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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 الدورة اخلامسة والثالثون

 20201 سبتمرب/أيلول 21-22

 قّمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائيةمؤمتر 

 

 املوجز
) إىل رفع مستوى الوعي ابلدور الرئيسي الذي ستؤديه النظم 2030(خطة عام  2030ت خطة التنمية املستدامة لعام أدّ 

الغذائية يف املستقبل يف مواجهة التحد�ت 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  قايضاتالعديد من املبادرات املستقلة اليت �خذون بزمامها تفتقر إىل إطار مشرتك للتفاعالت والتبعيات وامل
نظم  إجياد أجل من هاوتنفيذ من قدرة اجملتمعات على حتديد مسارات مناسبة املتأصلة يف النظم الغذائية. وهذا حيدّ 

 غذائية أكثر استدامة.

، يف 2021األمني العام لألمم املتحدة يف عام  ا سيعقدهيتلقمة 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 تؤثّ 

تمحور حول املشاركة على الذي ي، ملؤمتر القمة هذاالتقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وإن العملية التحضريية 
يفها، ن أصحاب املصلحة من وضع أطر وأدوات صنع القرار واختبارها وتكياملستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية، ستمكِّ 

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

قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية وحتديد مؤمتر عقد ابخلوض يف العملية املؤدية إىل وسيسمح هذا البند لألعضاء 
 القمة ونتائجه.مؤمتر سامهة يف أهداف للمفرص ال

                                                      
 مسقط، سلطنة عمان، 2020مارس/آذار  4إىل  2خالل الفرتة من  اكان من املقرر عقده   1
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 اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمي

 املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا يلي: إنّ 

 ؛2030التأكيد على األمهية احلامسة للعمل واالستثمار من أجل إجياد نظم غذائية أكثر استدامة حتقيًقا خلطة عام  •
 نظم غذائية أكثر استدامة؛ جيادبضرورة حتسني األطر وأدوات صنع القرار لتوجيه التدخالت دعًما إلواإلقرار  •
يف تسريع وترية  ةوتبادل اخلربات املتعلقة ابملبادرات اليت اختذت لضمان إسهام التطورات اليت تشهدها النظم الغذائي •

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
 .ملؤمتر القمةتقدمي توجيهات بشأن فرص مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين خالل العملية التحضريية و  •

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 للشرق األدىن أمانة املؤمتر اإلقليمي
NERC@fao.org-RNE-FAO  

 

mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
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 قدمةامل

قمة بشأن النظم الغذائية يف إطار عقد األمم املتحدة مؤمتر ، 2021سيعقد األمني العام لألمم املتحدة، يف عام  -1
 قت، النظم الغذائية قد حقّ شهدهتا  اليتتطورات الاالعرتاف أبن  تزايدهذا القمة مؤمتر ربز يُ أجل التغذية. و  منللعمل 

مبا يف ذلك حتسني الصحة والتغذية،  ،أبسعار معقولة، عدًدا من األهداف اجملتمعيةتوفري كميات أكرب من األغذية سياق  يف
 واحلد من الفقر، وحتسني خدمات النظم اإليكولوجية، واإلدماج االجتماعي. 

مليون شخص من اجلوع وأكثر من ملياري شخص من الوزن الزائد  821ويف الوقت احلاضر، يعاين أكثر من  -2
ل سوء يف املائة منذ منتصف ستينات القرن املاضي، يشكِّ  300اإلنتاج الغذائي العاملي بنسبة  اعارتفالسمنة. ورغم  أو

 كما.  رتقبي للمرض واخنفاض متوسط العمر املسهم يف العبء العاملالتغذية جبميع أشكاله اليوم العامل األول الذي يُ 
األعظم من السكان األكثر هتميًشا على إنتاج األغذية كم الفقر املدقع يف املناطق الريفية، حيث يعتمد السواد حتسي

 واالقتصاد الغذائي لكسب رزقهم. ويقتضي التصدي للفقر وسوء التغذية أن تكون النظم الغذائية يف املستقبل أكثر مشوالً 
 للفئات املستضعفة من املنتجني واملستهلكني. 

ه مؤخرًا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ تدوأبرز التقرير اخلاص بشأن تغري املناخ واألراضي الذي أع -3
بني ضرورة تلبية الطلبات املتوقعة على األغذية ابالستعانة ابملمارسات احلالية وآفاق حتقيق أهداف االستدامة  قايضاتامل

لدفيئة، ممّا يساهم إىل حد كبري يف املائة من مجيع انبعااثت غازات ا 29العاملية. وتساهم النظم الغذائية اليوم مبا يصل إىل 
يف تغري املناخ. وسيؤدي تغري املناخ بدوره إىل تغيري أمناط إنتاج األغذية، وز�دة املخاطر وهتديد األمن الغذائي يف كل مكان، 

 الصادر ق ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املتعلّ  ويبّني التقرير أشد الناس ضعًفا. إىلوال سيما ابلنسبة 
من األنواع  عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أن مليو�ً 

