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الملخص التنفيذي
مقدمة
يتمثل الهدف العام من قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية ( 2021المشار إليها فيما بعد باسم "القمة") ،في أن النظم الغذائية الوطنية
يجب أن تقدم أكبر مساهمة ممكنة لتلبية احتياجات الناس وكوكب األرض على النحو المنصوص عليه في جدول أعمال عام 2030
لخطة التنمية المستدامة .تشجع المبعوثة الخاصة دكتورة أغنيس كاليباتا المشاركة الواسعة في التحضير للقمة من خالل الدعوة
للمشاركة في حوارات أصحاب المصلحة المتعددين لتشكيل مالمح مستقبل نظمهم الغذائية الوطنية.

تعد حوارات قمة النظم الغذائية (( ,)FSSDsتم االكتفاء باإلشارة إليها هنا بمصطلح "الحوارات") ,بمثابة فرص سانحة أمام
مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة للمشاركة في تشكيل مالمح النظم الغذائية في المستقبل .يتم تنظيم حوارات الدول
األعضاء والمستقلة والعالمية استعدادًا للقمة من قبل منظمي الحوار الذين يتحملون مسؤولية تصميم الحوار وإجرائه وإعداد
التقارير عنه.
يتم تشجيع منظمي الحوارات على
مصدر البيانات :مسارات ونماذج المالحظات الرسمية حول حوارات
استخدام الحق في الحصول على الغذاء
الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية
الكافي وحقوق اإلنسان األخرى وخطة
التنمية المستدامة لعام  2030كأساس
القسم  ،2تحليل المشاركين ،يرتكز على  405من نماذج
•
للحوارات .يضمن منظمو الحوارات أيضًا
المالحظات الرسمية لحوارات الدول األعضاء المنشورة على
البوابة بواسطة  92دولة بحلول  15أغسطس .2021
أن المشاركين في الحوارات يجسدون
مبادئ المشاركة المتعلقة بالقمة وهي:
القسم  ،3تحليل نتائج الحوارات ،يرتكز على  446من نماذج
•
التصرف بشكل عاجل ،وااللتزام بعقد قمة
على
المنشورة
األعضاء
الدول
لحوارات
الرسمية
المالحظات
ناجحة ،واحترام وجهات النظر المختلفة،
البوابة بواسطة  105دولة بحلول  23أغسطس .2021
واالعتراف بتعقيد النظم الغذائية ،بما في
ذلك تنوع أصحاب المصلحة ،والبناء على
•
يعتمد القسم  ،4الذي يركز على المسارات ،على  8مسارات تم السياسات الحالية والمبادرات ،وتعزيز
تمت
المسارات
لوثائق
أولية
مسودة
19
و
البوابة
على
تحميلها
الثقة من خالل ضمان عدم الكشف عن
مشاركتها قبل النشر بحلول  6سبتمبر .2021
هوية األفراد المشاركين من خالل
المالحظات التي يتم إبداؤها في الحوارات.
يتم ترشيح منظمي حوارات الدول
األعضاء من قبل حكوماتهم ،بدعم من
فرق الدعم ،ويتم تقديم التوجيه والدعم لهم
من خالل شراكة بين األمانة العامة لقمة األمم المتحدة والمؤسسة االجتماعية  4SDالتي تتخذ من سويسرا مقرا ً لها.
يستند هذا التقرير إلى تجميع لنماذج المالحظات الرسمية المستمدة من حوارات الدول األعضاء التي تلقتها خدمة دعم
الحوارات قبل  15أغسطس .2021
يلخص هذا التقرير نتائج تلك الحوارات ،ويحدد األنماط المختلفة ويتناول بالتحليل أهميتها في سياق االحتياجات والفرص
الوطنية واإلقليمية والعالمية .بعد حوارات الدول األعضاء ،يتم إبراز المسارات المتبعة نحو تحقيق أنظمة غذائية مستدامة
ومنصفة ومرنة بحلول عام  2030في عدد متزايد من البلدان .يتناول هذا التقرير أيضًا وصف التقدم الذي تم إحرازه في
تطوير المسارات.
يتمثل الطموح العام في تلك المسارات في دعم تحقيق تحول واسع النطاق في جميع النظم الغذائية في الوقت المناسب،
من خالل التزامات أصحاب المصلحة .ستستفيد الدول من مساراتها بينما تمضي قُد ًما في جهودها الوطنية إلحداث
التحول في النظم الغذائية .من المتوقع أن تعمل الدول م ًعا في دفع التحوالت ،وغالبًا ما ترتبط بالدول األخرى الموجودة
في منطقتهم ،مع اغتنام الفرص للمشاركة مع بعضها البعض والتعلم من خبراتهم الجماعية.
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ستزداد تلك الجهود المبذولة من البلدان المتعددة وأصحاب المصلحة المتعددين ،والمبنية على حوارات الدول األعضاء
والمسارات الوطنية والمواقف اإلقليمية ،في فترة السنتين  2021إلى  .2023وسيتم دعمها بآليات الدعم التي تستجيب
الحتياجات الدولة التي تغطي خمسة مجاالت عمل هي ) 1 :تمكين جميع الناس من الحصول على تغذية جيدة ؛  )2تعزيز
حلول اإلنتاج القائمة على الطبيعة ؛  ) 3النهوض بسبل العيش العادلة والعمل الالئق وتمكين المجتمعات ؛  )4بناء القدرة
على التحمل والتكيف مع مكامن الضعف والصدمات والضغوط ؛  ) 5دعم وسائل التنفيذ بما في ذلك من خالل التحالفات
المحلية واإلقليمية والعالمية .يتم اآلن استكشاف هذه االحتماالت من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين.
كما يتم النظر أيضًا في الترتيبات الالزمة لدعم التعزيز والتحقق من الصحة والتنفيذ واالتصال بين المسارات على
المستويين الوطني واإلقليمي جنبًا إلى جنب مع إبراز مقترحات للحفاظ على الطاقة والحماس لدى أصحاب المصلحة
المتعددين الذين يعملون في العامين المقبلين من أجل إثراء التحول إلى نظم غذائية تناسب المستقبل.

قسم من بعد قسم
ينقسم هذا التقرير التجميعي إلى ستة أقسام تقود القارئ خالل عملية تهدف إلى فهم الكم الهائل من البيانات التي يتم
االستناد إليها.
 .1التقدم المحرز في حوارات الدول األعضاء

يتضمن هذا القسم وصفا ً للتقدم المحرز في الحوارات المتعلقة بقمة األمم المتحدة للنظم الغذائية .إنه يوفر شر ًحا ألسباب
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
الحوارات المستقلة والطرق التي تم بها اإلعالن عن تلك الحوارات من قبل الدول األعضاء بالتزامن مع خدمة دعم
حوارات قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية.

 .2تحليل المشاركين
يصف هذا القسم أعداد المشاركين وسماتهم وانتماءاتهم في "الحوارات" الستكشاف اتجاهات المشاركة بمرور
الوقت .وهو يستكش ف 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.
 .3ضمان أن النظم الغذائية تناسب المستقبل والتقارب في نتائج الحوارات
يستخدم هذا القسم ،كمصدر ،نماذج المالحظات الرسمية التي أفصح عنها منظمو الدول األعضاء بعد حواراتهم
تقريرا تجميعيًا موحدًا يضم نتائج الحوار .يتم تحديد مجاالت التقارب وتوليفها معًا في تسلسل سردي.
لتشكيل
ً
يُشار إلى الطرق التي تتبعها الدول األعضاء لتحديد والتعبير عن نيتها الستخدام أدوات التغيير باعتبارها
التحول في النظم الغذائية .تعتبر أوجه االختالف المشتركة أيضًا مؤشرات مهمة
محفزات مهمة إلحداث
ّ
للقرارات والمفاضالت التي يجب معالجتها خالل العقد القادم.
 .4مسارات التحول في النظم الغذائية بالدول األعضاء
يشرح هذا القسم كيف أدى تقدم الحوارات إلى تطوير "المسارات" ويعتمد على المسارات المنشورة بالفعل على
البوابة ،أو مشاركتها كمرفقات لنماذج المالحظات الرسمية أو مشاركتها في شكل مسودة أولية مع خدمة دعم
حوارات قمة األمم المتح دة للنظم الغذائية .إنه يوضح كيف تصف الدول األعضاء رؤاها لمستقبل نظمها
الغذائية ،وكيف تم تأطير هذه المسارات حول أهداف القمة واإلجراءات والقرارات وااللتزامات الالزمة حتى
تحقق تلك المسارات طموحاتها.

 .5إسهامات من أجل التنفيذ
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يتناول هذا القسم الحوكمة والعالقات التي تميز الدول األعضاء حسب الضرورة بحيث تتحقق االستفادة من
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 ال غذائية على أنها مشكلة في جميع
الواليات القضائية .سيتم التوسع في نطاق الحاجة إلى التعلم المستمر في إدارة النظم الغذائية جنبًا إلى جنب مع
الشراكات العالمية التي ستكون مطلوبة .وهنا ستشهد الحوكمة مع الحوارات المستقلة مزيدًا من التطوير.
 .6اآلثار المترتبة على التنفيذ
باالعتماد على تجربة تيسير برنامج الحوار ،يحدد هذا القسم ست وظائف ستكون مهمة لفترة عامين بعد القمة.
وهي:
ستحتاج الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة الموجودين داخل الدولة إلى فرص لدراسة نتائج القمة
.I
دراسة تحليلية وتوضيح نواياهم لفترة ما بعد القمة
 .IIستواصل الحك ومات الوطنية عقد الحوارات ،وتعزيز مسارات النظم الغذائية في المستقبل ،وضمان
التحقق من صحة تلك المسارات ،واستخدامها كأساس لتنفيذها ومراجعتها (وتكييفها وتعديالت) على
فترات منتظمة.
ستتخذ الحكومات الوطنية خطوات استباقية في إشراك الفئات المستهدفة الرئيسية في حوارات ما بعد
.III
القمة وفي المسارات والتنفيذ والمراجعة
سيتم تمكين الحكومات الوطنية من الوصول إلى الخبرة المستندة إلى العلم والدعم التقني كجزء من آلية
.IV
دعم ُمدارة لمرحلة ما بعد القمة
ستعمل الحكومات الوطنية على دفع عجلة التحول من خالل تسخير أدوات التغيير
.V
 .VIستستكشف الحكومات الوطنية خيارات حوكمة النظام الغذائي

استنتاجات ختامية
أصبحت فائدة العمل من خالل اتباع طريقة النظم الغذائية واضحة بشكل متزايد ألولئك المشاركين في حوارات الدول
صا إلشراك العديد من مجموعات أصحاب المصلحة التي
األعضاء في العام الماضي .توفر حوارات الدول األعضاء فر ً
لها مصلحة في النظم الغذائية في المستقبل .إن النظ رة الواسعة النطاق للنظم الغذائية التي ظهرت أثناء التحضير للقمة
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 كافٍ وجميع أهداف التنمية المستدامة
السبعة عشر .هناك مناقشات ومجادالت حول نواتج النظام الغذائي التي ينبغي إعطاء األولوية لها .تؤكد التفاعالت التي
حدثت أثناء الحوارات على قيمة النقاش الصريح حول األولويات ،والمفاضالت التي تنطوي عليها ،ال سيما إذا أقرت
بوجود مجموعة من وجهات النظر الصحيحة حول كيفية المضي قد ًما وال تخجل من التعقيد المتأصل في طريقة العمل
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
المسارات بحيث يتمكن أصحاب المصلحة من إحداث التغييرات في الحياة  .لدى مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة
وجهات نظر متنوعة حول طرق عمل النظم الغذائية ،وكذلك كيف يجب أن تتكيف وكيف يتم جعلها مرنة وقادرة على
التحمل في مواجهة الضغوط المحتملة .تؤثر هذه االختالفات الملموسة التي تطرأ على شكل ومظهر النظم الغذائية على
الطرق التي يرى بها أصحاب المصلحة المختلفون نقاط القوة ونقاط الضعف داخل نُظمِ هم.
صا لتبادل وجهات نظر أصحاب المصلحة المختلفة وفحصها ومناقشتها ،وحتى
توفر حوارات قمة النظم الغذائية  FSSفر ً
يدرك أصحاب المصلحة قيمة العالقات والروابط الموجودة بينهم .ويصبح في وضع أفضل يمكنهم من ضبط اتساق
الجهود وزيادة األثر.
ستساعد المسارات الناشئة عن حوارات قمة النظم الغذائية  FSSفي تنسيق الجهود الالزمة إلحداث التحول في النظم
الغذائية .وهي مبنية على االستراتيجيات الغذائية الوطنية القائمة ونتائج برامج الحوارات الوطنية المنعقدة بين أصحاب
المصلحة المتعددين .تتسم معظم المسارات بأنها عالية المستوى واستراتيجية ،وتجمع بين الرؤى حول أنواع النظم
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الغذائية المطلوبة في المستقبل ،مع التركيز على عام  ،2030مع وصف لطرق تحقيق هذه الرؤى على أفضل وجه،
والتأكيد على أفضل طريقة لدعم وحوكمة إحداث التغيير في تلك النُظم .في األشهر الستة التي تلي انعقاد القمة،
ستواصل خدمة دعم الحوارات دعم منظمي الحوارات الوطنيين والمنظمات اإلقليمية أثناء قيامهم بتطوير المسارات
وتحديد األولويات والسعي للترابط مع اآلخرين.

حوارا للدول األعضاء وتم تحميل
تحديث  -في وقت نشر هذا التقرير التجميعي ،تم اإلعالن عن ما  ,iمجموعه 601
ً
 81وثيقة مسار وطني على البوابة.
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مقدمة
نظرة عامة على التقرير التجميعي لحوارات الدول األعضاء بشأن قمة النظم الغذائية
يمثل هذا التقرير التجميعي حصادًا لنتائج حوارات الدول األعضاء في سياق التقدم المحرز نحو القمة وما بعدها .كانت
تلك الحوارات بمثابة فرصة للمشاركة واسعة النطاق في تشكيل مالمح النظم الغذائية في المستقبل .لقد ضرب العديد من
منظمي الحوارات أمثلة يحتذى بها في مهارات قيادة النظم وهم يتوقون إلى مواصلة المساهمة بهذه الطريقة .يعتمد هذا
التقرير التجميعي على التقرير التجميعي لحوارات الدول األعضاء ،تقرير  2والمنشور قبل القمة  ,حيث يتم التوسع بصورة
كبيرة في نطاق الحوارات التي يرتكز عليها بما في ذلك تجميع المواد المتعلقة بالمسارات والحوارات بين الحكومات.
في هذا التقرير التجميعي ،نصف األشخاص
المشاركين في حوارات الدول األعضاء
والعمليات التي بدأوها .نوضح كيف أدى
التقدم في تلك الحوارات إلى تحديد تفاصيل
المسارات الوطنية نحو بناء نظم غذائية
مستدامة وعادلة بحلول عام .2030
نبرهن على أن تجميع هذه الجهود المحلية
والوطنية يتقارب ليصب في طموحات عالية
المستوى إلحداث التحول على نطاق واسع.
يتم االستعانة بأمثلة توضيحية من البلدان،
وهي مستمدة من عمليات التبادل مع منظمي
الحوارات وتحليل نماذج المالحظات
الرسمية ،في شكل مقاالت صغيرة خالل هذا
التقرير التجميعي.

مصدر البيانات :مسارات ونماذج المالحظات الرسمية حول حوارات
الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية
•

القسم  ،2تحليل المشاركين ،يرتكز على  405من نماذج
المالحظات الرسمية لحوارات الدول األعضاء المنشورة
على البوابة بواسطة  92دولة بحلول  15أغسطس .2021

•

القسم  ،3تحليل نتائج الحوارات ،يرتكز على  446من
نماذج المالحظات الرسمية لحوارات الدول األعضاء
المنشورة على البوابة بواسطة  105دولة بحلول 23
أغسطس .2021

•

يعتمد القسم  ،4الذي يركز على المسارات ،على  8مسارات
تم تحميلها على البوابة و  19مسودة أولية لوثائق المسارات
تمت مشاركتها قبل النشر بحلول  6سبتمبر .2021

ثمة نوعان من المقاالت النصية .توضح
‘نوافذ الدول’ 1العمليات التي يجري القيام بها
بينما يتم المضي قد ًما في الحوارات الوطنية
ً
مباشرا بأجزاء معينة في النصوص الواردة
ا
ط
ارتبا
ا
م
دائ
الدول"
"نوافذ
ترتبط
ويتناول وصف التطورات المنبثقة .ال
ً
ً
معها .لقد تم إدراجها لتوضيح السياق الذي تحدث فيه الحوارات واألنماط التي تنبثق منها .تتناول مقاالت ‘التركيز
المواضيعي’ النصية جز ًءا محددًا من النص مع تناول العمليات الجارية في الدولة.
التحول في النظم الغذائية على مستويات
سا ليتم في القمة تدشين خطة طموحة إلحداث
يوفر هذا التقرير التجميعي أسا ً
ّ
متعددة .وسيتطلب ذلك تنفيذ زخم منسق ومتضافر متعدد البلدان ومتعدد القطاعات ومتعدد من حيث أصحاب المصلحة
إلحداث التغيير في النظم الغذائية بطرق تعكس الضرورات العالمية مع االستجابة للواقع المحلي .إن الحصيلة التي تم
التوصل إ ليها في غضون عامين سيتيح فرصة للحفاظ على اإللحاح والزخم ،مع توفير لحظة عالمية شاملة وموحدة
لجميع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة .وهذا من شأنه أن يؤكد الطبيعة العالمية الشاملة لخطة عام  2030نفسها
ويوفر منصة لتمكين جميع البلدان من االستمرار في المشاركة.
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يهدف هذا التقرير التجميعي إلى تجسيد عناصر حوارات الدول األعضاء بشأن النظم الغذائية عبر مجموعة من الدول المشاركة .تعد "نوافذ الدول" التي ينطوي 6

عليها هذا التقرير التجميعي جز ًءا من رؤى وأفك ار عديدة يمكن تجميعها من واقع حوارات الدول األعضاء .لزيادة التعمق في استكشاف نتائج الحوار ،يمكن
استكشاف نماذج المالحظات الرسمية على بوابة حوارات القمة على الرابط ./https://summitdialogues.org/explore-feedback

رسالة من تحضيرات ما قبل القمة ،روما ،يوليو/تموز 2021
ظهرت ثالث رسائل مهمة خالل البيانات الوزارية 2والمناقشات والمداخالت في تحضيرات ما قبل القمة.
 .1يعاني العديد من األشخاص من أزمات عميقة بسبب المرض ) ،(COVID-19وانهيار الخدمات الصحية ،وزيادة
الجوع ،وسوء التغذية ،وآثار تغير المناخ ،وتدمير الطبيعة ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وتفاقم عدم المساواة،
وانعدام الثقة على المستوى الدولي .أضحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات واضحة وصارخة.
 .2تمتلك النظم الغذائية القدرة على تحسين األمور من خالل قدرتها على ربط البشر بالكوكب .فهي تمثل أساس
العديد من سبل العيش وجذور الرخاء ويمكن أن تساعد في مواجهة الصدمات واألزمات .ولكن إذا لم يتم فهمها
بشكل صحيح ،فيمكنها أن تجعل األمور أسوأ.
 .3تتسم النظم الغذائية بأنها ديناميكية ودائمة التغيّر .ما هو النطاق المتاح للتأثير على الطرق التي تتطور من خاللها
النظم الغذائية بحيث تصبح أكثر دع ًما للبشر على وجه السرعة ،وأكثر مناصرة للطبيعة ،وتحقيقًا لالزدهار
المؤيد لإلنصاف؟ هل هي قادرة على تقديم مساهمة فريدة وبعيدة المدى لمستقبل مستدام وعادل وقادر على
الصمود لجميع البشر بحلول عام 2030؟

كبيرا
التقدم المحرز في الحوارات :مفاجأة هائلة القت ترحي ًبا ً
تُم ّكن الحوارات أصحاب المصلحة المتنوعين في النظم الغذائية من المشاركة في تشكيل مالمح النظم الغذائية في
المستقبل من خالل تشجيع بناء العالقات غير المتوقعة واالستكشاف العميق وتوسيع المشاركة .يتم اآلن دمج نتائج
الحوارات في مسارات يتم التحقق من صالحيتها مع الهيئات التشريعية وأصحاب المصلحة .تُستخدم تلك المسارات
لتشجيع االلتزامات الجماعية وتنظيمها.
لقد تبنى صناع القرار على المستوى الوطني الفرصة التي توفرها جميع أنواع حوارات قمة النظم الغذائية ،بما في ذلك
تلك التي يتم تنظيمها بشكل مستقل .إنهم يشاركون بشكل متزايد في هذه العملية ،ويتوقعون أن تكون مفيدة بعد انعقاد
القمة ،لتكون بمثابة األساس إلجراءات المتابعة.
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 2قامت  108من أصل  148دولة عضو بترشيح عضو وطني أدلى ببيانات وزارية في تحضيرات ما قبل القمة.

 .1التقدم المحرز في حوارات الدول األعضاء
 .1.1التقدم المحرز في حوارات الدول األعضاء نحو المسارات ومؤتمر قمة النظم الغذائية
في الفترة التي تسبق قمة النظم الغذائية لعام  2021التي تعقدها األمانة العامة لألمم المتحدة ،ركزت الدول األعضاء
على الطرق التي يمكن أن تتماشى بها نظمها الغذائية الوطنية ،في العقد المقبل ،مع تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام
 2030والمساهمة في تحقيق أهداف التن مية المستدامة .كعنصر أساسي في عملية القمة ،تمت دعوة كل دولة عضو لعقد
حوارات متعددة من حيث القطاعات ومن حيث أصحاب المصلحة المتعددين وصياغة مسار وطني نحو نظم غذائية
صا
مستدامة .وهذا يعني اتباع نهج للنظم الغذائية يعكس الروابط مع جميع أهداف التنمية المستدامة ويولي اهتما ًما خا ً
لألشخاص الذين قد يقعون في هوة اإلهمال لو لم يتم اتباع هذا النهج.
لدعم تطوير المسارات الوطنية نحو نظم غذائية مستدامة بحلول عام  ،2030تم تشجيع الدول األعضاء على بدء
حوارات قمة النظم الغذائية التي تشارك فيها القطاعات المتعددة وأصحاب المصلحة المتعددون .تم إجراء هذه الحوارات
على ثالث مراحل ،ضمن بيئات دون وطنية مختلفة وكذلك على المستوى الوطني .يجب أن تشمل تلك الحوارات نطاقات
مختلفة من المشاركين من مجموعة واسعة من مجموعات أصحاب المصلحة المهتمين بالعالقات بين البشر والكوكب
واالزدهار والذين يشاركون في النظم الغذائية الوطنية.
اتفق المشاركون في الحوار على العمل معًا بطرق تعكس مبادئ المشاركة في القمة أثناء استكشافهم لما يجب تغييره
وخيارات العمل التي يمكن أن تسهم في بناء نظم غذائية مستدامة ومنصفة .ن ّ
ظم العديد من أصحاب المصلحة األفراد
الذين لم يتمكنوا من المشاركة في تقدم حوارات
الدول األعضاء أو شاركوا في حوارات منظمة
إطاللة على جهود إحدى الدول
بشكل مستقل.
نظرا لتأثير جائحة كورونا  COVID- 19على
ً
التجمعات ،فقد تم اتخاذ الترتيبات الالزمة إلدارة
الحوارات عبر المنصات االفتراضية حيثما
تسمح الظروف بذلك .أدى ذلك إلى تقليص عدد
األشخاص الذين يمكن أن يشاركوا وربما أدى
إلى استبعاد أولئك الذين يعيشون في مواقع
منعزلة أو أماكن ذات موارد محدودة.

على الرغم من التحديات التي يمثلها فيروس كورونا ،فقد نظمت فيجي
خمسة حوارات ألصحاب المصلحة المتعددين حيث تم التركيز على كل
مسار من مسارات العمل ،تالها حوار وطني جرى على مدى عدد من
األيام ،وشمل مشاركة رئيس الوزراء .في جميع الحوارات ،تم تسليط
الضوء على الدور المهم للمرأة والشباب .يجري إعداد مسار وطني يحدد
تغييرا في النظام الغذائي في فيجي وتساهم في
الحلول التي يمكن أن تحدث
ً
تحقيق خطة عام  . 2030تشير فيجي إلى أن مبادئ المشاركة في قمة النظم
الغذائية قدمت إرشادات مهمة في إدارة برنامج الحوار ،وتحديداً أهمية
التنوع والشمولية ،سواء في العملية التحضيرية أو في تسهيل المناقشات.

مع تطور عملية الحوار في كل دولة عضو ،تم المضي قد ًما في سياق الحوار نحو تحديد تفاصيل المسار الوطني الالزم
لنظام غذائي مستدام بحلول عام  . 20303ال يوجد نسق محدد لهذا التحديد التفصيلي؛ حيث تم تشجيع الدول األعضاء
على تطوير مساراتها بطرق تسهل التطوير المستمر لنظمها الغذائية بعد القمة وخالل العقد القادم .لذلك ،من الضروري
أن تكون المسارات على مستوى عا ٍل جدًا في هذه المرحلة الزمنية ،بينما في الوقت نفسه يتم التشجيع على التركيز على
توضيح النتائج المرجوة من النظام الغذائي الوطني في عام  ، 2030والقرارات التي يجب اتخاذها لجعل هذه النتائج قابلة
للتحقيق ،ووصف األنشطة التي ستؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة والخطة التي تنسق تلك األنشطة بما في ذلك مجموعة
أصحاب المصلحة المعنيين والتزاماتهم والمعالم التي ستحدد النشاط.

 .1.2لماذا تعمل الحوارات في نظم معقدة
يعد التعقيد إحدى السمات المتأصلة في طبيعة النظم الغذائية .تشتمل ماليين األشخاص المشاركين في النظم الغذائية على
المزارعين والعمال والصيادين والعاملين في تجهيز وتحضير األغذية ونقلها وعمال المستودعات وأصحاب المتاجر
والمتخصصين في التسويق والعاملين في الجهات ا إلشرافية الرقابية والمستهلكين ،من بين العديد من األشخاص اآلخرين.
ترتبط النظم الغذائية بالنظم المالية وملكية األراضي والبيئة الطبيعية والصحة واألعراف الثقافية.
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يعد هذا النسيج المعقد من البشر واألماكن وسياساتهم هو الواقع الفوضوي للنظم الغذائية على كوكبنا .قد يكون للتغيير
البسيط في إحدى المناطق آثار عميقة على المناطق األخرى في المستقبل .إن إحداث التغيير في مثل هذه الظروف بعيد
كل البعد عن السير في مسار مستقيم .قد ال يتم اعتماد الحلول التقنية الجيدة ألسباب متعددة؛ tقد ال تكون منطقية في بيئات
مختلفة ،وقد تصطدم ب العديد من المصالح الحالية ،وقد يكون من المستحيل فك شفرة ذلك النسيج المعقد للعالقات
الشخصية التي تطورت على مدى قرون من السكن.
يتطلب إحداث التحول في مثل هذه األنظمة المعقدة
مناهج تكيفية ،ومقاربات يمكن أن تتطور بمرور
الوقت لتالئم السياق والظروف المحلية المتغيرة.
يتطلب إحداث التحوالت في النظم المعقدة طرقًا
للوصول إلى مصالح واهتمامات متعددة وربطها
وجمعها م ًعا عندما يكون لديهم آراء مختلفة بشدة.
إنها تتطلب عمليات تشجع الناس على المشاركة
بأمانة حول المواقف الصعبة والمتنازع عليها.

إطاللة على جهود إحدى الدول
خالل جلسة عالقات المنظمين ،تحدث مساعد المنظم المغربي عن
االهتمام والحماس اللذين أظهرتهما عملية الحوار" .كان األمر كما لو أن
الناس ينتظرون هذه المحادثة منذ فترة طويلة! كان من الصعب إنهاء
الحوارات ”  .كما أوضح كيف أنها كانت فرصة لزيادة الوعي بالقضايا
الرئيسية .على سبيل المثال ،أعرب أصحاب المطاعم عن قلقهم بشأن
صدم
التخلص من كميات كبيرة من األطعمة الفائضة غير المأكولة ،و ُ
أولئك الذين يعملون مع األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي عند
سماع ذلك .لكن أصحاب المصلحة هؤالء رأوا أيضًا إمكانات غير مستغلة
للتعاون وظهر الحد من هدر الطعام كأولوية مهمة جدير بأن تتم متابعتها.

هذا هو الغرض من حوارات قمة النظم الغذائية:
الجمع بين العديد من أصحاب المصلحة في بيئة آمنة
لتشجيع تبادل اآلراء بمنتهى الصدق .انطالقًا من
دورا ها ًما في
هذا ،يتم تكوين روابط جديدة ،وتتطور العقليات ،وتظهر حلول جديدة .تلعب حوارات قمة النظم الغذائية ً
تهيئة الظر وف المالئمة إلحداث التغيير .إنها تسلط الضوء على ما يهم مجموعة واسعة من الناس ،وأنواع الحلول التي قد
تكون ضرورية إذا أريد للنظم الغذائية أن تصبح عادلة ومستدامة وقد يكون الناس على استعداد العتماد وتطبيق تلك
الحلول.
يحدث هذا الشكل الفعال من المشاركة عندما تشمل الحوارات أصحاب مصلحة متعددين حقًا وتستند إلى خطاب صريح
يسمع فيه األطراف المشاركة إلى بعضهم البعض .تم إنشاء هذه الطريقة الموحدة لتشجيع ذلك .عندما تكون أشكال
المشاركة األخرى القائمة على "التشاور" أو حلقات النقاش (حيث يستمع المشاركون إلى العروض التقديمية أو تبادل
اآلراء بين كبار الشخصيات) تكون الملكية المنظمة أقل .تتضح قوة الحوار حين يكون جميع المشاركين مساهمين نشطين
وليسوا مجرد مستمعين متلقين سلبيين.
يستمد المسار الوطني النتائج من الحوارات ويوجه األنشطة والنوايا والطاقة في اتجاه يمكن أن يؤدي إلى إحداث التحول.
كبيرا من أصحاب المصلحة في النظم الغذائية في المجاالت السطحية حيث يوجد توافق حول
تُشرك الحوارات عددًا
ً
مستقبل مشترك وفي الحاالت التي يوجد فيها تباعد .إنها تظهر ما يرغب فيه الناس في المستقبل وكيف يمكن تحقيق ذلك.
يرتبط هذا بالسياسات والبرامج والخطط الحالية على طول المسار .يتم تجميع النوايا وااللتزامات م ًعا في النشاط المخطط
له ،مما يبرز نقاط القرار الرئيسية في السنوات المقبلة.
وهكذا ،أوجدت حوارات قمة النظم الغذائية مشاركة عميقة
على نطاق هائل حول الطرق التي تعمل بها النظم الغذائية
وال تجدي نفعًا لصالح البشر والكوكب .إنها تؤدي إلى
حوارا وطنيًا واحدًا ركز على بناء مناطق
نظمت التفيا
ً
ريفيةوأنظمة غذائية تتسم بالمرونة والصمود لألجيال القادمة .كان
جهود متضافرة داخل البلدان وفيما بينها إلحداث التحول
هذا الحوار هو األول من نوعه وجمع بين مختلف أصحاب
في النظم الغذائية إلى األفضل خالل العقد القادم لتلبية
المصلحة .كان رئيس التفيا هو ضيف الشرف .كانت النتائج
احتياجات البشر والكوكب وتحقيق االزدهار .لقد تركت
الرئيسية هي الحاجة إلى إحداث تغييرات سلوكية إلحداث التحوالت
الحوارات انطباعًا في كل مكان تقريبًا عقدت فيه .لقد
في النظم الغذائية ،وال سيما أهمية الحوار المستمر لمواجهة
ساهمت الحوارات في تعميق التفاهم بين المصالح
التحديات بطريقة شاملة ومتعددة التخصصات.
المتضاربة ،وأقامت روابط جديدة ومثيرة للدهشة ،وقدمت
شعورا
طريقة للتعامل مع القضايا المعقدة مما أوجد
ً
بالتضام ن وااللتزام حول اتجاه جديد يتم التعبير عنه في المسار الوطني .كل هذه كانت مكونات وعوامل تعمل على
تسريع وتوسيع نطاق العمل واالبتكار نحو بناءنظم غذائية مستدامة.
إطاللة على جهود إحدى الدول
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يخطط العديد من منظمي الحوارات وأصحاب المصلحة المشاركين في هذه الحوارات لمواصلة المضي قد ًما في
حوا راتهم بعد القمة ،معتبرين إياها أداة لصنع السياسات التكيفية والتخطيط االستراتيجي المرن ،وهو أمر ضروري في
البيئات الديناميكية ،فضالً عن بناء آلية للمساءلة أمام المشاركين في إحداث التغيرات في النظم الغذائية.

