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 2022االجتماع العام السنوي الثامن عشر لروفورم 

ي أفريقيا لتحقيق تأثير أكي  
ن
ي التعليم العالي ف

ن
ن االستثمار ف  تحقيق التقارب بير

 وزراء الزراعة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكارات

 المائدة المستديرةحوار 

 2022ديسمي   14التاري    خ: األربعاء 

13:30 – 8:30الزمان:   

ي هراري  :المكان
ن
 مركز المؤتمرات الدولي ف

 

ي مجال التعليم الزراعي 
ن
: استعراض التقدم المحرز منذ غانا واستكشاف السبل لتعزيز التعاون عي  البلدان ف ن كير

نقطة الير

 العالي والتنمية الزراعية

 تصال:بروفيسور أديباال إكوامو، السكرتير التنفيذي لروفورمجهة اال 

 : ي
ن
ون   e.adipala@ruforum.orgبريد إلكير

 

 خلفية

ي عام 
 
 لتحقيق ثالثة أهداف أساسية:  2004تم إنشاء روفورم من قبل مدراء الجامعات ف

 لتحويل الجامعات من أجل تحقيق صلة بالتنمية المستدامة الشاملة.  والدعوة للتواصل وتعبئة الموارد توفير منير  .1

 وتعزيز وفورات الحجم والنطاق.  ترشيد استخدام الموارد  .2

ي توفير  .3 ي إفريقيا نيمتمير   منصة لتدريب خريج 
 
 لدعم عمليات التنمية ف

ي عام 
 
ي إفريقيا )روفورم(، اعتمدت الجامعات التابعة لشبكة منتدى الجامعات اإلقليمية 2018ف

 
اتيجية  لبناء القدرات ف االسير

ي   2030ية رؤ ( AHESTIاإلفريقية للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار )
 
كإطار توجيهي لتعزيز مساهمة الجامعات ف

ي تحقيق التنمية المستدامة لتحقيق أجندة 
 
 2063تنمية إفريقيا. استند ذلك إل إدراك أن للجامعات ومكوناتها دوًرا مهًما ف

األجندة إذا أريد وأهداف التنمية المستدامة. وسيؤدي الوساطة المعرفية والعلوم والتكنولوجيا واالبتكارات إل دفع هذه 

 ألفريقيا أن تحقق أي فوائد ملموسة. 

ي الوقت نفسه، 
 
ي السادس للتعليم العالي ومؤتمر روفورم  2018لعام  دعا االجتماع الوزاريف

الذي عقد خالل األسبوع األفريقر

ي ال وبر ي نير
 
ي وتعزيز الذي ينعقد كل سنتير  ف جامعات األفريقية لتطوير برامج استثمار إقليمية لتعزيز تنمية رأس المال البشر

ي مجال التعليم الزراعي العالي والتنمية الزراعية. 
 
 التعاون عير البلدان ف

ي وقت الحق، تمت الموافقة عىل خمس مبادرات قارية من قبل 
 
خالل االجتماع العام  2019المائدة المستديرة الوزارية لعام ف

ي كيب كوست  السنوي الخامس عشر 
 
 روفورمغانا. حددت متابعة المائدة المستديرة الوزارية خالل االجتماع السابع عشر لل بف

ي بنير   ت الذيوالمؤتمر كل ثالث سنوا
 
، ثالثة مجاالت أساسية روفورم، باإلضافة إل الموافقة عىل ميثاق 2021تم استضافته ف

كير  لدفع العملية إل األمام
 . للير

mailto:e.adipala@ruforum.org
http://repository.ruforum.org/documents/ruforum-vision-2030-african-universities-agenda-agricultural-higher-education-science
https://www.youtube.com/watch?v=jZlu3q67IhQ
https://www.youtube.com/watch?v=jZlu3q67IhQ
https://ruforum.files.wordpress.com/2020/01/report-of-the-ministerial-meeting-5-dec-2019.pdf
https://ruforum.files.wordpress.com/2020/01/report-of-the-ministerial-meeting-5-dec-2019.pdf
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 تعزيز الروابط داخل وعير قطاع التعليم والقطاعات األخرى.  .1

ي والتغذوي.  .2
اكات لتعزيز التعليم الزراعي العالي واألمن الغذاب   شر

ام سياسي رفيع  .3  المستوى من قبل الوزراء ورؤساء الدول والحكومات األفارقة لتعزيز نظم األغذية الزراعية. الير 

