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 وجزامل

      كحدث   2021سأأأأأأأأوتمرب أيلو   23انعقد مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأأأأأأأأأن النظم اليفذائية ي  ما يل"  القمة
زم األمني العام،   ملّخص الرئيس وبيان العمل، منظومة لوأ اجلمعية العامة لألمم املتحدة.انعقاد خال  افرتاضأأ" 

  ي  ما يل"  املركز   الذي يتعاون اليفذائية النظمتنسأأأأأأأيق لاألمم املتحدة مركز   قيادةملشأأأأأأأاركة   اباألمم املتحدة 
 لنظم اليفذائية.ل قمةاللدعم متابعة مؤمتر   ما لديها من قدراتتحدة األوسع نطاقًا ويستند إىلمع منظومة األمم امل

  منظمة األغذية والزراعة والصأأأأأأأندو  الدوي للتنمية الزراعية وبرنيم   يومدير وإثر املشأأأأأأأاورات بني نيئب األمني العام
، مّت االتفا  على أن منظمة األغذية والزراعة اإلمنائ"تنسأأأأأيق الومكتب األغذية العامل"، وبرنيم  األمم املتحدة للويئة 

ب أهداف التنمية حتت إدارة مكت املركز سأأأأأأأتضأأأأأأأيف املركز ابلنيابة عن منظومة األمم املتحدة، وسأأأأأأأيوضأأأأأأأعت سأأأأأأأوف
 املركز. قيادةاملستدامة، ويرفع تقاريره إىل مكتب املدير العام. وكان مدير مكتب أهداف التنمية املستدامة قد توىّل 

 :وتصف النقاط التالية حىت اآلن التطّورات الرئيسية بعد إنشاء املركز 

 اهليكل التنظيم" األّوي للمركز؛ وضع اللمسات األخرية علىمّت  -1
 ربام  إبسناد موظفني إىل املركز؛الصناديق و الوالتزمت ست وكاالت لألمم املتحدة، و  -2
سأأأأأأأوف ياقفل حسأأأأأأأام أمانة مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأأأأأأأأن النظم اليفذائية، الذي يسأأأأأأأتضأأأأأأأيفه برنيم   -3

. وسأأأأأوف تسأأأأأتضأأأأأيف منظمة األغذية والزراعة حسأأأأأام أمانة 2022مارس آذار  31األغذية العامل"   
 م عمليات املركز؛ جديد لدع

تقييم" لتحديد االحتياجات هبدف دعم األعضأأأاء، عند االقتضأأأاء، ملواعأأألة وضأأأع و أو  وأاجري مسأأأ    -4
 تنفيذ مساراٍت وطنية؛

بدعم املركز  اعن اهتمامه تابشأأأأأأأأر رئيس املركز إبجراء اتصأأأأأأأأاالت غري رفية مع عدة جهات فاعلة عربّ  -5
 والعمل معه.

    سأأأأوف يسأأأأرّع 2022مارس آذار  31ونظراً إىل انتهاء والية أمانة مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأأأأأن النظم اليفذائية ،
 ، على اجملاالت الرئيسية التالية:2022املركز عملياته   بداية أبريل نيسان. وسوف يرّكز املركز عمله، حىت هناية عام 

 تيج"  وميزانيته؛إجناز برنيم  عمله يعلى املستوى االسرتا -1
قني الوطنيني واملنسأأأأأقني املقيمني لألمم املتحدة والفر  القطرية لألمم  -2 عقد اجتماعات تنسأأأأأيق مع املنسأأأأأّ

 املتحدة من أجل االرتقاء بدعم املسارات الوطنية؛
إعداد تقارير املعلومات اليت من املقّرر عرضأأأأأأأها أمام املنتدى السأأأأأأأياسأأأأأأأ" الرفيع املسأأأأأأأتوى   نيويور     -3

