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ك    18عىل مدى   ي خضم جائحة غبر مسبوقة، أشر
ي جهد شهًرا، وف 

ي عقدها األمير  العام الناس من جميع أنحاء العالم ف 
مؤتمر قمة النظم الغذائية الت 

 . 2030طموح لترسي    ع العمل عىل تحويل النظم الغذائية لتحقيق رؤية جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 

ز مختلف أصحاب المصلحة عىل التعهد  
ّ
ية للتعبئة العامة العالمية وحف ل مؤتمر قمة النظم الغذائية لحظة تحفبر 

ّ
ي سياق "عقد العمل"، شك

امات ف  بالب  

اك أكب   الحوارات" عىل إشر العملية. عمل "برنامج  ي هذه 
للتطبيق. وقد لعبت حوارات مؤتمر قمة النظم الغذائية دوًرا حاسًما ف  من مائة ألف   قابلة 

شخص من مختلف أنحاء العالم؛ األشخاص الذين عرضوا تقديم المساعدة لضمان أن تكون 

ي اتخاذ إجراءات حقيقية نحو 
ي مؤتمر القمة والجادين ف 

ة ف  وجهات نظرهم بمثابة مساهمة مباشر

ي النظم الغذائية.  
ي ف   إحداث تغيبر إيجابر

ا الثالثة  المكونات  أحد  هي  المستقلة  الغذائية الحوارات  النظم  قمة  مؤتمر  لحوارات  لرئيسية 
(FSSD  ،) ألي يمكن  العالمية.  والحوارات  األعضاء  الدول  حوارات  هما  اآلخران  والمكونان 

ي أي مكان.  
تعتبر الحوارات المستقلة )المشار إليها  مجموعة مهتمة أن تعقد حوارات مستقلة ف 

ي الجمع بير  مخ
تلف األشخاص حول مجموعة متنوعة  فيما يىلي باسم "الحوارات"( ذات قيمة ف 

ي جميع السياقات. 
ي العمل ف 

ي مؤتمر القمة وبناء الزخم الالزم له وللترسي    ع ف 
من القضايا للتفكبر ف 

ي  
إن لتواصل الناس وتفاعلهم حول قضايا النظم الغذائية ومستقبل األغذية والزراعة له قيمة ف 

ي تنشأ من الحوارات. 
الت  المادة  ا عن 

ً
إرشادات مهمة ومدروسة   حد ذاته وبعيد الحوارات  ر 

ِّ
توف

 بشأن كيفية تحويل النظم الغذائية وتنفيذ الحلول.  

الغرض من هذا التقرير التجميعي المستقل هو إثراء المداوالت المؤدية إىل مؤتمر القمة وأثناءه  
جاع تقارير   ي اسب 

ها وتنظيمها و    الحوار المستقل وما بعده. تضمنت عملية التقرير التوليف  ترمبر 
ي جميع  

ي هذا التقرير التوليف 
وتحليلها لتحديد المواضيع واألنماط الناشئة عن الحوارات. وترد ف 

دمت بحلول  447تقارير الحوار المستقل البالغ عددها 
ُ
ي ق

. كان  2021تموز/يوليو  23تقريًرا الت 

مبر  النتائج وتحليلها وكتابة   ورًيا إلتاحة الوقت لب  ي ض 
ي الوقت  هذا الموعد النهاب 

هذا التقرير ف 
التقرير قيد   ي لهذا 

الموعد النهاب  المقدمة بعد  القمة. ال تزال التقارير  المناسب إلثراء مداوالت 
ي قاعدة بيانات تقارير الحوارات المستقلة النهائية والشاملة، وستستمر 

مبر  وسيتم تضمينها ف  الب 
ي أعقاب 

ي المستقبىلي ف 
ي تقديم معلومات عن العمل التوليف 

 مؤتمر القمة. ف 

بعض   ويورد  للغاية،  موجز  بعضها  ونوعيتها.  التقارير  عمق  ي 
ف  ا  ً ا كببر

ً
تباين الحوار  تقارير  ظهر 

ُ
ت

النقاط البارزة. وبعضها مفّصل مع روابط للمستندات الداعمة. يمكن الوصول إىل جميع تقارير  
( نت  اإلنب  عبر  الحوارات  بوابة  عىل  https://summitdialogues.org/explore-الحوار 

ialoguesd/  .) 
  
