
الوصف

الجلسة االفتتاحية  ( 09:00 - 09:40 )

الوصول والتسجيل.

النشيد الوطني.

القرآن الكريم.

كلمات االفتتاح.
1. كلمة معالي المستشار د. فهد محمد محسن العفاسي.

وزير العدل وزير األوقاف والشئون اإلسالمية

2. كلمة معالي د. عبد الله معتوق المعتوق.

المستشار بالديوان األميري، رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

مة عبد الله بن بيه. 3. كلمة معالي الشيخ العالَّ

رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة

4. كلمة معالي د. عبد اللطيف بن راشد الزياني.

األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

5. كلمة معالي السيد رشيد خاليكوف.

مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشراكات مع الشرق األوسط ووسط آسيا

فيلم المؤتمر.

فقرة التكريم.

استراحة (30 دقيقة) (افتتــــاح المعـــرض)

الجلسة األولى   ( 10:10 - 11:10 )
ظاهرة الجوع - الواقع واآلثار.. الجهود والعوائق

مدير الجلسة: السيد/ خالد خليفة - الممثل اإلقليمي في  منطقة الخليج -  المفوضية السامية لشؤون الالجئين

ف علــى أبــرز جهــود مكافحتهــا،  التعريــف بظاهــرة الجــوع واقعــا عالميــا، وعــرض مالمــح لمســتقبلها، مــع التعــرُّ
والعوائــق تجــاه تحقيقهــا ألهدافهــا، وســبل التغلــب عليهــا.

ظاهرة الجوع وآثارها - رؤية تحليلية واستشرافية.
برنامج األغذية العالمي (WFP) - الســيد/ عبد المجيد يحيى - مدير مكتب دول مجلس التعاون الخليجي

جهود مكافحة الجوع بين الواقع والطموح - تحديد الفجوات.
اللجنة الدولية للصليب األحمر (ICRC) - أ. د/ جيل كاربونيير - نائب الرئيس  

قات جهود مكافحة الجوع وُسبل التغلب عليها. معوِّ
منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (FAO) - الســيد/ دومينيــك بورجــون مديــر قســم الطــوارئ وإعــادة التأهيــل

تعليق مدير الجلسة والمداخالت.

استراحة (20 دقيقة)

26 نوفمبر 2018

OPENING  ( 09:00 - 09:40 )

Arrival and registration

The National Anthem

The Holy Quran

Opening remarks
1. Address by H.E. Dr. Fahad Mohammed Mohsen Al-Afasy.
Minister of Justice, Minister of Awqaf and Islamic Affairs
2. Address by H.E. Dr. Abdullah Matouq Al-Matouq.
The Advisor at Al-Diwan Al-Amiri, Chairman of the International Islamic Charity Organization
3. Address by H.E. Sheikh Abdullah Bin Bayyah.
The President of Emirates Fatwa Council, President of the Forum for Promoting Peace in 
Muslim Societies
4. Address by H.E. Dr. Abdullatif bin Rashid al-Zayani.
The Secretary-General of the Gulf Cooperation Council 
5. Address by H.E. Rashid Khalikov.
The Assistant Secretary-General for Partnerships with the Middle East and Central Asia

Conference Film

Honoring Cermony

Break (30 minutes)

 First Session  ( 10:10 - 11:10 )
The Phenomenon of Hunger – Reality and Impact – Efforts and Obstacle
Moderator: Mr. Khaled Khalifa - GCC Regional Representative, UNHCR

Introducing the phenomenon of hunger as a global reality, its future and the efforts exerted 
to combat it.

The impact of hunger ... an analytical and forward-looking vision
World Food Programme (WFP) - Mr. Abdel Mageed Yahia - Director, GCC Office

Efforts to combat hunger between reality and ambition - identifying gaps.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) - Prof. Gilles Carbonnier - Vice-President

Obstacles of the fight against hunger and How to overcome it.
Food and Agriculture organization of the UN (FAO) - Mr. Dominique Burgeon - 
Director of Emergencies and Rehabilitation Division

Moderator’s comments and participants interventions.

Break (20 minutes)
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 Third Session  ( 14.00 - 15.00 )
From Hunger to Empowerment - Changing the reality for beneficiary communities 
Moderator: Dr. Mohammed Matar Al-Kaabi - Secretary General, Promoting Peace in Muslim societies

Developing beneficiary communities as an entry point to combat hunger, and focusing on 
community development projects as a means of lifting them out of poverty.  

