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 الخلفية - أوال

قمة  مؤتمر سيعقد األمين العاموعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، ، 2021 خريف عامفي  -1

وسيعقد . 2030من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  "العمل من عقد" في إطارلنظم الغذائية ا

ت الثالث التي تتخذ من وقد التزمت المنظما .2021لقمة في روما في يوليو/تموز مؤتمر ااجتماع تحضيري ل

بتوفير دعم  - وبرنامج األغذية العالميومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الصندوق،  - لهاروما مقرا 

تعبئة عامة على نطاق للانطالقة القمة مؤتمر يشكل  . وسوفالتحضيري هاجتماعو القمةمؤتمر  كامل لتنظيم

المستدامة،  يةائنظم الغذاللتعزيز  تنفيذأن ينجم عنها التزامات قابلة لل، والتي يتوقع يةائنظم الغذالواسع حول 

 .هاواالستثمار في والمكيّفة مع تغير المناخ ،الصامدةوالشمولية، و

ها المبعوثة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة الدكتورة رأسقمة النظم الغذائية، التي ت مؤتمر وقد أنشأت أمانة -2

Agnes Kalibata ،:هيكال تنظيميا محددا لدعم العملية بأكملها 

األمين العام  ة، نائبAmina Mohammed. توفر اللجنة، التي ترأسها السيدة اللجنة االستشارية (1)

لقمة. وتشمل مؤتمر ابشأن التطوير والتنفيذ الشاملين ل وتعقيباتتوجيها استراتيجيا لألمم المتحدة، 

ممثلي الدول األعضاء، وكبار مسؤولي وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية األخرى، 

 مجموعات أصحاب المصلحة المختلفين.ومجموعة واسعة من الخبراء األفراد من 

، مدير مركز بحوث التنمية Joachim von Braun. هي مجموعة مستقلة برئاسة المجموعة العلمية (2)

كبار الباحثين والعلماء من جميع أنحاء العالم. وأعضاؤها مسؤولون عن ضمان في جامعة بون، تضم 

 القمة ونتائجه. مؤتمر ستند إليهيقوة، واتساع، واستقاللية العلم الذي 

األمم المتحدة  مسؤولة عن ضمان المشاركة االستراتيجية والمنسقة لمنظومة األمم المتحدة فرقة عمل (3)

القمة وعمليتها التحضيرية. وترأسها المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، مؤتمر طوال مدة 

Inger Andersenالبنكوكذلك ، ، وتضم في عضويتها كيانات من سائر منظومة األمم المتحدة 

في  الرئيس فرقة العمل منظمات متعددة األطراف أخرى. ويمثلوالدولي، وصندوق النقد الدولي، 

 لقمة.مؤتمر االلجنة االستشارية ل

 واألعمالالعلم،  مجاالتمن  جهات فاعلة رئيسية. هناك تسعة مسارات عمل تجمع بين مسارات العمل (4)

األكاديمية، باإلضافة إلى المزارعين، والشعوب  األوساط، والرعاية الصحية، و، والسياساتالتجارية

األصلية، ومنظمات الشباب، ومجموعات المستهلكين، والناشطين البيئيين وغيرهم من أصحاب 

في مواضيع حاسمة  تتعمق 1مسارات عمل. وخمسة من مسارات العمل هذه هي المصلحة الرئيسيين

تغيير تركز  عواملأربعة  المتبقية من ةربععمل األمسارات اللتنمية النظم الغذائية للمستقبل. وتتألف 

  على المجاالت الشاملة المتمثلة في التمايز بين الجنسين، والتمويل، واالبتكار، وحقوق اإلنسان.

