
 

 
 المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة

 2014نوفمبر/تشرین الثاني  21 -19روما، 
 الجدول الزمني المؤقت للموائد المستدیرة

 
 2015 التغذیة في خطة التنمیة لما بعد عام - 1المائدة المستدیرة 

 ، الطابق األولA، القاعة الخضراء، المبنى 2014نوفمبر/تشرین الثاني  19األربعاء 
 الساعة 

14:30-16:00 
، نائ�ب وزی�ر الزراع�ة، Charles N. McCLAINسعادة السید : الرئیسان المشاركان 

 لیبیریا
، رئیسة شعبة التغذیة في مكتب الصحة العالمی�ة، وكال�ة Anne PENISTONالسیدة   

 التنمیة الدولیة في الوالیات المتحدة
 لمنظمة الدولیة لقانون التنمیةل ، المدیرة العامةIrene KHAN: السیدة المنسقة  
 كولومبی�ا، جامع�ة األرض، مدیر معھ�د Jeffrey SACHS: السید المتحدث الرئیسي  

ف�ي خط�ة التنمی�ة  محوری�اً ما ھي الفرص والتحدیات الحالیة لجعل التغذی�ة أم�راً  -
 ؟2015لما بعد عام 

 :أعضاء الفریق  
مكت��ب مجل��س التنمی��ة الزراعی��ة والریفی��ة لع��ام الم��ین األنائ��ب ، Sok SILOالس��ید   

ف�ي  2015ماذا تقّدمھ خط�ة التنمی�ة لم�ا بع�د ع�ام  - كمبودیا، التابع لمجلس الوزراء
 ؟في العالم ألمن الغذائي والتغذیةا أوضاعما یتعلّق بمعالجة 

شعبة تعزیز الص�حة لعام ال المدیر، Eduardo JARAMILLO NAVARRETE السید  
ماذا  - المكسیك، المعنیة بالوقایة وتعزیز الصحة في وزارة الصحة اإلدارةضمن 

في ما یتعلّ�ق بمعالج�ة الع�بء الم�زدوج لس�وء  2015تقّدم خطة التنمیة لما بعد عام 
 ؟كل أشكالھ في بلدكبالتغذیة 

لمعھ��د ال��وطني لعل��وم األغذی��ة والتغذی��ة، ل الم��دیرة العام��ة، Éva MARTOS الس�یدة  
م��اذا یمك��ن أن تقدم��ھ  - المج��ر، خدم��ة الص��حة العام��ة الوطنی��ة والخ��دمات الطبی��ة

ف��ي م��ا یتعلّ��ق بمعالج��ة الع��بء الم��زدوج لس��وء  2015خط��ة التنمی��ة لم��ا بع��د ع��ام 
 التغذیة في بلدك؟

رئ��یس التنمی��ة الریفی��ة واألم��ن الغ��ذائي والتغذی��ة ف��ي  ،Jean-Paul HALKINالس��ید   
كی��ف یمك��ن رب��ط  - المفوض��یة األوروبی��ةالمدیری��ة العام��ة للتنمی��ة والتع��اون ف��ي 

إعالن روما الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة بعملیة التنمیة لم�ا 
 وغیرھا من العملیات العالمیة المھمة من الناحیة العملیة؟ 2015بعد عام 

والرئیسة المشاركة للجنة القض�اء عل�ى  Heartfile، مدیرة Sania NISHTARالسیدة   
كی���ف یمك���ن ض���مان معالج���ة  – وزی���رة الص���حة الس���ابقة ف���ي باكس���تان، البدان���ة

 ؟2015األمراض غیر الساریة في خطّة التنمیة لما بعد عام 
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  تحسین االتساق بین السیاسات من أجل التغذیة - 2المائدة المستدیرة 
 ، الطابق األولA، القاعة الخضراء، المبنى 2014نوفمبر/ تشرین الثاني  19األربعاء 

 الغذائیة النظم في الصحیة والتغییرات االقتصادیة السیاسات بین االتساق - 1 الفریق
 الساعة 

سیاس��ات الص��حة ، رئ��یس ش��عبة Tito PIZZAROال��دكتور : المش��اركان الرئیس��ان  16:00-17:30
 شیليفي وزارة الصحة،  العامة والترویج لھا

