
الدليل التفصيلي
لمنظمي الحوارات المستقلة



مرحًبا بك في الدليل 
التفصيلي لمنظمي حوارات 

قمة النظم الغذائية 
المستقلة 

ونتوجه إليك بجزيل الشكر لتوليك هذا الدور القيادي األساسي في 
مجتمعك. ونأمل أن تجلب رحلتك كمنظم للحوار روابط وأفكار 

وفرص جديدة لتمكين أصحاب المصلحة المتعددين من تشكيل نظم 
غذائية ستوفر الرعاية لجميع الناس وللكوكب. 

أمانة قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية
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تشجيع التغيير في 
النظم الغذائية من 

خالل الحوار
في سبتمبر 2021، سيعقد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اجتماع قمة 

النظم الغذائية األول إلطالق إجراءات جديدة وجريئة لتحويل الطريقة التي ينتج بها 
العالم الغذاء ويستهلكه، بهدف تحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة 

عشر. ويوجد تشجيع للناس في كل مكان على المشاركة في هذه القمة التاريخية 
والمساهمة كأصحاب مصلحة أساسيين في النظم الغذائية للعالم.

تعد حوارات القمة المستقلة وسيلة مهمة لمشاركة المواطنين وجزًءا رئيسًيا من عملية 
القمة. وُتوجه الدعوة إلى كل من لديه اهتمام بالنظم الغذائية لحضور حوار قمة النظم 

الغذائية المستقلة. وتحشد الحوارات المستقلة، المحلية وذات القيادة المحلية والقابلة 
للتكيف بشكل كامل مع السياقات المختلفة، الحلول المستدامة لتعزيز النظم الغذائية 
المحلية والعالمية. وتستطيع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، التي تتضمن 

النشطاء الشباب وزعماء السكان األصليين والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
والصيادين والعلماء وقادة األعمال، أن تضمن أن تحدد حواراتك أقوى الطرق لجعل 

النظم الغذائية أكثر استدامة وإنصاًفا للجميع. واألهم من ذلك، توفر الحوارات الفرصة 
للمواطنين في كل مكان للمساهمة بشكل مباشر في رؤية القمة وأهدافها الطموحة.
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 وسوف ُتعقد الحوارات المستقلة للمتابعة بعد 
القمة، لبناء الزخم الخاص بااللتزامات لدفع تحول 

النظم الغذائية المحلية والوطنية.    

سبتمبر 2021
قمة األمم المتحدة للنظم 

الغذائية

تموز 2021
جتماع ما قبل القمة

نوفمبر 2020
بدأ برنامج حوار القمة 

من الممكن أن تتخذ الحوارات المستقلة عدة أشكال، وفًقا للشكل األكثر مالءمة 
لمجتمعك ودائرتك—من ندوة عبر اإلنترنت )ويبينار( إلى اجتماع مفتوح إلى 

اجتماع غير رسمي ألفراد المجتمع. ويعتبر الطلب الوحيد للقمة مراعاة تطبيق 
ثالث سمات رئيسية عبر كل هذه األشكال: تحترم جميع الحوارات مبادئ المشاركة 

الخاصة بالقمة؛ وتتضمن محادثات منظمة بين المجموعات ذات وجهات النظر 
المختلفة؛ وتساهم في عملية القمة من خالل نموذج مالحظات رسمي، وفًقا للموضح 

أدناه.

بينما يتم تحميل نماذج المالحظات الرسمية إلى بوابة حوارات القمة، فسوف تسعى 
نتائج الحوارات المستقلة إلى توفير المعلومات لعملية القمة والمساعدة في توجيه 

العمل الفردي والجماعي نحو مستقبل غذائي مستدام ومنصف وآمن. وسوف 
تساهم ملخصات الحوارات في المجاالت الخمسة ذات األولوية للقمة، أو مسارات 

العمل، باإلضافة إلى األعمال التحضيرية لمجموعاتها العلمية واالستشارية، وشبكة 
المناصرين وغيرها من هياكل دعم القمة.

