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تقرير موجز
عن تنفيذ اإللتزامات املسندة إىل منرب الجامعات 

األفريقية لبناء القدرات يف الزراعة من قبل لجنة العرشة

سبتمرب



ــا للبحــث العلمــي املبتكــر  ــب التحــول الزراعــي يف افريقي يتطل

واملنهــج التعليمــي والتدريبــي. إن قطــاع التعليــم بحاجــة إىل أن 

يكــون أكــر ارتباطــا بالتحديات الجديــدة التي تواجــه املجتمعات 

ــاء قــدرات الشــباب ليكونــوا جــزءاً مــن  الريفيــة ويحتــاج إىل بن

تحــول القطــاع الزراعــي والتــي عززهــا جــدول األعــال العلمــي 

للزراعــة يف افريقيــا.

دوافعنا 

جامعــات نابضــة بالحيــاة وقــادرة عــي إحــداث التحــول  لتحفيــز 

ــاء  ــق الرخ ــة وخل ــاملة لتغذي ــتدامة الش ــة املس ــة الزراعي التنمي

الفريقيــا

رفــع قــدرات الجامعــات وتعزيزهــا عــي االبتــكارات التــي 

تســتجيب لطلــب صغــار املزارعــن وساســل القيمــة مــن خــال 

تدريــب باحثــن رفيعــي املســتوي ، وإخــراج البحــوث املوجهــة 

ذات التأثــر ، والحفــاظ عــي عاقــات عمــل تعاونية بــن الباحثن 

ــوث  ــات البح ــوق ومؤسس ــة يف الس ــات الفاعل ــن والجه واملزارع

ــة والحكومــات ــة الوطني الزراعي

رؤيتنا  

رسالتنا



تقرير موجزعن تنفيذ اإللتزامات املسندة إىل منرب الجامعات األفريقية لبناء القدرات يف الزراعة من قبل لجنة العرشة3

منتــدي الجامعــات اإلقليميــة لبنــاء القــدرات يف الزراعــة )روفــورم RUFORUM( هــو اتحــاد  يضــم 121 جامعــة  

يف 38 دولــة إفريقيــة.  رؤيــة املنــرب هــي خلــق "جامعــات نشــطة ولهــا قــدرة تحويليــة لتحفيــز التنميــة الزراعيــة 

ــة املــوارد  ــرب للتواصــل وتعبئ ــدى لتوفــر من ــا''. وأنشــئ املنت ــق ودعــم الرخــاء بافريقي املســتدامة والشــاملة لخل

ــك  ــا يف ذل ــا، مب ــة يف افريقي ــات االتنمي ــاء يف عملي ــات األعض ــاج الجامع ــز إدم ــوارد وتعزي ــتخدام امل ــيد اس وترش

  )S3A( وجــدول االعــال العلمــي للزراعــة يف افريقيــا ،)CAADP( الربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف افريقيــا

واســراتيجية التعليــم القــاري إلفريقيــا ) CESA( ، واســراتيجية االتحــاد االفريقــي للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار 

ــي  ــم التقن ــراتيجية التعلي ــك اس ــا يف ذل ــراتيجيات ، مب ــذه االس ــذ ه ــم تنفي ــا )STISA 2024(. ولدع يف افريقي

AU//671 والجمعيــة .AU/Dec ( القاريــة ، أنشــأ االتحــاد االفريقــي )مقــرر الجمعيــة العامــةTVET( والتقــاين

ــاء دول  ــن رؤس ــن م ــدد اثن ــل ع ــع متثي ــو 2015 ، م ــاء دول )C10( يف متوز/يولي ــرشة رؤس ــة الع Dec 572( لجن

مــن كل منطقــه جغرافيــة يف افريقيــا لاشــراك طوعــا يف اللجنــة التــي تتالــف مــن ممثلــن مــن الــدول التاليــة: 

ــرت  ــد أق ــيوس. وق ــا وموريش ــا وكيني ــاوي وناميبي ــاد وم ــون وتش ــس والجاب ــر وتون ــراليون وم ــنغال ؛ س الس

جمعيــه االتحــاد االفريقــي الــدورة الثانيــة لعــام 2018 وعقــدت اجتاعهــا االفتتاحــي يف اديــس ابابــا يف 27 كانــون 

الثاين/ينايــر 2018. ومنــذ ذلــك الحــن اعتمــدت اللجنــة نظامهــا الداخــي ، وعقــدت قمتهــا االويل غــر العاديــة 

التــي اســتضافتها حكومــة جمهوريــة مــاوي يف الفــرة مــن 2-3 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2018 يف ليلونغــوي ، مــاوي. 

