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 اعتبارا   من أغسطس 2020
 

 

$214.9m 
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 من خالل التبادالت األكاديمية بما في ذلك تعزيز  ة كبيرةإقتصاديجدوى تحقيق ل

 مراكز التميز اإلقليمية لتدريب الجيل القادم من العلماء الزراعيين

ابط مع منصة فعالة لدعم صغار المزارعين من خالل الروتوفير لتقوم الجامعات ب •

الخاص والمجتمعات الريفيةالبحوث والقطاع الزراعة الوطنية ونظم 

 

 

195       1046 
 
 
 
 

 
 

575

 الزراعية لتدريب والبحوثل الفعال دعملمناصرة السياسات الوطنية واإلقليمية ل •

 على مستوي الدراسات العليا

 

 التشغيليةروفورم عمل  بيئة

ي لتحقيق النمو الزراع (%6)الماهرة  الماهرة في الموارد البشرية الشديد نقصال •

 4من كل فقط  1(؛ CAADPلتنمية الزراعية )لوتحقيق أهداف البرنامج الشامل 

 هى أنثيعلماء 

  الزراعة الوطنية نظم الجامعات بحاجة إلى أن تكون مرتبطة بشكل أفضل مع 

 البحوث والقطاع الخاص والسياسة الوطنيةو

  المتاحه فرص العمل معالتكيف  درجة عالية من إلىمحتاجون الخريجون 

  لمزارعين وفقراء الريفالمقدمة يجب أن تلبى إحتياجات صغار االبحوث 

  ضعف األجور وعدم كفاية المرافقل: وذلك االستثمار في التعليم العاليعدم كفاية 

واالستفادة من  رشاديةإلقلة الخدمات االميدانية ووث ونقص األموال الالزمة للبح

 البحوث

  بين الجامعات األفريقيةفيما محدودية التعاون والشراكات 

  مع أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وطيدةلديها عالقات  ةفريقياألمعظم الجامعات 

 

 

 

 
 

53%  
 

 
 

 
 
 

51%  

 
 

 

 
 
 

98%  

 
 
 
 

 

63%  

 

  

 

خريجى الماجستير من  المنح البحثية من    

ورم باإلنابة عن تم تعبئتها بواسطة الروف

 الجامعات األعضاء

 

نع ةبانإلاب مروفورال ةطساوب اهتئبعت 

 مت ءاضعألا تاعماجال

أحداث التواصل من  من خريجى الدكتوراة 

تم عقدهاالتى   

طالب التعليم والتدريب من 

الذين تم  والمهني التقني

 دعمهم 

من طالب الجامعات 

على مستوى  المدربين

 البكالريوس

من حملة زمالة ما بعد الدكتوراة تم  29من خالل 

 29وماجستير  73درجة دكتوراه و  52تدريب 

ريوس بكال  

إطار برنامج طالب مدعومين فى من ال

  RECAP دى ريادة األعمالروفورم لتح

927 

المحرومين  بدعم الشبا

  مواصلة التعليم من 

 

ثاأنمن الخريجين    

 االن نيريجالخمن 

مهانيعملون في بلد  

عقود  لديهم الخريجينمن 

طويلة  أو ةدائم عمل

 األجل

 ورقة ينشر نيالخريجمن 

األقل  واحدة على علمية

سنويا   في مجلة محكمة  

 اتيحت لهم نيالخريجمن 

 6في غضون  فرص عمل

الدراسة إكمال أشهر من  

26%
% 

أفريقيافى الجيل القادم من العلماء  تدريب  
 

المنتدى اإلقليمي للجامعات لبناء القدرات في مساهمة 

 أفريقياالتحول الزراعي في عملية في  الزراعة

؟من نحن  

فى أفريقيا كشبكة فى  تأسس المنتدى اإلقليمي للجامعات لبناء القدرات في الزراعة

 أفريقيا   دولة 38جامعة عضواً في  129، وهو عبارة عن اتحاد يضم 2004العام 

 ؟روفورم لماذا نشأ

45% 

 

على المستويات  يتمتعون بمواقع نفوذ نيالخريجمن  

و المحليةاإلقليمية و الوطنية  الحكومية  

 
 تقرير اإلنجاز
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التغيرات    

 

  بتحسين سبل خريجون استباقيون مبتكرون وذوو مهارات والتزام

لية التحول في العيش في المناطق الريفية وقادرون على قيادة عم

 .أوطانهمالزراعة في 

 مع أصحاب المصلحة على طول سلسلة  قرب تعمل الجامعات عن

 صغار المزارعين. تحدياتالقيمة لمعالجة 

 تبادل ل شبكة متكاملة من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطالب

 والموارد.األساليب الجديدة وه وجيالخبرات والتكنول

 في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها. التواصل شبكة زيادة إبراز 

 الحكومات  المزيد من االستثمار في التعليم الزراعي العالي من

 والهيئات اإلقليمية والشركاء.

