األسبوع األفريقي السابع للتعليم العالي ومؤتمر روفوروم لعام  2021والذي يعقد كل ثالث سنوات
حوار التعلم واالستدامة لبرامج العمل المجتمعي
اجتماع المحققين الرئيسيين
المكان :قصر المؤتمرات ،التاريخ :من  6إلى  7ديسمبر ،كوتونو ،بنين
خلفية
قد أصبحت المجتمعات تطالب بقوة متزايدة بأهمية الجامعات في المساهمة في تحسين الظروف المعيشية
االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات المحلية .وهذا الطلب المتزايد على أهمية الجامعات يعيد اآلن تعريف كيفية
تعامل الجامعات مع مساحتها في الخطاب الوطني واإلقليمي .تهتم الجامعات على نحو متزايد بالدور الثالث
للتوعية مع بيان قوي إلشراك هذه الجامعات ،وينظر إليها على أنها مؤسسات مشاركة تتصل بالمجتمعات
المحلية للتصدي لتحدياتها اليومية وتطلعاتها اإلنمائية.
ركز المنتدى اإلقليمي للجامعات لبناء القدرات على تعزيز الجامعات المشاركة كجزء من تحفيز دور الجامعات
في المساهمة في التنمية الريفية .وعلى مر السنين ،قامت سكرتارية روفوروم بذلك من خالل آلية منح فرعية
فريدة من نوعها لبرامج بحوث العمل المجتمعي .وقد صممت برامج العمل كمنصات لالبتكار تمثل مساحات
للتعلم والتغيير ،وتجمع بين مختلف الجهات الفاعلة من أجل المشاركة في التصميم واالبتكار والمشاركة في
إنتاج وتنفيذ االبتكارات والحلول التي تستجيب للتحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في النظام الزراعي .وفي
سياق روفوروم ،تنفذ هذه السالسل على طول سالسل قيمة السلع األساسية بهدف تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية،
وإضافة القيمة ،وتسويقها.
وقد بدأت روفوروم برامج العمل في عام  2009كآلية التخاذ تدابير لتوسيع نطاق االبتكارات التجريبية العديدة
التي تم توليدها من منح البحوث العليا .وقد ولدت مجموعات الموارد الوراثية العديد من التكنولوجيات
واالبتكارات والممارسات اإلدارية ولكنها كانت متناثرة بشكل مفرط على المستوى التجريبي ولم تشارك فيها
المجتمعات بشكل كبير .وقد حان الوقت لتقليص البحث في المجتمع المحلي إلى البحث مع المجتمع المحلي
ولعب دور نشط في تحويل الممارسة الزراعية بين صغار المزارعين في أفريقيا .ولكن هذا يتطلب منبرا
للجامعات للعب هذا الدور ،وقد وفرت هذه المنصة من قبل المشاريع التي تشارك فيها المجتمعات المحلية
.CARPs
المشاريع البحثية األولي التي شاركت فيها المجتمعات (كارب) :تم تنفيذ األسماك (مالوي) والكاسافا (يوغندا)
ومنتجات األلبان (تنزانيا) والقمح (إثيوبيا) بدعم تمويلي من مؤسسة بيل وميليندا غيتس .وقد أرسى النجاح الذي
تحقق من هذه المشاريع األولية األساس لنهج موسع الستخدام مشاريع الكارب في برمجة روفوروم كمختبرات
للتوسع .وبدعم من مؤسسة ماستركارد من خالل إصالح الجامعات الزراعية األفريقية للمساهمة بشكل مفيد
في برنامج النمو والتنمية في أفريقيا ،قامت روفوروم بتوسيع هذا النموذج ليشمل المزيد من الدول وسالسل
القيمة .وتشمل هذه المشاريع :مشروعان للكاسافا (كينيا) مشروعان للبطاطا (كينيا وكينيا) ،والتبلدي (بنين)،
واألناناس (غانا) ،وسفالور (بوتسوانا) ،واألغنام والصوف (جنوب أفريقيا) ،واألرز (يوغندا) ،واإلنتاج

الحيواني (يوغندا) ،والحبوب ،والبقوليات ،وحصاد المياه (زمبابوي) ،والشجيرات الغير مرغوبة (ناميبيا)،
ومحاصيل المجاعة (السودان) ،والخضروات (السودان) ،وتربية نحل العسل (السودان) ،وإدارة الموارد
الطبيعية (السودان).
وتسعى هذه المشاريع إلى:
.1
.2
.3
.4

دعم بحوث العمل التعاوني التي تقودها الجامعات بمشاركة طالب الدراسات العليا التي تعالج القيود
الحرجة على اإلنتاج الزراعي والتسويق التي تواجه صغار المزارعين في أفريقيا
إتاحة الفرصة إلنشاء "منابر" ألصحاب المصلحة المتعددين والتي تدعم تطوير سلسلة القيمة لصالح
صغار المزارعين ولتعزيز أثر األنشطة الجامعية
توفير منصات عمل وفرص لمزيد من مشاركة الطالب والتعلم التجريبي في دعم تنمية المزارع
الصغيرة من خالل األعمال الزراعية وضمان استخدام الدروس لتسهيل التفكير والتعلم الجامعيين
دعم تعزيز مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني من خالل المشاركة والعمل المشترك بين
الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتعزيز أثر المعرفة على المزارع الصغيرة

