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 موجز
  لعام  الغذائيةملؤمتر قمة األمم املتحدة بشـــأن النظم العملية التحضـــريية تقّدم هذه الوثيقة معلومات حمّدثة عن حالة

منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف دعم مؤمتر القمة، وآخر التطورات املتصلة ابلدعم األوسع نطاقًا  ودور 2021
 املنظمة لألعضاء يف تطوير نظمهم الغذائية. توّفرهالذي 

 اآلن، متاًما  فاعلة ،ة هليكل احلوكمة الذي وضـــــــع لدعم العملية حنو مؤمتر القمةوأصـــــــبحت العناصـــــــر الرمسية األربع
جتتمع اللجنة االســـــــــتشـــــــــارية كل ثالثة أشـــــــــهر وجيتمع الفريق العلمي وفريق املهام التابع لألمم املتحدة على حيث 

 أساس شهري.

  ما  يف مرحلة نشــطةواألملية حنو مؤمتر القمة قد مت حتديد النواتج األربعة ملؤمتر القمة ومت توفري األســاس لتنفيذ العلو
 بعد مؤمتر القمة.

  لرؤســاء ومنظمات األمم املتحدة الراعية لكل من مســارات العمل اخلمســة. وجيري إعداد اومت تعيني رؤســاء ونواب
األعضـــــاء إىل اإلعراب عن  ومتت دعوة. يف إطار العملية التحضـــــريية قائمة األعضـــــاء وحتديد املخرجات الرئيســـــية

 اهتمامهم ابملشاركة الفاعلة يف أحد مسارات العمل.

 ومايو/أ�ر 2020تشــــرين األول أكتوبر/ وســــتجرى حوارات مؤمتر القمة بشــــأن النظم الغذائية يف الفرتة املمتدة بني 
 املســـــتقلة، مع ما مت على ثالثة مســـــتو�ت من املشـــــاركة: حوارات األعضـــــاء، واحلوارات العاملية، واحلوارات 2021
 إليه من نتائج وما مت االتفاق عليه من إجراءات لالسرتشاد هبا يف مسارات العمل. التوصل

  وتواصـــــــــل املنظمة تقدمي دعمها الكامل للمبعوثة اخلاصـــــــــة يف إطار العملية التحضـــــــــريية ملؤمتر القمة بشـــــــــأن النظم
يف روما، واملشاركة بصفتها  هامقر اليت يوجد يق األمانة الغذائية، مع متثيل يف هيكل احلوكمة، واستضافة أعضاء فر 

الراعية ملســـــــار العمل األول، ومن خالل تقدمي املدخالت حلوارات مؤمتر القمة بشـــــــأن النظم  األمم املتحدة مةمنظ
 الغذائية.

  للجنة الغاابت وتؤكد االســـــتنتاجات األخرية للدورة الســـــابعة والعشـــــرين للجنة الزراعة والدورة اخلامســـــة والعشـــــرين
ويوفر إنشــــاء شــــعبة  األعضــــاء لتطوير نظمهم الغذائية. الطلب املتزايد على اضــــطالع املنظمة بدور قيادي يف دعم

جديدة معنية ابلنظم الغذائية وسالمة األغذية أساًسا لتعزيز تنسيق املدخالت املقدمة إىل مؤمتر القمة بشأن النظم 
دة لـــدعم التنفيـــذ يف فرتة مـــا بعـــد مؤمتر القمـــة من خالل إطـــارهـــا الغـــذائيـــة، ولضـــــــــــــــمـــان متّتع املنظمـــة مبكـــا نـــة جيـــّ

 االسرتاتيجي اجلديد.
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج
 توفري التوجيهات بشأن: إّن جلنة الرب�مج مدعّوة إىل

  واملكّونني االثنني  عمل هياكل احلوكمةؤمتر القمة بشــــــــــــأن النظم الغذائية، مبا يشــــــــــــمل العملية التحضــــــــــــريية ملحالة
 الرئيسيني للعملية اليت تفضي إىل مؤمتر القمة أي مسارات العمل وحوارات مؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية.

