
 
 
 
 

 CO-ORGANISERS: 

 

ي أفريقيا
 
 حركة صناع التغيير ف

 

 TAGDevخريجى برنامج  حدث

 

2022نوفميى  10التاري    خ:   

 

ق  18:00 - 15:00الوقت:  فريقيااشر  

 

ي 
اض   المكان: افير

 

  /rJsXDF3https://bit.lyرابط التسجيل: 

 

 مذكرة تصورية

 

و ، سكرتارية  : بروفيسور جهة االتصال ي إيجير
 
 روفورمأنتون

ي 
 
ون  + 256782616879؛ الهاتف:  :a.egeru@ruforum.org بريد إلكير

 
 خلفية

ي العالم حيث يبلغ 
 
عاًما ويقدر معدل  19عاًما ، ويبلغ متوسط العمر  30أقل من ٪ من السكان 70افريقيا هي أصغر قارة ف

ي أفريقيا البالغ 4.66الخصوبة بـ 
 
. هناك عدم توافق 2050مليون بحلول عام  200. من المتوقع أن يتضاعف عدد الشباب ف

ي 
 
ي يتم إنشاؤها ف

جميع أنحاء القارة كل عام. بي   عدد الشباب األفارقة الذين يدخلون القوة العاملة وعدد الوظائف الجديدة الت 

ي قدراتهم 
 
ورة وبالنسبة للبعض، الثقة ف اعة واإلبداع واالبتكار. بدافع الض  ي يتسم بالمرونة والبر

ومع ذلك، فإن الشباب األفريق 

ة الخاصة إىل حد كبب   كاتهم الصغب  ي الظروف السائدة، أنشأ العديد من الشباب األفارقة شر
 
ي عىل مواجهة التحدي الريادي ف

 
ف

 .  القطاع غب  الرسمي

ي  2063من األجندة األفريقية  2يسىع الهدف 
 
ا وثورة ف

ً
إىل مواجهة التحديات السابقة من خالل تقديم مواطني   متعلمي   جيد

اتيجية وتدخالت للتخلص  المهارات تدعمها العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. يتطلب تحقيق هذا الهدف سياسات وبرامج اسب 

سهيل توليد المعرفة ونقلها، والوصول إىل فرص التعليم والتكنولوجيا واألسواق والخدمات المالية من المخاطر لت

، فإن خلق  ابطة ومتعددة األوجه وديناميكية ومستمرة. وبالتاىلي
ي تحد من فرص الشباب مب 

والمؤسسات. التحديات الت 

ددة المستويات، ومتعددة التخصصات، ومتعددة مبادرات تنمية الشباب وتوسيع نطاقها واستدامتها يتطلب تدخالت متع

ي 
الجهات الفاعلة، ومتعددة القطاعات. سيساعد ذلك عىل إطالق إمكانات اإلنتاج للشباب من خالل نتائج التنمية التآزرية الت 
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 CO-ORGANISERS: 

ي والتغذوي، وتنويــــع سبل العيش، وتمكي   المرأة والتحول بم
ي، واألمن الغذائ  اوح من تكوين رأس المال البشر ي ذلك تراكم تب 

 
ا ف

 األصول اإلنتاجية. 

ي للتعلم والنمو واالزدهار. 
كارد بإضفاء الطابع الديمقراطي عىل الفرص للشباب األفريق  مت مؤسسة ماسب  ، الب   عىل مر السني  

ي إفريقيا وتوسيع نطاقها واستدامتها. عىل 
 
اتيجية إليجاد حلول لتحديات تنمية الشباب ف قامت المؤسسة باستثمارات اسب 

ي الزراعة )
 
وع  (RUFORUMسبيل المثال، من خالل منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات ف ، تمول المؤسسة مشر

ي إفريقيا )
ي النمو والتنمية ف 

وع الذي ("TAGDev"تحويل الجامعات الزراعية األفريقية للمساهمة بشكل هادف ف  . يهدف المشر

تون إىل تحويل  الجامعات الزراعية األفريقية وخريجيها لالستجابة بشكل أفضل للتحديات تنفذه جامعة جولو وجامعة إجب 

 . ي
 التنموية من خالل التطبيق المعزز للعلوم والتكنولوجيا واألعمال واالبتكار من أجل التحول الزراعي الريق 