ــة العــرشة Declaration C10 وخطــة عملهــا Action Plan والتــي  وكانــت النتيجــة الرئيســية هــي إعــان لجن

ــز التعليــم يف  ــا ؛ 2( تعزي تتضمــن ثاثــة التزامــات رئيســية منهــا: 1( اإلســتثار يف التعليــم والعلــوم والتكنولوجي

ــا ؛ و 3( ارشاك القطــاع الخــاص. افريقي

ويف أعقــاب مؤمتــر القمــة الــذي عقــد يف ليلونغوي-مــاوي ، كلــف الروفــورم بالتعــاون مــع رشكاء آخريــن باإلرشاف 

عــي تنفيــذ أنشــط محــددة عــي النحــو املنصــوص عليــه يف خطــة عمــل لجنــة العــرشة. وتنــدرج هــذه االنشــطة 

، املســندة إىل الروفــورم، إمــا يف القــدرات القياديــة أو الرشيكــة األخــرى والتــي تقــع ضمــن أربعــة مجــاالت ذات 

أولويــة، مجــال االولويــه 1: تفعيــل صنــدوق التعليــم االفريقــي بالتعــاون مــع مــرف التنميــة االفريقــي ؛ املجــال 

ذو االولويــة 4: تعزيــز تطويــر املعلمــن واســتبقاءهم ؛ مجــال االولويــة 5: تعزيــز مهنــي وتنميــه املهــارات مــن 

أجــل العالــة ؛ ومجــال االولويــة 7: تعزيــز التعليــم العــايل والعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار.  ويســلط الجــدول 

ــات  ــر يف اطــار الجامع ــة إىل حــد كب ــذ هــذه املجــاالت ذات االولوي ــدم املحــرز يف تنفي ــاه الضــوء عــي التق أدن

ــة يف  ــو والتنمي ــاد يف النم ــن أجــل املســاهمة بشــكل ج ــات م ــل الجامع ــوم بتحوي ــي تق ــه الت ــة االفريقي الزراعي

.)TAGDev( ــا افريقي

املقدمة:



النتائج الرئيسية يف اغسطس 2019الفعل اإلسراتيجي

اإللتزام رقم 1 بواسطة لجنة العرشة:  اإلستثامر يف التعليم والعلوم والتكنولوجيا

األولوية األويل: تفعيل صناديق التعليم والعلوم والتكنولوجيا يف افريقيا

ــل  ــدوق او متوي ــص صن ــراتيجي 1·1: تخصي ــل اإلس العم

خــاص لتيســر تدريــب اإلنــاث مــن موظفــات الجامعــات 

ــم  ــوراة لدع ــتوي الدكت ــي مس ــة ع ــه عام ــاء بصف والنس

الرؤيــة 2063 لجــدول االعــال املتعلقــة بالتعليــم الجيــد 

ــن الجنســن واملســاواة ب

وقــد أســندت هــذه اإلجــراءات إىل لجنــة العــرشة باعتبــاره الرشيــك املســؤول عــن إنشــاء هــذا الصنــدوق مــع الــرشكاء مــن »روفــوروم« 

و »البنــك العــريب للتنميــة اإلقتصاديــة يف إفريقيــا BADEA« و »مــرف البنــك االفريقــي للتنميــة AfDB » و »اليونســكو« كــرشكاء  

أصيلــن.

ويتمثــل جــزء مــن املبــادرات املتخــذة يف اطــار املنتــدى يف الدعــم املقــدم لتدشــن منتــدى مــدراء الجامعــات مــن النســاء يف افريقيــا 

، كمنــرب للتواصــل والتعلــم واإلرشــاد بــن اإلنــاث مــن مــدارء الجامعــات انظــر )FAWoVC Report(.  وقــد كلــف االتحــاد بإجــراء 

دراســات يف ســته بلــدان هــي يوغنــدا والســودان وموزمبيــق ومــايل وســراليون وليبريــا إلجــراء دراســات حالــة يف العلــوم والتكنولوجيــا 

واإلبتــكار  تركــز عــي منظــور الجنــس )ذكــر/ أنثــي(.  وقــد دعمــت الدراســات جزئيــا كواحــدة مــن االنشــطة يف هــذا االطــار مببلــغ 

