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 مركز تنسيق النظم الغذائية التابع لألمم المتحدة 

 أسئلة متكررة 
 

 

 ما المقصود بمركز تنسيق النظم الغذائية التابع لألمم المتحدة؟
 

منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق  يعمل مركز تنسيق النظم الغذائية التابع لألمم المتحدة )المركز( كمحفز داخل  

 النظم الغذائية  األمم المتحدة بشأن  قمة   إثر. كما يضطلع المركز  2030بالنظم الغذائية وخطة التنمية المستدامة لعام  

بمهام تنسيقية أساسية تهدف إلى الجمع بين المعارف والخبرات المتعلقة بالنظم الغذائية المكتسبة    2021  ( قّمةال)

استجابةً   الفئات, مختلف  من   المستدامة  التنمية  أهداف  في ميدان  الوطني  المستوى  للتقدم على  لألولويات    دعماً 

 القطرية.  

 

 ؟  وما هي وظائفه األساسية   ما الدور الرئيس الذي يلعبه المركز 

يمّكنها من تطوير وتنفيذ مسارات تحويل نظم األغذية الوطنية   للبلدان على نحو  الدعم الالزم  تقديم  يكمن دور المركز في 

المطلوب من    يوإطالق الحوارات وغيرها من العمليات ذات الصلة من خالل تنسيق الدعم على المستويين التقني والسياس

 كما يسعى المركز إلى: قبل البلدان. 

فضالً ، بما في ذلك التحالفات والمبادرات،  بشبكة الدعمما بين الجهات الفاعلة األوسع نطاقاً المعنية      ضمان الربط •

 .المعني بشبكة الدعم عن النظام العلمي

 . مع الطلب القطري بشبكة الدعمجهود الجهات الفاعلة المعنية بين تكامل المواءمة والدعم  •

رفع المواضيع ذات األولوية في جدول أعمال تحويل النظم الغذائية إلى قيادة الفكر االستراتيجي لوكاالت األمم  •

   واألطراف الداعمة األخرى.المتحدة والجهات الفاعلة الرائدة  

ما ضمن سياق إعادة تحديد وضعية  السي   –  صول منظومة األمم المتحدةاإلستفادة من النطاق الواسع ألويركز المركز على  

التقارير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة إلظهار التقدم. وسيعمل المركز كمنسق ورابط بين  و– اإلنمائي ألمم المتحدةانظام 

 يستجيب لألولويات القطرية. س كماأهداف التنمية المستدامة،  ضمنالفئات المتنوعة بهدف دعم التقدم الوطني 

وبينما يعمل المركز على تسهيل عملية تحديد خدمات الدعم وإعداد نظام لتنسيق الدعم المقدم إلى البلدان، إال أن التنفيذ الفعلي  

لهذه الخدمات سيكون من قبل وكاالت األمم المتحدة الداعمة للمركز ولغيره من الجهات الفاعلة. ولبلوغ هذه الغاية ، سيغطي  

 تالية:  المركز الوظائف الست ال

 ؛ تسهيل تنفيذ المسارات الوطنية .1

 ؛ لدعم الدول تعزيز قيادة الفكر االستراتيجي .2

 ؛ عبر منظومة األمم المتحدة على نطاق اوسعاألطراف المعنية بشبكة الدعم إشراك  .3

 ؛وسائل التنفيذ االستفادة من .4

 ؛تناقل النهج الخاص بنظم األغذية ودعمه .5

 .  2023االستعداد للحظة جرد اإلنجازات عام  .6

 

 المركز؟   انشاء   تم   كيف 
 

، ألزم األمين العام منظومة األمم المتحدة بقيادة مشتركة لمركز تنسيق  2021األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية  في متابعة لقّمة  

 الغذائية.لدعم عملية المتابعة عقب قمة النظم يعتمد عليها مع قدرات منظومة األمم المتحدة على نطاق أوسع  يتعاون

ومديرو منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج لألمم المتحدة  اتفق نائب األمين العام  وقد   

 مذكرة إعالميةاألغذية العالمي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومكتب التنسيق اإلنمائي على تأسيس هذا المركز وإصدار  

 الطالع الدول األعضاء والشركاء األساسيين على الترتيبات المتفق عليها. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/12/21-419-annex-information-note-on-follow-up-to-the-un-food-systems-summit-december-2021.pdf
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 متى انطلقت أعمال مركز تنسيق النظم الغذائية؟ 

بتاريخ   المتحدة عمله  التابع لألمم  الغذائية  النظم  تنسيق  الثاني    1بدأ مركز  تستضيف منظمة األغذية  2022يناير/كانون  ، حيث 

على ضمان    هتمحور عمل  تشغيل المركز خالل األشهر الثالثة األولى من  ومنظومة األمم المتحدة.    بالنيابة عنوالزراعة هذا المركز  

