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تمهيد
مرحبًا بكم في دليل الحوارات المستقلة في قمة النظم الغذائية!
تم تصميم هذا الدليل لمساعدة منظمي الحوارات المستقلة على تصميم حوارات قمة
النظم الغذائية المستقلة وتنفيذها .سيكون هذا الدليل موضع اهتمام جميع الذين قد
يشاركون في تنظيم الحوارات وعقدها ودعمها.
يجب قراءة محتويات هذا الكتيب كسلسلة من االقتراحات المقدمة للمنظمين أثناء
قيامهم باستخدام طريقة الحوار للمساعدة في تشكيل مالمح المسارات المحلية
لبناء نظم غذائية مستدامة .تتسم طريقة الحوار بالمرونة العالية ويمكن تكييفها بما
يتماشى مع األولويات والظروف المحلية .ومع ذلك ،ينبغي توخي الحذر لضمان
انعكاس المبادئ السبعة للمشاركة 1في مؤتمر قمة النظم الغذائية في جميع طرق
الحوار التي يتم اختيارها.
في العديد من البيئات والسياقات ،قد ال تكون االجتماعات التي يحضر فيها
المشاركون بأنفسهم وج ًها لوجه ممكنة إما بسبب التهديدات التي تمثلها جائحة
كوفيد ،19-أو بسبب تحديات االتصاالت والتحديات اللوجستية .قد يرغب
المنظمون في استخدام التطبيقات التي تسمح بعقد االجتماعات عبر اإلنترنت،
يستمر في كل وقت البحث عن طرق لتجنب استبعاد تلك المجموعات التي يمثل
االتصال تحديًا بالنسبة لها.
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يركز هذا الدليل بالكامل على برنامج حوارات قمة النظم الغذائية المستقلة .وترد
ترتيبات الحوارات العالمية وحوارات الدول األعضاء في مواد أخرى.
تتوفر معلومات تفصيلية حول حوارات قمة النظم الغذائية من خالل موقع ويب
 Summit Dialoguesعلى العنوان .www.summitDialogues.org
هذا هو المكان الذي يسجل فيه المنظمون ،ويحصلون فيه على النصائح ،ويرتبون
للمشاركة في البرامج التدريبية ،ويعلنون عن فعاليات الحوار التي تظهر على
الخريطة العالمية ،ويمكنهم فيه تحميل التعليقات بمجرد اكتمال الحوارات الخاصة
بهم ،والحصول على معلومات من سكرتارية القمة عبر الرسائل اإلخبارية
المنتظمة .سيتم تجميع نتائج جميع الحوارات وإتاحتها لمسارات عمل القمة األخرى.
هذا الكتيب عبارة عن وثيقة مستدامة التنقيح والتحديث :نأمل أن تجدونها نافعة.
الرجاء إرسال أي تعليقات إلى .info@summitDialogues.org

https://www.un.org/en/food-systems-summit/principles-engagement
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قمة النظم الغذائية وحوارات القمة
قمة النظم الغذائية لعام 2021
ما هي قمة النظم الغذائية؟
دعا األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريس ،جميع قادة العالم إلى المشاركة
في قمة تاريخية في عام  2021ستساعد في تحديد االتجاه المستقبلي للنظم الغذائية
وتسريع العمل الجماعي لتحقيق هذه الغاية .ويعكس هذا االعتراف المتزايد بأن
أمرا أساسيًا في الجهود المبذولة لتحقيق جميع أهداف
تحويل النظم الغذائية يُعد ً
التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام .2030
لقد كشفت جائحة كوفيد  -19عن أوجه الضعف وعدم المساواة في النظم الغذائية:
إن هذه الجائحة تؤكد الحاجة الملحة لضمان أن تكون النظم الغذائية أكثر استدامة
وشمولية ومرونة.
سيُدشن مؤتمر قمة النظم الغذائية إجراءات جريئة جديدة إلحراز التقدم في جميع
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ،وكل منها يعتمد إلى حد ما على نظم
غذائية أكثر صحة واستدامة وإنصافًا .ستنبه هذه القمة العالم إلى حقيقة أنه يجب
علينا جميعًا العمل معًا لتغيير الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويستهلكه ويفكر
فيه من خاللها .إنها قمة تخص كل شخص وكل مكان  -إنها قمة الشعوب .وهي
أيضًا قمة الحلول التي ستتطلب من الجميع اتخاذ إجراءات إلحداث تغييرات في
النظم الغذائية في العالم.
ستجمع تلك القمة بين الالعبين الرئيسيين من مجاالت العلوم واألعمال والسياسة
والرعاية الصحية واألوساط األكاديمية ،باإلضافة إلى المزارعين والسكان
األصليين ومنظمات الشباب ومجموعات المستهلكين والنشطاء البيئيين وغيرهم
من أصحاب المصلحة الرئيسيين .قبل القمة وفي أثنائها وبعدها ،ستجتمع تلك
األطراف الفاعلة إلحداث تغييرات ملموسة وإيجابية في النظم الغذائية في العالم.

