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 مقدمة

 

 

 

سلسلة منسقة تهدف إلى توجيه االهتمام السياسي إلى النظم الغذائية في برنامج حوارات مؤتمر قمة النظم الغذائيةشكّلت الحوارات العالمية، بوصفها الفرع الثالث من 

ك مع المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية، الدكتورة أغنيس االجتماعات والعمليات المواضيعية والقطاعية رفيعة المستوى. عُقدت الحوارات العالمية باالشترا

 . 2030كاليباتا، وشارك أصحاب المصلحة الرئيسيين والقضايا ذات الصلة في جدول أعمال عام 

مشاركًا والعديد من المنظمات الشريكة.  630 2حواًرا عالميًا شارك فيها ما مجموعه   11، عُقد 2021وأيلول/سبتمبر  2020في الفترة ما بين كانون األول/ديسمبر 

،  مبادئ مشاركة مؤتمر قمة النظم الغذائية لألمم المتحدة، وأسلوب حوارات مؤتمر القمة األخرى، اتبع كل حوار عالمي  حوارات مؤتمر القمةوعلى غرار المئات من 

 .بوابة الحوارونشر تعليقات من المناقشة على 

ية لتشجيع المحادثة  . ظلت غرف االجتماعات الجانبية خاضعة لقواعد بث مباشرلتوسيع المشاركة، كانت الجلسة االفتتاحية لكل حوار عالمي  دار تشاتام للسّرِّ

 المفتوحة والصادقة. 

م هذا الملخص النقاط البارزة الرئيسية من كل حوار عالمي، مدرًجا بالترتيب الزمني.   يقّدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/food-systems-summit/dialogues
https://summitdialogues.org/explore-dialogues/
https://summitdialogues.org/overview/the-food-systems-summit-dialogues-method/
https://summitdialogues.org/overview/un-food-systems-summit-principles-for-engagement/
https://summitdialogues.org/explore-feedback/?dm_dialogue_type=global
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF
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 المشاركون بالحوار 

 

 

 المشاركون حسب الفئة العمرية، لكل حوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركون بحسب القطاع، لكل حوار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتاج واالستهالك بصورة  

 مستدامة

اإلنتاج واالستهالك بصورة  

 مستدامة

 المياه  المياه 

 الشباب الشباب

 المحيطات واألنهار والبحيرات المحيطات واألنهار والبحيرات
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 الزراعة الحراجية  الزراعة الحراجية 

 البيئة وعلم البيئة البيئة وعلم البيئة

 التجارة والتبادل التجاري التجارة والتبادل التجاري

 التعليم التعليم

 التواصل  التواصل 
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بيع المواد الغذائية بالتجزئة 
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بيع المواد الغذائية بالتجزئة 

 واألسواق 

 الصناعة الغذائية  الصناعة الغذائية 

 الخدمات المالية الخدمات المالية

 الرعاية الصحية الرعاية الصحية

 التغذية التغذية

 حكومة وطنية أو محلية  حكومة وطنية أو محلية 

 المرافق المرافق

 البيانات الصناعية البيانات الصناعية

 غير ذلك غير ذلك
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 المشاركون من قبل مجموعة أصحاب المصلحة، لكل حوار 

 

 

 

 المشاركون حسب الجنس، جميع الحوارات 

 

  

 مالحظات أساسية عىل األرقام: 
 

أبلغت جميع الحوارات باستثناء الحوار العالمي  
بشأن الطاقة عن إحصاءات عن المشاركة. وأبلغ 

الحوار المالي عن جميع اإلحصاءات باستثناء 
 الفئة العمرية. 

 
ي كل حوار 

ن فن   162وبلغ متوسط عدد المشاركي 
ا.  
ً
 مشارك

 
وقد شهدت الحوارات العالمية مشاركة جماعية 
عىل قدم المساواة تقريًبا لكل من الرجال والنساء  

 عىل حد سواء. 
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 لمؤتمر قمة النظم الغذائية والرؤساء المشاركون لبرنامج النظم الغذائية المستدامة لشبكة كوكب واحد. : الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة عُقد من قِّبل

 95: إجمالي المشاركين

 / https://summitdialogues.org/dialogue/1234 صفحة حدث الحوار:

 شاهد االفتتاح

 

 اإلنتاج واالستهالك المستدامان .1

   2020كانون األول/ديسمبر  1حوار عالمي | 

 

 

 السياق 

نُظم هذا الحوار العالمي االفتتاحي جنبًا إلى جنب مع مؤتمر برنامج النظم  

موضوعات استكشفت األدوار التي  9الغذائية المستدامة. ناقش المشاركون 

يمكن ألصحاب المصلحة الرئيسيين أن يلعبوها في جعل النظم الغذائية 

ا؛ وعلى  مستدامة: من المشاركين في إنتاج األغذية وتوريدها واستهالكه

وجه التحديد منتجي األغذية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين، 

إلى المؤسسات العامة والخاصة التي يمكنها إيجاد بيئة مواتية لإلنتاج  

 واالستهالك المستدامين.  

 

 

 النقاط البارزة في الحوار

 تعزيز وكالة صغار ومتوسطي منتجي األغذية ومورديها •

أكَّد المشاركون على أهمية تعزيز وكالة الذين يتصدرون توفير الغذاء 

من خالل ضمان الوصول إلى: التدريب والتعليم العالي المستوى؛ 

والتمويل والتأمين؛ واألسواق وتجار التجزئة واستراتيجيات التسويق؛ 

والتكنولوجيا واألدوات الرقمية؛ والقدرات للحد من فقد األغذية 

لتكثيف المستدام؛ والقدرة على استخدام النهج القائمة على وهدرها وا

 األدلة.  

 تمكين المستهلكين ليكونوا دوافع للتغيير  •

كما يحتاج المستهلكون إلى التمكين بمعلومات أفضل مثل الملصقات  

 الغذائية والملصقات البيئية.  

 معالجة أوجه عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية •

هناك حاجة ملحة لمعالجة أوجه عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية 

 التي يواجهها المنتجون والمستهلكون الذين يعيشون في فقر.  

 االستثمار في "التحول العادل"  •

أكدت عدة مجموعات على أهمية المواءمة بين االستثمارات العامة  

والخاصة. يجب أن تكون أدوات قياس العوامل الخارجية )اإليجابية 

والسلبية( مفيدةً لالستثمارات، ويجب تطوير أدوات مالية جديدة  

راعية"، ألصحاب الحيازات الصغيرة، "أصحاب رؤوس األموال الز

والشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الوصول إلى كميات أصغر  

 من رأس المال محليًا. 

  المشتريات العامة لتحفيز اإلنتاج واالستهالك المستدامين •

دعا المشاركون إلى مواءمة تعاريف المشتريات العامة المستدامة 

األغذية وتقديم المزيد من اإلرشادات، بما في ذلك بشأن الحد من فقد 

 وهدرها.  

 العمل المحلي بدعم من القيادة الوطنية 

اعترفت عدة مجموعات بالكفاح من أجل التوفيق بين التحديات   •

واألهداف العالمية والواقع المحلي. يمكن تعزيز الروابط بين المنتجين  

وتجار التجزئة والمستهلكين والباحثين والتعاون الشامل لعدة قطاعات 

الية على الصعيد المحلي. كما تؤدي القيادة الوطنية بأقصى قدر من الفع

 القوية والسياسات الوطنية المتماسكة دورا حاسًما.  

 اإلجراءات المسترشدة بالعلم واألدلة  •

العلم والبيانات واألدلة هي المفتاح لتوجيه اإلجراءات ورصدها. دعا  

دام المشاركون إلى القيام بالعلم وتوصيله بطرق أكثر قابلية لالستخ

بالنسبة لصانعي السياسات؛ ومعالجة المقايضات واإلغالقات؛ إضفاء  

الطابع الديمقراطي على المعرفة؛ وقيمة التجربة الحية والمعارف  

 التقليدية.

