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مةحوار  ظم الغذائية مع المدير العام لمنظمة األغذية بالن  المعنية  الوطنية الجهات المنظ ِّ
 والزراعة

 مذكرة مفاهيمية

 مقدمة

مةسيعقد مركز تنسيق النظم الغذائية لألمم المتحدة )المركز( حواًرا بين  المعنية  الوطنية الجهات المنظ ِّ
الدكتور شو دونيو. ، لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة(والمدير العام بالنُظم الغذائية 

باب المشاركة و. 2023تعزيز التفاهم حول أولويات عمل المركز في عام في الغرض من الحوار ويكمن 
مة أمام الحوار مفتوح في  االتصال جهات  سائرأو  ،اوفرقهالمعنية بالنُظم الغذائية الوطنية الجهات المنظ ِّ

 وكاالت األمم المتحدة التي تدعم المركز. وكذلك، ةالغذائيظم المعنية بالنُ الحكومية 

 والمكان والموعدالتاريخ 

 الساعة منالثاني كانون /يناير 12يوم الخميس، ( Zoomمنصة على نظم الحوار عبر اإلنترنت )سيُ 
رجى التسجيل عبر الرابط التالي: يُ ووسط أوروبا.  بتوقيت صباًحا 11:30 الساعة إلى 10:00

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86y2u

m .فورية بجميع لغات المنظمة.مع إتاحة خدمات الترجمة الاإلنكليزية باللغة  االجتماععقد سيُ و 

 برنامج الحوار

 المتحدث بند البرنامج الوقت

 ميس ر )يُحدد الحقًا(ال مقدمة لالجتماع 10:00-10:05

المدير ، الدكتور شو دونيو كلمة افتتاحية رئيسية 10:05-10:20
 لمنظمةلالعام 

مة مداخالت من  10:20-11:20 مة  الجهات المنظ ِّ  الوطنيةالجهات المنظ ِّ
المدير ، الدكتور شو دونيو االختتام وسبيل المضي قدًما 11:20-11:30

 لمنظمةلالعام 

 هيكل الحوار

بعد البيان ولمنظمة. لدقيقة وسيبدأ بكلمة افتتاحية رئيسية يلقيها المدير العام  90الحوار  سيدوم
مة ادعى تُ ساالفتتاحي،  ل يتحوعملية ل احول كيفية تنفيذ بلدانه اتقديم آرائهإلى لوطنية الجهات المنظ ِّ

مةأكبر عدد ممكن من أمام إتاحة المجال من أجل وظم الغذائية. النُ  تكون يُقترح أن ، الجهات المنظ ِّ
مة الوطنية دعى تُ ، ةلمشاركلعند التحضير ودقائق.  3كل مداخلة مدة  وجهات  ،اوفرقهالجهات المنظ ِّ

 لنظر في األسئلة التالية:إلى ا ،االتصال الحكومية األخرى

 ؟مالتنمية المستدامة لبلدك خطةما هو موقع المسار الوطني ضمن  -1
من أجل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  مما هي أهم العوامل التي يجب معالجتها في بلدك -2

 ؟والغذائية الزراعيةالنظم من خالل تحويل 
االرتقاء بجدول أعمال النظم الغذائية على المستويين المتعلقة بما هي الفرص والتحديات  -3

 في هذه الجهود؟ ملمنظمة والوكاالت األخرى أن تدعمكلوكيف يمكن  ؟الوطني والعالمي

مة إدالءبعد و ة م المهم  د المعالِّ ويحد   المنظمة على مداخالتهلالمدير العام  سيرد  ، لبياناتها الجهات المنظ ِّ
 .2023لعمل المركز في عام 

مة  من يُرجى  6في الحوار بحلول إجراء مداخلة  على اعزمهم باإلعراب عن التكر  الجهات المنظ ِّ
 عشج  تُ و. في هذا الحوار الترتيب الذي سترد فيه المداخالت، من أجل تحديد 2023 الثانيكانون /يناير

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86y2um
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86y2um
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مة  على األسئلة المذكورة تجيب  كلمة 300تصل إلى  خطيةإعداد مساهمات أيًضا على الجهات المنظ ِّ
في جعل االجتماع  للمساعدة الحوار قبل يكون ذلكأن واألفضل ، ، ومشاركة هذه المساهماتأعاله

 .منظًما قدر اإلمكان للجميع

هتمام في المشاركة في الحوار عن طريق المداخالت والمساهمات الخطية االرجى اإلعراب عن يُ و
 Khaled.Eltaweel@fao.org إلى صورة، مع Hub@fao.org-FSS : بإرسال بريد إلى العنوان التالي

 .Nicole.DePaula@fao.orgو
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