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 "2023 في االجتماع االقلیمي العربي "لحظة تقییم النظم الغذائیة

 2023 آذار/مارس 13 بیروت،
 

      توضیحیة مذكرة
 

 مقدمة
 یعقد ،2023 یولیو/تموز في المقرر (STM) الغذائیة النظم تقییم لحظة حول العالمي لإلجتماع االستعدادات من كجزء

 مع بالتنسیق قلیمیةاإل تحضیریةال االجتماعات من سلةلس المتحدة األمم لدى الغذائیة النظم شؤون بتنسیق المعني المركز
 إلقلیمیةا والھیئات المتحدة األمم ھیئات من غیرھاو ،مركزھذا الل ةعماالد المتحدة األمم وكاالتل اإلقلیمیة والمكاتب اللجان

 .الصلة ذات

 والمنسقین ،وفرقھم المعنیةاالقلیمیة  المناطق من طنیینالو المنظمین بشكل اساسي التحضیریة االجتماعات تستھدف
 حول الوعي ءبنا الىاالجتماعات ھذه وتھدف . المعنیین العالقة وأصحاب وطنیةال المتحدة ألمما فرق عضاءوأ المقیمین

 الواعدة والحلول األنماط وتحدید ،ةاإلقلیمیالمعرفة  لجمع فرص حولھا وتعزیز الزخموانتھاز النظم الغذائیة  تقییم لحظة
 .المناطق مختلف في الناشئة

 النظم شؤون بتنسیق المعني المركز نظمھا التي اإلقلیمیة االتصال نقاطلقاءات  على التحضیریة االجتماعات ھذه وتستند
 منسقونال رحب حیث 2022 االول كانون/دیسمبر 17 إلى 13 من الوطنیین للمنظمین المتحدة األمم لدى الغذائیة

 الغذائیة النظم قمة منذ المحرز التقدم عن واإلبالغ الغذائیة النظم لیتحو زخم لتعزیز كفرصة االجتماع ھذابـ الوطنیون
 .2021 عام

 

 الغذائیة النظم تقییم لحظة عن أساسیة معلومات
 في منتدى األمم المتحدة المعني بمعاییر الذي ألقاه يموجز الرئیسالو بیان اإلجراءاتفي التزم األمین العام لألمم المتحدة 

تحقیق خطة  نتائج ومساھماتھا فيالاالستدامة بعقد " اجتماع عالمي للتقییم كل عامین الستعراض التقدم المحرز في تنفیذ 
المتحدة وشركائھا  الوكاالت التي تتخذ من العاصمة اإلیطالیة، روما، مقًرا لھا ومنظمة األممدعم سیؤدي ذلك ل. و2030

 . 2023 ھذه في عام  (FS STM) تقییم النظم الغذائیةلحظة األول لالجتماع اقام یفي نطاقھا األوسع." س
 

األمم المتحدة  عن مؤتمر قمة )128رقم (فقرة  2022لعام تضمن اإلعالن الوزاري للمنتدى السیاسي الرفیع المستوى 
األعضاء الدول حیث "حفزت  المتحدة األمم لدى الغذائیة النظم شؤون بتنسیق المعنيمركز الالمعني بالنظم الغذائیة و

على التشاور مع البلدان  المتحدة األمم لدى الغذائیة النظم شؤون بتنسیق المعني والمركز الجھات المعنیة في األمم المتحدة
 ."2023التقییم لعام لحظة وتصمیم  شكلبشأن 

وذلك للمشاركة في روما، إیطالیا  2023تموز/یولیو  26الى  24خالل الفترة من  التقییم لحظة تقرر تنظیم استعراض
 2023، ومنھا قمة أھداف التنمیة المستدامة لعام الفعالیاتدد من تزوید ع في 

 ل النظمیتحو مساراتم تقاریر عن التقدم المحرز في تنفیذ یالتقییم الفرصة للبلدان لتقد لحظةستتیح فعالیة في البدایة، 
 لحظة فعالیة لتوقع یُ القدرات. ال بناء واالحتیاجات من حیث العوائق وتحدید أفضل الممارسات  ةتضمنالمو الغذائیة لدیھم

 عالقةالالتزامات جدیدة، بل مھمتھا إبراز اإلجراءات التي تتخذھا البلدان وأصحاب  تطویرالتقییم أن تكون قمة أخرى ل
ل النظم الغذائیة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، والتعلم من النُُھج الناجحة وتعزیزھا، یواألمم المتحدة نحو عملیات تحو

 عندما یكون التقدم المحرز غیر كاٍف.  اتومناقشة تصحیح المسار
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 وأھدافھ "2023 في "لحظة تقییم النظم الغذائیة العربي اإلقلیمي االجتماعتنظیم 