أهداف التنمية المستدامة كبوصلة لقياس النجاح، مع التركيز على   •

 المستوى المحلي

ى المستوى  أكدت العديد من المجموعات على أهمية التركيز عل

 المحلي، سواء من حيث جمع البيانات أو تقييمات النجاح. 

 مكانة األطعمة ذات المصدر الحيواني في النظم الغذائية موضع نقاش  •

ذُكر موضوع تناول اللحوم على أنه "حرب نفوذ" في محادثات النظام 

الغذائي. أشار البعض إلى أنه يمكن تحسين صناعة الثروة الحيوانية،  

رون الضوء على الحاجة إلى فهم مشترك لماهية النظام  وسلّط آخ

 الغذائي الصحي الذي يحكم كوكب األرض وكيف يمكننا تحقيقه.  

 العمل عبر القطاعات إلدارة المقايضات •

ما هي االستثمارات واإلعانات "الضارة" التي يجب إيقافها؟ هل 

لألمن  تتعارض أولوية التنوع البيولوجي والمناخ مع إعطاء األولوية 

الغذائي أو التغذية الصحية؟ ما هي أفضل السبل إلدارة التوتر بين 

وصول المستهلكين )سعر الشراء( ودخل المنتجين )سعر البيع(؟  

وأبرز الحوار العديد من األسئلة وأشار إلى أن العمل الشامل عبر 

 القطاعات ضروري للتمكن من إدارة عمليات المقايضة. 

 

 

 

 

 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/1234/
https://summitdialogues.org/dialogue/1234/
https://summitdialogues.org/dialogue/1234/
https://www.youtube.com/watch?v=MNt4TMXIhwQ&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=2
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دولية للطاقة  : الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية، حوار األمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الطاقة، الوكالة ال عُقِّد من قِّبل

  واإلمارات العربية المتحدة(، IRENAالمتجددة )

 / https://summitdialogues.org/dialogue/2015 حدث الحوار:صفحة 

  شاهد االفتتاح

 

 

 

 الطاقة  .2

   2021كانون الثاني/يناير  20حوار عالمي | 

 

 

 السياق 

تم تنظيم الحوار بشكل صريح ليكون تكاماًل بين اثنين من مؤتمرات القمة  

: مؤتمر قمة النظم  2021الرئيسية للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

 الغذائية والحوار الرفيع المستوى بشأن الطاقة. 

 

اختلف الحدث عن الحوارات العالمية األخرى حيث كان الهدف هو  
ح ن االستماع إل مقتر ن غت  الحكوميي  ات من الوزراء والمديرين التنفيذيي 

ي الشباب بشأن إجراءات مؤتمر القمة المحتملة ذات المنافع  ومندوب 
ا 
ً
ن أيض م عدد من المشاركي 

َّ
امنة. وقد ن الغذائية والطاقة والمناخية المتر

حات خّطية. ومن ثم، كانت التعليقات الواردة من الحوار بمثابة قائمة  مقتر
حات؛ أي السياسات واألهداف والمبادرات،  جرد لجميع لينظر   -المقتر

 فيها أصحاب المصلحة.  
 

 

 

 النقاط البارزة في الحوار

 اقتراحات:

زيادة البحث والتطوير واالستثمار في االبتكار، وال سيما في مجال  •

 الزراعة الذكية مناخيًا. 

أو تحويل  زيادة إنتاجية الغذاء مع زيادة محدودة في انبعاثات الكربون  •

 أراٍض جديدة إلى الزراعة. 

توسيع نطاق الري الذي يعمل بالطاقة الشمسية لخفض االنبعاثات   •

والتكاليف، مع تحسين إنتاجية الغذاء والقدرة على التكيف مع األنماط 

 المتغيرة لهطول األمطار. 

توسيع نطاق الحوافز للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين  •

زراعية ذكية مناخيًا، بما في ذلك استخدام الطاقة   يعتمدون ممارسات

 المتجددة. 

 أهداف الحياد الكربوني لصناعة األسمدة.   •

 اإلبالغ اإللزامي ووسم المستهلك بشأن كفاءة الموارد الغذائية.  •

 المشتريات العامة على أساس متطلبات الصحة واالستدامة.   •

وضع مبادئ توجيهية وطنية لزيادة التغذية والطاقة والمياه واستدامة  •

 الكربون إلى أقصى حد بشكل مشترك.  

زيادة االستثمار في االستخدام المباشر للطاقة الحرارية األرضية   •

 ألغراض اإلنتاج في المناطق ذات اإلمكانات العالية. 

لى موارد المياه  الطاقة المتجددة لتحلية المياه للحد من المنافسة ع •

 الجوفية واإلجهاد عليها. 

 أهداف الحد من الخسائر في األغذية بعد الحصاد.   •

سلسلة التبريد الصافي الصفري من خالل استخدام الطاقة المتجددة   •

والثالجات الخالية من مركبات الكربون الهيدروفلورية/مركبات  

 الكربون الهيدروفلورية لتقليل هدر الغذاء. 

 قة المتجددة للمعالجة الزراعية.  مصادر الطا •

زيادة حجم التمويل الميسور التكلفة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة   •

 ألغراض التجفيف والتخزين والتجهيز.  

التدريب والتثقيف بشأن إيجاد حلول للحد من فقدان األغذية بعد  •

 الحصاد.  

 الهدف المتزايد للوقود الحيوي المستدام.   •

 التوسع في استخدام المخلفات الزراعية إلنتاج الطاقة.   •

الكهرباء المنزلية المشتركة واستخدام الطهي النظيف باستخدام حلول   •

-الطاقة الشمسية الموزعة، ال سيما كجزء من خطط التعافي من كوفيد 

19  . 

 لمستهلكين. تحسين التمويل للمصنعين والموزعين وا •

% للمشاريع التي 50تخصيص التمويل ألنظمة الغذاء والطاقة بنسبة  •

 % للمشاريع التي يقودها الشباب. 30تقودها النساء و

تحديد المناطق ذات التأثير العالي للزراعة الذكية مناخيًا والطاقة   •

 المتجددة الالمركزية من أجل تحسين عملية صنع القرار.  

يير والمؤشرات لرصد وتقييم تنفيذ العمل وضع مجموعة من المعا •

 المشترك وآثاره على الطاقة المتجددة وإنتاج األغذية.  

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخا، مع التركيز بوجه خاص  •

على رواد األعمال المحليين في مجال األغذية الزراعية الستنباط 

 حلول تكنولوجية جديدة ونماذج لتقديم الخدمات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRi-3BEaqNw&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=2&t=14s
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وق الدولي : الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية وجيلبرت ف. هونجبو، رئيس األمم المتحدة للمياه ورئيس الصند عُقِّد من قِّبل

 الزراعية للتنمية 

 105إجمالي المشاركين: 

 / https://summitdialogues.org/dialogue/7541 صفحة حدث الحوار:

 شاهد االفتتاح

 

 

 

 

 الماء: مغير قواعد اللعبة للنظم الغذائية  .3

   2021نيسان/أبريل  27| حوار عالمي 

 

 

 السياق 

ركز الحوار على العالقة بين أنظمة الغذاء وأنظمة المياه، وفعل على نحو  

يعترف بالروابط مع األنظمة األخرى التي تعتبر أساسية ألهداف التنمية 

المستدامة )مثل الطاقة والمناخ والمحيطات(. تناولت مواضيع المناقشة هذه  

مؤتمر قمة النظم الغذائية  الصلة من منظور تكميلي: مسارات عمل

والموضوعات والتحديات الرئيسية المتصلة بالترابط بين المياه والغذاء 

والطاقة والتي تنبثق أيًضا من الحوارات التي عقدت على الصعيدين اإلقليمي  

والقطري، مثل الحوارات اإلدارية والتعاون بين القطاعات، واالستثمارات، 

 واالبتكار، والمعرفة.  

