سلسلة ندوات روفورم 11-1
تعزيز الشراكات من أجل استجابة الجامعات األفريقية للتحديات والفرص الناشئة
تقرير شامل

مقدمة
ً
كان الدمار الذي لحق بالعالم جراء مرض فيروس كورونا ( )COVID-19هائال في وقت قصير منذ تفشيه في ديسمبر  9102في
ً
الصين .وقد تأثرت جميع مجاالت االقتصاد والعمليات العالمية بهذه الجائحة .وقد شهد التعليم العالي انقطاعات كبيرة ،ووفقا
لليونسكو ،تم إغالق الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في  071دولة مما أثر على نحو  991مليون متعلم على
الصعيد العالمي .وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ،أصاب هذا المرض ما يقدر بنحو  % 29من جميع طالب التعليم العالي،
حيث فرضت الدول تدابير تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس .وتسبب الوباء إلى جانب إخراج الطالب من الحرم الجامعي في
معاناة الجامعات من خسائر كبيرة في اإليرادات من الرسوم الدراسية وغيرها من الخدمات التي تقدمها.
من أجل تحفيز استجابات جامعاتنا للتحديات والفرص الناشئة عن وباء فيروس كورونا المستجد  ،عقدت سكرتارية روفورم
بمشاركة أصحاب المصلحة عدة ندوات عبر اإلنترنت في بداية يونيو-أكتوبر  .9191وقد عقدت ثالثة عشر ( )01ندوة عبر
اإلنترنت لحفز الحوار والتوجيهات للجهات الفاعلة في مجال التعليم العالي في أفريقيا ،والحكومات ،والقطاع الخاص للتصدي
ً
لوباء كرونا  02والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة .وإدراكا لدور الجامعات في التصدي للجائحة ،كان
الجمهور المستهدف لهذه االجتماعات االفتراضية من قادة السياسات ،وقادة التعليم العالي ،والساتذة ،وطالب الجامعات،
والخبراء الفنيين ،والباحثين .وكان الموضوع العام لسلسلة الندوات على اإلنترنت هو تحفيز الشراكات من أجل استجابة الجامعات
الفريقية للتحديات والفرص الناشئة .واستهدفت الندوات المشاركين من داخل أفريقيا وخارجها لوضع الحوار ضمن السياقين
القاري والعالمي واالستفادة من المناقشات السابقة خالل اجتماع الشراكة الفريقية العربية في كمباال ،واجتماع الشراكة العالمية
للتعليم والبحوث الزراعية العليا ،الذي عقد خالل االجتماع العام السنوي السادس عشر لروفورم في كيب كوست ،غانا ،والبيان
ّ
الوزاري بشأن تعزيز التعاون الفريقي على نطاق واسع في مجال التعليم الزراعي العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار .وقد ولدت
الندوات حوارات ونقاط عمل لها آثار على منتدي الجامعات القليمي لبناء القدرات في الزراعة والوكاالت الكاديمية والبحثية
ً
الخرى في مجال العمل مع الوكاالت القارية مثل االتحاد الفريقي واالتحاد الوروبي ،فضال عن الحكومات الوطنية والهيئات
اإلقليمية الخرى
يلخص هذا التقرير القضايا والتوصيات الناشئة لتعزيز التعليم الزراعي العالي ،والشراكات واالستجابات للتحديات الناشئة من
هذه السلسلة من الندوات العالمية.

المشاركة في سلسلة ندوات روفورم اإلفتراضىة (عبر شبكة اإلنترنت):

)The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM

Page 1 of 16

واجتذبت الثالث عشرة ( )01ندوة أكثر من  011متحدث ورئيس جلسة .وكان من بين هؤالء رؤساء دول سابقون ،ومفوضو
الجامعة ومديروها ،ومدير لجنة التنمية في أوروبا وممثلين آخرين ،ومديرو منظمة الغذية والزراعة وممثلوها ،ووزراء الحكومات،
مدراء الجامعات وغيرهم من قادة الجامعات ،والمديرون وممثلو الجامعات والروابط الخرى ،والجهات الفاعلة في القطاع
الخاص ،والطالب ،ومنظمات المزارعين ،والوكاالت الحكومية ،والمنظمات غير الحكومية الدولية ،ووكاالت التمويل مثل البنك
الدولي ومؤسسة بريدجين.
وقد تم جذب الحضور من أكثر من  011دولة في جميع القاراتُ .
وسجلت مشاركة ملحوظة من يوغندا والسودان وكينيا ونيجيريا
والواليات المتحدة المريكية .وبلغ مجموع التسجيل للمشاركة  1 971بمعدل حضور بلغ  01في المائة لكل من الندوة عبر
اإلنترنت على مدى خمسة ( )1أشهر (الشكل  .)0وكان التوزي ع بين الجنسين  01في المائة من الذكور و  12في المائة من اإلناث.

