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 املوجز
   الرئيستتتتتو الذ  ( إىل رفع مستتتتتتوى الوعو  لدور 2030)خطة عام  2030أدت خطة التنمية املستتتتتتدامة لعام

ستتتتت دين النظغ اليذائية س املستتتتتقبه س مواجاية التحديت العاملية املتمثلة س ستتتتول التيذية وال قر واستتتتت دام 
أصتتتتتتتتتتتتتتحتام املصتتتتتتتتتتتتتتلحتة س النظغ يبتدأ س حني التنوع البيولوجو وختدمتات النظغ اكيكولوجيتة وتيمل املنتا . و 

يد من املبادرات املستتتقلة الأي ذخذون مزمامايا ت تقر إىل لعدفإن االيذائية س اختاذ إجرالات وتييمل ستتلوكايغ   
من قدرة  حيد  و ما  املتأصتتتتتتتلة س النظغ اليذائية. وهاملعقدة إطار مشتتتتتتتاع للت اعالت والتبعيات وامل ا تتتتتتتالت 

 نظغ غذائية أكثر استدامة. إجياد أجه من هاوتن يذاجملتمعات على حتديد مسارات مناسبة 

  لتحستتتتتتتتتتتتني دمي دعمايا الطويه األمد لتطوير النظغ )املنظمة( طلب على منظمة األغذية والزراعة  تزايد الوقد
النظغ اليتتذائيتتة وس س  حتو لحتتدا  الك يلتتة إنايي الس حتتتديتتد  ارائتتدً نظمتتة دوراً وت د  املالزراعيتتة واليتتذائيتتة. 

س النظغ وتن يذها ميغ التدخالت الدعوة  على أعلى مستتتتتتتوى  إىل اليدة االهتمام  لطريقة الأي يتغ  ا تصتتتتتت 
إىل نظغ غذائية أكثر استتتتتتتتتتدامة تحو ل  لتستتتتتتتتتا تتتتتتتتتد  جلديدة ا  اومبادراهتاملنظمة استتتتتتتتتااتيجيات وإن اليذائية. 
 .مشكه متزايد وتدعمن

  ة األمغ املتحتتدة مشتتتتتتتتتتتتتتتتأن النظغ اليتتذائيتتة  التت ويتيح   ستتتتتتتتتتتتتتيعقتتده األمني العتتام ل مغ املتحتتدة س ذم متر قمتت 
دورها القياد  لتستتتتتتتلي  اللتتتتتتتول مشتتتتتتتكه أك  على كمراال ما تقوم من و للمنظمة   ستتتتتتتا ة  فرصتتتتتتتة  2021 عام
مستتتتتاعدة أصتتتتتحام املصتتتتتلحة على حتستتتتتني فايغ مل متر القمة املتمثه س  اهلدف الشتتتتتامهالنايوض من لتحقيق و 

 .ر س مستقبه النظغ اليذائيةوإدارة اخليارات املعقدة الأي ت ث  

 تمحور حول املشتتاركة على املستتتويت الوطنية واكقليمية والعاملية  ي  ذ  ال متراملذا وإن العملية التحلتتملية هل
تيح منامر يصتتتتنع القرار واختبارها وتكيي ايا  وستتتت لوأدوات عمه ن أصتتتتحام املصتتتتلحة من و تتتتع أطر مك   تستتتت 

نظغ غذائية  للشتتتتتتتراكات واملبادرات املبتكرة الالالمة لتح يز التزامات كبملة  لعمه واالستتتتتتتتثمار من أجه إجياد
 أكثر استدامة. 

  لقمة مرائستتتتتتتتة  ئب  متر اجلنة استتتتتتتتتشتتتتتتتتارية ملوقد أنشتتتتتتتتأ األمني العام ل مغ املتحدة هيكه حوكمة يتألف من
علمو ؛ ومن فريق القمةم متر مستت ولة عن اك تتراف على العملية التحلتتملية وعن حتديد نتائي     األمني العام

للجايات املناصتتتتترة جمموعة  و ؛ وفر معلومات يستتتتتا تتتتتد  ا م متر القمةرئيستتتتتية تال دلةاألاملعارف و أن لتتتتتمان  ل
 .مثمرةالدعغ السياسو واملايل الالالم لتحقيق نتيجة قدمي مس ولة عن ت

  ةنظمة  مستتتتت ولة عن دعغ جايود املبعوثاملفرعايا ال ين س   ةالقمة  الأي ستتتتتيتغ استتتتتتلتتتتتافم متر  ستتتتتتكون أمانة و 
وفر القيادة ت ستتتتتتتت أي  الAgnes Kalibata ةالنظغ اليذائية  الدكتور مشتتتتتتتتأن لقمة امل متر ل مني العام    ةاخلاصتتتتتتتت 

