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 االجتماع األول للشبكة البرلمانية حول األمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي
 2019أكتوبز 31 و30ًومي 

 

 2019 اكتوبز 30ألاربعاء 

 (اليوو  وو )
 املصير/الزئيض ألاوعطت التوكيت

اضخلبال  وحسجيل املشاركين  09:30-10:00

، رئيظ مجلظ املطدشاريً باململكت املغزبيت، رئيظ رابطت مجالظ الشيوخ والشورى واملجالظ املماثلت في إفزيليا الصيد خكيم بن ظماطجزحيبيت كلمت  ♦ 10:00-12:30

 والعالم العزبي 

 رابطت مجالظ الشيوخ والشورى واملجالظ املماثلت في إفزيليا والعالم العزبي الامين العامل، عبد الواضع ًوضف عليكلمت الطيد  ♦

 باململكت املغزبيت (الفاو) لشراعتواالغذًتل مىظمت الامم املخحدة ة ممثل،Florence Rolle الطيدة كلمت ♦
 

  اشتكماو الهيكلت التىظيميت للعبكت

  بملز البرملانغداء على شزف املشاركين 13:00-14:30

 دور الشبكاث البرملاهيت   : جحليم الهدف الثاوي مً أهداف الخىميت املطخدامت  ♦ 14:30-15:00

 RAIاملبادئ الخاصت باالضدثماراث املطؤولت في الشراعت وهظم ألاغذًتعزض جمهيدي حول  ♦

 30الفاو، )  VGGTألاهداف الشاملت للخطوط الخوجيهيت للحوكمت املطؤولت لحياسة ألاراض يو

 (دكيلت 

، امليطم Jean-LeonardTouadi: املخحدث

 الخاص للخحالفاث البرملاهيت في مىظمت الفاو

 :بناء القدرات من قبل منظمة الفاو 15:00-17:30

ألاهداف الشاملت للخطوط الخوجيهيت للحوكمت املطؤولت لحياسة حطليط الضوء على و ♦

 (ضاعخان)  VGGTألاراض ي

 مىاكشت ♦

، مطؤولت حياسة Rigava Mackay: املتددث

 ألاراض ي في مىظمت الفاو

 عضو عً الزابطت: مصير الجلصت

  على ظزف املعاركين بفىدق صومعت خصانععاء 20.00

 2019  أكتوبز31الخميض 

 (اليوو الثاوي)
 اشتلباو املعاركين 09:00-09:30

 :بناء القدرات من قبل منظمة الفاو 9:30-10:30

 RAIاملبادئ الخاصت باالضدثماراث املطؤولت في الشراعت وهظم ألاغذًتحطليط الضوء على  ♦

 مىاكشت ♦

مخخصصت في ، Emma Mcghie: املتددث

 الاضدثمار الشراعي، مطؤولت في مىظمت الفاو  

 عضو عً الزابطت:مصيرالجلصت

 اشتراخت ظاي 10:30-11:00

جلطت جفاعليت حول الدروص املطخفادة وآلافاق املطخلبليت باججاه جحليم : صوث البرملاهيين ♦ 11:00-13:00

كيف ًمكً . ألامً الغذائي مً خالل الشبكت البرملاهيت لألمً الغذائي في إفزيليا والعالم العزبي

 للفاو والزابطت العمل ضويا في املطخلبل

 عضو عً الزابطت: مصير الجلصت

 املعاركين بملز البرملان على ظزف ءداغـــــ 13:00-14:30
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 2019 أكتوبز 31الخميض
 

 الجلصت  فتتاخيت 16:00 -14:30

 ، رئيظ مجلظ املطدشاريً باململكت املغزبيت، رئيظ رابطت مجالظ الشيوخ والشورى واملجالظ املماثلت في إفزيليا والعالم العزبي الصيد خكيم بن ظماطكلمت  ♦

 ، رئيظ مجلظ الىواب باململكت املغزبيت الصيد الحبيب املالكيكلمت  ♦

 وسَز الفالحت والصُذ البحزٌ والتىمُت القزوَت والمُبي والغبببث ببلمملكت المغزبُت، عزيز أخىوطالصيد كلمت  ♦

 روما–  املخحدة لألغذًت والشراعت لالضىاد والدعم البرامجي ألامممطاعداملدًز  العام ملىظمت ،Roberto Rodolfiالصيدكلمت ♦

 رئيطت الاجحاد البرملاوي الدولي ، Gabriela Cuevas Barronالصيدةكلمت  ♦

 إفزيليا، رئيظ بزملان عموم Roger Nkodo Dangالصيد كلمت  ♦

  الهاشميت  ألاردهيت، رئيظ الاجحاد البرملاوي العزبي، رئيظ مجلظ الىواب في اململكت الصيد عاطف الطزاوهتكلمت  ♦

