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 والتكنولوجيا والعلم لتعليمالمناصرين ل العشرة والحكومات الدول رؤساء لجنة تقرير

 يقدمه
 لفريق المناصرين األول المنسقو السنغال، جمهورية رئيس سال، ماكيفخامة السيد 

 
 مقدمةأوال: 

 اجتماعها ياوالتكنولوج والعلم للتعليمفريقيين األمناصرين لل العشرة حكوماتالو دولال رؤساء لجنة عقدت .1

. أبابا أديس في 2020 فبراير 8 في والثالثين الثالث اإلفريقي االتحاد قمة مؤتمر هامش على السنوي

مقرر المؤتمر  بموجبمناصرين  عشرة من فريق بتشكيل قرار اتخاذ تم. ثيوبياإ

Assembly/AU/Dec.572 (XXV)   عشرة من فريق أولإجازة  تمت حيث ،2015 عام يالصادر ف 

 المؤتمربموجب مقرر  2018 عام فيالمنعقدة  للمؤتمر الثالثين العادية الدورةخالل  مناصرين

Assembly/AU/Dec 671 (XXX). 
 

 ثانيا: المشاركة 
. ةلجنة العشرل رئيس أول بصفته االجتماع السنغال جمهورية رئيس ،سال ماكي الرئيس فخامة ترأس .2

جلسة ال حضر. وتونس وسيراليون وناميبيا ومالوي وكينيا ابونالجو ومصر تشاد كذلك االجتماع تحضر

 ،تومويسيجي داإليو الدكتور ، سعادةتكنولوجياالولعلم وا لتعليمل الثالثة المتخصصة الفنية اللجنة رئيس

 .أوغندا في واالبتكار والتكنولوجيا مالعل وزير
 

 االفتتاحيةثانيا: الكلمة 
 ترحيبيةال كلمةال تكنولوجياالو علمالو البشرية الموارد مفوضة أغبور، أنيانغ سارة ةالبروفيسور سعادة ألقت .3

ضرورة  لىع الضوء تسليط تمو. األفريقي االتحاد مفوضية رئيس محمد، فقي موسى السيد سعادة عن نيابة

 االتحاد دةأجن في المحددة األهداف لتحقيق ألفريقيا واالقتصادية االجتماعية التنمية تحديات معظم معالجة

 لتيا الفرصتوفير و الجيد، التعليم خالل من األفريقيين المواطنين تمكين خالل من ،2063 األفريقي

من  لمتزايداالسكان  تمكينضرورة  على ةالمفوض توشدد. واالبتكار والتكنولوجيا العلم تسخير من تمكن

. ريالبش المال لرأس قيمة قاعدة بناء في يقدمونها التي الهائلة اإلمكانات من االستفادة أجل من الشباب

 أنحاء جميع في 2020 عامبحلول  المليون: للشباب تمكينلالرئيس  مبادراتمثل  نطاق توسيع ينبغيو

 .القارة
ثة للتعليم لاللجنة الفنية المتخصصة الثا رئيسمجددا ل االفتتاحية، كلمته في تومويسيجي الدكتور سعادة أكد .4

 أفريقيا في لتحولا تطلعات تسريع أسس باعتبارها تكنولوجياالوقدرات التعليم والعلم  ،والعلم والتكنولوجيا

اللجنة الفنية المتخصصة  رئيس أبرز. المستدامة التنمية أهداف وكذلك 2063أجندة  في الوارد النحو على

 يتعلق فيماخصصة اللجنة الفنية المت اتخذتها التي الرئيسية القرارات كذلك والعلم والتكنولوجيالثة للتعليم الثا

. عتمادالل أفريقية وكالة إلنشاءوضع نظام أساسي و تكنولوجياالوللتعليم والعلم  واحد صندوق بإنشاء

 الحرة تجارةال منطقة اتفاقية تنفيذ نجاح في كثيًرا ساهمت تكنولوجياالوالتعليم والعلم  أن كذلك ولوحظ

 بين التعاونلى إ لدعوةبا تومويسيجي الدكتورسعادة  واختتم. اآلن التنفيذ حيز دخلت التي األفريقية القارية

 .القارة في والتكنولوجياالتعليم والعلم  تطوير في مؤسسات البحثو والخاصة العامة المؤسسات
 في الشباب من السكانتزايد أعداد  في االستثمار أهمية على االفتتاحية، كلمته في ،لجنة العشرة رئيس أكد .5

 يةالتنم برامج قيادة على والقادرة المؤهلة الحرجة الكتلة زيادة بأن سال الرئيس فخامة صرحو. القارة

 والمهني نيلفا والتدريب التعليم لتعزيز الملحة الحاجة على الرئيس أكدو. االستهانة بها يمكن ال األفريقية

فخامة  عربأ. التوظيف وقابلية المشاريع، وتنظيم المهارات، تنمية على التركيز مع المستويات جميع في
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 في والنساء تياتالف تعليم تشجيع في األفريقياتالمربيات  لمنتدى القيمة للمساهمة تقديره عن سال الرئيس