 م والتكنولوجيا واالبتكاروزيادة استخدام العل (ST&I لدعم )

 . التحول الزراعي

 شراكةفى الإستراتيجيتنا 

جامعات الة نركز على الشراكات التي يعزز بعضها البعض مع شبك

من أعضاء هيئة التدريس والخبراء  30,000التي تتألف من أكثر من 

ث وغير األكاديميين والمنظمات غير الحكومية ووكاالت البح

والمتعددة األطراف و والتطوير اإلقليمية والجهات المانحة الثنائية 

 .القطاع الخاص المزدهر

 

 المستقبل آفاق

  تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقوية المؤسسات

 والتعاون

  الزراعي مع جمعيات المزارعين والمعاهد العالي التعليم تكامل

الوطنية للبحوث الزراعية ووكاالت اإلرشاد والتنمية والقطاع 

 الخاص.

 على  في برامج الماجستير والدكتوراه وسعاالستثمار بشكل أ

 .ةالتشغيليالقدرة زيادة مخرجات البحوث و تطويرقليم واإل مستوى

 
 تعزيز التعاون اإلقليمي والشراكات العلمية األخرى

  وعةمالمجإقامة شراكات علمية على الصعيد العالمي مع 

لبحوث الزراعية الدولية والجامعات ومعاهد البحوث ل ةاالستشاري

 ات الناشئة والصناعية.يفي االقتصاد

  في جميع أنحاء  التعليم الجيدزيادة فرص الحصول على وتيسير

 القارة.

 لدراسات العليا وإنشاء برامج ما بعد الدكتوراهدعم ا. 

مجموعة متنوعة من  شكلونالخريجون يالتوظيف: 

 احتياجات رأس المال البشريلسد  الوطنيين

 إلى العام 2004الماجستير من العام   : يشمل كل خريجيمالحظة

حاله: اآلثار  تم الحصول على هذه النتائج من دراسةحيث  2020

 . 2020 روفورممشروعات  على تنفيذ المرتبه

 التمويل عبر مجموعة من التخصصات الزراعية

  تشمل جميع المنح بموجب نظام المنح التنافسية :مالحظة

(CGS)   والمنح الراعية (NG) 

 

 المنتدى اإلقليمي لبناء القدرات في مجال الزراعة فى الجامعات األفريقية 
 ماكيريري لالرئيسي  ىجامعالحرم ، الاردن قمرتفعات  151/155 أرض قطعة

 اكمباال، أوغندويندقيا  16811صندوق البريد 
 256414534153+ )مكتب( | الفاكس: 256417713300+ هاتف:

 secretariat@ruforum.org البريد اإللكتروني: 

 :اتصل بنا

ruforumnetwork 

blog.ruforum.or
g 

ruforumsec 

ruforumnetwork 

ruforumnsec 

RUFORUM Network 

 2020-1992منحة ممولة  400    

 
 تقرير اإلنجاز

 
 تقرير اإلنجاز



 

الجامعات األعضاء 129  

دولة 38  

 يوغندا –كمباال بالروفورم 

تستضيف جامعة مكاريري أمانة 
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 التوسع التدريجي 2004 -2020 تم التوسع في البلدان وداخل البلدان

 
 تقرير اإلنجاز

 

 كينيا 

 

  

 

 يوغندا

  

  

 

مالوى  

 

 زيمبابوى 

  
 

 موزمبيق 

  روفورم فى الوقت الحاضر 

 ونيروبى و موى  يرتونإيق

  وكينياتا وجوموكينياتا

  

 جامعة مكاريري

  

كلية بوندا الزراعية 

 جامعة أفريقيا و

 يمبابويجامعة ز

 نإدواردو مونداال
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 رؤيتنا
 

 

ز التنمية  ضة بالحياة وقادرة عىل إحداث التحولنابجامعات   لتحفي 

 فيها الزراعية المستدامة والشاملة لتغذية أفريقيا وخلق الرخاء

 
 
 

 مهمتنا

 

ي تستجيب لطلبات 
تعزيز قدرات الجامعات عىل تشجيع االبتكارات الت 

ز ذوي  ز وسالسل القيمة من خالل تدريب الباحثي   كفاءهالصغار المزارعي 

، وا ذاتونواتج البحوث الموجهة  العالية لحفاظ عىل عالقات العمل التأثي 

ي 
ز
ز والمز  التعاون ز الباحثي  ي السوقبي 

ز
ز والجهات الفاعلة ف ومؤسسات  ارعي 

 والحكومات ةالمناص المؤسسات البحوث الزراعية الوطنية و 
 
 
 

 دوافعنا
 

 

ي إفريقيا بحث إصالحب يتطل"
ز
 الزراعة ف

 
 علمي ا

 
 مبتكر  ا

 
هج ا

ُ
 ون

 
للتعليم  ا

 يحتاج قطاع التعليم إىل أن يكون أكير ارتباطو والتوعية. 
 
