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 الزراعة )روفوروم( 2022االجتماع العام السنوي الثامن عشر 
ى

 لمنتدي الجامعات اإلقليىم لبناء القدرات ف

 

ون للجنة الوكالء والعمداء  االجتماع العشر

 

 2022نوفمبر  17: التاري    خ

ق أفريقيا 1830 - 15:00: زمانال  توقيت شر

 (هنا: )سجل المكان زووم

 

 خلفية

ي الزراعة 
 
ي  150هو شبكة من )روفورم( منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات ف

 
دولة أفريقية مع  38جامعة أفريقية ف

تمتلك  . "رؤية جامعات نابضة بالحياة وتحويلية تحفز التنمية الزراعية المستدامة والشاملة لتغذية وخلق الرخاء ألفريقيا"

مان الجودة ( أجهزة حوكمة رئيسية مصممة لتعزيز ملكية المنظمة من قبل الجامعات األعضاء مع ض8ثمانية ) روفورم

ابطة أو تغذي بعضها البعض.  ة مير ي نفس الوقت. كل من هذه األجهزة لديها مسؤوليات ممي  
 
 والممارسات الدولية الجيدة ف

 

 هيكل حوكمة روفورم

 

 

 االجتماع السنوي العام

 روفورم مجلس إدارة

للجنة التنفيذية لمجلس اإلدارةا  

 لجنة المالية واالدارة

 لجنة التدقيق

االستشارية الدوليةالهيئة  األمانة  اللجنة الفنية 

والعمداء وكالءلجنة ال المنتدى الوطني  

https://ruforum-org.zoom.us/meeting/register/tZUucemrrDMjG9IRhob5E6SLuDBnV_83fJQ5
https://ruforum-org.zoom.us/meeting/register/tZUucemrrDMjG9IRhob5E6SLuDBnV_83fJQ5
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ي 
 
الكليات المشاركة وتجتمع  وكالءتتكون اللجنة من عمداء و  روفورم.  لجنة الوكالء والعمداء هي واحدة من أجهزة الحوكمة ف

ي السنة. تشمل وظائفه
 
 : ا مرة واحدة عىل األقل ف

 ( اتيجية2022-2018مراجعة وردود الفعل عىل تقييم نتائج الخطة التشغيلية األوىل   لروفورم  2030رؤية  ( السير

  استعراض القضايا من المنتديات الوطنية والمجموعات المواضيعية اإلقليمية والتغذية المرتدة للمعلومات إىل

 األمانة واللجنة الفنية؛ و،

  بشأن تقدم األنشطة والقضايا الناشئة عىل مستوى الجامعات والمستوى القطري مروفور  تقديم المشورة ألمانة. 

 انتخاب أعضاء اللجنة الجدد 

ي السنة عىل 
 
تعمل لجنة فرعية من لجنة الوكالء والعمداء عىل متابعة اإلجراءات والقضايا من اللجنة الرئيسية. يجتمع مرتي   ف

. األقل ويتألف من رئيس ونائب رئيس لجنة العم ي
 داء والوكالء وأربعة آخرين يتم تشكيلهم لضمان وجود تمثيل إقليمي ونسائ 

ي 
 
ي كوتونو 2022ديسمير  5اجتمعت لجنة الوكالء والعمداء ف

 
بني   للتداول حول أمور من بينها؛ تفعيل التعلم القائم عىل -ف

ي الج
 
ي ف

وئ  ، وتعزيز التعلم اإللكير ي التعليم والتدريب الزراعيي  
 
امعات األفريقية، ووضع تصور لمستقبل حل المشكالت ف

كي   واألنشطة لعام 
كي   التالية لعام 2022روفورم، ومجاالت الير

( توقيع ميثاق روفورم 1: 2022. وحدد االجتماع مجاالت الير

ييم ( تفعيل المنتديات الوطنية. باإلضافة إىل ذلك ، كلفت روفورم بتق3؛  GTA( مراجعة برنامج 2من قبل الدول األعضاء؛ 

ي تنفيذ الخطة التشغيلية األوىل )
 
اتيجية روفورم رؤية 2022-2018النتائج لتقييم التقدم العام ف ، 2030( السير . وبالتاىلي

 (. 2027-2023سيستكشف االجتماع القضايا الرئيسية الناشئة والدروس الالزمة لتصميم الخطة التشغيلية الثانية )

ي روفورم بالتوقيع عىل الميثاق )انظر الجدول  12، قامت حالًيا عند التوقيع عىل الميثاق
 