 القمة:مؤتمر قمة النظم الغذائية ما يلي كنتائج متوخاة من  مؤتمر حددت أمانة -3

. وسينجح 2030تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  اتخاذ إجراءات هامة وإحراز تقدم يمكن قياسه نحو (1)

مؤتمر القمة في تحديد الحلول والقادة، وتوجيه نداء للعمل على جميع مستويات النظام الغذائي، بما في 

 .والمواطنين ،والشركات ،ذلك الحكومات الوطنية والمحلية

                                                      

 مأمون ومغذ طعامضمان حصول الجميع على  - 1-مسار العمل 1

 مستدامةالستهالك الإلى أنماط ا التحول - 2-مسار العمل

 ذي األثر اإليجابي على الطبيعةتعزيز اإلنتاج  - 3-مسار العمل

 المنصفةتعزيز سبل العيش  - 4-مسار العمل

  الضعف، والصدمات، والضغوط في مواجهةبناء القدرة على الصمود  - 5-مسار العمل
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وكيف يمكن لذلك أن يساعدنا  إذكاء الوعي ورفع مستوى النقاش العام بشأن إصالح نظمنا الغذائية (2)

 .جميعا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ إصالحات جيدة تفيد الناس والكوكب

لتوجيه الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يسعون إلى االستفادة من نظمهم  إطاروضع  (3)

من  رطة طريق لما يلزم تحقيقها اإلطار بمثابة خاهذ يكونالغذائية لدعم أهداف التنمية المستدامة. وس

 واستدامة. إنصافاأكثر نظم غذائية بناء  أجل

القمة في دفع اإلجراءات الجديدة  مؤتمر إنشاء نظام للمتابعة واالستعراض لضمان استمرار نتائج (4)

والمعارف؛ وسيقوم أيضا بقياس  ،والدروس ،والتقدم المحرز. وسيتيح هذا النظام تبادل الخبرات

 .القمة مؤتمر وتحليل أثر

 قمة النظم الغذائية حتى هذا التاريخ مؤتمر مشاركة الصندوق في – ثانيا

الصندوق هو المؤسسة اإلنمائية المتعددة األطراف الوحيدة التي تركز حصرا على تحويل االقتصادات الريفية  -4

صة من وكاالت األمم هويته الفريدة كمؤسسة مالية دولية ووكالة متخصيؤدي الصندوق، بوالنظم الغذائية. و

إعطاء صوت للفقراء، والمزارعين على نطاق صغير، ب ةالدولي مجال التنميةالمتحدة، دورا رئيسيا في 

 والمنتجين، والنساء، والشباب، والشعوب األصلية، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

كجزء من التوجه االستراتيجي فإنه يخطط، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لجهوده  الصندوق يكثف بينماو -5

 علىمليون شخص في السنة  40، أي مساعدة 2030للتجديد الثاني عشر لموارده، لمضاعفة أثره بحلول عام 

قيمة التوسيع برنامج عمل الصندوق، وتعزيز الفعالية اإلنمائية للصندوق وبتحقيق ذلك  جريزيادة دخلهم. وسي

لصالح زراعة المعّزز لتأقلم ابرنامج  -برنامجين جديدين ب العمل جريالمال المنفق. وعالوة على ذلك، يمقابل 

يحققان أثرا إضافيا مباشرة من خالل  –أصحاب الحيازات الصغيرة، وبرنامج تمويل القطاع الخاص 

 استثماراتهما، وكذلك من خالل أوجه التآزر مع برنامج القروض والمنح.

لمؤتمر السادس والعشرين لألطراف في مثل ا ،قمة النظم الغذائية، إلى جانب المنتديات األخرى مؤتمر وفريو -6

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، منصة هامة يمكن للصندوق من خاللها تعزيز توجهه 

 .2030لتحقيق خطة عام  االستراتيجي، وتقديم دعم ملموس

لنظم الغذائية منذ البداية، وساهم في المحادثات المبكرة عند تشكيل المفهوم، ولعب قمة ا مؤتمر الصندوق وأيد -7

روما، فإن الصندوق عضو في يين في األخر ينللوكالت. وكما هو الحال بالنسبة أتى ثمارهدورا قياديا عندما 

قمة النظم الغذائية  مؤتمر والمجموعة غير الرسمية ألصدقاء اللجنة االستشارية، وفرقة عمل األمم المتحدة،

الذين يدعمون العملية  2ركون للدول األعضاءاالمجموعة المنسقون المشالتي يوجد مقرها في روما. ويقود 