بالتحديات  ا

ي تواجه المجتمعات الريفية 
 نوا جزءبناء قدرات الشباب ليكو و الجديدة الت 

 
 ا

 ". القطاع الزراىع عملية إصالحمن 
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 أهدافنا االستراتيجية
 
 

ز  ابطبناء الي   ية  نميةلت هتخصصمشبكات الال بي   و الموارد البشر

ة والقدرة زيادة اإلنتاجية الزراعيلالقدرات المطلوبة لرفع 

ي أفريقيا
ز
 التنافسية ف

 

ي يتم تطويرها و البحوث نتائج كافة   ابةستجاضمان 
المعارف الت 

ي سلسلة القيمة احتياجات ال  اتالجامعب
ز
لجهات الفاعلة ف

ي نظ إستخدامها و 
ز
ز ال م اف  عملية اإلصالحغذية الزراعية لتحفي 

 

 

ز الجامعات  اتيجيا لتمكي  تنظيم الموارد وتخصيصها اسي 

 حيةالتحول إىل كيانات مؤسسية القدرة عىل الفريقية من 

 مشاركةتستجيب للتطلعات والظروف الوطنية من خالل 

 المعارف والعمل الجماىعي 

 
 

 

                                                                                                           

 تقرير اإلنجاز
ر

ة رؤ  تنفيذ المهام الموكلة تقرير اإلنجاز  أفارقةساء للروفورم بواسطة لجنة العشر
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ة رؤ تقرير اإلنجاز تنفيذ المهام الموكلة   أفارقةساء للروفورم بواسطة لجنة العشر

 تقرير اإلنجاز

                                                                                              
 

ة رؤساء دول  عقدت اللجنة المكونة من عشر

( المنارصة للتعليم C10وحكومات أفريقية )

ي أقرتها 
ي إفريقيا والت 

 
والعلوم والتكنولوجيا ف

ي يناير 
 
ي ف

، أول 2018جمعية االتحاد األفريق 

قمة غير عادية استضافتها حكومة جمهورية 

ة   الفي 
 
ي  2018نوفمير  3-2مالوي ف

 
ف

ة  -ليلونغوي  ر

امات  خط مع ثالثة الي  

ي ال1رئيسية تشمل: 
 
تعليم ( االستثمار ف

ي 2والعلوم والتكنولوجيا 
 
( تعزيز التعليم ف

اك القطاع الخاص. 3أفريقيا و   ( إشر

مية لبناء تم تكليف منتدى الجامعات اإلقلي

ي الزراعة )
 
(، RUFORUM-روفورمالقدرات ف

ة اإلعالنية ل النشر

ي
 
 RUFORUM atروفورم ف

a Glance كاء آخرين ( بالتعاون مع شر

اف عىل تنفيذ أنشطة محددة عىل النحو  لإلشر

ة المنصوص علي ي خطة عمل لجنة العشر
 
ه ف

C10ع هذه األنشطة كما تم اسنادها ، وتق

يك ضمن أربعة لـ ي القيادة أو كشر
 
روفورم، إما ف

: 1مجال األولوية مجاالت ذات أولوية، 

تفعيل صناديق دعم التعليم والعلوم 

ي أفريقيا؛
 
: 4مجال األولوية  والتكنولوجيا ف

 تعزيز تطوير المعلمير  واستبقائهم؛ 

 

 

 

تعزيز التعليم والتدريب : 5مجال األولوية 

ي وتنمية المهارات للتوظيف؛
ي والمهت 

 

: تعزيز التعليم العالي

 والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 

ي  129الروفورم هو شبكة تضم 
 
 38جامعة ف

ي إفريقيا 
 
حيوية رؤية هي : "تعمل تحت دولة ف

ي التنمية
الزراعية  واصالح الجامعات تساعد ف 

الشاملة واستدامتها ألجل توفير الغذاء وتطور 

روفورم ". تم إنشاء وإزدهار القارة األفريقية

لتوفير منصة للتواصل واستقطاب الموارد 

وترشيد استخدامها وتعزيز ربط الجامعات 

ي عمليات الت
 
ي األعضاء ومساهمتها ف

 
نمية ف

روفورم لألطر القارية إفريقيا. تستجيب برامج 

ي بما 
 
نامج الشامل لتنمية الزراعة ف ي ذلك الير

 
ف

ي CAADPإفريقيا )
 
( وأجندة العلوم للزراعة ف

اتيجية التعليم القاري S3Aإفريقيا ) ( واسي 

اتيجية االتحاد CESAألفريقيا ) ( واسي 

ي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
األفريق 

اتيجية STISA 2024ألفريقيا ) ( واالسي 

. القارية للتعليم والتدر  ي
ي والمهت 

 يب التقت 

فيما يىلي ملخص باإلنجازات مقابل كل من 

. تم تقديم هذا التقرير لروفورم المهام الموكلة

ة جائحة كورونا  مع العديد  19عىل خلفية في 

من القيود والتحديات. 

