
 

 

 البرنامج

ر/كانون الثاني ديسمب 11 – األولاليوم   

 

 08:30 -09:00 التسجيل والقهوة

  09:00 -  10:00 الجلسة االفتتاحية

 وعالج على القضاء لشؤون )الفاو( المتحدة لألمم والزراعة األغذية لمنظمة الخاص السفير، الخطيب دارينضيفة الشرف: 
 إفريقيا وشمال األدنى الشرق منطقة في
 

 رئيس الجلسة: السيدة نورا اورباح حداد، ممثلة الفاو في سلطنة ُعمان.
 الزراعة لشؤون السمكية والثروة الزراعة وزارة وكيل البكري، هللا عبد ناصر بن أحمد

 ُعمان في العالمية الصحة منظمة ممثلة ماغتيموفا، اكجميل
 وشمال األدنى للشرق اإلقليمي المنظمة مكتب في اإلقليمي والممثل للفاو العام المدير مساعد أحمد، ولد السالم عبد

 أفريقيا
 العالمي األغذية لبرنامج أول مستشار بولسون، كارل
 اليونيسف اإلقليمية، التغذية مختصة تايلور، فيلما

 القاهرة الغذائية، السياسات لبحوث الدولي المعهد المشارك، البحوث زميل ،فيويروا لويس جوزيه

 

صحيةألنظمة غذائية  ظم غذاءن  10:30- 10:00  

  روما الفاو، والغذاء، التغذية أنظمة قسم، الغذاء أنظمةو التغذية أول مسؤولة هاشم، فاطمةرئيسة الجلسة: 
 المملكة) الغذاء مؤسسة سكوت، كورتني. د جديد، نموذج: صحية غذائية ألنظمة الغذاء نظم: رئيسي تقديمي عرض

 (المتحدة
 مناقشة

 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا :نظمة غذائية صحيةنظم غذاء أل
 

12:30 - 10:30 

 روما الفاو، والغذاء، التغذية أنظمة قسم في التغذية مسؤولة هاشم، فاطمةرئيسة الجلسة: 
 

 جوزف أكثر، صحية وأسواق غذائية أنظمة إلى االنتقال ضرورة: أفريقيا وشمال األدنى الشرق في الغذائية األنماط
 الفاو والغذاء، التغذية أنظمة قسم اقتصادي، خبير شيمدهوبر،

 
 برنامج الغذاء، ودراسات الزراعة كلية كولرتز، مارتن. د الطبيعية، الموارد ندرة لتخفيف مستدام عربي غذائي نظام
 . بيروت في األمريكية الجامعة الغذائي، األمن

 
 كافوسكي، ايفانا ،المستدامة الغذاء نظم سياق في المستدامة الغذائية لألنظمة كنموذج المتوسط البحر غذاء نظام

 باري – المتوسط منطقة في المتقدمة االقتصادية الزراعية للدراسات الدولي المركز
 

 .تونس للتغذية، الوطني المعهد علواني، ليلى. د المستدام، الغذاء نظام مجال في تونس تجارب
 

 مناقشة

 

 استراحة غداء
 

  13:30- 12 : 30  



 
  13:30 -15:00   برامج الحماية االجتماعية لتحسين التغذية

 القاهرة الغذائية، السياسات لبحوث الدولي المعهد فيويروا، لويس جوزيهرئيس الجلسة:  

. د ،عالمي منظور: التغذية وتحسين الصحية الغذائية األنظمة لتشجيع االجتماعية الحماية وبرامج سياسات استخدام
 الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعهد اوليفر،

 واصف،-حسن حبيبة. د االجتماعية، الحماية برامج في مصر الستثمارات التغذية عوائد لزيادة السبل استشكاف
 مصر طبيبة،
 لبرنامج أول مستشار) بولسون، كارل االجتماعية، والحماية المدارس لوجبات أفريقيا وشمال األوسط الشرق مبادرة
 (العالمي األغذية

 الزراعة، وزارة واالستثمارات، الزراعية السياسات مستشار – رشيد نوفل ُعمان، في مستدامة غذاء نظم نحو
 .ُعمان

 مناقشة

 

  15:00- 15:30 استراحة قهوة

 15:30 -17:30 مقاربات لمعالجة زيادة الوزن والبدانة في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 ُعمان الصحة، وزارة التغذية، مديرة الغنامي، سامية. درئيسة الجلسة: 

