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الخلفية
منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة ) (RUFORUMبالشراكة مع شركاء عالميين في التعليم
الزراعي العالي والبحث العلمي من آسيا وأوروبا وشمال أمريكا الجنوبية  ،وبنك التنمية األفريقي والبنك العربي
للتنمية االقتصادية في أفريقيا ) (BADEAوعقد البنك اإلسالمي للتنمية ) (IsDBومفوضية االتحاد األفريقي أربعة
اجتماعات متتالية لمناقشة ريادة األعمال وتوظيف الشباب والتعليم الزراعي العالي والتصنيع والعلوم والتكنولوجيا
عقد االجتماعان األوالن حيث عقد اجتماع الشراكة األفريقية العربية في  30-28سبتمبر  2019في كمباال
واالبتكارُ .
،يوغندا  ،والشراكات العالمية من أجل إصالح التعليم الزراعي العالي والبحث العلمي في افريقيا الذي عقد في كيب
عقد االجتماعان الثالث والرابع تقريبًا خالل سلسلة
كوست ،غانا والذي عقد في  2ديسمبر  .2019على التوالىُ .
ندوات روفوروم عبر شبكة الزووم في  7أكتوبر  2021والحوارات المستقلة السابقة لقمة النظم الغذائية لألمم المتحدة
في  2يونيو  2021على التوالي .عالوة على ذلك ،تم عقد أحداث ثنائية بين الشركاء لمناقشة قضايا مماثلة .على وجه
الخصوص ،تدعم مؤسسة ماستركارد من خالل برنامجها الشباب األفريقي يعمل ،الجهود في جميع أنحاء إفريقيا
لمعالجة مسألة تنمية مهارات الشباب وتوظيفهم.
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تضمنت المشاركة في هذه االجتماعات العديد من شركاء التعليم والبحوث الزراعية من إفريقيا بما في ذلك منتدى
البحوث الزراعية في إفريقيا ( )FARAوالمنظمات البحثية دون اإلقليمية ( ، )SROsوشبكات الجامعات  ،وأعضاء
اتحاد المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية  CGIARوالمنظمات البحثية غير الربحية .االتحاد العالمي
للتعليم العالي والبحث في الزراعة ( ، )GCHERAالمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية (، )CGIAR
الجامعات األمريكية العامة ومنح األراضي ( ، )APLUالمنتدى العالمي للبحوث الزراعية ( ، )GFARالحزام
والطريق  /التعاون بين دول الجنوب رابطة التعليم الزراعي والعلوم واالبتكار التكنولوجي ( ،)BRSSCALورابطة
الجامعات الزراعية الهندية  ،ورابطة جامعات الكاريبي والمحيط الهادئ  ،والتحالف العالمي للبحوث بشأن غازات
االحتباس الحراري الزراعية ( ، )GRAوجامعة الزراعة (كوستاريكا)  ،ومعهد زامورانو (هندوراس)  ،والعالمية
لمنتدى الخدمات االستشارية الريفية ( ، )GFRASالتحالف األوروبي للمعرفة الزراعية من أجل التنمية
( ، )AGRINATURAجامعة سيول الوطنية  ،كوريا  ،رابطة الجامعات األفريقية  ،من بين شركاء آخرين.
باإلضافة إلى ذلك  ،قامت منظمة روفوروم ،بدعم من بنك التنمية األفريقي  ،بإجراء دراسة عن النموذج الكوري
ومساهمة الجامعات في التنمية االقتصادية الوطنية مع توصيات للتعليم العالي األفريقي.
تنبثق من هذه الحوارات والدراسة توصيات بشأن الحاجة إلى مراجعة وإعادة تصميم التعليم الزراعي العالي والبحث
العلمي لتلبية متطلبات مهارات القدرات البشرية الحالية  ،وجعل الزراعة جذابة للشباب ،وريادة األعمال للشباب
وقابلية التوظيف .على وجه التحديد  ،تم تحديد القضايا الرئيسية التالية لمزيد من الدراسة واتخاذ اإلجراءات:
 ريادة األعمال الشباب  ،المهارات و بناء القدرات المستدامة لخلق فرص العمل  ،وجعل الزراعة جذابة
للشباب ؛
 مراجعة إصالح الجامعات الزراعية األفريقية إلى المساهمة بشكل هادف في نمو أفريقيا وتنميتها.
 تعزيز التعاون بين التدريب والبحوث مع القطاع الخاص والسياسات.
 القيادة المؤسسية التي تعمل علي التحول في التعليم الزراعي العالي وتدريب الجيل القادم من القادة ذوي
األخالق والمسؤولين اجتماعيا ً في القطاع الزراعي.
 تعزيز مشاركة المجتمع.
 التعلم والتعليم عبر اإلنترنت.
 العلوم المتميزة للمجتمع من خالل إنشاء مراكز التميز .و
 اقتصاد أخضر بيولوجي ومقاوم للمناخ
كطريقة للمضي قد ًما ،تم االتفاق على أن إفريقيا يمكن أن تتعلم من النماذج المختلفة مثل نموذج التعليم العالي في
كوريا؛ نموذج اإلرشاد التعاوني في الجامعات األمريكية العامة؛ بحوث العمل التشاركي في أوروبا؛ تطبيق تقنيات
صديقة للبيئة في الهند ؛ مساحة للعلوم والتكنولوجيا ( )STBونماذج الحصاد الكبير للتكنولوجيا البسيطة في الصين
 ،من بين أمور أخرى .عالوة على ذلك  ،فإن نموذج الروابط بين الجامعات والمعاهد البحثية والصناعية في كوريا
قد عزز القدرة التنافسية لقطاع األعمال الزراعية فيها ويمكن ألفريقيا االقتراض من ذلك .وفقًا لذلك  ،ستُعقد جلسة
خاصة في  6ديسمبر خالل األسبوع األفريقي السابع للتعليم العالي ومؤتمر روفوروم الذي يُعقد كل ثالث سنوات
المقرر عقده في الفترة من  6إلى  10ديسمبر  2021في كوتونو  ،جمهورية بنين  ،غرب إفريقيا.
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أهداف االجتماع والنهج المتبع:
سيكون االجتماع حدثًا ليوم واحد في  6ديسمبر  2021وسينظم في أربعة أجزاء رئيسية تشمل :الجلسة األولى تهيئة
حوارا حول العمل الجماعي المطلوب لتعزيز التعاون األكاديمي والسياسي
المسرح لالجتماع؛ ستشمل الجلسة الثانية
ً
؛ ستجمع الجلسة الثالثة آراء الخبراء حول كيفية تكوين الشراكات وتعزيزها من أجل تطوير المهارات وفرص العمل
وأخيرا،
في قطاع الزراعة ،وتحديدا ً جعل الزراعة جذابة ومربحة للشباب على طول سالسل القيمة السلعية المختلفة؛
ً
ستركز الجلسة الرابعة على مشاركة الدروس والتعلم حول القيادة المؤسسية في التعليم الزراعي العالي واإلجراءات
التعاونية المطلوبة لإلصالح.
سيتم استضافة االجتماع المقترح بشكل مشترك من قبل بنك التنمية األفريقي و روفوروم وسيجمع الجهات الفاعلة من
داخل وخارج إفريقيا بما في ذلك الجامعات األعضاء في روفوروم والسياسة والقطاع الخاص ،من بين آخرين .تم
ترتيب حدث منفصل لمدة يومين في  28- 27أكتوبر  2021للتعمق في قضايا انبعاثات الغاز ات والطاقة المتجددة
(الرابط.)https://bit.ly/3ijYybg :
المنشط