 ؛2022ليو متوز يو 
 تشكيل جمموعة إلشرا  أعحام املصلحة؛ -4
 إقامة منّصة للتعّلم من األقران والتعاون بني ائتالفات الدعم وائتالفات الولدان؛ -5
 توفري الدعم الفين، بناًء على الطلوات املقّدمة من الولدان؛ -6
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  حماولة لنقل الفائض املتوقع    اجلهات املاحنةوابلتعاون مع برنيم  األغذية العامل"، التواعأأأأأأأأأأأأأأل مع  -7
الذي يسأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأيفه برنيم  األغذية العامل"، إىل للنظم اليفذائية حسأأأأأأأأأأام أمانة مؤمتر قمة األمم املتحدة 

 حسام األمانة الذي تستضيفه منظمة األغذية والزراعة لدعم عمليات املركز. 
 
 
 
 

 االجتماع املشرتكالتوجيهات املطلوبة من 
  ّإعطاء التوجيهات الالزمةإىل  املشرت  مدعوّ االجتماع  إن. 
 

 مسودة املشورة

 :االجتماع املشرتك إن  

  ؛دة لتنسيق النظم الغذائيةحمركز األمم املتاملقدمة بشأن رح ب ابملعلومات 
  للمركز هبدف مسددددداعدة األع دددددا  األوليةضدددددرورة  عزيز حشدددددد املوارد املالية لدعم العمليات  وشددددددد عل 

 . نفيذ مساراهتا الوطنيةعل  وضع أو 
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 آخر املعلومات عن مركز  نسيق األمم املتحدة للنظم الغذائية - أوالا 

 للنظم اليفذائية وإقامة مركز تنسيق األمم املتحدة 2021لعام  قمة األمم املتحدة للنظم اليفذائيةمؤمتر نتائ   -ألف
 

كحدث افرتاض"  2021سوتمرب أيلو   23ي  ما يل"  القمة     للنظم اليفذائية مؤمتر قمة األمم املتحدة انعقد  -1
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة. انعقادخال  

فرعًة اترخيية لتمكني مجيع الشعوم من تعزيز عمليات حتّو  نظمها الزراعية واليفذائية؛ ودعم  وشّكل مؤمتر القمة -2
وتعجيل العمل ابجتاه حتقيق أهداف التنمية املسأأأأأأأأأأتدامة لألمم  19-التعا  املتني والقادر على الصأأأأأأأأأأمود من جائحة كوفيد

 .2030املتحدة حبلو  عام 
مسأأأأّجل  مندومٍ  37 000شأأأأار  كما القمة   ابلدً  193شأأأأخص    50 000وبصأأأأورة إمجالية، شأأأأاهد أك ر من  -3
 لتصو   قمة الناس .، من خال  مسامهاهتم، القمة . ووّجه هؤالء املشاركونهافي
 مركز تنسيق األمم  ابملشاركة   قيادةزم األمني العام،   ملّخص الرئيس وبيان العمل، منظومة األمم املتحدة لوأ -4

 مع قدرات منظومة األمم املتحدة األوسأأأأأأأع نطاقًا ويسأأأأأأأتند إليها  ي  ما يل"  املركز   الذي يتعاون للنظم اليفذائيةاملتحدة 
لدورة ال امنة والسأأأأأأأأأأأأأأتني بعد املائة جمللس لقاّدم اهليكل اإلمجاي هلذه املتابعة وقد  .لنظم اليفذائيةلمؤمتر القمة لدعم متابعة 

. وتعرض هذه الوثيقة للتطورات بشأأأأأأأأأأن هذه املتابعة بني منتصأأأأأأأأأف نوفمرب تشأأأأأأأأأرين األو  CL 168/6املنظمة   الوثيقة 
 .2022وأوائل مارس آذار  2021

 ،منظمة األغذية والزراعة والصأأأأأأأأأأأأأأندو  الدوي للتنمية الزراعية يومدير وإثر املشأأأأأأأأأأأأأأاورات بني نيئب األمني العام  -5
 االتفأأا  على أن منظمأأة األغأأذيأأة ، متّ إلمنأأائ"تنسأأأأأأأأأأأأأأيق االوبرنيم  األغأأذيأأة العأأامل"، وبرنيم  األمم املتحأأدة للويئأأة ومكتأأب 

