
 

                                                                                 

                           
 
 
 

 
 " ألمن الغذائيالندوة الدولية حول موضوع: "الشبكات البرلمانية ورهانات ا

 2019فاتح نونبر و   2019 أكتوبر   31يومي 

 
 
 و

 
 

 من الغذائي في إفريقيا والعالم العربي األول للشبكة البرلمانية حول األ  االجتماع
 2019 أكتوبر   31و 30يومي 

 
 
 

 اململكة املغربية  -الرباط ،  مجلس املستشارينمقر  
 

 

    مشروع البرنامج

 

 2019أكتوبر    14
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 الغذائي في إفريقيا والعالم العربي االجتماع األول للشبكة البرلمانية حول األمن  
 2019 أكتوبر   31و 30يومي 

 

 2019 اكتوبر  30األربعاء 

 ( اليوم االول )
 الرئيس/املسير  األنشطة التوقيت

 استقبال  وتسجيل املشاركين  10:00- 09:30

، رئيس مجلس املستشارين باململكة املغربية، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا  السيد حكيم بن شماشترحيبية كلمة  ♦ 12:30- 10:00

 والعالم العربي 

 رابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي  ل االمين العام، عبد الواسع يوسف عليالسيد كلمة  ♦

 )الفاو(   لزراعةوا الغذية لكلمة ممثل منظمة االمم املتحدة  ♦
 

 استكمال الهيكلة التنظيمية للشبكة 

 غداء على شرف املشاركين 14:30- 13:00

 تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية املستدامة : دور الشبكات البرملانية     ♦ 15:00- 14:00

  RAI املبادئ الخاصة باالستثمارات املسؤولة في الزراعة ونظم األغذيةعرض تمهيدي  حول  ♦

  30)الفاو،   VGGT األهداف الشاملة للخطوط التوجيهية للحوكمة املسؤولة لحيازة األراض يو 

 دقيقة ( 

، املنسق Touadi Leonard-Jean: املتحدث

 الخاص للتحالفات البرملانية في منظمة الفاو 

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

 األهداف الشاملة للخطوط التوجيهية للحوكمة املسؤولة لحيازة األراض يتسليط الضوء على و  ♦

VGGT    )ساعتان( 

 مناقشة ♦

مسؤولة حيازة  ، Rigava Mackay: املتحدث

 االراض ي في منظمة الفاو

 عضو عن الرابطة : مسير الجلسة

 على شرف املشاركين  عشاء 20.00

 2019 أكتوبر  31الخميس 

 )اليوم الثاني( 

 استقبال املشاركين  09:30- 09:00

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

 RAI املبادئ الخاصة باالستثمارات املسؤولة في الزراعة ونظم األغذيةتسليط الضوء على  ♦

 مناقشة ♦

متخصصة في ، Emma Mcghie: املتحدث

 في منظمة الفاو    ةمسؤولاالستثمار الزراعي، 

 عضو عن الرابطة  :الجلسة مسير 

 استراحة شاي 11:00- 10:30
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: جلسة تفاعلية حول الدروس املستفادة واالفاق املستقبلية باتجاه تحقيق االمن البرملانيينصوت   ♦ 13:00- 11:00

  من الغذائي في افريقيا والعالم العربي. كيف يمكن للفاو الشبكة البرملانية لل الغذائي من خالل 

   والرابطة العمل سويا في املستقبل

 عضو عن الرابطة  :مسير الجلسة

 املشاركين على شرف  ءداغـــــ 14:30- 13:00

 
 

 

 
 " ألمن الغذائيالندوة الدولية حول موضوع: "الشبكات البرلمانية ورهانات ا

 2019فاتح نونبر و   2019 أكتوبر   31يومي 

 
 

 
 

 

 2019أكتوبر  31 الخميس
 

 الجلسة االفتتاحية 16:00-  14:30

 ، رئيس مجلس املستشارين باململكة املغربية، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي  السيد حكيم بن شماشكلمة  ♦

 ، رئيس مجلس النواب باململكة املغربية  السيد الحبيب املالكي كلمة  ♦

 روما –دعم البرامجي نظمة االمم املتحدة للغذية والزراعة لالسناد والمل عام ال دير  املكلمة مساعد  ♦

 رئيسة االتحاد البرملاني الدولي ، Gabriela Cuevas Barron، كلمة السيدة  ♦

 )للتاكيد( ، رئيس رابطة مجالس الشيوخ بأوروبا Gerard Larcherكلمة السيد  ♦

 ، رئيس برملان عموم افريقيا  Roger Nkodo Dangالسيد كلمة  ♦

 برملان املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )سيدياو( ، رئيس  Moustapha Cissé Loالسيد كلمة  ♦

