو . والفقر المدقع الموارد البشرية

  .الصحةالرعاية تقديم خدمات 

اEيدز، و السل والم7ريا الحاجة إلى / ناعة البشرية فيروس نقص الم  حول 2013عام لأبرزت قمة أبوجا 
مكافحة ناق7ت ، وأدوات ، وأدوات التشخيصلدينا Eنتاج أدوية جديدة وفعالةبناء القدرات البحثية / استخدام 

 الصحيةالبيئية النظم ، وتشجيع البحوث وا
ختراع و ا
بتكار في الطب التقليدي و تعزيز ا�مراض واللقاحات

  .ماعية و الثقافية والبيئية للشعب، مع ا�خذ بعين ا
عتبار الحالة ا
جتليةالمح

 مزيد منالقيام  بفي مقدمة أولوياتھا   ا�عضاء فيه الدول و ا
تحاد ا�فريقي ينبغي أن يضعباEضافة إلى ذلك، و

 العلمير المساھمة في تطوذات الصلة القطاعات ا�خرى بين أصحاب المصلحة في الصحة والتنسيق 

في  الجمھورزيادة ثقة والنزاھة في البحث، ومن ثم  ياتبناء ھياكل الحكم في سبيل تعزيز ا�خ7قو التكنولوجياو
رئيسية في البرامج السياسات و اللتعزيز وتنفيذ  وھذا يتطلب جھدا مشتركا بين مختلف الجھات الفاعلة. البحوث

  .ومكافحتھا ن ا�مراضالوقاية مكذلك مجال الرعاية الصحية ا�ولية و

  ) الفكري و الماديالتنقل (ا�تصا�ت : 3ا�ولوية 

أفريقيا بكثافة في مشاريع تستثمر استرشادا منھا ببرنامج ا
تحاد ا�فريقي حول تطوير البنية التحتية في أفريقيا، 
المستدامة  َم نظم اEدارةالرئيسية تصميلبنية التحتية ا مشاريع ينبغي أن يتضمن تنفيذو. تطوير البنية التحتية

لمؤسسات ا�فريقية ا ينبغي أن تضطلع، من خارج القارة غالبامعظم ھذه المعرفة  وبينما تأتي. للمعارف
. البنية التحتية حول المادية والرقمية الرئيسيةالبرامج  في نتاج المعرفة Eقوية ومستدامة  نظم بمسؤوليتھا Eدراج

ن حيث ا�رض والھواء و ا�نھار و الطرق البحرية والمعدات والبنية التحتية و ومن المتوقع التواصل الجسدي م
  .)1الجدول (ا
تصا
ت الفكرية  على أنھاتكنولوجيا المعلومات وا
تصا
ت  إلى الطاقة في حين يشار

  حماية فضائنا:  4ا�ولوية 
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، بما في ذلك غيرھا من الموارد الطبيعيةو فريقيالموارد المعدنية الوفيرة �اورصد ا�رض تسي مراقبة كوبينما ت
أھمية حاسمة بالنسبة لحفظ رفاھية ا�جيال الحالية ) ا�صليةمعارف الوما يرتبط به من ( التنوع البيولوجي

فجوة كبيرة من حيث البنية  توجد في الوقت الراھن،و. مراقبة الفضاءل قويإلى نظام فھما يحتاجان  ،والقادمة
 يمكن جنيھاعلى جميع المستويات لتحقيق الفوائد التي  ذات المؤھ7ت المناسبةالموارد البشرية التحتية ال7زمة و

  .مستغلةالمن ھذه الموارد غير 

، ةالفعال اEدارةفي ) ك البيانات بما في ذل( المواتية علوم الفضاء فرصة فريدة للتعاون وتقاسم البنية التحتية تتيح 
 استجاباتنا للمخاطر والكوارثو؛ وبيئتنامواردنا الطبيعية و؛ أمننا الغذائيزراعتنا ول، من بين أمور أخرى

ناخ والتكيف ؛ التخفيف من آثار تغير الم)ا�رصاد الجوية(التنبؤ بالطقس نشوب وتفشي ا�مراض؛ الطبيعية ؛ 
الفضائي مراقبة ا�رض والرصد (الفرعية الفضائية الخدمات إن . رصد النزاعات؛ بعثات حفظ الس7م ومعه

  .حاسمة في التنمية ا
قتصادية في القارةھي ) و الم7حة وتحديد المواقع وا
تصا
ت 

  بناء المجتمع -العيش معا : 5ا�ولوية 

 في غضون سنوات قليلة، سوف. قارةلل بالنسبة أكثر فأكثر تحديا رئيسيايشكل  ووئام معا في س7م  العيشيصبح 

 يمكن معالجة المسائل.  في كل منھا المدن الكبرى مع أكثر من مليون ساكن من ما يزيد على مائةفريقيا � يكون

ا�فريقية قيم الالمعرفة بوتستعمل المحلية  دھا المجتمعاتوحلول تقالمتعلقة بالديمقراطية والتكامل من خ7ل 
  .مشتركةال

إعادة تنظيم ھياكل با�فريقية  البلدان حيث يقوم عدد كبير منالحكم  تعزيز قدراتھا في مجال على أفريقياتعمل 
 والعمل على مناصرة لتطوير قيم تنظيم المشاريع والمرونة، وضمان تجاوب أكثر مع احتياجات المواطنينالدولة 

على  ا
تحاد ا�فريقيفي تعزيز قدرة الدول ا�عضاء في و التكنولوجيا و ا
بتكار  العلمتساعد سوف . ا
بتكار
منظمي ، رجال ا�عمالالسياسيين، ا
جتماعيين، زمة ، وتدريب ا�جيال القادمة من القادة بناء البنية التحتية ال7

 ا
قتصاديةا
جتماعية ولتنمية في اوا
بتكار والتكنولوجيا العلم  وتوظيف والباحثين؛ العلماءالمشاريع، 

  .الطبيعية موالعل نيات، وا
جتماعية واEنسا العلم تشملالتخصصات  وسيتطلب ذلك نھجا متععدد. المستدامة

  الثروة تكوين :  6ا�ولوية 

لتعجيل بانتقال افومع ذلك، . المفعمة بالنشاط البشرية مواردھا فييكمن  في تنمية القارة  فريقيا�أكبر أمل  إن
مة أفريقيا إلى اقتصاد يقوده ا
بتكار ويرتكز على المعارف، تحتاج مواردنا البشرية إلى تعلم المھارات ال7ز

. مزيد من التركيز على ا
بتكار، لكن أيضا على تكييف التكنولوجيا ونتائج البحث القائمة بشكل مناسبال وينبغي 

من أجل محليا لقارة في االموارد الطبيعية الوفيرة اEبداع وا
بتكار  لمعالجة تكنولوجيا بناء إلى  الضرورةتدعو و
  .في القارة روة وفرص العمل للشبابالمزيد من الث تكوين 

تطوير و تسويق منتجات وخدمات اEبداع المشترك و ز يحفتو �ولوية لتطوير القدرات الداخليةتسعى ھذه ا
 عمل فرص توفيرجديدة أو محسنة من خ7ل ا
نخراط مع المجتمعات المحلية للمستخدم النھائي ، وذلك بھدف 

في جميع أنحاء أفريقيا   واEقليمي  تكار الوطنيمخرجات ا
بمة مضافة من خ7ل تكييف وتسويق جديدة ذات قي
تحريك بغية  تعزيز اEبداع و ا
بتكار التكنولوجي 
 بد منه ل امواتية أمرالالبيئة السياسية و المالية وتعتبر . 

  .تكنولوجيا النانوروح المبادرة في مجا
ت جديدة مثل 
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   2024-تكار   �فريقياالعلم والتكنولوجيا وا
 ب  استراتيجية في  المجا
ت ذات ا�ولويةملخص : 1الجدول 

  الحقل الرئيسي  أو ا
بتكار/مجا
ت البحث و  ا�ولويات

القضاء على الجوع و   1
 ا�من الغذائي  ضمان

  والتغذوي

فيما يخص تقنيات الزرع، البذور و التربة و  الزراعية موالعلالزراعة و  - 
 المناخ

  و تقنيات التوزيع أو تحويل و مرافق/السلسلة الصناعية فيما يخص حفظ و - 

  المياه  
  الوفرة

الوقاية من ا�مراض و   2
مراقبتھا و ضمان 

  الرفاھية

 ا�يدز، الم7ريا، أمراض الدم. فھم أفضل لJمراض المتوطنة - 
 صحة ا�م و الطفل - 
  الطب التقليدي - 

  المياه  
  النوعية

و ا�نھارو الطرقات  ا
تصا
ت الجسدية بما في ذلك ا�رض و الجو -   ا�تصا�ت  3
 .المرافق و الطاقةتجھيزات و وال البحرية

 تعزيز المواد المحلية - 
  ا
تصا
ت الفكرية فيما يخص تكنولوجيا المعلومات و ا
تصا
ت - 

  المياه  
  نظام ا�نھار

  دراسات اتغير المناخا في ذلك محماية البيئة ب -   حماية فضائنا  4
 ويو فيزياء الغ7ف الج ا�حيائيالتنوع  - 
 استكشاف الفضاء و البحار و أعماق البحار - 
و أنظمة ا�نھار و كذا تسيير أحواض  دورة الماء في الطبيعةمعرفة  - 