ألفكار ا ختبارال واسطةلقمة من خالل تيسير تبادل المعلومات بين األعضاء، والعمل كمؤتمر االتحضيرية ل

  قمة النظم الغذائية.مؤتمر ر الثالثة ألمانة اا بصفتها المق، وربط روما، ونيروبي، ونيويورك مع بعضهالجديدة

قمة النظم الغذائية، يلعب الصندوق دورا فريدا في العمل بشكل وثيق مع قيادة األمم مؤتمر وضمن عملية  -8

واضطلع المتحدة، وفرادى الدول األعضاء، ومجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

عدد من األدوار القيادية في مسارات بالوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها،  باعتباره وكالة منالصندوق، 

والصندوق تغيير التمويل، وشبكة المناصرين.  عامل، وكعضو في 4العمل، على سبيل المثال في مسار العمل 

 مع منظمةويعمل بشكل وثيق  – ةمنصفالسبل العيش  تعزيز - 4لمسار العمل  الرائدةهو وكالة األمم المتحدة 

CARE،  ورئيس مسارات العمل، ونواب رؤساء المركز العالمي لألسماك، والتجمع العالمي لشباب الشعوب

                                                      

)ماليزيا(؛  Malik Melvin)ألمانيا(؛ و Ulrich Seidenberger)كندا(؛ وهشام بدر )مصر(؛ و Alexandra Bugailiskisهؤالء هم:  2

الرئيس المستقل لمجلس منظمة ) Khalid Mehboob)هولندا(؛ وHans Hoogeveen )المكسيك(؛ وBenito Jiménez Sauma و

 )نائبة الرئيس المساعدة، دائرة العالقات الخارجية والحوكمة، الصندوق(.Marie Haga األغذية والزراعة(؛ و
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 ،قدم الصندوقو. 4مسار العمل  ادةيقمجموعة من األصلية التابع لألمم المتحدة، باإلضافة إلى أعضاء آخرين 

شارك  هقضايا سبل العيش المنصفة، ولكن، دعما تقنيا ليس فقط بشأن 4لمسار العمل  الرائدة وكالةالبصفته 

تعيين جهات اتصال لكل مسار لضمان تمثيل اهتمامات أيضا بنشاط في مسارات العمل األخرى، بما في ذلك 

عدة  تشملالصندوق. كما يقوم الصندوق بنشاط بقيادة والمشاركة في مجموعة واسعة من الحوارات التي 

واإلنصاف مواضيع في مجاالت الزراعة الريفية المتعلقة بالمزارعين على نطاق صغير، والشعوب األصلية، 

 الوصول.توفر سبل ، والقضايا المتعلقة بالتمويل، وال سيما فيما يتعلق بمسألة ، والشبابالجنساني

تقرير  قمة النظم الغذائية، مؤتمر كجزء من مساهمته المتعلقة بالمعرفة والسياسات فييصدر الصندوق، و -9

بشأن النظم الغذائية من أجل االزدهار الريفي: االستثمار في سبل العيش المتنوعة  2021لعام التنمية الريفية 

هو مطبوعة الصندوق الرائدة، في الفترة وتقرير التنمية الريفية،  يصدر. وسوف وريادة األعمال للجيل القادم

قمة النظم الغذائية.  مؤتمر الغذائية، وسيسهم في مدخالت الصندوق في مناقشاتقمة النظم  مؤتمر التي تسبق

وباإلضافة إلى ذلك، سوف تنعكس المعرفة التشغيلية للصندوق، المبنية على شراكاته وحواره مع سكان الريف 

من الفقر وتأمين سبل  التخلصأن إلى  2021تقرير التنمية الريفية لعام  ويشيرالمناقشات. في مشاركته في 

الفقراء، حصرا من خالل الزراعة على نطاق معظم سكان الريف بالنسبة إلى ، ماتحقيقهكريم ال يمكن العيش ال

فرص لسبل عيش منصفة لسكان الريف في منتصف مسار النظام  سيزداد التركيز على إيجادصغير. وبالتالي، 

