
 

 

  منبر الجامعات في بناء القدرات في مجال الزراعة (الروفورم)  ض��ةع

  كیف تقدم الجامعات اإلفریقیة  لإلنضمام لعضویة الروفورم 

وغرب إفریقیا باإلضافة إلي المتعاملین ذوي الجامعات الحكومیة والخاصة في شرق ووسط وشمال وجنوب  عضویة الروفورم مفتوحة لكل
بتكاروالتدریب والبحوث ألجل التنمیة. عضویة الروفورم الصلة والعلوم والتكنولوجیا واإل في مجال الزراعة والعلوم ذاتالرغبة وبخاصة 

النظام من  11الفقرة ممكنة عن طریق تقدیم طلب رسمي لإلنضمام أو عبر الدعوة لإلنضمام بواسطة مجلس الروفورم. طرق التقدیم حسب 

  علي:نص والتي تاألساسي للروفورم 

 الروفورم بإعداد قائمة مفتاحیة للمتقدمین والتي یتم مراجعتھا من حین آلخر بواسطة مجلس الروفورم وفي اإلجتماع العام  یقوم  .أ
 .للروفورم

ئیس والذي بدوره یقوم بتسلیمھ إلى رالمدیر التنفیذي للروفورم  طلب العضویة للروفورم یتم بواسطة تقدیم طلب معنون إلي  .ب
 ویفضل أن یكون قبل ثالث شھور من إنعقاد إجتماع المجلس القادم. مجلس الروفورم

 تعرض الطلبات في إجتماع مجلس الروفورم بغرض التوصیة علیھا ومن ثم  إجازتھا في اإلجتماع العام للروفورم  .ت
 اإلضافة إلي عضویة تكون ساریة المفعول فور أكتمال اإلجازة بواسطة المجلس واإلجتماع العام.  .ث
 ألعضاء المرشحین بواسطة مجلس الروفورم للدخول كأعضاء یتم أعتمادھم في اإلجتماع العام للروفورم   .ج

الجامعات األعضاء من الدول المشاركة في كل من وسط وشرق وشمال وجنوب وغرب إفریقیا عند إعتمادھا في اإلجتماع العام   .ح
  لمفتاحیة سالفة الذكر.البد من أن تكون مستوفاه لكل الشروط الورادة في القائمة ا

    الروفورم عضويةأنواع 

فإن للروفورم نوعین من العضویة وھي: العضویة األساسیة والعضویة  ⸲من النظام األساسي للروفورم 10ة حسب ما ورد في الفقر
 الثانویة

 العضوية ا��ساسية:  .أ

والوثيقة الموقعة  مذكرة التفاهم الخاصة بإيجاد الروفورم تشمل المؤسسين ا��عضاء الموقعين علي

  م با��ضافة إلى الجامعات ال��حقة في عضوية الروفورم.2004يناير  19في 

 العضوية الثانوية  .ب

والعلوم والتكنولوجيا  ⸲وتشمل المنظمات العاملة في مجال الزراعة والعلوم ذات الصلة بالزراعة

فريقيا. وتضم جامعات للتنمية في شرق ووسط وشمال وجنوب وغرب إ وا��بتكار والبحوث وا��رشاد

و مؤسسات البحوث الزراعية علي المستويين الوطني  ومؤسسات تدريب ومنظمات غير حكومية

وا��قليمي في إفريقيا ومؤسسات البحوث والتدريب من خارج القارة ا��فريقية با��ضافة إلى 

  المانحين. 

  

  لشروط عضوية الروفورم القائمة المفتاحية 

 علي الجامعات والمؤسسات التي تريد ا��نضمام أن تكون معروفة يجب :  الحالة الرسمية

الوضع  و��بد التأكد من تأسيس  بصورة رسمية من الجهات الرسمية بالقطر المعني.

القانوني للمؤسسة. و��بد من التأكد من استيفاء كل المطلوبات القانونية التي تمكن منهم 

 مزولة نشاطهم في المؤسسة بصورة قانونية.



 علوم وتكنولوجيا أو  ⸲غي علي الجامعة المتقدمة أن تكون لديها علي ا��قل كلية زراعةيبب

 العلوم ذات الصلة بالزراعة.

  .علي الجامعة أن يكون لديها برنامج دراسات عليا في مجال الزراعة أو العلوم ذات الصلة بها 

  بإلتزاماتها والتي تضم دفع أن تكون المؤسسة لها النظام ا��ساسي الذي يمكنها من ا��يفاء

  .رسوم العضوية السنوية

   

 

 