ً
ي ظهرت عبر التقارير ولكنه ليس بديال

 عامة عن الموضوعات الت 
ً
ي لمحة

يقدم هذا التقرير التوليف 
ب تقييًما للحوارات ولكنه  ي 

التوليف  التقرير  ُيعتبر  التقارير بحد ذاتها. ال  األحرى عملية  عن قراءة 
 صنع معت  لتسليط الضوء عىل األنماط السائدة عبر الحوارات.  

  
ً
ط هذا الموجز التنفيذي الضوء عىل اإلرشادات المقدمة. سيوفر مي   هذا التقرير تفصيال

ّ
سيسل

 ووثائق داعمة لهذه المواضيع اإلرشادية من الحوارات.  
 

 
 
 
 
 

موضوًعا للحوار   15أولويات الحوار: أهم 
 المستقل  

، تم تسجيل ما 2021آب/أغسطس  13حت  
حواًرا. يتضّمن هذا العدد  850مجموعه 

عقد بعد.  
ُ
الحوارات المسجلة والمقررة ولكن لم ت

ي ُعقدت ولكن لم  
ا الحوارات الت 

ً
ويتضّمن أيض

 عىل ذلك، غطت  
ً
نرسر التقارير بشأنها بعد. عالوة

ُ
ت

ي بعض األحيان مواضيًعا وقضايا  
الحوارات ف 

علن عنها، ومن ثم لم تكن مختلفة عن تل
ُ
ي أ
ك الت 

ر 
ّ
 للمحتوى. ومع ذلك، توف

ً
العناوين دائًما مطابقة

 عىل  15أهم 
ً
ي عناوين الحوار نافذة

موضوًعا ف 
ي أثارت أكبر قدر من االهتمام بير  

القضايا الت 
 منظمي الحوار.  

 االستدامة/النظم الغذائية المستدامة   .1
 مشاركة الشباب .2
 المزارعون  .3
 التغذية .4
 الغذائية النظم .5
 المرونة .6
 المرأة/النوع االجتماعي  .7
ي  .8

ّ المناخ   التغبر
 التحويل .9

ي   .10
 األمن الغذاب 

 االبتكار  .11
 الغذاء للجميع  .12
 الزراعة .13
 اإلدماج  .14
 التمويل واالستثمار  .15
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 بناًء عىل التقارير التوليفية المؤقتة السابقة 

ي 
دت ف 

ّ
ي ُحد

ي تحدد جدول األعمال والت 
ي أيار/مايو، المواضيع واألفكار الرئيسية الت 

ي المؤقت األول، الذي صدر ف 
تقريرا    17  استعرض التقرير التوليف 

ي بتوليف  
نت. قام التقرير المؤقت الثاب  من تقارير مؤتمر   103أولًيا عن شكل المالحظات عىل الحوار المستقل والمقدمة إىل بوابة الحوارات عبر اإلنب 

ة 2021المقدمة حت  نهاية أيار/مايو  (  FSSDقمة النظم الغذائية ) ي الفب 
ي روما ف 

ي كمدخل إىل مؤتمر ما قبل القمة الذي ُعقد ف 
خدم التقرير الثاب 

ُ
. واست

ي الثالث كمساهمة ومورد لمؤتمر قمة األمم الم  28إىل    26من  
ي مدينة  تموز/يوليو. تم إعداد هذا التقرير التوليف 

تحدة للنظم الغذائية الذي سُيعقد ف 
ي أيلول/سبتمبر 

 . 2021نيويورك ف 

 
 

 بيانات المشاركير  

. شارك ما مجموعه    416تقريًرا تم تقديمها، تضمن    447ومن بير    ي بلغ عددها    40  978منها بيانات عن المشاركير 
ي تلك الحوارات الت 

ا ف 
ً
 416مشارك

ا. تضّمن حواىلي ثلث )  62شخصا بمتوسط    99فيها  حواًرا، وبلغ متوسط عدد المشاركير   
ً
مشارك. كانت بيانات    100%( الجلسات أكب  من  31مشارك

ين ) 358النوع االجتماعي متاحة ل   ، كان عدد الذكور الحاض    49أو   16878حواًرا. من بير  أولئك الذين أبلغوا عن بيانات النوع االجتماعي
ً
%( أكبر قليال

ي 4%، ولم ُيبلغ 47و أ  16023من عدد اإلناث )
(. وقد شارك كال الجنسير  ف  من هذه الحوارات. تضمنت معظم الحوارات   356% عن النوع االجتماعي

