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 وجزملا

  ّــــــــــريية حمدّ م هذه الوثيقة معلومات تقد ـــــــــــ  2021 لنظم الغذائية لعاملقمة األمم املتحدة لثة عن حالة العملية التحضـ
ا الذي األوســــــع نطاقً  ابلدعمآخر التطورات املتصــــــلة عن القمة، و يف دعم (املنظمة) ودور منظمة األغذية والزراعة 

 املنظمة لألعضاء يف تطوير نظمهم الغذائية. رهتوف

  التقدم الكبري الذي  2020 انون األولك/قد يف ديســـــــــمربالثالث للجنة االســـــــــتشـــــــــارية الذي عُ ن االجتماع مثّ د قو
 االخنراطم عـدًدا من االقرتاحـات لتعزيز القمـة وقـدّ إىل  املفضــــــــــــــــيـةُأحرز يف إطـار كـل مكون من مكو�ت العمليـة 

لقمة ل الســابقحلدث يف ا رتح اتباعهاُقنظرت اللجنة االســتشــارية يف �ج  اإللزامية. كماوجتنب احللول والتوصــيات 
 ، وتستضيفه حكومة إيطاليا.2021املقرر عقده يف روما يف صيف عام 

  البحثية مع املنظمات الشــــريكة  واثئقال، ســــلســــلة من ا على أســــاس شــــهريحاليً تمع ة اليت جتالعلمي جملموعةا ِعدتُ و
إىل  املفضـــــــيدعم العمل ب النظم الغذائيةحول جمموعة من قضـــــــا�  أن يقوم الكم الكبري املتاح من العلوممن أجل 

 القمة.

  اليت من شأ�ا لول احلجمموعة من  هتم تطبيقعملية  وإطالقالعمل على جتميع وتنقيح  اتزت فرق قيادة مسار ركّ و
ملية عتعزيز  أجلوذلك من ، وتتســـــــم ابالســـــــتدامةعلى نطاق واســـــــع وقابلة للتنفيذ   وتؤثرا جذر�ً أن حتدث تغيريً 

 النظم الغذائية. حتويل

 دعم  يفدورهم يتمثل  وطنيني منســقنيبرتشــيح  النظم الغذائيةقمة وحوارات العديد من أعضــاء األمم املتحدة  وقام
 املناســـبة لســـياقات و ا جذر�ً اليت من شـــأ�ا أن حتدث تغيريً لول احل هتم تطبيقالبلدان يف إعداد خرائط طريق وطنية 

 .اوتطلعاهت البلدان
  النظم الغذائية. قمة ليف إطار العملية التحضــــــــــــــــــــريية  للمبعوثة اخلاصــــــــــــــــــــةوتواصــــــــــــــــــــل املنظمة تقدمي دعمها الكامل

وكاالت األمم املتحدة  اخنراط، تقوم املنظمة بتنســــــــيق األولســــــــار العمل مل الراعيةألمم املتحدة اوبصــــــــفتها منظمة 
وتتعاىل القمة.  النتائج اليت ســـــتصـــــدر عنمنظومة األمم املتحدة كشـــــريك رئيســـــي يف تنفيذ  إدراجســـــاعد يف وســـــت

 على املستوى الوطين. الغذائيةنظم ال قمة من املنظمة دعم حوارات األصوات اليت تطلب

 أســـــاس  أجل توفريوذلك من النظم الغذائية، ا بشـــــأن وضـــــع اإلطار االســـــرتاتيجي اجلديد للمنظمة �جً  ويتضـــــمن
 .القمةضعت يف سياق تقدم دعمها لألعضاء يف تنفيذهم لإلجراءات واحللول اليت وُ ي كمتني للمنظمة ل

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج

 :ما يلي توفري التوجيهات بشأنمدعوة إىل  جلنة الرب�مجإن 
 ـــريية ضحالة العملية التح النظم الغذائية، مبا يشــــمل عمل هياكل احلوكمة واملكونني االثنني الرئيسيني للعملية  قمةلـ