 بولندا، وكیل وزارة الصحة، Igor RADZIEWICZ-WINNICKIسعادة السید   
 ، الم��دیر اإلقلیم��ي لش��رق البح��ر األب��یض المتوس��ط،ع��الء عل��وان : الس��یدالمنس��ق  

 منظمة الصحة العالمیة
 ات، رئیس����ة ش����ؤون السیاس����Corinna HAWKES: الس����یدة  ةالرئیس����ی ةالمتحدث���  

اتس��اق السیاس��ات العام��ة العام��ة، الص��ندوق الع��المي لبح��وث الس��رطان، الش��ؤون و
 النظم الغذائیة فيتغییرات صحیة إدخال لضمان 

 
 :أعضاء الفریق  
االتس��اق ب��ین أھ��داف  - البرازی��لوزی��ر الص��حة، ، Arthur CHIOROمع��الي الس��ید   

 الغذائیة الصحیة والنظم االقتصادیةالسیاسات 
االتس�اق ب�ین السیاس�ات  - یرلن�داآ، وزی�ر الص�حة، Leo VARADKARمع�الي الس�ید   

 النظم الغذائیة االقتصادیة والتغییرات الصحیة في
، مدیر، مراكز كوریا لمراقبة األمراض والوقای�ة منھ�ا، ش�عبة Kyungwon OHالسید   

االتس��اق ب��ین أھ��داف السیاس��ات  – كوری��ا جمھوری��ة، المس��ح الص��حي والتغ��ذوي
 االقتص��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ادیة

 والنظم الغذائیة الصحیة
االقتص�اد الص�حي، منظم�ة التع�اون والتنمی�ة ف�ي  خبراء، كبیر Franco SASSIالسید   

 االقتصادیة والنظم الغذائیة الصحیة. االتساق بین األھدافالمیدان االقتصادي، 
 ،الحرك�ة المعنی��ة بتعزی��ز التغذی��ة ف��ي عض��وو مجموع�ة، قائ��دة Vinita BALIالس�یدة   

االتساق ب�ین  - الھند ،المحدودة المسؤولیة Britannia Industries شركةسابقة،  مدیرةو
 أھداف القطاع الخاص والنظم الغذائیة الصحیة.

 
 ، الطابق األولA، القاعة الحمراء، المبنى 2014نوفمبر/تشرین الثاني  20الخمیس 

 للتغذیة مراعیة زراعة أجل من السیاسات اتساق - 2 الفریق
 

 الساعة 
، رئ��یس ش��عبة سیاس��ات الص��حة Tito PIZZAROال��دكتور : الرئیس��ان المش��اركان  09:30-11:00

 شیليالعامة والترویج لھا في وزارة الصحة، 
 بولندا، وكیل وزارة الصحة، Igor RADZIEWICZ-WINNICKIسعادة السید   
 ، مدیر مركز بحوث التنمیة، جامعة بونJoachim VON BRAUN: السید المنسق  
، م�دیرة ش��عبة الفق�ر والص�حة والتغذی��ة، Marie RUEL: الس�یدة ةالرئیس�ی ةالمتحدث�  

بلورة السیاسات الزراعیة لجعلھا تعزز  - لبحوث السیاسات الغذائیة الدوليالمعھد 
 التغذیة

 :أعضاء الفریق  
دول�ة ، مدیرة التنمیة الریفیة واألراضي ف�ي Nemesia ACHACOLLO TOLAالسیدة   

جعل السیاسات الزراعی�ة مراعی�ة : دراسة حالة قطریة -بولیفیا المتعددة القومیات 
 للتغذیة

 نیجیریا، وزیر التنمیة الزراعیة والریفیة، Akinwumi AYO ADESINAالسید  معالي  
 جعل السیاسات الزراعیة مراعیة للتغذیة: دراسة حالة قطریة -

الوالی���ات المتح���دة ، وزارة الزراع���ةوكی���ل ، Kevin CONCANNONس���عادة الس���ید   
 دراسة حالة قطریة: جعل السیاسات الزراعیة مراعیة للتغذیة - األمریكیة

جع��ل السیاس��ات الزراعی��ة : دراس��ة حال��ة قطری��ة -الحق��اً)  یؤك��دالممث��ل القط��ري (  
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 مراعیة للتغذیة
، منّسق الفریق العالمي المعني بالزراعة ونظم األغذیة من أج�ل Jeff WAAGEالسید   