المسؤل

الزمن
الجلسة األولى :تجهيز المشهد
رئيس الجلسة :البروفيسور بريس سينسين  ،رئيس الجامعة السابق  ،جامعة أبومي كاالفي  ،بنين
أ .برونو دجوسا ،
– الترحيبية
9:00
رئيس الجامعة الوطنية
9:10
للزراعة  ،بنين
األستاذ أديباال إكوامو ،
– المالحظات وتهيئة المشهد
9:10
السكرتير التنفيذي ،
9:20
روفوروم
معالي البروفيسور
االفتتاح
-9:20
إليونور الديكان يايي
9:35
وزيرة التعليم العالي
والبحث العلمي  ،بنين
سعادة الدكتور أكين
 9:55 -9:35المالحظة الرئيسة :الشراكات من أجل التعليم العالي واالبتكار
أديسينا  ،رئيس بنك
والتصنيع والشمول والتنمية االقتصادية المستدامة :منظور من بنك
التنمية األفريقي
التنمية األفريقي
)(TBC
-9:55
10:25
الجلسة الثانية :تعزيز التعاون األكاديمي والسياسي :الحاجة إلى العمل الجماعي
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رئيس الجلسة :هندرينا دروبا تشالوي  ،مدير قسم تطوير التعليم والمهارات ()AfDB
يامونغو
المتحدث الرئيسي :الدكتور ستيفن أوناكوز  ،رئيس المقرر:
-10:25
بونيفاس ألونغو
AGRINATURA
13:00
المتحدثون:
 .1البروفيسور تايون كيم  ،كلية الدراسات العليا للتكنولوجيا الزراعية
الدولية  ،جامعة سويل الوطنية  ،كوريا
 .2هون .موهيندو نزانغي بوتوندو  ،وزير التعليم العالي والبحث
العلمي  ،جمهورية الكونغو الديمقراطية
 - 3 .3البروفيسور اندي كومبا توري  ،رئيس جامعة سين سالوم الحاج
إبراهيما نياس ( ، )USSEINالسنغال
 .4بروفيسور فرانسيس بيتر سون .رئيس جامعة فري استيت – جنوب
افريقيا
 .5جيني فان دير مهين  ،مديرة التعاون الدولي في أفريقيا  ،جامعة
واغينينغين والبحوث  ،هولندا
 .6الدكتور عبده تنكوانو  ،المدير التنفيذي لمجلس غرب ووسط أفريقيا
للبحوث الزراعية والتنمية ()CORAF / WACARD
الكل
مناقشة
ملخص بواسطة رئيس الجلسة
الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

