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 جدول أعمال
مايو ٢٥ -اليوم األول   
 

ف :دينا بريك ،  (CRS) مستشارة فنية لألمن الغذائي واألسواق االجتماع  ة مشر  

 مالحظات افتتاحية 
13:00 – 13:30 

مدير مكتب الطوارئ والقدرة عىل الصمود )الفاو( -دومينيك بورجون   

(   الطوارئنائب المدير ، شعبة   -بريان الندر )برنامج األغذية العالمي  

 الجلسة األولى: دعوة عالمية للعمل
ايد فيه أعداد األشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد  لهدف:  ز ي الوقت الذي تت 

ي فز
مناقشة جهود المنارصة الحالية بشأن األمن الغذائ 

 بفاعلية والمجاعة ، ولماذا نحتاج إىل إبقاء هذا الصوت 
ً
 ومنسقا

ً
الجماعي حيا  

13:30 -14:00 

دفاع عن األمن الغذائي: دعونا نحافظ على الصوت الجماعي حيًا! ال  

ي جميع أنحاء العالم - المجلس الدوىلي للجمعيات  
ي جنيف لإلغاثة اإلسالمية فز

المتحدث ة: كيت ويغانز ، ممثل ة األمم المتحدة فز

 (ICVA) الطوعية 

دقيقة(  ١٥جلسة أسئلة وأجوبة )  

 الجلسة الثانية: أصوات من الميدان
االستباقية وآليات االستجابة الرسيعة من اتحاد  الهدف: مشاركة ومناقشة الممارسات الجيدة ونهج التنسيق المختلفة مثل اإلجراءات 

 المنظمات غتر الحكومية والجهات الفاعلة المحلية ووجهات نظر الحكومة 

14:00 – 14:30  

ي جنوب مدغشقر 
ي فز
 تحديات األمن الغذائ 

ز   المتحدثير
ميالينياينا ميشيل ا نانامير او لو ز ار   , رئيس تغتر المناخ والقدرة عىل الصمود      

 مدغشقر  ,ProgressFikambanan'ny Tanora Liam-pivoarana- FTLP ,مدير ,أريمينو آينا نافال
دقيقة(  ١٥جلسة أسئلة وأجوبة )  

دقيقة ١٥ - استراحة   

14:45 – 15:15 

ي بوركينا فاسو ، 
 كوناسور: تجربة حكومية لالستجابة والتنسيق فز

 المتحدث  اعادة \  عد. المجلس الوطني لإلغاثة والتأهيل في حاالت الطوارئ ، بوركينا فاسو 

دقيقة(  ١٥جلسة أسئلة وأجوبة )  

15:15 – 15:45 

وري  -من المساعدة الغذائية الطارئة إىل االنتعاش الزراعي  رابط رصز   
 المتحدث: ليزلي مولين  ، منسقة الطوارئ ، جمهورية إفريقيا الوسطى، منظمة 

Solidarites Internationale 
دقيقة(  ١٥جلسة أسئلة وأجوبة )  

ي  الجلسة الثالثة: الطريق إىل األمام و
مشاركة مجموعة األمن الغذائ   

 الهدف: ملخص لمناقشات اليوم األول والطريق إىل األمام 

15:45 – 16:15 
الدروس المستفادة واإلجراءات المقترحة لمجموعة األمن الغذائي العالميملخص اليوم األول ،   

ي العالمي ، الضابطة المسؤولة
  المتحدث ة: نوار العبيدي  ، منسق ة  مجموعة األمن الغذائ 

دقيقة( ٢٠جلسة أسئلة وأجوبة    

 نهاية اليوم األول 
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ي 
مايو ٢٦ -اليوم الثائز  

 

  مقدمة
13:00 – 13:10 

 عضو المجموعة االستشارية االستراتيجية & DMT, WVI األمن الغذائي وسبل العيش  – مدير ,بول كينوثيا

ي العالمي 
اتيجية لمجموعة األمن الغذائ  والتحديات والفرص الجديدة   التقدم المنجز : الخطة االست   

ي الجلسة األوىل: 
اتيجية مجموعة األمن الغذائ  استشاريعمل  -مراجعة است   

اتيجية  ال ي الفرص المتاحة لتعزيز است 
ز
ز األربعة المختلفة ، ستنظر المجموعات ف كتر

ي مع مراعاة   مجموعةهدف: ضمن مجاالت الت 
األمن الغذائ 

ي االعتبار 
ز
ي تأخذ ف

ز العالمي والمحىلي األزمات الحالية  اإلجراءات العملية الت  عىل المستويير  

13:10 -14:10 

   الغرفة
 
ن معلومات األمن الغذائ ا األوىل: تحسي   

 الميرس : 

