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 (RUFORUMروفورم )لسكرتارية التنفيذي  رسكرتيال بيان

 

 (RUFORUM -روفورم ) منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعةلالتنفيذي  السكرتيرمكتب 

األفريقي من خالل مركز ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية االتحاد م روروفإدارة  يعرب عن تقديره لمجلس

كما نشكر جميع . كوروناجائحة به لمساعدة إفريقيا على التأقلم مع  امواا لمكافحة األمراض للعمل الذي قإفريقي

والجهود  ةحجائهذه الالمنظمات األخرى بما في ذلك حكوماتنا الوطنية على العمل المنجز من أجل إدارة 

 ة األفريقية.المبذولة نحو االنتعاش االقتصادي للقار

والتحديات  هاتحدياتعن فجوات رئيسية في قدرة العلوم في إفريقيا على االستجابة لـ كوروناجائحة  تكشف

بوضوح الحاجة الملحة ألفريقيا للقيام باستثمارات كبيرة ومستدامة في  ت الجائحةالعالمية األخرى وأظهر

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

بما في ذلك االنتقال  الكوروناجائحة الجامعات على اإلجراءات المتخذة لالستجابة لم روروفإدارة  يشكر مجلس

والتحديات الكورونا تحدي جائحة  إلى التعلم عبر اإلنترنت وتطوير البروتوكوالت واالبتكارات للتخفيف من

الجهات الفاعلة و قية إلى زيادة التعاون بين الجامعات األفري مروروفإدارة  األخرى ذات الصلة. يدعو مجلس

 أفريقيا.فى والدعم المتبادل لبناء القدرات  األخرى من أجل العمل الجماعي

بنين الستضافة  جمهوريةبالجهود المستمرة والدعم من قبل حكومة  علما   مروروفإدارة  يحيط مجلس

في كوتونو  2021مبر ديس 10إلى  6في الفترة من  المقرر عقدهويعقد كل ثالث سنوات  م الذيروفورمؤتمر

لتقليل االتصال و ،والجهات الفاعلة األخرى للمشاركة مروالروفبنين ويدعو الجامعات األعضاء في  بجمهورية

لمؤتمرات على عكس ا ةالتواصل االفتراضي منصات األحداث عبرستقام معظم  بين الحضور شخصىال

 هذا العام. ةالتواصل االفتراضي منصاتعبر بنين  جمهورية ، سيشارك طالب من خارجالسابقة

  

 خبر صحفى
 



 مالحظات للمحررين:

 :RUFORUMروفورم عن 

جامعة أفريقية  129ضم ت شبكةهو  (روفورم)منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في مجال الزراعة 

قدرات الجامعات لتعزيز االبتكارات التي تستجيب لمطالب  تقوية" دولة في القارة بهدف  38تعمل في 

ومخرجات البحوث الموجهة نحو  كفاءةالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل تدريب باحثون ذوو 

ت البحوث الزراعية الوطنية. التأثير والحفاظ على عالقات العمل التعاونية بين الباحثين والمزارعين ومؤسسا

في  ميكرري تها جامعةاستضاف سكرتارية  مكون من 2004في عام  مدراء الجامعاتمن قبل  روفورم تأسس

مذكرة تفاهم مع مفوضية االتحاد األفريقي لدعم تنفيذ  فورموروقعت  2014وغندا. في عام ي -كمباال 

بشأن الحد من منها ذات األولوية األولى  (STISA 2024) استراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا

 و من خريجى الماجستير 2053 تدريبم بدعم حيث قامت روفور الفقر وضمان األمن الغذائي والتغذوي.

، طقتهمايعملون في بلدانهم أو من %98 ، منهممن خريجي البكالوريوس 229 من خريجي الدكتوراه و 627

مليون دوالر أمريكي لتعزيز  236.3  تقنية زراعية وحشدت أكثر من 300توليد أكثر من ساهمت فى  كذلكو

: مروفورالتعليم بعد التخرج في إفريقيا. يرجى زيارة منصات وسائل التواصل االجتماعي وموقع 

www.ruforum.org .لمزيد من المعلومات 

 

 أدناه. بالعنوان االتصال الرجاءللحصول على معلومات إضافية 

 االتصال:جهات 

: البريد اإللكتروني              مسؤول االتصال والدعوة المؤسسية    انشإيفالين أ االسم:
Communications@ruforum.org  
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