
 

 
CO-ORGANISERS: 

 

االا  2022روفورومالمنتدياجتماعاالعاماالسنوياالثامناعشر

 

ا اأكي  اأفريقياالتحقيقاتأثير ي
ن
اف االتعليماالعالي ي

ن
االستثماراف ن  تحقيقاالتقاربابير

 

اا14التاري    خ:ااألربعاءا  2022ديسمي 

 توقيتاوسطاأفريقيا 19:30ا-ا14:30الوقت:ا

اتالمكان:ا ا،اجامعةازيمبابويقاعةاالماساللمحاضن

 الوضع:امخلوط

اhttps://bit.ly/3utFE7sرابطاالتسجيل:ا

 مذكرةاتصورية

االتنفيذيابرفيسوراأديبالاإكوامواجهةاالتصال:ا الروفورم،االسكرتير

e.adipala@ruforum.org  

  

 خلفية

ن عاًما الماضية، إال أن القارة ال تزال  ي إفريقيا عىل مدار الخمسير
ن
ي قطاع التعليم العالي ف

ن
ة ف عىل الرغم من تحقيق خطوات كبير

ي جميع ال
ن
ا عند مقاييس تقريًبا. عىل سبيل المثالمتخلفة عن بقية العالم ف

ً
٪ 8.9، ال يزال معدل االلتحاق اإلجمالي منخفض

؛ زاد إنفاق اللتحاق بالتعليم العالي العالمي ٪ فقط من إجمالي ا6.6، وتساهم إفريقيا بنسبة ٪38لمي العامقارنة بالمتوسط 

ي 
ا لتقرير اليونسكو للعلوم بشكل هامش 

ً
ي إفريقيا وفق

ن
ي  0.49 فقط من الناتج المحىلي اإلجمالي عىل البحث والتطوير ف

ن
عام  ف

ي عام 0.51إل  2014
ن
ي البالغ 2018٪ ف

ام االتحاد األفريق  ن  بالي 
ً
ي الناتج المح1، مقارنة

ن
ىلي ٪ ونمو اإلنفاق عىل البحث والتطوير ف

ن لكل مليون نسمة والمعارض كمعدل ٪14.8اإلجمالي العالمي بنسبة  ؛ وأفريقيا لديها أقل عدد من المنشورات العلمية والباحثير

ي المنشورات العلمية. هذه التحديات هي مظهر من مظاهر القدرة النظامية وأوجه القصور م
ن
ك ف رتفع من التأليف المشي 

ا ل
ً
ي القدرة التنافسية. وفق

ن
ي تظهر التبعية والقيود ف

ي 2021لعام  اليونسكو للعلومتقرير المالية الت 
ن
ي ف

ن
، فإن االستثمار غير الكاف

ي أن البلدان ستستمر كمستورد صاف للسلع والخدمات 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض البحث والتطوير يعتن

ة العلمية والتكنولوجيا.  ي ذلك الخير
ن
 األساسية بما ف

ي الحوار المستقل 
ن
، والذي تابع إل حد كبير التقدم 2021لعام  لقمة األمم المتحدة لألنظمة الغذائيةوافق لمدراء الجامعات ف

 2030المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة، عىل أن الجامعات األفريقية يجب أن توفر القيادة من أجل التحول وخطة 

ي ظل جائحة 
ن
ضخم الحاجة الملحة لتحديد مناهج جديدة لزيادة الموارد لتلبية توقعات ت المدراء، أدرك COVID-19العالمية. ف

ر بنحو 
ّ
، واالستفادة من . البناء عىل النجاحات2050ل عام ٪ من سكان العالم بحلو 25.5مليار ما يعادل  2.5الشباب المقد

ي تنمية أفريقيا والتحول االقتصادي. اتفقت 
ن
ة ف الفرص والدروس المستفادة لهم ليكونوا قادرين عىل تقديم مساهمة كبير
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ي المطلوب وإطار العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الجامعات عىل استكشاف آلية بديلة ل لتأكد من أن القارة لديها رأس المال البش 

 لتسهيل التنمية. 