  ا�نھار

  المياه  الفضاء
دورة الماء في 

  الطبيعة

بناء  –العيش معا   5
  المجتمع المحلي

 المواطنة، التاريخ و القيم المشتركة - 
 ااEقليميا
ندماج ا�فريقي و  - 
  الديمقراطية، تسيير المدن و التنقلالحكم و  - 

  المياه  
  الوفرة

 تطوير التعليم و الموارد البشرية -   الثروة تكوين   6
الموارد المعدنية و الغابات و القطاع المائي و البحرية،  إدارة استغ7ل و  - 

 .إلخ
  إدارة الموارد المائية  - 

  المياه  
  الموارد المائية

  

  ستراتيجيةا�ھداف ا> 2.2

  .تنفيذ المجا
ت ذات ا�ولوية/  معالجةفي ة العلم والتكنولوجيا وا
بتكارفعالي تعزيز. أ

  العلم و التكنولوجيا و ا
بتكارلتطوير  القدرات المؤسسية و التقنية تحسين الكفاءات . ب

تنظيم  / تنمية الصناعية الجيع ا
بتكار و إضافة القيمة و التنافسية ا
قتصادية من خ7ل تش القدرة  تعزيز. ج
  المشاريع 

عن طريق تعزيز الملكية الفكرية ) معارف السكان ا�صليينا
ختراعات و بما في ذلك ( حماية إنتاج المعرفة .د 
  .و ا�نظمة التنظيمية على كافة المستويات

وتعبئة ية م، المواءمة ، والدبلوماسية العلو التكنولوجيا و ا
بتكار العلمالخاصة بتيسير إص7حات السياسات . ھـ
  .الموارد

  الرائدةبرامج ال وضع    3.2

على النجاحات والدروس المستفادة من تنفيذ  �2024فريقيا ستؤسس إستراتيجية العلم والتكنولوجيا وا
بتكار 
إضافة إلى . ةبالمجا
ت ذات ا�ولوية الستعلى نحو فعال خطة العمل الموحدة لوضع وتنفيذ برامج رائدة تعنى 

. الموجودة في خطة العمل الموحدة وتكييفھا لدعم تنفيذ اEستراتيجيةوالتنمية  تبسيط برامج البحث  ذلك، سيتم

المقررة تموي7 كافيا تلبية �ھداف العلم والتكنولوجيا وا
بتكار البرامج وبينما سيتم وضع ا�ولوية على تمويل 
ببرامج ومشاريع رائدة م7ئمة ومتداعمة يعّدھا  بشكل دوري فسيكون مكملةالطويلة المدى في القارة ا�فريقية، 

  .)لبحث وا
بتكار للعلم  ا ا�فريقي مجلس الالمجتمع العلمي من خ7ل 

  المجال الرئيسي حسب ا�ولوية  ا�ولويات

 ا�من الغذائي وضمان القضاء على الجوع و   1
  والتغذوي

  المياه  
  الوفرة
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  .هالميا التعبئة حولمثال برامج :  4الشكل 

سوف تتطلب  .عبر جميع مجا
ت ا�ولوية الستة لمياهالضوء على المساھمة ا�ساسية والشاملة ل 4الشكل  يسلط
دورات المعرفة العمليات ال7زمة للسيطرة على تتعامل مع ي مثل تلك الت: تعبئةإعداد برامج اأھميتھ

 مثل ھذا التشابهإن . ق مختلفة من القارةالھيدرولوجية و أنواع خزانات المياه المشتركة أو ا�نھار في مناط

  .والفضاء وتكنولوجيا المعلومات وا
تصا
تالطاقة والزراعة مثل : من المجا
ت الرئيسية   على غيره ينطبق

ينسق في آن واحد ويكون  المحور الذي بمثابة رئيسيكل برنامج  سيكونف، عجلة دراجةالتشبيه ب إذا استخدمنا
البرامج التي ساھم بھا،  تعكس حيثالمتوازنة والمستقرة في مواقعھا على نحو م7ئم،  مدعوما بأشعة العجلة

فھذا . بمن فيھم المجموعات ا
قتصادية اEقليمية والدول ا�عضاء ،فذھا مختلف أصحاب المصلحةنأو /وأعدھا و
العلم والتكنولوجيا وا
بتكار  توقع أن يتم بھا وضع وتنفيذ برامج رائدة في إطار إستراتيجية ھي الطريقة التي يُ 

  .لكل أولويةبالنسبة   �2024فريقيا 

يمكن و. أنواع ا�دوات والتدابير ال7زمةوفر إرشادات بشأن إذ أنھا ت إرشادية ستراتيجيةاEفإن ھذه ، وبالتالي  
يقع على  التنفيذ بأنمع ا
عتراف  الوطنية واEقليمية ستراتيجيةخطط اEللتصميم وتنقيح اكنموذج  ااستخدامھ

  .المجموعات ا
قتصادية اEقليميةعلى  ،ا
قتضاءوعند  الحكومات الوطنية، عاتق

  ستراتيجيةمراحل تنفيذ ا> 4.2

تستغرق  تيجيات إسترا ا�ولى من سلسلةھى   2024-�فريقيا و التكنولوجيا و ا
بتكار  استراتيجية العلم تعتبر  
  ) : 5الشكل (المراحل التالية ھا حسب وُيتوقع  أن يتم إط7ق سنوات  عشر

المؤسسات ال7زمة على Eنشاء وتمويل  اتتوفير إرشادويشمل ذلك : عداد المؤسسيا> 2014:  1المرحلة 
 الوطنية و اEقليمية والقارية من خ7ل مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة، و إط7ق حملة  ا�صعدة

 أصحاب المصلحة ين من قبل جميع مجموعاتال7زمدعم وال7ك منسقة ومتكاملة لضمان ا
مت 7تصا
تل

. العلم و التكنولوجيا و ا
بتكارعمليات  في وطنية و إقليمية إستراتيجيةدمج  ا�مر ھذاسيسھل  كما. الرئيسيين 

  .بشكل رئيسي ا
تحاد ا�فريقيمسؤولية مفوضية من ھذه المرحلة  تنفيذسيكون و

و وسوف يتم وضع  .سية يئمن البرامج الرالمجموعة ا�ولى  ع و تنفيذوض:  2017-2015: 2المرحلة 
الناجحة، المنجزة أو ، وذلك تأسيسا على البرامج الوطنية واEقليمية ث7ث سنواتريادية لبرامج  اعتماد و تنفيذ

الوقاية من ا�مراض و مراقبتھا و ضمان   2
  الرفاھية

  المياه  
  النوعية

  المياه    ا�تصا�ت  3
  نظام ا�نھار

  المياه  الفضاء  حماية فضائنا  4
دورة الماء في 

  الطبيعة
  المياه    المجتمع المحلي بناء  –العيش معا   5

  الوفرة
  المياه    الثروة تكوين   6

  الموارد المائية

و شبكات  ةفرقأ
مع  الباحثين
 برامجمديري 

 برامج التعبئة
 برامج البحث

 المسئولية السياسية
علون ا
قتصاديون، القطاع العلماء، الفا

 المدني،وكا
ت التمويل الخاص، المجتمع

المجموعات ا
قتصادية 
ھياكل و البلدان  اEقليمية 

 و الخاصة امة الع البحث
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برامج على نحو مسؤولية تنسيق تنفيذ ھذه ال أو غيرھا من الشبكات/مراكز التميز للنيباد و ستسَند إلى. الجارية
سيكون المجلس ا�فريقي . ، مع تخصيص الموارد ال7زمة لھاة يوا�ولذات مجا
ت الفعال في كل مجال من 

عن تنسيق التصميم واEعداد المشتركين للبرامج الرائدة بغبة ضمان تعاون مسؤو
  ا
بتكاروو البحث  م للعل
والتكنولوجيا وا
بتكار باعتبارھا حافزا للتعامل مع  أوسع مع ا�ولويات القارية من خ7ل استعمال العلم

  .ا�ولويات والتحديات القطاعية 

سوف يتم وضع ، 2بناء على الدروس المستفادة والرصد والتقييم خ7ل المرحلة :  2020-2018:  3لمرحلة ا
  .البرامج الرائدةالمجموعة الثانية من و تنفيذ و تقييم 

سوف يتم وضع ، 3على الدروس المستفادة والرصد والتقييم خ7ل المرحلة  بناء : 2023-2021: 4المرحلة 
  .الرئيسية البرامج المجموعة الثانية من و تنفيذ و تقييم 

وا(ثار المسجلة حتى ا(ن، والدروس المستفادة  ستراتيجيةالتقييم النھائي ل]سيساعد :  2024:  5المرحلة 
اعتماد ا�ھداف، توجيه ية حسب تطورھا خ7ل فترة عشر سنوات على مصحوبة بمراجعة شاملة لJولويات الحال

  .العشرية القادمة ستراتيجيةللخطة اE والمراحل وقياس ا�داء 

  2024-تراتيجية العلم والتكنولوجيا  وا�بتكار �فريقيا اسمراحل 

  