ما الذي تهدف القمة إلى تحقيقه؟
هذه القمة التاريخية هي فرصة إلشراك جميع المواطنين كأصحاب مصلحة في
النظام الغذائي ،وإحداث تغييرات ملموسة وإيجابية في النظم الغذائية في العالم.
تهدف إجراءات القمة تحديدًا إلى تحقيق النتائج التالية:
•االرتقاء بالخطاب العام بشكل كبير حول أهمية النظم الغذائية
التي تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
•إجراء هام ،بنتائج قابلة للقياس يعمل على التمكن من تحقيق أهداف .2030
وسيشمل ذلك تسليط الضوء على الحلول الحالية واالحتفاء بقادة التحوالت
في النظم الغذائية ،وكذلك الدعوة إلى اتخاذ إجراءات جديدة في جميع
أنحاء العالم من قبل مختلف األطراف الفاعلة ،بما في ذلك البلدان والمدن
والمجتمعات والشركات والمجتمع المدني والمواطنين ومنتجي األغذية.
•مجموعة عالية المستوى من المبادئ التي تم وضعها من خالل العملية
التي ستوجه الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين لالستفادة من
قدرات نظمهم الغذائية لدعم أهداف التنمية المستدامة .من خالل جميع
عناصر العملية التحضيرية ،ستضع هذه المبادئ رؤية متفائلة ومشجعة
دورا مركزيًا في تحقيق رؤية خطة عام .2030
تلعب فيها النظم الغذائية ً
•ثمة نظام للمتابعة والمراجعة يقود إلى إجراءات ونتائج
جديدة ؛ مع السماح بتبادل الخبرات والدروس والمعرفة
؛ ودمج مقاييس جديدة من أجل تحليل التأثير.
يعكس مؤتمر قمة النظم الغذائية الحاجة الملحة للتغيير العالمي .تتمثل أهدافها
الكلية في:
1.ضمان حصول الجميع على طعام ُمغ ٍذ وآمن.

يسعدني أن أعلن عن بدء "حوارات قمة النظم الغذائية" ألن هذه
فرصة مثيرة للتوصل إلى أرضية مشتركة مع كل من يهتم بجعل
النظم الغذائية أكثر إنصافًا واستدامة .لن تكون القمة فعالة في تحديد الطريق
إلى عام  2030إال إذا نجحنا في االستفادة من المعرفة والخبرة الجماعية
ألوسع شريحة ممكنة من السكان.

الدكتور أجنيس كاليباتا
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
لقمة النظم الغذائية لعام 2021
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2.التحول إلى أنماط االستهالك المستدام.
3.تعزيز اإلنتاج العائد بالنفع على الطبيعة.
4.تطوير سبل عيش مفعمة بالعدالة.
5.بناء المرونة والتكيف مع مكامن الضعف والصدمات والضغط.
ترتبط المجموعة العلمية للقمة وخمسة مسارات عمل 1ذات أولوية في المجاالت
ارتبا ً
مباشرا بهذه األهداف ،ويتمثل الهدف العام للقمة في استكشاف أفضل
طا
ً
طريقة إلدماج مسارات العمل وغيرها من أدوات التغيير والمساهمة في تفعيل النظم
الغذائية المستدامة بحلول عام  2030على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

لمزيد من المعلومات حول مسارات العمل ،قم بزيارة .www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks
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التحضيرات لقمة تجري على قدم وساق
في األشهر التي تسبق القمة ،يتم دعوة كل الناس للمشاركة في عملية تشاورية
دورا في أنظمتنا الغذائية ،وعلينا جميعًا
واسعة .بعد كل شيء ،يلعب كل منا
ً
مسؤولية التأكد من أنها تعمل بشكل جيد .من خالل التضافر لمعالجة هذه القضية
الحيوية ،يمكننا جميعًا المساهمة في بناء عالم ال يعاني فيه أحد من الجوع وال يوجد
فيه شخص فقير وال يوجد فيه شخص يعاني من اإلهمال .مع استمرار كل واحد منا
في التكيف مع تأثيرات جائحة كوفيد  ،19فإن هذه القمة تعد فرصةً للتركيز على
نقاط الضعف في النظم الغذائية التي تتعرض لها األزمة.

أنواع الحوارات
الجميع مدعوون للتفكير في تنظيم أو المشاركة في أحد األنواع الثالثة من "حوارات
القمة" التي ستجري من اآلن وحتى القمة .تهدف جميع الحوارات إلى تعزيز
االتصاالت الجديدة والمضي قد ًما في رسم مسار مستدام .تشتمل األنواع الثالثة
للحوارات على :حوارات الدول األعضاء في األمم المتحدة والحوارات العالمية
والحوارات المستقلة.

استعدادًا للقمة ،دعا المبعوث الخاص لألمم المتحدة لقمة النظم الغذائية 2021
جميع قطاعات المجتمع لتبادل وجهات نظرهم وحلولهم.

حوارات القمة للدول األعضاء نتعقد في الغالب بين نوفمبر/تشرين
الثاني  2020ويوليو /تموز  ،2021حيث يتم التقدم فيها على
مدار ثالث مراحل في مختلف البيئات دون الوطنية وكذلك على
المستوى الوطني .ستشارك الحوارات اإلضافية بعد القمة في
قراءة األوضاع وتحفيز المضي قُد ًما في اإلجراءات الوطنية.

ستُجرى حوارات قمة النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم قبل القمة وبعدها،
حيث يتم التعهيد بشكل فعال للحلول المستدامة من أجل تعزيز النظم الغذائية
المحلية والعالمية .مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة  -بداية من النشطاء
ً
ووصول إلى قادة الشعوب األصلية ،ومن المزارعين أصحاب الحيازات
الشباب
الصغيرة إلى العلماء والمديرين التنفيذيين  -مدعوون لتحديد أقوى الطرق لجعل
النظم الغذائية أقوى وأكثر إنصافًا .تعد مشاركة مجموعات أصحاب المصلحة
أمرا ضروريًا ألن أنظمتنا الغذائية تمس كل جانب من
المختلفة في الحوارات ً
جوانب الوجود البشري.

