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مقدمة

مرحبًا بكم في هذا الكتيب اإلرشادي للدول األعضاء في حوارات قمة النظم الغذائية! 

الكتيب اإلرشادي إلى مساعدة منظمي الحوارات الوطنية على وضع  يهدف هذا 
الكتيب  هذا  بها. سيكون  تقدم  وإحراز  الوطنية  الغذائية  النظم  قمة  خطة حوارات 
وعقدها  وتنظيمها  الحوارات  خطة  في وضع  يشارك  قد  من  لكل  اهتمام  موضع 

ودعمها. 

يجب قراءة محتويات هذا الكتيب اإلرشادي بوصفها سلسلة من االقتراحات للمنظمين 
حيث سيستفيدون من طريقة الحوار للمساعدة في تشكيل المسارات الوطنية من أجل 
تحقيق نظم غذائية مستدامة. ومن المتوقع أن يتم تكييف أسلوب وبرنامج الحوارات 
بما يتماشى مع األولويات والظروف الوطنية. ينبغي الحرص على ضمان إبراز 

المبادئ السبعة للمشاركة في القمة في جميع أساليب الحوار المختارة. 

لقد أصبحت االجتماعات المباشرة ’وجًها لوجه‘ غير ممكنة في العديد من األماكن، 
إما بسبب التهديدات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 أو بسبب االتصاالت والتحديات 
اللوجستية. قد يرغب المنظمون في استخدام التطبيقات التي تسمح بعقد االجتماعات 
التي يبحثون فيها عن سبل لتجنب استبعاد تلك  عبر اإلنترنت، في كافة األوقات 

المجموعات التي يشكل االتصال بها تحديًا كبيًرا.

يركز هذا الكتيب اإلرشادي بشكل كامل على برنامج المراحل التدريجية لحوارات 
قمة النظم الغذائية الوطنية. تُعرض ترتيبات الحوارات العالمية والحوارات المستقلة 

في مواد أخرى. 

يبدأ الكتيب اإلرشادي بعرض ملخص تنفيذي لبرنامج حوارات قمة الدول اإلعضاء 
بشأن النظم الغذائية. 

تشتمل األقسام التالية على ما يلي:

الدعوة الموجهة إلى الدول األعضاء؛. 1
األساس المنطقي للنهج المتكاملة وأهميتها . 2

بالنسبة للنظم الغذائية في المستقبل؛
إرشادات حول استخدام الحوارات لصوغ المسارات . 3

المؤدية إلى نظم غذائية مستدامة؛
وصف مفصل للخطوات التي يتم اتخاذها من أجل . 4

تنظيم برنامج الحوارات بين الدول األعضاء؛
الروابط بين حوارات الدول األعضاء ومسارات العمل األخرى للقمة؛. 5
الجدول الزمني لحوارات الدول األعضاء. . 6

هناك ثالثة مالحق:

النهج المقترحة الستكشاف النظم الغذائية الوطنية والمحلية؛ . 	
أمثلة على جداول األعمال للمراحل المختلفة . 		

لبرنامج حوارات الدول األعضاء؛
سلسلة من المراجع. . 			

بوابة حوارات  الدول األعضاء عبر  المعلومات حول حوارات  المزيد من  يتوفر 
المكان  هو  هذا   .www.summ	td	alogues.org على  الغذائية  النظم  قمة 
للمشاركة  الترتيب  المشورة،  على  الحصول  بالتسجيل،  المنظمون  فيه  يقوم  الذي 
في البرامج التدريبية، تحميل التعليقات بمجرد االنتهاء من الحوارات، والحصول 
على معلومات من أمانة القمة عبر النشرات اإلخبارية المنتظمة. سوف تُجّمع نتائج 
جميع الحوارات وتُوفّر لمسارات عمل القمة األخرى. تُشجع الدول األعضاء على 
تنظيم حوارات متابعة بعد القمة بهدف المضي قدًما في المسارات الوطنية للنظم 

الغذائية المستدامة. 

يُعد هذا الكتيب اإلرشادي وثيقة مستدامة التنقيح والتحديث: نأمل أن تجده مفيًدا. 
	nfo@summ	td	alogues.org يُرجى إرسال أية تعليقات إلى
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الملخص التنفيذي
برنامج المراحل التقدمية للحوارات الوطنية

إلى  تهدف  قمة  المشاركة في  إلى  العالم  المتحدة زعماء  لألمم  العام  األمين  يدعو 
المساعدة في تحديد االتجاه المستقبلي للنظم الغذائية وتسريع العمل الجماعي لتحقيق 
هذه الغاية. وهو ما يعكس االعتراف المتزايد بأن تحويل النظم الغذائية يجب أن 
يكون هدفًا مركزيًا في الجهود الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة 

السبعة عشر )SDGs( بحلول عام 2030.

فهي  الغذائية:  النظم  في  المساواة  وعدم  الضعف  أوجه  كوفيد-19  جائحة  تُظهر 
تؤكد على االحتياجات الملحة لضمان أن تكون النظم الغذائية أكثر استدامة وشمواًل 

وقدرة على الصمود.

ملموسة  تغييرات  إحداث  في  للمساهمة  معًا  المصلحة  أصحاب  من  العديد  يعمل 
مسارات  من  العديد  للقمة  التحضيرية  العملية  تشمل  الغذائية.  النظم  في  وإيجابية 
العمل التكميلية التي تكفل التبادل الديناميكي بين ممارسي النظم الغذائية المشاركين 
إلشراك  الفرص  إتاحة  لضمان  فائق  اعتناء  ثمة  والتنفيذ.  والسياسات  العلوم  في 
طائفة واسعة من أصحاب المصلحة المتنوعين في التحضير للقمة. تُشكل حوارات 

الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية عنصًرا حاسًما في العملية التحضيرية للقمة.

تختلف النظم الغذائية باختالف الموقع، ويجب أن تمتد جذور مسارات االستدامة 
إلى الواقع الوطني والمحلي. سوف تتاح الفرصة لكل دولة عضو في األمم المتحدة 
لتنظيم ثالث مراحل من حوارات قمة النظم الغذائية الوطنية قبل انعقاد القمة. تمّكن 
هذه الحوارات أصحاب المصلحة من العمل معًا - دراسة نظمهم الغذائية، استكشاف 
الخيارات المتاحة للتغيير، وصياغة المسارات الالزمة لتحقيق االستدامة لهذه النُظم 
بحلول عام 2030. تتيح الحوارات أيًضا فرًصا ألصحاب المصلحة لتأكيد نواياهم 
للعمل معًا لدعم هذه المسارات وتقديم التزامات محددة للمساهمات التي سيقدمونها.

وخالل الحوارات يعمل أصحاب المصلحة المختلفون معًا من أجل ابتكار المسارات 
الالزمة نحو مستقبل مستدام للنظم الغذائية الوطنية التي تقدم مساهمات كبيرة في 
المشاركين من  تُمّكن  الحوارات بطرق  تم وضع خطة  المستدامة.  التنمية  أهداف 
إقامة روابط، استكشاف منظورات مختلفة حول النظم الغذائية، دراسة االحتماالت 
المنبثقة وتحويل الواعدة منها إلى حلول يمكن تنفيذها متى وحيثما كان ذلك مناسبًا. 
ومن المتوقع أن يبنوا عملهم على عمل النظم الغذائية الجاري تنفيذها بالفعل في 

نطاق بيئاتهم.

يتم تنظيم حوارات الدول األعضاء من قبل منظم وطني ترشحه الحكومة. وبشكل 
المستوى  رفيع  مركزي  لمنصب  شاغاًل  الحوارت  منظم  يكون  أن  يجب  مثالي، 
تحت إشراف رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير منسق. سوف يُشرك المنظم طائفة 
واسعة من أصحاب المصلحة عبر الدوائر الحكومية وغيرها من الدوائر األخرى 
تكون  التي  الدول  وفي  الحوارات.  برنامج  في  الغذائية  النظم  تشكل  التي  المعنية 
منظومة األمم المتحدة موجودة، يتواجد المنسقون المقيمون التابعون لألمم المتحدة 
وأعضاء األفرقة القطرية لألمم المتحدة للمساعدة في تنظيم الحوارات والتحضير 

لها.

 2020 نوفمبر  بين  األعضاء  الدول  حوارات  من  الثالث  المراحل  هذه  تجري 
ويونيو 2021، في مختلف البيئات دون الوطنية والوطنية على حٍد سواء. نعرض 

فيما يلي المراحل الثالث لعملية الحوار بالطريقة الموحدة:
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المرحلة األولى
 بدء المشاركة الوطنية في 

قمة النظم الغذائية لعام 2021

يتمثل الغرض من المرحلة األولى من الحوار في بدء عملية شاملة يمكن من خاللها 
إشراك أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير مسارات نحو نظم غذائية وطنية 
مستدامة يمكنها المشاركة في عملية قمة النظم الغذائية والمساهمة فيها. وبحلول 
نهاية المرحلة األولى، سيتم إشراك أصحاب المصلحة المعنيين من الدول األعضاء 
الستكشاف مقاصد نظمهم الغذائية الوطنية وكيفية أدائها والتواصل مع اآلخرين من 
خاللها. سيبدأون في التفكير في كيفية المساهمة واالستفادة من قمة النظم الغذائية 
لعام 2021. سيكونون قد درسوا نظمهم الغذائية الوطنية - إمكانياتها ونقاط ضعفها 
وكذلك فرص التحول. وسيحددون كال من القضايا الناشئة التي يوجد إجماع بشأنها 
والمجاالت التي تحمل في طياتها خالفات كبيرة. سوف يلتزمون بتعميق استكشافهم 
للخيارات من خالل تضمين طائفة أكثر تنوًعا من أصحاب المصلحة في المرحلة 
يساهمون  سوف  والوطني.  الوطني  دون  المستويين  على  الحوارات،  من  التالية 
من  األولى  المرحلة  تقرير  في  اإلنترنت  عبر  نشرها  يتم  التي  المواد  تطوير  في 
األعمق  االستكشاف  إلى مجاالت  واإلشارة  النتائج  وتلخيص  الوطنية،  الحوارات 

في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية
استكشافات واسعة النطاق في كل مكان

الدول األعضاء في خلق فرصة  الثانية من حوارات  المرحلة  يتمثل الغرض من 
الغذائية  النظم  في  المصلحة  أصحاب  من  أوسع  طائفة  بين  والترابط  للمشاركة 
من خالل حوارات متعددة تربط بين المستويين دون الوطني والوطني. قد تدعو 
لعقد  والبلديات(  المقاطعات  سلطات  )مثل  المحلية  اإلدارات  الوطنية  السلطات 
المجموعات  من  العديد  تشمل  أن  المتوقع  من  والتي  الوطنية،  دون  الحوارات 
المستهلكين  وجمعيات  والصيادين  المزارعين  )مثل،  المصلحة  الفردية ألصحاب 
والشركات الصغيرة والمتوسطة(. سوف يستكشف أصحاب المصلحة المتنوعون 
خيارات االستدامة في سياقهم المحلي، ويدرسون مجموعة متنوعة من المنظورات 
ويحددون خيارات العمل الجماعي التي يمكن أن تسهم في المسارات الوطنية نحو 
بالحوارات  اإلحاطة  ستجري  المناقشات،  في  للمساعدة  المستدامة.  الغذائية  النظم 
دون الوطنية في المرحلة الثانية من خالل المقترحات المقدمة من الفريق العلمي 

المستقل للقمة ومسارات العمل.

تُتبع المرحلة الثانية من الحوارات دون الوطنية بحوار على المستوى الوطني حيث 
الوطنية  دون  الحوارات  في  التي ظهرت  النُهج  عن  معلومات  المشاركون  يتلقى 
والتي قد تتوفر إمكانية لتطبيقها على نطاق أوسع. بعد ذلك، ينظر المشاركون في 

كيفية تشجيع هذه النُهج في سياق مسار التحول المتطور للنظم الغذائية الوطنية. 

سوف تمّكن حوارات الدول األعضاء الحكومات الوطنية من المشاركة في 
القضايا المعنية ببناء نظم غذائية مستدامة في مجملها.

سوف تسهم الحوارات بشكل مباشر في المشاركة الوطنية في الجهود . 1
األوسع نطاقًا الرامية إلى إقامة نظم غذائية مستدامة في العقد القادم؛ 
تشمل النتائج المتوقعة لحوارات قمة النظم الغذائية للدول األعضاء 

مساًرا نحو نظم غذائية وطنية مستدامة للعقد القادم بما يتماشى مع 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفرًصا إلحياء المسار من خالل 

الممارسات والسياسات واإلجراءات والشراكات و اإللتزامات.

ستكون حوارات الدول األعضاء بمثابة فرصة الستكشاف . 2
المقترحات المقدمة من مختلف مسارات عمل القمة )ال سيما 

الفريق العلمي المستقل ومسارات العمل( ضمن السياق الوطني.

وخالل الحوارات، سوف يتناول المشاركون الذين يمثلون . 3
مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة كيفية اعتزامهم 
المساهمة في استدامة النظم الغذائية الوطنية، ومن الناحية 

المثالية، إعالن التزاماتهم التي تقع في إطار مساءلتهم.

تكشف حاالت تفشي جائحة كوفيد-19 عن نقاط ضعف وهشاشة . 4
متعددة في النظم الغذائية وتتيح الحوارات فرصة لمعالجتها.

تساعد الحوارات على ضمان أن تعكس قمة األمم المتحدة . 5
بشأن النظم الغذائية الطموحات الوطنية، وأن تستفيد 

الجهود الوطنية من العملية التحضيرية للقمة. 

تشجع الحوارات المجتمعات المتنوعة والشاملة ألصحاب . 6
المصلحة في النظم الغذائية على التواصل مع بعضهم البعض 

واستكشاف الخبرات واالتفاق على خيارات العمل ثم توحيد 
جهودهم من أجل تشجيع ظهور نظم غذائية مستدامة.

 النتائج المتوقعة من حوارات قمة
الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية 
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المرحلة الثالثة
التوحيد والنية وااللتزام

نظم  نحو  الوطنية  المسارات  على  االتفاق  في  الثالثة  المرحلة  من  الغرض  يتمثل 
أصحاب  مختلف  والتزامات  نوايا  وتحديد   ،2030 عام  بحلول  مستدامة  غذائية 
المصلحة. يتلقى المشاركون في المرحلة الثالثة المخرجات الموحدة من حوارات 
المرحلة الثانية، إلى جانب االقتراحات المقدمة من الفريق العلمي ومسارات العمل. 
وسوف يتفقون على القضايا التي يوجد إجماع بشأنها، ويحددون مجاالت لزيادة 
إلى  للتوصل  الوطني ويسعون  المسار  الحوار. سوف يشكلون مالمح  التعمق في 
في  اتخاذها  يتوقعون  التي  اإلجراءات  وضع  على  سيعملون  نطاقه.  حول  اتفاق 
السنوات القادمة وتحديد أولوياتها لدعم المسار واالتفاق على نوايا والتزامات العمل 
المستقبلي. وبحلول نهاية هذه المرحلة، سيتكون لدى المشاركين فهم أكبر والتزام 
أكبر وسيتخذون اإلجراءات بطرق من شأنها تحسين نظمهم الغذائية الوطنية. كما 
سيتكون لديهم أيًضا فهم أكثر عمقًا لهذه النُظم وإمكانياتها. سوف تلخص التعليقات 
الغذائية،  النظم  ولقمة  للدولة  الرئيسية  النتائج  الثالثة  المرحلة  حوار  من  الواردة 
وسوف تعتمد على التقارير التجميعية. ويؤمل أن يستمر تطوير المسار من جانب 
أصحاب المصلحة الوطنيين وأن يستعينوا به أثناء تقدمهم في رحلتهم نحو استدامة 

النظم الغذائية. 

