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 2023تقييم النظم الغذائية في  لحظة

 من البلدان المعنيةالمنظمين الوطنيين مذكرة المقترحات األولية بشأن التواصل مع 

 
 

 الموجز
 

سلسلة الحوار اإلقليمي المكونة من  (المركز) المتحدةالمركز المعني بتنسيق شؤون النظم الغذائية لدى األمم سيعقد 

يعمل المركز  .2023( األولى في عام STMتقييم النظم الغذائية )لحظة للتركيز على إعداد فعالية  iخمس جلسات

في كل جلسة حوار مع المكاتب اإلقليمية التابعة للوكاالت التي تدعم المركز في الوقت الحالي وغيرها من الهيئات 

الوطنيون وفرقهم والممثلون الدائمون لدى الوكاالت  المنظمونيستطيع  المعنية التابعة لألمم المتحدة والهيئات اإلقليمية.

التي تتخذ من العاصمة اإليطالية، روما، مقًرا لها والمنسقون المقيمون التابعون لألمم المتحدة وفرق العمل القُطرية 

 ي جلسات الحوار.التابعة لألمم المتحدة المشاركة ف

 

  التواريخ:

 

 التوقيت )وفق توقيت  اليوم المنطقة
 وسط أوروبا(

اللغات )فضالً 

عن اإلنجليزية 

التي ستُستخَدم في 

 جميع الجلسات(

 روابط التسجيل

آسيا وبلدان 

 المحيط الهادئ

ديسمبر  13الثالثاء، 

 )كانون األول(

 https://bit.ly/Dec13_AsiaPacific الصينية ص 09:30 –ص  08:00

الشرق األدنى 

 وشمال إفريقيا

ديسمبر  13الثالثاء، 

 )كانون األول(

 https://bit.ly/Dec13_NearEast  العربية والفرنسية م 01:30 –م  12:00

ديسمبر  15الخميس،  إفريقيا

 )كانون األول(

 https://bit.ly/Dec15_Africa الفرنسية م 05:00 –م  03:30

أوروبا وآسيا 

 الوسطى

ديسمبر  16الجمعة، 

 )كانون األول(

 https://bit.ly/Dec16_Europecentralasia  الروسية م 01:30 –م  12:00

أمريكا الالتينية 

 وبلدان الكاريبي

ديسمبر  16الجمعة، 

 )كانون األول(

 

الفرنسية  م 05:30 –م  04:00

 واإلسبانية

 https://bit.ly/Dec16_LatAmcaribbean 

 

 

 معلومات أساسية عن وقت تقييم النظم الغذائية

بمعايير التزم األمين العام لألمم المتحدة في بيان اإلجراءات وموجز الرئيس الذي ألقاه في منتدى األمم المتحدة المعني 

اجتماع عالمي للتقييم كل عامين الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ نتائج هذه العملية ومساهماتها في االستدامة بعقد "

ومنظومة األمم  لها مقًرا روما، اإليطالية، العاصمة من تتخذ التي الوكاالتوسيدعم ذلك  .2030تحقيق خطة عام 

( هذه في عام FS STMستقام الفعالية األولى لوقت تقييم النظم الغذائية ) المتحدة وشركائها في نطاقها األوسع."

2023. 

https://bit.ly/Dec13_AsiaPacific
https://bit.ly/Dec13_NearEast
https://bit.ly/Dec15_Africa
https://bit.ly/Dec16_Europecentralasia
https://bit.ly/Dec16_LatAmcaribbean
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( عن مؤتمر قمة 128أيًضا فقرة )رقمها  2022تضمن اإلعالن الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

في األمم المتحدة حفزت األعضاء الجهات المعنية األمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية ومركز التنسيق حيث "

 ."وصياغته 2023والمركز على التشاور مع البلدان بشأن إطار وقت التقييم لعام 

يوليو( من  28إلى  24)لمدة يومين أو ثالثة أيام خالل الفترة من  2023تقرر تنظيم استعراض التقييم في يوليو 

 .2023ومنها قمة أهداف التنمية المستدامة لعام  ،التغذية االستراتيجية في عدد من العمليات أجل

 .ستنظم فعالية وقت التقييم بدعم من بلد مضيف أو بلدان مشاركة في االستضافة

ستتيح فعالية وقت التقييم، في البداية، الفرصة للبلدان لتقدم تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ عمليات تحول النظم 

توقع فعالية وقت تال  أفضل الممارسات واالحتياجات من حيث العوائق والقدرات. الغذائية لديهم، وتتضمن تحديد

التزامات جديدة، بل مهمتها إبراز اإلجراءات التي تتخذها البلدان وأصحاب  إلنشاءقمة أخرى أن تكون التقييم 

مة، والتعلم من النُُهج المصلحة واألمم المتحدة نحو عمليات تحول النظم الغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدا

 الناجحة وتعزيزها، ومناقشة تصحيح المسار عندما يكون التقدم المحرز غير كاٍف.  