ن 
ّ
ي تقديم التدريب، وطور القدرات الريادي TAGDevلقد مك

 
ة للشباب، وسّهل التعاون من دمج مناهج ريادة األعمال العملية ف

وع  بي   الجامعة والصناعة، وتفاعل طالب الجامعات مع القطاع الخاص والمجتمعات الزراعية. قام الشباب الذين دربــهم المشر

ي من خالل البحث وتقديم الخدمات اإلرشادية واالستشارية 
ي التحول الريق 

 
كات ناشئة وهم يشاركون بنشاط ف بإنشاء شر

، فإن هؤالء الشبان والشابات يمثلون حركة صانىعي التغيب  التحوليي   الذين يقدمون مساهمات ذات مغزى التكميلية. وهكذا 

 . ي
 لالقتصاد األفريق 

 الهدف

نت هو توفب  منصة للمستفيدين من  ( لمشاركة TAGDev) برنامجالهدف من هذه الندوة عبر اإلنب  ( )الطالب والخريجي  

نامج عىل حياته .  Mastercardم ومؤسساتهم ومجتمعاتهم مع مؤسسة تجاربــهم وتأثب  البر  وجمهور عالمي

 سيمات

:  TAGDevال ستنقل الندوة عبر الويب تأثب  برنامج   عىل ما يىلي

رعاية الشباب من أجل ابتكارات األعمال التجارية الزراعية، وتطوير المشاريــــع، وإمكانية التوظيف من خالل مشاركة  . 1

 تجارية و/أو موظفون و/أو حولوا أبحاثهم إىل أعمال.  قصص النجاح من قبل أولئك
ا
 الذين يمتلكون أعماًل

ي من خالل تبادل قصص النجاح من قبل أولئك الذين يعملون/يشاركون  . 2
تسخب  البحوث الزراعية من أجل التحول الريق 

 مجتمعية من أبحاثهم و/أو يسعون للحصول عىل در 
ا
ي البحوث ، أو الذين طوروا حلوال

 
 .جة الدكتوراهف

ية 3 ة المستدامة القائمة عىل المزارع، والجمعيات الخب  . الدليل عىل تمكي   المجتمعات من خالل المشاريــــع الصغب 

 . ة المستمدة من مجتمعات الالجئي   ي والتغذوي باستخدام الخبر
 والخدمات االستشارية بشأن األمن الغذائ 

ات . تعزيز القدرات الجامعية للتدريب عىل تنظيم 4 امج الذين يتبادلون الخبر المشاريــــع من خالل مديري الجامعات وقادة البر

تون.  ي جامعة غولو وجامعة إجب 
 
ي تنفيذ برنامج فريد من نوعه ف

 
 ف

 تنسيق الجلسة

نت مع خطاب رئيسي ومناقشات جماعية تتضمن  تم تصميم الحدث الذي يستمر ليوم واحد كجلسة تفاعلية عبر اإلنب 

ي   RUFORUMو  Mastercardومؤسسة  TAGDevجلسات منفصلة. سيشمل المشاركون بشكل أساسي طالب وخريجر

ي جامعة  Guluوجامعة 
ي تدريب الطالب وعامة والطالب والمزارعي   وأصحاب المصلحة ال Egertonوموظق 

 
مشاركي   ف

 الناس. 

 

 



 
 
 
 

 CO-ORGANISERS: 

نامج سودةم  اليى

ونى   التوقيت نير
15:00 – 18:00 

 المتحدثون  النشاط

ابيث نديريتو: السيدة رئيس الجلسة كارد ، منسقة ، برنامج علماء ، الحياة الطالبية والتوجيهإلير   ، جامعة مؤسسة ماسب 
 ، كوستاريكا EARTH أريث

و مقدمة بواسطة الجلسة االفتتاحية  ي إيجير
 
 ، بروفيسور أنتون

، ، السكرتب  التنفيذيبروفيسور أديباال إكوامورحيب من كلمة ت  -
 روفورم

ي أفريقيا"  الفكرة الرئيسية 
 
من  -عرض تقديمي رئيسي حول "حركة صناع التغيب  ف

، جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة ، مايكل هاوزر بروفيسور 
 ايكرساتفيينا ، والعالم الرئيسي ، 