سيكون هذا العمل المنجز استعداًدا لقمة 2021 ذو قيمة حاسمة حيث يجري بذل 
جهود وطنية لتكييف النظم الغذائية، بما يتفق مع المسار الوطني، داخل البلد خالل 
المتنوعة في صياغة  المصلحة  لمشاركة مجموعات أصحاب  المقبل. نظًرا  العقد 
أصحاب  مجموعات  قبل  من  قوي  بدعم  العمل  يحظى  أن  المتوقع  من  المسار، 
أصحاب  مجموعات  تختار  قد  والدولية.  واإلقليمية  والوطنية  المحلية  المصلحة 
المصلحة، على سبيل المثال، إقامة شراكات جديدة أو تطوير أشكال مبتكرة من 
التعاون. ويؤمل أن يشيروا إلى نيتهم والتزامهم بالقيام بذلك عند انعقاد قمة األمم 

المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021. 

المرحلة الرابعة
ما بعد القمة

الدول  حوارات  من  رابعة  مرحلة  تنظيم  في  المنظم  يشرع  القمة،  انعقاد  بمجرد 
األعضاء بشأن قمة النظم الغذائية. وتُعد هذه بمثابة فرصة للسلطات الوطنية وقادة 
مجموعات أصحاب المصلحة على المستوى الوطني، جنبًا إلى جنب مع المنظمين 
والمشاركين من المراحل السابقة إلقامة حوار وطني من أجل التفكير في النتائج 
اإلجمالية لقمة النظم الغذائية. ويؤمل أن يغتنموا هذه الفرصة إلعادة دراسة المسار 
الوطني للنظم الغذائية المستدامة ليس فقط من خالل فعالية وطنية ولكن أيًضا من 
خالل السياقات دون الوطنية للحوارات السابقة. وخالل حوارات المرحلة الرابعة، 
تقديمها  يعتزمون  والتي  يقدموها  التي  المساهمات  على  معًا  المشاركون  سيركز 
خالل الرحلة المحددة في المسار. سوف يدرسون كيفية الحفاظ على مشاركتهم في 
تنفيذ اإلجراءات على النحو المحدد في المسار؛ ومراجعة التقدم وتكييف المسار 
مع  اآلن  تحقيقه حتى  تم  ما  لمشاركة  جيدة  هذه فرصة  االقتضاء. ستكون  حسب 
والحفاظ  التقدم  مراقبة  خاللها  من  يمكن  التي  العمليات  وتحديد  الجمهور،  عامة 
على المساءلة. يمكن ربط آلية المراقبة داخل الدولة بأي نظام تم وضعه أثناء القمة 

لمراجعة اإلجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بااللتزامات.
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في عام 2019، دعا األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد قمة عالمية بشأن مستقبل 
النظم الغذائية: سوف تُعقد قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021 هذه 
شاملة إلحراز  مشاركة  عملية  إلى  القمة  تستند  العام.  نفس  من  سبتمبر  في شهر 
تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لألمم المتحدة. استعداًدا لهذه 
القمة العالمية التاريخية، ُوجهت الدعوة إلى طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة 
الناشطين  ومن  البرلمان،  أعضاء  إلى  الحكومة  من   - األعضاء  الدول  من جميع 
الشباب إلى قادة الشعوب األصلية، ومن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
أكثر  غذائية  نظم  لتحقيق  السبل  أقوى  لتحديد   - التنفيذيين  والمديرين  العلماء  إلى 
التنمية  أهداف  جميع  في  المطاف  نهاية  في  التقدم  عجلة  يدفع  مما  وإنصافا؛  قوة 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  قمة  تسبق  التي  التحضيرية  الفترة  وخالل  المستدامة. 
األمم  في  األعضاء  الدول  من  العديد  تركز  أن  المتوقع  من  الغذائية،  النظم  بشأن 
المتحدة على كيفية موافقة نظمها الغذائية الوطنية، في العقد المقبل، مع خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  نائبة  محمد،  ج.  أمينة  دعت   ،2020 نوفمبر  وفي 
للمشاركة  األعضاء  الدول  الغذائية، جميع  النظم  لقمة  االستشارية  اللجنة  ورئيسة 
النظم  العملي، ومناقشة سبل تحقيق  للقمة من خالل تشجيع الحوار  التحضير  في 
الغذائية المستدامة بحلول عام 2030. وفي الدول التي لها وجود لألمم المتحدة، 
يلتزم المنسقون المقيمون لألمم المتحدة وممثلو كيانات منظومة األمم المتحدة بدعم 
الدول األعضاء في تطوير وتنفيذ الحوارات الخاصة بهم، مثل أبطال القمة والعلماء 

داخل الدول وشركاء التنمية وشركاء النظم الغذائية. 

اقترحت الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في 
قمة النظم الغذائية، أنه في األشهر التي تسبق انعقاد القمة، يجب على جميع الدول 
األعضاء في األمم المتحدة التشجيع على إقامة حوار واسع النطاق بشأن اإلجراءات 
األعضاء  الدول  تُنصح  الوطنية.  الغذائية  نظمها  مستقبل  لتأمين  الالزمة  العاجلة 
باستغالل هذه الفترة الستكشاف الكيفية التي ينبغي أن تتطور بها نظمها الغذائية 
خالل السنوات العشر المقبلة بحيث تعكس احتياجات الناس واألمة والطبيعة، مع 

موافقتها مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي. 

وكعنصر أساسي في عملية القمة، توّجه الدعوة إلى جميع الدول األعضاء لصياغة 
السياسات والخطط  يعني دراسة  أنظمة غذائية مستدامة. وهذا  مسار وطني نحو 
النطاق  واسع  منظور  إلى  يدعو  وهو  عليها.  والبناء  القائمة  والزراعية  الغذائية 
لألنظمة والذي يعكس الروابط بين النظم الغذائية وجميع أهداف التنمية المستدامة؛ 

كما يولي اهتماًما خاًصا لألشخاص المعرضين لخطر التخلف عن الركب. 

المختلفة  الطوائف  بين  الجمع  إلى  األعضاء  الدول  جميع  كاليباتا  الدكتورة  دعت 
ثالثي  برنامج  خالل  من  الوطنية  الغذائية  نظمها  داخل  من  المصلحة  ألصحاب 
المراحل للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، على الصعيدين الوطني ودون 
الوطني، في األشهر التي تسبق القمة. توفر حوارات الدول األعضاء في قمة النظم 
الغذائية فرًصا ألصحاب المصلحة لصياغة مساراتهم المحلية والوطنية، واإلشارة 
إلى نواياهم وااللتزام بتنفيذ إجراءات محددة. يمكن تطوير مسارات النظم الغذائية 
المستدامة التي تنبثق من خالل الحوارات وصقلها بعد القمة واستخدامها من قبل 

جميع أصحاب المصلحة في العقد القادم.

يُطلب من الدول األعضاء ترشيح منظمي الحوار الوطني ليكونوا مسؤولين عن 
تنظيم حوارات قمة النظم الغذائية الوطنية. بمجرد انعقاد الحوارات، يقوم المنظمون 
بتجميع التعليقات حول نتائج الحوارات التي قد نظموها، باستخدام نماذج التعليقات 
الموقع  على  المخصصة  الحوارات  بوابة  خالل  من  تحميلها  يتم  التي  المنظمة 
اإللكتروني alogues.org	td	summ. يتم بعد ذلك توفير نموذج التعليقات هذا 
لعامة الجمهور. سيتم تجميع كافة التعليقات التي تتلقاها أمانة القمة بطرق تعكس 
التجميعات  هذه  ستكون   ،2021 عام  متقطعة خالل  فترات  وعلى  القمة.  أهداف 
متاحة الستخدام الفريق العلمي لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، باإلضافة 
إلى مسارات العمل الخمسة للقمة وآلية التكامل، وشبكة أبطال النظم الغذائية، وفريق 
عمل القمة التابعة لألمم المتحدة واللجنة االستشارية للقمة. كما ستؤخذ مخرجات 
حوارات قمة النظم الغذائية في االعتبار عند التحضير لمؤتمر ما قبل القمة ومؤتمر 

القمة المقرر انعقادهما في شهري يوليو وسبتمبر 2021 على التوالي.

الدعوة
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إن الغذاء يمس كل جانب من جوانب وجودنا البشري; وكل واحد منا يحتاج إليه. 
نقله  أو  الغذاء  أو صنع  الماشية  تربية  أو  الزراعة  في  األشخاص  باليين  يشارك 
حتى مرحلة االستهالك. يربط الغذاء المزارعين بجامعي الفاكهة وصرافين السوبر 

ماركت؛ ومطاحن الدقيق بالشاحنات المبردة ومرافق التسميد المجاورة. 

يستطيع الناس الوصول إلى الغذاء الذي يحتاجون إليه بفضل الجهود المترابطة 
ألصحاب المصلحة المختلفين هؤالء. فبضل جهودهم يصبح الطعام متاًحا لجميع 
من يحتاجون إليه؛ فهم يعملون في النظم الغذائية التي تعتمد عليها البشرية. يقوم 
كل واحد من أصحاب المصلحة المختلفين بمساهمته الخاصة - سواء كانت زراعة 
أو حصاد أو تعبئة أو تجهيز أو توزيع أو بيع أو تخزين أو تسويق أو استهالك 
أو التخلص من الطعام. ومن المرجح أن تعمل النظم الغذائية المختلفة بشكل جيد 
إذا كان أصحاب المصلحة هؤالء تجمعهم روابط قوية ومرنة وقابلة للتكيف؛ وهو 
تعمل  قيم ومبادئ مشتركة.  قائمة على  الروابط  كانت هذه  إذا  ترجيًحا  أكثر  أمر 
هذه الروابط على نحو أفضل إذا حظت مساهمات المجموعات المختلفة ألصحاب 
المصلحة بتقدير اآلخرين، وإذا ركزت جميع األطراف المعنية على األداء الفعال 

للنظم ككل، فضاًل عن العناصر المختلفة داخل النظم. 

تشارك العديد من القطاعات االقتصادية في عمل النظم الغذائية. فهي تُمثل شاغاًل 
وتشكيلها  الغذائية  النظم  على  بالرقابة  المعنية  الحكومية  القطاعات  من  للعديد 
وتتأثر بها. وتشمل هذه القطاعات الزراعة والمياه والطاقة والبنية التحتية والنقل 
والخدمات المالية والمعلومات والتكنولوجيا. كما يُعد العالم األوسع نطاقًا في جميع 
الجوانب والمجاالت من المشاركين أيًضا؛ حيث يتأثر تشغيل هذه النُظم بالموارد 
الطبيعية والبيئة وعمل االقتصادات وتفضيالت األشخاص والثقافة والتعليم والدخل 
واألصول ومعرفة السكان األصليين والسياسات والعمل السياسي والتجارة واللوائح 

وغير ذلك. 

 فقد تحسن توافر الغذاء والمغذيات وإمكانية الحصول عليه بشكل ملحوظ في العقود 
الُمنتج بشكل  الغذاء  الناس. كما زادت كمية  العظمى من  للغالبية  بالنسبة  األخيرة 
مطرد، متجاوًزا االحتياجات اإلجمالية لسكان العالم. وقد سّجل عدد الجياع، حتى 

وقت قريب، انخفاًضا باستثناء األماكن المتضررة بتغير المناخ والصراع. 

وبالرغم من ذلك، فإن النُظم الغذائية اليوم ال تعمل بشكل جيد. فهي هشة وغير 
منصفة، وتواجه تحديات متعددة ومعقدة في العديد من المواقع. توجد هذه التحديات 
في جميع أنحاء العالم، وهي تميل إلى أن تكون معقدة وبعيدة المدى وتحمل آثاًرا 

طويلة األجل. 

تؤثر األمراض المرتبطة بالنظام الغذائي على أعداد متزايدة من الناس. . 1
حيث ترتبط أكثر من ٪30 من الوفيات في جميع أنحاء العالم بأشخاص 

ال يتناولون وجبات صحية. ينتشر مرض السكري من النوع 2 في 
جميع أنحاء العالم ، وال تزال السمنة لدى األطفال في ارتفاع مستمر. 

كما يتزايد الفقر الغذائي ونقص التغذية بشكل مستمر. تتزايد مستويات . 2
سوء التغذية الحاد والمزمن وكذلك نقص المغذيات الدقيقة، ومن 

المرجح أن تكون هذه الزيادة الملحوظة نتيجة لجائحة كوفيد-19. 

لقد أصبحت سبل عيش الكثيرين ممن ينتجون الغذاء ويجهزونه . 3
عرضة للخطر. وفي العديد من المواقع، تنخفض مستويات معيشة صغار 

المزارعين والعمال اليوميين، مع زيادة الديون التي تؤدي إلى الهجرة 
الموسمية، وفي بعض الحاالت، إلى الهجرة الدائمة بحثًا عن مصادر 
دخل أكثر قدرة على الصمود. وتُفيد التقارير بأن مدى سوء الصحة 

العقلية بين أولئك الذين يزرعون في المناطق الريفية آخذ في االزدياد. 

النظم الغذائية تؤثر على المناخ. إنها تساهم بما قد يصل . 4
إلى 30% من انبعاثات غازات االحتباس الحراري، 

مما يساهم بشكل ملحوظ في تغير المناخ. 

النظم الغذائية تهدد الطبيعة. ثمة العديد من التقارير حول تضرر . 5
الطبيعة نتيجة ممارسات إنتاج الغذاء، في جميع أنحاء العالم. 

ثمٌن باهظ يتم دفعه: تُعد التكاليف الخفية لهذه اآلثار السلبية للنظم الغذائية مرتفعة 
- ربما قد تتجاوز القيمة اإلجمالية لهذه النظم بنحو %20. 

كشفت جائحة كوفيد-19 عام 2020 عن نقاط الضعف وعدم المساواة. في النظم 
الغذائية وقد زاد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بدرجات 
للنظم  أخرى  تحديات  هناك  تكون  أن  المرجح  من  الدول.  من  العديد  في  متفاوتة 

الغذائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في عام 2021. 

ومع أخذ كل ذلك في االعتبار, تُشير هذه التحديات إلى أن العديد من جوانب النظم 
التغيير  الحالي بحاجة ماسة إلى  الوقت  العالمية حسب ما هي عليه في  الغذائية 

العاجل – وذلك لصالح الناس والبيئة والمناخ ولصالح مستقبلنا المشترك.

تتمثل نقطة االنطالق لهذه القمة في أن النظم الغذائية بجاحة إلى التطور بطرق 
تتوافق مع احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية، وفي الوقت نفسه، تحافظ على 
موارد الكوكب. ثمة إجماع متزايد على أن النظم الغذائية يجب أن تساهم في تناول 
الناس أغذية مغذية وصحية وآمنة، مصنوعة من مواد غذائية منتجة بشكل مستدام 
ومتنوعة، بطرق تساهم في توفير سبل عيش مزدهرة - ال سيما بين النساء والشباب 

والشعوب األصلية. 

نهج متكامل للنظم الغذائية في المستقبل
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تعكس قمة النظم الغذائية الحاجة إلى التغيير. ولها خمسة أهدف؛ وهي:

ضمان الحصول على أغذية آمنة ومغذية للجميع؛ . 	
التحول إلى أنماط االستهالك المستدامة؛ . 		
تعزيز اإلنتاج اإليجابي للطبيعة؛ . 			
النهوض بسبل العيش المنصفة؛. 		
بناء القدرة على الصمود في مواجهة نقاط الضعف والصدمات والتوتر. . 	

يرتبط الفريق العلمي ومسارات عمل القمة ارتباًطا مباشًرا بهذه األهداف، ويتلخص 
الهدف العام للقمة في استكشاف أفضل كيفية لتكامل مسارات العمل وعوامل التغيير 
األخرى والمساهمة في النظم الغذائية المستدامة بحلول عام 2030 على المستويات 

المحلية والوطنية والعالمية. 

يجب متابعة العناصر المختلفة للرؤية في آٍن واحد وتنفيذها محليًا. وهذا التكامل 
واستكشاف  المختلفة  الخيارات  تقييم  كيفية  بشأن  توافق  عن  البحث  حتماً  يعني 

المفاضالت عند اتخاذ القرارات. 