150,000 دوالر مقدمــة مــن البنــك اإلســامي للتنميــة لتعزيــز قــدره منتــدى مــدراء الجامعــات النســوة يف افريقيــا والــذي ســيقدم 

مامــح عامــة عــن حالــة العلــوم والتقانــة  واالبتــكار يف البلــدان املســتهدفة، هــذه الجهــود املبذولــة بهــدف تدريــب اإلنــاث مــن كادر 

الجامعــات والنســاء بصفــة عامــة  ملســتوي الدكتــوراه لدعــم تنفيــذ جــدول اعــال 2063.

وال يوجــد يف الروفــورم متويــل خــاص لتدريــب اإلنــاث مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات. ومــع ذلــك ، فــان نســبه الطالبــات 

املدعومــات دعــا كامــا مــن قبــل RUFORUM للحصــول عــي الدكتــوراة وصــل إىل أكــر مــن أربعــة اضعــاف مــن 12٪ يف 2004 

إىل 45٪ بحلــول ديســمرب 2018. وبشــكل عــام ، دعــم روفــورم تدريــب 525 طالــب دكتــوراة. وقــد تــم االحتفــاظ بهــم يف جامعاتهــم 

األعضــاء كمحارضيــن وهيئــات تدريســية أخــرى تديــر برامــج الدراســات العليــا وبالجامعــات. وقامــت عــدة جامعــات بتعميــم مراعــاة 

ــاث يف الصفــوف  ــزال عــدد اإلن ــك ، ال ي ــم العــايل. ومــع ذل ــا والتعلي ــوم والتكنولوجي ــاث يف العل ــز عــي اإلن ــدر والركي موضــوع الجن

ــات يف  ــذي ســيزيد مــن عــدد النســاء العامل ــل ال ــق التموي ــا خاصــه لخل ــة ان تضــع احكام ــة منخفضــا. ويتعــن عــي اللجن االكادميي

األوســاط االكادمييــة بالفعــل.

اإللتزام رقم 2: تعزيز التعليم يف إفريقيا 

األولوية 4: تعزيز تطوير املعلمني واستبقاءهم

العمــل اإلســراتيجي 4·1 : زيــادة املعلمــني املؤهلــن 

ــاء  ــع إي ــتويات م ــع املس ــي جمي ــاء ع ــدول األعض يف ال

اهتــام خــاص لتنميــة القــدرات يف العلــوم والتكنولوجيــا 

والهندســة والرياضيــات )STEM( وتكنولوجيــا املعلومــات 

ــة ــاالت الرقمي واالتص

وأســندت هــذه اإلجــراءات إىل لجنــة العــرشة )C10( والــدول األعضــاء بوصفهــا كيانــات مســؤولة مــع الروفــورم و IICBA كــرشكاء 

آخريــن. 

باعتبــارأن روفــورم شــبكة مــن 120 الجامعــات يف 38 البلــدان االفريقيــه ، فإنــه يركــز عــي زيــادة الجــودة مــن املوظفــن األكادمييــن 

وخاصــة عــي املســتوي الجامعــي. وتشــمل التطــورات الجديــدة: مراكــز وبرامــج التدريــب االقليميــه لبنــاء راس املــال البــرشي الفريقيــا 

، مــع الركيــز بوجــه خــاص عــي الشــمولية وبنــاء القــدرات للــدول الهشــة ؛ برنامــج روفــورم للتنقــل األكادميــي لتدريــب الدارســن 

)GTA( يف مختلــف الجامعــات يف جميــع انحــاء افريقيــا وبرنامــج الدراســات العليــا للتعليــم العــايل الوطنــي ، حيــث يصــل إىل 112  

)30 أمــراه ، 82 ذكــر( مــن موظفــي الجامعــة مــن تســعه وعرشيــن )29( جامعــة يف أربعــة عــرش )14( دولــه افريقيــة مبــا يف ذلــك 

جمهوريــه الكونغــو الدميقراطيــة ، اثيوبيــا ،اســواتيني eSwatini ، غانــا ، كينيــا ، ليســوتو ، ليبريــا ، مــاالوي ، ناميبيــا ، نيجريــا ، روانــدا 

، جنــوب الســودان ، الســودان ، وأوغنــدا الجــراء دراســات الدكتــوراه. يهــدف برنامــج التعليــم العــايل )GTA( إىل زيــادة عــدد املوظفــن 

املدربــن يف الجامعــات االفريقيــة يف اطــار رشاكــة بــن هــذه الجامعــات لتنفيــذه.

