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ي    ل� � لتقد�م حلول لتح تحرك شبايب
 لح�اة ل ةددالمهغذائ�ة النظم ال

 
 

طلق 
�
ي � لمخاطر   صفارات اإلنذار  حول العالم ئهمشاب وحلفا  66000أ   شكل خطرا جس�ما يهدد النظم الغذائ�ة الحال�ة، والئت

ي كوكبنا  األج�ال الحال�ة والمستقبل�ة
 : �ف

 
، ح�ث � ● ي ارا جس�مة ل الزراعةسبب النظم الغذائ�ة �ي المحرك الرئ��ي لفقدان التن�ع البيولو�ب من   ٪ 86 أ�ف

ة �ة �ساهم النظم الغذائو . 2من الغابات  ٪80 السبب الرئ��ي وراء إزالةو�ي  1هذە الموارد  تصل ا�   مساهمة كب�ي
ي سببة  تالم 3حتباس الحراري انبعاثات غازات اال  من 37%

 �ي المناخي تغ�ف
 

ي الذي تفاقم �سبب جائحة انعدام ال يزال  ●
مليون   768عايف   ح�ث  ،�مثل مشكلة رئ�س�ة COVID-19األمن الغذايئ
ي عام 

مليون طفل دون سن الخامسة  149)، وعايف 2019عن عام  ٪18(ب��ادة قدرها   2020شخص من الج�ع �ف
 4مليون آخ��ن عانوا من الهزال  49من التقزم و 

 
ا مع وجود ثالثة مل�ارات شخص ع� مستوى العالم غ�ي قادر�ن ع� تحمل حىت أرخص   ● آفاق التغذ�ة قاتمة أ�ض�

، و�موت شخص واحد من كل خمسة أشخاص ع� مستوى العالم �سبب سوء  5أشكال النظم الغذائ�ة الصح�ة 
 6النظم الغذائ�ة 

 
ي الوقت نفسه، يتم هدر ما �قرب من  ●

 7من جميع المواد الغذائ�ة  ٪40ومع ذلك، و�ف
 

ا، س ي ضوء هذا الوضع المزري الذي يؤثر علينا جم�ع�
مة وق��ة و حركة مل  حتل ت�ف ف من الشباب   66000نام�ة ممثلة من قبل �ت

ي  والحلفاء 
اض فعال�ةمركز الصدارة �ف ي  "الغذاء هو المستقبل"بعنوان   �ةاف�ت

قمة األمم    فعال�ةال سبق هذەت. س2021سبتم�ب    22�ف
ات ملموسة و��جاب�ة  )، ح UNFSS( المتحدة للنظم الغذائ�ة  �ث ستجتمع الدول األعضاء والجهات المستهدفة إلحداث تغي�ي

 ظم غذائ�ة صح�ة ومستدامة ومرنة ومنصفة. ننحو  
 

رؤ�تهم حول مستقبل الغذاء، ومؤتمر القمة ونتائجه المتوقعة، القادة الشباب   س�شارك، الغذاء هو المستقبلخالل فعال�ة 
 وما �جب الق�ام به. 

 
ا  إنة إ� تغي�ي النظم الغذائ�ة من أجل مستقبل قابل للع�ش. "نحن بحاج ا  ب�ي �شكالن خطرا ك إنتاج الغذاء واستهال�ه حال��

 أن �كونا أساس التغذ�ة والعدالة واالستدامة".   المفروضبينما من مستقبلنا ع� 
ي  Action Track 2 Youth  ل نائب الرئ�س و  This is Zero Hour، نائب مدير  النا و�دجينانت

 Act4Foodوقائد الشباب �ف
Act4Change 

 
 

 
 

 2021ة، بيئبرنامج األمم المتحدة لل -ن�ع ع� وجه التحد�د  28000من  24000 1
2   https://actions4change.org 
3   IPCC  ،9201  
4  day/-stunting-against-action-tstunting.org/firsthttps://actionagains   
ي العالم2020منظمة األغذ�ة والزراعة،   5

