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 المملكة األردنیة الھاشمة –وزارة الزراعة 

 

 شعبة إدارة سیاسات التنمیة المستدامة  -اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 

تعمیم أھداف التنمیة المستدامة في االستراتیجیة الزراعیة وأولویات ورشة بناء قدرات حول 
 األمن الغذائي في األردن

 
 2018كانون األول  11-10 عمان، األردن

 
 برنامج العمل

 

 2018 دیسمبر/كانون األول 10 ،اإلثنین –الیوم األول 

 تسجیل 9:00-9:30

 الجلسة االفتتاحیة  9:30-10:00

 اإلسكوا –مستشار إقلیمي لألمن الغذائي  –السید الیاس غضبان رئیس الجلسة: 
 ترحیبیةكلمات  ·

o  وزارة الزراعة األردنیة 

   األردن  – أمین عام وزارة الزراعة –ید محمود الجمعاني الس
 

o وزارة التخطیط والتعاون الدولي 

 األردن    –أمین عام وزارة التخطیط والتعاون الدولي  –السید زیاد عبیدات 
 

o  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

 نجداوي، المدیر التنفیذي لمركز اإلسكوا للتكنلوجیا، اإلسكواالسیدة ریم 
 

 تعریف بالمشاركین  ·

 

  استعراض برنامج العمل ·

o  اإلسكوا –مستشار إقلیمي لألمن الغذائي  –السید الیاس غضبان 
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 الجلسة األولى: لمحة عامة عن اھداف التنمیة المستدامة واستراتیجیات تطبیقھا في األردن  10:00-11:30
 

 مدیریة -رئیس قسم المنظمات –وزارة الزراعة األردنیة  –ندى فریحات  السیدةرئیس الجلسة: 

 والتعاون الدولي االتفاقیات
 

تعریف موجز ألھداف التنمیة المستدامة: رؤیة، مبادئ، ومقاربة تحقیقھا في المنطقة  ·
 العربیة  

 المدیر التنفیذي لمركز اإلسكوا للتكنلوجیا، اإلسكوا  – السیدة ریم نجداوي

 

 تحدیث شامل عن استراتیجیات وخطط تطبیق أھداف التنمیة المستدامة في األردن ·

وزارة التخطیط والتعاون  –رئیس قسم التنمیة المستدامة  – معتصم الكیالني السید
 األردن  -الدولي

 
 صعید األردن ومراقبة أھداف التنمیة المستدامة على قیاس ·

            اإلحصاءات العامة دائرة – اإلحصاءات الزراعیة مدیریة – تمام جمیل یاسین ةالسید
 األردن –
 

 مناقشة عامة ·

 استراحة قھوة  11:30-12:00

الجلسة الثانیة: مدخل إلى أھداف التنمیة المستدامة من منظار تحقیق األمن الغذائي والتنمیة  12:00-13:15
 الزراعیة 

 
 مدیریة -رئیس قسم المنظمات –وزارة الزراعة األردنیة  –ندى فریحات  السیدةرئیس الجلسة: 

 والتعاون الدولي االتفاقیات

 
 بصور خاصةلمحة عامة عن مفھوم األمن الغذائي ووضع األردن  ·

 اإلسكوا –مستشار إقلیمي لألمن الغذائي  –السید الیاس غضبان 

 

 2025-2016لمحة عامة عن االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الزراعیة  ·

 االستراتیجيمدیر مدیریة التخطیط  -وزارة الزراعة األردنیة –السید محمود أبو جاموس
 والتطویر المؤسسي

 
  مفصل لربط أھداف التنمیة المستدامة في مقاربة األمن الغذائي والتنمیة الزراعیة  إطار ·

 اإلسكوا  –مستشار إقلیمي لألمن الغذائي  –السید الیاس غضبان 
 

 مناقشة عامة ·
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الجلسة الثالثة: دور الجھات الفاعلة الرئیسیة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة من منظار  13:15-15:00
 األمن الغذائي والتنمیة الزراعیة في األردن

 ریم نجداوي، المدیر التنفیذي لمركز اإلسكوا للتكنلوجیا، اإلسكوا  السیدةرئیس الجلسة: 

 
 مقاربة واولویات برامج منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة  ·

 مكتب األردن –منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة  –سالي برمان ة السید

 

 مقاربة واولویات برامج برنامج الغذاء العالمي  ·

 

  مناقشة عامة ·

 

 ختام الیوم األول ولمحة عن الیوم الثاني ·
 اإلسكوا –مستشار إقلیمي لألمن الغذائي  –السید الیاس غضبان 

 استراحة الغذاء 15:00-16:00

 
 
 

 

 
 
 

 2018 دیسمبر/كانون األول 11 ،الثالثاء –الیوم الثاني 

نقاط التالقي بین أھداف التنمیة المستدامة واستراتیجیة الزراعة وأولویات الجلسة الرابعة:  9:00-11:30
 األمن الغذائي في األردن 

 
 اإلسكوا –مستشار إقلیمي لألمن الغذائي  –السید الیاس غضبان رئیس الجلسة: 

 
 2025-2016مجموعات عمل تناقش كیف تساعد استراتیجیة وزرارة الزراعة لسنة  ·

 على تحقیق أھداف معینة من أھداف التنمیة المستدامة 

 

 عرض مجموعات العمل  ·

 

 عرض نقاط التالقي بین األھداف واالستراتیجیة في إطار منظم  ·

 اإلسكوا –مستشار إقلیمي لألمن الغذائي  –السید الیاس غضبان 
 

 مناقشة عامة ·

 

 استراحة قھوة  11:30-12:00
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 الجلسة الخامسة: إطار الرصد الوطني لقیاس التقدم نحو تحقیق األھداف 12:00-13:15

 

 مدیریة -رئیس قسم المنظمات –وزارة الزراعة األردنیة  –ندى فریحات  السیدةرئیس الجلسة: 

 والتعاون الدولي االتفاقیات
 

وتقییم إسھام استراتیجیة الزراعة واألمن الغذائي في المؤشرات المعتمدة لرصد  ·
 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

            اإلحصاءات العامة دائرة – اإلحصاءات الزراعیة مدیریة – تمام جمیل یاسین ةالسید
 األردن –
 

یة الثغرات واألولویات لرصد إسھام االستراتیجیة الزراعیة في تحقیق أھداف التنم ·
 المستدامة

 االستراتیجيمدیر مدیریة التخطیط  -وزارة الزراعة األردنیة –السید محمود أبو جاموس
 والتطویر المؤسسي

 

 مناقشة عامة ·

 
 

، 2020األھداف ذات األولویة لتحضیر االستعراض الوطني الطوعي في الجلسة السادسة:  13:15-15:00
 توصیات ومالحظات

 

الزراعیة وذات الصلة باألمن الغذائي التي یمكن عرضھا في األھداف والمؤشرات  ·
 2020االستعراض الوطني الطوعي في 

 مدیریة -رئیس قسم المنظمات –وزارة الزراعة األردنیة  –السیدة ندى فریحات 

 والتعاون الدولي االتفاقیات
 اإلسكوا –مستشار إقلیمي لألمن الغذائي  –السید الیاس غضبان 

 
 ات، وخطوات مستقبلیة توصیات، مالحظ ·

 استراحة الغذاء 15:00-16:00

 


