بسم اهلل الرحمن الرحيم
رابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية
ورشة عمل حول:
دور الخريجين في مساندة مسيرة القناة العالمية بجامعة إفريقيا العالمية
يهدف البرنامج للتعرف على أخبار الخريجين وأنشطة الروابط الفرعيات والمنسقيات
وذلك إلعطاء المزيد من المعلومات عن الخريجين وتعزيز التواصل بين الجامعة
والخريجين.

الرسالة:
إبراز دور خريجي جامعة إفريقيا العالمية محلياً واقليمياً وعالمياً.

الهدف االستراتيجي لبرنامج الرابطة:
 .1تناول قضايا الخريجين وهمومهم والبحث عن الحل المناسب.
 .2إبراز الدور الريادي للجامعة في تنمية المجتمعات من خالل نشر التعليم.
 .3تشجيع التواصل بين الجامعة والخريجين.
 .4تناول القضايا اإلستراتيجية والحيوية للمجتمعات الخريجين ،بهدف تعزيز
التواصل بينهم وبين الجامعة والسودان ككل.

الهدف التشغيلي لمكتب الرابطة:
 .1توفير مادة اعالمية عن الخريجين ومجتمعاتهم.

العناوين المقترحة السم مكتب الرابطة:ـ
 .1أخبار الخريجين داخلياً وخارجياً .
 .2نافذة على مجتمعات الخريجين.

 .3قضايا أفريقية ( الواقع وآفاق المستقبل).
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 .5ملفات افريقية.
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يتم طرح هذه الموضوعات في إطار سلسلة من الحلقات بهدف ربط الجامعة
بالخريجين ودولهم من جهة ورفد األطراف الخارجية بالمعلومات الصحيحة عن
الجامعة باعتبارها جزءاّ أصيالّ منها ،ويمكن أن يلعب هذا البرنامج دو اًر مهماً في
ترسيخ العالقات السودانية اإلفريقية من خالل الموضوعات التالية:ـ

أوالً :التعرف على عدد الخريجين والدول التي ينتمون إليها ومناصبهم.
ثانيا :التعرف على الدول ذات التأثير السياسي في القارة األفريقية التي يمكن
أن تؤدي دو اًر ايجابياً في خدمة قضايا السودان ومن هذه الدول:ـ

( السنغال ،كوت ديفوار،غينيا ،غانا ،نيجيريا ،جنوب إفريقيا ،ـكينيا ،إثيوبيا ،تنزانيا،
تشاد ،الكاميرون) ،على أن يشمل التناول اإلعالمي لهذه الدول عدة محاور إستراتيجية
وهي:ـ
 .1التاريخ السياسي.
 .2نظام الحكم.
 .3النظام االقتصادي.
 .4التركيبة االجتماعية.
 .5التركيبة الثقافية.
 .6إبراز دورهم في التفاعل مع قضايا السودان.
ثالثا :دور المنظمات اإلفريقية تجاه قضايا السودان:ـ
 .1االتحاد اإلفريقي.
 .2اإليقاد.
 .3تجمع الساحل والصحراء.
 .4الكوميسا.
 .5االكواس.

رابعا :القضايا اإلفريقية وارتباطها بالنظام العالمي:ـ
 .1الفقر في إفريقيا واستراتيجية اختزاله.
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 .2االيدز واألمراض المستوطنة في إفريقيا.
 .3الشباب اإلفريقي والهجرة إلى أرض األحالم.
 .4المساعدات المشروطة ودورها في إفريقيا.
 .5قضايا الحكم واشكالية الديمقراطية في إفريقيا.
 .6األزمة المالية العالمية وتداعياتها على إفريقيا.

خامسا :األزمات في إفريقيا:ـ
 .1قضايا الحدود والنزاعات اإلثنية في إفريقيا.
 .2االنقالبات العسكرية األسباب والمآالت.
 .3القرصنة في إفريقيا صناعة من؟.
 .4األبعاد اإلستراتيجية للقواعد األجنبية في إفريقيا.
 .5التدخل اإلسرائيلي في إفريقيا.
 .6حقوق اإلنسان في أفريقيا.
 .7أخرى.

سادسا :القضايا االجتماعية في إفريقيا ( المناسبات الدينية ):ـ
 .1شهر رمضان في إفريقيا.
 .2األعياد الدينية في إفريقيا.
 .3تقاليد الزواج والتعازي في إفريقيا.
 .4العادات والتقاليد في االحتفاالت الشعبية (موسم الزراعة ،الحصاد ،االحتفاالت
الوثنية).
 .5التعليم واستراتيجية تفعيل البعثات التعليمية في إفريقيا.
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سابعا :السودان وإفريقيا:ـ
 .1دور السودان في دعم حركات التحرر اإلفريقية.
 .2دور السودان في ربط الثقافة العربية اإلفريقية.
 .3مشكلة جنوب السودان وتأثيرها على الدول اإلفريقية.
 .4أزمة دارفور وأثره على العالقات السودانية اإلفريقية.
 .5اتفاقية مياه النيل وتأثيرها على استقرار منطقة حوض النيل.
 .6أبعاد التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا.
 .7السودان واستراتيجية حسن الجوار اإلفريقي.

ثامنا  :أهمية البرنامج:
تبرز الحاجة إلى مثل هذه البرامج وذلك نظ اًر للظروف الدولية الراهنة وما تتعرض له
الدول اإلفريقية من العولمة الثقافية واألعالمية ،فالطريق األنسب لمواجهة تلك العولمة
المستهدفة للقيم اإلفريقية وثقافتها هي وضع خطة مدروسة واستغالل القدرات سواء على
المستوى الفردي أو الجماعي أوعلى المستوى الثنائي للتصدى لمثل هذه المحاوالت التى
تسعى إلى تفتيت اواصر التعاون بين الدول .ومن هنا تبرز أهمية مثل هذه البرامج
اإلعالمية الهادفة ،من أجل خلق المعلومات الحقيقية عن الخريجين وثقافات مجتمعاتهم.
وكذلك يمكن أن تكون أداة لنقل الموروثات الثقافية والفكرية والحضارية لسودان والوطن
العربي إلي القارة اإلفريقية.
باهر بإذن اهلل تعالي.
إننى متفائل أن البرنامج سيحقق آجالً أم عاجالً نجاحاً اً

د.كما ار عباس

رئيس رابطة
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الخريجين .