تتماشى حوارات القمة العالمية مع األحداث العالمية بشأن
القضايا الرئيسية مثل المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة والصحة
واالقتصادات والوظائف والمساعدات اإلنسانية والمياه والقضايا
ذات الصلة المتعلقة بالنظم الغذائية في خطة عام  .2030يشارك
في عقد وتنظيم حوارات القمة العالمية المبعوث الخاص لقمة النظم
الغذائية بهدف رئيسي يتثمل في لفت االنتباه السياسي إلى النظم
الغذائية في االجتماعات والعمليات المواضيعية والقطاعية رفيعة
المستوى.

تعد حوارات قمة النظم الغذائية ضرورية لعملية المشاركة في القمة وتوفر منتدى
هادفًا ومنظ ًما ألصحاب المصلحة لاللتقاء معًا لتبادل األدلة والخبرات واألفكار
الجديدة لتغيير الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويستهلكه ويتخلص منه .ستستند
عملية القمة إلى أفضل األدلة واألفكار والتجارب من جميع أنحاء العالم لنشر
الوعي والتثقيف بشأن االتجاهات الجديدة واألكثر استدامة للنظم الغذائية .تستخدم
حوارات قمة النظم الغذائية نه ًجا موحدًا لعقد وتنظيم وتسهيل المحادثات المنظمة
بين المجموعات ذات وجهات النظر المختلفة حول كيفية جعل أنظمتها الغذائية
تعمل من أجل الصالح العام وبطرق تستند إلى الحقائق المحلية.

تحظى حوارات القمة المستقلة بعوامل دافعة محلية وهي قابلة
للتكيف مع السياقات المختلفة .يتم عقدها من قبل أفراد معينين
بأنفسهم أو منظمات مستقلة عن السلطات الوطنية ،ويرتبطون
رسميًا بعملية القمة من خالل آلية رسمية لتقديم المالحظات
صا لجميع المواطنين
والتعليقات .توفر حوارات القمة المستقلة فر ً
للمشاركة بشكل مباشر في اقتراح مسارات نحو نظم غذائية
مستدامة ،واستكشاف طرق جديدة للعمل معًا وتشجيع العمل
التعاوني.

حوارات قمة النظم الغذائية

خالل هذه العملية ،سيتم دمج وتغية نتائج تلك الحوارات في مسارات العمل الخمسة
ذات األولوية للقمة ،وفي العمل التحضيري للمجموعة العلمية ،لضمان إحداث دفعة
عالمية ديناميكية ومتناسقة لدعم التغييرات في أنظمتنا الغذائية لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة بحلول عام .2030

إذا كنت مهت ًما بأن تصبح منظ ًما للحوار المستقل ،فإن الخطوة األولى هي التسجيل
في موقع بوابة الحوارات 2واالشتراك في النشرة اإلخبارية في نفس الوقت.

قد يمضي المشاركون في الحوار أيضًا قُد ًما إلى األمام لتحديد النوايا وااللتزامات
بشأن كيفية مساهمتهم ،بهدف تعزيز اإلجراءات والشراكات والمبادرات الجديدة.
من خالل المشاركة في عملية الحوارات ،يمكن ألصحاب المصلحة في كل ركن
من أركان العالم المساهمة في قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية.
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https://summitDialogues.org/gateway/

حوارات قمة النظم الغذائية | كتيب للحوارات المستقلة

صفحة  5من 13

الجدول الزمني
ستُعقد قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية في سبتمبر/أيلول  2021في نيويورك،
باالشتراك مع الجمعية العامة لألمم المتحدة .بدأت عملية حوارات القمة في نوفمبر
/أيلول  2020ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في يونيو/حزيران  .2021من المتوقع
أن تكتمل الحوارات السابقة للقمة بحلول موعد االجتماع الوزاري السابق للقمة
في يوليو/تموز  .2021يمكن أيضًا إجراء حوارات متابعة مستقلة بعد القمة،
لالستفادة من زخم القوة الدافعة وااللتزامات من أجل دفع تحول النظم الغذائية
المحلية والوطنية.
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تشجيع التغيير في النظم الغذائية
من خالل الحوار
لماذا النظم الغذائية؟

تغيير النظم الغذائية ليس باألمر السهل

يشير مصطلح "النظام الغذائي" إلى مجموعة كاملة من األنشطة وأصحاب المصلحة
المشاركين في إنتاج الغذاء ومعالجته ونقله واستهالكه .تمس النظم الغذائية كل
جانب من جوانب وجودنا .تؤثر صحة نظمنا الغذائية بشكل كبير على صحة
أجسامنا ،فضالً عن صحة بيئتنا واقتصاداتنا وثقافاتنا .عندما تعمل النظم الغذائية
بشكل جيد ،فسيصبح لديها القدرة على الجمع بيننا كعائالت ومجتمعات وأمم.