ولكن في نفس الوقت، سيبقى  .ستفادة من الفرص هناكالغذائي، بين اإلنتاج واالستهالك، وتجهيزهم لال

محوريا. وسوف يوفر تقرير التنمية الريفية إطارا للتفكير على نطاق صغير  المستدامة الزراعةاالستثمار في 

ساس. وترد الرسائل الرئيسية المنبثقة عن األ هذا يجاد طرق عملية لتحويل النظم الغذائية علىإلالمبتكر، و

 في اإلطار أدناه. التنمية الريفية تحليل تقرير
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 1اإلطار 

 2021لعام  تقرير التنمية الريفيةالرسائل السياساتية المنبثقة عن 

  تمكين فئة دينامية جديدة من رواد أعمال األغذية الزراعية كأساس لخلق سبل عيش شمولية  تقرير التنمية الريفيةيتوخى

 .المتوارث عبر األجيال الفقر، والجوع، وسوء التغذية حلقةفي المناطق الريفية، مما يساعد على كسر 

  معظم القيمة االقتصادية في نظام األغذية خارج بوابة المزرعة، وغالبا مع هامش صغير للمزارعين يتم توليد

من واالحتفاظ بها واالقتصادات الريفية. وللتغلب على الفقر وعدم المساواة الريفيين، يحب خلق المزيد من هذه القيمة 

 ولذلك،. عيش أفضل وأكثر تنوعاسبل لتحقيق فرص  بشكل عام الريفيةقبل المنتجين على نطاق صغير واالقتصادات 

 .جديدةو ومتنوعة مبتكرةنظم الغذائية إمكانات هائلة لتوفير فرص سبل عيش ريفية لفإن ل

 الواقعة بين اإلنتاج واالستهالك من أجل  روعاتوالمشريادة األعمال  تتيحهاالتي  لآلفاق االهتمام يجب إيالء مزيد من

 وإيجاد فرص عمل الئقة خارج المزارع.، التجارية فرص األعمال إتاحةو، تحسين وصول المزارعين إلى األسواق

 الكربون ةالمنخفض اتقتصاداالمزيد من األغذية المغذية، وخدمات النظم اإليكولوجية، وإلى كما أن الحاجة العالمية 

 سبل عيش جديدة ومبتكرة.إليجاد إمكانات كبيرة  تنطوي على

  يجب أن تخلق السياسات واالستثمارات حوافز لريادة األعمال، مسترشدة بمبادئ الشمول واإلنصاف. ويجب أن يصحب

مثل النساء،  األحيانفي كثير من  تُستبعدذلك نُهج موجهة للتغلب على التحديات التي تواجهها المجموعات التي 

 والشباب، والشعوب األصلية.

 في وجه الصدمات على الصمود النظم الغذائية واألسر الريفية  قدرةوتعزيز  يجب أن تكون االستجابة لتغير المناخ

ختالالت السوق( محورية بالنسبة لجدول أعمال تحويل ا، وتفشي اآلفات واألمراض، وظواهر الطقس المتطرفة)مثل 

 الغذائية، مع إيالء اهتمام خاص بالمجموعات الضعيفة.النظم 

  ستلزم تحوالت أساسية في حوافز السوق، واالستثمارات، والسياسات، والحوكمة من أجل التحويل الشمولي لنظم

 ييناألغذية التي تخلق سبل عيش كريمة للجميع؛ وستكون االلتزامات السياسية االستشرافية والجريئة على المستو

 والدولي ضرورية. الوطني

أولوية شاملة بالنسبة للصندوق، وتنطوي على جهود داخلية من قبل األخصائيين التقنيين  والقمة ذمؤتمر و -10

 للصندوق في مجاالت العالقات الخارجية، والتمويل، والبرامج، والسياسات، وغير ذلك. وباإلضافة إلى ذلك،

بشكل استباقي مع ممثلي الدول األعضاء والمجتمع بالعمل  ،رائدةدوره كوكالة  إطار في، أيضاالصندوق يقوم 

وجهات نظر أصحاب ستراعى أيضا القمة،  مؤتمر ومع تقدم التخطيط لمشاركة الصندوق فيالعلمي المستقل. 

