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 مقدمة -أّوًل 
النظم الغذائية للعودة إىل يف ل حتو  إحداث يف سيييييييا   2021لقد انعقدت قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام  -1

لت النتائج املنشييييودة يف ما يلس: حتسييييا اايا  العام . ومتث  2030املسييييار ال ييييحي  لتحقيق مية التنمية املسييييتدامة لعام 
بشيييييييأن أظية النظم الغذائية  واااا إجااةات هامة وقابلة للقياس  ووةيييييييع ئموعة من املبادو الأل توجه الدول األعضييييييياة 

 ة اآلماين  وإنشاة نظام للمتابعة واالستعااض. وأصحا  امل لح
وتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن عملية القمة وتعاض النتائج اات ال ييييييييلة حللثاوة احليوانية والدور احملتم  ملنظمة  -2

 األغذية والزراعة يف إجااةات املتابعة.

 حملة عامة عن القمة -ااثنيً 
 مشلت العملية التحضريية مخسة مسارات عم :لقد  -3

  ةمان ح ول اجلميع على أغذية مأمونة ومغذية 
  والتحو ل إىل أمناط استهالك مستدامة وصحية 
  وحتفيز اإلنتاج اإلجيايب حللنسبة إىل اليبيعة 
  والنهوض بسب  العيش املن فة 
 .وبناة القدرة على ال مود أمام أوجه الضعف وال دمات والضغوطات 

، ةاملواةيعيمنها وجتميعها من الناحية  107اةت، مت تيويا الأل ع   ةمن احللول املبتكا  2 200ومن با أكثا من  -4
من اإلجااةات املمكنة لدعم البلدان يف تنفيذ مسييييييييييييييارا ا احملددة إلقامة نظم غذائية أكثا  59ما أسييييييييييييييفا عن قائمة من 

 حتالًفا اسرتاتيجًيا. 25استدامة. وقد انبثق عن هذه العملية 
ات واجملتمعات احمللية حوارات بشيييييأن النظم الغذائية. وحو اليوم، وةيييييعت ومالل عملية القمة، عقدت احلكوم -5

مسييارات إقليمية  وةييع. وجياي حالًيا 2030من الدول األعضيياة مسييارات وطنية لتحوي  نظمها الغذائية  لول عام  109
 ملعاجلة ئاالت الرتكيز واألولوايت اإلقليمية.

قيادة العملية مبعوثة ماصيييييييييية ل ما العام، تعاونت مع بزمام أمذت وحظيت عملية القمة بدعم عدة هياك . و  -6
احلكومات وغريها من ئموعات أصيييييحا  امل يييييلحة االسيييييرتاتيجية. ويلفت جلنة اسيييييتشيييييارية، با سييييية  ئ  األما العام 

ات الدولية، ل مم املتحدة، من ممثلا للدول األعضيييياة، وكبار املسييييؤولا يف منظمات األمم املتحدة اات ال ييييلة، واملنظم
وتوىل فايق علمس املسيييييؤولية عن قوة واسيييييتقاللية األسييييير العلمية الأل تاتكز عليها القمة  واجملتمع املدين، والقياع اااص.

ن منظومة األمم املتحدة من تنفيذ جدول أعمال النظم ينت فاقة عم  اتبعة ل مم املتحدة لضييييييييييييييمان متك  ونتائجها. وع  
وبعدها.  مالهلاو القمة انعقاد جيع شيييييبكة من األبيال على إهلام العم  املنسيييييق وتيسيييييريه قب  الغذائية بعد القمة. ومت تشييييي

 ك  هيك  من هياك  الدعم اااصة حللقمة.للمبعوثة اااصة و الدعم لأمانة القمة قدمت و 
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عن طايق شييييييكو شيييييياركوا  39 000، قاابة 2021سييييييبتمل أيلول  24و 23القمة، الأل انعقدت يومس حضييييييا و  -7
من الدول األعضيييييياة مسييييييارات وطنية  103وعاةييييييت  ببيا ت من الدول األعضيييييياة 165وأدلت  فرتاةييييييية.االسييييييالي  األ
 30ام وقاابة التز  300وقدمت الدول األعضييييياة وأصيييييحا  امل يييييلحة اآلماون أكثا من  النظم الغذائية.يف ل حتو  حداث إل

حتالًفا، مع الرتكيز، على سيييييييبي  الذكا ال احل يييييييا، على القضييييييياة التام على اجلوع، واألمناط الغذائية ال يييييييحية، والوجبات 
املدرسييييييييييييية الشيييييييييييياملة، واملهدر من األغذية، والزراعة اإليكولوجية، واإلنتاجية املسييييييييييييتدامة، واألغذية املائية، والعم  الالئق 

 .التموي  واالبتكار وإطال على ال مود، لول القائمة على اليبيعة، والقدرة والدم  املعيشس، واحل
 :، وهس1دت مالل القمةد  وحلتت التحالفات االسرتاتيجية مرتبية اآلن خبمسة ئاالت عم  ح   -8

  تغذية مجيع الناس 
  وتعزيز احللول القائمة على اليبيعة 
 تمعات احمللية والنهوض بسب  العيش املن فة والعم  الالئق ومتكا اجمل 
 وبناة القدرة على ال مود أمام أوجه الضعف وال دمات والضغوطات  
 .وتسايع وترية وسائ  التنفيذ 

 النقاشات ذات الصلة ابلثروة احليوانية -الثً اث
وقشييييييييييت قضييييييييييااي الثاوة احليوانية ةييييييييييمن إطار اجملموعة املعنية  لول الثاوة احليوانية املسييييييييييتدامة وكذل  يف لقد ن   -9

حللنسبة إىل اجملموعة املعنية  لول الثاوة احليوانية املستدامة، مت تعيا منسق إىل جان  عضو من الفايق احلوارات الوطنية. و 
العلمس التابع للقمة لضييمان معاجلة اجلوان  االقت ييادية والبيوية وال ييحية بشييك  منهجس واالسييتناد إىل األسيير العملية. 