  لقمة بشأن النظم الغذائيةؤمتر االعملية التحضريية ملالدعم الذي تقّدمه املنظمة للمبعوثة اخلاصة يف و. 
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  از نواتج مؤمتر القمة بشكل كامل.اآلليات اليت ينبغي تنفيذها لضمان إجنو 

  االستنتاجات اليت خلصت إليها جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين وجلنة الغاابت يف دورهتا اخلامسة تنفيذ و
 .النظم الغذائيةيف جمال نظمة املما يتعلق بعمل  يف والعشرين

  واحلاجة إىل هيكلة اإلطار  ،للمنظمةاجلديد  نهج النظم الغذائية كأســـــــــــــاس لإلطار االســـــــــــــرتاتيجيالدور املركزي لو
 ما بعد مؤمتر القمة.يف مرحلة الدعم الفين تضمن توفري بطريقة 

 
 مسودة املشورة

 إّن اللجنة:

  الذي  الكبريالفين واللوجســـــيت بشـــــأن النظم الغذائية، وابلدعم قمة الالعملية التحضـــــريية ملؤمتر تانة مبأقّرت
لة  نظمةمن امل تتقدمه منظمة األغذية والزراعة هلذه العملية، وطلب العمل من أجل اختتام هذه مواصـــــــــــ

 العملية بنجاح؛

  مؤمتر القمة؛ نواتجمتابعة  لضمانهت أبمهية إنشاء آليات موضوعية للتنفيذ واملساءلة نوّ و 

  اخلامســــــة  هتادور الغاابت يف  جلنةو لســــــابعة والعشــــــرين هتا ادور جلنة الزراعة يف ا ابســــــتنتاجات علمً  تأحاطو
 النظم الغذائية؛يف جمال  نظمةاملما يتعلق بعمل  والعشرين يف

  ر النظم الغذائية يف إطارها االسرتاتيجي اجلديد بطريقة تيسّ  لياملركزي لتحو  إظهار الدورنظمة ت من املطلبو
 يف مرحلة ما بعد مؤمتر القمة.اليت سيبذلو�ا الدعم الفين لألعضاء يف اجلهود وفري ت

 

  



4  PC 129/INF/2 

 املقّدمة -ًال أوّ 

اليت عرضـــــــــــــــت على جلنة الرب�مج يف دورهتا الثامنة  )PC 128/7( تقّدم هذه الوثيقة معلومات حمّدثة عن الوثيقة -1
النظم الغذائية وهياكل احلوكمة اليت مت  القمة بشــــأنواليت بّينت أهداف مؤمتر  2020والعشــــرين بعد املائة يف يونيو/ حزيران 

إنشـــــاؤها لدعم بلورة العملية املفضـــــية إىل مؤمتر القمة وتنفيذها. ويف األشـــــهر الفاصـــــلة، واصـــــل فريق أمانة مؤمتر قمة األمم 
مية الزراعية، املتحدة بشأن النظم الغذائية، بدعم من منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتن

اخلمســــة وحوارات مؤمتر القمة  تاإلجراءااالثنني الرئيســــيني للعملية املفضــــية إىل مؤمتر القمة، ومها مســــارات  بلورة املكّونني
 بشأن النظم الغذائية.

 ملســـــــــارات العمل وحوارات  موجزًا حمّداًث عن هياكل احلوكمة، يليها شـــــــــرح أكثر تفصـــــــــيًال وتقدم هذه الوثيقة أوًال  -2
مؤمتر القمة بشــــــأن النظم الغذائية، وختتتم بتوضــــــيح عن الدعم الذي توّفره املنظمة لعملية مؤمتر القمة ومبوجز عن التطورات 

 يف عمل املنظمة دعًما لتحويل النظم الغذائية على نطاق أوسع.

 معلومات حمّدثة عن هيكل احلوكمة ملؤمتر القمة -اثنًيا

ا هلــــا 2020عقــــب االجتمــــاع األويل للجنــــة االســـــــــــــــتشــــــــــــــــــاريــــة يف يوليو/ متوز  -3 ا اثنيــــً  ، عقــــدت اللجنــــة اجتمــــاعــــً
. واســــتعرض أعضــــاء اللجنة مدى تكامل مســــارات العمل املختلفة للعملية املفضــــية إىل 2020أكتوبر/تشــــرين األول  9يف 

الغذائية، وعملية تعبئة املوارد لدعم رؤية مؤمتر القمة  مؤمتر القمة، واملنهجية املقرتحة حلوارات مؤمتر القمة بشـــــــــــــــأن النظم
 ومسارات العمل.