حرصت مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة والمجموعات اإلقليمية، في العديد 
من الدول، بالفعل على جعل النظم الغذائية مستدامة - وبعضها لعقود طويلة من 
الزمن. في العديد من األماكن، سيكون لمجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة 
في النظم الغذائية المحلية، وكذلك القطاعات التي تعكس اهتماماتهم، وجهات نظر 
مختلفة حول كيفية موافقة النظم الغذائية بشكل أفضل مع خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030. يُشير هذا التنوع في وجهات النظر إلى أن إنشاء نهج مشترك للتغيير 
تناسب جميع  تكون هناك حلول عالمية  أن  المرجح  كبيًرا. من غير  تحديًا  يشكل 
نظر  وجهات  تتباين  ما  وغالبًا  الجميع.  يناسب  واحد  مقاس  يوجد  ال  السياقات؛ 
جيدة  الغذائية  النظم  تكون  حتى  السبل  أفضل  ضمان  حول  المصلحة  أصحاب 

لمستقبل الناس والكوكب.
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يعني تحقيق هذه الرؤية إحداث تغييرات كبيرة في الطرق التي يتم بها تمويل معظم 
األغذية وإنتاجها وتجهيزها وتسويقها وتخزينها وتوزيعها وتحضيرها ومشاركتها 
وتناولها. سوف يعني هذا تغيير الطرق التي يتم بها اتخاذ القرارات بشأن الغذاء. 
كما سيتطلب استخدام قيم وحدود جديدة عند االختيار بين الخيارات المختلفة. يمكن 
توضيح التغييرات وتحديدها في أحد مسارات النظم الغذائية المستدامة المستنيرة 

بالعلم والخبرة. 

وفي األشهر التي سبقت القمة، تمت دعوة السلطات الوطنية والمحلية، باإلضافة 
إلى مجموعات أصحاب المصلحة المختلفين في النظم الغذائية لتقديم تصور ألنواع 
النظم الغذائية الوطنية التي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 و صياغة المسار 
نحو النظم الغذائية الوطنية المستدامة. وهذا يعني النظر في ما يجب أن يحدث 
المنتج بشكل مستدام بطرق  الغذاء  الناس حتى يتمكنوا من الحصول على  لجميع 
غذائية  نظم  وتوفر  الصمود  على  والقادرة  العادلة  العيش  سبل  توفير  في  تساهم 
صحية ومغذية لجميع السكان مع التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته. 

تستند حوارات الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية إلى مبادئ المشاركة في قمة 
النظم الغذائية لعام 2021. كما يستخدمون أسلوب حوار قمة النظم الغذائية المقترح 
لمنظمي  المرجعي  الدليل  في  بالتفصيل  شرحه  تم  والذي  الخاص  المبعوث  من 
المصلحة  أصحاب  مجموعات  من  واسعة  طائفة  تشجيع  إلى  وتهدف  الحوار1. 
الوطنية على االنخراط بعمق ومشاركة وجهات نظرهم  الغذائية  النظم  من داخل 

المختلفة حول النظم الغذائية والطرق التي تطورت بها. 

استكشاف  على  المشاركين  المصلحة  أصحاب  تشجيع  إلى  الحوارات  هذه  تهدف 
النظم  هذه  في  الضعف  مواطن  لتحديد  المحلية،  الغذائية  للنظم  المختلفة  الجوانب 
على  االستدامة  لضمان  تغييره  يلزم  ما  والستكشاف  المنظورات،  مختلف  من 
القريب. ستسهم عملية  المدى الطويل واالتفاق على أولويات العمل في المستقبل 
االستكشاف والتعرف واالتفاق هذه بين العديد من أصحاب المصلحة في صياغة 

المسارات المؤدية إلى النظم الغذائية المستدامة وفي نتائج قمة النظم الغذائية. 

المشكالت  لتحليل  الحوارات،  من  سلسلة  خالل  من  للمشاركين،  الفرصة  ستتُاح 
والنظر في الطرق التي يمكن من خاللها معالجتها واالستفادة من وجهات النظر 
في  وسينظرون  ومناقشتها.  اتخاذها  يتعين  التي  الخيارات  في  للبحث  المتنوعة 
المفاضالت التي يجب أخذها في االعتبار عند تحديد الخيارات، وتحديد مجاالت 
التقارب والتباعد بين أصحاب المصلحة، والعمل معًا على صياغة مسارات نحو 

النظم الغذائية المستدامة بحلول عام 2030. 
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بينما تُعد الدول األعضاء حواراتها، قد تعتمد بعض السلطات الوطنية على الخطط 
عن  فضالً  المستدامة،  الغذائية  والنظم  المناخي  والعمل  الوطنية  للتنمية  الحالية 
االتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات الصلة. وقد يقرر آخرون أن األمر يتطلب مزيًدا 
من التحول الجوهري في النظم الغذائية الوطنية، واستكشاف األفكار والفرص من 
عدد من المصادر، بما في ذلك عمل الفريق العلمي ومسارات العمل المختلفة التي 

يتم تحديدها قبل انعقاد القمة لدعم المداوالت وتنويرها. 

تهدف حوارات الدول األعضاء إلى تمكين المشاركين من العمل معًا الستكشاف 
صياغة  في  تسهم  أن  شأنها  من  والتي  لالستقصاء  محاور(  )أو  خطوط  أربعة 

المسارات الوطنية للنظم الغذائية المستدامة. 

ينبغي النظر في مقاصد النظم الغذائية الحالية واستكشاف . 1
كيفية عملها, ويشمل ذلك ما إذا كانت تمكن جميع الناس من 

الحصول على الغذاء الصحي والمغذي الذي تم إنتاجه على نحو 
مستدام، واالستجابة الحتياجات من يتبعون هذه النظم والمساهمة 

في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. 

االتفاق على توقعات النظم الغذائية في السنوات العشر المقبلة, والتي . 2
تشمل كيفية إسهامها في توفير الصحة الجيدة والتغذية للجميع؛ وسبل 
العيش للعاملين في مجال النظم الغذائية؛ وقدرة حياة األشخاص وسبل 

عيشهم على الصمود في مواجهة تغير المناخ والصحة الشخصية 
وغير ذلك من األمور المجهولة؛ ورفاهية النساء واألطفال )خاصة 

في الفترة بين الحمل وعيد الميالد الثاني للطفل(؛ وتجديد النظم البيئية 
والطبيعة والحد بشكل كبير من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 

تحديد التغييرات التي يجب إجراؤها في السنوات الثالث المقبلة . 3
في النظم الغذائية لتلبية التوقعات بحلول عام 2030، مع مراعاة 

التحديات التي يجب التصدي لها لتحقيق ذلك الهدف، والسبل 
التي يمكن بها دعم التغييرات بحيث تكون تجارب منصفة وعادلة 

ومستدامة )داخل البلد أو في أي مكان آخر( لجميع الناس. 

استكشاف الكيفية التي يمكن ألصحاب المصلحة العمل بها معًا . 4
بشكل جيد من أجل العمل الجماعي، وإقامة شراكات قوية، 
وإنشاء تدخالت يعزز بعضها البعض، وتعزيز دورة التعلم 

المستمر ومشاركة الممارسات وخيارات السياسات التي تساهم 
في تحقيق النظم الغذائية المستدامة؛ والتي تشمل تحليل لمن يرى 

قيمة في دعم التغيير ومن يعارضه ومن سيشعر بالفوائد.

 الحوارات التي تحدد مسارات 
النظم الغذائية المستدامة
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من غير المرجح أن تخضع خطوط االستقصاء للفحص واحًدا تلو اآلخر ، ولكن 
سيتم أحيانًا دعوة منسقي وميسري الحوارات لمساعدة المشاركين فيها أثناء قيامهم 
تشكل  التي  والسبل  المسارات  حول  اتفاق  إلى  للوصول  والسعي  باالستكشافات 
أساًسا للعمل الجماعي والتغيير. ستُهيء االتفاقات التي تم التوصل إليها خالل فترة 
الحوارات - وشكل المسار الذي سينشأ عنها - المشهد ألصحاب المصلحة لإلشارة 
السنوات  أو في  الحالي  الوقت  بكيفية مساهمتهم، سواء في  نواياهم وااللتزام  إلى 

القادمة، في تطوير نظم غذائية مستدامة.
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من  األعضاء.1  الدول  حوارات  برنامج  لتنظيم  محددة  إرشادات  القسم  هذا  يقدم 
األفضل استخدامه جنبًا إلى جنب مع الدليل المرجعي للمنظمين الذي يصف األدوار 
الرئيسية المشاركة في الحوارات ويوفر إرشادات خطوة بخطوة لتنظيم كل فعالية 

من فعاليات الحوار. 

من المسؤول عن تنظيم حوارات 
الدول األعضاء واستهاللها؟

تعيين منظم الحوارات الوطنية
أكتوبر   16 في  الغذائية  النظم  بشأن  األعضاء  الدول  حوارات  عن  اإلعالن  بعد 
اللجنة  رئيسة  بوصفها   - المتحدة  لألمم  العام  األمين  نائبة  أصدرت   ،2020
النظم  قمة  حوارات  برنامج  لبدء  دولة عضو  كل  إلى  دعوة   - للقمة  االستشارية 
الغذائية. ومن خالل هذه الدعوة، يُطلب من الدول األعضاء التي ترغب في وضع 
الذي  األعضاء  الدول  حوارات  منظم  تعيين  الغذائية  النظم  قمة  حوارات  برنامج 

سيكون مسؤوالً عن تنظيم برنامج الحوارات الوطنية نيابة عن الحكومة. 

وبشكل مثالي، ينبغي أن يكون منظم الحوارات شاغاًل لمنصب على مستوى المكتب 
الرئاسي أو مكتب رئيس الوزراء أو وزارة تنسيق مركزية رفيعة المستوى. ومن 
الناحية المثالية، يجب أن يكون منظم الحوارات في منصب يمكنه من التعامل مع 
نتائج  إدراج  بغية  الحكومة  خارج  المصلحة  وأصحاب  المعنية  الوزارات  جميع 
التنمية  ألهداف  شامل  نهج  وتبني  الوطنية  األولويات  ضمن  الحوارات  برنامج 

المستدامة. 

لحوارات  العام  التنظيم  في  حيويًا  دوًرا  األعضاء  الدول  حوارات  منظم  يؤدي 
تنظيم  عن  مسؤوالً  الحوارات  منظم  سيكون  األعضاء.  للدول  الغذائية  النظم  قمة 
برنامج الحوارات الذي يركز على صياغة مسار وطني نحو تحقيق نظم غذائية 
مستدامة حتى تصبح بحلول عام 2030 متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتقدم 
مساهمات كبيرة فيها. كما يُعد منظم الحوارات مسؤواًل أيًضا عن ضمان أن يتم 
ذلك من خالل إشراك طائفة واسعة من مجموعات أصحاب المصلحة. ينبغي أن 
يشمل ذلك أي مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة وجميعهم ممن يشاركون 
أولئك  أيًضا  يشمل  أن  ويجب  بالغذاء  المتعلقة  السياسات  وتنفيذ  في صياغة  عادة 
الذين ليسوا عادة "على طاولة" صياغة السياسات؛ أي المزارعين والعاملين في 
مجال األغذية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على طول سالسل القيمة 
الغذائية، والسكان األصليين، وما إلى ذلك. ومن المتوقع أن يشجع منظم الحوارات 
على اتباع نهج متكامل ومتعدد التخصصات واستكشافي لصياغة المسار الوطني 

نحو نظم غذائية مستدامة طوال فترة الحوارات. 
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كيف يبدأ عمل منظم الحوار
التسجيل في البوابة

الدول األعضاء بشكل  الغذائية منظم حوار  النظم  أمانة قمة  أولى، تدعو  كخطوة 
رسمي للتسجيل في بوابة الحوارات.2 توفر البوابة الوصول إلى الدليل المرجعي 
لمنظمي حوارات قمة النظم الغذائية وغيرها من المواد األخرى، فضالً عن الجدول 
الحوارات  منظمو  يُدعى  التي  الجماعية  التدريب  وجلسات  لإلحاطات  الزمني 

لحضورها.

أنصار  باسم  إليهم  المشار  الموظفين  إلى  المهام  بعض  الحوار  منظمو  يفوض  قد 
ويمكنهم  الحوارات،  بوابة  على  الحوار  أنصار  الحوارات  منظم  يُعين  الحوار. 
الوصول إلى نفس الموارد والجدول الزمني للتدريب مثلهم كمثل منظم الحوارات.

استكشاف التوجيه اإلرشادي والمواد 
حوارات  تنظيم  كيفية  حول  بخطوة  خطوة  شاملة  إرشادات  على  االطالع  يمكن 
الدليل  في  عملي  بشكل  عنها  واإلبالغ  وتيسيرها  واستضافتها  الغذائية  النظم  قمة 
الحوارات  منظمي  على  يجب  الغذائية.  النظم  قمة  حوارات  لمنظمي  المرجعي 
النظم  المنظمين اآلخرين استكشاف أغراض وأساليب حوارات قمة  وغيرهم من 

الغذائية في دليل منظمي الحوارات وهذا الكتيب اإلرشادي.

يمكن االطالع على مزيد من التوجيه اإلرشادي على الموقع اإللكتروني للقمة3 جنبًا 
إلى جانب مع تحديثات حول مسارات العمل,4 والفريق العلمي و شبكة األبطال.5

تنظيم برنامج لحوارات الدول األعضاء
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فرص التدريب الجماعي
يتم توفير التدريب والتوجيه اإلرشادي المخصصان عبر شبكة اإلنترنت لمنظمي 
استضافة  يتم  الغذائية.  النظم  بشأن  األعضاء  الدول  حوارات  وميسري  ومنسقي 
الدورات التدريبية بلغات األمم المتحدة الست واللغة البرتغالية، مع توفير ترجمة 

فورية لمدخالت المتحدثين. 

الثالث  للمراحل  عامة  لمحة  الحوارات  لمنظمي  األولى  التدريبية  الجلسة  ستقدم 
لعملية حوار الدول األعضاء وستركز بعمق على تطوير حوار المرحلة األولى. 
لالجتماع  فرصة  وتوفر  المتاحة  المرجعية  المواد  على  عامة  نظرة  ستلقي  كما 
كما  تطرأ.  قد  مسائل  أو  مشكالت  أية  ومناقشة  اآلخرين  الحوارات  منظمي  مع 
ستتوفر أيًضا الفرص لمنظمي الحوارات للتواصل عبر الدول األعضاء لالستفادة 
الموقع  على  الحوارات  منظمي  تدريب  مواعيد  نشر  يتم  اآلخرين.  تجارب  من 

اإللكتروني لحوارات القمة.

مواصلة  على  الحوار  منظمو  يُشجع  األعضاء،  الدول  حوارات  سير  تقدم  وأثناء 
خالل  من  اآلخرين  الحوارات  منظمي  ومع  القمة  حوارات  فريق  مع  مشاركتهم 
توجيه  هناك  بهم. سيكون  الصلة  ذات  األسبوعية  التدريب  إلى جلسات  االنضمام 
ودعم محددين بشأن إعداد كل مرحلة من مراحل الحوارات باإلضافة إلى كيفية 
واألبطال  العمل  مسارات  ذلك  في  )بما  الغذائية  النظم  قمة  لفريق  التعليقات  تقديم 

والفريق العلمي(.

الترتيبات التنظيمية المتوقعة
حشد فريق تنظيمي غير رسمي 

لدعم برنامج الحوارات
بمجرد التعيين، قد يقرر منظم حوارات الدول األعضاء تكوين فريق تنظيمي غير 
رسمي لدعم تحديد سياق البرنامج في السياق الوطني ودعم تنظيم الحوارات. يمكن 
الغذائية،  النظم  الخبرة في مجال  فنيين من ذوي  الفريق مستشارين  أن يضم هذا 
كما  والمالي.  التشغيلي  الدعم  تقديم  على  القادرة  والمؤسسات  األفراد  عن  فضاًل 
 يمكن أن يضم هذا الفريق أيًضا أبطال النظم الغذائية من كل دولة، باإلضافة إلى 
قادة من عدد صغير من مجموعات أصحاب المصلحة. وفيما يتعلق بالدول التابعة 
المتحدة  األمم  وفرق  المتحدة  لألمم  المقيم  المنسق  فإن  المتحدة،  األمم  لمنظومة 
القطرية )UNRC & CT( متاحان لمرافقة الدول األعضاء ومنظم حوار الدول 

األعضاء مع تنظيم برنامج الحوارات.

