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 (اإلسكوا)  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا

 النظم الغذائیة في المنطقة العربیة  األولویات لتحویل 
 ) GMT+2،  (بتوقیت روما 13:30-14:20، 2021یولیو /تموز  27الثالثاء 

 https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwudOCqrzwqGN19t7R_dHXcQ4iiSR1GDvJf  لتسجیلارابط 

 الجلسة جدول

 كلمة الترحیب وتحدید أولویات المنطقة العربیة  13:30-13:40

 دقائق)  3مالحظة ترحیبیة (
 مدیر عام المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  ريیالدخ می براھإلدكتور ا

 دقائق)  5تحویل النظم الغذائیة في المنطقة العربیة: نتائج الحوار اإلقلیمي (
 الجامعة األمریكیة في بیروت، لبنان  أستاذ، زریق، لدكتور رامي ا

 العربیة جلسة حوار: أولویات المنطقة  13:40-14:10

اللجنة التوجیھیة لفریق الخبراء رفیع المستوى   عضو ، شدیدمل ا ك الجلسة: الدكتور میسر 
مساعد المدیر العام السابق   ، و HLPE)المعني باألمن الغذائي والتغذیة ( 

  (ICARDA)إلیكاردا
ً                   بناء  على الحوار الوطني  •   التغیرات ما ھي اإلجراءات الفوریة الالزمة لتنفیذ  ،يالكویت     

 ؟ ذات األولویة في الكویت 
 نائب المدیر العام، الھیئة العامة للغذاء والتغذیة، الكویت   الحامد،السیدة نوال 
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ما ھي اإلجراءات الفوریة الالزمة لتنفیذ   ،يالسودان      ً                     استناد ا إلى الحوار الوطني   •
 ؟ األولویة ذات التغیرات 

 السودان  الغذائي، أمین عام األمانة الفنیة لألمن  الحسن،السیدة فاطمة الطاھر 
ما ھي اإلجراءات الفوریة الالزمة لتعزیز دور الشباب في تحویل   النزاع،في أوقات  •

 النظم الغذائیة؟ 
 رئیس شبكة الشباب العربي للتنمیة المستدامة حسن، السید طارق 

ما ھي اإلجراءات الفوریة المطلوبة في المنطقة العربیة لتعزیز الزراعة والتجارة   •
 في المنطقة؟ 

 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربیة  سرحال،السیدة مي 
 ما ھي اإلجراءات الفوریة المطلوبة في المنطقة العربیة لتعزیز الصناعات الغذائیة؟ •

 أمین عام االتحاد العربي للصناعات الغذائیة  جبر،السید فادي 
  ما ھي اإلجراءات الفوریة الالزمة لتنفیذ  قلیمي العربي،       ً                استناد ا إلى الحوار اال •

 ؟ في المنطقة العربیة  التغیرات ذات األولویة
جھاد عبدهللا الفاضل، عضو مجلس الشورى البحریني، نائب رئیس الشبكة   السیدة

 البرلمانیة لألمن الغذائي والتغذیة في افریقیا والعالم العربي 

 العربیة المبادرة العربیة لضمان األمن الغذائي وتحسین النظم الغذائیة  14:10-14:15

 برنامج األمن الغذائي العربي 
 مستشار المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  ،السید وحید مجاھد 

 كلمات ختامیة  14:15-14:20

 في المنطقة العربیة    تحویل النظم الغذائیةاالقلیمي لالتعاون 
 سكوااإل ، رئیسة قسم سیاسات الغذاء والبیئة ،ریم النجداويلسیدة ا

المكتب اإلقلیمي   -نائب الممثل اإلقلیمي لمنظمة األغذیة والزراعة   ناكوزي،السید سیرج 
 للشرق األدنى 

 


