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A CIMEIRA DOS SISTEMAS DE ALIMENTOS DA ONU 2021 

Notas de orientação para o Diálogo Nacional na Somália 

 

A seguir, são sugeridas notas de orientação para consideração na preparação das consultas 

nacionais da Somália: 

 

1. Ministério da Agricultura e Irrigação orientará sobre os arranjos e participação no diálogo 

nacional 

2. Constituir as instituições / pessoas focais para organizar a reunião de consulta nacional da 

Somália e preparar uma síntese: Possivelmente Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento 

Nacional da Somália, RUFORUM e pessoa focal do Ministério da Agricultura e Irrigação para 

coordenar os arranjos. O Dr. Anthony Egeru é a pessoa de contacto do RUFORUM e pode ser 

contactado no Secretariado do RUFORUM (secretariat@ruforum.org com cópia para 

a.egeru@ruforum.org) 

3. Identificar as principais questões que devem ser abordadas 

4. Chegar a várias instituições e agências a nível nacional para o diálogo: as partes interessadas 

devem incluir, entre outros, funcionários do Ministério da Agricultura e Irrigação, outros 

Ministérios do Governo, instituições de agricultores, sistemas de pesquisa, ISABU, 

universidades, jovens, ONGs, Sector privado, etc. 

5. Escolha a data para a Consulta Nacional, propomos 26 de Maio de 2021 nas horas da manhã, 

já que as reuniões de Peritos Técnicos estão programadas para 27 de Maio de 2021 e as 

Consultas Nacionais devem ser concluídas até 31 de Maio de 2021 

6. Por favor, registre as Consultas Nacionais no site da Cimeira dos Sistemas Alimentares da 

ONU 2021; O Secretariado da RUFORUM pode ajudar se necessário 

7. Identificar as vozes principais, os palestrantes, incluindo o moderador 

8. Participar / contribuir para a redação da Declaração do Governo da Somália para a Cimeira 

dos Sistemas Alimentares da ONU 

9. Preparar relatório de reunião da situação actual, principais motivadores e problemas, acções 

necessárias e por quem; quais devem ser as mensagens principais do diálogo para consideração 

pelo Governo da Somália para acção a nível nacional, CUA e apresentação na Cimeira da 

ONU 

10. Organize a reunião virtual (a Secretaria do RUFORUM pode ajudar nisso) 

11. Divulgue amplamente a consulta e a reunião virual 
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Possível arranjo da reunião 

Data proposta: Segunda-feira, 24 de maio de 2021 

Manhã: 900-1300 

Sessão 1: Abertura oficial e preparação do palco 

1. O Ministro / Secretário Permanente, Ministério da Agricultura e Irrigação 

2. Antecedentes da Cimeira dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas e do Diálogo 

Nacional e Regional planeado: Prof. Dr. Adipala Ekwamu, Secretariado RUFORUM 

3. Documento de nota principal: A situação actual e os problemas enfrentados pelos Sistemas 

Alimentares na Somália (Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional da Somália 

ou instituição alternativa) 

4. Abra a discussão 

Sessão 2: Análise dos principais factores que afectam a agricultura e os sistemas alimentares 

na Somália (painel de discussão) 

1. Artigo inicial: Principais factores que afectam os sistemas agrícolas e alimentares na 

Somália (orador a ser identificado) 

2. Perspectivas sobre como lidar com desafios emergentes, como mudanças climáticas e 

degradação ambiental 

3. Perspectivas de abordagem das perdas pós-colheita, agregação de valor e melhoria da 

qualidade nutricional dos alimentos para diferentes nichos de mercado. 