ن التوقعات من الجامعة إل جداول األعمال الوطنية واإلقليمية والعالمية.  ، يجب أن يكون هناك توافق بير
ً
ولكي يكون هذا فعاال

ن عىل القطاع العام والقطاع الخاص  والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي وضع إطار استثماري إلنشاء أساس يتعير

ي الوقت نفسه، يجب عىل الجامعات ضمان 
ن
. ف ية سيتم استخدامه لتنمية المعرفة الجيدة عىل المستوى المحىلي

للقدرة البش 

ي تعزز األداء الفعال ونوعية التدريس والبحث وتوليد ال
 معرفة ونقلها واستخدامها. ممارسات الحوكمة الرشيدة الت 

ي. وسيستكشف كيف يمكن تعزيز  2022سيقوم منتدى المدراء لعام  ي تم وضعها لتنمية رأس المال البش 
بتقييم األطر الت 

ن العام والخاص والقطاعات األخرى. خاصة:  ن القطاعير اكات االستثمار بير  القدرات المحلية من خالل ش 

 المستفادة من قبل الجامعات األفريقية لبناء القدرات للقارة مع تعزيز أهمية التنمية( التقدم المحرز حت  اآلن والدروس 1

ي أطر  (2
ن
ي تحتل مركز الصدارة ف ي تضمن أن تنمية رأس المال البش 

اتيجيات واإلجراءات ذات األولوية واألهداف الت  االسي 

 االستثمار الوطنية؛

ي تصميم التدخالت  (3
ن
اكات من أجل المشاركة ف ن الش  ن والدوليير ن والوطنيير كاء المحليير ي امتالكها مع الش 

ن
والمشاركة ف

وري مع مراعاة الحاجة إل القدرة التنافسية العالمية؛ و، ، أمر ضن ي
 والمجتمع المدنن

ن جيدين وتتول القيادة لتسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار لفائدة 4 ( ما يجب القيام به لضمان أن الجامعات تنتج خريجير

ن سبل العيش والتحول. تح  سير

ا

نامج امسودةاالي 

يفات  ، جامعة زيمبابوي العظم: السيد بريان باندا مدير التش 

ي سيد موسيس واسوا، والدكتور منساه سيلفانوسالمقررون: ال وفيسور بريسكا موغانر  ، والير

 النشاط  الزمان 

 الجلسة األول: افتتاح وتهيئة المشهد

 والمرطبات الخفيفةالوصول  14:30 – 14:00

وفيسور بيي  ماجيتو، مدير جامعة إفريقيا، زيمبابوي 14:40 – 14:30  كلمة ترحيب: الير

ي كلمة ترحيب: الير  14:50 – 14:40 يزيا نكو أكينجر ، ومدير جامعة بامندا  روفورم، رئيس مجلس إدارة وفيسور تير

ون  الكامير

 :الجلسةاةرئيس

وفيسور لينديوي ماجيىلي  ي نظم الغذاء المستدامة، الير
ن
ن لتحالف جامعات األبحاث األفريقية ف سيباندا، مدير مركز التمير

 جامعة بريتوريا، جنوب إفريقيا

:ا 15:10 – 14:50 االرئيسي وفيسور تاوانا كوب، مدير جامعة بريتوريا، جنوب إفريقيا: إعادة وضع  الخطاب الير

 معاضة: ما الذي يتطلبه األمر؟الجامعات األفريقية لتستجيب للفرص والتحديات ال

يزا أ. أكينجا، مدير  :ااألولالمناقشا 15:20 – 15:10 وفيسور تير  جامعة إلدوريت، كينيا ةالير

االمناقشا 15:30 – 15:20 ي
ن
ن  :االثان وفيسور برونو دجوسا، مدير الجامعة الوطنية للزراعة، بنير  الير



 

 
CO-ORGANISERS: 

وفيسور ادرس ماالتا، مدير  :االثالثالمناقشا 15:40 – 15:30  جامعة ماالوي للعلوم والتكنولوجيا، مالوي ةالير

