حوار حول القمة العالمية لألنظمة الغذائية قبل األمم المتحدة 2021
الحوار العالمي لشبكات التعليم العالي والبحث والخدمات االستشارية والجهات الفاعلة المختارة
التاريخ 02 :يونيو 2021
الوقت 2050-1700 :التوقيت الرسمي لشرق أفريقيا
رابط التسجيلhttps://bit.ly/3aPWq6H :
رئيس الجلسة :البروفيسور دورا إدوبواندوه ،نائب مدير جامعة كيب كوست ،غانا
مسودة البرنامج
المسؤول

الجلسة /الموضوع
الزمن
الجلسة األولي :اإلفتتاح
كلمات الترحيب – رئيس الجلسة البروفيسور دورا إدوبواندوه
1710-1700
خلفية لقمة األمم المتحدة لألنظمة البروفيسور أديباال إكوامو –
1720-1710
الغذائية  2021والحوارات العالمية السكرتير التنفيذي لسكرتارية
روفوروم
قبل القمة
الجلسة الثانية :تحليل الوضع الراهن ومستقبل نظم الغذاء في إفريقيا وامريكا الشمالية والوسطي والجنوبية
عنوان المذكرة الرئيسية :وجهات البروفيسور توانا كوبي ،مدير
1735-1720
النظر من أفريقيا :االتجاهات جامعة بريتوريا ،جنوب أفريقيا
الحالية والناشئة
وجهات النظر من أمريكا الشمالية :السيد بيرني بوروال ،مدير للبرامج
1750-1735
الدولية ،الجامعات األمريكية العامة
االتجاهات الحالية والناشئة
و منح األراضي ،الواليات المتحدة
األمريكية
وجهات نظر من أمريكا الوسطى السيدة تانيا مولر غارسيا ،رئيسة
1805-1750
والالتينية :االتجاهات الحالية جامعة زامورانو ،هندوراس
والناشئة
االستجابة للتغيرات والتحديات التي البروفيسور خوسيه زاغلول ،رئيس
1820-1805
تواجه النظم الغذائية العالمية :االتحاد العالمي للتعليم العالي
الحاجة إلى مزيد من التعليم والبحث والبحوث في مجال الزراعة
واإلرشاد األكثر قوة وتكيفا
الكل
1840-1820
نقاش مفتوح
الجلسة الثالثة :تحليل الوضع الراهن ومستقبل نظم الغذاء في أوروبا ودول الخليج وآسيا
وجهات النظر من أوروبا :البروفيسور آرثر مول ،مدير
1855-1840
واغنينغن
جامعة
الجامعة،
االتجاهات الحالية والناشئة
والبحوث ،هولندا
وجهات نظر دول الخليج :جامعة قطر – قطر
1905-1855
اإلتجاهات الحالية والناشئة
وجهات النظر الكورية :اإلتجاهات جامعة سيول الوطنية -سيول
1915-1905
الحالية والناشئة
وجهات النظر الصينية :اإلتجاهات جامعة الصين الزراعية  -الصين
1925-1915
الحالية والناشئة
مدير الجلسة
نقاش مفتوح
1945-1925
الجلسات الجانبية :تعزيز تحول النظم الغذائية لزيادة اإلنتاجية والشمولية والمرونة

رئيس الجلسة :الدكتور هالمالني نغوينيا ،نظم األغذية المستدامة ،جامعة فري ستيت ،جنوب أفريقيا
1950-1945

الترحيب والمالحظات والتوجيهات
للجلسات الفرعية
الجلسة الفرعية :1
األبحاث واالبتكارات لتعزيز النظم
الغذائية العالمية :ما هي القضايا
والتدخالت الممكنة؟

2040-2020

الجلسة الفرعية :2
إعادة تصوير الخدمات االستشارية
الريفية الزراعية في نظام غذائي
عالمي ديناميكي

2020-1950

الجلسة الفرعية :3
تعزيز الشراكات العالمية لالستجابة
الجماعية

الدكتور هالمالني نغوينيا ،جامعة
فري ستيت ،جنوب أفريقيا
مدير الجلسة (:)'5
الدكتور هايدن مونتغمري ،التحالف
العالمي للبحوث بشأن غازات
اإلحتباس الحراري الزراعية،
أوروغواي
المتحدث الرئيسي (:)'10
الدكتور رافائيل مايورانو ،الرئيس
بالنيابة ،المنتدى العالمي للبحوث
واالبتكار الزراعي ،منظمة األغذية
والزراعة ،روما
مناقشة ()'15
المقرر:
جولين
رونيارارو
الدكتور
روكارو ،سكرتارية روفوروم،
يوغندا
مدير الجلسة (:)'5
الدكتور ديفيد نيلسون ،سابقا مع
البنك الدولي ،الواليات المتحدة
األمريكية
المتحدث الرئيسي (:)'10
الدكتور كارل إريك شو الرسن،
األمين التنفيذي ،المنتدى العالمي
للخدمات االستشارية الريفية،
سويسرا
مناقشة ()'15
المقرر:
منساه،
سيلفانوس
الدكتور
سكرتارية روفوروم ،يوغندا
مدير الجلسة (:)'5
البروفيسور غاسبارد بانيانكيمبونا،
األمين التنفيذي للمجلس المشترك
بين الجامعات لشرق أفريقيا
المتحدث الرئيسي (:)'10
البروفيسور ستيفن أوناكوسي،
الرئيس أغريناتورا ،أيرلندا
المجيب ( :)'5رئيس شبكة جامعة
المحيط الهادي
مناقشة ()'10
المقرر:

2050-2040

السيد إيمانويل أوكاالني ،سكرتارية
روفوروم ،يوغندا
الختام :القضايا الناشئة واإلجراءات الدكتورة أليس مويتوا ،نائبة
السكرتير التنفيذي لروفوروم،
المقترحة
تطوير البرامج وتنفيذها