النظم الغذائية معقدة للغاية ،وتتنوع بشكل كبير من حيث المواقع ،وتشرك العديد
من أصحاب المصلحة في كل مستوى من مستويات المجتمع .بينما نواجه بعضًا
من أعظم المشاكل في عصرنا ،يظهر شعار جديد  -وهو "تغيير النظم" .لماذا؟

لكن العديد من النظم الغذائية في العالم هشة وال يتم فحص أحوالها وهي عرضة
لالنهيار ،حيث عانى ماليين األشخاص حول العالم بشكل مباشر خالل أزمة كوفيد
 .19عندما تفشل نظمنا الغذائية ،فإن االضطراب الناتج عن هذا الفشل يهدد تعليمنا
وصحتنا واقتصادنا ،فضالً عن حقوق اإلنسان والسالم واألمن .كما هو الحال في
كثير من الحاالت ،فإن األشخاص الذين هم بالفعل فقراء أو مهمشون هم األكثر
ضعفا وتعرضًا للخطر .هناك اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى التغيير :يجب أن
تصبح النظم الغذائية أكثر مرونة واستدامة وإنصافًا بما يتماشى مع أهداف التنمية
المستدامة.
يتفق العلماء على أن إحداث التحوالت في أنظمتنا الغذائية يعد من بين أقوى الطرق
لتغيير المسار وإحراز تقدم نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
كما ستمكننا إعادة بناء النظم الغذائية في العالم من االستجابة لدعوة األمين العام
لألمم المتحدة "إلعادة البناء بشكل أفضل" في إطار التعافي من جائحة كوفيد .19
نحن جميعًا جزء من النظام الغذائي ،ولذا يجب علينا جميعًا أن نجتمع معًا إلحداث
التغيير الذي يحتاجه العالم.
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ال يمكن حل التحديات الرئيسية التي تواجه نظمنا الغذائية لدى الجميع وفي كل
مكان من خالل حلول بسيطة ومباشرة وال تنطوي على عوائق .على سبيل المثال:
ال يمكن حل التحدي المتمثل في ضمان حصول الجميع على نظم غذائية صحية
ومغذية فقط من خالل زيادة استخدام األسمدة أو المحاصيل المعدلة وراثيًا لزيادة
اإلنتاجية.
عندما نستمر في البحث عن حلول فردية سهلة ال تنطوي على عوائق ألن هذه هي
شعورا بالراحة واالستقرار .لكن ال يوجد
طريقتنا المعتادة في العمل ،فإن ذلك يمنح
ً
حل واحد يمكن االعتماد عليه للتغلب على تلك التحديات ،وعلى الرغم من أن العديد
من األشياء التي نقوم بها حاليًا تعد جيدة ،إال أنها قد ال تكون كافية .ومن هنا تأتي
الحاجة إلى التحول إلى التفكير فيما يتعلق بتغيير النظم.

تشجيع التغيير المتزامن للنظم
أصحاب المصلحة في النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم لديهم اهتمامات ووجهات
نظر مختلفة بشكل عميق .يعني هذا التعقيد أنه ال يمكن توجيه أو التحكم في إحداث
تغيير واسع النطاق عبر نظم غذائية بأكملها  -أي أنه ال يمكن التحكم في تغيير
النظم .يحدث ظهور تغيير في النظم عندما تتغير األنظمة ،في ظل وجود طاقة
كافية ،وحدوث بعض التقلبات ،ووجود تشجيع متسق ،مما يتخض عن إنشاء مراكز
جديدة للطاقة والعمل.

صفحة  7من 13

تحدد الحوارات مالمح المشهد
والفرص لتغيير األنظمة
نظرا ألن البيئة ديناميكية للغاية وتتطور باستمرار ،يجب علينا باستمرار االهتمام
ً
بنظام التواصل المشترك األساسي فيمايتعلق بالعالقات والقوة إذا كنا نتصرف
لتشجيع تغيير األنظمة .النشاط الحقيقي الذي يشجع على تغيير النظم ال يتمثل
في التحليل أو تخطيط البرامج أو إدارة المشروعات .إنه نشاط عالئقي يطلب
منا االنخراط والمشاركة على نطاق واسع ومنفتح ،بما في ذلك مع أولئك الذين
يزعجوننا .إن ذلك يتطلب منا استيضاح دوافعهم ومقاصدهم .يعكس النهج الموحد
لحوارات قمة النظم الغذائية مبادئ المشاركة 1في مؤتمر القمة ويشجع جميع
ً
بارزا ودعوة للعمل من أجل:
المشاركين على اعتبار قمة النظم الغذائية معل ًما

مع قيام كل منا بتوسيع اتصاالتنا وتعميق تفاعالتنا من خالل عملية الحوار بين
ً
أشكال جديدة من
أصحاب المصلحة المتعددين ،تتغير وجهات نظرنا  -فنحن نؤسس
التحالف والحلول الجديدة .تعد تلك الحوارات بمثابة منتدى هادف ومنظم ألصحاب
المصلحة لاللتقاء من أجل مشاركة أدوارهم في النظم الغذائية ،والنظر في آثارها
الواقعة على اآلخرين ،وإيجاد طرق جديدة لاللتقاء لدعم أهداف التنمية المستدامة.
يُعد منظمو الحوارات المستقلة بمثابة وكالء تغيير أساسيين ،فهم يجمعون أصحاب
المصلحة المحليين ويوفرون القيادة .لتهيئة الظروف المثالية لتغيير األنظمة ،يجب
على منظمي الحوار المستقل القيام بما يلي:
•جمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بطرق تحترم مبادئ القمة ؛
•خلق مساحات ولحظات (حوارات) حيث يتواصلون ويستكشفون فيها ومن
خاللها جوانب مختلفة من النظم الغذائية من وجهات نظر متنوعة ؛

•االستماع إلى بعضنا البعض

•تشجيعهم على تحديد الخيارات الواعدة وحصاد ثمارها وتعزيزها ؛

•الترحيب بوجهات النظر المتباينة

•تحديد االتجاهات الممكنة نحو بناء نظم غذائية مستدامة :تشكيل مالمح
المسارات وتوقع ظهور تلك المواءمة والتحالفات من خالل الحوار.