اوح من   ي تب 
حواًرا أشخاًصا يبلغون من    27عاًما وتضّمن    18. تضمن ستون حواًرا مشاركير  تقل أعمارهم عن  65إىل    19تمثيالت للفئات العمرية الت 

.   عاًما أو  80العمر   أكبر

 

 مواضيع من الحوارات المستقلة 

نت حت     447موضوًعا إرشادًيا تستند إىل    22يقدم هذا التقرير   . 2021تموز/يوليو    23تقريًرا عن نماذج التعليقات المقدمة إىل بوابة الحوار عبر اإلنب 

، تم تحديد الموضوعات مبر  المتعمق ذاتها مثل التقريرين المؤقتير   األبرز وذات الصلة ووضع تقرير بها هنا.  باستخدام عملية الب 

ي مي   التقرير. وسينرسر جزء ثاٍن من هذا التقرير عىل موقع مجتمع مؤت
ح موسع واقتباسات داعمة مفصلة ف  مر  ويرد أدناه عرض لكل موضوع، مع شر

ي تقدم رؤى أعمق عن كل موضوع من المواضيع ال  
نت لتوفبر الكثبر من االقتباسات الت   . 22القمة عىل شبكة اإلنب 

(dialogues-https://foodsystems.community/communities/summit/) 

 
ي ويقدم تعليقات الحوار كإجابات عىل أربعة أسئلة: 

 ينظم هذا التقرير التوليف 

 ما هي تحوالت النظم الغذائية الالزمة والمتصورة؟   

ي  
 تحويل النظم الغذائية؟ من يجب أن يشارك ف 

ي النظم الغذائية؟  
ي إجراء التحويل ف 

 كيف ينبع 

 ما هي عوامل النجاح الرئيسية للنتائج التحويلية؟  

 

 لتحويل النظم الغذائية  22المواضيع التوجيهية ال  
 

ر   التوجيه بشأن ما هو مطلوب ومتصوَّ
   تحويل النظم الغذائية .1

ة ومهمة وعميق ات كببر ي تغيبر
كبر  الضيق. التحويل يعت  امج ذات الب  ي والمشاري    ع والبر  ة وواسعة تتجاوز اإلصالحات الجزئية والتغيبر التدريجر

 
 ضمان االستدامة وتعزيز المرونة  .2

ية والطبيعة مًعا، مع المرونة باعتبارها القدرة عىل التجديد والتكيف. والمرونة تدعم االستدامة.   تنطوي االستدامة عىل ازدهار البرسر
 

 اف أولوية جعل اإلنص .3
ي تحقيق اإلنصاف كمعيار ذي أولوية للحكم عىل حلول النظم الغذائية.  

ي الحوار عىل المساهمات ف 
د المشاركون ف 

ّ
 أك

 
ي تحويل النظم الغذائية 

 إرشادات حول من يجب أن يشارك ف 
ي النظم الغذائية  .4

 معاملة الجميع بوصفهم أصحاب مصلحة ف 
اك الجميع؛  ي إشر

ل الدعوة ف 
ّ
 .  لمساعدة مطلوبة من الجميعحيث اوتتمث
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 تنّوع القيمة واالنخراط بشكل شامل .5
ر التنوع واالنخراط عىل نحو شامل، وهما أمران أساسيان لتحقيق  

ّ
من شأن توسيع نطاق معاملة الجميع بوصفهم أصحاب مصلحة أن يقد

 اإلنصاف.  
 

 أولوية مسؤولية الحكومة ومساءلتها  .6
ي دفع عملية التحّول. 

 غالًبا ما ُينظر إىل الحكومات الوطنية عىل أنها الجهة الفاعلة الرئيسية ف 
 

اكات .7 ي الرسر
 المشاركة بصورة تعاونية ف 

ورة أن   ي تدعمها منصات وشبكات أصحاب المصلحة المتعددين، وض 
اكات التحويلية والتآزر والتحالفات الت  تدعو الحوارات إىل إقامة الرسر

اف باالختالالت . يجب االعب  ي
ي موازين القوى    تعمل جميع القطاعات وأصحاب المصلحة مع الحكومات من أجل تحويل النظام الغذاب 

ف 
 وإدارتها.  

 
 تضخيم األصوات المستبعدة تاريخًيا وتمكينها  .8

هم من صغار المنتجير  والشباب باعتبارهم من المحتاجير   طت الحوارات الضوء عىل النساء والشعوب األصلية وصغار المزارعير  وغبر
ّ
سل

 والمستحقير  لالهتمام والمشاركة بشكل خاص. 