 .أفريقيا
 

 االستثنائية للجنة العشرة القمة نتائجرابعا: 
 الستنتاجاتا تكنولوجيا،الوالعلم و البشرية الموارد مفوضة أغبور، أنيانغ سارةالبروفيسورة سعادة  حددت .6

 إعالنات على ركزت التي والتكنولوجيا موالعل التعليم تعزيز حولاالستثنائية للجنة العشرة  للقمة الرئيسية

 التعليم في االستثمار( 1: )الثالثة المجاالت بشأن عليها المتفق اإلعالنات ةالمفوض تاستذكر. ليلونغوي

 العمل خطة حددت كما. الخاص القطاع إشراكو( 3) إفريقيا، في لتعليمتعزيز ا( 2) والتكنولوجيا، والعلم

 .العشرةلجنة  اعتمدتها والتي عليها المتفق األنشطة لتنفيذ
 .ليلونغوي اجتماع نتائج بشأن الجاري للعمل مالوي جمهوريةب اللجنةأشادت  .7
 .قياألفري االتحاد لمؤتمر نوالثالثو الثالثة الدورةلتبحثها  العمل خطة اقتراحالعشرة  مجموعة قررت .8
 

 لجنة العشرة ضويةخامسا: ع
 الدول ءرؤسا اللجنةتشكيلة  كونتس ،للجنة العشرة اعليه المتفققواعد اإلجراءات  بموجب أنه إلى أُشير .9

إقليم من األقاليم  كل من اثنين أعضاء، دول عشر من األصول حسب المعتمدين ممثليهم أو والحكومات

جنة العشرة ل في الحاليين األعضاء والية مدة أن االعتبار في األخذ تم. األفريقي لالتحاد الخمس الجغرافية

 ذلك،عالوة على و. ناعاموهي  المحددة الفترة بعد انتهت قد( 2018 يناير في المؤتمر هاجازأ التي)

 ضاءاألع من خمسة عضوية أن علىلجنة العشرة  للدول األعضاء في عليها المتفق اإلجراءات قواعد تنص

 .ةاإلقليمي اتشاورمال بناء على عام كل ستُجدد العشرة

 من خمسةعضوية األعضاء ال تجديد يتم لم ،2019 عام في االجتماع من تتمكن لم اللجنة بأن اعترافًا .10

 إعالنو عليها المتفق العمل خطة بشأن التزاماتها بأن اللجنة أقرت وبالمثل،. لذلك وفقًا العشرة مجموعة

للجنة الموكلة إلى االهائلة  المهمة إنجاز من لتمكينهم الحاليين األعضاء مدة والية تمديد تتطلب ليلونغوي

 سوف األعضاء والية بتمديد الخاص االقتراح هذا بأنالعشرة  مجموعة رئيس صرح. قراناأل من قبل

 إلجازته. المؤتمر إلى يقدم
 

 مفوضية االتحاد األفريقي قبل من واالبتكار والتكنولوجيا والعلم التعليم برامج تنفيذا: سادس
 مستوى ىعل القارية االستراتيجيات تنفيذ إلى كذلك أغبور أنيانغ سارة ةالبروفيسور سعادة أشارت .11

 لمفوضيةل اتكنولوجيالعلم والو البشرية الموارد إدارة في الثالثة األقسام خالل من األفريقي االتحاد مفوضية

من  بها طلعالمض الرئيسية األنشطة على بورغأ ةالبروفيسور ت سعادةأكد. اإلقليمية الفنية المكاتب وكذلك

 .ألفريقيا كارواالبت والتكنولوجيا العلم واستراتيجية ألفريقيا، ةالقاري التعليم استراتيجية تنفيذأجل 
 أن جبي والتكنولوجيا مالتعليم والعل مجال في البرامج أن اللجنة الحظت ذلك، تلت التي المناقشات في .12

 تواجهها التي التحديات إلى شارةفي طريقة اإل الخطاب تغيير طريق عن الراهن الوضع تغيير على تركز

ا كامل والتكنولوجيم شكل أفضل لكي يحقق مجال التعليم والعلب الشراكات من االستفادة يجبو. القارة

 محددة مثلةبأ المفوضية تنفذها التي المختلفة البرامج عن المعلومات من مزيد تقديم كذلك وُطلب. إمكاناته

 بشكل دقيق. البرامجمختلف  تنفيذ مستوىكي يتسنى فهم ل

 

 2019لعام  عن آفاق االبتكار في أفريقيا الثالث التقرير سابعا. إطالق
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-مية وكالة االتحاد األفريقي للتن في الموارد وتعبئة الدولي التعاون مدير أمبالي، أجري البروفيسور قدم .13

 الرئيس ي،ماياك إبراهيم الدكتور سعادة عنفي أفريقيا نيابة  االبتكارعن آفاق  الثالث التقرير ،النيباد

 .القارة داخل تكارواالب والعلم التكنولوجيا آفاق التقرير يعرضو. للتنمية األفريقي االتحاد لوكالة التنفيذي
 

ً  اللجنة أحاطت .14  طاقن على االبتكار تشجيعضرورة  على وأكدت مجددا المجال هذا في المحرز بالتقدم علما