ــئة ،  ــزال مؤسســات ناش ــدة ال ت ــات املوف ــن الجامع ــد م ــات. والعدي ــزال تواجــه تحدي ــا ال ت ــاء ، فانه ــرة بالثن ــادرة جدي ــع أن املب وم

بالتــايل فانهــا ال متلــك املــوارد الكافيــة لتمويــل التوجهــات البحثيــة لهــذه املؤسســات. باملثــل ، تعتمــد بعــض الجامعــات املســتقبلة 

لهــؤالء الدارســن إىل حــد كبــر عــي الرســوم الدراســية وتؤثــر اإلعفــاءات مبوجــب اإلطــار املؤقــت عــي ظــروف املــوارد. ومــع ذلــك ، 

فــإن الحاجــة إىل إضفــاء الطابــع املؤســي عــي برنامــج العمــل املؤقــت واعتــاده لزيــادة عــدد ونوعيــه الــكادر مــن األكادمييــن يف 

الجامعــات االفريقيــة أمــر وجيــه وعاجــل عــي حــد ســواء.

واصــل روفــورم برامــج التدريــب الربــوي والقيــادي للمحارضيــن الجامعيــن مــن خــال اللجنــة الرئيســية والعمــداء وكذلــك مــن خــال 

برنامــج زمالــة مــا فــوق الدكتــوراة. وتوفــر هــذه الربامــج الدعــم لألكادمييــن املؤهلــن حديثــا بالتدريــب والتعــرض الــذي ميكنهــم مــن 

اكتســاب مهــارات عمليــة يف التدريــس والبحــث كقــادة أكادمييــن يف املســتقبل.

ويدعــم هــذه املبــادرات رشكاء يف التنميــة ، مبــا يف ذلــك مؤسســة كارنيجــي يف نيويــورك ومنظمــة االغذيــة والزراعــة.  وال بــد مــن النظــر 

يف اعتــاد الــدول األعضــاء يف الجامعــات واإليفــاء بإلتزاماتهــم لضــان اســتدامة الرنامــج مبــا يتجــاوز دعــم املانحــن.

تقرير موجزعن تنفيذ اإللتزامات املسندة إىل منرب الجامعات األفريقية لبناء القدرات يف الزراعة من قبل لجنة العرشة4
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األولوية 5: تعزيز التدريب املهني وتنمية املهارات للعاملة

العمــل اإلســراتيجي 1.5: تعزيــز نــرش وتنفيذ اســراتيجية 

التدريــب املهنــي عــي مســتوي القــارة اإلفريقية

وقــد كلــف مؤمتــر قمــة لجنــة العــرشة )C10( مفوضيــة االتحــاد االفريقــي وNEPAD و GIZ  بــدور الكيانــات املنفــذة الرئيســية لهــذا 

العمــل ، مــع  روفــورم ومنظمــة العمــل الدوليــة و اليونســكو وCAPA وBADEA وAfDB كــرشكاء مفتاحيــن. 

وكانــت أنشــطة روفــورم يف اطــار هــذا املجــال مــن خــال الجامعــات الزراعيــة االفريقيــه القــادرة عــى التحــول للمســاهمة بشــكل 

ــا )TAGDev(.  ويســعى هــذا الرائــد إىل تحقيــق املزيــد مــن التكامــل والتعــاون مــع مؤسســات  جــاد يف النمــو والتنميــة يف افريقي

ريــادة األعــال والتعليــم والتدريــب الفنــي واملهنــي )BTVET( ، ويركــز عــي بنــاء املهــارات وتشــكيل تحالفــات املهــارات القطاعيــة ، 

مــن أجــل دعــم تصميــم وتنفيــذ مناهــج وبرامــج التدريــب املهنــي املشــرك ومنهجيــات التدريــس والتدريــب.