 ثالث واثئق موقفية، وهس:ومت دمج العديد من األفكار املبتكاة املقرتحة يف 
  االرتقيياة السييييييييييييييايع لفضييييييييييييييي  املمييارسيييييييييييييييات والتكنولوجيييا واإلدارة: تعز  االات يف القييياع احليواين ويف ئييال

 التكنولوجيات. 
  تكفيف من حدة االحرتار العاملس، لاالاعس من أج  الرتبة واملناخ والناس: تاكز على إصالح النظم اإليكولوجية، و

 واألمن الغذائس. 
 فاض كبري يف االسييييييييييتهالك العاملس للحوم ومنتجات خنمواةمة اإلنتاج واالسييييييييييتهالك: تقرتح أربعة حلول لتحقيق ا

 األلبان.

وأشيييييارت هذه الواثئق إىل بيان مشيييييرتك بشيييييأن احلاجة إىل إجياد حلول مسيييييتدامة للثاوة احليوانية،  د  تيسيييييري  -10
 العم  با أصحا  امل لحة يف إطار متابعة القمة.

 مسييييييارًا وطنًيا من أصيييييي  90ارات النظم الغذائية الوطنية، مت تناول قضييييييااي سييييييياسييييييات الثاوة احليوانية يف ويف حو  -11
. ومتث  أحد الشييواغ  العامة املعا  عنها 2021 تشيياين األولأكتوبا  18من املسييارات املتاحة على اإلنرتنت حو  106 

                                                      
1  prosperity-and-planet-people-work-systems-food-summit/news/making-systems-https://www.un.org/en/food. 

https://www.unfoodsystems.org/statements-summit.php
https://www.unfoodsystems.org/statements-summit.php
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
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عاجلة القضيييااي البيوية و أو تعزيز األمن الغذائس والتغذوي واألمناط الغذائية يف ةييياورة  ايدة إنتاجية الثاوة احليوانية كسيييبي  مل
واسييييتناًدا إىل حتلي  املسييييارات الوطنية، تشييييم  اجملاالت املواةيييييعية املنبثقة ما يلس: يف أوروحل، مواصييييلة بلورة  ج ال ييييحية. 

بان والبيا  ويف آسيييا وأفايقيا وجنو  غا  صييحة واحدة، ودعم الافق حلحليوان، ومفا اسييتهالك اللحوم ومنتجات األل
الوصييول إىل األسييوا ، وماصيية إمكانية ن ييفة  ويف آسيييا، حتسييا سييالمة األغذية و املعيش السييب  بقاار اإلاحمليط اهلادو، 
القدرة على ومشلت املسييييييألة البيوية ئموعة واسييييييعة من املفاهيم، اا فيها اإلجااةات املتكذة من أج  بناة  التجارة الدولية.

، والتكفيف من حدة آاثر تغري املناخ والتكيف معه، وممارسيييييييات الزراعة اإليكولوجية، اإلجيايب لليبيعةال يييييييمود، واإلنتاج 
 وحتسا االستكدام املستدام ل راةس.

 مواةيييييع مث  املنظور اجلنسيييياين، واحلمايةبشييييك  وا   وال تعكر نتائج النقاشييييات اات ال ييييلة حللثاوة احليوانية  -12
االجتماعية، والتكام  با الثاوة احليوانية والنظم اإليكولوجية، واالفتقار إىل البيا ت واملنهجيات املناسيييييييييييبة للتحلي  البيوس 

 واالقت ادي.

 آلية املتابعة واخلطوات التالية -ارابعً 
 لنهجلهائية األمم املتحدة الأل توجد مقارها يف روما وةيييييييييع ال ييييييييييغة الن منظماتطبًقا آللية املتابعة، يتعا على  -13

تنسيييق جهود منظومة األمم املتحدة وشيياكائها. وسيييشييارك ك  من اجملتمع املدين والقياع اااص والعمليات الذي تعتمده ل
الدولية الائيسييية، مث  املنتدا السييياسييس الافيع املسييتوا املعة حللتنمية املسييتدامة ومؤمتاي األطاا  يف اتفاقية األمم املتحدة 

 ري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجس. اإلطارية بشأن تغ
إطار ئال  ةيييييييمنوينبغس للمبادرات والتحالفات من أج  اسيييييييتدامة الثاوة احليوانية، الأل أصيييييييبحت تندرج اآلن  -14

)تعزيز احللول القائمة على اليبيعة(، االمتثال آللية متابعة القمة لضييييييييييييييمان حتقيق أوجه م ر مثلى دام  منظمة  2العم  
 زراعة وبا األجهزة احلكومية الدولية ومن ات أصحا  امل لحة املتعددين.األغذية وال

نييت  ا مهمة أ   روما الألالأل توجد مقارها يف  املنظماتوينبغس ملنظمة األغذية والزراعة، بوصييييييييييييييفها إحدا  -15
االسيييييييييييرتاتيجس،  متابعة القمة، اقرتاح حلول للت يييييييييييدي للتحدايت العديدة املشيييييييييييار إليها أعاله، اا يتماشيييييييييييى مع إطارها

 ومساعدة أعضائها يف تنفيذ مسارا م الوطنية.
 