Future vision of empowerment as a means to combat hunger. 
United Nations Development Programme (UNDP) - Mr. Samuel G. Rizk - Manager, 
Sub-Regional Response Facility

The sustainable impact of community development projects in the fight against hunger. 
Sulaiman Al-Rajhi Finance and Development Foundation (RFD) - Mr. Mohammed 
Hamad Al-Khamis - Chief Executive Officer

Preventive measures against hunger - innovative mechanisms.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) - Prof. Gilles Carbonnier - 
Vice-President

Moderator’s comments and participant interventions.

Prayer Break (30 minutes)

Closing Session   ( 15:30 -  16:30 )
CONCLUSION OF THE CONFERENCE
International Islamic Charity Organization (IICO)

Closing of the conference and announcement of future steps.
Introducing the initiative “Feed a billion hungry people across the world” and its objectives.
Director General of the International Islamic Charitable Organization (Eng. Bader Saud Al-Sumait)

Organizations’ announcements on its programs to support the initiative.
Closing statement. 
President of the International Islamic Charity Organization (Dr. Abdullah Maatouq Al Matouq)

  Second Session  ( 11:30 - 12:30 )
Fight against Hunger – Creative solutions and visions for the future
Moderator: Mr. Bader Soud Al-Sumait - General Manager, IICO

Strengthening efforts to combat hunger by sharing innovative experiences of existing crea-
tive solutions or visions that can be applied in the future.

Egyptian Food Bank
Dr. Moez El-Shohdi

Chief Executive Officer

Action Against Hunger (ACF)
Mr. Arnaud Phipps

Middle-East Regional 
Representative

The Global Food Banking Network(GFN)
Mis. Lisa Moon

President & Chief Executive Officer

Direct Aid Association
Dr. Abdullah Abdul Rahman Al-Sumai
Director General, Direct Aid  Association

Al-Rahma International Association
Dr. Walid Al Anjari

Head of Palestine Office, Al-
Rahma International Association

World Bank (WB)
Dr. Joanna Macare

Senior Consultant, World Bank

Lunch Break (90 minutes)

الوصف

الوصف

الجلسة الثانية    ( 11:30 - 12:30 )

مكافحة الجوع - حلول إبداعية ورؤى مستقبلية
 (IICO) مدير الجلسة: السيد/ م. بدر سعود الصميط - المدير العام - الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

تعزيــز جهــود مكافحــة الجــوع مــن خــالل عــرض التجــارب االبتكاريــة؛ ســواء لحلــول إبداعيــة قائمــة أو تمــت 
مســتقبًال.  ممارســتها  يمكــن  رؤى  أم  ممارســتها، 

بنك الطعام المصري
د. معز الشهدي
الرئيس التنفيذي

العمل ضدَّ الجوع 
أرنود فيبس

الممثل اإلقليمي للشرق األوسط

شبكة بنك الطعام العالمي
السيدة/ ليزا مون
الرئيس التنفيذي

جمعية العون المباشر 
د. عبد الله عبد الرحمن السميط

المدير العام

جمعية الرحمة العالمية
د. وليد العنجري

رئيس مكتب فلسطين

البنك الدولي
د. جوانا ماكري
خبير االستجابة

استراحة الغداء (ساعة ونصف)

الجلسة الثالثة    ( 14.00 - 15.00 )

من الجوع إلى التمكين - تغيير واقع المجتمعات المستفيدة
 (PPMS) مدير الجلسة: د. محمد مطر الكعبي - األمين العام - منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة

تنميــة المجتمعــات المســتفيدة مدخــًال لمكافحــة الجــوع، والتركيــز علــى مشــروعات التنمية المجتمعية كوســيلة 
النتشــالها مــن الفقــر؛ بهــدف القضــاء علــى الجــوع.

رؤى مستقبلية للتمكين كوسيلة لمكافحة الجوع. 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNDP) السيد/ صموئيل جندي رزق - مدير مكتب االستجابة 

األثر المستدام لمشروعات التنمية المجتمعية في مكافحة الجوع. 
مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي (RFD) - السيد/ محمد بن حمد الخميس - الرئيس التنفيذي

التدابير الوقائية تجاه مكافحة الجوع.. آليات مبتكرة.
اللجنة الدولية للصليب األحمر (ICRC) - أ. د/ جيل كاربونيير - نائب الرئيس 

تعليق مدير الجلسة والمداخالت.

استراحة للصالة (30 دقيقة)

الجلسة الختامية   ( 15:30 - 16:30 )

ختام المؤتمر
(IICO) الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

اختتام أنشطة المؤتمر واإلعالن عن النتائج والخطوات المستقبلية.
التعريف بمبادرة ”إطعام مليار جائع على مستوى العالم“ وأهدافها.

مدير عام الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية (م. بدر سعود الصميط)

إعالن المنظمات عن برامجها لدعم المبادرة.
البيان الختامي للمؤتمر. 

رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية (د. عبد الله معتوق المعتوق)