ي والتغذ�ة �ف
 ظم غذائ�ة صح�ة م�سورة التكلفة. ن: تح��ل النظم الغذائ�ة من أجل . حالة األمن الغذائئ

 2019النسیت،  6
   2021مدف�ع إ� النفا�ات، الصندوق العال�ي للطب�عة، يوليو   7
 

https://www.un.org/ar/food-systems-summit
https://www.un.org/ar/food-systems-summit
https://actions4change.org/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
https://actionagainststunting.org/first-action-against-stunting-day/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/


 

 
ي مناطق  

ف الست�عاب جمهور عال�ي كب�ي �ف ف منفصلتني اضيتني ف اف�ت ي جلستني
ي ستتم مناقشتها �ف �شمل الموضوعات الرئ�س�ة الئت

 :  زمن�ة مختلفة، ما ��ي
ە ع� الشباب؛ ما تمت مناقشته وت - قمة األمم المتحدة للنظم الغذائ�ةتقي�م لنهج  ●  علمه، ومدى تأث�ي
ي �جب اتخاذها لتح��ك مختلف أصحاب المصلحة و���ــــع  ● الحركات  س�ي عمل الحاجة الملحة والخ�ارات الرئ�س�ة الئت

ي سالم وازدهار، وترجمة ذلك إ� دعوات ملموسة للعمل؛ نام�ال
 ة نحو تغذ�ة الناس وال�وكب �ف

ي اليوم   لقمة األمم المتحدة للنظم الغذائ�ةلشباب رؤ�ته ع� أنه نتائج التوص�ات وأول��ات الشباب حول ما �أمل ا  ●
�ف

، وك�ف�ة تنف�ذ جدول األعمال المقدم خالل   كخطوة تال�ة.   قمة األمم المتحدة للنظم الغذائ�ةالتا�ي
 

ي علي
ام، و�نب�ف نا أن نواصل العمل  "�جب أن تمكن نظمنا الغذائ�ة العالم�ة الناس من إعالة أنفسهم وأحبائهم بكرامة واح�ت

من أجل تحقيق هذە الرؤ�ة األ��� عدالة. و�جب أن يركز هذا التحول ع� أصوات الشباب و�شارك فيها و�رفع صداها،  
ي بنائها �ي ل�ست فقط لج�لنا، بل األهم من ذلك أنها لج�لهم". م�ش�ل نان،  

ي نأمل �ف ح�ث أن النظم الغذائ�ة العالم�ة الئت
 4. رئ�س مسار العمل CARE USAي، الرئ�س والمدير التنف�ذ

 
ا من ممث�ي الشباب من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة، � رؤساء مسار العمل الستة لقمة  وشمل المتحدثون م��ج�

ف آخ��ن ي��طون نظم الغذاء بالمناقشات العالم�ة مثل تغ�ي المناخ: األمم المتحدة للنظم الغذائ�ة  ، ومتحدثني
 
 

ي ه��ي  ●
 Act4Food Act4Changeحمالت الشباب العالم�ة،   ، منسقةثاو -صو�ف

ي  ،ر�ان قاسم  ●
 Act4Food Act4Changeالمدير اإلقل��ي لغرب آس�ا للشباب من أجل الطب�عة، قائد الشباب �ف

ي This is Zero Hourنائب مدير  النا و�دجينانت،  ●
 Act4Food Act4Change، قائد الشباب �ف

ي مج أل�ك بالدو�ن ●
 ال الغذاء والمناخ ، ناشط وممثل �ف

 COP26، بطل رفيع المستوى،  غونزالو مونوز  ●
وم ●  ، مدير معهد بو�سدام ألبحاث تأث�ي المناخ جوهان روكس�ت
 1مسار العمل رئ�س  . GAIN، المدير التنف�ذي،  لور�س حداد ●
ف  ●  2مسار العمل رئ�س  . EAT Foundation، المؤسس والرئ�س التنف�ذي، غنه�لد ستوردالني
 3مسار العمل   رئ�س، مدير الممارسات الغذائ�ة العالم�ة، الصندوق العال�ي للطب�عة. كامباري   جواو  ●
 4مسار العمل  رئ�س .  CARE USA، الرئ�س والمدير التنف�ذي، م�ش�ل نان ●
 5، الرئ�س المشارك، نادي روما، الرئ�س المشارك لمسار العمل د�كل�ف-ساندر�ن د�كسون ●
 5كز الدو�ي لتغ�ي المناخ والتنم�ة، الرئ�س المشارك لمسار العمل ، مدير المر سل�م الحق ●