 ملنعقدا، استعرض الفريق العلمي يف اجتماعه الثاين 2020يف أغسطس/آب تحضريات لاإطالق اجتماع  بوعق -4
دثة عن العلمية املعدة لدعم كل من مسارات العمل، وتلقى معلومات حم للواثئق، املشاريع األولية 2020يف سبتمرب/أيلول 

جهود وضـــــــع النماذج املشـــــــرتكة ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل لبحوث الســـــــياســـــــات الغذائية واملعهد 
 الدويل لتحليل النظم التطبيقية وشركاء آخرين.

تصــــبح يف �اية ســــخذ اخلطوات األوىل، و تتّ  اليت مبجموعة من اجلهاتعملها شــــبكة اجلهات القائدة  وســــتســــتهلّ  -5
املطاف مفتوحة ألي شـــــــــــــــخص يرغب يف "قيادة" حتويل النظم الغذائية، مع التســـــــــــــــليم أبن النظم الغذائية عاملية وإقليمية 

ينبغي للقادة أن يكونوا على استعداد لتوفري الدعم الفّعال وإبراز دورهم القيادي يف العمل حنو وضع خطة جديدة و وحملية. 
 للتوّصل إىل وضعجه الرتابط بينها، وينبغي أن يكونوا قادرين على املساعدة يف تنفيذ االلتزام ابلعمل للنظم الغذائية تقّر أبو 

 األمورقيادة اإلجراءات املّتخذة وإظهار بدور يف  فيضــــــــطلعون بذلكانعقاد مؤمتر القمة، خطة للنظم الغذائية حبلول موعد 
 .ااملمكن فعله

ملتحدة برائســة املدير التنفيذي لرب�مج األمم املتحدة للبيئة من أجل ضــمان وقد مت إنشــاء فريق مهام اتبع لألمم ا -6
تنفيذ خطة النظم الغذائية يف مرحلة على اســـــــتفادة مؤمتر القمة من معارف منظومة األمم املتحدة أبســـــــرها وقدراهتا الفريدة 
كّل من مســـــــارات العمل وســـــــيســـــــاعد يف   ما بعد مؤمتر القمة. وســـــــيعمل فريق املهام مع منظمات األمم املتحدة الراعية يف

 وارات مؤمتر القمة بشأن نظم األغذية.حلتنسيق دعم األمم املتحدة 
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 العناصر الرئيسية يف العملية املفضية إىل مؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية -اثلثًا

 لقد مت حتديد نواتج مؤمتر القمة على النحو التايل: -7

عام  التنمية املســـتدامة حبلولقابلة للقياس متّكن من حتقيق أهداف وأاثر  نواتجمهمة تنطوي على  اختاذ إجراءات )أ(
وسيشمل ذلك تسليط الضوء على احللول الراهنة واالحتفاء بقادة حتويل النظم  وااللتزام هبذه اإلجراءات. 2030

خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا  جانبالغذائية، وكذلك الدعوة إىل اختاذ إجراءات جديدة على الصـــــعيد العاملي من 
 واجملتمع املدين واملواطنون ومنتجو األغذية؛والقطاع اخلاص البلدان واملدن  ذلك يف

االرتقاء بشـــــــــكل كبري مبســـــــــتوى اخلطاب العام بشـــــــــأن أمهية النظم الغذائية اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف التنمية و  )ب(
 والكوكب؛سّكان جعل اجلمهور يعمل ملا فيه صاحل الكيفية املستدامة و 

وضــع جمموعة رفيعة املســتوى من املبادئ من خالل العملية اليت ســتوجه األعضــاء وأصــحاب املصــلحة اآلخرين و  )ج(
حة من دعم أهداف التنمية املســـــــتدامة. وســـــــتضـــــــع هذه املبادئ، املنقّ على لالســـــــتفادة من قدرة نظمهم الغذائية 

تؤدي فيها النظم الغذائية دورًا و تبعث على التفاؤل والتشــــــــــجيع  خالل مجيع عناصــــــــــر العملية التحضــــــــــريية، رؤيةً 
 مركزً� يف بناء عامل أكثر انصافًا واستدامة؛

إنشـــاء نظام للمتابعة واالســـتعراض ســـيقود اإلجراءات والنتائج اجلديدة، وســـيســـمح بتشـــارك التجارب والدروس و  )د(
 واملعارف، وإدراج مقاييس جديدة لتحليل األثر.

