االجتماع العام السنوي الثامن عشر لمنتدى روفوروم 2022
الموضوع :تعزيز نظم األغذية الزراعية في أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا –
الفرص والتحديات
المضي قدما في خطة العمل  21لقمة األمم المتحدة لألمن الغذائي :الحاجة إلى تعهدات
تعاونية
التاريخ 31 :أغسطس 2022
الوقت 19:00 – 15:00 :هطل
المكان :افتراضي
التسجيل (الرابط)https://bit.ly/3yjqrXM:

التصور لهذا اللقاء
جهة االتصال :البروفيسور :أديباال إكوامو ،السكرتير التنفيذي لروفوروم
e.adipala@ruforum.org

خلفية:
من المتوقع أن تطلق قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعام  2021تحت شعار "تحويل النظم الغذائية أمر
بالغ األهمية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة" ،إجراءات وحلول واستراتيجيات جديدة وجريئة
لتحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة ال  .17واعترافا بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتبط
بنظم غذائية أكثر صحة واستدامة وإنصافا ،أقرت القمة بأن تحويل النظم الغذائية العالمية يجب أن يكون
محوريا في الجهود المبذولة لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  .2030وعالوة على ذلك،
كانت جائحة كوفيد 19-بمثابة جرس إنذار للهشاشة الصارخة وعدم المساواة في النظم العالمية واإلقليمية
والوطنية لألغذية الزراعية ،مما جعل العزم على إقامة نظم غذائية مستدامة وشاملة ومرنة أمرا ملحا للغاية.
وهدفت القمة إلى ما يلي:

 .1زيادة الوعي ورفع مستوى النقاش العام حول كيف يمكن إلصالح نظمنا الغذائية أن يساعدنا
جميعا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تنفيذ اإلصالحات التي تعود بالنفع على
الناس والكوكب؛
 .2وضع مبادئ لتوجيه الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يتطلعون إلى االستفادة
من نظمهم الغذائية لدعم أهداف التنمية المستدامة؛ وستضع هذه المبادئ رؤية متفائلة
ومشجعة تؤدي فيها النظم الغذائية دورا محوريا في بناء عالم أكثر عدال واستدامة؛

CO-ORGANISERS:

 .3توليد إجراءات وإحراز تقدم قابل للقياس نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ تحديد
الحلول والقادة ،وإصدار دعوة للعمل على جميع مستويات النظام الغذائي؛
سعى مؤتمر القمة ،الذي اجتذب مشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة ،إلى إنشاء نظام للمتابعة
واالستعراض لضمان استمرار نتائج مؤتمر القمة في دفع إجراءات جديدة وإحراز تقدم ملحوظ .بالنسبة
ألفريقيا ،تم تقديم موقف مشترك إلى ما قبل القمة التي عقدت في روما وإلى قمة سبتمبر  2021في الجمعية
العامة لألمم المتحدة .وكانت الوكاالت المتعددة األطراف مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
والهيئات القارية مثل االتحاد األفريقي هي التي برزت كوسيلة لتحفيز المشاركة وااللتزام بنتائج مؤتمر القمة.
وشاركت الجامعات األعضاء في روفوروم في سلسلة من الحوارات التي كان لها صلة وصل قوية بين
الجامعات ومؤسسات البحوث وواضعي السياسات للحوار بشأن الحلول واإلجراءات المتعلقة بالنظم الغذائية
الزراعية المناسبة في أفريقيا .ومن خالل هذه الحوارات المستقلة ،تمكنت الشبكة من المساهمة في الموقف
األفريقي المشترك وتيسير الحوار بين العلم وواضعي السياسات على أعلى مستوى من الوزراء ورؤساء
الدول .وقد سلط إعالن ليلونغوي الضوء على اإلجراءات الممكنة التي يمكن أن تتخذها الحكومات األفريقية
إلى جانب الجامعات والمجتمع العلمي لتطوير نظم األغذية الزراعية في أفريقيا.
من المهم تقييم واستكشاف المعالم التي تم تحقيقها ،بعد مرور عام على الموقف األفريقي المشترك وااللتزامات
من الحكومات األفريقية التي تم التعهد بها كوصيفة لمؤتمر قمة النظم الغذائية في سبتمبر/أيلول.
وتحقيقا لهذه الغاية ،يعتزم المنتدى استضافة حوار رفيع المستوى .وسيقوم الحوار بما يلي:
 .1استعراض االلتزامات التي قطعها أصحاب المصلحة المتعددون وتقييم اإلجراءات التي
اتخذت لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر قمة األمم المتحدة لألغذية.
 .2استكشاف خيارات الشراكات و  /أو مسارات المشاركة المجتمعية بين الجامعات والعلوم
والتكنولوجيا واإلبتكار لبدء التحسينات في نظم األغذية الزراعية على النحو الذي حددته
القمة.