 المصلحة هؤالء والمجاالت الشاملة في رسائل الصندوق الرئيسية.

م عدة أحداث لزيادة الصندوق ونظّ  شارك، 2020. منذ خريف عام الدول األعضاء وجهود المشاركة األخرى -11

للتواصل مع الدول األعضاء،  الذي أعطى أولوية ،اختار الصندوققمة النظم الغذائية. و مؤتمر الوعي حول

. كما ضمن الصندوق أن تكون الدول 2020معهم في أكتوبر/تشرين األول  تواصلاجتماع للأن يعقد أول 

التحويلية.  مقترحاتفي تحديد ال 4األعضاء أول من يتشاور معهم بشأن التقدم المحرز في مسار العمل 

 مجموعة أصدقاءة اجتماعات مع ست تد  ق  ي التشاور المذكورتين مع الدول األعضاء، عُ وباإلضافة إلى عمليت  

ركين مجموعة اقمة النظم الغذائية، أنشأت مجموعة المنسقين المش مؤتمر . وكجزء منقمة النظم الغذائية مرمؤت

إلشراك الدول األعضاء في العملية، وجمع األفكار والتعقيبات والدعم من  بمثابة منبر، التي تعمل األصدقاء

 مجموعة أصدقاءاجتماعات إضافية مع  ستةأعضاء الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها. ومن المقرر عقد 

باإلضافة إلى في مارس/آذار وأبريل/نيسان، مع مواصلة عمل الصندوق كمنسق. و قمة النظم الغذائية مؤتمر

القمة. مؤتمر انعقاد حتى و من اآلنمن االجتماعات اإلضافية كبير توقع عقد عدد يُ االجتماعات المقررة، 

رت عن ، والصندوق، وعدة دول أعضاء عبّ 4ة بين رئيس مسار العمل قدت اجتماعات ثنائية إضافيعُ و
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بالدول األعضاء  4وباإلضافة إلى ذلك، رحبت مجموعة مسار العمل  اهتمامها بالمشاركة في عمل المسار.

 .ابتكارية تحديد مقترحاتالمهتمة بالعمل كأعضاء فخريين في مجموعة القادة للمشاركة في 

قمة النظم الغذائية  مؤتمر مع عرض عملية 2020العامة في نوفمبر/تشرين الثاني وبدأت جهود المشاركة  -12

من أهداف التنمية  2تعزيز التنسيق من أجل الهدف للمانحين ) العالميخالل الجمعية العامة للمنتدى 

بعنوان ، االجتماع الرقمي المنعقد خالل المنتدى االقتصادي العالميالمستدامة(، والحوار العام األول خالل 

وقد بدأ هذان الحدثان النقاش حول ما يلزم عمله  ."إجراءات جريئة من أجل الغذاء كقوة من أجل الخير"

، وواحدة شاور مع الجمهورعمليتي ت CARE الصندوق ومنظمةعقد لتحسين النظم الغذائية. وفي وقت الحق، 

االبتكارية  مقترحاتالبشأن تعقيبات اللزيادة عدد أصحاب المصلحة المشاركين، وجمع  مع القطاع الخاص

. مقترحاتلتلك ال 4، وتقاسم التقدم المحرز فيما يتعلق بتطوير مسار العمل العملمسارات إطار  المقدمة في

 عام اللتماس أفكار ووجهات نظر جديدة. استقصاء أجريكما 

قمة  مؤتمر جزء هام للغاية من عملية 3قمة النظم الغذائية مؤتمر . حواراتقمة النظم الغذائية مؤتمر حوارات -13

من أصحاب المصلحة، وجمع األفكار،  واسعةالنظم الغذائية ألنها توفر طريقة فريدة للتواصل مع مجموعة 

 وأهداف التنمية المستدامة. 2030ودعم خطة عام وتوليد اإلجراءات لضمان تحويل النظم الغذائية 