العمل وحوارات مؤمتر القمة  ومها: مســـــــاراتن للعملية ارئيســـــــي ن اثنان�مكوّ  وضـــــــعمؤمتر القمة،  ولتحقيق نواتج -8
 بشأن النظم الغذائية.

 والعاملية،وتتمثل مهمة هذه املســـــــــــــــارات يف إجياد أوجه آتزر وحلول على املســـــــــــــــتو�ت احمللية والوطنية واإلقليمية  -9
د ا هلذا العمل، ستحدّ ودعمً  القائمة اليت تتماشى مع رؤية مؤمتر القمة ومبادئه.م املبادرات وتوسيع نطاق وتسريع وترية تقدّ 

أصحاب املصلحة املّتخذة من جانب مسارات العمل التحد�ت والفرص واحلواجز، هبدف التوّصل إىل اّتساق اإلجراءات 
 فهي: أما مسارات العملامية إىل حتويل النظم الغذائية. املتعددين والر 

 مأمون ومغذٍ ول اجلميع على غذاء ضمان حص -1

سيدعم مسار العمل األّول اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء من خالل السعي إىل القضاء على اجلوع وحتسني 
مستو�ت التغذية عن طريق متكني مجيع السكان يف مجيع األوقات من احلصول على كميات كافية من املنتجات 

ونة اليت تشـــــــــكل مًعا منطًا غذائًيا صـــــــــحًيا متوازً� من الناحية التغذوية يوفر الكمية الغذائية امليســـــــــورة الكلفة واملأم
 الكافية من املتناول الغذائي اليومي.

 التحّول إىل أمناط االستهالك املستدامة -2

خ الطلب  وســوف يعمل مســار العمل الثاين على حتفيز التحّول يف ســلوك املســتهلكني ما من شــأنه أن يوّلد ويرســّ
على املنتجات الغذائية املنتجة على حنو مســـــتدام، ويعّزز االســـــتخدام الدائري للموارد الغذائية، ويســـــاعد يف احلد 

 من املهدر من األغذية وحتسني التغذية، ال سيما لدى الفئات السّكانية األكثر ضعًفا.
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 تعزيز اإلنتاج املراعي للبيئة  -3

على طول سلسلة القيمة الغذائية اليت تعمل على احلد من  ملةكاسيعمل مسار العمل الثالث على وضع حلول 
االنبعااثت وز�دة احتجاز الكربون، وابلتايل احلد من مســامهة أنشــطة اإلنســان يف تغري املناخ؛ وتعزيز جتدد النظم 

 لفاقد منااإليكولوجية احلرجة وإصـــــالحها ومحايتها لصـــــون التنوع البيولوجي، ومحاية األراضـــــي واملياه، واحلد من 
 الطاقة. األغذية واستخدام

 النهوض بسبل العيش املنصفة -4
ســـــــيضـــــــمن مســـــــار العمل الرابع توســـــــيع نطاق مشولية النظم الغذائية، واســـــــتحداث فرص للعمل الالئق من أجل 

طول ســــلســــلة القيمة الغذائية، واحلد من املخاطر اليت يتعرض هلا أفقر  املداخيل علىالقضــــاء على الفقر، وز�دة 
 توزيع القيمة. العامل وحتسنيالسّكان يف 

 بناء القدرة على الصمود أمام أوجه الضعف والصدمات والضغوطات   -5
غرافية ســــيعمل مســــار العمل اخلامس على ضــــمان اســــتمرار حســــن أداء النظم الغذائية املســــتدامة يف األماكن اجل

ا على الصــعيد العاملي  يف املواردالكوارث املعرضــة للنزاعات والكوارث املناخية و  الطبيعية على الســواء، ولكن أيضــً
 للتخفيف من أتثريات اجلوائح املتصلة ابلصحة على النظم الغذائية على مستو�ت التنمية كافة.