 .1.3برنامج الحوارات بشأن قمة النظم الغذائية
توجد ثالثة انواع من حوارات قمة النظم الغذائية:
 .1الحوارات العالمية  :يشترك في عقدها المبعوث الخاص لقمة نظم األغذية مع الشركاء باالقتران مع العمليات
العالمية األخرى مثل التمويل أو المناخ.
 .2حوارات الدول األعضاء  :يعقدها منسقون وطنيون ترشحهم حكوماتهم ،وتتناول النظام الغذائي في ذلك البلد
 .3حوارات مستقلة  :يعقدها كل من له مصلحة في النظم الغذائية
اعتبارا من  23أغسطس  ،2021تم اإلعالن عن أكثر من  1400حوار على البوابة:
ً
•
•
•

 10حوارات عالمية
حوارا من حوارات الدول األعضاء في  120دولة
549
ً
حوارا مستقالً
853
ً

اعتبارا من
عملت عدة دول أعضاء مع المنظمات الحكومية الدولية لعقد حوارات إقليمية ألصحاب المصلحة المتعددين.
ً
 15أغسطس  ،2021تم عقد ستة حوارات حكومية دولية  .تم تضمين نماذج المالحظات الرسمية لهذه الحوارات
الحكومية الدولية في تحليل هذا التقرير التجميعي .ت م عقد العديد من الحوارات اإلقليمية على هيئة حوارات مستقلة :تم
تحليل نتائجها في التقرير التجميعي للحوارات المستقلة.
إطاللة على جهود إحدى الدول
باإلضافة إلى ذلك ،تم عقد العديد من الحوارات المستقلة
في جمهورية تنزانيا المتحدة ،شجع منظم الحوار الوطني وفرقة العمل
التي شارك فيها برلمانيون بما في ذلك من جميع أنحاء
التابعة له الجمع بين أنواع مختلفة من الحوارات .عقدت الحوارات
إسبانيا والبرتغال وأمريكا الوسطى والجنوبية وأخذ هذا
دون الوطنية في مختلف المناطق الزراعية اإليكولوجية البيئية ،فضال
التقرير التجميعي تلك المالحظات والتعليقات في
عن الحوارات المواضيعية والخاصة بأصحاب المصلحة مع الشباب أو
االعتبار
منظمات المجتمع المدني .في مدينتين اثنتين ،ركزت "حوارات مستقلة"

 .1.4منظمي حوارات الدول األعضاء
تختلف الطرق التي يتم من خاللها بدء حوارات الدول
األعضاء من دولة إلى أخرى ولكن النمط العام هو كما
يلي:
•
•
•

على النظم الغذائية الحضرية في أفريقيا ،ونوقشت حقوق المرأة في
األراضي في حوار مستقل آخر .في المجموع ،حضر حوالي 800
مشارك عن طريق الحضور بأنفسهم شخصيًا و  650مشار ًكا عبر
المنصات االفتراضية خالل عملية حوارات قمة نظم األغذية في تنزانيا.

أرسل نائب األمين العام لألمم المتحدة ( )DSGرسالة في  3نوفمبر  ،2020إلى كل دولة لدعوتها إلى ترشيح
منظم للحوار الوطني .تم إرسال الرسالة إلى البعثات الدائمة في نيويورك ثم إلى وزارة الخارجية في العاصمة.
وبمجرد استالم الرسالة ،جرت مناقشة داخلية داخل الحكومات حول أفضل السبل للتعامل مع عملية الترشيح
قبل إجراء الترشيح.
ُ
في البلدان التي تتواجد بها األمم المتحدة ،شارك المنسق المقيم لألمم المتحدة والفريق القطري وساعدا في دعم
هذه العملية.

اعتبا ًرا من  15أغسطس  ،2021التزمت  148دولة 4من الدول األعضاء في جميع أنحاء العالم بالمشاركة في عملية
حوارات قمة النظم الغذائية من خالل ترشيح منظم للحوار الوطني من قبل حكومتها.

 4تتوافر قائمة بمنظمي الحوارات الوطنية على الرابط https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-
/systems- summit-dialogues/convenors
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تم تسمية منظمي الحوارات بواسطة الوزارات أو المؤسسات الموضحة في الشكل التخطيطي التالي.

ملحوظة :تنظم الحكومات المختلفة وزاراتها وف ًقا لوضعها الخاص ،لذلك تم احتساب المنسقين في وصف الوزارة التي
تناسب موقفهم على أفضل وجه.
الشكل التخطيطي  – 1منظمي حوارات الدول األعضاء حسب الوزارات

•
•
•
•

أكثر من نصف منظمي الحوارات الوطنية هم من وزارة الزراعة أو ما يعادلها.
تمثل المركز التالي من حيث أكثرية العدد في منسقين تابعين لمكتب الرئيس أو رئيس الوزراء ،أو مكتب نائبه،
وكانت السيدة األولى لتلك الجمهورية أحدهم.
ً
تم تمثيل وزارتي الغذاء والشؤون الخارجية تمثيال جيدًا أيضًا.
تقدم المعاهد واللجان الوطنية ،عادة معاهد ولجان األغذية أو الرعاية أو التخطيط ،العديد من المنسقين.
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• قامت بعض الدول بتعيين اثنين أو ثالثة من المنظمين .قد يؤدي ذلك إلى إيجاد الملكية من وزارتين مختلفتين أو يوفر
توازنًا بين القيادة السياسية والفنية.
التركيز المواضيعي
رشحت هولندا ثالثة منسقين مشاركين للحوار الوطني من وزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء ووزارة الصحة والرعاية والرياضة
ووزارة الشؤون الخارجية .في أوغندا  ،تولى رئيس الوزراء وظيفة منظم الحوارات ،بدعم من اثنين من المنسقين هما ،وزير الزراعة
ورئيس هيئة التخطيط الوطنية .رشحت حكومة تيمور الشرقية منظمين من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الزراعة ومصايد األسماك.
رشحت كل من بنما وغواتيماال منظميّن اثنيّن :في حالة بنما ،كان ينتميان إلى وزارة التنمية الزراعية ووزارة التنمية االجتماعية؛ في حالة
غواتيماال ،كان المنظمان ينتميان إلى وزارة ا لخارجية وأمانة األمن الغذائي والتغذوي .أما بالنسبة لكولومبيا ،فقد عملت السيدة األولى
ومنظم الحوار جنبًا إلى جنب مع المنظم البديل الذي يتولى قيادة المعهد الكولومبي لرعاية األسرة.

يعتبر قرار الحكومة بتحديد منظم حوارات ثم ترشيحه لحظة حاسمة في التحضير للحوارات الوطنية .ويحث على
التفكير في كيفية تكوين النظم الغذائية الوطنية وتمكينها من العمل .وهذا يعني االستعداد الستكشاف الطرق التي يرتبط بها
النظام الغذائي بسبل عيش الناس ،فضالً عن الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك والصحة العامة والرفاهية
والممارسات التجارية واالقتصاد وخدمات النظام البيئي وغير ذلك .تُعد المناقشات واألفكار في الموافقة على هذا الترشيح
جز ًءا قي ًما من تطوير المسار والمضي به إلى األمام .وقد استغرقت بعض الحكومات وقتًا لضمان الموافقة على هذه
الترشيحات رسميًا وتزويد المرشحين بالموارد الكافية.
ثبت أنتشكيل مالمح المسارات من قبل اللجان المشتركة بين القطاعات يمثل عملية صعبة في بعض البلدان ،على الرغم
من جمع مستوى جيد من المعلومات خالل حوارات أصحاب المصلحة المتعددين .في بعض الحاالت ،يرجع ذلك إلى
االختالف بين وجهات نظر الوزارات المختلفة ،على سبيل المثال ،حيث يدعم بعضها الصناعة الزراعية والقطاع الخاص
الكبير بينما يدعم البعض اآلخر الزراعة اإليكولوجية وصغار المنتجين.
التركيز المواضيعي
ً
على الرغم من أن التعاون بين الوزارات لم يكن سه ً
عامال أساسيًا لعقد حوارات كاملة وشاملة.
ال ،إال أنه غالبًا ما كان
في غينيا ,تحت قيادة منظم الحوار ومقره مكتب الرئيس ،كانت هناك لجنة فنية مشتركة بين الوزارات تضم أشخاص من  10وزارات (هي وزارات
الزراعة والثروة الحيوانية؛ ومصايد األسماك؛ والتجارة؛ واإلدارة اإلقليمية والالمركزية؛ والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والميزانية؛
والصحة؛ والنقل؛ واالقتصاد والمالية؛ والتخطيط) شاركت بنشاط في كل مرحلة من مراحل عملية الحوار  -بداية من تحديد الموضوعات ،وتوفير
الميسرين ،وتطوير المسار.
بدأت مصر عملية حوار قمة النظم الغذائية بسلسلة من المشاورات ضمت  20جهة حكومية .تم إنشاء مجموعات عمل حول مسارات العمل الخمسة
التي تنظم العمل الفني على المستوى الوطني ،والتي شملت منظمات األمم المتحدة .تم تقديم حوالي  40حالً لتغيير قواعد اللعبة في حوار نهائي شمل
مجموع ة واسعة من أصحاب المصلحة الذين تمت دعوتهم لمناقشة الحلول المقترحة لمعالجة القضايا الرئيسية مثل ندرة المياه ،وسالمة الغذاء،
والعبء المزدوج لسوء التغذية ،وانتشار أنماط االستهالك غير الصحية ،و الحصول على الطعام المغذي.

 .1.5عملية حوار الدول األعضاء
تم تصميم عملية حوار الدول األعضاء على ثالث مراحل.
• المرحلة  - 1تهيئة المشاركة الوطنية في القمة
• المرحلة  - 2استكشافات موسعة في كل مكان
• المرحلة  - 3التوحيد والنوايا وااللتزام
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بالنسبة لبيانات المشاركة في هذا التقرير التجميعي ،تم النظر في  405نموذج من نماذج المالحظات الرسمية التي تم تلقيها
بحلول  15أغسطس  .2021من واقع تلك النماذج ،حدد المنظمون نماذج المالحظات الرسمية الخاصة بهم على أنها تمثل
الحوارات في المراحل التالية:
•
•
•
•

المرحلة  51 – 1نموذ ًجا من نماذج المالحظات الرسمية
المرحلة  153 – 2نموذ ًجا من نماذج المالحظات الرسمية
المرحلة  93 – 3نموذ ًجا من نماذج المالحظات الرسمية
لم يتم تحديد المرحلة –  108نموذ ًجا من نماذج المالحظات الرسمية

يوضح الرسم البياني التالي توزيع حوارات الدول األعضاء حسب المرحلة المدرجة في هذا التقرير.
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الشكل التخطيطي  – 2الحوارات المدرجة في التقرير التجميعي حسب المرحلة
كما هو متوقع في  Hdبيئة معقدة ومنهجية ،ال يتبع
جميع المنظمين الوطنيين جميع المراحل الثالث
بالطريقة الموضحة .تم تشجيع منظمي الحوارات على
تكييف النهج الموحد ليناسب احتياجاتهم وظروفهم
المحلية .وهذا يعني أنه تم رصد عدة سيناريوهات
مختلفة حتى اآلن.
قدمت ستة عشر دولة نماذج مالحظات رسمية لجميع
المراحل الثالث لعملية الحوار .هذه الدول هي ألبانيا
وبنغالديش وبوليفيا وكمبوديا وغواتيماال وأيرلندا
واليابان والكويت والمكسيك ونيبال وبنما والفلبين
وجمهورية كوريا وسويسرا والواليات المتحدة
األمريكية وأوزبكستان.

إطاللة على جهود إحدى الدول
حوارا مع مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة ،و  5حوارات مع
أجرت اليابان عملية شملت أصحاب المصلحة المتعددين من خالل 57
ً
السلطات المحلية وسلطات المدن ،وحوار توحيد وطني واحدًا مع  500شخص .توسعت مشاركة أصحاب المصلحة على طول هذه العملية .كنتيجة
ً
تركيزا قويًا على تقليل
لعملية الحوارات  ،تم اإلعالن عن "رؤية اليابان للنظم الغذائية المستدامة" و  67التزا ًما من أصحاب المصلحة .تُظهر الرؤية
المدخالت الزراعية من أجل تحقيق األهداف البيئية واألهداف المتعلقة بالمناخ .وتشمل المجاالت األخرى ذات األولوية الحد من فقد األغذية
وهدرها ،وتشجيع االستعانة بمصادر مستدامة للمواد الخام ،وتعزيز نظام اإلنت اج المستدام للمنتجات السمكية.

إطاللة على جهود إحدى الدول
وحوارا وطنيًا موحدًا .خلقت تلك
حوارا وطنيًا أوليًا ،تاله حواران على المستوى دون الوطني في مناطق مختلفة من البالد
أجرت أوزبكستان
ً
ً
العملية فرصة للمشاركة والتواصل بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في النظام الغذائي ،وربطت بين المستوى دون الوطني والمستوى
الوط ني .تم التوصل إلى نقاط عمل ملموسة من عملية الحوارات لمواجهة التحديات المختلفة إلحداث التحول في النظام الغذائي ،بما في ذلك تحسين
التغذية وتعزيز النظم الغذائية الصحية ،وضمان اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،وال سيما المياه ،ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .وتعتزم
الحكومة مواصلة إجراء الحوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين بعد انعقاد قمة النظم الغذائية.
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لقد شارك العديد من البلدان على نطاق واسع ،وال سيما في المرحلة الثانية.
إطاللة على جهود إحدى الدول
في مالوي ،أدى إنشاء فريق عمل وطني لحوارات النظم الغذائية برئاسة وزارة الزراعة إلى تيسير القيادة وااللتزام من جانب مجموعة
واسعة من أصحاب المصلحة .أدى التصميم التشاركي لعملية حوارات الدول األعضاء إلى إشراك أكثر من  550مشار ًكا وجها ً لوجه في 17
حوارا عُقدت على المستوى الوطني واإلقليمي ومستوى المقاطعات .لضمان المشاركة على مستوى األسرة والمجتمع ،عقدت  10حوارات في
ً
المناطق باللغات المحلية ،و  4حوارات إقليمية مبنية على نتائج الحوارات على مستوى المقاطعات.

إطاللة على جهود إحدى الدول
كبيرا واحدًا .بعد دراسة التنوع الجغرافي والنظام البيئي للبلد (الصحراء ،والغابات ،والبر
كانت تشيلي ستجري في البداية
حوارا وطنيًا ً
ً
ً
فضال عن
حوارا دون وطني،
أخيرا 16
الرئيسي  /الجزر ،وسالسل الجبال الكبيرة ،واألنهار الجليدية ،والبراكين  )...تم توسيع العملية لتشمل
ً
ً
الحوار الوطني األولي .سيتم أيضًا تبني العديد من الحوارات المستقلة التي تعقدها األوساط األكاديمية والقطاع الخاص بشكل أساسي في سياق
تطوير مسار وطني ،من المقرر أن يتم التصديق عليه بحلول يوليو  2022وسيتم إنشاؤه باالشتراك مع الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة
العام المقبل.

عقدت ثالث دول وهي على وجه الخصوص كمبوديا ,واليابان ,ونيجيريا العديد من الحوارات ،قدمت تلك الدول 97
نموذ ًجا للمالحظات الرسمية فيما بينها.
أدرجت بعض البلدان ،على سبيل المثال أفغانستان والكاميرون وغامبيا والمغرب وسيراليون وتونس والمملكة
المتحدة  ،التعليقات والمالحظات المستخلصة من عدة حوارات في نموذج مالحظات رسمية واحد.
حوارا على أنها منسوبة إلى مرحلة محددة .يمكن أن يرجع ذلك إلى عدة أسباب بما في ذلك البلدان
لم يتم تصنيف 108
ً
حوارا واحدًا فقط (أو سلسلة من الحوارات) التي تغطي مرحلة واحدة معينة أو نماذج المالحظات الرسمية
التي تدير
ً
المستخدمة لإلبالغ عن عمليات المشاركة الت ي ال تتناسب مع أوصاف المرحلة وحذف بسيط للبيانات عند إكمال نموذج
المالحظات الرسمية.
ال يزال عدد قليل من البلدان يمضي قُد ًما في الحوار الخاص به ،ولذا يقوم باإلبالغ ورفع التقارير عن تلك الحوارات حسب
المراحل التي أكملها حتى اآلن.
شارك العديد من البلدان المتضررة من النزاعات في عملية الحوار على الرغم من الظروف الصعبة والمعقدة للغاية.
إطاللة على جهود إحدى الدول
في أفغانستان  ،قاد مكتب النائب األول للرئيس مشاورة أولية رفيعة المستوى بين الوزارات في كابول لتحديد الموضوعات ذات األولوية
للحوارات .تم تنظيم  7حوارات دون وطنية في مقاطعات تمثل التنوع الزراعي اإليكولوجي والثقافي واالقتصادي في أفغانستان .انعقد 5
حوارات منها عن طريق حضور المشاركين فيها شخصيًا بأنفسهم على الرغم من القيود األمنية وكان ال بد من تحويل اجتماعيّن اثنين إلى
فعاليات تنعقد عبر اإلنترنت بسبب الكوفيد  . 19قام الفريق بتوحيد نتائج الحوار ووضع مسودة في الوقت المحدد لتحضيرات ما قبل القمة.

إطاللة على جهود إحدى الدول
كما قادت هايتي عملية حوار مثيرة لإلعجاب ،بما في ذلك  9حوارات دون وطنية وورش عمل مواضيعية متعددة ،في خضم االضطرابات
السياسية واالجتماعية ،والزلزال المدمر والتهديدات المتكررة بالعواصف االستوائية الشديدة.
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 .1.6الحوارات التي تؤدي إلى المسارات
مع استكمال المنظمين الوطنيين للمرحلة الثالثة من الحوارات ،تصبح العالقة بين تقدم الحوار والمسار الوطني لنظم
غذائية مستدامة ومنصفة عالقة واضحة.
أثناء المضي قُد ًما في الحوارات ،سيتوصل المشاركون إلى ما يلي:
•
•
•
•

تقدير أغراض النظم الغذائية الحالية.
توضيح توقعات النظم الغذائية الوطنية واالتفاق عليها في العقد القادم.
تحديد التغييرات التي يجب القيام بها والقرارات التي يجب العمل عليها
استكشاف الطرق التي من خاللها يمكن ألصحاب المصلحة العمل بشكل جيد معًا من أجل تحقيق العمل
الجماعي.

إن ربط هذه المخرجات الناتجة عن الحوارات بالخطط والسياسات الحالية واإلشارة إلى األهداف الرئيسية يشكل األساس
الالزم لبناء المسار الوطني.
إن تسجيل ذلك في وثيقة استراتيجية قصيرة يُم ّكن رؤساء الدول والحكومات من تقديم هذه المسارات االستراتيجية حتى
عام  2030في القمة .فهي تعمل على تمكين أوجه التآزر والتعاون مع البلدان األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين من
أن تصبح واضحة وتسهل تشكيل التحالفات من أجل اتخاذ إجراءات فعلية.
إطاللة على جهود إحدى الدول
ً
تمثيال قويًا من المستوى دون الوطني) هي المعالم
بعد عملية تشاور شاملة مع أصحاب المصلحة ،كانت  3حوارات وطنية (شهدت
مسارا شامالً للنظم الغذائية المستدامة مع تحديد الرؤية ،ومجاالت العمل االستراتيجية ،ومجاالت
الرئيسية ،وطور فريق السنغال
ً
االستثمار المقابلة ،واحتياجات االستثمار التقديرية ،والتدابير السياسية (بما في ذلك البيئة المالية) ،ومقترحات للهيكل المؤسسي
الستخدامه في التنفيذ وكذلك المراقبة والتقييم .تمثلت مجاالت العمل االستراتيجية في تحسين إنتاج ومعالجة وتسويق واستهالك األغذية
المتنوعة؛ وتعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي للنظم الغذائية؛ ومرونة وصمود النظم الغذائية .يعتمد الهيكل المؤسسي على " Loi
)( "d'Orientation Agro-Sylvo-Pastoral (LOASPالقانون التوجيهي للزراعة والغابات والرعي).
إطاللة على جهود إحدى الدول

نظمت كيريباتي مجموعة من الحوارات الوطنية التي جرت على مدار أسبوع واحدُ .نظِمت الحوارات بواسطة مجموعة العمل الفنية
التي ضمت جميع الوزارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدينية .جسّد التركيز الذي ينصب عليه تلك
الحوارات التحديات الكبرى التي تواجه هذه الدولة القائمة على جزر مرجانية :التغذية والنظام الغذائي (األمراض غير ال ُمعدية ووفيات
الطفولة المبكرة) ،والطبيعة والقدرة على الصمود (تأثير تغير المناخ والظروف القاسية في الجزر المرجانية) وسبل العيش .كانت بعض
النتائج البارزة هي حاجة جميع الوزارات إلى تطبيق منظور التغذية عند تطوير البرامج والسياسات الجديدة ،والدور الخاص لقادة
الكنيسة كمدافعين عن األطعمة الصحية والدور المهم لمصايد األسماك ومزارع تربية األسماك (أيضًا شركات إنتاج األعشاب البحرية).
تعمل كيريباتي على تطوير م سار وطني من شأنه أن يبني على األطر القائمة .سيتم إنشاء فريق عمل جديد خاص بالنظام الغذائي بعد
مؤتمر القمة.
إطاللة على جهود إحدى الدول

حوارا كجزء من تطوير مسار النظم الغذائية .وكان الحوار يهدف إلى تطوير حلول فعالة لها تأثير
عقدت المملكة العربية السعودية
ً
مباشر على النظم الغذائية في المملكة ،وبالتالي تحديد مسارات مستقبلية نحو تبني ابتكارات زراعية وغذائية جديدة في السلسلة الغذائية
وتطويرنظم غذائية مستدامة وفعالة.
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 .1.7التواصل مع الحوارات المستقلة
يُنظر إلى الحوارات المستقلة على أنها طريقة قيّمة لتوسيع نطاق عملية حوار الدول األعضاء ومشاركتها .وقد وصف
تضررا من جائحة كوفيد  ،19تم ّكن
منظمو حوارات الدول األعضاء ذلك بأنه عملية قوية و ُمثرية .في المناطق األكثر
ً
المنظمون من إكمال عملية المرحلة الثانية الكاملة ،والتي تضم مجموعة أكبر من المشاركين ،بما في ذلك من المناطق
النائية في البالد.
تم تكوين روابط بين الحوارات المستقلة وحوارات الدول األعضاء بعدة طرق .فيما يلي بعض األمثلة على كيف سار
هذا األمر.
التركيز المواضيعي
•

في بنغالديش  ،عقدت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات األخرى سلسلة من الحوارات المستقلة الموضوعية ،إلكمال المرحلة الثانية من
الحوارات دون الوطنية.

•

تم استكمال عملية الحوار الوطني في كندا بحوارات مستقلة عقدت في أجزاء مختلفة من البالد ،تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات
واشتملت على مجموعات محددة من أصحاب المصلحة ،مثل الشعوب األصلية أو الشباب.

•

ارتبطت وزارة الزراعة في جمهورية الدومينيكان بالحوارات المستقلة التي نظمها القطاع الخاص (مجلس األعمال الزراعية الدومينيكي).

•

في غواتيماال وكوستاريكا  ،شارك المنظمون الوطنيون في حوارات مستقلة مع البرلمانيين.

•

ستشمل حوارات الدول األعضاء في المجر النتائج المستخلصة من حوار مستقل تنظمه واحدة من رموز منتدى األمم المتحدة المعني
بمعايير االستدامة  ،UNFSSوهي جوديث فارجا.

•

تتكون عملية حوار النظم الغذائية في الهند من حوارات وطنية وعدد كبير من الحوارات المستقلة .تشمل القضايا التي تناولتها الحوارات
المستقل ة سبل عيش المزارعين ،والنساء في النظم الغذائية ،وتغذية األطفال ،وتغير المناخ ،وخدمات النظام البيئي ،وتوطين الغذاء.

•

لتوسيع عملية الحوارات في إندونيسيا وضمان المشاركة الواسعة لمجموعات أصحاب المصلحة ،قام المنسق الوطني بدعم الحوارات
المستقلة التي عقدت في جميع أنحاء البالد .تناولت الحوارات المستقلة النظر في قضايا مثل دور الشباب في النظم الغذائية واألغذية التقليدية
والبيئات الغذائية الحضرية.

•

في أيرلندا  ،كان منظم الحوارات الوطنية يدعم الحوارات المستقلة بهدف إثراء نتائج الحوارات الوطنية.

•

شجع منظم حوارات الدول األعضاء في إيطاليا على عقد حوارات مستقلة في المرحلة الثانية ،الستكمال المرحلة األولى من الحوار
الوطني .اتبع العديد من المنظمين المستقلين الدعوة ،وغطوا مجموعة واسعة من القضايا في الحوارات المستقلة.

•

تضمنت هذه العملية الحوارية الوطنية في كينيا حوارات في  8م ناطق إيكولوجية زراعية تالها حوار وطني لتوحيد النتائج .واستكملت
العملية الوطنية بحوارات مستقلة .ركز العديد منها بشكل خاص على مشاركة الشباب في النظم الغذائية.
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•

في جمهورية قيرغيزستان  ،دعمت األمم المتحدة الحكومة في عملية الحوارات ونظمت اجتماعات المائدة المستديرة للشباب
ومؤتمرا علميًا كحوارات مستقلة ،مما ساهم في توسيع مشاركة أصحاب المصلحة في عملية حوارات قمة النظم الغذائية .FSS
ً

•

في النيجر ،شجعت الحكومة المنظمات غير الحكومية على عقد حوارات مستقلة وهيكلة حوارات الدول األعضاء بطريقة يمكن
من خاللها تمييز وجهات نظر أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين بشكل واضح ومتمايز.

•

في نيجيريا  ،شجع منظم الحوارات الوطنية المنظمات على إجراء حوارات مستقلة الستكمال الفعاليات التي عقدتها الحكومة.

•

تم عقد عدد من الحوارات المستقلة في باكستان  ،مما حقق إضافة جيدة إلى العملية الغنية للحوارات الوطنية ودون الوطنية حول
النظم الغذائية.

•

حوارا مستق ً
ال الستكشاف النظم الغذائية الحضرية في كيغالي وضواحيها.
في رواندا ،ن ّظم منظم الحوار الوطني
ً

•

في إسبانيا ،شارك منظم الحوار الوطني في حوارين مستقلين تديرهما مؤسستا  Interporcو  Foreticaبهدف وضع أطر
أهداف تلك الحوارات

•

ً
مستقال على مستوى المقاطعات حول مشاركة الشباب في العمل المناخي والنظم
حوارا
في سريالنكا ،تم عقد حوالي اثني عشر
ً
الغذائية المرنة والصامدة .يتم إجراء در اسة مسحية عبر اإلنترنت على مستوى البلد لجمع البيانات ذات الصلة بكل مقاطعة من
المقاطعات التسع بنا ًء على مسارات العمل الخمسة .سيتم تبادل المعلومات التي تم جمعها مع منظم الحوار الوطني بهدف إدراجها
في العملية التشاورية إلعداد التقرير ال ُقطري الرسمي.

•

في المملكة المتحدة  ،يتم ربط عملية حوار مستقل في إنجلترا (بتكليف من الحكومة في  )2020-2019بعمليات في أجزاء أخرى
من البالد (هي ويلز ،واسكتلندا ،وأيرلندا الشمالية).

•

في الواليات المتحدة األمريكية  ،أدرجت وزارة الزراعة األمريكية على موقعها اإللكتروني معلومات عن الحوارات المستقلة في
الواليات المتحدة وشجعت المشاركين المدعوين إلى الحوارات الوطنية على قراءة التعليقات من تلك الحوارات المستقلة قبل
الحضور.

•

أشار منظمو الحوار الوطنيون في الفلبين ,والمجر إلى أن مخرجات الحوارات المستقلة سيتم دمجها في حوارات الدول األعضاء.

•

أرسلت تشيلي ممثلين من الحكومة إلى جميع الحوارات المستقلة التي تمت دعوتها إليها.

•

في بنين ,شارك منظم الحوار الوطني (السكرتير الدائم لمجلس الغذاء والتغذية) ومؤسسة ( )GIZفي عقد حوار مستقل حول
النموذج الجديد للزراعة.

 .1.8نشر رسائل الحوارات
ال يساعد موضوع النظم الغذائية وتعقيدها المتأصل فيها على تحقيق االتصاالت الجماهيرية الفعالة ،ومع ذلك فإن كل
شخص على هذه األرض لديه عالقة حميمة بالطعام  -ماذا يأكل ،وكيف يتخذ خيارات الطعام ،وما الذي يمكنه الوصول
إليه ،وما إذا كان أم ال يمكنه تحمل نفقة ذلك الطعام.
يعد توعية الناس بأدوارهم في النظام الغذائي تحديًا صعبًا ولكنه ضرورة حتمية إذا كان العالم يريد تشكيل مالمحنظم
غذائية مستدامة ومنصفة ومرنة .بالنسبة للعديد من الدول األعضاء في األمم المتحدة ،كان هناك حماسة تجاه إشراك أكبر
عدد ممكن من األشخاص عندما شرعت تلك الدول في برنامج الحوارات الخاص بها .بداية من المشاركة النشطة مع
ً
وصوال إلى التأكد من وعي المواطنين بمؤتمر القمة والجهود المبذولة لتوعية
مرورا بالمشاركة في الحوارات،
المواطنين
ً
العالم بقضايا الغذاء األكثر إلحا ًحا .دخلت بعض الدول في شراكة فعالة مع وسائل اإلعالم إلشراك المواطنين في عملية
الحوار.
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التركيز المواضيعي
بدافع من تأثير الكوفيد  19على التجمعات التي يحضر فيها األشخاص بأنفسهم ،أكملت رواندا حواراتها عبر اإلنترنت ببرامج حوارية إذاعية
وتلفزيونية .في سيراليون ،نظم المنسقون اإلقليميون ب ًثا متزامنًا
لبرامج المناقشة اإلذاعية لجمع وجهات النظر عبر المناطق .استخدمت مالوي التلفزيون والراديو ووسائل التواصل االجتماعي والصحف
للمشاركة في عملية الحوارات مع التركيز على القادة المحليين مع وسائل اإلعالم المحلية حول نتائج الحوارات .تم ذلك بشكل منهجي مع كل
حوار من الحوارات الخمسة عشر .اختارت أيرلندا البث المباشر لحواراتها عبر قنوات متعددة والتي حصدت أكثر من  8000مشاهدة.
ٍ
دورا مه ًما لدول من بينها بنما ،وغواتيماال ،واإلكوادور،
إلعالم الجمهور وتثقيفه بعملية الحوارات ،لعبت وسائل التواصل االجتماعي ً
وكوستاريكا ،وغيانا ،والسلفادور ،وأوزبكستان ،وبوروندي ،وموريتانيا ،ومنغوليا ،وناورو ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،و خاصة
صا على تويتر .كانت األرجنتين والسلفادور وبوركينا فاسو والجمهورية الدومينيكية وموريشيوس
الجابون التي أنشأت حسابًا مخص ً
وكوستاريكا والغابون وغواتيماال ونيجيريا وأوروغواي والسنغال من بين عدد من البلدان التي عقدت مؤتمرات صحفية و  /أو أصدرت
بيانات صحفية .تم عرض البرنامج الذي قامت به الكويت في قسم إخباري مخصص ،وحظي إطالق برنامج غانا باهتمام استثنائي من خالل
الكلمة الرئيسية التي ألقتها السيدة األولى.
فيما يتعلق بتوعية الناس بالنظم الغذائية ،أنتجت جزر البهاما إعالنًا للخدمة العامة استنادًا إلى فيديو رسمي لقمة النظم الغذائية تم عرضه على
التلفزيون الوطني ،وعرض الحوار الحكومي الدولي لمجتمع المحيط الهادئ ( ) SPCالذي عقدته تونغا وكان يتناول قصة بعنوان "يوم في
الحياة من نظام غذاء "بو" و"ميري " .يتم تحديد وسائل االتصال الجماهيري (التلفزيون والراديو والجوال ووسائل التواصل االجتماعي)
كوسيلة للتواصل االجتماعي وتغيير السلوك لتثقيف المستهلكين حول األطعمة المغذية والنظم الغذائية الصحية والمستدامة كمجاالت عمل في
العديد من البلدان ،وال سيما مالوي واليابان ومالطا ،كمبوديا ،بنما ،تونس ،بوليفيا ،شيلي ،كولومبيا ،جمهورية الدومينيكان ،تايالند،
والجابون .سلطت بعض الدول الضوء على الحمالت الحالية مثل حملة "و ّفر طعامك  -جيداني كورو" في تركيا ،والحملة الوطنية التي تحمل
عنوان "المطبخ اإلسرائيلي" كجزء من استراتيجية االتصاالت والتسويق االجتماعي في إسرائيل .ستنشئ إسرائيل أيضًا منتدى إعالميًا إخباريًا،
والذ ي سيشمل العلماء واإلعالميين اإلحترافيين لغرض إثارة قضايا استدامة النظم الغذائية في جدول األعمال اإلخباري.