 ؛النظم الغذائيةقمة أي مسارات العمل وحوارات  :القمةاليت تفضي إىل 
 ؛النظم الغذائيةقمة ة اخلاصة يف العملية التحضريية لوالدعم الذي تقدمه املنظمة للمبعوث 
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  ؛القمة بشكل كامل لنتائج اليت ستصدر عنالضمان إجناز  أن تنفذها املنظمة وشركاؤهاواآلليات اليت ينبغي 
  ـــرتاتيجي اجلديد للمنظمة، واحلاجة أمهية احلفاظ على و ـ ـ ـ ـــاس لإلطار االسـ ـ ـ ـ الدور املركزي لنهج النظم الغذائية كأسـ

 .القمةبطريقة تضمن توفري الدعم الفين يف مرحلة ما بعد  اإلطار هذا إىل هيكلة

 مسودة املشورة

 إن اللجنة:

  ــــريية املفضية إىل ـــــ ـــــ ـــــ النظم الغذائية، قمة أقرت ابلتقدم الكبري الذي أحرزته الفرق اليت تدعم العملية التحضـ
مة هلذه العملية، وطلبت من املنظمة مواصــــــــــلة العمل نظاملوابلدعم الفين واللوجســــيت الكبري الذيّ تقدمه 

 العملية بنجاح؛ من أجل اختتام هذه

  القمة؛ تائجنإنشاء آليات موضوعية للتنفيذ واملساءلة لضمان متابعة  أبمهيةنوهت و 

 النظم الغذائية يف إطارها االســـــــــــرتاتيجي  من املنظمة إظهار الدور املركزي لتحويل يف هذا الصـــــــــــدد وطلبت
 .القمةتوفري الدعم الفين لألعضاء يف اجلهود اليت سيبذلو�ا يف مرحلة ما بعد تيّسر اجلديد بطريقة 
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 مقدمة -ًال أوّ 

على جلنة  اهمعرضــــــــــــــمت  لتنيال  2INF//129PCو  7/128PCثة عن الوثيقتني تقّدم هذه الوثيقة معلومات حمدّ  -1
تشـــرين /نوفمربو  حزيران/يونيووالعشـــرين بعد املائة والتاســـعة والعشـــرين بعد املائة اللتني ُعقدات يف  الثامنة دورتيهايف  الرب�مج

ـــــاؤها لدعم بلورة قمة . وتبني هااتن الوثيقتان أهداف على التوايل 2020 الثاين ـــ النظم الغذائية وهياكل احلوكمة اليت متّ  إنشـ
 واجملموعة، اخلمســة العملمســارات و  القمة وتنفيذها، وبلورة املكونني االثنني الرئيســيني لتلك العملية،العملية املفضـــية إىل 

 .النظم الغذائية قمةوحوارات  العلمية،
ابإلضــــــــافة إىل تفاصــــــــيل عن القمة، عن كل مكون من مكو�ت هياكل حوكمة  موجزًاحتديًثا وتقدم هذه الوثيقة  -2

لتقدم احملرز يف عن اتلخيص موجز  تقدمي به ضـمنها، قبل التقدم احملرز يف إنشـاء مسـارات العمل اخلمسـة والعمل املضـطلع
املفضــية إىل عملية لل منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)حتديث عن دعم تقدمي وختتتم الوثيقة ب 1.النظم الغذائيةقمة حوارات 

 القمة.

 لقمةلمعلومات حمّدثة عن هيكل احلوكمة  -ااثنيً 

. وقد مت تزويد أعضــــــاء اللجنة، 2020انون األول كديســــــمرب/   11ُعقد االجتماع الثالث للجنة االســــــتشــــــارية يف  -3
الذي أحرزه كل بتحديثات عن التقدم  القمة، أوًال  أبطالرئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ورئيس شـــــبكة  احاليً اليت تضـــــم 

 قمةومســـــارات العمل وحوارات  الفريق العلميجمال من جماالت العمل الرئيســـــية مبا يف ذلك، يف مجلة أمور،  يف كل منهما
والقطاع اخلاص.  ،ومنظمات املنتجني ،ممثلو اللجنة االســـــــتشـــــــارية للشـــــــعوب األصـــــــليةالتقدم الذي أحرزه ، و الغذائيةنظم ال
يف إطار كل مكون من مكو�ت  ُأحرزأعضـــاء اللجنة للتقدم الكبري الذي  قييمتســـلطت املناقشـــات الالحقة الضـــوء على و 

