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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 ألفريقيا

 1الدورة الحادية والثالثون

 تؤكد المواعيد الجديدة الحًقا

 2021في عام  قّمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائيةمؤتمر 
 

 الموجز
( إىل رفع مستوى الوعي بالدور الرئيسي الذي ستؤديه النظم 2030)خطة عام  2030ت خطة التنمية املستدامة لعام أد  

الغذائية يف املستقبل يف مواجهة التحديات العاملية املتمثلة يف سوء التغذية والفقر واستخدام التنوع البيولوجي وخدمات 
اب املصلحة يف النظم الغذائية يف اختاذ إجراءات وتغيري سلوكهم، غري أن النظم اإليكولوجية وتغري املناخ. ويشرع أصح

املعقدة العديد من املبادرات املستقلة اليت يأخذون بزمامها تفتقر إىل إطار مشرتك للتفاعالت والتبعيات واملفاضالت 
نظم  إجياد أجل من هاوتنفيذ من قدرة اجملتمعات على حتديد مسارات مناسبة املتأصلة يف النظم الغذائية. وهذا حيد  

 غذائية أكثر استدامة.
 

، يف 2021سيعقده األمني العام لألمم املتحدة يف عام  ذيلقمة بشأن النظم الغذائية، الؤمتر ااهلدف الشامل مل نويكم
ر يف مستقبل النظم الغذائية، وتسريع وترية مساعدة أصحاب املصلحة على حتسني فهم وإدارة اخليارات املعقدة اليت تؤث  

تمحور حول املشاركة على ملؤمتر القمة هذا الذي يالتقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وإن العملية التحضريية 
فها، ن أصحاب املصلحة من وضع أطر وأدوات صنع القرار واختبارها وتكيياملستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، ستمك  

وستتيح منابر للشراكات واملبادرات املبتكرة الالزمة لتحفيز التزامات كبرية بالعمل واالستثمار من أجل إجياد نظم غذائية 
 أكثر استدامة.

 
قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية وتقدمي مؤمتر العملية املؤدية إىل عقد املشاركة يف لألعضاء با البند سمح هذيوس

 القمة ونتائجه.مؤمتر لمسامهة يف أهداف لفرص التوجيهات بشأنه، وحتديد 

                                                      
 .شالالت فيكتوريا، زمبابوي، 2020 آذار/مارس 27إىل  23كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من    1
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 المسائل التي ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليها
 املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا يلي: إن  
التأكيد على األمهية احلامسة للعمل واالستثمار من أجل إجياد نظم غذائية أكثر استدامة حتقيًقا خلطة عام  )أ(

 ؛2030
 نظم غذائية أكثر استدامة؛ جيادواإلقرار بضرورة حتسني األطر وأدوات صنع القرار لتوجيه التدخالت دعًما إل )ب(
يف تسريع  ةاختذت لضمان إسهام التطورات اليت تشهدها النظم الغذائيوتبادل اخلربات املتعلقة باملبادرات اليت  )ج(

 وترية حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
 لقمة.ؤمتر اتقدمي توجيهات بشأن فرص مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين خالل العملية التحضريية ملو  )د(

 :ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل
 املؤمتر اإلقليميأمانة 

ARC-Secretariat@fao.org 
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 مقدمة -اًل أوّ 
 
قمة بشيييييييأن النظم الغذائية يف إطار عقد األمم املتحدة مؤمتر ، 2021سييييييييعقد األمني العام لألمم املتحدة، يف عام  -1

الغيذائيية قد النظم شييييييييييييييهيد ا  اليتتطورات الاالعرتاف بأن  تزايدهذا القمية  مؤمترز ُيرب أجل التغيذية. و  منللعميل 
مبا يف ذلك  ،توفري كميات أكرب من األغذية بأسيييييييييييييعار معقولة، عدًدا من األهداف اجملتمعيةسييييييييييييييا   يفقت، حق  

 حتسني الصحة والتغذية، واحلد من الفقر، وحتسني خدمات النظم اإليكولوجية، واإلدماج االجتماعي.
 
