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مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي
ألفريقيا
الدورة الحادية والثالثون
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تؤكد المواعيد الجديدة الح ًقا

قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية
مؤتمر ّ

في عام 2021

الموجز
أدت خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030خطة عام  )2030إىل رفع مستوى الوعي بالدور الرئيسي الذي ستؤديه النظم
الغذائية يف املستقبل يف مواجهة التحديات العاملية املتمثلة يف سوء التغذية والفقر واستخدام التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية وتغري املناخ .ويشرع أصحاب املصلحة يف النظم الغذائية يف اختاذ إجراءات وتغيري سلوكهم ،غري أن
العديد من املبادرات املستقلة اليت يأخذون بزمامها تفتقر إىل إطار مشرتك للتفاعالت والتبعيات واملفاضالت املعقدة
املتأصلة يف النظم الغذائية .وهذا حيد من قدرة اجملتمعات على حتديد مسارات مناسبة وتنفيذها من أجل إجياد نظم
غذائية أكثر استدامة.
ويكمن اهلدف الشامل ملؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية ،الذي سيعقده األمني العام لألمم املتحدة يف عام  ،2021يف
مساعدة أصحاب املصلحة على حتسني فهم وإدارة اخليارات املعقدة اليت تؤثر يف مستقبل النظم الغذائية ،وتسريع وترية
التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وإن العملية التحضريية ملؤمتر القمة هذا الذي يتمحور حول املشاركة على
املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية ،ستمكن أصحاب املصلحة من وضع أطر وأدوات صنع القرار واختبارها وتكييفها،
وستتيح منابر للشراكات واملبادرات املبتكرة الالزمة لتحفيز التزامات كبرية بالعمل واالستثمار من أجل إجياد نظم غذائية
أكثر استدامة.
وسيسمح هذا البند لألعضاء باملشاركة يف العملية املؤدية إىل عقد مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية وتقدمي
توجيهات بشأنه ،وحتديد الفرص للمسامهة يف أهداف مؤمتر القمة ونتائجه.
1

كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من  23إىل  27مارس/آذار  ،2020شالالت فيكتوريا ،زمبابوي.
NC587 Rev.1/A
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المسائل التي ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليها
إن املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا يلي:
(أ) التأكيد على األمهية احلامسة للعمل واالستثمار من أجل إجياد نظم غذائية أكثر استدامة حتقي ًقا خلطة عام
2030؛
دعما إلجياد نظم غذائية أكثر استدامة؛
(ب) واإلقرار بضرورة حتسني األطر وأدوات صنع القرار لتوجيه التدخالت ً

(ج) وتبادل اخلربات املتعلقة باملبادرات اليت اختذت لضمان إسهام التطورات اليت تشهدها النظم الغذائية يف تسريع
وترية حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
(د) وتقدمي توجيهات بشأن فرص مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين خالل العملية التحضريية ملؤمتر القمة.

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
أمانة املؤمتر اإلقليمي
ARC-Secretariat@fao.org
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ّأوًال -مقدمة
-1

