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 إدارة االعالم واالتصال 

 

 2020مايو  4 التاريخ:      043/2020بيان صحفي رقم: 

   إثيوبيا –أديس بابا المكان: 

 

 

 لتوسيع فرص التعلم الرقمي للشباب االفريقيوليت باكارد ييتعاون مع شركة هاالتحاد االفريقي 
 

 

الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية االتحاد االفريقي، البروفيسورة سارة أنيانغ آجبور مفوض  ذكرت

وليت باكارد ستعزز من استجابتنا التعليمية لضمان التعلم السهل والمتواصل للشباب ي"إن الشراكة مع شركة ه

فتراضياً، في األفريقي"، وذلك خالل جلسة استثنائية للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، عقدت ا

 .. وشارك في االجتماع االفتراضي وزراء التعليم في الدول أعضاء االتحاد األفريقي2020أبريل  30

 

 15بين ما مليون شاب تتراوح أعمارهم  400كثر من أحيث لديها السكان االصغر سناً في العالم بأفريقيا تتمتع 

أنحاء القارة شكالً من أشكال إغالق المدارس والجامعات  سائرفي  تقريباً البلدان  كافة واستحدثت. عاماً  35إلى 

من األطفال والشباب  جداً  كبيراً  عدداً يعني أن هناك فيروس كورونا المستجد، مما على مستوى الدولة الحتواء 

 .ال يتلقون أي شكل من أشكال التعليمممن 

 

من  (2021بحلول عام )المليون ي محمد ، "تتماشى هذه الشراكة مع مبادرة معالي موسى فقالمفوضوأضافت 

شجعت وخالل توفير الفرص التعليمية التي ستساعد في تمكين شبابنا من المغامرة في قطاع ريادة األعمال"، 

الدول أعضاء االتحاد اإلفريقي على االستفادة إلى أقصى حد من هذه الفرص، حيث أن هذه الشراكة تعني أنه 

 ص التعليمية بدون تكلفة لبقية العام الدراسي.يمكن للشباب الوصول إلى الفر

 

شركة هيوليت مبادرة قدمت ، فرع شركة هوليت باكارد بأفريقيا ئيس رونائب  المدير اإلداريإليزابيث مورينو ، 

، وهما منصتان فريدتان للتعلم عبر اإلنترنت (Be Onlineوبرامج ) (HP LIFE) األعمال لتعليم رواد باكارد

اتفق كال الكيانين على ويمكن أن يستخدمهما الوزراء لدعم المدارس والمعلمين في مساعيهم للتعلم عن بعد. 

 . التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، فضالً عن تعزيز المنصات عبر اإلنترنت لدعم التعلم الرقمي

 

بغض النظر عن عمر الشخص  متاحاً يجب أن يكون ، م حق أساسي من حقوق اإلنسان مورينو: "التعلي وذكرت

وليت باكارد يه شركة لتحقيق هذه الغاية ، تعهدت". وأضافت "أو الموقع النوع االجتماعيأو العرق أو أو الطبقة 

إلى مبادرة الشركة إضافة مليون مستخدم و، 2025مليون شخص بحلول عام  100بتوفير نتائج تعليمية أفضل لـ 

وهو التزام يتماشى مع استراتيجية االتحاد األفريقي للتعليم (، 2025-2016لتعليم رواد األعمال في االعوام )

التي تهدف إلى تغيير أنظمة التعليم والتدريب في أفريقيا لتلبية المعرفة والكفاءات والمهارات والقاري ألفريقيا، 

 القاري".عاية القيم األساسية وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى واالبتكار واإلبداع المطلوبة لر

 

" التي تسعى إلى توفير الفرص 2021اإلنترنت في مبادرة "المليون بحلول عام  عبرستساهم منصتا التعلم 

 عمال.األللشباب األفارقة من الدول األعضاء الخمس والخمسين في مجاالت التعليم والتوظيف والمشاركة وريادة 
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يمكن للتكنولوجيا، اليوم، دعم أنماط التعلم الجديدة. ويمكن ألجهزة الحاسوب اآللي واألدوات المصممة للتعليم أن و

توفر للطالب مرونة في الزمان والمكان ووتيرة التعلم ، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه ، أو في مختلف 