ي هذا االجتماع عىل خلفية قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية
ببيان لحشد الموارد   مدراء الجامعات حيث أدل (UNFSS) يأبر

ي تزي
ي التر ي تدعم تنمية رأس المال البشر

ي البحث واالبتكار وريادة األعمال و للمبادرات القارية التر
 
إعالن د من قدرة إفريقيا ف

ي استضافها صاحب  (UNFSS) الصادر عن قمة األمم المتحدة لنظم الغذاء ليلونغوي
ي القمة التر

 
السعادة عىل النحو المبير  ف

ي كل هذه االجتماعاترئيس جمهو ، الدكتور الزاروس شاكويرا 
 
ز الحاجة إل رعاية وتسهيل التعاون النشط رية مالوي. ف ، تير

 للجامعات والحكومات الوطنية لتعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح نمو المجتمع وتنميته. 

انا واستكشاف سبل تعزيز التعاون هو مراجعة التقدم المحرز منذ غ 2022الهدف الرئيسي للمائدة المستديرة الوزارية لعام 

ي مجال التعليم الزراعي العالي والتنمية الزراعية. 
 
 عير البلدان ف

ي بنير  
 
. تم إحياء الدعم من أجل تعزيز التعليم الزراعي 2021أ( تم تحقيق العديد من المعالم منذ اجتماع المائدة المستديرة ف

ي برنامج أفريقي
 
نامج المدعوم من البنك الدولي الذي تبلغ قيمته تمت إعادة تش(. SHAEAا )العالي ف مليون دوالر  70كيل الير

وع  ي إطار مشر
 
ي البلدان المشاركة واحتياجات القطاع الزراعي اإلقليمي ف

 
كير  عىل تعزيز الروابط بير  الجامعات ف

أمريكي للير

ق وجنوب إفريقيا  ي شر
 
 لمراكز التعليم العالي ف

ي المتمير 
 
ي التمو  -التمويل اإلضاف

 
ي مرحلة متقدمة  (ACE II AF) يل اإلضاف

 
ف

ي مالوي وموزمبيق. تم
 
ي مالوي وواحد )5، خمسة )تحديد ستة مراكز امتياز أفريقية المرحلة ف

 
ي موزمبيق. تم تصميم 1( ف

 
( ف

تيبات للمشاركة  ي هذه هذه المراكز لتعزيز التعاون داخل البلدان وعير المنطقة األفريقية. ونأمل أن تتخذ دول أخرى الير
 
ف

 .المبادرة

ي مع برنام روفورم ب( تواصل
ي القائم عىل ، والذي يوفر إطاًرا لتنمية رأس ج مساعد تدريس الخريجير  التعاوب  المال البشر

 .الشبكة/ إفريقيا 

امج الجديدة المدع مليون  500اتفاقية بقيمة ( BRIDGINبريدجير  ) ، فقد وقعت مؤسسةومة من الحكومةج( بدأت الير

ي ي  لدعمدوالر أمريكي 
 
ي برنامج مراكز التمير  عالية التقنية ف

 
مت بدعم إنشاء مراكز التعليم العالي عالية التقنية ف وغندا. كما الير 

ق وجنوب إفريقيا ي منطقة شر
 
 .مقره مالوي والذي سيعزز التعاون اإلقليمي ف

نت عير  روفورم د( بدأت منصة ي لتعزيز التدريس عير اإلنير
وب  نامج مدعوم من قبل البنك  لموارد التعلم اإللكير الشبكة. هذا الير

ي إفريقيا
 
ي للتنمية االقتصادية ف ن الدعم من مشاركة الموارد التعليمية عير الشبكة (BADEA) العربر

ّ
 .، ويمك

ي  ـه( عرض المرصف ي إل  العربر
ا تقديم دعم ثناب 

ً
بعد ، وإدارة ما لتعزيز إنتاجيتها الزراعيةفريقية شبه الصحراء األدول  5-3أيض

 .القيمة المضافة الحصاد و 

كاء من قطاع البحث عىل وجه  . هذه برامج تعاونية مع مجموعة متنوعة من الشر
ً
و( تم تفعيل مبادرتير  للزراعة الذكية مناخيا