   5المرحلة     4المرحلة     3المرحلة     2المرحلة   1المرحلة 

2014    2015-2017    2018/2020    2021-2023    2024    

  

  و اEنشاء المؤسساتي انط7ق اEستراتيجية    : 2014 – 1

  البرامج الرائدةتنفيذ المجموعة ا�ولى من   2017- 2015 – 2

  البرامج الرائدةتنفيذ المجموعة الثانية من   2020- 2018 – 3

  البرامج الرائدةتنفيذ المجموعة الثالثة من   2023- 2021 – 4

و تحديد استراتيجية العشر  2024و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا  ستراتيجية العلمتقييم النھائي 
ال  2024 - 5
  سنوات المقبلة

  2024�ستراتيجية العلم والتكنولوجيا وا�بتكار  مراحل:  5الشكل 
  

  الركائز:  3الفصل 

المھارات ال7زمة مع  ل7زمة والموارد البشرية أدنى من البنية التحتية ا  احد  ستراتيجية]ل الناجح تنفيذ اليتطلب 
ا�ولويات إن البرامج الرائدة لكل من . المعرفةيقوده ا
بتكار ويرتكز على و تھيئة بيئة مواتية لتحقيق اقتصاد 

Eالدول استعداد مدى يختلف و. من الدول ا�عضاءخاصة في الفصل السابق تتطلب جھودا  المقدمة ستراتيجيةا
بأنشطة  للقيامالبنية التحتية ومن حيث والبشرية من حيث القدرة التنظيمية  وأقاليمه ا
تحاد ا�فريقي يا�عضاء ف

 ستراتيجية العلمضمان التنفيذ الناجح 
وبالتالي، ل. بنجاحو التكنولوجيا و ا
بتكار  العلممنسقة في مجال 

لبلدان ا تحصلسوف ، الستةذات ا�ولوية  في المجا
ت المحددة 2024 �فريقيا  والتكنولوجيا وا
بتكار
والتكنولوجيا  العلمحول المقررة ال7زمة درات لتنفيذ تلك الخطط الوطنية الدعم المناسب في بناء القعلى ا�فريقية 
  .وا
بتكار

 و العلمفي مجال تحسين مستوى استعداد الدول ا�عضاء ل المطلوبةة ضروريالإجراءات التنفيذ  يحدد ھذا الفصل
  .التكنولوجيا و ا
بتكار
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كل لكل دولة عضو و قابلة للمقارنةوالمراحل الداء ا�تقييم وا
تفاق على مقاييس الورصد تي  السيتم القيام بعملي
في  امشاركتھو و التكنولوجيا وا
بتكارم لعلل دستعدا
التقدم المحرز في اكل من تقييم لمجموعة اقتصادية إقليمية 

  .القارية والفوائد التي جنتھا منھاالرئيسية  البرامج 

، المجموعات ا
قتصادية اEقليمية بدعم من ا�عضاء،الدول  لجميعللمقارنة  ا�ساسية القابلةبيانات البعد تجميع 
لقيام بنشاط ل الكتلة الحرجة المطلوبةبلوغ من أجل قليمية اEأو ية نوطال الخططمستوى رفع برامج  سيتم تحديد

  .و التكنولوجيا و ا
بتكار العلممجال في  وفعال متسق

  تطوير البنية التحتية 1.3

ذات  علمية وإنشاء البنية التحتيةالمختبرات التطور العلم والتكنولوجيا وا
بتكار في أفريقيا رفع مستوى يتطلب 
لتدريس ، ل(ات مثل مختبر:  كار وا
بت وھذا يشمل مرافق البحث. و التكنولوجيا و ا
بتكار لعلمل مستوى عالمي 

والبنية  تكنولوجيا المعلومات وا
تصا
ت معداتت التعليمية ووالمستشفيا )الھندسة ، والتجارب السريريةو
البنية  توظيفسوف يتم و. والشبكات الوطنية للبحث والتعليم مختبرات الحية،الو، ، ومساحات ا
بتكارالتحتية 

 اEقليميالوطني و ين ستخدام على المستوٮا
 فعاليةزيادة ل نھاوالربط بيالمادية والرقمية التحتية والموارد 

على شبكات البحث و التعليم الوطنية ستعمل و. وتخفيض تكاليف الصيانة والتشغيل من خ7ل الخدمات المشتركة
، ةالحيمختبرات الا
بتكار و  فضاءات بينو، وكذلك بينھا التعليم و البحث مؤسساتبين ل التعاون المنسق تسھي

المشاريع  لمنظمي المتاح  الدعمكل من النظم البيئية العامة للبحث وا
بتكار ونطاق ونوعية تعزيز  ومن ثم
  . ا(خرينوالمبتكرين 

. الجيد العلم تسمح بالعمل على تحصيلصيانة المعدات العلمية التي وتطوير لتطبيقات الھندسة سيتم استخدام 

 مھندسين من أجل توفير حلول Eنتاج المعدات العلمية ، والبحوث والماء وعلال عقد شراكات بين وھذا يحتاج إلى

ولكي يتم تطوير بنية تحتية، 
بد من تدريب قاعدة لرأس المال  .مبتكرةالعبقرية منتجات قائمة على البحث و ال
من ھاية المطاف ، والتأكد في نوالتنسيق  البشري على الكفاءات والقدرات ال7زمة للتخطيط والتنظيم والقيادة

 مد بحث تداعيات بناء كفاءات المھندسين ومھنيي العلذلك جليا عنويتضح . توفر النظم والموارد ال7زمة للتنفيذ
لبناء  ستحتاج الحكومات إلى اتخاذ اEجراءات الضرورية لضمان توفر بيئة مواتية. والتكنولوجيا والھندسة

  .ابتكارت البحث

  كفاءة الفنيةال 2.3

على نحو  ةا
قتصاديو ةا
جتماعي والتنمية  الكاملة للعلوم والتكنولوجيا وا
بتكار لدعم النمو الطاقات قإن تحقي
ا
ستمرار  ول ا�عضاءمن الد ان وتحسين القدرة التنافسية �فريقيا في البحث وا
بتكار العالميين يتطلب ،مستدام 

ھذا وتحقيقا ل. الدكتوراهلدرجة  ؤدي إلى مؤھ7ت ذي نوعية، وخصوصا برامج ت توسيع توافر تعليم عالفي 
البحث وا
بتكار تعميم و نھجا منظما ومنسقا في تنمية رأس المال البشري الھدف، ينبغي أن تتبع الدول ا�عضاء

بما في (التعليم الثانوي والعالي  على مستويي ممكنةمسارات وظيفية كوالتكنولوجيا و ا
بتكار  العلمفي مجال 
زيادة سيقوم تقييم ا(ثار على قياس ا�داء السنوي المقارن، بما في ذلك ال. )الفني والتدريب المھنيتعليم الذلك 
والزيادة في نواتج البحث وا
بتكار على  والتكنولوجيا وا
بتكار العلم علىالمدربين  ا�فريقيين عدد في 

ين لدعم مؤسسات التعليم العالي والتعليم المھني الصعيدين الوطني واEقليمي، الزيادة في عدد العاملين المؤھل
. القارة في )المتعددي ا�طراف صحاب المصلحة� التميزخصوصا مراكز ( والتدريب الفني ومراكز البحث

والتكنلوجيا وا
بتكار بموارد كافية من الناحيتين المالية والبشرية والمھارات  العلمينبغي أن تحظى إدارة و
لكفاءات الفنية في مجال العلم تطوير اتكتسي ھذه اEجراءات أھمية حاسمة بالنسبة لو. لعملوالتدريب وظروف ا

  .والتكنولوجيا وا
بتكار في أفريقيا
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  مشاريع التشجيع تنظيم  3.3

 في إطار التعاون المفتوح  مشاريع الفي ا
بتكار وتنظيم  اتقطاع تخصصات ومتعدد  متعدد يعتبر اتباع نھج 

إن زيادة الربط  .عبر القارة تحقيق اقتصاد المعرفة والتنمية ا
قتصادية وا
جتماعية المستدامةل أمرا أساسيا
على الصعيدين الوطني (الشبكي والتعاون بين أصحاب المصلحة في التعليم والبحث والقطاعين العام والخاص 

ھا وتسويقھا، مع التأكد في نفس الوقت المشترك لنواتج البحث وا
بتكار وتكييفالتوفير  ستسھل ) معا  واEقليمي
من توظيف برامج البحث وا
بتكار بانتظام لضمان التأثير والتطابق مع أھداف السياسة الوطنية واEقليمية تبعا 


ستمرارھا في التطور.  