التقت 

و مجال األولوية 7 

المقدمة  

ش

ة ع مل  و

مالوي. تبنت المجموعة الع

إعالن القمة 

RUFORUM  رفوروم أنظر

Flyer  و  لمحة 

https://ruforum.org/sites/default/files/C10%20Lilongwe%20Declaration%20on%20Education%2C%20Science%20and%20Technology.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/C10_Draft_Action_Plan.pdf
https://www.ruforum.org/ruforum-glance-0
https://www.ruforum.org/ruforum-glance-0
https://www.ruforum.org/ruforum-flyer
https://www.ruforum.org/ruforum-flyer
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منتدى كشريك مسؤل عن ايجاد تمويل خاص مع الشركاء اآلخرين وهم:  10هذا األمر كلفت به لجنة الـ 

وبنك التنمية  (ADEA)ورابطة تطوير التعليم في إفريقيا روفورم  الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة

 : 1.1ي اإلجراء االستراتيج

خصيص صندوق خاص لتسهيل تدريب أعضاء ت

على مستوى  يئة التدريس من اإلناث بالجامعاته

  2063إلتحاد الدعم رؤية أجندة  ةالدكتورادرجة 

 للتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين

 

  

                                                                                              
 

                                                                                              
 

  

                                                                                              
 

 التعليم والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا تمويل : تفعيل صناديق1مجال األولوية 

  
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 

الروفورم )RUFORUM( تدريب 536 طالب دكتوراه 44٪ منهم من اإلناث. 

                                                                                              
 

 

  
 
 

  

                                                                                              
 

 

   شرةلجنة العبواسطة  الروفورم: النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها مقابل كل مهمة تم تعيينها لـ 1الجدول 

العمل االستراتيجي      النتائج الرئيسية بحلول أغسطس 2020

 
 تقرير اإلنجاز

 
االلتزام 1: االستثمار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا 

األفريقي )AfDB( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( كشركاء رئيسيين آخرين. 

 

 لتحديد حالة مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار )ST&I( في إفريقيا تم تكليف خمس دراسات 

( ومنتدي  RUFORUM( بدعم من روفورم )حالة قطرية )يوغندا والسودان وليبيريا ومالي وموزمبيق

 )RUFORUM( باإلضافة إلى ذلك ، قامت منظمة الروفورم .)FAWoVC( مديرات الجامعات في إفريقيا

بإجراء دراسات مماثلة في الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وناميبيا وزامبيا. توفر هذه 

الدراسات خط األساس الذي سيتم استخدامه لقياس التقدم المحرز في التدخالت لزيادة مشاركة المرأة في العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكارات. وبالمثل دعمت منظمة RUFORUM خالل الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019 عقد 

الندوة الثالثة لمديرات الجامعات االفريقيات )FAWoVC( )انظر الفيديو( الذي ضم 45 من القيادات النسائية 

من جميع أنحاء إفريقيا. أوصت الندوة باالستفادة من األدلة على التفاوت بين النساء في العلوم والتكنولوجيا 

واإلبتكار للدعوة إلى التغيير ومكافأة األفراد أو المؤسسات التي سعت إلى تعزيز تبني النساء لنهج العلوم 

والتكنولوجيا واإلبتكار وجدولة المحادثات المهنية من عالمات بارزات لغرس التغيير في العقلية خاصة بالنسبة 

لألطفال اإلناث. 

 

كما قدمت الروفورم )RUFORUM( مقترحات إلى العديد من وكاالت التنمية لدعم المبادرة اإلقليمية لتعزيز 

قدرات الموظفين وزيادة مجموعة العالمات في الجامعات األفريقية )RISSCAW(. هذا يساهم ذلك في زيادة 

مشاركة المرأة في التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكارات. عالوة على ذلك اعتمدت زماالت الروفورم 

)RUFORUM( الجديدة ومبادرات المنح البحثية 50٪ من الفرص للمتقدمين من اإلناث. حتى اآلن دعمت 

https://www.ruforum.org/sites/default/files/FAWoVC%20Gender%20Study_Final%20Report.pdf
http://www.afjrd.org/jos/index.php/afjrd/article/view/2061/217
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Final%20Report_Gender%20STI%20_Mozambique_19Dec19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oE7_EGxt6YE&feature=youtu.be&list=UUvLPRhhEHLSFE8Gc15mGLZg
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Assessment%20report.pdf
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 : تعزيز تطوير المعلمين واالحتفاظ بهم4مجال األولوية 

  
االلتزام 2: تعزيز التعليم في أفريقيا 

 المدربين في القارة. األساتذةبشكل كبير من تكلفة تدريب الدكتوراه ويزيد من االحتفاظ ب

زيادة المعلمين : 4.1 اإلجراء االستراتيجي

المؤهلين في الدول األعضاء على جميع 

المستويات مع إيالء اهتمام خاص بالعلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومهارات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا 