 القمة. متر ن االسااتيجو ملوالتوجين والتوج  

  ةالدكتور الو دت و Agnes Kalibata جنًبا إىل جنب س روما    2020   تتتبا /ف اير 10  س   لدول األعلتتتالا
شتتتتتتتتتتتاورات معد ذلك مأجرت و   مبعلومات عن م متر القمةمع رؤستتتتتتتتتتتال الوكاالت الأي توجد مقارها س روما   

 .يةالتحلمل تن مشأن عمليواسعة النطاق 
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج
 إىل القيام مبا يلو:ة مدعو جلنة ال  مي  إن   
  لعمه واالستتتتتتتثمار من أجه إجياد نظغ غذائية أكثر الأي تكتستتتتتتيايا اليدة تنستتتتتتيق االتأكيد على األمهية احلامسة

 ؛2030استدامة حتقيًقا خلطة عام 

  قرار يتتذائيتتة واكالزراعيتتة و النظغ الطويتته س دعغ تطوير أمتتد املنظمتتة منتتذ لتتتتتتتتتتتتتتطلع متتن  لتتدور التتذ  تقرار اكو
وفمل لنايوض متل   والً   من خالل و تتتتتتتع استتتتتتتااتيجيات ومبادرات أكثر ماألخملةمذلتن من جايود س اآلونة  مبا

 ا؛مناسبً رى ذلك أكثر منايجية لتحويه النظغ اليذائية  حيث تاملنظمة مطريقة دعغ 
 نظغ  جيادوأدوات صتتتتتتتتتتنع القرار لتوجين التدخالت دعًما ك العمه تحستتتتتتتتتتني أطرحة لتأكيد على احلاجة املل  وال

 غذائية أكثر استدامة؛
  وتقدمي توجيايات  2021قمة مشتتتتتتتتتتتتتتأن النظغ اليذائية س عام  م متر ودعغ قرار األمني العام ل مغ املتحدة عقد

 ؛عمليتن التحلمليةالقمة و م متر مشأن أهداف 

   مشتتتأن توجيايات  القمة وتقدمي إالال م متر النايي املتبع استتتا تتتد  ا س   لعملية التشتتتاورية الشتتتاملة الأي واكقرار
 لقمة؛ متر االعملية التحلملية ملخالل شاركة أصحام املصلحة املتعددين املتاحة مل رص ال

 س تستريع  ةوتبادل اخل ات املتعلقة  ملبادرات الأي اختذت للتمان إستايام التطورات الأي تشتايدها النظغ اليذائي
 .حتقيق أهداف التنمية املستدامةوتملة 

 مسودة املشورة
 قامت جلنة الربانمج مبا يلي: 
   ول األخرية، من خالل وضععا اسععجاتي يات وماادرات أشثر    يف اآلونة   جهود من   املنظمة   بذلته مبا أقّرت ،

 ا؛ مناسا  رى ذلك  أشثر منه ية لتحويل النظم الغذائية، حيث ت املنظمة بطريقة دعم  للنهوض بتوفري  

  شحدث رئيسعععععععي يف   2021النظم الغذائية يف عام بشعععععععأن قمة مؤمتر  األمني العام عقد  اادرة شعععععععادت مبأو
التقدم وترية لتسععريا    حمتمال  منطلق ا  النظم الغذائية ل  تشععكّ  أن لضععمان تنسععيقها  اجلهود و زايدة بذل حتفيز 
 أهداف التنمية املستدامة؛يف حتقيق احملرز 

   لقمة،  ؤمتر ا دعم العملية التحضريية مل ل به  ضطالع املنظمة ال يتعني على  الذي س دي  ا قي الدور ال وأثنت على
بني القائم واملعرفة، وتيسعععععري ا وار لتعزيز الجاب  دلة األ  عمل   ، قيادة مسعععععار على سعععععايل الذشر ل ا  عععععر 

  ماادرات منسععقة  ة من أجل حتديد قدرات أصععحاا امل ععلحة يف النظم الغذائي لتنمية  العلوم والسععياسععات، و 
 لسياقات احمللية؛ وا ، مبا يتناسب  يف النظم الغذائية جمٍد    حتّول إحداث لتحفيز  الرتقاء هبا  و  ها وت ميم 

  بشعععععععععأن الفر  الل ميكن للالدان وشعععععععععرشائها نطاقا جملس املنظمة تقدمي توجيهات أوسعععععععععا إىل طلات  و
 القمة؛مؤمتر أثر عظيم التنمية استخدامها لت يف

  يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائة جلنة الربانمجعلى تقرير مرحلي آخر عرض  تطلاو. 
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 املقدمة -ل  أو 
 

( إىل رفع مستتتتتتتتتتتتوى الوعو  لدور الرئيستتتتتتتتتتتو الذ  2030)خطة عام  2030أدت خطة التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة لعام   -1
تطرح  لنستتتتتتتتبة إىل هو  . و التقدم احملرال س حتقيق أهداف التنمية املستتتتتتتتتدامةمنطلق لتستتتتتتتتريع وتملة ك  ستتتتتتتتت دين النظغ اليذائية

فر كميات كافية من األغذية اتو من خالل  تمان لقلتال على ال قر وييع األ تكال األخرى لستول التيذية حتد  ا البلدان
 2030ولكن خطة عام    تعزيز الزراعة املستتتتتتتدامة.مع العمه س الوقت ذاتن على  للجميعأبستتتتتتعار معقولة  املأمونة وامليذية و

ا على الاام  تشتتتدد  رص مع خلق فالدول األعلتتتال حتقيق ذلك  قتلتتتو من أهداف التنمية املستتتتدامة  وتالقائغ مني أيلتتتً
اللتتتيوطات املتنامية الناية     ومعاجلةعيةالنمو والعمه املطلومة الستتتتئصتتتال ال قر وإدامة التنوع البيولوجو وميئة املوارد الطبي

 عن تيمل املنا .
 
مستتتتتتتتتتتتتتوى موثوقًا من من األمن للجميع من أدال دورها احليو   أن توفر ن تتمك  كو  ل  النظغ اليذائيةجيب على و  -2

ا أن حتت  املنتا  والتنوع على أثرًا إجيتاميًتا أو يتايتًدا د  اليتذائو والتيتذيتة  وأن تكون مراتة اقتصتتتتتتتتتتتتتتتادًي  ولكن عليايتا أيلتتتتتتتتتتتتتتتً
 األكثر حرما ً ترع املستتتتتتتتايلكني واملنتجني وستتتتتتتيكون عليايا أن تتطور مطرق تلتتتتتتتمن عدم  البيولوجو وميئة املوارد الطبيعية.

 .خلف الركب

 
لى اختبار ويبدأ أصتتتتتتتتتحام املصتتتتتتتتتلحة س النظغ اليذائية س اختاذ إجرالات وتييمل ستتتتتتتتتلوكايغ. ويعكف املنتجون ع -3

ممتارستتتتتتتتتتتتتتتات متديلتة للحتد من اآلاثر املاتبتة على التنوع البيولوجو واملوارد الطبيعيتة واملنتا ؛ ويعمته قطتاع األغتذيتة على إجيتاد 
مصتتتتتتتادر أكثر استتتتتتتتدامة  وإعادة تركيبة املنتجات  واحلد من ال واقد؛ مينما يستتتتتتتعى املستتتتتتتتايلكون  حيثما يستتتتتتتتطيعون  إىل 

األغذية من أجه اتباع أمنا  غذائية أكثر صتتتتتحة ويدعون إىل إنحة منتجات غذائية  احلصتتتتتول على معلومات أفلتتتتته عن
 إىل احلد من املايدر من األغذية والتعامه مع ذلك مشكه أفله. كذلك أكثر مراعاة للبيئة و 

 
ا لنظغ  -4 ولكن املبتادرات املستتتتتتتتتتتتتتتقلتة العتديتدة الأي أختذت مزمتامايتا احلكومتات والقطتاع اخلتاص واجملتمع املتد  دعمتً

و ما هو غذائية أكثر استتدامة ت تقر إىل إطار مشتاع للت اعالت والتبعيات وامل ا تالت املعقدة املتأصتلة س النظغ اليذائية. 
من قدرة اجملتمعات الأي هلا أولويت خمتل ة واجتاهات خمتل ة وإمكا ت الراعية إيكولوجية وم سسية خمتل ة على حتديد   حيد  

 مسارات مناسبة وتن يذها للوصول إىل نظغ غذائية أكثر استدامة.
 
