
    
 

ي العال�ي 
 لجنة األمن الغذائئ

ف النساء والفت�ات  ف وتمكني ف الجنسني  الخطوط التوجيه�ة الطوع�ة �شأن المساواة بني
ي والتغذ�ة 

ي س�اق األمن الغذائئ
 �ف

ق لمنطقة مشاورة إقل�م�ة    ف��ق�ا إوشمال  ألدئف ا ال�ش
 ] القاهرة[

 ) 2021 أ�ت��ر  28  و  27 (
ي  

 الجدول الزميف
 اليوم األول 

ي و    09:30 – 10:00
ح�ب: التدقيق األميف ف  دخولقاعة ال�ت ف المسجلني  . المشاركني

 الجلسة االفتتاح�ة 

ح�ب والمقدمة  كلمة 00:10-10:10 ، أمانة لجنة  الجلسة  ة منسق – ال�ت ي
: الس�دة فرا�سواز ت��ن، مسؤول أول األمن الغذائئ

ي العال�ي 
 األمن الغذائئ

 : الرئ�س�ة الخطابات 10:10-30:10

 الع���ة  الدول جامعة   والطفولة، واأل�ة المرأة إدارة مديرة دوي، دينا  الس�دة  -

، إ�رام الس�دة  - ي
امج منسقة الحوئن  للمرأة   المتحدة األمم هيئة  اإلقل�م�ة، ال�ب

ي المغرب جلس�د نوفل تالهيا -
ب�ان   -وأرمين�ا  ، المدير القطري للصندوق الدو�ي للتنم�ة الزراع�ة �ن

ك ن�ابة عن منظمة األغذ�ة والزراعة  و�رنامج األغذ�ة العال�ي  ،والصندوق الدو�ي للتنم�ة الزراع�ة ،مش�ت

 
ي    للجنةلخطوط التوجيه�ة لتقد��ي حول المسودة صفر  عرض

 مناقشة عامة  – العال�ي األمن الغذائئ

النساء   11:00 – 10:30 ن  وتمكني ن  الجنسني ن  بني المساواة  �شأن  الطوع�ة  التوجيه�ة  للخطوط  صفر  للمسودة  تقد��ي  عرض 
ي والتغذ�ة  

ي س�اق األمن الغذائئ
الرؤساء المتشاركون لمجموعة العمل المفتوحة العض��ة المعن�ة    -والفت�ات �ن

:   الجندر�ةبالقضا�ا  ي العال�ي
  التابعة للجنة األمن الغذائئ

  ،و�رنامج األغذ�ة العال�ي  ،ن�ا ج��ن، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى منظمة األغذ�ة والزراعةالس�دة تا -
 والصندوق الدو�ي للتنم�ة الزراع�ة

والصندوق الدو�ي   ، الس�د توماس دنكان خورادو، الممثل الدائم لبنما لدى منظمة األغذ�ة والزراعة -
 و�رنامج األغذ�ة العال�ي   ،للتنم�ة الزراع�ة

 
، مكتب  مسؤولة اإلدماجك��ستا كيتنج،    –مناقشة عامة   –عامة ع� المسودة صفر  تعل�قات  12:45 – 11:00  االجتما�ي

ق األدئن وشمال إف��ق�ا وأورو�ا ووسط آس�ا  الصندوق الدو�ي للتنم�ة الزراع�ة  لل�ش

اء الن�ع   -الجلسة  اختتام  13:00 – 12:45 ة خ�ب ي العال�ي الس�دة أل�سون برودي، كب�ي
ي لجنة األمن الغذائئ

    االجتما�ي �ن

 األول  اليوم نها�ة   13:00



ي  اليوم
 الثائف

ي و    10:00 – 09:30
ح�ب: التدقيق األميف ف  دخولقاعة ال�ت ف المسجلني  المشاركني

 

 محددة  موضوعات  حول عامة مناقشة

ح�ب   كلمة  10:10 –10:00   الجلسة   ةمنسق   –ال�ت

،  فالنتينا   الس�دة – مناقشة عامة  – موضوعات محددة  مناقشة   12:40 – 10:10 ،  فران�ي ة الن�ع االجتما�ي   المكتبخب�ي
ق والزراعة األغذ�ة  لمنظمة اإلقل��ي   إف��ق�ا  وشمال األدئن  لل�ش

ي   -الجلسة  اختتام  12:55 – 12:40
ي لجنة األمن الغذائئ

اء الن�ع االجتما�ي �ن ة خ�ب    العال�ي الس�دة أل�سون برودي، كب�ي

مجموعة العمل المفتوحة العض��ة المعن�ة بالقضا�ا الجنسان�ة  ل المتشاركون الرؤساء –  ختام�ة  مالحظات 13:00 – 12:55
ي العال�ي 

   التابعة للجنة األمن الغذائئ

 نها�ة المشاورة    13:00


	الجدول الزمني

