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 وجزامل

  بعد املائة والتســــــــــــــعني الرابعةللجنة الرب�مج والدورة  بعد املائة نيوالثالث الرابعةدورة لبني ا املشــــــــــــــرتك االجتماعدعا 
 .املقبلةمنتظمة يف دوراته معلومات حمّدثة إىل تقدمي (املركز) مركز األمم املتحدة لتنسيق النظم الغذائية للجنة املالية 

 2023 لعامعملية تقييم النظم الغذائية هذه الوثيقة تقريرًا مرحلًيا عن عمل املركز ابإلضافة إىل معلومات عن  تقدم. 

 :تشمل اإلجنازات الرئيسية لعمل املركز ما يلي 
  تنفيذ مسارات نظمها الغذائية الوطنية.لبدأ تقدمي الدعم املايل والفين للبلدان 
 األعضــــــــاء ومنظومة األمم املتحدة إليها ودعا  الغذائية،لنظم اخلاصــــــــة ابلول بشــــــــأن احلوارات احلاملركز  أطلق

 لدعم.ائة يبونظام 
  واملنســـــــــــــــقني املقيمني اجلهــات املنظِّمــة الوطنيــة عقــد املركز عــدة اجتمــاعــات على املســـــــــــــــتوى القطري (مع

تشكيل حافظات يف لبدء لاألمم املتحدة القطرية  أفرقةوممثلي البلدان و توجد مقارها يف روما والوكاالت اليت 
 .األموال ملباشرة العمل من خالل ضخ القطريالدعم 

  يشرتك الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل يف قيادة جدول األعمال اخلاص بتمويل حتويل النظم
 خمرجات حمددة هلذا العمل يف خطة عمل املركز. وتردالغذائية، 

  واللجنة االستشارية بينهم  إقامة الشبكاتو إبشراك أصحاب املصلحة  ةاملعني ةاالستشاري اجملموعةمت إنشاء
 العلمية.

 املركز روابط مع التحالفات وبني البلدان واالئتالفات ومنظومة األمم املتحدة. فّعل 
 على قدم وساق.لعملية التقييم  جتري األعمال التحضريية 

 

 االجتماع املشرتكبة من التوجيهات املطلو 
  ّحسب االقتضاءّدثة احملعلومات املبشأن  إعطاء توجيهاتالجتماع املشرتك مدعو إىل ا إن. 

 مسودة املشورة

 :االجتماع املشرتك إنّ 

  ّوأقر الغذائيةركز األمم املتحدة لتنســـــــيق النظم مل القائمةب ابإلحاطة بشـــــــأن الوضـــــــع احلايل والعمليات رح 
لدعم ومنظومة ايئة بنظام  والتفاعل معواالســــــــتفادة من وســــــــائل التنفيذ  البلداندعم جمال ابلتقدم احملرز يف 

 ؛األمم املتحدة
  إىل  وبراجمهاالحظ الدعم املقدم من منظمة األغذية والزراعة ووكاالت األمم املتحدة األخرى وصـــــــــــناديقها و

 ؛املركزع إدارة املنظمة على حتديد الفرص ملواصلة دعم عمليات وشجّ  ،املركز
  ودعا املركز إىل  ،النظم الغذائية عملية تقييماملتعلقة بتنظيم  املعلومات احملدثةط الضـــــــــــوء على أمهية ســـــــــــلّ و

مع األعضـــــاء وأصـــــحاب املصـــــلحة لنظم الغذائية اخلاصـــــة ابلول بشـــــأن احلحوارات شـــــاملة  عقدمواصـــــلة 
 .اآلخرين



3 JM 2023.1/3 

 معلومات أساسية - ًال أوّ 
 

منظومة  ،الغذائيةلنظم ليف ختام قمة األمم املتحدة  قدمهيف ملخص الرئيس وبيان العمل الذي  ألزم األمني العام -1
نظم الغذائية" (يف ما يلي "املركز") الذي يتعاون مع قدرات لتنسـيق الاألمم املتحدة ابملشـاركة يف قيادة "مركز األمم املتحدة 

املركز منظمة األغذية والزراعة  وأنشــأتلنظم الغذائية. امنظومة األمم املتحدة األوســع نطاقًا ويســتند إليها لدعم متابعة قمة 
رز يف االجتماع املشــــرتك للدورة بشــــأن التقدم احمل معلومات حمدثةم املركز قدّ و . عن منظومة األمم املتحدة نيابةً  واســــتضــــافته