للتتتتتتتتتتتتتتول على   استتتتتتتتتتتتتتل  وتالنظغ اليتذائيتة. س حتول إحتدا  عزال أمهيتة ( ت19-فملوس كورو  )كوفيتد إن جتائحتةو  -5

ا س ييع البلدان. كما لستتتكان األكثر هتميشتتتً ال ستتتيما  لنستتتبة إىل اهشتتتا تتتة النظغ اليذائية  على مدى و عديدة حتديت 
 .رخالوالكوكب وال كانعلى السأثرها مني التحديت العاملية و القائغ الاام  ت ال 
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 الغذائية حداث حتّول يف النظم إلاملنظمة الذي تقدمه دعم ال - اثني ا
 
س عمه املنظمة    العااف لتنمية اليذائية والزراعية  عجلة الرئيستتتتتتتتتتتتتو  محرع تطوير النظغ اليذائية كطاملا حظو ل -6

ظايور هني من الظواهر الأي مرالت م خرًا و .  الذ  تقوم من املنظمةلستتتتتتتياستتتتتتتاياعمه ال ين و ال سإذ مرال مطرق  تتتتتتتة  عديدة 
املنظمة الطويلة األمد  مثه االستدامة الزراعية واحلد من ال قر وحتسني  واغه  لعديد من إىل ا لنسبة  لنظغ اليذائية متميز ل

أمهية حتويه النظغ اليذائية كمو تتتتتتوع يرم  خمتلف جوانب عمه املنظمة س ال ستتتتتتيما الوصتتتتتتول إىل االستتتتتتتثمار والتمويه  و 
 أمه.إطار 

 
التحليلو ع  جماالت متعددة من املنظمة عمه إدراج  ستتتتتتتتتني  على حتالطلب تزايد  تتتتتتتتتايدت ولكن اآلونة األخملة  -7

يبدو أن جدول األعمال املشتتتتتتاع لل امي ال نية ع  و النظغ اليذائية. منظور  ستتتتتتت دام ليالت البيا ت والتحدمي خالل 
مشتتتأن من العمه من األستتتواق والتجارة إىل املوارد الوراثية النباتية واحليوانية  و    صتتتات واألنشتتتطةجمموعة واستتتعة من الت صتتت  

ورية الأي ينطو  حول األمهية احمليتقارم  األرا تتتتتتو والامة وموارد املياه  وتيمل املنا  مشتتتتتتأن ال قر وستتتتتتول التيذية إىل العمه 
س النظغ حتو ل حدا  إفإن   لتنمية املستتتتتتتتتتتتدامة. ولذلكعجلة  " كمحرع رئيستتتتتتتتتتتو لس النظغ اليذائية حتو لإحدا  "عليايا 

 األغذية والزراعة. املستقبه س جمايلس دور املنظمة وعملايا معامل  مشكه متزايد س تشكيه وريً مو وعاً ي ت اليذائية 

 
ية املستتتتدامة واملستتتارات الالالمة  ائ لنظغ اليذ ل فايغ مشتتتاع  ملورة     ستتتعًيا منايا إىل تيستتتمل هذا التقارم  تدعغ املنظمة و  - 8

من  س النظغ اليتذائيتة حتو ل  إحتدا  ك يلتة دور قيتاد  س حتتديتد هني  ا تتتتتتتتتتتتتتطلعتت مت كمتا  استتتتتتتتتتتتتتتتدامتة.   لالنتقتال إىل نظغ أكثر 
س صتتتياغة  و    ( One Planet) خالل  على ستتتبيه املثال  دعمايا ال ين ل  مي النظغ اليذائية املستتتتدامة لشتتتبكة كوكب واحد 

التوجيايية الطوعية للجنة األمن اليذائو مشتتتتتتتأن النظغ  اخلطو  مر مي أتثمل النظغ اليذائية التامع ملرفق البيئة العاملية  من خالل  
 مل متر قمة التيذية من أجه النمو. حتلملًا  معين  لنظغ اليذائية يق مايام  اليذائية والتيذية  وس املشاركة س قيادة فر 

 
الأي دعت الأي نظمت م خرًا و الرفيعة املستتوى  عاليات  نظمة  من خالل مديرها العام  س طليعة الامل  كما كانت -9

املنتدى  من مني هذه ال عاليات س النظغ اليذائية. و وتن يذها إىل اليدة االهتمام  لطريقة الأي يتغ  ا تصتتتتتتتتتتتتتتميغ التدخالت 
والدورة اخلامستتتتتتتة   2019  لعام اجلمعية العامة ل مغ املتحدةدورة (  و 2019و 2018  ولعامرفيع املستتتتتتتتوى )الالستتتتتتتياستتتتتتتو  

 .2020 لعام دافوسوم خرًا ملتقى   س ات اقية األمغ املتحدة اكطارية مشأن تيمل املنا  والعشرون مل متر األطراف

 
من خالل التذكر  تو تتتتتتتتتتتتتتيح م ايوم النظغ اليتذائيتة  على ستتتتتتتتتتتتتتبيته من أجته عمته تواالاة ذلتك  ظلتت املنظمتة  مبو  -10