ي عدد من الحوارات حول تحويل النظم الغذائية، ومشاركة وقاد الصندوق، وشارك في استضافة، وشارك ف -14

قمة النظم الغذائية، بما في ذلك الجانب الذي يخص  مؤتمر الشباب، والنساء، والشعوب األصلية في عملية

شارك الصندوق ، الخصوصتعزيز سبل العيش المنصفة. وعلى وجه  – 4التركيز المواضيعي لمسار العمل 

رات ركزت على التمويل والزراعة، كما شارك كبار موظفيه في ستة حوارات إضافية. في استضافة ثالثة حوا

شبكة التمويل واالستثمار ن منها بالشراكة مع ااثن أُعدومن الحوارات التي ساعد الصندوق على تنظيمها، 

، الذي جرى . وركز الحوار األولالزراعية الصغيرة والمتوسطة روعاتألصحاب الحيازات الصغيرة والمش

الشباب إلى التمويل، بينما سيركز الحوار  رواد األعمال الزراعيين، على وصول 2021فبراير/شباط  23في 

معهد النظم الغذائية قد حوار آخر، نظمه وعُ . األعمال اتدئراالثاني، الذي سينظم في أوائل أبريل/نيسان، على 

، كان الصندوق قد شارك في تنظيم أو د هذه الوثيقةإعداوقت في فبراير/شباط. و 12، في من أجل المستقبل

لجنة األمم المتحدة و، Rabobankاستضافة حوارات مع مجموعة واسعة من المنظمات األخرى، بما فيها 

المجلس ، والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، وSunnylandsو ،االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

من أجل التنمية المستدامة، وغيرها. وسوف يعمل الصندوق على نحو وثيق مع  العالمي لألعمال التجارية

، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائيةمصرف التنمية األفريقي، و

، واالتحاد لمياهالمعهد الدولي إلدارة ا، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةواألغذية والزراعة، 

. ويتوقع الصندوق أن يواصل المشاركة بنشاط في استضافة محفل البحوث الزراعية في أفريقيااألفريقي، و

 ودعم حوارات إضافية متى نشأت على مدى األشهر القادمة.

ة في قمة النظم الغذائية، بدعم الحوارات الوطنية المواضيعي مؤتمر كما يقوم الصندوق، باالشتراك مع أمانة -15

، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا الالتينية والكاريبي، وأفريقيا الغربية أفريقيا وشمال األدنى الشرقأقاليم 

. حتى نهاية العام، وربما 2021حتى نهاية مايو/أيار والوسطى. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحوارات الوطنية 

، وفي حاالت عديدة يمستوى الميدانالويتوقع الصندوق أن يواصل دعم الحكومات في تنظيم الحوارات على 

قمة النظم الغذائية،  مؤتمر روما. كما أعلن الصندوق، باالشتراك مع أمانةاألخريين في  ينبالتعاون مع الوكالت

ن ون المنتجين، بما في ذلك المنتجأصوات الماليين متكون فراد لضمان أن عن مبادرة لدعم حوارات األ

للتمكن قمة النظم الغذائية  مؤتمر ن على نطاق صغير، والنساء، والشعوب األصلية، والشباب، ممثلة فيوالريفي

قمة النظم الغذائية، باالعتماد مؤتمر أمانة  تعتزممن اعتماد حلول محددة من أجلهم. وكجزء من هذه المبادرة، 
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 لمنظمات إلجراء حوارات على المستوى المحليمختلف ا، تقديم الدعم المالي لللصندوق األساسيةالبنية على 

 فرادحوارات األ تستمرقمة النظم الغذائية. ومن المتوقع أن  مؤتمر وإدخال نتائجها في قاعدة بيانات حوارات

تساعد أيضا في تنفيذ بل أن النظرات المحلية،  جمعمن المتوقع أال تقتصر فقط على حتى نهاية العام، و هذه

 على المستوى المحلي. المحتملة االبتكارية المقترحات

. وهذه االبتكاريةيتمثل أحد األنشطة الرئيسية لمسارات العمل في تحديد المقترحات . االبتكاريةالمقترحات  -16

