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 RUFORUM إدارة روفورمإلى مدراء الجامعات / أعضاء مجلس 

 0202المشاركة في قمة األمم المتحدة لنظم الغذاء 

تحت شعار "تحويل النظم الغذائية أمر بالغ األهمية  0302المقرر عقد قمة األمم المتحدة لنظم األغذية  من

.  علما بان مبعوث األمم المتحدة الخاص للقمة 0302في أكتوبر  -لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة" 

ووزير  (AGRAورة الخضراء ألفريقيا )هو الدكتورة أغنيس كاليباتا ، المدير التنفيذي للتحالف من أجل الث

 الزراعة السابق لجمهورية رواندا.

من المتوقع أن تطلق القمة إجراءات وحلول واستراتيجيات جديدة جريئة لتحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية 

قمة لالمستدامة السبعة عشر والتي يعتمد كل منها على أنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة وإنصافًا. تهدف ا

 إلى:

تحديد الحلول والقادة  0303. استحداث إجراءات وإحراز تقدم قابل للقياس نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2

 ، وإصدار دعوة للعمل على جميع مستويات النظام الغذائي.

التي وتمكننا من اصالح أنظمتنا الغذائية  الكيفية التي. رفع مستوى الوعي ورفع مستوى النقاش العام حول 0

 تساعدنا جميعًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تنفيذ إصالحات مفيدة للناس والكوكب.

. وضع مبادئ لتوجيه الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين والذين يتطلعون إلى االستفادة من أنظمتهم 0

تفائلة ومشجعة تلعب فيها النظم الغذائية لدعم أهداف التنمية المستدامة؛ حيث ستضع هذه المبادئ رؤية م

 الغذائية دوًرا مركزيًا في بناء عالم أكثر عدالً واستدامة.

 . إنشاء نظام للمتابعة والمراجعة لضمان استمرار نتائج القمة في دفع إجراءات جديدة وإحراز تقدم.4

نات. وقد تم تنظيمها العديد من الحوارات واألنشطة والتعيي 0303يشمل التحضير للقمة التي بدأت في عام 

لتسهيل أقصى قدر من المشاركة من مختلف أصحاب المصلحة ولضمان تحقيق أهداف القمة. كانت المشاركة 

تم استضافتها بالشراكة مع جامعة  0303نوفمبر  04األولية لروفورم مع القمة هي ندوة عبر اإلنترنت في 

. 0303عبر اإلنترنت  لعام  RUFORUMروفورم  من خالل سلسلة ندوات Wageningenفخنيغين 

الندوة عبر اإلنترنت التي سبقت قمة األمم المتحدة لنظم األغذية تحت عنوان العمل معًا من أجل أنظمة غذائية 

أفريقية للبحث واالبتكار مهدت الطريق للجامعات األعضاء في روفورم  -نحو منصة أوروبية  :مرنة

RUFORUM تفكير في أنظمة األغذية الزراعية في إفريقيا وعلى وجه وغيرها من المؤسسات البحثية لل

 التحديد دور البحث واالبتكارات.
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كواحد من  RUFORUMعالوة على ذلك تم تعيين البروفيسور أديباال إكوامو ، االمين التنفيذي رفوروم 

ر العبا تعتب  RUFORUMمن أبطال نظم الغذاء لألمم المتحدة ويمثل ذلك اعترافا بأن الروفورم  233

 رئيسيا في قطاع األغذية الزراعية.

من المتوقع أن تحشد شبكة أبطال النظم الغذائية متعددة الفاعلين مجموعة متنوعة من األشخاص في كل منطقة 

من مناطق العالم للمشاركة بشكل أعمق والتطور إلى تحالف واسع وشامل لتحويل النظم الغذائية في العالم من 

 قبل وأثناء و بعد القمة. يتوقع من األبطال أن يقوموا ب:خالل العمل المنسق 

تعبئة شبكاتهم لدعم القمة من أجل المساهمة بأفكار إليجاد حلول لقضايا النظم الغذائية وإيصال وتضخيم  - 2

 رسائل القمة ونظم األغذية ذات الصلة.

اعدة في تحديد الثغرات أو األسئلة تقديم المشورة والدعم لمسارات العمل ودوافع التغيير من خالل المس - 0

أو االهتمامات الرئيسية، وتقديم المشورة بشأن المناقشات الموضوعية والتوصيات الناشئة، وكذلك من خالل 

 تبادل األفكار للعمل.

. المشاركه  في عمليات قمة النظم الغذائية ذات الصلة، )المشاركة( في تنظيم حوارات مستقلة، والمشاركة 0

 ات نظم األغذية القطرية والعالمية.في حوار

خارطة طريق المشاركة المرفقة لتوجيه مشاركتها في قمة  RUFORUMعلى هذا النحو ، طورت روفورم 

 .0302األمم المتحدة لنظم األغذية 

 يعطي هذا الموجز ويطلب منك ويجعلك محيطا باآلتي :

 والوصيف للقمة. RUFORUMيعطي آخر المستجدات حول المشاركة المحتملة لروفورم  -2

الذي يطلب من القمة إجراء المزيد  RUFORUMإحالة البيان المرفق من مدراء الجامعات فى روفورم  -0

من الحوار حول قضايا خاصة بأفريقيا وخاصة تعزيز أنظمة الزراعة ألصحاب الحيازات الصغيرة واالنتقال 

 إلى فرص األعمال التجارية الزراعية

 اركة في األنشطة الموضحة في خارطة الطريق حسب االقتضاء.يطلب منك المش -0

العمل على مستوى الدولة مع مسؤولي التنسيق في الدول األعضاء لتحفيز الحوار والحصول على  -4

 المدخالت الالزمة إلعالن القمة.

ذائية يطلب من الجامعات/جامعتك، أن تدعم مشاركة أعضائها في األبحاث لتعزيز مرونة النظم الغ -5

 الزراعية في إفريقيا وزيادة اإلنتاجية المستدامة.

 