الشكل  :1التوزي ع الجغرافي للحضور في سلسلة ندوات روفورم اإلفتراضية

المجاالت التي ركزت عليها سلسلة ندوات روفورم:
ويمكن تجميع مجاالت التركيز في ال  01ندوة في أربعة ( )4مجاالت على النحو المبين أدناه:
 - 0تأهب الجامعات وتصديها لوباء "كرونا :"02-أبرز مجال التركيز هذا كيفية معالجة آثار جائحة "كورونا "02 -على المؤسسات
الكاديمية من خالل تبادل الدروس والخبرات بين قادة الجامعات .وقد وضعت في اإلعتبار التحديات والفرص والحاجة إلى
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إعادة تصوير التعليم العالي في القارة الفريقية في عصر الجائحة .كما أوضح مجال التركيز الحاجة إلى تطوير إمكانات التعلم عبر
اإلنترنت لضمان تقدم برامج التعليم والتعلم والبحث والتوعية حتى أثناء الزمات مثل وباء جائحة كورونا.
 - 9تحويل نظام الغذية الزراعية في أفريقيا في فترة الزمات :أوضح مجال التركيز هذا استجابة النظم الزراعية الغذائية القارية
لألوبئة وغيرها من الزمات لضمان المن الغذائي والتغذوي .وعلى وجه التحديد ،بناء استجابة إقليمية جماعية لآلفات الغازية
وأمراض المحاصيل والماشية العابرة للحدود ،وتعزيز الخدمات االستشارية الزراعية ودعم اسر المزارعين خالل فترة اإلجهاد.
وأبرز هذا المجال الحاجة إلى إجراء حوار رفيع المستوى بشأن السياسات بشأن إشراك الجامعات ومؤسسات البحوث في أفريقيا
من أجل إيجاد القدرة على الصمود في عمليات المن الزراعي والغذائي.
 - 1سياسة التعليم ومدى مالءمتها للتنمية الوطنية :تناول مجال التركيز هذا الدور الذي ينبغي للجامعات ومؤسسات البحث أن
تؤديه في دعم مبادرات التصدي على الصعيد القاري واإلقليمي والوطني لمواجهة جائحة كورونا -وأن مجال التركيز ينظر إلى
سلسلة القيمة التعليمية من السس والمهارات إلى التقدم في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تنمية أفريقيا .كما سلطت
الضوء على مباشرة العمال الحرة في حالة هذه الوبئة ،وعلى وجه التحديد اغتنام الفرص وإعادة تنظيم العمال القائمة لتلبية
احتياجات العمالء الحاليين والمستقبليين.
 - 4الشراكات بين الجامعات العالمية للتصدي للتحديات اإلنمائية الناشئة :نظر مجال التركيز هذا في القضايا العالمية الناشئة
التي تواجه قطاع التعليم ونماذج التعليم العالي الزراعي والبحوث من أجل تحويل المجتمعات واالقتصادات .كما تناول مجال
التركيز الشراكات بين الجامعات في أفريقيا والشبكات الخرى لزيادة التأثير إلى أقصى حد في مواجهة التحديات ذات الصلة
بالزراعة والنظم الغذائية.
القضايا الناشئة حسب المجال:
واستنادا إلى المناقشات والتفاعالت التي جرت خالل الندوات عبر شبكة اإلنترنت ،برزت عدة قضايا للنظر فيها واتخاذ إجراءات
بشأنها من جانب صانعي السياسات ،وقادة الجامعات ،والتكنوقراط ،والباحثين ،والمعلمين ،وأخصائيي اإلرشاد ،وشركاء التنمية،
والطالب .وفيما يتعلق بالشركاء اإلنمائيين مثل البنك الدولي ومؤسسة بريدجين والمفوضية الوروبية ،برزت مجاالت محددة
للمشاركة .وبالنسبة لمفوضية االتحاد الفريقي ،كان واضحا الوزراء المسؤولين عن التعليم والزراعة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
ونواب رئيس الجامعة ،والتوقعات ونقاط العمل المحددة من أصحاب المصلحة .ويمكن إيراد موجز القضايا الرئيسية في إطار
المواضيع الخمسة التالية:
 -1الجامعات كمحركات للزراعة والتعليم والسياسة
تعتمد المجتمعات التي تعتمد على المعرفة على الجامعات إليجاد حلول للتحديات المجتمعية .هناك حاجة إلى الهندسة الهيكلية
ُ
للشراكة الجامعة والسياسة لتحقيق التطلعات اإلنمائية للدول في أفريقيا .ينبغي للحكومات الوطنية أن تشرك بنشاط مراكز
البحوث القائمة في تصميم وتنفيذ سياسات وطنية وإقليمية للتعليم ونظم الزراعة الغذائية .وينبغي للجامعات أن تقوم على
وجه السرعة بتحديث مناهجها الدراسية ،وبناء روابط قوية ومتآزرة مع المجتمعات المحلية إلنتاج ونقل التكنولوجيات ذات
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الصلة للمزارعين ،ودمج الدراسات مع الخبرة الصناعية ،وتعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة للحد من االنفصال ودعم
الحكومات في تصميم السياسات واالستراتيجيات لمساعدة الدول على إعادة البناء بشكل أفضل من جائحة كورونا.
وال يزال الطالب عبر سالسل القيمة التعليمية ،وال سيما في مؤسسات التعليم العالي والجامعات ،محور نظام بيئة البحوث من
أجل خلق المعرفة واالبتكار الالزمين لحل المشكالت ودعم صنع السياسات القائمة على الدلة .مخرجات الحوار:
(أ) للجامعات دور في تدريب الممارسين والباحثين على إصالح الزراعة في أفريقيا وفي توجيه الحكومات وشركاء لتنمية
بشأن الخيارات السياسية؛
ب) الجامعات والمؤسسات الكاديمية هي بوابة لتغيير العالم بشكل أسرع لنها تربي معظم القادة في العالم وتوفر
مساحة لتوليد الفكار واالختبار والمشاركة .وتؤثر الجامعات على السكان الشباب من خالل التدريس والبحث وإشراك
ً
المجتمع المحلي ،وإذا ما تم وضعها استراتيجيا ،فإن بإمكانها التأثير في الزراعة والتعليم في القارة؛
(ج) ينبغي لالتحاد الفريقي ،من خالل شراكته مع المفوضية الوروبية وغيرها من الوكاالت الدولية ،أن يعطي الولوية
لالستثمار في التعليم العالي والبحوث من أجل توليد المعارف الالزمة لصياغة السياسات وتنفيذها؛
(د) ينبغي للحكومات الفريقية أن تستثمر في الجامعات ومؤسسات البحوث إلنشاء مرافق مثل المختبرات والهياكل
الساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (بما في ذلك بناء القدرات في مجال دراسات علم البيانات والتبصر) التي من
شأنها أن تعزز توليد المعارف والقدرة على استخدام المعارف لغراض التنمية .تتحمل الحكومات مسؤولية االستثمار في
الجامعات ومؤسسات البحوث وإشراكها في توليد المعرفة لتيسير اتخاذ القرارات والسياسات القائمة على الدلة؛
(ـه) شبكات الجامعات في أفريقيا ،مثل منظمة روفورم للتحدث إلى الحكومات الفريقية التي تعمل في شراكة مع
منظمات متعددة الطراف مثل البنك الدولي ومصرف التنمية الفريقي لالستثمار في التكنولوجيا الحياتية والعمال