وحتــى اآلن ، تــم تدريــب 253 طالــب تدريــب مهنــي )98 إنــاث ، 155 مــن الذكــور( ؛ 927 الشــباب خــارج املدرســة )488 أنثــى، 439 

ذكــراً( ؛ و97 مزارعــا )25 انثــي ؛ 72 ذكــرا( اشــركت فيهــا الجامعــات األعضــاء يف روفــورم وال ســيا جامعــة قولــو وجامعــة ماكريــري 

)يوغنــدا( جامعــة بنــدورا لتعليــم العلــوم )زمبابــوي( وجامعــة أبــو مــي كااليف )بنــن( وجامعــة ايجرتــون وجامعــه نــرويب )كينيــا( يف 

التعلــم التجريبــي والتدريــب بالتعــاون مــع طــاب الجامعــات. ومــن بــن هــذه الــدورات التدريبيــة إنشــاء ثاثــه )3( مشــاريع لريــادة 

األعــال الزراعيــة مــن قبــل طــاب مــن مركــز تنميــة الشــباب يف شــال يوغنــدا ، مبــا يف ذلــك خدمــات تقديــم الطعــام ومشــاريع 

اإلنتــاج الزراعــي ومشــاريع األزيــاء والتصميــم.

ــر برامــج مرفقــات عمــي  العمــل االســراتيجي 2.5: توف

وتنظيــم  التجاريــة  األعــال  عــي  التدريــب  وتعزيــز 

املشــاريع

 .GIZ و NEPAD وقد أسندت هذه املهمة إىل املفوضية مفوضية االتحاد االفريقي وبالرشاكة الحالية مع

وتشــكل عمليــه تطويــر املشــاريع واالعــال التجاريــة يف اطــار املبــادرة الرائــدة يف مجــال التنميــة املجتمعيــة جــزءا مــن برنامــج بحــوث 

العمــل الجاعــي )CARP(. وتــم االضطــاع باملشــاريع التجاريــة والتدريــب عــي 41  مــن ساســل القيمــة يف 10 دول )يوغنــدا ، وبنــن 

، وبوتســوانا ، وبورونــدي ، وجنــوب افريقيــا ، وزمبابــوي ، والســودان ، وغانــا ، وكينيــا ، وناميبيــا(. الطــاب املرتبطــن بساســل القيمــة 

هــذه لديهــم فرصــه لتطويــر املشــاريع يف اطــار منــوذج حضانــات االعــال.  ويقــدم مــرف التنميــة االفريقــي ، مــن خــال رشاكتــه 

مــع الحكومــة الكوريــة ، متويــاً إضافيــا لتوســيع نطــاق هــذه الجهــود يف اثيوبيــا ويوغنــدا.

العمــل االســراتيجي 3.5: بنــاء قــدرات املدربــني املهنيــني 

وأصحــاب املصلحــة و مراجعــة التدريــب املهنــي لتعزيــز 

الوصــول واالنصــاف والجــودة واألهميــة

وقــد كلــف مؤمتــر قمــة لجنــة العــرشة )C10( مفوضيــة االتحــاد االفريقــي وNEPAD و GIZ  بــدور الكيانــات املنفــذة الرئيســية لهــذا 

العمــل ، مــع  روفــورم ومنظمــة العمــل الدوليــة و اليونســكو واملــرف العــريب للتنميــة اإلقتصاديــة BADEA و املــرف األفريقــي 

للتنميــة AfDB كــرشكاء مفتاحيــن.

ــاء القــدرات واإلرشــاد. ترتبــط جامعــه  وبدعــم مــن مؤسســة ماســركارد ، يربــط روفــورم الجامعــات مبؤسســات مهنيــة كربنامــج لبن

ايجرتــون يف كينيــا بكليــة الربكــة الزراعيــة.  وهــذا التعــاون يف اطــار برنامــج بحــوث العمــل املجتمعــي لسلســله قيمــه بــذور البطاطــا 

الــذي يضمــن مشــاركة املهنيــن والجامعــة مــع املجتمــع للمســاهمة بشــكل جــاد يف التنميــة. وتشــمل األنشــطة التدريبيــة يف املجــاالت 

التــي تعــزز العامــة التجاريــة ملؤسســات املهنيــن. وكانــت مجــاالت التــي تــم الركيــز عليهــا يف العــام 2019 هــي مهــارات االتصــال ، 

وكتابــه التقاريــر ، والتســويق ، والدعــوة ، فضــا عــن توثيــق التكنولوجيــا مــن مؤسســة التدريــب املهنــي.