•البحث عن عالقات جديدة
•استكشاف االتفاق واالختالف على حد سواء
•العمل سويًا على تحديد الخيارات الواعدة
•مناقشة تأثيرها المحتمل ،وتشكيل مالمح مسارات والتزامات للعمل بمرور
الوقت تجاه النظم الغذائية التي ستكون عادلة ومستدامة بحلول عام .2030
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صفحة  8من 13

حوارات قمة النظم الغذائية المستقلة
تقوم حوارات قمة النظم الغذائية المستقلة قائمة على أسس ودوافع محلية ،وهي قابلة
للتكيف تما ًما مع السياقات المختلفة .يتم عقدها من قبل أفراد أو منظمات من خارج
السلطات الوطنية ويتم ربطها رسميًا بعملية القمة من خالل آلية لتقديم المالحظات
الرسمية مصنوعة من نموذج بسيط موحد يضمن أخذ جميع المساهمات في
صا لجميع المواطنين
االعتبار من جل تحليلها وتوليفها .توفر تلك الحوارات فر ً
للمشاركة بشكل مباشر في اقتراح مسارات نحو نظم غذائية مستدامة ،واستكشاف
طرق جديدة للعمل معًا وتشجيع العمل التعاوني.
يعتمد نجاح قمة النظم الغذائية لعام  2021على مشاركة المواطنين في جميع أنحاء
العالم ،لتشمل تلك المشاركة مجموعة متنوعة من وجهات النظر والقطاعات .سوف
تسهل الحوارات المستقلة هذه المشاركة بطريقة تسترشد بقيم التنمية المستدامة
وتسترشد بالعلم والخبرة .إن نتائج الحوارات المستقلة ستوجه عملية القمة وتساعد
في توجيه العمل الفردي والجماعي نحو تهيئة المستقبل لنظم غذائية تتسم باالستدامة
والعدالة والقدرة على الصمود.

الغرض
الغرض من الحوار المستقل هو الشروع في استكشاف متعدد المنظورات واآلراء
لقضايا الترابط الحرجة التي تعتبر أساسية للنظم الغذائية المستدامة ،من خالل
الترابط والمشاركة في عملية قمة النظم الغذائية.

من الذي يمكنه عقد وتنظيم
الحوار المستقل؟
يمكن ألي شخص وكل من لديه اهتمام بالنظم الغذائية تنظيم وعقد حوار مستقل
في قمة النظم الغذائية .تمنح الحوارات جميع المشاركين فرصة للمساهمة في
تصميم النظم الغذائية في المستقبل ،واستكشاف كيف يمكنهم العمل معًا لتحقيق
التحوالت في العقد الزمني القادم.

جمع المشاركين من مجموعة متنوعة
من مجموعات أصحاب المصلحة
الحوارات المستقلة هي فرصة ألي شخص للمشاركة في القمة بطريقة هادفة .تهدف
الحوارات إلى احترام التنوع السليم لوجهات النظر ،وتشجيع االستكشاف المشترك
والكشف عن طرق جديدة واعدة للعمل معًا .قد تشمل الحوارات المستقلة مجموعة
واسعة من أصحاب المصلحة من مختلف المجموعات والذين يشاركون مباشرة في
مراحل إنتاج الغذاء من المزرعة إلى طاولة الطعام .قد يشمل المشاركون:
•األشخاص الذين يعملون إلطعام السكان في منطقة معينة عن طريق
زراعة الغذاء أو حصاده أو تعبئته أو معالجته أو توزيعه أو بيعه
أو تخزينه أو تسويقه أو استهالكه أو التخلص من نفاياته.
•األشخاص الذين يعملون في القطاعات التي تشكل مالمح النظم الغذائية ،بما
في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات المالية والمعلومات والتكنولوجيا.
•األشخاص الذين يؤثر عملهم على الجوانب الهامة األخرى للنظم الغذائية،
بما في ذلك الموارد الطبيعية والبيئة واالقتصاد والثقافة والمعرفة
األصلية والسياسات والنظم السياسية والتجارة واللوائح وغير ذلك.
•األخصائيين المهنيين الذين يعملون من أجل صحة وتغذية النساء
واألطفال ،وكذلك أولئك الذين يساعدون في حكم المقاطعات ،وحماية
سبل العيش ،وتعزيز المرونة ،وتجديد النظم البيئية ،والمشاركة في
العمل المناخي ،وإدارة المياه العذبة ،والسواحل والبحار والمحيطات.
•اإلخصائيين المهنيين الذين ينتمون إلى الشركات
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمجتمع.
•أعضاء مجموعات أصحاب المصلحة األكثر ضعفا ً واألشد تعرضًا
للخطر بما في ذلك النساء والشباب والسكان األصليون والمهاجرون.