التجارية الزراعية وتطوير سالسل القيمة في أفريقيا؛
ّ
و) ينبغي أن تمكن السياسات وطرق التمويل قطاع التعليم العالي في أفريقيا من االستجابة على نحو أفضل لالحتياجات
الحالية والناشئة مثل جائحة " ،"COVID-19وأمراض الماشية العابرة للحدود ،واآلفات والمراض التي تصيب المحاصيل،
وإعادة بناء القدرات في علوم الخطوط المامية (علم الوبئة ،وعلم الفيروسات ،وعلم المراض ،وعلم الخيطات ،وعلم
الحشرات ،وعلم الوراثة الجزيئية وعلم التربة).
ً
 - 2الشراكات بوصفها سبيال لالستجابة والمرونة في مواجهة األزمات:
ال يمكن لي بلد بمفرده أن ينجح في التصدي للتحديات المرتبطة بالوبئة الجائحات بسبب طبيعتها العابرة للحدود ،فضال
عن سهولة اختراق الحدود والترابط بين كثير من الدول والنظم اإليكولوجية الفريقية .وينبغي للحكومات الفريقية أن
تتعلم من بعضها البعض بشأن وضع وتنفيذ نظم تعليمية قائمة على سلسلة القيمة وذات صلة جيدة يمكنها بناء مورد بشري
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ّ
ومهيل لدعم تحقيق تطلعات خطة االتحاد الفريقي لعام  .9101الشراكات اإلقليمية والوطنية والمؤسسية هي آلية
هائل
رئيسية لتبادل الخبرات وتيسير التعلم عبر المعارف وتشكيل منابر لتبادل المعارف على النحو المبين في ما يلي:
(أ) هناك حاجة إلى المشاركة في التعليم العالي ،والقدرات البحثية واالبتكارية عبر القارات من أجل تكييف أفضل الممارسات
الناشئة وتعظيم النتائج اإليجابية للتحالفات والشراكات؛
ُّ
(ب) يتعين على الجامعات أن تت َجع بشكل مشترك مع صانعي السياسات والحكومات الفريقية ومبادرات ريادة العمال في
القارة والعمال التجارية ،وأن تستجيب للدعوات إلى تقديم مقترحات كشبكات أو روابط .وينبغي للجامعات في أفريقيا أن
ُ ّ
ت َعد مقارنة بنظيراتها الوروبية وأن تشرك مختلف صانعي السياسات بطريقة جماعية؛
ج) أوجد وباء "كورونا "02-إمكانيات جديدة لزيادة التعاون العالمي للمؤسسات الكاديمية في مجال البحوث والتدريب
وتقاسم أفضل الممارسات .ومن أمثلة هذه التعاونات:
' ' 0تتاح للجامعات في أفريقيا فرصة المشاركة في مبادرات مثل االتفاق الخضر من خالل الشراكة مع الجامعات الوروبية
وغيرها من المؤسسات لمواجهة التحديات العالمية؛
' ' 9تم التأكيد على الشراكات بين الجامعات المريكية والشركاء الفارقة من أجل تدريب المدربين وبرامج الدكتوراه لتدريب
ً
العلماء في بلدانهم .وهذه الشراكات فعالة من حيث التكلفة وتستفيد من التكنولوجيا اإللكترونية نظرا للركود االقتصادي
السائد والتخفيضات في الميزانية الناجمة عن جائحة كورونا؛
' '1إقامة شراكات بين الهند وأفريقيا تدعمها وزارة الخارجية الهندية التي تقدم زماالت لطالب الماجستير والدكتوراه؛
' ' 4الشراكات مع كوريا التي تعمل من خالل مبادرات مثل برنامج الشراكة من أجل المهارات في العلوم التطبيقية والهندسة
والتكنولوجيا الذي يموله البنك الدولي ،والتي تدعم برامج الدكتوراه واستخدام مرافق التكنولوجيا العالية في البحوث في
مختلف المجاالت بما في ذلك المن الغذائي والعمال التجارية الزراعية؛ ويمكن توسيع نطاق هذا من خالل الشبكات
اإلقليمية مثل منتدي الجامعات القليمي لبناء القدرات في الزراعة الثورية لدعم تطوير قدرات الموظفين في الجامعات
الفريقية؛
' '1برنامج الفناء الخلفي الصيني الفريقي للعلوم والتكنولوجيا الذي يعالج المشاكل المتصلة بالبحوث باستخدام بيانات
ً
ً
البحوث .ويشارك برنامج  STBبالفعل  14طالبا دوليا من أفريقيا في البحوث المجتمعية؛
' ' 0نموذج التنقل الكاديمي والمشاركة في الشتات الذي يشمل المنح الدراسية والمنح الصغيرة لبحوث الطالب وتبادل
الموظفين والربط مع المغتربين لتعزيز قدرات الجامعات الفريقية؛ و
' ' 7فرص الشراكة التي تتيحها رابطة الجامعات الفريقية من أجل الدعوة المشتركة ،وتعبئة الموارد ،والبحوث القارية،
َ
وتوسيع نطاق برنامج المساعدة في تدريس الخريجين التابع ُ
للرفوخ التابع لروفورم في أفريقيا وتك ُول برامجها.
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' '9فرص الشراكات لتعزيز التعليم العالي في مجاالت الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والقدرة على االبتكار من خالل الشراكة
بين الجامعة العربية
د) من أجل تعزيز تبادل المعلومات على الصعيد العالمي بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التعليم العالي ،يلزم إنشاء
منصات شبكية مشتركة بين المؤسسات؛ المعلومات المتعلقة ب المنابر والمنصات ،والمنح الدراسية ،وفرص العمل التي يمكن
أن نذكرها ،يمكن توفيرها من خالل هذه المنصات؛
(ـه) هناك حاجة إلى استكشاف وتعزيز مشاركة الجامعات والقطاع الخاص وإعادة تحديد الروابط بين الجامعات والمجتمعات
المحلية لضمان التعليم المناسب والمؤثر لتحقيق أهداف جدول أعمال  9101وأهداف التنمية الذاتية؛
ً
ً
و) سيظل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة ،بما في ذلك الطالب ،في نظم اإلرشاد أمرا أساسيا لنجاح النظم الغذائية الزراعية.
ومن هذا المنطلق ،يلزم زيادة تعزيز الروابط القائمة بين البحث واإلرشاد بين القطاعين العام والخاص لدعم االبتكار وتطوير
التكنولوجيا ونشرها ،واالتصاالت الفعالة؛
(س) إن تكوين شراكات قوية مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في خدمات اإلرشاد الزراعي يحتاج إلى بعض النظر الجاد .وفي
هذا الصدد ،فإن للمنظمات دون اإلقليمية مثل منطقة جنوب الصحراء ،ورابطة التعاون في المناطق المدارية ،ورابطة التعاون
والتنمية في الفضاء ،أدوارا رئيسية تقوم بها في تعزيز هذه الروابط ،وبناء القدرات على تعبئة المعلومات ،واستحداث أدوات
رقمية لخدمة اإلرشاد الزراعي والمزارعين ،وقيادة التخطيط المشترك بين اإلرشاد والبحوث ،وتقديم الدعم لنشر التكنولوجيا؛
(ح) يمكن أن تدعم الشراكات القوية بين الجامعات والخدمات االستشارية الزراعية تحديث المناهج الدراسية ،وال سيما في
الدورات الدراسية المتعلقة بالدوات والبرامج الرقمية المتعلقة بالتبصر.