 
 النظم الغذائ توجيهات بشأن كيفية تحويل

 تطبيق أنظمة التفكبر  .9
كبر  عليها بالنظم الغذائيةلقد أدى مؤتمر قمة النظم الغذائية إىل زيادة االهتمام   .والب 

  
 التعّرف عىل التعقيد  .10

ي مؤتمر قمة النظم الغذائية. 
ف به كمبدأ أساسي للمشاركة ف   إن التعقيد معب 

 
ي الغذاء  .11

 ضمان الحق ف 
دت الحوارات عىل أن من 

َّ
ا وعالمًيا لتحويل شد

ً
ر إطاًرا موحد

ّ
ر الغذاء عىل أنه حق، وليس مجرد سلعة قائمة عىل السوق، أن يوف شأن تصوُّ

 النظم الغذائية. 
 

للطبيعة  .12 اإليجابية  الحلول   دعم 
 من ذلك، جعل النظم الب

ً
ي تلحق بالنظم البيئية الغذائية، وبدال

ار الت  ي الطبيعة اإليجابية تجاوز الحد من األض 
يئية مزدهرة ومرنة. ويشمل تعت 

ي لألغذية: الزراعة اإليكولوجية والزراعة المتجددة والزراعة ال عضوية، هذا العديد من األساليب المستدامة لإلنتاج الزراعي واالستهالك البرسر
 من بير  أساليب أخرى ذات صلة.  

 
 وضع السياق والتوطير   .13

ي الحوار باستمرار عىل النظم الغذا
ئية المحلية، حيث تكون هناك حاجة إىل حلول مختلفة لسياقات مختلفة من خالل  أكد المشاركون ف 

 االبتكار والتكيف عىل أساس المكان. 
 

 التثقيف بشأن تحويل النظم الغذائية  .14
ي تغيبر وجهات النظر ومراجعة الروايات اإلشكالية. 

 من المحتمل أن يساعد التعليم ف 
 

   ابتكار ودمج ما هو مطبق بالفعل .15
ا تحديد ما هو فعال، والمحافظة عليه، والبناء عىل أساسه.  

ً
ه، واالبتكار، والتكيف ولكن يجب أيض  تغيبر ما يجب تغيبر

 

 ليةعوامل النجاح الرئيسية للنتائج التحوي
 توليد موارد مالية كافية للتعجيل بالتحول  .16

كما تحتاج كيفية إجراء االستثمارات إىل التحويل: تكلفة القروض    . ستكون هناك حاجة إىل استثمارات ضخمة لتحويل النظم الغذائية
ي تدعم تحويل النظم الغذائية.  

 والحصول عىل التمويل وسياسات التمويل الت 
 

 تحالفات والحلول المواءمة والتكامل بير  ال .17
ي الحوار هو 

 . تناولت عدة حوارات هذا المبدأ كمسألة تعاون وتنسيق. استكمال عمل اآلخرينومبدأ المشاركة ف 
 

 ضمان االنفتاح والشفافية .18
ي تنطبق عىل جميع جوانب عملية صنع القرارات المتعلقة بالنظم الغذائي

ل الشفافية مصدر قلق كببر ومتسق عبر الحوارات الت 
ّ
ة تشك
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 وتنفيذها.  
 

 العمل عىل وجه االستعجال  .19
ي الحوار.   العمل عىل وجه االستعجال

ي الحوار ومؤتمر القمة الذي أكده واحتضنه المشاركون ف 
 هو مبدأ آخر للمشاركة ف 

 
اعات والتفاوض بشأن المقايضات  .20  تسهيل تسوية الب  

اعات المقايضات مع التس ورة  جاء تسليط الضوء عىل الحاجة إىل تسوية الب   ي ض 
 ليم بأن الحاجة الملحة لتحويل النظم الغذائية تعت 

ا. 
ً
 أال تتحّول الخالفات إىل اختناقات تؤدي إىل إيقاف االنتقال إىل أنظمة أكب  استدامة وإنصاف

 
   بناء زخم التحول العالمي عبر النظم .21

وس كورونا وزيادة األدلة عىل حالة الطوارئ المناخية مع نوبات الطقس القاسية والحرائق والجفاف  كانت الحوارات تجري أثناء جائحة فبر
ي كثبر من األحيان أن إمكانية تحويل النظم الغذائية مرتبطة حتما وبشكل جوهري بتحول النظم  

ي الحوار ف 
والفيضانات. الحظ المشاركون ف 

 والصحية.   المناخية
 

   التعلم والتكيف من خالل التقييم المستمر  .22
ي تجري مناقشتها. تمت الدعوة إىل اتباع أساليب التقييم التقليد 

ية غالًبا ما ظهر الرصد والتقييم كموضوع شامل، بغض النظر عن القضية الت 
 فضال عن الحاجة إىل االبتكارات. 