 .1.9مواكبة التقدم المحرز في الحوارات
صممت خدمة دعم حوارات قمة النظم الغذائية  ،FSSDومقرها المؤسسة االجتماعية - 4SD ،المهارات والنظم وأوجه
التآزر والتعاون من أجل التنمية المستدامة ،عملية المشاركة من خالل الحوار الشامل .تواصل مؤسسة  4SDمواكبة
المنظمين الوطنيين حيث تؤدي نتائج الحوار إلى تشكيل مالمح المسارات الالزمة لبناءنظم غذائية مستدامة .دخلت مؤسسة
 4SDفي شراكة مع وكالة التنمية التابعة لالتحاد األفريقي والتي قدمت دعما ً مكثفا ً للمنظمين من دولهم األعضاء.
بد ًءا من أوائل عام  ، 2020تم تصميم عملية حوارات الدول األعضاء بعناية لدعم الدول األعضاء في األمم المتحدة ألنها
قررت الطرق التي يتم من خاللها إشراك مجموعة متنوعة من المش اركين من مختلف القطاعات وعلى مستويات مختلفة
داخل بلدانهم .تم تطوير طريقة موحدة من أجل توفير نقطة انطالق مفيدة ألولئك الذين يخططون لعقد الحوارات التي تعمل
على تمكين المناقشات الهادفة والمثمرة .تضمنت الطريقة الموحدة توصيات شاملة تتراوح من العدد المثالي للمشاركين
ومدة فعالية الحوار إلى كيفية استخدام األسئلة السريعة خالل مجموعة المناقشة بطرق تضمن سماع جميع األصوات
واآلراء .في جميع األوقات ،يتم تشجيع منظمي الحوارات على استخدام عناصر الطريقة الموحدة التي من شأنها أن تكون
مالئمة وذات فائدة في سياقهم المحلي وتكييف تلك الطريقة عند الحاجة .هذا يعني أن هناك حدًا أدنى من القيود على آلية
تعريف الحوار أو إجراؤه.
يتم توفير وصف تفصيلي للطريقة الموحدة في الدليل المرجعي العام للمنظمين وها الدليل متاح بجميع اللغات الرسمية
الست لألمم المتحدة وبالبرتغالية ( | Español | Русский | Português | Français | Englishالعربية |  ،)中文وتكمله مجموعة
كاملة من النماذج الجاهزة لالستخدام باإلضافة إلى كتيب خاص بعملية حوارات الدول األعضاء .تم تكييف الطريقة
نظرا للقيود المتعلقة بجائحة
الموحدة لتالئم الحوارات التي تنعقد عبر اإلنترنت والتي يحضر فيها المشاركون بأنفسهم ً
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الكوفيد  .19أطلق فريق دعم حوارات قمة النظم الغذائية  FSSDبوابة حوارات القمة ( )Summitdialogues.orgفي
أكتوبر  2020لتبادل المعلومات حول االستعدادات للقمة والدعم المتاح لتنظيم ودعم حوارات قمة النظم الغذائية FSS.توفر
هذه البوابة منصة لإلعالن الرسمي عن فعاليات الحوار ونشر نماذج المالحظات الرسمية بعد حدوثها .هذا الموقع متاح
باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية ويستضيف حاليًا تفاصيل أكثر من  1500حوار وتلقى أكثر
من  500000زيارة فريدة.
لتوفير مزيد من الدعم ألولئك المشاركين في الحوارات ،تم عقد سلسلة من جلسات التدريب والتوجيه الحية المباشرة عبر
اإلنترنت بين أكتوبر ويونيو .وقد صممت تلك الجلسات إلعداد أولئك الذين يعقدون الحوارات (المنسقون ،والميسرون،
واألشخاص الداعمون) ،وت زويدهم بالمفاهيم واألدوات بالطريقة الموحدة .وقد رحبت هذه الجلسات بالمشاركين الذين تم
إطالعهم على القمة والحوارات :فهم يطرحون القضايا ويتشاركون االهتمامات ويتعلمون من نجاحات اآلخرين وتحدياتهم.
تتوافر هذه الجلسات اآلن حسب الطلب على البوابة .كانت الجلسات التو جيهية على وجه التحديد بالنسبة للمنسقين الوطنيين
تمثل فرصة الستكشاف وتأطير الخطوات التالية في تقدُم الحوارات على الصعيدين الوطني والعالمي .المنسقون الوطنيون
تطورا للجلسات التوجيهية
مدعوون اآلن للمشاركة في جلسات "عالقات المنظمين" في الفترة التي تسبق القمة والتي تعد
ً
وتستمر في توفير منتدى قيّم للتعلم ولتبادل المعرفة .حضر إجمالي  3414مشار ًكا خالل جميع الجلسات المنعقدة عبر
اإلنترنت.
يتم دعم منظمي الحوار بين الدول األعضاء والداعمين داخل كل دولة عضو من قبل أعضاء مخصصين من فريق دعم
حوارات قمة النظم الغذائية " . "FSSDإنهم يعملون كنقاط اتصال حيث يتم االتصال بهم لطرح أية أسئلة تتعلق بعملية
الحوارات ،وتشكيل مالمح المسارات الوطنية ،وانعقاد القمة وما بعدها .يضمن الفريق وجود تدفق مستمر للمعلومات من
منظمي الحوارات وإليهم وفيما بينهم .وهي تحافظ على اتصاالت مستمرة مع أمانة مؤتمر قمة نظم األغذية بشأن التقدم
المتعلق بالعمليات التحضيرية للقمة ومسارات العمل.
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 .2تحليل المشاركين
تم اشتقاق هذا القسم من هذا التقرير التجميعي من البيانات المضمنة في نماذج المالحظات الرسمية البالغ عددها 405
والمنشورة من قبل المنظمين الوطنيين والمدرجة في الملحقين أ و ب  .ال يكمل جميع منظمي الحوارات جميع عناصر
نموذج المالحظات بالكامل .تعكس األرقام المشار إليها هنا في كل فئة البيانات المتوفرة في هذا القسم من نماذج
المالحظات الرسمية .وبذلك ستختلف األرقام اإلجمالية بين القسمين.
لم تتضمن جميع نماذج المالحظات الرسمية العدد اإلجمالي للمشاركين .في حالة عدم وجود ذلك ،توفر عمليات التعداد
اإلحصائية في األقسام األخرى (على سبيل المثال ،عدد المشاركين حسب العمر أو الجنس) صورة أكثر اكتماالً .من هذا
يمكن تحديد أن ما ال يقل عن  46000شخص قد شاركوا في حوارات الدول األعضاء .الرقم الفعلي كان أعلى من ذلك
بالتأكيد .بالنسبة للتقرير التجميعي األول (مايو  )2021كان هذا العدد  1000شخص وللتقرير التجميعي قبل القمة (يوليو
 )2021كان هذا العدد  15000شخص .وهذا يدل على اإلسراع الكبير في المشاركة في عملية حوار الدول األعضاء.
يستمر هذا العدد في االرتفاع مع استمرار الدول األعضاء في المضي قد ًما في الحوار .تمثل الحوارات مزي ًجا من
المراحل في  92دولة قدمت نماذج المالحظات الرسمية بحلول  15أغسطس  . 2021يتم عرض البيانات مع توزيعها
حسب مرحلة الحوار.
إطاللة على جهود إحدى الدول
حوارا
أجرت السلفادور ،التي يبلغ عدد سكانها  6.5مليون نسمة ،عملية حوارية واسعة النطاق وشاملة ،ووصلت إلى  600مشارك في 25
ً
( 2على الصعيد الوطني ،و  4مشاورات افتراضية على المستوى الوطني ،وحوارات خاصة مع مختلف أصحاب المصلحة وشمل ذلك:
األطفال والشباب والنساء الريفيات وكبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومجموعات السكان األصليين والقطاع الخاص
ومنظمات المس تهلكين) .تم التحقق من صحة المقترحات التي ظهرت خالل هذه العملية في حوار سياسي نهائي رفيع المستوى .أطلقت الدولة
برنامج الحوارات خالل فعالية عامة ونظمت اجتماعًا لجميع المنسقين والميسرين المشاركين فيه للتأكد من أن لديهم فه ًما مشتر ًكا لألهداف
وللطرق المنهجية.

 .2.1النوع االجتماعي "الجندر"
من بين جميع األشخاص الذين حضروا حوار الدول األعضاء ،تم اإلبالغ عن حضور  18422رجل و 17888
صا آخرين عرفوا أنفسهم بهويات مختلفة أو يفضلون عدم التصريح .هذا يعني
امرأةكمشاركين ومشاركات مع  729شخ ً
ً
ً
أن ما يقرب من  ٪48من المشاركين من كُن من اإلناث ،وهو أعلى قليال مقارنة بالتقرير التجميعي قبل القمة.
الشكل التخطيطي  – 3التوزيع الجنساني للمشاركين في "الحوارات"
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 .2.2العمر
في جميع المراحل ،تكون غالبية المشاركين في الفئة العمرية من  31إلى  50عا ًما ،بينما يمثل المشاركون الذين تتراوح
أعمارهم بين  51و  65عا ًما الفئة العمرية األكبر التالية .بذل المنظمون جهودًا مقصودة في العديد من البلدان إلشراك
المزيد من الشباب في حواراتهم .كان قرابة خمس المشاركين تقل أعمارهم عن  30عا ًما .يظل تقسيم المشاركين حسب
العمر ثابتًا إلى حد ما عبر مراحل تطور حوار الدول األعضاء.
الشكل التخطيطي  – 4توزيع المشاركين حسب العمر في "الحوارات"

إطاللة على جهود إحدى الدول
في نيجيريا  ،تم االحتفال باليوم الدولي للشباب من خالل عقد حوارات شبابية حول مستقبل النظم الغذائية في جميع أنحاء البالد .من أهم
قوتها هي الروابط بين الشباب والسلطات الوطنية والمحلية وكذلك بين الشباب .يلعب الشباب
الصالت التي عززتها حوارات النظم الغذائية أو ّ
دورا رئيسيًا في متابعة الحوارات :فهم يقودون تصميم المشاريع التي ستقود التوصيات التي ظهرت في الحوارات المتعلقة بالشباب.
اآلن ً

إطاللة على جهود إحدى الدول
في أيرلندا  ،تم تحديد الشباب على أنهم `` محركات التغيير '' ،وسيكون نشاط الشباب ،وال سيما قدرتهم على رؤية مشاكل الكواكب بطريقة
فورية وموجهة للمواطنين ،جز ًءا مه ًما في عملية االنتقال إلىنظم غذائية أكثر استدامة  -وباألخص من خالل استمرارية مساءلة صانعي
السياسات وأصحاب المصلحة في النظم الغذائية.

إطاللة على جهود إحدى الدول
عقدت الكويت حواريّن على المستوى الوطني وحواريّن من الحوارات المواضيعية مع التركيز على إدارة فقد األغذية وهدرها وتحسين
الحالة التغذوية ألطفال المدارس .دعا منظم الحوارات العديد من أصحاب المصلحة الذين لديهم خلفية تتعلق بصحة أطفال المدارس واألوساط
األكاديمية للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار .تضمن المشاركون أصحاب المصلحة من الوزارات واألوساط األكاديمية واألمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية ،ولكن األهم من ذلك أطفال المدارس وأولياء األمور والعاملون في صناعة األغذية .إلى جانب معالجة االنتشار
المرتفع للوزن الزائد لدى األطفال ،ركزت عملية الحوارات أيضًا على حلول لتقليل االعتماد على الواردات الغذائية للبلد واالستخدام الفعال
لموارد المياه.
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إطاللة على جهود إحدى الدول
كان التحدي الخاص الذي تم تسليط الضوء عليه في وقت مبكر خالل الحوارات الوطنية في رواندا هو محدودية التمكين للفئات المستضعفة،
وال سيما النساء والشباب .لمزيد من التحقيق في هذا األمر ،تم عقد حوار محدد من شأنه أن يجمع وجهات نظر الشباب حول النظم الغذائية
الصحية والمستدامة .كان الهدف من هذا الحوار توفير منبر للشباب لتبادل األفكار وتبادل الخبرات وتحديد الحلول.

الشكل التخطيطي  – 5التوزيع العُمري للمشاركين في "الحوارات" حسب المرحلة (النسبة المئوية للمرحلة)

إطاللة على جهود إحدى الدول
وحوارا مع األطفال في سن المدرسة والمراهقين .كما بذل منظم الحوارات
عقدت كمبوديا حواريّن مع الدول األعضاء ركزا على الشباب
ً
جهودًا متضافرة لضمان تمثيل الشباب أيضًا بشكل جيد كمشاركين في الحوارات الوطنية األخرى .من النتائج الرئيسية للحوارات الخاصة
بالشباب تمكين الشباب وإحد اث التحول االجتماعي :ستعمل كمبوديا من أجل خلق فرص عمل للشباب في النظم الغذائية ،بهدف تحقيق
المساواة بين الجنسين ،وتوفير العمل الالئق ،والقضاء على عمالة األطفال ،وتجهيز الشباب ليصبحوا وكالء التغيير.

 .2.3القطاع
بالنسبة للمرحلتين األولى والثانية ،توفر "ا لحكومة الوطنية أو المحلية" أكبر مجموعة فردية من المشاركين المعنيين
بمجاالت"الزراعة والمحاصيل" والتي توفر مجموعة رئيسية من المشاركين .في المرحلة الثالثة ،توفر "الزراعة
والمحاصيل" أكبر عدد فردي من المشاركين .كان هناك حضور قوي للمشاركين المعنيين بـ" التعليم" و"الصحة" .تمت
زيادة المشاركة من المعنيين بمجاالت "البيئة والنظام اإليكولوجي" ومن "الثروة الحيوانية" بشكل ملحوظ في المرحلة
الثالثة .زاد ممثلو قطاع "تحضير األغذية" زيادة هائلة في تلك المرحلة .ثم تنتشر المشاركة خارج هذه المجموعات على
نطاق واسع عبر مجموعة من القطاعات.
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إطاللة على جهود إحدى الدول
في بنغالديش ،تم عقد حواريّن وطنييّن وستة حوارات دون وطنية في مناطق معرضة بيئيًا للمخاطر وسلسلة من الحوارات المستقلة .على
الرغم من القيود المتعلقة بوباء الكوفيد  ،19أجرت بنغالديش عملية حوارات شاملة تضم المزارعين ومصنعي ومعالجي األغذية والبائعين
وأصحاب المطاعم وتجار التجزئة وجمعيات المستهلكين ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الوزارات واإلدارات الحكومية والسلطات
المحلية .تنظر وثيقة المسار الوطني في نتائج الحوارات الوطنية والمستقلة وستتم مناقشتها في ورشة عمل للتحقق من صحتها.

بالنسبة للمرحلة األولى ،تظهر "االتصاالت" بقوة كقطاع ومع ذلك انخفضت مشاركة ممثلوها نسبيًا في المرحلتين الثانية
والثالثة .ويرجع ذلك إلى ال حضور الكبير من هذا القطاع في حوار ماليزي واحد .تمثل "القطاعات األخرى" أقل من ٪13
من المشاركين بشكل عام.
إطاللة على جهود إحدى الدول
شارك في الحوار الوطني األول للنظم الغذائية في ألمانيا والذي استمر لمدة  3أيام أكثر من  400مشارك ينتمون إلى  16مجموعة مختلفة من
أصحاب المصلحة .أدى هذا الحوار الواسع والشامل إلى جمع وجهات نظر المشاركين العاملين في أكثر من  13قطاعًا بما في ذلك الصحة
والتعليم والبيئة والتمويل واالتصاالت والبيع بالتجزئة والتجارة والحراجة الزراعية وتربية األحياء المائية وغيرها .استند الحوار في الغالب
إلى النتائج العلمية التي تثير وجهات نظر مثيرة لالهتمام ومثيرة للجدل في بعض األحيان حيث تم التعامل معها بتفاعل محترم ومثمر .كان
االستنتاج الذي عبّر عنه معظم المشاركين من جميع القطاعات هو أن هناك حاجة ُملحة للشفافية في أنظمتنا الغذائية وأن هذا الحوار كان أول
حوار من بين حوارات أخرى ستنعقد في عام .2022

إطاللة على جهود إحدى الدول
خالل المضي قد ًما في الحوارات ،انخرطت تركيا مع مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المصلحة ،بما في ذلك اإلدارات الحكومية
ووكاالتها وعلى نطاق واسع عبر الشركات من خالل مجلس األعمال من أجل التنمية المستدامة .وقد شمل ذلك المنتجين األساسيين والعاملين
في المعالجة التصنيعية والمسوقين وشركات الخدمات الغذائية وتج ار التجزئة .كما أن تلك الحوارات تضمنت مشاركة جغرافية واسعة النطاق
على مستويات متعددة من الحوكمة .وأثناء عملهم على تطوير مسارهم ،عادوا للتأكد من أن التشاور أصبح أوسع نطاقًا من خالل المشاركة على
وجه التحديد مع النساء والشباب وذوي االحتياجات الخاصة وصغار المزارعين والعمال المهاجرين .إجماالً ،تم إشراك أكثر من  1300من
مفتوحا لجميع أصحاب المصلحة بحيث يصبح وثيقة ديناميكية.
أصحاب المصلحة خالل المضي قد ًما في الحوارات .بعد القمة ،سيبقى المسار
ً
تحرص تركيا أيضًا على المشاركة خارج الحدود الوطنية من خالل منظمة التعاون االقتصادي في منطقة البحر األسود.

يقدم الشكالن التخطيطان  6و  7التاليان مزيدًا من التفاصيل حول معدالت مشاركة القطاعات والنسبة المئوية حسب
مرحلة الحوار.
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الشكل التخطيطي  - 6معدالت مشاركة القطاعات حسب مرحلة الحوار

الشكل التخطيطي  - 7النسبة المئوية لمعدالت مشاركة القطاعات حسب مرحلة الحوار

 .2.4مجموعات أصحاب المصلحة
تظهر مشاركة مجموعات أصحاب المصلحة تقد ًما من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية .وهذا يعكس الجهود النشطة
صا في المرحلة
التي يبذلها المنظمون لتوسيع دائرة مشاركتهم .حدد المنظمون المجموعات التي كانت ممثلة تمثيالً ناق ً
األولى ووضعوا استراتيجيات لضمان الوصول إلي ها بشكل أفضل وإدراجها في المرحلة الثانية.

25

إطاللة على جهود إحدى الدول
بذل الفريق المنظم لحوارات جمهورية الكونغو جهودًا خالّقة لجعل عملية الحوار ممثلة وشاملة لكل القطاعات والمجموعات قدر اإلمكان .لقد
بدأوا بتحديد المناطق باستخدام المعايير  /البارامترات التالية :البُعد ،والوضع الزراعي والبيئي ،واألمن الغذائي وحالة التغذية ،والتركيز
الديموغرافي ووجود الشعوب األصلية .ثم أجروا  5حوارات إقليمية ،استكملوها بـ "مشاورات مصغرة" :حيث ذهبوا إلى األسواق أو القرى
الصغيرة إلجراء مقابالت مع مجموعات محددة مثل المزارعين والسكان األصليين .حتى أن بعض االستشارات الصغيرة أدت إلى "استشارات
متناهية الصغر" حيث ثبت أن احتياجات وانشغاالت مجموع ات فرعية محددة (على سبيل المثال ،فتيات السكان األصليين والرجال الراشدين
 )...متنوعة ومتباينة تما ًما.

إطاللة على جهود إحدى الدول
حوارا وطنيًا ،وحواريّن على المستوى دون الوطني  -السياق الحضري والريفي  -وأربعة حوارات
تضمنت عملية الحوارات السويدية
ً
مواضيعية .شارك في الحوارات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك الطالب والشعوب األصلية واألشخاص ذوي األصول
المهاجرة .لقد حددوا التحديات والمفاضالت والحلول لنظام الغذاء الوطني ،وناقشوا البُعد الدولي للنظم الغذائية ،بما يعكس حقوق اإلنسان
والصراع والقدرة على الصمود.

توضح األشكال التوضيحية أدناه المشاركين في حوار الدول األعضاء حسب مجموعة أصحاب المصلحة .كما تواصل
العديد من منظمي حوارات الدول األعضاء مع الحوارات المستقلة بنية صريحة لتوسيع نطاق المشاركة .لذلك من المتوقع
أن تكون المشاركة الفعلية من قبل مجموعة أصحاب المصلحة أوسع مما هو موضح.
يوضح الشكل التخطيطي  8أنه بين المرحلة األولى والمرحلة الثانية هناك زيادة واضحة في أعداد ونسبة صغار
المزارعين والمزارعين الكبار والعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية المحلية .تضاءلت تلك الزيادة قليالً مع
االنتقال إلى المرحلة الثالثة ،مرحلة التوحيد.
الشكل التخطيطي  – 8عدد أصحاب المصلحة المشاركين حسب مرحلة الحوار
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إطاللة على جهود إحدى الدول
حدث تغيير في الحكومة في اإلكوادور بين الحواريّن الوطنييّن اللذين عقدتهما وزارة الزراعة .اجتمع ما يقرب من  1300مشارك لمناقشة
 5مسارات عمل و  4عوامل من عوامل التغيير التي اقترحتها قمة النظم الغذائية ووضع رؤية  2030وكيفية الوصول إليها .على الرغم من
مشاركة م جموعة واسعة من أصحاب المصلحة ،فإن التركيز الرئيسي كان على المنتجين .من أجل ضمان التمثيل الجغرافي لهذه المجموعة،
تم االتصال بـ  24اتحادًا للمنتجين من كل منطقة .عُرض على أولئك الذين لديهم مشكالت في االتصال أن يتم نقلهم إلى منشآت حيث يمكنهم
فيها المشاركة في الحوارات عبر اإلنترنت .تقوم الدولة حاليًا بتطوير مسار من شأنه إثراء خطتها الزراعية حتى عام .2030

إطاللة على جهود إحدى الدول
استخدمت جنوب إفريقيا الترجمة الفورية إلحدى عشرة لغة محلية لضمان إشراك مزارعي الكفاف وأصحاب الحيازات الصغيرة ،الذين
يقع ون في قلب التحول في نظامها الغذائي .في خضم جائحة الكوفيد  ،19تحولت البالد إلى عملية حوارية افتراضية شملت أكثر من 3000
مشارك في حواريّن اثنيّن على المستوى الوطني و  9حوارات على مستوى المقاطعات .في تلك الحوارات ،ناقش أكثر من  1000مزارع
بلغتهم الخاصة القضايا الرئيسية مثل الحصول على قطع األرض والمياه والطاقة .عالوة على ذلك ،استخدم المرشدون الزراعيون
والمسؤولون الحكوميون أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم لدعوة المزارعين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت.

التركيز المواضيعي
نظمت بنما مشاورة دون وطنية ُخصصت على وجه التحديد لمجتمعات السكان األصليين .وكانت ً
تبادال افتراضيًا
نظمته وكالة الوزارة المعنية بقضايا السكان األصليين ،واشتمل على مشاركة  23ممث ً
ال من مناطق وبلدات السكان
األصليين.
حوارا
على الرغم من أن السكان األصليين شاركوا في معظم الحوارات التي أجريت في بوليفيا ،فقد أجروا أيضًا
ً
صا لـ  36شعبًا ومجتمعًا أصليًا من البالد ،لمناقشة كيفية ارتباط النظم الغذائية بعاداتهم ومعارفهم
محددًا مخص ً
وتقاليدهم.
ضمت ثالثة من المشاورات دون الوطنية الست عشرة في شيلي ممثلين من مجتمعات السكان األصليين من بين
أصحاب المصلحة اآلخرين .وقد شاركوا على وجه التحديد في الحوارات المكرسة لدور أغذية األجداد في النظم
الغذائية ،والغذاء الصحي والتغذية لكبار السن ،وسالمة األغذية والحد من األمراض غير ال ُمعدية.
نظمت السلفادور  3مشاورات محددة شارك فيها  80مشار ًكا لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه مجتمعات
حوارا وطنيًا محددًا مع مجتمعات السكان األصليين واألفرو-مكسيكيين
الشعوب األصلية في البلد .نظمت المكسيك
ً
اختصارا باسم INPI
لمناقشة األمور المتعلقة بهم ،وقد شارك في عقده المعهد الوطني للمجتمعات األصلية (يعرف
ً
باللغة اإلسبانية).
شارك ممثلو السكان األصليين في مختلف الحوارات التي نظمتها فنزويال .وشارك ممثلو الشعوب األصلية في السويد
وفنلندا والنرويج في الحوارات الوطنية ،وكذلك في حوار حكومي دولي ُنظم فيما يتعلق بمجلس وزراء بلدان الشمال
األوروبي .وبالمثل ،شاركت الشعوب األصلية في الحوارات الوطنية على سبيل المثال في كندا وجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية والفلبين وجنوب إفريقيا والواليات المتحدة األمريكية.
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إطاللة على جهود إحدى الدول
حوارا دون وطني تم عقدها بشكل مستقل بقيادة
تضمنت عملية حوارات النظم الغذائية في الفلبين أكثر من  2000مشارك من خالل 12
ً
الحكومة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة .أثار حوار مستقل عقدته  10منظمات للمزارعين والصيادين مناقشات مهمة حول كيفية
إشراك الحكومة ووكاالت األمم المتحدة وشركاء التنمية في المقترحات وتوصيات السياسات القابلة للتنفيذ .ونتيجة لذلك ،تم تنظيم حوار
الدول األعضاء باالشتراك مع منظم حوارات الدول األعضاء لتحديد خطط ملموسة معًا للمضي قد ًما.

إطاللة على جهود إحدى الدول
بعد ترشيح وزير الزراعة لمنظم الحوارات في يوليو ،تمكنت بوتسوانا من إجراء  5حوارات بسرعة تتماشى مع مسارات العمل الخمسة
وحوار وطني لجمع جميع النتائج معًا ،فض ً
ال عن المساهمة بشكل كامل في تحضيرات ما قبل القمة .االعتراف بأغذية الشعوب األصلية
وميزات المعرفة عبر الحوارات ،مع إبراز ضرورة إدراج األطعمة األصلية في النظم الغذائية المحلية مع الحاجة إلى التثقيف العام والترويج
للمنتجات الغذائية األصلية وتفعيل سياسة أنظمة المعرفة األصلية.

تطورت مشاركة الشعوب األصلية وزادت مع المضي قُد ًما في الحوار.
إطاللة على جهود إحدى الدول
في ساموا ،حدد الحوار الوطني تدابير لتنشيط وتعزيز استخدام المعارف التقليدية واألصلية باعتبارها ذات أهمية خاصة .يجب أن تسير
المعارف التقليدية "بالتوازي" مع طرق اإلنتاج التقليدية

إطاللة على جهود إحدى الدول
نظمت رواندا عددًا من الحوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين ،ال سيما حواران متقاطعان ركزا على دور الشباب والنساء في تحقيقنظم
غذائية مستدامة ومنصفة ومرنة .كما عُقد حوار مستقل حول إحداث التغيير في النظم الغذائية في مدينة كيغالي وضواحيها .حددت الحوارات
ك ً
ال من التحديات والحلول الممكنة لتغيير قواعد اللعبة ،وأكدت العملية التزامها بتنفيذ خطة  2030على المستوى الوطني والقاري ،وفي الوقت
نفسه إعادة البناء بشكل أفضل مع التعافي من جائحة الكوفيد  . 19تم تسليط الضوء بشكل خاص على الدور المهم للقطاع الخاص ،وكذلك
الحاجة إلى تحسين التنسيق بين جميع األطراف .سيتضمن المسار الوطني مؤشرات ومعالم محددة لقياس التقدم.

إطاللة على جهود إحدى الدول
مكون من مرحلتين ركز على تحديد التحديات التي تواجه بناء نظام غذائي وطني أكثر استدامة اجتماعيًا
عقدت صربيا
ً
حوارا وطنيًا أوليًا ّ
واقتصاديًا وبيئيًا .كانت الشفافية والشمول والملكية بمثابة عوامل أساسية في هذه المشاركة وكان هناك اعتراف بأن أحد المخرجات الرئيسية
للعملية س يتمثل في خطة عمل إلحداث التحول في النظم الغذائية لتحفيز ظهور أفكار جديدة ولبذل جهود مشتركة ،إلطالق العنان للفرص
الخفية وتطوير نظم غذائية حديثة في الدولة .تم تسليط الضوء على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتم إبراز أهمية الحلول الرقمية
الحديثة في مجال الزراعة  -ليس فقط لتوطيد العالقة بين المنتجين والمستهلكين ولكن أيضًا لضمان مشاركة الجهات الفاعلة الصغيرة في
السوق في سلسلة القيمة باإلضافة إلى إمكانات الحلول الرقمية إلبقاء قنوات التجارة مفتوحة أثناء األزمة.
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انخفض عدد الشركات الوطنية الكبيرة من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية لكنها زادت مرة أخرى في المرحلة
الثالثة .سيكون هذا مؤشرا على تأثير المرحلة الثانية من الحوارات التي تجري على نطاق واسع في المناطق الجغرافية
دون الوطنية.
زادت مشاركة أعضاء البرلمان في المرحلة الثالثة .هذه هي مرحل ة التوحيد التي تؤدي إلى تشكيل النوايا وااللتزامات
التي يتم االسترشاد بها خالل المسارات .وبالتالي ،فإن هذه المشاركة المتزايدة للنظام السياسي مع المضي قد ًما في حوار
الدول األعضاء في هذه المرحلة يعد سمة مهمة وجديرة بالمالحظة.

إطاللة على جهود إحدى الدول
حوارا يحضر المشاركون فيه بأنفسهم وج ًها لوجه مع مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك
قررت سيشيل تنظيم 11
ً
المزارعين والشباب ومصنعي األغذية واألسر المحلية والنساء والطهاة وجمعيات األعمال وأعضاء البرلمان .شارك ثلث أعضاء الجمعية
الوطنية ( 11من أصل  33برلمانيًا) في حوار لمناقشة كيفية االرتقاء بسياسة األمن الغذائي والتغذوي إلى مرتبة أن تصبح ص ًكا قانونيًا .من
بين االستنتاجات تم تسليط الضوء على النظر في زيادة الميزانية االستثمارية في المزارع الجاهزة التي سيتم تخصيصها للمزارعين

الشباب ،وإنشاء صندوق ابت كار ،ومراجعة تشريعات محددة وعرض سياسات واستراتيجيات إحداث التحول في النظام الغذائي على
الجمعية الوطنية للمناقشة النهائية والمواءمة والتوحيد بحلول منتصف أكتوبر .2021

في جميع المراحل ،كانت المؤسسات الحكومية والوطنية تقدم أكبر عدد من المشاركين .أكبر مجموعة عامة كانت مرة
أخرى من المجتمع المدني.
الشكل التخطيطي  – 9النسبة المئوية لمعدالت مشاركة أصحاب المصلحة حسب مرحلة الحوار

إطاللة على جهود إحدى الدول
ً
مستقال ،نظم العديد منها
حوارا
حوارا للدول األعضاء و 27
كانت الكاميرون موطنًا للعديد من حوارات النظم الغذائية ،بما في ذلك 12
ً
ً
منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب .في يونيو/حزيران ،تعاونت وزارة الزراعة والتنمية الريفية ومنظمات المجتمع المدني
وشركاء آخرون إلجراء حوا ر حول الشباب والنساء واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة األخرى .تم تسجيل النتائج
في بيان وإدراجها في استنتاجات حوار الدول األعضاء.
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إطاللة على جهود إحدى الدول
حوارا وطنيًا .بنهاية عملية
في إسرائيل ،شارك أكثر من  450مشار ًكا من مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة غير الحكوميين في 15
ً
الحوارات ،أدرك المشاركون أنهم كانوا قادرين على استخدام مصطلحات بعضهم البعض وتشكيل لغة مشتركة ،ومع ذلك كانت هناك آراء
واختالفات مثيرة للتحدي لم يتم حلها أثناء الحوارات .في إطار الترحيب باالختالف ،تم تش جيع المشاركين على إرسال بيان من صفحة واحدة
إلى منظم الحوار الوطني عندما يشعرون أن وجهات نظرهم لم تنعكس بشكل كاف في جلسات مالحظات الجلسة العامة .ونتيجة لذلك ،تم دمج
أكثر من  10إدخاالت مكتوبة في نماذج مالحظات حوار الدول األعضاء.

هناك دول تعارض فيها بعض منظمات المجتمع المدني القمة وترفض المشاركة في حوارات الدول األعضاء من أجل نزع غطاء
الشرعية عن هذه العملية .و مع ذلك فقد أجرى بعض منظمي الحوارات مقابالت غير رسمية مع تلك المجموعات ،وتم دمج تلك النتائج
عند تشكيل مالمح المسارات الوطنية ،من أجل جعل الوثيقة أكثر تعددية.
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 .3ضمان أن النظم الغذائية تناسب المستقبل والتقارب في نتائج
الحوارات
يركز هذا القسم من التقرير التجميعي على نتائج الحوارات حيث تم تجميع األدلة من  446نموذ ًجا للمالحظات الرسمية من
حوارات الدول األعضاء التي تم تقديمها في  15أغسطس  2021أو بعد هذا التاريخ بفترة وجيزة  .تم إدراج كل نماذج المالحظات
لهذه الحوارات في المرفقات والمالحق .عندما تكون هناك قواسم مشتركة كبيرة حول مواضيع معينة ،فسيتم سردها واستكشافها هنا.
وأخيرا ،توضح نماذج المالحظات الرسمية أنه ال
يغطي هذا القسم أيضًا كيفية معالجة هذه الموضوعات من خالل "عوامل التغيير".
ً
تزال هناك مجاالت كبيرة من االختالف ،حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق وقد يلزم إجراء مفاضالت .تم تناول عدد كبير منها في هذا
القسم.
استخدمت معظم حوارات الدول األعضاء األهداف الخمسة لقمة نظم األغذية كنقطة انطالق لها .مع المضي قد ًما في الحوارات ،تم
دمج المصالح واالهتمامات المحلية ،وشكلت مالمح النتائج المنبثقة .تختلف المصطلحات وجوانب التركيز بين الحوارات .لم يتم نشر
وتكرارا في هذا التقرير التجميعي.
مرارا
سوى الموضوعات التي ورد ذكرها
ً
ً
مع ال ُمضي قُد ًما في الحوارات ،أصبحت التعقيدات واالعتمادات المتبادلة داخل النظم الغذائية أكثر وضو ًحا .لقد تم تشكيل مالمح
النظم الغذائية في جميع أنحاء الوجود البشري وهي تتطور باستمرار .عندما يتمركز االنتباه حول تح ٍد واحد ،فإن فهم أسبابه وعواقبه
قد يتطلب تحليالً أوسع .على سبيل المثال ،س ترتبط الجهود المبذولة لزيادة دخل منتجي األغذية باألسعار التي يدفعها المستهلكون
أمرا حيويًا ولكن هذا ال يجعل األمر سهالً ،وقد تم التعبير عن التحديات التي
مقابل ذلك .لذلك فإن النظر في النظم الغذائية ككل يُعد ً
نظرا ألن النظم الغذائية ُمعقّدة ،وتختلف وجهات نظر الناس حول
يفرضها الترابط التبادلي في العديد من نماذج المالحظات الرسميةً .
التحدي ،فال بد أن تكون هناك مجاالت اختالف في الحوارات ،وليس من السهل حلها .غالبًا ما يتم تحديد أدوات التغيير أثناء
الحوارات :ال تكون وسائل تفعيلها وإدارتها في العادة سهلة ومباشرة.
ت عمل هذه الترابطات التبادلية المعقدة على استيعاب الثراء االستثنائي للمعلومات التي يشاركها المنظمون في نماذج المالحظات
الرسمية الخاصة بهم .عند القراءة بصورة إجمالية ،فإنها تمثل عملية استثنائية حيث اجتمع أكثر من  46000شخص في حوارات
وطنية الستكشاف كيفية إحداث التحول في النظم الغذائية ،من أجل أن تكون مستدامة ومنصفة بحلول عام .2030

التركيز المواضيعي
استخدم منظمو الحوار الوطني طرقًا منهجية مختلفة لتأطير نطاق وتركيز الحوارات الوطنية وتحديد الموضوعات التي ستتم مناقشتها .قرر
الكثيرون استخدام مسارات العمل الخمسة لقمة النظم الغذائية لتأطير العمل والمناقشات على المستوى الوطني (مثل بوتسوانا والبرازيل والكاميرون
واإلكوادور ومصر وفيجي وغانا وإندونيسيا ومالوي وميانمار وناورو ونيبال ونيجيريا وعمان والفلبين وقطر والسنغال وجزر سليمان وسريالنكا
والسودان وطاجيكستان وتايالند وترينيداد وتوباغو وأوزبكستان وفانواتو وزيمبابوي) .غالبًا ما يتم إنشاء مجموعات عمل لكل مسار عمل ،حيث
تضم خبراء تقنيين من الحكومة واألمم المتحدة والمنظمات األخرى .دعمت مجموعات العمل الفنية منظم الحوار الوطني من خالل توفير مواد
أساسية وتحليل لنظام الغذاء الوطني الحالي وقدمت المشورة بشأن تأطير موضوعات المناقشة الحوارية .أعادت بعض البلدان مثل ألبانيا وغامبيا
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وموزمبيق وفيتنام تجميع مسارات العمل الخمسة لتأطير موضوعات المناقشة الحوارية.