مليون شيييييييييخ  من ا وع وأكثر من ملياري شيييييييييخ  من الوزن الزائد  821ويف الوقت احلاضييييييييير، يعا  أكثر من  -2

ل يف املائة منذ منتصييس سييتينات القرن املاضييي، يشييك   300اإلنتاج الغذائي العاملي بنسييبة  ارتفاعالسييمنة. ورغم  أو
العمر ي للمرض واخنفاض متوسيييييي  سييييييهم يف العاء العاملسييييييوء التغذية شميع أشييييييكاله اليوم العامل األول الذي يُ 

ا حتسيييي كما.  رتقاامل كم الفقر املدقع يف املناطق الريفية، حيث يعتمد السيييواد األعظم من السيييكان األكثر  ميشيييً
على إنتاج األغذية واالقتصييييياد الغذائي لكسيييييا رزقهم. ويقتضيييييي التصيييييدي للفقر وسيييييوء التغذية أن تكون النظم 

 املنتجني واملستهلكني.للفئات املستضعفة من  الغذائية يف املستقبل أكثر مشواًل 
 
ه مؤخرًا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ تالتقرير اخلاص بشييييييييييييييأن تغري املناخ واألراضييييييييييييييي الذي أعدأبرز و  -3

املفاضيييييالت بني ضيييييرورة تلبية الطلبات املتوقعة على األغذية باالسيييييتعانة باملمارسيييييات احلالية وآفا  حتقيق أهداف 
يف املائة من مجيع انبعاثات غازات الدفيئة،  29. وتسيييييييييياهم النظم الغذائية اليوم مبا يصييييييييييل إىل االسييييييييييتدامة العاملية

يسييييييياهم إىل حد كبري يف تغري املناخ. وسييييييييؤدي تغري املناخ بدوره إىل تغيري أيا، إنتاج األغذية، وزيادة املخاطر  مم ا
بالتنوع  قاملتعل   ويبني  التقرير الناس ضييييييييييعًفا.أشييييييييييد  إىلسيييييييييييما بالنسييييييييييبة  و ديد األمن الغذائي يف كل مكان، وال

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الصييييييييييييادر عن املنرب احلكومي الدوس للعلوم والسييييييييييييياسييييييييييييات املع  بالتنوع 
اآلن بيياالنقراض، مميي ا يطري  ييديييدات  امهييددً من األنواع بييات  االبيولوجي وخييدمييات النظم اإليكولوجييية أن مليونييً 

يف املائة من فقدان التنوع البيولوجي،  80. وتعترب الزراعة مسؤولة عم ا يصل إىل اإلنسانبظالهلا على  خطرية تلقي
وتسيييييتمر يف االسيييييتخدام املفر، للموارد الطبيعية القليلة بشيييييكل متزايد، مبا يشيييييمل املياه والغابات واألراضيييييي. كما 

صييي   إلنتاج أن أكثر من ربع الطاقة املسيييتخدمة عاملًيا ختُ ل أكرب مسيييتهلك ملوارد املياه العذبة يف العاك، كما تشيييك  
 األغذية وإمدادا ا.

 
وأهداف التنمية املسييتدامة املرتبطة  ا املزيد من الضييوء على أمهية هذه األهداف وعلى  2030طت خطة عام وسييل   -4

األمر أن تقرير التنمية املسيييتدامة النظم الغذائية يف املسيييتقبل. وواقع  يف بلوغها الدور الرئيسيييي الذي ميكن أن تؤديه
 على الصعيد العاملي يعترب النظم الغذائية أحد املنطلقات الرئيسية القليلة النتقال العاك إىل مسار أكثر استدامة.

 
ويبدأ أصييييييييييحاب املصييييييييييلحة يف النظم الغذائية يف اختاذ إجراءات وتغيري سييييييييييلوكهم. ويعكس املنتجون على اختبار  -5

للحد من اآلثار املرتتبة على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية واملناخ؛ ويعمل قطاع األغذية على ممارسييييييييييييات بديلة 
إجياد مصيييييييييييادر أكثر اسيييييييييييتدامة، وإعادة تركيبة املنتجات، واحلد من الفواقد؛ بينما يسيييييييييييعى املسيييييييييييتهلكون، حيثما 
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ا، غذائية أكثر صيييحة ويدعون إىل يسيييتطيعون، إىل احلصيييول على معلومات أفضيييل عن األغذية من أجل اتباع أي
 إتاحة منتجات غذائية أكثر مراعاة للبيئة وإىل احلد من املهدر من األغذية والتعامل مع ذلك بشكل أفضل.