 الرقمية

: تعزيز نشر 1.5اإلجراء االستراتيجي 

وتنفيذ االستراتيجية القارية للتعليم والتدريب 

 التقني والمهني

 كشركاء رئيسيين آخرين. (AfDB) فريقيوبنك التنمية األ (ADEA)تطوير التعليم في إفريقيا 

 

طالبًا إضافيًا في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من بنين  275تدريب ( RUFORUMروفورم ) دعم

( في 18( وزيمبابوي )1وغندا )ي( و8( وجنوب إفريقيا )10اميبيا )( ون93( وكينيا )135( وغانا )10)

، ليصل إجمالي طالب ن جنبًا إلى جنب مع طالب الجامعةب بين األقراالتدري -مجاالت التعاون واألقران 

مع طالب الجامعة. عالوة  طالبًا مدعومين في التدريب التعاوني 1046التعليم والتدريب التقني والمهني إلى 

بًا شا 120، تم تدريب التعليم والتدريب التقني والمهنيمن خالل االرتباطات التعاونية مع مؤسسات  على ذلك

، ليصل إجمالي عدد الشباب غير الملتحقين األعمال حاضناتخارج المدرسة على ريادة األعمال الزراعية و

 شابًا تم تدريبهم على إنتاج المحاصيل الزراعية عالية القيمة. 927بالمدارس إلى 

كلفت قمة مجموعة الدول العشر )C10( مفوضية االتحاد األفريقي )AUC( والنيباد )NEPAD( والوكالة 

األلمانية للتعاون الدولي )GIZ( ككيانات تنفيذية رئيسية لهذا العمل مع الروفورم )RUFORUM( ومنظمة 

العمل الدولية )ILO( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو- UNESCO( و CAPA و ورابطة 

تم تعيين لجنة العشرة دول األعضاء بهذا اإلجراء ككيانات مسؤولة مع الروفورم )RUFORUM( والمعهد 

الدولي لبناء القدرات في إفريقيا )IICBA( كشركاء رئيسيين آخرين. 

 

 استمر روفورم )RUFORUM( في تسهيل تعيين اساتذة الجامعات لتدريب الدكتوراه في جامعات مختلفة في 

إطار برنامج مساعدي التدريس للخريجين )GTA( )انظررابط GTA(. خالل العام تم دعم 51 عضو هيئة

تدريس إضافيًا لتلقي تدريب لدرجة الدكتوراه في 25 جامعة ليصل العدد اإلجمالي الذي تم تعيينه إلى 138 

)97 ذكًرا و 41 أنثى(. بالفعل 16 منهم قد أكملوا التدريب. حاليًا هنالك 289 )217 ذكًرا و 72 أنثى( أكاديميًا 

من 35 جامعة يتلقون تدريبهم والهدف هو تدريب 325 دكتوراه بحلول عام 2022. يهدف برنامج مساعدة 

التدريس للخريجين )GTA( إلى زيادة أعدا

 
العمل االستراتيجي      النتائج الرئيسية بحلول أغسطس 2020 

 : تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات للتوظيف5مجال األولوية 

 
 تقرير اإلنجاز

 
 تقرير اإلنجاز

د هيئة التدريس في الجامعات من حملة درجة الدكتوراة في 

الجامعات األفريقية بموجب ترتيب شراكة بين الجامعات األعضاء في الروفورم )RUFORUM( مما يقلل 

باإلضافة إلى ذلك، قدمت مؤسسة كارنيجي في نيويورك منحة لمدة عامين )1.5 مليون دوالر أمريكي( لدعم 

أبحاث 42 من مساعدي التدريس للخريجين. 

https://www.ruforum.org/gta
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: توفير برامج 2.5اإلجراء االستراتيجي 

االرتباط العملي وتعزيز احتضان التدريب 

 عمال وريادة األعمالعلى األ

والوكالة األلمانية للتعاون  (NEPAD) والنيباد (AUC) مفوضية االتحاد األفريقيلتم تخصيص مجال العمل هذا 

 باعتبارها كيانات تنفيذية رئيسية. (RUFORUMروفورم )وال( GIZ)الدولي 

 

RUFORUMالروفورم )ب(FAPA) الخاص  في إطار برنامج المرفقات الميدانية

بناء قدرات  :5.3  اإلجراء االستراتيجي

مدربي التعليم والتدريب التقني والمهني 

وأصحاب المصلحة وإعادة صياغة 

العالمة التجارية للتعليم والتدريب التقني 

والمهني لتحسين الوصول واإلنصاف 

 والجودة والمالءمة

لتعاون الدولي والوكالة األلمانية ل (NEPAD) والنيباد (AUC) مفوضية االتحاد األفريقيلهذه المهمة  اسنادتم 

(GIZ )  الروفورم باعتبارها وكاالت تنفيذية رئيسية معRUFORUM  ورابطة تطوير التعليم في إفريقيا

كينيا و تكنولوجيا الكائنات الحية الدقيقة األصلية )IMO( ومناولة / تسويق الكسافا بعد الحصاد. 

