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 مقدمة

عقدت مفوضية االتحاد األفريقي أول اجتماع افتراضي استثنائي للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم  .1

(. خالل هذا 3+شجرنيت توقيتب) 18:30إلى  14:30من الساعة  2020أبريل  30والتكنولوجيا في 

شاملة للتعليم والعلوم الستجابة اال ريقيونالوزراء األفبحث الحوار الوزاري الرفيع المستوى ، 

المستجد، لضمان استمرارية التعليم في القارة على الرغم  اكورون فيروسوالتكنولوجيا واالبتكار بشأن 

 الوباء. كبحوالتكنولوجيا واالبتكار لمن االضطرابات الناجمة عن الوباء ولحفز وتسريع إجراءات العلم 

 الحضور

 حضر االجتماع: .2

ن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس األخضر، الكاميرون، يوال، بنج: أنالدول األعضاء (أ)

جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

امبيا، غانا، كينيا، ليبيا، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، جابون، جالجيبوتي، مصر، إثيوبيا، 

موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، 

 مبابوي .يو، تونس، أوغندا، زامبيا وزجالسودان، تو

 ة لدول غرب أفريقيا  االقتصادي مجموعة: الاالقتصادية اإلقليمية مجموعاتال (ب)

 األفريقي البنك: األكاديمية األفريقية للعلوم، المؤسسة األفريقية لبناء القدرات، اإلنمائيون الشركاء (ج)

 الحملة شبكةالتكنولوجيا، الجامعة األفريقية االفتراضية،  اتدراسات سياسلشبكة األفريقية ال ،لتنمية ل

، رابطة الجامعات األفريقية، مركز تعليم الرياضيات والعلوم للجميع التعليم أجل من األفريقية

 بعثةفريقيا، أالفنون التطبيقية في  معاهدو فنيةفريقيا، رابطة الكومنولث للجامعات الأوالتكنولوجيا في 

، الدولي للتعاون األلمانية الوكالةاالتحاد األوروبي لدى االتحاد األفريقي، منتدى المدرسات األفريقيات، 

،  HPمن أجل التعليم، شركة  يةعالمال الشراكةلمدارس والمجتمعات اإللكترونية، لمبادرة العالمية لا

 التربية وزارة ،الحشرات وبيئتها وإيكولوجياوكالة الطاقة الذرية الدولية، المركز الدولي لفسيولوجيا 

االتحاد  لدى، البعثة الدائمة للنرويج بوركينافاسو في الوطنية اللغات وتعزيز األمية ومحو الوطنية

، منتدى األفريقي االتحاد لدى للتخطيط الدولية للمنظمةاألفريقي، حملة واحدة، مكتب االتصال التابع 

الزراعة، منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، وكالة الفضاء  مجالالجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في 

، ألفريقيا ةاالقتصادي المتحدة األمم لجنةلطفولة المبكرة، لألفريقية ا الشبكةفريقيا، أجنوب  فيالوطنية 

 االتحاد لدى سكانلل المتحدة األمم لصندوق االتصال مكتباليونسكو ، صندوق األمم المتحدة للسكان ، 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -جوبا  -، اليونيسيف ، بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان األفريقي

 ، برنامج األغذية العالمي.VMware ضيابرنامج الحاسوبي االفترال، 

مكاتب الفنية التابعة لها وال: إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا مفوضية االتحاد األفريقي (د)

 مللعلو األفريقي المرصد التنمية، أجل من للتعليم األفريقي المعهد البنات، لتعليم وليالد المركز)

 كافحةم ومركزالبحوث الفنية والعلمية(، إدارة الشؤون االجتماعية  لجنةجيا واالبتكار، لووالتكنو

 .اإلعالم االتصال مديرية ،مكتب المستشار القانوني ،والوقاية منها في أفريقيا األمراض

 الجلسة االفتتاحية
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بور ، مفوضة االتحاد األفريقي للموارد البشرية والعلم جآ جرحبت سعادة البروفيسور سارة أنيان .3

والتكنولوجيا ، بالوزراء في الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة الثالثة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا 

هو واالجتماع  هذا ى فكي محمد. وأبرزت الهدف منموس السيد  سعادة  ،تحيات الرئيسإليهم ، ونقلت 

، فيروس كورونا المستجدلتعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار على مستوى القارة لا توفير استجابة 

اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للتعليم والعلوم مكتب أقرت هيئة والحاجة إلى االستعداد في المستقبل. و

بيانًا قويًا لقطاعي التعليم  ت، وأصدر 2020أبريل  9االفتراضي في  ااجتماعه تقدي عتالوالتكنولوجيا 

ضمان استمرارية استجابة التعليم من أجل م والتكنولوجيا واالبتكار التخاذ إجراءات ملموسة ووالعل

 .فيروس كورونا المستجد والبحث واالبتكار لوباء

 إغالق ذلك في بما اآثاره من التخفيف وتدابير المستجد كورونا فيروس جائحة ؤثرت كيف كذلك ذكرت  .4

 األغذية ونظم واألسواق التوريد وسالسل والتعليم الصحة على سلبيا تأثيرا االجتماعي والتباعد الحدود

 تاحتماالً  فإن ، لفترة أطول مغلقة إذا ظلت المدارس ألن أسفها عن وأعربت. القارة في بالفعل الضعيفة

 الصحي االنتقال تدعم التي األساسية الحياتية والمهارات بالتعلم اللحاق من والشباب األطفال يتمكن أن

 لزواج كبرأ خطر فقط ليس الدراسة يتركون الذين األطفال يواجهو . ، سوف تقلالبلوغ مرحلة إلى

 طوال المحتملة مكاسبهم في حادًا نقصا سيواجهون ولكنهم المراهقات، وحمل األطفال وعمالة األطفال

 تحويلى لإ الملحة الحاجة على بورجأ جأنيان ةالمفوض توشدد. القارة تنميةعن  ستبعدوني  وف وس حياتهم

وأن المفوضية، استجابة  ،القضاء عليه بعد وماحاليا  المستمر للوباء لالستجابة أفريقيا في التعليم أنظمة

 لضمانلذلك،  تدعو الدول األعضاء إلى تنفيذ مبادرة تنمية مهارات التدريس عن بعد عبر شبكة اإلنترنت 

. فعالة فتح إلعادة التخطيط عن فضال ،الممارسات وتحسين الدروس وتعلم المراقبةو ،التعلم استمرارية

فيروس  تأثير حولنسكو والبنك األفريقي للتنمية اليو مع مشترك مسح إجراء. وقد شرعت المفوضية في 