31

ركزت جزر البهاما وغواتيماال والمجر وبولندا عملية الحوارات بأكملها على مسار العمل  ،1من خالل واحد أو أكثر من الحوارات الوطنية.
ركزت الهند بشدة على مسار العمل  ،4ومالطا على مسارات العمل  1و  .2ركزت بلدان أخرى مثل بنغالديش وماليزيا في بداية عملية
الحوارات على مسار عمل واحد محدد ووسعت النطاق بعد ذلك مع تطور عملية الحوارات .نظمت أفغانستان ,وكوستاريكا والدنمارك وغينيا
االستوائية وأيرلندا ومدغشقر وسيراليون والسويد وأوروغواي حوارات مواضيعية محددة حول مجموعة مختارة من مسارات العمل.
صاغ بعض منظمي الحوار الوطني تأطير حواراتهم باستخدام مزيج من مسارات العمل واألولويات الوطنية .استخدمت كمبوديا والواليات
المتحدة األمريكية مسارات عمل قمة النظم الغذائية الخمسة لتأطير موضوعات المناقشة في الحوار األول .مع تطور العملية الحوارية ،تحول
اإلطار إلى الموضوعات التي ظهرت في الحوار األول والتي عكست السياق ال ُقطري المتطور (المعلومات وعدم المساواة واالستدامة البيئية -
الواليات المتحدة األمريكية) .استخدمت سويسرا والنيجر مسارات العمل الخمسة واالستراتيجيات الوطنية الحالية المتعلقة بالنظم الغذائية
والتنمية المستدامة لتحديد مواضيع المناقشة وبيانات الرؤية بالنسبة لعملية الحوارات الوطنية.
حددت أرمينيا موضوعات المناقشة من خالل مزيج من مسارات العمل والتحديات الوطنية .حددت الكويت في الحوار الوطني األول مجالين
حوارا كام ً
ال لكل مجال من مجاالت األولوية هذه .وبالمثل ،حددت هندوراس
رئيسييّن من مجاالت األولوية ،ثم كرست في المرحلة الثانية
ً
ي العمل  4و .5
لمسار
الثاني
الحوار
تخصيص
المجاالت ذات األولوية في الحوار الوطني األول وقررت
ّ
استخدمت جورجيا واألردن ومنغوليا وجمهورية كوريا مجموعة مختارة من مسارات العمل جنبًا إلى جنب مع الموضوعات األخرى ذات
األولوية ال ُقطرية التي شكلت موضوعات المناقشة الحوارية .وشملت هذه النظم الفعالة لسالمة األغذية والطب البيطري ووقاية النباتات في
جورجيا؛ والمياه والالجئين و الكوفيد في األردن؛ واألسواق وإضافة القيمة في منغوليا؛ األمن الغذائي والتعاون الدولي في جمهورية كوريا).
في باالو ،تم إضفاء الطابع المحلي على مبادئ المشاركة في قمة النظم الغذائية لتكون مناسبة ثقافيًا .تم تعديل المواد لتكون مدركة لألعراف
االجتماعية والثقافية وتحترمها .من خالل إضفاء الطابع المحلي على مسارات العمل لتعكس الظروف واألولويات المحلية ،وتحديد مسارات
العمل بأهداف محددة ومنفصلة ،يمكن لباالو تشغيل الحوارات بسهولة أكبر لتؤدي إلى نتيجة قابلة للتنفيذ.
حددت البحرين وكندا والصين وفرنسا وبنما واالتحاد الروسي ,وتونس أوكرانيا مواضيع المناقشة الحوارية على أساس سياق البلد
واألولويات الوطنية.

هناك العديد من الطرق المحتملة للمشاركة في حوار حول النظم الغذائية الفريدة والمعقدة في بيئات مختلفة .تؤدي جميع نقاط
الدخول المختلفة إلى فهم أعمق لطرق عمل النظم الغذائية ،وكيف أنها تخدم المصالح المختلفة وكيف يمكن أن تتكيف لتكون ذات
قيمة أكبر للبشر والكوكب.
صا يوجه القارئ خالل قراءة هذا التقرير التجميعي .يوفر العمود األيمن تجميعًا نصيًا من
في الجدول التالي ،يوفر العمود األيسر ن ً
نماذج المالحظات الرسمية.
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ماذا كانت النتائج...
كان الحق في الغذاء الكافي هو
نقطة البدء في العديد من
الحوارات...

الحق في الغذاء الكافي
هناك اتساق ملحوظ عبر نماذج المالحظات حول الحاجة إلى ضمان حصول جميع
األشخاص ليس فقط على الغذاء ،ولكن أيضًا إلى العناصر الغذائية الالزمة لهم لتحقيق
إمكاناتهم الكاملة في الحياة .يعد هذا حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان وهو أمر بالغ األهمية
لمعالجة ك ل من الفقر واعتالل الصحة ،ولكنه ال تحظى به أعداد كبيرة من الناس .وقد تم
التركيز بشدة على هذا من خالل التأثيرات المتعددة لوباء الكوفيد  19على وصول الناس
إلى العناصر الغذائية .يتم لفت االنتباه إلى التحديات الناشئة عن االعتماد على الواردات
الغذائية ،وأهمية ال تجارة وتنويع اإلنتاج الزراعي المحلي ،والمخاطر المحددة للمجتمعات
المعتمدة على االستيراد.

توافر التغذية المتاحة والميسورة التكلفة للجميع

يعني ذلك أن كل شخص يحصل
على تغذية ميسورة التكلفة ...

وحيث يعاني الناس من سوء
التغذية ،يجب اتخاذ إجراءات عملية
...

ومع ذلك ،فإن النظم الغذائية غير
الصحية هي أيضًا مدعاة للقلق ...

أكدت الحوارات الوطنية على الحاجة إلى تكملة السياسات التي تركز على زيادة إنتاج
منتجات معينة مع التركيز بشكل أكبر على الحصول على تغذية جيدة .هناك اعتراف
واسع النطاق بأهمية كال الهدفين .يتم التركيز بشكل متكرر على الحاجة إلى زيادة
الوصول إلى األطعمة (والمغذيات) الالزمة لتأمين حق البشر في الغذاء .تم ذكر العديد
من الطرق لمعالجة ذلك بما في ذلك من خالل إغناء األغذية ،واستكشاف طرق لتحسين
الحصول على البروتين ،وكذلك تشجيع اإلنتاج المحلي ،والحصول على األطعمة المغذية
المصممة لالستجابة الحتياجات غذائية محددة ونقلها .وهذا يشمل زيادة اإلنتاج والوصول
إلى مجموعة متنوعة من األطعمة ،بما في ذلك على سبيل المثال" ،األطعمة البحرية
الزرقاء".

اتخاذ اإلجراءات العملية إلنهاء سوء التغذية بكافة صورها
تعد قدرة البشر على التمتع بالتغذية الجيدة سمة أساسية في جميع السياسات الغذائية.
يجب أن يكون إنهاء سوء التغذية بالنسبة للبعض سمة مركزية لجميع السياسات الغذائية.
يقترح آخرون ضرورة إضافة مبادرات محددة لالستجابة الحتياجات الفئات األكثر
عرضة لخطر سوء التغذية .وتشمل تلك الفئات النساء الحوامل واألطفال الصغار وكبار
السن ،وكذلك الفئات ذات االحتياجات الخاصة (بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة) ،ال
سيما داخل األسر والمجتمعات الفقيرة .لقد تم االعتراف بشكل متكرر بالحاجة إلى تطبيق
طريقة نهجية متعددة القطاعات حيث تشمل السلطات المسؤولة عن الصحة والتعليم
والرعاية االجتماعية وكذلك تلك المعنية بإنتاج األغذية وتجهيزها وتسويقها.
الروابط بين استهالك الغذاء ورفاهية الناس وصحتهم
تعكس نماذج المالحظات االعتراف المتزايد بالروابط بين عادات األكل المكتسبة في
وقت مبكر من الحياة وخطر التعرض لألمراض غير المعدية المتعلقة بالنظام الغذائي في
وقت الحق في الحياة .ازداد هذا االتجاه مع تحول العديد من الناس حول العالم من النظم
الغذائية التقليدية إلى النظم الغذائية األكثر حداثة .الحد من فرص استيراد واستهالك
األطعمة فائقة التجهيز وتنظيم اإلعالن وتسويق المنتجات غير الصحية هو موضوع
متكرر تم الحديث عنه في الحوارات .تشير نماذج المالحظات أيضًا إلى أن األمراض
غير المعدية ونقص التغذية موجودان في العديد من البلدان وأنه ينبغي االعتراف بهذا
العبء المزدوج في السياسات الغذائية الوطنية.
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تسلط الحوارات الضوء على الحاجة إلى تشجيع جميع البشر على اتخاذ خيارات غذائية
صحية وتقليل استهالكهم لألطعمة التي قد تسهم في اإلصابة باألمراض غير المعدية في
السنوات الالحقة .هناك إجماع في نماذج المالحظات على قيمة وفائدة تشجيع الناس في
كل مكان على استهالك األطعمة المفيدة لتغذيتهم وصحتهم .يجب أن تستند التدخالت إلى
تحليالت التحديات التي يواجهها تشجيع األكل الصحي ،بما في ذلك تصور أن األطعمة
الصحية والمغذية تكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين عند شرائها .في الواقع ،تشير
نماذج المالحظات إلى أن الغذاء الصحي يجب أن يكون في المتناول وبأسعار معقولة
للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
يجب تقييم االستراتيجيات الحالية لتشجيع االستهالك ال ُمغذي ،بما في ذلك الحمالت
اإلعالمية وبرامج التثقيف للتمكن من تقدير األساليب الفعالة في البيئات المختلفة .تعكس
بعض نماذج المالحظات المزايا الهائلة التي توفرها األطعمة فائقة المعالجة والتجهيز -
من حيث سهولة الوصول والوقت الالزم للتحضير  -على الرغم من التحذير من أن
استهالكها على نطاق واسع يرتبط غالبًا بالسمنة .تم اقتراح استراتيجيات لزيادة الوعي
بالمخاطر التي تشكلها األطعمة فائقة المعالجة والتجهيز ،ولتقليل استهالكها :وتشمل هذه
اإلستراتيجيات وضع اللوائح المعززة لتنظيم اإلعالن والتسويق.
كما تم تحديد القيمة المحتملة لتعزيز الخيارات الصحية من خالل الحدائق المدرسية
وقوائم المقاصف ،واستخدام األغذية المنتجة محليًا من صغار المنتجين في المقاصف.
ورد أيضًا ذكر التثقيف باأللعاب الرياضية والتشجيع في المدارس .وتشمل األساليب
األخرى المقترحة تحسين وضع الملصقات الغذائية ،وزيادة الوضوح والوعي بشأن
تكاليف المزيد من األغذية المغذية ،وزيادة أسعار األطعمة غير المغذية.

هناك مخاوف أوسع بشأن النظم
الغذائية ...

مرونة النظام الغذائي وقدرته على الصمود
يجب أن تكون النظم الغذائية قادرة على العمل لخدمة جميع الناس حتى في أوقات
األزمات .ومع ذلك ،فمن الناحية العملية ،في معظم األزمات ،يميل األشخاص األكثر
فقرا ،وخاصة النساء واألطفال ،إلى نقص الغذاء والمغذيات .إن منتجي األغذية األكثر
ً
فقرا هم غير القادرين على إيصال منتجاتهم إلى األسواق ،وتشير نماذج المالحظات إلى
ً
جائحة الكوفيد  ، 19واألحداث المناخية المعاكسة ،والصراع العنيف ،واألزمات األخرى
صا ثمينة لدراسة طرق تعزيز مرونة النظام الغذائي وقدرته على الصمود.
باعتبارها فر ً
ويشددون على أهمية مرونة سبل عيش المزارعين ،واألمن الغذائي ،والوصول إلى
العناصر الغذائية في مواجهة الصدمات والضغوط .وهي تعكس أهمية وجود إطار دولي
للسياسات والممارسات الالزمة لدعم المرونة والقدرة الوطنية على الصمود وتحديد
الحاجة إلى االستثمار لتعزيز أطر المرونة والقدرة الوطنية على الصمود القائمة.

إبقاء الطابع المحلي...

توطين النظم الغذائي
تتناول نماذج المالحظات تعليقات على طرق زيادة قدرة النظم الغذائية الوطنية على
الصمود من خالل زيادة اإلنتاج المحلي .يجب أن يقلل هذا من االعتماد على األغذية
المستوردة وعادة ما يتضمن دعم المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة واالستثمار في
اإلنتاج المحلي وتجهيز الغذاء ومعالجته وتخزينه ونقله .يُنظر إلى زيادة القدرة المحلية
وتقليل االعتماد على سالسل التوريد الطويلة على أنها طريقة لتقليل مكامن الخطر .يُنظر
إلى توطين النظم الغذائية على أنه ينطوي على فوائد أخرى بما في ذلك فرصة تطويرنظم
غذائية متجددة ودائرية مع إمكانية الت نويع (على سبيل المثال ،على المستوى اإلقليمي أو
حول المدن ،لتقليل االعتماد على الزراعة األحادية المحاصيل المحلية وبالتالي زيادة
المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات) .تجري االستعدادات للقمة وسط
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االضطراب والمعاناة المرتبطة بوباء الكوفيد  .19تشير نماذج المالحظات إلى أن القدرة
على الصمود يُنظر إليها على أنها خاصية ضرورية لجميع النظم الغذائية ،سواء تم النظر
إليها من منظور المنتج أو المستهلك أو المجتمع بشكل عام.

وهذا يزيد من االستدامة البيئية...

نظم ذكية مراعية للمناخ وتعود على الطبيعة بفوائد إيجابية
من الممكن أن يحقق تقليل أطوال سالسل التوريد وتوطين اإلنتاج أيضًا تحقيق فوائد بيئية.
في هذا المجال ،تحدد نماذج المالحظات الحاجة إلى أطر سياسات تشجع على المناخ
الذكي ،والحفاظ على المياه ،وتوفير الطاقة ،ونظم إنتاج األغذية للمحاصيل ،والثروة
الحيوانية ،واألغذية المائية ،ومنتجات الغابات .هناك إشارات محددة إلى الحاجة إلى
تطبيق سياسات وممارسات مناسبة فيما يتعلق بإدارة التربة والمياه؛ واالستخدام الفعال
لألراضي؛ وفوائد الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من الماشية؛ والحاجة إلى
تفعيل سياسات مناسبة لحماية الغابات والحفاظ عليها ،مع مالحظة على سبيل المثال تأثير
إزالة الغابات على مصادر الغذاء الخاصة بالشعوب األصلية .يُنظر إلى جعل إنتاج الغذاء
عملية تعود على الطبيعة بفوائد إيجابية على أنه أمر ذو قيمة وفائدة مع مجموعة واسعة
من اإلجراءات المحددة المقترحة أو الموجودة قيد الدراسة .ويشمل ذلك المنتجات
الزراعية الصديقة للبيئة؛ وسداد المدفوعات للمنتجين مقابل مساهماتهم في الطبيعة
وتخفيف تغير المناخ؛ وربط الدعم الزراعي (بما في ذلك اإلعانات) بالنتائج البيئية؛
وتوثيق إجراءات الحفظ؛ وتطوير اللوائح والبروتوكوالت اإلقليمية المناسبة ونشرها؛
وسن التغييرات المناسبة في التشريعات المتعلقة باستخدام األراضي.
تقترح العديد من نتائج الحوار زيادة دقة استخدام المدخالت الزراعية (مبيدات األعشاب
ومبيدات اآلفات واألسمدة) .كما أنها تشجع على زيادة استخدام الزراعة اإليكولوجية،
والزراعة العضوية ،وتطوير بنك البذور ،واعتماد النظم الغذائية النباتية لتقليل تناول
اللحوم ومنتجات األلبان.

وهو ما يعني االعتراف بالتأثير
البيئي...

التأثير البيئي للنظم الغذائية
من المسلم به على نطاق واسع أن التدهور البيئي وتغير المناخ يمثالن تحديين شاملين
للنظم الغذائية .من الناحية المثالية ،ينبغي مراعاة التكاليف المرتبطة بهذه التغييرات بشكل
صحيح في األسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل الحصول على الغذاء .ال يمكن أن
يحدث هذا دون االرتقاء بتقدير مدى ضرورة أن تعكس النظم الغذائية في المستقبل
الطبيعة المحدودة للموارد الطبيعية ،سواء تم النظر إليها من منظور محلي أو وطني أو
دولي .يجب تقييم الطبيعة بشكل صحيح وإدارتها بشكل مستدام ،مع الجمع بشكل مناسب
بين الحفظ والتجديد ،والحفاظ على التنوع البيولوجي .كما تتناول نماذج المالحظات
الرسمية تعليقات بشأن الحاجة إلى تفعيل سياسة دولية وأنظمة تنظيمية مناسبة.

يجب أن يكون الناس ،وال سيما
أصحاب الحيازات الصغيرة ،قادرين
على كسب العيش بصورة
مقبولة...

ضمان مشاركة صغار المنتجين والعاملين في نظام األغذية مشاركة كاملة في إحداث
التحول في النظم الغذائية.

تؤكد نماذج المالحظات أن سبل عيش مئات الماليين من األسر ،التي تعتمد سبل عيشها
مباشرا بالقيم والمبادئ األساسية لكل نظام.
تأثرا
ً
على مشاركتها في النظم الغذائية ،تتأثر ً
تؤكد نماذج المالحظات على أن صغار منتجي األغذية ،الذين ال ينتجون سوى حصة
واحدة فقط من الغذاء الذي تحتاجه أسرهم كل عام ،وبالتالي يحاولون سد الفجوة من خالل
الدخل الناتج عن العمل ،يعانون من مستويات عالية من الكرب بسبب المديونيات
المتراكمة عليهم .تشير نماذج المالحظات إلى الرغبة في إجراء تغييرات جوهرية في
أداء النظم الغذائية الوطنية لخلق فرص مستدامة وذات أجر مناسب لتوظيف منتجي
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األغذية والمساهمة في الحد من الفقر .تحدث المشاركون عن الحاجة إلى تطوير ورعاية
ترتيبات جديدة إلشراك أصحاب المصلحة في النظم الغذائية الذين لديهم أقل قوة ودخل في
تحوالت النظم الغذائية .إنهم يطالبون بأنظمة غذائية مخصصة لجميع األفراد بداخلها
فقط ،حيث يتم تشجيع إحداث التحول من خالل تعاون أكبر نطاقًا ،وتوزيع أكثر عدالً
للقيمة على طول سلسلة القيمة ،ومن خالل الشراكات العامة  /الخاصة المدفوعة
باألهداف.

تتزايد ضرورة إحداث التغيير إذا
كان أصحاب الحيازات الصغيرة
سيستفيدون...

تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من االستفادة من زيادة اإلنتاج

تسجل نماذج المالحظات مناهج متعددة لزيادة مشاركة صغار المنتجين (المزارعون،
والصيادون ،ومربو الثروة الحيوانية ،وسكان الغابات ،وغيرهم) من خالل إصالح البيئة
صا
القانونية واالقتصادية التي يعملون فيها وتقديم الدعم المستهدف المصمم خصي ً
الحتياجاتهم .ويشمل ذلك إحداث التغييرات في السياسة حول الضرائب واإلعانات
والتشريعات .وتتناول نماذج المالحظات األخرى تعليقات حول أهمية ضمان توفير بنية
تحتية فعلية كافية لزيادة مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في النظم الغذائية ،بما في
ذلك من خالل الوصول العادل إلى طرق الري والنقل التي تستجيب الحتياجاتهم .هناك
تركيز خاص على دعم أصحاب الحيازات الصغيرة من المجتمعات المستضعفة ،وخاصة
أولئك الذين ينتمون إلى األقليات العرقية ومجموعات الشعوب األصلية .قد يشمل ذلك
الدعم توفير الحماية االجتماعية المستهدفة والمعاملة التفضيلية في الوصول إلى األسواق.
هناك اعتراف واسع النطاق بأهمية إشراك المرأة ودعمها في أدوارها ك ُمنتجة لألغذية،
ولجعل العمل داخل النظم الغذائية جذابًا للشباب.

يعني ذلك التغلب على انعدام
المساواة...

الفقراء هم األشد تعرضًا للخطر...

الحصول على الموارد اإلنتاجية والفرص السوقية:
تشير نماذج المالحظات أيضًا إلى القضايا الهيكلية األساسية والقائمة منذ فترة طويلة
والتي قد تمنع مشاركة الفقراء في النظم الغذائية ،مثل الصعوبات في ضمان الوصول إلى
األرض أو المياه .وهي تشير إلى التفاوتات المنهجية في النظم الغذائية وتحدد التحديات
المتزايدة التي تواجه الشعوب األصلية وغيرهم ممن قد يتم استبعادهم بشكل منهجي .تؤكد
التعليقات على الحاجة إلى زيادة المشاركة المجتمعية وملكية استراتيجيات النظم الغذائية
والحاجة ال ُملحة إلى إعادة بناء البنية التحتية للنظم الغذائية لتشمل وتراعي مصالح
أصحاب الحيازات الصغيرة والعاملين في نظام الغذاء ،وفروق القوى التي قد تؤدي إلى
عدم أخذ مصالحهم في الحسبان.

التأمين والحماية االجتماعية
يتعرض صغار المنتجين للخطر ويتعرضون لضغوط شديدة عندما تنشأ أزمات بمتعلقة
بالمناخ أو األرصاد الجوية أو األمن .تشير نماذج المالحظات إلى أهمية خطط التأمين
التي تمكن المنتجين من الحصول على أموال استثنائية لمساعدتهم على التخفيف من
حاالت الطوارئ وتدابير الحماية االجتماعية األخرى ،والتي تشمل حماية الفئات الضعيفة
والمحرومة من خالل برامج شبكات األمان االجتماعي المراعية للتغذية.

كل النقاط تحتاج إلى تنميتها...

نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
تم تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نماذج المالحظات على أنها ذات أهمية
حاسمة داخل النظم الغذائية ،ال سيما عند بذل محاوالت لزيادة اإلنتاج المحلي وتحديد
مواقع مراكز معالجة األغذية وتجهيزها في المناطق الريفية لتعزيز تنمية أصحاب
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الحيازات الصغيرة المحليين .يتم التركيز على ضمان أن أصحاب الحيازات الصغيرة
هؤالء يمكنهم الحصول على االئتمان بشروط معقولة عندما يحتاجون إليه.

مع تقليل النفايات في الوقت
نفسه...

إهدار الطعام وفضالته
هناك دعم واسع النطاق للحد بشكل عاجل من النفايات والفضالت في النظم الغذائية
الوطنية .المالحظات المستخلصة من التعليقات الواردة من الحوارات حول ضرورة إنشاء
بنية تحتية إلنتاج الغذاء المحلي المستدام والحفاظ عليها ،بما في ذلك طرق معالجة
وتخزين األغذية الحديثة ،بدعم من الشراكات العامة  /الخاصة .تحدد نماذج المالحظات
الحاجة إلى تفعيل سياسات دولية ووطنية ،مدعومة بالتشريعات ،بشأن استرداد الفوائض
الغذائية وإعادة تدوير األغذية التي لم يتم استهالكها .هناك أيضًا العديد من المقترحات
المحددة مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الحفاظ على الفاكهة
والخضروات المنتجة محليًا باإلضافة إلى األساليب التعاونية لتشجيع اعتماد واستخدام
تقنيات معالجة وتعبئة األغذية الحديثة.

ويجب أن نكون قادرين على وضع
ثقتنا في الطعام الذي نتناوله...

سالمة األغذية
وتتناول نماذج المالحظات تعليقات مستخلصة من العديد من الحوارات حول ضرورة
تحسين وضمان استمرار األمن الغذائي وسالمة األغذية من خالل سن وتفعيل تشريعات
وسياسات ولوائح وطنية أفضل .وهذا يشمل على وجه التحديد سالمة المياه المستخدمة في
إنتاج الغذاء؛ ومستويات (ونوع) الدهون والسكريات والملح في المواد الغذائية؛ والتعبئة
والتغليف ووضع العالمات والملصقات؛ والحاجة إلى الحد من مخلفات الكيماويات
الزراعية في الغذاء .تؤكد نماذج المالحظات أيضًا على أهمية أ) لوائح سالمة األغذية
ذات الصلة ،ب) إمكانية تتبع منتجات غذائية معينة "الطعام من المزرعة إلى طاولة
الطعام" ،ج) االمتثال لمعايير السالمة ،د) الحفاظ على معايير رعاية الحيوان في جميع
أنحاء النظم الغذائية .كما تم التأكيد في المالحظات على الحاجة إلى التطبيق المتسق
للقواعد والمعايير على األغذية المنتجة صناعياً ،وعند االقتضاء ،اإلشراف على موردي
األغذية غير الرسميين مثل تجار الشوارع "الباعة الجائلين".

إ ًذا ،كيف ستتغير النظم الغذائية؟
أين هي نقاط التأثير والتعزيز في النظم الغذائية ،حيث سيكون العائد على جهودنا أكبر؟
تحدد نماذج المالحظات عوامل تغيير متعددة .ال يُنظر إلى أي من هذه العوامل بمفرده في نماذج المالحظات على أنه كافٍ  .يبدو
األمر كما لو أنه يجب جمعها معًا إلطالق نظام غذائي حتى تتكيف بشكل أفضل مع احتياجات البشر والكوكب.

توفر حقوق اإلنسان من جديد نقطة
البدء...

حقوق االنسان
قادرا على الوصول إلى الغذاء المغذي الالزم
يُنظر إلى حق كل شخص في أن يكون ً
للصحة والرفاهية كأساس حيوي لمستقبل النظم الغذائية الوطنية في التعليقات الواردة في
العديد من الحوارات .بدأت العديد من الحوارات من الحاجة إلى ضمان الحق األساسي
وتكرارا على األهمية
مرارا
لكل شخص في الحصول على الغذاء الكافي .تم التأكيد
ً
ً
المركزية لألمن الغذائي وضرورة ضمان إتاحة األطعمة الصحية للجميع .كما تحدثت
نماذج المالحظات عن أهمية الحقوق على نطاق أوسع مقارنة بالحديث عن الحق في
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الغذاء .كانت تلك الحقوق على وجه التحديد تتمثل في الحقوق في العمل ،والحاجة إلى
زيادة الدخل وإعادة توزيع الحماية من المخاطر .تم التأكيد على أهمية تمكين جميع أفراد
األسرة من إعمال حقهم في الغذاء ،وأُفيد أنه في بعض األحيان تكون األولوية للرجال
واألوالد في الحصول على الغذاء ،مما يؤدي إلى أن تواجه النساء والفتيات مخاطر أكبر
لإلصابة بسوء التغذية .واعتُبرت نُ ُهج الحوكمة القائمة على الحقوق مهمة في سياسة
المساعدة اإلنمائية الرسمية.

يمكن أن ينشأ التغيير في النظم
الغذائية من التغييرات في
الحوكمة...

الحوكمة

يشار إلى الحوكمة في أغلب األحيان في نماذج المالحظات على أنها أداة للتغيير.
أمورا عديدة في نماذج المالحظات هذه .تعتبر قدرة الحكومات
تتناول الحوكمة
ً
على وضع السياسات وتطوير الخطط الوطنية بمثابة العامل األكثر قيمة .هناك
العديد من االقتراحات المحددة والمترجمة لما يجب أن تتضمنه .تمتلك الحكومة
أيضًا السلطة الالزمة لتنظيم الحوارات .كثيرا ما يتم التأكيد على أهمية تنظيم
الحوارات عبر الوزارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة .تمت اإلشارة في مرات
متعددة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،ال سيما فيما يتعلق بتطوير
البنية التحتية .كما يُنظر إلى ال سلطات التنظيمية والتشريعية للحكومة على أنها جزء
مهم من عملية التغيير .مرة أخرى ،هناك اقتراحات حول كيفية استخدام هذه
الصالحيات على وجه التحديد ،ويتم االستشهاد بانتظام بالحاجة إلى إنفاذ األحكام
الموجودة في كثير من األحيان.
أثير هنا أيضًا موضوع ملكية األراضي والحصول عليها ،بما في ذلك على وجه
الخصوص االعتراف بحقوق الشعوب األصلية وحاجتها إلى لعب دور مناسب في
عمليات الحوكمة .تعتبر القضايا المتعلقة بالحيازة والعالقات بين مالك األراضي
والمزارعين المستأجرين والرعاة قضايا معقدة ولكن ال يزال من المهم معالجتها.
وتكرارا من خالل نماذج التغذية المرتدة التي
مرارا
يرد ذكر طريقة تنفيذ الحوكمة
ً
ً
عنصرا راس ًخا في عمليات الحوكمة .تعد أهمية مواءمة
تسعى إلى أن يكون الحوار
ً
المعايير ومزامنة التغييرات في ممارسات الحوكمة على جميع المستويات  -بداية
ً
ووصوال إلى المحلي  -واحدًا من
من المستوى العالمي ،مرورا ً بالوطني،
الموضوعات الشائعة.

وانطال ًقا من زيادة العدالة...

تحقيق العدالة للفئات المهمشة
دورا رئيسيًا في النظم الغذائية في حين أنهن
كثيرا ما يتم اإلشارة إلى أن النساء يلعبن ً
ً
مرارا
أجرا منخفضًا ،وغالبًا ما يتم استغاللهن .كما يُذكر
ً
صا ،ويجنين ً
ممثالت تمثيال ناق ً
وتكرارا أن الشباب بحاجة إلى االنجذاب إلى النظم الغذائية وينبغي استبقائهم منجذبين
ً
كثيرا ما يُذكر كبار السن كمجموعة يجب تلبية احتياجاتها .تعد الحاجة إلى معالجة
إليها.
ً
عدم المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة الشباب في النظم الغذائية موضوعات ثابتة
ورد ذكرها في جميع نماذج المالحظات للحوار الوطني .ثمة تأكيد خاص فيما يتعلق
بالتغييرات المطلوبة بما في ذلك؛ زيادة مشاركة النساء والشباب في إنتاج الغذاء ،وتمكين
المرأة من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على الحقوق في األرض وخلق فرص عمل
للشباب في مجال األغذية والزراعة .يُنظر إلى تطوير سالسل القيمة للمنتجين أصحاب
الحيازات الصغيرة (المزارعين والصيادين) والنساء والشباب على أنه أحد عوامل
التغيير ،كما هو الحال بالنسبة للتغذية المدرسية المرتبطة بالزراعة األسرية .يُنظر إلى
التحول إلىنظم غذائية
دعم الشباب والنساء على أنه محرك رئيسي إلحداث التغيير في
ّ
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أكثر إنصافًا واستدامة .غالبًا ما يتم تحديد المحفزات كطريقة لتحسين العدالة ويتم اقتراحها
أيضًا كوسيلة لتشجيع الشباب على البقاء في المجتمعات الزراعية.
مرارا أن احترام حقوق السكان األصليين واحترام المعارف األصلية المتعلقة بالنظم
ورد
ً
أمرا حيويًا .هناك اعتراف عام في نماذج التغذية المرتدة بأهمية احترام
الغذائية يعد ً
معارف األسالف والمعارف التقليدية ومعارف الشعوب األصلية حول النظم الغذائية
والبذور والنباتات ،وبالتالي ،الحصول على األرض والحفاظ على تلك المعارف .هناك
حاجة إلى موارد لتأمين معارف األسالف هذه وربطها باالبتكار واالكتشافات الحديثة.
تشير نماذج المالحظات إلى حاجة الناس إلى أن يكونوا قادرين على الحصول على طعام
يعكس الثقافات الوطنية ويم ّكنهم من الوفاء بااللتزامات الدينية.

المعرفة واالبتكار سيشكالن مالمح
المستقبل...

