
   
  

الحوار الوزاري قبل قمة األمم المتحدة لألنظمة الغذائية 

2021 

 2021يونيو  9التاريخ: 

 التوقيت الرسمي لشرق أفريقيا 2000-1600الوقت: 

 /FSn4Sk2https://bit.ly :رابط التسجيل

مورانغي،  -إته كاندجي   معالي الدكتور -: رئيس الجلسة

 وزير التعليم العالي والتدريب واالبتكار، ناميبيا

 البرنامج محتويات

 الزمن الجلسة/ الموضوع المسؤول

 -معالي الدكتور إته كاندجي 

مورانغي، وزير التعليم العالي 

  والتدريب واالبتكار، ناميبيا

 الجلسة رئيسكلمات الترحيب من قبل 

 

0061-1061  

 ضيفستم) مالوي حكومة من كلمة  لوي الزراعة لوبين وزيرسعادة 

 (الوزاري االجتماع

1061- 2061  

لسكرتير البروفيسور أديباال إيكوامو، ا

  التنفيذي لسكرتارية روفورم 

خلفية عن قمة األمم المتحدة لألنظمة 

والحوارات الوطنية  2021الغذائية 

 واإلقليمية

2061- 5361  

سعادة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، 

ة، والزراعمفوض االقتصاد الريفي 

  مفوضية االتحاد األفريقي

 خطاب االفتتاح الرسمي

 

6351-6451  

يتلي، القائم بأعمال مدير ادانيال و

الخدمات الزراعية األجنبية، الواليات 

 المتحدة األمريكية

حول تجديد االلتزام بالشراكة خطاب 

األمريكية األفريقية بشأن التقدم 

  الزراعي في أفريقيا

6451- 6551  

الدكتور ليونارد ميزي، المديرية العامة 

التنمية  -للتعاون الدولي والتنمية 

الريفية واألمن الغذائي والتغذية، 

 المفوضية األوروبية

  وجهات نظر مفوضية االتحاد األوروبي

 

 

5165-7051  

الدكتور سيمون إهوي، المدير 

اإلقليمي للتنمية المستدامة بالبنك 

 ولي )الزراعة والبيئة واالجتماعيالد

(، غرب والمياه والحضر والمناخ

 ووسط أفريقيا

جهود البنك الدولي إلعادة بناء وتعزيز 

التنمية الزراعية والنظم الغذائية في 

  أفريقيا والعالم

 

 

7051- 7151  

سعادة البروفيسور أبي هايلي 

 المدير العاممساعد غابرييل، 

لمنظمة فريقيا ألوالممثل اإلقليمي 

 األغذية والزراعة )الفاو(

الحالة  عنوان المذكرة الرئيسية:

الراهنة للنظم الغذائية في أفريقيا 

واآلثار المترتبة على الفقر واألمن 

 الغذائي والتغذوي في القارة

1715-1730  

https://bit.ly/2Sk4FSn


   
  

أكينجي، نائب -البروفيسور تيريزيا نكو

 مديرةوروم ورئيس مجلس إدارة روف

 جامعة بامندا، الكاميرون

بيان صادر عن الجامعات  الرد:

 األفريقية

 

1730-1740  

0801 -0741 نقاش مفتوح   

الدول ممثلو/  الوزراء دقائق كحد  5-3بيانات قطرية موجزة ) 

أقصى( عن الوضع الراهن للنظم 

الغذائية والقضايا الرئيسية الناشئة لكي 

ينظر فيها مؤتمر قمة األمم المتحدة 

 للنظم الغذائية ولجنة االتحاد األفريقي

1800-1840  

0019-0841 نقاش مفتوح   

وكيل وزارة السيدة إيريكا ماغانغا، 

 لزراعة، حكومة مالويا

بيان العرض ومناقشة مشروع 

  الوزاري

0019- 0219  

الجلسة رئيس 0193 -0219 مناقشة ختامية   

مدير  ،أدريز م ماالتا: البروفيسور

والتكنولوجيا للعلوم مالوي جامعة  

 كلمة الشكر والعرفان

 

0319- 0194  

 

 