 
ولكن املبادرات املسيييييييييييتقلة العديدة اليت أخذت بزمامها احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املد  دعًما لنظم غذائية  -6

 حيد   هذاو ر إىل إطار مشرتك للتفاعالت والتبعيات واملفاضالت املعقدة املتأصلة يف النظم الغذائية. أكثر استدامة تفتق
إيكولوجية ومؤسيييييييييييييسيييييييييييييية خمتلفة على من قدرة اجملتمعات اليت هلا أولويات خمتلفة واجتاهات خمتلفة وإمكانات زراعية 

حتديد مسييييارات مناسييييبة وتنفيذها للوصييييول إىل نظم غذائية أكثر اسييييتدامة. كما حيد ذلك من قدر ا على التواصيييييل 
 .التعل مبادل وت

 
 القمة لهذه القيود؟مؤتمر تصدى يكيف س -ثانًيا

 
أصيييييحاب املصيييييلحة وقادة مبادرات التحول لقمة بشيييييأن النظم الغذائية يف مسييييياعدة ؤمتر ايكمن اهلدف الشيييييامل مل -7

وتسيييييييريع وترية التقدم يف حتقيق   اوإدار  ر على مسيييييييتقبل النظم الغذائيةعلى حتسيييييييني فهم اخليارات املعقدة اليت تؤث  
، الدول األعضيييييياء 2030سييييييتند إىل سيييييييا  خطة عام الذي ي القمةمؤمتر سيييييياعد يأهداف التنمية املسييييييتدامة. وسيييييي
مواجهة حتديات سيييييييييييييوء التغذية والفقر واسيييييييييييييتخدام التنوع البيولوجي وخدمات النظم وشيييييييييييييركاءها العديدين على 
 اإليكولوجية وتغري املناخ.

 
النظم الغذائية يف حتول إحداث أهداف سيييييييتسييييييياعد على  خسيييييييمةوسييييييييتحقق ذلك من خالل العمل على حتقيق  -8

 العاملية لتحقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر املرتابطة:
 

ضمان حصول ا ميع على أغذية آمنة ومغذية )متكني مجيع الناس من احلصول على تغذية جيدة وصحية؛  -1
 .للحق يف الغذاء(طرد واإلعمال امل

غذائية صييييحية ومسييييتدامة، واحلد من ا، التحول إىل أيا، اسييييتهالك مسييييتدامة )تعزيز وخلق الطلا على أي -2
 .(هدر من األغذيةامل

تغري املناخ، واحلد من االنبعاثات اختاذ إجراءات بشييييييييييييييأن للطبيعة على نطاقات كافية ) املراعيتعزيز اإلنتاج  -3
 ييييةغيييذاألمن قيييد افيييمن التقلييييل محيييايتهيييا واللكربون، وجتيييدييييد النظم اإليكولوجيييية احليويييية و احتجييياز اوزييييادة 

 .الغذائية املغذية(يا، واستخدام الطاقة، دون تقويض الصحة أو األ
الشمول، وتعزيز نطا  وتوزيع القيمة )زيادة الدخل، وتوزيع املخاطر، وتوسيع نصفة ملالنهوض بسبل العيش ا -4

 .العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع(
النظم وظيفة اسيييييييتمرار كفالة مواطن الضيييييييعس والصيييييييدمات والضيييييييغو، )ملواجهة بناء القدرة على الصيييييييمود  -5

 .الغذائية الصحية واملستدامة(
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 هو الشكل الذي ستكون عليه العملية؟ما  -ثالثًا
 
بأدلة قوية ، مدعومة مخسة مسارات عمل تيحيسو  .بعملية حتضريية شاملة وواسعة النطا القمة مؤمتر سرتشد يس -9

م، للمشيييييياركة والتعل   أصييييييحاب املصييييييلحة حيًزالقمة،  ميع ؤمتر امع األهداف اخلمسيييييية ملومتماشييييييية ومسييييييتقلة، 
 املبادرات احلالية.كثيس جديدة، ولتإجراءات وشراكات حفيز ولت

 
جهة من أصيييييييييييييحاب املصيييييييييييييلحة، أي أخذ  ا من خالل احلوارات يف مجيع البلدان وجمموعة أدوات ميكن أن تو  -10

قمة مؤمتر " وكذلكقمة الناس" مؤمتر "القمة مؤمتر كون يأن كفالة وفريًدا ل لقمة هنًجا شيييييييييياماًل امؤمتر عرض يسيييييييييي
األمور ملناقشيييية نظامها الغذائي، و احمللية من اجملتمعات كثري فرصيييية  ميع البلدان والالتاحة احللول"، من خالل إ