سيتم  ألنه بياناالست على تجيب أن األعضاء الدول وناشدت. أفريقيا في التعليم علىكورونا المستجد 

عالوة على ذلك،  .فيروس كورونا المستجد ويؤدي إلى تحسين هذه االستجابةلـ االستجابة االستناد إليه في

لخصت تدخالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي تشمل إنشاء المجلس االستشاري للمنصة القارية 

األفريقية لتعبئة األبحاث المتميزة واالبتكار حول فيروس كورونا المستجد، وتشكيل مجموعات عمل 

الغذائي والتغذوي وأثاره االجتماعية  علمية وفنية مختلفة لدراسة أثار فيروس كورونا المستجد على األمن

واالقتصادية في أفريقيا، والمعارف التقليدية للشعوب األصلية في أفريقيا فيما يتعلق بالوقاية من األمراض 

المعدية ومكافحتها وقياس أبعادها في القارة عن طريق االستجابة األفريقية مثل األدوية األفريقية التقليدية. 

ول األعضاء إلى بذل كافة الجهود الممكنة للحد من أثار فيروس كورونا المستجد على واختتمت بدعوة الد

 .2063أجندة 

اللجنة  ورئيس أوغندا في واالبتكار والتكنولوجيا العلوم وزير ، إليودا تومويسيجي الدكتورمعالي  رحب .5

 الدورة في المشاركين عوجمياللجنة  بأعضاء ،الفنية المتخصصة الثالثة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا

 تأثير مناقشة ضرورة رأى الذي المكتبهيئة  اجتماع بعد يأتي االفتراضي االجتماع إن وقال. االستثنائية

 األعضاء الدول إليودا الدكتور وشكر. والتكنولوجيا والعلوم التعليم علىفيروس كورونا المستجد 

 على القارة في الصحيين والعاملين في أفريقيا منها والوقاية األمراض مكافحة ومركز والشركاء

اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للتعليم  رئيس قالو. فيروس كورونا المستجد مكافحة في القيمة مساهماتهم

 وخاصة ، والتكنولوجيا والعلوم التعليم دور على أكدفيروس كورونا المستجد قد  نوالعلوم والتكنولوجيا إ

اللجنة الفنية  رئيس أكد كما. األدلة إلى المستندة السياسات لرسم توجيهية كأداة واالبتكار البحث

 الوصول تكلفة تحمل على القدرة زيادة إلى الحاجة علىالمتخصصة الثالثة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا 

 لقد. السابقجيا التعليم والعلوم والتكنولو اجتماعخالل  المبين النحو على أفريقيا لرقمنة ، اإلنترنت إلى
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 البلدان بعض حظرت حين في كبير، بشكل الرئيسية الطبية واألجهزة المستلزمات على الطلب ازداد

 .محليًا المواد هذه وإنتاج البتكار األفريقية للدول فرصة خلق مما الطبية اإلمدادات صادرات المنتجة

 تعمل أن ويمكن خادعة، األرقام تكون أن يمكن ، كافية اختبار وموادأدوات  مجموعات وجود عدم مع .6

 أفريقيا مشاركة أهمية على الضوء يسلط ، قوله حسب وهذا، . مختلفة مواقع في مختلف بشكل اللقاحات

 أجل منمجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار  في الستثمارا األفريقية البلدان وعلى اللقاحات تجارب في

 في شركاءال دعا الدولي، المجتمع من المقدم للدعم تقديره عن أعرب وبينما. تحملال على القدرة تحسين

 قدراتها لتعزيز األفريقية البلدان عن الديون عبء تخفيف في والنظر للقارة مساعدتهم زيادة إلى التنمية

 .فيروس كورونا المستجد مكافحة على

للتعليم الثالثة الفنية المتخصصة  للجنةاالفتراضية  اتجتماعاال إجراءات في النظر: األعمال جدول من 1 البند

 والعلوم والتكنولوجيا

ات جتماعالل  ئية جرااإل االعتبارات  بشأن يلي ما األفريقي لالتحاد القانوني المستشار مكتب ممثل أوضح .7

قواعد إجراءات  نطبقت(  1للتعليم والعلوم والتكنولوجيا )الثالثة للجنة الفنية المتخصصة  االفتراضية

 ، القانوني بالنصاب المتعلقة األحكام ذلك في بما االفتراضية اتالجلس علىاللجان الفنية المتخصصة 

 على للحصول األعضاء الدول ثلثي أغلبية التي تتطلب الوزارية والدورات القرار وصنع المشاركةو

 اإلعالن األعضاء الدول ممثلي من ي طلب( 2) عضوا مشاركة ةدول 36 يبلغ الذي ، القانوني النصاب

 بين ماحتسابه ليتم اإلنترنت عبربالضغط على الرمز الخاص بذلك  اليد رفع خالل من حضورهم عن

 .القانوني النصاب يشكلون الذين المشاركين

 .عضوا دولة 39سجل االجتماع مشاركة تجاوزت النصاب القانوني بحضور  .8

في أفريقيا  والتكنولوجيا والعلوم لتعليما شروع وثيقة استجابةم ومناقشة عرض: األعمال جدول من 2 البند

 لفيروس كورونا المستجد

 اللجنة الفنية المتخصصة ومقرر السنغال في الوطني التعليم وزير ، تاال مامادو البروفيسور معالي أشاد .9

 للسماح األفريقي االتحاد رعاية تحت االفتراضي االجتماع بتنظيم ،للتعليم والعلوم والتكنولوجيا  الثالثة 

. فيروس كورونا المستجد لوباء واالبتكار التكنولوجياو والعلوم التعليمببحث استجابة  األعضاء للدول

 فضال ،فيروس كورونا المستجد انتشار لمكافحة وقائية إجراءاتو تدابير اتخاذ ضرورة إلى كذلك وأشار

من أجل  أفريقيا في واالبتكار والتكنولوجيا للعلم يةالوطن والمراصد  واالبتكار البحث تعزيز أهمية عن

 لضمان الرقمية اإلعالم لوسائل أفريقيا استخدام ضرورة على وأكد. تحملال على المجتمعات قدرة بناء

 التعاون زيادة على شجع كما. الضعفاء والفتيات األطفال على الوباء أثر وتخفيف ، التعليم استمرارية

 لتنفيذ المعجل األولي التمويلتوفير  ذلك في بما ، والتعليم التربية ووزارات المالية تاوزار بين القطاعي

