
 

 

 

 

 

 المائدة المستدٌرة

 متابعة األمن الغذائً

 

  3122سبتمبر  23-24

 (FAO)المقر الرئٌسً لمنظمة األغذٌة والزراعة 

 روما، إٌطالٌا

 (، الطابق األول"أ"مبنى )القاعة الحمراء 

 

 كوستاس ستامولٌس: الرئٌس

 العالمًمدٌر شعبة اقتصادٌات التنمٌة الزراعٌة وأمٌن لجنة األمن الغذائً 

 

 

 

 مسودة جدول األعمال
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 3122سبتمبر  23االثنٌن 

 (مركز التسجٌل التركً)التسجٌل  22311 – 9341

:341- 21311 
 خطاب الترحٌب

 أن توتوٌلر
 المعرفة، منظمة األغذٌة والزراعة: نائب المدٌر العام 

 لجنة األمن الغذائً العالمًإلى مقدمة  21326 -21311
 كوستاس ستامولٌس

 لجنة األمن الغذائً العالمً مقرر

 األمن الغذائً فً السٌاق االقتصادي األشمل: 2الجلسة رقم  23341 -21326

 

 وٌل مارتن، مدٌر البحوث بالبنك الدولً: المنسق

 نظمة األغذٌة والزراعةمبٌترو جٌناري، مدٌر شعبة اإلحصاء ب: المقدم

 :الفرٌقأعضاء 

  ،كبٌر خبراء االقتصاد بالبنك الدولًجٌرو كارلٌتو 
 إٌلٌن كٌنٌدي، عمٌد مدرسة فرٌدمان لعلوم وسٌاسة التغذٌة، جامعة تافتس 
 ًمدرس التغذٌة والصحة العامة، جامعة ساوثهامبتونبراكاش شٌت ،. 
 خبٌر المتابعة والتقٌٌم، مكتب األمن الغذائً بالوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة آن سوٌندٌل ،

 .الدولٌة

25:41-28341 
المؤشرات الرئٌسٌة والنطاق والحدود : قٌاس مدى الحرمان من الغذاء: 3الجلسة رقم 

 واالحتٌاجات الخاصة بتحسٌن اإلحصاءات الحالٌة
 حافظ غانم، المدٌر العام المساعد لمنظمة األغذٌة والزراعة: المنسق 

 األغذٌة والزراعةبشعبة اإلحصاء بمنظمة  كارلو كافٌرو، خبٌر اقتصادي: المقدم

 :الفرٌقأعضاء 

 ستٌفان كالسن، أستاذ علم االقتصاد الزراعً، جامعة جٌتنجن 
 مدٌر إدارة التحلٌل اإلحصائً، منظمة األغذٌة والزراعةلوجاندان ناٌكن ،. 
 بنجامٌن سٌناور، أستاذ علم االقتصاد التطبٌقً، جامعة مٌنٌسوتا. 
 مستشار مستقلدورٌس واٌزمان ،. 

 
 
 
 

 (قاعة أفنتٌنو، الطابق الثامن)االستقبال  حفل
 
 
 
 

 
 

  



 3122سبتمبر  24الثالثاء 

:341-23341 
تنمٌة القدرة والدور الرئٌسً للبلدان فً توفٌر البٌانات من أجل صنع السٌاسة : 4الجلسة رقم 

 القائمة على األدلة

 .منظمة األغذٌة والزراعةدانٌل جوستافسون، مدٌر مكتب االتصال بأمرٌكا الجنوبٌة، : المنسق 

كبٌر خبراء االقتصاد بشعبة اقتصادٌات التنمٌة الزراعٌة بمنظمة األغذٌة لوكا روسو، : المقدم
 والزراعة

 :الفرٌقأعضاء 

 إٌما آال فابٌان، المكتب القومً لإلحصاء، الفلٌبٌن 
 ملٌمبا أباسً، المكتب القومً لإلحصاء، تنزانٌا 
 ٌة العالمًاألغذ أسترٌد ماثٌاسن، برنامج 
 ًإدارة البحوث /، وزارة الزراعة األمرٌكٌةشاهال شابوري، خبٌر اقتصادي زراع

 .االقتصادٌة

 ما هً متطلبات صنع السٌاسة؟: قٌاس الجوع: 5الجلسة رقم  25341-27341

 عثمان بادٌان، مدٌر إقلٌم أفرٌقٌا بالمعهد الدولً لبحوث السٌاسات الغذائٌة: المنسق 

 (مطلوب. )مٌناكشً، كلٌة االقتصاد، دلهًفً .جً: المقدم

 :الفرٌقأعضاء 

  ،خبٌر األمن الغذائً والسٌاسة الزراعٌة، المكتب اإلقلٌمً للشرق األدنى، ضٌاء عبده
 مصر. منظمة األغذٌة والزراعة

 عٌة تماباولو جانوزي، األمٌن الوطنً للتقٌٌم وإدارة المعلومات، وزارة التنمٌة االج
 بالبرازٌلومحاربة الجوع 

 سالمة سلطانا، مدٌر الجناح الزراعً بمكتب بنجالدٌش لإلحصاء 
 مارتً فان لٌر، مدٌر أول، شراكات الصحة العالمٌة، ٌونٌلٌفر. 

27341-28341 
 .ختام وخالصة

 