 التغذی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة
تحس�ین االتس�اق ض�من نظ�م األغذی�ة م�ن أج�ل  - ومدیر مركز لندن للتنمی�ة الدولی�ة

 التغذیة
 

 ، الطابق األولA، القاعة الحمراء، المبنى 2014نوفمبر/تشرین الثاني  20الخمیس 
 القطاعات كافة في التغذیة - 3 الفریق

 
 الساعة 

، رئ��یس ش��عبة سیاس��ات الص��حة  Tito PIZZAROال��دكتور : الرئیس��ان المش��اركان  11:30-13:00
 شیليالعامة والترویج لھا في وزارة الصحة، 

 بولندا، وكیل وزارة الصحة،  Igor RADZIEWICZ-WINNICKIسعادة السید   
الص�حة م�ن أج�ل التغذی�ة  أستاذ محاض�ر ف�ي، Barrie MARGETTS: السید المنسق  

 ھامبتون، المملكة المتحدة ساوثالعامة، جامعة 
المعھ�د ال�وطني للص�حة  ف�ي ، بروفس�ورPekka PUSKA: الس�ید المتحدث الرئیس�ي  

 ؟ما ھو المطلوبكیف یمكن إدراج التغذیة في جمیع السیاسات؟  - فنلنداوالرفاه، 
 :أعضاء الفریق  
التغذی�ة  - س�اموا ،، وزی�ر الص�حةTuitama  Leao Talalelei TUITAMA الدكتور معالي  

 ف���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي
 یةالتجار اتسیاسال

 ،والفرنكوفونی��ة، أم��ین برلم��اني ل��دى وزارة التنمی��ة الدولی��ة Lois BROWNالس��ید   
 الزراعیة اتالتغذیة في السیاس - كندا

مرك���ز األغذی���ة ل ، الم���دیرة العام���ةMaría Virginia CASTILLO JARAالس���یدة   
التغذیة ف�ي  - بیرو، والتغذیة الوطني التابع للمعھد الوطني للصحة، وزارة الصحة

 االجتماعیة اتالسیاس
التغذیة في  - غاناالتربیة، وزارة مدیر عام ، Enoch HEMANS COBBINAHالسید   

 السیاسات التربویة
س�فارة ، "Tor Vergata" ، باحث�ة ف�ي جامع�ة روم�اسارة عبد هللا الركی�ان الدكتورة  

 السیاسات الصحیةالتغذیة في  - الكویتدولة 
 

 الحوكمة والمساءلة من أجل التغذیة - 3المائدة المستدیرة 
 ، الطابق األولA، المبنى الخضراء، القاعة 2014نوفمبر/تشرین الثاني  20الخمیس 

 التغذیة حوكمة - 1 الفریق
 الساعة 

 السید لویس لحود، مدیر عام وزارة الزراعة، لبنان: الرئیسان المشاركان  14:30-16:00
 ، نائب وزیر الشؤون الخارجیة، النرویجHans BRATTSKARسعادة السید   
لن��دا ل��دى والدائم��ة لمملك��ة ھ، الممثل��ة Gerda VERBURGالس��یدة س��عادة : المنس��قة  

 الفاو، رئیسة لجنة األمن الغذائي العالمي
 & Billالتغذیة، مؤسسة شؤون ، مدیر Shawn K. BAKER: السید المتحدث الرئیسي  

Melinda Gates -  لحوكم�ة فّعال�ة للتغذی�ة الالزم�ة عناص�ر الحوكمة التغذیة: م�ا ھ�ي
 عل�������������������������������������������������������������������������������ى المس�������������������������������������������������������������������������������تویین

 العالمي والقطري؟
 :الفریقأعضاء   
، أم���ین إدارة األم���ن الغ���ذائي والتغ���ذوي،  Germán GONZÁLEZمع���الي الس���ید   

ما ھي التجارب الوطنیة المتعلّقة بحوكم�ة التغذی�ة؟ كی�ف ی�ؤثر وج�ود  - غواتیماال
 الحوكمة الجیدة أو غیابھا على نتائج التغذیة؟
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المتعلّقة بحوكمة التغذیة؟ ما ھي التجارب الوطنیة  - الحقاً) یؤكد( الممثل القطري  
 كیف یؤثر وجود الحوكمة الجیدة أو غیابھا على نتائج التغذیة؟

