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استراتیجیات التنمیة   الدولة
  الوطنیة واألولویات

 ةمبادرات لمواءم
األولویات الوطنیة مع 

  التطلعات القاریة

اإلجراءات ذات االولویھ 
التعلیم الالزمة لتعزیز 

العالي والعلوم 
والتكنولوجیا واإلبتكار في 

  إفریقیا 

االھتمام بالمبادرات 
  االقلیمیھ/القاریة

مجاالت التركیز األخرى 
 روفورمالمقترحة ل

RUFORUM  

خطھ التنمیة الوطنیة •   والأنغ
 رتعتبالتي و 2018-2022
-2013 لخطةـل ةمتابع

ھدف إلى ت التيو 2017
تعزیز التنمیة االجتماعیة 
واالقتصادیة للبالد. 
وتدعمھ الرؤیة االنغولیھ 

2025 
 خطة  التنمیة الوطنیة• 

 ةأربعتضم  2018-2022
 :محاور استراتیجیة

o التنمیة الصناعیة 
o  تطویر البنیة التحتیة

 لدعم التكامل اإلقلیمي
o  التعاون في السالم

 واألمن
o یز التنمیة البشریة تعز

وغیرھا من البرامج وال 
  سیما الصحة والعمل

لتعزیز  ةبرامج خاص •
 والروابط ةالھیاكل االساسی

  السوقیة
  .برامج التصنیع •

برامج لدمج العملیات  •
  في المجال األول تنمویةال

 ةبرامج لتعزیز تنمی• 
س المال البشري أر

ة بما والخدمات الصحی
 ةالتنمیمجموعة یتمشى مع 

للجنوب االفریقي وبرنامج 
  2063المفوضیة 

إنشاء البحوث الرائدة • 
وعقد التدریب في جمیع 

 انحاء افریقیا
تعبئة مشاركھ القطاع • 

 الخاص
تعزیز الحراك األكادیمي • 

 في جمیع انحاء افریقیا
المشاركة االستراتیجیة • 

مع شبكات التعلیم العالي 
 والعلوم األخرى

ثیقة ألطر المحاذاة الو• 
السیاسات وخاصھ 

STISA-2024  

االبتكار  ةزیز قدرتع• 
وریادة االعمال في افریقیا 

)SASTIE( 
المبادرة االقلیمیھ لتعزیز • 

في  األساتذةقدرات 
الجامعات االفریقیھ وزیادة 
عدد النساء العالمات 

)RISSCAW( 
بناء القدرات التكنولوجیة • 

العلمیة واالبتكار في 
 )BASTICافریقیا (

.  

الجامعات  ةمشارك• 
في المبادرات  ةاالنغولی

االقلیمیھ المنسقة/المدعومة 
  روفورم من قبل 

أطلق برنامج العمل •   بنین
الحكومي المعروف باسم 

PAG 2016-2021  في
 ووھ م.2016 دیسمبر

اإلطار المرجعي  ةبمثاب

الخطة ، تنفذ لدعم  •
 ً واسع  الحكومة برنامجا

النطاق لالستثمار في 
 ةثفي ثال ةساسیالھیاكل اال

: ةقطاعات ذات اولوی

إنشاء مراكز تدریب  •
إقلیمیھ للتعلیم العالي في 

جمیع انحاء افریقیا 
یة الستراتیجـباالستجابة ل

األفریقیة للعلوم 

تعزیز قدرات افریقیا  •
في مجاالت العلم 

والتكنولوجیا واالبتكار 
ریادة  مشاریعوتنظیم 
من أجل التنمیة  األعمال

 روفورم العمل مع •
ث الثالمؤتمر ال ةالستضاف
  في بنین 2021 للروفورم

  



الوحید لعمل الحكومة، 
ھدف إلى تحقیق معدل یو

 6.5نمو یبلغ في المتوسط 
في المائة علي األقل خالل 

فتره السنوات الخمس.   
ویتالف البرنامج من ثالث 

 ركائز ھي: 
 
o  توطید 1الركیزة :

الدیمقراطیة وسیادة القانون 
 والحكم الرشید

o  الشروع في 2الركیزة :
 التحول الھیكلي لالقتصاد

o تحسین 3ة الركیز :
وف المعیشیة الظر

 لمواطنینل
 

تركز الحكومة علي • 
 ةمجاالت رئیسی ةأربع

لتنشیط وضمان التحول 
 الھیكلي لالقتصاد:

o ة وتربیھ الماشیة الزراع
 ؛ومصاید األسماك

o ؛السیاحة والثقافة 
o  االقتصاد الرقمي

واالتصاالت وتكنولوجیا 
 ؛ االتصاالت

o والحرف  ةصناعال
  الیدویة والتجارة.

النقل والطاقة وتكنولوجیا 
  االتصاالت

الدولة تعزز دورھا • 
كمركز إقلیمي للتعلیم 
العالي في غرب افریقیا بما 
في ذلك استضافھ مركز 
التعلیم العالي االفریقي 

العلوم  للتمیز في
والتكنولوجیا والھندسة 

   والریاضیات

 والتكنولوجیا واإلبتكار 
 البرنامج و 2024

   ةلزراعالشامل لاالفریقي 
بناء القدرة علي  •

والتعاون  التنبؤ /التبصر
البحثي المشترك بین 

  الدول األعضاء
تعزیز التبادالت  •

في جمیع انحاء  ةاالكادیمی
  القارة

 أةالمر ةتعزیز مشارك •
في أنشطھ البحث 

والتطویر، بما في ذلك في 
  المجال األول

المؤسسات في  ةتوام• 
جمیع انحاء افریقیا لبناء 

ات في مجاالت القدر
، بما  ةالفجوة ذات االولوی

ل الدو ةیز قدرفي ذلك تعز
الھشة والمجتمعات 

  المحرومة

 الزراعیة واالقتصادیة
(SASTIE)   

بناء القدرات االفریقیھ  •
في مجال العلوم 

والتكنولوجیا واالبتكار من 
 االقتصاديأجل النمو 
(BASTIC)  

المبادرة االقلیمیھ  •
لتعزیز قدرات الموظفین 

وزیادة عدد النساء 
العالمات في الجامعات 

االفریقیھ ومؤسسات 
  البحوث الوطنیة

المشاركة الجامعیة  •
لدعم تنمیھ راس المال 

البشري ، وتوظیف 
الشباب وریادة االعمال 

من أجل التحول الزراعي 
  ، (HEEAT) في افریقیا

تعزیز التعلیم الزراعي • 
العالي في افریقیا 

)SHAEA(  

االجتماع  ةاستضاف •
ن یالوزاري المقبل في بن
 علي ھامش المؤتمر

الذي یعقد كل ثالث  الثالث
  2021سنوات 

  
استضافة المجموعة  •

في   روفورم اإلقلیمیة 
  افریقیارب غ
  

المشاركة في مبادرات • 
لزیادة فرص  روفورم

حصول المجتمعات 
المحرومة والدول الھشة 

  علي التعلیم

الوطنیة  لتنمویةالخطة ا  بروندي 
 ةمشكل ةلبوروندي لمعالج

  الفقر

 راس المال  ةیتنم
البشري تماشیا 

اإلستراتیجیة مع
األفریقیة للعلوم 

تعزیز التنمیة البشریة  •
والمؤسسیة في الجامعات 

  ةقیاالفری

تعزیز قدرات افریقیا  •
م وفي مجاالت العل

ر اوالتكنولوجیا واالبتك
ریادة األعمال مشاریع و

تقدیم الدعم لتعزیز  •
تدریب الدكتوراه في 

  جامعھ بوروندي



والتكنولوجیا 
-STISA واإلبتكار

2024  
النمو االقتصادي  •

ومكافحھ الفقر بما یتمشى 
البرنامج الشامل مع 

في  تنمیة الزراعیةلل
 CAADPإفریقیا 

لدعم  شاملة برامج  •
تنمیھ مھارات الشباب 

  وتماسكھم
  التكامل اإلقلیمي• 

تعزیز التعاون بین  •
مجاالت الجامعات في 

التعلیم العالي والعلوم 
  والتكنولوجیا واالبتكار

تعزیز وضوح البحث  •
والتطویر في الجامعة 

بوضوح مع  ومواءمتھا
 ةأطر السیاسات االقلیمی

  والقاریة
تكثیف الدعوة لالستثمار • 

في التعلیم العالي في 
  افریقیا

من أجل التنمیة الزراعیة 
   (SASTIE) واالقتصادیة

 ةبناء القدرات االفریقی •
في مجال العلوم 

والتكنولوجیا واالبتكار من 
 أجل النمو االقتصادي

(BASTIC)  
ة المبادرة االقلیمی •

 األساتذةلتعزیز قدرات 
وزیادة عدد النساء 

العالمات في الجامعات 
  (RISSCAW) ة االفریقی

المشاركة الجامعیة لدعم • 
س المال البشري، أرة تنمی

وتوظیف الشباب وریادة 
االعمال من أجل التحول 
الزراعي في افریقیا 

)HEEAT، (  

س المال أر ةدعم تنمی •
البشري للجامعات 

ومؤسسات البحوث في 
  بوروندي

م بوروندي والبلدان دع• 
األخرى في  ةاالفریقی

 برامجالتصمیم وتنفیذ 
والعلوم ة یالزراع

  والتكنولوجیا واإلبتكار

 2035رؤیة الكامیرون   الكامیرون
  :التي تؤكد علي ما یلي

  استقرار االقتصاد الكلي •
  تنویع االقتصاد •
القطاع  ةتنشیط قدر •

الخاص علي تقدیم 
  الخدمات االجتماعیة

ة حتیتطویر البنیة الت •
االساسیھ والموارد 

  ، مع حمایة البیئةالطبیعیة
أقامھ عالقات أوثق مع  •

البلدان المجاورة فیما 
التجارة والتمویل یتعلق ب

 والتعلیم غاباتوالنقل وال
  والسیاحة

  الحد من الفقر إلى
ادني مستویاتھ تماشیا 

البرنامج مع أھداف 
تنمیة الشامل لل
  في إفریقیا  الزراعیة

العلوم  تعزیز •
والتكنولوجیا واإلبتكار 

تماشي مع اإلستراتیجیة لت
األفریقیة للعلوم 

 والتكنولوجیا واإلبتكار  
STISA 2024  

راس المال البشري  ةتنمی• 
 2035لدعم تحقیق رؤیة 

  التي تتماشي مع
اإلستراتیجیة األفریقیة 

إنشاء مراكز التمیز في  •
التعلیم العالي والعلوم 

  والتكنولوجیا واالبتكار
راسي البحوث إنشاء ك •

في المجاالت االستراتیجیة 
بما في ذلك استخدام الطاقة 

  المستدامة
تعزیز التعلم الرقمي  •

والمشاركة في جمیع انحاء 
  افریقیا

 األساتذةتعزیز تبادل  •
والطالب في جمیع انحاء 

  القارة
تعزیز الدور التنسیقي • 

  للروفورم

تعزیز التعلیم الزراعي  •
 العالي في افریقیا

(SHAEA).  
بناء القدرات  •

التكنولوجیة العلمیة 
 واالبتكار في افریقیا

(BASTIC)  
االبتكار  ةتعزیز قدر •

وریادة االعمال في 
  (SASTIE) افریقیا

المبادرة االقلیمیھ  •
 ألساتذةات التعزیز قدر

في الجامعات االفریقیھ 

العمل علي تفعیل  •
والشروع  SHAEA مبادرة

في إنشاء مراكز تدریب 
  إقلیمیھ

 من األساتذةدعم تطویر  •
خالل برنامج الدراسات 
العلیا للتعلیم العالي في 

  روفوروم
توفیر التعلیم للطلبة  •

المحرومین في الكامیرون 
  والبلدان االفریقیھ األخرى

إنشاء كرسي للبحوث • 
ن استخدام موارد أبش

  الطاقة المستدامة



الموارد البشریة  قویةت •
والخدمات االجتماعیة، 
وإدماج الفئات الضعیفة 

  في االقتصاد
  لحكم الرشید.تعزیز ا• 

للعلوم والتكنولوجیا 
 STISA 2024 واإلبتكار 

اإلستراتیجیة القاریة و 
 CESAللتعلیم في أفریقیا 

2016-2025  

وزیادة عدد النساء 
  (RISSCAW) العالمات

البرنامج الرقمي • 
  )AfriDAPریقي (االف

استراتیجیة التنمیة  •  مملكة اسواتیني
  )2016(  الوطنیة

طة الطریق را خ •
 ةاالستراتیجیة لمملك

 Eswatini إسواتیني 
(2019-2023)  

الخطة الوطنیة لتحسین  •
  التعلیم والتدریب

الخطة الوطنیة لتحسین • 
مملكة  الزراعة في

  eSwatini إسواتیني 

برامج الزراعة والتعلیم 
وتكنولوجیا المعلومات 

  واالتصاالت

  تیسیر المزید من
المشاركة الوطنیة في 
التعلیم الزراعي والعلوم 
والتكنولوجیا واالبتكار. 
وتعتبر مملكة اسواتیني 
من بین البلدان المضیفة 

یرات في السیاسات للتغ
ن تؤدي إلى أالتي یرجح 

تحسین نتائج المشاركة 
ي التعلیم الزراعفي 

والعلم والتكنولوجیا 
و ھناك ، واالبتكار

من حیث ة خیارات محاید
المیزانیة تشمل كیانات 

  .وطنیھ
ھناك حاجھ إلى اطار  •

السیاسات الوطنیة للعلم 
والتكنولوجیا واالبتكار، 
الذي سیحاول توجیھ 

وصانعي  السیاسات
 علي مملكةالقرارات في ال

ن بناء أوجھ التحدید بش
ات المتطلب ةالقدرات لتلبی

الجدیدة الملحة للعصر 
  .القائم علي المعرفة

الدعم المالي وغیره  •
مثل  للبحوث والتطویر

جذب الباحثین المعترف 

تعزیز قدرات افریقیا في  •
م ومجاالت العل

البتكار والتكنولوجیا وا
من أجل  وریادة األعمال

التنمیة الزراعیة 
   (SASTIE) واالقتصادیة

بناء القدرات االفریقیھ  •
في مجال العلوم 
والتكنولوجیا واالبتكار من 
 أجل النمو االقتصادي

(BASTIC)  
المبادرة االقلیمیھ لتعزیز  •

وزیادة  األساتذةقدرات 
عدد النساء العالمات في 
 الجامعات االفریقیھ

(RISSCAW)  
المشاركة الجامعیة لدعم • 

تنمیھ راس المال البشري ، 
وتوظیف الشباب وریادة 
االعمال من أجل التحول 
الزراعي في افریقیا 

