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 الملخص التنفيذي 

 مقدمة

)المشار إليها فيما بعد باسم "القمة"(، في أن النظم الغذائية الوطنية    2021قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية  يتمثل الهدف العام من   

  2030يجب أن تقدم أكبر مساهمة ممكنة لتلبية احتياجات الناس وكوكب األرض على النحو المنصوص عليه في جدول أعمال عام  

لواسعة في التحضير للقمة من خالل الدعوة  المشاركة ا  دكتورة أغنيس كاليباتالخطة التنمية المستدامة.  تشجع المبعوثة الخاصة  

 للمشاركة في حوارات أصحاب المصلحة المتعددين لتشكيل مالمح مستقبل نظمهم الغذائية الوطنية.   

, )تم االكتفاء باإلشارة إليها هنا بمصطلح "الحوارات"(, بمثابة فرص سانحة أمام  (FSSDsحوارات قمة النظم الغذائية )  تعد

يتم تنظيم حوارات الدول    ن أصحاب المصلحة للمشاركة في تشكيل مالمح النظم الغذائية في المستقبل.مجموعة متنوعة م

األعضاء والمستقلة والعالمية استعداًدا للقمة من قبل منظمي الحوار الذين يتحملون مسؤولية تصميم الحوار وإجرائه وإعداد  

 التقارير عنه. 

يتم تشجيع منظمي االجتماعات على   

استخدام الحق في الحصول على الغذاء  

الكافي وحقوق اإلنسان األخرى وخطة 

كأساس  2030التنمية المستدامة لعام 

الجتماعات للحوارات. يضمن منظمو ا

أيًضا أن المشاركين في الحوارات 

 مبادئ المشاركة المتعلقة بالقمةيجسدون 

: التصرف بشكل عاجل، وااللتزام وهي

بعقد قمة ناجحة، واحترام وجهات النظر 

لفة، واالعتراف بتعقيد النظم الغذائية،  المخت

بما في ذلك تنوع أصحاب المصلحة،  

والبناء على السياسات الحالية والمبادرات، 

وتعزيز الثقة من خالل ضمان عدم الكشف  

عن هوية األفراد المشاركين من خالل  

المالحظات التي يتم إبداؤها في الحوارات.   

منظمي حوارات الدول يتم ترشيح 

من قبل حكوماتهم، بدعم من   ءاألعضا

فرق الدعم، ويتم تقديم التوجيه والدعم لهم  

 التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. 4SDمن خالل شراكة بين األمانة العامة لقمة األمم المتحدة والمؤسسة االجتماعية 

يستند هذا التقرير إلى تجميع لنماذج المالحظات الرسمية المستمدة من حوارات الدول األعضاء التي تلقتها خدمة دعم  

 . 2021أغسطس   15الحوارات قبل  

، ويحدد األنماط المختلفة ويتناول بالتحليل أهميتها في سياق االحتياجات والفرص يلخص هذا التقرير نتائج تلك الحوارات 

بعد حوارات الدول األعضاء، يتم إبراز المسارات المتبعة نحو تحقيق أنظمة غذائية مستدامة     واإلقليمية والعالمية.الوطنية  

في عدد متزايد من البلدان.  يتناول هذا التقرير أيًضا وصف التقدم الذي تم إحرازه في    2030ومنصفة ومرنة بحلول عام  

 تطوير المسارات.  

في الوقت المناسب،  تلك المسارات في دعم تحقيق تحول واسع النطاق في جميع النظم الغذائيةيتمثل الطموح العام في 

من خالل التزامات أصحاب المصلحة.  ستستفيد الدول من مساراتها بينما تمضي قُدًما في جهودها الوطنية إلحداث 

ت، وغالبًا ما ترتبط بالدول األخرى الموجودة التحول في النظم الغذائية.  من المتوقع أن تعمل الدول معًا في دفع التحوال

 في منطقتهم، مع اغتنام الفرص للمشاركة مع بعضها البعض والتعلم من خبراتهم الجماعية.   