إذا كنت مهت ًما بأن تصبح منظ ًما للحوار المستقل أو تمت دعوتك للمشاركة في
حوار ،فإن الخطوات األولى هي:
•أن تتعرف بنفسك وتصبح على دراية بـ األدوار ذات الصلة :منظم
الحوار ,ومنسق الحوار ,و ُميسر الحوار والمشارك في الحوار.
•إذا كنت تريد أن تصبح منظ ًما للحوار ،فالرجاء
تنزيل الدليل المرجعي لمنظمي الحوارات.
•استكشف الحوارات للتعرف على الحوارات األخرى قيد التنفيذ
•سجّل في منطقة المشاركة لمعرفة ما إذا كانت هناك
جلسات تدريبية يمكن المشاركة فيها
•عندما تكون مستعدًا لبدء تنظيم الحوار الخاص بك بما في ذلك
اإلعالن عنه ودعوة المنسقين والميسرين والمشاركين ،يمكنك
القيام بذلك في قسم "حواراتك" في منطقة المشاركة.
•بعد فعالية الحوار الخاص بك ،أكمل نموذج المالحظات
الرسمية حتى تساهم نتائج الحوار في قمة النظم الغذائية!
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صفحة  9من 13

طريقة حوارات القمة
تتسم طريقة حوارات قمة النظم الغذائية بأنها قابلة للتكيف بشكل كامل مع
االحتياجات والظروف المحلية .يتمتع المنظمون بحرية واسعة في كيفية تصميم
حوارات القمة المستقلة وتنظيمها.
يرد وصف تفصيلي لمنهجية الحوار في الدليل المرجعي لمنظمي حوارات قمة
النظم الغذائية ،1,والذي يمكن استخدامه كدليل إرشادي.
السمتان المهمتان الوحيدتان في الحوارات المستقلة هما أنه يجب مواءمتها مع
مبادئ المشاركة في قمة النظم الغذائية ،وأن تشتمل على مجموعة متباينة من
أصحاب المصلحة ،وأن تستخدم نموذج المالحظات الرسمية المتاح على موقع
بوابة الحوار.

مجتمع منظمي الحوارات المستقلة:
التدريبات وبناء العالقات التشابكية
سيكون التدريب والتوجيه المخصصين عبر اإلنترنت متاحين لمنظمي ومنسقي
وميسري جميع حوارات قمة النظم الغذائية.
اعتبارا من ديسمبر/كانون األول  2020فصاعدًا ،تنظم أمانة قمة النظم الغذائية
ً
والشركاء دورات تدريبية لمنظمي الحوار المستقل .ستكون هذه الجلسات مدتها
 90دقيقة وستغطي طريقة الحوارات والموارد المتاحة .ستكون هناك أيضًا فرص
للتواصل مع منظمي الحوارات المستقلة اآلخرين لالستفادة من خبرة اآلخرين في
المجتمع .تتوفر تواريخ ولغات الدورات التدريبية لمنظمي الحوار المستقل في
منطقة المشاركة في بوابة حوارات القمة.

التركيز الذي تنصب عليه
الحوارات المستقلة
عند اتخاذ قرار بشأن التركيز المحدد للحوار المستقل ،يتم تشجيع منظم االجتماعات
على التشاور مع مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة والنظر في كيفية قيام
نتيجة الحوار بإرشاد وتوجيه المسارات التي ستؤدي إلى نظم غذائية عادلة
ومستدامة بحلول عام .2030
ستركز بعض الحوارات المستقلة على نظام غذائي معين بأكمله ،وقد يكون تركيز
البعض اآلخر أكثر تقييدًا  -مثل الروابط بين منتجي األغذية والمستهلكين ،أو طرق
تقليل المخاطر المرتبطة بإنتاج الغذاء .إذا كان التركيز هو االستكشاف الشامل
للنظم الغذائية ككل ،فيمكن أن يُطلب من المشاركين تحديد الفرص والتحديات،
واستكشاف أوجه التآزر بين العناصر المختلفة للنظم الغذائية ودراسة المفاضالت
التي تؤثر على اختيار مسارات النظم الغذائية .ويمكن بدالً من ذلك أن ينصب
التركيز على الروابط بين األهداف الخمسة للقمة وإمكانية العمل التعاوني في
مسارات العمل الخمسة .قد ينصب التركيز على القضايا الشاملة مثل السياسات،
والتمويل ،واالبتكار ،والمعرفة األصلية ،وتمكين النساء والشباب والفئات المهمشة.
أو قد يركز الحوار على جوانب محددة من النظم الغذائية في منطقة معينة .قد
يساعد التواصل والتعاون مع المنظمين الوطنيين لحوارات قمة الدول األعضاء
على ربط محور تركيز الحوارات التي تحدث في نفس البلدان.
ينعكس التركيز في عنوان الحوار ويتم إدخاله عند إنشاء صفحة ويب خاصة بفعالية
الحوار على الموقع اإللكتروني الخاص بـ بوابة الحوار قد تشمل مجاالت التركيز
المحتملة للحوارات المستقلة أيضًا:
•استكشاف تداعيات جائحة كوفيد  19على النظم التي يحصل الناس
من خاللها على طعامهم ويستهلكونه ،فضالً عن إنتاجه وتحضيره؛
•استكشاف اآلثار المترتبة على تغير المناخ في النظم
الغذائية من منظور المرونة والتكيف ؛
•استكشاف تداعيات الخالف السياسي والصراعات وانتهاكات
حقوق اإلنسان وأعمال العنف والحرب على العالقات بين البشر
والغذاء واألرض (واألصول األخرى) والتغذية والصحة ؛ أو
•استكشاف مواضيع قمة النظم الغذائية كما هو موضح في مسارات العمل.
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صفحة  10من 13

مواضيع المناقشة

األركان األساسية للحوار الناجح:

تتكون كل مجموعة من مجموعات المناقشة في حوار قمة النظم الغذائية من عدد
يصل إلى  10أشخاص بما في ذلك المنسق .يتم إعطاء مجموعة المناقشة موضوع
مناقشة الستكشافه .يكون هذا عبارة عن بيان  -باختصار -يشير إلى كيفية عمل
نظام غذائي مألوف للمشاركين في مجموعة المناقشة في غضون  10سنوات.