يعتمد نجاح قمة النظم الغذائية لعام 2021 على مشاركة المواطنين من جميع أنحاء 
العالم، وعبر مجموعة متنوعة من وجهات النظر والقطاعات. وتسهل الحوارات 

المستقلة هذه المشاركة بطريقة تسترشد بقيم التنمية المستدامة وتستنير بالعلم 
والخبرة. ويستطيع الناس في كل ركن من أركان العالم من خالل المشاركة في 

برنامج الحوارات، المساهمة في هذه القمة الهامة. 

الجدول الزمني

مسارات 
العمل

1
ضمان حصول 

الجميع على طعام 
مأمون ومغذ

2
التحول إلى أنماط 

االستهالك المستدامة

3
تعزيز اإلنتاج ذي 

األثر اإليجابي على 
الطبيعة

4
تعزيز سبل العيش 

المنصفة

5
بناء القدرة على الصمود 

في مواجهة الضعفات 
والصدمات والضغوط
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سجل في Take Part Zone )منطقة المشاركة( على بوابة حوارات القمة 
)واشترك عند وجودك على الموقع في النشرة اإلخبارية(. ويمكنك العثور في 

Take Part Zone )منطقة المشاركة( على الموارد الرئيسية والمواد التكميلية 
لمساعدتك. اقرأ الدليل المرجعي لمنظمي الحوار وهيئ نفسك للتعرف على مبادئ 

المشاركة الخاصة بالقمة.

اإلرشادات لمنظمي 
الحوارات المستقلة 

يعد منظمو الحوارات المستقلة بمثابة عوامل التغيير األساسية الذين يجمعون أصحاب 
المصلحة المحليين ويتولون الدور القيادي في القضايا التي تؤثر علينا جميًعا. ويتمتع 
المنظمون بدرجة كبيرة من الحرية في تحديد محور الحوار ويمكنهم تكييف طريقة 

قياسية لتناسب احتياجاتك. ويهدف الدليل التفصيلي التالي إلى مساعدتك. 

يتوفر التدريب لمنظمي الحوار المستقل. وُيكمل هذا التدريب الموارد المتاحة على 
البوابة، ويمنحك الوصول إلى التلميحات والنصائح وأفضل الممارسات. ويمكن العثور 

على التفاصيل بشأن جلسات التدريب وكيفية التسجيل في Take Part Zone )منطقة 
المشاركة( هنا. استكشف البوابة لتعرف ما إذا كان يجري التخطيط لحوارات أخرى في 
منطقتك. وقد ترغب أيًضا في التواصل مع منظمي الحوار المستقل اآلخرين في بلدك أو 

منطقتك أو موضوع الحوار.
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حدد المشاركين ووجه لهم الدعوة. تكون الحوارات ذات مغزى أكبر عندما تشمل 
مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يشاركون في نقل الغذاء من المنتج إلى 
المستهلك. وقد تشمل المهنيين الذين يعملون من أجل صحة وتغذية النساء واألطفال، 
وكذلك األفراد الذين يساعدون في حكم األقاليم، وحماية سبل العيش، وتعزيز القدرة 

على الصمود، وتجديد النظم البيئية، والمشاركة في العمل المناخي، وإدارة المياه العذبة 
وخطوط السواحل األمامية والبحار والمحيطات. وقد ينتمون إلى مؤسسات صغيرة أو 
متوسطة أو كبيرة أو منظمات مجتمعية أو جامعات أو مدارس وغيرها؛ وقد يكون من 
بينهم أيًضا أعضاء من مجموعات أصحاب المصلحة األكثر ضعًفا بما في ذلك النساء 

والشباب والشعوب األصلية والمهاجرين. ومن الضروري أن يشجع منظمو االجتماعات 
العالقات بين مجموعات أصحاب المصلحة، ال سيما الذين من المحتمل أن تكون لديهم 
مواقف مختلفة بشأن قضايا النظم الغذائية )على سبيل المثال، المزارعين وخبراء البيئة 

وتجار األغذية بالتجزئة والمدافعين عن المستهلكين(.

