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 مقدمة

ُصمِمت هذه السلسلة من األسئلة واألجوبة لتوفير كٍل من المعلومات والتوجيهات لكل أولئك األشخاص المهتمين ببرنامج حوارات   
الدول األعضاء بشأن قمة النُظم الغذائية. هذا المستند متجدد ويخضع للتحديث بانتظام باستخدام أسئلة )وأجوبة( جديدة تُضاف إليه  

ييز بينها بوضوح حسب التاريخ.  نحن ندعو القارئين إلى إرسال تعليقاتهم وأية أسئلة إضافية إلى البريد  ويتم تخطيطها والتم
حيث نزودهم بالردود عليها بأسرع ما يمكن. لن تظهر هوية الشخص الذي طرح   info@summitdialogues.orgاإللكتروني 

 وإجابة ما إلى هذه السلسلة.    السؤال إال إذا ُطلب بذلك بصورة محددة في حالة أضيف سؤال 

 ما هي النُظم الغذائية؟

تمتد النظم الغذائية إلى كل جانب من جوانب الوجود اإلنساني. يعتمد كل شخص في عالمنا عليها من أجل أداء الوظائف ونحن جميعًا  
تربية أو صناعة الغذاء مروًرا  كل شخص وكل عملية داخلة في زراعة أو  1النُظم الغذائية  لنا دور ينبغي أن نقوم به. تضم 

باالستهالك وبدايةً من المزارعين مروًرا بحاصدي الثمار والفواكه ووصواًل إلى الصرافين "أفراد الكاشير" في األسواق التجارية  
ها تشمل  إن "السوبر ماركت"، ومن مطاحن الدقيق مروًرا بالشاحنات المبردة إلى مراكز التسميد العضوي بالمجاورات المجتمعية.  

على حد سواء كاًل من المجموعة الواسعة من فئات أصحاب المصلحة أولئك الذين يشاركون سويًا في توفير الغذاء لمجموعة من  
الناس وأنشطتهم المترابطة والمتشابكة. تشتمل تلك األنشطة على زراعة الغذاء وحصده وتغليفه ومعالجته وتوزيعه وبيعه وتخزينه  

 التخلص منه.   وتسويقه واستهالكه و

ثمة العديد من القطاعات الحكومية التي تندرج ضمن هذه أصحاب المصلحة العديدة والتي تشارك أيًضا في رسم مالمح النظم  
الغذائية. وتشمل تلك القطاعات قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والبنية التحتية والنقل والخدمات المالية والمعلومات والتكنولوجيا.  

أيًضا بكل جوانبه مشارك في هذا من خالل الموارد الطبيعية، والبيئة، واالقتصاد، وتفضيالت البشر، والثقافة، ومعارف  العالم 
الشعوب األصلية، والسياسات والعلوم السياسية والتجارة واللوائح وكل ما يتخطى ذلك ومن شأنه أن يؤثر في طريقة تشغيل تلك  

 النُظم. 

ينبغي إدخاله على البيئة والمناخ وعلى   - من أجل صالح البشر  - النظم الغذائية الحالية في العالم إلى تغيير ُملح يحتاج العديد من 
" بصورة أكبر عن مكامن الضعف وانعدام المساواة الكامنة في  19مستقبلنا المشترك. لقد كشفت جائحة فيروس كورونا "كوفيد 

في أرجاء العالم.  إن هذا الفيروس والتدابير المتخذة للحد من تأثيرها يشكالن على حد سواء   نظمنا الغذائية بدرجات متباينة لكل دولة 
تهديًدا كبيًرا ألرواح فئات من البشر في شتى أنحاء العالم وألرزاقهم.  وهذه هي القضية التي ترتبط بصفة خاصة باألشخاص  

لرغم من أن هذه الجائحة سلطت الضوء على تلك المشكالت إال  المعرضين للخطر ولألشخاص الذين يعيشون في بيئات هشة. على ا
 إنه وقبل اندالع األزمة الحالية كانت الحاجة إلى إحداث تغيير واضحة وقوية. 

