
 واألمن الغذائي: العدالة في الحق في الغذاء في المنطقة العر�ية
العدالة االجتماعيةالعدالة االجتماعية

سلسلة الحوا�ات حول سياسات العدالة االجتماعية #١

)UTC +3( 14:00 – 16:10  بتوقيت بيروت | )20 تشرين األول/أكتوبر )اجتماع افتراضي عبر االنترنت

حول الحوار
 

في إطار سلسلة حوارات سياسات العدالة االجتماعية، يسر لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ومعهد عصام فارس للسياسة 

العامة والشؤون الدولية )IFI( دعوتكم لحضور أول حوار حول سياسات العدالة 
االجتماعية:  العدالة في الحق في الغذاء في المنطقة العربية. سيبحث هذا 
الحوار في الصلة بين األمن الغذائي والعدالة االجتماعية من خالل النظر في 

التحديات الرئيسية التي تواجه الفئات الضعيفة في الحصول على الغذاء ونوع 
الدعم الذي يحتاجون إليه لتعزيز قدرتهم على الصمود في الوصول إلى الغذاء. 

كما سيتناول الحوار:
 

النظر في التدابير التي تضمن توافر الغذاء والوصول المنصف للغذاء للجميع على  	
المديين القصير والمتوسط.

مناقشة كيفية االستفادة من األدوار المختلفة ألصحاب المصلحة للتخفيف من  	
الصدمات المستقبلية.

اقتراح حلول مستدامة للنهوض بسالسل الغذاء الشاملة وسبل العيش العادلة في  	
ظل الضغوط المختلفة )مثل كوفيد-19  والصراعات وتغير المناخ(

تحديد التدخالت السياسية الرئيسية والتدابير العملية الالزمة لتعميم مبادئ العدالة  	
االجتماعية في سياسات األمن الغذائي، مع مراعاة مخرجات مؤتمر القمة 

العالمي لألغذية.

جدول أعمال
 

كلمة اإلسكوا االفتتاحية
العرض التمهيدي: السيد أسامة صفا، رئيس قسم العدالة االجتماعية، اإلسكوا

األمن الغذائي وتغير المناخ والعدالة االجتماعية
السيد نديم فرج اهلل ، مدير برنامج تغير المناخ والبيئة ، معهد عصام فارس 

)IFI( للسياسات العامة والشؤون الدولية
المتحدث الرئيسي: السيد تيموثي وايز، مستشار أول، معهد الزراعة والسياسة 

)IATP( التجارية
 

  الجلســة األولى: القضايا العالمية: ربط األمن الغذائي 
بالعدالة االجتماعية

خبراء  إقليميون
 السيدة ماري تيريز سيف، رئيسة جمعية البيئة البشرية 

 )HEAD( للتنمية
السيد زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير 

)ANND( الحكومية للتنمية
السيد إيكارت ويرتز، مدير معهد GIGA لدراسات الشرق األوسط، هامبورغ

السيدة جهاد عبد اهلل الفاضل، عضو مجلس الشورى البحريني، نائب رئيس 
الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي والتغذية في أفريقيا والعالم العربي

مناقشة: أسئلة وأجوبة
 

   الجلسة الثانية: ضمان الوصول الصحي والكافي للغذاء تحت 
ضغوط مختلفة في المنطقة العربية

خبراء إقليميون
السيدة مريم الجعجع، المدير العام، المجموعة العربية لحماية الطبيعة 

السيدة فاطمة الحسن، األمين العام، األمانة الفنية الفيدرالية لألمن 
الغذائي في السودان

السيدة ادلين كراجة، المدير التنفيذي التحاد التعاونيات الزراعية الفلسطينية
مناقشة: أسئلة وأجوبة

 TO REGISTER, PLEASE click here. CONNECTION
 DETAILS WILL BE PROVIDED TO REGISTERED

.PARTICIPANTS ONLY

 THE POLICY DIALOGUE WILL BE HELD IN ARABIC
.AND ENGLISH

تابعونا عبر المواقع اإللكترونية

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyVHWrhXlsU8pZGHOPQbVVH0W17G-qACQaT5kv1Z2GUgRv6Q/viewform
https://www.facebook.com/unescwa/
https://www.instagram.com/unescwa/
https://twitter.com/unescwa
https://www.youtube.com/user/UNESCWA