زز الوضع بالتنسيق الوطني والعابر للحدود من قبل الجھات العاملة في البحث وا
بتكار سيع إن مثل ھذا ا
لتزام
إن . ستخدام أوسع لنواتج البحث واقتناء التكنولوجيااالمحلي وا
مت7ك قارة من خ7ل لل ا
جتماعي وا
قتصادي 

المشترك لمنتجات وخدمات وعمليات ونماذج أعمال المعرفة  والتوفير التكنلوجيا وتقاسم  لاتباع نھج منتظم لنق
إلى تحفيز النظم البيئية المحلية والوطنية ستؤدي وا
بتكار  وسياسات جديدة، وتكييفھا وتسويق نواتج البحث

بما فيھا ا
بتكار في مجال تنظيم مشاريع (وسيؤدي ذلك إلى توفير خدمات عامة أفضل . واEقليمة ل7بتكار
 في ا
قتصادوفرص عمل أوسع وإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة ،  )ا�عمال الذي يقوم على البيانات المفتوحة

  .قليمية و العالمية ذات الصلةاEمكانات اEمع  وتسويق التكنلوجيا سميالر

   المواتيةالبيئة  4.3

للدول ا�عضاء والمجموعات ا
قتصادية  و التكنولوجيا و ا
بتكار لعلمل شاملة  مواتية بيئة  تھيئة جب ت 
لدول ل  تتوفر  أنتفترض  كھذه بيئة  إن تھيئة . ستراتيجيةتحقيق ا�ولويات التي تم تحديدھا في اEلاEقليمية 

شجع تطور تسياسات وبرامج تستند إلى ا�دلة و ا
تحاد ا�فريقيا�عضاء والمجموعات ا
قتصادية اEقليمية و
ا�عمال التي  ا لكل متماسك اوطني اتطلب إطارتكل دولة من الدول ا�عضاء و. و التكنولوجيا و ا
بتكار العلم

  . و التكنولوجيا وا
بتكار العلمبالنھوض  ؤثر بشكل مباشر علىت

من جانب الحكومات الوطنية بالتشاور مع جميع لوجيا و ا
بتكاروو التكن م للعلتطوير برامج وطنية  يجب
، التعليم والبحث ،ين العام والخاصالقطاع منا
بتكار في البحث و ين والوطنيينأصحاب المصلحة اEقليمي

أيضا بناء ثقافة شاملة للبحث مواتية  تھئية بيئة  وتقتضي .الدولية وقطاعات التمويلعية ا
جتماالمجتمع، التنمية 
والتكنولوجيا وا
بتكار للتأكد من أنھا تفي بالغرض وتشجع ا
بتكار وإنشاء الملكية  العلموا
بتكار في مجال 

  التكنولوجيا وا
بتكارالفكرية وتطوير مسارات وظيفية متكافئة في الفرص بشكل نشط في مجال العلم و

  ترتيبات الحكم و التنفيذ. 4الفصل 

 مواءمةفي المقام ا�ول  ب مرھون و التكنولوجيا و ا
بتكار العلمالخاصة   بسياسة للھذه االناجح تنفيذ إن ال

 7شام ترتيبا  6الشكل رقم  يوفرو .المؤسسات المعنيةأوجه تكامل قدرات وسية المختارة والترتيبات المؤس
 تشمل قائمة أھمو. و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا استراتيجية العلم لھياكل المختلفة المشاركة في عمليات ل

  :ما يليالجھات الفاعلة / أصحاب المصلحة 
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  2024 -تكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا و ال استراتيجية العلم لتنفيذ ية استعراض البنية المؤسس. 6الشكل 

  مؤسسات صنع القرار 1.4

 2024-�فريقياوالتكنولوجيا و ا
بتكار  استراتيجية العلم سيدعمون  :ا�فريقيون الدول والحكومات رؤساء• 

و  استراتيجية العلم  و تعميم إدماج بتحفيزرؤساء الدول والحكومات سيقوم . بناء على اعتماد أولوياتھا
إن . التنمية الوطنية واEقليمية والقاريةو أطر برامج سياسات وفي  2024- لتكنولوجيا و ا
بتكار �فريقياا

يحتاج إلى على المستوى القاري  2024- و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا استراتيجية العلم  تعزيز و تعميم
مدعومة من قبل العلماء على ا�قل و  اتستة رؤساء الدول والحكوم منتكون تالمستوى  ةرفيع لجنة دعم

و التكنولوجيا و  العلمبمثابة سفراء  الذين يعتبرون من المھجرمن أفريقيا أو  رفيعي المستوىالباحثين الو
 لخاص والتعليم والبحثدعم شخصيات بارزة من القطاعين العام واالجنة ل، تدعو من وقت (خرو. ا
بتكار

بغض النظر عن نوع الجنس أو البلد ( والتزامھمالوحيدة  تھمخبر استنادا إلى  لتمويل اقطاعات التنمية الدولية وو
  .لمساھمة في أنشطة اللجنةل )أو ا�صل

، الرئيسيية برامج فض7 عن  ستراتيجية]لالمجلس التنفيذي المجا
ت الرئيسية عتمد يس: المجلس التنفيذي• 
  .كل ث7ث سنواتتصدر مرة متابعة  ائمة على تقاريرأدلة قاستنادا إلى  حول ھذه ا�مورتداول سيو

و التكنولوجيا  العلمعلى  الطلبأخذا في ا
عتبار : الرئيسية برامج اللتنسيق و مواءمة  ؤتمر الوزاري الم• 
، ل7تحاد ا�فريقي، فض7 عن المؤتمر الوزاري الحالي القيام، فمن الضروري من جميع القطاعاتوا
بتكار 

تسھيل من أجل لقارة بأكملھا ل البرامج الرائدةولة عن دراسة القطاعات الرئيسية و ئتنسيق مس ھيئةبإنشاء 
 يشملو و التكنولوجيا وا
بتكار لعلمل  المتخصصة اللجنة الفنية ھذه الھيئة رئيس ويتولى رئاسة . مواءمتھا

 صنع القرارھيكل 

صنع القرار
 

التنفيذھيكل     

 

 

وكالة 
التنسيق و 
التخطيط 

 للنيباد

عملية التنفيذ
 

 


تحاد ا�فريقيا حكوماتدول و رؤساء  مؤتمر  

لجنة 
الممثلين 
 الدائمين

مجلس 

قنية اللجنة الت

 مفوضية ا
تحاد ا�فريقي

 القطاع الخاص

 المجموعات

 ا
قتصادية

 اEقليمية

الدول 
 ا�عضاء

الھيئات و الوكا
ت 
المتخصصة و 

 غيرھا

 ا�فريقيبنك ال

 للتنمية

المجلس 
للعلوم ا�فريقي ل

و لبحث وا
 ا
بتكار

 قرارات للتنفيذ

 المجلس التنفيذي

المشاريع و اقتراحات 
 برامج   و اEب7غ
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سوف . تلك اللجان  ؤساءنواب ر) مع أو بدون( ا�خرى المتخصصة رؤساء اللجان الفنية جميع  أعضاؤھا
المجلس  –لجنة ا�بحاث العلمية والفنية –و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا استراتيجية العلم  ھذا المجلسستخدم ي

  .حسب ا
قتضاء  أو ث7ث سنواتكل سنتين يجتمع يمكن  أن رئيسية و كأداة  ا�فريقي للعلم والبحث وا
بتكار

المتخصصة فنية اللجنة ال ستعمل: والتكنولوجيا العلم التعليم و  لمسؤولة عن ا اللجنة الفنية المتخصصة• 
الدول تقديم المشورة لرؤساء لجنة فنية ل باعتبارھا والتكنولوجيا  العلمالتعليم و  المسؤولة عن ل7تحاد ا�فريقي 

سيتألف الجزء الوزاري  و. روالتكنولوجيا وا
بتكا العلم قضايا بشأن ا
تحاد ا�فريقي ا�عضاء في والحكومات
في الدول  و التكنولوجيا و ا
بتكار العلمالمكلفين بوزراء جميع المن حول العلم و التكنولوجيا و ا
بتكارللمؤتمر 

عن وضع السياسات و ا�ولويات  المسئولةھي  المتخصصة اللجنة الفنية و. ا
تحاد ا�فريقيا�عضاء في 
Eبتكار العلملوضع وتنفيذ استراتيجيات اسكة و المنسقة المناھج المتمو  ستراتيجيةا
 كما. و التكنولوجيا و ا

و  استراتيجية العلمتنفيذ لتعبئة الموارد تقوم بالسياسات و على الرقابة  المتخصصة اللجنة الفنية  تمارسس
  .2024 -ا التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقي

عن توفير  مسئولة ا
تحاد ا�فريقيأمانة  ابوصفھ حاد ا�فريقيا
تإن مفوضية : ا�تحاد ا�فريقيمفوضية • 
Eاللجنة الفنية عقد اجتماعات ) أ: (الخاصةتشمل أدوارھا . ستراتيجيةالقيادة السياسية و السياسات لتنفيذ ھذه ا

 عوض عمليات إط7ق) ب (  ا�فريقي
تحاد امثل ھذه ا
جتماعات إلى قمة قرارات نقل ضمان المتخصصة و 
المشاركة وفود رئاسة ال) ج ( و التكنولوجيا و ا
بتكار العلمالقضايا المتعلقة بالسياسات التي تھدف إلى معالجة 

لتنسيق مع توفير نقطة اتصال ل) د( بتكار قضايا العلم والتكنولوجيا وا
 حولالدولية عمليات والمفاوضات في ال
الشراكة  منابر عقد ) ه (المسائل المتعلقة بالسياسة   حول العلمية  ا
تفاقيات و الھيئات ووكا
ت ا�مم المتحدة ، 

والتكنولوجيا و ا
بتكار و تكنولوجيا  العلمتعزيز من أجل  لدعوة مختلفة  لإنشاء مخططات ) و ( ةالسنوي
 .المعلومات وا
تصا
ت 

  التنفيذمؤسسات  2.4  

أصحاب المصلحة  منات والمساھمل والمشاركة الفعالة عبئة ا�موابتالدول ا�عضاء ستقوم  :ا�عضاءالدول • 
قطاع التمويل لتنفيذ مختلف و والتنمية الدولية المدني، والمجتمع  ،والبحثالقطاعين العام والخاص والتعليم في 

Eستراتيجيةالمبادرات المنبثقة عن ھذه ا.  