4. Perspectivas de tornar a Agricultura mais actrativa para os jovens 

5. Perspectivas das universidades sobre questões de Desenvolvimento e Pesquisa do 

Capital Humano 

6. Perspectivas de promoção da inclusão e abordagem das necessidades dos pequenos 

agricultores e oportunidades dos marcados 

7. Perspectiva sobre questões políticas necessárias para fortalecer as intervenções no 

sistema alimentar na Somália 

 



                                                        

Page 3 of 5                   The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM) 

Discussão aberta 

1.  Resumo das questões emergentes e recomendações para consideração pelo Governo da 

Somália 

2.  Discurso de encerramento: Secretário Permanente ou seu representante  

3. Mais sobre este texto de partida para obter informações de tradução adicionais 

4. Enviar comentários e opiniões 

5. Painéis laterais 

 

 Principais resultados da Consulta Nacional da Somália 

1. Declaração do diálogo delineando as principais questões e acções necessárias para 

fortalecer os Sistemas Alimentares Nacionais da SOMÁLIA 

2. Mensagens-chave para apresentação pelo Governo da Somália à Cimeira dos 

Sistemas Alimentares da ONU 2021. 

3. Um relatório da consulta e do diálogo (enviar um questionário para solicitar 

perspectivas da comunidade da Somália em geral). 
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Anexo 2: Programa Tentativo para as Consultas Nacionais da Somália sobre o Diálogo 

Pré-Cimeira dos Sistemas Alimentares da ONU. 

Data: 26 de Maio de 2021 

Horário: 1000-1300, Horário Padrão da África Oriental 

Link de registro: XXXXXX 

Moderador: 

Proposta do Programa 

Horário Sessão / Tópico Pessoa Responsável 

 Sessão aberta  

1000-1010 Comentários de boas-vindas 
do moderador da sessão 

O Ministro / Secretário 
Permanente, Ministério do 
Meio Ambiente, Agricultura e 
Pecuária 

1010-1020 Antecedentes da Cimeira dos 
Sistemas Alimentares da ONU 
2021 e dos diálogos Nacionais 
e Regionais 

Prof. Dr. Adipala Ekwamu, 
Secretário Executivo da 
RUFORUM 

 Análise dos principais factores 
que afectam a agricultura e os 
sistemas alimentares na 
Somália 

 

1020-1035 Documento de nota principal: 
A situação atual e as questões 
que afectam a agricultura e os 
sistemas alimentares na 
Somália 

Centro de Pesquisa para o 
Desenvolvimento Nacional da 
Somália, Mogadíscio 

1035-1055 Discussão  

   

1100-1110 Perspectivas sobre como lidar 
com desafios emergentes, 
como mudança climática e 
degradação ambiental 

Ministério da Agricultura e 
Irrigação deve identificar um 
palestrante 

1110-1120 Perspectivas de abordagem 
das perdas pós-colheita, 
agregação de valor e melhoria 
da qualidade nutricional dos 
alimentos para diferentes 
nichos de mercado. 

Ministério da Agricultura e 
Irrigação deve identificar um 
palestrante 

1120-1130 Perspectivas sobre a mudança 
da Demografia Humana e 
implicações para a Agricultura 
e Sistemas Alimentares; fazer 

Ministério da Agricultura e 
Irrigação deve identificar um 
palestrante 
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Agricultura actraente para a 
juventude 

1130-1150 Discussão   

1150-1200 Perspectivas de 
desenvolvimento de capital 
humano e necessidades de 
pesquisa para a Somália 

Ministério da Educação, 
Somália 

1200-1210 Perspectivas de promoção da 
inclusão e atendimento às 
necessidades dos pequenos 
agricultores e oportunidades 
dos marcados 

A ser identificado na 
Universidade Nacional da 
Somália 

1210-1220 Perspectiva sobre questões 
políticas necessárias para 
fortalecer as intervenções no 
sistema alimentar na Somália 

Ministério da Agricultura e 
Irrigação, Somália 

1220-1240 Discussão aberta Moderador 

 Sessão de Encerramento  

1240-1250 Resumo de questões 
emergentes e recomendações 
para consideração pelo 
governo da SOMÁLIA 

Prof. Dr. Abdirizak Mohamed 
Aden, Presidente da Nuugal 
Universidade da Somália 

1250-1300 Discurso de Encerramento Secretário Permanente ou seu 
representante 

 

* Programa a ser modificado conforme necessário pelo Governo da Somália 