)HEEAT، (  

  شجیع المزید من
التفاعل والتعاون فیما بین 
مؤسسات التعلیم العالي 

م علیاالفریقیھ من أجل الت
والبحث الجیدین الذي 

 ،أمور ةسیجتذب، في جمل
الطالب االفارقھ وغیرھم 
الجراء دراسات في 

  افریقیا
  بناء قدرات

المؤسسة من خالل 
الشراكات مع مؤسسات 

  اكادیمیھ اقوي
 وفیر الفرص ت

للماجستیر والبحوث 
 نھاأدكتوراه التي من شلل
ن تسھم بشكل مباشر أكثر أ

في أولویات التنمیة 
  الوطنیة واالقلیمیھ

  تكنولوجیا
واالتصاالت المعلومات 

  .ومھارات ریادة االعمال

  التزام أكبر من
موارد تنمیة ال حوثبا

وتحسین التعاون بین 
الوكاالت ألغراض 

  .البحث



 ً والمساعدة في  بھم دولیا
  االحتفاظ بھم

وضع مناھج دراسیة  •
متكاملة ذات صلھ 
باحتیاجات الفرد والمطالب 
االجتماعیة واالقتصادیة 

  .للمجتمع
تحسین تدریس العلوم • 

ھام المزید من لالزراعیة إل
العلماء الشباب للعمل في 

، والترویج لھا ھذا المجال
  جذابة ةباعتبارھا مھن

قدرات  ةتعزیز تنمی• 
وزیادة نسبھ  األساتذة

الموظفین األكادیمیین 
والباحثین الحاصلین علي 
مؤھالت الدكتوراه في 

 العلوم الزراعیة
 وضع اطار سیاسات• 

وطني لحقوق الملكیة 
الفكریة والصناعیة لتیسیر 
وتعزیز تحفیز اإلبداع 

 واالبتكار
في  ةضمان االھمی• 

التدریب لالستجابة للجوع 
 والشمولیة.

لمھارات ا ةتسخیر تنمی• 
كعنصر أساسي لضمان 

الشباب والمسنین  ةقابلی
  للتوظیف.

  تحسین أدوات
جمع البیانات وتقاسمھا 
عبر الوكاالت التي یمكن 
ان تكشف وتعزز أوجھ 
التكامل بین الوكاالت في 
مجال البحوث المتعلقة 
باالغذیھ والزراعة 

  یة.التنمو

ار االقتصاد استقر •  غانا 
، التضخم خفض -الكلي

إنشاء مركز غانا • 
للتصمیم والتصنیع 

)GDMC( 

ویتمثل النھج العام الذي 
تتبعھ الحكومة لوضع 

یا م والتكنولوجوتطبیق العل

مبادرة تعزیز التعلیم  •
الزراعي العالي في 

  (SHAEA) افریقیا

 روفورم   العمل مع •
عزیز ت لتفعیل تنفیذ مبادرة



 ، واالئتمانوالعملة مستقره
  بأسعار معقولة

  كفایة الطاقة •
  إصالحات األراضي •
الھویة الوطنیة  •

  والتسجیل المدني
وترقیم  طرقتسمي ال •

  المنازل
إصالحات القطاع العام  •

خدمات -ھدفةالمست
ة المسجل العام؛ أدار

الموانئ   ةداراالضرائب، 
ونظام معلومات سوق 

  العمل
-تحسین بیئة االعمال• 

الحوافز الضریبیة، 
رسوم االستیراد  ةومراجع

واإلعفاءات الضریبیة، 
والمحتوي المحلي، 
ومبادرات القطاع 

  المصرفي
سوق  مبادرات تطویر• 
 س المالأر
 بناء دولھ ریادیة• 
البرنامج الوطني لتنشیط • 

حزمھ محفزه  –الصناعة 
 ناعةللص
التصنیع في غانا من • 

القاعدة إلى األعلى: منطقھ 
 واحده ، مصنع واحد

العلوم والتكنولوجیا • 
 واالبتكار كاداه تمكینیھ

تتعاون حكومة غانا • 
بنشاط مع الدول االفریقیھ 
األخرى للترویج لمبادئ 

 2063ـ جدول اعمال ال
إضفاء الطابع الرسمي • 

علي االقتصاد الغاني عن 
من  طریق االستفادة

ا والتكنولوجیالتكنولوجیا 
 الرقمنھ

لمھارات لضمان تطویر ا• 
التوظیف للمساعدة  ةقابلی

 اإلصالح ةفي دفع أجند
االقتصادي. وتحقیقا لھذه 

، تقوم الحكومة الغایة
مؤسسة تدریب  32بإنشاء 

مھني في جمیع انحاء 
  البالد

ة یم التنمیة في كفالفي صم
في  الجندر ةاتعمیم مراع

جمیع االنشطھ 
االقتصادیة. -االجتماعیة

وتحقیقا لھذه الغایة، 
ن جمیع سیطلب م

الوزارات التعاون مع 
م والبیئة والعل ةوزار

والتكنولوجیا واالبتكار 
ن تكون ألضمان 

یذ لتنف ةالتكنولوجیا محرك
جمیع السیاسات والبرامج 

م یة. سیتوالمشاریع الحكوم
 ةرالقیام باستثمارات كبی

للبحث والتطویر لضمان 
د باحثین علي إیجاتحفیز ال

 تكالحلول محلیھ لمش
مة بیئة مالئ أالبالد. ستنش

لتعزیز تكوین شراكات 
 وثقویھ مع مؤسسات البح

واألوساط االكادیمیھ 
، لضمان تحویل والصناعة

نواتج البحوث إلى 
تطبیقات صناعیھ. سیؤدي 
ذلك في نھایة المطاف إلى 

 وزیادة ،تخفیض الواردات
 ةالصادرات ، سیكون بمثاب

لخلق فرص  محفزعامل 
  العمل والنمو االقتصادي.

االبتكار  ةتعزیز قدر •
وریادة االعمال في 

  (SASTIE) افریقیا
المبادرة االقلیمیھ  •

 األساتذةلتعزیز قدرات 
في الجامعات االفریقیھ 

یادة عدد النساء وز
  (RISSCAW)  العالمات

بناء القدرات  •
التكنولوجیة العلمیة 
 واالبتكار في افریقیا

(BASTIC)  
البرنامج الرقمي • 

  )AfriDAPاالفریقي (

التعلیم العالي الزراعي في 
  SHAEA إفریقیا 

  روفورم العمل مع •
الدعم من  للحصول علي
لقطاع  نمؤسسھ بریجی

  التعلیم العالي في غانا
 روفورم   العمل مع •

لتعزیز برنامج الدراسات 
 العلیا في التعلیم العالي في

روفوروم كجزء من 
  تعزیز النزعة االفریقیھ

توسیع عضویھ  •
 يیة ففغانالالجامعات 

  روفورم
 روفورم العمل مع •

الجامعات في  ةوشبك
الجھود المشتركة لتعبئة 

  الموارد
نقل توصیات االجتماع • 

كوست  كیبفي الوزاري 
 ةإلى مفوضی غانا  -

  االتحاد االفریقي



البنیة التحتیة لبرنامج • 
  القضاء علي الفقر 

احده، مصنع منطقھ و
واحد؛ قریة واحده، سد 

االعمال  ةواحد؛ تنمی
الصغیرة؛ المدخالت 
الزراعیة، بما في ذلك 
المعدات؛  مشاریع "المیاه 

؛ ومشاریع للجمیع"
 الصرف الصحي.

