اعتبارا من أغسطس 2020
ً

$214.9m
تم تعبئتها بواسطة الروفورم باإلنابة عن
الجامعات األعضاء
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من خريجى
الدكتوراة المدربين

أحداث التواصل
الشبكى التى عقدت

1046

195

دعم طالب التعليم
والتدريب التقني والمهني

من طالب الجامعات
المدربين

 52درجة دكتوراه و  73ماجستير و29
بكالوريوس مدعومة من خالل 29
زماالت ما بعد الدكتوراة

575
طالب مدعومين فى إطار برنامج الروفورم
لتحدى ريادة األعمال RECAP

927

45%

خارج المدرسة
دعم الشباب

أنثى
التمثيل

98%

53%

الخريجون الذين يعيشون الخريجين الذين يملكون
ويعملون في بلدهم األصلي عقود عمل دائمة أو
طويلة األجل

63%

تدريب الجيل القادم من العلماء من أجل أفريقيا

51%

من الخريجين ينشر
من الخريجون الذين
ورقة واحدة على األقل عثروا على فرص عمل
في غضون  6أشهر من
في مجلة محكمة

مساهمة الروفورم في التحول الزراعي في أفريقيا
من نحن
تأسس المنتدى اإلقليمي للجامعات لبناء القدرات في الزراعة فى أفريقيا
كشبكة فى العام  ،2004وهو عبارة عن اتحاد يضم  129جامعة عضواً
في  38بلداً أفريقيا ً.

لماذا نشأت الروفورم
 تحقيق إقتصاديات النطاق والحجم من خالل التبادالت األكاديمية بما في ذلك
تعزيز مراكز التميز اإلقليمية لتدريب الجيل القادم من العلماء الزراعيين
• توفير الجامعات لمنصة فعالة لدعم صغار المزارعين من خالل الروابط مع
الزراعة الوطنية ومع أنظمة البحوث والقطاع الخاص والمجتمعات الريفية

• مناصرة السياسات الوطنية واإلقليمية لدعم التدريب والبحوث والتوعية
الزراعية الفعالة بعد التخرج

بيئة عمل الروفورم التشغيلية
•






إكمال الدراسة

26%
يتمتعون بمواقع نفوذ على
من الخريجون الذين%
المستويات الحكومية اإلقليمية أو الوطنية أو
المحلية




نقص خطير في الموارد البشرية بنسبة  ٪6الماهرة الالزمة لتحقيق النمو
الزراعي وتحقيق أهداف البرنامج الشامل التنمية الزراعية ()CAADP؛
فقط  1من كل  4علماء هم من اإلناث
الجامعات بحاجة إلى أن تكون مرتبطة بشكل أفضل مع الزراعة الوطنية و
نظم البحوث والقطاع الخاص والسياسة الوطنية
يحتاج الخريجون إلى التكيف بشكل أفضل مع فرص العمل
يجب أن تكون البحوث أكثر استجابة لل مزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة
وفقراء الريف
االستثمار غير الكافي في التعليم العالي :ضعف األجور وعدم كفاية المرافق
 ،ونقص األموال الالزمة للبحوث الميدانية وقلة الحوافز للتواصل واالستفادة
من البحوث
محدودية التعاون والشراكات بين الجامعات األفريقية
معظم الجامعا ت في أفريقيا لديها عالقات أوثق مع أوروبا والواليات المتحدة
األمريكية

التوظيف :الخريجون يشكلون مجموعة متنوعة من
الوطنيين لسد احتياجات رأس المال البشري
.2004

مالحظة :يشمل كل خريجين الماجستير من العام
إلى العام  2020تم الحصول على هذه النتائج من دراسة
المتابعه من الروفورم.
كل مصادر التمويل مضمنة.

ما نريد من التغيرات
 خريجون استباقيون مبتكرون وذوو مهارات والتزام .بتحسين
سبل العيش في المناطق الريفية وقادرون على قيادة عملية
التحول في الزراعة في بلدانهم.
 تعمل الجامعات عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة .
على
طول سلسلة القيمة لمعالجة المشاكل التي حددها صغار
المزارعين.
 شبكة متكاملة من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطالب،
وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الجديدة واألساليب والموارد.
 زيادة إبراز شبكة التواصل في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.
 المزيد من االستثمار في التعليم الزراعي العالي من الحكومات
والهيئات اإلقليمية والشركاء.
 زيادة استخدام العلم والتكنولوجيا واالبتكار ( )STIلدعم
التحول الزراعي.

إستراتيجيتنا للشراكة
.

التمويل عبر مجموعة من التخصصات الزراعية
مالحظة  :تشمل جميع المنح بموجب نظام المنح التنافسية
) (CGSوالمنح الراعية )(NG

نركز على الشراكات التي يعزز بعضها البعض مع شبكة من
الجامعات التي تتألف من أكثر من  30,000من أعضاء هيئة
التدريس والخبراء غير األكاديميين والمنظمات غير الحكومية
ووكاالت البحث والتطوير اإلقليمية والجهات المانحة الثنائية
والمتعددة األطراف و القطاع الخاص المزدهر.
كيف نرى المستقبل
بناء القدرات الوطنية من خالل الشبكات ووفورات الحجم
 دمج التعليم الزراعي العالي مع جمعيات المزارعين
والمعاهد الوطنية للبحوث الزراعية ووكاالت اإلرشاد
والتنمية والقطاع الخاص.
 االستثمار بشكل أكبر في برامج الماجستير والدكتوراه
اإلقليمية وزيادة مخرجات البحوث واإلستيعاب التشغيلي.
تعزيز التعاون اإلقليمي والشراكات العلمية األخرى
 إقامة شراكات علمية على الصعيد العالمي مع المجوعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية والجامعات ومعاهد
البحوث في االقتصادات الناشئة والصناعية.
 تيسير زيادة فرص الحصول على التعليم ذو الجودة في
جميع أنحاء القارة.
 دعم التعليم العالي للدراسات العليا وإنشاء برامج ما بعد
الدكتوراه.
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