-13:00
14:00
الجلسة الثالثة :تعزيز التعاون من أجل تنمية المهارات وخلق فرص العمل في قطاع الزراعة :جعل الزراعة
جذابة للشباب
رئيس الجلسة :د .كودو دياو  ،مدير برنامج أول  ،برنامج علماء
مؤسسة ماستركارد  ،كينيا
-14:00
15:30

المتحدث الرئيسي :البروفيسور فيليب كوتون  ،رئيس برنامج العلماء  ،مقرر
اوكاالني
مؤسسة ماستركارد
المتحدثون:
 .1حضرة .البروفيسور  ، Alpha T. Wurieوزير التعليم التقني
والعالي  ،سيراليون
 .2البروفيسور نانسي مونجاي  ،مدير األبحاث ومنسق برنامج
 ، TAGDevجامعة إجيرتون  ،كينيا
 .3السيد أنتوني إبيتيمي أوي  ،مؤسس والرئيس التنفيذي،
 ، ePoultry.NGنيجيريا

؛

ايمانويل
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 .4السيدة درة فياني  ،رئيسة مؤسسة اقتصاد المعرفة  ،مصر
 .5الدكتور سيرج أبيهونا  ،جامعة أبومي كاالفي  ،بنين
مناقشة بين المتحدثين والحضور
ملخص الجلسة بواسطة رئيس الجلسة
استراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

-15:00
16:00
الجلسة الرابعة :القيادة المؤسسية لإلصالح في التعليم الزراعي العالي
رئيس الجلسة :البروفيسور تيريزيا أكينجي  ،نائب رئيس جامعة بامندا  ،الكاميرون ونائب رئيس مجلس إدارة
RUFORUM
المتحدث الرئيسي :البروفيسور خوسيه زغلول  ،رئيس االتحاد العالمي
-16:00
للتعليم العالي والبحوث الزراعية * الرئيس الفخري  ،جامعة الزراعة
1730
( ،)EARTHكوستاريكا

-17:30
17:40

17:40
1750

المتحدثون:
 .1د .أرتورو كوندو  ،رئيس جامعة إيرث  ،كوستاريكا
 .2األستاذة تيريزا أكينجا  ،نائبة رئيس جامعة إلدوريت  ،كينيا
 .3األستاذ لوك مومبا  ،نائب رئيس جامعة زامبيا  ،زامبيا
 .4البروفيسور غوستاف ناتشيجيرا موشاغالوسا  ،رئيس جامعة
 ،Evangelique en Afriqueجمهورية الكونغو الديمقراطية
 .5د .لي لي  ،أستاذ مشارك بكلية التنمية الدولية والزراعة العالمية ،
جامعة الزراعة الصينية  ،الصين
 .6األستاذ كي هي ريو  ،Ki Hee RYUمعهد العلوم والتكنولوجيا
الحيوية الخضراء  ،جامعة سيول الوطنية  ،كوريا  -المقرر ؛
سيلفانوس منساه * ديفيد إيكيبو
مناقشة
ملخص بواسطة رئيس الجلسة
الدكتورة أليس موتيتي
ملخص القضايا الرئيسية ونقاط العمل
ميتوا  ،نائبة السكرتير
التنفيذي  ،مسؤلة عن
تطوير البرامج والتنفيذ،
روفوروم
جورج
البروفيسور
 مالحظات ختاميةكانياما فيري ،رئيس
مجلس إدارة روفوروم
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ومدير جامعة ليلونغوي
والموارد
للزراعة
الطبيعية
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