  تتسم المشكالت الكامنة في النظم الغذائية بأنها متباينة وواسعة المادة ومعقدة في الغالب. على الرغم من إنتاج كميات أكبر من الغذاء 
مليار شخص يعانون من الوزن   2مليون شخص يعانون من الجوع وحوالي  690عالمنا مقارنة بأي وقت مضى، ال يزال هناك في 

الزائد والسمنة. تتزايد معدالت اإلصابة باألمراض المرتبطة بالغذاء ويعزى النصف تقريبًا من كل وفيات األطفال الذين هم دون  
يث إن فقر التغذية في الحياة الطفل قد ينتج عنها توقف النمو والذي يعوق القدرة المعرفية  الخامسة من عمرهم إلى نقص التغذية ح

ويجعل األداء منخفًضا في المدرسة والعمل. عندما نتحد سويًا للتغلب على هذه المشاكل الجوهرية، نستطيع جميعًا المساهمة في تهيئة  
 ال يوجد فيه شخص يعاني من اإلهمال. عالم ال يوجد فيه شخص جائع وال يوجد فيه شخص فقير و 

 ما هي حوارات الدول األعضاء بشأن قمة النُظم الغذائية؟   

.  قبل انعقاد هذه القمة، فإننا نشجع الدول  2021يحين موعد انعقاد قمة األمانة العامة باألمم المتحدة للنظم الغذائية في سبتمبر/أيلول  

بحيث تتسق تلك النظم في العقد القادم اتساقًا كاماًل مع كل  المستدامة نظمهم الغذائية الوطنية  بناءاألعضاء على استكشاف مسارات 
هدفًا.  وسيعني ذلك فحص الخطط والسياسات الغذائية والزراعية   17والبالغ عددها  2030( لعام SDGsالتنمية المستدامة )أهداف 

الحالية ومن ثم البناء عليها والتوسع فيها بإتباع منظور واسع للنُظم.  نحن ندعو الدول األعضاء لتجميع أصحاب المصلحة المختلفة  
وتطويرها في   المسارات الوطنيةلنظم الغذائية الوطنية للمساهمة من أجل الُمضي قُدًما في رسم مالمح سويًا والذين ينحدرون من ا

األشهر التي تسبق انعقاد القمة.  ونحن ندعوهم إلى تنظيم وتنسيق برنامج إلجراء حوارات تقدمية تشارك فيها أطراف معنية متعددة  
ويُحبّذ أن تجري على ثالث مراحل على األقل على المستوى الوطني ودون    -ئية  حوارات الدول األعضاء بشأن قمة النظم الغذا -

 الوطني على حد سواء.   

 

 
 :2021للحصول على مزيٍد من المعلومات، انظر الموقع اإللكتروني الخاص بقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام   11

2021/-Summit-systems-https://www.un.org/sustainabledevelopment/food 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/food-systems-Summit-2021/
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 كيف تتم دعوة الدول األعضاء لتنظيم الحوارات بشأن قمة النظم الغذائية؟

عوة لكل دولة من الدول األعضاء  سيوجه نائب األمين العام لمنظمة األمم المتحدة، رئيس اللجنة االستشارية لقمة النظم الغذائية، الد 
تلك الدعوة طي  تم إرسال الغذائية الوطنية.    بناء نظمهممن أجل المشاركة في التحضير للقمة للمضي قدًما في رسم مالمح مسارات 

    .2020 في نوفمبر/تشرين الثانيمراسلة موجهة إلى كل دولة من الدول األعضاء 

 
لتدشين برنامج للحوارات التقدمية بشأن قيمة النظم الغذائية على المستوى الوطني بحيث  نحن نشجع كل دولة من الدول األعضاء 

بقصد استهداف إكمال المرحلة الثالثة قبل حلول   2020يتكون من ثالث مراحل.  ستبدأ المرحلة األولى في نوفمبر/تشرين الثاني 

 . 2021يونيو/حزيران 

 

 الحوارات بشأن قمة النظم الغذائية؟    ما النتائج المتوقع انبثاقها من 

في العقد القادم، بما    المستدامة النظم الغذائية الوطنية نحو بناءتشمل النتائج المتوقع استخالصها من حوارات الدول األعضاء مساًرا 
، وفرص إحياء هذا التحويل واقعيًا من خالل الممارسات والسياسات واإلجراءات  2030يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 

وااللتزامات. يهدف ذلك المسار إلى توجيه العمل نحو تمكين النظم الغذائية الوطنية لتكون مستدامة، من خالل اتباع طرق تساهم في  
ستيفاء جميع أهداف التنمية المستدامة. ويتعين على السلطات والجهات الفاعلة في الدولة العضو اتخاذ القرارات بشأن اتجاه هذا  ا

