حدث خاص حول مؤتمر قمة النُ ُ
ظم
الغذائية لعام 2021

الحوار اإلقليمي العربي حول النُ ُ
ظم الغذائية
االثنين  29آذار/مارس  ،2021الساعة  19:00-17:30بتوقيت بيروت ،جلسة افتراضية
معلومات أساسية والهدف من الجلسة

سر النقاش
مي ّ

تنظم اإلسكوا بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة،
وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية ،والصندوق الدولي
للتنمية الزراعية ،وبالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية حوارا
إقليميا عربيا للنظم الغذائية خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة وذلك
تحضيرا لقمة النظم الغذائية لعام  .2021سيتم تنظيم الحوار العربي
اإلقليمي حول مسارات العمل الخمسة للقمة ودراستها من منظور متنوع
يشمل ذوي العالقة (المنظمات غير الحكومية ،واألبحاث واألكاديمية،
والحكومة ،والقطاع الخاص) ،للنظر في القضايا الشاملة مثل التمويل
واالبتكار ،وتمكين الشباب والنساء والالجئين وغيرهم من الفئات
الضعيفة.كما يهدف الحوار اإلقليمي إلى رفع التوعية حول القضايا
الحاسمة التي ستتم مناقشتها خالل القمة والمساهمة في الحوارات
الوطنية التي دعيت الدول العربية إلى جانب جميع الدول األعضاء في
األمم المتحدة للقيام بها.
ومن المتوقع أن تشارك مجموعة متنوعة من المعنيين من أجل تجانس
وجهات النظر اإلقليمية والخبرات التي تتعلق بالمسارات واإلجراءات
الخاصة للتحول نحو نظم غذائية عادلة ومستدامة ولدعم تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة في سياق الواقع الحالي.
األسئلة المطروحة
ما هي مجاالت العمل ذات األولوية لتحويل النظم الغذائية في المنطقة
العربية وفقا للتحديات التي تواجه المنطقة والمسارات العمل الخمسة
المحددة من قبل قمة النظم الغذائية لعام 2021؟
ستُبَث هذه الجلسة المتخصصةعبر منصة زووم .

للتسجيل:

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJAvf2vqDgtGNF3KoXEj-5fG-rQeTAbfy7a

•

السيدة نوال الحمد ،نائب المدير العام ،الهيئة العامة
للغذاء والتغذية  -الكويت

االفتتاح
•
•

السيدة روال دشتي ،نائبة االمين العام ،االمينة
التنفيذية ،االسكوا
معالي السيد الدي ولد الزين ،وزير التنمية الريفية،
الجمهورية االسالمية المورتانية،رئيس الجمعية
العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،

قمة النظم الغذائية  :2021تعريف ومسار الحوارات
• السيد مارتن فريك ،نائب المبعوث الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة لقمة النظم الغذائية 2021
• السيد دافيد نبارو ،كبير مستشاري حوار قمة النظم
الغذائية
ووجهات نظر اقليمية حول نظم الغذاء
• سعادة السيدة جهاد عبد هللا الفاضل ،عضو مجلس
الشورى البحرينية  ،نائبة رئيس الشبكة البرلمانية
لألمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي
• السيدة فاطمة الطاهر الحسن ،األمينة العامة لألمانة
الفنية لألمن الغذائي ،السودان
• السيد طارق حسن ،رئيس شبكة الشباب العربي للتنمية
المستدامة
حوار مع المشاركين
•

السيد رامي زريق ،أستاذ في إدارة النظم اإليكولوجية
بكلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة األمريكية
في بيروت

الختام
•

معالي السيد ابراهيم الدخيري ،مدير عام ،المنظمة
العربية للتنمية الزراعية