اختيارا دقيقًا بعناية  -جذب مجموعة متنوعة بشكل
1.اختيار المشاركين
ً
فريد من المشاركين الذين يقدمون وجهات نظر مختلفة حول المناقشة،
وال سيما األصوات التي يقل سماع آراء أصحابها واآلراء غير المعتادة.
ينعكس التنوع في المجموعة ككل وفي مجموعات المناقشة.

يعمل موضوع المناقشة كهدف مشترك للمشاركين في مجموعة المناقشة ويشجع
على العمل نحو هدف مشترك.

2.تحديد الحجم الجيد للمجموعات  -وجود أكثر من  100مشارك
أمرا صعبًا .ترتكز الفعالية على مجموعات
يجعل إدارة الفعالية ً
مناقشة مكونة من  8إلى  12فردًا بشكل مثالي.

موضوع المناقشة هو بمثابة عرض طموح لمستقبل مستدام .إنه يحفز المشاركين
على النظر إلى ما هو أبعد من الطريقة التي تسير بها األمور اآلن والتفكير في
الخطوات التي يجب اتخاذها حتى تكون النظم الغذائية أفضل تما ًما.

3.تحمل مواضيع المناقشة ذات الصلة التطلعية واالستشرافية بين طياتها رؤية
إيجابية ،مع معالجة القضايا المعقدة .البد من االرتقاء بمناقشات السياسات
واالستراتيجيات الحالية إلى المستوى التالي ،مع معالجة "المشكالت
والقضايا الحرجة والمستعصية" والمفاضالت وغيرها من القضايا الصعبة.

إذا لم يكن لدى مجموعة المناقشة موضوع مناقشة طموح وتطلعي نحو المستقبل،
فهناك خطر يتمثل في قيام المشاركين بإعادة تدوير األفكار الموجودة وإعادة
صياغة المواقف الراسخة .يعد استكشاف المسارات نحو مستقبل طموح خطوة
حيوية في الطريق نحو تغيير أنماط التفكير الحالية وتحديد اإلجراءات التي يجب
اتخاذها .يمكن للمشاركين بعد ذلك معالجة القضايا المعقدة والمفاضالت الرئيسية
المرتبطة بتنفيذ هذه اإلجراءات في الواقع.

4.امتالك المنسق والميسرون قدرة خاصة على ضمان سماع صوت
ورأي كل فرد في المجموعة ،وإمكانية التعبير عن القضايا الخالفية
ً
تعامل بنا ًءا ،وإمكانية بناء عالقات جديدة.
وتعامل المجموعة معها
5.إعداد تقني ولوجستي فعّال يضمن أن المشاركين يمكنهم االنضمام في
الوقت المحدد والدخول إلى مجموعات المناقشة والخروج منها بسالسة،
سواء كان االجتماع عبر اإلنترنت أو بحضور المشاركين بأنفسهم.

ترتبط مواضيع المناقشة عادة ً بواحد أو أكثر من مسارات العمل وعوامل التغيير
لدى القمة :وهذا يساعد على ضمان أن نتائج الحوار يمكن إدخالها ودمجها في
عملية التحضير للقمة.

6.وضع إطار ملهم لالجتماع من خالل خطابات افتتاحية قصيرة ومؤثرة
توفر السياق السياسي واالستراتيجي وتحدد نغمة المناقشات البناءة.

المالحظات

7.توليفة دقيقة وقوية ال تجني فقط ثمار ما قيل من حيث التوصيات
ولكن أيضًا الحالة المزاجية والروح السائدة المحادثة في مجموعات
المناقشة والجلسات العامة ،باستخدام نموذج المالحظات الرسمية.

بعد كل حوار ،سيُطلَب من منظمي االجتماعات تقديم مالحظات رسمية إلى قمة
النظم الغذائية :يقومون بذلك عبر موقع بوابة الحوار باستخدام نموذج يتم تقديمه
عبر اإلنترنت .يرد وصف تفصيلي لنموذج المالحظات وإجراءات العملية في
الدليل المرجعي لمنظمي حوارات قمة النظم الغذائية.
سيتم تجميع جميع التعليقات التي تتلقاها أمانة القمة بطرق تعكس أهداف القمة.
على فترات خالل عام  ،2021ستتاح هذه التوليفات الستخدام المجموعة العلمية
لقمة النظم الغذائية التابعة لألمم المتحدة ،باإلضافة إلى مسارات العمل الخمسة
للقمة ،وعوامل التغيير ،والشبكة متعددة الجهات الفاعلة ألبطال النظم الغذائية،
وفرقة العمل في قمة األمم المتحدة واللجنة االستشارية للقمة .كما ستؤخذ مخرجات
حوارات قمة النظم الغذائية في االعتبار عند التحضير الجتماعات ما قبل القمة
واجتماعات القمة في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من عام  2021على التوالي.
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إرشادات للقائمين بتنظيم
الحوارات المستقلة لقمة النظم الغذائية
يتمتع منظمو الحوارات المستقلة بدرجة كبيرة من الحرية في تحديد محور الحوار وتكييف الطريقة المنهجية القياسية .يمكن ألي شخص يرغب في أن يصبح ُمنظ ًما للحوار
المستقل التسجيل مباشرة على  .https://summitDialogues.orgستساعدك اإلرشادات الموجزة التالية لمنظمي الحوارات المستقلة على البدء .نأمل أن تتضمن
رحلتك بناء عالقات ملهمة والتوصل إلى أفكار إبداعية وإتاحة الفرص لتمكين العديد من أصحاب المصلحة من تشكيل مالمح نظم غذائية تمد جميع البشر والكوكب بالغذاء.