المسار وطموحه وكيفية وضع اإلجراءات ذات األولوية موضع التطبيق.    من المرجح أن يعتمد المسار الوطني على السياسات  
ائمة والتي سيكون لها أكبر األثر في تحقيق الرؤية المستقبلية المنشودة، وستعكس التجارب  والخطط والبرامج الوطنية الق

واالبتكارات والمقترحات التي تظهر في مختلف مراحل الحوارات الوطنية. وسينظر أيًضا في كيفية تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق  
م إشراكهم في تحقيق ذلك وما هي أنواع التحديات التي يجب مواجهتها  الرؤية المستقبلية المنشودة، باإلضافة إلى األشخاص الالز

على طول هذا الطريق. سيتم تشجيع مجموعات أصحاب المصلحة على تحديد وإبراز المدى الذي يخططون للوصول إليه في دعم  
 التغييرات في النظم الغذائية المتوقعة في المسار. 

ال سيما   -الوطنية للتفكير في المقترحات المنبثقة عن مسارات عمل القمة   ستسنح أيًضا فرص لمجموعات أصحاب المصلحة
والمساهمة فيها على أساس خبرتهم المحلية والوطنية.  وستكون الدول األعضاء أيًضا قادرة   -المجموعة العلمية ومسارات العمل  

 والتواصل معهم بشأنها. القمة المشاركة في  على دراسة مسارات العمل والمسارات التي تنتهجها الدول األخرى

 

 ما الفرق الذي ستحدثه حوارات الدول األعضاء بشأن قمة النظم الغذائية؟

، ستتاح لمجموعات أصحاب المصلحة المتنوعين في النظم  "FSSDs"من خالل حوارات الدول األعضاء بشأن قمة النظم الغذائية  

المحلية وكذلك المجتمع العلمي المحلي والوطني الفرصة للتواصل واستكشاف  الغذائية والقطاعات المتعددة من الحكومات الوطنية و
بحيث تصبح بحلول عام   المستدامة النظم الغذائية نحو بناءالخيارات المستقبلية، وتشكيل مالمح المسارات المحلية والوطنية معًا 

مع تحليالت الخبراء وتنبؤاتهم وكذلك المقترحات   متسقة مع أهداف التنمية المستدامة.   عند القيام بذلك سوف يتفاعلون 2030

  القائمة على األدلة لخيارات التحول والترتيبات المرتبطة بالتنفيذ.  سيتم توفير ذلك بواسطة المجموعة العلمية للقمة ومسارات العمل.  
بما   -وطنية لتكييف النظم الغذائية  سيكون العمل المنجز في التحضير للقمة ذا قيمة حاسمة حيث يتم الُمضي قُدًما في الجهود ال

داخل البلد خالل العقد القادم.  نظًرا لمشاركة مجموعات أصحاب المصلحة المتنوعة هذه، فمن المتوقع   -يتماشى مع المسار الوطني  
لية.  وسيبرزون  أن يتم دعم العمل المتوافق مع المسار بقوة من قبل مجموعات أصحاب المصلحة المحلية والوطنية واإلقليمية والدو

 . 2021نيتهم )وحتى التزامهم( بالقيام بذلك وقت انعقاد قمة  

 

 من المسؤول عن تنظيم وبدء الحوارات بشأن قمة الغذائية؟

نائب األمين العام لألمم المتحدة، في الدعوة األولية الموجهة للدول األعضاء، من أي دولة عضو تقوم بالتخطيط لبرنامج طلب  
األغذية أن تعين ُمنظًما للحوارات الوطنية.   سيكون منظم الحوارات هذا مسؤوالً عن تنظيم برنامج الحوارات  حوارات قمة نظم 
مع أهداف التنمية المستدامة وتقدم   2030النظم الغذائية الوطنية بحيث تتماشى بحلول عام التوسع في مسار يبني الذي يركز على 

النظم  يبني لحوارات هذا مسؤواًل عن ضمان مساهمة برنامج "الحوارات" في مسار مساهمات كبيرة في تحقيقها.  يكون منظم ا
من خالل إشراك مجموعة واسعة من مجموعات أصحاب المصلحة.  يجب أن تشمل هذه المجموعات أيًا  المستدامة الغذائية الوطنية 

