
 

 الرابعة   الحلقة الحوارية 

ي المنطقة العربية  
 
ي ف

ي مرحلة ما بعد كوفيد إعادة تصور األمن الغذائ 
 
19- ف  

 من 
ً
ي للتنمية المستدامة انطالقا  ألهداف التنمية المستدامة  2020نتائج التقرير العرب 

ً
 ونوعيا

ً
 كميا

ً
، وهو األول من نوعه الذي يقدم تحليال

ي المنطقة العربية السبعة عش  
 :التالية النقاطتناقش دعوتكم لحلقة حوارية ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا  اإلسكوا  ، يشر ف 

ي للتنمية المستدامة ل النتائج الرئيسية • ي المنطقة العربيةنحو التقدم المحرز و  2020لتقرير العرب 
  إضاءة مع  أهداف التنمية المستدامة ف 

 . 2الهدف  عىل

ي تتناول الهدف  مبادرات   •
ي تخطيط وتنفيذ السياسات الت 

ي جميع أبعاده  2واعدة إلعادة التفكير ف 
وخاصة   ،من أهداف التنمية المستدامة ف 

 فيما يتعلق بالفئات 
ً
 . األشد تأثرا

ي األخض  من هذه األزمة، وبناء المرونة لتحمل األزمات  •
ي تعزيز االستدامة، وضمان التعاف 

المستقبلية، وتعزيز التعاون دور التكنولوجيا ف 
 . االعتماد عىل الواردات الغذائية للتعامل معاإلقليمي 

/نوفمبر  23  موعد الحلقة الحوارية ي
ين الثائ  وت بتوقيت 30  12 – 00  11، 2020تشر  ببر

، األمينة التنفيذية، اإلسكوا    ترحيبية  ةكلم ي
 د. روال دشت 

ي للتنمية المستدامة لتقرير ل النتائج الرئيسية    عرض   2الهدف  عىل إضاءةع م، 2020العرب 

 ، اإلسكوا لتقرير لالمؤلفة الرئيسية  د. ميساء يوسف،                                          

ي التحديات القديمة إعادة ال  المتحدث الرئيسي 
 تفكير ف 

معهد غرب آسيا وشمال  دارة،إل رئيس مجلس ا حسن بن طالل،الصاحب السمو الملكي األمير 
 الهاشمية   المملكة األردنية ،أفريقيا 

ي، المدير العام، المنظمة العربية للتنمية الزراعية السيد   إقليمية تجارب     ابراهيم الدخير

ي  ،وليد زباريد.        أستاذ إدارة الموارد المائية، جامعة الخليج العرب 

ي د. أسمهان 
  المدير العام،و  ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،كبير العلماء   ،الواف 

 المركز الدولي للزراعة الملحية 

   اإلسكوا  المستدامة، الموارد الطبيعيةو السيدة ريم نجداوي، مجموعة تغير المناخ  تعقيب 

 عام نقاش  

 تابعونا! 
. . الرابط هذا  عىلالضغط للتسجيل، يرجر  نت للمشاركير  المسجلير   سيتم إرسال تفاصيل المشاركة عبر اإلنبر

 تعتمد اللغة العربية خالل العروض والنقاشات. 
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