) والدورة الرابعة 2022بعد املائة للجنة املالية (مايو/أ�ر  والتســــعني احلاديةالثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة 
 عالوةً و ). 2022بعد املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  والتســـــــعنيوالثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الرابعة 

 منتظمة يف الدورات املقبلة. معلومات حمدثةركز إىل تقدمي امليف نوفمرب/تشرين الثاين،  املشرتك،على ذلك، دعا االجتماع 

 للبلدان لتنفيذ مسارات نظمها الغذائية الوطنية والفينتقدمي الدعم املايل  - ااثنيً 

ما يدل على استمرار ، مسارات وطنية للنظم الغذائيةقد أنشأ بلًدا  117 كان،  2022 كانون األول/ديسمرب حىت -2
تخطيط من أجل المع اجلهات املنظِّمة الوطنية املعنية ابلُنظم الغذائية ابلتنسيق  إنشائه،منذ ، املركز عملو االهتمام والزخم. 

الحتياجات  دقّ أ فهم التوصل إىل ةلت هذه املشارك. وقد سهّ اوالفعال ملساراهت تنفيذ املبكرغراض الدعم ملموس أللتقدمي 
يتم حالًيا تقدمي مســــاعدة متعددة األوجه وخمصــــصــــة يف العديد من البلدان من خالل و واملالية.  الفنيةمن املســــاعدة  بلد ما

ملتحدة وابلتعاون املباشر مع ممثلي منظمة األغذية قيادة املنسقني املقيمني لألمم ا املتحدة يف ظلّ تعبئة الوجود احلايل لألمم 
لدعم. ايئة بمن خالل إشــــــــراك نظام و ، خرى يف األمم املتحدةوالصــــــــناديق والربامج األكاالت لو لوالزراعة واملكاتب القطرية 

واملؤسسات املالية  النظم الغذائيةإىل جمموعة من الكيا�ت مثل حتالفات  ،بشكل مجاعي ،لدعمابيئة يشري مصطلح نظام و 
 التنمية ومراكز الفكر وأصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني يف متابعة قمة النظم الغذائية.يف شركاء الالدولية و 

 وتتناول 2022أبريل/نيسان " على أساس شهري منذ لنظم الغذائيةاخلاصة ابلول بشأن احلاملركز "حوارات  عقديو  -3
 بعضهم البعضوالتعلم من  النظراءتبادل مستمر بني حتقيق الفنية. وقد أاتحت هذه اجللسات  املواضيعجمموعة واسعة من 

فرتاضية) اجللسات التالية: ابلوسائل االحىت اآلن (نُظمت تشمل احلوارات اليت و  وتنمية القدرات داخل الشبكات القطرية.
 ةمخســــــو ب) (التمويل والقطاع اخلاص وتغري املناخ والتغذية واحلوكمة والشــــــراكات)؛  بشــــــأنأ) ســــــتة حوارات مواضــــــيعية ((

والطاقة والتمويل على املسارات؟"  املتعلقة ابألغذيةموضوع "كيف تؤثر األزمات احلالية  بشأنإقليمية اجتماعات تواصل 
؛ ومخس إحاطات مبســــار األغذيةاملعين ) GCRG(فريق االســــتجابة لألزمات العاملية ل املســــؤولني املتشــــاركني(ابلتعاون مع 

فريقيا (خالل قمة منتدى الثورة أمع أعضــــــاء من  اجتماعان بشــــــكل حضــــــوري اونُظم أيضــــــً التقييم.  عملية بشــــــأنإقليمية 
 .حتوالت النظم الغذائية) بشأن) وآسيا واحمليط اهلادئ (خالل ندوة منظمة األغذية والزراعة يف أفريقيااخلضراء 

ا عدة اجتماعات على املســــــــــتوى القطري (مع عقد املر و  -4 ، واملنســــــــــقني املقيمني، اجلهات املنظِّمة الوطنيةكز أيضــــــــــً
وأفرقة األمم املتحدة القطرية) للبدء يف تشـــــــــــــــكيل حافظات الدعم القطري، مع  القطريني،والوكاالت اإلقليمية، واملمثلني 

