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   ورصد مستويات األمن الغذائي في الدول العربية تقييم حول التشاوري األول اإلجتماع
  2017نيسان/أبريل  11-12

  بيروت –بيت األمم المتحدة 

  مشروع برنامج االجتماع

  2017نيسان/أبريل  11الثالثاء  اليوم األول

  التسجيل 9:30 – 9:00

  الجلسة االفتتاحية 10:30 – 9:30

  اإلسكوامنسقة المشروع الوطنية، السيدة منى فتاح،  :الجلسةعريف     
  

 كلمات ترحيبية: 
o جامعة الدول العربية 

  مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية، جمال الدين جاب هللالسيد 
 

o  اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا( 
  ، مدير إدارة سياسات التنمية المستدامةالسيدة ُرلى مجدالني

 

 تعريف بالمشاركين  
 برنامج عمل االجتماع استعراض 

 

للتنمية المستدامة ومشروع اإلسكوا حول  2030(خطة  األمن الغذائيعن  ةلمحة عامالجلسة األولى:  11:00 – 10:30
  )تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية

  األمن الغذائي في تحقيق التنمية المستدامةدور 
  االسكوا رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، السيدة ريم نجداوي،

  
  وأهدافهالرابع لمحة عامة عن أهداف ونطاق ومنهجية المشروع، والتقدم المحرز في أنشطة المكون 

  اإلسكوامنسقة المشروع الوطنية، السيدة منى فتّاح، 
 

 عامة مناقشة 
 

  استراحة قهوة 11:30 – 11:00



 

 

   تجارب وتحديات الغذائي:األمن الجلسة الثانية:  13:00 – 11:30

  سكوااإل والبيئة، الغذاء سياسات قسمقتصادية، اال شؤونللأول محمد الحمدي، مسؤول  السيد رئيس الجلسة:

   األمن الغذائي والتنمية المستدامة في منطقة المحيط الهادئ 
  السيد أحمد مصطفى، خبير في التنمية المستدامة 

  
   تحديات تعميم وتبني االبتكارات على نطاق واسع من أجل تحقيق األمن الغذائي 

الغذائي، المركز الدولي لبحوث التنمية برنامج الزراعة واالمن  أولمسؤول السيد مروان عويجان، 
)IDRC (   
  

 التحديات السياسية والتقنية المتعلقة بقياس األمن الغذائي ومؤشراته  
  السيد مروان أبي سمرا، خبير في التنمية المستدامة 

 
 مناقشة عامة 

 

  قهوة استراحة 14:00 – 13:00

 
   األمن الغذائي في المنطقة العربيةالجلسة الثالثة:  16:30 – 14:00

، جامعة مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية، جمال الدين جاب هللالسيد  رئيس الجلسة:
  الدول العربية

  إقليمية ونظرة لمحة عامة عن التقدم المحرز في دراسة وتحليل األمن الغذائي في المنطقة العربية
 حول السياسات والبرامج والمؤسسات المعنية باألمن الغذائي

  استشاري اإلسكوا  د رامي زريق،السي
 

  سياسات البرامج والمؤسسات المعنية األمن الغذائي المعتمدة في العديد من الدول العربيةسياسات :
  باألمن الغذائي

  (القسم األول)عروض الدول 
 محمد الشحبريالسيد  :فلسطين -
 : السيد جمال البطش  األردن -
 : السيد محمد الخطابالعراق -
 البحرين: السيد عصام عبد الرزاق  -
 لبنان: السيدة نادين عبد الخالق -

 ختام اليوم األول     16:30

  سكوااإلالسيدة ريم نجداوي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، 

   



 

 

 2017أبريل نيسان/ 12ني األربعاء اليوم الثا

  وطنية المتعلقة باألمن الغذائي الالجلسة الثالثة (تابع): تحليل السياسات والبرامج  11:30 –9:30

  األمن الغذائي المعتمدة في العديد من الدول العربية: سياسات البرامج والمؤسسات المعنية سياسات
 باألمن الغذائي 

  عروض الدول (القسم الثاني)
  : السيد نبيل سعدالسودان -
  الحفافي  عبد هللا: السيد اليمن -
  مصر: السيد محمود مدني  -
  : السيد حبيب الهالليتونس -
  اطمة الزهراء الميري : السيد رامي زريق بالنيابة عن السيدة فالمغرب -

  استراحة قهوة 12:00 – 11:30

  الخطوط المرجعية لرصد األمن الغذائي على الصعيد الوطني واإلقليمي: الرابعةالجلسة  13:30 – 12:00

  االسكوا رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة، رئيس الجلسة: السيدة ريم نجداوي،

  للتنمية المستدامة  2030مؤشرات األمن الغذائي في خطة 
 إدارة اإلحصاء، اإلسكوامدير السيد يوراي ريكان، 

 

  باألمن الغذائي الفقر عالقة  
 ، اإلسكواوسياسات الفقرالسيد خالد أبو إسماعيل، رئيس قسم التنمية االقتصادية 

  

 مقياس انعدام األمن الغذائي 
  )FAOمنظمة الزراعة واألغذية (شعبة اإلحصاء، ييرو، فالسيد كارلو كا

  

 مناقشة 

  استراحة قهوة 14:30 – 13:30

  رصد األمن الغذائي في المنطقة العربيةالعام ل اإلطار حولمقترحات الجلسة الخامسة:  16:30 – 14:30

  اإلسكوامنسقة المشروع الوطنية، السيدة منى فتاح،  :رئيس الجلسة
  

  :إلطار العام المقترح لرصد مقدمة عن اقياس األمن الغذائي على الصعيد الوطني واإلقليمي
  للتنمية المستدامة 2030الـ مؤشرات األمن الغذائي وعالقته بتنفيذ وتحقيق خطة 

  ااستشاري اإلسكو د رامي زريق،السي
  

 مجموعات عمل 
  عرض نتائج عمل المجموعات   

  الخطوات المستقبلية ، و: التوصيات، والمالحظات الختاميةالسادسةالجلسة          16:30

  ، جامعة الدول العربيةمدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية، جمال الدين جاب هللالسيد 
  المستدامة، اإلسكوا، مدير إدارة سياسات التنمية السيدة ُرلى مجدالني