وســـــيكون على مســـــارات العمل البحث يف روابطها مع املســـــارات األخرى، وإدراج املنافع املشـــــرتكة واملقايضـــــات  -10
قة حول عوامل التغيري الرئيســــــــــية الشــــــــــاملة لعدة  اإلجراءاتاملرتبطة مبجموعات  البديلة، ووضــــــــــع إجراءات تعاونية ومنســــــــــّ

�ت واألدلة، مبا يف ذلك املعارف العلمية ومعارف الشـــــعوب قطاعات مثل التمويل والســـــياســـــات واالبتكار واحلوكمة والبيا
 األصلية، ومتكني املرأة والشباب والفئات املهمشة، واحرتام االختالفات الثقافية.

 من مسارات العمل مبا يلي:مسار ومن املتوقع أن يقوم كل  -11

 مسار العمل؛ ي املعلومات وإرساء قاعدة لألدلة والقضا� والثغرات املعرفية اهلامة يفتلقّ  )أ(

 تلقب املقاييس يف إطار مسار العمل الذي سيعرض خالل مؤمتر القمة؛ونُظمية مّتسقة، و  ووضع حلول مثالية )ب(

عرض اآلليات اليت من شــــــأ�ا تعزيز وتشــــــجيع وتيســــــري اتســــــاق املبادرات واإلجراءات/ احللول يف إطار مســــــار و  )ج(
عناصـــر التمكني اليت تشـــمل الســـياســـات واملؤســـســـات العمل، وإجياد طريقة واضـــحة لتفعيل هذه احللول بفضـــل 

 والتمويل واحلوافز والبيا�ت واالبتكار والدعوة والتعليم والتمكني؛

ح كيفية توليد مســــــار العمل للمنافع املشــــــرتكة و  )د( إعداد بيان حيّدد الطموح، والتحد�ت، والفرص واحللول، ويوضــــــّ
 ملسارات العمل األخرى ومراعاته للمقايضات.

العمل وغري ذلك من اجلهات  "الرائدة" يف القطاع اخلاص وائتالفاتالبلدان واجملتمعات احمللية والشركات حتديد و  )ه(
 الفاعلة وإشراكها على حنو استباقي من أجل التقدم يف العمل وااللتزام به حبلول موعد انعقاد مؤمتر القمة؛

  ال عن آلية املساءلة.بلورة األنشطة ملرحلة ما بعد مؤمتر القمة وتنفيذ التغيري، فضو  )و(
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. وســتقوم منظمات األمم املتحدة بتشــكيل عضــوية هذه املســارات ونواب الرؤســاءمســارات العمل رؤســاء  ويقوم -12
الراعية، جبملة أمور منها العمل مع الرئيس و�ئب الرئيس لقيادة عملية حتديد املســــائل األســــاســــية اليت ســــُتســــتخدم لتنظيم 

سقة واجملدية مسار العمل وتوفري األساس للحوارات املتعلقة ابلنظم الغذائية من أجل ضمان توفريها للمدخالت املتّ  أنشطة
زة. وسوف تساعد أيًضا يف قيادة عملية بلورة احملتوى املتعلق مبسار العمل وضمان معاجلة املسائل الرئيسية والواضحة واملركّ 

يف مرحلة ما بعد مؤمتر القمة.  إىل األمام تنفيذ اإلجراءات املقرتحة عجلة لدفعوســــــــــــتســــــــــــاعد يف إنشــــــــــــاء اآلليات الالزمة 
 ة علمية قوية.وسيشارك أعضاء الفريق العلمي يف كل جمال لضمان استناد املسارات إىل أدلّ 

وجرى تشــــجيع األعضــــاء على اإلعراب عن اهتمامهم ابملشــــاركة يف مســــارات العمل اخلمســــة، ومن املتوقع منهم  -13
 خرباهتم امليدانية لتوجيه مســــــــــار العمل، وتشــــــــــجيع أنشــــــــــطة مســــــــــارات العمل على املســــــــــتوى احلكومي والدعوة إىل تقدمي

االضــــطالع هبا، وضــــمان املشــــاركة واحلوار ضــــمن احلكومة، واســــتضــــافة حوارات شــــاملة ألغراض مؤمتر القمة بشــــأن النظم 
اآلليات اإلجراءات الرئيســية  ودفعابلنتائج ذات الصــلة،  الغذائية على املســتوى الوطين من أجل إثراء أنشــطة مســار العمل

