
 

 
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

 

بة وإدارة  بة لدينا: تحسي   صحة التر
ق األوسط وأفريقيااستعادة التر ي الشر

 
ي الهش ف

 النظام البيئ 

بة العالمي  ي يوم التر
 
كة بي   إكبا وسكرتارية روفورم ف

 مساهمة مشتر

 

2022نوفمتر  24و  23التاري    خ:   

ق افريقيا 19:00 -15:00: الزمان  توقيت شر  

ي 
اض   المكان: افتر

   https://bit.ly/3EpBF1d: التسجيل )الرابط(

 مذكرة تصورية 

ت موانجالولو عىل  وفيسور مجاليوا جاكسون جيلتر   m.majaliwa@ruforum.orgجهة االتصال: التر

 

 خلفية

ورًيا إلنتاج الكتلة الحيوية ، والحفاظ عىل  بة أمًرا ضر بة والمياه يعد الحفاظ عىل صحة التر ي ، وتقليل تلوث التر التنوع البيولوج 

ي ، وإدامة سالسل القيمة الغذائية وضمان 
ر
اث الثقاف العذبة ، وتوفتر األساس المادي لتطوير البنية التحتية ، والحفاظ عىل التر

ا نحو  (SSAاألفريقية )الصحراء شبه (. هذا مهم بشكل خاص لمنطقة Blum ،2005االستدامة البيئية )
ً
ي تشهد تقدًما بطيئ

التر

ي بسبب انخفاض إنتاجية النظم 
ي المرتفعاألمن الغذائ 

ر
، وعدم الزراعية وسالسل القيمة الغذائية، والضغط الديموغراف

ر أم ، من بير ق األوسط، نظًرا لموقعه ور أخرى. خارج المنطقة األفريقيةاالستقرار السياسي ي وظروفه المناخية ، يعد الشر
ر
الجغراف

، ال تزال غالبية ارة وندرة المياه. عالوة عىل ذلك، من أكتر المناطق عرضة لضغوط المناخ مثل ارتفاع درجات الحر ةالجاف

بة بسبب استمرار استخراج  ي خصوبة التر
ر
ي من انخفاض مستمر ف

ق األوسط تعائر ي كل من إفريقيا والشر
ر
النظم البيئية الزراعية ف

بة وسوء إدارة التر  ي دول المغذيات وتآكل التر
ر
ي حياة أنظمة األغذية ف

ر
بة هي المحور األساسي ف بة. لذلك تظل استدامة صحة التر

ق األوساالفريقية الصحراء شبه  ى والشر بةالكت  ر االستفادة بشكل ط. بدون معالجة قضايا صحة التر ، ال يمكن لصغار المزارعير

ي توفرها الوراثة النباتية المحسنة والممار 
 سات الزراعية األخرى. منصف من مكاسب الغلة التر

ي تر اآلنح
بة عىل المدى الطويل وتدهور األراضر ، تم بذل قدر هائل من الجهد العلمي واالستثمار لمعالجة خسائر خصوبة التر

بة المناخ. عىل الرغم من هذه الجهود باإلضافة إىل اآلثار السلبية لتغتر  ، كان هناك توسيع نطاق واعتماد محدود إلدارة التر

اتيجيات و وتقنيات  . هناك حاجة إلعادة فحص االستر بةالحفظ من أجل التأثتر ي المعرفة الممارسات الحالية إلدارة التر
ر
، والنظر ف

بة ووظائفها م ، والمعتقدات األصلية من أجل تعزيز صحة التر ر ع االستفادة من مجتمعات الممارسة، ومشاركة الباحثير

ر  ام صانعي وخدمات اإلرشاد والمزارعير ر  (. Fossey et al ،2020السياسات )، وااللتر

ي الزراعة
ر
بة والمجاالت ذات )روفورم(  يدعم منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات ف ي علوم التر

ر
ي ف تنمية رأس المال البشر

ي  روفورم، تشارك المنح البحثية. وعىل نفس المنوالبرامج التدريب اإلقليمية و الصلة من خالل 
بة التر ي تطوير مبادرة التر

ر
ف

https://bit.ly/3EpBF1d
mailto:m.majaliwa@ruforum.org
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X2200440X#b0055


 

 
CO-ORGANISERS: 

ي إفريقيا 
ر
ي ف

ي إفريقيا  (SIA) وضعتها مفوضية االتحاد األفريقر
ر
 CAADPXP4ووكاالت  (FARA) بقيادة منتدى البحوث الزراعية ف

ي القارة  AFAAS, ASARECA, CCARDESA and CORAF))األخرى 
ر
بة ف ر حالة التر هو جهد طموح مملوك ألفريقيا لتحسير