 -1تنمية القدرات البشرية
وقد أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى زيادة الوعي العالمي بالثر المدمر الذي تحدثه المراض المعدية الناشئة على السكان
واالقتصاديات البشرية .وال تزال قدرة أفريقيا على التأهب محدودة لمواجهة أوبئة المراض المعدية وغيرها من حاالت الطوارئ
المحتملة في مجال الصحة العامة .وللجامعات دور حاسم في التأهب واالستجابة ورصد الوبئة الناشئة والناشئة ،وهي بحاجة
إلى تطوير القدرات التي تشتد الحاجة إليها للقارة بسرعة .وفيما يلي ما يلي ،بعد أن انبثق عن الحوار من أجل تنمية القدرات
البشرية:
أ) من أجل تسخير الطفرة في أعداد الشباب ،هناك حاجة إلى التعليم الساسي والعالي ،وال سيما التركيز على تعليم العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي يشار إليها عادة باسم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،وتنمية المهارات
المهنية ،وثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وينبغي إيالء اهتمام خاص لسد الثغرات في البنية التحتية ،واالستفادة من
الحلول المحلية عن طريق بناء نظم تعليم عالية الجودة ،وتدريب الشباب في مجال العلوم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات والعلوم ذات الصلة،

)The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM

Page 6 of 16

ب) ينبغي للجامعات أن تطور المهارات والمعارف الرفيعة المستوى المطلوبة ،وأن تدعم التدريب على المستوى التقني .وكشبكة،
ينبغي للروفورم أن تحدد مجاالت التفوق القائمة بين الجامعات العضاء فيها ،وأن تبتكرها ،وأن تستفيد منها ،وأن تبدأ عملية
تنمية المهارات المطلوبة في مجاالت الفجوة الرئيسية.
ج) في سلسلة القيمة التعليمية ،هناك حاجة إلى تغيير في كيفية تعلم الناس ،وما يتعلمه الناس ،عندما يتعلم الناس ولماذا يتعلم
الناس ،وإعادة التفكير في بيئة تعلم الطالب .وينبغي للمؤسسات الكاديمية أن تتجاوز مجرد توفير المعرفة عن العلوم
ً
والتكنولوجيا والمجتمع ،بل ينبغي أن تزود الخريجين أيضا بالخالقيات والمهارات القيادية لتحسين ظروف العالم؛
(د) ينبغي للحكومات الفريقية أن تدعم إنشاء واستضافة مراكز للتفوق للتدريب والبحث في بلدانها كجزء من تعزيز التعليم
العالي .ولن يؤدي تشغيل هذه المراكز إلى تعزيز التعليم العالي الزراعي فحسب ،بل سيعزز ويشجع أيضا التدريب داخل القارة
(مما يحد من هجرة العقول) ،ووضع برامج تدريبية إقليمية تستند إلى الثغرات المحددة في المهارات ،والبحوث الطالبية ذات
الصلة بالسياق ،والتعاون بين الدول الفريقية والتنقل؛ و
(ـه) ينبغي لمؤسسات التعليم العالي الفريقية أن تستفيد من دعم مفوضية االتحاد الفريقي في النهوض بالتعليم العالي والعلوم
والتكنولوجيا .ومن شأنه أن يؤدي وضع إطار بحثي قاري ،وإصالح المناهج الدراسية ،والتناغم ،وضمان الجودة في مجال التعليم
إلى تعزيز تنمية القدرات البشرية واالبتكار في القارة.
(و) يتعين على الحكومات الفريقية ولجنة االتحاد الفريقي أن تقود عملية تنفيذ المبادرات القارية الخمس التي اتفق عليها وزراء
الزراعة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار الفارقة خالل اجتماعهم في غانا في ديسمبر  ،9102والتي تركز ،ضمن أمور
أخرى ،على تعزيز قدرات الموظفين وزيادة مجموعة النساء العالمات في الجامعات ومؤسسات البحوث الفريقية (الرابط)

 -4تطبيق التكنولوجيات في التعليم والبحث
للجامعات في القارة قدرات متنوعة على اإلنترنت والرقمنة؛ العديد من التعامل مع قضايا عدم المساواة ،وانخفاض االتصال
والقدرة غير الكافية لموظفيها والطالب للتعامل مع التعلم عبر اإلنترنت وسط انخفاض المال الالزم .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
ً
وباء كورونا  02قد حقق نتائج وفرصا مثل التعجيل بإنشاء وقبول المنصات الرقمية في الوساط الكاديمية .وقد أدى ذلك إلى
زيادة المرونة والمالءمة لتعلم الطالب ،والوصول إلى المؤتمرات المجانية عبر اإلنترنت ،وورش العمل والحلقات الدراسية ،وفرص
توسيع الشبكات الدولية .وذلك:
(أ) هناك حاجة إلى استعراض السياسات الوطنية والمؤسسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وزيادة االستثمار في
تطوير الهياكل الساسية الالزمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وإنشاء منابر للتعليم اإللكتروني ،وتمكين الوصول المجاني
إلى موارد التعلم عبر اإلنترنت ،ووضع استراتيجيات لتعزيز التعليم والتعلم عن بعد ،والحد من الفجوة الرقمية؛
ب) من خالل منصات المعارف والشراكات ،يجب التركيز على تحديد وتطوير وتقاسم الموارد اإللكترونية للتعليم والتعلم
والبحث؛
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(ج) تعدد أصحاب المصلحة للنظر في دعم تفعيل مبادرة البرنامج الفريقي للزراعة الرقمية ( )AfriDAPالتي تعزز التكنولوجيات
الرقمية في سلسلة القيمة الزراعية والتعليم الزراعي العالي وبناء القدرات في مجال علوم البيانات.

 - 5شمولية وتمكين النساء والفتيات في التعليم العالي
إن أكبر مورد لفريقيا هو شعبها ،والتعليم هو حق من حقوق اإلنسان المعترف به في التحول ،ولديه القدرة على تحقيق المساواة
في المجتمع فيما يتعلق بالصحة ،ونوع الجنس ،والدخل ،ومفاهيم الهوية .وفي هذا الصدد ،يلزم وضع سياسات تعزز الشمولية
واإلنصاف .لذا يجب:
(أ) العمل اإليجابي ضروري لزيادة تعليم الفتيات ومشاركتهن في القيادة والوساط الكاديمية؛
(ب) من أجل تحقيق بيئة تعليمية أفضل للتعليم عن بعد ،هناك حاجة إلى إصالحات قوية في مجال السياسة المؤسسية ،وزيادة
دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للموظفين والطالب ،وتعزيز فرص التعلم المتساوية لجميع الطالب ،والمزيد من برامج
التبادل اإللكتروني للموظفين والطالب؛ و
(ج) هناك حاجة إلى إعادة التفكير في مفهوم التعليم ووضع إجراءات إصالح التعليم إلى ثقافة تعلم .وسيتطلب ذلك مشاركة
أصحاب المصلحة المتعددين لوضع استراتيجيات وبرامج وسياسات لتوجيه عملية التغيير.
(د) ضرورة أن تعالج الحكومات الفريقية على وجه السرعة الفجوة التعليمية بين المراكز الريفية والحضرية
الخاتمة:
ّ
وقد ولدت سلسلة الندوات العالمية ( )9191التي تصدرها منظمة روفورم عدة مجاالت تركيز وتوصيات لتعزيز التعليم العالي
والشراكات واالستجابات للتحديات الناشئة ،وال سيما آثار جائحة كورونا  02وتغير المناخ وتقلبه ،واآلفات الناشئة من الماشية
والمحاصيل والمراض الوبائية .وال ب د من إشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع إجراءات قصيرة وطويلة الجل لمعالجة
المسائل المثارة .وال ينبغي للجامعات أن تدعو إلى الدعم فحسب لنها تستفيد من الفرص التي يتيحها الوباء والحوار المصاحب
الذي جمع بين صانعي السياسات والوكاالت الدولية والهيئات اإلقليمية والقارية وقادة التعليم العالي والقطاع الخاص والرابطة
الطالبية العليا والجهات الفاعلة في المجتمع المحلي ،بل ينبغي أن تثبت قدرتها من خالل البحث والمشاركة المجتمعية كمحركات
ً
للتغيير واالستعداد لن تكون جزءا من الحل.
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ملحق رقم  :0تحفيز الشراكات من أجل استجابة الجامعات األفريقية للتحديات والفرص الناشئة
عنون الندوة
الندوة :0
\التعلم من أزمة :استجابة قادة الجامعات لوباء
"كرونا "02

