
 

 

 

 

 

  1 الجلسة المتخصصة

 : ي
تح��ل النظم الغذائ�ة لتحقيق األمن الغذائئ

  األول��ات والعمل
وت  17:45إ�   16:15، الساعة 2023آذار/مارس   14  ،الثالثاء   بتوق�ت ب�ي

 
 

 

 

     
    
    

 

ي حضوري و ستعقد هذە الجلسة الخاصة �شكل 
ا�ض  .التسج�ل هنا الرجاء، زووم من خالل . للمشاركةاف�ت

ي 
ض المتواجدين �ض ي قاع  ب�ت األمم المتحدة�مكن للمشاركني

ض (الطابق  ةحضور الجلسة �ض انني ض  ). MZالم�ي
 

 والهدف من الجلسة  الخلف�ة
ا ��عد تح�  ا مسبق� ا أساس�� ط�  تحوالت  طاقلتوسيع نل النظم الغذائ�ة �ش

ي المنطقةولتحقيق األمن ال لتنم�ة المستدامةا
ي �ف

ي عام غذائئ
،  2021. �ف

،  اجراءاتو  تعهدت البلدان بمسارات ،ةقمة النظم الغذائ�عمل�ات    وضمن
 ها. إ� تنف�ذ االجراءاتوقد حان الوقت اآلن لالنتقال من ص�اغة 

تنظم اإلسكوا ومنظمة األغذ�ة والزراعة وجامعة الدول الع���ة والمنظمة  
خالل المنتدى   هذە الجلسة الخاصة (AOAD) الع���ة للتنم�ة الزراع�ة

ي للتنم�ة المستدامة لعام    .الس��د�ة لحكومة�دعم من ا و  2023العرئب

 : الهدف من هذە الجلسة
اء    ات حول  لتوف�ي منصة لواض�ي الس�اسات والخ�ب تبادل اآلراء والخ�ب

ي النظم الغذائ�ة  
ي �مكن أن تؤدي إ� تحول مستدام �ف امج الئت الس�اسات وال�ب

 .الع���ة
 

 النتائج المتوقعة 
ف ع� • ك�ي  الغذائ�ة. ل النظم �ح� تل مفتاحك التنسيق اإلقل��ي   ال�ت

ح��ل النظم الغذائ�ة باعتبارە رافعة بت   عالقةأصحاب ال و�ي • تع��ز 
ا  أهداف التنم�ة المستدامة تحقيق لت��ــــع   متعدد القطاعاتوموضوع�

 ؛  عمل المنفرد اللالبتعاد عن و 
ي المنطقة   أعمال• تع��ز المعرفة ب

ي يتم تنف�ذها �ف تح��ل النظم الغذائ�ة الئت
 الع���ة. 

امتفع�ل االل•  ف  ل النظم الغذائ�ة. �بالتعاون اإلقل��ي لت��ــــع تح�   �ت

 األسئلة المطروحة 
ي �مكن استخالصها من ا ل  �الوطن�ة لتع��ز تح� الجراءات • ما �ي الدروس الئت

 تم التصدي للتحد�ات؟ ي، وك�ف النظم الغذائ�ة

ي ذلك جامعة الدول الع���ة  
• ما �ي أدوار الجهات الفاعلة المتنوعة (بما �ف

ي تنف�ذ  األمم المتحد اتموالمنظمات اإلقل�م�ة األخرى ومنظ
ة) لدعم البلدان �ف

 ؟ لتح��ل نظمها الغذائ�ة  جراءاتاأل 

 ع��ف الحفل 
 لبنان منظمة األغذ�ة والزراعة، ، حداد  رابة الس�دة نورا ع

 المقدمة 
نا�وزي   الس�د  ج  ق   ،س�ي ال�ش ي 

�ف والزراعة  األغذ�ة  منظمة 
 م�  ،األدئف وشمال أف��ق�ا 

 
 عرض تقد��ي 

 الس�دة ر�م النجداوي، االسكوا، لبنان 
 

 م�� الجلسة 
وت الس�د  ي ب�ي

�ك�ة �ف  ، لبنان را�ي زر�ق، الجامعة األم�ي
 

 المتحدثون 
ي، • الدخ�ي ابراه�م  للتنم�ة  ا   الس�د  الع���ة  لمنظمة 

 السودان ،الزراع�ة
ي،   • ف  جامعة الدول الع���ة، م� الس�دة ندى العج�ي
•   ، زروا�ي سع�د  للتخط�ط�المندو� الس�د  السام�ة  ،  ة 

 المغرب 
ف  ،، وزارة الزراعةاألشقر حسن  الس�د  •  فلسطني
 

 المناقشون 
كة ، عبدهللاكامل  الس�د   •  ، م� للسكر القناة �ش

فادي ج�ب  الس�د  الغذائ�ة  ، •  للصناعات  ي  العرئب   ، االتحاد 
 األردن

ي 
الد�ت در�ن  الس�دة  لشؤون    ،•  التو��ي  ي  الوطئف المعهد 

   تو�س  ،المستهلك
 

 نحو المستقبل الط��ق 
ي بتنسيق شؤون النظم  ،  الس�دة س�لف�ا إ�كرا •   المركز المعئف

 إ�طال�ا   ، الغذائ�ة لدى األمم المتحدة
   الس�دة ر�م النجداوي، االسكوا، لبنان• 

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_5R9WxZWmQu6sJ63waOsuRg