هداف التنمية سأأأأأأتضأأأأأأيف املركز ابلنيابة عن منظومة األمم املتحدة، وسأأأأأأوف يوضأأأأأأع حتت إدارة مكتب أتوالزراعة سأأأأأأوف 
 املستدامة، ويرفع تقاريره إىل مكتب املدير العام. وكان مدير مكتب أهداف التنمية املستدامة قد توىّل أعاًل إدارة املركز.

اليت  األمم املتحدة مديري وكاالت تتألف منوسأأأأأأأأأأأتقع مهمة اإلشأأأأأأأأأأأراف على املركز على عاتق جمموعة توجيهية  -6
لفرقة مهام متطورة   ّوياألالرئيس وبرنيم  األمم املتحدة للويئة ابعتواره اإلمنائ" تنسأأأأأأأأأأأأأأيق التوجد مقارها   روما، ومكتب 

وسأأأأأأيتم توي رقسأأأأأأة فرقة املهام التابعة لألمم املتحدة ابلتناوم بني وكاالت األمم املتحدة املهتمة اليت اتبعة لألمم املتحدة. 
 هلا عالت قوية بعمل املركز.

 التطّورات الرئيسية اليت حصلت بعد إقامة املركز:وتصف الفقرات التالية  -7
 

واضأأأأأأأأأأأعت اللمسأأأأأأأأأأأات األخرية على اهليكل التنظيم" للمركز بعد مشأأأأأأأأأأأاورات فنية جرت بني وكاالت األمم   أي
  هناية هذه الوثيقة.  1املتحدة، والصناديق والربام  اليت تدعم إقامة املركز. وياعرض هذا اهليكل   الشكل 

 ؛لليفرض صورة دورية لضمان أن يوقى مالئًماوسيتم استعراض هيكل املركز ب
وقد التزمت سأأأت وكاالت وعأأأناديق وبرام  إبعارة إسأأأناد موظفني مهنيني كصأأأصأأأني للمركز. وه" تشأأأمل   مي

، والصأأأأأأأأأأأأأأندو  الدوي للتنمية الزراعية، ومكتب التنسأأأأأأأأأأأأأأيق اإلمنائ" ، نان اثنامنظمة األغذية والزراعة يمهني
وبرنيم  األمم املتحدة للويئة، وبرنيم  األغذية العامل" ومنظمة الصأأأأأأأأأأحة العاملية يمهين واحد من كّل منها ، 
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  املائة من موظف مهين . وكانت الوكاالت، والصأأناديق  50ي  فومنظمة األمم املتحدة للطفولة ياليونسأأي
 ؛ا اجلولة األوىل من اإلعارات، على أن يتّم النظر   إعارات إضافية   املستقولوالربام  قد أشارت إىل أهن

للنظم التفا  اجملموعة التوجيهية، سأأأأأأأأأأأأأأوف يايفلق حسأأأأأأأأأأأأأأام األمانة ا ا   ؤمتر قمة األمم املتحدة  ووفًقا  جي
حسام أمانة . وسوف يتم إنشاء 2022مارس آذار  31الذي يستضيفه برنيم  األغذية العامل"   اليفذائية 

جديد تسأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأيفه منظمة األغذية والزراعة لدعم عمليات املركز. ومن املتوقع أن حسأأأأأأأأأأأام األمانة الذي 
يسأأأأأأتضأأأأأأيفه برنيم  األغذية العامل" قد ييفلق بفائض، وقد ترغب اجلهات املاحنة ابلنظر   إمكانية مواعأأأأأألة 

 ؛تضيفه منظمة األغذية والزراعةدعم املتابعة عرب السماح بنقله إىل حسام األمانة اجلديد الذي تس
وأاجري مس  تقييم" لتحديد االحتياجات هبدف دعم األعضاء، عند االقتضاء، ملواعلة وضع و أو تنفيذ   دي