 

 

 نقاط البارزة في الحوارال

 ال ماء = ال طعام  •

يعد حل المشكالت المتعلقة بندرة المياه والتلوث والهدر أمًرا بالغ  

 األهمية لتحويل إنتاج الغذاء واستهالكه. 

 الفاقد والهدر من الطعام = الفاقد والهدر من الماء  •

يشكّل الحد من فقدان األغذية ونفاياتها مدخاًل واضحا للتخفيف من ندرة  

 المياه وتحقيق االستخدام األمثل للمياه.  

 منتجو الغذاء = مديرو المياه •

الطريقة التي تستخدم بها المياه في الزراعة لم تعد مستدامة. يعتبر  

 المزارعون من بين أهم مديري المياه في العالم.  

 التقنية واالبتكار الحلول  •

يجب أن يتضمن االبتكار حقيقة أن المياه المستخدمة في الزراعة 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحيازة األراضي وتوزيعها، وسياسات التغير  

المناخي، وسياسات الطاقة والتحضر. ستؤدي الزراعة المتجددة، بما 

ناء التنوع في ذلك تخزين المياه في التربة، وانتقاء البذور، وإعادة ب

البيولوجي للتربة إلى تحسين دورة المياه في النظم الزراعية. تمثل  

إعادة االستخدام اآلمن لمياه الصرف الصحي في الزراعة حاًل واعدًا  

 ال سيما في المناطق المحيطة بالمدن. 

 حسن اإلدارة  •

يتعزز االستخدام المستدام للمياه من خالل دمج جميع القطاعات في 

بما في ذلك المزارعين والحكومات والقطاع الخاص   عملية الحفظ

 وعامة السكان.  

 التضمين •

ثمة حاجة إلى عملية تشاركية شاملة تمنح صوتًا للمجتمعات المهمشة  

والضعيفة والشعوب األصلية واألجيال المقبلة. قد يعزز مثل هذا 

التمكين وإضفاء الطابع الديمقراطي على القرار وصنع السياسات الثقة  

ن أصحاب المصلحة المعنيين الضرورية لزيادة التآزر وإدارة  بي

المقايضات بين مختلف المصالح، مع ضمان عدم تخلف أحد عن 

 الركب.  

 االستثمارات  •

قد تؤدي االستثمارات دوًرا مهًما في تحسين األمن المائي من خالل 

ا االعتراف بالقيمة االقتصادية للمياه، والتي يجب أن تكون مكونًا أساسيً 

آلليات االستثمار. تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة  

أساسية في أنظمة المياه والري، ولكن لم تحدث تطورات مبتكرة في  

هذا المجال. وينبغي أيضا النظر في قيمة/دور األغذية المائية. إن 

التي 8الروابط بين التنوع البيولوجي والنظم البيئية والقنوات الدنيا 

الحصول عليها من وجود مخطط إلدارة المياه تحتاج إلى مزيد  يمكن

 من االهتمام.  

 ندرة المياه مقابل االستخدام غير الفعّال للمياه  •

إلى حد ما، تباين المشاركون حول القضية ذات األولوية: ندرة المياه  

مقابل االستخدام غير الفعّال للمياه. من الممكن أن تعمل التكنولوجيا  

على تحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها؛ ويحتاج الطلب واإلبداع 

المتزايد على المياه والغذاء طاقة فائضة. من ناحية أخرى، قد يساعد 

التركيز المتزايد على االستهالك واإلنتاج المستدامين في معالجة  

 المخاوف المتعلقة بندرة المياه.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRrmI5NjDDE&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=4&t=1s
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 : الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية وهنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسفعُقِّد من قِّبل

 143إجمالي المشاركين: 

   /https://summitdialogues.org/dialogue/13264 صفحة حدث الحوار:

  شاهد االفتتاح

 

 

 

 جيد للجميع غذاء  -الشباب  .4

   2021أيار/مايو  4|  حوار عالمي

 

 

 السياق 

الشباب من جميع أنحاء العالم الذين   جمع الحوار العالمي بين المدافعين

من الزراعة إلى   -يناصرون مجموعة من القضايا في سياقاتهم المحلية 

المناخ إلى التعليم. سُئل المشاركون "ماذا يعني" الطعام الجيد "بالنسبة لكم؟"  

وانخرطوا في مناقشة ديناميكية حول المعاني المتنوعة "للطعام الجيد"  

مساعدة في تشكيل مستقبل نظمنا الغذائية في سياقات  لمشاركة أفكارهم لل

حوار مستقل  100متنوعة. وإلنهاء الحوار، وّجه المشاركون تحديًا إلجراء 

 Act4foodفي سياقاتهم ومجتمعاتهم المحلية. اختُتِّم الحوار بإطالق حملة 

#Act4change  .# 

 

 النقاط البارزة في الحوار

 للشبابجعل الزراعة جذّابةً  •

الحظ المشاركون قلة االهتمام بالزراعة بين الشباب واقترحوا ما يلي:  

تغيير سرد الزراعة وصورتها؛ وتوفير فرص الحصول على التمويل 

المستدام والمعلومات والتكنولوجيا والتدريب المناسب؛ وتمكين  

 وتشجيع رواد الزراعة. 

  'الوجبات السريعة' •

ون أن الوجبات السريعة رخيصة الحظ المشاركون أن الكثيرين ير

الثمن ويمكن الوصول إليها في حين أن األطعمة المغّذية باهظة الثمن. 

ولمعالجة هذا األمر، اقترح المشاركون وضع سياسات للحد من بيع  

األطعمة الخالية من السعرات الحرارية واإلعالن عنها، ودعم مناصرة 

 ألطعمة المغذية.المستهلك، وتشجيع زراعة وتناول المزيد من ا

 تقديم الدعم لصغار المزارعين  •

أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء استغالل الوسطاء لصغار المنتجين 

وهيمنة االحتكارات والشركات. تم تحديد الحد من "الفجوة الرقمية" 

وزيادة فرص حصول المزارعين على التكنولوجيات والتعاونيات 

 الشفافية كحلول ممكنة.  الزراعية وتقصير سالسل القيمة وزيادة

 الحد من الفاقد والهدر في الطعام •

تم تسليط الضوء على فقد األطعمة وهدرها، من الصناعات الكبيرة إلى  

 مستوى الفرد واألسرة، باعتباره شاغاًل رئيسيًا.  

 الحقوق واإلصالح  •

سلط المشاركون الضوء على أهمية حقوق اإلنسان وضمان االعتراف 

عوب األصلية وصغار المزارعين والنساء  الكامل بحقوق الش

واألطفال. دُعيت الحكومات إلى إجراء إصالحات في األراضي عند  

االقتضاء بما يتماشى مع حقوق الشعوب األصلية ووقف االستيالء  

على األراضي، فضاًل عن السياسات المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثيًا 

 غار المزارعين. والملكية الفكرية التي تدعم بشكل أفضل ص

 التصدي لتغير المناخ  •

تم تسليط الضوء على مختلف أشكال المخاوف بشأن التغير المناخي: 

التلوث الصناعي، واالستهالك غير المستدام للحوم ومنتجات األلبان، 

والنقل، وتأثيرات التغير المناخي على المنتجين األكثر ضعفًا، وصغار  

 المنتجين، ومزارعي الكفاف. 

 التعليم •

اقترح المشاركون حمالت صحية وطنية أو إقليمية لتعزيز التغذية 

والمناهج المدرسية لتشجيع الطالب على التفكير بشكل نقدي حول  

مصدر الغذاء وكيفية إنتاجه، وتحسين التعليم للمزارعين والمستهلكين  

 حول النظم الغذائية.