وحتديد اإلجراءات ذات  نها على سييييييييبيل األولية،حتسييييييييياليت ينبغي  املسييييييييائل، وما هي الفعالة وتلك غري الفعالة
 .األولوية للمضي قدًما

 
وفر يوسيي واألحداث املعاصييرة إىل حتسييني مواءمة فهم العمل واتسيياقهوسييتفضييي املشيياركة مع املنابر العاملية القائمة  -11

القمة اخلاصيييية مبؤمتر ملية عالإىل الوصييييول  للجميع ميكنحيث  عاملية وديناميكية وشيييياملةي منصيييية رقمي قو منرب 
 وما بعده. هانعقادحىت 

 
 النتائج التالية: ض عنختمييتوقع أن  الذيلقمة ؤمتر اإسهامات موضوعية مل العمليةوستوفر هذه  -12
 

  أمهية النظم الغذائية اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف بشيييييييييأن  الخطاب العامبمسكككككككتوى  بشككككككككل كبيراالرتقاء
 .صاحل الناس والكوكاا فيه التنمية املستدامة وما جيا فعله  عل ا مهور يعمل مل

  وسييييييييييييشيييييييييييمل 2030عام خطة ن من حتقيق أهداف تائج قابلة للقياس متك  ينطوي على ن مهمإجراء اتخاذ .
ذلك تسييييييييييييييلي  الضييييييييييييييوء على احللول احلالية واالحتفاء بقادة حتول النظم الغذائية، وكذلك الدعوة إىل اختاذ 

البلدان واملدن والشييييييييييييركات ها من قبل خمتلس ا هات الفاعلة، مبا في يالعاملعلى الصييييييييييييعيد إجراءات جديدة 
 . األغذية ون ومنتجو واجملتمع املد  واملواطن

  اليت توضع من خالل العملية اليت ستوجه األعضاء وأصحاب  المستوى من المبادئرفيعة مجموعة ضع و
 ،ستضع هذه املبادئو املصلحة اآلخرين لالستفادة من قدرة نظمهم الغذائية لدعم أهداف التنمية املستدامة. 

فيها النظم ؤدي تتشييييييييجيع تبعث على التفاؤل والرؤية  من خالل مجيع عناصيييييييير العملية التحضييييييييريية،املنقحة 
 .2030الغذائية دورًا مركزيًا يف حتقيق رؤية خطة عام 

  اخلربات والدروس بتبادل يسييمح سيييقود اإلجراءات والنتائج ا ديدة، و سيي االسككتعرا للمتابعة و  نظامإنشككاء
 وإدراج مقاييس جديدة لتحليل األثر. رف،اواملع
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 العملية؟ تنظيمتم يكيف س -رابًعا
 

لقمة، برئاسة نائا األمني العام وأعضاء من خمتلس أصحاب املصلحة املتعددين، مبا ؤمتر ا نة استشارية مل تنشأس -13
ذلك مديرو منظمة األغذية والزراعة والصيييييييندو  الدوس للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي وممثلون قطريون  يف

ة عن اإلشييييراف على العملية التحضييييريية. وسييييتقدم اللجنة سييييتكون مسييييؤولو وممثلو القطاع اخلاص واجملتمع املد ، 
. وسييتوفر Agnes Kalibataلقمة بشييأن النظم الغذائية، السيييدة ؤمتر ااالسييتشييارية توجيهات إىل املبعوثة اخلاصيية مل

فالة كل فريق علميقد أنشييي  القمة. و ؤمتر مب يتعلق ما يفاملبعوثة اخلاصييية القيادة والتوجيهات والتوجيه االسيييرتاتيجي 
ألمم املتحدة امشيييييياركة سيييييييضييييييمن تابع لألمم املتحدة ومثة فريق مهام . هاواسييييييتخدامإعداد األدلة االسييييييتقاللية يف 

سرتاتيجية مع احتالفات إقامة األبطال بمن ستقوم شبكة و القمة ودعم متابعته. مؤمتر الواسعة يف العملية املؤدية إىل 
 لقمة وما بعده.مؤمتر ادفع محلة عاملية حنو  دف  يهاواحلفاظ عل تهاالشركاء وتعبئ

 