 صندوق زونغو للتنمیة• 
المدرسة الثانویة العامة • 

 المجانیة
 الزراعة إصالح• 

إنشاء منطقھ المطار • 
 الحرة

 مجلس االستقرار المالي• 
صندوق غانا لالستثمار • 

  )GIIFالبنیة التحتیة (في 
خطھ التنمیة االستراتیجیة   لیسوتو

 2023-2018الوطنیة 
القتصادي لدعم التحول ا

والمؤسسي للقطاع 
خلق وقیاده لالخاص 

فرص العمل والنمو 
 الشاملاالقتصادي 

اإلصالحات المناخیة  •
االستثماریة والتعدین و

  وتنمیھ القطاع المالي
تعزیز النمو االقتصادي  •

الشامل للجمیع والمستدام 
والتنمیة التي یقودھا 

القطاع الخاص والتي 
  تشمل جوانب من الزراعة

تطویر الصناعة • 
  البداعاو

تعزیز التعاون اإلقلیمي  •
في مجال التدریب 

جمیع انحاء  والبحث في
  افریقیا

حشد دعم السیاسات  •
 دعم لتنمیةشركاء او

التعلیم العالي والعلوم 
والتكنولوجیا واإلبتكار في 

  AHESTI إفریقیا 
تعزیز التعاون فیما بین  •

ال في مجالبلدان االفریقیھ 
والعلوم  التعلیم

  والتكنولوجیا واإلبتكار

تعزیز قدرات افریقیا في  •
م ومجاالت العل

والتكنولوجیا واالبتكار 
مشاریع ریادة األعمال و

من أجل التنمیة الزراعیة 
   (SASTIE) واالقتصادیة

تطویر القدرات ذات  •
لنشر في باالصلة 

القطاعات الزراعیة 
والبیئیة من خالل بناء 
القدرات االفریقیھ في 
مجال العلوم والتكنولوجیا 
واالبتكار من أجل النمو 

  (BASTIC)  االقتصادي

  وضع مبادرات
لتعزیز استخدام الموارد 

  الطبیعیة
  المشاركة في

برامج الحراك األكادیمي 
  االقلیمیھ

  • المشاركة في
 لمشاریع البحثیة التعاونیةا



برامج للتنمیة الشاملة  •
علوم وال التعلیمفي مجال 

  والتكنولوجیا واإلبتكار
تنمیھ راس المال  •

البشري في المجاالت 
  االستراتیجیة الرئیسیة

 بناء القدرة علي التبصر• 
  في افریقیا او التنبؤ

المبادرة االقلیمیھ لتعزیز  •
وزیادة  األساتذةقدرات 

عدد النساء العالمات في 
 ت االفریقیھالجامعا

(RISSCAW)  
المشاركة الجامعیة لدعم • 

س المال البشري، أر ةتنمی
وتوظیف الشباب وریادة 
االعمال من أجل التحول 

الزراعي في واإلصالح 
 ) ،HEEATافریقیا (

الفقراء من  جلخطھ أل  لیبیریا 
أجل تحقیق الرخاء 

إلى  2018والتنمیة 
2023 )PAPD(  

البرنامج اللیبري 
مار في القطاع لالستث

للتحول الزراعي  الزراعي
الشامل والمستدام الذي 
یتماشى مع إعالن ماالبو 
للبرنامج المتكامل لتنمیھ 

 الزراعة)

  اللیبریین  ةبناء قدر
الشباب علي جمیع 

العلوم  المستویات في
و الھندسة والتكنولوجیا 

، وخاصھ  والریاضیات
   علي مستوي الدكتوراه

   تعزیز مؤسسات
التدریب الزراعي (علي 

مھني التدریب المستوي 
  )والتعلیم العالي

   تعزیز مؤسسات
 البحوث الزراعیة

  تعزیز قدرات افریقیا
في مجاالت العلم 
والتكنولوجیا واالبتكار 
ومشاریع ریادة 

من أجل  األعمال
التنمیة الزراعیة 

 واالقتصادیة
(SASTIE)   

المبادرة االقلیمیھ لتعزیز  •
وزیادة  األساتذةقدرات ا

عدد النساء العالمات في 
 الجامعات االفریقیھ

(RISSCAW)  
تطویر القدرات ذات  •

لنشر في باالصلة 
القطاعات الزراعیة 
والبیئیة من خالل بناء 
القدرات االفریقیھ في 
مجال العلوم والتكنولوجیا 
واالبتكار من أجل النمو 

  (BASTIC) االقتصادي

 تطویر الموظفین 
ي ف للیبریینا واألساتذة 

مستویات الماجستیر 
 ةوالدكتورا

  عن الشراكة للبحث
التمویل للبرامج 

 االربعھ ذات االولویھ



  البرنامج الرقمي
 )AfriDAPاالفریقي (

تھدف    مالوي 
استراتیجیة مالوي للنمو 

) 2022-2017والتنمیة (
إلى بناء دولھ منتجھ 

علي  ةوقادر منافسةو
الصمود. ولھذا البرنامج 

محاور استراتیجیة  ةخمس
تتماشي مع أھداف التنمیة 

وجدول اعمال  المستدامة
وي الواحتیاجات م 2063

 .االقتصادیة والتنمویة
المیاه  ةلزراعة وتنمیا
   تغیر المناخ؛ ةداراو
  ةلتعلیم وتنمیا 

  ؛المھارات
  الطاقة والصناعة  ةنمیت

   والسیاحة؛
  لبنیة التحتیة للنقل ا

  وتكنولوجیا المعلومات؛ و
  الصحة والسكان  

  وقد صممت الحكومة
وتنفذ برامج تتماشي مع 
المحاور الخمسة ، بما في 

 :التركیز علي ما یليذلك 

   تعزیز التعلیم العالي
مھني التدریب الومراكز 

المھارات وتولید  ةلتنمی
 االبتكارات

   تعزیز التقدم في
استخدام تكنولوجیات 
االتصال والتكنولوجیا 
لدعم قطاعات التدریب 

 .والزراعة والصحة

  ةإنشاء مراكز إقلیمی 
 ملتحلیل السیاسات والتعلی

الصحة العالي في مجال 
مالوي) وفي  ة(في جامع

 ةمصائد األسماك وتربی
 ةاالحیاء المائیة في جامع

لیلونغوي للزراعة 
  والموارد الطبیعیة

وضع برامج تستند إلى  •
الطلب لتعزیز نظم 

  االغذیھ الزراعیة
 ةوضع برامج تعاونی •

للبحوث  ةإقلیمیھ قوی
  والتدریب

زیادة التركیز علي  •
راس المال البشري  ةتنمی

م لتعلیوخاصھ بالنسبة ل
مھني والتعلیم الفني ال
  العالي

زیادة التركیز علي  •
مھارات الشباب  ةتنمی

   وریادة االعمال
تعزیز وتوسیع نطاق • 

برنامج بحوث العمل 
 المجتمعي في روفوروم

  تعزیز التعلیم الزراعي
 العالي في افریقیا

(SHAEA).  

 االبتكار  ةتعزیز قدر
 وریادة االعمال في افریقیا

(SASTIE)  

  المبادرة االقلیمیھ
ي ف ألساتذةلتعزیز قدرات ا

الجامعات االفریقیھ وزیادة 
 عدد النساء العالمات

(RISSCAW)  

  بناء القدرات
التكنولوجیة العلمیة 
 واالبتكار في افریقیا

(BASTIC)  

  البرنامج الرقمي
  )AfriDAPاالفریقي (

 من  التماس الدعم
االتحاد االفریقي  ةمفوضی

وشركاء التنمیة للمبادرات 
  القاریة الخمس

  العمل مع الدول
األعضاء األخرى لحث 
البنك الدولي علي تفعیل 

  تنفیذ العملیة
  للعمل روفورم

 ھاممكوكالة تنفیذ في تنفیذ 
 C10 لجنة العشرة 

وغیرھا من المبادرات 
االقلیمیھ في التعلیم العالي 

نولوجیا والعلوم والتك
  واالبتكار

  االشتراك في
تنظیم عقد یوم التعلیم 
العالي في مالوي في 

2020/2021  

  العمل من أجل
  ورمروفالتوقیع علي میثاق

 العمل مع 
وغیرھا من  روفورم

 ةالوكاالت مثل مؤسس
ماستركارد للبرامج 
الخاصة لزیادة فرص 
الحصول علي التعلیم 
للطلبة المحرومین وخاصھ 

  النساء
  العمل مع

للحصول علي  روفورم



 نبریجی ةالدعم من مؤسس
لتعزیز قطاعي التعلیم 
العالي والصحة في 

  ماالوي
تركز االستراتیجیة   مالي

  :الوطنیة لمالي علي 
إیجاد حیز مالي لحمایة  •

 االنفاق االجتماعي
والھیاكل االساسیھ ذات 

، مع استیعاب االولویھ
النفقات االمنیھ الالزمة 

علي استقرار والحفاظ 
  االقتصاد الكلي؛

  ؛ وإصالح قطاع الطاقة •
دعم اإلصالحات لتحسین • 

  الحوكمة والشفافیة.