 اإلنتاج المستدام •

إزالة الغابات وتدهور  الحظ المشاركون أن إنتاج األغذية يسبب 

األراضي وفقدان التنوع البيولوجي. ولتشجيع اإلنتاج على نحو أكثر 

استدامةً، يمكن استخدام اإلعانات وغيرها من السياسات لتيسير 

وتشجيع إدارة األراضي على نحو أكثر استدامة ونمو األغذية  

 قافة. المتنوعة من الناحية الغذائية والمتاحة محليًا وذات الصلة بالث

 إدماج الشباب وتمكينهم  •

أشار المشاركون إلى ضرورة إشراك الشباب على نطاق أوسع في 

صنع القرارات السياسية والصناعية عن طريق برلمانات الشباب  

ومجالس الشباب أو القيام بحمالت ومناصرة أوسع نطاقًا. كما دعا 

أهمية ما  الشباب أقرانهم إلى تعلم كيفية زراعة أطعمتهم الخاصة وفهم 

 يزرعونه وما يأكلونه كشكل من أشكال التمكين الذاتي والمجتمعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zBPpjFll8PE&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=5&t=404s
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المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية، والمبعوث الخاص للمحيطات بيتر طومسون، وأصدقاء المحيطات، ومؤسسة   : الدكتورة أغنيس كاليباتاعُقِّد من قِّبل

 األمم المتحدة، والنرويج

 94إجمالي المشاركين: 

 / https://summitdialogues.org/dialogue/14796 صفحة حدث الحوار:

  شاهد االفتتاح

 

 

 

 الغذاء من المحيطات واألنهار والبحيرات، ضروري ألنظمتنا الغذائية .5

   2021أيار/مايو  28|  حوار عالمي 

 

 

 السياق 

ي النظم 
ات دوًرا حيوًيا فن تلعب األطعمة من المحيطات واألنهار والبحت 

الغذائية ولكنها غالًبا ما تكون مفقودة من المناقشات العالمية حول األمن 
ي الناس األصحاء، فالمحيطات  

ي والتغذية.   إن المحيط الصحي يعنن
الغذاب 

،  والنظم اإليكولوجية المائية األخرى بالغة األهمية للنظام ي العالمي
الغذاب 

ي سالسل الغذاء المحلية، ولكنها معرضة 
وغالًبا ال يمكن االستغناء عنها فن

 للطبيعة، ويمكن  
ً
 وإيجابية

ً
للخطر إن لم يتم تحويلها لتصبح أكتر استدامة

 الوصول إليها.  

ي  
استهدف الحوار زيادة الوعي بأهمية األغذية المائية بالنسبة للنظام الغذاب 

، وبأه ي تشكل جزًءا منها، العالمي
مية حماية النظم اإليكولوجية الهشة النر

وال سيما المحيطات. تمحورت المناقشة حول مستقبل إنتاج الغذاء  
 : ي
، أصبحت األغذية المائية أساسية لألمن  2030فبحلول عام الماب 

، مع وضع السياسات واالستثمارات الالزمة لضمان اإلدارة   ي العالمي
الغذاب 

 من اآلثار الناجمة عن تغت  المناخ  المستدامة للم
ي ظل الحد األدبن

وارد وفن
ية.    واألنشطة الت 

 

ي الحوار 
 النقاط البارزة فن

ي مفتاح للمستقبل  •
 الغذاء الماب 

ن بأن قيمته الغذائية عالية، وحيوي للوجبات الغذائية وسبل   ّ يتمت 
ي بعض أجزاء العالم ، ويمكن إنتاجه/حصاده بشكل مستدام  

العيش فن
ي تخفيف الضغط عن  )مع ال

ممارسات الصحيحة(، وقد يساعد فن
 إنتاج الغذاء القائم عىل األرض. 

يجب أن  النظم الغذائية المائية المتكاملة والدائرية والمستدامة •
ن  ن األرض والمياه ويربط بي  يربط النهج المتكامل لألغذية المائية بي 

 جهات فاعلة متعددة. 
ن أمر حيوي •    التضمي 

ن الجم يع، من جميع أجزاء سلسلة القيمة وسواء كانوا قم بتضمي 
ي إيالء أولوية خاصة 

ة. وينبغن ن عىل نطاق صغت  أو صناعة كبت  ممثلي 
اف   ي إنتاج األغذية المائية واالعتر

إلدراج صغار الصيادين والنساء فن
 بهم.  

ي هو المفتاح  •
 النهج القضاب 

ي 
ن يتيح لمن هم أقل قوة خيار المشاركة فن صنع  ال بد من إيجاد حت 

ي النظم اإليكولوجية المائية  
القرار عندما يتعلق األمر بما يحدث فن

وحولها، مما يضمن أن تتيح الهياكل/ألطر المجال للمشاركة. يجب 
أن تستند استحقاقات المشاركة عىل أدوار األشخاص ومسؤولياتهم. 
ويلزم وضع لوائح تنظيمية جيدة، مع إيالء اهتمام خاص للسياقات  

ظر إل االختالفات اإلقليمية فيما يتعلق باألغذية المحلية بالن

ي الجيد هو النهج الذي تتم فيه المقايضة عىل  
المائية. والنهج القضاب 

. ويجب أيضا أن تكون مصممة للتعامل مع التوترات   الصعيد المحىلي
 والعمل من خاللها. 

ات النجاح مهمة للمساءلة  •  مؤشر
ات، عىل  سبيل المثال، صحة  ال يمكننا قياس النجاح بدون مؤشر

األرصدة السمكية والنظم اإليكولوجية المائية األوسع، ومستوى  
 الفوائد االجتماعية واالقتصادية المحتفظ بها محلًيا، إلخ. 

  إدارة الحفظ والمحافظة واإلنصاف واالستدامة.  •
ي البد وأن يتمكن كل أصحاب 

هناك عدد من المبادئ األساسية النر
المصلحة من الوصول إليها: البيانات والعلوم والنمذجة وبناء  
ي تنفيذ نظم غذائية سهلة المنال وشاملة 

القدرات للمساعدة فن
ن ببعضهم  ومستدامة. ويجب أن يكون أصحاب المصلحة مرتبطي 

ل إل وسائل االبتكار القائمة البعض وأن يكونوا قادرين عىل الوصو 
اكات خاضعة   عىل القيمة وتشجيعها. وسيكون من المهم إقامة شر

ي تحقيق ذلك عت  المناطق الجغرافية.  
 للمساءلة فن

 طرق متعددة للحد من فقد األغذية وهدرها •
رأى البعض أن تغيت  سلوك المستهلك سيثبت فعاليته، بينما شعر 

. كان االستنتاج الذي  آخرون أن اللوائح والحوافز ستث بت نجاًحا أكت 
تم التوصل إليه هو أن هناك حاجة إل العديد من األساليب لتقليل  

 فقد األغذية وهدرها. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DgaJCn3_lVE&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=7&t=4420s
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، المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية وإنجر أندرسن، وكيل األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج  : الدكتورة أغنيس كاليباتاعُقِّد من قِّبل

 األمم المتحدة للبيئة

 106إجمالي المشاركين: 

 / https://summitdialogues.org/dialogue/8034 صفحة حدث الحوار:

  شاهد االفتتاح

 

 

 

 

 نظم غذائية إيجابية للطبيعة .6

   2021حزيران/يونيو  9| حوار عالمي 

 

 

  
 السياق 

كان الغرض من هذا الحوار هو تشجيع المناقشات وتعزيز فهم وملكية أكبر  

لقضايا النظم الغذائية فيما بين صانعي القرار الرئيسيين وأصحاب المصلحة 

في قطاع البيئة، واالهتمامات البيئية بين أصحاب المصلحة في النظم الغذائية 

ك واالستهالك والزراعية. ونوقشت خمسة مواضيع رئيسية: تغيير السلو

المستدام لألغذية؛ وإنتاج الغذاء اإليجابي للمناخ والطبيعة؛ واستعادة النظام 

البيئي من أجل الطبيعة والبشر؛ والتعافي االنتعاش والمرن؛ واإلدارة البيئية 

وحقوق اإلنسان. باإلضافة إلى ذلك، كان الحوار فرصة الستكشاف الروابط 

القضايا والعمليات المحيطة بالمناخ والتنوع   االستراتيجية وتشجيع التآزر بين

 البيولوجي والتصحر. 