أمهية و مع البعثات الدائمة يف نيويورك والصــالت بني نيويورك وروما؛  االخنراطاحلاجة إىل تعزيز و القمة؛  املفضــية إىلالعملية 
ابإلضـــافة و الواقع احمللي وجتنب احللول والتوصـــيات اإللزامية.  مســـتندة إىلضـــمان أن تكون احلوارات على املســـتوى الوطين 

 لولاحليف حتديد وترتيب أولو�ت  اليت تعتمدها فرق مســـارات العملالتأكيد على احلاجة إىل توضـــيح املعايري  إىل ذلك، مت
 .جذر�ً  اتغيريً أن حتدث  اليت من شأ�ا

، اخالهلاملنعقد  واحلدثالقمة  الذي يســـــبق احلدثاعه يف يُقرتح اتب�ج  على اللجنة االســـــتشـــــارية اوُعرض أيضـــــً  -4
لقمة ا الذي يســــبقاحلدث  ادت حكومة إيطاليا أ�ا ســــتســــتضــــيف وســــتدعم ماليً أكّ و . القمةمن  املتوقعة لنتائجايف اتباعه و 

حلدث حضريات لعقد التا اليت توجد مقارها يف روما الذي سيعقد على املستوى الوزاري، وأن إيطاليا ستنسق مع الوكاالت
عطى أن األولوية ستُ  ُأشري إىلالقمة، الذي سيعقد على مستوى رؤساء الدول،  أثناء دثحلما يتعلق اب يفو لقمة. لالسابق 

يف يات املساءلة يتقدمون ابلتزامات ملموسة وقابلة للتنفيذ. وأشار �ئب األمني العام كذلك إىل أن آلسللمتحدثني الذين 
 القمة ستحتاج إىل أن تستند إىل املؤسسات واهلياكل القائمة.مرحلة ما بعد 

                                                   
للجنة الرب�مج. كما  الثالثني بعد املائةمزيد من التحديثات خالل الدورة  وســـــــــــــُتقدم. 2021يناير/كانون الثاين  15ســـــــــــــُتقدم التحديثات اعتبارًا من   1
systems-https://www.un.org/ar/food-للعموم: مجيع املواد املتاحة فيه نشـــــــــر تُ  والذيلقمة لاإللكرتوين وقع املشـــــــــجع األعضـــــــــاء على الرجوع إىل يُ 

summit . 

http://www.fao.org/3/ne028ar/ne028ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne028ar/ne028ar.pdf
https://www.un.org/ar/food-systems-summit
https://www.un.org/ar/food-systems-summit
https://www.un.org/ar/food-systems-summit


PC 130/INF/2 5 

 

العلمية اليت  واثئقلمن امســــــــــــودات منقحة من وضــــــــــــع  2020 كانون األول/يف ديســــــــــــمربوانتهى الفريق العلمي  -5
 واثئقســــــلســــــلة من ال دتُحدّ ابإلضــــــافة إىل ذلك، و . للعموم واثئقهذه ال تيحتوأُ عمل. ات المســــــار ن ملدعم كل  أُعدت

هلا املنظمات الشريكة الرئيسية كطريقة لالستفادة من أحباث الشبكات الواسعة للعلماء اليت  مع إعدادهاالبحثية اليت سيتم 
 العلمي. ابلفريق صلة

طال، رئيًسا لشبكة األب األغذيةاملدير التنفيذي للتحالف العاملي ملستقبل  2020 كانون األول/يف ديسمربوُعني  -6
أصــوات األفراد واجملتمعات على إمساع الشــبكة  وســتســهرمن تســعة نواب للرئيس. مكونة جمموعة  إىل جانبحيث يعمل 

ا على و يف كثري من األحيان.  ُتســمع أصــواهتااليت ال  شــأ�ا أن حتدث تغيريًا اليت من لول ابحل النهوضســيعمل األبطال أيضــً
 على مجيع املستو�ت. النظم الغذائيةقمة دعم حوارات على و  ،من خالل مسارات العمل دتواليت ُحدّ  جذر�ً 

النظم قمة وحوارات للمســـاعدة يف ضـــمان التكامل عرب املكو�ت املختلفة هليكل احلوكمة ومع مســـارات العمل و  -7
لتغيري مع املبعوثة اخلاصـة وفريق أمانتها على أسـاس احملركة لربعة من اجلهات األ، جيتمع الرؤسـاء واألوصـياء املعنيون الغذائية
 شهري.

