
 15 ديسمرب/كانون األول 2020 
الساعة 13:00-15:30 بتوقيت وسط أوروبا

شاهد الندوة عرب اإلنرتنت
أو عرب البث المبارش

الحدث الخاص بإطالق
 السنة – جدول األعمال 



مراسم االفتتاح

ميّسرة الجلسة: السيدة Marcela Villarreal، مديرة الشراكات والتعاون مع األمم المتحدة، 
منظمة األغذية والزراعة 

عرض شريط الفيديو الرسمي عن السنة الدولية للفواكه والخضروات

افتتاح السنة الدولية للفواكه والخضروات وإطالق فعالياتها

 السيد شو دونيو	 
 المدير العام، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة(

 	António Guterres السيد 
 أمين عام األمم المتحدة

 	Antonio Walker معالي السيد 
 وزير الزراعة في شيلي

 	Teresa Bellanova معالي السيدة 
 وزيرة السياسات الزراعية والغذائية والحرجية في إيطاليا

 معالي السيد عبد الوهاب محمد الحجازي محمد خير	 
 السفير، الممثل الدائم لجمهورية السودان لدى منظمة األغذية والزراعة

ممثلون رفيعو المستوى من مناطق أخرى: أفريقيا وآسيا	 

 	Simon Barquera الدكتور 
مدير مركز البحوث في مجالي التغذية والصحة، المعهد الوطني 

 للصحة العامة، المكسيك 

 	Fernando Vio الدكتور 
رئيس مؤسسة خمس حصص في اليوم في شيلي وعضو في 

 التحالف العالمي AIAM5 وعضو في أكاديمية الطّب في شيلي 

 	Andre Leu السيد 
مزارع فاكهة عضوية / سفير االتحاد الدولي لحركات الزراعة 

Organics International - العضوية 

 	Christophe Rabatel السيد 
 المدير التنفيذي، كارفور، إيطاليا 

 	Katsuhiro Nakamura رسالة: السيد 
شيف وسفير منظمة األغذية والزراعة الوطني للنوايا الحسنة 

في اليابان 

 مناقشة لفريق الخرباء

كلمة رئيسية السيدة Helena Leurent المديرة العامة للمنظمة الدولية للمستهلكين

مناقشات الموائد المستديرة

فريق الخرباء 
األول



 أفريقيا:	 

 آسيا والمحيط الهادئ: 	 

أوروبا: الدكتور Filiberto Altobelli، خبير زراعي في الممثلية 	 
 الدائمة إليطاليا لدى منظمة األغذية والزراعة 

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي: السيدة Nereida De León، نائب 	 
المدير الوطني للمعهد الوطني لرفاه الطالب في الجمهورية 

 الدومينيكية

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا:	 

أمريكا الشمالية: السيدة Wendy Reinhardt Kapsak، الرئيسة 	 
 Produce for Better Health والمديرة التنفيذية لمؤسسة

Foundation

الدكتورة Lusike Wasilwa، مديرة Crop Systems، منظمة 	 
 البحوث الزراعية وفي مجال الثروة الحيوانية في كينيا 

السيد Juan Lucas Restrepo، مدير عام التحالف بين المنظمة 	 
 الدولية للتنوع البيولوجي والمركز الدولي للزراعة االستوائية 

 الدكتورة Yüksel Tüzel، رئيسة الجمعية الدولية لعلوم البستنة	 

السيد يعقوب أحمد، مستشار، الشبكة الدولية للفواكه 	 
)TFNet( االستوائية

ما اإلجراءات 
المخطط 

لها؟ 

أمنية واحدة - 
ما الذي يجب أن 

تحققه هذه 
السنة؟ 

اآلفاق اإلقليمية

اختتام الجلسة: السيدة Marcela Villarreal، مديرة الشراكات والتعاون مع األمم المتحدة، 
منظمة األغذية والزراعة

 السيد سعد داغر 	 
مزارع وخبير زراعي وخبير في الزراعة اإليكولوجية / عضو في 

 شبكة Urgenci الدولية للبحر األبيض المتوسط، فلسطين

 	Timothy Laku السيد 
  الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Bringo Fresh، أوغندا

 	Guillaume Pagy السيد 
المدير التنفيذي، Pagysa، تركيا

فريق الخرباء 
الثاني