ستنظم مجموعة من االجتماعات التحضيرية اإلقليمية لزيادة الوعي والنشاط صوب فعالية وقت التقييم، وتمثل 

ويُقترح تنظيم هذه  الناشئة في مختلف المناطق. فرًصا لتعزيز التعلم اإلقليمي وتحديد األنماط والحلول الواعدة

مكتب تنسيق واالجتماعات أثناء عقد المحافل اإلقليمية المستدامة بشأن التنمية المستدامة بالتعاون مع اللجان اإلقليمية 

التي ( وغيرها من الهيئات RBAs) لها مقًرا روما، اإليطالية، العاصمة من تتخذ التي الوكاالتو( DCO) التنمية

  فضالً عن الهيئات اإلقليمية األساسية. تدعم حاليًا المركز،

سيجرى تحديد البنية التفصيلية لوقت التقييم وأهدافه بالتعاون مع البلد المضيف مع مراعاة المعلومات الواردة من 

 .يمهانظسيتم تجلسات الحوار اإلقليمية وكذلك اجتماعات التشاور غير الرسمية التي 

 

  ت الحوار اإلقليمية وأهدافهابنية جلسا
 

وبعد مقدمة قصيرة عن حالة إعداد فعالية وقت التقييم الحالية، ستوجه  ستنعقد كل جلسة حوار إقليمية لمدة ساعتين.

الوطنيين، أو مرشحيهم، لتقديم آرائهم في وقت التقييم بناًء على أسئلة ترسل إليهم مقدًما ويستمر ذلك  لمنظمينالدعوة ل

 دقيقة على األقل. 60لمدة 

 

لتبادل الخبرات، مع ستكون فرصة  إذ .الحاجةوسيُجَرى اإلعداد إلجراء المناقشات في قاعات جانبية إن اقتضت 

رين الُمعيَّنين تعزيز المشاركة في جلسات الحوار بإ فساح المجال لتلقي التعقيبات الوجيزة عن طريق عدد من الُمقرَّ

المديرين اإلقليميين في كل منطقة وملخص عن وستختتم الجلسة بمداخلة وجيزة من ممثل  سلفًا لالضطالع بهذه المهمة.

 دقائق يقدمه المركز التنسيقي للنظم الغذائية. 5مدته 

 

األسئلة  النظر فيوفرقهم وغيرهم من ممثلي الحكومات، عند تحضيرهم للمشاركة،  الوطنيينالمنظمين من  يُرجى

 التالية:

 

مواجهة أي عوائق في سبيل دعم لهل يلزمك  ما حالة تنفيذ المسار الوطني أو عملية التحول األخرى في بلدك؟ .1

 تنفيذ الهدف المنشود؟

النظم الغذائية لديكم وتقييمه في بلدك )العملية، والمؤشرات،  كيف تتابع تقدم تنفيذ المسار الوطني وعملية تحول .2

 واآلليات/البنيات(؟

مستوى التمثيل، ونقاط تركيز  )إطار/ 2023التقييم لعام  بلحظة ما يتعلقفياألفضل النهج المتبع هو ما  .3

حو تحول النظم المناقشات، وجدول األعمال، والنتائج( الذي تجد أنه مجديًا الستمرار دعم تحفيز النشاط ن

  ما تصورك عن العمليات التحضيرية اإلقليمية؟ الغذائية في بلدك والمساعدة عليه؟
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ما المساعدة التي تحتاج إليها بلدك من المركز والهيئات التابعة لألمم المتحدة في بلدك والهيئات اإلقليمية  .4

  المتنوعة لالستعداد لوقت التقييم؟

 

كلمة، ويفضل  500صياغة بيان مكتوب، ويفضل أالَّ يزيد عن  المنظمين الوطنيينلكل مشارك من  الُمستحَسن ومن

كذلك إطالعنا عليه قبل موعد انعقاد الجلسة التي يزمع المشاركة فيها؛ فمن شأن ذلك أن يساعد على استفادة الجميع 

   FSS-Hub@fao.org إلى بإرسالهامشاركة البيانات المكتوبة  يمكنمن نتائج االجتماع قدر اإلمكان.  

i .التوزيع اإلقليمي للمناطق الخمسة لدى منظمة األغذية والزراعة 

                                                           