المعرفة واالبتكار
يُنظر إلى كل من االبتكار التقني واالجتماعي على أنه مفتاح لضمان استدامة وعدالة
النظم الغذائية .غالبًا ما يرد ذكر االبتكار بشكل عام ،ولكن يتم أيضًا ضرب العديد من
األمثلة المحددة حول األماكن التي تحتاج إل ى االبتكار .وتشمل هذه األساليب المبتكرة
لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود ،والحلول المبتكرة للحد من إزالة الغابات في
سالسل القيمة ،واالبتكار لتشجيع النظم الغذائية المتجددة والدائرية .ستعتمد مشاركة
أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل أفضل في المساهمة في النظم الغذائية في المستقبل
على مدى قدرتهم على الوصول إلى التقنيات المبتكرة واستخدامها .يذكر على وجه
التحديد الحاجة إلى ضمان الوصول الشامل إلى التكنولوجيا وتوسيع نطاق استخدام
التقنيات المستدامة في جميع أنحاء النظام الغذائي (على سبيل المثال ،في سالسل التبريد).
تظهر بوضوح أيضًا الحاجة إلى فهم أفضل لعمل النظم الغذائية .تم اقتراح أطر مراقبة
مبتكرة لتتبع التحسينات في أداء األنظمة .تعلق العديد من نماذج التغذية المرتدة على
الحاجة إلى وجود تحليل أفضل لنظم األغذية الوطنية وتسليط الضوء على خطط مراجعة
وتطوير قواعد المعرفة الخاصة بنظم األغذية .تتضمن المقترحات طمو ًحا لدمج مختلف
قواعد البيانات الموجودة في صناعة األغذية ورفع كفاءة المختبرات .يتعلق مجال المعرفة
المحدد المذكور في نماذج المالحظات بآليات وبيانات مراقبة األداء وتقييم مبادرات
السياسات في النظم الغذائية.
تعلق العديد من نما ذج التغذية المرتدة على الحاجة إلى وجود تحليل أفضل لنظم األغذية
الوطنية وتسليط الضوء على خطط مراجعة وتطوير قواعد المعرفة الخاصة بنظم
األغذية .تتضمن المقترحات طمو ًحا لدمج مختلف قواعد البيانات الموجودة في صناعة
األغذية ورفع كفاءة المختبرات .يتعلق مجال المعرفة المحدد المذكور في نماذج
المالحظات بآليات وبيانات مراقبة األداء وتقييم مبادرات السياسات في النظم الغذائية.
وتعلق نماذج المالحظات على الحاجة إلى زيادة البحث والتطوير على المستويين
الدولي والوطني في مجال االبتكار وأفضل الممارسات ،مما يشير أيضًا إلى ضرورة
تط وير الخبرة والمعرفة وتبادلها بسهولة أكبر على الصعيدين اإلقليمي والدولي .كما تشير
إلى أنه ينبغي عمل المزيد لنشر المعرفة والخبرة بين المزارعين داخل البلدان  .هناك
تعليقات محددة في نماذج المالحظات حول أهمية مشاركة المجتمع في البحث والتطوير،
ال سيما من قبل الن ساء والشباب ،و تحديث وإثراء المعرفة األصلية (على النحو الوارد
أعاله) .تسلط نماذج المالحظات الضوء أيضًا على بعض االهتمامات البحثية المحددة
األخرى ،على سبيل المثال ،مصادر البروتين البديلة ،والمواد الكيميائية المركبة لتحسين
استدامة المحاصيل والثروة الحيوانية  ،وأنظمة اإلنذار التي تحذر من األمراض الحيوانية
المنشأ.
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ً
عامال أساسيًا...
ويعد التمويل

التمويل
تم تحديد االستخدام االستراتيجي للتمويل العام والخاص على أنه عامل رئيسي في
المالحظات من العديد من الحوارات .ورد ذكر الوصول إلى التمويل واالئتمان كوسيلة
مهمة لتشجيع النمو االقتصادي ،ال سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة .يُنظر إلى
تحسين الوصول إلى التمويل والتأمينات على أنه مهم أيضًا ألصحاب الحيازات الصغيرة.
يمكن لخيارات االستثمار المستهدفة بناء القدرة على الصمود في النظم الغذائية المستدامة
ومن أمثلة ذلك صناديق التنمية وبنوك التنمية المدفوعة باألهداف  .تشير نماذج
المالحظات أيضًا إلى استخدام التمويل لتحفيز إحداث التحوالت في النظام مثل تغيير
استخدام اإلعانات لدعم التحسينات في جودة األغذية وممارسات اإلنتاج المستدام بدالً من
االرتباط بالزيادات في الكمية التي يتم إنتاجها.

أهمية خاصة لالستثمار في البنية
التحتية...

وتطوير القدرة على التغيير يُعد
أم ًرا حيويًا أيضًا

البنية التحتية
ورد في نماذج المالحظات تعليقات متكررة تؤكد على ضرورة إنشاء بنية تحتية محسنة.
يُنظر إلى البنية التحتية في المقام األول على أنها ضرورية لزيادة اإلنتاج وتمكين
الوصول المتوقع إلى األسواق ،على الصعيدين المحلي والعالمي .يجب تحقيق ذلك إما
عن طريق االستثمار المباشر في البنية التحتية أو من خالل تحفيز التنمية .تتم الدعوة إلى
أنواع مختلفة من االستثمارات :تشمل األمثلة أنظمة الري والصرف والبنية التحتية
اللوجستية الوطنية (بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والقوارب) وأنظمة التخزين
(وسالسل التبريد المرتبطة بها)) والبنية التحتية لتجهيز األغذية وتعبئتها .وتشمل األمثلة
األخرى تعزيز البنية التحتية لتطوير سالسل القيمة في جمعيات المنتجين والتعاونيات،
وكذلك تطوير البنية التحتية استجابة للكوارث .هناك حاجة إلى تعزيز االستثمار في البنية
التحتية لدعم االبتكار وزيادة المرونة والقدرة على الصمود بهدف جعل سالسل القيمة
الغذائية أكثر كفاءة واستدامة ،مع تقليل فقد األغذية وهدرها في الوقت نفسه .يتم وصف
تحسينات البنية التحتية حسب الحاجة على المستويين الوطني والمحلي (مثل البلديات) .يتم
وصف الكثير من تحسينات البنية التحتية على أنها ضرورية محليًا على الرغم من أن
التمويل قد يحتاج إلى أن يأتي من مصدر وطني أو دولي.
البشر
يتم التركيز أيضًا في نماذج التغذية المرتدة على تطوير قدرة البشر على إحداث تغيير في
كثيرا ذكر التعليم في سن مبكرة ،مما يشير إلى أنه يمكن القيام
النظم الغذائية القائمة .ورد ً
بالمزيد من التحسينات في المدارس لزيادة الوعي بالنظم الغذائية والغذاء .تكرر ذكر
العمل مع المزارعين للتعلم من تجربتهم أثناء استكشاف اهتمامهم بتبني ممارسات جديدة.
تمكن هذه الروابط القائمة مع المنتجين جميع المعنيين من تطوير فهم أفضل للوضع
المحلي ،بما في ذلك فهم استخدام المياه ومبيدات اآلفات واألسمدة وعلوم التربة .هناك
أيضًا خيط مشترك في نماذج المالحظات التي تؤكد على أهمية العمل مع البشر في
إحداث التحول في النظم الغذائية بدالً من محاولة فرض التغيير عليهم من بعيد .تصف
نماذج المالحظات أهمية العمل مباشرة مع مجموعة متنوعة من الفئات بما في ذلك
أصحاب الحيازات الصغيرة والشعوب األصلية والنساء والشباب .كما تم التأكيد على
أهمية القدرة على تطوير ودعم عمليات التغيير واسعة النطاق على المستوى الوطني.
تؤكد العديد من نماذج المالحظات على القدرات المؤسسية المحدودة داخل الحكومات
للتنسيق عبر القطاعات وفئات أصحاب المصلحة .كما يشيرون إلى التحدي المتمثل في
إشراك مجم وعة متنوعة من الوزارات واإلدارات الحكومية المختلفة في إحداث التحول
في النظم الغذائية ،في الحاالت التي يكون فيها عدد المهنيين المهرة وكمية التمويل المتاح
لدفع عملية التحول محدودة للغاية.

جوانب االختالف باقية ومهمة
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إن الطبيعة الشاملة للنظم الغذائية وآثارها على الصحة والثروة والبيئة وملكية األراضي والنجاة الشخصية تجعل تحول النظم
ً
مجاال مليئًا بالنزاعات والسياسات المتعمقة .ال توجد بالضرورة إجابات صحيحة أو أخرى خاطئة .يُنظر إلى الحوار نفسه
الغذائية
ُ
على أنه جزء قيّم من عمليات التحول حيث تبذل محاوالت لتوسيع الدعم من أجل إحداث التحول في األنظمة بين جميع أصحاب
المصلحة.
على الرغم من أن نماذج المالحظات ورد الحديث عنها بشكل متكرر حول مجاالت التقارب ،إال أن العديد من النماذج كانت
واضحة أيضًا بأن هناك تباعدًا قائ ًما أيضًا .يمك ن أن يكون هذا االختالف حول رؤية ما يجب أن يكون عليه االتجاه المستقبلي للنظم
الغذائية أو حول كيفية تحقيق الرؤية تحقيقًا عمليًا.
وصفت نماذج المالحظات حاالت االختالف التي ال توجد إجابات سهلة لها .في الواقع ،العمل لمصلحة األغلبية ال يعني أن الجميع
يربح وليس ه ناك من يخسر .وقد أبرزت برامج حوارات الدول األعضاء هذه االختالفات وأشارت إلى المجاالت التي يجب العمل
فيها على تحقيق خيارات صعبة .ربما يكون من الضروري إعادة تقييم المفاضالت.

أين تكمن األولوية؟

تباين األولويات الوطنية

تشير التقارير المستخلصة من الحوارات إلى التحدي المتمثل في الجمع بين جميع
أهداف النظم الغذائية في نهج واحد إلحداث التحول .هناك اختالف في وجهات
النظر حول ما يجب تحديده ضمن األولويات بسبب عدم التوافق بين األبعاد
االقتصادية والبيئية والبشرية لالستدامة .كيف يمكن منح األولوية لكل األمور في
الوقت نفسه؟ تشير العديد من نماذج المالحظات إلى المفاضالت التي يجب العمل
من خاللها حتى يتم تطوير طريقة منهجية متوازنة .البد وحت ًما أن تتسق
المجموعات السياسية حول أولويات محددة ،وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات.
سوف يحتاجون إلى الكشف عنها ومناقشتها في سياقات سياسية مختلفة.
متى يجب علينا اتخاذ إجراءات
عملية؟

اإلصالح طويل المدى أم الحاجة ال ُملحة
تسلط بعض الحوارات الضوء على إصالح األراضي أو التجارة كعوامل مهمة للتغيير،
مع التأكيد على أن هذه اإلصالحات تستغرق وقتًا طويالً للتفاوض بشأنها وتنفيذها،
وبالتالي ال تتوافق مع الحاجة الملحة .االنخراط في مثل هذه القضايا المعقدة والمتنازع
عليها يعني االنخراط في هياكل السلطة .الدورات االنتخابية ،وعمل الهيئات التشريعية،
والحاجة إلى الحفاظ على مستويات تقديم الخدمة ،والعالقات التاريخية بين المجموعات
المختلفة ذات المصلحة يمكن أن تجعل من الصعب االتفاق حتى على توقيت عمليات
إحداث التحول واتخاذ القرارات .لقد استحوذت جائحة الكوفيد  19على تفكير العقول
وقللت من قدرة المؤسسات والعمليات الغير وظيفية على التحمل.

كيف سيحدث هذا التغيير؟

تنظيم الحكومات مقابل تغيير السلوك الفردي
تتكيف العديد من البلدان مع تكاليف االستجابة لألمراض المرتبطة بالنظام الغذائي
لسكانها .وتشمل هذه األمراض طويلة األمد مثل مرض السكري وأمراض القلب
واألوعية الدموية .ترتبط السمنة ،التي تنتج غالبًا عن االستهالك المفرط لألطعمة الغنية
بالطاقة ،بمخاطر تحدق بالصحة والحياة .هناك أيضًا مشاكل مرتبطة بفضالت الطعام
الناتجة عن إنتاج واستهالك مواد غذائية غير مكلفة وكثيفة الطاقة وذات محتوى تغذوي
منخفض.
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تعكس نماذج المالحظات الواردة من الحوارات الوطنية الجدل المستمر حول أين تكمن
المسؤولية فيما يتعلق بتشجيع األكل الصحي .يتم طرح العديد من األسئلة وتقديم بعض
اإلجابات عنها ،على الرغم من أن حل أي توتر في النظم الغذائية يجب أن يأخذ في
االعتبار مصالح أصحاب المصلحة على اختالفهم في سياقهم المحلي .ما هو الدور
الصحيح للحكومات في التثقيف من أجل تشجيع االستهالك الواسع النطاق لألغذية
الم غذية؟ إلى أي مدى ينبغي أن تتدخل الحكومات (على سبيل المثال ،للحد من واردات
األغذية ذات الجودة التغذوية المنخفضة)؟ هل يجب فرض ضرائب على األطعمة المسببة
للسمنة والفقيرة في التغذية لتثبيط استهالكها؟ هل يجب تقييد اإلعالن أو الترويج لألطعمة
ذات القيمة الغذائية ا ألقل؟ هل يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالبيئة الغذائية للشباب
حيث يتم تطوير العادات الغذائية؟ هناك الكثير من التعليقات حول الحاجة إلى تثقيف
وتوعية الجميع ،وتكون البداية من الشباب في المدارس ،حول فوائد النظم الغذائية المغذية
وأنماط الحياة الصحية.
يتناول عدد صغير من نماذج المالحظات وجهة نظر مفادها أن للمستهلكين الحق في
اتخاذ خياراتهم الخاصة بشأن أنماط حياتهم وأن مشاركة الحكومات يجب أن تبقى
مقتصرة على الحد األدنى.

أين يجب أن يحدث التغيير؟

اإلنتاج المحلي أو التجارة المفتوحة
تؤكد التقارير الواردة م ن العديد من الحوارات على أهمية زيادة اإلنتاج الغذائي المحلي
وتقصير سالسل التوريد لتقليل االعتماد على الواردات وتحقيق فوائد لالقتصادات
صا قيّمة للترويج لألطعمة الغنية بالمغذيات،
المحلية .يوفر اإلنتاج الغذائي المحلي فر ً
ولزيادة فرص العمل المحلية ،وللتطوير الوظيفي ،وإلنشاء أعمال قابلة لالستمرار،
وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في الوقت نفسه ،وقعّت معظم الدول األعضاء المشاركة في الحوارات اتفاقيات تلزمها
بتفعيل ترتيبات تجارية حرة ومفتوحة ،سواء على الصعيد العالمي أو اإلقليمي أو الثنائي.
تحد هذه الترتيبات من المدى الذي يمكن للحكومة الوطنية أن تقيد فيه الواردات بقصد
حماية أنظمة اإلنتاج المحلية الناشئة .يمكن أن تحد أيضًا من قدرة الحكومات على تقييد
واردات معينة لتشجيع استهالك أغذية معينة (وتثبيط استهالك أغذية أخرى) بهدف
تحسين النتائج التغذوية والصحية.
تشير العديد من نماذج التعليقات إلى أنه خالل الحوارات الوطنية ،كان أحد التوترات
التي ظهرت على السطح هو الرغبة في دعم زيادة اإلنتاج المحلي مع االمتثال التفاقيات
التجارة الحرة.

من الذي يدفع السعر؟

حصول المزارعين على أسعار أفضل وتوفير أغذية مغذية بأسعار معقولة للمستهلكين
يُنظر إلى األغذية ذات القيمة الغذائية العالية على أنها أكثر تكلفة حين يتم إنتاجها بطريقة
مستدامة مقارنة بالمواد الغذائية األساسية .تسلط العديد من نماذج التغذية المرتدة الضوء
على أن هذه التكلفة العالية لإلنتاج يجب أن تنعكس في السعر الذي يدفعه المستهلكون
باألخص لضمان تحقيق عودة مناسبة للمنتجين ،ولكن هذا قد يعني أن مثل هذا الغذاء ليس
في متناول أفراد المجتمع األفقر واألكثر ضعفًا.
ورد ذكر هذا التوتر القائم بين ضمان حصول المنتجين على أجور مناسبة وتمكين
المستهلكين من دفع ثمن األطعمة المغذية في التعليقات الواردة من العديد من الحوارات
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ما هو التغيير الالزم؟

مقارنة بين األمن الغذائي والتغذوي وتناول الطعام المغذي والمستدام
تعكس الحوارات االهتمام المتزايد في جميع أنحاء العالم باآلثار الصحية لما يأكله الناس،
على سبيل المثال ،في شكل أمراض مرتبطة بالنظام الغذائي وأمراض غير معدية .ومع
ذلك ،في الوقت نفسه ،يعاني الناس في العديد من البلدان من نقص التغذية على نطاق
واسع نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى الغذاء الذي يحتاجون إليه .إنهم يواجهون
تحديات في ضمان توافر الغذاء على مدار العام وهم معرضون لخطر التعرض لفترات
الجوع الشديد.
تؤكد نماذج المالحظات على التوتر القائم في صنع السياسات  -بين التركيز على ضمان
أن يتمكن الجميع من الوصول إلى نظام غذائي صحي والتركيز على معالجة وتجهيز
األغذية ونقلها بحيث يساهم قطاع الغذاء ذي الحيوية االقتصادية بشكل أكبر في ازدهار
األمة.
اختيار نموذج اإلنتاج الزراعي
خالل الحوارات الوطنية ،تم االعتراف بأن إنتاج الغذاء يمكن أن يضر بالبيئة بعدة
طرق ،على سبيل المثال عن طريق تدهور التربة ،واستنفاد إمدادات المياه ،والمساهمة
في زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري .في الوقت نفسه ،غالبًا ما تتطور
الممارسات الزراعية ببطء ،لذا يجب الشروع في التحول إلى أساليب إنتاج أكثر استدامة
مقدرا لها أن تنجح بحلول عام  .2030تؤكد التعليقات الواردة من الحوارات
اآلن إذا كان
ً
الوطنية على أهمية الحاجة إلى تفعيل ممارسات اإلنتاج الزراعي المستدامة بيئيًا ،بما في
ذلك التحول إلى الزراعة اإليكولوجية .تذكرنا نماذج التعليقات ،وخاصة تلك المستمدة من
الحوارات الوطنية في البلدان المصدرة للزراعة ،بأن سكان العالم المتزايدة أعداههم
يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على الوصول إلى المغذيات الكافية والطاقة مع حاجتهم
إلى تفعيل تجارة حرة وعادلة لدعم ذلك .يتساءل البعض عما إذا كان يمكن تحقيق
الوصول الكافي إذا كان هناك اعتماد واسع النطاق للممارسات ذات الفوائد اإليجابية
للطبيعة و "الصفقات الخضراء" .تشير العديد من نماذج التغذية المرتدة إلى التوترات التي
يمكن أن توجد بين اإلنتاج الحديث في مواجهة األساليب التقليدية ،أو بين الزراعة
اإليكولوجية وأنظمة اإلنتاج عالية المدخالت.
النظم الغذائية النباتية مقابل اإلنتاج الحيواني
توضح التعليقات المستخلصة من بعض الحوارات الفوائد التي تعود على البشر والبيئة
واالقتصاد نتيجة زيادة نسبة تناول البروتين المشتق من مصادر نباتية كبديل للغذاء
المشتق من مصادر حيوانية (خاصة اللحوم الحمراء) والتي تكون غنية بالبروتين،
وخاصة اللحوم الحمراء .تشير التعليقات الواردة من عدة حوارات إلى أن اإلنتاج
الحيواني المحسن يعد بمثابة استراتيجية حيوية لتحسين الحالة االقتصادية ورفاهية
أصحاب الحيازات الصغيرة .يشير هذا إلى أن هناك حاجة إلى تفعيل طرق أفضل لتعزيز
ممارسات اإلنتاج الحيواني المستدامة التي تعطي أولوية عالية لرعاية الحيوان ،وفي
الوقت نفسه ،يتم تشجيع التحول في أنماط االستهالك بعيدًا عن االعتماد المفرط على
البروتين الحيواني.
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 .4مسارات التحول في النظم الغذائية بالدول األعضاء
 .4.1نظرة عامة
الحظت الدول األعضاء التي تتقدم من خالل المضي قد ًما في
حواراتها حدوث تحول في الطاقة وفي النية نحو تكييف أنظمتها
الغذائية لتلبية احتياجات البشر والكوكب وتحقيق االزدهار بشكل
أفضل بحلول عام  .2030عندما اجتمع األشخاص والمنظمات معًا
الستكشاف طبيعة النظم الغذائية في بالدهم ،أصبح الشعور الجماعي
بأهمية العمل اآلن لضمان مستقبل أكثر استدامة أكثر وضو ًحا .تم
العثور على التعبير الطبيعي عن هذا الدافع للعمل في إنشاء وتوضيح
المسارات الالزمة إلنشاء نظم غذائية مستدامة وعادلة بحلول عام
 .2030يحتوي المسار الوطني على أكثر بكثير مما هو مطلوب في
اتجاه السياسة؛ حيث إنه ينسج السياسة جنبًا إلى جنب مع الملكية
وبالتالي يتم االلتزام بالمشاركة من شراكات واسعة من الجهات
الفاعلة .هذه الشراكات حيوية ألي مسار يتم تفعيله.
يعتمد هذا القسم من التقرير التجميعي على المسارات الثمانية األولى
(اعتبارا من  6سبتمبر ،)2021
المنشورة على البوابة اإللكترونية
ً
و 19مسودة أولية أخرى للمسارات تمت مشاركتها مع خدمة دعم
الحوارات كجزء من تطويرها .إجماالً ،أشار حوالي  100منظم إلى
أنهم يطورون حاليًا مسارات تهدف إلى نشرها في الوقت المناسب
للقمة.
 8دول قامت برفع مساراتها على البوابة اإللكترونية :ألبانيا ،كمبوديا،
األردن ،الكويت ،موزمبيق ،النيجر ،جنوب أفريقيا ،تونغا.
تتوافر مسودات أولية من  19دولة :أفغانستان ،أذربيجان ،بوليفيا،
بوروندي ،الجمهورية الدومينيكية ،إثيوبيا ،جورجيا ،غيانا ،هندوراس،
اليابان ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،ماليزيا ،المكسيك ،االتحاد
الروسي ،رواندا ،ساموا ،السنغال ،سويسرا ،طاجيكستان.

يتناول هذا القسم التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في تطوير
مساراتها لتقديم استراتيجياتها الناشئة من أجل إحداث التحول في
نظمها الغذائية .تختلف وثائق المسار هذه من حيث األسلوب
والمحتوى ،مما يعكس الظروف الخاصة للدول األعضاء والتحديات
الخاصة التي تواجه نظمها الغذائية .ومع ذلك ،عادة ً ما تشتمل تلك
المسارات على التحليل والتعليق على األمور التالية:
•
•
•
•
•
•
•

سياق الدول األعضاء (سياق سياسي ،اقتصادي ،ثقافي،
إلخ)
التحديات الخاصة التي يواجهها النظام الغذائي الوطني
رؤية التطور المستقبلي للنظام الغذائي
األهداف النوعية لخطة التحول
اإلجراءات والمسوؤليات
الجداول الزمنية
عمليات المراقبة والتقييم

المسارات التي تتخذها الدول األعضاء (6
سبتمبر/أيلول )2021
سيتم رفع تلك المسارات على البوابة
اإللكترونية:
•
•
•
•
•
•
•
•

ألبانيا،
كمبوديا،
األردن،
الكويت،
موزمبيق،
النيجر،
جنوب إفريقيا،
تونجا،

المسار الذي تم اإلفصاح عنه في تنسيق
المسودة األولية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أفغانستان
آذربيجان،
بوليفيا،
بوروندي،
جمهورية الدومينيكان،
أثيوبيا،
جورجيا،
غيانا،
هندوراس،
اليابان،
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية،
ماليزيا،
المكسيك،
االتحاد الروسي،
رواندا،
ساموا،
السنغال،
سويسرا،
طاجيكستان

44

تحدد وثائق المسار خطط العمل التي تعكس على نطاق واسع الموضوعات المنبثقة للقمة وخطة عام .2030
•
•
•
•
•

البشر  -معالجة قضايا الحصول على الغذاء ،والقدرة على تحمل التكاليف ،والسالمة والتغذية
الكوكب  -النظر في قضايا االستدامة والمرونة والقدرة على الصمود
االزدهار  -التعامل مع سبل عيش المنتجين وغيرهم ،ال سيما الفئات المحرومة.
السالم  -لتوفير االستقرار الالزم للتحول
الشراكات  -استكشاف الطرق التي ستوفر بها الروابط والتحالفات والتجمعات الجديدة الزخم لحل المشكالت
المستعصية حتى اآلن.

األهم من ذلك ،أن وثائق المسار تصف طرق تنفيذ التحول ،مع استخالص العناصر الرئيسية للنظم الغذائية التي ستكون
مطلوبة للتغيير والتطور خالل السنوات الخمس إلى العشر القادمة وما بعدها .توضح هذه العناصر في وثائق المسار
الوعي المتزايد بمدى تعقيد النظم الغذائية وتداخلها والمساهمة التي قدمتها عملية الحوارات لهذا الفهم المشترك المنبثق
داخل الدول األعضاء وفيما بينها.
توجّه قيادة مؤتمر قمة النظم الغذائية وكذلك االلتزامات واإلجراءات التي قد يُتوقع أن تنجم عنه.
ومن ثم ،فإن وثائق المسار ِ
إنها تعطي مضمونًا لاللتزامات ووضوح النوايا ،وترسم طريقًا للعقد القادم والذي يتم تشكيله واتباعه بالفعل.
إطاللة على جهود إحدى الدول
تستضيف األردن قرابة  1.3مليون الجيء سوري .من بين التحديات الرئيسية لندرة المياه والطاقة ،تتمثل رؤية األردن لنظام الغذاء لعام
 2030في تحسين التوافر واالعتماد على الذات ،والحصول على الغذاء المغذي والنظم الغذائية الصحية لجميع السكان في جميع األوقات
بحلول عام  .2030حدد المشاركون في الحوار عدة ا ستراتيجيات للعمل الجماعي بما في ذلك تبسيط إجراءات توظيف الالجئين ،وإنشاء
تعاونيات لتنظيم العمل الجماعي لصغار المزارعين والمنتجين والمستهلكين .حددت الحكومة حلول المسار الوطني التي ركزت على
تحسين سبل العيش والقدرة على الصمود لدى جميع السكان بما في ذلك الالجئين.
إطاللة على جهود إحدى الدول
أعدت أثيوبيا ورقة موقف (المسار الوطني ) تحتوي على تقرير تجميعي تقني ثانوي يستند إلى عملية وطنية استشارية تضمنت مناقشة
مائدة مستديرة رفيعة المستوى وورقة معلومات أساسية ،تلتها ثالث حوارات وطنية متتالية .جمع الحوار األخير رفيع المستوى أصحاب
المصلحة الرئيسيين إلطالق رؤية النظم الغذائية اإلثيوبية .سلطت عملية الحوار الضوء على كال التحديين ،ولكن أيضًا على مجموعة
مكونة من  22حالً لتغيير قواعد اللعبة والتي تعتبر بالغة األ همية لتسريع وتيرة تحول النظم الغذائية في البالد ،بما في ذلك ستة حلول
تتطلب التزا ًما قويًا للغاية بالسياسة .وقد تم تصميم الحلول لدعم وتطوير السياسات والبرامج الوطنية القائمة.

إطاللة على جهود إحدى الدول
ً
شامال أسفر عن خارطة طريق للنظم الغذائية الكمبودية حتى عام  .2030بدأت العملية بمشروع رؤية استمر
قادت كمبوديا برنامج حوار
حوارا شارك فيها أكثر من  2000مشارك وأدت إلى فهم وتقدير قيمة المستوى المحلي للنظم الغذائية .أصبح
صقلها عبر أكثر من 30
ً
نجاح مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والقطاعات المتعددة ممكناً بسبب االستعداد المتوافر لدى أصحاب المصلحة بعد العمل
التنسيقي الكبير الذي قام به مجلس التنمية الزراعية والريفية ( )CARDفي السنوات السابقة .بذلت الحكومة جهدًا استثنائيًا مع الشركاء
للمشاركة على مستوى المجتمعات المحلية لضمان سماع أصوات وآراء متنوعة كجزء من العملية.
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 .4.2الرؤى المستقبلية
تسلط الفقرات التالية الضوء على أمثلة من المسارات المتاحة في هذه المرحلة لتوضيح هذا الطريق نحو المستقبل من
حيث رؤى المسار واألهداف وآليات العمل .توضح األمثلة التالية لبيانات الرؤية المستخلصة من وثائق المسار نطاق
طموح الدول األعضاء لنظمها الغذائية:
"تتمتع هندوراس بنظام غذائي شامل ومعزز يستفيد من اإلمكانات الحالية ويقلل من فجوات عدم المساواة بين السكان".
"إحداث التحول في النظم الغذائية من أجل ساموا تتسم بالمرونة والصحة حيث ال يتم إهمال أحد".
"تتمثل رؤيتنا في إجراء تحول شامل اللنظم الغذائية في أثيوبيا بداية من اإلنتاج إلى االستهالك الذي يعزز سالمة األغذية
والتغذية والوجبات الغذائية؛ وتحسين سبل العيش؛ وزيادة الحفاظ على األراضي واستعادتها؛ وتحسين القدرة على الصمود
أمام الصدمات والتوتر.
وقد ظهر هذا النوع من الطموح أيضًا خالل االجتماع السابق للقمة عندما تحدث ممثلو الدول األعضاء عن أهداف بلدانهم
فيما يتعلق بنظمهم الغذائية .على سبيل المثال:
"مع القيام بتطوير مسار وطني ،استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة الوطنية والخطط واالستراتيجيات الحالية للبلد ،سيتم
دمج نتائج الحوار الوطني من أجل تسريع تحول النظم الغذائية لجعلها أكثر صحة واستدامة وشمولية"  -أوروغواي.
"نريد تسليط الضوء على دور األشخاص التالي ذكرهم في إحداث التحول نحو نظام غذائي أكثر استدامة )1( :عائالت
المزراعين (رجال ونساء) حيث يمكننا بفضلهم التخفيف من حدة العديد من المشاكل االجتماعية واالقتصادية )2( ،النساء،
الالئي يمكنهن المساهمة في اقتصاد األسرة وتعليم األطفال )3( ،الشباب ،فئة مهمة جدًا لتحقيق التغيير )4( ،الفئات
المستضعفة والريفية والشعوب األصلية التي تعتبر أساسية في مجتمعنا ' -جمهورية الدومينيكان.
تشير وثائق المسار والبيانات الوزارية مجتمعة إلى أن هناك سببًا وجي ًها وراء التوقع بأن يؤدي مؤتمر قمة النظم الغذائية
إلى إحداث تحوالت في النظم الغذائية الوطنية والعالمية لصالح شعوب العالم وكوكب األرض نفسه.

 .4.3تأطير المسارات حول أهداف القمة
تنص بعض وثائق مسودة المسار على األهداف التي تعكس األهداف الرئيسية للقمة والتي تمت مناقشتها في األقسام
السابقة من هذا التقرير التجميعي .تتبع بعض مستندات المسار سُ ً
بال مختلفة.
تسجل وثيقة المسار المقدمة من ساموا  ،على سبيل المثال ،طموحات محددة باستخدام أهداف القمة كإطار للعمل .فيما
يتعلق بالحصول على طعام آمن و ُمغذي ،على سبيل المثال ،تقترح الوثيقة اإلجراءات التالية )1( :إحداث تحوالت في
القطاع الزراعي لتعزيز اإلنتاج المحلي )2( ،تعزيز البيئة التمكينية لإلنتاج المستدام )3( ،تطوير المعرفة القائمة على
األدلة بالنسبة للنظم الغذائية.
تركز وثيقة المسار من بوليفيا  ،على سبيل المثال ،على أهمية تعافي نظام اإلنتاج الغذائي المحلي التقليدي وتعزيزه ،معتبرة
ذلك وسيلة لتحقيق أهداف القمة مثل الوصول إلى الغذاء المغذي وتوافره ،واالستقرار البيئي ،واالزدهار ،و مرونة النظام
الغذائي وقدرته على الصمود.
يشير هذا االختالف في صياغة وثائق المسار إلى أن عملية التحضير للقمة وخاصة عملية الحوار قد م ّكنت الدول
أمرا إيجابيًا وكان
األعضاء بمرونة من معالجة سياقاتها الوطنية المحددة ضمن اإلطار العام ألهداف القمة .يعد هذا التباين ً
متوق ًعا .وهو يشير إلى مستوى حقيقي من الملكية على المستوى الوطني ،مع اغتنام الدول األعضاء فرصة مؤتمر القمة
للجمع بين مجموعات واسعة ومتنو عة من أصحاب المصلحة لتشكيل مالمح االتجاه المستقبلي لنظمهم الغذائية.
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 4.4كيف ستحقق المسارات طموحاتهم
يتم التركيز بشكل خاص في المسارات على "كيفية" تحقيق تطلعات كل دولة عضو .تكمن قوة إنشاء وثائق المسار
بصفتها إحدى ثمار التقدم التي يتم جنيها من الحوارات الوط نية في مستوى الملكية وااللتزام الذي يشعر به العديد من
الجهات الفاعلة .وهذا يجعل المسارات أقوى بكثير من تصريحات النوايا السياسية .إن توضيح طرق تكييف النظم الغذائية
لعام  2030واألشخاص الذين سيشاركون بنشاط في القيام بذلك هو ما يجعلها ذات فائدة.
على الرغم من اختالفها في الطرق المنهجية ،تظهر وثائق المسار قواسم مشتركة كبيرة حول اآلليات التي ستكون مطلوبة
لتنفيذ الخطط الطموحة من أجل إحداث التحول في النظام الغذائي .يمكن تلخيصها بشكل مفيد تحت العناوين التالية:
•
•
•
•
•

البشر (خاصة مصالح النساء والشباب) : :الحقوق والقدرات
الحوكمة
المعرفة واالبتكار
البنية التحتية
التمويل

البشر الحقوق والقدرات
تبرز وثائق المسار المقدمة من عدد من الدول األعضاء أهمية االعتراف بقضايا حقوق اإلنسان ومعالجتها واحتياجات
الفئات المستضعفة في تطوير نظم غذائية محسنة .يشمل هذا عددًا من األبعاد ،بما في ذلك معاملة المرأة في النظم الغذائية
الحالية وأهمية إشراك وتمكين كل من النساء والشباب في تطوير النظم الغذائية في المستقبل (كمبوديا ،رواندا ،بوروندي،
ساموا ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،ألبانيا ،ماليزيا).
وعلى نفس المنوال ،هناك إشارات متكررة في المسارات إلى الطرق التي سيتم من خاللها إشراك الفئات المستضعفة ،بما
في ذلك كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة وكذلك مجموعات السكان األصليين ،وتمكينهم من المشاركة الكاملة في
النظم الغذائية المحسنة (هندوراس ،على سبيل المثال).
تتناول جميع المسارات قضايا القدرة على تنفيذ خطط النظم الغذائية الطموحة .هناك إشارات متكررة إلى أهمية تثقيف
جميع المواطنين بطبيعة وأهمية النظم الغذائية الصحية والمخاطر المرتبطة باعتالل الصحة المتعلقة بالغذاء .وبالمثل ،هناك
اعتراف واضح ومتسق بأهمية التدريب والتطوير لجميع المساهمين في إنتاج الغذاء وتوزيعه ،بما في ذلك صغار
المزارعين والجهات الفاعلة األخرى الموجودة في سلسلة القيمة الغذائية.