 .2063 ألجندة يةالرئيس التطلعات يحقق بما، أفريقيا في المستدامة التنميةتحقيق  أجل من في أفريقيا واسع

السيدة مفوضة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا. ثم قام  سعادة من نيةال حسن إبداء رسالة ذلك وأعقب

 .2019عن آفاق االبتكار في أفريقيا لعام  تقريرفخامة الرئيس ماكي سال، باإلطالق الرسمي لل

 

 األفريقيات المربيات لمنتدى( 2023-2019الخطة االستراتيجية ) ثامنا. إطالق

 إلى 2019 من رةالفت تغطي التي االستراتيجية الخطة األفريقيات ربياتمنتدى المل ةالتنفيذي ةالمدير تقدم .15

 قييمبتت لجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات المناصرين للتعليم والعلم والتكنولوجيا قام. 2023

 .المربيات قبل من بالتعليم بالنهوض المتعلقة الرئيسية األولويات

م قام فخامة ث. االستراتيجية للخطة الترويج على وشجع األفريقيات ربياتمنتدى الم عملب االجتماع أشاد .16

 .األفريقيات ربياتمنتدى المل ستراتيجيةاال خطةالرسمي لل طالقالرئيس ماكي سال باإل

 

لحكومات المناصرين للتعليم لجنة العشرة لرؤساء الدول وامقررات المؤتمر بشأن  مشروع اعتماد -تاسعا

 والعلم والتكنولوجيا

والية الجارية للجنة العشرة لرؤساء الدول ال مدة بتمديد المتعلق االقتراح إدراج ينبغي أنه االجتماع ذكر .17

 ربياتدى الممنت إدراج على كذلكلجنة العشرة  توافق. م والتكنولوجيالحكومات المناصرين للتعليم والعلوا

 المقرر شروعم في فقرة وإدراج لجنة العشرة عمل خطة تنفيذ لدعماإلنمائيين  الشركاء قائمة في األفريقيات

 .الحدثلالحتفاء ب

 .، مع إدخال التعديالت المقترحة، لكي يبحثه المؤتمرلجنة العشرة مقرر مشروع اعتماد تم .18

 

 عاشرا. االختتام 

 زخمهمل المناصرين العشرة لفريقعن تقديره  الختامية كلمته فيالرئيس ماكي سال  فخامةأعرب  .19

ريق ف قيادة مواصلة على حكومتهمجددا عزم  وأكد، والتكنولوجيا مالتعليم والعل تطوير فيالمتواصل 

 سارة ةورالبروفيس المفوضةلسعادة  امتنانه عن الرئيس أعربو. فريق جديد تشكيل يتم حتى هذا العشرة

 .اوالتكنولوجي والعلم للتعليم األفريقي االتحاد ببرامج النهوض في الحيوي لدورها أغبور أنيانغ
 

 .13:00 الساعة في الجلسة رفعت .20
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 مقررمشروع 

 بشأن تقرير لجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات المناصرين للتعليم والعلم والتكنولوجيا

ASSEMBLY/AU/7(XXXIII) 

 

 إن المؤتمر،

من عشرة الذي التزم بموجبه المؤتمر بإنشاء فريق  Assembly/AU/Dec.572 (XXV) المقرر يستذكر .1

 رؤساء الدول والحكومات كمناصرين أفريقيين للتعليم والعلم والتكنولوجيا؛
الذي صادق بموجبه المؤتمر على قائمة  Assembly/AU/Dec.761 (XXX) المقرر يستذكر كذلك .2

العشرة لرؤساء الدول والحكومات كأول فريق من عشرة مناصرين للتعليم والعلم والتكنولوجيا في 

 أفريقيا؛
حول موضوع:  العشرة بجمهورية مالوي الستضافتها الناجحة للقمة االستثنائية األولى لمجموعة ديشي .3

 ؛2018تعزيز التعليم والعلم والتكنولوجيا في نوفمبر 

 العشرة وإعالن ليلونغوي حول التعليم والعلم والتكنولوجيا؛لجنة خطة عمل  يؤيد .4
لجنة العشرة حتى يتم مواءمة  تمديد والية أعضاءمن المؤتمر الموافقة على المقترح القاضي ب يطلب .5

 قواعد إجراءات لجان المؤتمر؛
لجنة  الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وجميع الشركاء اإلنمائيين، بما في ذلك يناشد .6

الدولي، واالتحاد األوروبي، والبنك  والبنك األفريقي للتنمية، مم المتحدة االقتصادية ألفريقيا،األ

ومنتدى الجامعات  واتحاد الجامعات األفريقية، واليونسكو، واليونيسيف، واألكاديمية األفريقية للعلوم،

لجنة  لدعم تنفيذ خطة عمل ومنتدى المربيات األفريقيات، لبناء القدرات في مجال الزراعة، اإلقليمية

 العشرة؛

 .2023-2019 للفترة ق خطته االستراتيجيةعلى إطال ويهنئه منتدى المربيات األفريقياتبيحيط علما  .7
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