يعتمد منظم حوار الدول األعضاء على موارد هذا الفريق التنظيمي عند تصميم 
الحالية  والتحليالت  األنشطة  االعتبار  في  األخذ  مع  الحوارات,  برنامج  وصياغة 
التي يمكن البناء عليها وكيف يمكن تشجيع االتصاالت بين أصحاب المصلحة في 
يمكن  المصلحة.  أصحاب  ومجموعات  المهنية  والتخصصات  القطاعات  مختلف 
والتحليالت  البيانات  من  لالستفادة  الحوارات  منظم  دعم  أيًضا  التنظيمي  للفريق 
ستكون  أدناه.  القسم  في  هو موضح  كما  الوطنية،  الغذائية  النظم  الموجودة حول 
هذه المواد عنصًرا أساسيًا في تصميم برنامج الحوارات ومن أجل التركيز على 

التحديات المحلية. 

من خالل العمل عن كثب مع الفريق التنظيمي، يصمم منظم الحوارات البرنامج 
الخاص بحوارات الدول األعضاء. والذي يشمل عادة ثالث مراحل من الحوارات 
الثانية. وإذا كان هذا  الوطنية باإلضافة إلى الحوارات دون الوطنية في المرحلة 
العمل متقدًما بالفعل، أو إذا كان الوقت المتاح قصيًرا ، أو إذا كانت القدرة التنظيمية 
يتم  إلى حوار واحد.  إلى حوارين أو حتى  الحوارات  تقليل عدد  محدودة، فيمكن 

توفير مزيد من التفاصيل حول إمكانية الجمع بين المراحل في نهاية هذا الفصل.

القيام  يتعين  التي  المهام  الحوارات في تحديد  التنظيمي منظم  الفريق  سوف يدعم 
وإدراج  التنوع  على  التركيز  مع  الحوار  مراحل  من  مرحلة  بكل  يتعلق  فيما  بها 
المشاركة. سيكون هناك اتساًعا في نطاق المشاركة بين المرحلتين األولى والثانية، 

ال سيما وأن المرحلة الثانية من المتوقع أن تشمل حوارات دون الوطنية.

تعيين منسق للحوار وتحديد منظمين 
للحوار على الصعيد دون الوطني

 كخطوة تالية، يعين منظم الحوار منسقًا للحوار قصد العمل عن كثب مع الفريق 
التنظيمي، وذلك حتى يتمكن من إدارة كل فعالية من فعاليات الحوار الوطني ومن 
تحديد منظمي الحوارات دون الوطنية. يجب أن يكون لدى منسقي الحوار فهم جيد 
المصلحة، وبصورة  العديد من أصحاب  إدارة  الغذائية، وخبرة في  النظم  لقضايا 
مثالية، يجب أن يكونوا على معرفة ببعض أصحاب المصلحة المعنيين على األقل. 
يُعد كل من المنظم والمنسق مسؤولين معًا عن ضمان توافق كل حوار مع اللوائح 
الوطنية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتحديد ما إذا كان يجب أن تُعقد الفعالية بشكل 

مباشر »وجًها لوجه« أم افتراضي.

انعقاده،  مكان  وتحديد  األول،  الوطني  للحوار  ذلك  بعد  التنظيمي  الفريق  يُخطط 
ويدعو المشاركين ويتفق مع منسق الحوار بشأن كل من الميسرين وموضوعات 

المناقشة.

إعداد المشاركين لحوارات مفتوحة ومحفزة
يتم  الغذائية،  النظم  قمة  حوارات  إلى  االنضمام  على  المشاركون  يوافق  عندما 
تشجيعهم على التحدث صراحةً عما يهمهم اآلن وعن توقعاتهم في السنوات المقبلة. 
إنهم مدعون للمشاركة بوصفهم أفراد، على الرغم من أن هذه المشاركة تعكس في 
كثير من األحيان المواقع التي يشغلها اآلخرون في مجموعة أصحاب المصلحة. 
كما يُشّجعون على االنفتاح على وجهات نظر اآلخرين، حتى ولو كانوا )أو بشكل 
للتواصل  المشاركين  األفراد  استعداد  إن  يوافقوا.  لن  أنهم  في  يشكون  خاص( 
للحوار  أساسي  لعنصر  ومنفتحة،  ترحيبية  بطريقة  معًا  واالستكشاف  والمشاركة 
الناجح. من الضروري أن يكون المشاركون قادرين على استكشاف القضايا المعقدة 
والمتعددة األبعاد معًا وتحديد المسارات غير المعروفة حتى اآلن، حتى لو كانت 

لديهم وجهات نظر مختلفة للغاية بشأن ما يجب القيام به ولماذا. 

يُشجع منظمي الحوار على النظر في أنواع المعلومات التي يجب أن يسعوا إلى 
جمعها ومشاركتها قبل انعقاد الحوار لمساعدة المشاركين في التنقل عبر مسار تقدم 
ويجرون  المحليين  الغذائية  النظم  المشورة من خبراء  يطلبون  قد  بنجاح.  الحوار 

مناقشات مع الزمالء. 
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قد يجدون أنه من المفيد مشاركة المعلومات التي تساعد على:

 تحدي المفاهيم الشائعة.• 
على سبيل المثال: غالبًا ما يُفترض أن الناس يعانون من السمنة في البيئات 

التي توجد فيها وفرة من الغذاء. وبالرغم من ذلك، توجد معدالت متزايدة من 
السمنة وخاصة بين األطفال حتى في البلدان والمجتمعات منخفضة الدخل. 

كما غالبًا ما يُفترض أن األطفال يحصلون على وجبات غذائية غير كافية ألن 
والديهم يفتقرون إلى المعرفة. بالرغم من ذلك، تكشف البيانات المتعلقة بالقدرة 

على تحمل تكلفة النظم الغذائية الصحية المصنفة حسب فئة الدخل أنه نادًرا 
ما يكون ذلك بسبب الجهل أو االختيار، بل من المرجح أن يكون نتيجة للفقر. 

 تسليط الضوء على الروابط المتبادلة بين المكونات المختلفة للنظم الغذائية.• 
على سبيل المثال: تكشف الدراسات البيئية عن أن بعض 
الموارد الطبيعية يتم استنفادها من خالل إنتاج الغذاء إلى 

الحد الذي يُعرض الجودة الغذائية للطعام للخطر. 

 توضيح المفاضالت التي يجب أخذها في االعتبار.• 
على سبيل المثال: قد يكون سعر شراء المواد الغذائية للمستهلكين 
أعلى بكثير من سعر البيع للمنتجين بسبب الضرائب أو الرسوم. 

 إظهار االتجاهات المثيرة لالهتمام مع مرور الوقت.• 
على سبيل المثال: ارتفاع معدالت السمنة واألمراض 

غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي واألشخاص الذين 
يتبعون النظم الغذائية النباتية في بعض أنحاء العالم 

 تشجيع رؤية واسعة الزاوية للنظم الغذائية.• 
على سبيل المثال: من خالل مشاركة المعلومات حول أماكن الحصول 

على مدخالت إنتاج األغذية، وأماكن استيرادها ومعالجتها.

تم عرض مزيد من التفاصيل في الملحق 1 حول أنواع المعلومات التي قد يكون 
من المفيد الحصول عليها عند التحضير لحوارات الدول األعضاء. يحتوي القسم 

التالي على وصف لتقدم حوارات الدول األعضاء. 

المرحلة األولى
 بدء المشاركة الوطنية في 

القمة

الغرض
النظم  بشأن  األعضاء  الدول  قمة  حوار  من  األولى  المرحلة  من  الغرض  يتمثل 
الغذائية في بدء عملية شاملة يمكن من خاللها إشراك أصحاب المصلحة المشاركين 

في عملية إنشاء نظم غذائية وطنية مستدامة، والمساهمة عملية القمة. 

وخالل حوارات المرحلة األولى، يبدأ قادة مجموعات أصحاب المصلحة الوطنيين 
في استكشاف خيارات للنظم الغذاء الوطنية كي تصبح شاملة ومستدامة وقادرة على 
الصمود بحلول عام 2030. وسوف يحددون كال من القضايا المنبثقة التي يوجد 
إجماع بشأنها وأيًضا القضايا التي توجد فيها خالفات كبيرة. سيتم تزويد المشاركين 
بمواد مرجعية واستخدامها كأساس لمناقشة الفرص ومواطن الضعف داخل نظمهم 
النُظم على  تعمل هذه  لكي  معالجتها  التي يجب  التحديات  إلى  باإلضافة  الغذائية، 
النحو المطلوب. وسوف يركزون على أفضل السبل للعمل معًا لصياغة المسارات 

الممكنة من أجل استدامة النظام الغذائي بحلول عام 2030. 

موضوعات المناقشة واألسئلة الفورية
صياغتها  تمت  التي  المناقشة  موضوعات  بها  الموصى  الحوار  طريقة  تستخدم 
بوصفها بيانات مستقبلية وأسئلة فورية لبدء المحادثة. يُمثل البيان المستقبلي هدفًا 
مشترًكا للجميع - وهو عبارة عن عرض طموح للمستقبل يتطلع إلى عشر سنوات 

مقبلة. إنه يحفز المشاركين على تحديد تحٍد جماعي وتخيل مستقبل أفضل تماًما.

يمكن  التي  اإلجراءات  عن  وتسأل  الحاضر  إلى  التركيز  الفورية  األسئلة  تُعيد 
اتخاذها على مدار السنوات الثالث المقبلة والتي سيكون لها األثر األكبر نحو تحقيق 
الهدف المستقبلي المشترك بين المشاركين اآلن. من خالل دفع التفكير بالنظر إلى 
الملموس.  العمل  مسار  على  التقدم  نحو  الحوار  يتحول  المقبلة،  الثالث  السنوات 
المرجعي  الدليل  في  الطريقة  هذه  حول  التفاصيل  من  مزيد  على  االطالع  يمكن 

لمنظمي حوارات قمة النظم الغذائية.

من المتوقع أن يتم تنظيم حوار المرحلة األولى في فترتين للمناقشة، يتضمن كٌل 
في  المتعددين.  المصلحة  أصحاب  يعقبها حوارات  قصيرة  تقديمية  منها عروًضا 
الجزء األول يستكشف المشاركون نظمهم الغذائية. وفي الجزء الثاني ينظرون في 

أفضل السبل للمشاركة في التحضير لقمة النظم الغذائية. 

يمكن استخدام البيانات المستقبلية المقترحة واألسئلة الفورية التالية كمحور رئيسي 
لفترتي المناقشة المتوقعتين في الفعالية األولى للحوار الوطني.
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المرحلة األولى

الحوار الوطني - فترة المناقشة األولى
البيان المستقبلي الموصى به: 

له  المخصص  بالغرض  وافيًا  الغذائي  نظامنا  سيكون   ،2030 عام  بحلول 
لشعب بالدنا.

األسئلة الفورية الموص بها:
ما هو الغرض من نظامنا الغذائي؟• 
أين يجب أن نركز جهودنا؟• 
ما هي المفاضالت الضرورية؟• 
من الذي يجب إشراكه لتحقيق ذلك؟• 
كيف يجب أن يرتبطوا ببعضهم البعض ليكونوا ناجحين؟• 

المرحلة األولى

الحوار الوطني - فترة المناقشة الثانية
البيان المستقبلي الموص به: 

نحو  االنطالق  نقطة  بمثابة  الغذائية  النظم  بشأن  المتحدة  األمم  قمة  ستكون 
إعداد مسار وطني من شأنه أن يغير نظامنا الغذائي بحلول عام 2030.

األسئلة الفورية الموص بها:
ما هي الفرص التي يمكن أن تخلقها لنا القمة؟• 
ما الذي يمكن أن تقدمه لنا القمة؟• 
كيف نريد أن نساهم في القمة؟• 

يقدم الملحق 2 جدول أعمال إرشادي للمرحلة األولى من الحوار.

التحضير
في األيام التي تسبق كل حوار، سيطلب منظم الحوارات من المنسق مراجعة قائمة 
األشخاص الذين قد قبلوا دعوتهم وتقسيمهم إلى مجموعات مختلطة تضم حتى ثمانية 
أشخاص للعمل في مجموعات المناقشة على طاوالت الحوار )إذا كانت الحوارات 
 وجًها لوجه( أو غرف اجتماعات فرعية منفصلة )في حالة الحوارات االفتراضية(. 
يجب تعيين زمالء العمل أو األشخاص ذوي التخصصات والخبرات المماثلة في 

مجموعات مناقشة مختلفة. 

سيطلب منظم الحوارات من المنسق أن يتولى مهمة تحضير موضوعات المناقشة 
التي سيتم استكشافها في كل مجموعة مناقشة وإجراء اتصاالت مع المشاركين قبل 
الحوار. ثم يقوم منسق الحوار بتعيين ُميسر داخل كل مجموعة نقاش يتمثل دوره 
في تشجيع المشاركين أثناء استكشافهم للقضايا وتطوير النتائج الخاصة بمجموعة 
المناقشة. يضمن الُميسر أن يحظى جميع المشاركين بفرصة للمساهمة وأن يستمع 
الحوارات  في  أيًضا  ُميسرين  توفير  يلزم  كما  نظرهم.  وجهات  إلى  اآلخرون 

االفتراضية.

العملية  بالتفصيل  توضح  تعليمات  بتحضير  الحوار  منسق  يقوم  الحوار،  وقبل 
المرجعية  المواد  تُقّدم  مناقشة.  مجموعة  بكل  الخاصة  والمخرجات  المتوقعة 
)المكتوبة أو المصورة بالفيديو( إلى أعضاء المجموعة جنبًا إلى جنب مع موضوع 
المناقشة. وقبل بدء الحوار بقليل، يجب أن يجتمع منسق الحوار مع جميع الُميسرين 
التحدث  مناقشة  مجموعة  كل  في  المشاركين  على  يجب  دورهم.  لشرح  المعينين 
فوريين  مترجمين  اصطحاب  يمكن  كما  مالءمة،  األكثر  أنها  يرون  التي  باللغة 

للمساعدة على الفهم.

المشاركة
الغذائية  النظم  في  المصلحة  ألصحاب  الكاملة  المجموعة  تنعكس  أن  المهم  من 
الوطنية خالل تقدم حوارات الدول األعضاء، مع دمج المصالح المتنوعة. وبوجه 
عام، تعمل الحوارات بشكل أفضل في ظل وجود 60 مشارًكا كحد أدنى و 100 
مشارًكا كحد أقصى. يتعاون منظم حوار الدول األعضاء مع المنظمين اآلخرين 
للمشاركة في  100 فرد ستتم دعوتهم  إلى  لتحديد ما يصل  التنظيمي  الفريق  في 
حوارات الدول األعضاء. وعادةً ما سيكون هناك مزيج من المشرعين والموظفين 
الوطنية  الحكومة  من  مختلفة  قطاعات  داخل  والتنفيذ  السياسة  عن  المسؤولين 
التقليديين.  والزعماء  المحلي  المجتمع  ممثلي  إلى  باإلضافة  المحلية،  والسلطات 
النظم  في  المشاركين  المصلحة  أصحاب  مجموعات  جميع  ممثلي  دعوة  يُراعى 
الغذائية، بمن فيهم أولئك الذين ال يشاركون عادة في مثل هذه الفعاليات )ربما بسبب 
بُعدهم أو بسبب نقص الموارد(. ثمة التزام زمني ملحوظ للمشاركة؛ سوف يُطلب 
من كل منهم المشاركة في جميع المراحل الثالث للحوار واالستعداد لالجتماع فيما 
بين المراحل من أجل المساهمة في النتيجة المتوقعة لهذه العملية - المسار الوطني 

نحو النظم الغذائية المستدامة. 