 تعليمال ستجابةوثيقة ا شروعم لتقديم الصو عبد أمادو لبروفيسورا بدعوة كلمته واختتم. االستجابة تدابير

للجنة الفنية ا قبل من لدراستهلفيروس كورونا المستجد  في أفريقيا واالبتكار والتكنولوجيا والعلوم

 للتعليم والعلوم والتكنولوجيا. الثالتة المتخصصة 

في المناقشات التي تلت، ذكرت الدول األعضاء التحديات التي واجهت البلدان األفريقية على نحو فردي  .10

وجماعي نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد، واستراتجيات التخفيف من أثاره التي تم تنفيذها على 

ت الوطنية وكذلك التدخالت المتخذة لضمان استمرارية التعليم من خالل النماذج عن بعد مثل المستويا

التعليم عبر اإلنترنت واإلذاعة والتلفزيون وغيرها. كما تبادلت األفكار حول كيفية تعزيز المبادرات في 
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المدارس وإعادة  إطار بعد قاري للتخفيف من العواقب السلبية لهذا الوباء، وخطط حمالت العودة إلى

فتحها،  بما في ذلك إعادة التفكير في التعليم في فترة ما بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد. 

 واستعرضت جهودا لمعالجة التحديات من خالل تدخالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

التعليم والعلوم والتكنولوجيا  استجابة وثيقة   مشروع األعضاء الدول تبنت ، ذلك تلت التي المناقشات في .11

 والفردية الجماعية التحديات إلى توأشار. المناسب الوقت في عدادهإل تقديرها عن وأعربتواالبتكار 

 المنفذةمن أثاره  التخفيف واستراتيجيات ،فيروس كورونا المستجد نتيجة األفريقية البلدان تواجهها التي

 والراديو اإلنترنت مثل بعد عن نماذج خالل من التعليم استمرارية لضمان ، الوطنية المستويات على

والصحف والشبكات االجتماعية والمواقع اإللكترونية والمؤتمرات التفاعلية عن طريق الفيديو  والتلفزيون

 القاري البعد ذات المبادرات نطاق توسيع كيفية حول األفكار تتبادل كما بين المدرسين والطالب. 

 ذلك في بما ، هافتح وإعادة رساالمد إلى العودة حمالت خطط، وللوباء السلبية العواقب نم للتخفيف

 جهودًااستعرضت  وقد. القضاء على فيروس كورونا المستجد بعدما  التعليم في التفكير إعادة جهود

 البنى قاسم وت التواصل ذلك في بما ، واالبتكار والتكنولوجيا العلوم تدخالت خالل من التحدياتعالجة لم

 .للبحوث التحتية

 :التالية الرئيسيةلمسائل ا األعضاء الدول أثارت  .12

 والعلوم البشرية الموارد مفوضة ، بورجآ جأنيان سارة البروفيسور سعادةل اتقديره عن تأعرب (أ)

للتعليم والعلوم  الثالثة للجنة الفنية المتخصصة االفتراضي االجتماع لتنظيم والتكنولوجيا

 والعلوم للتعليم شاملة استجابة نحو القارية الجهود وتنسيق لحشد المناسب الوقت فيوالتكنولوجيا 

التعليم والعلوم  استجابةوثيقة  بمشروع ترحبو فيروس كورونا المستجدلـ والتكنولوجيا

 غيرغير رسمية و وزاريةندوات   عقد تواقترحوالتكنولوجيا واالبتكار لفيروس كورونا المستجد 

 .دوريعلى نحو  وذلك الخبرات لتبادلعبر اإلنترنت  ملزمة

 وطاقات قدرات تعزيز في أفريقيا في منها والوقاية األمراض مكافحة لمركز الحاسم الدورت أكد (ب)

 الالزمة التدابير التخاذ واستعدادها األعضاء الدول وتخطيط ، أفريقيا في العامة الصحة مؤسسات

 .في القارة األمراض تفشي لمكافحة

 استمرارية لضمان اإلنترنت عبر والتعلم التدريس فرصة من االستفادة على األعضاء الدول تحث (ج)

 الجودة وضمان ، اإللكتروني للتعلم القوية التحتية والبنية التعليم نظم وتحسين ، القارة في التعليم

 كمالفيروس كورونا المستجد  االستجابة منالمكتسبة  الجيدة والممارسات المستفادة الدروس ودمج

 نموذجية طريق خارطة وتصور ،تنمية مهارات التدريس عن بعد عبر شبكة اإلنترنت  نهج يتبناها

 االستجابات في التعليم استمرارية تدمج القضاء على فيروس كورونا المستجد، بعد مافترة ل

 .المختلفة والوطنية اإلقليمية

 الوصول ويمكن للجميع متاحة مفتوحة مصادر واستخدام إنشاء وتشجيعأكدت على ضرورة تبني  (د)

 المتعلقة والمعلومات والمنشورات والبحوث تعليميةال موادالو دوراتالو ،للتعلم بسهولة إليها

 . القارة في اتوالجامع رساالمد مستوى على الدراسي بالمنهج

 ترك وعدم ، العملية هذه في والريادة القارة في ةالمفتوح موالعل تعزيزحثت الدول األعضاء على  (ه)

 ثابحاأل نتائج لتقاسم ات مبادرال اتخاذ إلى األفريقية البلدان تحتاج. العالمي الشمال لبلدان المهمة

 بين ذلك في بما ، أفريقيا داخل البحثي التعاون وتعزيز ، بينها فيما بها الخاصة والبيانات ةالعلمي

 .والجنوب والشمال والجنوب الجنوب

 مستمدة للتقييم بديلة طرق إيجاد في الممارسات وأفضل األفكار تبادل إلى األفريقية البلدان تدع (و)

 التقليدية الطرق أنوأشارت إلى . فيروس كورونا المستجد وباءالمكتسبة من  الحالية الدروس من
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 عقد الممكن من يكون ال قدأنه  حيثفيها  نظرال إعادة إلى تحتاج قد الفحوصات ذلك في بما للتقييم

قتضي ي قدو. الفيروسب العدوى انتقالب المخاطرة  من مزيدتؤدي إلى ال قد كبيرة فحص جلسات

فيما  والتجارب الخبرات تبادل خالل من المستمر التقييم مثل قدًما مضيللاألمر بحث طرق بديلة  

 .التعلم لتسريع أخرى وطرق اإلنترنت عبر التدريسيتعلق ب

 وتنظيم التقييم بشأن واحد بصوت والتحدث المدرسية التقاويم وتكييفمواءمة  فريقياينبغي أل (ز)