 يف مرحلة ما بعد مؤمتر القمة.  إىل األمام تنفيذ التغيريات املقرتحة إىل

 رؤساء مسارات العمل، ونواب الرؤساء ومنظمات األمم املتحدة الراعية هلا - 1اجلدول 
 مسار العمل اخلامس مسار العمل الرابع مسار العمل الثالث مسار العمل الثاين مسار العمل األول 

ضـــــــــــمــان حصـــــــــــول   
اجلميع على غــــــذاء 

 مأمون ومغذٍ 

الــتــحــّول إىل أمنــــــاط 
 االستهالك املستدامة

تعزيز اإلنتــاج املراعي 
للبيئــــــة على نطــــــاق 

 كافٍ 

الــنــهــوض بســـــــــــــبــــــل 
 العيش املنصفة

ــــى  ــــقــــــدرة عــــل ــــنــــــاء ال ب
الصـــــــــــمود أمــــام أوجــــه 
الضـــــــعف والصـــــــدمات 

 والضغوطات

 Lawrenceالســــــــّيدة  الرئيس

Haddad التحــــــالف ،
الــعـــــــاملــي لــتــحســـــــــــــــني 

 (أورواب) التغذية

 Gunhildالســــــــــــــيــّدة 

Stordalen مؤســســة ،
EAT 

 (أورواب)

د  ـــــــــــّ  Joaoالســــــــــــــــــــــــي

Campari الصــندوق ،
 للطبيعة يالعامل

 (أمريكا الالتينية)

 Michelleالســــــــــــــّيدة 

Nunn مــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة ،
Nunn, CARE 

 (أمريكا الشمالية)

ـــــــدكــــــتــــــور   Saleemulال

Huq ، املركز الدويل لتغري
 املناخ والتنمية (آسيا)

د  �ئب الرئيس  Godfreyالســــــــــــــيــــــّ

Bahiigwa (أفريقيا) 
 Ajay Virالســــــــــــــيــّد 

Jakhar مـــــــنصــــــــــــــــــــة ،
 املزارعني (آسيا)

د   Tosiالســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــّ
Mpanu-Mpanu 

 (أفريقيا)

 Shakuntulaالسّيدة 

Thilsted املــــــــــركــــــــــز ،
 العاملي لألمساك 

 (آسيا)

ـــــــدة   Sandrineالســـــــــــــــــي

Dixson دي� ،Club 
of Rome 

 (أورواب)

نـــواب الـــرئـــيـــس 
 الشباب

 Janyaالســـــــــــــــــــــيـــــــدة 

Green4 ، منظمة-H 

 (أمريكا الشمالية)

 Lanaالســــــــــــــــــــــيـــــــــدة 

Weidgenant ،
 Real Foodمنظمـــة 

Systems  أمــــريــــكـــــــا)
 الالتينية)

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــد 
Lavetanalagi Seru 

التحـــــــالف من أجـــــــل 
ـــــــال املســــــــــــــتقبـــــــل  أجي

 (احمليط اهلادئ)

 Mai Thinالســــــــــيدة 

Yu Mon، 

ع الـــــعـــــــاملـــــي  الـــــتـــــجـــــمـــــّ
للشــــباب من الســــكان 

 األصليني (آسيا)

، Mike Khungaالســيد 
حركــــة الشــــــــــــــبــــاب لتعزيز 
 التغذية، مالوي (أفريقيا) 

منظمــــات األمم 
 املتحدة الراعية

ـــــــة  مــــنــــظــــمـــــــة األغـــــــذي
 والزراعة

اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة  منظمة الصحة العاملية
 ملكافحة التصحر

الصــــــــــــــنــــــدوق الــــــدويل 
 الزراعيةللتنمية 

 بر�مج األغذية العاملي
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ســـــــــــيجري عقد حوارات مؤمتر القمة بشـــــــــــأن النظم الغذائية على ثالثة مســـــــــــتو�ت يف الفرتة املمتدة بني أكتوبر/  -14
 .2021ومايو/ أ�ر  2020تشرين األول 

  حوارات األعضاء:
من شـــأن هذه احلوارات اليت تنظمها الســـلطات الوطنية واليت جتمع قادة جمموعات أصـــحاب املصـــلحة يف النظام 
الغذائي، أن تتيح للمشـــاركني اســـتكشـــاف خيارات ملســـتقبل النظم الغذائية احمللية والوطنية وحتديد مالمح املســـار 

ائج احلوارات على املوقع اإللكرتوين لبوابة . وســــــتنشــــــر نت2030الوطين لتحقيق نظم غذائية مســــــتدامة حبلول عام 
 احلوار، وسيجري توليفها الستخدامها كمدخالت يف العملية املفضية إىل مؤمتر القمة.