 

 

ي الحوار 
 النقاط البارزة فن

   الكوكبية الثالثية األزمة •

هناك حاجة إلى تغيير النظم الغذائية العالمية للتأثير بشكل إيجابي على  

الطبيعة والتصدي لألزمة الحالية في مجال صحة الكوكب والبشر. يعد 

ًرا أساسيًا في حياتنا، كما أنه أساسي لألزمة الكوكبية الثالثية الغذاء أم

المتمثلة في التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث التي 

 يواجهها العالم حاليًا.  

 قبل بوابة المزرعة وبعدها. -ضمان وجود نظم غذائية إيجابية للطبيعة  •

غذائية العالمية، بناًء على  إن اتخاذ إجراءات ملموسة لتحويل أنظمتنا ال

السياقات الوطنية والثقافية والحد من هدر الطعام، أمر بالغ األهمية  

لكسر قيود النظام التي أدت إلى تكثيف الزراعة والتحويل المستمر 

 للنظم البيئية المحلية إلنتاج المحاصيل والمراعي. 

 نظام التفكير  •

س والكوكب في صميم  من شأن تحويل اإلبرة نحو نهج يوضع فيه النا

األمور أن بتحطيم القيود ومعالجة أوجه عدم المساواة، وهي خطوة  

 أساسية نحو التغيير التحويلي. 

 الحقوق وحسن اإلدارة  •

يمكن تسهيل عملية وضع الناس والكوكب في مركز النظم الغذائية  

المستدامة من خالل اتباع نهج حقوق اإلنسان الذي ال يترك أحدًا  

لركب أثناء تمكين المجتمعات المحلية والنساء والشباب.  يتخلف عن ا

قد يؤدي تطبيق عدسات النظم الغذائية إلى تعزيز حسن اإلدارة البيئية 

 على الصعيد العالمي والوطني والمحلي.  

 تقدير الطبيعة  •

سيكون اعتماد وتنفيذ المعايير والمقاييس والحسابات التي تأخذ في 

االعتبار القيمة الحقيقية للطبيعة من خالل سلسلة التوريد بأكملها  

أمًرا أساسيًا للنهوض بالتحول نحو نظم غذائية مستدامة وكذلك  

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

 االختالفات والمقايضات  •

الضوء على بعض التوترات والمقايضات.  كما سلط المشاركون 

على سبيل المثال، شراء منتجات "صديقة للبيئة" مقابل شراء  

منتجات يسهل الوصول إليها أو منتجات تدعم سبل العيش المحلية.  

باإلضافة إلى ذلك، تم اإلعراب عن آراء مختلفة فيما يتعلق بمسألة  

 اإلعانات، ال سيما في قطاع مصايد األسماك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0-ekBYnoUk&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=9
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 دولي: الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية، ويورجن فويجيل، نائب الرئيس للتنمية المستدامة، والبنك العُقِّد من قِّبل

 326إجمالي المشاركين: 

 / https://summitdialogues.org/dialogue/23166 الحوار:صفحة حدث 

  شاهد االفتتاح

 

 

 

 

 تمويل أفضل، طعام أفضل  .7

  2021حزيران/يونيو  14| حوار عالمي 

 

 السياق 

خالل هذا االستكشاف لما هو مطلوب لبناء نظم مستدامة للتمويل الغذائي،  

أعرب المشاركون عن اعتراف مشترك بأن تمويل نظام غذائي أكثر استدامة  

أمر بالغ األهمية إذا أردنا كبح التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، 

، 19-كوفيد  والتصدي للفقر، وإيجاد فرص عمل، ودعم التعافي من جائحة

وضمان األمن الغذائي، وبناء القدرة على التكيف وتحسين الصحة البشرية. 

ناقش المشاركون كيفية التصدي للعوائقالتي تعترض االستثمار وكيفية بناء  

رؤية مشتركة طموحة لهيكل التمويل الغذائي الذي يحشد رؤوس األموال  

 الكبيرة من أجل نظم غذائية أكثر استدامة. 

 

 النقاط البارزة في الحوار

 االستنتاجات الرئيسية 

 نهج بيئي وحساس محليًا •

يجب أن تراعي التدخالت لتحويل النظم الغذائية الطبيعة المعقدة 

لسالسل القيمة والنظم المالية الدولية، فضاًل عن السياقات المحلية  

إذ   المتنوعة. تختلف تحديات التمويل اختالفًا كبيًرا فيما بين البلدان؛

يمكن لنهج النظام اإليكولوجي أن يجمع بين مختلف أصحاب  

المصلحة، وأن يفسر الشبكة المعقدة لمخاطر النظام اإليكولوجي، وأن  

 يكون مصمما وفقا للسياقات المحلية. 

 التكلفة الحقيقية للغذاء •

ناقش العديد من المشاركين ضرورة استيعاب التأثيرات السلبية  

ائية. تُخلّف النظم الغذائية تأثيرات بيئية واجتماعية  واإليجابية للنظم الغذ 

وصحية ال تؤخذ في االعتبار في أسعار السوق، ومع ذلك فإن العالم  

يدفع ثمن هذه التأثيرات من حيث البيئات المتدهورة، والتكاليف  

 الصحية المرتفعة، والتفاوتات االجتماعية )مثل األجور غير العادلة(.  

 تخفيف المخاطر  •

الفرص المتاحة للتخفيف من المخاطر المالية في النظم الغذائية  تشمل

فتح الباب لالستثمار المستدام متضمنًا الكشف اإللزامي عن المخاطر، 

والتمويل المختلط، وغير ذلك من األدوات الالزمة إلزالة المخاطر عن 

االستثمار الخاص، فضاًل عن التدخالت الرامية إلى تخفيف عبء  

 فروضة على المزارعين.  المخاطر الم

 إعادة توجيه الحوافز •

ال تحقق العديد من الحوافز نتائًجا مرغوبة بالنسبة لالقتصاد أو سبل 

العيش أو البيئة أو صحة اإلنسان. وعلى الرغم من تقييد القدرة على  

إعادة توجيه اإلعانات العامة، فهناك فرص إلعادة التفكير في هيكل  

توجيه األموال، بما في ذلك إلى البحث  اإلعانات الزراعية وإعادة

والتطوير، وتوجيه الحوافز لتشجيع استهالك األغذية المستدامة  

 والمغذية. 

   االبتكارات في مجال السياسة العامة واألعمال والتكنولوجيا والتمويل •

تشمل األولويات االستثمار في البحث والتطوير وتمويل التكنولوجيا 

التي تبتكر قيمة من الممارسات المستدامة؛  والحلول؛ نماذج األعمال 

واألدوات المالية التي تساعد على حشد/تعبئة االستثمارات الخاصة؛ 

وتدخالت السياسة لتغيير إعدادات النظام؛ وتمكين المزارعين 

 والمجتمعات الريفية.  

 تحسين فرص الحصول على المعلومات والتعليم •

الثغرات في البيانات ونقص   ناقش العديد من المشاركين أهمية معالجة

 الشفافية ومحدودية الوعي بتأثيرات النظم الغذائية. 

 تدابير إبالغ واضحة وموحدة   •

يطالب النظام المالي بمواءمة معايير االستدامة ووضع مقاييس التنوع  

البيولوجي الهادفة التي تكون محددة السياق ومستندة علميا على حد  

 سواء. 