عيد تجميع المواضيع التوج
ُ
اح    22يهية ال   باإلضافة إىل ذلك، أ ي أدناه القب 

ي الرسم البياب 
ل نظرية محتملة للتحول.   تسلسل المشاركةف 

ّ
ي تشك

 الت 
 

 تلخيص موجز للموضوعات اإلرشادية لحلول مؤتمر القمة

 

ي   22ال تعد الموضوعات اإلرشادية ال   
ر المشاركون ف 

ّ
ي يجب تناولها واحدة تلو األخرى. ويحذ

 الحوار من أن  مجرد قائمة مرجعية للمواضيع الت 
ي للوصول إىل الكتلة ا

 بما يكف 
ً
ات تحويلية. من غبر المحتمل أن تكون الحلول الفردية فّعالة لحرجة  الحلول المعزولة والمنعزلة لن تحقق تأثبر

ابط الب   ي دراسة الحلول لمعرفة الب 
ا واستدامة. ومن ثم، ينبع 

ً
ي يمكن أن تحيل النظم إىل مسارات جديدة أكب  إنصاف

ابط الت  اكمي والتفاعىلي والمب 
ي زخم متعاضد، إىل تغيبر النظم الغذائية. وقد برزت الحوارات إرشادات مهمة ومدروسة بشأن كيفية تحويل

ذ مًعا ف 
ّ
ف
ُ
النظم    الذي قد يؤدي، إذا ن

عرض المواضيع التوجيهية مجتمعة كإطار محتمل لنظرية التحويلالغذائية وتنفيذ الحلول.  
ُ
، ت ي و   وفيما يىلي

تقريًرا   443انبثقت عن توليف    الت 
 من تقارير التعليقات الحوارية. 

 
 ربط الحلول ونسجها مًعا من أجل التحويل 
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 ( 3و 2و 1)المواضيع التوجيهية  عادلة ومستدامةإن تحويل النظم الغذائية لتكون 
ابطة لتحوالت النظم الغذائية الرئيسية. وألن ال ابط بير  اإلنصاف واالستدامة والعمل عىل أساسهما باعتبارهما ركائز مب  ي رؤية الب 

نظم الغذائية  يعت 
ي (، فإن تحولها يتطلب أسلوًبا منهجًيا. يتضّمن  10)الموضوع    معقدة تمام باالعتماد ( تطوير الحلول وتنفيذها مع االه9)الموضوع    التفكبر المنهجر

األنظمة إن  الفاعلة.  المستويات والمبادرات والجهات  الديناميكية عبر  المشكلة، والتفاعالت  النظر، وتداخل حدود   المتبادل، وتنوع وجهات 
. سيتطلب (13)الموضوع    البد وأن تكون الحلولقابلة للتكيف مع السياقات المحلية المتنوعةالمعقدة غبر قابلة للتدخالت الموحدة، لذلك  

ي تحوالت النظم الغذائية وتحقيقها واستدامتها تعليًما يعمل عىل  
( الذي يشكل األساس 14)الموضوع    تغيبر وجهات النظر والعقلياتاالنخراط ف 

ة   ي 5)الموضوع    تقدير التنوع والمشاركة بشكل شامللتغيبر النظم. يجب أن تشمل وجهات النظر والعقليات المتغبر
أي    ( لضمان اإلنصاف ف 

 ناقًصا تاريخًيا حلول يتم تنفيذها. ويتطلب هذا  
ً
من النساء والشعوب األصلية والشباب والمزارعير  أصحاب   تضخيم األصوات الممثلة تمثيًل

ة )الموضوع  ورة أن تعمل الحلول عىل 8الحيازات الصغبر ي الحوار يحذرون وينصحون بض 
دمج  (. إن التحويل يتطلب االبتكار، لكن المشاركير  ف 