 
ي ترا�ي "أر�د أن أوضح أهم�ة النظم الغذائ�ة الصح�ة ال�وكب�ة والحلول ا الطب�عة كحلول أول�ة لمعالجة أزمة المناخ. إن   لئت

ف وال ف س�مكن من التغي�ي المطلوب للمناخ ومجتمعات السكان األصليني ف االثنني ي أن أشارك  الجمع بني
. �سعديف ي تن�ع البيولو�ب

ي هذە الفعال�ة". 
   �ف

ي Youth4Natureر�ان قاسم، المدير اإلقل��ي لمنطقة غرب آس�ا لـ  
 Act4Food Act4Change، قائد الشباب �ف

 
ا الذي نواجه اليوم. �عتمد مستقبلنا ع� هذا ال�وكب ع� التحول الشامل ل�� ف�ة  "إصالح الغذاء هو التحدي األ��� إلحاح�

ا  وك لنا جم�ع� ف مستقبل   -الس�اسيون وقادة األعمال وأنت وأنا  -إنتاج غذائنا، وما نختار وضعه ع� أطباقنا. األمر م�ت لتأمني
أفضل، وجعل خ�اراتنا الغذائ�ة أ��� جدوى، ول�ن بالتأ��د لذ�ذة. انضم إلينا ح�ث نجتمع باآلالف حول المائدة العالم�ة  

ي مجال الغذاء والمناخ،  للتحدث عن ك�ف�ة إطالق ال
عنان لقوة الغذاء لبناء مستقبل أفضل للجميع". أل�ك بالدو�ن، ناشط �ف

ي 
 وممثل سينمايئ

 
ي  Act4Food Act4Changeبحركة  الغذاء هو المستقبل  فعال�ةرتبط  ت

ي تم إطالقها �ف . وقد تلقت حئت اآلن  2021مايو  18الئت
ف والحلفاء، الذين �طالبون بالق�ادة من قبل صان�ي    66741أ��� من  ي جميع أنحاء العالم من الشباب واألفراد المعنيني

ا �ف تعهد�
ي ووكاالت األمم المتحدة. صّوت هؤالء الشباب ع� قائمة من 

كات والمجتمع المديف ي الحكومات وال�ش
إجراًء من أجل   17القرار �ف
 . 2030ظم الغذاء العالم�ة وتحقيق أهداف التنم�ة المستدامة بحلول عام نلتح��ل   Actions4Changeالتغي�ي 

 
ا ألن الج�ل يواجه مخاطر  ي تغي�ي النظم الغذائ�ة. نظر�

ة  "للشباب دور حاسم �ف ف أن    كب�ي ي خ�ارات الغذاء اليوم، فمن المطمنئ
�ف

ي نظم الغذاء االستماع بعنا�ة إ� أفكارهم  نرى ا
. �جب ع� الجهات الفاعلة �ف ي هذا التغي�ي

لشباب �ضطلعون بمسؤول�ة �ف

http://actions4food.org/
https://actions4change.org/vote-for-actions


 

ضمان   -لقمة األمم المتحدة للنظم الغذائ�ة   1، ورئ�س مسار عمل GAINوتوص�اتهم ". لورا�س حداد، المدير التنف�ذي لـ  
 الوصول إ� طعام آمن ومغذي للجميع 

 
م مهندسو الغد عندما يتعلق األمر بالنظم الغذائ�ة. لديهم المعرفة والرؤ�ة التخاذ الخ�ارات الصح�حة،  "الشباب ه