لقمة اأُنشــــــــئت منصــــــــة إلكرتونية مفتوحة للجميع لتســــــــهيل نشــــــــر املواد املعدة يف إطار العملية املفضــــــــية إىل قد و  -8
 رتونيــــــــة على:يف هــــــــذه العمليــــــــة. وميكن النفــــــــاذ إىل املنصـــــــــــــــــــــــة اإللك لالخنراطوإلاتحــــــــة منتــــــــدى للمجتمع العــــــــاملي 

/https://foodsystems.community/ar . 

 النظم الغذائيةقمة التقدم احملرز يف مسارات العمل وحوارات  -ااثلثً 

كل مسار عمل فريق أساسي لو . 2020يف اجلزء األخري من  العمل اخلمسة اتتشكيل فرق مسار  من مت االنتهاء -9
جتتمع هذه الفرق و . ومنظمة األمم املتحدة الراعيةسارات امل التابعة لتلك عملالجمموعات  ةادقو م رؤساء ونواهباليتألف من 

العلمي،  الفريقيتألف من أعضــــــــاء من الفريق األســــــــاســــــــي، ابإلضــــــــافة إىل ممثلني من  قياديجيتمع فريق و أســــــــبوعني.  كلّ 
 على أساس شهري.اجلهات احملركة للتغيري وشبكات القطاع اخلاص، واجملتمع املدين وممثلي 

، أنشــأ كل مســار عمل جمموعة من كثافة العملمســتو�ت خمتلفة من   حســب ســينخرطونأبن األعضــاء  اوتســليمً  -10
مجيع األعضـــــــــاء الذين أعربوا عن  وســـــــــتشـــــــــمل تلك اجملموعة. القياديفريق لعن كثب واملتصـــــــــلني اب املنخرطنياألعضـــــــــاء 

ما . وهو القياديفريق المســــتوى عادل من التفاعل بني هؤالء األعضــــاء و وجود اهتمامهم مبســــار عمل معني، مما يســــمح ب
لألعضـاء للمشـاركة يف اجتماعات قيادة مسـار العمل اليت ُتعقد  فرصـة ويتيحالعضـوية الكاملة يف مسـار العمل  ايعين ضـمنً 

 أنشأهاف يف واحدة أو أكثر من جمموعات العمل الثالث اليت ينخرط بعض األعضاء أيًضا بشكل مكثّ و . بشفافية كاملة
 كل مسار عمل.

اّتســــــاق اإلجراءات هبدف دعم  دث تغيريًا جذر�ً شــــــأ�ا أن حتُ اليت من مســــــارات العمل بتحديد احللول  وُتكلف -11
ف رؤساء مسارات العمل احلل الذي ويعرّ النظم الغذائية. اخلاصة بتحويل  املّتخذة من جانب أصحاب املصلحة املتعددين

إىل األدلة أو أفضـــل  ويســـتند جديد،أو  اســـلفً  موجودســـواء  ،قابل للتنفيذعلى أنه إجراء  دث تغيريًا جذر�ً حيأن من شـــأنه 
حتدد واحلوافز واهلياكل اليت  تغيري النماذج التشــــغيلية أو القواعد األســــاســــية املمارســــات أو إطار مفاهيمي شــــامل من شــــأنه

لنهوض ابألهداف وذلك هبدف ا أو على نطاقه، دة من النظام الغذائي،أجزاء متعدّ  يغطي وهو حلّ  الغذائية،النظم  شكل
 مرور الوقت.مع العاملية اليت ميكن احلفاظ عليها 
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شـــــأ�ا أن حتدث اليت من  لول احملتملةاحللتحديد  �ًجا شـــــامًال  األوىلاملرحلة العمل يف  اتواعتمدت فرق مســـــار  -12
 وإاتحة اســـتمارة إلكرتونية ،للعموم املفتوحةمن خالل ســـلســـلة من املنتد�ت  النهج لذلك جرى الرتويجوقد . تغيريًا جذر�ً 