والدعوة وريادة األعمال. هذا أمر أساسي في تمكين أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني لتزويد الشباب 

بمهارات مبتكرة في أسواق العمل سريعة التغير. 

)ADEA(  وبنك التنمية األفريقي )AfDB( ومنظمة العمل الدولية واليونسكو كشركاء. 

 

( تدريب تعزيز المهارات لـ 185 مدربًا في مجال التعليم والتدريب التقني  RUFORUM( دعم رفورم 

والمهني في كينيا ويوغندا في مجاالت تطوير المنح التنافسية واالتصاالت واإلرشاد الزراعي والتواصل

 2020النتائج الرئيسية بحلول أغسطس  العمل االستراتيجي
 

 
 تقرير اإلنجاز

  
االلتزام 2: تعزيز التعليم في أفريقيا 

مجال األولوية 5: تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات للتوظيف 

إلحاق اثنتين بمفوضية االتحاد األفريقي في إطار برنامج المتطوعين المشرفين وثالثة منه

( تم دعم 19 من حملة 

الماجستير   لالستفادة من بحوثهم ونقلها للمجتمع. ثمانية )8( منهم عملوا مع مجتمعات في شمال يوغندا وتم 

م كانت ملحقة 

بالمعهد الدولي لبحوث المحاصيل للمناطق االستوائية شبه القاحلة )ICRISAT( - نيروبي. وتضمنت التقنيات 

التي تم نشرها ما يلي: استخدام المنتجات الثانوية لمعالجة الكسافا أو الكسافا في صناعة أعالف الحيوانات في 

ساحل كينيا و تحسين أصناف الكسافا من خالل تكنولوجيا المنيهوت ألصحاب الحيازات الصغيرة في ساحل 

عة مراكز حضانة جديدة كجزء من مشاريع بتشغيل سب( RUFORUMالروفورم ) خالل هذه الفترة ، قام

 RUFORUM Entrepreneurship Challenge Program لتحدي ريادة األعمال الروفورمبرنامج 

(RECAP)   البًا في جامعة ط  575 ماألعمال الزراعية بالكامل ودع حاضناتمركًزا ل 15ما أدى إلى تشغيل م

جامعة و( 27الجامعة الكاثوليكية في بوكافو )و( 48جامعة بوروندي )و (100)بدولة بنين أبومي كاالفي 

جامعة و( 32جامعة إجيرتون )و( 40جامعة كيب كوست )وeSwatini (66 ) إيسواتينى جامعةورامايا ه

جامعة و( 88ولو )قجامعة و ( 50جامعة بوستيما )و (116ستيوارت ) بيشوبجامعة وجنوب شرق كينيا 

 46تشمل مخرجات المشروع الرئيسية  .اوجامعة جوب( 8وغندا المسيحية )يجامعة وجامعة نديجي و ي مون

منها بنجاح إلى العمل خارج الحرم الجامعي بعد عام كامل من الحضانة  30طالبًا ناشئًا انتقل  120وظيفة و 

رأس كي دوالر أمريك 31,400 حشدت هذه المؤسسات الطالبيةلحرم الجامعي. على أساس تنافسي داخل بيئة ا

ومؤسسة  (Tony Elumelu Foundation)مال من عدة وكاالت بما في ذلك مؤسسة توني إلوميلو

Agripreneurship ( وتحالف ريادة األعمال الزراعية )Mastercard Foundation( ماستركارد

 )CEED Uganda( وسي إي دي يوغندا )Alliance

https://ruforum.wordpress.com/2020/02/19/internship-training-at-refugee-settlements-opened-doors-for-my-professional-development-with-the-african-union/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/23/cassava-offers-under-exploited-alternative-livestock-feeds-to-farmers-in-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/23/cassava-offers-under-exploited-alternative-livestock-feeds-to-farmers-in-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/20/learning-with-and-from-smallholder-cassava-farmers-of-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/20/learning-with-and-from-smallholder-cassava-farmers-of-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/02/19/former-ruforum-mastercard-foundation-scholar-at-gulu-university-enhances-community-knowledge-and-uptake-of-indigenous-micro-organisms-imo-technology-in-kitgum-district-northern-uganda/
https://ruforum.wordpress.com/2020/05/15/lets-talk-agribusiness-opportunities-in-the-cassava-value-chain-at-the-kenya-coast-region/
https://ruforum.wordpress.com/2019/09/05/student-enterprise-scheme-at-gulu-university-a-check-mate-for-mind-change-and-job-creation/
https://ruforum.wordpress.com/2019/09/05/student-enterprise-scheme-at-gulu-university-a-check-mate-for-mind-change-and-job-creation/
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: دمج تنمية 5.4 جراء االستراتيجياإل