جلنة الزراعة دورة جدول أعمال على  مشتتتتتتأن النظغ اليذائية املستتتتتتتدامة مندمن خالل إدراج الرائستتتتتتية  هتا  اجتماعات أجايز 
الصتتتتتتتادر عن املنظمة س    النظغ اليذائية املستتتتتتتتدامة: امل ايوم واكطارمثه  موجزات إصتتتتتتتدار وع     2018املعقودة س عام  

مبتا تتتتتتتتتتتتتتر مر مي من خالل هني النظغ اليتذائيتة على اعتمتاد ملنظمتة على منتال قتدرات املوظ ني كف ا. كمتا تع2018عتام 
  غ اكلكاو .لتنمية القدرات سيتغ إطالقن قريباً كدورة للتعل  

 
وصنع القرار ملساعدة البلدان وسكاهنا على حتديد أولويت  تنة للبيا ت والتحليالاجة إىل أدوات يس  ومتس احل -11

ا إنشتتال وجير  حاليً االستتتثمار.  س جمال احلرجة والثيرات عقبات املعقدة وحتديد ال ا تتالت املتستتوية  و  ةنتائي النظغ اليذائي
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 اتالستتتتتياستتتتتات واالستتتتتتثمار قلتتتتتاي  لنظر س ل   وذلكا ميد"دً "العمه يمبادرة ليرض  وحتليلايا البيا ت لتبادل منصتتتتتة تقنية  
  تالتحليال تدعغ ا ميد"دً "العمه يبادرة ملاملنصتتتتتتتتة التقنية وإن . س النظغ اليذائيةحتو ل  إحدا  الرئيستتتتتتتتية من خالل منظور 

وتستتتتتاعد أصتتتتتحام املصتتتتتلحة على تقييغ حدا  حتو ل س النظغ اليذائية ك لمستتتتتارات البديلةل  هاتعلى الستتتتتيناريو  ةالقائم
حتديد لتتترورة م وتقر  .  اتاالستتتتثمار و الستتتياستتتات  اجملموعات امل تلطة البديلة من مني   ا تتتالت د من املحلالستتتبه الك يلة  

  معد من مثوالستتتتتياستتتتتات  و   اتالستتتتتتثمار املتعلقة  يارات اخلخمتلف س ما مني وامل ا تتتتتالت  ام  الت اعه والا أوجن  وتقييغ 
ات امل سسية  است دام حتليه النظغ اليذائية لدراسة آاثر مل والسياسات والتيياختيار جمموعة من االمتكارات واالستثمارات  

  .2030أهداف خطة  على تلك السياسات
 

إحدا  حتو ل لدعغ البلدان س م خرًا  أنحت منطلًقا مبادرات عدة س و ع  ايي النظغ اليذائية ن  ومت االسا اد م -12
 :ما يلو ذلكتتلمن األمثلة على و نظمايا اليذائية. س 
 

و تتتع س ستتتالستتته القيمة اليذائية املستتتتدامة من خالل  ة أفلتتتهنوعيذات و   ات أك ستتتتثمار النايوض   )أ(
بتتادرة النتتاجح ملتجريتتب الملتتدان أفريقيتتة  و ة اآلن س عتتددخلتتت حيز التن يتتذ الأي  "AgrInvest"مبتتادرة 

3ADI  + ًاملبتادرة تيح هتذه )اليونيتدو(. وتمع منظمتة األمغ املتحتدة للتنميتة الصتتتتتتتتتتتتتتنتاعيتة  جنتب  ا إىلجنبت
 ؛التوجيايية الدوليةطو  فرصاً لزيدة تعبئة استثمارات القطاع اخلاص مبا يتما ى مع املعايمل واخل

دعغ س و تتتتتتتتتتتتتتع جيتد لت املنظمتة جعته حول اليتذال س املنتاطق احللتتتتتتتتتتتتتتريتة  نظمتة املإن إطالق إطتار عمته و  )م(
البلديت س تعزيز قدراهتا على تطوير نظغ غذائية مستتتتتتتدامة مع الاكيز مشتتتتتتكه خاص على االستتتتتتت ادة 

 ؛الري يةو احللرية القائمة مني املناطق من الروام  

دلة األمن جمموعة إعداد إىل  تحو لأتثمل األمن اليتذائو والتيتذو  واملرونة واالستتتتتتتتتتتتتتتتدامة وال مر ميوأدى  )ج(
هتا على ااملنظمة اليدة قدر ويتعني على جوانب تطوير النظغ اليذائية. خمتلف  ياستتات مشتتأن لستت املتعلقة  
مثاالً هلذا ال  مي يقدم النموذج األول إن    و قائمة على أستاس ستليغ مشتورة س جمال الستياستاتإستدال 

 ممتاالًا على كي ية القيام مذلك.
 