س ي ي يييعقد األمني العام لألمم املتحدة ،يف عام  ،2021مؤمتر قمة بش ي ي ييأن النظم الغذائية يف إطار عقد األمم املتحدة
للعميل من أجل التغيذية .ويُربز مؤمتر القمية هذا تزايد االعرتاف بأن التطورات اليت شي ي ي ي ي ي يهيد ا النظم الغيذائيية قد
عددا من األهداف اجملتمعية ،مبا يف ذلك
حققت ،يف س ي ي ي ي ي يييا توفري كميات أكرب من األغذية بأس ي ي ي ي ي ييعار معقولةً ،
حتسني الصحة والتغذية ،واحلد من الفقر ،وحتسني خدمات النظم اإليكولوجية ،واإلدماج االجتماعي.
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ويف الوقت احلاضي ي ي يير ،يعا أكثر من  821مليون شي ي ي ييخ من ا وع وأكثر من ملياري شي ي ي ييخ من الوزن الزائد
أو السييمنة .ورغم ارتفاع اإلنتاج الغذائي العاملي بنسييبة  300يف املائة منذ منتصييس سييتينات القرن املاضييي ،يشييكل
س ي ييوء التغذية شميع أش ي ييكاله اليوم العامل األول الذي يُس ي ييهم يف العاء العاملي للمرض واخنفاض متوسي ي ي العمر
املرتقا .كما يس يتحكم الفقر املدقع يف املناطق الريفية ،حيث يعتمد الس يواد األعظم من الس ييكان األكثر مي ًش يا
على إنتاج األغذية واالقتص ي يياد الغذائي لكس ي ييا رزقهم .ويقتض ي ييي التص ي ييدي للفقر وس ي ييوء التغذية أن تكون النظم
مشوال للفئات املستضعفة من املنتجني واملستهلكني.
الغذائية يف املستقبل أكثر ً
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مؤخرا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
وأبرز التقرير اخلاص بش ي ي ي ي ي ييأن تغري املناخ واألراض ي ي ي ي ي ييي الذي أعدته ً
املفاض ي ييالت بني ض ي ييرورة تلبية الطلبات املتوقعة على األغذية باالس ي ييتعانة باملمارس ي ييات احلالية وآفا حتقيق أهداف
االسي ي ي ي ييتدامة العاملية .وتسي ي ي ي يياهم النظم الغذائية اليوم مبا يصي ي ي ي ييل إىل  29يف املائة من مجيع انبعاثات غازات الدفيئة،
مما يس ي ي يياهم إىل حد كبري يف تغري املناخ .وس ي ي يييؤدي تغري املناخ بدوره إىل تغيري أيا ،إنتاج األغذية ،وزيادة املخاطر
و ديد األمن الغذائي يف كل مكان ،وال سي ي ي ي يييما بالنسي ي ي ي ييبة إىل أشي ي ي ي ييد الناس ضي ي ي ي ييع ًفا .ويبني التقرير املتعلق بالتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الص ي ي ي ي ييادر عن املنرب احلكومي الدوس للعلوم والس ي ي ي ي ييياس ي ي ي ي ييات املع بالتنوع
يددا اآلن بيياالنقراض ،مم يا يطري ييديييدات
البيولوجي وخييدمييات النظم اإليكولوجييية أن مليونًيا من األنواع بييات مهي ً
خطرية تلقي بظالهلا على اإلنسان .وتعترب الزراعة مسؤولة عما يصل إىل  80يف املائة من فقدان التنوع البيولوجي،
وتسي ييتمر يف االسي ييتخدام املفر ،للموارد الطبيعية القليلة بشي ييكل متزايد ،مبا يشي ييمل املياه والغابات واألراضي ييي .كما
تشييكل أكرب مسييتهلك ملوارد املياه العذبة يف العاك ،كما أن أكثر من ربع الطاقة املسييتخدمة عامليًا ُختص ي إلنتاج
األغذية وإمدادا ا.
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وسييلطت خطة عام  2030وأهداف التنمية املسييتدامة املرتبطة ا املزيد من الضييوء على أمهية هذه األهداف وعلى
الدور الرئيس ييي الذي ميكن أن تؤديه يف بلوغها النظم الغذائية يف املس ييتقبل .وواقع األمر أن تقرير التنمية املس ييتدامة
على الصعيد العاملي يعترب النظم الغذائية أحد املنطلقات الرئيسية القليلة النتقال العاك إىل مسار أكثر استدامة.

-5

ويبدأ أصي ي ي ي ييحاب املصي ي ي ي ييلحة يف النظم الغذائية يف اختاذ إجراءات وتغيري سي ي ي ي ييلوكهم .ويعكس املنتجون على اختبار
ممارس ي ي ي ي ييات بديلة للحد من اآلثار املرتتبة على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية واملناخ؛ ويعمل قطاع األغذية على
إجياد مصي ي ي ي ييادر أكثر اسي ي ي ي ييتدامة ،وإعادة تركيبة املنتجات ،واحلد من الفواقد؛ بينما يسي ي ي ي ييعى املسي ي ي ي ييتهلكون ،حيثما
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يس ييتطيعون ،إىل احلص ييول على معلومات أفض ييل عن األغذية من أجل اتباع أيا ،غذائية أكثر ص ييحة ويدعون إىل
إتاحة منتجات غذائية أكثر مراعاة للبيئة وإىل احلد من املهدر من األغذية والتعامل مع ذلك بشكل أفضل.
-6