.0
.9

مديرة المناقشة :األستاذة كريستين درانزوا ،نائبة
رئيس جامعة موني ،أروا  -أوغندا

.1

التاريخ 01 :يونيو 9191

.4

الوقت 0111-0111 :شرق أفريقيا التوقيت
الرسمي

المتحدثين
حكيم الحابتي – السكرتير العام جامعة
محمد السادس للتقنية المتعددة – بنقورير -
المغرب
بروفيسور برناباز ناونغوي – مدير جامعة
ميكرري – يوغندا
بروفيسور فرانسيس بيترسن – مدير
جامعة فري استيت – جنوب أفريقيا
البروفيسور آرثر مول ،رئيس جامعة
ماغنيفوس ،جامعة واقوينغن ومركز
البحوث ،هولندا

مواضيغ النقاش
 .0االستجابة لالحتياجات الفورية للجامعة بما
في ذلك؛ إعادة تنظيم الموظفين
 .9التعامل مع الفجوة الرقمية في مجتمع
الطالب
 .1تمويل الجامعات للعمليات واالبتكارات في
مشهد متغير
 .4الطالب الدوليون في لحظة األزمة

الندوة :9
 .0الدكتور ألبرت نسينجيومفا  ،األمين التنفيذي ،
إعادة تخيل التعليم العالي في أفريقيا في "الوضع  ، ADEAأديس أبابا  -إثيوبيا
الطبيعي الجديد"
 .9البروفيسور آمون مورويرا  ،وزير التعليم العالي
 ،هراري  -زمبابوي
رئيس الجلسة :الدكتورة لوسي هيدي  ،المديرة  .1البروفيسور آدم حبيب  ،مدير جامعة WITS
التنفيذية للتعليم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء  .4د .خليل دوندار  ،مدير ممارسة التعليم  ،البنك
الدولي ،واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية
 .1البروفيسور تانكو محمدو ،مؤسسة بريدجين،
التاريخ 02 :يونيو 9191
بروكسل  -بلجيكا

 - 0االبتكارات في مجال التعليم والتعلم وسد
الفجوة الرقمية
 - 9توفير الموارد لمؤسسات التعليم العالي -
تمويل الجامعات
 - 1ابتكارات إلشراك الجامعات في إعادة تعريف
مشاركة الجامعات والمجتمع المحلي والقطاع
الخاص
 -4الفرص المتاحة للجامعات؛ الفرص الفورية
والطويلة األجل (التأثير على التنمية الوطنية
واإلقليمية من خالل االبتكار)

 .1د .راجي تاج الدين – رئيس المعاهد
الوطنية للصحة العامة  NPHIsو شعبة

استجابة لحالة

الوقت 07.11-01.11 :توقيت شرق أفريقيا
الرسمي
الندوة الثالثة:
دور الجامعات في التأهب واالستجابة والمراقبة
لألوبئة الناشئة والمتجددة

 .0ابتكارات الجامعات
""COVID-19
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رئيس الجلسة :البروفيسور آدرس ماواكوا ماالتا ،
مدير جامعة مالوي للعلوم والتكنولوجيا  ،لومبي –
مالوي
مبتدر النقاش :البروفيسور يوهان دابروسين
سودرهولم  -عميد كلية الطب والعلوم الصحية،
جامعة لينكوبينغ ،السويد
التاريخ 11 :يوليو 9191
الوقت 00.11-09.11 :توقيت شرق أفريقيا
الرسمي
الندوة الرابعة:
توصيل الغذاء ألفريقيا في نظام غذائي ُمحسن في
"الوضع الطبيعي الجديد"
رئيس الجلسة :البروفيسور دورا ف .إيدو -
باندوه ،مدير جامعة كيب كوست ،غانا
المناقش :البروفيسور فرانس سوانيبويل ،جامعة
بريتوريا ،جنوب أفريقيا
التاريخ 01 :يوليو 9191
الوقت 07.11-01.11 :توقيت شرق أفريقيا
الرسمي

الندوة الخامسة :
بناء استجابة إقليمية جماعية لآلفات الغازية
وأمراض المحاصيل والماشية العابرة للحدود

البحوث ،مركز أفريقيا لمكافحة األمراض
أديس أبابا ،إثيوبيا
 .2البروفيسور جان -إنغفار جونسون – مدير
جامعة جامعة لينكوبينغ – السويد
 .3البروفيسور ويليان بازيو  -نائب
مديرجامعة ميكرري كمباال ،يوغندا
 .4البروفيسور سايمون مينغ  -مدير البحوث
وأستاذ علم المناعة  -جامعة موي -
إلدوريت ،كينيا

 .9االبتكارات المتعلقة باالستجابة التقنية
والسياساتية لحاالت الطوارئ الصحية
العامة
 .1احتياجات بناء القدرات لتميز أفريقيا في
الهياكل األساسية الجديدة (الهياكل األساسية
للمختبر التشخيصي ،واإلدارة الجزيئية،
والعالجات ،واللقاحات)
 .4تعاون أفريقيا وتمويلها لالبتكارات الصحية
في الوضع الطبيعي الجديد

 - 0الدكتور سيميون إيهوي ،المدير اإلقليمي
للتنمية المستدامة ألفريقيا ،البنك الدولي ،واشنطن
 - 9الدكتور أغنيس كاليباتا ،رئيس ،شركة أغرا،
نيروبي  -كينيا
 - 1سعادة الدكتور أووسو  -أفريي أكوتو ،وزير
األغذية والزراعة ،حكومة غانا ،أكرا  -غانا
 - 4البروفيسور أبيه هايلي  -غابرييل ،المدير
العام المساعد والممثل اإلقليمي لمنظمة األغذية
والزراعة ألفريقيا ،أكرا  -غانا
 - 1الدكتور غودفري باهيغوا ،مدير إدارة
االقتصاد الريفي والزراعة ،مفوضية االتحاد
األفريقي ،أديس أبابا  -إثيوبيا

 -0إعادة الدعم في سياق تعزيز اإلنتاجية ونظم
التسويق لصغار المزارعين
 -9ابتكارات لتقديم الخدمات االستشارية الزراعية
للمزارعين لتمكينهم من اتخاذ قرارات ذكية
 -1االبتكارات الرامية إلى الحد من االختناقات
اللوجستية وتعزيز التجارة اإللكترونية
 - 4االبتكارات المتعلقة بالتدخالت المتعددة في
مجال الزراعة والحماية االجتماعية
 - 1حفز الشراكات والتعاون من أجل تعزيز
القدرات األفريقية في مجال البحوث واالبتكارات
الزراعية

المتحدثين:
 - 0البروفيسور جان جاك مبونجابا موهيندا،
األمين التنفيذي في منطقة  ،ASARECAعنتيبي -
أوغندا

 - 0كثافة وتكاليف والمزيد من التهديدات الناجمة
عن اآلفات واألمراض الغازية في منطقة أفريقيا:
األساس العلمي واألثر الذي أحدثه حتى اآلن
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رئيسة الجلسة :السيدة ديانا أكوللو أوغوانغ،
مفوضية الدفاع عن النفس ،أديس أبابا – إثيوبيا
المناقشين :
 .0البروفيسور جون ه .نديريتو ،جامعة
نيروبي ،كينيا
 .9البروفيسورة ليز كريستين ،جامعة
بريتوريا ،جنوب أفريقيا