يمكنك استخدام أدوات Take Part Zone )منطقة المشاركة( لإلعالن عن حوارك 
ودعوة المشاركين. 

خطط الجوانب اللوجستية للحوار. قد ال تكون االجتماعات وجًها لوجه في العديد من 
األماكن ممكنة إما بسبب خطر جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( أو تحديات أخرى. 

وقد يرغب المنظمون في استخدام التطبيقات التي تسمح بعقد االجتماعات عبر اإلنترنت، 
ويبحثون في كل وقت عن طرق لتجنب استبعاد تلك المجموعات التي يمثل االتصال 

تحدًيا بالنسبة لها. 

نظم البرنامج، بما في ذلك الضيوف الخاصين والجلسات العامة وتكوين مجموعات 
المناقشة. ويتضمن هذا العمل إعداد موضوعات المناقشة وتخطيط مجموعات المناقشة. 
وتأكد من الحفاظ على التنوع في كل مجموعة مناقشة، وأن تقصر كل مجموعة بشكل 

مثالي على 10-8 مشاركين. وحدد ميسرين لكل مجموعة مناقشة وشجعهم على 
المشاركة في واحدة من فرص التدريب الجماعي )يمكن أيًضا تحديد مدوني المالحظات 
واالنضمام إلى التدريب(. وتأكد من إطالع جميع الميسرين بشكل كامل على المعلومات 

قبل الحوار. 

اختر محور تركيز لحوارك. وسوف تركز بعض الحوارات المستقلة على النظام الغذائي 
بأكمله، بينما قد يكون تركيز البعض اآلخر أكثر تقييًدا—مثل الروابط بين منتجي 

األغذية والمستهلكين أو طرق تقليل المخاطر المرتبطة بإنتاج الغذاء. وقد يكون التركيز 
بدالً من ذلك على الروابط بين األهداف الخمسة للقمة أو إمكانية العمل التعاوني على 

مسارات العمل الخمسة. وقد يكون التركيز على القضايا الشاملة مثل السياسات والتمويل 
واالبتكار ومعرفة السكان األصليين وتمكين النساء والشباب والفئات المهمشة. ومن 

الممكن أن يركز الحوار بدالً من ذلك على جوانب محددة للنظم الغذائية في مكان معين 
أو تحٍد خاص للنظم الغذائية، مثل تغير المناخ أو جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. 

 Take Part ويجب أن يشير عنوان الحوار إلى محور التركيز عند اإلعالن في
Zone )منطقة المشاركة( التي ستظهر بعد ذلك في الحوار على بوابة حوارات القمة.
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أرسل المالحظات عبر نموذج المالحظات الرسمي. من األفضل إشراك الميسرين في 
هذه العملية وتضمينهم في المناقشات قبل االنتهاء. وسوف ُتجمع كل المالحظات التي 

تتلقاها أمانة القمة باستخدام هذا النموذج وإتاحتها للفريق العلمي لقمة األمم المتحدة للنظم 
الغذائية، ومسارات العمل، وفرقة العمل واللجنة االستشارية التابعة لألمم المتحدة، من 
بين هياكل دعم أخرى لمؤتمر القمة. وستكون مخرجات الحوار مفيدة في التحضيرات 
الجتماع ما قبل القمة في يوليو 2021 والقمة نفسها في سبتمبر. ويمكن العثور على 

المزيد من التفاصيل حول نموذج المالحظات الرسمي هنا.

