
حدث منظمات المجتمع المدني – جدول األعمال المبدئي U 

159 Ostiense  شارع ,كلية الحقوق, 3جامعة روما    

اإلثنين 17 نوفمبر U 

2ICNو  منظمات المجتمع المدني التسجيل لحدث  8:00 - 9:00 
)جلسة مفتوحة للجمهور(الجلسة اإلفتتاحية الرسمية   

 
:كلمات الترحيب  

)معين خالل المشاورات المسبقة(المدني  ممثل عن منظمة المجتمع   
 

:كلمات اإلفتتاح  
   FAO المدير العام, خوسيه غرازيانو دا سلفا

فريق تنسيق منظمات المجتمع المدني, فالليو فاالنتي  
 

:  2ICNمقدمة ال   
منظمة الصحة العالمية, فرانشسكو برانكا مدير إدارة التغذية للصحة والتنمية  

  FAOالشراكة و تنمية القدرات , مارسيال فياللایر مديرة مكتب المناصرة
ج مختصرة\حلقة س  

 

9:00 – 9:45 

) جلب مرطبات إلى غرفة اإلجتماع(إستراحة   9:45 
)جلسة مغلقة(جدول األعمال والمسائل التنظيمية : الجلسة العامة  

)نورا مكيون, لوسي سوليفان, ستيفانو براتو(  
تصديق جدول األعمال وإجراءات إتخاذ القرار, اللوجستيةالخدمات   

 

9:50 – 10:10 

)جلسة مغلقة(ما الذي على المحك؟  –الخلفية : الجلسة العامة   
.تليها مناقشة عامة, دقائق كل منها 10, أربع عروض قصيرة  

)مخطارين مسبقاً (لمنظمات ميريام ياناكيس عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدني و أيضاً ممثلي ا: المشاركين  
 

بحسب فالفيو فالنتي عن فريق تنسيق منظمات المجتمع   2ICNالمشهد والسياق السياسي للغذاء والتغذية داخل 
 المدني

 
تقييم الوثائق , القضايا الرئيسية خالل المفاوضات, خلفية مؤتمر بما فيه العمليات التحضيرية: 2ICNالطريق إلى 

إضافة إلى التوقعات المنتظرة من المؤتمر بحسب ليدا لهوتسكا عن فريق تنسيق , المطروحةالختامية والقضايا 
.منظمات المجتمع المدني  

    
وثائق توافق , ت الفاعلةبالنسبة للجها  2ICNصعوبة التعامل مع تعقيدات : منظمات المجتمع المدنيكيفية تعامل 

بحسب   2ICNإلى فعالية الفضاء والوقت المتاح لهم خالل ال اآلراء بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني إضافةُ 
.ستينكي ؤوينما عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدني  

 
.جوديث ريختر –الموارد الغذائية بين تضارب المصالح والحق في التغذية   

 
  مناقشة عامة

10:10-11:35 

:مع مساهمة   

 

 



تمع المدني لرؤيتها الشمولية إضافةً إلى الوجهة الجديدة ما فبل منتدى  تقديم مجموعة تنسيق منظمات المج: جلسة عامة
)جلسة مغلقة(المجتمع المدني   

يعين (و ممثل عن منظمة المجتمع المدني , جينفر تومسون عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدني: المشاركين
)قبل اللقاء  

 
عودة وجيزة على الرؤية الشمولية لمنظمات المجتمع المدني التي تم تحضيرها وإعدادها من قبل منظمات المجتمع 

ستيفانو  –تقديم وتوضيح الخلفيات وطريقة اإلعداد , إثر تنظيم منتدى منظمات المجتمع المدني 2ICNالمدني لل 
 براتو عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدنيز

 
الناطق  -المشاورات والحوارات بين منظمات المجتمع المدني خالل منتدى منظمات المجتمع المدنيعرض نتائج 

 الرسمي لمنظمات المجتمع المدنيز
 أسئلة وأجوبة 

 

11 :35 – 12 :30 

  00: 14 – 30: 12 إستراحة الغذاء
والمساهمات التي  2ICNخالل مشاورات حول الرؤية المسبقة لفريق تنسيق منظمات المجتمع المدني : ورشة عمل

)جلسة مغلقة(جاءت بها منظمات المجتمع المدني   
لكل من لفريق تنسيق منظمات المجتمع المدني و آراء  2ICNتحديد النقط األساسية وطلب التواجد في الحلبة العامة ل 