العلمي.  الفريقومع  من القطاعني العام واخلاص مع املنظمات الرئيســــــــــــــــية واالخنراط ،األفكار التعبري عن اميكن من خالهل
هلا أثر واســــــــــــع : التالية من احللول احملتملة وفًقا للمعايريأكثر حمدودة  العمل بعد ذلك جمموعة اتمســــــــــــار د فرق ســــــــــــتحدّ و 

أصـحاب املصـلحة يف  وإىل جانبالعمل مًعا  اتمسـار فرق  سـتعملوبعد ذلك السـتدامة. قابلة لو  ،لتنفيذلوقابلة  ،النطاق
 احللول. تلك تفعيلمن أجل  النظم الغذائية

 ،وحقوق اإلنســـــان ،اجلنســـــنيمتكني القضـــــا� الشـــــاملة الرئيســـــية املتمثلة يف  بشـــــكل صـــــحيحأن ُتراعى لضـــــمان و  -13
لتغيري. ل جهات حمركةأربع  نشــــئتأُ ، شــــأ�ا أن حتدث تغيريًا جذر�ً اليت من لول احلوتفعيل  عند وضــــعوالتمويل ، واالبتكار

الوصـــــــي إىل يعمل و . ةاخلاصـــــــ ةنه املبعوثعيّ توصـــــــي  غيرييشـــــــرف على كل جهة حمركة للتعلى الرغم من اختالف طبيعتها، و 
من  يســــــــتفيد الوصــــــــيإلضــــــــافة إىل ذلك، واب. القضــــــــا� تلكيف  الذين يتمتعون ابخلربةالعمل  اتممثلي فرق مســــــــار  جانب

 لدعم مسارات العمل. القائمةاآلليات والنهج 

حبلول �اية عام و . PC 129/7 وارد يف الوثيقةعلى ثالثة مســـتو�ت، كما هو النظم الغذائية قمة حوارات عقد تُ و  -14
. 2021عام  لعطمحوارات يف  ةالعديد من البلدان يف عملية حتديد منسق وطين هبدف بدء سلسلة من ثالث ، شرع2020

شــــــــــارك وكاالت األمم املتحدة و عدد كبري من الدورات التدريبية واإلحاطات لألعضــــــــــاء  قدعُ العملية،  تلكدعم ألغراض و 
وهي  لصـــاحل أولئك املنســـقنيجمموعة أدوات  ضـــعتووُ . كانون الثاين/مشـــارك حبلول منتصـــف يناير 2 000رب اما يقفيها 

  ).ialogues.orgwww.summitd(النظم الغذائية قمة اإللكرتوين حلوارات وقع املمتاحة على 

حتديد و لحوارات ضع أطر لو  بشأناحلوارات على املستوى الوطين لالستفادة من عمل مسارات العمل  وُصممت -15
خرائط الطريق ضـــــمن مكو�ت ابعتبارها من خالل مســـــارات العمل  وهي حلول ُتطرح ،أولو�هتا وترتيب احللول اتســـــياق

 تحويل النظم الغذائية.لالوطنية 

بغرض أحــداث دوليــة رفيعــة املســــــــــــــــتوى  ضــــــــــــــــمنالقمــة  جمموعــة من احلوارات العــامليــة نيــابــة عن أمــانــة دتُعقــو  -16
اســــتكشــــاف الرتابط بني النظم الغذائية والعمل العاملي بشــــأن قضــــا� مثل التغذية اجليدة والعمل املناخي والتنوع البيولوجي 

لرب�مج وارات بنجاح خالل املؤمتر العاملي الثالث ُعقدت أوىل هذه احلو . التصـــــحر كافحةالتمويل املخصـــــص ملو واحمليطات 
 .2020 تشرين الثاين/يف نوفمربشبكة الكوكب الواحد لنظم األغذية املستدامة 

 لقمةابلعملية اخلاصة لدعم منظمة األغذية والزراعة  -ارابعً 

وجيري متثيل . النظم الغذائية قمةلتواصـــــــل املنظمة تقدمي دعمها الكامل للمبعوثة اخلاصـــــــة يف العملية التحضـــــــريية  -17
املنظمة متثيًال كامًال يف هياكل احلوكمة املبيّنة أعاله، مع مشـــاركة املدير العام كعضـــو يف اللجنة االســـتشـــارية، ورئيس اخلرباء 