خطوات التنفيذ األساسية مثل إضفاء الطابع احمللي على املسارات  حتقيقمتكني  من أجل ملباشرة العملموال املركز ألضخ 
تعزيز املســـاءلة والتعلم من خالل تصـــميم أنظمة و ؛ الوطينشـــبه على املســـتوى  إعداد امليزانيةودجمها يف عمليات التخطيط و 
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املوارد من  حشــــدو كلفة؛ خطط عمل حمددة ال وضــــعإضــــفاء الطابع املؤســــســــي على املســــارات من خالل و ؛ وتقييم رصــــد
 غذائية.النظم للخمتربات مقرتحات االستثمار؛ وتشجيع البحث واالبتكارات من خالل إنشاء  وضعخالل 

األدوات واحللول األمم املتحدة لتحديد  منظومة ومع ااألوسـع نطاقً لدعم ايئة بمع نظام  اسـتبيا�ً املركز  وقد أجرى -5
يف مكتبة حلول  ن هذه األدوات واحللولوســــــــُتضــــــــمّ . للجمهور تهاوإاتح هاوتصــــــــنيف اليت تدعم حتويل النظم الغذائية الفنية
وهو متاح  2022 كانون األول/يف ديســـــــــمربمركز لكرتوين للاإلأُطلق املوقع قد و مركز. لكرتوين للوقع اإلامل يفالغذائية  النظم

 http://www.unfoodsystemshub.org :على العنوان التايل

 متويل حتويل النظم الغذائية – ااثلثً 

لقيادة الصــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية  املكتب التنفيذي لألمني العام عّني  ،2021يف ديســــــــــمرب/ كانون األول  -6
الذي كان الرائد السابق  الدويلبتمويل حتويل النظم الغذائية نيابة عن منظومة األمم املتحدة. ويشارك البنك  ةاخلاص اخلطة

منذ أن و مع الصـــندوق الدويل للتنمية الزراعية.  هذا ، يف قيادة مســـار العملقمة األمم املتحدة للنظم الغذائيةاملايل للمرفق ل
 ُمنح ،2022 فرباير/شـــــــــــباطتقييم االحتياجات الذي أجراه املركز يف إطار ظهر التمويل كأعلى جمال دعم تطلبه البلدان يف 

 ،املركز عملوالنواتج الرئيسية يف خطة  األنشطةخطة ومت تضمني  ،2023-2022لفرتة السنتني األولوية  جمال متويل التنفيذ
 نظم الغذائية.لوطنية إلعداد ميزانيات اأداة  وضعمبا يف ذلك 

احلكومات وأصـــــحاب املصـــــلحة على قياس املســـــاعدة اإلمنائية احمللية واخلاصـــــة  امليزانيات إعدادســـــتســـــاعد أداة و  -7
املقدمة هو التأثري على تدفقات املوارد من ذلك اهلدف و  على املســـــــــــــــتوى القطري. الغذائية،النظم  املوجهة لتمويلوالرمسية 

من  -ائية من خالل توليد األدلة التنمية وشــــــــركات األغذية واملســــــــتثمرين لتحويل النظم الغذيف شــــــــركاء المن احلكومات و 
 ؟ينفق ماذا؟ كم وأين وكيف وألي غرض

ا على -8 لتزويد اجملتمع  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــاديشــــــــــراكة جديدة مع منظمة  وجيري العمل حالًيا أيضــــــــــً
 أكان ذلك سواء ،العاملي ببيا�ت املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت مت التحقق منها واملتاحة للجمهور بشأن التمويل العام الدويل

على االلتزام  ســـــــــيوفر تتبع املســـــــــاعدة اإلمنائية الرمسية دليًال و ل النظم الغذائية. يمنح أو قروض "ميســـــــــرة" تدعم حتو  يف شـــــــــكل
ومتكني اختاذ القرارات املستنرية لضمان ، األولوية لتخصيص التمويل العام الدويل بشروط ميسرة لتحويل النظم الغذائية إبعطاء
 لتنمية إىل البلدان اليت لديها أكرب االحتياجات وأقل قدرة على تعبئة موارد أخرى.ل املخصص تمويلالوصول 