مؤسســات التدريــب املهنــي يف يوغنــدا )3( )معهــد بــويب للفنــون التطبيقيــة ، كليــه بوكاالســا للزراعــة ومركــز تنميــة شــال أوغنــدا( 

؛ كينيــا )1( )كليــه الربكــة الزراعيــة( ، بنــن )4( )كليــه ميدجــي الزراعيــة يف جامعــة جنــوب رشق كينيــا )SEKU( ؛ الكليــة الزراعيــة 

ــة )االتفــاق الخــاص( ؛ وزمبابــوي )1(  ــة الزراعي ــة التابعــة لرشكــه ســيكو )LAMS( ؛ واملدرســة التقني ــو ؛ املدرســة الزراعي يف ناتتينتين

)مركــز ماغامبــا للتدريــب( ربطــت بالتعلــم التجريبــي والتدريــب بالتعــاون مــع طــاب الجامعــات.  وقــد بــرزت مؤسســات األعــال 

الزراعيــة مــن هــذا التدريــب.

العمــل االســراتيجي 4.5: دمــج تنميــة املهــارات الحياتيــة 

والتوجيــه الوظيفــي يف التدريــب املهنــي

ــة االتحــاد االفريقــي ، وGIZ  ، واليونســكو بوصفهــا الرشيــك املســؤول مــع  روفــورم ومنظمــة  وقــد أســند هــذا العمــل إىل مفوضي

العمــل الدوليــة و اليونســكو واملــرف العــريب للتنميــة اإلقتصاديــة BADEA و املــرف األفريقــي للتنميــة AfDB كــرشكاء مفتاحيــن 

كــرشكاء رئيســين آخريــن. وكرشيــك ، تحققــت اإلنجــازات التاليــة خــال الســنة ؛  

وقــد تــم إدراج تطويــر املهــارات ضمــن RUFORUM TAGDev  املدعــوم مــن مؤسســة ماســركارد ، وقامــت الجامعــات املشــاركة 

ومؤسســات التدريــب املهنــي مبراجعــة املناهــج الدراســية لدمــج املهــارات غــر التقليديــة و املطلوبــة لصغــار املزارعــن واملجتمعــات 

الزراعيــة األخــرى.  فعــي ســبيل املثــال ، اســتعرضت جامعــه غولــو يف يوغنــدا بدعــم مــن روفــورم املنهــج غــر الرســمي القائــم عــي 

كفــاءة التلقيــح االصطناعــي وتكنولوجيــا الكائنــات املجهريــة )IMO( يف مركــز التدريــب املهنــي لتنميــة الشــباب يف شــال يوغنــدا ، 

وبالتعــاون مــع مجلــس تقييــم واعتــاد تطويــر املناهــج الدراســية يف كينيــا وجامعــة ايغرتــون يف كينيــا ، ودعــم تطويــر املعايــر املهنيــة 

ملنهــج تطويــر اإلنتــاج الحيــواين للمســتوي 3 واملســتوي 4 لكليــه بــاراكا الزراعيــة برامــج اكادمييــة لتلبيــة االحتياجــات مــن املهــارات 

بــن الشــباب امللتحقــن باملــدارس وافــراد املجتمــع املحــي.
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األولوية 5: تعزيز التدريب املهني وتنمية املهارات للعاملة

العمــل االســراتيجي 5.5: تعزيــز الروابــط بــني الجامعــات 

ــز  ــي تعزي ــز ع ــع الركي ــي م ــب املهن ــات التدري ومؤسس

املهــارات العمليــة والتعليــم لتعزيــز االبتــكار وريــادة 

ــف ــن أجــل التوظي ــارات م ــة امله االعــال وتنمي

وقد أسندت هذا العمل إىل املفوضية والبنك الدويل وروفورم كرشكاء مسؤولن. وخال السنة ، حقق روفورم ما يي:

قــد اتخــذت الخطــوات االوليــة لهــذه املبــادرة لتحديــد الفــرص املتاحــة لتســخر املشــاركة الجامعيــة- والتدريــب املهنــي للتواصــل مــع 

املجتمعــات املحليــة ؛ ووضــع اســراتيجيات لتعزيــز التدريــب يف مجــال تنظيــم املشــاريع ودعــم املناهــج الدراســية لــكل مــن األطبــاء 

البيطريــن. وقــد تــم اســتضافة النــدوة الوطنيــة االويل لريــادة األعــال الزراعيــة يف جامعــة غولــو بيوغنــدا )25-26 أيار/مايــو 2019(.  