قة باألغذية وتنفيذها.  من المتوقع أن يقوم  من وكل مجموعات أصحاب المصلحة الذين يشاركون عادة في صياغة السياسات المتعل
نظم غذائية مستدامة طوال   لبناءمنظم الحوارات بتشجيع نهج متكامل متعدد التخصصات واستكشافي لتشكيال مالمح المسار الوطني 

بوابة  خالل منصة بأمانة مؤتمر قمة النظم الغذائية من  - بمجرد تحديد الموعد  - فترة الحوارات.  سيتم توصيل منظم الحوارات 
 مساعدة مخصص لدعم تلك الحوارات.   مكتب وسيكون بإمكانه الوصول إلى   الحوارات

 
قد يقرر منظم الحوارات إنشاء مجموعة غير رسمية لدعم تنظيم الحوارات.  يمكن أن تضم المجموعة المنظمة المناصرين للنظم  

الغذائية من الدولة، باإلضافة إلى قادة من عدد صغير من مجموعات أصحاب المصلحة.  قد يكون من المهم أيًضا أن تضم تلك  
ى استعداد لمساعدة منظم الحوارات في تنظيم الحوارات.  في البلدان التي يوجد فيها أعمال  المجموعة األفراد الذين سيكونون عل
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لمنظومة األمم المتحدة، يمكن أن تضم المجموعة المنظمة المنسق المقيم التابع لألمم المتحدة وأعضاء فريق األمم المتحدة القُطري  
(UNRC & CT سيتمكن المنظم، والمنسق المقيم التابع  .) لألمم المتحدة وأعضاء فريق األمم المتحدة القُطري(UNRC & CT)  ،

واألعضاء اآلخرون في المجموعة المنظمة، وكذلك جميع األشخاص اآلخرين الذين يهمهم هذا األمر من الوصول إلى إرشادات  
" على الويب.  تتمثل  Dialogues Gatewayتنظيم برنامج حوار الدول األعضاء من خالل الموقع اإللكتروني لبوابة الحوارات " 

إحدى المهام المبكرة في النظر فيما إذا كانت الحوارات الشخصية ستكون ممكنة؛ إذا لم تكن تلك الحوارات ممكنة، فيمكن أن تتم 
عبر وسائل العالم االفتراضي باستخدام مجموعات أدوات وتدريبات مخصصة لكال النهجين والتي ستكون متوافرة عبر بوابة  

   ."Dialogues Gateway"رات الحوا

 

ما المواد التي ستكون متاحة لدعم منظم حوارات الدول األعضاء وربط حوارات الدول األعضاء بمسارات  

 العمل األخرى؟

، سيتلقى منظم اجتماعات الدول األعضاء مواد إعالمية عن القمة )بما في ذلك مسارات العمل  1قبل بدء حوارات المرحلة  

مية وشبكة المناصرين والمنصة الرقمية، من بين موارد أخرى( وكذلك مواد إعالمية عن برامج الحوارات الوطنية  والمجموعة العل
والعالمية والمستقلة.   سيتلقى منظم الحوارات أيًضا مواد مرجعية تتضمن إرشادات حول كيفية تشجيع مختلف أصحاب المصلحة  

ى المشاركة بشكل مريح.  وسيشمل ذلك ملخًصا لنوع المعلومات التي قد تحتاجها  الذين لديهم أعمال متعلقة بالنظم الغذائية عل
.  سيتم تقديم  نحو بناء االستدامة مجموعات أصحاب المصلحة لتشجيع مناقشاتهم حول النظم الغذائية الوطنية وتطوير أحد المسارات 

دوات الحوار والتدريبات المتاحة للمنظمين  " ومجموعات أDialogues Gatewayمنظم الحوارات إلى موقع بوابة الحوار "

والمنسقين والميسرين، باإلضافة إلى وحدة خط المساعدة.  سيتم إخبار منظم الحوارات بالفرص المتاحة لحوارات الدول األعضاء  
لدول األعضاء  لالرتباط بمسارات العمل األخرى المرتبطة بالقمة وللتشجيع على إقامة روابط بين مسارات العمل هذه وحوارات ا

 األخرى.   
 

 متى سيتم تنفيذ المراحل الثالثة للحوارات بشأن قمة النظم الغذائية؟   

 يوصى بإجراء الحوارات بشأن قمة النظم الغذائية على ثالث مراحل خالل األشهر التي تسبق القمة على النحو التالي: 

في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول  -بدء المشاركة الوطنية في القمة  -المرحلة األولى   •
2020   . 