 األمم املتحدة ةمنظوم موارد تعبئةإشراك أصحاب املصلحة و  –رابًعا 
 لدعمايئة بونظام 

الصــادرة عن املكتب التنفيذي لألمني العام  للنظم الغذائيةوفًقا ملذكرة املعلومات بشــأن متابعة قمة األمم املتحدة  -9
للجهات الفاعلة يف جمال ا نطاقً يســـــــعى املركز إىل البقاء على اتصـــــــال ابلنظام األوســـــــع  ،2021 كانون األول/يف ديســـــــمرب

مبا يف ذلك من  املتنوعة،؛ واالســـــــتفادة من خربات الفئات املســـــــتهدفة النظام العلميالنظم الغذائية املســـــــتدامة مبا يف ذلك 
موعة االستشارية املعنية إبشراك أصحاب املصلحة جملاختصاصات ا وُوضعتخالل جمموعة استشارية ألصحاب املصلحة. 

 االســتشــارية موعةاجملتضــم و مركز. التابعة للعليها اللجنة التوجيهية لإلشــراف  وافقتو ، )SENA( بينهم إقامة الشــبكاتو 
صلية. األشعوب الشباب و التكنولوجي و العلمي و التمع اجملاص و اخلقطاع النساء و ال و نينتجاملأعضاء من اجملموعات التالية: 

http://www.unfoodsystemshub.org/
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 جمموعيت يلممث جرى تقدميو الل عمليات ذاتية التنظيم. مت حتديد وترشــــــــــيح ممثلني من مجيع أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة من خو 
قر امليف  2022 تشــــــرين األول/قد يف أكتوبرالشــــــباب والشــــــعوب األصــــــلية يف حفل خالل منتدى األغذية العاملي الذي عُ 

 نظمة األغذية والزراعة.الرئيسي مل

ا جلنة اســتشــارية علمية وهي و  -10 إىل العمل كمجموعة مســتقلة ومتنوعة من  يســعىغري رمسي  جهازأنشــأ املركز أيضــً
. املركزمن خالل  البلــدانتقــدمي مشـــــــــــــــورة وأدلــة قويــة ونزيهــة إىل املركز، وإىل من أجــل كبــار العلمــاء من مجيع أحنــاء العــامل 

ء الرفيع فريق اخلربامثانية أعضــــــــــــــاء من  ُدعيهياكل العلمية احلالية املتعلقة ابألمن الغذائي، لل اللجنةعدم تكرار ل ضــــــــــــــما�ً و 
 .إليهانضمام االعلى  وافق األعضاءو  ،املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي

يقم مل  همزيد من التنســـــيق داخل منظومة األمم املتحدة، ومبا أن التشـــــجيع علىاملتمثلة يف  املركز ةمع والي امتاشـــــيً و  -11
لتنسيق الدعم وتوجيهه اهلياكل القائمة استخدم بل وأفرقة األمم املتحدة القطرية املقيمني للمنسقني جديدة  هياكل إبنشاء

ابلشــــراكة مع الصــــندوق املشــــرتك ألهداف  الغذائية،ل النظم يحتو  بشــــأنفإنه حيتضــــن �فذة مواضــــيعية جديدة  البلدان،إىل 
أفرقة عمليات لتمكني القيام بســـــنوات على األقل من  من املتوقع إطالق النافذة املواضـــــيعية ملدة مخسو التنمية املســـــتدامة. 

  تنفيذ املسارات الوطنية.ل امن تصميم وتنفيذ برامج مشرتكة عالية اجلودة دعمً األمم املتحدة القطرية 

قمة األمم املتحدة للنظم مع التحالفات اليت انبثقت عن  عمليةمنذ إنشـــــــائه، يف إقامة اتصـــــــاالت وشـــــــرع املركز،  -12
عن  فضــًال ، لغذائيةحلول النظم اخمصــص حوار عقد ، و  تفكري املشــرتكخالل جلســات اإلحاطة، وجلســات الن مالغذائية 
التحالفات اجمليبة اليت بلغ  أنه من خالل وال�ت 2022ر مايو/أ�املركز يف  استبيان أجراهكشف و الفردية.  ةاملشاركحاالت 
 ومتت صـــــــــياغة خالصـــــــــة للتحالفات .املســـــــــتدامةهدفًا من أهداف التنمية  17من أصـــــــــل  15 مت تناول ،حتالًفا 27 عددها

يف و واالســتخدام االســرتاتيجي للتحالفات.  بلدانعلى نطاق واســع من أجل تســهيل مشــاركة ال عرضــهاو لة واألســئلة املتداو 
 .أو تقود حتالًفا/حتالف تشارك كجزء منمن الدول األعضاء دولة  106، كانت االستبيانوقت إجراء 