وتنفذ مالي برامج علي 
أساس توجھاتھا 

ذه ھوتشمل االستراتیجیة 
  : جوانبال

تعزیز األمن الغذائي  •
والتغذوي تماشیا مع 
إعالن ماالبو الخاص 

ة لزراعبالبرنامج الشامل ل
  في افریقیا 

تعزیز البنیة التحتیة  •
ثیة التي تشمل أحدث البح

 ةداراالمرافق مثل 
االمراض الحیوانیة عبر 

  الحدود
ي العلیم الفنتعزیز قطاع • 
المھني تماشیا مع و

االتحاد  استراتیجیة
  للتعلیم الفني االفریقي

  اده بناء وتعزیز أع
البشریة  القدرات

والمؤسسیة في مختلف 
ومؤسسات الجامعات 

  البحوث االفریقیھ
  عزیز التدریب

والبحوث المشتركة في 
  جمیع انحاء افریقیا

  برامج خاصھ لزیادة
مشاركھ المراه في العلوم 

 والتكنولوجیا واالبتكار

 االبتكار  ةتعزیز قدر
 وریادة االعمال في افریقیا

(SASTIE)  

  بناء القدرات
التكنولوجیة العلمیة 
 واالبتكار في افریقیا

(BASTIC)  

 عیة المشاركة الجام
لدعم تنمیھ راس المال 

، وتوظیف الشباب البشري
وریادة االعمال من أجل 
التحول الزراعي في 

  )HEEATافریقیا (
 

  مساھمةزیادة 
 الجامعات المالیة في

  روفورم
  فرص التدریب علي

مستوي الماجستیر 
والدكتوراه لطالب 

  مالي
  ربط مراكز أبحاث

مالي مع المراكز 
المماثلة في جمیع 

  انحاء افریقیا
 لتعزیز  ةبرامج خاص

تنمیھ مھارات تنظیم 
المشاریع وتوظیف 

 الشباب

كز األولویات الوطنیة تر•   موزمبیق
؛ لحكومة موزمبیق علي

التنمیة الزراعیة بوصفھا 
الركیزة الرئیسیة للتحول 
 االقتصادي وسبل العیش

اإلصالحات المؤسسیة  •
م ولتعزیز نظام العل

 ،والتكنولوجیا واالبتكار
وتوفیر التعلیم المتفوق 

  والخبرة التقنیة
مبیق وضعت موز •

 ةالخطة االستراتیجیة لتنمی
القطاع الزراعي وتشمل 

لالستثمارات في  ةخط
، وتوفیر القطاع الزراعي

االستثمار في البنیة  •
یا للعلوم والتكنولج التحتیة

   واإلبتكار
إنشاء مراكز التمیز  •
  لعلوم والتكنولوجیالو

التعاون اإلقلیمي  •
  والدولي

استخدام التكنولوجیات • 
 الناشئةالرقمیة 

مبیق مھتمة ان موز• 
بالمشاركة في جمیع 
المبادرات الخمس 
المقترحة، مع إیالء 
االھتمام للسیاسات الوطنیة 
وأوجھ التازر مع 
المبادرات المماثلة 

 :األخرى

  تعزیز التعلیم
الزراعي العالي في 

  .(SHAEA) افریقیا

  تركیز االھتمام علي
دعم الجھود الرامیة إلى 
دعم البلدان التي تستعد 

 ةللثورة الصناعیة التالی
إیالء اھتمام خاص 
لمجاالت تكنولوجیات 

ات واالتصاالت المعلوم
، (الذكاء االصطناعي

والبیانات الضخمة ، 
 ةوما إلى ذلك) وأقام

لدعم جمع  يقومركز 



ام ، وإنشاء نظلجیدالتعلیم ا
  وطني للتقییم واالعتماد

م واستراتیجیة العل  •
في  تكاروالتكنولوجیا واالب

 تتماشيموزمبیق التي 
 بشكل جید مع

اإلستراتیجیة األفریقیة 
للعلوم والتكنولوجیا 

  STISA-2024 واإلبتكار
  نقل التكنولوجیا •
تطویر المشاریع بما  •

اإلستراتیجیة یتمشى مع 
األفریقیة للعلوم 
 والتكنولوجیا واإلبتكار

و بالبرنامج الشامل  2024
  یقیا في افرلتنمیة الزراعیة ل

و  والزراعة العامة
اإلستراتیجیة القاریة 

-2016 للتعلیم في إفریقیا
   ؛2025

o   تعزیز التعلیم الزراعي
العالي للتحول إلى نظام 

في الزراعیة االغذیھ 
   ؛ (SHAEA) افریقیا

o  الشراكات في مجاالت
العلوم والھندسة 

 والتكنولوجیا التطبیقیة
(PASET) ؛   

o ونقل  التحقیق
 ةالتكنولوجیا لزیادة إنتاجی

األرز والذرة والقمح 
ي التعلیم العالتكنولوجیا و

  االبتكار مشروع العلمیة و

تعزیز قدره االبتكار  •
وریادة االعمال في 

  (SASTIE) افریقیا
المبادرة االقلیمیھ  •

لتعزیز قدرات 
الموظفین في 

الجامعات االفریقیھ 
وزیادة عدد النساء 

 العالمات
(RISSCAW)  

  بناء القدرات
التكنولوجیة العلمیة 
 واالبتكار في افریقیا

(BASTIC) 

  البرنامج الرقمي
االفریقي 

)AfriDAP( 
 

البیانات عن حالھ التعلیم 
انحاء العالي في جمیع 

في كل من  البلدان
والعلوم  الزراعة

 والتكنولوجیا واإلبتكار
   إنشاء مراكز التمیز

والمراكز المرجعیة في 
 جمیع انحاء القارة

   تقدیم الدعم في مجال
تطویر ونشر 
التكنولوجیات المتعلقة 
بالتحدیث والتحول 
الرقمي لعملیھ التدریس 
والتلمذة المھنیة 
والتحقیق واإلنتاج في 

