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ي حوار األمم المتحدة حولروفروم 
 
 2021الغذائية  األنظمة المشاركة ف

 

 تقرير إىل أصحاب المصلحة والمجتمع العالمي 

 

 2021أغسطس  13

 

 مقدمة

/ أكتوبرمن المقرر عقد قمة األمم المتحدة لألنظمة الغذائية  ي سبتمبر
 
ل النظم الغذائية أمر بالغ ي، تحت شعار "تحو 2021ف

 ، رئيسالدكتورة أغنيس كاليباتا  . المبعوث الخاص لألمم المتحدة للقمة هو التنمية المستدامة" لتحقيق جميع أهدافاألهمية 

ي أفريقيا 
 
اء ف  ووزير الزراعة السابق لجمهورية رواندا.  (AGRA) التحالف من أجل ثورة خض 

ي  هذه من المتوقع أن تطلق
 
اتيجيات جديدة جريئة لتحقيق تقدم ف اف التنمية جميع أهد تحقيق القمة إجراءات وحلول واسبر

ا. تهدف القمة إىل: المستدامة السبعة عش  
ً
ي يعتمد كل منها عىل أنظمة غذائية أكبر صحة واستدامة وإنصاف

 ، والتر

تحديد ، تحديد الحلول و 2030امة لعام التنمية المستد عمل إجراءات وإحراز تقدم قابل للقياس نحو خطة نشاءا . 1

ي  القادة
 وإصدار دعوة للعمل عىل جميع مستويات النظام الغذائ 

. رفع مستوى الوعي ورفع مستوى النقاش العام حول كيف يمكن إلصالح أنظمتنا الغذائية أن يساعدنا جميًعا عىل 2

 للناس وكوكب األرضتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تنفيذ إصالحات مفيدة 

ية لدعم . وضع مبادئ لتوجيه الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يتطلعون إىل االستفادة من أنظمتهم الغذائ3

ي بناء  أهداف التنمية المستدامة،
 
ستضع هذه المبادئ رؤية متفائلة ومشجعة تلعب فيها النظم الغذائية دوًرا مركزًيا ف

 واستدامة
ً
  عالم أكبر عدال

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

 

وفيسور أديباال إكوامو كواحد من   روفرومتشارك . لقمة النظم الغذائيةللتحضبر  المختارين 100 ال بطالاأل تم اختيار البر

ي 
 
شمل التحضبر للقمة إقامة حوارات عالمية  . 2021لعام  )FSSUN)قمة األمم المتحدة لنظم الغذاء  حواراتبنشاط ف

  18ونسقت  روفرومنظمت  وحكومية ومستقلة. 
ً
ليمية والوطنية ، وبلغت عىل المستويات المؤسسية واإلق حواًرا مستقل

ي  تنظيمذروتها ب
 
اكة مع حكومة مالوي ف ي استضافتها بالش 

. 2021يوليو  1 يوم الخميس الموافق قمة رؤساء الدول األفريقية التر

ي إفريقيا"السياسة لتعزيز الصمود ونظم األغ-حوارات الجامعة"تحت شعار  الحوارات
 
جذبت و  ،ذية الزراعية الشاملة ف

هم من صانعي  ة والوزراء الحكوميير  والتكنوقراط وغبر األكاديميير  والباحثير  والطالب والمزارعير  أصحاب الحيازات الصغبر

ي تعزيز الموقف االسياسات عىل 
 
ي المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وقد ساهمت الحوارات ف

لموحد لالتحاد األفريقر

ي القمة
 
ي ف

 
ي روما ف

 
، ومن المتوقع أن يتم 2021يوليو  شهر  ، ومؤتمر ما قبل القمة الذي استضافته منظمة األغذية والزراعة ف

ي سبت
 
ي قمة األمم المتحدة لنظم األغذية ف

 
 . 2021أكتوبر -مبر عرضه ف

 

https://www.unfoodsystems.org/
https://www.ruforum.org/unfss-analytical-reports
https://www.ruforum.org/sites/default/files/FINAL%20Lilongwe%20Declaration%2001%20July%202021.pdf
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. 2021لعام  قمة األمم المتحدة لنظم األغذيةكجزء من الحوارات الوطنية  لجامعات األعضاء ابالتعاون مع  روفرومنسقت 