 كانت لهل النظم الغذائية والعمليات العاملية األخرى ذات الصــلة، و يحتو  خطةإىل الربط بني  اويســعى املركز أيضًــ   -13
 بعد وجلســــات ســــتوكهومل التصــــحر،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة يف  مداخالت يف الدورة اخلامســــة عشــــرة ملؤمتر األطراف

، والدورة العامة اخلمســـني للجنة املســـتدامةلتنمية املعين ابرفيع املســـتوى الواألحداث اجلانبية للمنتدى الســـياســـي  ،عاًما 50
منت ، وغريها.املتحدةاألمن الغذائي العاملي واجلمعية العامة لألمم  قمة األمم لنظم الغذائية و إىل احمددة  إشـــــــــــــــارات وضـــــــــــــــُ

 .2022ملنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام الصادر عن اواملركز يف اإلعالن الوزاري املتحدة للنظم الغذائية 

اليت لالجتماعات التالية: االجتماع املشــــــرتك لألجهزة الرائســــــية للوكاالت وإحاطات  معلومات حمدثةقدم املركز و  -14
ة اجملموعة اإلقليميو املالية يف منظمة األغذية والزراعة؛ جلنة الرب�مج و  للجنةاالجتماع املشـــــــــــــــرتك ؛ و توجد مقارها يف روما

دوائر التابعة جمللس االحتاد األورويب؛ ورؤســـــــــــــــاء  AGRIFAOعمل وجمموعة الألفريقيا التابعة ملنظمة األغذية والزراعة؛ 
 نظمة الصحة العاملية.التابعة ملجلنة التغذية الزراعة والتنمية الريفية يف االحتاد األورويب؛ و 
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 املركزإىل منظومة األمم املتحدة الدعم املقدم من  – اخامسً 

مكتب تنســيق التنمية التابع لألمم املتحدة وبر�مج  ابإلضــافة إىل اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت  خصــصــت -15
 اهليئاتت بعض هذه املركز. وقد قدم موظفياألمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية موظفني مهنيني خمصصني لدعم 

ا متويًال أولًيا لعمليات  ، التنمية ومكتب تنســـيق ،اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت رؤســـاء ا أيضًـــ توىل و رة. املبك املركزأيضـــً
و�ئب األمني العام بشــــــــــــكل مجاعي اإلشــــــــــــراف على املركز من خالل اللجنة التوجيهية اليت  للبيئة،وبر�مج األمم املتحدة 

 وأعدّ . 2022أبريل/نيســـان  22يف  املنعقديف اجتماعها األخري  2023-2022وافقت على خطة عمل املركز لفرتة الســـنتني 
يبلغ إمجــايل و فعــال.  ألغراض حتقيق تنفيــذخطــة عملــه من أجــل دعم تعبئــة املوارد  كلفــةتحــديــد  شـــــــــــــــفــافــة لاملركز عمليــة 

واملايل  الفينللدعم  املخصــــــــــــصــــــــــــةدوالرًا أمريكًيا مع ختصــــــــــــيص اجلزء األكرب من املوارد  784 302 14احتياجات التمويل 
 .عملية التقييمللبلدان وتنظيم 

 2023 النظم الغذائية لعام عملية تقييممعلومات حمدثة عن  –ألف 

الغذائية ظم للنالتزم األمني العام لألمم املتحدة يف ملخص الرئيس وبيان العمل الصـــــــــــــــادر عن قمة األمم املتحدة  -16
 الســــــتعراض التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج هذه العملية ومســــــامهتها يف حتقيق خطة ســــــنتنيكل   تقييميبعقد "اجتماع عاملي 

الدعم  واجلهات الشــــريكةا نطاقً ومنظومة األمم املتحدة األوســــع  اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت  وســــتقدم. 2030 عام
 .2023يف عام  الغذائيةنظم لل عملية تقييمأول وينبغي أن ُجترى ". يف هذا الصدد