 احلوارات العاملية
. وســتكون فرصــة الســتكشــاف جمموعًة من احلوارات يف مناســبات دولية رفيعة املســتوىســتنظم أمانة مؤمتر القمة 

النظم الغــذائيــة والعمــل العــاملي من أجــل التغــذيــة اجليــدة والعمــل املنــاخي، والتنوع البيولوجي، أوجــه الرتابط بني 
 واحمليطات، والتمويل، ومكافحة التصحر وغري ذلك.

 احلوارات املستقّلة
، جمموعات أدوات متاحة لألفراد واملنظمات إلقامة شخص تنظيمهاوستستخدم هذه احلوارات، اليت ميكن ألي 

عددة أصـــــــحاب املصـــــــلحة. وعندما تتبع احلوارات مبادئ مؤمتر القمة، ســـــــتنشـــــــر نتائجها على املوقع حوارات مت
  اإللكرتوين لبوابة احلوار.

 دعم منظمة األغذية والزراعة ملؤمتر القمة -رابًعا

تواصــــل منظمة األغذية والزراعة تقدمي دعمها الكامل للمبعوثة اخلاصــــة يف العملية التحضــــريية ملؤمتر القمة بشــــأن  -15
النظم الغذائية. وجيري متثيل املنظمة متثيًال كامًال يف هياكل احلوكمة املبّينة أعاله، مع مشـــاركة املدير العام كعضـــو يف اللجنة 

صـــــاديني كعضـــــو الفريق العلمي، ومديرة شـــــعبة النظم الغذائية وســـــالمة األغذية اليت متثل اخلرباء االقت ورئيساالســـــتشـــــارية، 
 املنظمة يف فريق املهام التابع لألمم املتحدة.

وتســــــتضــــــيف املنظمة جزًءا من أمانة مؤمتر القمة بشــــــأن النظم الغذائية املوجود يف روما، الذي يرّكز على ضــــــمان  -16
مســــــــارات العمل ويف احلوارات بشــــــــأن النظم الغذائية على املســــــــتوى القطري. ويتوىل  توفري األدلة واملعارف كمدخالت يف

اخلرباء االقتصـــــاديني ابلتعاون مع مديرة شـــــعبة النظم الغذائية وســـــالمة األغذية كعضـــــو يف أمانة مؤمتر القمة، تنســـــيق  رئيس
 املسامهة الفنية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة يف مؤمتر القمة.

 م املنظمة مباشـــــرة مســـــار العمل األول بشـــــأن "ضـــــمان حصـــــول اجلميع على غذاء مأمون ومغٍذ" ابعتبارهاوتدع -17
ا على تشــــجيع مســــارات العمل املتبقية من خالل وكالة األمم املتحدة األســــاســــية.  وســــتعمل منظمة األغذية والزراعة أيضــــً

تنســـــيقها ســـــائر وكاالت األمم املتحدة الراعية، وذلك مشـــــاركتها بوصـــــفها وكالة دعم، يف إطار فرادى املســـــارات اليت تتوىل 
 ابالستناد إىل املعارف الواسعة اليت تنتجها ُشعبها الفنية.  
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ويقوم الفريق العلمي، بـدعم من منظمــة األغـذيـة والزراعـة، إبعـداد ســـــــــــــــلســـــــــــــــلــة من الواثئق عن مجلــة أمور منهــا  -18
 نظم الغذائية.املتأصلة يف ال مناذج املقايضاتالتعاريف واملفاهيم ووضع 

وســتدعم املنظمة توفري البيا�ت واألدلة املتعلقة ابلنظم الغذائية من أجل االســرتشــاد هبا على املســتوى القطري يف  -19
كذلك الدعم لتنســـــــــــــــيق احلوارات وإجرائها من خالل تغطية مكاتبها القطرية   الغذائية، وســـــــــــــــتوّفراحلوارات املتعلقة ابلنظم 

 الواسعة النطاق.