ي االبتكارات
ي الرأي؛ 15)الموضوع  ما يعمل بالفعل ف 

 إىل اختالفات ف 
ً
حات الحلول حتما ويجب تسهيل حل هذه المشكالت (. سوف تؤدي مقب 

اك جميع أصحاب المصلحة(. تبدأ عملية التحول 20)الموضوع  والتفاوض بشأنها  توىلي الحكومات الوطنية زمام ( مع 4)الموضوع  بتعبئة وإشر
اكات التعاونية( ولكن من خالل االنخراط 6الموضوع ) المبادرة ي أن يستند وضع تصور للحلول وتنفيذها إىل  7)الموضوع  بالرسر

ي  (. وينبع 
الحق ف 

ي الدليل 12)الموضوع    الحلول اإليجابية الطبيعية(. إن  11)الموضوع    الغذاء
ي يزدهر فيها البرسر والبيئة عىل حد سواء هي رؤية التحول. سيأب 

( الت 
مع    عىل ومتكاملةالتقدم  متسقة  وحلول  هذا  17)الموضوع    تحالفات  وسيستغرق كل  مالية(.  امات  والب   )الموضوع    استثمارات  (.  16هائلة 

(. تشمل عوامل النجاح  22)الموضوع    التقييم المستمر سيتطلب االستخدام المناسب والفعال والمتكيف للموارد التعلم والتكيف من خالل  
ي  19)الموضوع    العمل عىل نحو عاجل( و 18)الموضوع    لشفافيةاالنفتاح واالشاملة  

ي  (. سيتجىل النجاح ف 
الزخم الذي يعزز بعضه البعض والمبت 

والصحية  والمناخية  الغذئية  النظم  )الموضوع    عىل  التحويل     (. 21نحو 
 
 

  مناقشة اآلثار المواضيعية التوجيهية

م هذا التقرير ثمانية آثار ناشئة  باالنتقال إىل ما هو أبعد من عرض نتائج الحوار لمن
ِّ
، يقد ي

اقشة وتفسبر آثارها كجزء من عملية تكوين المعت  التوليف 
ي قدمها فريق تقييم 22عن المبادئ التوجيهية ال  

ات المستقلة الت  ي التقارير إلعالم وتحفبر  مداوالت مؤتمر   Blue Marble. هذه هي التفسبر
ومؤلف 

 تحويل النظم الغذائية بوجه عام.  القمة عىل وجه التحديد ومداوالت

ي نفكر ونتكلم بها أمر مهم  .1
 إن الكيفية الت 

ا عىل محتوى  ً إن لكيفية صياغة الحوارات المستقلة، وكيفية تدريب منظمي الحوارات، وكيفية تنظيم تقارير التعليقات عىل الحوار تأثبر
 الحوارات وعمليتها عىل حد سواء. 

 

 المبادئ مهمة  .2

ي مؤتمر القمة أمام منظمي الحوار والمشاركير  فيه. وقد أثر ذلك  أدت عملية  
الحوار بأكملها من البداية إىل النهاية إىل إبقاء مبادئ المشاركة ف 

ا. 
ً
ي هذا التقرير وأحدث اختالف

ي ما تمخضت عنه الحوارات كما مثلتها المواضيع التوجيهية ف 
 ف 
 

 تركبر  مؤتمر قمة النظم الغذائية عىل النظم .3

ه. وقد لوحظ تصاعد لغة    بالنظم الغذائيةمؤتمر قمة النظم الغذائية إىل زيادة االهتمام  أدى   وبالغتها بشكل ملحوظ. ال يزال    النظموتركبر 
ا. 
ً
 التفكبر بشكل منظم ناشئ

 

 تفاهمات معقدة  .4

ا، بالتوافق مع تفكبر النظم، تعتبر جوه
ً
تبة عىل االنتقال إىل تفاهمات أعمق تعقيد ي تصميم الحلول  إن اآلثار المب 

رية. إن إدراك التعقيد يعت 
 الالزمة للتكيف والمرونة والتفاعالت غبر الخطية وأوجه عدم اليقير  واالضطرابات والنظم الديناميكية. 