خصص وقًتا لالحتفال بمساهمتك في القمة ولتحسين نظمنا الغذائية. وتعد القيادة التي 
أظهرتها في تنظيم الحوار هي بالضبط نوع العمل الذي يحتاجه العالم إذا أردنا تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. مع من يمكنك مشاركة مالحظاتك الرسمية 
لتعزيز هذه المعرفة؟ هل شاركتها على منصة مجتمع قمة النظم الغذائية؟ أخيًرا، قد 

تفكر فيما إذا كنت ترغب في استضافة حوارات أخرى، سواء قبل القمة أو بعدها. هل 
المشاركون في الحوار مهتمون بالعمل على مبادرة معينة أو بااللتزام بعمل مستقبلي؟ 

هل يمكنك التواصل مع اآلخرين الذين يجرون حوارات مماثلة؟  

نظم الحوار. تأكد من وجود متسع من الوقت للمناقشة ووقت للتفكير في نتائج مجموعات 
المناقشة. وتأكد من حصاد النتائج لمجموعات المناقشة خالل اليوم. وقد ترغب في 
 Facilitator Discussion Group" أن يضع مدونو المالحظات النتائج في

Template" )نموذج مجموعة مناقشة الميسر( المتاح مع جميع المواد المتوفرة في 
Take Part Zone )منطقة المشاركة(. حًظا موفًقا. 

7

89

©IFAD/Paolo Marchetti

©IFAD/Cristóbal Corral

un.org/ar/food-systems-summit/dialogues/independent7

https://summitdialogues.org/overview/official-feedback-to-the-summit/
http://www.un.org/ar/food-systems-summit/dialogues/independent


نيكراشملل قيقدلا رايتخالا
تجمع الحوارات الناجحة مجموعة متنوعة من األصوات، ال سيما تلك 

التي تم تهميشها تقليدًيا.

 المكونات الرئيسية
لحوار ناجح

ديجلا ةعومجملا مجح
يجعل وجود أكثر من 100 مشارك إدارة الفعالية عملية صعبة. ويجب أن 

تكون مجموعات المناقشة المكونة من 8 إلى 12 فرًدا هي قلب الفعالية.

ةلصلا تاذ ةشقانملا تاعوضوم
 يجب أن تكون موضوعات المناقشة إيجابية وتطلعية، لكن يجب أال 

تتجنب القضايا المعقدة. ويجب عليهم االعتراف بالمقايضات ومراعاة 
المناقشات السياسية النشطة.

نولاعفلا ةشقانملا ةداق
 يشجع القادة األقوياء العالقات الجديدة، ويضمنون سماع صوت كل فرد 
في المجموعة، ويساعدون المجموعة على التعامل مع القضايا الخالفية 

بشكل بناء.

ةيوقلا ةيتسجوللا بناوجلا
 يجب أن يحصل المشاركون على جميع المعلومات ذات الصلة مسبًقا، 

ويجب أن يكونوا قادرين على االنضمام إلى المناقشات بسهولة، سواء تم 
عقد االجتماع عبر اإلنترنت أو شخصًيا.

عامتجالل مهلم ريطأت
من الممكن أن توفر الخطابات االفتتاحية والختامية القصيرة والمؤثرة 
السياق السياسي واالستراتيجي وتحدد االتجاه العام للمناقشات البناءة.

قيقد يعيمجت صخلم
 يجب على منظمي االجتماعات، باستخدام نموذج المالحظات الرسمي، 
إعداد ملخص تجميعي بعد الحوار ال يلتقط فقط ما قيل، لكنه يلتقط أيًضا 

الحالة المزاجية للحوار وروحه.
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 أين تحصل على المزيد 
من المعلومات

تتوفر معلومات تفصيلية حول حوارات قمة النظم الغذائية من خالل موقع ويب حوارات القمة 
على العنوان Summitdialogues.org. وهو المكان الذي يسجل عليه المنظمون، ويصلون 
من خالله إلى النصائح، ويرتبون للمشاركة في البرامج التدريبية، ويقومون بتحميل المالحظات 

الرسمية بمجرد انتهاء حواراتهم ويتلقون منه التحديثات عبر الرسائل اإلخبارية المعتادة.

هذا الدليل التفصيلي وثيقة قابلة للتعديل ويكمل الموارد األخرى الموجودة على موقع ويب 
  .info@summitdialogues.org حوارات القمة. يرجى إرسال أي تعليقات إلى

#summitdialogues
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