رسم خطة عمل لسنتين، حيث سيشرع  و  والعمليات من أمانة قّمة النظم الغذائية المحددة زمنياً إلى المركزسالسة عملية نقل األصول  

 . 2022 عام منتصفالمركز بتنفيذ خطة عمله في 

 

 ما هي ترتيبات استضافة المركز وإدارته؟ 

مكتب مدير عام المنظمة. ويُدار المركز بموجب  منظومة األمم المتحدة في    بالنيابة عنتستضيف منظمة األغذية والزراعة المركز  

المركز هيكل مختلط فيما يتعلق بحيز العمل، حيث يعمل بعض أعضائه   يعتبرعمليات مكتب أهداف التنمية المستدامة في المنظمة. و

برامج. وتقدم المنظمة  لمنظمة األغذية والزراعة، بينما يعمل بعضهم اآلخر عن بعد من الوكاالت والصناديق وال  يفي المقر الرئيس

 كل ما يلزم من دعم على مستوى اإلدارة والبرامج لتشغيل المركز.  

 

 ما هي وكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة التي تدعم المركز؟  

 أدناه بتوفير الموارد البشرية أو المالية أو كليهما لدعم العمليات األولى للمركز:  مدرجة تلتزم الوكاالت والصناديق والبرامج ال

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  •

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   •

 برنامج األمم المتحدة للبيئة •

 )مكتب التنسيق اإلنمائي(أمانة األمم المتحدة  •

 برنامج األغذية العالمي  •

 الصحة العالمية منظمة  •

 هيكل المركز؟  كيف يكون 

ستمد مركز تنسيق النظم الغذائية التابع لألمم المتحدة موارده من الوكاالت والصناديق والبرامج المدرجة أعاله التي ترفده بالموارد ي 

 البشرية والمالية. ويبين المخطط التالي هيكل المركز ضمن مجمل هيكل قمة النظم الغذائية: 
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 من يوجه أعمال المركز؟ 

الدولي   التوجيه المؤلف من مديري منظمة األغذية والزراعة والصندوق  تقع مسؤولية اإلشراف على المركز على عاتق فريق 

للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج التنسيق اإلنمائي لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة. كما يشارك فريق 

إلشراف في عمل المركز مع المكتب التنفيذي لألمين العام وفريق التنمية المستدامة لألمم المتحدة. ويقدم فريق اإلشراف بصورة  ا

حول التقدم الذي يحرزه المركز، كما يشارك تلك المعلومات خالل اجتماعات مشتركة غير   لألعضاء  منتظمة معلومات موجزة

للوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها، ورؤساء الهيئات اإلدارية للوكاالت التي تتخذ من روما رسمية مع أعضاء الهيئة اإلدارية  

مقراً لها، ورئيس لجنة األمن الغذائي العالمي والمنتدى السياسي رفيع المستوى، وذلك عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 لألمم المتحدة. 

 

 مسمياتهم الوظيفية؟ من هم أعضاء فريق المركز وما هي 

 يتألف أعضاء المركز في الوقت الراهن من األشخاص التالية أسماؤهم:  

 ، مدير المركز )منتدب من منظمة األغذية والزراعة( Stefanos Fotiouالسيد  •

 مدير المركز المكلفة )منتدبة من مكتب التنسيق اإلنمائي( نائب، Sylvia Lopez-Ekraالسيدة  •
 ، رئيسة وسائط تنفيذ المركز )منتدبة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( Nadine Gbossaالسيدة  •
 ، مدير المسارات المكلف )منتدب من برنامج األغذية العالمي( Svante Helmsالسيد  •
 ، منسقة المشاركة )منتدبة من منظمة الصحة العالمية( Lina Mahyالسيدة  •

 من منظمة األغذية والزراعة(  ، مسؤولة البرامج )منتدبة Cinar Yavuzالسيدة  •

 

يمكن ألعضاء الفريق تمثيل المركز، بطلب من رئيس المركز، وال يمكن لهم التحدث باسم منظمتهم التابعة لألمم المتحدة أو تمثيلها  

عند تنفيذ وظائفهم المتعلقة بالمركز. ولتحقيق اهداف المركز، يمكن لكل عضو فيه التواصل مع الممثلين القطريين ومنظومة األمم 

تبعاً للصالحيات الممنوحة لهم. وال يحق لطرف آخر تمثيل المركز أو التحدث باسمه باستثناء  الدعم  في  فاعلة  المتحدة والجهات ال

 أعضائه وأعضاء الفريق التوجيهي المشرف.  