الحظات الرسمية حول حوارات مصدر البيانات: مسارات ونماذج الم 

 الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية
 

من نماذج  405، تحليل المشاركين، يرتكز على 2القسم  •

لحوارات الدول األعضاء المنشورة على   المالحظات الرسمية

 . 2021أغسطس  15بحلول   دولة 92البوابة بواسطة 
 

من نماذج  446، تحليل نتائج الحوارات، يرتكز على 3القسم   •

لحوارات الدول األعضاء المنشورة على   المالحظات الرسمية

 . 2021أغسطس  23بحلول دولة  105البوابة بواسطة 

 

تم   مسارات 8، الذي يركز على المسارات، على  4يعتمد القسم   •

مسودة أولية لوثائق المسارات تمت   19تحميلها على البوابة و 

 .2021سبتمبر  6مشاركتها قبل النشر بحلول 

https://summitdialogues.org/overview/un-food-systems-summit-principles-for-engagement/
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ستزداد تلك الجهود المبذولة من البلدان المتعددة وأصحاب المصلحة المتعددين، والمبنية على حوارات الدول األعضاء 

وسيتم دعمها بآليات الدعم التي تستجيب   .2023إلى  2021واقف اإلقليمية، في فترة السنتين والمسارات الوطنية والم

( تعزيز 2( تمكين جميع الناس من الحصول على تغذية جيدة ؛ 1الحتياجات الدولة التي تغطي خمسة مجاالت عمل هي: 

( بناء القدرة 4( النهوض بسبل العيش العادلة والعمل الالئق وتمكين المجتمعات ؛ 3حلول اإلنتاج القائمة على الطبيعة ؛ 

( دعم وسائل التنفيذ بما في ذلك من خالل التحالفات  5التحمل والتكيف مع مكامن الضعف والصدمات والضغوط ؛ على 

 المحلية واإلقليمية والعالمية.  يتم اآلن استكشاف هذه االحتماالت من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين.   

ز والتحقق من الصحة والتنفيذ واالتصال بين المسارات على كما يتم النظر أيًضا في الترتيبات الالزمة لدعم التعزي

جنبًا إلى جنب مع إبراز مقترحات للحفاظ على الطاقة والحماس لدى أصحاب المصلحة   المستويين الوطني واإلقليمي

 المتعددين الذين يعملون في العامين المقبلين من أجل إثراء التحول إلى نظم غذائية تناسب المستقبل. 

 بعد قسم   قسم من

ينقسم هذا التقرير التجميعي إلى ستة أقسام تقود القارئ خالل عملية تهدف إلى فهم الكم الهائل من البيانات التي يتم  
 االستناد إليها.

 

 التقدم المحرز في حوارات الدول األعضاء .1
للنظم الغذائية. إنه يوفر شرًحا ألسباب  يتضمن هذا القسم وصفاً للتقدم المحرز في الحوارات المتعلقة بقمة األمم المتحدة 

فعالية الحوارات وبرنامج حوارات قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية. يتم شرح دور منظم حوارات الدول األعضاء  

وإجراءات حوارات الدول األعضاء، مما يوضح كيف أدت هذه العملية إلى تكوين "مسارات". يتم إنشاء روابط لعملية  

ستقلة والطرق التي تم بها اإلعالن عن تلك الحوارات من قبل الدول األعضاء بالتزامن مع خدمة دعم  الحوارات الم

 حوارات قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية.

 

 تحليل المشاركين  .2
يصف هذا القسم أعداد المشاركين وسماتهم وانتماءاتهم في "الحوارات" الستكشاف اتجاهات المشاركة بمرور 

الوقت.  وهو يستكشف المشاركة الكلية والنسبية حسب الجنس والعمر والقطاع ومجموعة أصحاب المصلحة.  

إنه يوضح الدوائر متزايدة التوسع باستمرار لمشاركة أصحاب المصلحة والتي حدثت في العديد من تطورات 

 الحوارات الوطنية ويلفت االنتباه إلى الظروف الجديرة بالمالحظة. 

