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شراكات جامعية عالمية لمواجهة تحديات التنمية الناشئة
الجامعات في جميع أنحاء العالم مكلفة بتدريب الموارد البشرية الذين هم الجيل القادم من القادة وصانعي السياسات والباحثين واالبتكارات
ورجال األعمال .بعبارة أخرى تحتفظ الجامعات ومؤسسات التدريب األخرى في أيديها بمستقبل عالم الغد على المدى القصير والمتوسط،
تقوم ال جامعات بإجراء البحوث وإنتاج المعرفة واالبتكار لحل التحديات المجتمعية وتقديم التوجيه السياسي .في حين أن الجامعات قدمت
باستمرار هذا الدعم وعلى المستوى الوطني ،هناك اعتراف بأهمية التحالفات والشراكات في قطاع التعليم العالي .لقد أصبح العالم قرية
عالمية متصلة إما جسديًا عن طريق وسائل النقل السريعة أو افتراضيًا من خالل منصات التواصل االجتماعي ومنصات شبكة البحث
المهنية  ،إلخ .لذلك تجد القوى العاملة والتكنولوجيات واالبتكارات نفسها بسهولة عبر المحيطات والبحار وهو ما لم يكن عليه الحال منذ
 03إلى  03عا ًما .أصبحت الحاجة إلى المعرفة والتقنيات والقوى العاملة والبنية التحتية ومشاركة الموارد األخرى أكثر أهمية في أوقات
الطوارئ مثل جائحة كوفيد 91-بسبب وظائف الشبكات والمشاركة الفعالة للموارد ،تمكنت البلدان من التخفيف من العواقب "التي قد تكون
أسوأ" لـ كوفيد.91-
يدرك منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة  -الروفورم  RUFORUMأنه بالنسبة للجامعات في إفريقيا لمواجهة التحديات
التي تواجهها إفريقيا خاصة في مجال الزراعة ،وهو القطاع األكثر أهمية في القارة فإن الشراكة مع شبكات الجامعات األخرى أمر حيوي.
دورا مه ًما في دفع التكنولوجيا واالبتكار من أجل
ستستفيد الجامعات األفريقية من الخبرة الواسعة للبلدان والقارات حيث لعبت الجامعات ً
التحول االجتماعي والنمو االقتصادي .من شأن الشراكات والتحالفات بين الجامعات في جميع أنحاء العالم أن تقلل من إعادة ابتكار المناهج
من خالل تكييف ما نجح في أماكن أخرى .مع وضع ذلك في االعتبار نظمت الروفورم  RUFORUMشراكة عالمية للتعليم والبحث
الزراعي العالي في  2ديسمبر  2391في كيب كوست  -غانا والتي استكشفت مناهج مختلفة لتدريب الخريجين الزراعيين وإنتاج التقنيات
واالبتكارات الموجهة نحو التأثير .تم استكشاف نماذج للتعليم الزراعي العالي في جميع أنحاء العالم ،مع مجموعة مختارة من تلك التي
يمكن تكييفها مع سياق إفريقيا .ومع ذلك فقد ظهر أن هناك حاجة إلى طريقة وظيفية للمشاركة عبر القارات في التعليم العالي والبحث
الزراعي لتفعيل تكييف أفضل الممارسات الناشئة عبر القارات وتعظيم النتائج اإليجابية للتحالفات والشراكات.
وبالتالي فإن هذه الندوة عبر الويب  90مخصصة الستكشاف الطرق الممكنة لتفعيل تكييف أفضل الممارسات الناشئة بين القارات .على
وجه التحديد  ،سوف يناقش الندوة  )iنماذج التعليم والبحث واالبتكار الزراعية العليا الناشئة؛  )iiوتقديم البرامج الممكنة بين أفريقيا وكل
من القارات الممثلة؛  )iiiو  ) 0سبل تمويل برامج هذه الشراكة .ستجمع الندوة عبر الويب شركاء من اتحاد الجامعات األفريقية (،)AUU
ورابطة تطوير التعليم في إفريقيا ( ،)ADEAوالتحالف األوروبي للمعرفة الزراعية من أجل التنمية ( ،)AGRINATURAورابطة
الجامعات العامة وجامعات المنح العقارية ( ،)APLUرابطة الحزام والطريق  /التعاون بين بلدان الجنوب للتعليم الزراعي والعلوم واالبتكار
التكنولوجي ( ،)BRSSCALورابطة الجامعات الزراعية الهندية ( ،)IAUAومعهد العلوم والتكنولوجيا الحيوية الخضراء و جامعة سيول
الوطنية بكوريا.
الندوة  :31شراكة الجامعة العالمية المتحدثون
لمواجهة تحديات التنمية الناشئة
 .9البروفيسورة كارولين غلين،
رئيسة التحالف األوروبي المعني
رئيس الجلسة:
بالمعارف الزراعية من أجل
د .بولين إيساه  -رئيسة قسم األبحاث
التنمية )(AGRINATURA
والتعليم البصري في شبه الصحراء
األفريقية