والتوفيق بين   التمويل و  قليمية بتعبئةستقوم المجموعات ا
قتصادية اE:  المجموعات ا�قتصادية ا>قليمية• 
و  لعلملستراتيجية اE ھذه و وتكنولوجيا المعلومات وا
تصا
ت والتكنولوجيا وا
بتكار م للعلاEقليمية الخطط 

التنمية القطاعية وتنسيق تنفيذ البرنامج على  خطط  في ستراتيجيةاEمن خ7ل دمج  التكنولوجيا وا
بتكار
و  ا
تحاد ا�فريقيالتنسيق مع مفوضية ا
قتصادية اEقليمية على   كما ستعمل المجموعات. يميالمستوى اEقل

مؤتمر الوزراء اEفريقيين إلى وتقديم تقارير عن حالة التنفيذ مرتين سنويا  إستراتيجيتھاكالة النيباد في تنفيذ و
  . المسؤولين عن العلم والتكنولوجيا 

التنفيذ الفني  بدعم  والتكنولوجيا وا
بتكار   لعلمل  ھامحور، من خ7ل الة النيبادوكستقوم :  وكالة النيباد• 
تعبئة وتوجيه الخبرات الفنية ، بما في ذلك ) أ : (محددةالتشمل أدوارھا وس. تعبئة الموارد تنسيق للبرنامج و

( ؛  ستراتيجيةEلھذه ا كنتيجةالمقررة تنفيذ البرامج والمشاريع بغية  متياز مراكز ا
ل الشبكات اEقليمية والقارية 

للمجلس ا�فريقي تقديم الدعم )  ج( ؛ ستراتيجيةتنفيذ برامج اEد المالية لتوفير الدعم التقني لتعبئة الموار) ب 
تقديم الدعم الفني )  ج( ا
ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية واEقليمية ؛  وضع ي ف و البحث و ا
بتكار م لعلل

  . ا
تحاد ا�فريقيمفوضية في سياسة وضع الأنشطة ولعمليات 
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  ا�تحاد ا�فريقي التابعة لمفوضيةالھيئات 

 استراتيجية العلم  ا�فريقيالعلمي مجلس اللم يتم بعد إنشاء ( : ا�فريقي  و البحث و ا�بتكارالعلمي لمجلس ا • 

برامج الللمؤتمر الوزاري لتنسيق  تشغيلية سيكون وحدة الذي ) .2024 -ا و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقي
وسوف يدعم المجموعات ا
قتصادية الرائدة  برامج ال المجا
ت الرئيسية وعن تطوير مسؤو
 و يكون الرئيسية 

  .هخبراتباEقليمية والدول ا�عضاء 

جتمع يوسوف  ،ادائم اھازج ، لجنة ا�بحاث العلمية والفنية و ا
بتكار ث لبحل  ا�فريقيالعلمي المجلس  لن يكون
مكتب  وھى  لجنة ا�بحاث العلمية والفنية ستكون  و . حسب ما تنص عليه لوائحهكل ستة أشھر أو كل سنة مرة 

 مفوضيةبناء على طلب من و. روا
بتكا ث لبحللعلم و  ا�فريقي المجلس ا، بمثابة أمانة تقني متخصص موجود

يمكن المجلس العلمي ا�فريقي   للبحث  و )  شرية والعلم والتكنلوجيالبا إدارة الموارد ( ا
تحاد ا�فريقي
  . الرئيسيبرنامج الالخبراء للتداول بشأن  لجان إنشاء ا
بتكار، لجنة ا�بحاث العلمية والفنية 

اللجنة كون ست ، وا
بتكارث فريقي للبحا�العلمي المجلس أمانة  ابصفتھ:  لجنة ا�بحاث العلمية والفنية• 
إلى ا
تحاد  المنتمية   ا�خرى ا�نشطةو برامج ال، وخططالو عن جرد مؤسسات البحث ة مسئول أيضاالمذكورة  
مفوضية ا
تحاد من خ7ل أوليا تقريرا قدم ست كما .  مواءمةللوضع سياسة رشاد وخارطة Eتقديم و ا�فريقي 
  . الرئيسيةبرامج ومواءمة التنسيق لالوزاري  مرلمؤتاى لإ ) الموارد اللبشرية والعلم والتكنلوجيا( ا�فريقي

والمكلف  .مكتب الفني المتخصص ل7تحاد ا�فريقيالھو : وا�بتكار والتكنولوجيام للعلالمرصد ا�فريقي • 
. تحليل السياساتومصدر ل و التكنولوجيا و ا
بتكار العلمالخاصة بل]حصاءات قاري مستودع ك بالعمل 

و التكنولوجيا و  العلمامج نبرقياس ت ا
قتصادية اEقليمية والدول ا�عضاء في تنفيذ مع المجموعا يتواصل و
  .ا
بتكار

والبحوث الجامعية المتقدم الجامعي لتدريب ل لمفوضية ا
تحاد ا�فريقيالرائد الجھاز  يھ:  ةفريقيا�امعة الج• 
استجابة للطلب  ، أنشئت عشرة مراكز يقل  عن ما 
  كل واحد منھا دعمسي التي(الخمسة كما أن معاھدھا . العليا
ذ ا�ولويات تنفيعلى  بشكل ممنھج برامج أبحاثھا تركز وسوف . في القارةو التكنولوجيا و ا
بتكار العلمعلى 

  .2024 -ا و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقي استراتيجية العلم  -الرئيسية المحددة في 

.  

مجال في  ا
تحاد ا�فريقيتنفيذ سياسة ھي قيد اEنشاء لھذه المنظمة  :الفكريةلملكية ل ا�فريقيةمنظمة ال• 
الدعم التقني والمالي ل7ختراع توفر ضمن نشر المعلومات المتعلقة بالبراءات و ت وسوف . الملكية الفكرية

  .نتائج البحوثحماية واستغ7ل  وتشجيعوا
بتكار 

غيره من  وعلى غرار و التكنولوجيا و ا
بتكار العلممحددة بشأن  برامجيتكفل ب :لتنميةلا�فريقي بنك ال• 
 ستراتيجيةEباالبنك ا�فريقي للتنمية برامج  تسترشدعندما على نحو افضل لتآزروالتكامل اسيتحقق ، الشركاء

  .وتتطابق معھا القارية

والقارية و الوطنية والمجتمع المؤسسات الشريكة في التنمية الدولية ستقوم ، بالمثل: ا>نمائيون  الشركاء• 
من خ7ل على جميع المستويات  و التكنولوجيا و ا
بتكار استراتيجية العلم تنفيذ  بدعمالمدني ووسائل اEع7م 

 لعبست كما . ستراتيجيةاEھذه أھداف مع   مواءمة البرامج إرشاد وعن طريق و المالية والفنية توفير المساعدة

  .ا
بتكار في التنمية في أفريقياالبحث وھاما في الترويج �ھمية دورا  ة كيالشرالمؤسسات 
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دولية Eجراء البحوث القليمية أو اEو
ية ال ذاتيتم تشجيع المؤسسات : ا>قليمية و الدوليةمؤسسات البحوث • 
ي المجلس ا�فريق: على سبيل الذكر 
 الحصر وھي تشمل . ستراتيجيةھذه اEب ھا أولوياتمطابقة  على 

المنظمة اEقليمية للملكية ، الجامعات ا�فريقيةرابطة  ، ا�كاديمية ا�فريقية للعلوم ، والملغاشي للتعليم العالي
  .ستراتيجيةتنفيذ اEف توفر الدعم التقني لوسو. الخ  الفكرية

 المجتمعو، ت التعليم والبحثاقطاعوالقطاع العام عمل بشكل وثيق مع سي إن القطاع الخاص : القطاع الخاص• 

تسويق على  وكا
ت التمويل والوكا
ت اEنمائية الوطنية والدولية لتسھيل نقل التكنولوجيا،  والتعاون و، المحلي 
  .ستراتيجيةف اEاھدأتحقيق ل ودعم بناء القدرات ال7زمة و الكفاءات الفنية المطلوبة واستغ7ل البحث وا
بتكار 

  

  آليات التنفيذ  3.4

 البرامجتصميم  يتمسوف  ،ىي كل مستوفف. الوطنيةالقارية واEقليمية و  ا�صعدةعلى  ستراتيجيةEا سيتم تنفيذ

المشاركة الفعالة  لضمانالدول ا�عضاء القيادة ستوفر و. و تقييمھاواEب7غ عنھا وتنفيذھا  والتصديق عليھا
 لخاص والتعليم والبحث والمجتمعالقطاعين العام وافي أصحاب المصلحة من قبل كتلة حرجة  والمساھمة من 