 

 النظم الغذائية تناسب المستقبل والتقارب في نتائج الحوارات ضمان أن .3

يستخدم هذا القسم، كمصدر، نماذج المالحظات الرسمية التي أفصح عنها منظمو الدول األعضاء بعد حواراتهم 

لتشكيل تقريًرا تجميعيًا موحًدا يضم نتائج الحوار. يتم تحديد مجاالت التقارب وتوليفها معًا في تسلسل سردي.  

ر عن نيتها الستخدام أدوات التغيير باعتبارها يُشار إلى الطرق التي تتبعها الدول األعضاء لتحديد والتعبي

محفزات مهمة إلحداث التحّول في النظم الغذائية. تعتبر أوجه االختالف المشتركة أيًضا مؤشرات مهمة 

 للقرارات والمفاضالت التي يجب معالجتها خالل العقد القادم.   

 

 مسارات التحول في النظم الغذائية بالدول األعضاء  .4

سم كيف أدى تقدم الحوارات إلى تطوير "المسارات" ويعتمد على المسارات المنشورة بالفعل على  يشرح هذا الق

البوابة، أو مشاركتها كمرفقات لنماذج المالحظات الرسمية أو مشاركتها في شكل مسودة أولية مع خدمة دعم  

ؤاها لمستقبل نظمها  حوارات قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية. إنه يوضح كيف تصف الدول األعضاء ر

الغذائية، وكيف تم تأطير هذه المسارات حول أهداف القمة واإلجراءات والقرارات وااللتزامات الالزمة حتى 

 تحقق تلك المسارات طموحاتها.

 

 إسهامات من أجل التنفيذ .5

فادة من يتناول هذا القسم الحوكمة والعالقات التي تميز الدول األعضاء حسب الضرورة بحيث تتحقق االست

الزخم الناتج عن التقدم المحرز في الحوارات وتطوير المسارات. وينصب التركيز على آليات الحوكمة التي 

تتمحور حول الناس و أصحاب المصلحة المتعددين حيث يُنظر إلى النظم الغذائية على أنها مشكلة في جميع 
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المستمر في إدارة النظم الغذائية جنبًا إلى جنب مع الواليات القضائية. سيتم التوسع في نطاق الحاجة إلى التعلم 

 الشراكات العالمية التي ستكون مطلوبة. وهنا ستشهد الحوكمة مع الحوارات المستقلة مزيًدا من التطوير.
 

 اآلثار المترتبة على التنفيذ .6

لفترة عامين بعد القمة.  باالعتماد على تجربة تيسير برنامج الحوار، يحدد هذا القسم ست وظائف ستكون مهمة 

 وهي:

I.  ستحتاج الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة الموجودين داخل الدولة إلى فرص لدراسة نتائج القمة
 دراسة تحليلية وتوضيح نواياهم لفترة ما بعد القمة

II.  ستواصل الحكومات الوطنية عقد الحوارات، وتعزيز مسارات النظم الغذائية في المستقبل، وضمان

التحقق من صحة تلك المسارات، واستخدامها كأساس لتنفيذها ومراجعتها )وتكييفها وتعديالت( على 

 فترات منتظمة.

III.   ستتخذ الحكومات الوطنية خطوات استباقية في إشراك الفئات المستهدفة الرئيسية في حوارات ما بعد

 القمة وفي المسارات والتنفيذ والمراجعة 

IV. ة من الوصول إلى الخبرة المستندة إلى العلم والدعم التقني كجزء من آلية سيتم تمكين الحكومات الوطني

 دعم ُمدارة لمرحلة ما بعد القمة

V.  ستعمل الحكومات الوطنية على دفع عجلة التحول من خالل تسخير أدوات التغيير 

VI. ستستكشف الحكومات الوطنية خيارات حوكمة النظام الغذائي 

 استنتاجات ختامية 

عمل من خالل اتباع طريقة النظم الغذائية واضحة بشكل متزايد ألولئك المشاركين في حوارات الدول  أصبحت فائدة ال 