في الفترة بين يناير/كانون الثاني  -المستدامة  النظم الغذائية  لبناءاستكشافات مكثفة  -المرحلة الثانية  •
 .   2021وأبريل/نيسان 

، وبيانات المقاصد من أصحاب المستدامة النظم الغذائية نحو بناءالمسار الوطني   تدعيم -المرحلة الثالثة  •
 2021في الفترة بين مايو/آيار ويونيو/حزيران  -المصلحة 

 

.  كما نشجع  2021يجب استكمال المراحل الثالث بحلول اجتماع ما قبل القمة على المستوى الوزاري الذي سيعقد في يوليو/تموز  

على التخطيط لمرحلة رابعة من الحوارات بعد مؤتمر القمة للبناء اعتماًدا على الزخم وااللتزامات من أجل التقدم في   الدول األعضاء 
 .   المستدامة  النظم الغذائية الوطنية تنفيذ المسارات نحو بناء

 

 كيف إلحدى الدول األعضاء أن تستفيد من تنظيم حوارات بشأن قمة النظم الغذائية؟

و تنظم حوارات بشأن قمة النظم الغذائية قادرة على المشاركة بجهد أوسع لجعل النظم الغذائية مستدامة بعدة طرق.   كل دولة عض  
أوالً، توفر هذه الحوارات فرًصا ألصحاب المصلحة للمساهمة في جعل النظم الغذائية في بلدهم مستدامة في العقد المقبل، بما يتماشى  

امة. ثانيًا، توفر هذه الحوارات فرًصا لفحص المقترحات الصادرة عن مسارات العمل المختلفة  مع جميع أهداف التنمية المستد
للتحضير للقمة )خاصة المجموعة العلمية ومسارات العمل(.  يمكن فحصها في إطار السياق الوطني ويمكن إتاحة نتائج هذا الفحص  

، خالل الحوارات، يمكن للمشاركين اإلشارة إلى ما ينوون القيام به  الحوار.   ثالثًا نموذج مالحظات لمسارات العمل هذه من خالل 
)وااللتزام بالقيام به( بما يتماشى مع المسار المنبثق نحو تحقيق أنظمة غذائية وطنية مستدامة.  تساعد تلك الحوارات على ضمان أن  

 يرية للقمة.   تعكس القمة الطموحات الوطنية، وأن تستفيد الجهود الوطنية من العملية التحض
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النظم   لبناءكيف تعمل الحوارات بشأن قمة النظم الغذائية على البناء والتوسع في المبادرات الوطنية الحالية 

 ؟   المستدامة   الغذائية

النطاق  سيساهم برنامج حوارات الدول األعضاء في تشكيل مالمح المسارات الوطنية نحو إقامة نظم غذائية مستدامة بطرق تعكس  
الكامل ألهداف التنمية المستدامة. ستعتمد الحوارات على المبادرات المحلية والوطنية القائمة؛ حيث يوجد في العديد من الدول العديد  

والبعض قائم منذ عقود.  يقوم العديد    -من أصحاب المصلحة والمجموعات اإلقليمية الذين يعملون على جعل النظم الغذائية مستدامة  
وعات أصحاب المصلحة بالفعل بدعم نهج معينة من شأنها أن تسهم في النظم الغذائية الوطنية المستدامة وقد يركز البعض  من مجم

بشكل خاص على أهداف القمة.  وستكون الجهود الحالية ألصحاب المصلحة هؤالء مهمة وقيّمة في التحضير لحوارات الدول  
 ان. األعضاء وفي ضمان أن تكون مثمرة قدر اإلمك

 

 ماذا يحدث في المرحلة األولى من برنامج حوارات الدول األعضاء بشأن قمة النظم الغذائية؟ 

يتم تحديد منسق للحوار إلدارة كل حوار من حوارات قمة النظم الغذائية.  يجب أن يفهم منسق الحوار قضايا النظم الغذائية فهًما   
جيًدا، وأن تكون لديه خبرة في إدارة العديد من شؤون أصحاب المصلحة، ويُحبّذ أن يكون على دراية ببعض أصحاب المصلحة  

جنب مع المنظم، يقرر منظم الحوار ما إذا كان الحوار الذي يتم تنظيمه سيكون حواًرا يحضر  الذين سيشاركون. جنبًا إلى  
 المشاركون فيه بأشخاصهم وجًها لوجه أم حواًرا افتراضيًا )باستخدام إحدى المنصات عبر اإلنترنت(. 