 .9ما هي النماذج الناشئة للتعليم الزراعي
العالي والبحوث وتبادل المعارف التي
تحول المجتمعات واالقتصادات؟ هل
تلعب التكنولوجيا وريادة األعمال
واالبتكار دوراً؟
كيف تساهم أفريقيا ،من خالل
.2
الجامعات األفريقية ،في هذه النماذج
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 .2السيد بيرني بوروال ،نائب الرئيس
لشؤون البرامج الدولية .رابطة
الجامعات العامة والجامعات
الممنوحة لألراضي)(APLU

المناقش:
البروفيسور خوسيه زاغلول ،رئيس
االتحاد العالمي لجمعيات التعليم العالي
للعلوم الزراعية والحياة ()GCHERA
التاريخ:

30

أكتوبر

2323

الوقت 9003-9033 :شرق أفريقيا
التوقيت الرسمي

.0

 .0البروفيسور ر .ب .سينغ ،األمين
التنفيذي .رابطة الجامعات الزراعية
الهندية ()IAUA
 .4البروفيسور كي هي ريو ،معهد
العلوم والتكنولوجيا البيولوجية
الخضراء ،جامعة سيول الوطنية -
كوريا

.0

 .0البروفيسور كومبا توري كين،
جمعية تطوير التعليم في إفريقيا
()ADEA

.6

 .6البروفيسور فنغ ويزهي ،األمين
العام لرابطة الحزام
والطريق/التعاون بين بلدان الجنوب
في مجال التعليم الزراعي والعلم
والتكنولوجيا واالبتكار
()BRSSCAL

.4

و/أو تستفيد منها؟ ما الذي يمكن عمله
لتضخيم أو تسريع هذا؟
ما هي البرامج أو المبادرات أو
األنشطة الجارية  ،أو المقترح تنفيذها
بين إفريقيا والشبكة التي تقومون بها
لتعظيم التأثير في مواجهة التحديات
المتعلقة بالزراعة واألنظمة الغذائية
األفريقية؟ ما هي المخرجات والنتائج
واألثر المتوقع منها؟
ما هي سبل التمويل المتاحة لتشغيل مثل
هذه الطرائق واالساليب وكيف يمكن
للشركاء في الجامعات الوصول إليها؟
هل لصانعي السياسات/الممارسين
والصناعة دور دور يلعبونه في نجاح
هذه الشراكات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم،
فلماذا وكيف؟
ما هي توقعاتك أو إستنتاجاتك حول
كيفية تأثير هذه الشراكات على تحديات
التنمية ال سيما في الزراعة ،في السنوات
الخمس إلى العشر القادمة؟

 .0األستاذ إتيان إيهوان إيهيلي،
األمين العام لرابطة الجامعات
األفريقية ()AAU
ستكون هناك ترجمة متزامنة لإلنجليزية  /الفرنسية  /العربية
جهات االتصال في أمانة الروفورمe.okalany@ruforum.org & f.otto@ruforum.org
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