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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 ألفريقيا

 1الدورة الحادية والثالثون

 2020أكتوبر/ تشرين األول  26-28

في أفريقيا من خالل االستفادة من  الغذائية لنظممذكرة مفاهيمية عن إحداث تحّول شامل ل
 2021 عاملالنظم الغذائية  بشأنقمة األمم المتحدة  مؤتمراالبتكار والرقمنة: نحو 

 
التوعية بالدور الرئيسي الذي ميكن لتحويل النظم الغذائية أن يؤديه باعتباره  2030عّززت خطة التنمية املستدامة لعام  -1

من أهداف التنمية املستتتتتتتتتدامة البلدان  2مدخاًل لدفع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستتتتتتتتتدامةى ويتحّد  ا دف 
ة من الغذاع املأمون للقضتتتتتتتتتاع على ااوع وليع ارىتتتتتتتتتكاي ارخر  لستتتتتتتتتوع التغذية  ع   تتتتتتتتتمان   ا ة  ميات  افي

ا على  2030واملغذي وبستتتتعر مقبوي لل،ميع  مع  عزيز الزراعة املستتتتتدامة ا  ن مًعاى ة  أن خطة عام   شتتتتدد أيضتتتتً
الرتابط ا ما بني أهداف التنمية املستتتتتتتدامة  و ىرا على ارعضتتتتتتاع حتقيق ال  مع التتتتتتتحدا  فر  النمو والعمل 

وع البيولوجي وبيقة املوارد الطبيعية  والترتتتتدي للضتتتتغوطات املتزايد  النالة عن الضتتتترورية اللتتتتتقرتتتتاي الىقر و دامة التن
  غّ  املناخى 

 
ولكي  ؤدي النظم الغذائية دورها احليوي  ينبغي ردائها أن يتىوق على ما هو متوقع منهى فعليها حتقيق مستتتتتتتتتتتتتو   -2

ا أن بارا أثرًا   ابًيا أو  موثوق من ارمن الغذائي والتغذية لل،ميع وأن  كون مرحبة اقترتتتتتتتاديًا  ولكن عليها أيضتتتتتتتً
وارد الطبيعيةى وعليها أن  لّّب بستتتترعة الطلت املتزايد على ارةذية ا عا  املناخ والتنوع البيولوجي وبيقة امل احمايًدا 

 -أي الىقراع  -ينزع أ ثر فأ ثر حنو التمّدن   ما عليها أن  نمو بطرق  ضتتتتمن عدم  رش الشتتتترائح ار ثر  رما ًا 
ارمناط الغذائية خلف الر تى وفضتتتالً عن ال   ينبغي ردائها أن يكون أفضتتتل اا هو اليوم على شتتتعيد  شتتت،يع 

الرتتتتتتحية وبكينها بغية احلّد من ا تشتتتتتتار  االت الوزن الزائد والستتتتتتمنة  وي العا  الم أشتتتتتتبح   شتتتتتتّكل العامل 
 املساهم اروي ا العتع العاملي للمراى

 

                                                      
 ىي  ىالالت فيكتوريا  زمبابو 2020مارا/ اار  27-23من املقرر عقدها ا الىرت    ان  1
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ا اعرتاف والتتتتتع بأّن معظم النظم الغذائية املعاشتتتتتر  ال  لّب  الًيا  ل  املطامح الكب    بااللتتتتتتن -3 اد  ىل وهناش أيضتتتتتً
ى وفضتتتتتتتتتتتتتتاًل عن ال   فرين التحوالت ارخ      أخذ النظم الغذائية ا اال اه 2030املعاي  الم  ددهتا خطة 

 الة ارمن الغذائي والتغذية لعام  يش   قريرالرحيح  و ن فعل  ال  فليس بالسرعة املنالبةى وا  الة أفريقيا  
 مليون أفريقي 250واليوم  ال يزاي  ستتتتتتتتتنوات الثال  املا تتتتتتتتتيةىخالي ال ىل زياد   ىشتتتتتتتتتي النق  التغذوي   2020

 فيما يع،ز  وايل مليار أفريقي عن حتّمل  لىة منط ةذائي شحيى  يعا ون من ااوع
 
من ااوع حبلوي  خايم  و بنّي ا اهات ااوع ولتتتتتتتتتتتتوع التغذية هذه مد  شتتتتتتتتتتتتعوبة املستتتتتتتتتتتتاعي الرامية  ىل حتقيق عا م  -4