 يمياإلقل المستشار الجوالدة، أيوب. د الوزن، وزيادة بدانةال مشكلة لمعالجة واإلقليمية العالمية االستراتيجيات
 ُعمان في العالمية الصحة منظمة ممثلة ماغتيموفا، اكجميل. د تقدمها .العالمية الصحة منظمة في التغذية حول

 إيران جمهورية حالة: المشبعة الدهنية واألحماض والسكر الملح استهالك من للحد التنظيمية اإلجراءات
 .إيران واألدوية، األغذية هيئة مدير أصغري، رضا غالم. د اإلسالمية،

 .الكويت واألدوية، األغذية هيئة في مساعدة الحمد، نوال. د الحتمي، التحدي: والتغذية للغذاء العامة الهيئة

 برنامج مدير العمري، العزيز عبد شاكر. د السعودية، العربية المملكة في الحالة: البدانة من الوقاية مبادرة
 .السعودية العربية المملكة الصحة، وزارة البدانة، مكافحة

 هيئة التغذية، مديرية مدير الرشايدة، مجدأ. د الصحية، الغذائي األنظمة مراقبة في واألدوية األغذية هيئة دور
 .األردن واألدوية، األغذية

 في ذاءغال استهالك وأنماط البدانة بانتشار تتعلق قضايا على أكبر بتركيز للتغذية الوطني االستطالع نتائج
 الغنامي سامية. د ُعمان،

 مناقشة

 

 

ديسمبر/كانون األول 12 –الثاني اليوم   

  30 :08 -10:30 - تغذية األم والطفل في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 اليونيسف اإلقليمية، التغذية مختصة تايلور، فيلمارئيسة الجلسة: 

  ُُعمان سلطنة الصحة، وزارة التغذية، مديرة الغنامي، سامية. دمان في تقوية األغذية، تجربة ع 

  األغذية تقوية مبادرة مونغمري، سكوتدروس رئيسية من النجاح العالمي، ثالثة 

 مناقشات جماعية لمجموعات الدول 
 عامة مناقشة

10:30- 08: 30 

  استراحة قهوة

 10:30  -11:00 التغذية في األوضاع الهشة والنزاعات الطويلة: مناقشة عامة

 روما العالمي، األغذية برنامج التغذية، مدير النديس، لورينرئيس الجلسة: 
 : المشاركون
 تونس للتغذية، الوطني المعهد العلوني، ليلى

 إيران التغذية، تحسين مديرة هللا، عبد زهرة
 التغذية تحسين حركة وايز، ليندسي

 اليونيسف اإلقليمية، التغذية مختصة تايلور، فيلما
 مناقشة

 

 13:00-14:00 استراحة غداء

أنظمة الغذاء حوكمة ومساواة  15:30-14:00 

 الفاو والتغذية، الغذاء أمن أول مسؤول ماغواير، ماركئيس الجلسة: ر
 العالمي، الغذاء أمن لجنة عمل: ةالمحسن السياسات وتداخل تماسك خالل من واإلقليمية الوطنية التغذية أولويات دعم
  الغذائي األمن لجنة في التغذية بشأن المفتوح العمل مجموعة رئيس الطويل، خالد
 األمانة األول، الملحق الشومخي، سعيد العالقة، ذات الغذائي األمن وسياسات الغذاء مةوكح في ةالعربي الجامعة دور

 العربية الدول جامعة العامة،
 وايز ليندسي التغذية، تحسين

 مصر الفاو، أحمد، زهرة مصر، في الغذاء نظم مقاربة في التغذيةالنوع الجنسي و
 مناقشة

 



 
 15:30-16:00 استراحة غداء

ليةبالمستق والخطواتاالختتام   17:30-16:00 

  .بيروت في األمريكية الجامعة الغذائي، األمن برنامج الغذاء، ودراسات الزراعة كلية كولرتز، مارتن. درئيس الجلسة: 
 الفاو السياسات أول مسؤول سيديك، ديفيد مستفادة، دروس: محسنة لتغذية الغذاء نظم

 المستقبلية الخطوات: مناقشة
 : الختامية التصريحات
 العالمي األغذية برنامج أول مستشار بولسون، كارل
 اليونيسف اإلقليمية، التغذية مختصة تايلور، فيلما

 القاهرة الغذائية، السياسات لبحوث الدولي المعهد المشارك، البحوث زميل فيويروا لويس جوزيه
 ُعمان في العالمية الصحة منظمة ممثلة ماغتيموفا، اكجميل

 وشمال األدنى للشرق اإلقليمي المنظمة مكتب في اإلقليمي والممثل للفاو العام المدير مساعد أحمد، ولد السالم عبد
 أفريقيا

 

 

 