 منظمة األغذية والزراعة األوسع نطاقًا دعًما لتحويل النظم الغذائية عمل -خامًسا

والعشــــــرين وجلنة الغاابت يف دورهتا  دورهتا الســــــابعةإّن االســــــتنتاجات األخرية اليت خلصــــــت إليها جلنة الزراعة يف  -20
مها الطويل األمد لتطوير اخلامســــة والعشــــرين، تعيد أتكيد الطلب املتزايد على منظمة األغذية والزراعة لتحســــني إدماج دع

 النظم الزراعية والغذائية.

دت على أمهية التنســـيق بني ، وشـــدّ 2030قّرت جلنة الزراعة أبمهية النظم الغذائية املســـتدامة يف حتقيق خطة عام أو  -21
. 19-مجيع أصــــحاب املصــــلحة يف اعتماد �ج النظم الغذائية وســــلطت الضــــوء على الضــــرورة امللحة يف ظل جائحة كوفيد

وطلبت من املنظمة مواصــلة دعم األعضــاء يف تطوير نظم غذائية مســتدامة، بناًء على طلبهم، ومبا يقتضــيه كل ســياق، من 
، مبا يف ذلك من خالل آليات مثل بر�مج النظم الغذائية املســـــتدامة 2030أجل تســـــريع وترية التقدم حنو حتقيق خطة عام 

إلنتاج املســـــتدامني، وطلبت من املنظمة مواصـــــلة تقدمي الدعم الكامل للعملية التابع لإلطار العشـــــري لربامج االســـــتهالك وا
 .2021التحضريية ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 

وطلبت جلنة الغاابت من املنظمة دعم األعضــــاء، بناء على طلبهم، يف اختاذ اإلجراءات وز�دة االســــتثمارات من  -22
النهج املبتكرة املتصـــلة ابلغاابت يف نظم غذائية  ذلك منللغاابت واألشـــجار والزراعة احلراجية وغري أجل اإلدماج املنهجي 

 .19-أكثر استدامة، مع االعرتاف ابحلاجة امللحة على حنو أكرب يف ظل جائحة كوفيد

من االهتمــام  بــدور رائــد يف حتــديــد النهج لتحويــل النظم الغــذائيــة ويف الــدعوة إىل إيالء مزيــد وتضـــــــــــــــطلع املنظمــة -23
للطريقة اليت يتم هبا تصــــميم التدخالت على مســــتوى النظم الغذائية وتنفيذها. أما االســــرتاتيجيات واملبادرات اجلديدة اليت 
وضـــــــــعتها منظمة األغذية والزراعة، ومن بينها مبادرة العمل يًدا بيد، ومبادرة املدن اخلضـــــــــراء، ودعمها ملؤمتر القمة بشـــــــــأن 

 .وتدعمهاابلتحّول إىل نظم غذائية أكثر استدامة  أكثر فأكثر سرتشدفتالنظم الغذائية، 

عمًال ابلقرار الذي اّختذه جملس املنظمة يف دورته الرابعة والســــــــــــتني بعد املائة بشــــــــــــأن التعديالت اهليكلية، أاتح و  -24
دعم األعضــاء وتوفري  إنشــاء شــعبة جديدة للنظم الغذائية وســالمة األغذية فرصــًة لتحســني إدماج وتنســيق عمل املنظمة يف

 املزيد من املشاركة املتسقة يف العملية املفضية إىل مؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية.

وتتيح العملية املفضــــــية إىل مؤمتر القمة بشــــــأن النظم الغذائية فرصــــــة كبرية للمنظمة لكي تعرض ما تقوم به وتعزز  -25
ر االســــرتاتيجي اجلديد للمنظمة، �جا لتحويل النظم الغذائية، إبراز دورها القيادي واضــــطالعها به. ويتضــــمن وضــــع اإلطا

ا متيًنا للمنظمة لتقدم دعمها لألعضـــاء يف تنفيذهم لإلجراءات واحللول اليت وضـــعت يف ســـياق مؤمتر القمة  وســـيوفر أســـاســـً
 بشأن النظم الغذائية.