المهارات الحياتية والتوجيه المهني في 

 التعليم والتدريب التقني والمهني

( GIZ)والوكالة األلمانية للتعاون الدولي  (AUC) مفوضية االتحاد األفريقيلتم تخصيص مجال العمل هذا 

 (ADEA)ورابطة تطوير التعليم في إفريقيا  (AfDB) بنك التنمية األفريقي واليونسكو كشركاء مسؤولين مع

 كشريك قام RUFORUMالروفورم ء. كشركا( RUFORUMالروفورم ) واليونسكو ومنظمة العمل الدولية و

 ؛بما يلي خالل العام

 

و  4تطوير مناهج معتمدة بالكامل على المستوى الوطني  الروفورمدعمت  الزراعية في كينيا البركةكلية  في

تم تحويل المعايير المهنية التي تم . باإلضافة إلى ذلك مزرعة اإلنتاج الحيواني على الكفاءة فيالمعتمدة  5

في زيادة عدد خريجي التعليم  الروفورمتساعد ذا المنهج متكامل. من خالل  تطويرها مسبقًا إلى منهج دراسي

 والتدريب التقني والمهني العمليين المؤهلين لتعزيز سالسل القيمة الزراعية في كينيا.

: تعزيز الروابط 5.5اإلجراء االستراتيجي 

بين الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب 

التقني والمهني مع التركيز على تعزيز 

االبتكار المهارات العملية والتعليم لتعزيز 

وريادة األعمال وتنمية المهارات من أجل 

 التوظيف

 

 و( GIZ)والوكالة األلمانية للتعاون الدولي  (AUC) مفوضية االتحاد األفريقيلتم تخصيص مجال العمل هذا 

 ما يلي:( RUFORUM) الروفورم، نفذت كشركاء مسؤولين. خالل العام (RUFORUM) الروفورم

 

المهني وجامعة إجيرتون في التعاونية بين كلية البركة الزراعية للتعليم والتدريب التقني وفي إطار الشراكة 

تم تعزيز إنتاج بذور البطاطس بشكل كبير من خالل دعم البنية التحتية )لمناولة ما بعد الحصاد( وتدريب  كينيا

ة إنتاج البطاطس بشكل كبير المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة للبطاطا. وقد أدى ذلك إلى زياد

ومكن مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة ليس فقط في إنتاج 

 (.هناالبذور ولكن أيًضا في تقديم الخدمات االستشارية للمزارعين )شاهد المزيد من القصص 

 

يا وحضانة األعمال تم إنشاء مركز لنشر التكنولوجب المحتمل للبحوث في المجتمعات لتعزيز الصلة واالستيعا

( مركز تنمية الشباب في TVETوغندا في معهد التعليم والتدريب المهني التقني )يولو في قمن قبل جامعة 

 .إنشاؤها التى تم التقنيات ( لتعزيز استيعابNUYDCوغندا )يشمال 

: تعزيز قدرات 7.1اإلجراء االستراتيجي 

في الجامعات األفريقية والشركاء بصار االست

اآلخرين ودعم بناء القدرات في هذا المجال المهم 

 والتنفيذ المستقبلي للبرامج الرئيسيةلدعم التخطيط 

المؤسسة و (RUFORUM)الروفورم  و (AUC) مفوضية االتحاد األفريقيالوكاالت المنفذة لهذا اإلجراء هي 

 .(OCP Moroccoأو سي بي المغرب )و (NRFالوطنية للبحوث )

 

التمويل  بإستقطاب( RUFORUM)الروفورم  قوميستبصار في الجامعات األفريقية ، كجزء من تعزيز قدرة اال

 هذا ال يزال قيد التقدم. (BASTIC) في إطار المبادرة لتعزيز قدرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في إفريقيا

 

مجال األولوية 7: تعزيز التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

مجال األولوية 5: تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات للتوظيف 

 تقرير اإلنجاز

https://ruforum.files.wordpress.com/2019/08/voices-from-the-field-vol.-2-press.pdf


12

: تطوير 7.2اإلجراء االستراتيجي 

برامج إلنشاء الكراسي البحثية في 

الجامعات األفريقية وزيادة خطط التنقل 

لتحتية وزيادة ا ىوتحسين البنياألكاديمي 

 األساتذةتنمية قدرات 

( RUFORUM) الروفورمو  (AUC) مفوضية االتحاد األفريقيالشركاء المنفذون الرئيسيون لهذا اإلجراء هم 

 (NRFالمؤسسة الوطنية للبحوث )و (IsDBالبنك اإلسالمى للتنمية ) و

 

كراسي بحثية ومراكز تدريب إقليمية إشراك الممولين المحتملين لدعم إنشاء ( RUFORUM)روفورم  واصل

 عبر القارة.

