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 2019أغسطس  /آب  22-19، بيت األمم المتحدة، بيروت
 

 المقترح جدول األعمال
 

  2019 أغسطس /آب 19 الثنينا ،اليوم األول

 :    التسجيل9.30 – 9.00

 للمنظمين كلمات افتتاحية: 10.00 - 9.30

 األمن الغذائي رصد مفهوم عرض لاألولى: : الجلسة 11:30 -10:00

 رصدللفي اإلسكوا: نحو إطار األمن الغذائي  −

 فيديل بيرنجيرو، االسكوا السيد

 وأهداف التنمية المستدامة  األمن الغذائي −

 اسين، الفاويفراس  السيد

 ترابط تقرير األمن الغذائي في المنطقة العربية بإطار رصد االمن الغذائي  −

 طارق عبد اللطيف، المنظمة العربية للتنمية الزراعية السيد

 مناقشات عامة

 :  استراحة12.00 - 11.30

 في المنطقة العربيةجلسة الثانية: استعراض إطار رصد األمن الغذائي ال: 14.30 – 12:00

 لمنهجية واالفتراضات االمبادئ، : األمن الغذائيرصد  −

 الجامعة االمريكية في بيروت  مستشار االسكوا، السيد رامي زريق،

  المؤشراتاختيار و لمتبعةالمنهجية ا: في المنطقة العربية ألمن الغذائيإطار رصد ا −

 الجامعة االمريكية في بيروت  مستشار االسكوا، السيد رامي زريق،
 

 مناقشات عامة

 غداءالانتهاء اليوم األول و



 

 

  2019 أغسطس /آب 20 الثالثاءاليوم الثاني، 
 

 جلسة الثانية: استعراض إطار رصد األمن الغذائي العربي )متابعة(ال: 11.00 – 9.00

 والمصادر البيانات والتغطية توصيف، اهميةجمع البيانات: طريقة ونظرة عامة حول المؤشرات  −

 االسكوا، صادقة مينرفا السيد
 االسكواالسيدة ليال جدعون، 

 

 : استراحة11.30 - 11.00

 معلومات اللوحات وتحليل الجلسة الثالثة: بناء : 11:30-14:00

 بناء لوحات المعلومات  −

 السيدة ليال جدعون، االسكوا 

 تحليل لوحات المعلومات  −

 مستشار االسكواالسيد رامي زريق، 
  

 : استراحة غداء.15.00 – 14.00
 

 مرين عملي إلعداد وتحليل لوحات المعلومات القطرية ت: رابعةالجلسة ال: 16.30 – 15.00

 المعلومات بناء لوحات لعمل ات مجموعالتوزع الى  −
 

 انتهاء اليوم الثاني
  

  2019 أغسطس /آب 21 اليوم الثالث، األربعاء
 

 )تابع(مرين عملي إلعداد وتحليل لوحات المعلومات القطرية ت: رابعةالجلسة ال: 11.00 – 9.00

 األمن الغذائي القطرية لوضع تقارير الإعداد وتحليل لعمل ات مجموعالتوزع الى  −
 

 : استراحة11.30 - 11.00
 

 نتائج رصد األمن الغذائيتحليل مراجعة و: خامسة: الجلسة ال14.00 – 11.30

 مختارةاألمن الغذائي في بلدان المجموعات لنتائج رصد عرض  −
 

 مناقشات عامة
 

 : استراحة غداء.15.00 – 14.00
  



 الحالي المنظمة العربية للتنمية الزراعيةنظرة عامة على إطار بيانات : سادسة: الجلسة ال16.30 – 15.00

 مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي −

 فراس ياسين، الفاو السيد

 في ضوء إطار األمن الغذائي الجديد المعتمد ومشاريع أخرى ةجمع البيانات اإلقليمي −

 السيد طارق عبد اللطيف، المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 

 انتهاء اليوم الثالث 

 

  2019 أغسطس /اب  22 اليوم الرابع، الخميس
 

  الحالي المنظمة العربية للتنمية الزراعيةنظرة عامة على إطار بيانات : الجلسة السادسة: 11.00 – 9.00

 )متابعة(  

اإللكترونية،  في إطار جمع البيانات )قاعدة بيانات، االستبيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعيةجهود  −

 الوسائل والروابط المنشأة(

 السيد طارق عبد اللطيف، المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 ، المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالسيد علي عيسى

  تونس  ،السيد انيس بن ريانة

  تونس  ،ماهر سعديالسيد 

 

 مناقشات عامة
 

 : استراحة11.30 - 11.00
 

 متابعة البيانات إلطار األمن الغذائي المعتمد: سابعةالجلسة ال: 14.00 – 11.30

 آليات اإلعداد والتنسيق المطلوبة على المستوى الوطني −

 السيد طارق عبد اللطيف، المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 السيد علي عيسى، المنظمة العربية للتنمية الزراعية
  تونس  ،السيد انيس بن ريانة

  تونس  ،ماهر سعديالسيد 
 

 مناقشات عامة
 

  الجلسة الثامنة: الجلسة الختامية: 14.30 –14.00

 مناقشة حول الطريق إلى األماموالختام  •
 

  الغداءانتهاء االجتماع و