مجموعة من االقتراحات المقدمة لمنظمي الحوارات المستقلة
ّ 1.
نزل واقرأ الدليل المرجعي لمنظمي التدريبات.
2.شارك في إحدى التدريبات الجماعية لمنظمي الحوار المستقل.
تعرف على مبادئ المشاركة في القمة وتعامل مع تنظيم
ّ 3.
الحوار مع وضع هذه المبادئ في اعتبارك.
4.استكشف األشخاص الذين يقومون أيضًا بإجراء الحوارات في المنطقة.
هل هناك حوارات بين الدول األعضاء يجري تنظيمها وتنفيذها في بلدك
أو منطقتك؟ هل أنت قادر على التواصل مع منظم حوار الدول األعضاء؟
استكشف التفاصيل عبر .https://summitDialogues.org
5.فكر في من يمكنك استشارته للحصول على المشورة والدعم.
6.شجع المشاركة واالستكشاف بين أعضاء مجموعات
محددة من أصحاب المصلحة (مثل المزارعين والصيادين
والعاملين في تصنيع وتحضير األغذية).
7.شجع بناء الروابط والعالقات بين مجموعات أصحاب المصلحة،
ال سيما أولئك الذين من المحتمل أن يكون لديهم مواقف
مختلفة بشأن قضايا النظم الغذائية (مثل المزارعين وعلماء
البيئة وتجار األغذية بالتجزئة ومناصري المستهلك).
8.قم بالبناء على ما يحدث بالفعل في موقعك :تأكد من حصول المشاركين على
مواد لقراءتها عند التحضير وتقديم مواد من مسارات عمل القمة المختلفة.
9.ابدأ :يمكنك دائ ًما البدء من جديد إذا لم تتطور
األمور وتسير على النحو المنشود.
	10.كن جريئًا وغير نمطي :تواصل مع أولئك الذين ال تعمل معهم عادةً.
	11.خطط للحوار وتأكد من وجود وتفعيل الترتيبات
التنظيمية واللوجستية لتحقيق ذلك.

	13.خطط للبرنامج, ،وأحضر ضيوفًا متميزين ،وتأكد
من وجود متسع من الوقت للمناقشة.
	14.الدعوات :حدد مجموعة متنوعة للمشاركة في الحوار.
15.ج ّهز مواضيع المناقشة الخاصة بك وخطط لمجموعات المناقشة :حافظ
على التنوع في كل منها ،حدد كل منها بـ  10مشاركين ،حدد الميسرين
وشجعهم على المشاركة في إحدى فرص التدريب الجماعي .تأكد من
إطالع الميسرين بشكل كامل وإحاطتهم بالمعلومات الكافية قبل الحوار.
16.سجّل نتائج مجموعات المناقشة :قد ترغب في أن يضع مدونو المالحظات
النتائج في "نموذج مجموعة مناقشة الميسر" المتاح على بوابة الحوارات.
تأكد من وجود متسع من الوقت للتفكير في نتائج مجموعات المناقشة.
	17.قم بتجميع المالحظات عبر نموذج المالحظات الرسمية :قرر
مسبقًا كيف ومتى ستملؤه .من األفضل إشراك الميسرين في
هذه العملية وإدراجهم في المناقشات قبل االنتهاء.
	18.ف ّكر فيما إذا كان لديك حوارات أخرى ،سواء قبل القمة
أو بعدها .هل المشاركون في الحوار مهتمون بالعمل على
مبادرة معينة ،أو بااللتزام بالعمل المستقبلي؟ هل يمكنك
االرتباط باآلخرين الذين يجرون حوارات مماثلة؟
	19.ما أنواع العثرات والعقبات التي قد تواجهها؟
•االنتظار حتى يصبح كل شيء على ما يرام قبل البدء
•عدم التواصل والتعامل مع اآلخرين.
	20.تح ّل بالشغف في الحصول على المعرفة وباالحترام وباالستعداد
للخروج من منطقة راحتك .استمتع بما تفعلهّ!

	12.قرر ما إذا كنت ستحتاج إلى منسق حوار أم أنك ،بصفتك
منظم التدريب ،ستتولى أيضًا دور المنسق .شجع منسق تدريبك
على المشاركة في إحدى فرص التدريب الجماعي.
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مالحظات ختامية
هذا هو اإلصدار  1.0من دليل الحوارات المستقلة الخاص بقمة النظم الغذائية.
سيتم تضمين االرتباطات إلى هذا اإلصدار وإلى الموارد األخرى في اإلصدارات
الالحقة التي تم تحميلها على بوابة الحوارات وإبالغها لجميع المشتركين في النشرة
اإلخبارية الخاصة بالقمة.
تم تطوير هذا الكتيب بواسطة  - 4SDالمهارات والنظم وأوجه التآزر من أجل
التنمية المستدامة ،بالشراكة مع أمانة قمة النظم الغذائية.

الجهات الرئيسية المعنية بالتواصل
ألية أسئلة ومزيد من المعلومات ،يرجى التسجيل في بوابة الحوار على
 summitDialogues.orgوإرسال استفسارك عبر مكتب المساعدة.
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