م للمشاركة في المرحلة األولى من  مشارك سيتم دعوته 100  -  30ثم يعمل منظم حوار الدول األعضاء مع منظم الحوار لتحديد  

برنامج حوارات الدول األعضاء.  سيعكس المشاركون اهتمامات متنوعة داخل النظم الغذائية الوطنية.  عادة، سيكون هناك مزيج  
ة باإلضافة  من الُمشّرعين الموظفين الحكوميين المسؤولين عن السياسات والتنفيذ داخل القطاعات المختلفة للحكومة والسلطات المحلي 

 . من القطاع الخاص إلى ممثلي المجتمع المحلي والزعماء التقليديين من الوجهاء

 البد أن يضم المشاركون كبار الشخصيات الذين ينتمون إلى: 

مؤسسات منتجي األغذية )تشمل المزارعين والصيادين والعاملين في اإلنتاج الحيواني وأخصائيي البستنة والغابات( بما   -
 ئك الذين يمثلون أصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين المتخصصين والعمال الزراعيين، في ذلك أول

 عمليات تحضير األغذية والمؤسسات التي تمثل العمال داخلها  -
روابط الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في النظم الغذائية )بما في ذلك تلك التي تشارك في اإلنتاج والتحضير    -

 ع والبيع بالتجزئة( وكذلك ممثلي موظفيها ومورديها حسب االقتضاء والتسويق والتوزي 
منظمات المجتمع المدني )بما في ذلك مجموعات الشباب والنساء والشعوب األصلية والمستهلكين والبيئة والسالمة   -

 الصحية( 
 الهيئات العلمية والمؤسسات األكاديمية  -
 المدارس والمؤسسات التعليمية األخرى   -
 ت تقديم المأكوالت والمشروبات وكرم الضيافة بما في ذلك الطهاة مجتمع خدما   -
 الجهات اإلشرافية والرقابية   -
 مجموعات التسويق واالتصاالت.       -

يتم الحرص على دعوة ممثلي جميع مجموعات أصحاب المصلحة المشاركين في النظم الغذائية بما في ذلك أولئك الذين ال يشاركون  
 ليات )ربما بسبب بُعدهم أو نقص الموارد(. عادة في مثل هذه الفعا

قد يتشاور منظم الحوارات مع أعضاء المجموعة المنظمة للحوار الوطني لتحديد األشخاص المدعوين.  من الناحية العملية، قد   
ترغب بعض مجموعات أصحاب المصلحة في معرفة المزيد عن العملية قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيحضرون الحوارات أم ال.   

 ، مما يعني وجود قائمة احتياطية لكل مجموعة من أصحاب المصلحة. يجب بذل كل جهد ممكن لضمان التنوع

يعمل منظم الحوار ومنسق الحوار مع قائمة األشخاص والجهات الذين قبلوا الدعوة ويقسمهم إلى مجموعات مختلطة تصل إلى   
المشاركين بأشخاصهم وجًها   ثمانية أشخاص للعمل في مجموعات المناقشة، على طاوالت الحوار )إذا كانت الحوارات تتم بحضور 

لوجه(، أو غرف اجتماعات افتراضية )في حالة الحوارات االفتراضية(.  يتم تعيين زمالء العمل أو األشخاص من نفس  
التخصصات والخبرة في مجموعات مناقشة مختلفة.  هناك دائًما بعض األشخاص الذين يجدون أنهم غير قادرين على الحضور في  

 ينما أشخاص آخرون يحضرون بشكل غير متوقع.  ينبغي توقع إجراء تعديالت حتى يبدأ الحوار.   اللحظة األخيرة ب 

سيكون منسق الحوار على اتصال بالمشاركين قبل بدء الحوار، ويضمن أن تكون مواضيع المناقشة التي سيتم استكشافها ودراستها  
إلجراء الحوار ويشير إلى أنواع المخرجات المتوقعة، ويوفر لهم  في كل طاولة حوار تم إعدادها )ويسهل فهمها(، ويقدم تعليمات 

المواد المرجعية )المكتوبة أو المصورة بالفيديو( حول القضية الخاضعة للمناقشة )من األفضل أن يُستمد بعضها من مسارات العمل  
هم.  يتحدث المشاركون في كل طاولة من  األخرى بالقمة(، وأخيًرا، النموذج الذي سيتم تسجيل نتيجة مجموعة المناقشة الخاصة ب 