رعاية الشباب من أجل ابتكارات األعمال التجارية الزراعية  حوار / جلسة نقاش 
 وتطوير المشاري    ع والتوظيف

امج )السيد جون موغونيايديرها  وغندا(، تحالف ريادة ي، مدير البر
 األعمال الزراعية

ي السيد  - ، المدير والمدير التنفيذي ، صمويل موانجى
 بتكار والمشاريــــع: اال Plotus تقنية

االبتكار : ، غداء سطح المكتبالسيدة ميلكاه وامبوا -
 والمشاريــــع

 إم موتيندا ، مستشارة أبحاث ريديمبتب   السيدة - -
 قابلية التوظيفايكرسات: 

-  

ة المستدامة تمكير  المجتمعات من خالل المشاري    ع  جلسة نقاش/حوار  الصغير
ية واالستشارية بشأن  القائمة عىل المزارع، والخدمات الخير

ي والتغذوي
 
 الزراعة واألمن الغذان

، جامعة TAGDevمدير برنامج صموئيل، ايلو يديرها السيد 
 جولو

 المتحدثون
مدير جمعية المزارعي   السيد جيفري نجينو،  -

Kaplomboi ROTU التعاونية ، كينيا 
ي فيكتور السيد أكيجو  - العضو المنتدب، / ، المؤسسجى

GAO-UG Limited 
ناشيونالالسيدة مارفير  نافوال -  وغنداي، ، أندريه فودز إنب 
، ، جامعة جولو ، طالبة دكتوراهالسيدة دوكس ألوو -

 يوغندا

ي  جلسة نقاش/حوار 
 تسخير البحوث الزراعية من أجل التحول الريف 

ي الدكتور سيلفانوس منساه، يديرها 
التوظيف والتدريب أخصائ 

ي 
 روفورم، التقت 

 المتحدثون
 طالبة دكتوراه، جامعة جولو، السيدة إيرين أكيت -
 ، جامعة جولوتدريس مساعد السيد دانيال م. أوكيلو،  -
 ، بني   جامعة الزراعة الوطنية ،ماريوس أفونفير  الدكتور  -

ي  
 TAGDevتأثير األشة والمجتمع عىل منحة  وثائق 



 
 
 
 

 CO-ORGANISERS: 

كة محوسي سيمون،  السيدة - الرئيس التنفيذي لشر
Benin AgroTrans 

الخدمات االستشارية السيدة أيبا جريس بيكا،  -
 المجتمعية ، توركانا، كينيا

و  - ، جامعة القلب تدريسمساعد ، السيدة لوسي أسير
 وغندايالمقدس، غولو، 

 وغندايجامعة جولو ، ، السيد كينيث كيديجا  -
ت أوكيلوكوكو  - ، مسؤول زراعي بمنطقة بادر  ،السيد نوبير

 وغنداي

ما هي السياسات واالستثمارات الالزمة لتعزيز قدرات الجامعة  حوار المائدة المستديرة 
ي مجال التدريب عىل ريادة األعمال؟ )سياسات شاملة وجيدة 

 
ف

التنسيق ومحددة السياق ومتعددة القطاعات وعلمية وقائمة 
 عىل األدلة وشاملة(

، السيد إيديرها  ي
 
ي يمانويل أوكالن

ي تقت 
اكة،  أخصائ  التنمية والشر

 روفورم
 المتناقشون: 

وفيسور باتشنس مشنجا  - عميد كلية الزراعة، ، اليى
تون  جامعة إجب 

، محاض  أول، جامعة غولو ، الدكتور والير أودونغو  - -
 وغنداي

ي السيد  تأمل ومالحظات ختامية 
 
ي ، إيمانويل أوكالن

ي تقت 
اكة،  -أخصائ   روفورمالتنمية والشر

 

 جون موغونيا

 وغندا(يمدير برنامج )

 تحالف ريادة األعمال الزراعية

ي الصناعية
 منطقة نامانق 

 ، كمباال1509ص. ب. 

 +256771890353 الهاتف: 

mugonyajohn@gmail.com  
 

 

ي إيمانويل
 أوكالئ 

ي 
ي تقت 

اكة -أخصائ   تنمية وشر

  روفوروم

e.okalany@ruforum.org  
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