الحوكمة
من المواضيع المتكررة في وثائق المسار أهمية إطار الحوكمة للنظم الغذائية على الصعيدين الوطني والدولي.
يلفت العديد من الدول األعضاء ،مثل أفغانستان وأذربيجان ،االنتباه إلى أوجه القصور الحالية في اإلطار القانوني للنظم
الغذائية في بلدانهم وإلى الحاجة إلى خلق بيئات قانونية جديدة إلحداث التغيير الضروري.
كما أن هناك اعترافًا بأن القوانين في حد ذاتها ليست كافية :يجب أن يكون هناك التزام مصاحب من أولئك الذين يتمتعون
بالسلطة والموارد داخل الحكومات  -على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي  -لتنفيذ المتطلبات القانونية .ويعد هذا إحدى
السمات الخاصة في كمبوديا ,والكويت ,والنيجر على سبيل المثال.
وهناك اعتبار آخر لوحظ في المسارات هو أهمية ربط خطط واستراتيجيات النظم الغذائية باألهداف الوطنية األوسع فيما
يتعلق بالتنمية االقتصادية المستدامة.
يتم إبراز هذا من خالل العديد من المسارات مثل األردن وأثيوبيا.
ويشدد عدد من الدول األعضاء ،مثل اليابان واالتحاد الروسي ،على الحاجة إلى التعاون الدولي والتعاون في مختلف
جوانب النظم الغذائية بما في ذلك االعتبارات البيئية واالستدامة؛ والتجارة وتبادل البحوث والمعرفة واالبتكار.
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المعرفة واالبتكار
يتمثل أحد الموضوعات المتسقة في وثائق المسار في الدور الحاسم للمعرفة والتكنولوجيا المبتكرة (أفغانستان ،وماليزيا،
وبوليفيا ،واألردن ،وطاجيكستان) .ويشمل ذلك:
•
•
•
•
•

فهم أساسي وبيانات عن األداء الحالي لنظم األغذية الوطنية .تشير العديد من وثائق المسار إلى وجود طموح كبير
لتحسين فهم نظامهم الحالي
الحاجة إلى بحث مستدام على المستويين الوطني والدولي لفهم السياسات والممارسات في النظم الغذائية
الحاجة إلى تطوير وتطبيق تقنيات جديدة ،ال سيما الرقمنة ،عبر النظم الغذائية ،بما في ذلك فهم حالة التربة
والحفاظ عليها؛ ونظم الري؛ والحصاد؛ والتحضير والمعالجة والتدعيم والتخزين والنقل.
هناك اهتمام كبير باكتساب المعار ف والخبرات التقليدية  /خبرات األسالف وخبرات الشعوب األصلية والحفاظ
عليها.
هناك اعتراف راسخ بقيمة وأهمية مشاركة المعرفة والبحث واالبتكار على المستوى الدولي.

البنية التحتية
ترتبط البنية التحتية الضرورية داخل الدول األعضاء وفيما بينها ارتباطا وثيقا بقضايا إدارة النظم الغذائية .يغطي هذا عددًا
من المجاالت ،من أبرزها:
•

•
•
•
•

على المستوى األساسي ،الترتيبات المعمول بها لضمان توافر التربة ،وبشكل مهم ،المياه لتمكين اإلنتاج الغذائي
المستدام ،ال سيما للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة (أفغانستان ،الكويت ،أذربيجان ،األردن) .يرتبط هذا
بالسياسات والممارسات المتعلقة باستخدام مبيدات اآلفات والطرق الكيميائية األخرى (اليابان ،أذربيجان،
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)
تطوير البنية التحتية الفعلية إلنتاج الغذاء ومعالجته وتحضيره وتخزينه ونقله وتوزيعه واستهالكه .يسلط المسار
المقدم من أثيوبيا ،على سبيل المثال ،الضوء على الحاجة إلى الكهرباء
تطوير سلسلة القيمة الكاملة إلنتاج الغذاء والحفاظ عليها ،ال سيما ألنها تدعم أو تعيق المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة (جورجيا ،على سبيل المثال) وبالنسبة لدولة واحدة على األقل من الدول األعضاء ،ومنتجي
المواد الغذائية التقليدية على وجه الخصوص (بوليفيا)
إنشاء وتطوير نظام االتصاالت الشاملة لألعمال للمنتجين بما في ذلك المشورة التجارية والتمويل والضرائب
واألنظمة ذات الصلة (ساموا والسنغال)
تنفيذ أنظمة إشرافية على النظام الغذائي والحفاظ عليها خاصة إلنتاج واستهالك أغذية آمنة (االتحاد الروسي).

التمويل

تتسم بعض وثائق المسارات بأنها واضحة بشأن اآلثار المالية للمسار الوطني .وهي تتناول قرارات االستثمار وأين سيتم
جمع التمويل لتلك االستثمارات .يتم اقتراح الحوافز المالية لدعم أنشطة محددة كما يتم تأكيد التخفيف من حدة المخاطر من
خالل ترتيبات االئتمان والدعم االجتماعي.
ً
مجاال لالستثمار مع حاجة إجمالية لالستثمار تبلغ  4مليارات دوالر ،مما يشير إلى أن هناك
• حددت السنغال 11
حاجة إلى شراكات مبتكرة بين العديد من الالعبين لتحقيق ذلك .كما أنها تحدد التدابير المالية األخرى بما في ذلك
التغييرات الالزمة في البنية التحتية الضريبية لتحفيز النشاط المطلوب.
• تشير ألبانيا إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التطورات الالزمة.
• تخطط بوليفيا بحلول عام  ،2024أن توفر التمويل والمساعدة الفنية من خالل آليات األمم المتحدة لتعزيز النظم الغذائية
•

التقليدية باتباع طرق توفير الميزانية و  /أو الدعم القضائي.
تتطلع إثيوبيا إلى إنشاء نظام مالي للمزارعين للحصول على االئتمان ،والحصول على خدمات التأمين ،وتقديم المعرفة
المالية لهم.
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•
•
•

تتحدث غيانا عن حصول المزارعين على التمويل ،مم ا يضمن تحفيز الخيارات المتاحة للسير في االتجاه الذي يبحثون
عنه.
تحدد جمهورية الو الديمقراطية الشعبية الحاجة إلى تعزيز القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مواتية لجذب االستثمار
الخاص.
تشير رواندا وجنوب إفريقيا أيضًا إلى أن التمويل سيكون حاس ًما ومه ًما إلحداث التحول في النظم الغذائية.

 .4.5استنتاجات ختامية
تمر وثائق المسارات اآلن بمراحل تطوير مختلفة .وهي تتبع مناهج تختلف باختالف السياقات الوطنية التي تتعامل معها.
ومع ذلك ،يبدو من الواضح بالفعل أنها نتاج قيّم ومبتكر لعملية الحوار:
•
•
•
•

فهي توفر رؤية وطموح إلحداث التحول في النظم الغذائية على الصعيدين الوطني والدولي،
وهي تبرز فه ًما واض ًحا ومتزايدًا لتعقيد النظم الغذائية وتداخلها ،بما يتماشى مع أهداف القمة وأهدافها ،
وهي تظهر فهما ً هاما ً لآلليات األساسية ولعوامل التغيير ،و
حتى في هذه المرحلة ،يتضمن العديد منها جداول زمنية مفصلة للعمل خالل األشهر الستة إلى االثني عشر
القادمة بينما يتوقع البعض اآلخر خط ً
طا إلنتاج جداول زمنية مماثلة في المستقبل القريب.

دورا مه ًما
تحول في كل من التفكير والعمل .إذا كان تقدم الحوارات قد لعب ً
وبالتالي ،فإن وثائق المسار تشير إلى حدوث ّ
ً
مماثال في ضمان أن
دورا قي ًما
يلعب
المسارات
تطوير
فإن
"الشعوب"،
في ضمان أن تكون قمة النظم الغذائية هي قمة
ً
تكون أيضًا قمة "إجراءات عملية" .المسارات أكثر بكثير من مجرد تصريحات عن النوايا .يتم إنشاؤها من خالل شراكات
من الجهات الفاعلة التي تشارك بالفعل وتلتزم بجعل النظم الغذائية مستدامة وعادلة بحلول عام  ،2030وبالتالي ضمان أنها
تلعب دورها الكامل في تحقيق طموحات أهداف التنمية المستدامة.
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 .5إسهامات من أجل التنفيذ
بدون استثناء تقريبًا ،تعلق نماذج التعليقات الرسمية على أهمية التعاون والتنسيق والشراكات عبر أصحاب المصلحة على
مستويات متعددة (مستويات محلية ،وطنية ،إقلي مية وعالمية) عند بذل الجهود إلنشاءنظم غذائية مناسبة للمستقبل .يتم
وصف السمات الشخصية بعدة طرق ،لكن تحليالت تعقيدات النظم الغذائية في الحوارات الوطنية تكشف أن المشاركين
في الحوار يقدرون تما ًما الحاجة الحيوية لمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين عند بذل الجهود لتحفيز إحداث التحول في
النظام.
يجب أن تُدار هذه المشاركة من خالل الحوكمة ،لكن آليات الحوكمة الحالية تركز على طرق ضمان اإلنتاج الكافي للغذاء
بحيث يتمتع جميع البشر باألمن الغذائي وتحدث األزمات الغذائية عندما تكون اإلمدادات الغذائية غير آمنة .يختلف هذا
عن الحوكمة التي تركز على عمل النظم الغذائية .باإلضافة إلى ذلك ،تميل اإلدارة الحالية للنظم الغذائية إلى عدم التكيف
مع المواقف المعقدة التي تتغير بسرعة .غالبًا ما تتميز عمليات الحوكمة الحالية بعدم التناسق في الصالحيات
والمعلومات ،كما أنها ال تتكيف مع التعقيد والتغيرات السريعة .تميل أوجه عدم التناسق والصالبة أيضًا إلى تطبيق
حوكمة الترتيبات المشتركة بين المؤسسات أصحاب المصلحة المتعددين .تظهر بعض السمات المشتركة بين أصحاب
المصلحة المتعددين والحوكمة المتعددة المستويات التي تتكيف مع التعقيد المتغير بسرعة في النظام الغذائي طوال المضي
قد ًما في الحوارات بين الدول األعضاء .ترد التفاصيل عادة محددة السياق.

 .5.1آليات حوكمة القائمة أصحاب المصلحة المتعددين والتي تركز على الشعوب
 .5.1.1المشاركة الشاملة للشعوب في النظم الغذائية وحوكمتها

يشارك جميع الشعوب بحكم األمر الواقع في النظم الغذائية كمستهلكين ومواطنين .تتطلب الحوكمة التي تركز على
الشعوب المشاركة الشاملة للشعوب في آليات حوكمة النظم الغذائية .يمكن تمثيل الشعوب من خالل الممثلين الرسميين
وغير الرسميين.
أعضاء البرلمان هم الممثلون الرسميون للشعوب في األنظمة الديموقيراطية .حرصت العديد من الحوارات الوطنية على
إشراك أعضاء البرلمان وكذلك رؤساء البلديات "العُمد" والمستشارين المحليين وممثلي العمال وغيرهم من المسؤولين
المنتخبين.
التركيز المواضيعي
ذكرت أذربيجان ومصر واالتح اد األوروبي وفيجي وفنلندا وألمانيا واألردن ومالوي ومالطا ومنغوليا واالتحاد الروسي وسيشيل
والسودان وتنزانيا وأوروغواي وزيمبابوي أن أعضاء البرلمان شاركوا في حواراتهم الوطنية.

يتم تمثيل اهتمامات األشخاص ومصالحهم أيضًا م ن خالل المنظمات غير الرسمية مثل مجموعات المستهلكين ومنظمات
المجتمع المدني والمجموعات التي تركز على القضايا والجمعيات التجارية.
 .5.1.2المشاركة االستباقية لمجموعات محددة من أصحاب المصلحة

اعترافًا بعدم تناسق القوة داخل المجتمعات بشكل عام والنظم الغذائية على وجه الخصوص ،استغل منظمو الحوارات
الوطنية الفرصة لتعميق المشاركة وبناء قوة ممثلة لمجموعات محددة من أصحاب المصلحة .لقد شجعوا الحوارات بين
المنظمات النسائية ،وأطفال المدارس ،والشباب ،ومنتجي األغذية (خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة) ،والعاملين في
مجال األغذية ،والعلماء ،والشعوب األصلية ،والشركات الصغيرة ،والمؤسسات المتوسطة وغيرها .لقد أشركوهم في
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بعض األحيان بشكل استباقي في مناقشات أوسع ألصحاب المصلحة المتعددين .تشدد نماذج المالحظات الرسمية على
أهمية استدامة ،واالستمرار في تعزيز ،درجة إشراك مجموعات أصحاب المصلحة المحددة هذه في الحوارات .أولئك
األشخاص الذين ي سمعون كلماتهم بسرعة يقدرون قلقهم المستمر من أنهم يخاطرون بالتخلف عن الركب.
إطاللة على جهود إحدى الدول
باإلضافة إلى الحوارات الوطنية المواضيعية التي عقدت حول كل مسار من مسارات عمل القمة الخمسة ،نظمت حكومة الغابون
وشركاؤها حوا رات مع مجموعات محددة من أصحاب المصلحة .ركز أحد الحوار على األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية  /اإليدز وانعقد بحضورهم .كان عنوانه" :الغذاء :مصدر للصحة والرفاهية للسكان الذين أصبحوا عرضة لإلصابة بفيروس
نقص المناعة البشرية  /اإليدز".

 .5.1.3مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين

هناك تقدير واسع النطاق لقيمة الحوارات في فتح إمكانيات جديدة لالتصال والفهم والتعاون واإلبداع المشترك بين
أصحاب المصلحة المتعددين .يشير العديد من منظمي الحوارات ،باإلضافة إلى فرق الدعم الخاصة بهم وأولئك الذين
شاركوا في الحوارات الوطنية المختلفة ،إلى اهتمامهم بمواصلة هذه الطريقة للتفاعل والتواصل معًا .الرأي العام هو
"إنها مجرد البداية" .هل ستتطور بشكل تلقائي؟ ما أنواع اآلليات المؤسسية وآليات الحوكمة التي قد تكون مطلوبة
لتشكيل مالمح التطور في بيئات مختلفة؟

 .5.2النظم الغذائية كقضية للحوكمة في جميع الواليات القضائية
في معظم برامج الحوار الوطني ،ال سيما تلك التي تتضمن استكشافات محلية واسعة النطاق ،ساهمت الحوارات في
اال عتراف بالغذاء كقضية ذات أهمية داخل السلطات القضائية المحلية (مثل المدن واألقاليم).
 .5.2.1أدوار الحكومات المحلية في النظم الغذائية

ساهمت الحوارات في إدراك الحكومات المحلية لقيمة منظور النظم الغذائية عند تحليل الخيارات االستراتيجية .كانت
بعض الحوارات ،وال سيما الحوار بين الحكومات الذي نظمه ( CPLPمجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية) قد استكشفت
بوضوح إمكانات نهج النظم الغذائية في األقاليم والبلديات (الحكم اإلقليمي) .نظمت المدن والحكومات المحلية بعض
الحوارات المستقلة .تم عقد حوار عالمي خاص بقمة النظم الغذائية  FSSحول تمكين المدن والحكومات المحلية لتحسين
النظم الغذائية على مستوى العالم في  28يونيو  .2021وقد كشفت هذه عن القدرة التحويلية العملية لدى الحكومات
المحلية .يتمثل أحد التحديات التي تم تحديدها في العديد من نتائج حوارات الدول األعضاء في تمكين التعلم والمشاركة
عبر الحكومات المحلية .تستكشف السلطات الفيدرالية طرق تنظيم شبكات أو مراصد للمناهج المبتكرة التي يتم تبنيها في
مختلف المقاطعات والواليات.
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إطاللة على جهود إحدى الدول
على الرغم من كونها واحدة من البلدان التي تعاني من أصعب موجات تفشي جائحة كوفيد  19في أوائل عام  ،2021تمكنت لجنة التخطيط
الوطني في نيبال بدعم من الشركاء من بذل جهود متضافرة لعقد  3حوارات وطنية و  7حوارات دون وطنية في كل من مقاطعات البالد،
بمشاركة أكثر من  1300مشارك .من خالل تأسيس جهودهم الوطنية على قانون الحق في الغذاء وسيادة الغذاء في الدستور كإطار قانوني،
يكون من المتوقع أن تلتزم مختلف القطاعات ومن أصحاب المصلحة المتعددين أمام القمة التزامات واقعية من شأنها أن تدعم نظا ًما غذائيًا
شامالً ومرنًا ومستدا ًما في نيبال  .هناك اعتراف بأن التنسيق القوي عبر النطاقات الثالثة للحكومة  -الفيدرالية واإلقليمية والمحلية -
سيكون حاس ًما للمسار الذي تنتهجه الدولة.

إطاللة على جهود إحدى الدول
كان أحد النتائج التي توصل إليها أحد الحوارات الوطنية األربعة في أيرلندا هو الد ور المهم للنظم الغذائية الحضرية وشبه الحضرية كجزء
من نظام الغذاء المحلي واإلقليمي والعالمي .تناول الحوار التحديات التي يفرضها االنقسام بين المناطق الحضرية والريفية المتنامية ،حيث
يتجه السكان بشكل متزايد نحو المدن .تناول الحوار تعزيز النهج التشاركية التي من شأنها أن تخلق روابط مباشرة بين منتجي األغذية
والمستهلكين ،مثل الحدائق المجتمعية ،والمتنزهات العامرة بالنباتات والفواكه الصالحة لألكل وأسواق المزارعين.

 .5.2.2الحوكمة الوطنية والشراكات

تشير النتائج المجمعة من الحوارات المستقلة باستمرار إلى الدور المهم للحكومات في قيادة اإلجراءات التي تساهم في
تنفيذ السياسات المتعلقة باألغذية .وتحقيقا لهذه الغاية ،من المفيد اتباع نهج النظم في تطوير السياسة الغذائية  -وهو نهج
يعترف صراحة بأن العمل في مجال الغذاء يتطلب عل ًما متعدد التخصصات ،وإشراك الحكومة بأكملها وإشراك المجتمع
بأسره .وهذا يعني أنه من المتوقع أن تجد العديد من الوزارات الحكومية ،مثل الزراعة والصحة واالقتصاد والبيئة،
طرقًا للعمل معًا من أجل معالجة قضايا معينة في النظام الغذائي الوطني وانعكاساتها على الدولة وسكانها على نطاق
أوسع . .عند إنشاء طرق الحوك مة التي ستساعد المجتمعات على االنتقال إلى النظم الغذائية في المستقبل ،سيرغب
صانعو القرار في تجاوز طرق التفكير الجديدة إلى التخطيط الجماعي والتنفيذ المتزامن :قد يتطلب ذلك مزيدًا من الوقت
والجهد ولكن الخبرة المستفادة من الحوارات الوطنية هي أن هذا األمر حقًا يستحق العناء.
إطاللة على جهود إحدى الدول
بدأت سويسرا العملية بحوار وطني ،تلته ثالث حوارات على مستوى ال ُمدن ،واختتمت بحوار توحيد وطني .ضمت حوارات المدن السلطات
المحلية وأصحاب المصلحة ،مع التركيز على نظام الغذاء المحلي لتحديد اإلجراءات والحلول الملموسة التي تتكيف مع سياقها .ساهمت نتائج
عملية الحوارات في تشكيل استراتيجية التنمية المستدامة لعام  2030في سويسرا والتي تم اعتمادها في يونيو  .2021في خطة عمل مدتها 3
سنوات ،أعلنت سويسرا عن عدد من التدابير ،بما في ذلك استمرار الحوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول النظم الغذائية.
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تتمثل الميزة المركزية لهذه الطرق الجديدة في التفكير والعمل في أنها تنطوي على التعاون مع مجموعات قد ال يرى
تآزرا فوريًا لتحقيق األهداف .ومع ذلك ،فإن الروابط غير المعتادة تكون بمثابة مفتاح لتحديد الفرص الجديدة
المرء معها
ً
لتغيير السرد النصي والسعي وراء اتجاهات استراتيجية جديدة .في إطار الحوارات الوطنية ،يُنظر إلى الشراكات بين
القطاعين العام والخاص على أنها وسيلة لالستثمار في البنية التحتية المحسّنة من أجل تعزيز انتشار وتأثير النظم
الغذائية ،على سبيل المثال ،الري أو تحلية المياه أو تجهيز األغذية .بناء شراكات مع األوساط األكاديمية لجعل االبتكار
والتكنولوجيا متاحين على نطاق أوسع كمحرك لزيادة األمن الغذائي وتحسين سبل العيش .وضع مناهج مشتركة خالل
المدارس والكليات ووسائل التواصل االجتماعي والمصنعين والحكومة لزيادة الوعي بقضايا محددة مثل األكل الصحي أو
فقدان الطعام وهدره.
إطاللة على جهود إحدى الدول
قادت إندونيسيا عملية شاملة من خالل عقد حوارات وطنية وستة حوارات دون وطنية بمشاركة أكثر من  1550مشار ًكا ،وإشراك العديد من
مجموعات أصحاب المصلحة والقطاعات والمناطق الجغرافية .تمت مناقشة القضايا والحلول الخاصة بالسياق المحلي لهذه الدولة األرخبيلية
لتغطية تنوع النظم الغذائية في إندونيسيا .من خالل تعلم الدروس المستفادة من تجربة حوارات قمة النظم الغذائية ،تم اقتراح إجراء الحوارات
الوطنية ودون الوطنية على أنها ابتكار مؤسسي في مجال إدارة األغذية حيث يشارك أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والوطني
بشكل هادف في إحداث التحول بالنظم الغذائية.

 .5.2.3الحوكمة اإلقليمية والشراكات

غالبًا ما تواجه البلدان الموجودة في مواقع جغرافية متشابهة ،والتي غالبًا ما يكون لها نفس أنماط المناخ ،مشكالت مماثلة
في أنظمتها الغذائية .في بعض الحاالت ،قد يكون لديها بالفعل عادة العمل معًا ويكونون قادرين على االجتماع من خالل
المنظمات اإلقليمية تمت االستفادة من هذه المنظمات الحكومية الدولية الستكشاف ما تشترك فيه البلدان وكيف يمكنها
استخدام الهياكل القائمة إلحداث التحول في نظمها الغذائية .تم إجراء حوارات حكومية متعددة على المستوى اإلقليمي (تم
اإلعالن عن معظم هذه الحوارات اإلقليمية على البوابة كحوارات مستقلة) .قامت اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم
المتحدة والعديد من المجتمعات اإلقليمية (مثل االتحاد األوروبي ،5ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ،6واالتحاد األفريقي،7
ومنظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى ، 8ومؤتمر وزراء الزراعة في األمريكتين ،والجماعة الكاريبية ،,9ومجموعة
البلدان الناطقة باللغة البرتغالية ، 10ومجلس وزراء دول الشمال األوروبي ،ومنظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط
الهادئ ،11والمنظمة االسالمية لألمن الغذائي ، 12وغيرها) بحشد أعضائها وتنظيم العديد من حوارات أصحاب المصلحة.
لكيان إقليمي لعقد حوارات متعددة أصحاب المصلحة بين
اغتنم بعض منظمي الحوارات الوطنية فرصة رئاسة بلدهم
ٍ
الحكومات (على سبيل المثال ،تم حشد منظمة  SICAللقيام بذلك من قبل كوستاريكا خالل رئاستها المؤقتة ،وتم حشد
مجلس وزراء بلدان الشمال األوروبي من قبل فنلندا) .بدأت بعض الحوارات اإلقليمية بشأن قمة النظم الغذائية من قبل
أمانات منظمات التكامل اإلقليمي .في بعض الحاالت ،دخلت العديد من المؤسسات في شراكة لعقد حوارات إقليمية
ألصحاب ا لمصلحة المتعددين مع التركيز على النظام اإليكولوجي اإلقليمي :على سبيل المثال ،تم عقد حوارين إقليميين
مستقلين الستكشاف "مسارات مستقبل النظم الغذائية المستدامة في البحر األبيض المتوسط" و ركز الحوار الحكومي على
"النظم الغذائية الزرقاء في منطقة المحيط الهاديء" برعاية جماعة بلدان المحيط الهادئ (13 SPCوعقدته تونغا).

 :EU 5االتحاد األوروبي
 :ASEAN 6رابطة أمم جنوب شرق آسيا
 :AU 7االتحاد األفريقي
 :SICA 8منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى
 :CARICOM 9الجماعة الكاريبية
 :CPLP 10مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية
 :OACPS 11منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ
 :IOFS 12المنظمة االسالمية لألمن الغذائي
 :SPC 13جماعة بلدان المحيط الهادئ
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وقد استكشفت هذه الحوارات اإلقليمية التي أجريت ين الحكومات القواسم المشتركة بين البلدان ،واستفادت من الدروس
المستفادة ،وشجعت التعاون بين بلدان الجنوب ،واستفادت من االستراتيجيات والسياسات اإلقليمية القائمة لتعزيز الدعم من
أجل إحداث التحول في النظم الغذائية.
تم تصميم بعض هذه الحوارات لتسفر عن مواقف إقليمية مشتركة وعن تشكيل مالمح مسارات النظم الغذائية في
المستقبل .وهي حتى اآلن تشتمل على ما يلي:
• إن الموقف األفريقي الموحد من النظم الغذائية ،بقيادة االتحاد األفريقي ،يمهد الطريق للتنفيذ العاجل من أجل
إحداث التحول وإظهار التأثير
• تدعو جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية ( ) CPLPإلى تعزيز النظم الغذائية اإلقليمية المستدامة وتشجع على إنشاء
تحالف دولي من أجل "تعزيز الحوكمة اإلقليمية لبناء نظم غذائية مستدامة "،
• يؤكد بيان وزراء بلدان الشمال األوروبي بشأن النظم الغذائية على االلتزام بنهج جامع وشامل يعد مفتا ًحا
للتحول العادل وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
باإلضافة إلى ذلك ،تسلط نماذج المالحظات الرسمية الضوء على قيمة النهج اإلقليمية لتسهيل التجارة من خالل دمج
الوصول إلى سالسل القيمة .سيتم النظر في األطر المؤسسية للتكامل اإلقليمي (االتحادات الجمركية والبروتوكوالت
واللوائح المنسقة لإلنتاج والنقل والتسويق والتوسيم) كوسيلة لتعزيز التجارة البينية .ستُستخدم آليات الحوكمة اإلقليمية
لتحسين اتساق السياسات ،وتشجيع تنسيق السياسات الوطنية ودعم عمل األقران .تظهر المساحات اإلقليمية أيضًا
كمساحات للتعلم االستراتيجي والتكيف.
تشارك العديد من الدول األعضاء مع البلدان المجاورة لها الستكشاف كيفية االستفادة من المساحات اإلقليمية األخرى
لدعم تنفيذ مساراتها الوطنية (لجنة المحيط الهندي ،والتعاون االقتصادي للبحر األسود على سبيل المثال).

 .5.3التعلم المستمر في الحوكمة
يقدّر منظمو الحوارات أن يتم إحضارهم إلى حلقات مثمرة حيث يتم تحديد المشكالت ويتم البدء في اإلجراءات العملية
وتظهر انعكاسات ذلك على التقدم المحرز ويتم تكييف اإلجراءات مع السياق الجديد .يتم تمكينهم من االنخراط
والمشاركة في طرق التفكير هذه والعمل من خالل الوص ول إلى المساحات واألماكن التي يتم فيها تشجيع التعلم النشط
والتطلعي بهدف فحص عقلياتهم وسلوكياتهم واستكشاف ما إذا كانوا بحاجة إلى التغيير أم ال .يفضل منظمو الحوارات
إجراء المحادثات الميسرة والمفتوحة التي تشجع على التفكير واالستكشاف ،والعمل باستخدام التحليالت القائمة على األدلة
التي يمكن استخدامها لدعم صنع القرار .يجب أن تستند التحليالت إلى بيانات من نتائج األبحاث واالستطالعات
واإلحصاءات الروتينية ،باإلضافة إلى تقارير مستمدة من التقييمات ،بما في ذلك البيانات النوعية والكمية عن النتائج
واألثر ،ودراسات الحالة المستمدة من مواقف محددة ،وردود الفعل الواردة من الشركاء والزمالء.
سيكون لكيفية تأطير العمليات وتنفيذها تأثير كبير على النتائج :إن تقدير سبب سير األمور كما هي يعد خطوة مهمة على
عنصرا أساسيًا للتنفيذ ويجب
طريق التحسين .في الواقع ،خلصت العديد من الحوارات إلى أن التعلم االستراتيجي يعد
ً
إدراجه في عمليات الحوكمة كجزء من جهود التحسين المستمر .على سبيل المثال ،يجب أن تكون هناك القدرة على
استكشاف األحداث والعمليات التي لم يتم التخطيط لها عند تنفيذها أو تؤدي إلى التحسينات المتوقعة في المساهمة واألثر.
إطاللة على جهود إحدى الدول
كجزء من عملية التحضير للحوار والمتابعة ،نظم فريق منظمي الحوارات من بوركينا فاسو مراجعة شاملة لما يقرب من  70قانونًا
وسياسة واستراتيجية باستخدام منظور النظم الغذائية .وقد حظيت هذه العملية بدعم األمانة الفنية والمجموعة العلمية ومجموعة من
الخبراء من الوزارات والشركاء التقنيين والماليين والمجتمع المدني .ثم تمت مناقشة نتائج المراجعة خالل الحوارات التي شارك فيها
 180مشار ًكا ،وتهدف التوصيات المنبثقة إلى تحسين القوانين والسياسات الوطنية.
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 .5.4الشراكات العالمية
تشير نماذج المالحظات الرسمية أيضًا إلى أنه تم استكشاف القضايا العالمية في الحوارات الوطنية :وقد يُنظر إليها على أنها تتطلب
إجراءات عاجلة .ترى جميع نماذج المالحظات الرسمية تقريبًا أن تغير المناخ له تأثير كبير على النظم الغذائية وتدعو إلى
االستجابات العالمية له جنبًا إلى جنب مع النشاط المحلي على أنه ضروري لتخفيف أثر تغير المناخ .عادة ً ما تكون البلدان التي تتأثر
فيها النظم الغذائية بشدة بتغير المناخ هي األقل قدرة على إحداث تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون .هذا ألنه غالبًا ما يكون
لديهم تاريخ من االنبعاثات المنخفضة.
كما ترى نماذج المالحظات الرسمية الحاجة إلى مناهج عالمية للتجارة .يرغب البعض في رؤية معايير عالمية لالستدامة والجودة
وتغليف البضائع المتداولة .يدافع آخرون عن عدم تقييد التجارة على اإلطالق .مهما كان تعريفه ،فإن اإلجراء لضمان
كبيرا ،ويُنظر إليه على أنه ضروري بشكل خاص في هذا الوقت.
االتجار"العادل" ،مهما كان تعريفه ،غالبًا ما يلقى تأييدًا
ً

 .5.5التقارب مع التقرير التجميعي للحوارات المستقلة
أفكار مستلهمة من التقرير التجميعي للحوارات المستقلة  ,3سبتمبر/أيلول 202114

كشفت نتائج الحوارات المستقلة عن اتجاهات واضحة ألنواع التحول المطلوبة والمتصورة في النظم الغذائية .تم تلخيصها
في التقرير التجميعي على النحو التالي:
تحتاج النظم الغذائية إلى التحول بطرق تؤدي إلى تغييرات كبيرة وهامة وعميقة وواسعة النطاق .وهذا يتجاوز
اإلصالحات الجزئية والتغيير التدريجي والمشاريع والبرامج ذات التركيز ضيق النطاق .يجب أن يضمن التحول ازدهار
البشرية والطبيعة م ًعا ،وأن تكون اإلنصاف أولوية في جميع جهود التحول ،وأن يعامل الجميع على أنهم من أصحاب
المصلحة في نظمهم الغذائية ،وأن المشاركة الشاملة والتنوع يعدان أمريّن ضرورييّن.
تؤكد نتائج الحوارات على أن االعتراف بالغذاء كحق من حقوق اإلنسان وليس مجرد سلسلة من السلع المتداولة يوفر
إطارا موحدًا وعالميًا إلحداث التحول في النظم الغذائية .يجب دعم الحلول ذات الفوائد اإليجابية للطبيعة في جميع
ً
ً
األوقات :وهذا يعني عدم االقتصار على الحد من الضرر الذي يلحق بالنظم البيئية .بدال من ذلك ،يجب أن يكون التركيز
على النظم اإليكولوجية المزدهرة والمرنة واإلنتاجية المدعومة من خالل مجموعة من األساليب المستدامة لإلنتاج
الزراعي واالستهالك البشري لألغذية :بما في ذلك الزراعة اإليكولوجية ،والزراعة المتجددة ،والزراعة العضوية ،من
بين نُهج أخرى ذات صلة.
تم تحديد الح كومات الوطنية في أغلب األحيان على أنها الطرف الفاعل األساسي لدفع عجلة التحول والحوارات التي دعت
إلى تفعيل الشراكات التحويلية والتآزر والتحالفات التي تدعمها منصات وشبكات أصحاب المصلحة المتعددين مع جميع
القطاعات وأصحاب المصلحة الذين تم تمكينهم من العمل مع الحكومات من أجل إحداث التحول في النظام الغذائي.
األصوات التي كان  -في الماضي  -يتم استبعادها ،بما في ذلك النساء والشعوب األصلية والمزارعين أصحاب الحيازات
صا يوفر لها المشاركة.
الصغيرة والشباب ،تحتاج وتستحق اهتما ًما خا ً
عندما يتم تنفيذ التحوالت ،يجب أن تكون متجذرة في تفكير األنظمة .وهذا يعني التعرف على التفاعالت المعقدة بين
العناصر المختلفة لألنظمة ،والتركيز على األنظمة المحلية مع االبتكار القائم على المكان وتكييف الحلول حسب السياق،
واالعتراف بأنه ليس هناك نهج واحد يناسب كل المواقف .يجب تحديد األمور التي تجدي نف ًعا بالفعل والحفاظ عليها
ودمجها والبناء عليها إلحداث التحول في األنظمة .ما يجب تغييره يجب تغييره من خالل االبتكار والتكيف بنا ًء على
تجارب اآلخرين.
تحتاج عمليات التحول إلى أن تكون مدعومة بتثقيف واسع النطاق حول النظم الغذائية وآثارها من خالل جهود مكثفة لتغيير
وجهات النظر ،ومراجعة ما تم سرده ،وتشجيع ظهور العقليات المتغيرة.