لكل  احتياطية  قائمة  يعني وجود  مما  التنوع،  لضمان  ممكن  كل جهد  بذل  ينبغي 
من  مجموعة  كل  قائد  إلى  عادةً  الدعوة  توّجه  المصلحة.  أصحاب  من  مجموعة 
أصحاب المصلحة؛ وبالرغم من ذلك وإذا ما توفرت األماكن ، يمكن دعوة كل منهم 

إلحضار عضو آخر على األقل. 

قد يتضمن المدعوون شخصيات رئيسية من أي فئة من الفئات التالية:

المشرعون الوطنيون والمحليون )الذين يمثلون مختلف الدوائر • 
المعنية( ال سيما إذا كان لديهم اهتمام خاص بالنظم الغذائية؛

الوزراء أو مسؤولون كبار من مختلف القطاعات الحكومية بما في • 
ذلك مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء والقطاعات المالية والصحية 
والزراعية والثروة الحيوانية ومصائد األسماك والغابات والموارد 
المائية والبحرية والمحيطات والبيئة واألراضي والتجارة والمرأة 

والشباب والشعوب األصلية والمناخ وإدارة الكوارث؛

مسؤولون كبار بمن فيهم قادة القطاعات من السلطات المحلية )مثل المدن(؛• 
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ممثلو المجتمعات المحلية والزعماء التقليديون ومنظمو • 
المشاريع االجتماعية ومنسقو الشبكات ومن في حكمهم؛

منظمات المزارعين وصائدي األسماك ومنتجي الماشية والمختصين في • 
أعمال البستنة والغابات )بمن فيهم أولئك الذين يمثلون أصحاب الحيازات 

الصغيرة( والمنتجين المتخصصين ومنظمات العمال الزراعيين؛

منظمات عمليات تجهيز األغذية والمنظمات التي تمثل العاملين فيها؛• 

شركات تقديم الطعام والضيافة، بما فيهم الطهاة وموظفي المشتريات؛• 

منظمات المجتمع المدني )وتشمل على سبيل المثال ال الحصر، منظمات • 
الشباب والنساء والشعوب األصلية واالستهالكية والبيئية والحفاظ 

على الموارد والرفاه وغيرها من مجموعات الدعوة األخرى(؛

جمعيات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة • 
الحجم في مجال النظم الغذائية )وتشمل تلك التي تشارك في المدخالت 
واإلنتاج والتجهيز والتسويق والتوزيع والبيع بالتجزئة وإعادة التدوير 

واستيراد وتصدير المواد الغذائية( باإلضافة إلى ممثلي موظفيها ومورديها؛

أولئك الذين يستثمرون في مجال النظم الغذائية ويقدمون • 
الدعم المالي لها )مثل المستثمرين وخطط االئتمان(؛

الهيئات العلمية ومراكز الفكر وشبكات البحث والمؤسسات األكاديمية؛• 

المنظمات المهنية ذات الصلة بما يلي: الصحة العامة والتغذية واألطباء • 
البيطريين والهندسة الزراعية وعلوم التربة والغابات والبيئة، إلخ؛

المدارس والمؤسسات التعليمية األخرى؛• 

الهيئات التنظيمية والرقابية؛• 

مجموعات التسويق واالتصاالت؛ • 

الموظفون التابعون للمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية • 
والتي تشمل المنظمات متعددة األطراف واألعمال التجارية 

والمجتمع المدني والدعوة والجماعات التعليمية؛ و

أصحاب المصلحة اآلخرون الذين يقومون بأدوار مهمة في النظم الغذائية.• 

ماذا يحدث خالل المرحلة األولى من 
حوارات الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية؟

في بداية الحوار، يخاطب منسق الحوار جميع المشاركين ويصف، في دقائق قليلة، 
الغرض من الحوار في المساعدة على صياغة المسارات المؤدية إلى نظم غذائية 
المناقشة سوف  فترة  أن  الحوار  منسق  يوضح  للقمة.  والتحضير  وطنية مستدامة 
إكمال  الميسرين مسؤولون عن ضمان  وأن  دقيقة،   90 إلى   60 بين  ما  تتراوح 
مجموعات المناقشة معظم مهامها في الوقت المخصص. في نهاية فترة المناقشة، 
تقدم  المشاركين حول  لبقية  تقريًرا موجًزا  ليقدم  دقائق  ُميسر خمس  يستغرق كل 
النتائج  الحوار  ثم يلخص منسق  بينهم.  السائد  المجموعة والشعور  المناقشات في 
الخاصة بمختلف مجموعات المناقشة، ويشجع على إجراء المزيد من التبادالت بين 
المشاركين، مما يتيح الفرصة ألولئك الذين يشغلون مناصب قيادية للتعليق على ما 

سمعوه وما شعروا به. 

وفي نهاية هذا الحوار، يوضح المشاركون ما إذا كانوا يوافقون على البقاء على 
بكل مجموعة  الخاص  الُميسر  يكمل  أكبر.  بشكل  التفاعل  اتصال وعلى مواصلة 
من مجموعات المناقشة تقريًرا مكتوبًا يلخص خالله النتائج الصادرة عن مجموعة 
المناقشة. يستخدم منسق الحوار هذه التقارير لوضع تقرير موجز للمناقشات من 

جميع مجموعات المناقشة. ال يوجد أي إسناد ألية بيانات إلى أفراد محديدين. 

الحوار  منظم  مع  ويتعاون  المناقشة  التقارير من جميع مجموعات  المنسق  يجمع 
إلعداد التعليقات الصادرة عن فعالية الحوار بشكل عام. يضمن منظم الحوار تحميل 
المقتطفات ذات الصلة من تقرير الحوار في نموذج التعليقات الرسمية على الموقع 

اإللكتروني لبوابة الحوارات. 

الدول  لحوار  شامل  لتوليف  كأساس  الحوار  وتقارير  التعليقات  نماذج  تُستخدم 
الحوارات على أحدث  يعتمد منظم  القمة. كما  إعداده ألمانة  يتم  األعضاء والذي 
التقارير الصادرة عن فعاليات الحوار عند التحضير للمرحلة التالية في مسار تقدم 

الحوارات الوطنية. 

والمنسقين  الحوارات  لمنظمي  المخصصان  اإلرشادي  والتوجيه  التدريب  يتوفر 
لمنظمي  ُمدارة وخط مساعدة مصمم خصيًصا  دعم  إلى جانب شبكة  والميسرين 
الحوار  مراحل  بين  المعلومات  الستخالص  فرص  للجميع  سيُتاح  االجتماعات. 
للغاية،  محدودة  الدولة  داخل  القدرات  تُعد  توجيههم.  مهمة  القمة  أمانة  وستتولى 
وسيكون الحوار الواحد الذي يجمع بين المراحل الثالثة أفضل من عدم وجود حوار 
على اإلطالق، ال سيما إذا كان هناك عمل قد تم إنجازه مسبقًا والذي يمكن استخدامه 

لوضع مشروع مسار التحول في النظم الغذائية الوطنية.
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المرحلة الثانية
استكشافات واسعة النطاق في كل مكان

الغرض
تُعد المرحلة الثانية من حوارات الدول األعضاء فترة من االستكشافات المكثفة حول 
المجتمعات واألقاليم.  أعماق  إلى  بيئات متعددة، وتمتد  الغذائية في  النظم  مستقبل 

وتبدأ بسلسلة من الحوارات دون الوطنية وتُختتم بحوار وطني.

الدول األعضاء في خلق فرصة  الثانية من حوارات  المرحلة  يتمثل الغرض من 
حوارات  خالل  من  المصلحة  أصحاب  من  أوسع  طائفة  بين  والترابط  للمشاركة 
أصحاب  يجتمع  سوف  والوطني.  الوطني  دون  المستويين  بين  تربط  متعددة 
الكفيلة بضمان استدامة  السبل  لمناقشة ودراسة  البالد  أنحاء  المصلحة من جميع 
النظم الغذائية وإنصافها في المستقبل. إذا أسفرت مناقشاتهم عن خيارات واعدة، فقد 
تؤخذ هذه الخيارات في االعتبار عند اقتراح مسارات للنظم الغذائية في المستقبل. 

التحضير 
وللتحضير لحوار المرحلة الثانية، تُشّجع المجموعات الفردية ألصحاب المصلحة 
)مثل المزارعين والصيادين وجمعيات المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم( على عقد اجتماعات تحضيرية للنظر في مواضيع القمة والروابط التي قد 
يمكنهم من خاللها  التي  المصلحة اآلخرين والسبل  تربطهم بمجموعات أصحاب 
مناقشات  تسبق  التي  الفترة  وخالل  للنظم.  النطاق  الواسع  التحول  في  المساهمة 
الفريق  المقدمة من  المقترحات  المشاركون من مراجعة  الثانية، سيتمكن  المرحلة 

العلمي المستقل للقمة ومسارات العمل للمساعدة في مناقشاتهم. 

عملية المرحلة الثانية من الحوارات دون الوطنية 
بين الدول األعضاء

تبدأ عملية حوار الدول األعضاء في المرحلة الثانية بحوارات دون الوطنية والتي 
ستُعقد في العديد من المواقع المختلفة في جميع أنحاء البالد، والتي تشمل المدن أو 
الواليات أو المقاطعات. سوف يركز البعض على النظام الغذائي بأكمله، بينما قد 
يتكون لدى البعض اآلخر تركيز أكثر تقييًدا - كالتركيز على الروابط بين منتجي 
األغذية والمستهلكين، أو سبل تقليل المخاطر المرتبطة بإنتاج الغذاء. يتمثل دور 
منظم الحوار الوطني في تحديد عدد حوارات المرحلة الثانية التي سيتم البدء فيها. 
ثم تدعو السلطات الوطنية اإلدارات المحلية لعقد الحوارات، والتي عادة ما تجري 

على مدى نصف يوم. 

وفي بادئ األمر، يرتب منظم كل حوار من حوارات المرحلة الثانية دون الوطنية 
عروًضا تقديمية موجزة حول أداء النظم الغذائية في المنطقة التي يعقد فيها الحوار 
العروض  هذه  تُتبع  الغذائية.  النظم  بشأن  المتحدة  األمم  بقمة  الخاصة  والخطط 
التقديمية باجتماعات لمجموعات المناقشة تتناول خاللها مواضيع نقاش تركز على 
الروابط بين مسارات العمل المختلفة للقمة في المكان الذي يُعقد فيه الحوار. يجب 
تخصيص المشاركين في مجموعات المناقشة بشكل يعكس أقصى قدر من التنوع. 
عقب ذلك، يستكشف أصحاب المصلحة خيارات التحول في سياقهم المحلي؛ وسيتم 
سبيل  )على  البيئات  مختلف  من  المصلحة  أصحاب  مع  التواصل  على  تشجيعهم 
المثال، المناطق الريفية مقابل المناطق الحضرية( وعلى إشراك أولئك الذين قد ال 

يتعاملون عادة مع بعضهم البعض.

سوف يطلب منظم الحوار الوطني عقد بعض من هذه الحوارات دون الوطنية بشكل 
مباشر. وبالنسبة لآلخرين، قد يعرض األفراد والمنظمات تنظيم حوارات في سياق 
الجهد الوطني؛ وسيتعين على منظم الحوار الوطني ترشيحهم كمنظميين للحوارات 
دون الوطنية. ثمة أيًضا احتمال بأن ينظم أصحاب المصلحة حوارات مستقلة في 

هذا الوقت وأن يسعوا لربطها بحوارات الدول األعضاء.

بمجرد ترشيح المنظمين الوطنيين للمنظمين دون الوطنيين رسميًا، سيتم االعتراف 
إلى  الوصول  بإمكانهم  وسيكون  الحوارات  بوابة  لـ  اإللكتروني  الموقع  في  بهم 
التدريب والدعم. عند اكتمال كل حوار من الحوارات دون الوطنية للمرحلة الثانية، 
سوف يكمل منظم الحوارات نموذج التعليقات الرسمية والذي سيتم تحميله بعد ذلك 

على الموقع اإللكتروني لبوابة الحوارات.

عملية المرحلة الثانية من الحوار الوطني 
بين الدول األعضاء 

الوطنية  دون  الحوارات  من  االنتهاء  بعد  الثانية  للمرحلة  الوطني  الحوار  يُعقد 
التعليقات  على  مسبقًا  المشاركين  اطالع  ينبغي  دولة،  كل  وفي  الثانية.  للمرحلة 
الصادرة عن مختلف الحوارات دون الوطنية. ُصمم هذا الحوار الوطني لحصاد 
النتائج من عمليات االستكشاف المكثفة على المستوى دون الوطني للنظم الغذائية 
المحلية، وتحديد وجهات نظر جديدة بشأن خيارات النظم الغذائية الوطنية المستدامة 
ولضمان أخذها في االعتبار عند صياغة المسار الوطني للنظم الغذائية المستدامة. 
يمكن ألصحاب المصلحة المختلفين بعد ذلك النظر في االلتزامات التي هم على 

استعداد لتقديمها. 

في  كامل.  ليوم  الوطني  الحوار  من  الثانية  المرحلة  تستمر  أن  المتوقع  من 
تحديد  هو  الفعالية  هذه  من  الغرض  أن  الوطني  الحوار  منظم  يوضح  البداية، 
الوطنية  دون  الثانية  والمرحلة  األولى  المرحلة  حوارات  من  المواضيعالرئيسية 
والتي يجب النظر فيها من أجل صياغة المسار الوطني نحو تحقيق النظم الغذائية 
الجلسة  تُخصص  التالي:  النحو  على  للفعالية  المقترح  التنظيم  ويأتي  المستدامة. 
األولى لعرض العناصر الرئيسية من حوارات المرحلة الثانية دون الوطنية. يجب 
أال تستغرق العروض التقديمية أكثر من 10 دقائق لكل حوار من الحوارات دون 
الوطنية ويمكن أن يقدمها المنظم المسؤول عن كل حوار دون وطني. ثم يلخص 
منسق الحوار المواضيع التي انبثقت عن هذه الحوارات دون الوطنية، والتي يتم 

توضيحها وتأكيدها بعد ذلك عبر مناقشة عامة قصيرة يديرها المنسق. 

يقدم الملحق 2 جداول األعمال اإلرشادية لمستويين من 
حوارات المرحلة الثانية.

وبعد االستراحة، يتم توجيه المشاركين إلى مجموعات المناقشة الخاصة بهم لعقد 
الجلسة الثانية؛ وهي فترة مناقشة تمتد لساعة ونصف. ومن الناحية المثالية، يجب 
مناقشة  مجموعة  كل  تعطي  األقل.  على  مناقشة  مجموعات  هناك ست  يكون  أن 
األولوية للعديد من المواضيع التي انبثقت عن حوارات المرحلة الثانية دون الوطنية 
إلدراجها في المسار الوطني للنظم الغذائية المستدامة. ويتمثل أحد الخيارات في 
مطالبة كل مجموعة مناقشة بتحديد أولويات المواضيع من منظور أحد مسارات 
من  األولوية  ذات  المواضيع  ذلك  بعد  سادسة  مجموعة  تحدد  قد  الخمسة.  العمل 

منظور شامل للنظم الغذائية )أي، جميع مسارات العمل معًا(. 
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إلى  التوصل  على  األعضاء  مساعدة  في  مناقشة  مجموعة  ميسر  كل  دور  يتمثل 
مجاالت  وتحديد  أولوياتها،  تحديد  يتعين  التي  الخمسة  المواضيع  بشأن  إجماع 
االختالف. وفي نهاية فترة المناقشة، يتعين على الميسرين من كل مجموعة مناقشة 
اإلبالغ مرةً أخرى عن المواضيع التي تجد مجموعاتهم أنها أكثر صلة. يعقب ذلك 
نقاش مفتوح في الجلسة العامة ويجب على أصحاب المصلحة النظر في المواضيع 
المنبثقة ودورها في صياغة المسار الوطني. ثم يوضح بعض أصحاب المصلحة 
بعد ذلك عزمهم على االلتزام بدعم المسار الوطني نحو تحقيق نظم غذائية مستدامة 

في القمة.