 - 9الدكتورة واموال كينيانجوي ،خبيرة في شؤون  -9التدخالت اإلقليمية في مجال السياسات وآليات
الدعم المؤسسي (مفوضية االتحاد األفريقي،
الحيوان ،مركز إيغاد للمناطق الرعوية وتنمية
ومنظمة الوحدة الديمقراطية في منطقة المقاطعات،
الثروة الحيوانية ،جيبوتي
 - 1البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري ،األمين العام والمنظمات غير الحكومية)
 - 1بناء التمويل الجماعي لالستجابة على الصعيد
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الخرطوم -
اإلقليمي
السودان
 - 4قدرة أفريقيا على مواجهة اآلفات واألمراض
 - 4البروفيسور حمادي بوغا ،األمين الرئيسي
لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية ،نيروبي  -كينيا الغازية في القرن الحادي والعشرين

التاريخ 1 :يوليو 9191
الوقت 00:11-04:11 :التوقيت الرسمي لشرق
أفريقيا
الندوة  :0الجامعات ومؤسسات البحوث التي تدعم األعضاء المتحدثون
 .0السيدة بيث بيتشدول ،نائبة المدير العام
األسر المزارعين خالل و بعد وباء COVID-19
لمنظمة األغذية والزراعة ،روما-إيطاليا
في أفريقيا
 .9سعادة ساكو جوزيفا ليونيل كوريا،
رئيس الجلسة :مارسيال فياريال ،مديرة قسم
مفوض االقتصاد الريفي والزراعة،
الشراكات بمنظمة األغذية والزراعة ،روما-
مفوضية االتحاد األفريقي ،أديس أبابا –
إيطاليا
إثيوبيا
المناقش :البروفيسور برايس سينسين ،نائب رئيس
 .1سعادة معالى مايكل كاتامبو ،وزير
جامعة أبومي كاالفي سابقا ً  ،كوتونو -بنين
الزراعة والثروة الحيوانية ،لوساكا –
زامبيا
التاريخ 10 :يوليو 9191
 .4السيدة فاطمة بن رجب ،الرئيس التنفيذي
الوقت 00.11-04.11 :شرق أفريقيا التوقيت
لمنظمة عموم إفريقيا للمزارعين
الرسمي
( ،)PAFOتونس -تونس
 .1الدكتور فويو ماهالتي ،رئيس جمعية
المزارعين األفارقة في جنوب أفريقيا،
بريتوريا  -جنوب أفريقيا
 .0الدكتور عبده تينكوانو ،المدير التنفيذي
لمركز كوراف ( ،)CORAFداكار –
السنغال

.0
.9
.1
.4
.1
.0

تشجيع مبادرات المجتمعات الريفية وتطوير
التكنولوجيات ونقلها
التنسيق اإلقليمي للسياسات واالستراتيجيات
الرامية إلى دعم المزارعين األُسر
تعزيز قدرة وقدرة المزارعين األسريين
ومنظماتهم على الصمود من أجل تقديم خدمات
أفضل لمجتمعاتهم
المساواة بين الجنسين :تحسين فرص الحصول
على الموارد والتكنولوجيا وزيادة صوت المرأة
في صنع القرار
مشاركة أصحاب المصلحة في تعزيز الزراعة
والتحول الريفي
كيف يمكن للجامعات األفريقية أن تدعم التحول
الريفي في أفريقيا على أفضل تقدير؟
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الندوة  :7التعليم من األسس والمهارات إلى التقدم
في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار :النظر في
أساسيات التغييرفي أفريقيا
رئيس الجلسة:
البروفيسورة تيريزا نكوي أكينجي ،مدير جامعة
بامبا ،الكاميرون و نائب رئيس مجلس إدارة
المنتدي اإلقليمي للجامعات لبناء القدرات في
الزراعة  -روفورم
المناقش :سعادة البروفسور محمدو فامنتا ،وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ،مالي
التاريخ 01 :أغسطس 9191
الوقت 07.11-01.11 :شرق أفريقيا التوقيت
الرسمي

المشاركين:
 - 0سعادة األستاذة سارة أنيانغ أغبور ،مفوضة
الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ،مفوضية
االتحاد األفريقي
 - 9الدكتور أمير دار ،المدير اإلقليمي لتنمية رأس
المال البشري بالبنك الدولي في أفريقيا
 - 1سعادة الدكتور إيليودا تومويسيجي ،وزير
العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار ،يوغندا
 - 4سعادة الدكتورة اتاه كاندجي مورانغي ،وزير
التعليم العالي والتدريب ،ناميبيا
 - 1سعادة الدكتور إلينور الدكان يايي ،وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ،بنين

المتحدثون:
الندوة  :9مشاريع ريادة األعمال في ظل جائحة:
استغالل الفرص وإعادة تنظيمها من أجل المستقبل  .0السيد .تشارلز أوسيشي  ،المدير التنفيذي  ،إنتربرايز
رئيس الجلسة :الدكتور موريس بولو  ،الرئيس التنفيذي يوغندا
 .9د .العلوي السليماني عدنان  ،مدير UM6P ،IMPULSE
لشركة سينوفينت  ،كينيا
المغرب
 - 1السيد مارسيل مباال إيكوبينا  ،المدير العام Tomagro ،
المناقش:
 ،لندن  -المملكة المتحدة
 .0السيد توند أدييمي  ،مدارس بوكرز الدولية  ،نيجيريا
 .4د .إريك شاكويا  ،مدير شبكة نيباد سانبيو  ،جنوب إفريقيا
 .1البروفيسور باتينس مشينجا  ،جامعة إجيرتون  ،نجورو-
التاريخ 90 :أغسطس 9191
كينيا

 .0كيف يمكن ألفريقيا أن تقضي على "فقر التعلم"
باستخدام نُهج محلية تتناسب مع الواقع السياسي
لكل بلد ،والحقائق االجتماعية  -الثقافية،
وتفاوتات النمو الوطني واإلقليمي؛
 .9كيف يمكن ألفريقيا أن تكفل انتقاال وانتظاما
مجديين وسلسين عبر سلسلة القيمة التعليمية من
المدرسة االبتدائية ،والمدارس الثانوية،
والجامعية إلى الجامعة؛
 .1يتطلب تطوير المهارات بما في ذلك التعليم
التقني والمهني إعادة التفكير :كيف يمكن للقارة
أن تتعامل مع هذا؟
 .4كيف يمكن ألفريقيا أن تحقق المزيد من الكفاءة
والنتائج األفضل في بناء المهارات التي تحقق
كال من نمو اإلنتاجية والمهارات للقوى العاملة
اليوم وسوق العمل في المستقبل
 .1كيف يمكن لمؤسسات التعليم العام والخاص في
أفريقيا أن تضطلع بدور رئيسي في دفع عجلة
تطوير العلم والتكنولوجيا واالبتكار * العلم
والتكنولوجيا واالبتكار؟
 .0ما هي السياسات وطرق التمويل الالزمة
لتمكين قطاع التعليم األفريقي من االستجابة
بشكل أفضل
 -0البناء على أسس تنظيم المشاريع القائمة لتثمين
الفرص المتاحة في إطار مبادرة ""COVID-19
 -9االبتكار الذي يحرك التكنولوجيا ودور
الحاضنات والمسرعات كحفز على ريادة األعمال
المتاحة
 -1استجابة القطاع الخاص في أفريقيا لـ COVID-
 :19الدروس المستفادة من األوبئة في المستقبل
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الوقت( 00.11 - 04.11 :توقيت شرق إفريقيا القياسي)