 مشتركة أفريقية استجابة إلى الدعوةو ،الطالب درجات على المصداقية إلضفاء الدولة امتحانات

 مشترك قرار واتخاذ بالوباء التي تأثرت الجاري الدراسي العام خالل اتاالمتحانمسألة  لمعالجة

 .الدراسي العام تأجيل أو إلغاء بشأن

 لدعم مختلفة عن التعلم عبر اإلنترنت لالبتكارإقرار معجالت  في النظر ناشدت الدول األعضاء (ح)

 خاصة ، التعليمية المواد إلى الوصول لتسهيل أخرى طرق استكشاف أيًضا يجبو. بعد عن التعلم

 عبر متوفرةال المواد إلى الوصول من تتمكن ال قد التي الضعيفة والمجموعات والطالب للمتعلمين

 متاحة العامة والمكتبات اتالبلدي مباني لجعل خطوات اتخاذ إلى الحكومات تحتاجو. اإلنترنت

 .بعد عن والتعلم اإلنترنت عبر تصالفرص اال لديهم تتوفر ال قد الذين للمتعلمين

 البيانات جمع على القدرة وتحسين المتقدمة األساليبطاقات  بناءدعت الدول األعضاء إلى  (ط)

 ،فيروس كورونا المستجد ضوء في ،مراكز وثائقية تستطيع إنشاءكذلك و وتحليلها( اإلحصائية)

 الصلة ذات اإلقليمية المؤسسات من وغيرها الحكومات تساعد أن  وبئة المتفشية،األ من وغيره

 .الالزمة االستجابة تدخالتاتخاذ و المهمة القراراتإصدار  على

االنتشار الوبائي  بشأن االبتكار واستجابة األفريقية االستراتيجية البحوث تبسيط إلى الحاجةأكدت  (ي)

 هندسةال( ب) 19وكوفيد كورونا لفيروس العلمي الفهم( أ) على التركيزو لفيروس كورونا المستجد

 كورونا لفيروسات السريري الفهم( د) ةالحيوي الطبية الهندسة( ج)  البيولوجية عقاقيروال ةنيالصيدال

فيروس كورونا  بشأن األعضاء دول ال في الوطنية الصحة اتاستراتيجي صياغة( هـ)19وكوفيد

 .األخرى واألوبئة المستجد 

 التنميةفي  شركاءالو والماليين فنيينال والشركاء والخاص العام القطاعين من الفاعلة عناصرال عتد (ك)

  سياسات ومرافقة دعم إلى المحلية والمجتمعات المنتخبين والمسؤولين المدني والمجتمع

 وأخذ والملكية التأثير من قدر أقصى لتحقيق البلدان مختلف في المطبقة  التعليم استمرارية

 .في االعتبار الخاصة المدارس اهتمامات 

 االتحاد رعاية تحت يينقياألفر والباحثين والعلماء لخبراءا تبادلل منصة إلى الحاجةشددت على  (ل)

 للباحثين األخرى والتجارب العالج بروتوكوالت وتعزيز لتقييم العالمية الصحة ومنظمة األفريقي

 .القارةفي  والمناخية غرافيةوالديم الحقائق مع يتماشى بما يينقياألفر

 داداتفيما يتعلق باإلم أفريقيا فياإلنتاجية  القدرات تنميةأكدت علي ضرورة التعجيل بتحسين و (م)

 واألقنعةنفس الت أجهزة ذلك في بما ، تجاري نطاق على شخصيةال حمايةال ومعدات داعمةالطبية ال

 هذهإطار  فيو. فيروس كورونا المستجد مكافحة في األمامية الخطوطالعاملين في  لدعم والقفازات

 البلدان على االعتمادالحد من و لألزمة لالستجابة األفريقية والحلول التقنيات تطوير تعزيز العملية

 .أفريقيا خارج

 ونظم األرض رصد نظم مثل الحالية ئيةالفضا تكنولوجياتال استغالل إلىالدول األعضاء  دعت (ن)

 تقارير ونشر والقاري واإلقليمي الوطني المستوى على أمراض أي لرصد  الجغرافية المعلومات

 القطري على المستوى الصحيالوضع  ذلك في بما واالبتكار والتكنولوجياوم العل عن سنوية إقليمية

 .اتالقراراتخاذ و اتالسياسصنع  أجل من

 البحث في المتعمد واالستثمار ، أفريقيا أنحاء جميع في التعليم لتمويل األولوية إعطاء أهمية أبرزت (س)

 والتكنولوجيا والعلوم للتعليم األفريقي الصندوق وتفعيل إلنشاء الجارية بالجهود توذّكر واالبتكار،
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واتحاد تطوير التعليم في أفريقيا إتخاذ  ،تنميةللاألفريقي  بنكوال ،من المفوضية توطلب واالبتكار

 .العملية لتسريع المناسبة اإلجراءات

 المعلومات تبادلل فرصةال لهم أتاح ألنه االفتراضي الجتماععقد الامتنانهم  عن الوزراء أعرب (ع)

إلى حين  أو شهر كل مرة خبراتهم لتبادل الوزراء بين ملزمة غير رسمية غيرندوة  عقد وقرروا

 .الوباءالقضاء على 

للتعليم والعلوم الثالثة للجنة الفنية المتخصصة ا وتقرير مقررات واعتماد بحث: األعمال جدول من 3 البند

 والتكنولوجيا  

في أفريقيا لفيروس كورونا  واالبتكار والتكنولوجيا مووالعل التعليم استجابةمشروع وثيقة  الوزراءبحث  .13

 .األعضاء الدول ماتاسهإو التعديالت مع امواعتمدوه ، وتقريرهمالمستجد، 

 الختامية الجلسة

 والعلوم البشرية للموارد األفريقي االتحاد مفوضة ، بورجآ جأنيان سارة سعادة البروفيسور شكرت .14

 تبذلها التي بالجهود أشادت كما. للغاية مثمر اجتماع على التنمية في شركاءالو الوزراء ، والتكنولوجيا

. فيروس كورونا المستجدلـ واالبتكار والتكنولوجيا مولعلا كاستجابةالمختلفة  بلدانها في األعضاء الدول

 التركيز مع التعليم جودةاإلخالل ب دون أفريقيا في االفتراضي التعليم في االستثمار من مزيد إلى ودعت

 لتقديم الشركاء مع اجتماعاالستفادة من  الوزراء من وطلبت. الضعيفة السكانية الفئات على خاص بشكل

 نظمها في النظر بإعادة أفريقيا قيام ضرورة وكررت. لفيروس كورونا المستجد  لوباء استجابة ماتهماسهإ