 القطاع الزراعي
  عبئة الموارد للبرامج ت

االقلیمیھ والقطریة 
الخاصة مثل البنك 

 اإلسالمي للتنمیة



م والسیاسة الوطنیة للعل•   نامیبیا
والتكنولوجیا 

  )2030-2019(واالبتكار
السیاسة واالستراتیجیة • 

الوطنیة للملكیة الفكریة 
)2019-2024  

تركز المبادرات الجاریة  •
 يعلي تعزیز التدریب التقن

والمھني والتعلیم العالي 
  المھارات البحثیة ةوتنمی
 یةاإلصالحات السیاس •

لتعزیز نظام  ةجاری
  .االبتكار الوطني

تعمل نامیبیا مع البلدان • 
مجموعة األخرى في 

للجنوب االفریقي  التنمیة
لبناء مراكز للتمیز في 
 التعلیم العالي تماشیا مع

اإلستراتیجیة األفریقیة 
للعلوم والتكنولوجیا 

 STISA  2024واإلبتكار 

وضع مبادرات إقلیمیھ  •
علي المستوي الجامعي 

االستراتیجیة لتنفیذ 
األفریقیة للعلوم 

والتكنولوجیا واإلبتكار  
 البرنامج و 2024

  ةلزراعالشامل لاالفریقي 
تعزیز مبادرات البحث  •

  والتدریب االقلیمیھ
ز االھتمام علي تركی •

 لتدریبتعزیز النظام ا
مھني والتكامل مع التعلیم ال

  العالي
تركیز االھتمام علي  •

في  األساتذةزیادة قدرات 
  الجامعات االفریقیھ

تركیز االھتمام علي  •
الحصول  زیادة فرص

ه أعلي التعلیم العالي للمر
    .فيتھ ومشارك

زیادة التركیز علي تعلیم  •
لي العلوم االساسیھ ع
   مستوي التعلیم األساسي

 ة عليمكافاالتعزیز و •
التمیز علي مختلف 
المستویات بما في ذلك 

 علي الشباب والمزارعین 
م والتمیز في العلو االبتكار

والقیادة والمساھمة في 
  المجتمع

مشاركھ قویھ مع • 
والقطاع الخاص  اسةالس

 قدرات افریقیا فيتعزیز  •
م ومجاالت العل

والتكنولوجیا واالبتكار 
وتنظیم المشاریع من أجل 
التنمیة الزراعیة 

  (SASTIE) واالقتصادیة
تطویر القدرات ذات  •

الصلة للنشر في القطاعات 
الزراعیة والبیئیة من 
خالل بناء القدرات 
االفریقیھ في مجال العلوم 
والتكنولوجیا واالبتكار من 

 مو االقتصاديأجل الن
(BASTIC)  

المبادرة االقلیمیھ لتعزیز  •
قدرات الموظفین وزیادة 
عدد النساء العالمات في 
 الجامعات االفریقیھ

(RISSCAW)  
  BASTICعقد قمة • 

حكومة نامیبیا تحث  •
االتحاد  ةمفوضی

االفریقي علي دعم 
المبادرات القاریة 
للمنتدى ، بما في ذلك 
التماس الدعم من 

نمیة مصرف الت
االفریقي والبنك 
اإلسالمي للتنمیة 

  والمفوضیة االوروبیھ
ستستضیف حكومة  •

نامیبیا مؤتمر روفوروم 
الذي یعقد كل ثالث 

عام سنوات في ال
الوزراء  وة. دع2024

الحاضرین وغیرھم إلى 
المجيء إلى نامیبیا 
لحضور المؤتمر الذي 

  یعقد كل ثالث سنوات 
طلبت نامیبیا إلى • 

ان ترسل حكومة غانا 
ھذا االجتماع  ةتوصی

الوزاري إلى مفوضیھ 
 االتحاد االفریقي



وغیرھا من الجھات 
 الفاعلة في التعلیم العالي

خطھ التنمیة الوطنیة   سیرالیون
المتوسطة األجل 
-2019لسیرالیون للفترة 

التعلیم من أجل -2023
التنمیة: اتجاه جدید 

 مواطنینلتحسین حیاه ال
من خالل التعلیم، والنمو 

الشامل، وبناء اقتصاد 
مرن. وھناك أربعھ 

محاور/مجموعات رئیسیھ 
 لالستراتیجیة ؛

 ة: تنمی1المجموعة • 
 راس المال البشري؛

: تنویع 2المجموعة • 
 االقتصاد وتعزیز النمو؛

: البنیة 3المجموعة • 
التحتیة والقدرة التنافسیة 

 االقتصادیة؛  و
الحوكمة : 4المجموعة • 

  والمساءلة عن النتائج

 ةھناك برامج جاری •
برنامج التتماشي مع 
الزراعة الشامل لتطویر 

اع لتعزیز القطفي إفریقیا 
  .الفالحي

مواصلھ تعزیز  •
  .مبادرات التعلیم المھني

یسعى البلد إلى  •
المشاركة في مبادرة 
تعزیز التعلیم الزراعي 
 العالي في افریقیا

(SHAEA)  
التعلیم  ةوزارتعمل  •

والریاضة مع "روفوروم" 
لدعم تدریب طالب 
سیرالیون في مختلف 

 الجامعات االفریقیھ.

راس المال البشري  •
  والتنمیة المؤسسیة

  
تعزیز التعاون بین  •

الجامعات في مجال التعلیم 
العالي والتقني والعلوم 

  والتكنولوجیا واالبتكار
  

إنشاء مراكز تدریب  •
الت إقلیمیھ في المجا

االستراتیجیة في جمیع 
  انحاء افریقیا

  
المراه في  ةزیادة مشارك •

  البحث والتطویر
  

برامج خاصھ لتعزیز • 
القدرات في الدول الھشة 

 والفئات المحرومة

تعزیز قدره االبتكار  •
 وریادة االعمال في افریقیا

(SASTIE)  
المبادرة االقلیمیھ لتعزیز  •

في  األساتذةقدرات 
الجامعات االفریقیھ ، 
وزیادة عدد النساء 

  (RISSCAW) العالمات
بناء القدرات  •

التكنولوجیة العلمیة 
 واالبتكار في افریقیا

(BASTIC)  
تعزیز مبادرة التعلیم • 

الزراعي العالي في افریقیا 
)SHAEA( 

دعم تطویر   • 
الموظفین في األساتذة و

اطار برنامج الدراسات 
في  العاليالعلیا للتعلیم 

  روفوروم
دعم تعزیز التدریب  •
مھني والتنمیة ال

  المؤسسیة
االستضافة المشتركة  •

لیوم التعلیم العالي 
والتقني في سیرالیون 

  2020في 
 دعم المشاركة •

 ةالمجتمعیة وتنمی
مھارات ریادة االعمال 

  في سیرالیون
 مقررات دعم تنفیذ •

اللجنة المعنیة بمھام 
مؤتمر قمة رؤساء 

ول االفریقیھ الد
نوفمبر  3المعقودة في 

2018   
دعم ادراج سیرالیون • 

في مبادرة البنك الدولي 
لتعزیز التعلیم الزراعي 
العالي في افریقیا 

)SHAEA( 
رؤیة جنوب السودان   جنوب السودان

2040  
الخطة الرئیسیة • 

للزراعة الشاملة 
)CAMP( 

 صندوق رعایة الطالب• 

بناء راس المال البشري • 
من خالل إكساب 

المھارات وغرس ثقافة 
ر العمل الجاد وتكافئ یتقد

االبتكار  ةتعزیز قدر• 
وریادة االعمال في افریقیا 

)SASTIE( 

الدعم والمشاركة في • 
 التعلیم العالي

الموافقة علي میثاق • 
RUFORUM 



العمل  االبتكار. من خالل
في شراكھ مع القطاع 

، تھدف الحكومة الخاص
إلى تسھیل خلق بیئة تدعم 

ریادة  ةوتشجع أنشط
 االعمال،

االستثمار في قطاعات • 
الزراعة والصناعة 
والتعدین والسیاحة 

ات مع السعي إلى والخدم
في  أةز دور المرتعزی

االجتماعیة التنمیة 
 ،واالقتصادیة في البلد

 موتعزیز تطبیق العل• 
 ،والتكنولوجیا

 ةتعزیز التصنیع وتنمی• 
القطاع الخاص من خالل 

الشراكة الذكیة بین 
القطاعین العام والخاص 

واالبتعاد عن االعتماد 
علي قطاع النفط ونقل 

 البلد نحو تنویع االقتصاد
عدة تحسین القا• 

الضریبیة للدولة وتحسین 
 كفاءه القطاع العام

وضع خطھ رئیسیھ • 
للزراعة الشاملة 

)CAMPالري  ة) ، وخط
 )IDMPالرئیسیة (

المبادرة االقلیمیھ لتعزیز • 
في األساتذة قدرات 

الجامعات االفریقیھ وزیادة 
عالمات عدد النساء ال

)RISSCAW( 
بناء القدرات التكنولوجیة • 

العلمیة واالبتكار في 
 )BASTICافریقیا (

البرنامج الرقمي • 
 )AfriDAPاالفریقي (

تعزیز التعلیم الزراعي • 
العالي في افریقیا 

)SHAEA.( 

التصدیق علي  •
كوكالة تنفیذ  روفورم

قاریة لتسھیل التعلیم 
العالي والبحوث في 
المجاالت الزراعیة 
ذات الصلة ، العلوم 

 والتكنولوجیا واالبتكار
لوضع  روفورم • 

برامج خاصھ للبلدان 
المحتاجة مثل جنوب 
السودان ولتعبئة 
الموارد لتدریب 
الطالب من ھذه البلدان 