وائتالفات العمل، وذلك من خال  توفري املسأأأأأأاعدة الفنية على الصأأأأأأعيد القطري، من بني  مسأأأأأأاراٍت وطنية
ة لدعم عملية عأأأنع القرارات. وتاعرض االسأأأتنتاجات الرئيسأأأية أمور أخرى، والدعم القائم على العلوم واألدلّ 
 ؛هلذا املس    القسم التاي من هذه الوثيقة

وتواعأأل قيادة املركز العمل مع الوكاالت والصأأناديق والربام  اليت تدعم املركز لوضأأع اللمسأأات األخرية على   هي
 ؛برنيم  عملها وميزانيتها ضمن روح توحيد أداء األمم املتحدة

قني الوطنيني للنظم اليفذائية،   وي وابشأأأأأأر رئيس املركز ونيئب الرئيس املعنّي إجراء اتصأأأأأأاالت غري رفية مع املنسأأأأأأّ
قني املقيمني لألمم املتحدة والفر  القطرية التابعة لألمم املتحدة إلقامة منصأأأأأأأأأأة دعم على الصأأأأأأأأأأعيد  واملنسأأأأأأأأأأّ

 ؛يدةالقطري،  ا يضمن أنه لن يتّم إنشاء أي آليات أو هيكليات جد
وكان رئيس املركز قد أجرى اتصأأأأأأأاالت غري رفية مع عّدة جهات فاعلة عرّبت عن اهتمامها للدعم والعمل   زي

قادة مسأأأأأأأأأأأارات العمل، والعلوم مع املركز،  ا   ذلك مع االئتالفات الناشأأأأأأأأأأأئة، وأعأأأأأأأأأأأحام املصأأأأأأأأأأألحة، و 
 ومنظمات دولية أخرى.

 
 املسارات الوطنية للنظم اليفذائيةعمليات تقييم االحتياجات القطرية لتنفيذ  -ابء

 
قون الوطنيون املعّينون من جانب  للنظم اليفذائيةوفّر مؤمتر القمة  -8 منصأأأأأأأأأأأًة  للحوارات الوطنية  اليت نّظمها املنسأأأأأأأأأأأّ

 ل النظم الزراعيأأة واليفأأذائيأأة الوطنيأأةيأأحتو  احلكومأأة. وخال  القمأأة، بّينأأت الولأأدان عن حّس مجأأاع" ابإلحلأأاح وابحلأأاجأأة إىل
د هذا الدفع بتقدل  املسأأأارات الوطنية  لقيام نظم زراعية وغذائية مسأأأتدامة  لضأأأمان مسأأأتقول مسأأأتدام للجميع. وقد جتسأأأّ

مساراته  بلًدا 103، قّدم بلًدا 148احلوارات الوطنية والوالغ عددها  . ومن بني الولدان اليت جتري2030ومنصفة حبلو  عام 
 واليفذائية إىل القمة.ل النظم الزراعية يالوطنية لتحو 

 اهتا الوطنية، أجرى املركز  مسًحاوهبدف متابعة االلتزامات اليت اختذهتا الولدان خال  القمة ودعمها   تنفيذ مسار  -9
 .2022فرباير شواط -لالحتياجات القطرية  عرب املنّسقني الدائمني لألمم املتحدة واملنّسقني الوطنيني   يناير كانون ال اين

،  ا مسأأأأارًا  املائة من الولدان اليت قّدمت  80على املسأأأأ ،  ا مي ل أك ر من  بلًدا 84 أجاموبصأأأأورة إمجالية،  -10
 يشري ابلتاي إىل احلاجة الكورية للدعم من املركز.
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عأأالً على مسأأاراهتا الوطنية،   أعأأادقت  اجمليوة قد  املائة من الولدان  52وتشأأري النتائ  األوىل للمسأأ  إىل أن  -11
. املرّج  أن يتّم إقرارها قريًوا  املائة من املسأأارات الوطنية للولدان ختضأأع للوح  من الناحية السأأياسأأية، ومن  25أن حني 