دعما لنظم غذائية
ولكن املبادرات املس ي ي ي ي ييتقلة العديدة اليت أخذت بزمامها احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املد
ً
أكثر استدامة تفتقر إىل إطار مشرتك للتفاعالت والتبعيات واملفاضالت املعقدة املتأصلة يف النظم الغذائية .وهذا حيد
من قدرة اجملتمعات اليت هلا أولويات خمتلفة واجتاهات خمتلفة وإمكانات زراعية إيكولوجية ومؤس ي ي ي ي ي يس ي ي ي ي ي ييية خمتلفة على
حتديد مسي ييارات مناسي ييبة وتنفيذها للوصي ييول إىل نظم غذائية أكثر اسي ييتدامة .كما حيد ذلك من قدر ا على التواصي ييل
وتبادل التعلم.

ثانيًا -كيف سيتصدى مؤتمر القمة لهذه القيود؟
-7

يكمن اهلدف الشي ييامل ملؤمتر القمة بشي ييأن النظم الغذائية يف مسي يياعدة أصي ييحاب املصي ييلحة وقادة مبادرات التحول
على حتس ي ي ييني فهم اخليارات املعقدة اليت تؤثر على مس ي ي ييتقبل النظم الغذائية وإدار ا وتس ي ي يريع وترية التقدم يف حتقيق
أهداف التنمية املس ي ييتدامة .وسي ي ييس ي يياعد مؤمتر القمة الذي يس ي ييتند إىل س ي يييا خطة عام  ،2030الدول األعض ي يياء
وشي ي ي ي ي ييركاءها العديدين على مواجهة حتديات سي ي ي ي ي ييوء التغذية والفقر واسي ي ي ي ي ييتخدام التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية وتغري املناخ.
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وس ي ي يييتحقق ذلك من خالل العمل على حتقيق خس ي ي ييمة أهداف س ي ي ييتس ي ي يياعد على إحداث حتول يف النظم الغذائية
العاملية لتحقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر املرتابطة:
-1

ضمان حصول ا ميع على أغذية آمنة ومغذية (متكني مجيع الناس من احلصول على تغذية جيدة وصحية؛
واإلعمال املطرد للحق يف الغذاء).

-2

التحول إىل أيا ،اس ييتهالك مس ييتدامة (تعزيز وخلق الطلا على أيا ،غذائية ص ييحية ومس ييتدامة ،واحلد من
املهدر من األغذية).

-3

تعزيز اإلنتاج املراعي للطبيعة على نطاقات كافية (اختاذ إجراءات بش ي ي ي ي ي ييأن تغري املناخ ،واحلد من االنبعاثات
وزيييادة احتجيياز الكربون ،وجتييديييد النظم اإليكولوجييية احليوييية ومحييايتهييا والتقليييل من الف ياقييد من األغييذييية
واستخدام الطاقة ،دون تقويض الصحة أو األيا ،الغذائية املغذية).
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النهوض بسبل العيش املنصفة وتوزيع القيمة (زيادة الدخل ،وتوزيع املخاطر ،وتوسيع نطا الشمول ،وتعزيز
العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع).

-5

بناء القدرة على الص ي ي ييمود ملواجهة مواطن الض ي ي ييعس والص ي ي ييدمات والض ي ي ييغو( ،كفالة اس ي ي ييتمرار وظيفة النظم
الغذائية الصحية واملستدامة).
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ثالثًا -ما هو الشكل الذي ستكون عليه العملية؟
-9

سيسرتشد مؤمتر القمة بعملية حتضريية شاملة وواسعة النطا  .وسيتيح مخسة مسارات عمل ،مدعومة بأدلة قوية
حيزا للمش ي يياركة والتعلم،
ومس ي ييتقلة ،ومتماش ي ييية مع األهداف اخلمس ي يية ملؤمتر القمة ،ميع أص ي ييحاب املص ي ييلحة ً
ولتحفيز إجراءات وشراكات جديدة ،ولتكثيس املبادرات احلالية.