ي الجهود المبذولة الستصالح أر 
ر
اكة  روفورم، تنظم اضينا الزراعية وتعزيز إنتاجيتها إلعادة تربتنا. للمساهمة بشكل أكت  ف بالشر

نت بعنوان  بة وإدارة النظم البيئية "إعادة تربتنا: تمع المركز الدوىلي للزراعة الملحية )إكبا( ندوة عت  اإلنتر حسي   صحة التر

ق األوسط و  ي الشر
 

ة من "شبه الصحراء األفريقيةالهشة ف ي الفتر
ر
باستخدام منصة  2022نوفمت   24إىل  23المقرر عقده ف

ي  زووم.  مؤتمرات الفيديو 
ر
ي جميع أنحاء العالم ف

ر
بة العالمي الذي يتم االحتفال به ف  5 يتم تنظيم هذا الحدث كجزء من يوم التر

 ديسمت  من كل عام. 

نت  الهدف من الندوة عتر اإلنتر

ر وصانعي السياسات من القارة األفريقية وخارجها بهدف تحديد  ر والباحثير ر كبار األكاديميير نت بير ستجمع هذه الندوة عت  اإلنتر

ي صحة 
ر
ر ومسؤولية مختلف الجهات الفاعلة ف بة وإدارة مجاالت التدخل ذات األولوية وأصحاب المصلحة المستهدفير التر

ق األوسط وأفريقيا.  ي الشر
ر
 النظم البيئية الهشة ف

 والنتائج المتوقعة ندوةنهج ال

نت كمنتدى  متعدد أصحاب المصلحة ومتعدد التخصصات يهدف إىل مناقشة أفضل  تفاعىلتم تصميم الندوة عت  اإلنتر

بة والنظم ال اتيجيات إلدارة التر ي والتغذويبيئية الطبيعية األساليب واالستر
ر إنتاجيتها، وتعزيز األمن الغذائ  ، وتعزيز لتحسير

ق األوسط.  ي أفريقيا والشر
ر
ي الطبيعي ف

 مرونة المجتمعات والنظام البيت 

 المخرجات والنتائج المتوقعة

 أ( المخرجات

 ق األوسط وأفريقياا ي الشر
ر
بة وإدارة النظم البيئية الهشة ف  .لوضع المحدث لصحة التر

  كة ق األوسط وأفريقياالدروس المشتر ر العلماء من الشر  .بير

  ر اكة بير بة والتدريب عىل إدارة النظم اإليكولوجية الهشة؛ RUFORUM إقامة وتعزيز الشر  وإكبا بشأن صحة التر

 ي القارة
ر
ي ف بة والتدريب الهش عىل إدارة النظام اإليكولوج   .خريطة طريق إلحياء صحة التر

 الدور الذي يجب أن تلعبه الشبكات (مثل RUFORUM و ICBA)  والجامعات والجهات الفاعلة األخرى إلحياء علوم

بة والتدريب واإلرشاد عىل إدارة النظم اإليكولوجية الهشة  .صحة التر

 

 ب( النتائج

 بة ، وأبحاث إدارة النظم اإليكولوجية الهشة ، ونواتج التنمية من أفريقيا؛   زيادة وضوح علم صحة التر

 ي من قبل أصحاب المصلحة اآلخرين  طرق محسنة لزيادة استيعاب بة ونتائج أبحاث إدارة النظام اإليكولوج  صحة التر

) اتيجيات النشر  .)استر

  ر ي والتغذوي بير
ر األمن الغذائ  بة وتحسير ي والموارد الطبيعية األخرى ، وزيادة إنتاجية التر

الحد من تدهور األراضر

ي القارة؛
ر
ة ف ر أصحاب الحيازات الصغتر  المزارعير

 ؛زيادة األ ر ي المستدامة من قبل المزارعير
ي المستعادة واعتماد ممارسات / تقنيات إدارة األراضر

 راضر

 زيادة توافر المواد الخام للصناعات الغذائية الزراعية. 

 ر التأهب ونظم اإلنذار المبكر للجفاف والكوارث الطبيعية األخرى وح عن طريق تحسير ر  .منع التر

  ي
ر
ر إكبا والجامعات األعضاء ف ي بير

 روفورم. زيادة البحث التعاوئر

نت عناوين رئيسية وغرف جانبية وجلسات تفاعلية.   ستتضمن الندوة عت  اإلنتر



 

 
CO-ORGANISERS: 

نامج مسودة  التر

 

 النشاط التوقيت

 23/11/2022اليوم االول: 

ي هراوة،  الدكتور : رئيس الجلسة ق وجنوب إفريقيا ، ريئر  إيكريساتالمدير اإلقليمي لشر

 فتتاح وتهيئة المشهداالالجلسة األوىل: 

وفيسور أديباال إكوامو،الكلمة  15:10 – 15:00 حيب: التر  روفورمالسكرتتر التنفيذي ل تر