) بالتعاون مع اإلسكوا (AFSDیتم تنظیم االجتماع اإلقلیمي العربي على ھامش المنتدى العربي للتنمیة المستدامة 
، وكذلك الھیئات المعني بتنسیق شؤون النظم الغذائیة لدى األمم المتحدة  تدعم المركزألمم المتحدة  التي تابعة ل منظماتو

 .یةمن الحكومة السویدوینظم االجتماع بدعم الرئیسیة بما في ذلك جامعة الدول العربیة العربیة اإلقلیمیة 

عة ومراجعة خطة  یذ ومتاب مة تنف تدا تدى العربي للتنمیة المس������ مةإ یتیححیث . 2030یدعم المن روابط بین مختلف  قا
سمنبر الجھات الفاعلة والقطاعات لخلق  سیا وأفضل الممارسات في تنفیذ أھداف والتحدیات یة اتإقلیمي لتبادل الحلول ال

في بیروت ،  2023مارس آذار/  16إلى  14 خالل  2023العربي للتنمیة المس��تدامة المنتدى یُعقد س��التنمیة المس��تدامة. 
 .الجمھوریة اللبنانیة

ً  "2023"لحظة تقییم النظم الغذائیة في جتماع اإلقلیمي العربيقد االس���یع  13االثنین الموافق یوم  افتراض���یاً وحض���وریا
وحتى   9:30وذلك ما بین الس������اعة  الجمھوریة اللبنانیةاألمم المتحدة في وس������ط بیروت، بیت في  2023مارس آذار/ 

لھم الفرصة للتعرف  للتباحث حول تحویل النظم الغذائیة وستیحوسیتیح االجتماع للمنظمین الوطنیین . الساعة الخامسة
وتحقیق أھداف المؤثرین بالنظم الغذائیة مع  بالتفاعلیسمح لھم و، ة بالتنمیة المستدامة في المنطقةالتطورات المتعلقعلى 

 . التنمیة المستدامة
 

 المشاركون
بما في ذلك من المنطقة العربیة الرئیس������یین والمعنیین ن من الدول العربیة، ووطنیالمنظمون ال یش�������ارك في االجتماع
یش������ارك والھیئات اإلقلیمیة األخرى، وAOAD) والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ((LAS) جامعة الدول العربیة 

ھیئات فض����الً عن  عالقةأص����حاب ال وغیرھم من، واألوس����اط األكادیمیة، المجتمع المدني والقطاع الخاص ن عنوممثل
 .والوطنیةاألمم المتحدة اإلقلیمیة 

 الرابطللتسجیل رجاء الضغط على 
 

 المتوقعة النتائج
 المنظمیناالجتماع ، ویدعم ھذا المستفادة والدروس الممارساتأفضل و الخبرات لتبادل منصةك اإلقلیمي االجتماع یعدّ 

بتحدید  المشاركون سیقوم ذلك، إلى باإلضافةو. الغذاء قمة متابعةوتفعیل  الوطنیة مساراتھم تنفیذلرصد  الوطنیین
 لیالتحو نحو دفعت مختصرة بوثیقةالعربیة والتي سیتم تضمینھا  للمنطقة الرئیسیة والرسائل األولویة ذات اإلجراءات

 الجتماع إقلیمیة مدخالت بمثابة الرئیسیة الرسائل تكونوف سو. 2030 عام خطة تنفیذ أجل من الغذائیة للنظم السریع
 .2023 لعام التقییم لحظة

  

https://zoom.us/meeting/register/tJAkc-yvpzMtHtK1UrHTOsTfJXXUnq_Op1TB
https://zoom.us/meeting/register/tJAkc-yvpzMtHtK1UrHTOsTfJXXUnq_Op1TB
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 األعمال جدول

 
 الوقت الجلسة عنوان الجلسة

 والترحیب االفتتاح
  10:00 -9:30 االفتتاح االجتماعأعمال وجدول األھداف 

 العربیة تحدیات وفرص النظم الغذائیة اإلقلیمیة حول عرض 
 

أھداف التنمیة وسیلة لتسریع تحقیق ل النظم الغذائیة كیمناقشة حول تحو
  المستدامة

 ةرفیع جلسة
 11:00 –10:00 المستوى

 11:30-11:00 استراحة قھوة

  یةحوارجلسة  والتوقعات من لحظة تقییمعلى الصعید الوطني التقدم المحرز 
11:30-13:00 

 14:00-13:00 استراحة غذاء وتعارف

 رصد التحویل السریع في النظم الغذائیةوتتبع 
 
 

 جلسة حواریة
 
14:00-15:00 

 

جلسة  تمویل تحویل النظم الغذائیة
 16:00-15:00 متخصصة

 16:30-16:00 استراحة قھوة

 17:30-16:30  یةختامالالجلسة  الختامیةالمالحظات و الخطوات المستقبلیة،  الرسائل اإلقلیمیة

 

 