تضمنــت النــدوة التــي شــارك فيهــا أكــر مــن 600 مشــاركاً مــن بينهــم ممثلــون عــن منظمــة األمــم املتحــدة للربيــة والعلــوم والثقافــة 

)اليونســكو( توصيــات بتعزيــز املشــاركة بــن الجامعــة ومراكــز التدريــب املهنــي )TVET( لتمكــن امؤسســات االشــباب مــن األداء 

بشــكل أفضــل مــن حيــث وظيفتهــا املتمثلــة يف تدريــب الشــباب عــي العمــل والتوظيــف ، مــع تعزيــز اهميــة التوعيــة الجامعيــة 

وتوســيع نطــاق هــذه املشــاركة لــي تكــون مبــادرات أخــرى غــر رســمية لتدريــب الشــباب خــارج مؤسســات التدريــب املهنــي.

األولوية 7: تعزيز التعليم العايل والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

العمــل االســراتيجي 1.7: تعزيــز القــدرة عــي التبــر يف 

الجامعــات االفريقيــة مــع الــرشكاء اآلخريــن ودعــم بنــاء 

القــدرات يف هــذا املجــال املهــم لدعــم التخطيــط والتنفيــذ 

املســتقبي للربامــج الرئيســية

الوكاالت الرئيسية املنفذة لهذا العمل هي مفوضية اإلتحاد اإلفريقي وروفورم املؤسسة الوطنية للبحوث وOCP املغربية. 

وال يــزال هــذا النشــاط يف مراحلــه الوليــدة. وكانــت هنالــك مقرحــات متويــل والتــي تركــز عــي إنشــاء مركــز دراســات قاعــدة علــم 

ــة  ــات الرقمي ــي: التكنولوجي ــي االفريق ــي الرقم ــج الزراع ــري والربنام ــة ماكري ــتقبل بجامع ــتبر املس ــي س ــات الت ــات والدراس البيان

ــات  ــخر البيان ــل تس ــات.   ويظ ــي املقرح ــات ع ــر التعليق ــن ننتظ ــه ونح ــت كتابت ــد مت ــي )RUFORUM/OCP( ق للتحــول الزراع

الضخمــة ومحــاكاة التبــر وإمكاناتــه مجــاالً اســراتيجياً رئيســيا لإلســتثار يف التحــول الزراعــي واتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالسياســات 

ــا. يف افريقي

ــرايس  ــاء ك ــج إلنش ــع برام ــراتيجي 2.7: وض ــل االس العم

ــات  ــادة مخطط ــة ، وزي ــات االفريقي ــوث يف الجامع البح

التنقــل األكادميــي وتحســن البنيــة التحتيــة وزيــادة تنميــة 

ــكادر العامــل قــدرات ال

ــة  ــك اإلســامي للتنمي ــوروم ، والبن ــة اإلتحــاد األفريقــي وروف ــذا العمــل كل مــن مفوضي ــن الرئيســين له ــرشكاء املنفذي ــن ال ومــن ب

ــة للبحــوث.  واملؤسســة الوطني

ــا عــي مســتوي املرحلــة الجامعيــة  )أ( واصــل RUFORUM دعــم تدريــب الطــاب يف مختلــف الجامعــات يف جميــع انحــاء افريقي

والدراســات العليــا عــي حــد ســواء يف كل مــن: بنــن ، بورونــدي ، مــر ، اثيوبيــا ، غانــا ، كينيــا ، مــاوي ، مــايل ، املغــرب ، موزمبيــق ، 

روانــدا ، الســنغال ، جنــوب افريقيــا ، جنــوب الســودان والســودان وأوغنــدا وزامبيــا. ويــويل اهتــام خــاص لنقــل الطــاب عــرب املناطــق 

والحواجــز اللغويــة ؛ 

)ب( دعم الجامعات يف افريقيا وأوروبا للمشاركة يف الربنامج الخاص بالتنقل بن الدول االفريقية. 

)ج( لتعزيــز الحــراك األكادميــي يف جميــع انحــاء القــارة ، ســيتم إطــاق مبــادرة جديــده ، برنامــج RUFORUM للتنقــل األكادميــي 

)RAMP( يف 2021/2020. 

ــل  ــاس الدعــم والتموي ــل. وعمــيm الت ــر والتفعي ــن التطوي ــزال يف املراحــل االويل م ــرايس البحــث ال ي ــان نشــاط ك ــك ، ف ــع ذل وم

مســتمرة وستســتمر.
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