  وتنفيذها من أجل الشموليةتوسيع نطاق التدخالت  •

إن أولويات بناء نظم تمويل أغذية أكثر شمواًل تشمل المدفوعات 

االجتماعية/إعانات المساعدة االجتماعية، وتحسين العالقات التعاقدية، 

وحلول التمويل المختلط الشاملة، والدعم على مستوى المشروع لبناء  

بيئة التمكينية  القدرات واحتضان النماذج المتجددة، وتعزيز ال

 لالستثمار. 

  والخاصة  التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة •

لتمكين التحّول، يتعين على الجهات الفاعلة زيادة الطموح، ووضع  

النظم الغذائية على رأس جدول األعمال السياسي والتجاري والمالي  

  واإلنساني والبحثي، وتكرار التدخالت والحلول الناجحة وتوسيع

 نطاقها. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9aU5QvyrV78&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=16
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(، GAINالمبعوثة الخاصة لقمة النظم الغذائية، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، والتحالف العالمي لتحسين التغذية ) : الدكتورة أغنيس كاليباتاعُقِّد من قِّبل

 وفرقة العمل العالمية للحكومات المحلية واإلقليمية

 238إجمالي المشاركين: 

 / https://summitdialogues.org/dialogue/24573 صفحة حدث الحوار:

  شاهد االفتتاح

 

 

 

 تمكين المدن والحكومات المحلية من تحسين النظم الغذائية على الصعيد العالمي .8

  2021حزيران/يونيو  28| حوار عالمي 

 

 السياق 

جمع الحوار بين سياسيين حكوميين محليين ووطنيين وممارسين حكوميين  

ضريين وقادة األغذية المحليين ومنظمات المجتمع المدني والمنتجين  ح

المحليين. كان الهدف هو التفكير في دور الحكومة المحلية واالعتراف به 

وأهمية تكامل السياسة الغذائية مع الحكومة الوطنية وجميع أصحاب 

ادل المصلحة في النظام الغذائي. باإلضافة إلى ذلك، أتاح الحوار فرصةً لتب

نتائج مشاورات المدن والحوارات المستقلة التي تدعمها مجموعة العمل  

المعنية بالنظم الغذائية الحضرية، والدعوة إلى دمج جدول أعمال األغذية  

الحضرية في عملية مؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية. ركزت  

لغذائي؛ والمشتريات مناقشات االجتماعات الجانبية على حسن إدارة النظام ا

العامة واألغذية المدرسية؛ والهدر بالغذاء واالقتصاد الدائري؛ وتمويل نظم  

الغذاء الحضرية؛ والحماية االجتماعية واإلدماج والقدرة على الصمود في 

 وجه الصدمات والضغوطات.  

 

 النقاط البارزة في الحوار

 جدول أعمال متكامل للغذاء الحضري •

تالقت المناقشات حول الحاجة إلى التفكير االستراتيجي للدعوة إلى  

وضع جدول أعمال النظم الغذائية الحضرية المتكاملة والتي: )أواًل(  

تقوي الروابط بين المكونات المختلفة لنظم غذائية حضرية مستدامة  

و)ثانيًا( تربط تحول النظام الغذائي بأولويات السياسات األخرى )مثل  

العامة والحماية االجتماعية( والتنمية المستدامة. سيتطلب  الصحة

جدول أعمال النظم الغذائية الحضرية المتكاملة هذا قيادة النظم المتعلقة 

بالنظم الغذائية الحضرية مع تحسين قدرات وكفاءات الحكومة  

 الحضرية والمحلية.  

   اإلرادة السياسية والقيادة •

ن رئيسيتان للتغيير من أجل تحويل ذُكرت كلتاهما على أنهما رافعتا

النظم الغذائية المحلية والوطنية. تم تقديم التوعية بأهمية تشجيع تحّول 

النظم الغذائية الحضرية من خالل المبادرات عبر اإلدارات/مجاالت  

السياسات ووضع رؤية مشتركة للنظم الغذائية الحضرية باعتبارها 

 ضرورية لتسريع تحول النظم الغذائية.  

   وعدم المساواة في النظام الغذائي 19-كوفيد  •

لقد استجابت المدن لالحتياجات الطارئة بطرق مبتكرة، لكنها تفتقر إلى  

الموارد والقدرة الكافية لتعزيز االستجابات المنهجية. يجب على جميع  

مستويات الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة في النظام الغذائي 

حول العادل للنظم الغذائية وضمان دمج الغذاء العمل معًا أجل تعزيز الت

 في التخطيط لحاالت الطوارئ واالستجابة والتعافي. 

 بيانات النظم الغذائية الحضرية •

تم الترويج لتحليل النظم الغذائية الحضرية على المستوى الحضري 

كأداة رئيسية لتوفير المعلومات األساسية، وتعزيز التفكير في النظم  

ستراتيجيات غذائية متكاملة. هناك إجماع واسع  ووضع خطط وا

النطاق بشأن االفتقار إلى بيانات النظم الغذائية الحضرية والقدرات 

 على معالجة القضايا العامة والشاملة لعدة قطاعات. 

  إدارة الغذاء في المناطق الحضرية •

تم االعتراف بذلك في صميم التغيير في النظم الغذائية التحويلية. تم  

ديد تعزيز اآلليات االبتكارية والشاملة للتعامل مع المجتمعات تح

المحلية، ال سيما المجتمعات الضعيفة، على أنها أولوية رئيسية. لتمكين  

هذه المشاركة مع المجتمعات المحلية، يتعين على الحكومات المحلية 

أن تجمع بين الجهات الفاعلة المشاركة في عمليات متعددة، بما في ذلك  

مات المجتمع المدني، للمشاركة في وضع استراتيجيات وخطط منظ

غذائية شاملة والمشاركة في تصميمها مع الدعوة إلى التكامل مع  

السياسات واالستراتيجيات الوطنية من أجل االستفادة من الموارد  

 الحالية وزيادة األثر إلى أقصى حد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChKZ3KdHYVQ&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=10&t=263s
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 لعالمية: الدكتورة أغنيس كاليباتا المبعوثة الخاصة لقمة النظم الغذائية والدكتورة نغوزي أوكونجو إيوياال المديرة العامة لمنظمة التجارة ا عُقِّد من قِّبل

 120ي المشاركين: إجمال

 / https://summitdialogues.org/dialogue/17206 صفحة حدث الحوار:

  الختامو  االفتتاحشاهد 

 

 

 

 التجارة، قطعة أساسية من أحجية النظم الغذائية  .9

 

  2021تموز/يوليو  6حوار عالمي | 

 

 السياق 

  ، كيف يمكن للنظام التجاري متعدد األطراف أن  تساءل هذا الحوار العالمي
ي المستقبل؟

ي النظم الغذائية فن
يجب أن يستمر  يساهم عىل أفضل وجه فن

ي تجارة األغذية، مع 
ي تكافؤ الفرص فن

النظام التجاري متعدد األطراف فن
ها من  ها االجتماعية والبيئية وغت  ن البلدان من رفع معايت  تمكي 

 . وكان الهدف من هذا الحوار هو مناقشة أفضل السبل إلصالح   المعايت 
ي المستقبل،

ودعم التنمية   النظام التجاري لتلبية االحتياجات الغذائية فن
المستدامة عىل النحو الذي دعت إليه ديباجة اتفاق مراكش المنشر  
ة مواضيع للنقاش،  شملت  لمنظمة التجارة العالمية. ناقش المشاركون عشر

جميع مسارات أعمال القمة وأهداف التنمية المستدامة: التجارة الدولية في 
الدعم الزراعي في  الغذاء في أوقات األزمات؛ هل يمكن أن يساهم إصالح 

تحول النظام الغذائي؟؛ واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة 
(AoA)  ؛ والطريق الى االمام؛ وتيسير التجارة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية

لتحويل النظام الغذائي؛ والسالسل العالمية للقيمة الزراعية؛ وإعمال حق  
ذائية المستدامة؛ وأمن التغذية اإلنسان في الغذاء؛ وضمان التجارة الغ

والتجارة الدولية؛ واألمن الغذائي والتجارة الدولية؛ وسالمة الغذاء والتجارة  
 الدولية.  

