
 

 
CO-ORGANISERS: 

 

 2022االجتماع العام السنوي الثامن عشر لروفورم 

 

ي عرص ما بعد
 
ي إفريقيا ف

 
 الفرص والتحديات  -19-كوفيد الموضوع: تعزيز أنظمة األغذية الزراعية ف

 

ي إفريقيا: الفرص 
 
 والتحدياتبناء أنظمة محاصيل مرنة ف

 

ات، جامعة زيمبابوي المكان:   المكان: قاعة الماس للمحاض 

 

 2022ديسمبر  13التاري    خ: الثالثاء 

 

 توقيت وسط أفريقيا 16:00 – 08:30: زمانال

 

  https://bit.ly/3JsbyHEرابط التسجيل: 

 

 مذكرة تصورية

 

ير ريتشارد إديما االجتماع: الدكتور منظم   (MaRCCIي )، مدير المركز اإلقليمي لتحسير  المحاصيل بجامعة ماكبر

 

ي 
 
ون يد اإللكبر  redema14@gmail.com: البر

 

 : السيدة ندى صديق عبد هللا موىسجهة اإلتصال

um.orgm.nada@rufor  

 

 خلفية

ي نظامها الزراعي مهمة صعبة للغاية، وآخرها 
 
ي إفريقيا تواجه تحديات رهيبة تجعل مهمة تحقيق االستقرار ف

 
ال تزال الزراعة ف

ي جميع أنحاء القارة. تحتاج إفريقيا بشكل عاجل إىل االبتكار لبناء المرونة 
 
التغلب عىل آثار كوفيد ودمار المناخ الملحوظ ف

ي 
 
ا لتأمي   التنمية االجتماعية واالقتصادية واستدامتها. والقوة ف

ً
أنظمتها الغذائية ليس فقط إلطعام سكانها الجائعي   ولكن أيض

، المؤسسات، )إلخ( واألنشطة عمليات المدخالت، البن  التحتية يوصف نظام الغذاء بأنه "جميع العنارص )البيئة(، األشخاص،

ي تتعلق بإنتاج الغذاء ومعالجته و 
ي ذلك النتائج االجتماعية الن 

 
توزيعه وإعداده واستهالكه، ومخرجات هذه األنشطة، بما ف

 واالقتصادية والبيئية. 

من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء عىل الجوع  2هناك حاجة ماسة إىل جدول أعمال لالبتكار ألفريقيا للوفاء بالهدف 

ي وتحسي   التغذية وتعزيز الزر 
ي اعة المستدامة". يجب أن تتناول هذه وتحقيق األمن الغذائ 

، األجندة تطلعات االتحاد األفريق 

ي نريدها" بحلول عام 
نامج الشامل للتنمية الزراعية األفريقية )  2063"أفريقيا الن  ي البر

 
 (. CAADPكما هو موضح ف

https://bit.ly/3JsbyHE
mailto:redema14@gmail.com
mailto:m.nada@ruforum.org


 

 
CO-ORGANISERS: 

ي الزراعة األفريقية
 
يوفر هذا  (ReSAKSS, 2021; APBA 2021) ركزت العديد من األحداث السابقة عىل قضايا المرونة ف

وجمعية علوم المحاصيل  روفورمالحدث منصة أخرى لتقييم التقدم المحرز. سيكون هذا الحدث جزًءا من المؤتمر العلمي 

ة من  ي الفب 
 
ي هراري  روفورمكجزء من المؤتمر السنوي لالجتماع العام لل   2022ديسمبر  14إىل  12األفريقية الذي سيعقد ف

 
ف

ي الفب  
 
ي وشخصي . 2022ديسمبر  16إىل  12ة من زيمبابوي ف

اض   . سيتم استضافة هذا االجتماع بشكل افب 

ح أن يشارك  تتطلب معالجة نظم األغذية الزراعية نهًجا متعدد التخصصات لمعالجة االختناقات وتسخب  الفرص الناشئة. ُيقب 

ي هذا الحدث لمناقشة التوجهات البحثية  كبار العلماء والطالب من مجموعة واسعة من التخصصات من جميع أنحاء العالم
 
ف

كب   بشكل خاص عىل تحسي   المحاصيل. 
ي إفريقيا ، مع الب 

 
 الحالية لتعزيز مرونة أنظمة األغذية الزراعية ف

ح أن يشارك  تتطلب معالجة نظم األغذية الزراعية نهًجا متعدد التخصصات لمعالجة االختناقات وتسخب  الفرص الناشئة. ُيقب 

ي هذا الحدث لمناقشة التوجهات البحثية كبار الع
 
لماء والطالب من مجموعة واسعة من التخصصات من جميع أنحاء العالم ف

كب   بشكل خاص عىل تحسي   المحاصيل. 
ي إفريقيا، مع الب 

 
 الحالية لتعزيز مرونة أنظمة األغذية الزراعية ف

 

 نظرة عامة عىل الحدث

ا ليوم واحد وسيتألف 
ً
من كلمات رئيسية وعروض تقديمية فنية ومعارض وجلسات ملصقات ستوفر سيكون االجتماع حدث