 ، رئيس االتحاد البرملاني العربي، رئيس مجلس النواب في اململكة االردنية الهاشمية   السيد عاطف الطراونةكلمة  ♦

 ، رئيس برملان أمريكا الالتينية والكاراييب Jorge Pizzaro السيد كلمة  ♦

 ، رئيس البرملان االنديني HuanambalVictor Rolando Sousaكلمة السيد  ♦

 )للتاكيد( كلمة رئيس برملان أمريكا الوسطى  ♦

 ، الوزير املستشار الخاص لفخامة رئيس جمهورية النيجر Adal Rhoubeidالسيد كلمة  ♦

  امليركوسور  ممثل رئيس برملان ، araLuis Se السيد كلمة  ♦

 ، عضو البرملان االوروبي  رملانية االوروبية ملكافحة الجوعمنسق التحالفات الب، Paolo De  Castro السيد كلمة  ♦

 رة الشؤون االوروبية في ايطاليا وزا، عن Vincenzo Amendola السيد كلمة   ♦

 ، مديرة الوكالة االسبانية للتعاون والتنمية الدولية Aina Calvo Sastre السيدةكلمة   ♦

 FIRSTرئيس قطاع االزمات الغذائية ومنسق برامج ، Philippe Thomas السيد كلمة  ♦

 استراحة شاي 16:30- 16:00

16:30 -17:00  
 

وضع االمن "  :من قبل منظمة الفاو حول  مداخلة افتتاحية

: الدروس املستخلصة من 2019الغذائي والتغذية في العالم لسنة 

    " FIRSTبرنامج 

 

 الخليفة االول لرئيس مجلس املستشارين ، السيد عبد عبد الصمد قيوح :مسير الجلسة
 

، متخصص في الحق في الغذاء لدى Garcia Cebolla  Juan  Carlos  السيد :  املتحدث

 منظمة الفاو

 
 ، نائب رئيس برلمان امريكا الالتينية والكراييب José Serrano: السيد 1املتحدث 

 التنفيذي للبرلمان االنديني، األمين Eduardo Chiliquinga: السيد 2املتحدث 

 ، ممثل برلمان الميركوسور )برالسور(  araLuis Se : السيد 3املتحدث 

، االمين التنفيذي لمنتدى المجالس  Santiago Leclair Rivas: السيد 4املتحدث 

 التشريعية في أمريكا الوسطى والكراييب )فوبريل( 

17.00 -17.45 

 

 

17.45 -18.30 

عرض التجارب العاملية للشبكات البرملانية حول  " :األول املحور 

من أهداف التنمية  2 الهدف تحقيق ودورها في األمن الغذائي

 " املستدامة

 عرض ♦
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 )بارالسين(أمريكا الوسطى برلمان  : ممثل عن5املتحدث  مداخالت الوفود ♦
 

 عضو عن الرابطة :الجلسة مقرر 

 على شرف املشاركين  عشاء 20.00

 

 2019 فاتح نونبر  الجمعة
 

 استقبال املشاركين  10:00- 09:30

10:00 -11:15  

 
 

 

 

 

 "والتغذية من الغذائيتأثير النزاعات حول األ  "  الثاني:املحور 

 عرض ♦

  مداخالت الوفود ♦

 

 املستشارينالسيد عبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس لرئيس مجلس : مسير الجلسة

 

   كبير منسقي بالرامج في منظمة الفاو ايمن عمر، السيد :   1املتحدث

 عضو عن الرابطة :الجلسة مقرر 

 استراحة شاي 11:30- 11:15

11:30 -12:45  

 
 الغذائي"واألمن  التغيرات املناخية": لثاملحور الثا

 عرض ♦

  مداخالت الوفود ♦

 

 مكتب مجلس املستشارينالسيد أحمد التويزي، عضو : مسير الجلسة

 

 خبيرة في شؤون تغير املناخ وادارة التربة بمنظمة الفاو  ، Bazza Zinedالسيدة : 1 املتحدث

، عضو الهئية االكاديمية العليا التابعة Francesco Capozzi البروفيسور  :2املتحدث 

 للجمعية البرلمانية المتوسطية

 عضو عن الرابطة: مقرر الجلسة

 على شرف املشاركين  غـــــداء 14:30- 13:00

 الجلسة الختامية 16:00- 14:30

 البيان الختامي  تالوة ♦

 الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي   مجالس، رئيس مجلس املستشارين باململكة املغربية، رئيس رابطة كلمة السيد حكيم بن شماش ♦

   (الفاو كلمة ممثل منظمة األمم املتحدة لالغذية والزراعة ) ♦

 