المشاركة
قادة وأعضاء  الوطنية  دون  الحوارات  من  الثانية  المرحلة  في  المشاركون  يشمل 
مجموعات أصحاب المصلحة ممن لديهم اهتمام فعال بقضايا النظم الغذائية المحلية؛ 
وسيأتي العديد منهم من المكان الذي تُقام فيها الفعالية. ستكون المشاركة في المرحلة 
الحوار  المرحلة األولى من  المشاركة في  لتلك  الوطني مماثلة  الحوار  الثانية من 

الوطني، وقد تشمل بعض المشاركين في الحوارات دون الوطنية أيًضا. 

مواضيع المناقشة واألسئلة الفورية
من  الثانية  عقدالمرحلة  الغذائية  النظم  في  المصلحة  أصحاب  لمختلف  يجوز 
الحوارات دون الوطنية بهدف استكشاف المواضيع والقضايا المختلفة التي انبثقت 
عن المرحلة األولى. يمكن استخدام البيانات المستقبلية المقترحة واألسئلة الفورية 
الوطنية.  دون  الحوارات  من  الثانية  المرحلة  في  للمناقشة  رئيسي  كمحور  التالية 
يجب أن تكون األسئلة الفورية مصممة خصيًصا لكي تتناسب مع البيان المستقبلي 

المختار وأن تكون مصاغة "عالنية" لتحفيز المناقشة.

سوف تعتمد مواضيع المناقشة فيالمرحلة الثانية من الحوار الوطني بشكل أساسي 
الوطني  المستوى  إلى  رفعها  يتم  التي  الوطنية  دون  الحوارات  مخرجات  على 
أيًضا االستفادة من أي  الوطنيين  للمنظمين  فيها وتوحيدها. يمكن  النظر  من أجل 
حوارات مستقلة تجري إما في بالدهم أو في أي مكان آخر بشأن المواضيع ذات 
الصلة. تُعد مواضيع المناقشة هي البيانات المحددة بشكل مثالي عن الحالة المنشودة 
لنظم الغذاء الوطنية في عام 2030، كما قد تعكس جوانب النظم الغذائية المستقبلية 
وتتمثل  باستكشافها.  العمل  ومسارات  للقمة  العلمي  الفريق  يقوم  التي  المنشودة 
مهمة المشاركين في هذه الحالة في النظر في السياسات أو الممارسات التي يمكن 
تنفيذها في السنوات الثالث المقبلة لتقديم مساهمة ذات مغزى لهذه الحالة المستقبلية 
المنشودة. كما ينبغي على المشاركين أيًضا مناقشة كيفية جمع أصحاب المصلحة 

المختلفين معًا للمساعدة في ضمان حدوث التغييرات وتحقيق النتائج المتوقعة.

التقدم المحرز مع نهاية المرحلة الثانية
جانب  من  النطاق  واسعة  مشاركة  هناك  سيكون  الثانية،  المرحلة  نهاية  بحلول 
أصحاب المصلحة الوطنيين في استكشاف النظم الغذائية الوطنية والمحلية وتحديد 
المنظورات الجديدة بشأن الخيارات المتاحة لتحويل النظم الغذائية الوطنية للنظر 
المختلفون في  المصلحة  الوطني. سوف ينظر أصحاب  المسار  أثناء تطوير  فيها 

االلتزامات التي قد يكونون مستعدين لتقديمها ومناقشتها فيما بينهم. 

وفي الفترة الفاصلة بين المرحلتين الثانية والثالثة، سيدمج منظم الحوارات الوطنية 
يهدف  الذي  الوطني  المسار  مخطط  في  الثانية  المرحلة  عن  الصادرة  التعليقات 
إلى تحقيق نظم غذائية مستدامة والذي سيخضع بعد ذلك للمناقشة خالل حوارات 

المرحلة الثالثة.

المرحلة الثانية

الحوارات دون الوطنية
البيانات المستقبلية المحتملة ذات الصلة 
بموضوعات قمة النظم الغذائية ودوافعها:

عدم وجود أي شخص جائع وحصول الجميع على التغذية الكافية.• 
قدرة الجميع على اختيار غذاء صحي من مصادر مستدامة.• 
معالجة إنتاج الغذاء لتغير المناخ، وتجديده وحمايته • 

للنظم البيئية الحساسة والتنوع البيولوجي.
مكافأة منتجو األغذية ومعالجوها بشكل مناسب • 

على إنتاجهم لألغذية بشكل مستدام.
يشجع تمويل االستثمار ونظم الدعم األخرى على إنتاج األغذية • 

المغذية المنتجة بشكل مستدام وتجهيزها وتسويقها.
تحفز االتفاقيات التجارية المنتجين والمجهزين • 

والمستهلكين على تبني ممارسات مستدامة.
تستجيب النظم الغذائية باستمرار لمصالح واحتياجات • 

الفئات الضعيفة، ومن بينهم النساء واألطفال.
يرى الناس أن النظم الغذائية ترتبط ارتباًطا وثيقًا • 

بالصحة وسبل العيش والتجديد وتغير المناخ.

األسئلة الفورية الموص بها:
من الذي سيحتاج إلى المشاركة؟• 
ما اإلجراءات التي قد تكون مطلوبة؟• 
كيف ستحدث هذه اإلجراءات؟• 
ما النتائج التي قد نسعى إلى تحقيقها؟• 
ما األثر المتوقع ألي نتائج في النظام الغذائي بأكمله؟• 

المرحلة الثانية

الحوارات الوطنية
البيان المستقبلي المحتمل لموضوعات قمة النظم الغذائية ودوافعها:

بحلول عام 2030، سيكون نظامنا الغذائي قد تغير من خالل مسار تحول 
نظمنا الغذائية الوطنية.

األسئلة الفورية الموص بها:
كيف ستتم معالجة القضايا والفرص المطروحة من الحوارات دون • 

الوطنية؟
من الذي يحب إشراكه في هذا؟• 
ماذا يمكن أن تكون إجراءاتنا القادمة؟• 
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المرحلة الثالثة
التوحيد والنية وااللتزام

إن الغرض من المرحلة الثالثة من حوارات الدول األعضاء مزدوج: أوالً، صياغة 
مسار للنظم الغذائية الوطنية لكي تصبح مستدامة بحلول عام 2030، بما يتماشى 
والتزامات مختلف  نوايا  توحيد  ثانياً،  السبعة عشر؛  المستدامة  التنمية  أهداف  مع 
أصحاب المصلحة في المساهمة في هذا المسار. سيتمكن المشاركون في حوارات 
المرحلة الثالثة من الوصول إلى مخرجات حوارات المرحلة الثانية والمقترحات 

المقدمة من الفريق العلمي للقمة ومسارات العمل. 

التحضير
منظمي  أجل  من  المعلومات  الستخالص  جلسة  الغذائية  النظم  قمة  أمانة  ستُنظم 
ومنسقي وميسري الحوارات بين المرحلتين الثانية والثالثة. سوف يجتمع الفريق 
التنظيمي غير الرسمي بعد فترة وجيزة من المرحلة الثانية لمراجعة التقدم واالتفاق 
الشركاء  مع  التنظيمي  الفريق  سيتعاون  ذلك،  وبعد  الثالثة.  المرحلة  خطط  على 
نطاق  على  ونشره  البرنامج  ووضع  الثالثة،  بالمرحلة  الخاصة  الترتيبات  لوضع 
واسع. يجب إعداد مشروع المسار الوطني نحو تحقيق النظم الغذائية المستدامة: 
سوف يستند المشروع إلى المبادرات الوطنية القائمة مع مراعاة منظورات النظم 

األوسع نطاقًا التي انبثقت خالل المرحلة الثانية من الحوارات. 

وقبل حوارات المرحلة الثالثة، سوف يتلقى المشاركون المخرجات الموحدة الناتجة 
العلمي  الفريق  من  المقدمة  المقترحات  جانب  إلى  الثانية،  المرحلة  حوارات  عن 
خالل  من  المقترحات  لهذه  لالستجابة  محددة  فرص  تظهر  قد  العمل.  ومسارات 
"الرئيسية"  النُهج  من  سلسلة  تتضمن  أن  المرجح  ومن  الثالثة،  المرحلة  حوارات 
عالية التأثير والمبتكرة التي تستند إلى العلم. وتُعد هذه الفرص مهمة بشكل خاص 
في سياق القمة ال سيما إذا ما حظيت بدعم العديد من أصحاب المصلحة المتنوعين. 

العملية
يجتمع قادة أصحاب المصلحة مرة أخرى، عادة لمدة يوم واحد، لصياغة اتجاهات 
مسار النظم الغذائية الوطنية المستدامة في العقد المقبل. يمكن تنظيم المناقشات في 
فترتين للناقش؛ في فترة المناقشة األولى، يستعرض أعضاء مجموعات المناقشة 
مخرجات حوار المرحلة الثانية جنبًا إلى جنب مع عمل الفريق العلمي ومسارات 
تحديد  أجل  من  الثانية  المرحلة  المنبثقة عن  الموضوعات  كما سيدرسون  العمل. 
الشكل العام للمسار الوطني. ثم يبدأون بعد ذلك في النظر في القضايا التي ينبغي 

تغطتيها، والطرق التي يمكن من خاللها معالجة القضايا األكثر إلحاًحا. 

وفي فترة المناقشة الثانية، يستكشف أعضاء مجموعات المناقشة اإلجراءات التي 
 يتوقعون اتخاذها في السنوات المقبلة ثم يسعون للحصول على درجة من اإلجماع بشأنها. 
بكل إجراء ويوضحوا كيف سيتوافق مع  الخاصة  األولوية  إلى  أن يشيروا  يجب 
المسار ويساهم فيه. ويجوز لمن يرغب في ذلك، االتفاق على الخطوط العريضة 

ألية بيانات للنوايا وااللتزامات بالعمل في المستقبل. 

موضوعات المناقشة واألسئلة الفورية
يمكن استخدام البيانات المستقبلية المقترحة واألسئلة الفورية التالية كمحور رئيسي 
للمناقشة في المرحلة الثالثة من الحوارات الوطنية. يجب أن تكون األسئلة الفورية 
تكون مصاغة  وأن  المختار  المستقبلي  البيان  مع  تتناسب  لكي  مصممة خصيًصا 

كأسئلة مفتوحة للنقاش السريع.

المرحلة الثالثة

الحوار الوطني - فترة المناقشة األولى
البيانات المستقبلية المحتملة:

صياغة مسارنا نحو النظام الغذائي الذي نحتاجه في عام 2030

األسئلة الفورية الموص بها:
أين يوجد اإلجماع؟• 
ما القضايا التي نحتاج إلى استكشافها أكثر؟• 
ما االختالفات التي نواجهها ويتعذر حلها حاليًا؟• 

المرحلة الثالثة

الحوار الوطني - فترة المناقشة الثانية
البيانات المستقبلية المحتملة:

بالعمل معًا، سنحقق التحول في أنظمتنا الغذائية الوطنية.

األسئلة الفورية الموص بها:
ما اإلجرءات التي ننوي القيام بها؟• 
ماذا ستكون إنجازاتنا الحقيقية؟• 
من الملتزم بالمشاركة في هذا العمل؟• 
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المشاركة
يقود منظم الحوار الوطني المرحلة الثالثة من الحوار. من المستحسن تضمين تمثيل 
رفيع المستوى من القطاعات الحكومية المسؤولة عن مختلف عناصر النظم الغذائية، 
مجموعات  جميع  من  المشاركون  يكون  أن  يجب  الفعالية.  من  لجزء  األقل  على 
استكشاف  من  األقل  على  يتمكنوا  لكي  الكافية  السلطة  لديهم  المصلحة  أصحاب 
المستدامة،  الغذائية  النظم  الوطنية لمستقبل  المسارات  المتعلقة بصياغة  الخيارات 
وكذلك المتعلقة بنوايا والتزامات مختلف أصحاب المصلحة. من المرجح أن تكون 
المشاركة مماثلة ألولئك الذين حضروا المرحلة األولى من الحوار، حيث تم إثرائهم 
من خالل أولئك الذين لعبوا أدواًرا محورية في مختلف حوارات المرحلة الثانية. 

التقدم المحرز مع نهاية المرحلة الثالثة
تكون  أن  يجب  األعضاء،  الدول  حوارات  من  الثالثة  المرحلة  هذه  نهاية  بحلول 
العمل من  لمزيد من  لتشكيل األساس  يكفي  بما  الوطني واضحة  المسار  عناصر 
جانب أصحاب المصلحة داخل البلد لتعزيز النظم الغذائية الوطنية المستدامة في 
نظم  نشوء  لتمكين  المحتملة  للنُهج  أكثر عمقًا  فهم  لديهم  المقبلة. سيكون  السنوات 

غذائية مستدامة وتحالفات يمكن من خاللها إحراز تقدم في مختلف البيئات. 

سوف تلخص التعليقات الواردة من حوار الدول األعضاء في المرحلة الثالثة العمل 
جانب  من  التزامات  وأي  الوطني  للمسار  محتمل  شكل  لصياغة  إنجازه  تم  الذي 
يستمر  أن  الغذائية. ويؤمل  النظم  قمة  في  المصلحة سيتم اإلعالن عنها  أصحاب 
أثناء  لهم  الوطنيين وأن يكون مفيًدا  المصلحة  المسار من جانب أصحاب  تطوير 

تقدمهم في رحلتهم نحو استدامة النظم الغذائية. 

بعد إكمال منظم الحوارات لنموذج التعليقات يتعين تحميله على الموقع اإللكتروني 
لبوابة الحوارات.. سوف تُستخدم محتويات نموذج التعليقات إلعداد تقرير تجميعي 

لنتائج حوارات الدول األعضاء.

المرحلة الرابعة
حوارات ما بعد القمة

تنظيم  في  المشاركين  من  غيره  مع  باالشتراك  الحوارات،  منظم  يقرر  سوف 
الحوارات الوطنية قبل القمة، محور ومنهجية حوارات المرحلة الرابعة، ويرتب 
المرحلة  بعقد حوارات  قرار  اتخاذ  يتم  قد  للحوار.  المشاركة ويعين منسقًا  عملية 
لحوارات  التعليقات  نموذج  وضع  سيتم  أيًضا.  المحلي  المستوى  على   4 الرابعة 
المرحلة الرابعة بعد القمة لكي يتوافق مع أي نظم لرصد التقدم المستقبلي الذي يتم 
االتفاق عليه أثناء القمة. سيتم اإلعالن عن التحديثات في النشرة اإلخبارية لحوارات 
.summ	td	alogues.org القمة وسيتم نشر المعلومات على الموقع اإللكتروني
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ربط المحادثة الوطنية والعالمية
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الجمع بين مراحل الحوارات
يكون الجمع بين مراحل الحوارات ممكنًا إذا لزم األمر. فيمكن الجمع بين المرحلتين 
الحالة،  هذه  في  ذلك.  نحو  أو  شهر  بعد  الثالثة  المرحلة  وإجراء  والثانية  األولى 
سيكون من األكثر فاعلية أن يتم إجراء الحوارات المجتمعة على الصعيدين دون 
الوطني والوطني على حد سواء. إذا كان تقدم حوارات الدول األعضاء بشأن النظم 
الغذائية مصمًما للسماح بالتبادل المستمر بين المحادثات الوطنية والعالمية. ففي كل 
خطوة، تُحدد نتائج حوار الدول األعضاء مسارات العمل على المستوى العالمي، 
وبنفس الطريقة، يقدم الفريق العلمي ومسارات العمل مدخالت إلى حوارات الدول 

األعضاء في كل مرحلة. 