 (ضيدًاو)، رئيظ بزملان املجموعت الاكخصادًت لدول غزب إفزيليا MoustaphaCissé Loالصيد كلمت  ♦

 ، رئيظ بزملان أمزيكا الالجيييت والكاراًيبJorge Pizzaroالصيدكلمت  ♦

 ، رئيظ البرملان الاهدًنيVictor Rolando Sousa Huanambalكلمت الطيد  ♦

 رئيظ بزملان أمزيكا الوضطى، Juan Alfonso Fuentes Soriaالطيد كلمت ♦

 ، الوسيز املطدشار الخاص لفخامت رئيظ جمهوريت الىيجزAdalRhoubeidالصيد كلمت  ♦

  في اًطالياألاوروبيت، عً وسارة الشؤون Vincenzo Amendolaالصيدكلمت  ♦

 ، مدًزة الوكالت الاضباهيت للخعاون والخىميت الدوليتAina Calvo Sastreالصيدة كلمت  ♦

 FIRST الغذائيت وميطم بزامج ألاسماثرئيظ كطاع ، Philippe Thomasالصيدكلمت  ♦
 

اشتراخت ظاي  16:00-16:30

16:30-17:00  
 

وضع ألامن ": من كبب مىظمت الفاو خوو مداخلت افتتاخيت

الدروس املصتخلصت من : 2019الغذائي والتغذًت في العالم لصىت 

 "  FIRSTبزهامج 
 

 ، الخليفت الاول لزئيظ مجلظ املطدشاريًالصيد عبد عبد الصمد كيوح: مصير الجلصت
 

، متخصص فٍ الحق فٍ الغذاء لذي Garcia CebollaJuanCarlosالصيد : املتددث

 مىظمت الفبو

 
 ، وبئب رئُس بزلمبن امزَكب الالتُىُت والكزاَُب José Serranoالصيد : 1املتددث 

كزَم دروَش، وبئب رئُس الجمعُت البزلمبوُت للبحز االبُض المتىسط، الصيد : 2املتددث 

 رئُس اللجىت المعىُت ببلشؤون االقتصبدَت والطبقُت واالمه الغذائٍ والبُئت

 ، األمُه التىفُذٌ للبزلمبن االوذَىEduardo Chiliquingaٍالصيد : 3املتددث 

،األمُه التىفُذٌ لمىتذي المجبلس  Santiago LeclairRivasالصيد: 4املتددث 

 (فىبزَل)التشزَعُت فٍ أمزَكب الىسطً والكزاَُب 
 

 

 
 

17.00-17.45 

 

 

17.45-18.30 

عزض التجارب العامليت للعبكاث البرملاهيت خوو ":املدور ألاوو 

من أهداف التىميت  2 ألامن الغذائي ودورها فيتدليلالهدف

 " املصتدامت

 عزض ♦

مداخالث الوفود  ♦

  على ظزف املعاركين بالىادي امللكي البدزي ععاء 19:30
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 2019 الجمعتفاجدىوهبر 
 

 اشتلباو املعاركين 09:30-10:00

10:00-11:15 
 

 

"  جأجير النزاعاث خوو ألامن الغذائي والتغذًت":الثاوياملدور 

 عزض ♦

 مداخالث الوفود ♦

 

 الصيد عبد الحميد الصويزي، الخليفت الخامض لزئيض مجلض املصتعارين:مصير الجلصت

 ، كبير ميطلي بزامج في مىظمت الفاو الصيد أًمن عمز: 1املتددث

 ألامين العام الجحاد املغزب العزبيكوط،البالصيد الطيب : 2املتددث 

 

 اشتراخت ظاي 11:15-11:30

11:30-12:45  

 
 "الغذائي وألامن التغيراث املىاخيت": لثاملدور الثا

 عزض ♦

 مداخالث الوفود ♦

 

 الصيد أخمد التويزي، عضو مكتب مجلض املصتعارين: مصير الجلصت

 

 خبيرة في شؤون حغير املىاخ وادارة التربت بمىظمت الفاو ، BazzaZinedالصيدة : 1املتددث 

، عضى الهئُت االكبدَمُت العلُب التببعت Francesco Capozziالبروفيصور :2املتددث 

 للجمعُت البزلمبوُت المتىسطُت

ممثل عه وسارة الفالحت والصُذ البحزٌ والتىمُت القزوَت والمُبي والغبببث :3املتددث 

 ببلمملكت المغزبُت

 

  على ظزف املعاركين بملز البرملانغـــــداء 13:00-15:00

 الجلصت الختاميت 15:00-16:00

 البيان الخخاميجالوة ♦

  الشيوخ والشورى واملجالظ املماثلت في إفزيليا والعالم العزبي مجالظ، رئيظ مجلظ املطدشاريً باململكت املغزبيت، رئيظ رابطت كلمت الصيد خكيم بن ظماط ♦

 