 

 النقاط البارزة في الحوار 

 المزارعين شمولية •
سلّط المشاركون الضوء على ضرورة أن يكون المزارعون  
ألغذية  موجودين في االجتماعات، سواء في المحادثات حول نظم ا
الزراعية في منتدى األمم المتحدة المعني بمعايير االستدامة 

(UNFSS )( أو في منظمة التجارة العالميةWTO .) 

 التجارة واألمن الغذائي •
اتفق المشاركون على أن التجارة الدولية في الغذاء أمر بالغ األهمية  
لألمن الغذائي العالمي، وأنها تعمل كحزام نقل ينقل الغذاء 

أجزاء العالم ذات الفائض إلى األجزاء التي تعاني من من 
عجز. على هذا النحو، يجب جعل التجارة الدولية في 

الغذاء أكثر مرونةً في أوقات األزمات، وأن هناك حاجة  
إلى االستمرار في االعتماد على نظام الرقابة والمعلومات 

(AMIS )( الزراعية لمجموعة العشرينG20 ) أُنشئ في
 . 2008زمة أسعار الغذاء أعقاب أ

 إعادة توجيه الدعم •
الحظ المشاركون أن اإلعانات الزراعية الحالية ال تحقق  
التحّول المطلوب في النظام الغذائي، وأن هناك حاجة إلى  

 تفكير أعمق في كيفية إعادة توجيه هذه اإلعانات.

 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية •
لمية بشأن الزراعة اإلصالح، على  تتطلب اتفاقية منظمة التجارة العا

الرغم من أن المشاركين اختلفوا بشأن ما ينطوي عليه اإلصالح  
بالضبط. باإلضافة إلى ذلك، أشارت المناقشات إلى ضرورة نشر 

اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة لمنع فقد األغذية وهدرها  
 حدودحيث تنتقل المواد الغذائية سريعة التلف عبر ال

 الحق في الغذاء •

كان هناك اتفاق على أن "حق اإلنسان في الغذاء" يجب أن يعكس 
، وال سيما بالنسبة  مدى كفاية الغذاءوتوافر وإمكانية الحصول عليه

 ألفقر الفقراء. 
 االستدامة  •

اتفق المشاركون على ضرورة استيعاب العوامل الخارجية االجتماعية 
 التجارة الدولية أكثر استدامة. والبيئية السلبية لجعل  

 السياسات التكميلية •
إن االتفاق على أن الترابط بين التجارة واألمن الغذائي أمر معقد: ذلك 

ولكنها ليست كافية. يمكن للتجارة أن تسمح  أن التجارة ضرورية
بإمكانية وصول أكبر إلى الغذاء وإلى نظام غذائي أكثر تنوعًا، ولكنها 

 تحتاج إلى سياسات مصاحبة مناسبة، بما في ذلك السياسة التجارية. 
 سالمة الغذاء  •

أشار المشاركون إلى ضرورة مواصلة وضع معايير دولية لمزيد من 
ولكن لضمان قدرة العالم النامي على المساهمة في  السالمة الغذائية،

 هذه المعايير واستخدامها. 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ywrg8h3WXMQ&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=11&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=R403T2Jdxm4&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=12&t=4s
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(، PAFOكاليباتا المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة مزارعي البلدان األفريقية ): الدكتورة أغنيس عُقِّد من قِّبل

 وبارات كريشاك ساماج )منتدى المزارعين، الهند((، AFAواتحاد المزارعين اآلسيويين )(، SACAUواتحاد النقابات الزراعية في الجنوب األفريقي)

 202مشاركين: إجمالي ال

 / https://summitdialogues.org/dialogue/28341 صفحة حدث الحوار:

  شاهد االفتتاح
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2021تموز/يوليو  12حوار عالمي | 

 السياق 

استنادًا إلى نتائج سلسلة من الحوارات المستقلة التي يقودها المنتجون، بحث 

الحوار التحديات والمساهمات والمسؤوليات وتوقعات المزارعين والصيادين 

والرعاة وغيرهم في تحويل نظمنا الغذائية. تمت صياغة مناقشات الحوار 

ت عمل مؤتمر  على أساس وجهات النظر التكميلية التالية: أهداف ومسارا

قمة النظم الغذائية؛ والمواضيع والتحديات الرئيسية في تحول النظم الغذائية  

حواًرا مستقاًل تركّز على المنتجين على   50التي أثيرت في أكثر من 

المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية )مثل البيئة الزراعية، والتعاونيات  

ز سالسل القيمة الشاملة، وإ مكانية حصول المنتجين على التمويل التي تعّزِّ

والتكنولوجيا، والنهج القائمة على األدلة والمستندة على الحقوق(؛ ونتائج 

 المناقشة الرئيسية للحوارات العالمية األخرى ذات الصلة.  

 

 ناقش المشاركون ثالثة مواضيع أساسية: 

 • بماذا المنتجون مستعدون لاللتزام؟

 ن يروا اآلخرين ملتزمين به؟ • ما الذي يود المنتجون أ

 • ما الذي يحتاجه المنتجون لرؤية العالم يتوقف عن فعله؟ 

 

 النقاط البارزة في الحوار

 بماذا المنتجون مستعدون لاللتزام؟  •

تم تحديد التزام قوي وواضح بأساليب البيئة الزراعية واإلنتاج التي  

تفيد الناس والكوكب واالزدهار. كما يلتزم المنتجون بتشجيع سالسل 

القيمة الشاملة التي تمنح المزارعين والصيادين والرعاة وغيرهم من  

المنتجين المزيد من القوة السوقية من خالل منظماتهم وتعاوناتهم. تم  

عتراف بالمنتجين الشباب والنساء كعامل حاسم للتغيير في تحويل  اال

أنظمتنا الغذائية. يلتزم المنتجون أيًضا بالمشاركة بنشاط في الحلول 

القائمة على األدلة والمدعومة بالتكنولوجيا لتحويل النظام الغذائي 

كشركاء متساوين. كان منتجو األغذية أول من اختبر تأثيرات التغير  

خي، ومن ثم نفذوا سلسلة من استراتيجيات التصدي للمخاطر التي المنا

 تجعل نظمهم الغذائية أكثر مرونة. 

 ما الذي يود المنتجون أن يروا اآلخرين ملتزمين به؟  •

لكي يؤدي المنتجون دوًرا نشطًا في تحويل النظم الغذائية، يُطلب إلى 

المنتجون،  المستهلكين أن يفهموا على نحو أفضل التحدي الذي يواجهه

ال سيما فيما يتعلق بالتكلفة اإلجمالية إلنتاج الغذاء، وهناك حاجة إلى 

حلول مفيدة للطرفين لضمان السعر العادل والقدرة على تحمل تكاليف 

الغذاء. يجب أن تلتزم الحكومات بوضع سياسات أكثر استهدافًا قائمة  

ين، وتشمل  على الحقوق، وتستند إلى األدلة، وتفي باحتياجات المنتج

المجاالت المحددة المذكورة تأمين حقوق المنتجين فيما يتصل  

بمواردهم الطبيعية، والبنية التحتية، واستقرار األسعار، والحواجز  

التجارية، ودعم منظمات المنتجين األقوى، واالنتقال إلى اإليكولوجيا 

الزراعية. وتُحث الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على االلتزام 

مان حصول المنتجين على عائد مالي عادل، وبذل الجهود لضمان  بض

أال تؤدي تجارتهم إلى تهميش صغار الصيادين أو المزارعين. وثمة 

حاجة إلى دعم من األوساط العلمية والتكنولوجية لزيادة االستثمار في 

البحوث والتكنولوجيا، بالشراكة مع المنتجين، مما يساعد على تحسين 

ءة أنشطة الزراعة وصيد األسماك مع احترام المعارف  إنتاجية وكفا

الزراعية التقليدية ومعارف السكان األصليين، فضال عن جعل البيانات  

أيسر منااًل للمزارعين والصيادين والرعاة وغيرهم من المنتجين الذين 

   ينتقلون إلى البيئة الزراعية. 