 . وتعترب الزراعة مسؤولة عّما يصل اإلنساناآلن ابالنقراض، ممّا يطرح هتديدات خطرية تلقي بظالهلا على  امهددً ابت 
يف املائة من فقدان التنوع البيولوجي، وتستمر يف االستخدام املفرط للموارد الطبيعية القليلة بشكل متزايد، مبا يشمل  80إىل 

ل أكرب مستهلك ملوارد املياه العذبة يف العامل، كما أن أكثر من ربع الطاقة املستخدمة املياه والغاابت واألراضي. كما تشكّ 
 ة وإمداداهتا.  ّصص إلنتاج األغذيعاملًيا ختُ 

 وأهداف التنمية املستدامة املرتبطة هبا املزيد من الضوء على أمهية هذه األهداف  2030طت خطة عام وسلّ  -4
النظم الغذائية يف املستقبل. وواقع األمر أن تقرير التنمية املستدامة  يف بلوغها وعلى الدور الرئيسي الذي ميكن أن تؤديه

 ظم الغذائية أحد املنطلقات الرئيسية القليلة النتقال العامل إىل مسار أكثر استدامة.على الصعيد العاملي يعترب الن

ويبدأ أصحاب املصلحة يف النظم الغذائية يف اختاذ إجراءات وتغيري سلوكهم. ويعكف املنتجون على اختبار  -5
ممارسات بديلة للحد من اآلاثر املرتتبة على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية واملناخ؛ ويعمل قطاع األغذية على إجياد 

احلد من الفواقد؛ بينما يسعى املستهلكون، حيثما يستطيعون، إىل احلصول مصادر أكثر استدامة، وإعادة تركيبة املنتجات، و 
على معلومات أفضل عن األغذية من أجل اتباع أمناط غذائية أكثر صحة ويدعون إىل إاتحة منتجات غذائية أكثر مراعاة 

 للبيئة وإىل احلد من املهدر من األغذية والتعامل مع ذلك بشكل أفضل. 

ستقلة العديدة اليت أخذت بزمامها احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين دعًما لنظم غذائية ولكن املبادرات امل -6
  حيدّ  هذاو املعقدة املتأصلة يف النظم الغذائية.  قايضاتأكثر استدامة تفتقر إىل إطار مشرتك للتفاعالت والتبعيات وامل
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لفة وإمكا�ت زراعية إيكولوجية ومؤسسية خمتلفة على حتديد من قدرة اجملتمعات اليت هلا أولو�ت خمتلفة واجتاهات خمت
 مسارات مناسبة وتنفيذها للوصول إىل نظم غذائية أكثر استدامة. كما حيد ذلك من قدرهتا على التواصل والتعّلم املشرتك.  

 هلذه القيود؟ مؤمتر القمةتصدى يكيف س

بشأن النظم الغذائية يف مساعدة أصحاب املصلحة وقادة مبادرات التحول  ملؤمتر القمةيكمن اهلدف الشامل  -7
وتسريع وترية التقدم يف حتقيق أهداف  هتاوإدار  ر على مستقبل النظم الغذائيةعلى حتسني فهم اخليارات املعقدة اليت تؤثّ 

ل األعضاء وشركاءها العديدين ، الدو 2030ستند إىل سياق خطة عام الذي يالقمة، مؤمتر ساعد يالتنمية املستدامة. وس
 على مواجهة حتد�ت سوء التغذية والفقر واستخدام التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتغري املناخ.

النظم الغذائية العاملية يف حتول إحداث أهداف ستساعد على  مخسةوسيتحقق ذلك من خالل العمل على حتقيق  -8
 ملستدامة السبعة عشر املرتابطة:لتحقيق مجيع أهداف التنمية ا

 
ضمان حصول اجلميع على أغذية آمنة ومغذية (متكني مجيع الناس من احلصول على تغذية جيدة وصحية؛  -1

 .للحق يف الغذاء)طرد واإلعمال امل

غذائية صحية ومستدامة، واحلد من اط التحول إىل أمناط استهالك مستدامة (تعزيز وخلق الطلب على أمن -2
 .)األغذيةهدر من امل

تغري املناخ، واحلد من االنبعااثت وز�دة اختاذ إجراءات بشأن للطبيعة على نطاقات كافية ( املراعيتعزيز اإلنتاج  -3
واستخدام الطاقة،  يةغذاألمن قد افمن التقليل محايتها واللكربون، وجتديد النظم اإليكولوجية احليوية و احتجاز ا

 .ة املغذية)الغذائيمناط دون تقويض الصحة أو األ

الشمول، وتعزيز نطاق وتوزيع القيمة (ز�دة الدخل، وتوزيع املخاطر، وتوسيع نصفة النهوض بسبل العيش امل -4
 .العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع)

النظم الغذائية وظيفة استمرار كفالة مواطن الضعف والصدمات والضغوط (ملواجهة بناء القدرة على الصمود  -5
 حية واملستدامة).الص