 طاوالت الحوار باللغة التي يجدونها أكثر مالءمة لهم في بعض األحيان يرافقهم مترجمون فوريون للمساعدة على الفهم واالستيعاب. 
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دراستهم للقضية  يقوم منسق الحوار بتعيين ميسر في كل مجموعة مناقشة حيث يتمثل دوره في تشجيع المشاركين أثناء استكشافهم و 
وتطوير النتائج المستمدة من مجموعة المناقشة الخاصة بهم.  يضمن الميسر أن جميع المشاركين لديهم فرصة للمشاركة وأن يستمع 

 اآلخرون إلى وجهات نظرهم مطلوب حضور الميسرين أيًضا للحوارات االفتراضية. 

قبيل بدء الحوار مباشرة، يجتمع منسق الحوار مع جميع ميسري المجموعة ليشرح لهم أدوارهم.  في بداية الحوار، سيجتمع منسق  
النظم الغذائية  بناء الحوار مع جميع المشاركين، وفي غضون دقائق قليلة، سيصف الغرض من الحوار في المساهمة في مسارات 

دقيقة.    90و  60لقمة.  يوضح منسق الحوار أن مدة المناقشة في كل مجموعة مناقشة ستكون بين وفي التحضير ل المستدامة  الوطنية 

في نهاية هذه الجلسة، يستغرق كل ميسر خمس دقائق لعرض تقرير موجز على بقية المشاركين حول تقُدم المناقشات والشعور  
المختلفة، ويشجع على المزيد من تبادل اآلراء بين   السائد على طاولة الحوار. ثم يلخص المنسق نتائج مجموعات المناقشة

المشاركين، مما يتيح الفرصة لمن هم في مناصب قيادية للتعليق على ما سمعوه وشعروا به.  قبل نهاية هذه المرحلة األولى من  
المرحلة )المراحل( التالية   الحوارات، يوضح المشاركون ما إذا كانوا يوافقون أم ال يوافقون على البقاء على اتصال والمشاركة في 

 من الحوارات.   

يتحمل الميسر مسؤولية استكمال نموذج نتائج مجموعات المناقشة. يستخدم منسق الحوار هذه النماذج إلعداد تقرير موجز لمناقشات  
ق الحوار النماذج من  مجموعات المناقشة كلها.  ال يتم إسناد التصريحات إلى أفراد محددين بصورة تكشف عن هويتهم.  يُجّمع منس

جميع مجموعات المناقشة ويعمل مع منظم الحوارات على إعداد تقرير لفعالية الحوار بشكل عام والذي يتم إتاحته لجميع المشاركين  
في الحوار.  يضمن منظم الحوارات تحميل الخالصات النصية ذات الصلة من تقرير الحوار في نموذج المالحظات الرسمية على  

.  يمكن تحميل التقرير الكامل لفعالية الحوار كمرفق بنموذج المالحظات حسب الرغبة، باإلضافة إلى الصور  بة الحوارات بواموقع 
ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية أو األصول األخرى المستمدة من فعالية الحوار. كما يعتمد منظم الحوارات على تقارير فعاليات  

مرحلة التالية في سلسلة من الحوارات الوطنية.  تُستخدم نماذج المالحظات وتقارير الحوار كأساس  الحوار السابقة عند إعداد ال
 للهيكل التجميعي الشامل لحوار الدول األعضاء الذي سيتم إعداده ألمانة القمة. 

األعضاء بشأن قمة  سيكون هناك تدريب وتوجيه مخصصان متاحان لمنظمي الحوارات ومنسقي الحوارات والميسرين لحوار الدول 
 النظم الغذائية جنبًا إلى جنب مع شبكة دعم ُمدارة مصممة خصيًصا لمنظمي الحوارات.     

 
 

 يجري تحضير اإلجابات عن األسئلة التالية: 

 

 ما الذي سيحدث في المرحلة الثانية من حوارات قمة النظم الغذائية؟    

 

 النظم الغذائية؟ما الذي سيحدث في المرحلة الثالثة من حوارات قمة 

 

 ما المشكالت المتوقعة؟  كيف سيتم منع وقوع تلك المشكالت و/أو عالجها؟   
 

كيف يستطيع األفراد والمجموعات غير المشاركين في حوارات قمة النظم الغذائية التعبير عن آرائهم  

 ومدخالتهم في القمة؟