 

 التحويل .5

وري التأكد من أن ما يسم بالتحويل يشكل تحو  . من الض  ف تقارير الحوار باستمرار بأن تحول النظم الغذائية أمر حتمي . تعب 
ً
 ًل

 

 نظرية التحويل .6



 

 

vi 

وًعا. إنه متعدد األبعاد  ، المستند إىل الحوارات المستقلة، عناض لنظرية محتملة للتحول. التحول ليس مرسر ي
يتضمن هذا التقرير التوليف 

ومتعدد األوجه ومتعدد المستويات ويتخىط الحدود الوطنية وفرق التدخل المستقلة، عبر القطاعات والمصالح المتخصصة، ويربط بير  
 ، ويستمر عبر الزمن.  المحىلي والعالمي 

 
 

 تحويل الهياكل األساسية والهياكل األساسية اإلنمائية الدولية .7

ي تعيق االبتكار وتحويل مبادرات النظم الغذائية. يتعلق األمر بطرق ت 
ا هو تحول البنية التحتية األساسية الت  ً خطيط  ما لم تتم مناقشته كثبر

ي مجال التنمية الوطنية و 
امج ف  اإلقليمية والدولية وتصميمها وتمويلها وتنفيذها وإدارتها وتقييمها. إن تحويل النظم الغذائية المشاري    ع والبر

ب تحويل أنظمة الح
ّ
 وكمة واإلدارة والتنظيم اإلداري. سيتطل

 
 

 التحّول والشفافية .8

 
ً
اف لت الحاجة للشفافية أحد المواضيع الرئيسية الشاملة للحوارات المستقلة. تتضمن الحوارات اعب 

ّ
ا مفاده أن الشفافية تنطبق عىل شك

 جميع جوانب تحول النظم الغذائية، عىل جميع المستويات، من البداية إىل النهاية. 

 

ع إىل القمة وما بعدها  
ّ
 التطل

ة قبل القمة، فيجب أال تنتهي عملية الحوار هنا. وفيما يىلي خمس طرق يمكن أن تستمر بها  الحوارات المستقلة    عىل الرغم من أن هذا هو الخالصة األخبر
 إىل ما بعد مؤتمر القمة.  

  دعم الحوارات المستقلة بعد مؤتمر القمة •

ستهدف هذه الحوارات إلى إشراك المشاركين في )أ( التعّرف على ما تمخض عنه مؤتمر القمة و)ب( مناقشة كيف يمكنهم المشاركة في  

 .تحويل النظم الغذائية في مجاالت عملهم الخاصة

 

  الحفاظ على قاعدة بيانات الحوارات المستقلة لتكون متاحة للبحث والتقييم اإلضافيين  •

وبشكل عام، يمكن استخدام البيانات في البحوث المتعلقة بمفاهيم تحول النظم الغذائية، وتحليل أعمق، وكمورد لألطروحات الجامعية، 

الوصول إلى قاعدة البيانات، بعض المعالجة. يمكن إيداع قاعدة البيانات في  والرسائل الجامعية، واالستفسارات العلمية. سيتطلّب تيسير 

 جامعة أو اتحاد لديه خبرة في إدارة قواعد البيانات هذه.  

 

   تدريب وإشراك ميسري النظم الغذائية •

الغذائية وتنفيذها وتقييمها. هناك  أنتجت الحوارات قوائم طويلة من المقايضات المعقدة التي سيتعين التعامل معها في تصميم تحوالت النظم 

حاجة إلى معرفة ومهارات خاصة لتسهيل المفاوضات بين مختلف أصحاب المصلحة ومصالحهم المتنافسة. يحتمل أن يكون إنشاء ودعم 

 ل النظم الغذائية. المزيد من المتخصصين في تيسير أنظمة الغذاء لتوفير تلك الخبرة الالزمة حالً شامالً لدعم جميع الحلول األخرى لتحوي

 

 استكشف المزيد عن "الغوص العميق" في القضايا الحرجة  •

مجاال مشتركا من مجاالت التوجيه المستمدة من جميع تقارير الحوار. تشكل  22يوفر توليفنا الموضوعي صورة بانورامية كبيرة لـ 

  النظم الغذائية. الحوارات موردًا غنيًا لمواصلة استكشاف القضايا الرئيسية المتصلة بتحويل

. 

 . تقييم تحويل النظم الغذائية •

حاليًا،  يمكن للمواضيع التوجيهية الواردة في هذا التقرير التوليفي أن توفر أساسا لرصد وتقييم التقدم المحرز على نحو أكثر منهجية وشمواًل. 

 يما يتعلق بوالية تقييم النظم الغذائية بطريقة شاملة.  هناك فجوة في هيكل التقييم العالمي الحالي، بما في ذلك داخل األمم المتحدة، ف