 والقطاع الخاص والمجتمع والقطاع العام.  CGAIRsالتحديد 

ز هذه كجزر نجاح، إال أنها ال تزال مجزأة وتركز عىل  ي حير  تير
 
عدد قليل من البلدان. وتجدر اإلشارة إل مالوي وموزمبيق وإل ف

ا 
ً
 لضمان أن يكون قطاع التعليم الزراعي العالي أكير تعاون

ً
ا وتنظيما

ً
حٍد ما يوغندا. من المهم أن يكون لديك نهج أكير تعمد

ي تجمع بير  مخت
ا عير القارة. من المهم لصانعي السياسات استكشاف المسارات التر

ً
لف الجهات الفاعلة وتحديدها وترابط

ي مجال العلوم 
 
ي مجال التعليم الزراعي العالي والجهات الفاعلة ف

 
وتشغيلها، ولكن عىل األخص جمع الجهات الفاعلة ف

ي التنمية االقتصادية ألفريقيا. عىل وجه التحديد، تداول بشأن مجاالت 
 
والتكنولوجيا واالبتكار لتقديم مساهمة ذات مغزى ف

كير  لح
ي وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل: الير

 شد الدعم من الحكومات األفريقية ومفوضية االتحاد األفريقر

ي الزراعة وتكنولوجيا العلوم واالبتكارات.  .1
 
ام بتمويل طويل األجل للتعليم العالي ف

 االلير 

https://www.ruforum.org/lilongwe-declaration
https://www.ruforum.org/lilongwe-declaration
https://www.ruforum.org/lilongwe-declaration
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ي تنهض بالمهارات التقنية المطلوبة، وريادة األعمال، واستي .2
ي برامج الشباب التر

 
عاب الحلول الرقمية االستثمار ف

 لتوسيع نطاق االبتكار وإمكانية التوظيف. 

 . ACE II AF اكتشف إمكانية حصول المزيد من البلدان عىل الدعم من البنك الدولي من خالل نافذة تمويل .3

اتيجية لتحفير  تدريب الخريجير  وما بعد الدكتوراه لتعزيز قدرة  .4
اكات االسير استكشاف للتنفيذ: التدخالت والشر

ي أفريقيا. الج
 
 امعات عىل توليد المعارف والمهارات واالبتكارات المطلوبة لتطوير نظم األغذية الزراعية المستدامة ف

 النهج المتبع

ي  .1
 
ي قدًما ف

ا تقديمًيا حول التقدم والحالة واإلجراءات المتفق عليها للمض 
ً
اء التقنيير  عرض سيقدم ممثل من الخير

 .المصلحة اآلخرينالسياسة والجامعة وعملية أصحاب 

كاء التنمية ببيانات عن الفرص المتاحة لتفعيل المبادرات .2  .سيدلي شر

ام وتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية مواجهة التحديات  .3 ين اإلدالء ببيانات موجزة عن حالة االلير  يتوقع من الوزراء الحاض 

ي تؤثر عىل تفعيل المبادرات المختلفة
 .التر

ي حوار  سوف تجتذب المائدة المستديرة .4
 
للوزراء مشاركير  من وزارات الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا ف

ي أفريقيا. ومن المتوقع 
 
كاء التنمية من أجل تحقيق الجهود المبذولة لبناء قدرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ف مع شر

ي ) أن يشمل المشاركون اآلخرون المرصف ظمة األغذية والزراعة والمنظمة العربية والبنك الدولي ومن (BADEAالعربر

 (. AOAD) للتنمية الزراعية

ي عبارة عن خطة عمل منقحة وإقرار مجاالت محددة للمشاركة من أجل التعاون لتعزيز العلم  .5
سيكون الناتج النهاب 

 والتكنولوجيا واالبتكار. 

