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 إنعكاسات 
 

دعوة للعمل من أجل تفعيل التعليم العالي لالبتكار والتصنيع واإلدماج والتنمية االقتصادية  

 المستدامة في أفريقيا

 

 كل ثالث سنوات RUFORUMاألسبوع األفريقي السابع للتعليم العالي ومؤتمر 
 

 2021ديسمبر  10التاريخ: الجمعة 

 ، كوتونو ، بنينالمكان: قصر الكونغرس 

  https://bit.ly/3mfEIQoالرابط: 

 (1توقيت غرب إفريقيا )غرينتش + 1500الوقت: من 

 : حلقة نقاشالموضوع

 

 جهة االتصال: األستاذ أديباال إكوامو ، السكرتير التنفيذي ، روفوروم

 : ي
ون    e.adipala@ruforum.orgبريد إلكتر

 خلفية

، الذي  2021 لسنة الذي يعقد كل ثالث سنوات روفورومبدأ األسبوع األفريقي السابع للتعليم العالي ومؤتمر 

 2021سطس تستضيفه الجامعات األعضاء في بنين بالشراكة مع حكومة بنين ، منذ اإلطالق االفتراضي في أغ

تشغيل التعليم العالي لالبتكار والتصنيع ، اإلدماج والتنمية االقتصادية المستدامة في أفريقيا: دعوة تحت شعار: 
. من المهم التفكير في كيفية مساهمة األحداث المختلفة في الموضوع والدعوة إلى العمل التي تم تصورها للعمل

. يجسد التفكير سؤالين رئيسيين. 2021ديسمبر  10في بداية أحداث المؤتمر كل ثالث سنوات التي تنتهي في 

، والجهات المكونة  روفورومفي ( من هم الممثلين؟ بصفتنا أصحاب المصلحة 2( ما هي اإلجراءات؟ و ، 1

 والمهنئين ، نحتاج إلى التوقف واستكشاف إمكانيات وخيارات المشاركة.

لتحفيز التنمية الزراعية المستدامة  وقادرة علي إحدا التحول"جامعات نابضة بالحياة  روفورومتتصور شبكة 

وى التقدير والتحرك نحو اقتصاديات والشاملة لتغذية وخلق االزدهار ألفريقيا". تهدف الشبكة إلى رفع مست

المعرفة. من الضروري دراسة دور ومساهمة الجامعات في سبل العيش المستدامة في القارة األفريقية. أوالً ، 

من خالل التفكير والتغييرات في سياق قيادة المؤسسات والمحتوى والنهج لممارسة التنمية. ثانيًا ، من خالل 

( تخصصات 2( المؤسسات في الشبكة ، إقليمياً وعالمياً ، 1دير العالقات التكافلية عبر التغييرات في التركيز وتق

( التركيبة 6( سلسلة القيمة الزراعية ، و 5( سلسلة القيمة التعليمية 4( المجتمعات والجامعات ، 3العالقات ، 

ً ، ستتأثر التغييرات المؤسسية بأطر وسياق السياسات الوطني السكانية. ، وتحديداً والعالميةة واإلقليمية وثالثا

والبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا  2063خطط ورؤى التنمية الوطنية  وأجندة االتحاد األفريقي 
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(CAADPوإعالن ماالبو واالتحاد األفريقي ) إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا و(STISA) 

 باإلضافة إلى أهداف التنمية المستدامة. 2025-2016ألفريقيا  ةالقاري ، واستراتيجية التعليم 2024

 

 اإلجراءاتعلي مستوي 

كمبادرة محلية بالعديد من الميزات الفريدة لبناء قدرة االبتكار في إفريقيا وإلشراك  RUFORUMتتمتع شبكة 

الجامعات في عملية التنمية وممارستها. كيف يمكننا تسخير هذه الميزات للتعزيز الشامل لتكنولوجيا العلوم و 

 * االبتكار لتحسين أنظمة األغذية الزراعية وسبل العيش.

 

 الممثلينمستوي  علي
للموارد )البشرية والمالية  روفوروم بمثابة نقطة انطالق للنقاش حول كيفية استخدام شبكة مذكرة ال هذهتعد 

. يحدد لتفعيل التعليم العالي لالبتكار والتصنيع واإلدماج والتنمية االقتصادية المستدامة في إفريقياوالمؤسسية( 

قدًما باإلجراءات المتفق عليها. يعكس التفكير األطر التفكير الجهات الفاعلة الرئيسية ودورها في المضي 

لضمان تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها. إنه يجسد التوقعات من منظور السياسة والقطاع الخاص واألوساط 

األكاديمية والمجتمع. تستند وجهات النظر هذه إلى تجربتهم ومن الحوارات والقضايا الناشئة من المؤتمر الذي 

 .ث سنواتيعقد كل ثال

 

 تنسيق المناقشة

الذي يُعقد كل ثالث  RUFORUMحلقة نقاش خالل الجلسة الختامية ألسبوع التعليم العالي السابع ومؤتمر 

 سنوات مع التركيز على مستقبل إفريقيا وكيف نمضي قدًما في:

 تحفيز االستثمار في التعليم العالي من أجل تنمية رأس المال البشري في إفريقيا. .1

 الروابط والشراكات الدولية للتميز في التعليم العالي. تعزيز .2

 تعزيز التعاون والتعلم المتبادل لتحفيز االبتكار والتصنيع من أجل التحول االقتصادي في إفريقيا. .3

 تعزيز عمالة الشباب واكتساب المهارات من أجل التنمية. و، .4

 تقوية الروابط التجارية بين الجامعة والقطاع الخاص. .5

 

 الجلسة  أعضاء
 وغندايموني ،  مديرة جامعةالجلسة: البروفيسور كريستين درانزوا ،  ميسر

 البروفيسور أوميزورويكي لينوس أوبارا ، جامعة ستيلينبوش ، جنوب إفريقيا المتحدث الرئيسي:

 :المتحدثون

ولوجيا ، حضرة. البروفيسور آمون مورويرا ، وزير التعليم العالي والجامعي ، تطوير العلوم والتكن .1

 زمبابوي

 البروفيسور فرانس سوانبويل ، جامعة بريتوريا ، جنوب إفريقيا .2

،  (USSEIN) سلوم الحاج إبراهيما نياس دو زينالبروفيسور كومبا توري كين ، رئيس جامعة  .3

 السنغال

 ، موزمبيق ICRISATالبروفيسور باتريك أوكوري ،  .4
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لتوضيح مجاالت المشاركة والتركيز كما تم تجميعها من المؤتمر الذي يعقد كل  شاقنلا ميسر الجلسة سيوجه 

 .ثالث سنوات وأطر السياسات الرئيسية

 

 

 