تحويل أفضل الممارسات، أو إطار مفاهيمي تفصيلي قادر على  وألتنفيذ، تستند إلى األدلة لإجراءات قابلة 

على  تعمل( 2( تشكل النظم الغذائية؛ )1التي: )األساسية ، والحوافز، والهياكل النماذج التشغيلية أو القواعد

 لتعزيز األهداف العالمية المستدامة. أو عبرها، ،النظم الغذائية ،أجزاء متعددة من

التماس األفكار من أصحاب المصلحة من خالل المشاورات  االبتكاريةترحات المقشملت عملية تحديد و -17

مسار العمل  ادةيق، ومن خالل عدة مناقشات مع أعضاء مجموعة استقصاءإجراء من خالل والمذكورة أعاله، 

الفئات الثالث  في إطار تندرجركزت هذه المجموعة عملها بوجه خاص على تحديد المقترحات التي وقد . 4

مقترحا من  70ما مجموعه  ُحددو. عادلةالحصة الالتالية: تمكين السكان، والسياسات الشمولية، واإلنتاجية و

 20أهم قبل تقديم  هاوجّمعت هذه المقترحات 4مسار العمل  قيادة. ومن ثم نقحت مجموعة 4أجل مسار العمل 

للمزيد من الدمج مع مقترحات مسارات العمل األخرى. وبدأت األمانة عملية دمج  إلى األمانةمنها مقترحا 

األثر  تحقيق ( إمكانات1المقترحات المقدمة لتحديد أهم المقترحات التحويلية المستندة إلى المعايير التالية: )

)مع األخذ بعين االعتبار السياسة، والقدرات،  قابلية للتنفيذال( 2على نطاق واسع )بما في ذلك عائد االستثمار(؛ )

وما بعده(. وبينما تواصل األمانة  2030القدرة على متابعة اإلنجاز حتى عام ( االستدامة )أي 3كاليف(؛ )توال

تجميع وتعزيز المقترحات المستلمة حتى هذا التاريخ، فإنها تواصل أيضا التماس وإدراج مقترحات جديدة 

وارات، باإلضافة إلى المقترحات المقدمة من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة محددة من خالل الح

 اآلخرين.

إلى الخدمات المالية القادرة على الوصول إلى جميع المجتمعات  الحاجة يؤيدلقد كان الصندوق وما زال  -18

 الريف لسكانال يمكن  الخدمات المالية، دونمن في المائة التي تخدمها حاليا. و 10الريفية، وليس فقط نسبة الـ 

صمود في وجه الصدمات. وبالنظر لوضع الصندوق كمؤسسة ال قدرة على تنمية أعمالهم أو أن يصبحوا أكثر

في مالية، وعالقاته مع كل من المصارف المتعددة األطراف، والمصارف اإلنمائية العامة، فإن الصندوق 

لمعالجة قضايا إمكانية الوصول التي تعيق التقدم في المناطق الريفية. ونتيجة لذلك، يعمل الصندوق  موقع فريد

في المناطق الريفية الجتذاب مقدمي  عالمي للهواتف المحمولةالوجود شبه على تسخير التكنولوجيا الرقمية، وال

إيالء المزيد  جريل سكان الريف. وسيخدمات مالية جدد، وإيجاد منتجات مالية مبتكرة مصممة تحديدا من أج

 قمة النظم الغذائية. مؤتمر من التنقيح واإلدماج لهذا المفهوم مع تقدم عملية

 قمة النظم الغذائية مؤتمر تحديث عن المساهمة المالية للصندوق في – ثالثا

مليون دوالر  1.5ساهم الصندوق بمبلغ  2020،4من خالل منحة وافق عليها المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان  -19

قمة النظم الغذائية. ويشمل هذا المبلغ رواتب موظفين اثنين من مؤتمر ل ستئمانياالصندوق الأمريكي لدعم 

قمة النظم  مؤتمر إلى األمانة، باإلضافة إلى األنشطة الجارية المرتبطة بأمانة انتدبا 5-فو 4-فالفئة الفنية 