الحوار
تقترح شبكة روفوروم حوارا  /ندوة عبر اإلنترنت لمدة نصف يوم لمراجعة وتطوير خارطة طريق نحو
مساهمة الجامعات والمؤسسات البحثية في تعزيز النظم الغذائية في أفريقيا .وسيجمع الحوار بين الجامعات
ومؤسسات البحوث ومنظمة األغذية والزراعة ومفوضية االتحاد األفريقي.

مشروع البرنامج
مدير الجلسة :البروفيسورة تيريزا نكو أكينجي ،رئيسة مجلس إدارة  RUFORUMونائبة رئيس جامعة
باميندا ،الكاميرون
النشاط

الزمن
الجلسة األولى :اإلفتتاح ووضع المشهد
كلمات افتتاحية :البروفيسور أديباال إكوامو ،األمين التنفيذي ،روفوروم
15:10 – 15:00

CO-ORGANISERS:

االفتتاح الرسمي من قبل مفوض اإلتحاد األفريقي للتنمية الريفية والزراعة
15:25 – 15:10
المستدامة واالقتصاد األزرق  -السفيرة جوزيفا ساكو  -دمج األطر القارية لتعزيز
نظم األغذية الزراعية في أفريقيا
الكلمة الرئيسية :الدكتورة أغنيس كاليباتا ،رئيسة التحالف من أجل التطور
15:55 – 15:25
األخضر في أفريقيا  (AGRA) -النتائج والقرارات واإلجراءات الرئيسية من
  UNFSS 2021قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية  - 2021اآلثار المترتبةعلى أفريقيا
وجهة نظر من شريك من شركاء التنمية :السيد ليونارد ميزي ،رئيس الوحدة في
16:10 – 15:55
المديرية العامة للشراكات الدولية ،المفوضية األوروبية
مناقشة
16:30 – 16:10
الجلسة الثانية :حالة النظم الغذائية الزراعية في إفريقيا
الورقة الرئيسية :المدير العام المساعد لمنظمة األغذية والزراعة والممثل
16:50 – 16:30
اإلقليمي ألفريقيا ،سعادة البروفيسور أبيبي هايلي غابرييل – الوضع الراهن لألمن
الغذائي والتغذوي في أفريقيا
متحدثون :
18:00 – 16:50
 . 1سعادة الوزير لوبين كالركي لوي ،وزير الزراعة ،مالوي
 . 2سعادة الوزير جانين م .كوبر ،وزيرة الزراعة ،ليبريا
. 3الدكتور يمي أكينباميجو ،المدير التنفيذي ،منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا
)(FARA
. 4الدكتور ستيفن موشيري ،رئيس اتحاد مزارعي شرق أفريقيا
. 5الدكتور عثمان بديان ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب باإلنابة،
أكاديمية2063
مناقشة
18:30 – 18:00
ختام الرسائل الرئيسية :البروفيسور أوميزوروكي لينوس أوبرا  ،كرسي األبحاث
18:45 – 18:30
في تكنولوجيا ما بعد الحصاد  ،جامعة ستيلينبوش  ،جنوب أفريقيا
مالحظات ختامية من مدير الجلسة
18:55 – 18:45

CO-ORGANISERS:

