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رة تالثالث للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار في الف اإلفریقي تعقد بالقاھرة فعالیات المنتدي – 2017دیسمبر،  21ابدجیان، كوت دیفوار، 
  حكومة جمھوریة مصر العربیة. كما یتلقيتدي بالتعاون مع بتنظیم المنالبنك اإلفریقي للتنمیة یقوم . و2018من فبرایر،  12- 10من 

 .اآلخرین شركاءعدد من الجمھوریة كوریا الجنوبیة والیابان، باإلضافة إلي كل من المنتدي دعما من 

ج صة لدموأتاح الفر فعلي،ما ھو ال شك أن الثورة الصناعیة الرابعة قد أصبحت واقعا ملموسا، مما أسقط الحواجز بین ما ھو رقمي و
 لي.التكنولوجیا بالواقع العم

، وذلك خدماتالسلع وال سبل توفیرب اإلرتقاءاإلبتكار و نتدي علي أھمیة البحث العلمي لتشجیعبھذه الخلفیة، تؤكد الدورة الثالثة للم
جیا المعلومات واإلتصاالت، تكنولوتغیر المناخي، التغذیة، المیاه، القطاع الخاص في خمسة مجاالت : الدور علي التركیز ب

 لتحول اإلقتصادي في افریقیا.ل حقیقیة . وھي خمسة مجاالت تم اختیارھا لكونھا تتیح فرصمستحضرات الصیدلیةوال

الھدف: تحقیق النمو اإلقتصادي ورفع القدرة التنافسیة للقطاع الخاص اإلفریقي من خالل تطبیقات العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار. وذلك 
 ، من أجل بناء إقتصاد معرفي وتجنب ضیاعوالبحث العلمي تحفیز دول القارة لإلستثمار بصورة أكبر في التعلیم العاليطریق عن 

 فرصة اللحاق بركب الثورة الصناعیة الرابعة.

ة. باإلضافة تكنولوجیویتیح المنتدي، كمنصة لتبادل الخبرات، الفرصة لإلطالع علي أحدث ماتم التوصل إلیھ في المجاالت المعرفیة وال
 يلبحث العلماالتي ترتكز علي مجاالت الفي لریادة األعمال إلي أنجح التطبیقات علي المستویین اإلقلیمي والدولي. إلي جانب الترویج 

قبلیین، لرسم تي القرار، الحالیین والمس، للقادة السیاسیین األفارقة وصانعمن خالل المنتدي. وسوف تتاح الفرصة واإلبتكار  والتكنولجیا
 خریطة طریق مشتركة إلعالء دور العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار في القارة اإلفریقیة.

فباإلضافة إلي العدید من وزراء التعلیم العالي األفارقة، یجمع المنتدي من خالل فعالیاتھ ممثلین للقطاعین العام والخاص والعلماء 
 نمیة.والباحثین والمبتكرین والشباب وشركاء الت

. حیث قام بربط العلوم والتكنوجیا واإلبتكار بإجرءات التنمیة 2012ومن الجدیر بالذكر أن المنتدي األول كان قد عقد في كینیا عام 
كما أنھ قد تمت  . 20الخاصة بقمة ریو+ تالدولیة المستدامة، وذلك عن طریق إبراز بعض التحدیات التي تواجھ اإلقلیم حیال الترتیبا

في ربط وتحسین  من ناحیة أخري . كما ساھم 2018-2014وضع استراتیجیة البنك الخاصة برأس المال البشري  اإلستفادة منھ إبان
 السیاسات في مجاالت البحث العلمي والتكنولوجیا واإلبتكار.

وزیرا للتعلیم والعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار. نتج  19شارك فیھا حیث ،  2014الدورة الثانیة للمنتدي في المغرب عام  وقد تم عقد
علي تقییم الوضع بھذا  تم التركیز خالل ھذه الدورةمنظمة دولیة. وقد  21عنھا توسیع حجم الشراكة في ھذا المجال إلي ما یزید علي 

ن دي العدید متالمجال. وقد تولدت من خالل المنالشأن في افریقیا، مع الترویج لإلبتكار وعرض أفضل الخبرات العالمیة في ھذا 
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اریخ، علي منذ ذلك الت ،وافق البنكقد المنتجات المعرفیة، باإلضافة إلي إبراز أھمیة الشراكة في مجال العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار. و
، وجنوب افریقیا علي سبیل المثال )2015( أنجوالمجاالت البحث العلمي والتكنولوجیا واإلبتكار، مثل العدید من المشروعات المتعلقة ب

) باإلضافة إلي مشروعات إقلیمیة في التجمع اإلقتصادي لدول غرب افریقیا والتجمع اإلقتصادي لشرق إفریقیا 2017) وتونس (2016(
)2016.( 
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