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اإلقليمي للجامعات لبناء القدرات في الزراعة  للمنتدي جتماع السنوي السادس عشر للجمعية العامةاإل

 )روفورم(

 

 اإلقليمي للجامعات لبناء القدرات في الزراعة  للمنتدياجتماع عمل 

 2020نوفمبر  20التاريخ: 

 زوومعن طريق مؤتمرات الفيديو المكان: 
 هنا ضغطارابط االجتماع: 

 1825 4406 826: زووممعرف ال

 820638رمز المرور: 

 

 موجزةمذكرة 

 

 المقدمة

قبل  منفى عام ( RUFORUM –)الروفورم تدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة منسيس أتتم 

 رة عنن عباهو االو .وغندا وزمبابوييكينيا ومالوي وموزامبيق و من كل في فريقيةأ لجامعاتراءمدعشرة 

من  بكةالش هذه رؤيةلقارة األفريقية. بلدا في جميع أنحاء ا 38جامعة في  129من  و شبكة مكونةأ اتحاد

ستدامة لتحفيز التنمية الزراعية الم حداث التحولإايضة بالحياة وقادرة على ن"جامعات  جلألالجامعات 

ي إفريقيا وإشراك االبتكار فعلى قدرة الفريدة لبناء دة سمات عكة للشبو". لتغذية أفريقيا وخلق الرخاء والشاملة

لى حد إ مالهعأجدول ستمد ي (ii يملكها ويديرها األفارقة؛ (i ؛منها ات في عملية التنمية وممارساتهاالجامع

راكة الجديدة الشبرنامج و 2063 لعام االتحاد األفريقيوال سيما خطة  ،لقارةا على نطاقكبير من أطر السياسة 

 اقيفريأفى الزراعية الشامل لتطوير برنامجالو( NEPAD-)نيباد فريقياأ الزراعية فى من أجل التنمية

(CAADP) لعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا واستراتيجية ا(STISA) 2024 يم القاري إستراتيجية التعلو

 ورةنشم، الذي يضم دول متعددة يميةاإلقلدون جية الزراعية إلنتاابرامج و، 2016-2025 (CESA)ألفريقيا 

لمية هات العالالتجا المستمرواالستعراض اإلستراتيجية الوطنية للدول األعضاء والحكومات األفريقية 

أنها تسمح بالعمل  كما ( iiiعلى المنافسة العالمية ؛ و الالزمة القدرةفريقيا ألن تكون أضمان و للتنبؤوالتخطيط 

 .ي التعليم العالي والزراعةالمشترك من قبل الجامعات األعضاء وأصحاب المصلحة في قطاع

 التيالخاصة  الميزاتمن  (RUFORUM) تدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعةمن تنبع حيوية

سمح يب(  عات األعضاءسمح بملكية أنشطة الشبكة وتوجيهها من قبل الجاميأ(  تتميز بها والمتمثلة في أنه:

ن التشاور على نطاق واسع ( يضمج هات اإلقليمية،جوتات على المستوى الوطني إلحاطة البتحديد األولوي

بدالً من المنافسة  يشجع على تقاسم المواردد(  األعضاءاإلقليمية التي يقوم بها وتوافق اآلراء بشأن األنشطة 

يوفر االجتماع (. ST&I) م والتكنولوجيا واالبتكار األوسعوعبر الشبكة لبناء القدرات في الزراعة والعلوذلك 

https://us02web.zoom.us/j/82644061825?pwd=YVI0ZjBLQVZmM1BqeFZhS1RwbXRGdz09
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واالستفادة من أصحاب المصلحة  المعرفة والخبرات تبادل هللجامعات األعضاء في (AGM) العام السنوي

التعليم العالي والتنمية الزراعية الذين يدعون عادة للحضور كمراقبين أو شركاء. ومنذ ذلك  الرئيسيين في

الحين، كانت الجمعية العامة العادية نقطة انطالق لتعبئة الموارد، وعززت الشراكات ذات المنفعة المتبادلة 

بط مع الجمعية العمومية من األنشطة ترت بين الجامعات داخل الشبكة وخارجها. على الرغم من أن عدداً 

والذي سيعقد هذا العام  اجتماع ليوم واحد منظم كلقاء عملالعادية، فإن الجمعية العمومية العادية الفعلية هي 

 . طالرابمن خالل هذا  زوومفيديو عبر منصة مؤتمرات الإن شاء هللا  2020نوفمبر  20في 

 

  RUFORUM  وأهدافه تدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعةمن الغرض من اجتماع عمل

 : لآلتيالسادس عشر (RUFORUMروفورم ) اجتماع يهدف

 2019ديسمبر  6مراجعة واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الخامسة عشر الذي عقد في  .1

 غانا -في كيب كوست 

شطة واألن 2019/2020لعام لروفورم العامة  للسكرتارية والنظر في التقرير السنوي إستالم  .2

 2020/2021المخطط لها للسنة المالية 

لميزانية ومقترح ا 2019/2020لعام لروفورم العامة  للسكرتاريةودراسة التقرير المالي  إستالم  .3

 2020/2021لعام 

 2019/2020خارجية تقرير المراجعة الوالنظر فى استالم  .4

 2020/2021تعيين المراجع الخارجي للسنة المالية   .5

  المنتديالنظر في طلبات العضوية من الجامعات التي ترغب في االنضمام إلى  .6

ونو الذي يعقد كل ثالث سنوات في كوت 2021تلقي آخر المستجدات بشأن االستعدادات لمؤتمر   .7