هام التابع الفريق العلمي، ومديرة شــعبة النظم الغذائية وســالمة األغذية اليت متثل املنظمة يف فريق امل يفاالقتصــاديني كعضــو 
 .النظم الغذائيةقمة وأمانة  لألمم املتحدة

ضـــــمان حصـــــول اجلميع على ملســـــار العمل األول بشـــــأن " منظمة األمم املتحدة الراعيةبصـــــفتها املنظمة، توىل تو  -18
ندوق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، مبا يف ذلك منظمة الصــــحة العاملية، والصــــ االخنراط نســــيقت"، غذاء مأمون ومغذ

، وبر�مج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، وبر�مج األغذية العاملي وبر�مج األمم املتحدة للبيئةالدويل للتنمية الزراعية، 
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 ،العمل اتســــــار مل التابعة عملالضــــــمان إبالغ جمموعات وذلك هبدف لألمم املتحدة، وكذلك مع منظمة التجارة العاملية، 
القمة.  تائجنواملســـــــاعدة يف وضـــــــع منظومة األمم املتحدة كشـــــــريك رئيســـــــي يف تنفيذ  واخلربة احلاليةاملعرفة  واســـــــتفادهتا من

اليت وتدعم تقييم احللول احملتملة  1ســار العمل مل التابعة عملاليف جمموعات  فاعل شــكلبتشــارك منظمة األغذية والزراعة و 
 املنظمة. ذي تقودهالمن خالل �ج النمذجة  دث تغيريًا جذر�ً شأ�ا أن حتُ من 

انظمة املنت عيّ و  -19 املدير، لضــــمان االســــتفادة  على مســــتوىلكل مســــار من مســــارات العمل  جهات تنســــيق أيضــــً
 واملعلكل من  تنســـــــــــيقنظمة جهات املنت عالوة على ذلك، عيّ و من خربات املنظمة ومســـــــــــامهاهتا. حنو مناســـــــــــب على 

 التغيري الشاملة.

ين من املنظمة، وال ســـــــيما فلدعم العلى ااحلوارات على املســـــــتوى الوطين، يزداد طلب األعضـــــــاء  انطالقمبوازاة و  -20
 احلوارات.تلك البيا�ت واألدلة وتقييمات النظم الغذائية إلثراء  إاتحة بشأن

 الغذائيةو النظم الزراعية عمل منظمة األغذية والزراعة األوسع نطاقًا دعًما لتحويل  -اخامسً 

تحويل النظم الغذائية ويف الدعوة إىل إيالء مزيد من كفيلة بج  �ُ بدور رائد يف حتديد تضــــــــــــــــطلع املنظمة  تزال ال -21
تسـمح املشـاريع املمولة من خارج امليزانية واليت و تصـميم التدخالت على مسـتوى النظم الغذائية وتنفيذها. كيفية لاالهتمام 

تعددة الشـــــــــركاء، للمنظمة بدعم األعضـــــــــاء يف املاملمولة من خالل اآللية املرنة تدعم حتول النظم الغذائية، وال ســـــــــيما تلك 
 غذائية أكثر استدامة ويف تنفيذ السياسات والتغيريات املؤسسية املطلوبة لتعزيز تفعيلها. املفضية إىل نظمحتديد املسارات 

يقوم  أن ضمان ة، وذلك من أجلا بشأن النظم الغذائيويتضمن وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة �جً  -22
 غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود".و زراعية من خالل نظم  عدم ترك أي أحد خلف الركب" بـــــ العاملياجملتمع 

، مما الغذائيةنظم القمة  إىل املفضـــــــــــــــيةدة يف العملية مع جماالت العمل احملدّ  اكثريً وتتماشـــــــــــــــى الربامج املقرتحة ذات األولوية  
ا متيًنا للمنظمة ل أن يوفريضـــــمن  تقدم دعمها لألعضـــــاء يف تنفيذهم لإلجراءات واحللول كي اإلطار االســـــرتاتيجي أســـــاســـــً

 .النظم الغذائيةقمة يف سياق  ملوضوعةا