 -10ومن خالل احلوارات يف مجيع البلدان وجمموعة أدوات ميكن أن تأخذ ا أي جهة من أص ي ي ي ي ي ييحاب املص ي ي ي ي ي ييلحة،
يدا لكفالة أن يكون مؤمتر القمة "مؤمتر قمة الناس" وكذلك "مؤمتر قمة
هنجا ش ي ي ي ي ً
يامال وفر ً
سي ي ي ي ييعرض مؤمتر القمة ً
احللول" ،من خالل إتاحة الفرصي يية ميع البلدان والكثري من اجملتمعات احمللية ملناقشي يية نظامها الغذائي ،واألمور
الفعالة وتلك غري الفعالة ،وما هي املسي ي ي ييائل اليت ينبغي حتسي ي ي ييي نها على سي ي ي ييبيل األولية ،وحتديد اإلجراءات ذات
قدما.
األولوية للمضي ً
 -11وسييتفضييي املشيياركة مع املنابر العاملية القائمة واألحداث املعاصييرة إىل حتسييني مواءمة فهم العمل واتسيياقه وسييوفر
منرب رقمي قوي منص يية عاملية وديناميكية وش يياملة حيث ميكن للجميع الوص ييول إىل العملية اخلاص يية مبؤمتر القمة
حىت انعقاده وما بعده.
 -12وستوفر هذه العملية إسهامات موضوعية ملؤمتر القمة الذي يتوقع أن يتمخض عن النتائج التالية:


االرتقاء بش ك ك كككل كبير بمس ك ك ككتوى الخطاب العام بش ي ي ي ييأن أمهية النظم الغذائية اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة وما جيا فعله عل ا مهور يعمل ملا فيه صاحل الناس والكوكا.



اتخاذ إجراء مهم ينطوي على نتائج قابلة للقياس متكن من حتقيق أهداف خطة عام  .2030وس ي ي ي ي يييش ي ي ي ي ييمل
ذلك تس ي ي ي ي ي ييلي الض ي ي ي ي ي ييوء على احللول احلالية واالحتفاء بقادة حتول النظم الغذائية ،وكذلك الدعوة إىل اختاذ
إجراءات جديدة على الص ي ي ي ي ييعيد العاملي من قبل خمتلس ا هات الفاعلة ،مبا فيها البلدان واملدن والش ي ي ي ي ييركات
واجملتمع املد واملواطنون ومنتجو األغذية.



وضع مجموعة رفيعة المستوى من المبادئ اليت توضع من خالل العملية اليت ستوجه األعضاء وأصحاب
املصلحة اآلخرين لالستفادة من قدرة نظمهم الغذائية لدعم أهداف التنمية املستدامة .وستضع هذه املبادئ،
املنقحة من خالل مجيع عناص ي ي يير العملية التحضي ي ي يريية ،رؤية تبعث على التفاؤل والتش ي ي ييجيع تؤدي فيها النظم
دورا مركزيًا يف حتقيق رؤية خطة عام .2030
الغذائية ً



إنشككاء نظام للمتابعة واالسككتعرا س ييقود اإلجراءات والنتائج ا ديدة ،وس ييسييمح بتبادل اخلربات والدروس
واملعارف ،وإدراج مقاييس جديدة لتحليل األثر.
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رابعا -كيف سيتم تنظيم العملية؟
ً
 -13ستنشأ نة استشارية ملؤمتر القمة ،برئاسة نائا األمني العام وأعضاء من خمتلس أصحاب املصلحة املتعددين ،مبا
يف ذلك مديرو منظمة األغذية والزراعة والص ي ي ييندو الدوس للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي وممثلون قطريون
وممثلو القطاع اخلاص واجملتمع املد  ،وسي ييتكون مسي ييؤولة عن اإلش ي يراف على العملية التحض ي يريية .وسي ييتقدم اللجنة
االسييتشييارية توجيهات إىل املبعوثة اخلاصيية ملؤمتر القمة بشييأن النظم الغذائية ،السيييدة  .Agnes Kalibataوسييتوفر
املبعوثة اخلاصيية القيادة والتوجيهات والتوجيه االس يرتاتيجي يف ما يتعلق مبؤمتر القمة .وقد أنش ي فريق علمي لكفالة
االس ي ييتقاللية يف إعداد األدلة واس ي ييتخدامها .ومثة فريق مهام تابع لألمم املتحدة س ي يييض ي ييمن مش ي يياركة األمم املتحدة
الواسعة يف العملية املؤدية إىل مؤمتر القمة ودعم متابعته .وستقوم شبكة من األبطال بإقامة حتالفات اسرتاتيجية مع
الشركاء وتعبئتها واحلفاظ عليها دف دفع محلة عاملية حنو مؤمتر القمة وما بعده.