وبعد كل حوار، سيُطلب من منظمي الحوارات تقديم تعليقات رسمية إلى قمة النظم 
الغذائية عبر الموقع اإللكتروني لبوابة الحوار باستخدام النموذج اإللكتروني. سيتم 
تجميع محتويات هذه التعليقات لتقديم تقييم شامل للنتائج الصادرة عن كل مرحلة من 
مراحل حوارات الدول األعضاء. يرد وصف تفصيلي لنموذج التعليقات والعملية 

في الدليل المرجعي لـ منظمي حوارات قمة النظم الغذائية.

المرحلة األولى من حوارات الدول األعضاء
المدخالت العالمية: قبل المرحلة األولى من حوار الدول األعضاء، سوف يتلقى 
المنظمون إحاطات من مسارات العمل والفريق العلمي على المستوى العالمي كما 

سيتم دعمهم من خالل مشاركة شبكة أبطال القمة. 

المنسق  يجمع  األولى،  المرحلة  هذه  من  االنتهاء  بعد  األعضاء:  الدول  تعليقات 
التقارير من جميع مجموعات المناقشة ويتعاون مع منظم الحوار إلعداد التعليقات 
الصادرة عن فعالية الحوار بشكل عام. يضمن منظم الحوار تحميل المقتطفات ذات 
الصلة من تقرير الحوار في نموذج التعليقات الرسمية على الموقع اإللكتروني لـ 
من حوارات  األولى  المرحلة  الصادرة عن  التعليقات  ستلخص  الحوارات.  بوابة 
قادة  يتوقع  التي  المجاالت  إلى  وستُشير  األولى  المرحلة  نتائج  األعضاء  الدول 
الثانية من  المرحلة  في  تعمقًا  أكثر  بشكل  استكشافها  المصلحة  مجموعة أصحاب 
الحوارات. تُستخدم نماذج التعليقات وتقارير الحوار كأساس لتوليف شامل لحوار 

الدول األعضاء والذي يتم إعداده ألمانة القمة ومسارات العمل والفريق العلمي.

المرحلة الثانية من حوارات الدول األعضاء
يتلقى  الدول األعضاء، سوف  الثانية من حوار  المرحلة  قبل  العالمية:  المدخالت 
المنظمون مقترحات من مسارات العمل والفريق العلمي على المستوى العالمي كما 

سيتم دعمهم من خالل مشاركة شبكة أبطال القمة. 

تعليقات الدول األعضاء: بعد االنتهاء من كل حوار من حوارات المرحلة الثانية 
على المستوى دون الوطني أو الوطني، يجمع المنسق التقارير من جميع مجموعات 
الحوار  فعالية  الصادرة عن  التعليقات  الحوار إلعداد  المناقشة ويتعاون مع منظم 
بشكل عام. يضمن منظم الحوار مجدًدا تحميل المقتطفات ذات الصلة من تقرير 
الحوار في نموذج التعليقات الرسمية على الموقع اإللكتروني لـ بوابة الحوارات. 
ستكون هذه التعليقات متاحة للفريق العلمي للقمة ومسارات العمل وشبكة األبطال.

المرحلة الثالثة من حوارات الدول األعضاء
المدخالت العالمية: قبل المرحلة األولى من حوار الدول األعضاء، سوف يتلقى 
المشاركون اقتراحات من مسارات العمل والفريق العلمي و سيتم دعمهم من خالل 

مشاركة شبكة أبطال القمة. 

تعليقات الدول األعضاء: سوف تلخص التعليقات الواردة من حوار الدول األعضاء 
الوطني  للمسار  محتمل  لصياغة شكل  إنجازه  تم  الذي  العمل  الثالثة  المرحلة  في 
النظم  قمة  في  عنها  اإلعالن  سيتم  المصلحة  أصحاب  جانب  من  التزامات  وأي 
الغذائية لعام 2021. ويؤمل أن يستمر تطوير المسار واستخدامه بانتظام من جانب 
أصحاب المصلحة الوطنيين وهم يحرزون تقدًما دائًما نحو استدامة النظم الغذائية.



صفحة  23 من 33حوارات قمة النظم الغذائية      الكتيب اإلرشادي للدول األعضاء

تمثل حوارات الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية عملية مشاركة عالمية حاسمة تؤدي إلى عقد قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في سبتمبر 2021 باالقتران مع 
الجمعية العامة لألمم المتحدة. توّجه الدعوة إلى جميع الدول األعضاء لقيادة عملية حوار مكونة من ثالث مراحل بين نوفمبر 2020 ويونيو 2021 على النحو المبين 
في الجدول التالي. ومن المتوقع أن تكتمل المراحل الثالث بحلول موعد االجتماع الوزاري السابق للقمة والذي سيُعقد في يوليو 2021. كما تُشجع الدول األعضاء على 
التخطيط لعقد حوار متابعة بعد القمة للبناء على الزخم وااللتزامات من أجل النهوض بعملية تحويل النظم الغذائية الوطنية. ألغراض التخطيط لحوارات الدول األعضاء، 
يظهر الوقت التقريبي الالزم لكل خطوة من الخطوات التنظيمية الرئيسية في الرسم التخطيطي "الجدول الزمني الموصى به لإلجراءات الخاصة بحوارات الدول األعضاء" 

في الصفحة التالية.

الجدول الزمني
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الجدول الزمني الموصى به للعمل في حوارات الدول األعضاء
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استكشاف النظم الغذائية الوطنية والمحلية

لتحقيق التوافق بين أصحاب المصلحة على طول المسارات التي تهدف إلى تحقيق 
رؤى النظم الغذائية الوطنية المستدامة، قد يجد المشاركون في الحوارات أنه من 
المفيد استكشاف ما إذا كان المسار موجوًدا بالفعل ومدى توافق أصحاب المصلحة، 
وتحديد العوائق أو العوامل التي تمنع التنفيذ. قد ينظر المشاركون أيًضا في فرص 
التشجيع على التغيير وما إذا كانت السياسات الوطنية توفر سياقًا يشجع على التغيير 
الذي يجب أن يحدث. هل يتم دعم السياسات بالقوانين الالزمة؟ هل الحوافز المالية 
أن  أم  التغيير  تدعم  أن  الجديدة  والتحالفات  للشراكات  يمكن  هل  مناسبة؟  للتغيير 
هناك حاجة إلى االبتكار والبحث الجديد؟ سيقدم بعض أصحاب المصلحة أمثلة من 
واقع تجاربهم الخاصة - الممارسات التقليدية والمشاريع التجريبية والحلول الجديدة 
المبتكرة وغير ذلك. وبينما يجري استكشاف هذه المبادرات وتحليلها، قد يتبين أنها 

توفر إمكانات كبيرة كمحفزات للتحول. 

مع  المعلومات  مشاركة  المفيد  من  أنه  التنظيمي  والفريق  الحوار  منظم  يجد  قد 
المشاركين حول النظم الغذائية الوطنية و / أو المحلية قبل عقد حوارات المرحلة 
األولى والثانية. يمكن أن تساعد هذه المعلومات في إنشاء نقطة مرجعية مشتركة 
قائمة على األدلة وتحفيز التفكير قبل الحدث. يمكن مشاركتها في شكل إحاطات أو 

روابط للمستندات أو مقاطع الفيديو ذات الصلة متى كان ذلك متاًحا.

القضايا التي ينبغي استكشافها في 
النظم الغذائية الوطنية والمحلية؛ 

تحدد القائمة المرجعية التالية قضايا النظم الغذائية التي يمكن النظر فيها بشكل مفيد 
قبل عقد حوار النظم الغذائية. يمكن تشجيع المشاركين على استكشاف القضايا من 
أو من مجموعات أصحاب  داخل مجتمعاتهم  معلومات من  الحصول على  خالل 
خمسة  من  المشكلة  من  التحقق  قائمة  تتكون  مرجعية.  مصادر  من  أو  المصلحة 

أجزاء: 

تأثير النظم الغذائية على مجموعات مختلفة من الناس . 1
والنظم البيئية والتنوع البيولوجي والمناخ

أداء سالسل التوريد المختلفة والقضايا التي . 2
يواجهها األشخاص الذين يعملون عليها

الطرق التي يؤثر بها السياق )أو البيئة الغذائية( . 3
على أنماط االستهالك الغذائي لألفراد

العوامل التي تشكل النظم الغذائية المحلية . 4

السياسات المتعلقة بالنظم الغذائية. 5

تأثير النظم الغذائية على الناس،
النظم البيئية والتنوع البيولوجي والمناخ 

تؤثر النظم الغذائية على األمن الغذائي والحالة التغذوية للناس، وكذلك على سبل 
عيشهم والطبيعة والبيئة وحوكمة األراضي. وقد تتغير هذه النظم حسب الموسم أو 
على مر السنين وقد يتحول مقياس التأثير. تغطي القائمة المرجعية لألسئلة المتعلقة 

بتأثير النظم الغذائية أربعة مجاالت؛ وهي: 

 األمن الغذائي والتغذية • 
ما هو معدل انتشار انعدام األمن الغذائي؟ ما هو معدل انتشار األنواع 
المختلفة لسوء التغذية )الهزال والتقزم والوزن الزائد والسمنة ونقص 

المغذيات الدقيقة(، واألمراض المرتبطة بالنظام الغذائي )السكري والسرطان 
وأمراض القلب واألوعية الدموية( في مختلف السكان والفئات العمرية؟ 

هل تتأثر مجموعات سكانية معينة أكثر من غيرها )على سبيل المثال، عند 
تصنيفها حسب الدخل والجنس والموقع(. كيف تتطور هذه المعدالت بمرور 

الوقت؟ ما هي التكاليف المصاحبة لألفراد واألسر والنُظم الصحية؟ 

 االقتصاد والمجتمع• 
ما هي مساهمة قطاع األغذية في االقتصاد المحلي أو الوطني بشكل عام؟ 
من هم أصحاب المصلحة االقتصاديون الرئيسيون في النظم الغذائية )على 

سبيل المثال، الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة(؟ ما هي نسبة السكان 
العاملين في مجال النظم الغذائية )بما في ذلك في اإلنتاج والتجهيز والبيع 

بالتجزئة وتقديم الطعام(؟ ما هي أنواع الوظائف المتاحة )عقود قصيرة أو 
طويلة األجل مقابل أجور يومية؛ العقود الموسمية مقابل العمل على مدار 
العام، المسجلة مقابل غير المسجلة(. ما هي نسبة السكان العاملين الذين 
يحصلون على الحماية االجتماعية؟ إلى أي مدى يوجد عدم إنصاف في 

أجور األشخاص العاملين في مجال النظم الغذائية، على سبيل المثال، بين 
الرجال والنساء، أو الشباب وكبار السن أو مجموعات أخرى من السكان؟ 

 الحوكمة واألراضي • 
كيف تؤثر النظم الغذائية على أنماط استخدام األراضي والسيطرة 

على األراضي؟ هل تؤثر ديناميكيات النظم الغذائية على السياسات 
واالقتصاد في أقاليم معينة )مثل أنماط استخدام األراضي وحيازة 

األراضي؛ وظروف العمل(، وكذلك على العالقات بين منتجي 
األغذية وتجار التجزئة والمستهلكين والسلطات المحلية وغيرهم؟

 البيئة • 
ما هو األثر البيئي للنظم الغذائية - خاصة إنتاج الغذاء وتجهيزه ونقله؟ 

يمكن أن يشمل التأثير كميات المياه المستخدمة وتلوث طبقات المياه الجوفية 
وحالة التربة ودرجة إزالة الغابات ومدى انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تغيرها على مر السنين. 
ما اآلثار البيئية المترتبة على تجهيز األغذية ونقلها؟ إلى أي مدى يمثل 

فقدان األغذية وهدرها تحديًا؟ ما هي الجهود المبذولة للحد من ذلك؟ 

الملحق 1
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قضايا تتعلق بسالسل اإلمداد الغذائي 
توصف حركة الغذاء من مكان إنتاجه إلى مكان تناوله بأنها سلسلة اإلمداد. تشمل 
الوظائف الرئيسية في سالسل اإلمداد الغذائي اإلنتاج والتجارة والتجهيز والتخزين 
بالغ  أمًرا  التوريد  سالسل  في  وهدره  الغذاء  فقدان  يُعد  بالتجزئة.  والبيع  والنقل 
ستة  الغذائي  اإلمداد  بسالسل  المتعلقة  لألسئلة  المرجعية  القائمة  تغطي  األهمية. 

مجاالت؛ وهي: 

 اإلنتاج• 
أين وكيف يتم إنتاج المواد الغذائية األساسية؟ ما هي عائداتها؟ ما هي 
المدخالت المستخدمة؟ ما مدى كفاءة اإلنتاج؟ ما كمية كل مادة غذائية 

يتم إنتاجها من أجل اإلنسان؟ من أجل الحيوانات؟ ألغراض أخرى؟ 
من هم المزارعون ومجهزو المواد الغذائية؟ كيف يتم تنظيمهم؟ 

 التجارة• 
هل يتم إنتاج الغذاء لالستهالك المحلي أم للتصدير؟ ما مقدار اعتماد السكان 

على الواردات الغذائية؟ ما هو الميزان التجاري فيما يتعلق باألغذية المختلفة؟

 التجهيز• 
كيف يتم تجهيز المواد الغذائية المختلفة؟ ما الذي يتم تجهيزه وأين؟ أي من 
الشركات هي التي تقوم بعملية التجهيز: الشركات الصغيرة أم المتوسطة أم 

الكبيرة؟ ما هي النُظم القائمة لضمان االلتزام بمعايير سالمة األغذية وجودتها؟ 

 التخزين والنقل• 
أين تُخّزن المواد الغذائية وكيف يتم ذلك؟ من المسؤول 

عن التخزين؟ كيف يُنقل الغذاء ومن ينقله؟ 

 البيع بالتجزئة• 
من أين تحصل المجموعات المختلفة من الناس على طعامهم وكيف يتم 

ذلك؟ هل تختلف إمكانية الوصول إلى الغذاء في أوقات مختلفة من العام؟ 
ما مقدار غذاء الناس الذي يأتي من إنتاجهم؟ ما هي أوجه االستفادة من 

األسواق الطازجة أو المتاجر المحلية أو محالت السوبر ماركت؟ 

 فقدان الغذاء وهدره• 
هل توجد معلومات عن كميات الطعام المهدر أو 

الُمهدر؟ أين تحدث أكبر الخسائر ولماذا؟

السياق الذي يؤثر على النُظم الغذائية للناس 
إن ما يأكله الناس يتحدد وفقًا لمدى توافر النُظم الغذائية المختلفة والقدرة على تحمل 
تكلفتها ومدى استصواب هذه النُظم، كما يتأثر االختيار بالثقافة والعادات. تغطي 

القائمة المرجعية لألسئلة المتعلقة باختيار النظام الغذائي ثالثة مجاالت؛ وهي:

 التوفر• 
وهو مجموعة متنوعة من األطعمة، وال سيما األطعمة الطازجة، 

المتوفرة في األسواق المحلية. هل يوجد نقص في أغذية معينة 
في مناطق معينة؟ هل هناك اختالفات موسمية في التوافر؟

 القدرة على تحمل التكاليف• 
ما هي تكلفة النظام الغذائي الصحي لألسر؟ ما هي نسبة إنفاق األسرة 

على الغذاء، في إطار مجموعات الدخل المختلفة؟ هل هناك مستويات دخل 
أقل من أن يتحمله أي نظام غذائي صحي؟ ما مقدار هذا الفقر الغذائي؟ 

 االستصواب والعادات االستهالكية• 
ما هي األطعمة األكثر شيوًعا في المنطقة؟ ما هو مستوى التنوع الغذائي؟ هل 
تتغير تفضيالت الطعام مع مرور الوقت؟ هل يزداد استخدام األطعمة المصنعة 

بشكل كبير؟ بين أي من الفئات؟ هل توجد اختالفات بين الريف والحضر؟ 
كيف تتأثر تفضيالت المستهلك؟ من أين يحصل المستهلكون على معلومات 