 الغذائية.
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 امن الفئة الفنية، وخبير امؤقت ان الصندوق مستشارا خاصا، وموظفإلى تلك المساهمة المباشرة، عي  وباإلضافة  -20

سين بالكامل لمشاركة ة، مكر  دائرة العالقات الخارجية والحوكم، جميعهم كجزء من المكتب األمامي لااستشاري

 .قمة النظم الغذائية مؤتمر الصندوق في

 إلى المستقبل التطلع – رابعا

مؤتمر قمة النظم الغذائية االستعدادات لالجتماع السابق ل مؤتمر ، بدأت أمانة2021في يناير/كانون الثاني  -21

على مدى ثالثة أيام  اشخصيا/افتراضييعقد  ذي طابعينلقمة، والذي ستستضيفه الحكومة اإليطالية في حدث ا

ويلعب الصندوق دورا . 2021يوليو/تموز  21-19في مقر منظمة األغذية والزراعة في روما في الفترة 

مؤتمر نشطا في اللجنة التوجيهية التي تشرف على جميع الجوانب التشغيلية لتخطيط وتنفيذ االجتماع السابق ل

ميين )رؤساء الدول والوزراء(، وكيانات منظومة األمم وسوف يستفيد الحدث من مشاركة القادة الحكو لقمة.ا

أخرى مثل القطاع جهات المتحدة، والمنظمات التي تقود عمل مسارات العمل وعوامل التغيير، باإلضافة إلى 

ني، ومنظمات المزارعين، والشعوب األصلية، ومنظمات الشباب، والجمهور العام، مدالخاص، والمجتمع ال

 وف.حسبما تسمح به الظر

عدد من  لقمة، سيبحث الصندوق عن فرص الستضافةمؤتمر اومع وضع جدول أعمال االجتماع السابق ل -22

أصوات المزارعين على نطاق صغير، والشعوب تُسمع لضمان أن  تهاأو المشاركة في استضاف األحداث

سبل العيش المنصفة بشأن تعزيز  4تركيز مسار العمل التعبير عن  يجرياألصلية، والنساء، والشباب، وأن 

 .لقمةمؤتمر االسابق ل االجتماع في

في نيويورك  لقمة الكاملا مؤتمراالستعدادات ل لقمة، سيرفدمؤتمر اومتى تقدم التخطيط لالجتماع السابق ل -23

القمة  مؤتمر صدريجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وسوف يي ذال

ل االلتزامات الرئيسية القابلة للتنفيذ تفّص   بيان عمل عن األمين العام لألمم المتحدة كوثيقة للنتائج الرئيسية

القمة مؤتمر قمة النظم الغذائية بشكل متكرر على أن  مؤتمر دت أمانةالمنبثقة عن العمل التحضيري. وقد شدّ 

الجهود العالمية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول مثل بداية ينتهي في سبتمبر/أيلول، وإنما سيلن 

. وهناك مبادرات قيد المناقشة من أجل تتبع وقياس التقدم السنوي المحرز، باإلضافة إلى المساءلة 2030عام 

 على مدى السنوات العشر القادمة.

القمة. وسيكون بيان العمل نقطة البداية بالنسبة  مؤتمر في متابعة تخاذ موقف استباقياالصندوق  يعتزمو -24

. وفي هذا المجال، 2030للمجتمع اإلنمائي من أجل زيادة جهوده لتحويل النظم الغذائية وتحقيق خطة عام 

المزارعين على نطاق صغير لضمان سيواصل الصندوق االستفادة من ميزته النسبية، والعمل بشكل وثيق مع 

قمة النظم الغذائية بشكل حاسم مع التوجه االستراتيجي للتجديد مؤتمر تواءم ي. وعدم تخلف أحد عن الركب

 ما بعد. وسوف توفر أنشطة 2030الثاني عشر لموارد الصندوق، وعزمه على مضاعفة األثر بحلول عام 

سة فرصة إضافية إلثبات دور الصندوق الفريد كوكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة ومؤس القمة مؤتمر

 مالية دولية، وكذلك كرائد في التمويل اإلنمائي.