 -4تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
والشركات الناشئة في منشور ما بعد "COVID-
"19
 - 0الخدمات االستشارية الريفية :التحديات
والفرص في عصر الجائحة
 - 9االستجابة إلرشاد صغار المزارعين في
"الوضع الطبيعي الجديد"
 -1الخدمات اإلرشادية والزراعية تبتكر من الداخل
لضمان استجابة فعالة وكفؤة لـ COVID-19
 -4بناء برامج وابتكارات قوية وفعالة في مجال
اإلرشاد الزراعي والخدمات الزراعية تستجيب
للحظات األزمات في األوبئة

المتحدثون:
الندوة  :2تقديم خدمات االستشارات الزراعية في ظل
 .0د .كارل الرسن  ،األمين التنفيذي للمنتدى العالمي
كوفيد 02-
مدير الجلسة :د .هالمي نغوينيا  ،جامعة فري ستيت  ،جنوب للخدمات االستشارية الريفية  ، GFRASسويسرا
 .9األستاذة روز موونيا  ،نائبة رئيس جامعة إجيرتون  ،كينيا
أفريقيا
 - 1السيد إبراهيما كوليبالي  ،رئيس منظمة المزارعين
المناقش :الدكتورة سوكونا داجنوكو سيسوكو  ،المدير
والمنتجين الزراعيين في غرب أفريقيا ()ROPPA
القطري  ،ساساكاوا العالمية  ، 9111باماكو-مالي
 .4د ، Silim M. Nahdy .األمين التنفيذي  ،المنتدى
األفريقي للخدمات االستشارية الزراعية ( ، )AFAASكمباال
التاريخ 10 :أغسطس 9191
 يوغنداالوقت( 00.11 - 04.11 :توقيت شرق إفريقيا القياسي)
 .1السيدة إيرين أكيدي  ،طالبة دكتوراه  ،جامعة إجيرتون ،
نجورو -كينيا
 .0الدكتور كليف دالميني  ،المدير التنفيذي  ،مركز تنسيق
البحوث الزراعية للجنوب األفريقي (، )CCARDESA
غابارون  ،بوتسوانا
الندوة  :01إشراك الجامعات األفريقية في النهوض باألمن المتحدثون:
 -0ما هي العناصر الرئيسية لوثائق السياسة التي
الزراعي والغذائي والتغذوي في أفريقيا :منظور السياسات  -1سعادة السفيرة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو ،وضعها االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي

إشراك الجامعات األفريقية في النهوض باألمن

رئيس الجلسة:

مفوض االقتصاد الريفي والزراعة ،مفوضية
االتحاد األفريقي ،أديس أبابا – إثيوبيا

 -2سعادة ثوكو ديديزا ،وزير الزراعة وإصالح
الدكتور غودفري باهيغوا ،مدير الزراعة ،مفوضية
األراضي والتنمية الريفية ،بريتوريا  -جنوب
االتحاد األفريقي ،أديس أبابا – إثيوبيا
أفريقيا
المناقش:
ايكرسا،
القطري
المدير
،
أوكوري
باتريك
دكتور.
 -3معالي السيد لوبين لوي  ،وزير الزراعة ،
ليلونغوي-مالوي
ليلونغوي -مالوي
التاريخ 70 :سبتمبر 2727

 -4سعادة .جانين ميلي كوبر ،وزيرة الزراعة،
منروفيا – ليبريا

مؤخرا ً بشأن خارطة الطريق المتعلقة باألمن
الغذائي الغذائي والزراعة المستدامة التي تحتاج
الحكومات األفريقية ومؤسساتها إلى اتخاذ موقف
لالستجابة لها؟
 .9كيف يمكن دمج الجامعات األفريقية على أفضل
نحو في االستجابات المطلوبة؟
 .1ما هي طرائق التمويل لتنفيذ خارطة الطريق؟
هل ستؤدي مفوضية االتحاد األفريقي دورا ً أم أن
ذلك يعود إلى الدول األعضاء (كما هو الحال مع
برامج  ERA-AFRICAو )LEAP-AGRI؟
 .4أفضل طريقة يمكن للجامعات األفريقية
(وقطعها المضادة األوروبية  -على سبيل المثال.
 )AGRINATURAالمساهمة في تطوير
بروتوكوالت التنفيذ واإلجراءات المشتركة
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الوقت 1637-1477 :التوقيت الرسمي لشرق
أفريقيا

 -5الدكتور ليونارد مييزي ،رئيس وحدة األمن
الغذائي-االتحاد األوروبي ،بروكسل -بلجيكا
 -6البروفيسور حمادي عدي بوغا ،السكرتير
األول لوزارة الخارجية للبحوث الزراعية،
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية،
نيروبي  -كينيا

الندوة :00
الجامعات األفريقية في مرحلة ما بعد COVID
 :19تقييم فرص وتحديات التعلم عبر اإلنترنت
الهدف :تعزيز استيعاب التعلم عبر اإلنترنت من
قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب
مدير الجلسة :السيد رفيق العلمي ،جامعة محمد
السادس للفنون التطبيقية ،المغرب

 .0السيد مارك بيرثيليمي ،مدير التعلم الرقمي،
كابي  -المملكة المتحدة
 - 9البروفيسور جوزيف موليارو وافوال ،مدير
مركز جومو كينياتا لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،جامعة الزراعة والتكنولوجيا،
نيروبي  -كينيا
 - 1البروفيسور كاي موير  -ليريش ،مستشار في
مجال التعليم ،كيب تاون  -جنوب أفريقيا
 - 4السيد الرئيس هاسلي ماسيريبان ،وزير
االتصاالت والعلوم والتكنولوجيا ،مملكة ليسوتو