المنصة المثال�ة لسماع آرائهم واتخاذ  هو المستقبل" �ي  غذاء"ال فعال�ة. إن لغا�اتواالستعداد والحماس لتحقيق ا
ي تنف�ذي   مدير  ة اإلجراءات ح�الها ". النا و�دجينانت، نائب

ي  الرئ�س ةنائبو  This is Zero Hour �ف
 Action Track 2  �ف

Youth ي  ةوقائد
 Act4Food Act4Changeالشباب �ف

 
ي �شك�ل   Act4Food Act4Changeمستوى االهتمام بحملة إن 

هو شهادة ع� استعداد الشباب وحماسهم للعب دور ق�ادي �ف
ي الن 

 ظم الغذائ�ة الحال�ة. تحوالت عادلة ومستدامة ومرنة ومتمحورة حول اإل�سان �ف
 
 

ي ا 
ي بالمعلومات: و  الملهم  فعال�ة الغذاء هو المستقبل نضم إ� شباب هذا العالم �ف  الغئف

 
 2021سبتم�ب   22األر�عاء 

ا  9 ي  7  -مساًء  4مساًء أو  12 -صباح�
 مساًء بتوق�ت وسط أورو�ا الص��ف

 للحضور   هنا سجل  
 
 

### 
 

 مالحظات للمحرر�ن 
 
 

 عن الفعال�ة 
ف بالنظم الغذائ�ة و  فعال�ة ال ەنعقد هذت ف والمهتمني ي مسار العمل الستة ومنظما  رؤساء من قبل ممث�ي الشباب العاملني

  22تهم �ف
ي اليوم السابق 2021سبتم�ب 

  18مدتها   لس�ي عمل�ة. س�كون هذا الحدث نقطة التقاء لقمة األمم المتحدة للنظم الغذائ�ة، �ف
ي أول��ات نظمهم الغذائ�ة. ست

ا، ودعوة للعمل لقادة العالم لالستماع إ� الشباب والنظر �ف  شمل هذە الفعال�ة: شهر�
  

 م المتحدة للنظم الغذائ�ة: ما الذي ناقشناە وتعلمناە وك�ف �شعر ح�ال ذلك؛ عمل قمة األم لس�ي تقي�م  ●
ي ي ● ي إبراز الحاجة الملحة والخ�ارات الرئ�س�ة الئت

  س�ي عمل  اتخاذها لتح��ك مختلف أصحاب المصلحة و���ــــع نب�ف
ي سالم وازدهار وترجمة ذلك إ� دعوات ملموسةنام�الحركات ال

 للعمل؛  ة نحو تغذ�ة الناس وال�وكب �ف
ي اليوم   لقمة األمم المتحدة للنظم الغذائ�ة التوص�ات وأول��ات الشباب حول ما نأمل أن نراە ع� أنه نتائج  ةشاركم ●

�ف
، و   كخطوة تال�ة   قمة األمم المتحدة للنظم الغذائ�ة  ذ جدول األعمال المقدم خالل�نف ت  �ةك�ف تب�ان  التا�ي

 
 

 Act4Change Act4Foodحول حملة 
ي  

ي عالمنا.  عمل  كقوة جماع�ة، يتمتع الشباب ب�مكان�ات غ�ي عاد�ة للتعبئة والتأث�ي �ف
ي النظم الغذائ�ة �ف

ي ملموس �ف تغي�ي إ�جايب
ي جميع أ

ي  Act4Food # Act4Changeنحاء العالم وراء # �حتشد الشباب �ف
. �جب دعم األفكار والحلول المبتكرة للشباب �ف

ي �سبق قمة األمم المتحدة ل ة الئت  �ة وما بعدها. ائنظم الغذل الف�ت
 

ي تغي�ي النظم. 
ف ع� أفعالهم الشخص�ة كمساهمة �ف ك�ي  �جمع تعهدنا الشباب من جميع أنحاء العالم لل�ت

 
كات ووكاالت األمم المتحدة والشباب ع� الت�ف بجرأة   ،جميع الناس  Actions 4 changeحث ت وال س�ما الحكومات وال�ش

 و�عة. 
 