 التعلم أجل من األفريقية االفتراضية اإللكترونية الجامعة في االستثمار الوزراء من وطلبت  ،التعليمية

 .في القارة التعليم مستقبل لتحقيق الشامل اإللكتروني

للجنة ا ورئيس أوغندا في واالبتكار والتكنولوجيا العلوم وزير ، إليودا يجيستوموي الدكتورمعالي  أعرب .15

 للوزراء تقديره عن ، المكتبهيئة  عن نيابة ،للتعليم والعلوم والتكنولوجياالثالثة الفنية المتخصصة 

 كماللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا.  من نوعه افتراضي اجتماع أول لحضورهم

 للجنة الفنية المتخصصةا شجعتو. نموا البلدان أقل عن الديون عبء تخفيف ت فيرنظ التي بالدول أشاد

 واللقاحات األدويةالمتعلقة ب بحاثاأل مجال في الجهود مواصلة علىللتعليم والعلوم والتكنولوجيا الثالثة 

 بمساهمة وأشاد ، اللقاحاتمجال  في العاملين للباحثين امتنانه عن وأعرب. األشخاص سالمةوكذلك 

 متابعة اجتماععقد  إليودا الدكتور اقترحو. االجتماعخالل  المعتمدة التوصيات تنفيذ إلى ودعا الشركاء

عليم بشأن الت واضحة عمل خطةللتوصل إلى  الشركاء، على يركز القادمة الثالثة األسابيعغضون  في

 .والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
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 COVID-19كورونا  لفيروس أفريقيا في واالبتكار والتكنولوجيا والعلم التعليم استجابة

 

 قد عقدناالتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا، اجنة لالثالثة ل الدورة وزراء نحن

رفيع اللتعزيز ومواصلة الحوار الوزاري األفريقي  2020أبريل  30الوزاري االفتراضي في اجتماعنا 

 فيروس كورونااستجابة التعليم والعلم والتكنولوجيا واالبتكار ل بشأن لتحقيق توافق في اآلراءالمستوى 

COVID-19 خلل واعتماد تدابير جذرية تحويلية عاجلة لضمان استمرارية التعليم في القارة والتخفيف من ال

 ؛كوروناعن مرض فيروس  الناجم

على الصعيد العالمي وفي أفريقيا،  COVID-19 فيروس كورونا انتشار إزاء يساورنا القلق البالغ إذ .1

في  الواسعة النطاقالخطيرة  والفجوة ،سجل يوميًا، وعدد الوفيات الماإلصابة لحاالت المّطردة والزيادة

بالنظر إلى  السيما ة،االقتصاد والسياسوواألمن الغذائي والمياه  ومسائل الجنسينالتعليم والصحة  مجاالت

النظم عاتق على والذي يقع  االمرض حالي الناتج عن عبءالو ،والقدرة على االستجابة ،مستوى التأهب

 الصحية في القارة؛

 ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،والدول األعضاء ،باإلجراءات التي اتخذها االتحاد األفريقي نُقر   .2

-COVID فيروس كورونا للحد من انتشار اإلنمائيون،شركاء البما في ذلك  ،نووأصحاب المصلحة اآلخر

الصحة العالمية تفشي المرض منذ إعالن منظمة  ،واحتوائه على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية 19

للصحة العامة ذات اهتمام دولي، وجهودهم في تنفيذ سياسات واستراتيجيات الصحة العامة  طوارئحالة ك

، والتواصل ئهااالجتماعي، ومكافحة العدوى واحتوا والتباعدالتام، والحجر الصحي،  الحجر المنزليمثل 

 متعددة القطاعات؛الميلية االستجابة التكتدابير  فضال عنالواضح والشفاف 

للدور اإليجابي الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في تنسيق االستجابة العالمية  نعرب عن تقديرنا .3

تمكين على  والوقاية منهااألمراض  األفريقي لمكافحةمركز لل، وCOVID-19لجائحة فيروس كورونا 

 ؛وتعبئة االستجابة من الشركاء المرض التخاذ التدابير الالزمة لمكافحة تفشي الدول األعضاء

لمؤسسات التعليمية والمدارس والكليات والجامعات لحماية السكان لإغالق الحكومات  بضرورة نحيط علما .4

الضعف الموجودة في أوجه ذلك يزيد من تفاقم غير أن . COVID-19 فيروس كورونا والحد من انتشار

لتعليم وشبكات األمان االجتماعي مثل برامج ل الجدول الزمنيالتعليم في أفريقيا بما في ذلك تعطيل  نظم

لى التعليم في عصول حالمدارس والشباب الذين لم يعد بإمكانهم ال من تالميذماليين الالتغذية المدرسية، و

 التعلم عن بعد؛ ونظمقدرات  ال تملكخاصة في المناطق التي  ،القارة

وأن إغالق  ؛يهاعودتهم إل تاحتماال تكلما قلّ  الدراسةاب عن األطفال والشب ه كلما طال ابتعادأن نُدرك .5

عدم أوجه ؤدي إلى تفاقم ست COVID-19 فيروس كورونا م وأن جائحةلتعلّ ا إيقاف يعنيالمدارس ال 

 والفئات السكانية الضعيفة األخرى؛ وذوي اإلعاقة والفتيات األطفالالمساواة القائمة والمخاطر التي تواجه 

تعليمية بديلة وبرامج  منابرالتعليم من خالل توفير  نظمأنه ما لم نعمل بشكل جماعي اآلن على حماية  ندرك .6

 لفترة طويلة بعد COVID-19فيروس كورونا  من عبءالمجتمعات واالقتصادات  فستعانيتكميلية، 

 .هانتهاء
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توفير ات تضع قارتنا أمام تحدي بأسرهالحالية في العالم  كوروناأن أزمة تفشي فيروس  على بقوةؤكد ن .7

تؤكدها  ةهج جديدونشر ن   ،العلم والتكنولوجيا واالبتكار كافة تخصصات قوية منالسريعة وال ةستجاباال

 COVID-19 فيروس كورونالمكافحة  ،السياسات المبنية على األدلة والمشورة العلمية لصنع القرار

 كل مشترك،بش المعرفةخلق نضمام إلى العالم بأسره في اال عن طريق ،مستقبال الفتاكة الجوائحغيره من و

 ؛وقائية وغيرهاالطبية ال والنظم ،واالختبارات التشخيصية ،الجديدةدوية واأل ،واللقاحات ،اتالعالج وإنتاج

 ألفريقيا ةليم القاري)أ( استراتيجية التع تين:القاري تينعلى ضرورة التنفيذ الفعال لالستراتيجيمن جديد  نُؤكد .8

علم العليم ونظم قوية للتخلق ل، (2024) استراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقياو، )ب( (16-25)

الجتماعي ا وتعزيز االنتعاش 2063أجندة  التي تعتبر حاسمة لتحقيق التكنولوجيا واالبتكار في القارةو

إلنسانية اإليبوال واالستجابات ا منالمستخلصة دروس ال استنادا إلى، من األزمة الحالية واالقتصادي

 األخرى في القارة.