تضمنت نتائج الحوارات مقترحات حول كيفية إجراء التحول.
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أمرا ُمل ًحا ،وأن نجاح التحول سيعتمد على طريقة تأطيره (خاصة مبادئ
تشير الحوارات إلى أن الحاجة إلى التحول تُعد ً
البداية) وعلى طرق تطبيق أدوات التغيير المختلفة .يُعد توليد واستخدام االستثمارات المالية الالزمة إحدى األولويات
العالية :تتسم تحالفات العمل الناشئة وغيرها من المبادرات اإلقليمية والعالمية بأن لديها إمكانات كبيرة ولكنها تحتاج إلى
االندماج في جهود التحول على المستويين الوطني والمحلي آنذاك.
ينبغي تطبيق جميع جوانب صنع القرار والتنفيذ المتعلقة بإحداث التحول في النظم الغذائية بشكل علني وشفاف .يجب
استكشاف أشكال جديدة من الحوكمة بهدف إشراك ومشاركة مجموعة كاملة من القطاعات الحكومية وكذلك السلطات
المحلية والعديد من أصحاب المص لحة اآلخرين (بما في ذلك منظمات المنتجين ،وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة،
وأكثر من ذلك) .إن الحاجة ال ُملحة إلحداث التحول في النظم الغذائية تعني أن هناك حاجة إلى بذل الجهود لمنع الخالفات
من أن تتفاقم إلى اختناقات وعوائق تحول دون تحقيق التحول :وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى حل النزاعات والقدرة
على مراجعة المفاضالت ضمن ترتيبات الحوكمة الجديدة هذه.
يُنظر إلى إمكانية إحداث التحول في النظم الغذائية بشكل حتمي وجوهري على أنها مرتبطة بالتحوالت في العمل المناخي
وتحديات الصحة العامة .ومن هنا تأتي الحاجة إلى التواصل مع الجهود الجارية لزيادة مرونة النظم الغذائية وقدرتها على
الصمود في مواجهة جائحة الكوفيد  19واالستجابة لحالة الطوارئ المناخية المتفاقمة مع ما يصاحبها من نوبات الطقس
القاسي والحرائق والجفاف والفيضانات .ظهرت خالل الحوارات أهمية الرصد والتقييم ( )M&Eكموضوع شامل بغض
النظر عن القضية قيد المناقشة .تمت الدعوة إلى اثنتين من طرق التقييم كلتيهما مبتكرة وأكثر تقليدية.

كما حددت المالحظات المستخلصة من الحوارات العوامل األساسية للنتائج التحويلية
•
•
•

•

•

أوالً ،تم تطبيق مبادئ المشاركة على نطاق واسع وكان لها تأثير إيجابي على طرق إجراء الحوارات.
ثانيًا ،يعكس ثراء مخرجات الحوار طرق تأطير الحوارات وأنه قد تم تدريب منظمي الحوار والمنسقين
والميسرين؛ ويعكس الطريقة الواعية التي تم بها تنظيم واستكمال تقارير المالحظات المستخلصة من الحوارات.
ثالثًا ،ارتقت القمة باالهتمام بالنظم الغذائية وركزت االهتمام عليها مع استخدام لغة تلك النظم بشكل أكبر.
سيرغب أصحاب المصلحة في أن يصبحوا أكثر دراية بآثار تلك النظم عند التفكير في الممارسة العملية .على
سبيل المثال ،االعتراف بالتعقيد والعمل على تبسيطه يعني االستعداد للتركيز على خصائص النظام بما في ذلك
القدرة على التكيف والقدرة على الصموود والتفاعالت غير الخطية وعدم اليقين واالضطراب والديناميكيات.
التحول في األنظمة يعني ضمنا ً الحاجة إلى التأكد من أن ما يسمى التحول يشكل
رابعاً ،إن التركيز على إحداث
ّ
ً
تحوالً حقيقيًا .إنه ليس مجرد مشروع .بدال من ذلك ،فهو أمر متعدد األبعاد ،ومتعدد األوجه ،ومتعدد المستويات،
ويمتد عبر الحدود الوطنية ونطاقات التدخل المنعزلة ،عبر القطاعات والمصالح المتخصصة ،ويربط بين
أخيرا ،تعد الشفافية أحد العوامل األساسية :وينطبق هذا على
المستوىيين المحلي والعالمي ،ويستمر عبر الزمن.
ً
جميع جوانب تحول النظم الغذائية ،على جميع المستويات ،من البداية إلى النهاية.
خامساً ،تحدد البنية التحتية األساسية للتطوير طرق تخطيط وتصميم وتمويل وتنفيذ وإدارة وتقييم المشاريع
والبرامج في التنمية الوطنية واإلقليمية والدولية .سيتطلب إحداث التحول في النظم الغذائية إحداث تغييرات في
هذه البنية.

المالحظات المتعلقة باستمرار المشاركة بعد القمة
بعد انعقاد القمة ،سيكون هناك فوائد جمة يمكن جنيها من إشراك المشاركين في الحوار في (أ) التعرف على ما تمخض
التحول في النظم الغذائية في مجاالت عملهم الخاصة.
عنه مؤتمر القمة و (ب) مناقشة كيف يمكنهم المشاركة في إحداث
ّ
ال يوجد كيان بمفرده لديه القدرة أو التفويض بمفرده لرصد وتقييم تحول النظم الغذائية .يمكن عقد تحالف تقييم رفيع
المستوى وتكليفه بإجراء تقييم جماعي للتحول في النظم الغذائية.
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تعمل هذه الملخصات للمالحظات المستخلصة من الحوارات المستقلة بشأن قمة النظم الغذائية  FSSعلى إكمال نتائج
الحوارات الوطنية وتقدم اقتراحات قيّمة للطرق التي يمكن من خاللها التحقق من صحة المسارات ومشاركتها وتنفيذها،
ضمن بيئات مختلفة ،وذلك بعد انتهاء القمة.
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 .6اآلثار المترتبة على التنفيذ
تعتزم العديد من الحكومات التي أطلقت حوارات قمة النظم الغذائية الستكشاف مستقبل النظم الغذائية الوطنية االستفادة من
هذه التجربة بعد انتهاء القمة والمضي قد ًما في التحول الجريء لهذه األنظمة محليًا ووطنيًا ،وفي بعض الحاالت ،بين
البلدان في منطقتها اإلقليمية .سيستفيد البعض من الفرص الناشئة للتعاون  -بما في ذلك مبادرات أصحاب المصلحة
المتعددين التي أنشأتها الحكومات والتي التي تلت تحضيرات القمة في يوليو  2021في روما.
سيكون للزخم الالحق للقمة بُعدين على األقل سيتم الربط بينهما .أوالً ،يجب أن يعكس التغييرات العاجلة الضرورية من
منظور عام شامل قائم على العلوم .ثانيًا ،سيستجيب هذا الزخم أيضًا للضرورات المحلية والوطنية بينما يعكس الحقائق في
كل حالة .ومن هنا يأتي التركيز على التنفيذ الذي يعكس الطموحات العالمية وفي الوقت نفسه يتم تكييفه مع السياقات
المحلية.
بنا ًء على تجربة تيسير برنامج الحوار ،يمكن للعناصر التالية أن تساهم في كل من الزخم الالحق للقمة وفي تأثيره.

 .1تأمالت أصحاب المصلحة بعد القمة مباشرة ::ستكون هذه لحظات ومساحات مصممة للحكومات وأصحاب
المصلحة للتفكير فيما تم التوصل إليه في القمة وكذلك لتخطيط األنشطة باستخدام نطاقين زمنيين هما  -ستة أشهر
وسنتين .ستكون هذه األفكار فرصة الستكشاف خيارات التعاون بشأن األولويات على النحو المنصوص عليه في
المسارات الوطنية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التحالفات الناشئة .تم اقتراح ما ال يقل عن ثالثة
أنواع من التفكير :أ) تأمالت أصحاب المصلحة العالميين بعد فترة وجيزة من القمة ،بمشاركة جميع مسارات
عمل القمة ،بحيث يمكن للممثلين الدائمين وقادة الدوائر ومنظمي الحوار والفرق القطرية لدى ألمم المتحدة
الوصول إلى معلومات أكثر تفصيالً عن النتائج المستخلصة من جميع مسارات عمل القمة .يمكن أن يشمل ذلك
التركيز على المبادرات واالئتالفات الناشئة عن هذه العملية ،والتعرف على المشاركين فيها وكيفية
المشاركة .ستكون هذه لحظة يمكن فيها نسج عناصر مختلفة من العملية التحضيرية مع نتائج القمة؛ ب) تأمالت
أصحاب المصلحة اإلقليميين التي تعقدها المنظمات اإلقليمية (مثل االتحاد األفريقي) حيث تجتمع الحكومات
الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرون لمناقشة أولوياتهم واستكشاف أفضل السبل لتنظيم المتابعة؛ ج) تأمالت
أصحاب المصلحة على المستوى الوطني من خالل حوارات أصحاب المصلحة المتعددين التي ينظمها المنسقون
الوطنيون والمستقلون في الفترة الفاصلة بين القمة ونهاية عام  .2021سيكون هناك أيضًا قيمة في التأمالت
المنظمة داخل الفئات المستهدفة المختلفة مثل الشعوب األصلية ،ومنتجي األغذية ،والمجتمع المدني ،والقطاع
الخاص ،ومنظمات الدفاع والتأييد.
 .2استمرار الحوارات وتطوير المسارات :من المتوقع أن يستمر المنسقون الوطنيون في تحمل المسؤولية عن تنظيم
الحوارات باإلضافة إلى التطوير والتحسين ،و تتبع تنفيذ المسارات في بعض الحاالت .من المتوقع أن تعكس
المسارات في فترة ما بعد القمة  iبشكل متزايد الطموح المشترك للحكومات والقطاعات المختلفة داخلها
و المجموعة الواسعة من أصحاب المصلحة في نظام الغذاء ،وتشير إلى الطرق التي يتوقعون من خاللها
المشاركة معًا في إحداث التحول في النظم سيقوم منظمو الحوارات وفرق الدعم الخاصة بهم بتطوير وتعزيز
المسارات ،والسعي إلى التحقق من صحتها من خالل العمليات السياسية في الحكومة وكذلك بين مجموعات
أصحاب المصلحة المختلفة .سيتم استخدام تلك المسارات كأساس للتنفيذ وستتم مراجعتها على فترات للتأكد من
أنها مناسبة للغرض .يتم دعم المسارات الوطنية بشكل متزايد من خالل المواقف اإلقليمية الناشئة بشأن تحول
النظم الغذائية .ستتم دعوة المنظمين الوطنيين للمشاركة في جلسات عالقات المنظمين األسبوعية ،باإلضافة إلى
الفرص المنتظمة للتبادل اإلقليمي والتي تدور حول مواضيع محددة حتى مارس  2022على األقل .ستكون تلك
صا للحكومات وأصحاب المصلحة للتواصل عبر البلدان ،مع زيادة مشاركة المنظمات
الجلسات اإلقليمية فر ً
اإلقليمية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إنشاء شبكات لتمكين منظمي الحوارات المستقلة وحوارات الدول األعضاء من
التواصل والترابط وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض .سيستمر موقع بوابة الحوارات على اإلنترنت في جمع
النتائج من الحوارات ومن تطوير المسارات :سيتم إنتاج تقرير تجميعي آخر قبل مارس  2022وسيتم تصميمه
بحيث يدمج األفكار المستخلصة من الحوارات الوطنية والمستقلة معًا .سيتم تقييم االحتياجات المحتملة لدعم
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الحوار طويل األمد من خالل المناقشة مع المنظمين الوطنيين ،ال سيما فيما يتعلق بتنسيق الدعم لتنفيذ المسارات
الوطنية.
 .3إدراج المجموعات ذات األولوية ومشاركتها في الحوارات والمسارات :تكشف جائحة عن األدوار المهمة التي
تلعبها مجموعات مختلفة من العاملين األساسيين في ضمان أن النظم الغذائية تمكن جميع الناس من الوصول إلى
الطعام المغذي حتى في األوقات العصيبة .من المفيد أن يتم ترتيب أولويات إدراجها واالستماع إليها في إطار
الجهود المبذولة إلحداث التغييرات في النظم الغذائية .خالل فترة ما بعد القمة ،سيكون من المهم التأكد من وجود
فرص للتواصل مع أصحاب المصلحة المتعددين ،والتأكد من أن هناك جهودًا استباقية لتمكين مشاركة
المجموعات ذات ا ألولوية ،ومن احتمالية مشاركتهم في حوار أصحاب المصلحة المتعددين ،والعمل التعاوني،
والمراجعة ،والتعلم من الدروس المستفادة (وإذا لم تكن موجودة ،يتم التحقيق في أسباب عدم وجودها) .ستختلف
المجموعات ذات األولوية حسب الموقع ولكن من المرجح أن تشمل النساء (الالتي يشكلّن غالبية القوى العاملة
في نظام الغذاء) ،والشعوب األصلية ،وصغار المنتجين ،والعاملين في مجال األغذية (الذين غالبًا ما يكونون
مهاجرين) ،وأولئك الذين يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .من المهم أيضًا مراعاة االحتياجات
الخاصة لمجموعات معينة بما في ذلك األشخاص المعوقون واألطفال والالجئون.
ومن المزمع أن تغطي التوجيهات الموجهة للسلطات الوطنية بشأن فترة ما بعد القمة خيارات لتحديد هذه الفئات
المستهدفة وإشراكها بشكل استباقي .ينبغي النظر إلى القيمة التي تحققها لجنة استشارية متجددة متعددة أصحاب
المصلحة يرأسها ن ائب األمين العام على أنها عنصر هام محتمل لدعم هذا العمل.
 .4الوصول إلى الخبرة القائمة على العلم والدعم الفني :سوف تتطلب الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرون
الوصول المستمر إلى الخبرة القائمة على العلوم متعددة التخصصات (مع التركيز على كل من المعارف التقليدية
والت قنيات الجديدة) والمساعدة في استكشاف السياسات المفاضلة في مختلف السياقات السياسية واالقتصادية
والبيئية والمجتمعية .هناك حاجة إلى واجهات تفاعلية بين العلوم والسياسات على جميع المستويات .يمكن
تشجيع التعلم المشترك بين البلدان واإلبداع المشترك من خالل "مجتمعات الممارسة" في البيئات المحلية
والوطنية واإلقليمية وكذلك على الصعيد العالمي (للمشاركة والتعلم عبر القارات والمناطق) .تُعد آليات الدعم
أمرا حيويًا ،حيث يتم تنسيقها بشكل مثالي من قبل منظومة األمم المتحدة ويتم تجميعها م ًعا من خالل
الفني ً
ترتيبات متابعة القمة المحتملة التي تعكس مجمل قدرات منظومة األمم المتحدة ،وتعمل على إشراك لجنة األمن
الغذائي العالمي ،ولديها كواد قيادية داخل البلد من المنسقين المقيمين لدى األمم المتحدة .البد من االهتمام بتتبع
التقدم المحرز في عملية ما بعد القمة ،والتحضير لعمليات التقييم ،وتحفيز التعلم المشترك وتحديد الثغرات.
 .5االستفادة من عوامل التغيير :يجب أن تكون القيم والمبادئ التي سيتم تطبيقها عند استخدام عوامل التغيير في
التحول في النظم الغذائية أ) تعكس مصالح الجميع ،وب) تكون صريحة وخاضعة للنقاش العام .ينصب التركيز
األولي على المحاور األربعة التي تم تحديدها بالفعل في التحضير للقمة .قد ترغب الحكومات الوطنية في التركيز
على حشد اإلجراءات العملية من خالل تسخير عوامل التغيير المحتملة األخرى بما في ذلك تطوير قدرات
الممارسين الذين يدعمون تغيير األنظمة والجهود المبذولة لضمان الوصول العادل إلى الموارد المادية مثل المياه
واألراضي والبنية التحتية والنقل والطاقة واآلالت والمدخالت الزراعية ،وكذلك وسائل إدارتها
الجماعية .وستكون هناك حاجة أيضًا إلى وسائل تشجيع مشاركة المجموعات األخرى في عملية التحول ،بما في
ذلك الشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .6حوكمة النظم الغذائية :خالل الحوارات الوطنية ،تم التركيز على كيفية تحديد األولويات واختيارها لزيادة
التركيز ،وكيفية تطبيق عواماللتغيير المختلفة في الممارسة العملية ،وكيف يتحمل المسؤولون مسؤولية أفعالهم.
وقد أدى ذلك إلى مقترحات متكررة لتعزيز حوكمة الزراعة والنظم الغذائية بطرق متعددة التخصصات وعبر
القطاعات وتشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة .ظهرت أمثلة على الحوكمة الجديدة  -داخل الدول،
والسلطات المحلية ،واألقاليم ،ومنظمات المنتجين ،والتعاونيات ،وخطط المزارعين المستقلين وغيرهم -في
الحوارات :سيتم استكشافها في األشهر المقبلة وسيتم تقييم فرص تبادل الخبرات بشأنها .كما حددت الحوارات
السمات المرغوبة لحوكمة النظام الغذائي .وتشمل هذه المشاركة الشاملة لجميع األشخاص الذين لهم مصلحة في
األنظمة (بما في ذلك البرلمانيون) ،والجهود االستباقية إلشراك مجموعات محددة تكون غير موجودة عادة؛
باإلضافة إلى تنفيذ إجراءات متسقة لتجنب تضارب المصالح؛ والحوكمة عبر القطاعات؛ وتنفيذ التفاعالت
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المناسبة مع اآلليات اإلقلي مية (مثل االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي) والعمليات الدولية بما في ذلك مؤتمرات
األطراف ( ) COPsحول المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ولجنة األمن الغذائي العالمي وغير ذلك .من غير
المرجح أن يحدث تحول ناجح في النظم الغذائية بدون هذا النوع من االهتمام بالحوكمة.
كشفت بيانات وزراء من العديد من الدول األعضاء في األمم المتحدة في اجتماع ما قبل القمة عن الدعم الواسع لقضاء
فترة من التنفيذ المكثف بعد القمة لتعظيم احتمالية مساهمة النظم الغذائية في المستقبل بشكل كامل في جميع جوانب خطة
عام  2030مع تنفيذ تقييمات التقدم المرتبط بـالمنتدى السياسي رفيع المستوى السنوي.
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 .7التعليقات الختامية ،النظرات المستقبلية
التقدم المحرز في الحوارات بشأن قمة النظم الغذائية
ً
اعتبارا من 23
شكال جديدًا من أشكال المشاركة وقد تم استقباله بحماس والتزام في جميع أنحاء العالم.
يعد هذا الحوار
ً
أغسطس  ،2021رشحت  148دولة عضو منظم الحوارات الوطنية .تم اإلعالن عن أكثر من  1400حوار مختلف على
البوابة بصورة إجمالية عبر جميع أشكال الحوارات .نشرت  105دولة عضو  446نموذ ًجا من نماذج المالحظات
الرسمية تم تجميعها في هذا التقرير .مع استمرار التقدم ،ال يزال يتم تلقي المزيد من نماذج المالحظات .تنوي العديد من
الدول مواصلة حواراتها إلى ما بعد القمة.
إجماالً ،شارك ما يقرب من  100000شخص في تقدم حوارات قمة النظم الغذائية ،وقد انقسموا بالتساوي تقريبًا بين
حوارات الدول األعضاء والحوارات المستقلة .يمثل المشاركون مجموعة واسعة من القطاعات ومجموعات أصحاب
المصلحة .عدد المشاركين من الرجال والنساء قريب من أن يكون متساويًا ،وقد أشركت الحوارات أعدا ًدا متزايدة من
المزارعين والسكان األصليين والعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المحلية.
لقد وفّر التقدم المحرز في حوارات قمة النظم الغذائية مساهمة استثنائية في القمة .كان الطموح منذ البداية هو إنشاء "قمة
جماهيرية للشعوب" وقد ساهم تقدم الحوارات بشكل خاص في ضمان تحقيق هذا الطموح .لم يتضح سوى جزء بسيط من
صورة كاملة .يكشف كل تفاعل مع منظمي الحوار عن مزيد من المعلومات حول اتساع وعمق تقدم الحوارات التي لعبوا
دورا كامالً في إنشائها.
ً
أهمية حوارات قمة النظم الغذائية كعملية مشاركة لها أهمية أوسع بكثير من القمة ن فسها .المشاركة في الحوارات لها تأثير
نظرا ألن المشاركين ساعدوا في إنشاء النتائج المنشورة في نماذج المالحظات الرسمية وألنها
ال يقف عند حد التشاورً .
أدت مباشرة إلى تشكيل مسارات وطنية ،استثمر المشاركون في الحوار إمكاناتهم في إنشاء هذه المسارات ومن خالل
ذلك تولد الشعور بالملكية.
سيكون هذا إرثًا لقمة النظم الغذائية  2021؛ يتمثل في تجمع عالمي من السياسيين والبيروقراطيين والنشطاء والمزارعين
والمنتجين والمستهلكين وجميع األشخاص اآلخرين الذين شاركوا في الحوارات ،حيث تنعقد النوايا على تحقيق مسارهم
الوطني نحو بناءنظم غذائية مستدامة بحلول عام .2030

61

الملحق أ  -نماذج المالحظات الرسمية المنشورة من قبل منظمي حوارات الدول األعضاء
▪

يسرد هذا الملحق جميع الدول األعضاء البالغ عددها  148دولة التي رشحت منظم حوارات وعدد نماذج
المالحظات الرسمية المنشورة بحلول  23أغسطس .2021

ترشيح الدولة العضو

المرحلة 1
الحوارات

المرحلة 2
الحوارات

المرحلة 3
الحوارات

ال توجد مرحلة
الحوارات

لمنظم حوارات بشأن قمة النظم الغذائية

أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أنغوال
األرجنتي
أرمينيا
ر
أستاليا
أذربيجان
جزر البهاما
البحرين
بنغالديش
بلجيكا
بني
بوتان
بوليفيا (دولة متعددة القوميات)
بوتسوانا
التازيل
ر
بوركينا فاسو
بوروندي
كمبوديا
الكامتون
كندا
جمهورية افريقيا الوسط
تشاد
تشيل
الصي
كولومبيا
جزر القمر
الكونغو
كوستا ريكا
كوت ديفوار
جمهورية التشيك (التشيك)
( )DRCجمهورية الكونغو الديموقراطية
الدنمارك

1

2

1

1
1

إجمالي نماذج
المالحظات
الرسمية
1
4
غير متاح
غير متاح

3

3
2
6
2
2

1

1
8

1
6

1
1

1

1

7

1

غير متاح
1
غير متاح
8
5
4
غير متاح
غير متاح

1
1

6
5
3

2

24
7

1

1
1

2
1
1

16
1
3

4

1

28
1
8
غير متاح
غير متاح
17
1
5
غير متاح
غير متاح
4
غير متاح
غير متاح
غير متاح
1
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ر
جيبوت
جمهورية الدومينيكان
االكوادور
مرص
السلفادور
غينيا اإلستوائية
إيسواتين
أثيوبيا
األورت
اإلتحاد
ر
فيج
ر
فنلندا
فرنسا
الجابون
غامبيا
جورجيا
ألمانيا
غانا
غواتيماال
غينيا
غيانا
ر
هاين
هندوراس
هنغاريا
الهند
إندونيسيا
العراق
أيرلندا
إرسائيل
إيطاليا
اليابان
األردن
كازاخستان
كينيا
كتيباتر
كوريا
الكويت
قتغتستان
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
التفيا
ليسوتو
ليبتيا
مدغشقر
مالوي
مالتيا

1

9
1
1
12
2

5
1

3
2

6
1
6

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

2
1
2
3
1
1
3
5
1
1
2
غير متاح
4
15
1
45
4
غير متاح
1
1
غير متاح
4

1
1
1

3
1
1
غير متاح
غير متاح
1
5
5

1

2

3
3

1
1

1

1

1

2
11

39

5

1

1

4
1
4

1
1
1

2

2

1
1
3

4
1

غير متاح
9
2
1
12
2
غير متاح
غير متاح
5
9
2
1
6
1

1

1
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مال
مالطا
جزر مارشال
موريتانيا
موريشيوس
المكسيك
ميكرونتيا
مولدوفا
منغوليا
المغرب
موزمبيق
ميانمار
ناميبيا
ناورو
نيبال
هولندا
نيوزيالندا
النيجر
نيجتيا
التوي ج
سلطنة عمان
باكستان
باالو
بنما
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
بتو
فيلبين
بولندا
دولة قطر
جمهورية كوريا
االتحاد الروس
رواندا
ساموا
المملكة العربية السعودية
السنغال
رصبيا
سيشيل
ستا ليون
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
جنوب أفريقيا
إسبانيا

1
1
1
3

6

1

1
1

1

1
1

9
1

1
1

8

2
1

24

1
1
2
1

2
1
1

7

1

2

2

3
1

5
1
1
1

5
5

1
1
1

1
1
1

4
1

1
2

غير متاح
1
غير متاح
1
1
10
غير متاح
غير متاح
9
1
4
1
غير متاح
1
10
1
غير متاح
4
25
1
1
غير متاح
1
9
غير متاح
غير متاح
غير متاح
12
1
1
6
1
5
1
1
2
1
5
1
غير متاح
غير متاح
غير متاح
1
2
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السودان
جنوب السودان
السويد
سويرسا
طاجيكستان
تايالند
تونغا
ترينيداد وتوباجو
تونس
ديك روىم
توفالو
أوغندا
أوكرانيا
اإلمارات العربية المتحدة
 GB & NIالمملكة المتحدة ل
جمهورية تتانيا المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوروغواي
أوزبكستان
فانواتو
فتويال
فيتنام
اليمن
زامبيا
زيمبابوي

1
1
1

6
5
1
1

1

2

1
1

2

1

2

1

1
2

2
1
3
1
2

1

8
2

1
غير متاح
7
7
1
1
غير متاح
غير متاح
1
2
غير متاح
غير متاح
3
غير متاح
2
1
4
3
4
غير متاح
10
2
غير متاح
غير متاح
1

* غير متاح = نموذج المالحظات الرسمية غير متاح نشره في البوابة وقت إجراء هذا التحليل
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 نماذج المالحظات الرسمية التي تناولها هذا التقرير التجميعي- الملحق ب
. نموذ ًجا من نماذج المالحظات الرسمية التي تم إدراجها في التقرير التجميعي حسب البلد وعنوان الحوار والمرحلة446 يسرد هذا الملحق
. التجميعي لحوارات الدول األعضاء2 ▪ تم إدراج الحوارات المظللة باللون األخضر الداكن في تقرير
." "تحليل المشاركين،2  إلدراجها في القسم2021  أغسطس15 ▪ تم استالم الحوارات المظللة باللون األخضر الفاتح قبل الموعد النهائي في
" "ضمان أن النظم الغذائية تناسب المستقبل،3 ▪ تم إدراج جميع الحوارات المذكورة في هذا الملحق (بما في ذلك الحوارات الغير مظللة) في القسم

مرحلة الحوار
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عنوان الحوار

3 المسرح
1 المسرح
2 المسرح

Consolidated Report of Afghanistan's Dialogues for Food Systems Summit

2 المسرح
3 المسرح

Sustainable Food &amp; Tourism Value Chain and Local Natural Resources – Mountain area

ال المسرح
ال المسرح
ال المسرح
1 المسرح
3 المسرح
ال المسرح
ال المسرح
ال المسرح
ال المسرح
ال المسرح

Fortalecer los sistemas alimentarios para el desarrollo sostenible (I)

From food, nutrition, and health, to equitable, resilient and sustainable food systems in Albania
Sustainable Food &amp; Tourism Value Chain and Local Natural Resources – Lowland &amp; Coastal area

Final National Dialogue: From food, nutrition, and health, to equitable, resilient and sustainable food systems in Albania

Fortalecer los sistemas alimentarios para el desarrollo sostenible (II)
Fortalecer los sistemas alimentarios para el desarrollo sostenible (III)
BUILDING SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS THROUGH INCLUSIVE VALUE CHAINS
Reshaping National Food Systems: Recommendations for Effective Actions and Policies
Australian Food Systems - Addressing Shared Challenges
Eating for our health and the environment - balancing nutrition and sustainability
Future proofing our food systems - boosting resilience
Growing Greener – food production and a healthy environment

ال المسرح

Achieving healthy diets from sustainable food systems by 2030 – what science, innovation, and actions are needed in
Australia?
What role does food labelling play in helping to shift consumers towards healthier, safe and sustainable consumption?

1 المسرح

FIRST NATIONAL MULTI-STAKEHOLDER DIALOGUE MEETING IN AZERBAIJAN

الدول
أفغانستان
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
األرجنتي
األرجنتي
األرجنتي
أرمينيا
أرمينيا
ر
أستاليا
ر
أستاليا
ر
أستاليا
ر
أستاليا
ر
أستاليا
ر
أستاليا
أذربيجان

2 المسرح
ال المسرح
1 المسرح
ال المسرح
1 المسرح
2 المسرح
2 المسرح
2 المسرح
2 المسرح
2 المسرح
2 المسرح
2 المسرح
2 المسرح
1 المسرح
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2nd MULTI-STAKEHOLDERS MEETING/Agri-food systems transformation for sustainable national food systems:
scientific approaches from Strategy to Action
Making nutritious foods available and accessible throughout the Bahamian Family Islands. How can we support our
Family Islands local food systems?
Food Safety for Improved Health and Consumption
ر
 التحديات والفرص:الغذائ
استاتيجيات تحقيق األمن
ي
First National Dialogue for the preparation of UN Food Systems Summit 2021
First Sub-National Dialogue in Satkhira
Second Sub-National Dialogue in Barguna
Third Sub-National Dialogue in Jamalpur
Fourth Sub-National Dialogue in Bandarban
Fifth Sub-National Dialogue in Sunamganj
Sixth Sub-National Dialogue in Kurigram
Second National Dialogue for the preparation of UN Food Systems Summit 2021
Transformations dans les Systèmes Alimentaires au Bénin
DIÁLOGO NACIONAL DE EXPERTAS Y EXPERTOS RUMBO A LA CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS
ALIMENTARIOS

2 المسرح

Diálogo Regional del Altiplano de Bolivia rumbo a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

2 المسرح

Diálogo Regional del Valle de Bolivia rumbo a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

2 المسرح

Diálogo Regional del Llano y la Amazonía de Bolivia rumbo a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

2 المسرح

Diálogo Nacional: Academia e Instituciones de Investigación

2 المسرح

Diálogo de las Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia

2 المسرح

Diálogo Nacional de la Industria en los Sistemas Alimentarios de Bolivia

3 المسرح

GRAN DIÁLOGO NACIONAL DE BOLIVIA RUMBO A LA CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

2 المسرح
2 المسرح
2 المسرح

Ensuring Access to Safe and Nutritious Food for All - How Have we Fared?
How Sustainable are Consumption Patterns in Botswana
What Processes are in Place to Reduce Biodiversity Loss and Promote Conservation

أذربيجان
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How Inclusive are Botswana Food Systems?
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Preliminary discussions for moving forward with food fortification in Cambodia
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2 المسرح
2 المسرح

Exploring National Commitments for Sustainable Food Systems for Cambodia in 2030

Are Botswana Food Systems Resilient?
Promoting Food Security and Ensuring Equitable Inclusion
Building Resilient Food Systems
Fostering Sustainable Production and Consumption of Healthy Foods
Sustainable Food Systems: Proposals from Brazil
Strengthening Food Systems for Sustainable Development in Cambodia
Introducing Food Systems at a technical level to the ministries and institutions of the Royal Government of Cambodia

The voice of youth in strengthening food systems for sustainable development
SUN Civil Society Alliance Cambodia’s food system dialogues
A Roadmap for Action for the Prevention of Child Wasting in Cambodia
The Enabling Environment for Food Fortification
Agroecology and Safe Food Systems Transition
Innovation Showcase for Agricultural Research-to-Market Programme
Commercialization of Food Fortification Roundtable
Exploring what it means for Cambodia’s food system to ‘Build Back/Forward Better’ from COVID-19

Youth’s Vital Role in Sustainable Food Systems in Cambodia
Food systems dialogues with school-age children and adolescents
Enhancing the role and contribution of Private Sector in Improving Nutrition
Food Systems and WASH and Nutrition
Fostering Food Safety through Partnership
Fish to Fork: Building a sustainable fisheries sector in Cambodia
National Food Systems Dialogues: Food Safety and the Role of Private Sector
In-depth exploration for food fortification – Operational Environment
A commune perspective on factors that shape local food systems
Provincial multi-sectoral coordination for sustainable food systems
An In-depth exploration of Home-Grown School Feeding as a Platform to Enhance Local Food Systems
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Shock Responsive Social Protection and Food Systems
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Cambodia’s Roadmap for Food Systems for Sustainable Development by 2030
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Sustainable Agri-Food Value Chains / Durabilité des chaînes de valeur alimentaires

2 المسرح
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Information technologies and innovation for agriculture: Consultation Meeting on MetKasekor
Dialogue for Civil Society Organizations on Cambodia’s food systems roadmap
Developing consensus for the vision and key themes for sustainable food systems for Cambodia in 2030

Cameroon on Move Towards Sustainable Food System
Fostering Collaboration on Food Loss and Waste / Collaboration sur la perte et le gaspillage d’aliments

Food Security Data and Measurement / Mesure de l’insécurité alimentaire et données connexes
Sustainable Production for Canadian Food Systems / Durabilité de la production dans les systèmes alimentaires
canadiens
Resilient Regional Food Systems / Résilience des systèmes alimentaires régionaux
Food Environments’ Role in Supporting More Equitable and Sustainable Food Systems / Rôle des commerces
alimentaires dans le soutien de systèmes alimentaires plus équitables et durables

كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
الكامتون
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2 المسرح

Climate Adaptation and Food Security / Adaptation aux changements climatiques et sécurité alimentaire

كندا

3 المسرح

كندا

ال المسرح

Toward a more sustainable and equitable food system: A call for collective action / Vers un système alimentaire plus
durable et plus équitable : appel à l’action collective
Diálogo Nacional: Sistemas alimentarios sostenibles que permitan garantizar el acceso a dietas saludables

تشيل

ال المسرح

Diálogo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena: Adopción de modalidades de consumo sostenible

تشيل

ال المسرح

Diálogo Regional de Atacama: Seguridad alimentaria y reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

تشيل

ال المسرح
ال المسرح
ال المسرح

Diálogo Regional de Aysén: Alimentación Escolar

تشيل
تشيل
تشيل

ال المسرح

Diálogo Regional de Valparaíso: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos y todas

تشيل

ال المسرح
ال المسرح

Diálogo Regional de La Araucanía: Alimentos ancestrales y su rol en los sistemas alimentarios

تشيل
تشيل

Diálogo Regional de Tarapacá: Adoptar modalidades de consumo sostenibles
Diálogo Regional de Los Ríos: Las modalidades de consumo y producción sostenible priorizan el cuidado y
aprovechamiento máximo de los recursos naturales, proporcionando una mejor calidad de vida

Diálogo Regional de Coquimbo: Seguridad Alimentaria
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ال المسرح

Diálogo Regional de Arica y Parinacota: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos y todas

تشيل

ال المسرح

Diálogo Regional de Biobío: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos y todas

تشيل

ال المسرح
ال المسرح
ال المسرح

Diálogo Regional de Maule: Derecho a una Alimentación Saludable y Nutritiva

تشيل
تشيل
تشيل

ال المسرح

Diálogo Regional de Los Lagos: Alimentación saludable y nutrición para los adultos mayores de Los Lagos

تشيل

ال المسرح

Diálogo Regional de la Región Metropolitana: Estrategias y políticas regionales que permitan garantizar acceso y
disponibilidad a alimentos sanos e inocuos, involucrando a todos los actores del sistema alimentario

تشيل

1 المسرح
ال المسرح

Diálogo Regional de Antofagasta: Derecho a la Alimentación

تشيل
الصي

Diálogo Regional de O'Higgins: Sistemas alimentarios de la Región de O´Higgins
Diálogo Región Ñuble: Sistema alimentarios sostenibles que permitan garantizar el acceso a dietas saludables,
promoviendo políticas públicas de producción y consumo, y mediante la creación de entornos alimentarios escolares y
comunitarios más saludables

ال المسرح

Report of China’s National Dialogue on Food Security and Sustainable Development for the United Nations Food
Systems Summit
Ruta de los diálogos subnacionales y nacionales hacia la Cumbre 2021 sobre los Sistemas Alimentarios – Colombia

كولومبيا

ال المسرح

Ruta de los diálogos subnacionales y nacionales hacia la Cumbre 2021 sobre los Sistemas Alimentarios – Colombia
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ال المسرح
ال المسرح

Primer Diálogo Subnacional hacia la Cumbre 2021 sobre los Sistemas Alimentarios – Colombia
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ال المسرح
ال المسرح
ال المسرح
ال المسرح

Soluciones basadas en naturaleza: Pilar de los sistemas alimentarios sostenibles.