 االستفسارات / االتصال
كة ل�دار الستشارات االتصاالت   إدو�ن شانكار، �ش

:  012 23 415 (0) 47+الهاتف:  ي
ويف �د اإلل��ت و�ــــج)، ال�ب  comedwin.shankar@leidar. (ال�ف

 

https://www.eventbrite.com/e/food-is-the-future-virtual-event-september-22-tickets-169823010195
https://actions4change.org/
https://actions4food.org/en/


 

 
 



 

Additional Quotes to be translated: 
�ن لقواعد اللعبة،   ي الشباب كمغ�ي

ون السلوك. س�كون االستثمار �ف ف واللوائح ال تغ�ي السلوك. الناس �غ�ي "الس�اسات والقوانني
ا بالغ األهم�ة لتغي�ي النظم الغذائ�ة والسلوك�ات وأنماط االستهالك األوسع".    وخاصة الفت�ات، أمر�

ي مواجهة نقاط الضعف   - 5، والرئ�س المشارك لمسار العمل ICCCADألستاذ الدكتور سل�م الحق، مدير ا
بناء المرونة �ف

 والصدمات والضغوط 
 
ي أن تقوم"

ي الخطب، ب  ال �ك�ف
 ". تدافع عنا وتنضم إلينا عل�ك أن  بل  ذكر الشباب �ف

ي ه��ي ثاو، عضو المجموعة الرئ��ي 
 ) والناشطة الشباب�ة SUNذ�ة (حركة توسيع نطاق التغ   -صو�ف

 
ي �شك�ل مستقبل الغذاء. إن مستقبلهم ع�  

ي أن ُ�منحوا قوة حق�ق�ة �ف
ي أن ُ�سمع صوتهم ول�ن �ف

"للشباب كل الحق ل�س فقط �ف
ي ستقود التغي�ي الذي نحتاجه. المستقبل للشباب، والغذاء هو المستقبل".    المحك. إن شغفهم وأفكارهم �ي الئت

، المؤسس والرئ�س التنف�ذي لمؤسسة غنه�لد ستوردال ف  2. رئ�س مسار العمل EATني
 

تبة من  حن بحاجة إ� إجراءات عاجلة لوقف اآلثار السلب�ة "ن ها  لنظم الغذائ�ةا  الم�ت ع� المناخ والطب�عة والناس، و�طالق   وتأث�ي
ا  مرا�ي ل العنان لقدراتهم لدعم مستقبل ي األشهر المقبلة  إن . از الغ خاٍل من انبعاثاتو لطب�عة وآمن غذائ��

ي ستتخذ �ف القرارات الئت
ي  ستؤثر ع� الشباب

ه  العقود القادمة �ف ي النظم الغذائ�ة أ �طمح أن . �جب مأ��� من غ�ي
ي صحاب المصلحة �ف

اك�ف   ،الشباب  إ�ش
ي أ�ديهم،  تكمن القوةفمنتجو المواد الغذائ�ة ومستهل�و الغد.   فهم

ي �ضعونه  ف�ما �ف
ي ممارسات �ف

ي يتبنونها   أطباقهم، و�ف اإلنتاج الئت
ي يؤثرون عليها و�قبلونها   ". والس�اسات الئت

 International WWFجواو كامباري، رائد الممارسات الغذائ�ة العالم�ة، 
 
ي منها ستكون ومن شأن التأهب والتعامل مع"

ي غضون سنوات   عند العامة  من األمور والمواضيع الشائعة  الصدمات والتعا�ف
�ف

 م نظم غذائ�ة مرنة تالئم المستقبل للشباب ومع الشباب!"  قل�لة. دعونا نصم
�كال ةساندر�ن د�كسون د�كل�ف، الرئ�س  �كال  ةنادي روما، الرئ�س ة ل�ش  5لمسار العمل   ة�ش

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