 

 كيف سيقوم المركز بدعم الجهود التي تبذلها البلدان لتحويل النظم الغذائية؟  

ارات الوطنية لتحويل النظم الغذائية، وهي مسارات خاصة بكل بلد وموجهة بحسب  يقوم المركز بدعم عمليات تطوير وتنفيذ المس

سيقدم المركز الدعم الالزم للحوارات  و ،  ةوالعالمي   ةواإلقليمي   ةالقطري   يات الطلب. وتعزيزاً لقدرات منظومة األمم المتحدة على المستو

الغذائية من   بالنظم  المتعلقة  الوطنية  والوطنية والمسارات  البلدان.  بناًء على طلب  والسياسي  التقني  الدعم  تنسيق  سيعمل    خالل 

على المدى القصير والمتوسط، على تحليل الطلبات وربط الحلول المتاحة مع االحتياجات القطرية. وستكون هذه الجهود،  المركز  

بمثابة   للتطبيق  وقابالً  القطمعلومات متوافق مع امصدر  حيثما كان مناسباً  المشتركة وأطرلتحليالت  للتعاون    رية  المتحدة  األمم 

  اإلنمائي المستدام.

سيدعم المركز شبكة المنظمين الوطنيين للحفاظ على استمرارية المشاركة في الخبرات والمعارف سعياً لرفع مستوى التعاون   و

بين القطاعات ودعم التضامن العالمي. أضف إلى ذلك أنه سيتم التشجيع على إجراء حوارات    العملالمشترك بدرجة أكبر وتعزيز  

  العمل. والفئات على نحو متكامل بهدف تحديد أولويات المسارات الوطنية وتسريع  مستقلة كوسيلة النخراط المجتمعات

 . المقبلة ثنائية الحولخطة العمل   سيتم إدراج المزيد من المعلومات بشأن الدعم القطري فيو

 

 الحكومات؟  عالمكيف سيقوم المركز بإ 

من الوظائف األساسية للمركز رفع مستوى التوعية وتوجيه التعبئة الجماعية بشأن دور تحويل النظم الغذائية لبلوغ أهداف التنمية 

 المستدامة.  

 الحكومات حول ما يتم تحقيقه من تقدم بصورة منتظمة من خالل:   إعالموسيتم 

 فريق اإلشراف؛  •

 اإلدارية للوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها؛  اترسمية للهيئ  آخر المستجدات عن طريق اجتماعات مشتركة غير •

 مشاورات مع قيادة الهيئات اإلدارية للوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها؛ •

 ؛للمركزلوكاالت والصناديق والبرامج الداعمة االحكومية الدولية ومنصات  الهياكلتقارير يتم إعدادها باستخدام  •

 ؛في شبكة الدعمدعم الفرص التي تفضي إلى تناقل األعمال خالل دورات وفعاليات ذات صلة تنظم من قبل األطراف  •

 موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض.  •
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حويل  تالقطرية القائمة لدعم جهود    هياكل األمم المتحدةوالمركز مكاتب    يستخدمكيف  

 النظم الغذائية؟ 

بلد وموجه   نهج خاص بكل  باتباع  البلدان التيحسب  يلتزم المركز  ا  الطلب. ففي  فيها  يقوم المركز بدعم تتواجد  المتحدة ،  ألمم 

المتحدة لتمكينهم من االستمرار بعملهم مع المنصا التابعة لألمم  المقيمين والفرق القطرية  القائمة والشركاء  المنسقين  الوطنية  ت 

الحكوميين )كالمنظمين الوطنيين على سبيل المثال( لتطوير وتنفيذ مساراتها الوطنية لتحويل النظم الغذائية. كما سيساعد المركز 

  . وسيكون لدى المركز خطة للرصد اعلى المستوى القطري وإعداد التقارير بشأنهعمال  الهائل من األ  حجمعلى ضمان مشاركة ال

   . ةوالدولي  ة واإلقليمي   ةالوطني  ياتوالتقييم، كما سيعد تقارير حول التقدم باستخدام اآلليات والمنصات القائمة على المستو

 

 ؟ لنظم الغذائيةتحويل ا عملية  شبكة دعم من هم األطراف في

الدعم"  يستخدم مصطلح دعم  " شبكة  التي  الكيانات  من  كبيرة  مجموعة  إلى  تنظيم  عملية    تلوصف  إضافة  الغذائية،  النظم  قمة 

لألمم المتحدة تقدم الدعم للجهود التي تبذلها وغير تابعة  كيانات تابعة  كما تشمل هذه الشبكة  هذه القمة.  عن    انبثقتالكيانات التي  

ً   البلدان مساراتها.  ل  سعيا شبكةتنفيذ  أن  ذلك  إلى  تشتمل    أضف  النشطة  الدعم  التحالفات  على  الحصر  وليس  المثال  سبيل  على 

عن قمة النظم الغذائية، وفرق أصحاب الشأن وفرق عمل النظم الغذائية التابعة لألمم المتحدة والجماعات    انبثقتوالمبادرات التي  

 المجامع الفكرية وغيرها. العلمية والمعرفية و

 

 عن قمة النظم الغذائية؟  انبثقت كيف سينخرط المركز مع التحالفات التي 

ً يربط المركز التحالفات من خالل مستودع متاح للعموم يضم معلومات محدّثة بشأن كل تحالف. وسيكون   نحو العميل    رابطاً موجها

التكامل والفرص المتاحة للعمل    التداخالت و، كما سيساعد على تحديد  في شبكة الدعمومصدر معتمد للمعلومات بالنسبة لألطراف  

 المشترك. 