 يف معاجلة القيود احملرز التقدم وترية القمة ع مؤمتر يسرّ  شيف س - اثلثّا
 ؟ يف النظم الغذائية  إحداث حتّول عجض سايل الل ت

 
ستتتتيعقده األمني العام ل مغ املتحدة كمستتتتامهة ذ  النظغ اليذائية المشتتتتأن قمة امل دية إىل م متر العملية الأن رغغ   -13

تسلي  لو للمنظمة كمراال ما تقوم من   سا ة  تتيح فرصة  فإهنا  رئيسية س عقد عمه األمغ املتحدة ليست غاية س حد ذاهتا   
/   فايغ مشتاع لناييملورة  و  ملتو العملية للهذه ميكن استت دام النايوض من. و دورها القياد  و اللتول مشتكه أك  على 

وطيد ملبادرات القائمة من خالل تإىل انة وإ تتتتتتتتافة قيمة  وأدوات يستتتتتتتت  عمه أطر وو تتتتتتتتع ؛ إحدا  حتو ل س النظغ اليذائية
 .م ا التلمنظمة ال رصة لالجتماع وتوفمل البيا ت وحتسني فايغ األمهية احلامسة للوتتيح ل التعاون والشراكة.أواصر 
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  تحو لمستتاعدة أصتتحام املصتتلحة وقادة مبادرات الس  لقمة مشتتأن النظغ اليذائية  متر ايكمن اهلدف الشتتامه ملو  -14
وتستتتتتتتريع وتملة التقدم س حتقيق أهداف  هتاوإدار  ر على مستتتتتتتتقبه النظغ اليذائيةعلى حتستتتتتتتني فايغ اخليارات املعقدة الأي ت ث  

جمموعة من األهداف ستتتتتتتستتتتتتاعد على حتديد   ملوغستتتتتتيتستتتتتتم  حتقيق ذلك من خالل العمه من أجه التنمية املستتتتتتتدامة. و 
 خمتلف عناصر العملية التحلملية مل متر القمة: 

 
على الطتامع احملور  للنظغ اليتذائيتة س خطتة التنميتة املستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة    التتأكيتد  من خالل عمليتة تشتتتتتتتتتتتتتتاوريتة )أ(

 حة إىل االستثمار س نظغ غذائية أكثر استدامة؛واحلاجة املل  
لقيام معمه لصتتتتتتتتلحة حول تعريف مشتتتتتتتتاع كطار عملو للنظغ اليذائية كأستتتتتتتتاس  موالمة أصتتتتتتتتحام املو  )م(

  متلافر؛
س ستتتتتتتتياقات يددة من   هتاوإدار  اياوحتليل ا تتتتتتتتالت الة لتحستتتتتتتتني قياس املاستتتتتتتتتحدا  أدلة وأدوات معز  و  )ج(

لتمكني أصتتتحام  وو تتتع مناذج تحتليال إجرالخالل إنحة منصتتتات م توحة لتبادل البيا ت من أجه 
  ة الذين يدعمون مشكه نش  ومناسب إحدا  حتول س النظغ اليذائية على ييع املستويت؛املصلح

  ن من حتديد حلول واقعية و املة ومبتكرة؛تعزيز الت اعه مني العلوم والسياسات للتمك  و  )د(
لك الة  س النظغ اليذائية   إحدا  حتو ل حت يز عمه أصتتتحام املصتتتلحة املتعددين وتستتتريع وتملتن من أجه و  )ه(

ار واالمتكار  القمة ال رصتتة كقرار إجرالات فعالة ومكث ة  مبا يشتتمه االرتقال مبستتتوى االستتتثم م متر إنحة  
 على أسس علمية س جمال السياسات. واملعارف  الستناد إىل اليدة احلوار القائغ  ات والنشر السريع لل   

 
 ما هو الشكل الذي ستكون عليه العملية؟  -رابع ا

 
ستتا تتد معملية حتلتتملية  تتاملة وواستتعة ين ييع األقاليغ وييع القطاعات. وستت مالقمة قادة العامل  م متر جمع يستت  -15

ما مينايا  الأي جيب التصد  هلا  ومستقلة للتعامه مع التحديت املعقدة املاامطة  أو املتصلة س داميةتُدعغ أبدلة     النطاق
 إجياد نظغ غذائية أكثر استدامة. إذا أريد  

 
القائمة على العملية احلكومات والقطاع اخلاص وامل ستتتتتتستتتتتتات البحثية ومراكز ال كر والوكاالت  هذه ستتتتتتتشتتتتتترع و  -16

طريقة عمه النظغ اليذائية س غملهغ من واجملتمع املد  واملزارعني واألفراد الذين ستتتتتيكستتتتتبون أو  ستتتتترون أكثر من التن يذ 
من واالستتثمار والعمه  مستائه الاام      وستتكونس علميةيستتند إىل أست   وست اجريئً م مترًا القمة  م متر كون يست و املستتقبه. 