ا لوبت   الفال،الدكتور فتتاحية: الكلمة اال 15:25 – 15:10 ، المركز الدوىلي للزراعة الملحية كبتر العلماء   أوغستو بيست 
 )إكبا(

بة والبيئة وتغتر المناخ والتنوع  : األولالرئيسي  خطابال 15:40 – 15:25
ر صحة التر ابط بير

وفيسور التر : الت  ي البيولوج 
ي جامعة والية أوهايوراتان الل

ر
 ، مدير مركز إدارة الكربون وعزله ف

ي الرئيسي  خطابال 15:55 – 15:40
 
: االتجاهات العامة والسيناريوهات  : الثان ي لإلنتاج الزراعي

بة واألراضر موارد التر
.  -المستقبلية  ي

 ، غانا(FARAلفارا )، المدير التنفيذي ، ييمي أكينباميجو  الدكتور منظور أفريقر

ق األوس : الثالث الرئيسي  خطابال 16:10 – 15:55 ي الشر
ر
ط: الدكتور االتجاهات العامة للنظم اإليكولوجية الزراعية ف

 ، مدير برنامج تنوي    ع المحاصيل وعلم الوراثةآر كيه سينغ

 اتمناقشال 16:30– 16:10

بة وإدارة النظم البيئية وسبل العيشالثانيةالجلسة   : صحة التر

ات 16:45 – 16:30 ي وجه التعقيد والتغت 
 
ي برابهو -النظم البيئية الهشة: بناء القدرة عىل الصمود ف

 
 ،الدكتور راف

 (ICRAF) العالمية زراعة الغابيهلالمدير العام ل

 بةجو األ و  ئلةساأل  16:55 – 16:45

ي مجتمع شبكي  17:10 – 16:55
 
بة والنظم البيئية الهشة ف ي شامي زينجورالدكتور  -إدارة صحة التر

، المعهد األفريقر
 لتغذية النبات

 بةجو األ و  ئلةساأل  17:20 – 17:10

بة المستدامة والنظم البيئية الهشة 17:35 – 17:20  -تحسي   سبل عيش المجتمعات من خالل إدارة صحة التر
بةأحمد ه. النجارالدكتور   ، إكبا، عالم إدارة التر

 بةجو األ و  ئلةساأل  17:45 – 17:35

ي قدًما  18:00 – 17:45
امج  الدكتورة أليس مويتوا، -ملخص للقضايا الناشئة والمض  ر التنفيذي، تطوير الت  نائبة األمير

 روفورم -وتنفيذها 

 اترئيس الجلسبواسطة المالحظات الختامية  18:10 – 18:00

 

 اليوم ال
 
 24/11/2022: ثان

 ، مدير برنامج اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعيةخليل عمار الدكتور الجلسة:  رئيس

ي  ي الجلسة األوىل: رأس المال البشر بة وإدارة النظام اإليكولوجر  والبنية التحتية واالستثمار من أجل صحة التر

وفيسور أديباال إكوامو، 15:10 – 15:00  روفورمالسكرتتر التنفيذي ل كلمة ترحيب: التر

بة وإدارة النظم البيئية الهشة: األولالرئيسي  خطابال 15:25 – 15:10 ، الدكتور أطر السياسات الخاصة بصحة التر
 نكونيا إفرايم، المعهد الدوىلي لبحوث السياسات الغذائية، واشنطن

ي الرئيسي  خطابال 15:40 – 15:25
 
، : الثان ر وفيسور سينسير بة وإدارة النظم البيئية الهشة، الت 

ي صحة التر
ر
االستثمار ف

ي المدير السابق، 
ر
ر جامعة أبومي كاالف  ، بنير

 مناقشاتال 15:55 –15:40

 السياسات واإلرشاد الزراعي والخدمات االستشاريةالجلسة الثانية: 

بة وإدارة النظم البيئية الهشة 16:10 – 15:55   (IITA) اإلرشاد الزراعي والخدمات االستشارية لصحة التر



 

 
CO-ORGANISERS: 

 بةجو األ و  ئلةساأل  16:20 – 16:10

بة المستدامة وإدارة النظم اإليكولوجية الهشة 16:30– 16:20 ي من أجل صحة التر  -تنمية رأس المال البشر
 لروفورم، رئيس اللجنة االستشارية الدولية الدكتور ديفيد نيلسون 

 بةجو األ و  ئلةساأل  16:40 – 16:30

 عامةالمناقشات ال 17:00 – 16:40

ي قدًما  17:15 – 17:00
وفيسور مجاليوا موانجالولو،  -ملخص للقضايا الناشئة والمض  -مدير الجامعات اإلقليميةالتر

 روفورم

 الجلسات بواسطة رئيسالمالحظات الختامية  17:30 – 17:15

 