جمع وزراء توســـــــــــ للنظم الغذائيةقمة األمم املتحدة  هتر وفّ الزخم الذي  إىل 2023التقييم لعام  عملية وســـــــــــتســـــــــــتند -17
 والشــباب،وقادة الســياســات،  نظم الغذائية،املعنية ابلاجلهات املنظِّمة الوطنية و  واملالية، والتغذية، والصــحة، والبيئة،الزراعة، 
 زحيّ التجمع إىل خلق  ويســـعىواملدن والقطاع اخلاص.  نيثوالباحاجملتمع املدين ، و والشـــعوب األصـــلية واملزارعني، ،والنســـاء

االلتزامات ابلعمل اليت مت التعهد هبا خالل القمة، وتبادل قصـــــــــــص النجاح وعالمات  من أجل اســـــــــــتعراضللبلدان  مواتٍ 
جريئة تشـــري إىل امللكية الوطنية جلدول أعمال النظم  تســـريع جريء وإجراءاتتحقيق ل املبكرة واحلفاظ على الزخم ليالتحو 

 .2023سبتمرب/أيلول  اليت ستعقد يفيف قمة أهداف التنمية املستدامة  بشكل مباشراحلدث  خمرجاتستسهم و الغذائية. 

 املســــــــتدامة،على ترســــــــيخ الفهم العاملي لدور النظم الغذائية يف حتقيق أهداف التنمية  عملية التقييمســــــــتســــــــاعد و  -18
، على الصمودالنظم الغذائية  قدرةاملعيشة احلالية. وستدعو إىل اختاذ إجراءات لتعزيز غالء و  الغذاءسيما يف سياق أزمة  ال
املزيد من الصــــــــدمات  يف وجهقدرة اجملتمعات على الصــــــــمود حتقيق فها مع تغري املناخ وضــــــــمان مســــــــامهتها يف تكيّ  تعزيزو 

 .واألزمات

وغريها من  املســــــــــتدامةمبا يف ذلك قمة أهداف التنمية  العمليات،إلســــــــــهام االســــــــــرتاتيجي يف عدد من ا لوحتقيقً  -19
 تنظيمينبغي ، خاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــأن تغري املنا يف  األحداث مثل الدورة الثامنة والعشـــــــــــرين ملؤمتر األطراف

 2023يوليو/متوز التوصــــــــــية بتنظيم االجتماع يف األســــــــــبوع األخري من  ومتت. 2023التقييم يف اجلزء األول من عام  عملية
، ولألمانة إلاتحة الوقت الكايف للبلدان لإلبالغ عن التقدم احملرز، 2023يوليو/متوز  26إىل  24وابلتحديد يف الفرتة من 

 .جتماعلال للتحضري
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 وســـــــُتعقدًيا لتنظيم احلدث. اتوســـــــياســـــــ فنًيادعًما مالًيا و  تمقدّ  وهيعملية التقييم وســـــــوف تســـــــتضـــــــيف إيطاليا  -20
ابإلضــــافة إىل ذلك، ســــيوفر عدد و التنمية املســــتدامة.  بشــــأناجتماعات حتضــــريية إقليمية ابلتعاقب مع املنتد�ت اإلقليمية 

ة ز�دالالحقة له من أجل و تقييم الســــابقة لل عمليةالللمشــــاركة يف  حيّـزًا 2023من االجتماعات العاملية املخطط هلا يف عام 
 احلصر،على سبيل املثال ال  االجتماعات،ترسيخ الرسائل املتعلقة ابلنظم الغذائية وأهداف التنمية املستدامة. وتشمل هذه 

املؤمتر الدويل لألمن الغذائي و ) 2(�م)؛  تيفي ،2023أبريل/نيســــــان االجتماع العاملي لشــــــبكة كوكب واحد ( )1(ما يلي: 
الدورة  و)4(، إيطاليا)؛ 2023أكتوبر/تشـــــرين األول العاملي ( األغذيةمنتدى و ) 3( )؛أوزبكســـــتان ،2023ســـــبتمرب/أيلول (

 .، اإلمارات العربية املتحدة)2023 الثاينتشرين /نوفمرب(ن ملؤمتر األطراف و الثامنة والعشر 

 التحضـــريية لعمليةاألعمال البلد املضـــيف واملركز،  ابصـــفته إيطاليا العام،املكتب التنفيذي لألمني  وســـتتوىل إدارة -21
واجلهات  نطاقًاومنظومة األمم املتحدة األوسع  اليت توجد مقارها يف رومارى كل سنتني، بدعم من الوكاالت جتُ  اليت التقييم

 .الشريكة