 مبادئايا التوجيايية.مني 
 

  املتمحور حول املشتتتتتاركة على املستتتتتتويت الوطنية واكقليمية والعاملية  إىل متكني أصتتتتتحام ا امل متر د  هذستتتتتيو  -17
تيح من ًا لتعزيز يها  وستتتتتتت اعتمادصتتتتتتتنع القرار س ستتتتتتتياقات متنوعة واختبارها و لاملصتتتتتتتلحة امل تل ني من استتتتتتتتحدا  أدوات 

وعلى الصتتتتعيد الوطين  ستتتتيحظى أصتتتتحام املصتتتتلحة  .الشتتتتراكات واملبادرات القائمة وإطالق  تتتتراكات ومبادرات جديدة
 من خالل مشتاورات إقليمية تبادل املعارف واخل ات. وستت لتو املشتاركة مع  لدعغ لو تع خط  عمه للتييمل. وستيتستم  

 مة واألحدا  املعاصرة إىل حتسني موالمة فايغ العمه واتساقن.املنامر العاملية القائ
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للعمه مع القدرات حوكمة تستتتتتتتاييه هذه العملية  هيكه   ستتتتتتتعًيا منن إىل و تتتتتتتع األمني العام ل مغ املتحدةوقد  -18
 أ ال العامل:خمتلف واهلياكه واملرافق القائمة س 

 
  Agnes Kalibataالنظغ اليذائية  الدكتورة مشتتتتتتتأن قمة  متر الل مني العام مل  ةاخلاصتتتتتتت  ةستتتتتتتتوفر املبعوث ()أ

لقمة. وستتتتكون مستتت ولة عن التعاون مع القادة الرئيستتتيني   متر ان االستتتااتيجو ملالقيادة والتوجين والتوج  
 العمه والقيادةتح يز مبا س ذلك احلكومات وجمموعات أصتتتتتتتتحام املصتتتتتتتتلحة االستتتتتتتتااتيجية األخرى  ل

ا  مشتتتأن  قمة  لنستتتبة إىل م متر ال التواصتتته وستتتتمثه األمني العام س على النظغ اليذائية  وستتتتستتتاعد أيلتتتً
زمع املو إحدا  حتو ل س النظغ اليذائية االستشارية العاملية واكقليمية الأي تركز على  عاليات من الكثمل ال

 .2021و 2020 عامو خاللعقدها 
 اتمست ولة عن اك تراف على العملية التحلتملية وتوفمل التوجيايقمة  متر الملستتكون اللجنة االستتشتارية   )م(

مرائستتتتتتتتتتتتتتتة  ئتتب األمني العتتام ل مغ املتحتتدة    اللجنتتةهتتذه ستتتتتتتتتتتتتتتقتتدم و . Agnes Kalibataلتتدكتورة ل
  ستتتتتتتمل عملنو القمة وتطوره م متر مرؤية ذات الصتتتتتتتلة  قررات الرئيستتتتتتتية مشتتتتتتتأن االعتبارات واملإستتتتتتتايامات  

 .نشودةامل اياحتقيق القمة لنتائج ك الةالقيادة االسااتيجية ع  جماالت العمه لوستوفر إ افة إىل ذلك 
ستتاعد يو رئيستتية األدلة الملعارف و ستتتعني  يالقمة م متر  أن  تتمان عن   العلمو مستت واًل وستتيكون ال ريق  )ج(

ئية نظغ غذاجباد  واألدوات الالالمة كُنايي اخل ات والصتتتتتتتتتتتتوص  خبعلى توستتتتتتتتتتتتيع قاعدة املعرفة املشتتتتتتتتتتتتاكة  
رتكز علين الذ  ي وعلمستاس الواستتقاللية األقوة  العلمو  ريق ستيك ه عمه الو املستتقبه. تنمل مستتدامة 

احملتوى والنتائي حول رة املشتتو يستتد  وقرارات االستتتثمار. كما ستت  ةلنظغ اليذائيات استتياستت مشتتأن وار  احل
 القمة.م متر عن الأي ستنشأ وااللتزامات املوصى  ا 

