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 الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الغاابت
 حتويل النظم الغذائية ومؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية 1-9البند 

 تمهيديةالالحظات امل
 

تتضــــــــــمن هذه الوثيقة وصــــــــــًفا موجزًا للدعم الذي تقدمه منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) لعملية حتويل النظم الغذائية يف 
وهي توضح الدعم الذي تقدمه املنظمة لدعم الفهم املشرتك  .19-وجائحة كوفيد 2030إطار خطة التنمية املستدامة لعام 

راف الفاعلة يف النظم الغذائية من خالل عرض االجتاهات االســـــــــــرتاتيجية للمنظمة للنظم الغذائية املســـــــــــتدامة ومؤازرة األط
 .والعالقات بني الغاابت واألشجار

وتعرض الوثيقة كيفية االســـــــــــرتشـــــــــــاد ابعتماد �ج النظم الغذائية إلعداد مبادرات جديدة، من ضـــــــــــمنها اجلهود الرامية إىل 
ملمولة من الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية وبر�مج احلياة الربية عكس اجتاه إزالة الغاابت والربامج واملشاريع ا

 .املستدامة

كما أ�ا تفيد عن العملية اليت ســـــــتفضـــــــي إىل مؤمتر القمة بشـــــــأن النظم الغذائية الذي دعا إليه أمني عام األمم املتحدة يف 
مات مرتابطة واكتســاب فهم حمســن ومشــرتك للمقايضــات والذي يتيح فرصــة مواتية للتوصــل إىل إجراءات والتزا 2021عام 

اليت ســتعرتض تصــميم التدخالت اليت ســيتم االســرتشــاد هبا يف تطوير النظم الغذائية يف املســتقبل. وتعرض الوثيقة ما تقدمه 
 .املنظمة من مسامهات لدعم العملية اليت ستفضي إىل انعقاد مؤمتر القمة

 :قد ترغب اللجنة يف القيام مبا يلي

التأكيد على األمهية احلامسة للدعم الذي تقدمه املنظمة لألعضـــاء من أجل اختاذ إجراءات والقيام ابســـتثمارات  •
من أجل دمج الغاابت واحلراجة الزراعية بصـــــــــــــــورة منهجية يف النظم الغذائية األكثر اســـــــــــــــتدامة واحلاجة امللحة 

 ؛ 19-إلحداث تغيري حتويل يف ضوء جائحة كوفيد

واإلقرار أبمهية أن تعتمد املنظمة �ًجا منهجًيا ومنســـــــًقا على حنو أكرب لدعم األعضـــــــاء من أجل حتويل نظمهم  •
 ؛ 2030الغذائية لتسريع عجلة التقدم حنو حتقيق خطة عام 

واإلقرار ابلدور الذي تؤديه املنظمة لدعم العملية التحضــــريية اليت ســــتفضــــي إىل مؤمتر قمة األمم املتحدة بشــــأن  •
ومن ضـــــــــمنها قيادة مســـــــــار املعرفة والســـــــــياســـــــــات وتيســـــــــري احلوار وتنمية قدرات  2021لنظم الغذائية يف عام ا

حفز  بغرضحتديد املبادرات املنســقة وتصــميمها وتوســيع نطاقها  من أجلأصــحاب املصــلحة يف النظم الغذائية 
 عملية التحويل اهلادفة للنظم الغذائية املراعية للسياقات احمللية؛ 

وإعطاء توجيهات بشـــــــأن فرص توســـــــيع أثر مؤمتر القمة ونوع الدعم الذي ميكن للمنظمة تقدميه لألعضـــــــاء يف  •
 جهودها اإلمنائية ما بعد مؤمتر القمة.