ااهود املبذولة لتحويل النظم الغذائية  واجه حتديات ملحوظة   ار ىاع النمو الستتتتتتتتكا  ى ومن الوا تتتتتتتتح أّن 2030
 و غّ  املناخ وا عدام املساوا  بني اانسني والتىاوت االجتماعي واالقترادي احلاد وا تشار النزاعاتى

 
لتحويلية لتوجيه مستتتتتتتار  طّور ويدعو هذا الو تتتتتتتع  ىل زياد  ااهود ويستتتتتتتتوجت ىتتتتتتتكالً معيًنا من التغي ات العميقة وا -5

 دفى هذا اوينبغي االلتتتتتتتتتىاد  من التكنولوجيا واالبتكارات الرقمية لتحقيق النظم الغذائية با اه التنمية املستتتتتتتتتدامةى 
 يستتتتتتتند  ىل التكنولوجيا الرقمية ولتحستتتتتتنيهائلة إلدماج املنت،ني ا  ظام ةذائي زراعي  اتتيح اردوات الرقمية فرشتتتتتتً ف

اال تىاع  ومن ىتتتتتتتتتتأنى ولتتتتتتتتتتالمتها الغذائيةجود  املنت،ات واملستتتتتتتتتتا ة ا و وف  الوق  و كلىة العمليات    اإل تاجية
وال بّد من ييستتتتتتتتتتر   اد  لوي مبتكر   ود  أن ااالعالية واملعلومات والبحو  العلمية اات الرتتتتتتتتتتلة املعارف أ د  ب

 ىلل،ميعالبيا ات    ا ة دولية و ذل  عن طريقالو  وطنيةالؤلسية و املسيالات دعم  وف  هذه املعلومات عن طريق ال
 
 وةالًباى الىنيةااللتتتتتىاد  من اردوات الرقمية  ىل أقرتتتتى  مكا اهتا يموعة جديد  من املهارات وا  ات  و قتضتتتتي -6

نظم الهبذه التكنولوجيات ااديد  و طبيقها على  اإلملام ورةبًة ا ا كون الشتتتتتتتتتتتابات والشتتتتتتتتتتتبان أ ثر التتتتتتتتتتتتعدادً  ما
(ى وا الوق   ىستتتتتتتتتتتتتته  2017 لمزارعنيل العاملية نظمةامللتحديات )و  اد  لوي لالزراعية لزياد  اإل تاجية  لغذائيةا

ت،ارية لألعماي الارةذية الزراعية أن يكون فرشتتتتتتتة أن  بنّي للشتتتتتتتباك  يف ميكن لقطاع ميكن  ذه التكنولوجيات 
ا عن بالزراعة  مهنية مترتتلة مستتارات  لتتل تهم ا ما من ىتتأ ه  عزيز رةب لاللتتتمرار قابلة املرحبة وال البدائل عو تتً

 . ليها لوال ال  ونالم قد يسع
 

النظم الغذائية باعتبارها حمرًّ ا رئيستتتتتتتتتتتتتتًيا لتنمية ارةذية  حتويلوعلى مد  فرت  طويلة  اعرتف عمل املنظمة بأ ية  -7
 وقد  شأ خالي العقد ارخ  ي السيالات بعد  طرقى والزراعة  ا أّّنا قد ختّلل  عمل املنظمة ا اجملاي الىين ويا

 االلتتتتتتدامة )ه للنظم الغذائية للتعاطي مع العديد من الشتتتتتواةل القدمية العهد الم  عااها املنظمة ّنج متمّيز موجّ 
أ ية  وهو يسّلط الضوع على على لبيل املثاي( الزراعية واحلد من الىقر وحتسني الوشوي  ىل االلتثمارات والتمويل

ى و ىت ا احلقبة ىحتويل النظم الغذائية بوشىه عنوا ًا  مع ااوا ت املختلىة لعمل املنظمة  من  طار أ ثر مشولية
ارخ     زايتتد الطلتتت على  عزيز  دمتتاج عمتتل املنظمتتة التحليلي ع  يتتاالت متعتتدد   من خالي  دمتتاج البيتتا تتات 

امج العمتتل املشتتتتتتتتتتتتتترتش بني ال امج الىنيتتة  ع  طتتائىتتة والتتتتتتتتتتتتتتعتتة من والتحتتاليتتل من منظور النظم الغتتذائيتتةى و ن بر تت
االخترتتتاشتتتات وار شتتتطة الم  رتاوا بني ارلتتتواق والت،ار  وبني املوارد الوراثية النبا ية واحليوا ية  وبني العمل على 