عن أتمني و وستيع نطاقن  تتطور م متر القمة وعقده و مست ولة عن دعغ   ةناصتر املاجلايات جمموعة وستتكون   )د(
ستتتتتيقدم أعلتتتتتال جمموعة و . نشتتتتتودةامل  نللمستتتتتاعدة على  تتتتتمان حتقيق نتائجن  الدعغ الستتتتتياستتتتتو واملايل ل

الستتتتتتشتتتتتارية خالل تن االقمة وجلنم متر أمانة  إىل  رئيستتتتتية  ا  أفكارً و تعقيبات  و إستتتتتايامات   ةناصتتتتتر املاجلايات 
العاملية الرئيستتتية اجلايات صتتتاحبة املصتتتلحة يستتتاعدون على  تتتمان إ تتتراع ييع ستتت العملية التحلتتتملية و 
إجيتاد  من أجته تحو يلالتييمل العتامل ستتتتتتتتتتتتتتيحتدد م  لتييمل والعمته اجلمتاعومن أجته القيتادة حتتالف جتديتد 

 نظغ غذائية مستدامة للمستقبه.
وييع آليات احلوكمة  ةاخلاصتتتتتتت  ةاملبعوثالأي تبذهلا  ايود اجلالقمة مستتتتتتت ولة عن دعغ م متر ستتتتتتتتكون أمانة  و  )ه(

 ولكن   ا هلاة مقرً اخلاصتتتتتتتتتتت  ةاملبعوثالأي ستتتتتتتتتتتتت ذها ستتتتتتتتتتتيكون مقر األمانة س نملو   و القمة.  التامعة مل متر 
ا مكاتب س روما ونيويورع تستتتتتتتيكون هلا   األمغ املتحدة منظومة التصتتتتتتتاالت الرئيستتتتتتتية مع ل ايستتتتتتتملً أيلتتتتتتتً
 تأصتتتتتتتتتتتتتتحتام املصتتتتتتتتتتتتتتلحتة. وقتد التزمت ستتتتتتتتتتتتتتائر س رومتا واملمثلني التدائمني و أي توجتد مقتارهتا  والوكتاالت ال
 . لدعغ املايل واملوظ ني ألمانةمتزويد اس روما أي توجد مقارها الوكاالت ال

 
يوم مع التتتدول األعلتتتتتتتتتتتتتتتتال س رومتتتا أجريتتتت أوليتتتة إعالميتتتة إحتتتاطتتتة   معتتتد Kalibata ةالتتتدكتور ا تتتتتتتتتتتتتتطلعتتتت و  -19
مشتأن عملية املشتاركة. والتزمت ايات صتاحبة املصتلحة خمتلف اجل مععلى نطاق واستع شتاورات مب  2020  تبا /ف اير 10

هنتتايتتة الول األول املقرر عقتتده  ايتتاس اجتمتتاع االستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتاريتتةللجنتتة ا يعرض على  إعتتداد اقااح للعمليتتة التحلتتتتتتتتتتتتتتمليتتة
 .نيسان/أمريه
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إحدا  لعاملية القائمة الأي تدعغ امر اواملن عاليات العديد من المن لقمة  متر االعملية التحلتتتتتتتملية مل يد ستتتتتتتتستتتتتتتتو  -20
وااللتزامات واكجرالات التعاونية احملددة من االت اقات  ستتتتتتتناد إىل تطلع إىل االت و نظغ غذائية أكثر استتتتتتتدامة. وستتتتتت  حتو ل

س منظومتتة األمغ املتحتتدة جايزة الرائستتتتتتتتتتتتتتيتتة املعنيتتة العمليتتات العتتامليتتة األخرى  مبتتا س ذلتتك عمليتتات األ عتتاليتتات و خالل ال
امليتة  اجلمعيتة العتامتة ل مغ املتحتدة؛ يعيتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة العت و س رومتا؛ أي توجتد مقتارهتا  لوكتاالت اللالرائستتتتتتتتتتتتتتيتة جايزة األ )مثته
كلجنة األمن اليذائو العاملو وجمموعة العشتتتتتتتتتتتتترين أصتتتتتتتتتتتتتحام املصتتتتتتتتتتتتتلحة املتعددين   ذات  امرناملجتماعات و واال(   وغملها
 .على سبيه املثالذلك  وغمل

 
أو الأي   وجودة فعاًل ملأوجن آتالر مني املبادرات والتحال ات اكقليمية والوطنية املتعددة اإقامة  العملية أيلاً  توىل  وست -21
 .إحدا  حتو ل س النظغ اليذائيةلدعغ إنشاؤها يتغ 