 عن  الناتجة الرئيسية  مبادرات البرامج واللتصميم و تنفيذ مختلف قطاع التمويل  ووالتنمية الدولية المحلي 
المجموعات ا
قتصادية أن كما . ) 2الجدول (  2024-�فريقيا  و التكنولوجيا و ا
بتكار  استراتيجية العلم

كالة النيباد وو  ا
تحاد ا�فريقيالتنسيق مع مفوضية على ستعمل  ا
تحاد ا�فريقيفي  اEقليمية والدول ا�عضاء
لجنة الفنية لإلى ا  نصف سنوية عن حالة التنفيذ تقديم تقارير وة العلم والبحث وا
بتكار جيإستراتيفي تنفيذ 

  .والتكنولوجيا العلمو تعليم ال حولالمتخصصة  

ا
قتصادية ا�مم المتحدة لجنة ،لتنمية ل ا�فريقي بنكال( ية والقارية الشريكة التنمية الدولمؤسسات ستعاون 
تقديم من خ7ل  لدعم التنفيذ الناجحغيرھا من أصحاب المصلحة والمجتمع المدني ووسائل اEع7م مع ) �فريقيا

في الترويج  ةھاممضاِعفة  راادوأ  كما سيلعب. الحالية والمستقبليةمواءمة البرامج و والفنيةالمساعدة المالية 
  .ا
بتكار في التنمية في أفريقياوالبحث �ھمية 

التمويل  مؤسساتو التعليم والبحث والمجتمعوقطاعات  القطاع العامعمل بشكل وثيق مع يالقطاع الخاص س
ء والمجموعات لدول ا�عضالال7زمة  الفنيةوالكفاءات بناء القدرات  لدعموالوكا
ت اEنمائية الوطنية والدولية 

  .ستراتيجيةاEأھداف  بلوغالمطلوبة ل والمنظمات القارية ا�خرى ا
قتصادية اEقليمية

  2024- التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقي و ستراتيجية العلما لتنفيذ ي المؤسس الھيكل. 1الجدول 

 الرئيسية برامج ال  المجال الرئيسي  ا�ولوية  المؤسسات
  أو التعاونية

ا>قليمي البرنامج 
  أو الوطني

  التنفيذ

          ا
عتماد  المؤتمر
      ا
عتماد    المجلس التنفيذي

مؤتمر وزراء   الوزارات
  القطاعات ا�خرى

      و التعزيز المواءمة  

      التنسيق      أمكوست
اEشراف على     مفوضية ا
تحاد ا�فريقي

  التنفيذ
      

المجلس العلمي   
ا�فريقي للبحث 

 وا
بتكار

      التطوير تصميم    

المرصد ا�فريقي 
للعلم والتكنولوجيا 

  وا
بتكار

  رصد التنفيذ      

  التنفيذ          ھياكل أخرى
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المنظمة ا�فريقية  ,
للملكية الفكرية، 

  الجامعة ا�فريقية
    و تعبئة الموارد الفنيدعم التنفيذ     لنيبادلوكالة التخطيط و التنسيق 

ا
عتماد و         المجموعات ا
قتصادية اEقليمية
  الرصد

  التنفيذ

الدول 
  ا�عضاء

  التنفيذ  التمويل        الدول أجھزة 
  التنفيذ          القطاع الخاص

  التنفيذ          القطاع الخاص الدولي
  التمويل      و غيرهلتنمية لبنك ا�فريقي ال
  ا
ستشارة، التمويل، التنفيذ      اEنمائيونشركاء ال

  

  التعاون الدولي 4.4

 اتعدد من الشراكھناك ف، في أفريقيا و التكنولوجيا و ا
بتكار العلم تحديد مكانة  إعادةالتعاون في  ھميةنظرا �

الثنائي التعاون ويتزاد . ا
تحاد ا�فريقيداخل  ضمن  يتم تسييرھاأخرى  بلدانبين أفريقيا وقارات أو القائمة 
بين ) بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات و
تصا
ت( و التكنولوجيا و ا
بتكار العلممجال في والمتعدد ا�طراف 

و التكنولوجيا  العلمستراتيجية إ ستعمل و. ا�عضاء وكذلك مع البلدان ا�خرى خارج أفريقياا�فريقية  الدول
الجنوب بلدان بين الشمال والجنوب وبين يعود بالفائدة على جميع ا�طراف تعاون تشجيع على  وا
بتكار �فريقيا

 بما فيھا( المشاركة والمساھمةھذا يتطلب تضافر الجھود بين جميع الجھات الفاعلة و. طموحةال ھاق أھدافتحقيل

ضمان وذلك ل) ا
تحاد ا�فريقيالعلماء والدول ا�عضاء والمجموعات ا
قتصادية اEقليمية و مفوضية /الباحثون
  .ستراتيجيةمشار إليه في ھذه اEعلى ا�ولويات ا�فريقية كما ھو أساسا يرتكز ھذا التعاون أن 

التأسيس على الشراكات القائمة إلى  2024- والتكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا استراتيجية العلم  تسعى وسوف
العلمي  التميزلتحقيق  ستعمل جاھدةو .لبحثلا�فريقية  البنية التحتية  ةتكملوتطويرھا ل ھاتعزيزفع7 وزيادة 

ھم ا�فريقيون في المھجر وغيرھم من في نوا
بتكار من خ7ل التعاون بين الباحثين بمة وتحسين القدرة التنافسي
ستستكشف على نحو نشط ھياكل مفيدة لجميع ا�طراف  اكم .أصحاب المصلحة الدوليين في البحث وا
بتكار

�وروبي الذي ليس ل7تحاد ا 2020بغية إدراج نداءات البحث وا
بتكار ضمن برامج التمويل الدولية مثل أفق 
  .أجندة البحث ا�فريقية الخصوص تناول على وجه ولكنه   يفحسب مفتوحا للمشاركة ا�فريقية 

ضمان وجود عنصر قوي لا�طراف  الثنائي والمتعددي الدولوالتعاون  ا�فريقيالبيني التعاون  تنشيط يعادسوف 
الشراكات  ھذه من خ7لو. يس ا�داء المتفق عليھاوثائق التمويل ومقايمع و التكنولوجيا وا
بتكار العلممن 

والبرامج الثنائية والمتعددة المشاريع  تمويل تعبئة المشتركة والأصحاب المصلحة  سيكون بمقدورالذكية، 
سيتم وللبحث وا
بتكار المشاركة ا�فريقية في البرامج الدولية وسيتم رصد . ستراتيجيةاEالمستمدة من ا�طراف 

  .حاسمةالا�داء مؤشرات عن  انتظامب اEب7غ

  

  آليات التمويل:  5الفصل 

تحرك بسرعة نحو اقتصاد يقوده فرصة لللقارة ل 2024-�فريقيا و التكنولوجيا و ا
بتكار  استراتيجية العلم تتيح 
على  �2024فريقيا و التكنولوجيا و ا
بتكار  استراتيجية العلم  نجاح ويتوقف . ويقوم على المعرفة ا
بتكار

وكل . الوطنية واEقليمية والقارية على المستوياتالبحث والتطوير ميزانيات زيادة  من بينھا ،العواملعدد من 
للبحث ٪ على ا�قل من الناتج المحلي اEجمالي  1تخصيص لعلى اتخاذ إجراءات ملموسة  دولة عضو مشجعة

ضمان ول. لملكية والمسؤولية للمسار اEنمائي الخاص بھاللتأكد من أفريقيا ستحقق أكبر قدر ممكن من اوالتنمية  
 يجب، اEقليمي والقاري يينعلى المستو 2024 والتكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا ستراتيجية العلم
فعال التنفيذ ال
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على مفرط الحد من ا
عتماد الوبغية التعجيل بالتنفيذ  لموارد المالية المحلية والبديلةتعبئة ال إستراتيجية وضع 
  .الموارد الخارجية

  و الوطني التمويل ا>قليمي 1.5

 كذلك المبادرة فيو ،وا
بتكارث للبح ةوطنيصناديق  إنشاءالقيادة  في بعض الدول ا�فريقية ا�عضاء أثبت 

والتكنولوجيا و  م للعلثنائية  نداءاتعدد من الدول ا�عضاء  كما أنشأ. في بعض الحا
ت،مشاريع التنظيم 

المؤسسات ا�فريقية  حصلتالماضية،  السبععلى مدى السنوات ف. عو إلى تعزيز التعاون البحثي بتكارتدا

ومن . يورومليون  60 ضمن البرنامج اEطاري ا�وروبي على أكثر منة في مشاريع البحوث التعاونية المشاركِ 
 والتكنولوجيا وا
بتكار العلمفي 7ستثمار لعلى الوجه المناسب ا�عضاء ا�ولوية  ا�ھمية البالغة أن تعطي جميع

 .مشاريعالتنظيم  و

  

والتكنولوجيا  العلمإجراءات تمويل تبسيط  على الدول ا�عضاءيتم تشجيع وطني، على المستوى الف
وتكييف سياساتھا الحالية في مجال العلم  استراتيجياتھا اEنمائية الوطنيةفي مشاريع الومبادرات تنظيم وا
بتكار