ير  دعوة لتقديم تقارباإلضافة الى الويقوم المركز كذلك بربط التحالفات مع البلدان من أجل تسريع إجراءات تحويل النظم الغذائية.   

 ستنبثقعن قمة النظم الغذائية والتي    الناشئةمنتظمة تتعلق بالتقدم على مستوى التحالفات وااللتزامات وجميع المبادرات األخرى  

  عنها مستقبالً وكذلك إلى المشاركة في شبكة التعلم والدعم المشترك. وسيتم توفير معلومات إضافية بشأن االنخراط مع التحالفات

ً  ئية الحول الخاصة بالمركزفي خطة العمل ثنا  . التي ستصدر قريبا

 

 كيف سينخرط المركز مع أصحاب المصلحة؟  

ينخرط المركز على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة المعنيين بالنظم الغذائية لضمان متابعة قوية للقمة بهدف إنجاح خطة التنمية 

الغذائية. وسيقوم بتشكيل المجموعة االستشارية المعنية بمشاركة أصحاب المصلحة  من خالل تحوالت النظم    2030المستدامة لعام  

وإقامة الشبكات معهم بهدف إشراكهم مع المركز وتقديم االستشارات الالزمة مع الوقت، مع تحديد مسؤولي التواصل ممن يتم 

عام األمم المتحدة، السيما الشباب والسكان األصليين ترشيحهم ذاتياً من مختلف الفئات بموجب ما حدده بيان العمل الصادر عن أمين  

 والمنتجين والنساء والمجتمع العلمي والتقني، وكذلك القطاع الخاص. 

والعالمية    واإلقليمية  الوطنية  المنصات  من  وغيرها  الوطنية  المسارات  استنارة  المذكورة ضمان  االستشارية  المجموعة  وعلى 

ت وما إلى ذلك(، مع األخذ بعين االعتبار وجهات نظر تلك الفئات وآرائهم لرفع مستوى الفعالية )كالحوارات والتحالفات والمبادرا

ما لديهم من شبكات وجماعات وتسخير قوتها،   فعيلوتحقيق الشفافية والشمولية. ومن المنتظر من أعضاء المجموعة االستشارية ت 

تدعي الحاجة داخل الفئة الواحدة وبين الفئات المختلفة، ناهيك عن  فضالً عن تعزيز شبكات الدعم وإقامة أخرى إضافية حيثما تس

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم عمليات تحول النظم الغذائية لدى البلدان ومواءمة تلك اإلجراءات معها. 

 

 هل يتعاون المركز بالفعل مع منظمات معينة خارج منظومة األمم المتحدة؟ 

لمركز على األصول والخبرات الجماعية لوكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة التي تدعم عمله. ويعمل المركز بصورة ايعتمد  

مباشرة مع المنسقين المقيمين لألمم المتحدة ومع الفرق القطرية لألمم المتحدة على ضمان إيصال خدمات الدعم إلى البلدان عن  

صحيح أن قيادة المركز أجرت اتصاالت غير رسمية مع كثير من األطراف الفاعلة التي أبدت    طريق هياكل األمم المتحدة القائمة.

 اهتمامها باالنخراط مع المركز، إال أنه ال توجد حتى اليوم شراكة رسمية تجمع بين المركز وكيانات غير تابعة لألمم المتحدة.  

 

 كيف أتواصل مع المركز؟ 
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ماً وطنياً ورغبت في تلقي الدعم من المركز، فعليك كخطوة أولى التواصل مع المنسق المقيم التابع لألمم المتحدة في  إن كنت منّظِّ

ع المنسق المقيم  عند تواصلك م  Hub@fao.org-FSSالتالي   اإللكترونيبلدك. كما يمكنك دائماً إرسال نسخة إلى عنوان البريد  

 التابع لألمم المتحدة.  

المرحلة   في هذه  المركز  مع  التواصل  في  الدعم ورغبت  في شبكة  إن كنت طرفاً  توجيه    األوليةأما  فيرجى  المركز،  من عمل 

 . Hub@fao.org-FSSتساؤالتك إلى العنوان 
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