 

 :ما يلي ىعل بموجب هذا نوافقفإننا 

 ألعضاء:، حيث ينبغي للدول اCOVID-19 فيروس كورونااستجابة قطاع التعليم ل تعزيز .1

ن ين ومحفزين كميسريالمعلمو، وخارج الشبكةالتعلم عبر اإلنترنت والتصال الرقمي، ااستنادًا إلى نهج  (أ

، الذي 1(DOTSS) على المهاراتالذي يرتكز التعلم و، وخارجهااإلنترنت  على شبكةاألمن وللتعلم، 

الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا واالبتكار، ضمان استمرارية الدورة  اعتمدته

في والفئات الضعيفة  اإلعاقةوذوي خاصةً لألطفال والفتيات  وخارج اإلنترنتالتعلم عبر اإلنترنت 

دور أولياء واالعتراف بالكهرباء واإلنترنت،  على التي ال يمكنها الحصولالمجتمعات المحرومة 

دعم من أجل  وحصولهم على  الحوافز وأهليتهمن يالمعلم كفاءة، وضمان المنزلياألمور في التعليم 

الحفاظ على سالمتهم البدنية ضمان و ،والمتصلين بها اإلنترنت بشبكة  غير المتصلينالمتعلمين 

 .والنفسيةوالمهنية 

لنطاق العريض بالشبكة ذات اإعطاء األولوية لالستثمارات في البنية التحتية لإلنترنت وتسهيل االتصال  (ب

 منابرو والجامعات والمعاهد، والسيما في المناطق الريفية، المدارسوجميع المؤسسات التعليمية ل

ثل الراديو من خالل التقنيات الرقمية ووسائل اإلعالم التقليدية م عن بعد والتعليمم وأدوات التعلّ 

المتاح من  والمحتوى التعليمي لفترة محددة والدعوة إلى الوصول إلى البيانات المجانية ،والتلفزيون

 محركات البحث.مقدمي الخدمات الرقمية األخرى مثل خالل شركات االتصاالت و

لك أولئك ، بما في ذوذوي اإلعاقة والفئات الضعيفةالفتيات األطفال والمدارس على توثيق أثر إغالق  (ج

بغي . ينوطالبي اللجوء داخليا مثل الالجئين والمهاجرين والنازحين هشةالذين يعيشون في ظروف 

محليين ال م بدعم من الشركاءيالتعل التزامات ورصدالممارسات الجيدة،  للدول األعضاء أيضا توثيق

وتعزيز ان لتسهيل التعلم بين البلد مفوضية االتحاد األفريقيالمعلومات مع  تقاسم بغية، دوليينوال

 الممارسات الجيدة.

                                                 
1DOTSS وخارجهااإلنترنت  على شبكةاألمن ون للتعلم، يومحفز نين كميسريالمعلمو هاوخارج التعلم عبر اإلنترنتوالتصال الرقمي، هو مختصر ل ،

 .على المهارات الذي يرتكزالتعلم و
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األخرى المتعددة القطاعات بما في ذلك  اتوالشراك ،واليونسكو ،وثيق مع اليونيسف على نحو التعاون (د

تنفيذ من أجل الدعم المناسب للدول األعضاء في االتحاد األفريقي  لتقديم ،لتعليملتحالف العالمي ال

 .COVID-19 فيروس كورونااستجابة التعليم ل

مع تحديد فترات  الفترة الضائعة من التعلملتدارك التخطيط إلعادة فتح المدارس باستراتيجيات مناسبة  (ه

تدابير للحد من المزيد من اإلصابات في ووتنفيذ حمالت العودة إلى المدرسة  زمنية لتدارك العمل،

، ينبغي لوزارات التربية والتعليم رضالغا لهذو. والجامعات والمعاهد المدارسوالمؤسسات التعليمية 

العمل بشكل وثيق مع وزارات المالية لحماية تمويل قطاع التعليم بما في ذلك إنشاء صندوق طوارئ 

 لتعليم في حاالت الطوارئ.خاص با

 والمتاحةمجانًا  المتوافرةالمصادر المفتوحة  منبرعلى ضرورة تبني وتشجيع إنشاء واستخدام  التأكيد (و

والمنشورات والمعلومات المتعلقة بالمنهج الدراسي على  ،والبحث ،والدورات والمواد التعليمية ،للتعلم

 في القارة؛ اترس والجامعامستوى المد

حث الدول األعضاء على االستفادة من فرصة التدريس والتعلم عبر اإلنترنت لضمان استمرارية التعليم  (ز

في القارة، وتحسين نظم التعليم والبنية التحتية القوية للتعلم اإللكتروني، وضمان الجودة ودمج الدروس 

التصال انهج  اعتمدهاكما  COVID-19 لفيروس كورنا ستجابةاالالمستفادة والممارسات الجيدة من 

على األمن ون للتعلم، ين ومحفزين كميسريالمعلمو، وخارج الشبكةالتعلم عبر اإلنترنت والرقمي، 

، وتصور خارطة طريق (DOTSS) على المهاراتالذي يرتكز التعلم و، وخارجهااإلنترنت  شبكة

االستجابات  مختلف استمرارية التعليم في تقوم بدمج COVID-19 فيروس كورونا نموذجية لما بعد

 اإلقليمية والوطنية.

الدول األعضاء النظر في إنشاء مسرعات لالبتكار لدعم التعلم عن بعد الذي يختلف عن التعلم  مناشدة (ح

أخرى لتسهيل الوصول إلى المواد التعليمية، خاصة  سبلعبر اإلنترنت. يجب أيًضا استكشاف 

عبر  المتاحةموعات الضعيفة التي قد ال تتمكن من الوصول إلى المواد والمج والطلبةللمتعلمين 

المباني البلدية والمكتبات العامة للمتعلمين الذين قد ال  إلتاحة التدابيرلحكومات اتخاذ ل ينبغياإلنترنت. 

 يتمكنون من الوصول إلى االتصال عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد.