ي  منسق جموعة  – اليستتر شورت
األمن الغذائ   جنوب السودان  ,

 المجاعة ، آليات العمل المبكر ، التقييمات 
 

 الغرفة الثانية: تنسيق التوجيه

 الميرس : 

ي  ,برنارد مريوا 
 الصومال ,منسق جموعة األمن الغذائ 

ز  كاء ومعهم المعايتر األساسية  ، و األخرى المجموعات التنسيق بير ي للرسر
، وتحليل األمن الغذائ   

 

 الغرفة الثالثة: المراقبة والتقييم 

  الميرسة: 

وتو ز ي  ,مارتينا يانتر
 كوكس بازار ، بنغالديش ,منسقة جموعة األمن الغذائ 

رين   آليات الرصد ، تحليل المخاطر ، المساءلة للسكان المتضز
 

 الغرفة الرابعة: المنارصة والتواصل 

  الميرسة: 

ي  ,كارال دي جريجوريو
 لبنان ,منسقة جموعة األمن الغذائ 

ز ، و  كاء وأصحاب المصلحة الرئيسيير ي والدعوة ، والتواصل مع الرسر
تخصيص الموارد مجموعة األمن الغذائ   

دقيقة ٢٠ - استراحة   

14:30 – 15:30 

دقائق لألسئلة واألجوبة(  5دقائق لكل جلسة +  10العامة ) تقديم تقرير إىل الجلسة   

1المجموعة   مراسل  

2المجموعة   مراسل  

3المجموعة   مراسل  

4المجموعة   مراسل    

15:30 – 15:45 
ابول كينوثي  ملخص المناقشات والخطوات التالية لمراجعة منتصف المدة – 

 جلسة االسئلة واالجوبة 

 مالحظات ختامية 
16:45 – 16:00 

(  الطوارئشعبة المدير ،  ةنائب -يالريا ديتوري إ )برنامج األغذية العالمي  
مدير مكتب الطوارئ والقدرة عىل الصمود )الفاو( -دومينيك بورجون   

 نهاية اليوم الثاني 
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ي  مايو  ٢٧ - اليوم الثالث / الحدث الجانت   

ي 
 مجموعات العمل العالمية لمجموعة األمن الغذائ 

 

ي العالمي 
 الجلسة األوىل: معلومات أساسية عن مجموعات العمل التابعة لمجموعة األمن الغذائ 

13:00 – 13:10 
ي العالمي 

مجموعات العمل: األدوار والمسؤوليات - مجموعة األمن الغذائ   
 المقدم

االستشارية االستراتيجيةعضو المجموعة  & NRC ,أخصائي سبل العيش واألمن الغذائي ,توماس أولولم   

ي 
 الجلسة الثانية: تعزيز فرص الدعم الفتز

ي ضوء األزمة  
ي فز
ي وتحديد أولويات مجاالت الدعم الفتز

ي الميدائز
كاء مجموعة األمن الغذائ  الهدف: استكشاف طرق فعالة لدعم فرق وشر

 الحالية والناشئة

13:10 -14:10 

الدروس المستفادة والفرص الغرفة األولى: الدعم الفني للميدان:   
  الميسرة: 

 CRS ,النقد واألسواق ، إدارة االستجابة اإلنسانية ,كوري سيسونز

  العالم  والديناميكيات العالمية 
 الغرفة الثانية: مجموعات عمل مجموعة األمن الغذائ 

 الميسر: 
  War Child ,مستشار سبل العيش والنقد ,ستيفانو بطين

 تقرير إىل الجلسة العامة  14:40 – 14:10

دقيقة ٢٠ - استراحة   

ي العالمي  
 -الجلسة الثالثة: تحديثات مجموعات العمل الفنية لمجموعة األمن الغذائ 

2021المنتجات والمشاركة وخطة العمل لعام   
 الهدف: مشاركة آخر التحديثات والمنتجات والمناقشات الجارية من مجموعات العمل المختلفة

15:00 – 15:45 

 

 (USAID – روكو فان دير ميروي  ;CRS – كوري سيسونز) Cash & Markets /  النقد واألسواق •

 (USAID – جان مورو) :Agriculture /  الزراعة •

 USAID – جولي مارش ,REACH ,مات داي :Programme Quality / جودة البرنامج •
o فريق الحماية  / Protection taskforce (ستيفانو بطين, War Child) 

 

 المالحظات الختامية 
ي العالمي ، الضابطة المسؤولة  نوار العبيدي المتحدثة:  16:00 – 15:45

، منسقة مجموعة األمن الغذائ   

مجموعات العمل - نهاية الحدث   

 