ال المسرح
ال المسرح

Diálogo Nacional - Cambio Climático y su impacto en la producción agropecuaria dominicana
Diálogo Nacional - La producción y suministro de alimentos en la República Dominicana post pandemia COVID-19

جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان

ال المسرح

Diálogo Local - Cambio Climático y su impacto en la producción agropecuaria dominicana

جمهورية الدومينيكان

Segundo Diálogo Subnacional de Colombia hacia la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.
Primer Diálogo Nacional hacia la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios – Colombia.
Acciones transformadoras hacia cambios positivos para la producción y el consumo sostenible en Costa Rica

Garantizando el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todas y todos
Innovación digital en la agricultura para la transformación de los sistemas alimentarios
Danish National Food Systems Dialogue 2021
Diálogo Nacional - La dieta y la nutrición de la población dominicana como pilar clave en el desarrollo humano y social
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Diálogo Local - La producción y suministro de alimentos en la República Dominicana post pandemia COVID-19
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Diálogo - Cambio Climático y su impacto en la producción agropecuaria dominicana. Enfoque Global

جمهورية الدومينيكان

ال المسرح

Diálogo - La dieta y la nutrición de la población dominicana como pilar clave en el desarrollo humano y social. Enfoque
Global
Diálogo - La producción y suministro de alimentos en la República Dominicana post pandemia COVID-19. Enfoque
Global
Visión al 2030 del Sistema Alimentario Ecuatoriano

جمهورية الدومينيكان
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Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Región Occidental

االكوادور
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مرص
السلفادور

2 المسرح

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Región Oriental

السلفادور

2 المسرح

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Región Central

السلفادور

2 المسرح

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Región Paracentral

السلفادور

2 المسرح

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Diálogo Nacional

السلفادور

2 المسرح

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Diálogo Nacional (virtual)

السلفادور

2 المسرح

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Personas con discapacidad (auditiva,
visual, física e intelectual)
Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Mujeres

السلفادور

2 المسرح
2 المسرح
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جمهورية الدومينيكان

¿Cómo superar los principales desafíos del sistema agroalimentario ecuatoriano?
Multi-stakeholder Dialogue on Egypt's Food System

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Personas adultas mayores

السلفادور
السلفادور

2 المسرح
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Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Niñez
Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Pueblos indígenas
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Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador - Organizaciones de Consumidores

السلفادور

ال المسرح

DIALOGO NACIONAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS: LA ALIMENTACION SANA ASEGURA EL FUTURO

غينيا اإلستوائية
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SEGUNDO DIALOGO NACIONAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS: LA ALIMENTACION SANA ASEGURA EL
FUTURO
The European Green Deal: opportunities to anticipate and address emerging risks
EU dialogue for the 2021 UN Food Systems Summit - Meeting with Stakeholders
EU Platform on Animal Welfare
EU Citizens Dialogue on Food Systems
EU Dialogue for the 2021 UN Food Systems Summit High-Level Event
Action Track 5 National Dialogue on Building Resilience to Vulnerability, Shocks and Stress
National Food Systems Summit Dialogue-Day 1
National Food Systems Summit Day 2
Action Track 1 Food Systems Stakeholders Dialogue
Action Track 2- Shift to sustainable consumption patterns
Action Track 3 - Nature Positive Production
Action Track 4- Livelihoods and Equity in Fiji
NATIONAL FOOD SYSTEMS SUMMIT DIALOGUE
NATIONAL FOOD SYSTEMS SUMMIT DAY 3
Towards a resilient food system
Towards Sustainable Food Systems
Concertation pour l' élaboration de la Stratégie Nationale Protéines
Systèmes Alimentaires respectueux de l'Environnement
Garantir un l'accès de tous à des aliments sains et nutritifs
Stimuler la production respectueuse de la nature
Promouvoir des moyens de subsistance équitables
Résilience face aux vulnérabilités et aux chocs et stress
Consultation des Partenaires Techniques et Financiers du Gabon
Food System Summit Dialogues , The Gambia
The First National Dialogue - The Future of Georgian Food Systems
The Third National Dialogue - The Future of Georgian Food Systems
"Pathways towards Sustainable Food Systems" - A German contribution to the UN Food Systems Summit 2021
NATIONAL DIALOGUE ON GHANA'S FOOD SYSTEMS: DEVELOPING A RESILIENT AND EQUITABLE FOOD
SYSTEM FOR IMPROVED NUTRITON SECURITY

غينيا اإلستوائية
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SUB-NATIONAL DIALOGUES ON GHANA'S FOOD SYSTEMS: DEVELOPING A RESILIENT AND EQUITABLE FOOD
SYSTEM FOR IMPROVED NUTRITON SECURITY
Primer Diálogo Nacional de Guatemala de cara a la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021
Segundo Diálogo Nacional de Guatemala de cara a la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021
Tercer Diálogo Nacional para la Cumbre de Sistemas Alimentarios
LA CHAINE DE VALEUR AGRICOLE / ELEVAGE / PECHE EN GUINEE
Guyana’s National High-Level Dialogue in preparation for the UN Food Systems Summit
SAN et les ODD
SAN et les ODD
Systèmes Alimentaires analyse et solutios
DIALOGO ACCIONES PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA ALIMENTARIO DE HONDURAS AL 2030
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ال المسرح

Segundo Dialogo Nacional para Transformar los Sistemas Alimentarios de Honduras al 2030

1 المسرح

Food Systems Summit 2021- National Dialogue Agri-Food Systems in India- Advancing Equitable Livelihoods
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INDONESIAN NATIONAL FOOD SYSTEMS DIALOGUES

Primer Dialogo Sub nacional para transformar los sistemas alimentarios de Honduras al 2030
Segundo Dialogo sub nacional para transformar los sistemas alimentarios de Honduras al 2030
Tercer Dialogo Sub nacional para Transformar los sistemas alimentarios de Honduras al 2030
Dialogue on achieving sustainability in food production and food consumption (economic, environmental, social impacts)

INDONESIAN SUB-NATIONAL FOOD SYSTEMS DIALOGUES
Sustainable Food Systems and Ireland's 2030 Agri-food Strategy
Health and Well-being of People and Society
Promoting an Inclusive Food System for the Future
Aligning Domestic and Foreign Policy towards Sustainable Food Systems
Implementation guidance for healthy and sustainable diets policy: Challenges
Implementation guidance for healthy and sustainable diets policy: Vision
Food security, regulation, industry and cities: Vision
Implementation guidance for healthy and sustainable diets policy: Pathways
Environmental global changes, local implications: challenges
Plant food systems: Challenges
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Plant food systems: Vision
Animal food systems: Vision
Animal food systems: challenges
Environmental global changes, local implications: Vision
Plant food systems: Pathways
Animal Food Systems: Pathways
Food security, regulation, industry and cities: Pathways
Environmental global changes, local implications: Pathways

إرسائيل
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إرسائيل
إرسائيل
إرسائيل
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The culture of food in sustainable food systems
Japan National Food Systems Dialogue (The Planning Subcommittee of The Council of Food, Agriculture and Rural Area
Policies)
Japan National Food Systems Dialogue (The Evaluation Expert Committee on Promotion of Food and Nutrition
Education)
Japan National Food Systems Dialogue (Association of Consumer Organizations (SHUFUREN))
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation(MeaDRI)with Nihon Hojin-Kyokai (Japan Agricultural Corporations Association)

اليابان
اليابان
اليابان
اليابان

1 المسرح

Japan National Food Systems Dialogue on on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with JA-ZENCHU (Central Union of Agricultural Co-operatives)

اليابان

1 المسرح

Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation(MeaDRI)with farmers (vegetable grown outdoor/Fruits)
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation(MeaDRI)with farmers (Greenhouse horticulture/Flowers)
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation(MeaDRI)with farmers (paddy rice)
Japan National Food Systems Dialogue the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation(MeaDRI)with farmers (upland farming)
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with farmers (livestock)
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with farmers (Young and family-farmers)
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation(MeaDRI)with the Norinchukin Bank (the national-level financial institution for agricultural, fishery and forestry
cooperatives in Japan)

اليابان
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1 المسرح
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1 المسرح
1 المسرح

74

Food security, regulation, industry and cities: Challenges
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Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with Agricultural machinery manufacturers
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with pesticide manufacturers
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with farmers (organic farming)
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with The National Federation of Agricultural Cooperative Associations (ZEN-NOH)

اليابان

Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with food industries and related organization
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with fertilizer manufacturers and a related association
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with Japan Processed Foods Wholesalers Association (an association related to food marketing and
distribution)

اليابان

Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with fisheries stakeholders
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with aquaculture industries and related organizations
Japan National Food Systems Dialogue with Japan Agricultural High school Principals Association

اليابان

Japan National Food Systems Dialogue with 4H Club members
Japan National Food Systems Dialogue with Japan Agricultural Corporations Association
Japan National Food Systems Dialogue with the Committee Meeting on New Policies for Agricultural Communities

اليابان
اليابان
اليابان

اليابان
اليابان

اليابان
اليابان
اليابان
اليابان
اليابان

Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with Renewable Energy Businesses and Related Parties
Japan National Food Systems Dialogue with Nougyoujoshi Project (female farmers groups project)

اليابان

Japan National Food Systems Dialogue with Japanese Consumers’ Cooperative Union

اليابان
اليابان

Japan National Food Systems Dialogue with The Planning Subcommittee of The Council of Food, Agriculture and Rural
Area Policies
Japan National Food Systems Dialogue with Sustainable Consortium for Agriculture, Forestry, Fisheries and Food
Japan National Food Systems Dialogue with Consumer Goods Forum
Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with Land Improvement Related Parties

اليابان
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اليابان
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Japan National Food Systems Dialogue with Food-Tech companies (co-hosted by MAFF and OECD)

اليابان
اليابان
اليابان
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Japan National Food Systems Dialogue with Japan Food Industry Center Environment Committee

1 المسرح
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2 المسرح

Japan National Food Systems Dialogue with National Chamber of Agriculture

2 المسرح

Japan National Food Systems Dialogue with Municipal Governments (Tsuruoka City, Yokohama City, Niigata City, Ohnan
Town, Maniwa City, Itoman City)
Japan National Food Systems Dialogue with Municipal Governments (Obihiro City, Hanamaki City, Toyama City, Kyoto
City, Toyooka City, Chikuzen Town)
Japan National Food Systems Dialogue with Municipal Governments (Tenei Village, Iwate Town, Shima City, Yosano
Town, Kamikatsu Town, Aya Town)
Japan National Food Systems Dialogue with Ishikawa, Shiga, Kumamoto and Okinawa Prefectural Governments

اليابان

Japan National Food Systems Dialogue (Plenary Dialogue)

اليابان
األردن
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Japan National Food Systems Dialogue on the Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with
Innovation (MeaDRI) with Consumer Organizations
Japan National Food Systems Dialogue with Consumers Japan

Japan National Food Systems Dialogue with Japan Business Federation Committee on Agriculture

Japan National Food Systems Dialogue (co-hosted by JISNAS-FAO Monthly Joint Seminar)
Japan National Food Systems Dialogue with Hokkaido, Yamanashi, Aichi and Tokushima Prefectural Governments

ُ ُ
وطن حول النظم الغذائية يف المملكة االردنية " نحو بناء القدرة المجتمعات المحلية عىل الصمود يف مواجهة االزمات والصدمات والضغوط
حوار دون
ي
ُ ُ
" وطن حول النظم الغذائية يف المملكة االردنية " نحو ضمان حصول الجميع عىل طعام مآمون ومغذ
حوار دون
ي
ُ ُ
" وطن حول النظم الغذائية يف المملكة االردنية " نحو تعزيز سبل العيش المنصفة
حوار دون
ي
“Transforming to more efficient and sustainable food systems in light of crises”
Resilient &amp; Inclusive Food Systems for Sustainable Economic and Human Development in South Eastern Kenya
Economic Block (SEKEB)
Transforming Kiribati Food System in the Atoll Setting
KUWAIT National Food Systems Dialogue
Improving the health and nutritional status of school children in Kuwait
Food loss and food waste management in Kuwait
Towards sustainable food systems in the State of Kuwait
Устойчивые продовольственные системы Кыргызской Республики через внедрение инновационных решений,
зеленой экономики и адаптацию к климатическим изменениям

اليابان
اليابان
اليابان
اليابان
اليابان

اليابان
اليابان
اليابان

األردن
األردن
األردن
كينيا
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يبات
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قتغتستان
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ال المسرح
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Устойчивые продовольственные системы Кыргызской Республики: через внедрение инновационных решений,
зеленой экономики и адаптацию к климатическим изменениям
Устойчивые продовольственные системы Кыргызской Республики: через внедрение инновационных решений,
зеленой экономики и адаптацию к климатическим изменениям
Food Systems Summit 2021: Member State Dialogues in Lao PDR
Resilient Rural livelihoods for food and for future generations
Population malagasy bien nourrie et en bonne santé, grâce à des systèmes alimentaires performants, inclusifs, résilients
et durables
Building healthier sustainable and equitable food systems for a better Malawi
Building Healthier, Sustainable and Equitable Food Systems for a Better Malawi
Building Healthier, Sustainable and Equitable Food Systems for a Better Malawi
Building Healthier, Sustainable and Equitable Food Systems for a Better Malawi
Building Healthier, Sustainable and Equitable Food Systems for a Better Malawi
National Food Security Webinar
Food Safety and Nutrition In Ensuring Food Security
Food Safety for Home-based Businesses
Food Systems Summit 2021 - Youth &amp; Food : Do You Care?
NATIONAL SURVEY: Building Resilience to Vulnerabilities, Shocks and Stress in Food Security
Lifestyle Changes towards Sustainable Food Systems
Contraintes et défis des systèmes alimentaires en Mauritanie
National Dialogue on Food Systems
Primer Diálogo Nacional de México-Cumbre de Sistemas Alimentarios
Tercer Diálogo Nacional de México camino a la Cumbre de Sistemas Alimentarios. Programa de comunicación de
cambio de comportamiento para una alimentación saludable, justa y sostenible.
Segundo Diálogo Nacional de México camino a la Cumbre de Sistemas Alimentarios. ¿Cómo evaluar avances en la
política del sistema agroalimentario?
Primer Diálogo Sub-nacional de México camino a la Cumbre de Sistemas Alimentarios
Cuarto Diálogo Nacional de México Camino a la Cumbre de Sistemas Alimentarios. Mujeres rurales y productores de
pequeña y mediana escala.
Sexto Diálogo Nacional de México Camino a la Cumbre de Sistemas Alimentarios. “Pueblos Indígenas y Afromexicanos”
Séptimo Diálogo Nacional de México Camino a la Cumbre de Sistemas Alimentarios. “Producción y consumo nacional de
verduras y frutas para lograr medios equitativos de vida de productores”

قتغتستان
قتغتستان
جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية
التفيا
مدغشقر
مالوي
مالوي
مالوي
مالوي
مالوي
مالتيا
مالتيا
مالتيا
مالتيا
مالتيا
مالطا
موريتانيا
موريشيوس
المكسيك
المكسيك
المكسيك
المكسيك
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المكسيك
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Octavo Diálogo Nacional Cumbre de Sistemas Alimentarios: “Redes de Recursos Genéticos para una Alimentación
Saludable, Justa y Sostenible”
Quinto Diálogo Nacional de México Camino a la Cumbre de Sistemas Alimentarios. “Prevención de la mala nutrición en
los primeros 1000 días de vida”.
Noveno Diálogo Nacional "Retroalimentación"
Sub-national dialogue - Western region
Sub-national dialogue - Khangai Region
Sub-national dialogue - Eastern region
Sub-national dialogue - Gobi region
Sub-national dialogue - Municipal dialogue
Sub-national Dialogue - Central region
High level National dialogue
Private sector dialogue
Member state dialogue
Dialogue National sur les Systèmes Alimentaires au Maroc
Contributing to the consolidation of food systems’ value chains
Contributing to integrated and sustainable food systems towards zero hunger
contributing to resilience to extreme weather events
Contributing to improve the situation of food and nutricional security in Mozambique
Dialogue for Shaping of National Pathway to Sustainable Food System of Myanmar on 2021 UN Food Systems Summit
Nauru's Food System Dialogue- 'A bottoms-up approach to food system transformation'
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"
"Nepal towards an equitable, resilient and sustainable food system"

المكسيك
المكسيك
المكسيك
منغوليا
منغوليا
منغوليا
منغوليا
منغوليا
منغوليا
منغوليا
منغوليا
منغوليا
المغرب
موزمبيق
موزمبيق
موزمبيق
موزمبيق
ميانمار
ناورو
نيبال
نيبال
نيبال
نيبال
نيبال
نيبال
نيبال
نيبال
نيبال
نيبال
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Dutch Member State Dialogue for the UN Food Systems Summit
Quelles actions pour transformer les systèmes alimentaires, moderniser le monde rural et améliorer l’état nutritionnel des
nigériens en relation avec l’atteinte des ODD ?
Quelles actions pour transformer les systèmes alimentaires, moderniser le monde rural et améliorer l’état nutritionnel
dans le contexte spécifique de la région d'Agadez
Quelles actions pour transformer les systèmes alimentaires, moderniser le monde rural et améliorer l’état nutritionnel des
nigériens en relation avec l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ?
Quelles actions pour transformer les systèmes alimentaires, moderniser le monde rural et améliorer l’état nutritionnel des
populations dans les régions de Tahoua et Agadez
NIGERIA NATIONAL FOOD SYSTEMS DIALOGUES
Owerri Food System Exploratory Dialogue
Ibadan Food System Exploratory Dialogue
Lagos Food System Exploratory Dialogue
Sokoto Food System Exploratory Dialogue
Gombe Food System Exploratory Dialogue
BAUCHI FOOD SYSTEM EXPLORATORY DIALOGUE
ILORIN FOOD SYSTEM EXPLORATORY DIALOGUE
LAFIA FOOD SYSTEM EXPLORATORY DIALOGUE
CALABAR FOOD SYSTEM EXPLORATORY DIALOGUE
KANO FOOD SYSTEM EXPLORATORY DIALOGUE
ASABA FOOD SYSTEM EXPLORATORY DIALOGUE
Enugu Food System Exploratory Dialogue
IHIE-IYI (ABIA STATE) RURAL COMMUNITY STAKEHOLDERS FOOD SYSTEM DIALOGUE
SABAGREIA (BAYELSA STATE) RURAL COMMUNITY STAKEHOLDERS FOOD SYSTEM DIALOGUE

هولندا
النيجر
النيجر
النيجر
النيجر
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
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ADOGO (KOGI STATE) RURAL COMMUNITY STAKEHOLDERS FOOD SYSTEM DIALOGUE

2 المسرح
2 المسرح

KOBAPE (OGUN STATE) RURAL COMMUNITY STAKEHOLDERS FOOD SYSTEM DIALOGUE
BOLORUNDURO (ONDO STATE) RURAL COMMUNITY STAKEHOLDERS FOOD SYSTEM DIALOGUE

نيجتيا
نيجتيا

2 المسرح

MILE SIX, JALINGO (TARABA STATE) RURAL COMMUNITY STAKEHOLDERS FOOD SYSTEM DIALOGUE

نيجتيا

ZAWARO-BIDA (NIGER STATE) RURAL COMMUNITY STAKEHOLDERS FOOD SYSTEM DIALOGUE

نيجتيا
نيجتيا

2 المسرح

OMOR (ANAMBRA STATE) RURAL COMMUNITY STAKEHOLDERS FOOD SYSTEM DIALOGUE
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1 المسرح

Private Sector National Food Systems Exploratory Dialogue

2 المسرح

Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Provincias de Herrera y Los Santos

بنما

2 المسرح

Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Provincias de Panamá Este, Oeste y Darién

بنما

2 المسرح
2 المسرح

Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Provincia de Chiriquí

بنما
بنما

2 المسرح
2 المسرح

Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Provincia de Colón
Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Provincia de Bocas del Toro

بنما
بنما

2 المسرح

Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Provincias de Veraguas y Coclé

بنما

3 المسرح

Fase 3 - Consulta Nacional sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles: “Cerrando Brechas para la Seguridad
Alimentaria”
National Dialogue on Engaging the Youth in Agriculture: The Key to Food Secure Future

بنما
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NIGERIA AGRICULTURAL COMMODITY VALUE CHAINS FOOD SYSTEM SUMMIT DIALOGUE
Nigeria Women in Food, Agriculture and Nutrition Dialogue
NIGERIA YOUTH IN FOOD AND AGRICULTURE EXPLORATORY DIALOGUE
National dialogue on sustainable food systems - NORWAY
Creating a safe, healthy and available national food system for all members of society
Identifying Pathways to Sustainable Food Systems in Palau
Consulta Nacional sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles: “Cerrando Brechas para la Seguridad Alimentaria”

Sesión de Intercambio Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Territorios Indígenas de Panamá

Workshop Symposium on Indigenous People Development Programs and Thrusts
Advancing Innovations and Science-based Farm Production Systems: The Role of State Universities and Colleges in
Modernizing, Industrializing, and Professionalizing Philippine Agriculture Food Systems
Women Agribusiness Summit : “Women in Agriculture Break Barriers” A Town Hall Consultation
UNFSS Sub-National Dialogue with Farmers and Fishers’ Groups
National Dialogue on Models of Sustainable Agri-Industrial Business Corridors (ABCs): Promoting Inclusive and
Sustainable Industrialization and Further Innovation
Dynamic Conservation and Sustainable Use of Agro-Biodiversity in Traditional Ecosystems: Empowering IPs Towards
Sustainable Food Production Systems

نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
نيجتيا
التوي ج
سلطنة عمان
باالو
بنما

فيلبين
فيلبين
فيلبين
فيلبين
فيلبين
فيلبين
فيلبين
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NATIONAL FOOD SYSTEMS DIALOGUE IN THE PHILIPPINES
National Food Security Summit 2021
Consultation Forum on the Demographic Aspect of the Food System
National Dialogue on the Population and Peace Building Towards Food Security
Developing a food identification system in Poland, which provides actors in the food supply chain with access to
transparent and credible information on how and where food is produced
Qatar Food System National Dialogue
5th National Dialogue for Sustainable Food Systems in the Republic of Korea
First National Dialogue for Sustainable Food Systems in the Republic of Korea
Korean National Dialogue on Food Security and International Cooperation
Korean National Dialogue on Sustainable Food Production and Consumption
Korean National Dialogue on Food for All
Dialogue on the National Food Plan with Related Ministries

1 المسرح

TOWARDS THE UNITED NATIONS FOOD SYSTEMS SUMMIT: RUSSIAN PRIORITIES, ACHIEVEMENTS, AND
TARGETS
Ensuring Access to Safe and Nutritious Food for All in Rwanda: What game changing actions should be implemented for
increased availability and accessibility of safe and nutritious foods?
Game-changing actions for promoting and creating demand for healthy and sustainable diets among Rwandan population
and reducing food waste
Toward Sustainable Food Systems: What game changing solutions to deal with climate change, protect critical
ecosystems, reduce food loss and energy usage?
Toward Sustainable Food Systems in Rwanda: Advancing Equitable Livelihoods and Value Distribution

1 المسرح

Toward Resilient and Inclusive Food Systems in Rwanda: Economic, Social and Environmental Resilience.

3 المسرح
1 المسرح
1 المسرح

Samoa Food Systems Dialogue

2 المسرح

Identification des éléments constitutifs de la position du Sénégal au Sommet mondial sur les systèmes alimentaires
durables.
FIRST NATIONAL DIALOGUE - DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS THROUGH INCLUSIVE VALUE
CHAINS

1 المسرح
1 المسرح
1 المسرح

2 المسرح
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National Dialogue on Responsible Agricultural Investments

National Dialogue for Sustainable Food Systems in the Kingdom of Saudi Arabia
Concertation sur les principales caractéristiques et perspectives des Systèmes alimentaires au Sénégal

فيلبين
فيلبين
فيلبين
فيلبين
فيلبين

دولة قطر
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
االتحاد الروس
رواندا
رواندا
رواندا
رواندا
رواندا
ساموا
المملكة العربية السعودية
السنغال
السنغال
رصبيا

ال المسرح

The imperative of food and nutrition security and sovereignty; activating the bold steps - The perspective of householders.

سيشيل

ال المسرح

The imperative of food and nutrition security and sovereignty; activating the bold steps - The perspective of the youth.

سيشيل

ال المسرح

The imperative of food and nutrition security and sovereignty; making the bold steps - The perspective of members of the
National Assembly
The imperative of food and nutrition security and sovereignty; activating the bold steps - The perspective of policy
influencers
The imperative of food and nutrition security and sovereignty; activating the bold steps - The perspective of local
producers.
Sierra Leone National Food Systems Dialogue - Building Consensus on the the Pathway to Attain Sustainable Access to
Safe and Nutritious Food for All
Leveraging Public-Private Partnerships towards scaling up food systems solutions in South Africa

سيشيل
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“DEL MUNDO A LOS TERRITORIOS, Y DE LOS TERRITORIOS AL MUNDO: SISTEMAS ALIMENTARIOS DIVERSOS
QUE PROVEEN A LAS PERSONAS Y RESPETAN EL PLANETA”
Sistemas Alimentarios Sostenibles: necesidad y oportunidad
Develop Food system to be more reseilint, equatable and sustainable, leaving no one behind
National Dialogue for the Food System Summit
Regional dialogue in Södertälje
Regional dialogue in Härnösand
Social sustainability in the food system
Boost nature positive food production – for people and planet,
Food Systems Dialogue: Towards Equitable Food Systems
Food security, conflict and resilience
Swiss National Food Systems Summit Dialogue “From Challenges to Actions”
City Dialogue Geneva and Lausanne
City Dialogue Lausanne and Geneva
City Dialogue Basel and Zürich
City Dialogue Zurich and Basel
City Dialogue Bellinzona
Swiss National Food Systems Summit Dialogue “From Challenges to Actions”: Stage 3
Продовольственная безопасность и питание
Food security vs Sustainable Food System
Pour des systèmes alimentaires durables, résilients et créateurs de richesse

سيشيل
سيشيل
ستا ليون
جنوب أفريقيا
إسبانيا
إسبانيا
السودان
السويد
السويد
السويد
السويد
السويد
السويد
السويد
سويرسا
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سويرسا
سويرسا
طاجيكستان
تايالند
تونس
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Transforming the Food Systems for A Better Future - 1

2 المسرح

National approach to the transformation of food systems. Transformation of food systems: Ukrainian context

ال المسرح

UK National Food Systems Dialogue

ال المسرح

UK National Food Systems Dialogue - Youth
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Food System Transformation is Our Responsibility: Play Your Part!

3 المسرح
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1 المسرح

83

Transforming the Food Systems for A Better Future - 2
National approach to the transformation of food systems.
National approach to the transformation of food systems. The country's potential in the development of food systems

U.S. National Food Systems Dialogues
Second U.S. National Food Systems Dialogue: Building More Sustainable U.S. Food Systems
Youth Voices in Sustainable U.S. Food Systems
Final U.S. National Food Systems Dialogue: Pathways for More Sustainable U.S. Food Systems
Uruguay: Hacia sistemas alimentarios más saludables, sostenibles e inclusivos. Impulsar la producción favorable a la
naturaleza.
Uruguay: hacia sistemas alimentarios más saludables, sostenibles e inclusivos. Adoptar modalidades de consumo
sostenibles.
Uruguay: hacia sistemas alimentarios más saludables, sostenibles e inclusivos. Garantizar el acceso alimentos sanos y
nutritivos para todos.
UZBEKISTAN FIRST NATIONAL DIALOGUE TOWARDS THE UN 2021 FOOD SYSTEMS SUMMIT

ديك روىم
ديك روىم
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
المملكة المتحدة رلتيطانيا
العظىم وأيرلندا الشمالية
المملكة المتحدة رلتيطانيا
العظىم وأيرلندا الشمالية
جمهورية تتانيا المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
أوزبكستان
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UZBEKISTAN SUB-NATIONAL DIALOGUE TOWARDS THE UN 2021 FOOD SYSTEMS SUMMIT

Actores Claves para la Justicia Social

أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
جمهورية فتويال البوليفارية

ال المسرح

Distribución suficiente, justa y equitativa del Sistema Alimentario Venezolano

جمهورية فتويال البوليفارية

ال المسرح

Hábitos alimentarios para el bienestar del pueblo venezolano

جمهورية فتويال البوليفارية

ال المسرح

Estado Mayor de Alimentación para el Impulso de los Sistemas Alimentarios Sostenibles

جمهورية فتويال البوليفارية

UZBEKISTAN SUB-NATIONAL DIALOGUE TOWARDS THE UN 2021 FOOD SYSTEMS SUMMIT
UZBEKISTAN NATIONAL DIALOGUE TOWARDS THE UN 2021 FOOD SYSTEMS SUMMIT

ال المسرح

La Educación Universitaria y su contribución en la construcción de pensamiento para la producción sostenible

جمهورية فتويال البوليفارية

ال المسرح

جمهورية فتويال البوليفارية

ال المسرح

Diálogo con Organizaciones Populares relacionadas a la Alimentación, enmarcado en la Cumbre Mundial sobre
Sistemas Alimentarios. Aporte de Ciencias y Tecnologia
La Agricultura Urbana en el Marco de la Construcción de Un Sistema Agroalimentario Sustentable, Saludable, Soberano
y Solidario.
Plataforma de Mujeres y Sistemas Alimentarios

3 المسرح

Diálogo Nacional Sistema Alimentario Sostenible con el Medio Ambiente. Enfoque venezolano

جمهورية فتويال البوليفارية
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Diálogo Nacional Motor productivo del Sistema Alimentario Venezolano

جمهورية فتويال البوليفارية
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Sub-National Dialogue on Developing Sustainable Food Systems in the Northern Vietnam
The Second National Dialogue: Viet Nam Food Systems: Transparency - Responsibility - Sustainability

فييت نام
فييت نام

1 المسرح

Transforming Production and Food Systems in Zimbabwe

زيمبابوي

ال المسرح
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جمهورية فتويال البوليفارية
جمهورية فتويال البوليفارية