ي أن هذه 1دولة عضو ف

(. وهذا يعن 

ي 
 
ي مجاالت الزراعة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ف

 
البلدان قد أيدت دور روفورم وواليتها كوكالة لتعزيز التعليم والتدريب ف

ي الميثاق عىل تمويل أنشطة الدول األعضاء المعنية. عالوة عىل ذلك، وافقت ال
 
دول األفريقية األعضاء من خالل الدخول ف

ي الدول األعضاء 
 
روفورم بما يتماشى مع إجراءات الدول األعضاء وأولوياتها لدعم عمليات األمانة العامة لتنفيذ األنشطة ف

 .  وعىل المستوى اإلقليمي

ي وقعت حتى اآل1الجدول 
ي روفورم التى

ى
 2022ن عىل ميثاق روفورم اعتباًرا من أغسطس : قائمة الدول األعضاء ف

 تاري    خ التوقيع اإلقليم الدولة الرقم

 2020ديسمير   04  غرب افريقيا بني    1

ون 2  2021مارس  04 وسط افريقيا الكامي 

 2021ديسمير  01 وسط افريقيا  جمهورية الكونغو الديمقراطية 3

ي  4
 2019أكتوبر  21 جنوب افريقيا سواتين 

 2019ديسمير  23 غرب افريقيا غانا 5

يا 6  2019ديسمير   04 غرب افريقيا ليبي 

 2021مايو   31 جنوب افريقيا مالوي 7

 2020يونيو  11 غرب افريقيا ماىلي  8

ا ليون 9  2019مايو   31 غرب افريقيا سي 

ق أفريقيا جنوب السودان 10  2022يوليو   14 شى

ق أفريقيا السودان 11  2021سبتمير  15 شى

 2020يناير   24 جنوب افريقيا زيمبابوي 12
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ي  (GTA) فيما يىلي تحديث حول تنفيذ برنامج مساعدة التدريس للخريجي   
 
ي الجامعات األعضاء ف

 
 : 2022لعام  روفورمف

 17 ا من
ً
 ؛2015خريًجا منذ عام  40ليصل العدد اإلجماىلي إىل GTA برنامج  خريًجا جديد

  ي طالًبا  23تم وضع
 
ي الجامعات المضيفة ليصل المجموع إىل   GTAبرنامج  إضافًيا ف

 
 طالًبا قيد التدريب؛ 213ف

  جامعة 40جامعة ليصل المجموع إىل  11زيادة عدد الجامعات المضيفة بمقدار. 

  زاد عدد الجامعات المرسلة بمقدار ثالث )جامعة تشوكا )كينيا(، وجامعة ميدالندز ستيت )زيمبابوي( وجامعة

ي   .جامعة مرسلة 46 )يوغندا(( ليصل المجموع إىل نديجر

 ( اجتماعات مرحلية مع6عقد ستة )  طالب برنامجGTA  ي كل من الجامعات المرسلة والمستضيفة و
 
فيهم ف مشى

ي 
 
 روفورم.  وكبار أعضاء هيئة التدريس وزمالء ما بعد الدكتوراه ف

  ي ب 82تم منح نيويورك ، وبذلك يصل إجماىلي المنح الدراسية منحة بحثية إضافية بمنحة جديدة من مؤسسة كارنيجر

 . و،124المدعومة إىل 

  برنامج منشوًرا من مشاري    ع أبحاث  64ما مجموعهGTA  2022اعتباًرا من أغسطس . 

 أهداف ونهج االجتماع

ي روفورم بتاري    خ 
 
ين للجنة الوكالء والعمداء ف روفورم التمهيدية كجزء من أحداث   2022نوفمير  17تم تحديد موعد الدورة العشى

ي باستخدام منصة زووم للمؤتمرات الصوتية والمرئية من 
اض  ة. سيعقد االجتماع بشكل افير للجمعية العمومية الثامنة عشى

ق أفريقيا )سجل  18:30إىل  15:00الساعة   (. سيناقش االجتماع ما يىلي من بي   القضايا األخرى؛هنابتوقيت شى

 ؛وتعبئة الموارد  2022لعام  روفورم  تحديث بشأن تنفيذ برنامج .1

ي التوقيع عىل ميثاق .2
 
 روفورم.  تحديثات من الدول األعضاء حول التقدم المحرز ف

 .مراجعة تقييم نتائج الخطة التشغيلية األوىل .3

تبة عىل طريقةواقع روفورم متحديث حول إنشاء  .4  المستقبلية؛ روفورمتشكيلة  /  اإلقليمية واآلثار المير

ي تنفيذ المنتديات الوطنية للدول األعضاء. و، .5
 
 التقدم المحرز ف

تيبات من  .6 ي هراري  لرفورم االجتماع العام السنوي 2022ديسمير  16إىل  10تحديث الير
 
 . زيمبابوي -ف
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