يطلب   له؟ما الذي يحتاجه المنتجون لرؤية العالم يتوقف عن فع •

المنتجون إلى العالم أن يكف عن اعتبارهم جزًءا من المشكلة، وأن 

يعترف بهم باعتبارهم جزًءا رئيسيًا من الحل. كما يطالب المنتجون 

العالم بالكف عن االستهانة بمعارف المنتجين وخبراتهم، ولكن  

معاملتهم كخبراء ودعوتهم إلى الجلوس إلى طاولة القرار. وأثيرت  

ية في الكف عن استخدام سياسة عامة واحدة تناسب رغبة قو

الجميع، ونهج سياسة من أعلى إلى أسفل تجاه المنتجين، مع التأكيد 

على الحاجة إلى دفع التكاليف الحقيقية للمواد الخام والغذاء. كما 

يطلب المنتجون التوقف عن التحكم في سلسلة قيمة النظام الغذائي 

علة القوية دون مراعاة صوت من عدد قليل من الجهات الفا

 المنتجين على مستوى القاعدة الشعبية وحقوقهم واحتياجاتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UOEmE4Hcaw&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=14&t=273s
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، المبعوثة الخاصة لمؤتمر قمة النظم الغذائية وأندرو شوارتز، مدير االستدامة والشؤون العالمية في مركز أخالقيات  : الدكتورة أغنيس كاليباتاعُقِّد من قِّبل

 األرض

 192إجمالي المشاركين: 

 / https://summitdialogues.org/dialogue/41494 صفحة حدث الحوار:

  شاهد االفتتاح
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  2021أيلول/سبتمبر  2| حوار عالمي 

 

 السياق 

 

ن المنظمات الدينية ومجتمعات الشعوب   سغ الحوار إل الجمع بي 
هم ممن يرتكز عملهم عىل القيم والروحانيات والذين يلعبون   األصلية وغت 

ي 
وأبرز الحوار العالقة   التحول المستدام للنظم الغذائية. دوًرا أساسًيا فن

ن البشر والبيئة، وأهمية السغي إل تحقيق العدالة، والكرامة   المقدسة بي 
ام؛ والتقاسم والرعاية والتضامن المتبادل؛ وتحمل   اإلنسانية، واالحتر

  المسؤولية والمساءلة أمام بعضها البعض. 

 

 

ي 
 الحوار النقاط البارزة فن

 الحقوق والمسؤولية والعالقات •
أشار المشاركون إل أهمية ضمان أن تكون النظم الغذائية شاملة 
ام حق كل  ي ذلك احتر

ألصوات الناس، وإبراز األخالقيات، بما فن
ي المجتمع؛  

ي والمغذي كفرد وفن
ي الحصول عىل الغذاء الكافن

شخص فن
ي والتغ

ذية والنظام ونهج سلسلة القيمة الذي يضمن األمن الغذاب 
ي الصحي وسبل العيش الالئقة عت  النظم الغذائية. يجب عىل  

الغذاب 
ي الحب والضغط  

المجتمعات الدينية التحدث عن الحقيقة فن
ة(  ن )أصحاب الحيازات الصغت  ن المهمشي  والدعوة لدعم المزارعي 
كات  ي مواجهة وتحدي احتكار حفنة من الشر

ن فن ن المحليي  والمنتجي 
ي لديها 

ى النر ي العالم.  الكت 
 سيطرة غت  متناسبة عىل النظم الغذائية فن

 إنشاء بيئة متكاملة •
ن لهذه األرض، وال نأخذها كأمر مسلم به، ونضمن أن  أن نكون ممتني 
ي  
ن عىل الرب  ح فن كت   من التر

ً
ي المركز، بدًل

ي الناس، والكوكب فن
نهجنا يبقر

ذية كثت  من األحيان. إن اتباع نهج ال يضن بالبيئة عند إنتاج األغ
ها واستهالكها، وضمان االستدامة، وإدارة الموارد بشكل  ن وتجهت 

ان والذين يحتاجون إل الغذاء،   جيد، وممارسة المهارة، ورعاية الجت 
، والكوكب، األمر الذي يدعو إل تغيت  أوسع  ن /المنتجي  ن والمزارعي 

 للنظام يتطلب خيارات شخصية يومية. 
 
 التمويل المستدام واألسواق العادلة •

نطوي التخصيص العادل للتمويل باعتباره عملية قائمة عىل  ي
المجتمع المحىلي عىل تحويل السياسات الرامية إل ضمان توافر  

ي  
ن أن يعيشوا حياة مستدامة وال يقعوا فن الموارد حنر يتسنن للمزارعي 
 من التجارة 

ً
ا وعادلة بدًل

ً
ك الديون؛ و إقامة تجارة أكتر إنصاف شر

حويل السياسات ومعالجة اختالالت القيمة عت  الحرة العشوائية؛ وت 
ن من إضافة قيمة   ن المحليي  ن المنتجي  سلسلة القيمة الغذائية وتمكي 

 إل منتجاتهم وكسب المزيد من الدخل من منتجاتهم. 
اكات وتبادل المعرفة والتكنولوجيا •  الشر

: معالجة التباينات   اكة وتقاسم المعرفة األفضل ما يىلي
تشمل الشر
امها،  التكنولو  اف بالمعارف المحلية والتقليدية واحتر جية، واالعتر

ن الغلة،  ن عىل بذور عالية الجودة لتحسي  وضمان حصول المنتجي 
وتعزيز دراسة ونشر سالسل القيمة المحلية، والنظم  

 الغذائية المحلية الناجحة. 
 السالم واالستدامة  •

العمل من أجل السالم ونحو سالمة وأمن جميع 
ي األغذية، اعات   منتح  ن ي مناطق التن

وخاصة لمن هم فن
ي من األزمات والضاعات، حيث تتأثر األنشطة الزراعية 

ي تعابن
النر

ي للبلد/المنطقة.  
ا، مّما يهدد األمن الغذاب  ً ن تأثًرا كبت  وحياة المزارعي 

ي جميع األمور،  
تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي عىل صنع القرار فن

ىل جميع المستويات، والسغي  وتشجيع ااألنشطة الشعبية والدعوة ع
لحماية حياة ورفاه النشطاء وقادة المجتمع، الذين تتعرض حياتهم 
ي الغذاء والماء وسبل كسب 

للتهديد، وهم يدافعون عن الحق فن
 الرزق. 

 اإلجراءات الفردية لتغيت  األنظمة  •
ال يقتض تحول النظم الغذائية عىل األنظمة فحسب، بل يتعلق 

ا باإلجراءات ال 
ً
فردية. علينا أن نتغت  شخصًيا لتحقيق هذا  أيض

ن فقط عىل النظم دون معالجة عاداتنا  كت  التحّول، حيث ال يمكننا التر
ي للمجتمعات الدينية وأصحاب العقيدة أن يشكلوا 

الخاصة. ينبغن
، وأن تكون نشًطا  1قناعاتنا تجاه اآلخرين:  ن . المشاركة مع المحتاجي 

ي مجتمعهم؛ 
ن عىل العمل  ت -. قادة اإليمان 2فن شجيع جمهور المؤمني 

   بعدل. 

https://www.facebook.com/UNFoodSystems/videos/365980568350466
https://www.facebook.com/UNFoodSystems/videos/365980568350466
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