ورًا  وي ار ية مكافحة الىقر ولتتتتتتتتتتتتتتوع التغذية والعمل على املوارد من أراا و ربة ومياه و غ  املناخ  يبدو متمح
 ىش رئيسي للتنمية املستدامةاملر زية لت"حتويل النظم الغذائية"  عامل حمرّ 



ARC/20/INF/13 Rev.3 3 

 

 
لنظم الغذائية باعتباره عنوا ًا مر زيًا يؤثر ا ل املبتكر تحويلالوال  بالغ  اا ىتتتتدد ا على ار ية احليوية الم يكتستتتتيها  -8

دور املنظمة املستتتقبلي وعملها ا ارةذية والزراعةى وقد شتتّمم  املنرتتة الىنية لتقالتتم وحتليل البيا ات  الم  ري 
ن  طويرها  الًيا رجل مبادر  العمل يًدا بيد   ي  تناوي القضتتتتتايا الرئيستتتتتية ا ياي الستتتتتيالتتتتتات وااللتتتتتتثمارات م

منظور حتويل النظم الغذائيةى وبشكل أخ    عرتف املنرة الىنية بضرور  حتديد و قييم التىاعالت وأوجه التكافل 
 -بني خمتلف خيارات الستتتتتيالتتتتتات وااللتتتتتتثمارات  بدًعا  يار يتعلق بأ د ارهداف املمكنة املتعدد   التستتتتتوياتو 

ة من االبتكارات وااللتتتتتتتتتتتتثمارات والتغي ات الستتتتتتتتتتتيالتتتتتتتتتتتا ية بعد اختيار رزم  ومن مث ى زياد  الكىاع  أو اإل تاجية
 لنظم الغذائية للنظر ا  أث   ل  الستيالتات ا ارهداف ارخر   طةلحتليل   رتادق املنرتة على –واملؤلتستية 

و  القضتتتتتتتتتتتتتتاع على الىقر وباية التنوع البيولوجي واملوارد من أراا و ربة ومياه  وختىيف وطأ   غّ  املناخ أ) 2030
 ى ( عزيز القدر  على الرمود بوجهه

 من االجتماع الخاص الرفيع المستوى النتائج المنشودة - ثانًيا
فرشتتتتتًة للمشتتتتتار ني  ي يناقشتتتتتوا ويتبادلوا املعلومات  وي قضتتتتتايا حتويل  االجتماع ا ا  الرفيع املستتتتتتو يوفّر هذا  -9

  النهج املبتكر  لتسريع و    هذا التحّويى  مع الرت يز بوجه خا  على 2030النظم الغذائية ا لياق خطة 
 

 ويرمي االجتمتتاع  ىل حتقيق اعرتاف و قتتدير رالتتتتتتتتتتتتتتخني لتتد  املشتتتتتتتتتتتتتتتار ني بضتتتتتتتتتتتتتترور  اعتمتتاد ّنج مشويل  و طبيق  -10

   مع التشتتتتتتتتتتتتتتديد بشتتتتتتتتتتتتتتكل خا  2030 جراعات معّ،لة با اه حتويل النظم الغذائية   وخًيا لتحقيق خطة عام 

  ىعلى دور االبتكار الرقمي
 

قمة ارمم  ملؤبر يةالتحضتت   ار شتتطة ذل  فرشتتًة للمشتتار ني  ي يطلعوا على  خر مستتت،دات   ولتتيتيح االجتماع -11
  ى2021عام لبشأن النظم الغذائية  املتحد 

 
ملبعوثة ا اشتتتتتتتتة رمني عام ارمم املتحد  ملؤبر القيها  لتتتتتتتتيبدأ االجتماع ا ا  الرفيع املستتتتتتتتتو   ال ظات افتتا ية  -12

عرا ارلتتتتاا املنطقي ملؤبر القمة لتتتتتالم  Agnes Kalibata الستتتتّيد   2021القمة بشتتتتأن النظم الغذائية ا عام 
عرا  قّدمه ارما ة عن  يىية املال ظات االفتتا ية لي يولتتتتتتتت والعناشتتتتتتتتر الرئيستتتتتتتتية للعملية املىضتتتتتتتتية  ىل مؤبر القمة