 ما هو الشكل الذي ستكون عليه العملية؟

أبدلة قوية ، مدعومة مخســـة مســـارات عمل ســـتتيحو  .ســـتســـرتشـــد القمة بعملية حتضـــريية شـــاملة وواســـعة النطاق -9
إجراءات حفيز م، ولتللمشــاركة والتعلّ  أصــحاب املصــلحة حيًزامع األهداف اخلمســة للقمة، جلميع ومتماشــية ومســتقلة، 

 املبادرات احلالية.كثيف وشراكات جديدة، ولت
 

جهة من أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة، أي خذ هبا من خالل احلوارات يف مجيع البلدان وجمموعة أدوات ميكن أن أتو  -10
فرصة اتحة ال"قمة احللول"، من خالل إ وكذلك"قمة الناس" القمة أن تكون كفالة وفريًدا ل لقمة �ًجا شامًال تعرض اس
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 املســائل، وما هي األمور الفعالة وتلك غري الفعالةملناقشــة نظامها الغذائي، و احمللية من اجملتمعات كثري ن والجلميع البلدا
 .وحتديد اإلجراءات ذات األولوية للمضي قدًما نها على سبيل األولية،حتسياليت ينبغي 

 
وفر يوس حتسني مواءمة فهم العمل واتساقهوستفضي املشاركة مع املنابر العاملية القائمة واألحداث املعاصرة إىل  -11

القمة وما انعقاد ملية القمة حىت إىل عالوصـــــول  للجميع ميكنحيث  عاملية وديناميكية وشـــــاملةي منصـــــة رقمي قو منرب 
 بعدها.

 
 إسهامات موضوعية للقمة اليت يتوقع أن تتمخض عن النتائج التالية: العمليةوستوفر هذه  -12

 
أمهية النظم الغذائية اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف التنمية بشـــــــأن  اخلطاب العاممبســـــتوى  بشـــــكل كبرياالرتقاء  •

 صاحل الناس والكوكب.ا فيه املستدامة وما جيب فعله جلعل اجلمهور يعمل مل

. وســــــــيشــــــــمل ذلك 2030عام خطة ن من حتقيق أهداف تائج قابلة للقياس متكّ ينطوي على ن مهمإجراء اختاذ  •
احللول احلالية واالحتفاء بقادة حتول النظم الغذائية، وكذلك الدعوة إىل اختاذ إجراءات  تســـــــــــــــليط الضـــــــــــــــوء على

البلدان واملدن والشـــــــركات واجملتمع املدين ها من قبل خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا في يالعاملعلى الصـــــــعيد جديدة 
 األغذية.  ون ومنتجو واملواطن

اليت توضــــــع من خالل العملية اليت ســــــتوجه األعضــــــاء وأصــــــحاب  املســـــتوى من املبادئرفيعة جمموعة وضـــــع  •
 ،ســــتضــــع هذه املبادئو املصــــلحة اآلخرين لالســــتفادة من قدرة نظمهم الغذائية لدعم أهداف التنمية املســــتدامة. 

فيها النظم الغذائية ؤدي تتبعث على التفاؤل والتشجيع رؤية  من خالل مجيع عناصر العملية التحضريية،املنقحة 
 .2030ا مركزً� يف حتقيق رؤية خطة عام دورً 

اخلربات والدروس بتبادل يســـــمح ســـــيقود اإلجراءات والنتائج اجلديدة، و ســـــ االســــتعراضنظام للمتابعة و إنشــــاء  •
 وإدراج مقاييس جديدة لتحليل األثر. رف،اواملع

 العملية؟ تنظيمتم يكيف س

 جلنة اســـــتشـــــارية للقمة، برائســـــة �ئب األمني العام وأعضـــــاء من خمتلف أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين،  تنشـــــأســـــ -13
ذلك مديرو منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي وممثلون قطريون وممثلو  مبا يف

شـــــراف على العملية التحضـــــريية. وســـــتقدم اللجنة االســـــتشـــــارية ســـــتكون مســـــؤولة عن اإلو القطاع اخلاص واجملتمع املدين، 
. وســــتوفر املبعوثة اخلاصــــة القيادة Agnes Kalibataتوجيهات إىل املبعوثة اخلاصــــة للقمة بشــــأن النظم الغذائية، الســــيدة 

إعداد األدلة االســــــــــــــتقاللية يف كفالة ل فريق علميقد أنشــــــــــــــئ لقمة. و اب يتعلق ما يفوالتوجيهات والتوجيه االســــــــــــــرتاتيجي 
ألمم املتحدة الواسعة يف العملية املؤدية إىل القمة ودعم امشاركة سيضمن اتبع لألمم املتحدة ومثة فريق مهام . هاواستخدام
دفع محلة هبدف  يهاواحلفاظ عل تهاســـــــرتاتيجية مع الشـــــــركاء وتعبئاحتالفات قامة األبطال إبمن ســـــــتقوم شـــــــبكة و متابعتها. 
 ة وما بعده.القممؤمتر عاملية حنو 

 
 


