ADEA gears for the Continental Validation Meeting in Egypt
prior to its 2017 Triennale in Morocco
Abidjan, 17th November 2016 –His Excellency Prof. Dr. Ashraf El Shihy, Minister for Higher
Education and Scientific Research of the Republic of Egypt, President of the African Union's
Specialized Technical Committee on Education, Science and Technology (STC-EST) and
Steering Committee Chairperson of the Association for the Development of Education in Africa
(ADEA) invited the Association to hold the 2017 Triennale Continental Validation Meeting in
Cairo, Egypt from 22ndto 23rd November 2016.The meeting will be followed by the 43rd Session of
the ADEA Steering Committee from 24th to 25th November.
The general objective of this continental meeting is to finalize the preparations for the ADEA
2017 Triennale that will take place in Marrakesh, the Kingdom of Morocco from 15thto 17thMarch
2017. The theme of the Triennale is "Revitalizing education towards the 2030 Global Agenda
and Africa’s Agenda 2063".
The Egypt continental validation meeting is the culmination of the preparatory work involving the
production and presentation of analytical work, online consultations as well as the following
regional consultation meetings:
1) Libreville, Gabon for Central Africa (30th – 31stMay), on sub-theme 4 - Building peace and
global citizenship through education;
2) Dakar, Senegal for West Africa (13th – 14thJune), on sub-theme 2 - Promoting science,
mathematics, and information and communication technology;
3) Rabat, Morocco for North Africa (13th – 14th June), on sub-theme 2 - Promoting science,
mathematics, and information and communication technology;
4) Luanda, Angola for Southern Africa (27th– 28thJuly), on sub-theme 3 - Implementing
education for African cultural renaissance and pan-African ideals;
5) Nairobi, Kenya for East Africa (30thAugust – 1StSeptember), on sub-theme 1 Implementing education and lifelong learning for sustainable development.
The Triennale thematic coordinators and quality assurance experts have consolidated and
reviewed the feedback emanating from these regional conferences, together with several
contributions to the analytical work – in the form of studies and research reports for each subtheme – and produced thematic syntheses. This continental meeting in Cairo will focus on
assessing the results of the preparatory work done so far, and agree on a roadmap for the
remaining work prior to the 2017 Triennale in Marrakesh.
Contacts:
Prof. Hany El-Shemy, Dean of Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt.
T. +202237742600 / +201110887333 | helshemy@hotmail.com
Mr. Mohamed Hagazy, Media Consultant of Ministry of Higher Education and Scientific Research of Egypt, T.
+201061075000 | msr_news@yahoo.com
Mr. Stefano De Cupis, Senior Communications Officer, T. +225 20 26 42 61 | s.decupis@afdb.org
Ms. Ramata Almamy Mbaye, Senior External Relations and Strategic Partnership Officer,
T. +225 20 26 55 59 | r.mbaye@afdb.org
Mr. Lawalley Cole, ADEA’s Working Group on Communication for Education and Development (WGCOMED)
Coordinator, T. +251 11 551770 Ext. 4198 | l.cole@afdb.org

اجتماع  AEDAالمنعقد بمصر والخاص بالتحضير لالجتماع العام على مستوى القارة
األفريقية لتطوير التعليم العالى  2017المقرر عقده فى المغرب
أبيدجان فى  2016/11/17يدعو معالي األستاذ الدكتور/أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بجمهورية مصر العربية ،ورئيس اللجنة الفنية المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا
ورئيس الجنة االستشارية العليا لرابطة من اجل تطوير التعليم في أفريقيا  ،لعقد اجتماع الرابطة بالقاهرة خالل
الفترة من  23 -22نوفمبر  2016والخاص بالتحضير لالجتماع األعلى الثالثي على مستوى قارة أفريقيا ،
وعقد االجتماع  43للجنة القيادية لرابطة من اجل تطوير التعليم في أفريقيا خالل الفترة من  25-24نوفمبر
بالفاهرة ايضا .
الهدف العام من هذا االجتماع القاري هو وضع اللمسات األخيرة لتحضيرات الرابطة ( ) AEDAلعقد
االجتماع األعلى الثالثي على مستوى قارة أفريقيا  2017المقرر عقده في مراكش ،المملكة المغربية خالل
 17-15مارس  2017والذى يهدف إلى "تطوير التعليم فى ظل األجندة العالمية  2030وأجندة أفريقيا
" 2063
وأن االجتماع التحضيري المنعقد فى مصر هو تتويج لعمل يتضمن إنتاج وتقديم األعمال التحليلية،
والمشاورات المباشرة وكذلك االجتماعات التشاورية اإلقليمية التالية والمنعقدة خالل عام : 2016
 .1السالم والمواطنة العالمية من خالل التعليم  :المنعقد فى مدينة لبيرفيل – الجابون (وسط أفريقيا )
خالل الفترة من  31 -30مايو
 .2الرياضيات والمعلومات و وتكنولوجيا االتصاالت  :المنعقد فى كل من داكار ،السنغال (غرب
أفريقيا) والرباط – المغرب (شمال أفريقيا) خالل الفترة من  14 – 13يونيو .
 .3التعليم والتعلم مدى الحياة من أجل التنمية المستدامة :المنعقد فى نيروبى – كينيا (شرق أفريقيا)
خالل الفترة من  30أغسطس –  1سبتمبر
وبناء على ذلك سيقوم المنسقين للرابطة وخبراء ضمان الجودة بدمج ومراجعة ردود األفعال الصادرة عن هذه
المؤتمرات اإلقليمية ،باإلضافة الى المساهمات الناتجة من العمل التحليلي والذى يكون فى شكل تقارير
لألبحاث ودراسات للموضوعات الفرعية وانتاج موضوعات خاصة باالجتماع القارى القادم .وسوف يركز
االجتماع القاري المنعقد فى القاهرة على تقييم نتائج األعمال التحضيرية التي تمت حتى اآلن ،واالتفاق على
خارطة طريق لإلعمال المتبقية قبل انعقاد المؤتمر األعلى القارى  2017في مراكش بالمملكة المغربية .

جهات االتصال
عن مصر :
أ.د  /هانى عبد العزيز الشيمى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة – مصر
helshemy@hotmail.com
T.+202237742600 - +201110887333
أ  /محمد حجازى – المستشار االعالمى لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
 101شارع القصر العنيى – القاهرة
msr_news@yahoo.com
T. +201061075000
عن منظمة : AEDA
ستيفانو دي كوبس  -كبير موظفي االتصاالت
, T. +225 20 26 42 61 | s.decupis@afdb.org
روماتا المامى مباي ،كبير العالقات الخارجية وشؤون الشراكة االستراتيجية
T. +225 20 26 55 59 | r.mbaye@afdb.org
الواللى كولى منسق االتصاالت للتعليم والتنمية بمجموعة العمل فى AEDA
 | l.cole@afdb.orgداخلىT. +251 11 551770 4198 .
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