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 اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 ورصد مستويات األمن الغذائي في الدول العربية تقييم حول التشاوري الثالث االجتماع

 بيروت –فندق الكومودور ، 2018آذار/مارس  27-28

  االجتماع برنامج عملمسودة 

 2018آذار/مارس  27اليوم األول: الثالثاء 

 الجلسة االفتتاحية 09:30 – 10:30

الوطنية للمشروع، قسم سياسات الغذاء والبيئة، إدارة سياسات التنمية  السيدة منى فتّاح، المنّسقة :عريف الجلسة

 المستدامة، االسكوا

 كلمات افتتاحية •

o  الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية 

 الحاج عطية الحبيب المنصور، مدير إدارة البرامج الفنية السيد

o منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 ع في قسم اإلحصاءيراالسيد كارلو كافييرو، مدير مش

o اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 إدارة سياسات التنمية المستدامةمحمد الحمدي، رئيس باإلنابة، قسم سياسات الغذاء والبيئة، السيد 

 تعريف بالمشاركين •

 استعراض برنامج عمل االجتماع •

 استراحة قهوة 10:30 – 11:00
 

 الجلسة األولى: تعزيز األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية 11:00 – 13:00

 والزراعة لألمم المتحدة، روماالسيد كارلو كافييرو، مدير مشاريع في قسم اإلحصاء، منظمة األغذية مدير الجلسة: 

 

تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في "لمحة عامة حول مشروع االسكوا حول  •

 لمكّون الرابع منه" ومتابعة التطور الحاصل في تنفيذ االمنطقة العربية
 لبيئة، االسكواالسيدة منى فتّاح، المنسّقة الوطنية للمشروع، قسم سياسات الغذاء وا

 رصد مستويات األمن الغذائي في المنطقة العربية؛ لمحة عامة عن المجريات والتوصيات •
 محمد الحمدي، رئيس باإلنابة، قسم سياسات الغذاء والبيئة، إدارة سياسات التنمية المستدامةالسيد 

 ساس المنطقي والمنهجيةاستعراض نظام الرصد المقترح: لمحة عامة عن األ •
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رامي زريق، استشاري االسكوا ورئيس وأستاذ في قسم تصميم المناظر الطبيعية وإدارة النظم السيد 
 اإليكولوجية، الجامعة األميركية في بيروت

 

 عامة ةمناقش •

 

 استراحة غذاء 13:00 – 14:00
 

 قاتعوّ حدودية والمتوافر البيانات وإمكانية االعتماد عليها: المالجلسة الثانية:  14:00 – 16:00

، شعبة التنمية والتكامل االقتصادي، السيد خالد أبو إسماعيل، رئيس، قسم التنمية االقتصادية والفقرمدير الجلسة: 
 ااالسكو

 محدوديّة توافر البيانات في الدول العربية •

 صاء، االسكواشعبة اإلحناثان ريس، سيد ال

 الصعيدين اإلقليمي والعالميالتحقق منها على توافر البيانات والحصول عليها و •

 السيد كارلو كافييرو، مدير مشاريع في قسم اإلحصاء، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، روما

 مداخالت وتعقيبات من ممثّلي الدول العربية في لجنة اإلسكوا لإلحصاء •

 مناقشة عامة •

 

 2018آذار/مارس  28اليوم الثاني: األربعاء 

النتائج المتوقّعة: من مصفوفات السياسات الجلسة الرابعة: تطوير نظام الرصد المقترح و 09:00 – 11:00

 *إلى أداة المتابعة، إلى صنع السياسات )الجزء األول( الوطنية

 الحاج عطية الحبيب المنصور، مدير إدارة البرامج الفنية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية السيدمدير الجلسة: 

 بمناقشات اليوم األولتذكير  •

رامي زريق، استشاري االسكوا ورئيس وأستاذ في قسم تصميم المناظر الطبيعية وإدارة النظم السيد 

 اإليكولوجية، الجامعة األميركية في بيروت

ربط مصفوفات سياسات الدول العربية بأداة المتابعة وعرض مسودة أداة المتابعة للمجموعة األولى من  •

 )األردن، البحرين، تونس، السودان، العراق(الدول العربية 

رامي زريق، استشاري االسكوا ورئيس وأستاذ في قسم تصميم المناظر الطبيعية وإدارة النظم السيد 

 اإليكولوجية، الجامعة األميركية في بيروت

 مداخالت نقاط االتصال الوطنية للمشروع •

 مناقشة عامة •

 

 استراحة قهوة 11:00 – 11:30

                                                           
. تقّدم العروض بالترتيب األبجدي للدول بحسب اللغة شملت الدراسة والبحث جميع الدول العربية، لكن العرض سيقتصر على الدول الممثّلة في االجتماع *

 اإلنجليزية
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النتائج المتوقّعة: من مصفوفات السياسات الجلسة الرابعة: تطوير نظام الرصد المقترح و 11:30 – 13:00

 الوطنية إلى أداة المتابعة، إلى صنع السياسات )الجزء الثاني(

 الحاج عطية الحبيب المنصور، مدير إدارة البرامج الفنية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية السيدمدير الجلسة: 
 

ربط مصفوفات سياسات الدول العربية بأداة المتابعة وعرض مسودة أداة المتابعة للمجموعة األولى من  •

 (مصر، المغرب، موريتانيا، اليمنالدول العربية )فلسطين، لبنان، 

رامي زريق، استشاري االسكوا ورئيس وأستاذ في قسم تصميم المناظر الطبيعية وإدارة النظم  السيد

 لجامعة األميركية في بيروتاإليكولوجية، ا

 مداخالت نقاط االتصال الوطنية للمشروع •

 مناقشة عامة •

 استراحة غذاء 13:00 – 14:00
 

 نحو مأسسة اإلطار المقترح المستقبليةالخطوات  14:00 – 16:30

 المستدامةمحمد الحمدي، رئيس باإلنابة، قسم سياسات الغذاء والبيئة، إدارة سياسات التنمية  السيد مدير الجلسة:

 

 المواضيع المطروحة للنقاش: •

o الموافقة على مسودة اإلطار المقترح من قبل نقاط االتصال الوطنية للمشروع 

o مأسسة اإلطار والخطوات الالحقة 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية )يتم تحديده الحقاً(

o السياسي مفاهيمي إلى المستوىأخذ اإلطار من المستوى ال 

 (ً المنظمة العربية للتنمية الزراعية )يتم تحديده الحقا

o مداخالت من نقاط االتصال الوطنية للمشروع 

 ختام االجتماع •