و  الوقت ذاته، يوقى إعداد مسأأأأأأأأارات وطنية لتحويل النظم الزراعية واليفذائية عملية غري مسأأأأأأأأتقيمة، حي  تقارم معظم 
يها دوائر م مرة متتالية من الرؤى واإلعأأأأأالحات السأأأأأياسأأأأأاتية ذّ   املائة  مسأأأأأاراهتا ابعتوارها  وثيقة حّية ، تيف 57دان يالول

 .2030القطاعية، واملتعددة القطاعات وفو  القطاعية، والتنفيذ والتقييم حنو حتقيق خطة أهداف التنمية املستدامة لعام 
، برزت الرسأأأأأأأأأأأأائل التمهيدية التالية مع الولدان  زيد من املشأأأأأأأأأأأأاورات املعّمقة هذه املسأأأأأأأأأأأأألة و  حني يتابع املركز -12
 املس : من

 
مع إجراء تقييمات كل سأأأأأأأنتني كمعا  ابرزة،  2030هن  تدرجي" ابحتاه عام وضأأأأأأأع يودو أن الولدان ختّطط ل  أي

، 2023مع إعطاء األولوية لتعزيز سياسايت ومؤسسايت منهج" توّجهه الدعوة كخطوة أوىل ابجتاه تقييم عام 
   االت وأدوات الرعأأد والتقييم دورًا هاًماأخرى م ل التمويل، واالتصأأ وحي  من املتوقع أن تؤدي جماالت  

 ب من املركز توفري الدعم املوكر هلا؛املرحلة النهائية ياطل
بصورة إمجالية، واجملاالت  2023ومّيزت الولدان بني اجملاالت اليت من املهم أن حتّقق أهدافها ابجتاه التقييم لعام   مي

 اليت قد تسعى إىل احلصو  على دعم حمدد من املركز؛
  املائة ، إمنا ال توليه الولدان أولوية  74شكل الدعم لتعزيز التمويل الدعم األكرب الذي ياطلب من املركز يو   جي

 ؛2023عالية بقدر تركيزها على التقييم لعام 
والتوقعات كورية أبن يعّزز املركز االتصأأأأاالت، واألدوات القائمة، واملعارف والشأأأأوكات حبي  تضأأأأطلع بدوٍر   دي

. كما أن الطلوات املوّجهة إىل   املائة ، إمنا ال توفّر مواشأأأأأرًة وسأأأأأائل التنفيذ 71رئيسأأأأأ"   التنفيذ الوطين ي
املركز لتيسأأأأأأأأأري الرعأأأأأأأأأد والتقييم من خال  ا طوط التوجيهية، والعمليات واألدوات تسأأأأأأأأأّجل نسأأأأأأأأأوة مرتفعة 

   املائة ؛ 68ي
 ،2023وحتتّل جماالت  م ل الدعوة وإعداد السأأياسأأات مكانًة عالية سأأيما أن الولدان ترّكز على التقييم   عام   هي

  املائة من اجملييب األولوية  57جلهة الدعم املطلوم من املركز يومن   أولويًة متوسأأأأأأأأأأأأطة نسأأأأأأأأأأأأوًياإمنا حتتل 
 هلذين اجملالني ؛

ورغم بعض االسأأأأأأأأأأأأأأت ناءات، يودو أن الولدان واثقة أبن املسأأأأأأأأأأأأأأائل املتصأأأأأأأأأأأأأألة ابملنصأأأأأأأأأأأأأأات الوطنية املتعددة   وي
سأأياقات الوطنية وأقّل من نصأأفها القطاعات أعأأحام املصأألحة ميكن أن حترز التقدم بشأأكل مسأأتقل   ال

   املائة  مين  األولوية كمجا  للحصو  على دعم املركز؛ 48ي
وبصورة إمجالية، من املرج  أن يعكس هذا التمييز احلّس واملعرفة لدى املنّسقني الوطنيني، أبن الدعم املقّدم   زي