 

األعضاء للفوز بأربعة من المنح السبعة الممنوحة في  جامعاته( RUFORUM) روفورم دعم الفترةهذه خالل 

إطار خطة التنقل األكاديمي داخل إفريقيا المدعومة من االتحاد األوروبي. ستدعم المنح / المشاريع األربعة 

من طالب الدراسات العليا )طالب الماجستير والدكتوراه( في الجامعات في جميع  160ب من تدريب ما يقر

وبالتالي تعزيز التعاون داخل إفريقيا في مجال  إفريقيا داخلتبادالا عضو هيئة تدريس  40أنحاء إفريقيا ودعم 

بمنحتين في إطار  RUFORUMالروفورم كما فازت الفرق المدعومة من  التعليم العالي والتكامل اإلقليمي.

جامعة تعمل بشكل مشترك  14 فىالتابع لالتحاد األوروبي. وهذا يترجم  ( Erasmus+إيرسماص )برنامج 

 لتدريب طالب الدراسات العليا ألفريقيا في إفريقيا.

 
 تقرير اإلنجاز

مجال األولوية 7: تعزيز التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
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 تقرير اإلنجاز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

:بناء القدرات في  
  

  ار التكنولوجىبتكإلاإستدامة  

  سواق و أالهندسة والطاقة المتجددة
  السياساتوالتجارة و المنتجات الزراعية 

  إدارة البيانات و تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت

 العلوم دريست 

 المكونات:
 

  تنمية مهارات ريادة األعمال واالبتكار
 والتكنولوجيا

  موجهه حسب والبحوث ال دعم التدريب
 كوادروتبادل ال الطلب

   ةناصرلم كركائزالجامعات اإلقليمية 

 المنشود التحول

 الركائز:
 

  م البياناتتطوير عل 

   مشاركةوالتعلم الرقمي تقنيات 
 المعرفة

 حاضنات االبتكار الزراعي الرقمي و
 األعمال

 النتائج: 
 

 أساتذة من  الضروريةكتلة ال بناء
 الجامعات فى أفريقيا

 زيادة عدد النساء العالمات في أفريقيا 

 قطاع العالقات بين الجامعات و قويةت
 الصناعة

 نميةالتدعم البحوث و تعزيز 

 توجهاتنا الجديدة
 

المبادرات القارية لتعزيز التعليم العالي والعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار في إفريقيا

 BASTIC باستيك

بناء قدرات أفريقيا فى العلوم 

والتكنولوجيا واإلبتكار ألجل 

  النمو اإلقتصادى 

 

 SASTIE ساستيى
اإلبتكار تعزيز قدرات أفريقيا فى 

 وريادة األعمال

 

  

 AfriDAP  أفريداب
البرنامج األفريقي الرقمى للزراعة 

 فى القارةلدعم اإلصالح الزراعى 

 

 RISSCAW ريسكاو
 المبادرة االقليمية لبناء قدرات أساتذة 

الجامعات وزيادة عدد العلماء من 

 النساء فى الجامعات األفريقية  

 

 تقرير اإلنجاز
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Dr. Laban Frank Turyagyenda: National Agriculture 
Research Organisation (NARO), Uganda

Dr. Phyllis Muturi: CGIAR 
center - ICRISAT, Kenya

Dr. Cugala Domingos: Senior Lecturer at 
Universidade Eduardo Mondlane, Mozambique

Cyamweshi Rusanganwa 
Katana: ISAR/Soil 
Scientist, Rwanda

Dr. Edmore Gasura:
Lecturer at University of Zimbabwe

Komi Gentle:
University of Port Harcourt, Nigeria

Sira Antoinette Doumbia: Institut 
Polytechnique Rural de Formation et de 

Recherche Appliquée, Mali

Dr. Alexander Bombom: 
Research scientist with a CGIAR 
centre - ILRI, Kenya

Dr. Wales Singini: Dean 
Mzuzu University, Malawi

Agoyi  Eric: Research Assistant,  
University of Abomey-Calavi, Benin

Chimwemwe Chamdimba: Senior Programme 
Officer Regulatory Reforms & Regional 
Harmonisation AU/NEPAD Agency, Malawi

Dr. Miesho Belay Weldekidan: 
Ass. Prof., Jimma University, EthiopiaEmmanuel Afutu: University of 

Cape Coast, Ghana

Leonidas Dusengemung:
ISAR, Research Extension, Rwanda 

Inamahoro Micheline:
Plant Breeder ISABU, Burundi

Imani Sibomana:
University Assistant Lecturer, DRC

 للجامعات والمؤسسات البحثية ا  موارد عتبروني روفورم وخريج

 ةالقارمستوى المحدث على تأثير ال - روفورمخريجو 

 

 تقرير اإلنجاز

Dr. Mayada Beshir Mamoun:
Agricultural Research Corporation 
(ARC), Sudan
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تم تمويل أعمالنا من قبل الحكومات الوطنية و: 

التمويل 

 تقرير اإلنجاز
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