ي الحوارات 
 
 جنوب السودانو  ماىلي و  ناميبيا و  السودانو  الديمقراطيةجمهورية الكونغو و  بنير  و  الصومالو  بوروندياستضافت ف

 زامبيا و 
ً
  . وأوصت الحوارات بأن توىلي األطر الوطنية للنظم الغذائية اهتماما

ً
  خاصا

ً
لدوافع ومكونات نظم األغذية  وتحليل

عىل نقاط دخول واعدة لإلدماج لتحسير  نتائج التغذية ونتائج الحد من الفقر داخل العثور و يانات تحديد فجوات الب و الزراعية 

. شارك ي
ي  روفروم تالنظام الغذائ 

 
ي  حوارات مستقلة وحوارية وعالميةف

ي ذلك تلك التر
 
منتدى البحوث قام بتنظيمها ، بما ف

ي ومؤتمر 
ي ودول المحيط الهادئ ومفوضية االتحاد األفريقر ي أفريقيا ومنظمة أفريقيا والبحر الكاريتر

 
قمة نظم ما قبل الزراعية ف

ي 
 
ي روما ف

 
 . 2021يوليو  شهر  األغذية لألمم المتحدة الذي عقد ف

 شبكة روفروم والجهات الفاعلة األخرى: من قبل  والعمللإلحاطة 

امات ونقاط عمل لـ أنتجت الحو   : وىه كشبكة  روفرومارات ثالث وثائق رئيسية بطريقة متدرجة تحتوي عىل البر 

 حكومة التكنوقراط والوزراءالمقدم إىل  مدراء الجامعاتبيان . 1

 2021يونيو  09بتاريــــخ  األفارقةبيان الوزاري . 2

 إعالن ليلونغوي الصادر عن رؤساء الدول األفريقية. 3

 

ات قواعد ومن هذا المنطلق ك لمغبر
كة والتنفيذ المشبر كة والملكية المشبر ، أدركت الجهات الفاعلة المختلفة أن التنمية المشبر

ي القا( UNFSS) قمة األمم المتحدة لنظم األغذية اللعبة المتفق عليها الصادرة عن
 
رة يجب أن تكون لتحويل النظم الغذائية ف

 
ً
 متكافئة للجميع.  شاملة وتوفر فرصا

هم من صانعي السياسات من قبل مجلس ووزراء فيما يىلي اإلجراءات والمتابعة والمشاركة مع رؤساء  الدول األفريقية وغبر

 وأعضاء الشبكة اآلخرين:  روفروم

 نظم األغذية الزراعية عزيز ت  . أ 

 

ام ب:   االلت  

الستفادة من موارد اإلنتاج لدينا، وتوليد التقنيات ذات لتوجيه كيفية ا ث واالبتكار و ت اإلنتاج مثل البحتعزيز أساسيا .1

هديدات الناجمة توجيه مراقبة الت؛ ق الملكية الفكرية لهذه التقنيات، ونقل وحماية حقو الصلة، واختبار واحتضان

 . وإعالم تصميم السياسات والمساءلة عن الصحة والمناخ،

اكات العالمية لتطوير نظم غذائية أكبر استدامة وشمولية ومرونة تراعي احتياجات  .2 صغار المزارعير  تعزيز الش 

 والشباب والنساء. 

 وعتر قطاع التعليم ب. تقوية الروابط داخل

 

ام ب:   االلت  

ي سلسلة قيمة التعليماالست .1
 
ي ثمار بقوة ف

، عبر الجامعات والكليات المهنية لالستفادة من التعليم الثانوي واالبتدائ 

  . لالرتقاء بمستويات مهارات الشباب الملتحقير  بالقوى العاملة

ي مع الجامعات ا .2
قدرات الالزمة لحشد ال ألفريقية والجهات الفاعلة األخرى داخل وخارج أفريقيا العمل بشكل تعاوئ 

ي أفريقيا وتوسيع نطاق أفضل ا
 
ي ذلكلتعزيز النظم الغذائية ف

 
، عىل سبيل المثال ال الحض: زيادة لممارسات، بما ف

  خسائر الالقيمة المضافة وخفض 
 
ة ف  . المحصول الكببر

ي أفريقيا  .3
 
اكات المطلوبة لتفعيل مبادرة تعزيز التعليم الزراعي العاىلي ف وتقوية ابتكار العلوم  (،SHAEA) متابعة الش 