االمناقشةاوالمالحظاتاالختاميةامناقبلارئيساالجلسة 16:00 – 15:40

اأفريقياالجلسةاالثانية ي
ن
اف ا:اتعزيزاوصولاوجودةاالتعليماالعالي

، المدير السابق لجامعة أبو  رئيساالجلسة:ا ن وفيسور برايس سينسير ن الير ، بنير ي
ن
 مي كاالف

سن، مدير جامعة الدول الحرة، جنوب إفريقيا: الورقةاالرئيسية 16:15 – 16:00 وفيسور فرانسيس ويليام بيي  : الير

ي إفريقيا
ن
 إنشاء جامعات موجهة للبحث والتطوير ف

وفيسور كومبا توري، مدير  المناقشااألول:ا 16:25 – 16:15 ن سلوم الحاج إبراهيما نياس، السنغال ةالير  جامعة العير

:ا 16:35 – 16:25 ي
ن
وفيسور إيمانويل كاوندا، مدير جامعة ليلونغوي للزراعة والموارد الطبيعية  المناقشاالثان الير

 ، مالوي)لونار(

، كينيا المناقشاالثالث:ا 16:45 – 16:35 ي ونر وفيسور ستيفن كياما، مدير جامعة نير  الير

االمناقشةاوالمالحظاتاالختاميةامناقبلارئيساالجلسة 17:00 – 16:45

احةا 17:20 – 17:00 ااسير

اإفريقيا ي
ن
اف االتعليماالعالي ي

ن
االجلسةاالثالثة:االستثماراف

 باتريك إدرين كيامانيوا، مدير جامعة شهداء يوغندا رئيساالجلسة:ا

الوضع الحالي روفورم، -سكرتير التنفيذي، نائبة الالدكتورة فلورنس ناكايوا ماييجا  : الورقةاالرئيسية 17:35 – 17:20

اته ي إفريقيا وتأثير
ن
ي التعليم العالي ف

ن
 لالستثمار ف

، وزير  المناقشااألول:ا 17:45 – 17:35 ي ي مورانجر  التعليم العالي والتدريب واالبتكار، ناميبيا ةسعادة دكتور. إيتا كاندجر

:اا 17:55 – 17:45 ي
ن
ي الديكانسعادة بروفيسور.  لمناقشاالثان ن إليونور ياني  ، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ، بنير

الدكتورة إيكوا نعمة بنتيل ، اختصاصية تربوية ، الممارسات العالمية للتعليم ،  الُمناقشاالثالث:ا 18:05 – 17:55

 البنك الدولي 

االختاميةامناقبلارئيساالجلسةالمناقشةاوالمالحظاتا 18:20 –18:05

اروفورم4الجلسةا ي ا:اردوداالفعلامناخريج 

يريمنسقاالجلسة:ا ايوغندا-الدكتورة سالي سارة، عميد كلية دراسات المرأة والنوع، جامعة ماكير

ا 18:25 – 18:20 ابنتواندوشا، ي إفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية )دكتوراه الدكتورة
ن
من الجامعة اإلنجيلية ف

، كينيا( ي ونر اجامعة نير

ا، جنوب إفريقيا(بوي )دكتوراه من جامعة ستيلينبوش، جامعة زيمباالدكتوراجويفولاروجاري 18:30 – 18:25

يري، يوغندا(، جامعة مزوزو الدكتورةاأولموامسيسكا 18:35 – 18:30 ا، مالوي )دكتوراه من جامعة ماكير

ا 18:40 – 18:35 ( ، مدير الدكتوراماريوساأفونفير ن ي ، بنير
ن
 )دكتوراه من جامعة أبومي كاالف

ن ابيكوف المحدودة، بنير

االمناقشة 19:00 – 18:40

ا 19:10 – 19:00 االختامية لرئيس الجلسة، الدكتورة سالي سارة، عميد كلية دراسات المرأة والنوع المالحظات

يري ، جامعة ماكير ااالجتماعي

اوجبةاعشاء 22:00 – 19:30

 

 

 