  .2024  التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا و استراتيجية العلمالتكنولوجيا وا
بتكار لدعم تنفيذ و

مراكز  صناديق إقليمية لدعم  إنشاءعلى المجموعات ا
قتصادية اEقليمية  يتم تشجيع ، على المستوى اEقليميو
و التكنولوجيا و  استراتيجية العلم من  ولويةلمجا
ت ذات ا�التي تستجيب لاEقليمية القائمة أو الجديدة التميز 

تعمل سوف . والتعاون العابر للحدود في البحث وا
بتكار بما يعالج التحديات المشتركة 2024 ا
بتكار �فريقيا
تقوية آثار المبادرات الوطنية �عضاء المجموعات ا
قتصادية المبادرات اEقليمية وھذه الصناديق على دفع 

  .أوسع استدامة ضمانو اEقليمية

  التكنولوجيا وا�بتكار  و م علالصندوق ا�فريقي لل 2.5

 العلمتعبئة الموارد المحلية من أجل ب  2024- و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا استراتيجية العلم  توصي

يز قاعدة التمويل تعز علىو المالي الخارجي  الفنيالدعم يجب أن يساعد و. ا
بتكار و البحثوالتكنولوجيا و 
و  م لعللصندوق ا�فريقي النشاء Eع7وة على ذلك، ھناك حاجة ملحة و. ، ومن ثم على دعم ا
ستدامةالمحلي

، تشغيله بشكل كاملبالموارد الكافية   الصندوق المقترح تزويد لضمان  .أفريقيةكأداة مالية التكنولوجيا وا
بتكار 
الجھات والممولين  شركاءال، والخاصقطاعين العام ورد مالية كافية من المن ا�ھمية بمكان  تعبئة موايكون 

  .مصادر بديلة للتمويلنشط نحو في ھذه العملية على تشارك  أن وعلى حد سواء المانحة داخل أفريقيا وخارجھا 

  

  ا�تصا�ت و الدعاية:  6لفصل ا

ال7زمة السياسية المشاركة   لتأمين ان ھامأمران ارو التكنولوجيا و ا
بتك العلممجال في ا
تصال و التواصل إن 
من جميع أصحاب ورفع الوعي العام على المستوى الشعبي ا�وسع، و حشد الدعم  على المستوى الحكومي

 العلمنجاح تنفيذ سياسات وبرامج أمر حاسم ل و التكنولوجيا وا
بتكار م للعلالتقدير العام إن . المصلحة الرئيسيين

في  أصحاب المصلحةيتلقى يجب أن و. ات الوطنية و اEقليمية والقاريةعلى المستويجيا وا
بتكاروالتكنولو
 معلومات كافية متعلقة ،والتمويل والتنمية الدولية باستمرار المجتمعالعام والخاص والتعليم والبحث و ينالقطاع

في لغة بسيطة ومفھومة بسھولة جيا و ا
بتكارو التكنولوم للعلملموسة العملية والفوائد كما يجب نقل ال .بالبرامج
جزءا ستكون شاملة ل7تصا
ت  إستراتيجيةإن . لبناء الثقة العامةتوضيحية وملموسة ومن خ7ل دراسات حا
ت 
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و سوف تحتوي ، من بين أمور أخرى ،  2024- و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا ستراتيجية العلما 
 يتجزأ من
  :ما يلي على 

1.6 Gستراتيجيةالترويج ل  

كذلك لدى و ا
تحاد ا�فريقيضمن ھياكل  2024 �فريقياوالتكنولوجيا وا
بتكار  استراتيجية العلمتعميم سيتم 
الدول ا�عضاء في  وينبغي أن تتعاون. ين في البحث وا
بتكارو الدولي ينواEقليمي ينأصحاب المصلحة الوطني

نشطة �ومتداعمة مناسبة  وطنية وإقليمية وضع خطط على  صادية اEقليمية
قتوالمجموعات ا ا
تحاد ا�فريقي
 ا
تصا
ت وخطة التوعية  يجب أن تعمل كما .والتكنولوجيا و ا
بتكار العلمخصوص ب التوعيةو التواصل


استخدام بتشجيع الحوار مع الجمھور المحلي على  2024 والتكنولوجيا وا
بتكار �فريقيا ستراتيجية العلم
وعرض المحرز التقدم ب  اEب7غ على نحو منتظم  أساسي من ا
تصال و التواصل ھو جزء ثمة و. تھمالغ

  .التي لھا جدوى وآثار محتملة عابرة للحدود اEنجازات المحلية والوطنية و اEقليمية من خ7ل دراسات الحالة

كنولوجيا وا
بتكار لمفوضية ا
تحاد ا�فريقي و الت العلميجب أن تعمل برامج ا
تصال والتوعية الخاصة ب
 العلم جدوى إدراك يعتبرفي أفريقيا، و .ومنسق نھج متعدد القنوات والدول ا�عضاءعلى استعمالنيباد وال

الجمھور قدر ي
  ،الدول ا�عضاءفي كثير من ف. اضعيفككل من قبل المجتمع  ا
بتكارالبحث ووالتكنولوجيا و
تقدير  ولرفع مستوى . حياتھم إلى تحسين نوعيةة يالتطورات العلمية والتكنولوج مدى أدت حق التقدير إلى أي

 تدعو، الھام في تحقيق التنمية ا
جتماعية وا
قتصادية المستدامةودورھا  التكنولوجيا وا
بتكاروم للعلالجمھور 

ؤون البحث وا
بتكار من ذوي المكانة لش مناصرين/ لشؤون العلم والتكنلوجيا وا
بتكارسفراء إلى تعيين حاجة ال
في  قدرات الاستھداف مختلف الجماعات والقطاعات، ووضع برامج لبناء على المرموقة والمصداقية القادرين 

موعات مج إشراك  بمكان  ھمية وفوق كل شيء، من ا� .وسائل اEع7م العلم والتكنولوجيا وا
بتكارفيمجا
ت 
وا
بتكار عن  تنظيم المشاريع التجارية من خ7ل توظيف العلم والتكنولوجيالفرص  الشباب لمساعتھا على إيجاد

الص7ت مع أصحاب المصلحة في التعليم والبحث، تحت إشراف إقامة و طريق التدريب على تنمية المھارات
  .أصحاب المصلحة في القطاع الخاص وبقية آليات الدعم المھيكل

بما ( المعارف العلمية خداماست يكتسي، في أفريقيا "ا
بتكار قودھاي" ار تنميةالمتمثل في سلوك مسلتحقيق الھدف 
 ، البحث وا
بتكارومناصرو/ سفراء العلم والتكنلوجيا وا
بتكارلكي يعمل و. أھمية حاسمة) فيھا المعرفة ا�صلية

فإنھم يحتاجون ، حو فعالعلى ن كسب التأييد للعلم والتكنولوجيا وا
بتكارلى ع اEع7م ومجموعات الشباب، و
ينبغي أن يكون دعاة العلم والتكنولوجيا والبحث وا
بتكار ملمين تمام و. ومباشرة وذات جدوى إلى رسائل بسيطة

الرسائل ذات الصلة التي تبين بوضوح مصالح باEلمام بالموضوع ويمتلكون مھارات التواصل ال7زمة ل]ب7غ 
سيلة ووالمستھدفة المعلومات ھو استعمال  ا�ھم من ذلكو . خبراتھم السابقةوالمجموعات المستھدفة واھتماماتھا 

إستراتيجية تصوغ  يجب أن . عناصر أساسية للنشر الفعالحلية باعتبارھا واللغات المذات الصلة  
تصالا
E ت
 العلم ةبتمكين دعاكفيلة ا
تصا
ت  علىبرامج تدريب والتكنولوجيا وا
بتكار العلمستراتيجة ا
تصا

الملبية الوصول إلى المعلومات  سيساعدو .لقرارة واالسياس صناعو جمھورالكذلك ، ووالتكنولوجيا وا
بتكار
في مختلف القطاعات  العلم والتكنولوجيا والبحث وا
بتكارالطلب على ل7حتياجات والمستھدفة على حفز 

  .ا
جتماعية وا
قتصادية في أفريقيا

  لعلميةستخدام المعارف اا 2.6

تتطلب تھيئة بيئة ابتكار صحية، نشطة و. سبقوناأن تبنى المعرفة العلمية على أكتاف العمالقة التي  يبنيغ
يفيد ھذاا�مر في  و.  لمعارف بين جميع أصحاب المصلحة في ا
بتكارل  ااتصا
ت واضحة وتقاسم ومستدامة 

المعرفة العلمية  واستعماللبحث وا
بتكار رفع من مستوى التميز في اال ازدواجية الجھود و من  الحد 
لمعالجة التحديات من خ7ل المنتجات، الخدمات، العمليات، نمودج ا�عمال على الوجه المناسب  جياوالتكنولو
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من  ةالقيمالبيانات أن يستعمل لعلم والتكنولوجيا وا
بتكار ا�فريقي للمجتمع لينبغي أيضا و. والسياسات المبتكرة
  .شفھيا من جيل إلى آخرالتي غالبا ما تنقل صلية المعارف ا�

  الجوائز وشھادات التقدير 3.6

في يناير ف. في أفريقيا ةالسياسو التنمية والتعاون أجندات في  مكان الصدارة  والتكنولوجيا وا
بتكار  العلميحتل  
دوائر  بناء  ط7قE  اعام 2007 عام "  ا
تحاد ا�فريقي ا�عضاء فيرؤساء الدول والحكومات أعلن ، 2007

استراتيجية  تؤكد  ، ين السياسيوا
لتزام ردا على ھذا الزخم . "كنولوجيا وا
بتكار في أفريقيا والت م للعل أبطالو 
 ا
تحاد ا�فريقيالدول ا�عضاء في  إسھام على ضرورة  2024- و التكنولوجيا و ا
بتكار �فريقيا العلم

و العلم و التكنولوجيا ا
رتقاء بقطاع   أصحاب المصلحة الرئيسيين فيسائر Eقليمية و والمجموعات ا
قتصادية ا
  . ا�فريقيينبين المواطنين  ثقافة علميةالدعائم لإرساء 
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  الرصد والتقييم: 7الفصل 

خطة إظھار إنجازات ب من الصع  جعل خطة العمل الموحدةوضع عند التقييم عدم وجود نظام للرصد و إن 
تركيز قد تم الو. أفريقيا الماثلة أمام  تحدياتللفي التصدي والتكنولوجيا وا
بتكار العلم ومساھمة الموحدة العمل

زراعة و ا�من ا
حتياجات في مجا
ت ال تلبية مساھمة الجھود البحثية في  على تقييم كيفية  محدودبشكل 
  .ت البشرية والحد من الفقر، وتنمية القدراالغذائي و التغذية، والبنية التحتية، والصحة

في  والتكنولوجيا وا
بتكار العلمقطاع ھو تدخل إستراتيجي ل �فريقيا والتكنولوجيا وا
بتكار استراتيجية العلم إن 
 متعدد القطاعات و متعدد التخصصات  افقد اعتمدت نھج.  2063  
تحاد ا�فريقيأجندة  اأفريقيا في دعم 

وتتمثل . ا
جتماعية  و  في التصدي للتحديات ا
قتصاديةوالتكنولوجيا وا
بتكار  العلمتعزيز استخدام بھدف 
 آليات  قد استوعبت  ، ، في البدايةھاأنفي  �فريقيا والتكنولوجيا وا
بتكار ستراتيجية العلمالھامة  
ميزة ال

  .أصحاب المصلحةيتو
ه شاريع مالبرامج والباعتبار أن تنفيذ تقييم ا�داء المستمر كفيلة  بتقييم الرصد و لل

  :بما يليسيقوم نظام الرصد والتقييم 

 نةرقابلة للمقا وضع أساس ومقاييس أداء •

 تيسير التعلم والشفافية و المساءلة؛  •

 تصميم و تنفيذ واستعراض السياسات والبرامج؛ توجيه •

 ؛ائية اEنمفي جميع القطاعات التكنولوجيا وا
بتكار في  العلم و تعزيز عمليات دمج •

 ضمان التواصل الفعال وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة؛ •

 تعزيز توليد المعرفة واEدارة و الترجمة؛ و •

 .والتكنولوجيا وا
بتكار العلم دعم تنفيذ وتنسيق برامج •

  

  الرصد والتقييمخطة تنفيذ  1.7
لرئيسية لJداء فيما يتعلق يحدد تعريف المشكلة، و الدوافع ا إطار مفاھيميمن الرصد و التقييم  خطةتتكون 

  .كفاءة ؛ و اEطار المنطقي الذي يربط جميع ا�ھداف و اEجراءاتالفعالية وبال

  

  :الرصد و التقييميلي لتنفيذ خطة  القيام بماسوف يتم 

واEقليمية والقارية  ة الوطنيعلى المستويات  بالتشاور مع أصحاب المصلحة  - تعريف مؤشرات ا�داء .1
و  م لبحث و ا
بتكار و المرصد ا�فريقي للعللا�فريقي و العلمي المجلس وة النيباد وكالستعمل ، 

تحديد مجموعة من ا�ھداف ومؤشرات على ، كجزء من خطة الرصد و التقييم، التكنولوجيا و ا
بتكار
 ؛)  2015-2014( اا�داء المتفق عليھا 

تتبع مجموعة دنيا بو التكنولوجيا و ا
بتكار م لعللالمرصد ا�فريقي وكالة النيباد و ستقوم –تتبع ا�داء .2
 العلم إستراتيجيةاس تحقيق ا�ولويات المحددة في من مؤشرات ا�داء على المستوى القاري لقي

 م لعللكل دولة عضو و البرنامج اEقليمي  ستقوم. ) 2017-2014( �فريقيا والتكنولوجيا وا
بتكار

)  2016-2014( المقارنة من لتمكين ل لرصد و التقييمل معياري نظام بإدراج  والتكنولوجيا وا
بتكار

 . 
محددة الالحاجة إلى المقارنة تحديد ا�ھداف والمؤشرات الوطنية واEقليمية أن تستبعد ينبغي 
 ؛السياق

 من قبلالدروس المستفادة والممارسات الجيدة و ا(ثار غير المقصودة سيتم توثيق  - التعلم المتكامل  .3

وتوجية عمليات  تقاسم المعرفة و بللسماح  الوطنيو اEقليمي  ينيعلى المستو ولةئالمؤسسات المس
بناء و. )2018-2014( 2024 والتكنولوجيا وا
بتكار العلم ستراتيجيةE ةسنويالستعراض نصف 
ا
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جابية ضمان ردود الفعل اEيلحوارات بين أصحاب المصلحة سيكون ھناك ، على الدروس المستفادة
 ) . 2024-2016( على المستويات الوطنية و اEقليمية والقارية  ضمن التخطيط 

  ھدافا� عن مؤشرات ا�داء و  تقديم التقارير  2.7

من  لكل تسمح ةمنسقو  حديثةالدول ا�عضاء و المجموعات ا
قتصادية اEقليمية وضع آلية  يتعين على
جمع بالقيام تلقيائيا بكالة النيباد وو قي للعلم والتكنولوجيا وا
بتكار والمرصد ا�فريمفوضية ا
تحاد ا�فريقي 

، وتحليل البيانات ، تجميع التقارير و استعراض التقدم المحرز و نشر النتائج سنوياقابلة للمقارنة بيانات أداء 
  .ن أصحاب المصلحة المعنيينبي

 عوامل الخطر 3.7

المجموعات  ، على ا
لتزام و الدعم من الدول ا�عضاء وبعيدلى حد ، إستراتيجيةھذه اEالناجح لتنفيذ ال يتوقف
بمن فيھم (بين مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين مستويات الوعي قد 
 تكون و. ا
قتصادية اEقليمية

شاركة الم لضمانكافية  ل7تحاد ا�فريقي والتكنولوجيا وا
بتكار ستراتيجية العلم
 )   اEع7م والجمھوروسائل 
 الترويجوبكسب التأييد نيباد الو ا
تحاد ا�فريقيمفوضية من خ7ل قيام المخاطر سيتم التقليل من و. ال7زمة

من قبل المجموعات  بشكل نشط ودعم حم7ت التوعية على الصعيدين اEقليمي والوطني ]ستراتيجيةل
مجموعات مختلف ل مستھدفةتحدد رسائل يد كسب تأيلوضع خطة  ينبغيو .ا
قتصادية اEقليمية والدول ا�عضاء

في تكنولوجيا المعلومات وا
تصا
ت  وا
بتكار والعلم والتكنولوجيا  مساھمة وتأثيرإن . اب المصلحةأصح
ينبغي و. في صياغة السياسات
 با
عتراف و 
 ا�ولوية  الكافي وتقييم الباليوم يحظيان 
  التنمية في أفريقيا

في والتكنولوجيا وا
بتكار العلمو تكنولوجيا المعلومات وا
تصا
ت لمخاطر عن طريق دمج ھذه االتخفيف من 
 .المبادرات الوطنية واEقليمية ليشمل ھذا الحل  نتشري، ومن المتوقع أن تحاد ا�فريقيل7جميع أطر التنمية 

اع نھج قائم على ا�دلة ووضع وأخيرا، بناء على الدروس المستفادة من تنفيذ خطة العمل الموحدة، ينبغي اتب
  .ومقاييس أداء قابلة للمقارنة على الصعيدين الوطني واEقليميأسس 

  عوامل النجاح  4.7

المجموعات ا
قتصادية اEقليمية و كل دولة عضوا و  54على المشاركة النشطة من قبل  ستراتيجيةاEتعتمد 
السنوات  المكتسبة خ7ل خبرةال إلى لية التنفيذ المقترحة ستند آو ت. عدة وكا
ت دولية، مما يقلل من خطر الفشل

  .وقصص النجاحالجيدة وھذا يشمل الدروس المستفادة والممارسات  الموحدةمن خطة العمل الماضية السبع 
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  الم7حق 

  خطة العمل الموحدةمراجعة عن تقرير :  1الملحق  1.8

  http://agenda2063.au.int على ةمتوفر. 2063 ا
تحاد ا�فريقي أجندة2.8
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