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 بيروت -بيت األمم المتحدة 

 

 االجتماع برنامج

 2016تشرين األول/أكتوبر  5اليوم األول: األربعاء 

 التسجيل 9:30 – 9:00

 الجلسة االفتتاحية 10:30 – 9:30

 ترحيبية اتكلم 

  اإلسكواالسيدة ُرلى مجدالني، مديرة إدارة سياسات التنمية المستدامة،  -

 المائية والموارد واإلسكان البيئة إدارة مدير هللا، جاب الدين جمالالدكتور  -
 العربية الدول جامعة المستدامة، والتنمية

 تعريف بالمشاركين 

  برنامج االجتماععرض 

 التنفيذهداف واستراتيجية األ :مشروع األمن الغذائي والمائيالتعريف ب  

 اإلسكوا منسقة المشروع،  السيدة جنى البابا،

 

 مناقشة

 استراحة 10:45 – 10:30

ّدم : التقعلى االنتاج الزراعيوتقلبات وفرة المياه آثار تغير المناخ األولى:  الجلسة 12:15 – 10:45

 المكّون األول للمشروع فيالمحرز 

 جامعة الخليج العربيأستاذ موارد مائية، السيد وليد زباري، الجلسة:  رئيس

 

 المتوقعة اإلنجازاتنطاق وأهداف المكّون األول للمشروع، و 

 اإلسكواموظف أول للشؤون االقتصادية، السيد محمد الحمدي، 
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 العمل وخطة منهجية 

حدة، المت لألمم منظمة األغذية والزراعة، المياه ندرة ةمبادر خبيرشنيني، السيد فيصل 
 المناطق لدراسات العربي المركز ،المائية الموارد قسمرئيس  والسيد إيهاب جناد،

 القاحلة واألراضي الجافة
 

 مناقشة

المكّون الثالث  فيالتقّدم المحرز الممارسات الزراعية الجيدة: الجلسة الثانية:  13:45 – 12:15

 للمشروع

 وااإلسك رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، السيدة ريم النجداوي،الجلسة:  رئيس

 

  إطار عربي للممارسات الزراعية استعراض تجربة المنطقة العربية في اعتماد

 الجيدة

 جامعة القاهرةأستاذ، ، محمد يسري هاشمالسيد 

  للممارسات الزراعية الجيدةعربي إنشاء إطار مقترح و للمشروع، الثالثالمكّون 

 اإلسكواموظف شؤون اقتصادية، السيد فيدال بيرينجيرو، 
 

 مناقشة

  استراحة 14:30 – 13:45

 التي يتناولهااألمن الغذائي  مجاالتأولويات وتجارب الدول في الجلسة الثالثة:  16:00 – 14:30

 )الجزء األول( المشروع
 والموارد واإلسكان البيئة إدارة مدير هللا، جاب الدين جمالالدكتور الجلسة:  رئيس
 العربية الدول جامعة المستدامة، والتنمية المائية

 

 حالة مصر 

 المتجددة، وزارة والطاقة المناخ تغير معلومات مركز محمود مدني، رئيسالسيد 
 الزراعة، مصر

 حالة العراق 

، جواد كاظم محمد، والسيد القطاعات تخطيط دائرة عام مدير، داود حسين علي السيد
 ، العراقالتخطيط وزارة ،الزراعي القسم مدير

 حالة األردن 

 ، األردنالزراعة النباتية، وزارة للثروة العام األمين السيد جمال البطش، مساعد

 

 مناقشة

 اليوم األول اختتام 16:00

 اإلسكوا
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 2016تشرين األول/أكتوبر  6الخميس  :اليوم الثاني

 

 التي يتناولهااألمن الغذائي  مجاالتالجلسة الرابعة: أولويات وتجارب الدول في  11:00 – 9:30

 (الثانيالمشروع )الجزء 

 والموارد واإلسكان البيئة إدارة مدير هللا، جاب الدين جمالالدكتور الجلسة:  رئيس
 العربية الدول جامعة المستدامة، والتنمية المائية

 

 حالة المغرب 

 يجيةاالسترات بمديرية الثنائي التعاون مصلحة رئيسة، الزهراء الميري فاطمةة السيد
 ، المغربالبحري والصيد الفالحة وزارة ،واإلحصائيات

 حالة فلسطين 

 الزراعة، فلسطين وزارة المساعد، شحبري، الوكيلالسيد محمد امين 

  حالة السودان 

 ، السودانالزراعة وزارة، الزراعي واالقتصاد التخطيط عام مدير، سعد نبيلالسيد 

 موريتانياالة ح 

 ،لزراعةا وزارة ،والتقييم والمتابعة والتعاون االستراتيجيات مدير ،زياد عبدهللا السيد
 موريتانيا

 

 مناقشة

  استراحة 11:15 – 11:00

 التقّدم المحرز ضمنبين قطاعي الزراعة والمياه: اإلقليمي : التنسيق الخامسةالجلسة  13:45 – 11:15

 المكّون الثاني للمشروع

 السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، اإلسكوا :الجلسة رئيس

 

  المتوقعة اإلنجازاتللمشروع، و الثانينطاق وأهداف المكّون 

 اإلسكوا منسقة المشروع، السيدة جنى البابا،

  وعرض للمنهجية  العربية اإلقليمية المعنية بالمياه والزراعةمسح للمؤسسات

 لتقييم مستوى التنسيق بين القطاعين على المستوى اإلقليمي المقترحة

 اإلسكوا، مستشار السيد عادل عبدالقادر
 

 ضمن مجموعتي العمل  مناقشةA وB )راجع المرفق الخاص( 

 

 عرض ومناقشة تقارير مجموعتي العمل 

  استراحة 14:30 – 13:45
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 المكّون الرابع للمشروع التقّدم المحرز ضمنالجلسة السادسة: رصد األمن الغذائي:  15:30 – 14:30

 ودجامعة الملك سع ،الزراعي االقتصاد قسم رئيسالسيد خالد الرويس، الجلسة:  رئيس

 

 مقاربات لرصد األمن الغذائي 

 اإلسكوا موظف أول للشؤون االقتصادية، السيد محمد الحمدي،

  المتوقعة اإلنجازاتللمشروع، و الرابعنطاق وأهداف المكّون 

 اإلسكوا منسقة المشروع، السيدة جنى البابا،

 

 مناقشة

 المستقبليةالمالحظات الختامية والخطوات  16:00 – 15:30

 اإلسكوا