متحانات االالتقييم وتنظيم  بشأنالمدرسي والتحدث بصوت واحد  تقويمالفريقيا تنسيق وتكييف ينبغي أل (ط

الدعوة إلى استجابة أفريقية مشتركة و؛ الطلبةشهادات على مصداقية ال إلضفاءالدولة على مستوى 

واتخاذ قرار مشترك بشأن إلغاء  بالجائحة،خالل العام الدراسي الجاري والذي تأثر  اتلمعالجة االمتحان

 أو تأجيل العام الدراسي.

 ؛مؤسسات التعليم عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد في القارةلدعوة إلنشاء شبكة ال (ي

 اإلنمائيين،شركاء الو ،والماليين الفنيينوالشركاء  ،الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وةدع (ك

والمجتمعات المحلية لدعم ومرافقة سياسات استمرارية  ،تخبينوالمسؤولين المن ،والمجتمع المدني

المدارس  مشاغل ومراعاةالتعليم المطبقة في مختلف البلدان لتحقيق أقصى قدر من التأثير والملكية 

 .ةالخاص

 

-COVID فيروس كوروناواستجابة البحث والتطوير ل لعلم والتكنولوجيا واالبتكارمنسقة لبسياسة  وصين .2

 ،المنظمات والشبكات الوطنية واإلقليمية األفريقية مثل األكاديمية األفريقية للعلوم استنادا إلى 19

، ومجلس تطوير أبحاث العلوم االجتماعية في أفريقيا، يةالعلمالمنح ومجالس  ،واألكاديميات الوطنية للعلوم

مبادرة وتحديدا  ،حاد األفريقي للتنميةالرئيسية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار الخاصة بوكالة االت برامجالو

األفريقي لمكافحة األمراض مركز الشبكات المراكز التي أنشأها ولألدوية األفريقية  ةالتنظيمي المواءمة

 مدعومة بالتدابير التالية: ،األفريقي للبحث العلمي واالبتكاروالمجلس  ،والوقاية منها
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 الوطنية واإلقليمية والقارية من أجل:للبحث والتطوير على المستويات  منابرإنشاء  (أ

 الحدذات البعد اإلقليمي، و اتمبادرال تعزيزو ،أفضل الممارسات والمعلومات والتعلم المتبادل تقاسم 

 ؛إلى أدنى مستوي COVID-19من ازدواجية الجهود بشأن 

 الربطبما في ذلك أنشطة البحث والتطوير، وتحديد الثغرات وتعزيز  هاتحديد األولويات العلمية وتوثيق 

-COVIDمجال البحث والتطوير بشأن فيروس كورونا  فيفريقيا أ، والتنسيق والتعاون داخل الشبكي

 ؛في المستقبل األمراضوتفشي  19

 ؛إنشاء وتعزيز ودعم شبكات مختبرات السالمة الحيوية واألمن البيولوجي في القارة 

 ؛تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية 

  بما يتماشى مع  األفريقيينتقييم وتعزيز بروتوكوالت العالج والتجارب األخرى من قبل الباحثين

 الحقائق الديمغرافية والمناخية للقارة.

 COVID-19 مجال وباء كورونافي األفريقيين للبحث واالبتكار  استراتيجية عاجلةاستجابة  إقرار (ب

والمحتملة  الموجودةتحديد واختبار فعالية األدوية واللقاحات ووالعالجات واللقاحات والتكنولوجيات؛ 

 المتعلقةالجديدة بما في ذلك الطب التقليدي والممارسات  يةالعالج والتركيباتللتجارب السريرية، 

يز االبتكار عالوة على ذلك، تعز ، فضال عن دراسات سلوك السكان.COVID-19بفيروس كورونا 

وتوليد شراكة أوروبا والبلدان النامية حول التجارب السريرية  من خالل برامج من قبيل المشترك

 في المستقبل؛ األمراضتفشي  بشأن حاالتطويلة األجل  رؤية، مع األفريقيينالمعرفة من قبل الباحثين 

للتركيز  COVID-19 روس كوروناء فيلبحث واالبتكار بشأن وبال ةاالستراتيجيأفريقيا استجابة  تنسيق (ج

 نيةوالصيدال نيةهندسة الصيدالال( 2؛ )COVID-19( الفهم العلمي لفيروس كورونا و 1) :على

( 5) ؛COVID-19( الفهم السريري لفيروسات كورونا و 4الهندسة الطبية الحيوية؛ ) (3)الحيوية؛ 

 COVID-19 فيروس كورونا صياغة االستراتيجيات الصحية الوطنية في الدول األعضاء بشأن

 واألوبئة األخرى؛

البحوث  والوصول إلى علوم على النمذجة والتحليل وتعزيز جمع البياناتال ةقدر بيانات االستثمار في (د

العلم المفتوح لسد مبادئ من خالل  وتقاسمها COVID-19والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا 

الدورة الثالثة  قررملبحث والتطوير األفريقي وفقًا لابين العلم والتكنولوجيا واالبتكار في التفاوت  ثغرة

 ،، ودعوة اليونسكو2020الصادر في ديسمبر  للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا

، فضال  عن ووكاالت األمم المتحدة األخرى ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة الصحة العالمية

، كعامل للتغييرالعلم المفتوح في القارة ب مبادرات من قبيل المنبر األفريقي للتعليم المفتوح، للنهوض

بين بلدان الجنوب وبين بلدان الشمال ، بما في ذلك األفريقي البيني في مجال البحوثوتعزيز التعاون 

 ؛والجنوب

الحاالت و COVID-19 بفيروس كورونا علقالمتتمويل للبحث والتطوير الوضع آلية للحصول على  (ه

األوبئة  تأثير للتخفيف من تم إنشاؤهاالتي والدولية ألوبئة من الصناديق القارية األخرى لتفشي ا

أن ، ينبغي للصندوق القاري 2020أبريل  13المجلس التنفيذي المؤرخ  مقررشيا مع اتمومكافحتها. 