األعضاء في العام الماضي.  توفر حوارات الدول األعضاء فرًصا إلشراك العديد من مجموعات أصحاب المصلحة التي  

اق للنظم الغذائية التي ظهرت أثناء التحضير للقمة  لها مصلحة في النظم الغذائية في المستقبل.  إن النظرة الواسعة النط

تكشف عن أهمية الطرق متعددة التخصصات والقطاعات.  تناول العديد من أصحاب المصلحة المشاركين في تلك 

الحوارات الحديث عن الغذاء من منظور عالمية الحق في الحصول على غذاء كاٍف وجميع أهداف التنمية المستدامة 

هناك مناقشات ومجادالت حول نواتج النظام الغذائي التي ينبغي إعطاء األولوية لها.  تؤكد التفاعالت التي   السبعة عشر. 

حدثت أثناء الحوارات على قيمة النقاش الصريح حول األولويات، والمفاضالت التي تنطوي عليها، ال سيما إذا أقرت  

قدًما وال تخجل من التعقيد المتأصل في طريقة العمل  بوجود مجموعة من وجهات النظر الصحيحة حول كيفية المضي  

 هذه.   

من خالل تلك الحوارات، يعمل أصحاب المصلحة معًا لتوضيح رؤى أنظمة الغذاء في المستقبل، وتحديد أوجه االختالف  

والتعامل معها بنجاح، واستكشاف الخيارات التي يمكن من خاللها تغيير النظم الغذائية في الوقت الحالي، وتصميم 

يرات في الحياة .  لدى مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة  المسارات بحيث يتمكن أصحاب المصلحة من إحداث التغي

وجهات نظر متنوعة حول طرق عمل النظم الغذائية، وكذلك كيف يجب أن تتكيف وكيف يتم جعلها مرنة وقادرة على  

لى  التحمل في مواجهة الضغوط المحتملة.  تؤثر هذه االختالفات الملموسة التي تطرأ على شكل ومظهر النظم الغذائية ع 

 الطرق التي يرى بها أصحاب المصلحة المختلفون نقاط القوة ونقاط الضعف داخل نُظِمهم.   

فرًصا لتبادل وجهات نظر أصحاب المصلحة المختلفة وفحصها ومناقشتها، وحتى  FSSتوفر حوارات قمة النظم الغذائية  

وضع أفضل يمكنهم من ضبط اتساق   يدرك أصحاب المصلحة قيمة العالقات والروابط الموجودة بينهم.  ويصبح في

 الجهود وزيادة األثر.  

في تنسيق الجهود الالزمة إلحداث التحول في النظم  FSSستساعد المسارات الناشئة عن حوارات قمة النظم الغذائية 

قدة بين أصحاب الغذائية.  وهي مبنية على االستراتيجيات الغذائية الوطنية القائمة ونتائج برامج الحوارات الوطنية المنع

المصلحة المتعددين.  تتسم معظم المسارات بأنها عالية المستوى واستراتيجية، وتجمع بين الرؤى حول أنواع النظم  

، مع وصف لطرق تحقيق هذه الرؤى على أفضل وجه،  2030الغذائية المطلوبة في المستقبل، مع التركيز على عام 

في األشهر الستة التي تلي انعقاد القمة،   ث التغيير في تلك النُظم.  والتأكيد على أفضل طريقة لدعم وحوكمة إحدا

ستواصل خدمة دعم الحوارات دعم منظمي الحوارات الوطنيين والمنظمات اإلقليمية أثناء قيامهم بتطوير المسارات 

 وتحديد األولويات والسعي للترابط مع اآلخرين.
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حواًرا للدول األعضاء وتم تحميل  601, مجموعه iاإلعالن عن ما  في وقت نشر هذا التقرير التجميعي، تم -تحديث  

 وثيقة مسار وطني على البوابة. 81