. منظمات المجتمع المدني  
 

14 :00 – 15 :30 

 30: 15  )جلب مرطبات إلى غرفة اإلجتماع(إستراحة 
)جلسة مغلقة(: جلسة عامة  
مالين أندرو وربيكا أولسن عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدني: المشاركين  

  تقديم أمثلة من طرف. تقديم المساهمات التي باءت بها ورشات العمل ومناقشتها كمساهمات في التمثيلية المؤقتة
 

   .لجنة صياغة منتدى منظمات المجتمع المدنيفريق تنسيق منظمات المجتمع المدني حول تشكيلة 

15 :40 – 17 :30 

 00: 18 – 30: 17  ملخص وخاتمة النهار
)جلسة مفتوحة للجمهور(فسحة متاحة ألربع أحداث جانبية متوازية   

قاش ع بما في ذلك مجموعات الن, ويمكن للمنظمات الراغبة أن يطلبوا الفضاء خالل إستراحة الغداء لتنظيم حدث جانبي
إلخ, وعرض المبادرات واقتراح الشراكة, قضايا محددة  

 

18 :00 – 19 :30 

)جلسة مغلقة: (لجنة الصياغة  
حينما تصاغ هذه البيانات تتكل  . وبخاصة منظمات المجتمع المدني  2ICNتقييم المدخالت الواردة وصياغة البيانات ل 

.الصياغة بإعداد جدول أعمالها  
 

 

 

 Uالثالثاء 18 نوفمبر 2014

)جلسة مغلقة(  2ICNما هي الخطوات التي يجب تتبعها بعد ال : الجلسة العامة  
 

ممثل عن منظمة المجتمع المدني و سمويل هوستين هوان عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدني: المشاركين  
 

و , ي ذلك إستمرار فريق التنسيقبما ف,  2ICNعرض الخطوات العريضة لإلطار المؤقت لمالحقة مرحلة ما بعد ال  -
.تليها مناقشة عامة أولية, و منظمات المجتمع المدني لرصد المساءلة CSMعن آليات التنسيق مع   

 

9:00 – 10:00 

) جلب مرطبات إلى غرفة اإلجتماع(إستراحة   10:00 
)جلسة مغلقة(مناقشة الخطوات الالحقة : ورشة العمل  

 
.الممكنة للمضي قدماً بطريقة تفصيلية أربع مجموعات لتفحص الطرق  

10:10-12:00 



 
 14:00-12:30 إستراحة الغذاء
)جلسة مغلقة(  2ICNبيانات لمنظمات المجتمع المدني ل : الجلسة العامة  

 
أليخاندرو كالفيلو و كريستين كامبو عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدني: المشاركين  

 
.ة من قبل لجنة الصياغة تليها مناقشة عامة للمشروع و إقرارهعرض للبيانات المؤقتة المعد -  
 

14:00-15:30 

) جلب مرطبات إلى غرفة اإلجتماع(إستراحة   15:30 
)جلسة مغلقة(اإلستراتيجيات : جلسة عامة  

 
إلينا ماتزك عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدني و ممثل عن منظمة المجتمع المدني: المشاركين  

 
إستراتيجية مناصرة لمنظمات المجتمع المدني خالل أيام ال بما في ذلك إستراتيجية تدخالت منظمات وضع  -

 المجتمع المدني خالل المناقشة
 

15:30-16:30 

)جلسة مغلقة( 2ICNمتابعة خطط منظمات المجتمع المدني بعد : جلسة عامة  
 

.عن فريق تنسيق منظمات المجتمع المدنيممثل عن منظمة المجتمع المدني و لوسي سوليفان : المشاركين  
 

.تليها مناقشة عامة للخطط ما بعد المؤتمر, تقديم التقارير عن فرق العمل األربع  
 

16:30-17:30 

)جلسة مفتوحة للجمهور(الجلسة الختامية   
(FAO منسق الموارد الطبيعية, نائب المدير العام, تصريح ماريا هيلينا سيميدو )  

 
)يتم اختيارهم خالل المؤتمر(منظمات المجتمع المدني تصريحات ممثلي   

 
 التشكرات

 

17:30-18:00 

 

تماعات لجنة التنسيقإج  

وذلك لوضع ) 7إلى  6وكذلك في نهاية اليوم من  9إلى  8كل صباح من (لمنظمات المجتمع المدني  سيتم عقد مشاورات بصفة يومية للفريق المنسق
.الجارية خالل اليومخطط مسبقة بناءاً على التطورات   

  