، وأن Covid-19 فيروس كورونا واإلنسانية الناشئة عنلتحديات االجتماعية واالقتصادية يتصدى ل

 قدرات دعم والوقاية منها، فضال عن األمراض األفريقي لمكافحةمركز الستخدم لزيادة تعزيز قدرة ي  
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عالوة . متعدد التخصصات الذي يشمل العلوم االجتماعيةالخاصة بالنسبة للعمل والتطوير  ينبغي البحث

والقطاع  ،واالستثمارات األجنبية المباشرة ،القطاع الخاصو مية الدوليين،شركاء التن دعوةعلى ذلك، 

 COVID-19 في مجالالبحث والتطوير تمويل المنظمات الخيرية واألفراد إلى  ومساهمات ،العام

 ض في المستقبل؛مراتفشي األحاالت و

 ،البحث والموافقات التنظيمية في الوقت المناسب كجزء من تعزيز النظم الصحية مراجعة آداب تعزيز (و

ة يألوبئة الصحالمتعلقة بالعالجات واللقاحات والتكنولوجيات الجديدة ا لتعزيز قدرة أفريقيا على استخدام

 واألمراض المدارية المهملة التي تؤثر على القارة؛

 تسويق منتجات التكنولوجيا الحيوية.بتكار واال تطوير وتعزيز اإلطار التنظيمي لدعم (ز

ومعدات الحماية الشخصية  للدعمالطبية  للوازمللقدرة اإلنتاجية في أفريقيا  ينالتحسين والتطوير السريع (ح

واألقنعة والقفازات لدعم عمال الخطوط  التنفس الصناعيلى نطاق تجاري، بما في ذلك أجهزة ع

. تعزيز عملية تطوير التقنيات والحلول اإلفريقية COVID-19 فيروس كورونا األمامية في مكافحة

 وتقليل االعتماد المفرط على الدول خارج إفريقيا.ات ألزمل لالستجابة

رصد األرض  نظموخاصة  ،تكنولوجيا واالبتكارالعلم وال يضطلع بهاالستفادة من الدور الحاسم الذي  (ط

وتشجيع الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية  ،ونظم المعلومات الجغرافية لرصد تفشي األمراض

لفضاء ل ةستراتيجية األفريقياالسياسة والوالقارية على تعميق التعاون في مجال رصد األرض في إطار 

تبادل الحلول  فضال عن ،COVID-19 فيروس كورونا دعم تدخالت الحكومات في مكافحة جائحةل

ت المكانية والدروس المستفادة، بما في ذلك أدوات دعم والمعلوما ،وبيانات رصد األرض ،التكنولوجية

 األوبئة؛ حدة على األدلة للتخفيف من ةالقائم اتاتخاذ القرار

، ترجمة استجابة سياسة العلم اإلقليمية االقتصادية المجموعاتلمفوضية بالتعاون الوثيق مع ينبغي ل (ي

ات في شكل خارطة طريق مع جداول سق على جميع المستويتوالتكنولوجيا واالبتكار إلى برنامج م

والشركاء المعنيين بما في ذلك القارية والوطنية الفاعلة  عناصرجميع الل واضحزمنية واضحة ودور 

والمجلس  ،شبكات وكالة االتحاد األفريقي للتنميةو، العالمية الصحة ومنظمةاألكاديمية األفريقية للعلوم، 

وشبكات  منها، والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي المركزو ،لبحث واالبتكاروا  للعلوماألفريقي 

واستغالل  تعزيزبهدف  والقادة في علوم األحياء المجهرية والحياة، 2والفئة  1مراكز الفئة –اليونسكو 

-COVID كورونا فيروسأوجه التآزر من أجل استجابة قارية شاملة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ل

 ؛19

، على اإلنمائيينشركاء اللمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء، بدعم من المفوضية وا نحث .3

تفشي فيروس لالستجابة ل ووضع استراتيجيات ،بيئيالقتصادي واال جتماعيلألثر االوتقدير  إجراء تقييم

 إيبوال؛و  COVID-19 كورونا

للتواصل  الدعامة األساسيةالبيانات، وهي  نقللشبكة  المناسبةالدول األعضاء على توفير البنية التحتية  نحث .4

عبر المجاني للتعلم والبحث  المجانية دعم المنصات الرقميةمن أجل البحث والتعليم في أفريقيا في مجال 

بالتنسيق المخصص للتعليم، والمحتوى لتطبيقات ل اإلتاحة المجانيةإمكانية دراسة بما في ذلك  ،اإلنترنت

كما نحث الدول األعضاء على االستفادة من البنية التحتية . السلكية والالسلكية التاالتصا مقدمي خدماتمع 
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وصول أوسع من منصات التعلم عبر  إمكانيةاإلعالمية الحالية مثل التلفزيون والراديو، والتي قد يكون لها 

 ؛اإلنترنت، لضمان استمرار التعلم

مواصلة العمل لدعم جهود  ونناشدهم، اإلنمائيينشركاء الدعم الفني والمالي المقدم من لل ناريقدعرب عن تن .5

ستجابة السياق وضع مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في 

احتياجات حسب ، واألوبئة المستقبلية COVID-19 فيروس كوروناالتعليم والعلم والتكنولوجيا واالبتكار ل

 الدول األعضاء؛

مفوضية االتحاد  وثيق مععلى نحو لعمل اعلى نطاق أوسع وكاالت األمم المتحدة وجميع الشركاء  دنناش .6

العلم والتكنولوجيا واالبتكار  نظمالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء لتعزيز األفريقي و

عل وضع سياسات قائمة وبيئية قوية للبحث واالبتكار،  نظمبناء  لمن أجالوطنية واإلقليمية في أفريقيا 

في  لتهديدات البيئيةوا الحالية للجائحة واستعداد طويل المدى كاستجابةالتنمية المستدامة األدلة لتحقيق 

 .المستقبل

 ذكرونستفي البحث واالبتكار.  المدروسؤكد أهمية إعطاء األولوية لتمويل التعليم عبر أفريقيا، واالستثمار ن .7

 مفوضيةمن ال طلبنو ،صندوق أفريقي للتعليم والعلم والتكنولوجيا واالبتكار وتفعيلالجهود الجارية إلنشاء 

 اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتسريع العملية؛ للتنميةبنك األفريقي وال

عقد  ونجيز ،الخبرات وأفضل الممارسات وتقاسمالمعلومات  لتقاسم كمنبراالجتماعات االفتراضية ب نقر   .8

مرة كل شهر  اإلنمائيينشركاء التتضمن مشاركة عبر اإلنترنت غير ملزمة وغير رسمية  حلقات دراسية

 ؛الجائحةانتهاء  إلى غايةأو 

لدورة الثالثة للجنة الفنية لهذا االجتماع االفتراضي  تنظيمعلى  للمفوضيةتقديرنا  بالغ نعرب عن .9

وتنسيق الجهود القارية نحو استجابة  الوقت المناسب لتعبئةفي  المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا

 .من خالل التعليم والعلم والتكنولوجيا COVID-19 فيروس كوروناشاملة ل
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