ياقّدم على النحو األفضأأأأأأأأأأأأل على الصأأأأأأأأأأأأعيد القطري  الًوا ما يكون متاًحا وحىت كافًيا  عدٍد من اجملاالت غ
يالفر  القطرية التابعة لألمم املتحدة أو شأأأأأأوكات أخرى ألعأأأأأأحام املصأأأأأألحة ، وسأأأأأأوف يتم السأأأأأأع" إىل 
احلصأأأأو  عليه كأولوية. ومن جهة أخرى، فعن تعزيز التمويل، وإقامة اتصأأأأاالت مع االئتالفات، وأعأأأأحام 

فيذ، والوعأأأأأو  إىل املعرفة وتعّلم األقران، ودعم الرعأأأأأد والتقييم، قد تاعترب لتنالرامية إىل ااملصأأأأألحة واملوادرات 
 ، وقد أييت املركز بقيمة مضافة   املساعدة   سّدها.ثيفراٍت   الولدان
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و  ما يتعلق بتعزيز التمويل، يرتاوح الدعم الضأأأروري بني توفري الدعم الوشأأأري واملاي لوناء القدرات اولية ووضأأأع  -13
األخرية على الرؤية الوطنية ياملسأأتشأأارون الوطنيون الذين يدعمون منسأأق املسأأار، وعملية احلوار، ومشأأروع خطة  اللمسأأات

التنفيأذ ، والقأدرات الفنيأة لتحأديأد كلفأة ا طط واإلجراءات، ومتويأل ا ريطأة، وترسأأأأأأأأأأأأأأيخهأا   برجمأة امليزانيأات القطأاعيأة 
 الوطنية. وشوه

املسار على مستوى تدّخالت اللية متويل عاملية حمددة لتيفطية ما يل": تعجيل ويدعو عدد  من الولدان إىل وضع آ -14
إعطاء الدفع لتنافسأأأأأأأأأأأأأية القطاع ا ا  الوطين؛ وسأأأأأأأأأأأأأّد فجوات التمويل املؤقتة   املشأأأأأأأأأأأأأاريع؛ أو توفري التمويل الوطين؛ و 

  بلدان  للمسأأأأارات التنفيذ الوطينلعملية مهتمة  واءمة الدعم املاي  املاحنة للمؤسأأأأسأأأأات الناشأأأأئة. كما أن بعض الولدان
 ستجيب إىل احتياجات الولدان املتأخرة. ا يأخرى 

تسأأأأأأريع تلوية احتياجات    املركز دورًا حافًا واملعارف، تدعو الولدان إىل أن يؤدي االتصأأأأأأاالتأما   ما خيّص  -15
ية بني شأأأأأأأأأأأأأأركاء التنفيذ الداعمني  طط النظم الزراعالدعم، واملطابقة بني احتياجات التنفيذ واحللو ، والرتوي  للتنسأأأأأأأأأأأأأأيق 

واليفذائية الوطنية. وهلذه اليفاية، تربز االئتالفات على وجه ا صأأأأأأأأأأو  لدعم تنفيذ اإلجراءات   مسأأأأأأأأأأاٍر حمدد، وتيسأأأأأأأأأأري 
ئيأأة أك ر إلزالأأة احلواجز العأأابرة للحأأدود أو املعيأأاريأأة   وجأأه قيأأام نظم زراعيأأة وغأأذاالوعأأأأأأأأأأأأأأو  إىل املعأأارف واألدوات، أو 

وحتديد مشأأأاركتها، وطلب  االهتمام الوطىنومعظم الولدان قيد التعّرف إىل اإلئتالفات ذات اسأأأتدامة، عرب الدعوة العاملية. 
 مزيد من املعلومات.