 المحرومة

عائدات استخدام •   السودان 
ستثمارات في البترول اال
 الزراعة مجال  في

مجلس الصمغ  تكوین• 
 العربي

زیادة التعاون في جمیع • 
انحاء افریقیا بما في ذلك 

 مع دول الخلیج

تعزیز قدره االبتكار • 
وریادة االعمال في افریقیا 

)SASTIE( 

التنقل برنامج تسھیل • 
 األكادیمي اإلقلیمي

لتنسیق مبادرة  روفورم • 
بناء القدرات التكنولوجیة 



تنشیط وتعزیز التعلیم • 
 لتوجیھ التنمیة الوطنیة

تنشیط وتعزیز قطاع • 
 الصمغ العربي

 تدویل التعلیم العالي • 
االنصاف والوصول إلى • 

 التعلیم العالي
تنمیھ الموارد البشریة • 

  ةالتنموی لتوجیھ العملیات

معاھد البیوتكنولوجیا • 
دول الخلیج  ةلخدم

 المنتجات الزراعیة ب
ربط التعلیم العالي • 

بالتنمیة االقتصادیة في 
 افریقیا (المصارف)

 الشراكات التحویلیة• 
والطالب  األساتذةتنقل ا• 

  علي طول وعرض القارة

یز علي قضایا الترك• 
تدھور الموارد الطبیعیة 
 وبناء القدرة علي الصمود

ألداره  إیالء اھتمام أكبر• 
، استخدام الموارد المائیة

والري، واستخدام االسمده 
 والمیكنة الزراعیة

تعزیز القدرات البحثیة • 
في الجامعات ومؤسسات 

 البحوث
تعزیز قاعده راس المال • 

البشري عبر سلسلھ القیمة 
علیمیة مع التركیز علي الت

العلوم والتكنولوجیا 
 واإلبتكار

الدول األعضاء لدعم • 
المبادرات االقلیمیھ مثل 

 مبادرات روفورم

المبادرة االقلیمیھ لتعزیز • 
في  األساتذةقدرات 

الجامعات االفریقیھ وزیادة 
عدد النساء العالمات 

)RISSCAW( 
بناء القدرات التكنولوجیة • 

العلمیة واالبتكار في 
 )BASTICافریقیا (

البرنامج الرقمي • 
 )AfriDAPاالفریقي (

میة واالبتكار في العل
 BASTICافریقیا 
استضافھ الجمعیة • 

في  لروفورمالعمومیة 
 السودان

العمل معا لتعبئة التمویل • 
 من العالم العربي

للعمل كوكالة  روفورم• 
والعلوم منفذه في الزراعة 

 والتكنولوجیا واإلبتكار
مبادرات االتحاد االفریقي 
في السودان ومبادرات 

حاد تتحت مظلة اإلافریقیھ 
 األفریقي

 2040رؤیة •   یوغندا 
 
متابعھ السیاسات الرامیة • 

القفز بشكل خاص في إلى 
 مجاالت العلوم

والتكنولوجیا واالبتكار 
الموارد  ة؛ تنمی والھندسة
القطاع  ة؛ أدارالبشریة

القطاع  ةالعام؛ وتنمی
 الخاص. 

   
تسریع اإلصالحات • 

الحكومیة في النظام 
التعلیمي والمناھج 

الدراسیة للحصول علي 

مراكز  ةتم تعیین أربع• 
للتمیز تركز علي تحسین 

ت االمحاصیل وتربیھ النبات
 تكنولوجي والنانو

والفارمبیوتیكس 
 واإلیكولوجیا الزراعیة

السعي إلى إنشاء أربعھ • 
مراكز امتیاز اضافیھ 
للتعلیم العالي في افریقیا 
علي النحو الذي اوصي بھ 

 البنك الدولي
الشروع في خطط • 

للمشاركة في تعزیز التعلیم 
الزراعي العالي الفریقیا 

 األساتذة تحسین وضع • 
في الجامعات وال سیما 

 ةالنساء العالمات لمعالج
 الخاصة بالجندر القضایا 

اده تجھیز القطاع أع• 
 ، وتحسینالفرعي للجامعة

 البنیة التحتیة وضمان
تصمیم الممارسات 

جات احتیا ةالتربویة لتلبی
الخریجین من المھارات 

 لحیویةا
لجامعة الربط بین ا• 

والقطاعین الخاص 
ة والصناعي، وخاص

التعلیم  ةاھمی ةلمعالج

تعزیز قدرات افریقیا في • 
مجاالت العلم والتكنولوجیا 

ومشاریع ریادة واالبتكار 
من أجل التنمیة  األعمال

الزراعیة واالقتصادیة 
)SASTIE ( 

تطویر القدرات ذات • 
الصلة للنشر في القطاعات 
الزراعیة والبیئیة من 
خالل بناء القدرات 
االفریقیھ في مجال العلوم 
والتكنولوجیا واالبتكار من 
أجل النمو االقتصادي 

)BASTIC( 

حث جمیع الدول علي • 
التوقیع علي میثاق 

 روفورم
 روفورمالربط بین • 

وكاالت التمویل المختلفة و
إلى  ةمحدد ةمع اشار
علي فرص  الحصول

 ةالتمویل في اطار مفوضی
أداره  –االتحاد االفریقي 

لیم التعوعلوم التكنولوجیا 
)EST( 

 
سیوفر  روفورمدعم • 

الوقت والموارد واستغالل 



مصدر تنافسي عالمي 
ألعاده المصادر البشریة 
مع المھارات ذات الصلة 

 بنموذج التنمیة. 
الخطة االنمائیھ الوطنیة • 

  الثالثة

وبرنامج االنتاجیھ 
 دون االقلیمیھالزراعیة 

یستضیف أمانھ • 
RUFORUM 

الجامعي، وتحسین فرص 
تحاق بالمدارس لاإل

والدراسات العلیا، 
والمساھمة في قطاع 
التنمیة الوطنیة، والقدرة 

 علي المنافسة
وضع العلوم • 

والتكنولوجیا واالبتكارات 
كمحركات للتنمیة 
االقتصادیة التي یتعین 
رعایتھا في قطاعي التعلیم 
العالي والبحوث. وال یمكن 
التاكید علي ضرورة توفیر 
الموارد لمؤسساتنا للتعلیم 

 العالي.

