
 

 
 
 
 

 ثامنةال المتخصصة الجلسة 
 

ي المنطقة العربية: التحديات و جهود ب النهوض
 
 ُسبُ القضاء عىل الجوع ف

 
ي قدما

 ل المض 

وت  15: 01إىل .  45: 11. ، الساعة2020آذار/مارس  17 الخميس  بتوقيت بير
 

 والهدف من الجلسة معلومات أساسية 

  توّقف تعاني المنطقة العربية من عبء ثالثي لسوء التغذية، بما في ذلك استمرار ارتفاع معدالت  

يعاني  و والهزال وزيادة الوزن والسمنة واألمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي.  النمو  

 .مليون شخص في المنطقة من انعدام األمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد   141حوالي  

قدمت جامعة الدول العربية وشركاؤها "اإلطار االستراتيجي للقضاء على الجوع في المنطقة  

المبادرة إلى تعزيز التعاون بين البلدان  هذه  . وتهدف  2022العربية" الذي تم إطالقه في فبراير  

ين،  الغذاء والتغذية المستدام أمن    ، ووضع استراتيجيات بشأن إقليمي   ي سياسات العربية، ودعم حوار  

 .والنمو الزراعي الشامل والتنمية االجتماعية واالقتصادية 

 : أهداف هذه الجلسة هي 

والممارسات الجيدة لتسريع  القائمة  والتحديات  المحرز  والتقدم    الوضع الحالي ( إذكاء الوعي بشأن  1) 

 . اإلجراءات الرامية إلى القضاء على الجوع والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية 

حشد الدعم لتنفيذ "اإلطار االستراتيجي للقضاء على الجوع في المنطقة العربية" على المستويين  (  2) 

 الوطني واإلقليمي. 

 األسئلة المطروحة  

ي المنطقة  1
ي للمبادرة اإلقليمية بشأن القضاء عىل الجوع ف  اتيج  . ما هو األساس االستر

ي قدالعربية و 
ي  تما هي المرسعات/العوامل التر

ي  ساعد ف 
تحقيق القضاء عىل الجوع ف 

 ؟ 19- كوفيد  جائحة   إعادة البناء بشكل أفضل منالمنطقة و 
ي  2

ي تنفيذ  البلدان األعضاء  عىليجب  . ما هي القضايا ذات األولوية التر
كت   عليها ف 

التر
ي اإلقليمي ) اتيج   ( من أجل القضاء عىل الجوع؟ RSFAPخطة عمل اإلطار االستر

ي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة التغذية وإعادة  . ما هي 3
اإلجراءات ذات األولوية التر

 البناء بشكل أفضل؟ 
ي    المالئمة/ المناسبة. ما هي التوصيات 4

للمنطقة العربية لترسي    ع تحقيق الهدف الثان 
 من أهداف التنمية المستدامة؟ 

 
 

 

 ميّسر النقاش 

المسؤول اإلقليمي   ، جانمارك فوريس   / السيد  •
امج ب  ق األدن  وشمال  ال للت  مكتب اإلقليمي للرسر
 منظمة األغذية والزراعة   -   أفريقيا 

 كلمات االفتتاح 

ى   السيدة  • التنمية  مدير إدارة   ، ندى العجت  
ي جامعة الدول  

المستدامة والتعاون الدولي ف 
 العربية 

العام المساعد    المدير،  الواعر الكريم    عبد  السيد  •
ق األدن    والممثل اإلقليمي للمكتب اإلقليمي للرسر

 منظمة األغذية والزراعة   - وشمال أفريقيا  

نامج   ،فليرسر  كورين  السيدة  • المدير اإلقليمي لت 
ق األوسط وشمال إفريقيا األغذية العالمي   للرسر

 المتحدث الرئيسي 

مستشار أول للتنمية   وديد عريان  السيد  •
 المستدامة بجامعة الدول العربية 

 المتحدثون 

ي   السيدة  •
  -   خبت  اإلدارة الصحية  رشا العرض 

 اليونيسيف 

رئيس اللجنة  ،  المعيت  سعد حاتم    السيد  •
اتيجية الوطنية لألمن   المسؤولة عن تطوير االستر

ي 
 العراق ،  الغذان 

األمي   العام   ، فاطمة الحسن الطاهر   السيدة  •
ي 
 السودان ،  لألمانة الفنية لألمن الغذان 

ي  •
وفيسور محمد أيت القاض  رئيس المجلس    ، الت 

 ، المغرب العام للتنمية الفالحية
 

حضوريا مع إمكانية المشاركة ستنظم هذه الجلسة  
الجلسة،  عن بعد. للتسجيل والحصول عىل رابط 

ي المنتدى    . الرابطهذا  اضغط عىل 
 
بإمكان المشاركير  ف

ي  
 
بشكل حضوري متابعة مجريات هذا االجتماع ف

 . B1الطابق   CR-1القاعة 
 

 

 
 

  

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJAodOCrqjsqHdEf8RGGnDneHY2WW0DNBXQI