 بنين -

 

 النهج والمنهجية

 Zoom) زووم مؤتمرات الفيديو عبر منصةإن شاء هللا  2020نوفمبر  20سيعقد اجتماع العمل يوم الجمعة 

Video Conferencing ) طالرابمن خالل هذا (Zoom ID: 826 4406 1825  :820638، رمز المرور )

البروفيسور جورج  (RUFORUM) منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعةتحت رئاسة مجلس 

 اجتماع األعمال بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية كانياما فيري. يتم تنظيم

(UM6P). والمرفق أدناه انظر البرنامج المقترح لالجتماع.  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82644061825?pwd=YVI0ZjBLQVZmM1BqeFZhS1RwbXRGdz09
https://us02web.zoom.us/j/82644061825?pwd=YVI0ZjBLQVZmM1BqeFZhS1RwbXRGdz09
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 منظمو الحدث وجهات االتصال

 (RUFORUM) منتدى الجامعات اإلقليمي لبناء القدرات في الزراعة

 وغندايكمباال،  - ويندقيا، 16811ص.ب 

 مكتب(ال) 300-713-417-256+هاتف: 

 يناقور فرانسيس أوتو والسيدة مورين ااالتصال: الدكت

 f.otto@ruforum.org البريد اإللكتروني: 

  m.agena@ruforum.org : البريد اإللكتروني

 

 (UM6P) متعددة التخصصات التقنيةمعة محمد السادس اج

 االتصال: عبلة الحسني، مدير الحدث و زينب أغيسول

 p.ma6Abla.ELHOSNI@um :البريد اإللكتروني

 p.ma6Zineb.AGUISOUL@um :البريد اإللكتروني

 

 

 2020نوفمبر  20 (RUFORUMالروفورم ) مسودة جدول أعمال اجتماع

يلونغوي لجامعة  مديرو روفورمرئيس الجلسة: البروفيسور جورج كانياما فيري، رئيس مجلس إدارة 
 للزراعة والموارد الطبيعية، مالوي

وجالني، أإيمانويل السيد/ موسيس ووسوه و /سيلفانوس منساه، السيد /مقررو الجلسة: الدكتور

 الروفورمسكرتارية 

1500-
1530 

لروفورم ا الجزء األول: الجلسة االفتتاحية لالجتماع العام السادس عشر لجمعية
(RUFORUM) 

إديباال بروفيسور بواسطة   (AGM 2020) 2020 السنوي العام اجتماع تقديم  (1

 روفروملالتنفيذي  مدير، الأكومو
متعددة كلمة ترحيب من هشام الحبتي، األمين العام لجامعة محمد السادس  (2

 (UM6P) التخصصات التقنية 
 ، المغربOCPأو سي بي  كلمة مصطفى تراب، رئيس مجموعة (3
-هلتوجيل) وزير المغربالخطاب االفتتاح الرسمي من قبل  /الشرفضيف   (4

UM6P)  

1530-
1830 

 (AGM) العامة السنوية لألعمال الجزء الثاني: دستور اجتماع الجمعية

 صلوات )في صمت(  (1
 سجل األعضاء الحاضرين واالعتذار (2
 إقرار جدول األعمال (3
 اتصال من الرئيس  (4

mailto:f.otto@ruforum.org
mailto:f.otto@ruforum.org
mailto:m.agena@ruforum.org
mailto:m.agena@ruforum.org
mailto:Abla.ELHOSNI@um6p.ma
mailto:Zineb.AGUISOUL@um6p.ma
mailto:Zineb.AGUISOUL@um6p.ma
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 محضر وإجراءات االجتماع العام السنوي الخامس عشر  (5

  (AGM) الجزء الثالث: اجتماع الجمعية العامة السنوي لألعمال
نائب  ،الدكتورة فلورنس ناكايوا ماييجا: 2019/2020تقديم التقرير السنوي   (1 

 سكرتاريةالتنفيذي المسؤول عن التخطيط وتعبئة الموارد واإلدارة ،  السكرتير
 (RUFORUMروفورم )

: السيدة جوديث 2020/2021ومقترح ميزانية  2019/2020عرض التقرير المالي  (2

 (RUFORUMروفورم ) سكرتاريةاإلدارية، أوبي، مديرة الشؤون المالية وجنا
 السكرتاريةمناقشة تقارير ا (3
 2019/2020للسنة المالية  (PKF) تقرير مراجع الحسابات الخارجي (4
 2019/2020اقشة تقرير التدقيق الخارجي من (5
 2020/2021تعيين المراجع الخارجي للسنة المالية   (6
الذي يُجرى كل ثالث  2021آخر المستجدات بشأن األعمال التحضيرية لمؤتمر   (7

 سنوات
 داألعمال من المجلس: القبول الرسمي للجامعات األعضاء الجد  (8
جامعة بامندا، الكاميرون  مديرةكينجي، أ -شكر: البروفيسورة تريزيا نكويصوت  (9

 (RUFORUMروفورم )ونائبة رئيس مجلس إدارة 
 ديرم روفورما فيري، رئيس مجلس إدارة ختامية: البروفيسور جورج كانيام لكلمةا (10

 جامعة ليلونغوي للزراعة والموارد الطبيعية، مالوي

 