المبادرة االقلیمیھ لتعزیز • 
وزیادة  األساتذةقدرات 

عدد النساء العالمات في 
ھ الجامعات االفریقی

)RISSCAW( 
المشاركة الجامعیة لدعم • 

تنمیھ راس المال البشري ، 
وتوظیف الشباب وریادة 
االعمال من أجل التحول 
الزراعي في افریقیا 

)HEEAT،( 

جمیع الفرص لتعزیز 
AHESTI 

التعلیم  ةبرنامج مساعد• 
 )GTAالعالي (

الحث علي إیجاد • 
صندوق علي المستوي 
اإلقلیمي لتیسیر تنقل 

والطالب علي  األساتذة
 الصعید اإلقلیمي

دعم بناء مرافق المقر • 
، بما في ذلك روفوروم

حیز المكاتب ، ومركز 
المؤتمرات ، ومركز 

 التدریب
 روفورمتقدیم الدعم إلى • 

من خالل أعانھ مالیة 
من سنویة تبدا 

2020/2021 
 2030رؤیة زامبیا •   زامبیا

 التنمویةالخطة • 
  الوطنیة السابعة

إنشاء مجلس وطني  •
 م والتكنولوجیا.وللعل

تطویر التكنولوجیا • 
 واالبتكار والمھارات 

إدخال المدارس التقنیة • 
والجامعات التي تركز 

 علي العلوم والریاضیات
استعراض المناھج • 

الدراسیة الذي یركز علي 
التلمذة الصناعیة 
والمرفقات وتحسین 
الروابط بین الحكومة 
والقطاع الخاص 

لصناعة واألوساط وا
 االكادیمیھ

راس المال أعاده • 
  للبحوث ألجل التنمیة

بناء راس المال البشري • 
من خالل التدریب في 
المناھج الدراسیة المحدثة 
وذات الصلة علي مستوي 

التدریب الجامعات و
ادل البرامج مع المھني وتب

 البلدان األخرى
زیادة برامج الدراسات  •

ن األولویات أالعلیا بش
الوطنیة العلمیة 

 ؛واالحتیاجات التكنولوجیة
زیادة فرص التمویل 

علوم المتاحة لل

تعزیز قدرات افریقیا في • 
م ومجاالت العل

والتكنولوجیا واالبتكار 
ریادة األعمال  مشاریعو

من أجل التنمیة الزراعیة 
 ) SASTIEواالقتصادیة (

تطویر القدرات ذات • 
الصلة للنشر في القطاعات 
الزراعیة والبیئیة من 
خالل بناء القدرات 

 جال العلوماالفریقیھ في م
والتكنولوجیا واالبتكار من 
أجل النمو االقتصادي 

)BASTIC( 

یلعب دور  روفورم• 
یق نسالتنسیق القاري للت

بین تطویر المناھج 
والتنفیذ، والتدریس 

والكوادر  والتدریب،
، االكادیمیھ االقلیمیھ

وإنشاء مراكز التمیز 
 يسامركوالجامعات 

الموارد وتعبئة ، اقلیمیھ
التعبئة والمناصرة 

 والوساطة
وروبیھ المفوضیة اال• 

وكاالت مثل بنك االتحاد و
المصرف ، االفریقي

العربي للتنمیة اإلقتصادیة 



تحسین الھیاكل االساسیھ • 
والمعدات ومرافق 
المختبرات ألغراض 

 البحث والتطویر

 ؛والتكنولوجیا واإلبتكار
الدعوة إلنشاء مراكز 

 البحوث المتمیزة
ھ ستباقیوضع سیاسات ا• 

لتوفیر الحوافز للباحثین؛ 
لیات آوضع سیاسة و

مكرسھ لالبتكار من أجل 
اإلنتاج المستمر 
للمعلومات المتعلقة 

 بالمجال األول
تعزیز الشراكات • 

والشبكات والروابط الذكیة 
بین أصحاب المصلحة في 
القطاع العام ومجتمع 
االعمال واألوساط 
االكادیمیھ لتشجیع تعاونھم 
 في مجال البحث والتطویر

 كارتعزیز مفھوم االبت• 
للمشاریع الصغیرة 
والمتوسطة الحجم؛ إنشاء 
المجمعات التكنولوجیة 

  لحاضناتومرافق ا
وضع سیاسة للتكامل • 

لتشجیع إنشاء الصناعة 
ونقل التكنولوجیا؛ توفیر 
لنقل التكنولوجیا في 

التعلیم العالي  مؤسسات
 البحوث العامة و

وضع سیاسة تجمیعیھ • 
وخطھ تنفیذ لتعزیز شبكات 

القائمة علي  االبتكار
 القطاع اإلقلیمي

المبادرة االقلیمیھ لتعزیز • 
وزیادة  األساتذةقدرات ا

عدد النساء العالمات في 
الجامعات االفریقیھ 

)RISSCAW( 
المشاركة الجامعیة لدعم • 

تنمیھ راس المال البشري ، 
وتوظیف الشباب وریادة 

لتحول االعمال من أجل ا
الزراعي في افریقیا 

)HEEAT، ( 

، المصرف في إفریقیا
ة مؤسس، ةاإلسالمي للتنمی
 مجموعة ماستركارد ،

OCP  وغیرھا لدعم تنفیذ ،
المبادرات القاریة التي 

 روفورماقترحھا 
حكومة غانا ، ألثاره ھذه • 

القضایا خالل اللجنة 
یة بالموارد الخاصة المعن

الجمعیة العامة البشریة و
 ، المقررلمفوضیھ االتحاد 

عقدھا في ادیس ، اثیوبیا 
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رؤیة زمبابوي   زمبابوي 
2030  

تحویل التعلیم لجعلھ • 
یلعب دورا في التنمیة 

 5.0التعلیم -الوطنیة
تحسین فرص الحصول • 

علي التعلیم من التعلیم 
 االبتدائي إلى العالي 

ي مھنالتدریب التحسین • 
وروابط التعلیم العالي من 
خالل اطار المؤھالت 

 الوطنیة لزمبابوي.
استغالل تكنولوجیا • 

المعلومات واالتصاالت 
في توسیع نطاق الوصول 
إلى التعلیم عن طریق 
تحسین الوصول إلى 

لعریضة لتحسین الشبكة ا
االتصاالت من خالل 
استغالل الكابالت البحریة 

 الموجودة.
وي زمباب ةتحسین قدر• 

علي تسخیر واستخدام 
الفضاء  تكنولوجیا

تعزیز التنمیة الخارجي ل
في مجاالت الزراعة، 
ورصد الموارد الطبیعیة، 
والتاھب للكوارث، 

، واالستشعار عن بعد
 والتنبؤ بالمناخ.  

حمایة  نتعزیز األم• 
  الشبكات والبرامج

بناء مراكز االبتكار • 
والمجمعات الصناعیة 

 كجزء من التحول

: التدریس 5.0تعلیم ال• 
المجتمع  ةوالبحوث وخدم

 واالبتكار والتصنیع.
وضعت الحكومة • 

األموال جانبا لبناء مراكز 
 المناطقاالبتكار 

 الصناعیة.
في المائة  1تخصیص • 

 اإلجماليمن الناتج المحلي 
للبحوث لدعم البحوث في 
البرامج الوطنیة ذات 

 االولویھ.
 تحسین التعلیم العالي • 

تقدیم منح لبرامج • 
 الماجستیر والدكتوراه.

تعزیز قدرات افریقیا في • 
م ومجاالت العل

والتكنولوجیا واالبتكار 
 ومشاریع ریادة األعمال
من أجل التنمیة الزراعیة 

 ) SASTIEواالقتصادیة (
تطویر القدرات ذات • 

لنشر في باالصلة 
القطاعات الزراعیة 
والبیئیة من خالل بناء 
القدرات االفریقیھ في 
مجال العلوم والتكنولوجیا 
واالبتكار من أجل النمو 

 )BASTICاالقتصادي (
المبادرة االقلیمیھ لتعزیز • 

قدرات الموظفین وزیادة 
عدد النساء العالمات في 
الجامعات االفریقیھ 

)RISSCAW(  
البرنامج الرقمي االفریقي 

)AfriDAP( 

 



  