ي إفريقيا والقدرة عىل تنظيم المشاريــــع من أجل التنمية الزراعية واالقتصادية
 
ومن أجل  (،SASTIE) والتكنولوجيا ف

https://ruforum.org/un-food-systems-summit
https://ruforum.org/un-food-systems-summit
https://www.ruforum.org/sites/default/files/RUFORUM-Pre-UN%20Food%20Systems%20Summit%20Dialogues%20-%20English.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/RUFORUM-Pre-UN%20Food%20Systems%20Summit%20Dialogues%20-%20English.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Somali%20Food%20Systems.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Somali%20Food%20Systems.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Benin%20national%20Consultations%20June%2004%202021%20Final.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Benin%20national%20Consultations%20June%2004%202021%20Final.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/RUFORUM-Pre-UN%20Food%20Systems%20Summit%20Dialogues%20-%20English.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Sudan%20national%20Consultations.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Sudan%20national%20Consultations.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Global%20Dialogue%20on%20UN%20FSS%20Summit%2002%20Juney%202021_0.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Global%20Dialogue%20on%20UN%20FSS%20Summit%2002%20Juney%202021_0.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Termes%20de%20R%C3%A9f%C3%A9rences%20Dialogue%20National%20Mali.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Termes%20de%20R%C3%A9f%C3%A9rences%20Dialogue%20National%20Mali.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Reports/South%20Sudan%20UNFSS%20Dialogue%2008%20July%202021.%20docx.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Reports/South%20Sudan%20UNFSS%20Dialogue%2008%20July%202021.%20docx.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Zambia%20National%20Dialogue.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Zambia%20National%20Dialogue.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/RUFORUM_VC_Final%20_UNFSS%20Statement_%20English%20Final%2017052021.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Pre-UN%20Food%20Systems%20Summit%20-Africa%27s%20Ministers%20Communique%2009%20June%202021.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/FINAL%20Lilongwe%20Declaration%2001%20July%202021.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/FINAL%20Lilongwe%20Declaration%2001%20July%202021.pdf
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ي إفريقيا 
 
ي  (BASTIC) بناء قدرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ف

 
ي  بيان الوزراء األفارقةعىل النحو المبير  ف

 
الصادر ف

ي  2019الخامس من ديسمبر 
 
 كيب كوست بغانا.   مدينة ف

 

ي والتغذوي
 
اكات لتعزيز األمن الغذائ  ج. شر

 

ام ب:   االلت  

ي بشأن الغذاء واألمن ال . 1
ي واالتحاد األفريقر  االتحاد األوروئر

اكة بير  : الش  ي
 
ي ومبادرة الزراعة المشاركة بنشاط ف

غذائ 

اكة البح المستدامة، ي بشأن تغبر المناخ واالقتصاد الدائري و ش  ي واالتحاد األوروئر
ث واالبتكار بير  االتحاد األفريقر

بادرات والم(، GRA) المي للبحوث بشأن غازات االحتباس الحراري الزراعيةالتحالف الع المستدامة،  األخض  والطاقة

 القارية والعالمية األخرى. 

  . 2021( لعام UNFSSقمة األمم المتحدة للنظم الغذائية ) . تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها خالل2

 

امات المذكورة أعاله ، تم حث الجامعات بشكل خاص عىل إجراء فحص  لتسهيل لعملياتها  بشكل حاسمباإلضافة إىل االلبر 

ي الزراعة
 
كاء عىل إنشاء منصة ثية محددة السياق. عالوة عىل ذلك، وتوفبر حلول بحمشاركة الشباب ف ، تم حث الش 

 غذائية أفريقية شاملة ومستدامة.  لتعزيز القدرات من أجل نظمالمتعددة أصحاب المصلحة 

 

 

http://www.ruforum.org/AGM2019/sites/default/files/The%20Cape%20Coast%20Ministerial%20Communiqu%C3%A9_0.pdf
http://www.ruforum.org/AGM2019/sites/default/files/The%20Cape%20Coast%20Ministerial%20Communiqu%C3%A9_0.pdf

