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2023لحظة تقییم النظم الغذائیة في   
 االجتماع االقلیمي العربي

غ، توقیت بیروت17:30-9:00، 2023آذار /مارس 13   

 TB1UrHTOsTfJXXUnq_Op1yvpzMtHtK-https://zoom.us/meeting/register/tJAkc رابط زوم:  
 

تحدثونالم الوصف الجلسة  الوقت  

03:9- 00:10 
 الجلسة االفتتاحیة
  (میسر الجلسة:

 السید خالد الطویل)

االفتتاح والترحیب 
 واألھداف

جنة االقتصادیة للا مدیر مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة، ،كارول شوشاني شرفانالسیدة  •
 دقائق) 5(واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)، 

 دقائق) 5وزیر الزراعة، لبنان (، معالي السید عباس حاج الحسن •
 5( (للتاكید) العربیة العام المساعد للشؤون االقتصادیة في جامعة الدول االمینعلي المالكي، السید معالي  •

 دقائق)
 دقائق) 5زوم) ( تطبیقالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (عبر السید ابراھیم الدخیري، معالي  •
 تطبیقمدیر المركز المعني بتنسیق شؤون النظم الغذائیة لدى األمم المتحدة، (عبر السید ستیفانوس فوتیو،  •

 دقائق) 5زوم) (

10:00-11:00 
 العروض والمناقشات

 (میسرة الجلسة
)نورة أورابح حدادالسیدة   

 تحویل النظم الغذائیة
كوسیلة لتسریع تحقیق 
 أھداف التنمیة المستدامة

  عرض أّولي: تحدیات وفرص النظم الغذائیة اإلقلیمیة العربیة
 دقائق) 10( الفاو والسید محمد أحمد،، ، االسكواعرض من السیدة ریم النجداوي 

 مناقشة حول تحویل النظم الغذائیة كوسیلة لتسریع تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

عضو مجلس النواب اللبناني ورئیسة شؤون المرأة والطفل والھیئة البرلمانیة سعادة السیدة عنایة عز الدین،  •
 دقائق) 5( 2030ألجندة التنمیة المستدامة 

 5( مدیر عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلةنصر الدین عبید،  السید سعادة •
 دقائق)

 5في برنامج الغذاء العالمي ( شرق األوسط وشمال إفریقیاللنائب المدیر اإلقلیمي السیدة كایت نیوتن،  •
 دقائق)

 دقائق) COP28 )5رئیس التكیف والتعافي واالستجابة اإلنسانیة ، السید كریستوفر ھامل،  •
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 استراحة قھوة :0311-.0011

03:11-00:31 
 جلسة حواریة

میسر الجلسة (  
)السید خالد الطویل  

التوقعات من تقدم الدول و
 المنظمون الوطنیون النظم الغذائیة لحظة تقییم

 استراحة غذاء وتعارف 0041:-003:1

:0041-:0051 
 مناقشة تفاعلیة

(مدیر الجلسة:   
السید سفانتي ھیلمز)   

رصد التقدم وتتبع 
ل السریع في النظم یالتحو

 الغذائیة

 دقائق) 5رئیس تحالف الغذاء األزرق المائي (عبر تطبیق زوم) (ستیفان جون ھافستین، السید سعادة  •

البحرین (عبر   ،والتغذیة في العالم العربيرئیس الشبكة البرلمانیة للغذاء  نائب سعادة السیدة جھاد الفاضل، •
 دقائق) 5تطبیق زوم) (

 دقائق) 5مدیر برنامج النظم الغذائیة، الجامعة األمریكیة في بیروت، لبنان (السید رامي زریق،  •

 دقائق) 5مؤسس ورئیس شبكة الشباب العربي للتنمیة المستدامة، (السید طارق حسان،  •

:0051-:0061 
والمناقشاتالعروض   

 (میسرة الجلسة
 السیدة ریم النجداوي)

تمویل تحویل النظم 
 الغذائیة

، مدیر تنسیق النظم الغذائیة، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة ورئیس قسم وسائل تنفیذ السیدة نادین غبوسا •
 مركز تنسیق نظم األغذیة التابع لألمم المتحدة (عبر تطبیق زوم)

 األعمال الزراعیة الرئیسي في البنك الدولي (عبر تطبیق زوم)قائد ، بریتالسید كریستوفر إیان  •

 استراحة قھوة :0316-.0016

:3061-:3071 

 الجلسة الختامیة
  :میسر الجلسة (

 السید خالد الطویل
 )السیدة ریم النجداوي

، الرسائل األساسیة
لخطوات المستقبلیة، او
 المالحظات الختامیةو

 المنظمون الوطنیون •

، مساعد المدیر العام لمنظمة األغذیة والزراعة والممثل اإلقلیمي للشرق األدنى السید عبد الحكیم الواعر •
 زوم)تطبیق وشمال أفریقیا (عبر 

 زوم)تطبیق (عبر ، المركز المعني بتنسیق شؤون النظم الغذائیة لدى األمم المتحدةالسیدة سیلفیا إیكرا،  •

 