الالزمة؟ هل تقبل الجامعة األفريقية في الجامعات
والجامعات األفريقية مدخالت من الجامعات
والشبكات األفريقية مثل منتدي الجامعات القليمي
لبناء القدرات في الزراعة الثورية؟
 - 1ما هي القضايا الناشئة التي تحتاج إلى تدخالت
وطنية وإقليمية؟
 .0ما هي القضايا البحثية الحرجة التي تحتاج إلى
إعطاء األولوية؟ نحن بحاجة إلى نوعية جيدة
وبيانات حديثة إلعالم وتوجيه تخطيط السياسات:
أال ينبغي إدراج ذلك في إجراءات خارطة
الطريق؟
 .7كيف يمكن دمج الجامعات األفريقية على أفضل
نحو في االستجابات المطلوبة بما في ذلك برنامج
التنمية األفريقية في أفريقيا في أفريقيا وعمليات
االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي؟
 -9وقد أثر هذا المرض على جميع جوانب الحياة:
ما هي أفضل السبل إلدماج آثار هذا المرض
وغيره من األوبئة في استجاباتنا؟ هل ينبغي أن
تكون هذه جزءا ً من إجراءات خارطة الطريق؟
 -0فرص التعلم على اإلنترنت وتحدياته
 .9القيمة مقابل المال :هل يجب على الجامعات
أن تفرض نفس المبلغ من الرسوم على الدورات
التدريبية عبر اإلنترنت؟ مسألة الخدمات
المفقودة للطالب
 .1اختيار منصة لتنفيذ التعلم عبر اإلنترنت:
النظر التقني
 -4نوعية الدورات التدريبية عبر اإلنترنت
وغيرها من العوامل التي من أجل إدماج التعلم
عبر اإلنترنت
 - 1إطار الدعم المطلوب على صعيد السياسات
من أجل توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا
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المعلومات واالتصاالت لدعم تقديم الخدمات
ومعالجة الفجوة التعليمية

المناقش :البروفيسور جود لوبيغا ،نائب رئيس
جامعة نكومبا ،عنتيبي  -أوغندا
التاريخ 00 :سبتمبر 9191
الوقت00.11-04.11 :
الندوة  :09تواصل الطالب على الصعيد العالمي
ألجل تصور وإعادة هندسة الجامعات من أجل
عالم أفضل بعد جائحة كورونا

المتحدثون:
 .1السيد ميدارد كافوتشوني ،طالب دكتوراة -
جامعة أبومي كاالفي ،كوتونو – بنين

رئيس الجلسة:
 .9السيدة شيزوبا أوبيانوجو أورانو ،طالبة
اآلنسة إيرين أكيت ،طالبة دكتوراه  -جامعة جولو،
دكتوراة  -جامعة ليلونغوي للزراعة والموارد
غولو – يوغندا
الطبيعية ،ليلونغوي – مالوي
ضيف الشرف المتحدث:

 .1اآلنسة صوفي جاليما ،طالبة دكتوراه  -جامعة
واغينينغين واألبحاث ،هولندا

سعادة معالى البروفيسور السيدة أمينة غريب فقيم،
الرئيس السابق لحكومة موريشيوس ،ريدويت –  .4اآلنسة كارمن ماريا دي ليون ،طالبة في السنة
موريشيوس
الرابعة في جامعة إيرث ،كوستاريكا
التاريخ 00 :سبتمبر 9191
 .1اآلنسة وو يومنغ ،طالبة جامعية  -جامعة
الوقت07:11 – 01:11 :
شمال غرب الزراعة والغابات ،مقاطعة شنشي
– الصين
 .0اآلنسة نور حماد ،طالبة دكتوراه  -الجامعة
األمريكية ببيروت العربية ،بيروت – لبنان

 .0كيف تأثرت COV
 -9وباء الهوية  02وأزمات أخرى ذات صلة؟ ما
هي الجوانب الرئيسية للدراسات التي تأثرت بها؟
 .1كيف تعتقد أن الوباء قد غير منطقتك ،وزمالئك
في التعليم فيما يتعلق بالدراسة والتدريب الداخلي
والبحوث على مدى السنوات الثالث المقبلة؟
 .4كيف استجابت جامعتك لألزمات واحتياجات
الطالب؟
 .1ما هي تجربتك حتى اآلن مع التعلم االفتراضي
والبعيد؟
 .0ما هو مستقبل التعليم العالي في رأيك وكيف
تعتقد أن جامعة بلدك وقارتك يجب أن تستثمر
وتستعد لعالم مختلف وسريع التغير؟ كيف تعتقد أن
الجامعة يجب أن تقدم التدريب الجامعي والدراسات
العليا؟
 .7في ضوء خبرتكم خالل جائحة "كوفيد ،"02-ما
هي اإلجراءات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها
لتحسين تعلم الطالب وتدريبهم؟ من الذي ينبغي أن
يتخذ هذه اإلجراءات؟
 -9ما هي المبادرات األخرى التي ينبغي اتخاذها
لتعزيز المساواة والشمولية لتعزيز فرص الحصول
على التعليم في بلدكم؟
 .2ما الذي يمكن للطالب القيام به للبقاء على
اتصال مع أقرانهم العالميين وهل تعتقد أنه يمكنك
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الندوة :01
شراكات الجامعات العالمية من أجل التصدي
للتحديات اإلنمائية الناشئة

 - 0البروفيسور إتيان إيهوان ،األمين العام لرابطة
الجامعات األفريقية ،أكرا  -غانا

 - 9البروفيسور نديا كوومبا توري كين ،رئيس
رئيس الجلسة:
جامعة ِسن سالوم الحاج إبراهيما نياس (،)USSEIN
الدكتورة لوسي هيدشي ،المديرة التنفيذية للتعليم في كاوالك  -السنغال ،ممثالً عن رابطة تنمية التعليم في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
أفريقيا ،أبيدجان  -كوت ديفوار
المناقش:
البروفيسور خوسيه زاغول ،رئيس التحالف
العالمي للتعليم العالي والبحث ()GCHERA
التاريخ 17 :أكتوبر 9191
الوقت07:11 – 01:11 :

إنشاء سلسلة من التبادالت مع الطالب في جميع
أنحاء العالم حول تعزيز جامعاتك لتكون أكثر
استدامة وإنصافًا؟
 -0ما هي القضايا العالمية الناشئة التي تواجه
قطاع التعليم ،وال سيما التعليم العالي ،التي ينبغي
النظر فيها إلى األمام؟
 -9ما هي النماذج الناشئة للتعليم الزراعي العالي
والبحوث الزراعية التي تحول المجتمعات
واالقتصادات؟

 -1كيف يمكن ألفريقيا من خالل الجامعات
 - 1البروفيسورة كارولين غلين ،التحالف األوروبي األفريقية أن تستفيد من هذه النماذج؟
المعني بالمعارف الزراعية من أجل التنمية ،
 -4ما هي البرامج المقترح تنفيذها بين أفريقيا
أوبساال – السويد
والشبكة التي تقومون بها من أجل زيادة التأثير في
 -4السيد بيرني بوروال نائب الرئيس للبرامج مواجهة التحديات ذات الصلة بالنظم الزراعية
الدولية ،رابطة الجامعات العامة والجامعات والغذائية األفريقية؟
الممنوحة لألراضي ،الواليات المتحدة األمريكية
 -1ما هي سبل التمويل المتاحة لتفعيل طرائق
 - 1البروفيسور تانغ يينغ ،نائب مدير المكتب التمويل هذه؟
الدولي ،الجامعة الزراعية الصينية ،بيجين  -الصين
 - 0البروفيسور ر .ب .سينغ ،أمين التنفيذ ،رابطة
الجامعات الزراعية الهندية
 -7البروفيسور كي هي ريو ،معهد العلوم
والتكنولوجيا البيولوجية الخضراء ،جامعة سيول
الوطنية ،كوريا
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