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AETF/ADM/COMM/PR/02 

 

  

 

 

PACCI -AAU للصندوق االئتماني للتعليم  لجنة تنظيمية يعيّن 

  )AETF(األفريقي
 

 بالغ صحفي

 

( والقطاع الخاص PACCI)غرف التجارة والصناعة األفريقية  وعموم( AAUاتحاد الجامعات األفريقية ) عيّن 

اللجنة من علماء أفارقة  (. وتتألف هذهAETFالصندوق االئتماني للتعليم األفريقي ) بإنشاء لجنة تتكلف (APSSاألفريقي )

واثنين من  إفريقيا،ونائب رئيس هندي سابق لجامعة بشرق  األفريقية،وبعض ممثلي المؤسسات  أعمال،ورجال  بارزين،

  كبار المستشارين.

 

للتعليم العالي بعضوية  هو هيئة ( وAAUجدير بالذكر أّن اتحاد الجامعات األفريقية والمعروف اختصارا ب ) 

 (PACCIغرف التجارة والصناعة األفريقية المعروفة ب ) عموم اإلفريقية، و جامعة في جميع أنحاء القارة 400أكثر من 

واألعمال بالقارة ، وقّعا على اتفاقية شراكة استراتيجية في مارس  و التي تمثل المصلحة الجماعية لغرف التجارة والصناعة

 هذه األساسي من .الهدف السمراء  بين القطاعين األكاديمي و الخاص في القارة تحسين العالقات  و لتعزيز الحوار 2021

ي إطار المجموعات االقتصادية التعليم والتجارة واالستثمار ف االتفاقية هو توسيع التعاون والتكامل إفريقيا  في مجاالت

 .(AfCFTA( ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية )RECsاإلقليمية )

 

( لجمع األموال AETFخالل التوقيع، اتفق الطرفان على إطالق صندوق االئتمان للتعليم األفريقي ) 

المهارات الصحيحة المطلوبة لتحويل القارة إلى  مرن قادر على إنتاج لتطوير وتعزيز نظام تعليم أفريقي المالية والمساهمات



 

AFRICA EDUCATION TRUST FUND ORGANIZING COMMITTEE             |      FEB 20-2022      |         2 
 

في جميع التخصصات وتطوير  قوة اقتصادية من خالل تنمية القدرات البشرية والمنح الدراسية األكاديمية وتطوير المناهج

 (.TVETالبنية التحتية للتعليم العالي األفريقي وأنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني )

 

 AAU-PACCIالشراكة  التفاقية االساسيةالخالصات أحد  (AETF)ئتماني للتعليم األفريقي الصندوق اال يعد  

لجنة عليه  تعملما  هو االتفاقية ومن مخرجات من جانب اخر االخيرة.  (APSSالتي رفعتها قمة القطاع الخاص األفريقي )

وبيئة أعمال تمكينية في  من أجل مناخ قانونيةوثيقة  وصياغة من تمويل (UNECAاألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا )

 .إفريقيا

 

، الذي فوضه الطرفان لتنسيق البرامج في APSSوبتنسيق مع  2022فبراير  3وفي اجتماع افتراضي ُعقد في  

( خبيراً في التعليم العالي األفريقي من قبل نائب رئيس الجمعية، السيد 15االتفاقية، تم افتتاح لجنة تنظيمية من خمسة عشر )

Ben Acheampong وترأس اللجنة الدكتور .Ekwow Spio-Garbrah ،وهو دبلوماسي غاني ووزير سابق للتعليم ،

 :أعضاء اللجنة اآلخرون وكالتالي  سابق للتجارة والصناعة. ووزير 

 أوغندا / الهند  فخري ،مستشار  Raju Chandrasekar بروفسور -

  PACCIالمدير التنفيذي ،  Kebour Ghenna السيد -

  AAU نائب رئيس Theresia Nkuo-Akenji  بروفسور -

  AAU األكاديميالمدير السابق للبحوث والتخطيط  Jonathan Mba  بروفسور -

الرئيس / المدير التنفيذي ، المعهد العالمي للتخطيط والتنمية المستدامة ، الواليات  Margret King  بروفسور -

 المتحدة األمريكية

  APSS   Sam Ndoga بروفسور -

 غانا Laweh Open University , رئيس جامعة  Goski Alabi بروفسور -

، كلية الطب والعلوم الصحية ، جامعة ستيلينبوش ، جنوب أفريقيا  باحث Jeannine Uwimana- Nicol دكتور -

 . رواندا والجامعة

مدير مختبر البحث و التطوير و االبتكار سمارتيالب التابع للمدرسة المغربية للعلوم , دكتور ابراهيم البحيري -

 المهندس، المغرب

 بوتسوانا، MD مجموعة  شبكة األعمال العالمية  John Binnie Kauya السيد -

 سفير ، جامعة غامبيا  طالب  Ousman Touray  السيد -
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 للخدمات االستشارية ThinQfamالشريك الرئيسي ،  Adedayo Dayo-Dunmoye السيد -

 أخصائي السياسة العامة والتنمية Jones Williams السيد -

  مجلس األعمال األفريقي.………  السيد -

 

  للجنة عضوان استشاريان هما:و

 ، نيجيريا RHEMAرئيس  Abu Bako  السيد -

  Francis Mangeni دكتور -

 

 التفاهم،اللتزامهما بتنفيذ مذكرة  PACCI و APSS بال AAU رئيس J. Wendell Addy ،السيد أشادو  

( لتحقيق أهداف ABCوأقر باألدوار المهمة التي يجب أن تلعبها المنظمات الشقيقة األخرى مثل مجلس األعمال األفريقي )

ال سيما في تحويل المواد الخام من  عنه،عامل تمكين ال غنى  المهارية في القاّرةتلبية االحتياجات وأوضح أّن مذكرة التفاهم. 

  (AfCFTA)ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية(REC)اإلقليمية أجل نجاح المجموعات االقتصادية 

 

واألوساط إلى أن الصناعة  Kebour Ghennaالسيد  ،PACCIأشار المدير التنفيذي لـ  الموجزة،في كلمته و 

 PACCIولهذا السبب تلتزم  االقتصادي،تعمل جنبًا إلى جنب لتصبح محرًكا قويًا لالبتكار والنمو يجب أن األكاديمية  الجامعية

،  Theresia Nkuo-Akenji، البروفيسور AAUيس الدعم الكامل. وأكد كل من نائب رئ لهاوتقدم بالكامل بهذه المبادرة 

 لنجاعة ربط عالقات التكاملالكامل تقديراً   AAUل  ، دعم Olusola Oyewoleواألمين العام للجمعية ، البروفيسور 

 .االقطاب الصناعيةبين الجامعة 

 

، باالحتراف  Ekwow Spio-Garbrahالدكتور  الرئيس،وعد  االفتتاح،الذي ألقاه بعد  التنويه في خطاب 

واحتضان الخبراء اآلخرين وكذلك العمل مع الوكاالت األخرى ذات المبادرات المماثلة ، مثل بنك التنمية  عملوالكفاءة في ال

 أيًضا في إدارة صندوق استئماني للتعليم لبناء القدرات في مؤسسات التعليم العالي األفريقية. شرع الذياألفريقي ، 

 

 

  

jwaddy@africaprivatesectorsummit.org 
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