 جتماعال مكان 

ي  13:30صباًحا إل  8:30من الساعة  2022ديسمير  14سيعقد االجتماع يوم األربعاء 
 
ي هراري، ف

 
 مركز المؤتمرات الدولي ف

 .سيكون رئيس الجلسة وزير التعليم العالي والجامعي والعلوم والتنمية بحكومة زيمبابوي

وع برنامج المائدة المستديرة:   مرفق أدناه مشر

 

نامج  مسودة الي 

يفات  إيمانويل تينداي نياهانغير  كتور : الد مدير التشر

 

الدكتور سيلفانوس منساه والدكتور حاتم األمير  والسيد آرثر فرناندو إيناسيو والسيد  ،لجلسة: الدكتورة فلورنس ناكايوا مقررو ا

 وسوا سموس

 الطرف المسؤول البند من جدول األعمال التوقيت

 لجنة التنظيم المحلية الوصول والتسجيل 08:30-09:00

ة وفيسور آمون مورويرا، وزير التعليم العالي والجامعي واالبتكار والعلوم وتطوير  معال  رئيس الجلسة: حرص  الير
 التكنولوجيا، زمبابوي

حيبية 09:00-09:10 وفيسور بول مابفومو، مدير جامعة زيمبابوي،  الكلمة الير الير
 زمبابوي

وفيسورأديباال اكوامو، السكرتير التن عداد المشهدإتهيئة و  09:10-09:20  فيذي، روفورمالير
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وفيسور آمون مورويرا، وزير التعليم  بيان نيابة عن حكومة زمبابوي 09:20-09:30 ة معال الير حرص 
العالي والجامعي واالبتكار والعلوم وتطوير التكنولوجيا، 

 زمبابوي

كاء ) 09:30-10:00 يك( 05بيان الشر  دقيقة لكل شر

ي هايىلي غابرييل، مساعد  وفيسور أبيتر المدير معال الير
 (FAO) العام لمنظمة األغذية والزراعة

ي، المدير العام  وفيسور إبراهيم الدخير معالي الير
 (AOADللمنظمة العربية للتنمية الزراعية )

الدكتورة روبرتا مالي باسيت، القائدة العالمية للتعليم 
، الممارسة العالمية للتعليم   البنك الدولي  -العالي

ي أفريقيا ممثل البنك 
 
ي للتنمية االقتصادية ف العربر

(BADEA ) 

الدكتور ييمي أكينباميجو، المدير التنفيذي لمنتدى 
ي إفريقيا )

 
 (FARAالبحوث الزراعية ف

وفيسور غاسبار بانيانكيمبونا، السكرتير التنفيذي  الير
ق إفريقيا  ي شر

 
ك بير  الجامعات ف

للمجلس المشير
(IUCEA) 

كاء بياناتردود الفعل عىل  10:00-10:20  الجميع الشر

ي مستقبل إفريقيا من خالل  10:20-10:30
 
االستثمار ف

البحث واالبتكارات: ما هي القضايا الرئيسية 
 واإلجراءات المطلوبة

الدكتور باتريك أوكوري ، السكرتير التنفيذي الجديد 
 لسكرترية روفورم

 الجميع مناقشة مفتوحة 10:30-10:40

احة  10:40-11:10  لجنة تنظيم محلية لإلرشاد والتوجيه اسير

دقائق لكل دولة(: حالة الزراعة والتعليم العالي والعالي والعلوم  5بيانات الدول بواسطة الوزراء ) 11:10-12:10
 والتكنولوجيا واالبتكار والمجاالت الرئيسية للتعاون عير الدول

ة  مناقشات عامة 12:10-12:40 وفيسور آمون مورويرا، وزير التعليم حرص  معالي الير
العالي والجامعي واالبتكار والعلوم وتطوير التكنولوجيا، 

 زمبابوي

اء الفنيير   )وكالء  12:40-13:00 تقرير اجتماع الخير
ي 
 
ي  2022ديسمير  13الوزارات( ف

 
والنظر ف

وع البيان الوزاري  مشر

وفيسور فانويل تاجويرا، وكيل وزارة الت عليم العالي الير
والجامعي واالبتكار والعلوم وتطوير التكنولوجيا، 

 زمبابوي

وع التقرير والبيان 13:00-13:20  الجميع  ردود الفعل عىل مشر

ة معالي الدكتور أنشيص جونغوي ماسوكا، وزير  ختاميةالالكلمة  13:20-13:30
حرص 

وة السمكية والمياه والمناخ  ي والزراعة والير
األراض 

 الريفية، زمبابوي والتنمية

  ة الغداءوجب 13:30-14:30

؛ سيتم تأكيد  21:30 - 18:00* المشاركون مدعوون لحضور العشاء الوزاري الذي تستضيفه حكومة زيمبابوي )الوقت:  

 المكان(