فرص الحصول  زيادةيقي وشركة هيوليت باكارد لديها القدرة على االتحاد االفر لجهود المشتركة بين. ولالبيئات

يهدف التعاون إلى تعزيز االبتكارات التي تمتلك أفضل ووفرص العمل المهني والنمو االقتصادي. ، على التعليم 

 .اإلمكانيات لجعل التعلم مدى الحياة حقيقة

 

، الشركة  شركة )كالسيرا( بالشراكة مع شركة هيوليت باكارد  (، تم تطويره من قبلBe Onlineبرنامج )

تركز على و متخصصة في التعليم المبتكرمجموعة ، وهي  مجموعة )ميراي( الرائدة في أنظمة إدارة التعلم و

تمشيا مع أحدث توجيهات الحكومات اإلقليمية للتعلم . و، لمساعدة مساعي مجتمع التعليمالرقمياستراتيجية التعلم 

عن بعد، يهدف البرنامج إلى دعم المدارس والجامعات في إنشاء بيئة تعليمية افتراضية كاملة، من خالل توفير 

 . الخبرة واألدوات دون تكلفة

 

توفير التدريب على مهارات ، ل (HP LIFE)شركة هيوليت باكارد مبادرتها العالمية لتعليم رواد األعمال أنشأت 

وأكثر من  االلكترونيتم تصميم المجتمع . أنحاء العالم كافةلألشخاص في  مجاناً األعمال وتكنولوجيا المعلومات 

دورة ذاتية لمساعدة المستخدمين على تطوير مهارات األعمال وتقنية المعلومات في وقتهم الخاص وبالسرعة  30

لتدريبية وحدات وتفاعلية ومليئة بالمعلومات والتمارين العملية التي تمكن الدورات اوتشكل التي تناسبهم. 

 . المستخدمين من تنمية مهاراتهم التجارية

 

( ، يرجى الضغط هنا Be Onlineللحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج )

(https://enable.hp.com/BeOnline)لتعليم رواد األعمال ، وللحصول على تفاصيل اكثر حول منصة شركة هيوليت باكارد 

 (global.org-https://www.life)ومنهجها التعليمي ، يرجى الضغط هنا 

    
 

 ملحوظة للمحررين:
 

الذي يتحدث عن "إفريقيا تستند تنميتها على الشعوب، باالعتماد  2063، للطموح السادس من أجندة  2021تستجيب مبادرة المليون بحلول عام 

ل على إمكانات الشعوب األفريقية ، وخاصة المرأة والشباب ورعاية األطفال"، ويقر ذلك بأهمية تسخير العائد الديموغرافي ألفريقيا من خال

 عاماً.  35و  15ستثمار في شبابها. ويعرف االتحاد األفريقي الشباب بأنهم أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين اال

 

 شركة هيوليت باكارد حول
 

من خالل مجموعة منتجاتنا وخدماتنا ومجموعة الخدمات لألنظمة والحياة أفضل للجميع في كل مكان.  لجعل تطور شركة هيوليت باكارد تقنيات

حول شركة هيوليت  مزيد من المعلوماتيمكن الحصول على ، نقوم بتصميم التجارب المدهشة. الطباعة ثالثية األبعاد والطابعات وحلولالشخصية 

 .(hp.com) موقعمن ال باكارد

 
 

 ، يرجى االتصال: للحصول على مزيد من المعلومات

 

 مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا  –نونتوبيكو تشاباالال 

 إثيوبيا  –أديس أبابا  – union.org-NontobekoT@africa  -  www.au.intبريد الكتروني:  – 00 77 551 11 (0) 251+هاتف: 

 

 مفوضية االتحاد االفريقي –إدارة االعالم واالتصال  –رئيس قسم - إستير آزا تانكو يامبوالسيدة 

 union.org-YambouE@africanبريد الكتروني:   – 911361185 (0)251+- هاتف: 

 

إثيوبيا تابعونا  –أديس أبابا  – www.au.africa موقع: – gunion.or-DIC@africanبريد الكتروني:  -مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

   |FacebookYouTube|  Instagram|  LinkedIn|  Twitterعلى: 
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