و  ما يتعّلق برعأأد التقّدم اورز والتقييم، حتتاج بلدان  عديدة إىل الدعم الفين لوضأأع خطوط أسأأاسأأية و أو أطر  -16
لتتّوع الرتابطات والتداعيات االجتماعية، واالقتصأأأأأأأأأادية  من الناحية الوطنية قد تعكس هنًجا متكاماًل رعأأأأأأأأأد ذات الصأأأأأأأأألة 

ركز هبدف توضأأأأأأأأأأأأأأي  إطار ومؤشأأأأأأأأأأأأأأرات عملية رفع التقارير، ومتطلواهتا والويئية. وتطلب بلدان عديدة التوجيهات من امل
 وتواترها، وحتديد املعا  الوارزة للحفاظ على الزخم.

ابلنسوة إىل  حتديً    النظم الزراعية واليفذائية على نطا  الدولة واملفاهيم املرتوطة هباومن املرّج  أن توقى ملكية هنا  -17
دعوة، والوعو  السهل إىل مواد علمية   جما  الابلتاي الولدان إىل احلصو  على دعم مستمر وتسعى القرارات.  واضع"
 ه  النظم الوطنية وشوه الوطنية، والتعاون واحلوكمة.وأدلّة وأدوات حتليلية لالرتقاء بنا وبيانيت حمّدثة، 

الئتالفات، وتشأأأأأأأأجيع الروابط، كذلك، تدعو عدة بلدان إىل تواعأأأأأأأأل قيادة األمم املتحدة والتنسأأأأأأأأيق   حتفيز ا -18
 املعلومات بني املنظمات غري احلكومية. تواد وحتسني االتسا  بني االئتالفات وتوفري منصة مشرتكة للتنسيق و 

يدة التعاون مع أعأأأأأأأحام املصأأأأأأألحة   القطاع ا ا  جلهة الونية التحتية، ز إضأأأأأأأافًة إىل ذلك، يتم السأأأأأأأع" إىل  -19
 مكاسب سريعة   جما  االستدامة لدى تنفيذ املسارات الوطنية.واالبتكار والتكنولوجيا لتحقيق 
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 ا طوات املقولة -جيم

 
ل املركز عمليأأاتأأه   بأأدايأأة 2022مأأارس آذار  31   للنظم اليفأأذائيأأة  ظأأل انتهأأاء مؤمتر القمأأة  -20 ، سأأأأأأأأأأأأأأوف يعجأأّ

 الرئيسية التالية:، على اجملاالت 2022أبريل نيسان. وسوف يرّكز املركز عمله، حىت هناية عام 

 
 وضع اللمسات األخرية على برنيم  عمله يعلى املستوى االسرتاتيج"  وميزانيته؛  أي
عقد اجتماعات تنسأأيق مع املنسأأقني الوطنيني واملنسأأقني املقيمني لألمم املتحدة والفر  القطرية التابعة   مي

 لألمم املتحدة من أجل االرتقاء ابلدعم املقّدم للمسارات الوطنية؛
 بتوفر املوارد؛ لطلوات الواردة من الولدان ورهًناعلى االدعم الفين بناًء  توفري  جي
إعداد تقارير املعلومات اليت سوف تاوزّع خال  املنتدى السياس" الرفيع املستوى القادم   نيويور      دي

 ؛2022يوليو متوز 
 تشكيل جمموعة إلشرا  أعحام املصلحة والتشويك بينهم؛  هي
 األقران والتعاون بني ائتالفات الدعم والولدان؛ إقامة منصة للتعّلم من  وي
  الفائض املتوقع  نقلوابلتعاون مع برنيم  األغذية العامل"، التواعأأأأأأأأأأأأأأل مع اجلهات املاحنة   حماولة ل  زي

لنظم اليفذائية الذي يسأأأتضأأأيفه برنيم  األغذية العامل" إىل حسأأأام األمانة الذي القمة لحسأأأام أمانة 
 الزراعة لدعم عمليات املركز. تستضيفه منظمة األغذية و 

 

 

 تنسيق النظم اليفذائيةاألمم املتحدة ل: اهليكل التنظيم" األّوي ملركز 1الشكل 