الغرض من الحوار
وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي للتنمية إلى ضمان أن تتجاوز التدخالت المشاريع المجزأة وغير
المتفرقة إلى توسيع نطاق االبتكارات والقادة الناجحين من أجل تعظيم األثر على نطاق واسع ،توفر هذه البرامج
منبرا فريدا وتوضيحيا ليكون بمثابة "مختبرات للتوسع" .وتوفر برامج العمل في مجال مشاريع الكاب باعتبارها
"مختبرات موسعة نطاق" منبرا لإلنشاء المشترك مع توجيه عملي في نقاط العرض والتعلم لدعم تجاوز التجربة
الناجحة .ومن خالل ذلك ،يمكن ضمان استدامة التدخالت والنتائج اإلنمائية .ولذلك ،فإن الغرض من هذا الحوار:
.1
.2
.3
.4

عرض بعض األعمال الجارية في برنامج بحوث العمل المجتمعي؛
بناء قدرات المحققين الرئيسيين في  CARP +على التفكير النقدي وحاضنات األعمال مع مشاريعهم
.تبادل الخبرات والدروس والتحديات في مجال بحوث العمل المجتمعي والتعاون
التعاون والمناقشة حول استدامة مبادرات بحوث العمل المجتمعي في المستقبل

النواتج المتوقعة
.1
.2
.3
.4

أن يتم إعداد تقرير تجميعي للعروض والمناقشات.
تقرير مفصل عن جلسة التوجيه على استراتيجيات استدامة هذه االستراتيجيات.
تقرير مفصل عن التدريب على ريادة األعمال ورعاية األعمال المجتمعية.
وضع الدروس الرئيسية المستفادة من هذا الحدث في موجز للسياسات العامة للمساعدة على تحسين
البحوث الزراعية والتعاون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

النهج والمنهجية
سيتم تنظيم هذا الحدث الجانبي كسلسلة من العروض من المحققين الرئيسيين والتدريب على تعزيز المهارات
للباحثيين الرئيسيين لهذه المشاريع والتي يقدمها خبراء متمرسون في هذه المجاالت.

المشاركون
التاريخ
المنظمين
جهة اإلتصال

سيشمل جميع المشاركين من الباحثين الرئيسيين للمشاريع المجتمعية
والمشرفين علي الطالب والمدربين
ستقام هذه الفعالية في قصر الكونغرس في الفترة من  7-6ديسمبر 2021م
بكوتونو  -بنين
هذا الحدث منظم بواسطة روفورم بالتعاون مع الجامعات األعضاء في
روفورم بدولة بنين
 .1د .انطوني أيقيرو ()a.egeru@ruforum.org
 .2د .رونيارارو ج .راكاروا ()r.rukarwa@ruforum.org
مسودة األجندة

مواعيد الجلسة
9:00-8:30
9:10-9:00
9:20-9:10
9:40-9:20
10:10-9:40
10:30-10:10
11:40-11:00

11:50-11:40
12:50-11:50

13:00-12:50

النشاط
اليوم األول

المسؤل

الوصول والتسجيل
التعارف
الترحيب
لماذا نحن هنا؟
 األهداف ومراجعة البرنامج
العروض التقديمية لقادة المشاريع بالجامعات
 .1بروفيسور ريتشارد مولواه
الباحثين الرئيسين للمشاريع
 .2د .ايلي اندويموقيني
 .3بروف انطوني كيب
بوفيسور كي
مناقشة
استراحة
 .4بروفيسور الهادي علي ابراهيم
 .5بروفيسور مني محمد الحاج موسي
 .6بروفيسور عبدهللا محمد عبد هللا
 .7بروفيسور أحمد إدريس
بروفيسور اوكوري
مناقشة
 .8بروفيسور جوني موقشا
 .9بروفيسور اشيلي اسوقبادجو
 .10بروفيسور جورج إنيامادزاو
 .11بروفيسور فيتس انور-فرنبونغ
 .12بروفيسور إيغنس اموانغ اومبي
.13د .بازيل موقونوال
بروفيسور اوكوري
مناقشة
استراحة الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
رونيارارو ج .راكاروا
الجميع
انطوني أيقيرو

14:30-1400
14:40-14:30
17:00-14:40

8:10-8:00
8:20-8:10
13:00-8:20

.14د .أومبالي أنقومبي
.15د .جان اسوانيبول
 .16بروفيسور فالنتينو
مناقشة
إعادة تصور مشاريع الكارب الجل اإلستدامة

بروفيسور كي
بروف كي و بروفيسور
أوكوري

نهاية اليوم األول
اليوم الثاني
ملخص اليوم األول
بروفيسور كي
مقدمة في ريادة األعمال والتدريب في ريادة األعمال د .أنطوني إيقيرو
المجتمعية
ريادة األعمال والتدريب في ريادة األعمال المجتمعية السيد ∕ ديفيد قوناهاسا
نهاية اليوم الثاني