االتح��اد األفریق��ي  لش��ؤونین فنی��ال ینمستش��اركبی��ر ال، Haladou SALHAالس��ید   
لدى السفراء األفارقة ال�ذین توج�د مق�ارھم  االشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیو

االتح�اد األفریق�ي والش�راكة الجدی�دة  لش�ؤونفي روما، كبیر مسؤولي االتص�االت 
م�ا  -في روم�ا ا من أجل تنمیة أفریقیا لدى وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارھ
 ؟ھي اآللیات الحالیة الخاصة بالحوكمة والمساءلة من أجل التغذیة

لمدیریة العامة للتخطیط االستراتیجي ل ، المدیر العامRaphael RURANGWAالسید 
م�ا  - روان�داوزارة الزراعة والموارد الحیوانی�ة ف�ي جمھوری�ة  –وتنسیق البرامج 

كیف یؤثر وج�ود الحوكم�ة الجی�دة ؟ ھي التجارب الوطنیة المتعلّقة بحوكمة التغذیة
 أو غیابھا على نتائج التغذیة؟

، م���دیرة دائ���رة التغذی���ة المجتمعی���ة، وزارة الص���حة Zahra ABHOLLAHIالس���یدة   
م��ا ھ��ي التج��ارب الوطنی��ة المتعلّق��ة  - جمھوری��ة إی��ران اإلس��المیة، الطب��ي والتعل��یم

 غیابھا على نتائج التغذیة؟ بحوكمة التغذیة؟ كیف یؤثر وجود الحوكمة الجیدة أو
 

 ، الطابق األولA، المبنى الخضراء، القاعة 2014نوفمبر/تشرین الثاني  20الخمیس 
 التغذیة أجل من المساءلة - 2 الفریق

 
 الساعة 

 السید لویس لحود، مدیر عام وزارة الزراعة، لبنان: الرئیسان المشاركان  16:00-17:30
 ، نائب وزیر الشؤون الخارجیة، النرویجHans BRATTSKARسعادة السید   
لحركة المعنی�ة بتعزی�ز التغذی�ة، بالوكالة لمنسق ال، Tom ARNOLD: السید المنسق  

 یرلندا.آدبلن، 
المعھ�د ال�دولي  كبیر الباحثین ف�ي، Lawrence HADDAD: السید المتحدث الرئیسي  

 ؟آلیات المساءلة الحالیة: ھل ھي فّعالة -لبحوث السیاسات الغذائیة 
 :أعضاء الفریق  
، Cristina Isabel LOPES DA SILVA MONTEIRO DUARTEمع��الي الس��یدة   

آلی�ات المس�اءلة القطری�ة ف�ي مج�ال  – ال�رأس األخض�روزیرة المالیة والتخط�یط، 
 التغذیة

 كی�ف – ، الممثل�ة الدائم�ة الس�ابقة لزمب�ابوي ل�دى الف�اوMary MUBIسعادة الس�یدة 
 في ما یخص التغذیة؟ الحكومات للمسائلةتخضع 

لمكتب المعني باألمن المدیرین المساعدین لكبیر نواب ، Richard GREENEالسید   
المس�اءلة ف�ي م�ا یتعلّ�ق ب�إعالن روم�ا ، الوكالة األمریكیة للتنمی�ة الدولی�ة، الغذائي

الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة: من یج�ب إخض�اعھ للمس�اءلة 
 وكیف؟

، م���دیرة مرك���ز األم���ن الغ���ذائي، وزارة الزراع���ة، Marcela LIBOMBOالس���یدة   
 آلیة المساءلة القطریة في مجال التغذیة - موزامبیق

م�ا ھ�و الش�كل  - ، مدیرة معھد القضاء على الج�وع ف�ي الع�المأسماء لطیفالسیدة   
المس��اءلة الت��ي یج��ب  آلی��اتم��ا ھ��ي  ؟ال��ذي یتخ��ذه حالی��اً إط��ار الرص��د والمس��اءلة

 ؟إنشاؤھا
 