ي 
 
ي تؤثر بشكل مباشر عىل الزراعة والتنمية االجتماعية واالقتصادية ف

فرصة ممتازة للتواصل وتبادل األفكار حول القضايا الن 

ي سيتم تغطيتها ما يىلي 
 :إفريقيا. تشمل المجاالت المواضيعية العريضة الن 

 لبذور ونظم توصيل البذورتكنولوجيا ا 

 تسخب  أدوات التكنولوجيا الحيوية لتحسي   المحاصيل 

  تطوير أصناف وسالالت مقاومة لتغب  المناخ 

 ي مواجهة تحديات البيئة الناشئة
 
ي أفريقيا من أجل المرونة ف

 
 بناء القوة العاملة ف

 

نامج  مسودة البر

 النشاط  التوقيت 

 وتهيئة المشهدالجلسة األوىل: االفتتاح الرسمي 
 الدكتور ميك مواال، جامعة زامبيارئيس الجلسة: 

 الوصول والتسجيل 08:00-08:30

حيب  08:30-08:35  ، رئيس الجلسة للدكتور ميك مواالكلمة الب 

يري الدكتور ريتشارد إديماكلمة  08:35-08:45 ، مدير المركز اإلقليمي لتحسي   المحاصيل بجامعة ماكب 
(MaRCCI ) 

ي  ستاذ األ كلمة  08:45-08:55
ي مشيلن 

 
ي حنبان

 ، رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا باالنابة بمفوضية االتحاد األفريق 

ة معاىلي غابرييل تشانغسون تشانغخطاب االفتتاح الرسمي من قبل  08:55-09:05
، وزير التعليم العاىلي حرص 
 والعلوم والتكنولوجيا، جنوب السودان

ي إفريقيا لتلبية احتياجات التنمية  لمةكعنوان ال 09:05-09:25
 
الرئيسية: تحديث برامج تحسي   المحاصيل ف

وفيسور باتريك أوكوريمستقبلية ، بواسطة الحالية وال ، نائب مدير برنامج البحوث العالمية البر
 روفورمالتنفيذي القادم لـ  سكرتب  بشأن تحسي   المحاصيل المتسارع وال إيكرساتالتابع لـ 

 مناقشة مفتوحة 09:25-10:00

احة  10:00-10:30  إسبر



 

 
CO-ORGANISERS: 

ي أفريقيانيالجلسة الثا
 
 ة: بناء أنظمة مرنة لتحسير  المحاصيل ف
 ، ماىلي (SAA)لجمعية ساساكاوا األفريقية  السابق رئيس الجلسة: الدكتور سوكونا داجنوكو، المدير الدوىلي 

بية: تجارب من القطاعي   العام والخاص: ألوىلي الورقة ا 10:30-10:45 وفيسور جون : تحديث برامج الب  البر
 One-CGIAR، مدير أول تربية النباتات وتكاثرها ، ديريرا

ية: الفرص والدروس المستفادة: الثانية الورقة 10:45-11:00 اي : متطلبات الموارد البشر وفيسور بانجبر البر
 ونغ ، جامعة غانا ال لمحاصيلركز غرب إفريقيا لتحسي   امتونجونا، 

 المناقشة 11:00-11:20

 :المتحدثون 11:20-12:30
وفيسور إريك دانكوا .1 ، توليد تقنيات محسنة للمحاصيل: التقدم والدروس المستفادة البر

  من مركز غرب إفريقيا لتحسي   المحاصيل، جامعة غانا الغون
كة البذور  .2  SeedCo، الرئيس العالمي للبحث والتطوير، الدكتور جوردن مادوياي -شر

Limited زيمبابوي ، 
ي  .3

نامج الوطن  ، المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية، قاسم صديق كتور د ال، منظور البر
 يوغندا

كالدكتور جون موتوكو -منظور السياسة  .4 ق وجنوب إفريقيا ، السوق المشب  ة لشر
 زامبيا -، لوساكا )الكوميسا(

 اقشةالمن 12:30-13:00

 وجبة الغداء 13:00-14:00

 الجلسة الثالثة: تحسير  تقنيات المحاصيل واالبتكارات المرتبطة بها
وفيسور يوليوس أوتشودو، جامعة إلدوريت، كينيا  رئيس الجلسة: البر

اكة من أجل الت: الرئيسية ورقةال 14:00-14:15 امج، ماداكادزا روفارو الدكتور : وزيــــعبناء شر ، كبب  مسؤوىلي البر
ي إفريقيا 

 
اء ف  (AGRA)التحالف من أجل ثورة خض 

، اعتماد تقنيات البذور المحسنة، مؤشر الوصول إىل البذور الدكتور وايثاكا مايكلالمجيب األول:  14:15-14:30
 األفريقية، كينيا

ي ال 14:30-14:45
 
ي: مجيب الثان ق إفريقيا، ، الرئيس التنفيذي الدكتور ستيفن موشبر ي شر

 
التحاد المزارعي   ف

 كينيا

، ةمزارعالوجهة نظر من المجيب الثالث:  14:45-15:00 مبادرة المعرفة النسائية : السيدة نورا آسيو إيبوكالير 
 ، يوغندا (P’KWIالشعبية )

 المناقشة 15:00-15:20

 مناقشة مفتوحه 15:20-15:40

محارص  أول، جامعة والية ، د.مسيبيسي مافوسا  إىل األمام:  ملخص للقضايا الناشئة والطريق 15:40-15:50
 مبابويي، ز لوبان

ي يوغندا  15:50-16:00
 
الكلمة الختامية: بروفيسور إسماعيل سيمبوا جياجيندا، رئيس الجامعة اإلسالمية ف

(IUIU) 
 