حول الغذاء؟ كيف وأين يأكل الناس في المقام األول؟ هل هناك زيادة في 
تناول الطعام بالخارج - من المطاعم أو باعة الطعام في الشوارع؟ هل توجد 
سياسات تحمي المستهلكين وتعزز األكل الصحي، على سبيل المثال، معايير 
التحصين، ملصقات األغذية، فرض رسوم على محتوى السكر وما إلى ذلك؟

العوامل التي تشكل النظم الغذائية المحلية
تتوزع القائمة المرجعية لألسئلة على خمس مجموعات من العوامل التي تؤثر على 

نظم الغذاء المحلية؛ وهي: 

 العوامل الفيزيائية الحيوية والبيئية• 
كيف يؤثر تغير المناخ والتدهور البيئي على النظم الغذائية المحلية 

)بما في ذلك زيادة حدوث حاالت الجفاف والفيضانات، الطقس 
األقل قابلية للتنبؤ به، والتغيرات في مستويات تلوث التربة(؟

 العوامل السياسية واإلقليمية وعوامل الحوكمة• 
كيف تشكل السياسات الحكومية النظم الغذائية؟ ما هي التحديات 
المرتبطة بتنفيذها؟ هل تتأثر النظم الغذائية بالنزاع؟ كيف تؤثر 
أنظمة الحيازة )مثل حقوق األرض والمياه( على النظم الغذائية؟

 عوامل البنية التحتية والتكنولوجيا• 
كيف يؤثر توافر البنية التحتية على طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه 
وبيعه )بما في ذلك الوصول إلى الطرق ووسائل النقل األخرى، 
وإلى مرافق التخزين، واألسواق(؟ هل يتمتع أصحاب المصلحة 
في النظم الغذائية بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا التي تمكنهم 
من االستثمار واالبتكار والتطور )على سبيل المثال، االتصاالت 

السلكية والالسلكية ومرافق التجهيز وكذلك البحث والتطوير(؟



صفحة  27 من 33حوارات قمة النظم الغذائية      الكتيب اإلرشادي للدول األعضاء

 العوامل االجتماعية واالقتصادية• 
كيف تغير الوضع االقتصادي للمنطقة في السنوات األخيرة؟ هل هو 

أكثر أم أقل مالءمة لزيادة االستثمار في النظم الغذائية؟ هل تتأثر 
أجزاء معينة من النظم الغذائية )مثل اإلنتاج أو المعالجة أو البيع 

بالتجزئة أو تقديم الطعام( بالتغيرات االقتصادية بشكل خاص؟ هل 
تؤثر الفوارق االقتصادية على قدرة مختلف أصحاب المصلحة على 
المشاركة في النظام الغذائي؟ هل تؤثر ديناميكيات النوع االجتماعي 

على طريقة عمل النظم الغذائية )على سبيل المثال، هل هناك اختالف 
في التحكم في الموارد واتخاذ القرار عند تصنيفها حسب الجنس(؟

 العوامل الديموغرافية• 
كيف تؤثر الديناميكيات السكانية على النظم الغذائية؟ هل يوجد 

نقص في اليد العاملة في مناطق معينة )على سبيل المثال، بسبب 
مغادرة الشباب للمناطق الريفية(؟ هل يؤدي نقص فرص العمل 

في مناطق معينة إلى الهجرة؟ هل يشكل النمو السكاني تحديًا من 
حيث ضمان توافر ما يكفي من الغذاء بأسعار معقولة للجميع؟ 

السياسات ذات الصلة بالنظم الغذائية
قد يرغب منظم الحوارات في تقديم لمحة عامة موجزة عن السياسات التي تؤثر 
على القضايا الموضحة أعاله و / أو تحاول معالجتها. يمكن أن تشمل هذه السياسات 
وتغير  والبيئة  االجتماعية  والحماية  والصحة  والزراعة  باألغذية  تتعلق  سياسات 
الحوارات  منظمو  يُشّجع  ذلك.  وغير  التجاري  والتبادل  والتجارة  والتعليم  المناخ 
بشكل خاص على إدراج السياسات الوطنية التي تم وضعها أو مراجعتها في ضوء 
المبادئ التوجيهية وتوجيهات السياسات المقدمة من لجنة األمن الغذائي العالمي1 
اإلدارة  الطوعية حول  التوجيهية  المبادئ  تُعد  الملحق 1.  في  المبين  النحو  على 
الغذائي  األمن  سياق  في  والغابات  األسماك  ومصايد  األراضي  لحيازة  الرشيدة 

الوطني ذات أهمية خاصة لتحليل النظم الغذائية.

/http://www.fao.org/cfs/home/activities/nutrition/en  1

/https://foodsystemsdashboard.org  2

الحصول على المعلومات قبل عقد الحوارات 
تبعًا  كبير  بشكل  المعلومات  على  منها  الحصول  يتم  التي  المصادر  تختلف 
)أو  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  عام  بشكل  المصادر  هذه  تشمل  وسوف  الدولة. 
والتجارة  االقتصاد   / والتخطيط  والصحة  والزراعة  الغذاء  ووزارات  يعادله(  ما 
والبيئة والعمل والشؤون االجتماعية وشؤون المرأة وما إلى ذلك. يمكن لمنظمي 
القائمة في مجال رسم  التقارير والسياسات والممارسات  الحوارات االستفادة من 
خرائط ألصحاب المصلحة. كما يمكن لمنظمي الحوارات أيًضا الرجوع إلى قواعد 
سبيل  على  الغذائية.  بالنظم  المتعلقة  البيانات  بالفعل  تجمع  التي  العالمية  البيانات 
المثال ، يشتمل الموقع اإللكتروني الواجهة اإللكترونية للنظم الغذائية 2 على بيانات 
الدول مع مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالنظم الغذائية التي تم تجميعها من 

العديد من مجموعات البيانات العالمية، والتي تضم قطاعات مختلفة.



صفحة  28 من 33حوارات قمة النظم الغذائية      الكتيب اإلرشادي للدول األعضاء

 أمثلة على جداول أعمال حوارات قمة
الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية

مثال على جدول أعمال المرحلة األولى من حوار قمة الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية 
من المتوقع أن تعقد المرحلة األولى من حوار قمة الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية على مدار يوم واحد وأن تُقسم إلى فترتين للمناقشة. نعرض فيما يلي مثال على جدول 

أعمال نموذجي لفعالية مباشرة ’’وجهاً لوجه‘‘ تبدأ في الساعة 8:30 صباًحا. يمكن إقامة فعالية مماثلة تتكون من جلستين باستخدام منصة إلكترونية عبر شبكة اإلنترنت.

الشخص المسؤولالجلسةالتوقيت

08:00 ص
تسجيل المشاركين• 
إحاطة عن ميسري مجموعات المناقشة يقدمها منسق الحوار• 

 

البيانات األولية

منظم الحوارات الوطنيةترحيب رسمي بجميع المشاركين• 08:30 ص

كبير ممثلي األمم المتحدةمقدمة عن قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021• 08:35 ص

مسؤول وطني رفيع المستوىعرض تقديمي للنظم الغذائية الوطنية: الطريق إلى االستدامة بحلول عام 2030• 08:45 ص

 استراحة• 09:00 ص

الحوارات

منسق الحوارمقدمة لمجموعات المناقشة• 09:15 ص

منسق الحوارفترة المناقشة األولى: التركيز على النظم الغذائية الوطنية• 09:30 ص

استراحة• 11:00 ص

منسق الحوارتقرير يعده ويقدمه ميسرو الحوارات• 11:15 ص

منسق الحوارملخص يقدمه منسق الحوار• 12:15 م

 استراحة• 12:30 م

منسق الحوارفترة المناقشة الثانية: تركيز على قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021• 01:30 م 

 استراحة• 03:00 م

منسق الحوارتقرير يعده ويقدمه ميسرو الحوارات• 03:15 م

منسق الحوارملخص يقدمه منسق الحوار• 04:15 م

خاتمة

 مسؤولون كبار والتطلع إلى المرحلة التالية من حوارات الدول األعضاء• 04:30 م
منظم الحوارات الوطنية

منظم الحوارات الوطنيةتحية الوداع • 05:00 م

الملحق 2



صفحة  29 من 33حوارات قمة النظم الغذائية      الكتيب اإلرشادي للدول األعضاء

مثال على جدول أعمال المرحلة الثانية من حوار القمة دون الوطني بشأن النظم الغذائية  

الشخص المسؤولالجلسةالتوقيت

08:00 ص
تسجيل المشاركين• 
إحاطة عن ميسري مجموعات المناقشة يقدمها منسق الحوار• 

 

البيانات األولية

08:30 ص
ترحيب رسمي بجميع المشاركين• 
مقدمة عن قمة النظم الغذائية• 

منظم الحوارات الوطنية

منظم الحوارات دون الوطنيةعرض تقديمي لقضايا النظم الغذائية المحلية • 08:40 ص

منسق الحوارمقدمة عن قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021 و وعن الحوار دون الوطني • 08:50 ص

 استراحة• 09:00 ص

الحوارات

منسق الحوارمقدمة لمجموعات المناقشة• 09:15 ص

منسق الحوارفترة المناقشة األولى: التركيز على النظم الغذائية الوطنية• 09:30 ص

استراحة• 11:00 ص

منسق الحوارتقرير يعده ويقدمه ميسرو الحوارات• 11:15 ص

منسق الحوارملخص يقدمه منسق الحوار• 12:15 م

خاتمة

منظم الحوارات دون الوطنية التطلع إلى المرحلة التالية من حوارات الدول األعضاء• 12:30 م

منظم الحوارات الوطنيةتحية الوداع • 01:00 م



صفحة  30 من 33حوارات قمة النظم الغذائية      الكتيب اإلرشادي للدول األعضاء

مثال على جدول أعمال المرحلة الثانية من حوار القمة الوطني بشأن النظم الغذائية 

الشخص المسؤولالجلسةالتوقيت

08:00 ص
تسجيل المشاركين• 
إحاطة عن ميسري مجموعات المناقشة يقدمها منسق الحوار• 

 

عروض تقديمية عامة 

منظم الحوارات الوطنية ترحيب رسمي بجميع المشاركين• 08:30

منظم الحوارات الوطنيةالغرض من المرحلة الثانية من الحوار الوطني • 08:40

09:00
عرض تقديمي للتعليقات الواردة من المرحلة الثانية من الحوارات دون الوطنية • 
)10 دقائق لكل حوار(• 

يديرها منسق الحوار

يديرها منسق الحوارفتح مناقشة حول التعليقات• 10:30

استراحة• 11:00 

مجموعات المناقشة 

منسق الحوارمقدمة لمجموعات المناقشة • 11:15

يديرها منسق الحوارفترة المناقشة: تحديد الموضوعات الرئيسية من حوارات المرحلة الثانية دون الوطنية • 11:30

استراحة• 13:00

العمل في الجلسات العامة 

يديرها منسق الحوار تقرير يعده ويقدمه الميسرون حول الموضوعات الرئيسية )5 دقائق لكل مجموعة مناقشة(• 14:00

منسق الحوارمخلص للموضوعات الرئيسية يقدمه منسق الحوار • 15:00

استراحة• 15:15

منسق الحوار مناقشة مفتوحة حول الموضوعات الرئيسية في حوارات المرحلة الثانية • 15:30

منظم الحوارات الوطنية التطلع إلى تطوير المسار وبيان النوايا وااللتزامات في حوار المرحلة الثالثة • 16:45

منظم الحوارات الوطنيةتحية الوداع • 17:15



صفحة  31 من 33حوارات قمة النظم الغذائية      الكتيب اإلرشادي للدول األعضاء

مثال على جدول أعمال المرحلة الثالثة من حوار قمة الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية 

الشخص المسؤولالجلسةالتوقيت

08:00 ص
تسجيل المشاركين• 
إحاطة عن ميسري مجموعات المناقشة يقدمها منسق الحوار• 

 

عروض تقديمية عامة 

منظم الحوارات الوطنية ترحيب رسمي بجميع المشاركين: مقدمة للمرحلة الثالثة من الحوار الوطني• 08:30

 منظم الحوارات الوطنية عرض تقديمي أ( نتائج المرحلة الثانية؛ ب( مواد من مسارات العمل • 08:40
مع اآلخرين حسب االقتضاء

منظم ومنسق الحوار الوطنيمقترحات لصياغة ونسج المسار الوطني• 09:00

استراحة• 09:30 

مجموعات المناقشة 

في مجموعات المناقشةفترة المناقشة: صياغة ونسج عناصر المسار• 09:45

استراحة• 11:15

العمل في الجلسات العامة 

منسق الحوارتقرير يعده ويقدمه ميسرو الحوارات: عناصر المسار )5 دقائق لكل مجموعة مناقشة(• 11:30

منسق الحوارمناقشة يعقبها ملخص يقدمه منسق الحوار • 12:30

استراحة• 13:00

منظم ومنسق الحوار الوطني مقترحات ألصحاب المصلحة لتحديد بيانات النية الجماعية وااللتزامات • 14:00

في مجموعات المناقشة فترة المناقشة: تحديد بيانات النية وااللتزامات • 14:30

استراحة• 15:30

منسق الحوارتقرير يعده ويقدمه ميسري الحوارات: بيانات النية وااللتزامات• 15:45

منسق الحوارمناقشة يعقبها ملخص يقدمه منسق الحوار • 16:45

منظم الحوارات الوطنيةالخطوات التالية وتحية الوداع • 17:15



صفحة  32 من 33حوارات قمة النظم الغذائية      الكتيب اإلرشادي للدول األعضاء

المراجع

 جدول أعمال عام 2030 لخطة التنمية المستدامة: • 
https://susta	nablede	elopment.un.org/post2015/transform	ngourworld

 جدول أعمال أديس أبابا - تمويل التنمية • 
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda

 اتفاقية باريس: • 
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/engl	sh_par	s_agreement.pdf

 المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة: • 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

 قاعدة بيانات المراجعات الوطنية الطوعية: • 
https://susta	nablede	elopment.un.org/vnrs/

  تقرير التنمية المستدامة العالمية لعام 2019• 
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019 

https://sustainablede	elopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf :التقرير الكامل

 • :)SOFI حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2020 )تقرير 
 http://www.fao.org/publications/sofi/2020/en/

 تقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لعام 2019 حول األرض والمناخ: تقرير خاص حول• 
 تغير المناخ واألرض. ملخص لواضعي السياسات: 

https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/

 IPBES - تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية )2019(:• 
https://ipbes.net/global-assessment

 لجنة األمن الغذائي العالمي:• 
https://cfs-products.ifad.org/

 توفر قاعدة البيانات وصوالً سهالً إلى منتجات CFS، مثل المبادئ التوجيهية الطوعية،• 
توصيات ومبادئ السياسة: 

https://cfs-products.ifad.org/
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 تم تطوير هذا الدليل بواسطة 4SD - المهارات والنظم وأوجه التآزر من أجل التنمية المستدامة،
باالشتراك مع أمانة قمة النظم الغذائية.

)www.biscuittowndesigns.com( التصميم: إسترا أرزوال

التحرير والتدقيق اللغوي: ألكسندرا النج لوسيني، والزميل جيه إيه النج وجيميما ويليامز

جهات االتصال الرئيسية
إذا كانت لديك أية أسئلة أو كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، 
وأرسل   summ	td	alogues.org الحوارات  بوابة  في  التسجيل  فالرجاء 

استفسارك عبر مكتب المساعدة.

مالحظات ختامية
يرجى مالحظة أن هذا هو اإلصدار 1.0 من الكتيب اإلرشادي لحوارات قمة الدول 
للحوارات  اإلرشادي  الكتيب  إصدار  يسبق  وهو  الغذائية،  النظم  بشأن  األعضاء 
المستقلة. سيتم تضمين الروابط الخاصة بهذا الكتيب وغيره من الموارد األخرى 
لجميع  وإبالغها  الحوارات  بوابة  على  تحميلها  تم  التي  الالحقة  اإلصدارات  في 

المشتركين في النشرة اإلخبارية لحوارات القمة.