 نو املندوبليقدم مناقشة مىتو ة ولتلي هذا العرا  تىاد  من االبتكار والرقمنة لتحويل النظم الغذائية ا أفريقياىاالل
منااج  عن  وجيهاهتم  ىل املنظمة  ا الوق  الذي  قوم به بدعم فضتتاًل  بشتتأن العملية املىضتتية  ىل مؤبر القمة  راعهم

 و ظم حتويل النظم الغذائية "ى
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 أما املسائل الم ميكن أن يسرتىد هبا النقاش فهي:  -13
 

جديد  وجريقة لتحويل  اجح للنظم الغذائية  تتتتمن  طار عابر للقطاعات ومتعدد  مبتكر وجوك طرا ّنج  (أ)
لقاد  )مثالً وزراع الزراعة( على شتتتتتتتعيد لأشتتتتتتتحاك املرتتتتتتتلحةى هل لتتتتتتتتن،م عن ال  أدوار ومهام جديد  

ارمور  مرتتتتتتلحة  خرين  و يف  بدو الت،ربة من هذا املنظور  وماالتتتتتتتقطاك قطاعات أخر  وأشتتتتتتحاك 
 الم  ت  غي ها 

 
 للنظمما هي ااهود الداعمة فالنستتتتتتتاع والشتتتتتتتباك بالىر  ة  املستتتتتتتتغلة ا قطاع ارةذية الزراعيةى  عرتف  (ك)

ن،اا ال قدم ألتتتتتتترع و تمكني هذه ااهات الىاعلة ا امة من   راز لالالزمة  يةتعاو أو ااهود ال/ةاإليكولوجي
الم واملراعية للبيقة  املشاريع القائمة على التكنولوجيا   عزيز   من أجل حتقيق الطموا املتمثل ا مس هتاا 

  ةالرحيةذية  وف  فر  العمل وارهبدف   قودها السوق

 
ثمار ا من  يث االلتتتتتتتتتتتتتتت –هي الىر  الم يراها القطاع ا ا  ا مستتتتتتتتتتتتتتاعي حتويل النظم الغذائية  أي (ج)

التكنولوجيتتا وة  التت   وأي  وع من االبتكتتار و ارةتتذيتتة الرتتتتتتتتتتتتتتحيتتة واملغتتذيتتة  و ىتتاع  املوارد  و ستتتتتتتتتتتتتتخ  
 الشرا ات االلرتا ي،ية ليكون مىيًدا للن،اا ا هذا الردد 

 
 تحويلالو يف ميكن ملنظمات  منظمة ارةذية والزراعة أن  دعم برتتتتتتور  أفضتتتتتتل البلدان ا مستتتتتتعاها  ىل  (د)

  الذي يستىيد من احللوي املبتكر  لنظم الغذائيةل الشامل
 

 و يف ميكن إلقليم أفريقيا أن يكون أفضتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتعداًدا للمستتتتتتتتتتا ة ا مؤبر القمة بشتتتتتتتتتتأن النظم الغذائية  (ه)

  2021 ا عام
 

 جدول األعمال والمشاركون
  9:02 - 9:00الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 التوقي  العاملي املوّ د /توقي  ةرينيتشب

ق امل Helder Muteia الد تور - وااللتتتتتتتتتهالليةالكلمات الرت يبية  نستتتتتتتتّ
 الىرعي   قليم أفريقيا الولطىاإلقليمي 

لألمني العام لألمم املتحد    املبعوثة ا اشتتة Agnes Kalibataالد تور   9:15 - 9:02الساعة 
 2021لعام  لقمة بشأن النظم الغذائيةؤبر امل

مدير ىتتتعبة النظم الغذائية ولتتتالمة ارةذية   Jamie Morrisonالستتتيد  9:25 - 9:15الساعة 
عرا عن دعم منظمتتة ارةتتذيتتة والزراعتتة  -ا منظمتتة ارةتتذيتتة والزراعتتة

 لتحويل النظم الغذائية
 منظمة املزارعني ارفارقةوجهة  ظر   9:35 - 9:25الساعة 

 وجهة  ظر القطاع ا ا 
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للشتتتتتتتتتتتتتترا تتتتة الرئيس التنىيتتتتذي   Ibrahim Assane Mayakiالتتتتد تور   9:40 -9:35الساعة 
 و الة االحتاد ارفريقي للتنمية  ااديد  من أجل التنمية ا  فريقيا

 جهات النظرو الت،ارك و  -مناقشة مىتو ة 10:55 - 9:40الساعة 
 ا الشة واملال ظات ا تامية  ميّسر االسة ورئيسها 11:00 - 10:55الساعة 

 


