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 الحوار العالمي عن الزراعة األسرية
 2014تشرين األول /أكتوبر 27-28

 )، الطابق األولAالمبنى (القاعة الحمراء 
 

 مشروع جدول األعمال
 

  2014تشرين األول /أكتوبر 27، االثنين –اليوم األول 
 

 المستفادة من السنة الدولية للزراعة األسريةالدروس 
 

 
08.00 -09.00  

 
 التسجيل

 
09.00 - 09.30  

 
 المالحظات الترحيبية

 
مديرة مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، منظمة ،  Marcela Villarrealالسيدة : الرئيسة

 األغذية والزراعة
 

 المتحدثون
 

 العام لمنظمة األغذية والزراعةالمدير ، جوزيه غرازيانو دا سيلفا •
 وزير الزراعة في هنغاريا، Sándor Fazekas السيد معالي •

 
09.30 - 10.30 

 
 صوت المزارعين األسريين إسماع

 
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، Jean-Philippe Audinet السيد: الرئيس

 
 :المتحدثون
 Chukki Najundaswamy ،La Via Campesinaالسيدة  •
 ظمة العالمية للمزارعين بالنيابة، رئيسة المنEvelyn Ngulekaالدكتورة  •
 رئيس مجلس إدارة المنتدى الريفي العالمي، José María Ceberioالسيد  •

 
10.30 - 10.45 

 
 استراحة قصيرة

 
10.45 - 12.00 

 

 
 التصورات اإلقليمية حول الزراعة األسرية

 
والدعوة وتنمية مسؤول السياسات في مكتب الشراكات ، Francesco Maria Pierriالسيد : الرئيس

 القدرات، منظمة األغذية والزراعة
 

 :عرض الوثيقة التوليفية
جامعة ريو غراندي دو سول االتحادية، بورتو أليغري، ، Sergio Schneider البروفيسور •

 البرازيل
 

 شمال أفريقيا والشرق األدنى أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا،: الجلسة األولى
 

 :المتحدثون
 إنكلترا، كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية، جامعة ليدز، Ray Bushالبروفيسور  •
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، المدير التنفيذي للمعهد األفريقي للدراسات الزراعية، هراري، Sam Moyoالبروفيسور  •
 زمبابوي

سول االتحادية، بورتو أليغري،  جامعة ريو غراندي دو، Sergio Schneider البروفيسور •
 البرازيل

  
 :التعليقات
، السفيرة الخاصة للسنة الدولية للزراعة األسرية في Myrna Cunninghamالسيدة سعادة  •

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
السيد محمد ولد السالك، السفير الخاص للسنة الدولية للزراعة األسرية في الشرق سعادة  •

 وشمال أفريقيااألدنى 
، السفير الخاص للسنة الدولية للزراعة األسرية في Ibrahima Coulibalyالسيد سعادة  •

 أفريقيا
 ، النيجر  3N، الوزير والمفوض السامي لمبادرة Amadou Allahoury Dialloمعالي السيد  •

 
12.00 - 14.00 

 
 استراحة الغداء

 
14.00 - 15.00 

 

 
 )تابع(الزراعة األسرية التصورات اإلقليمية عن 

 
 آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا وآسيا الوسطى، أمريكا الشمالية: الجلسة الثانية

 
 :المتحدثون
 ، أستاذ فخري في جامعة ميسوري، الواليات المتحدة األمريكيةJohn Ikerdالبروفيسور  •
 ، جامعة واغنينغن، هولنداJan Douwe van der Ploegالبروفيسور  •
، جامعة ريو غراندي دو سول االتحادية، بورتو أليغري، Sergio Schneider البروفيسور •

 البرازيل
 

 :التعليقات
 ، السفير الخاص للسنة الدولية للزراعة األسرية في أوروباGerd Sonnleitnerالسيد سعادة  •
في آسيا ، السفيرة الخاصة للسنة الدولية للزراعة األسرية Esther Penuniaالسيدة سعادة  •

 والمحيط الهادئ
، السفير الخاص للسنة الدولية للزراعة األسرية في Robert L. Carlsonالسيد سعادة  •

 أمريكا الشمالية
 ، وزير الزراعة في هنغارياSándor Fazekasمعالي السيد  •

 
 

15.00 - 16.00 
 

 المرأة والشباب في الزراعة األسرية
 

  الواليات المتحدة األمريكية،  Danielle Nierenberg ،Food Tank السيدة :الرئيسة
 

 :المتحدثون
 ، نائب مدير شعبة الحماية االجتماعية، منظمة األغذية والزراعة Brave Ndisaleالسيدة  •
 La Via Campesina، كندا، Joan Bradyالسيدة  •
 أوغندا، المنظمة العالمية للمزارعين، Denis Kabiitoالسيد  •
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 الجمعية الفرنسية للمزارعين الشباب، Karen Chaleix السيدة •
 النيجر،  3N، الوزير والمفوض السامي لمبادرة Amadou Allahoury Diallo معالي السيد •
 وزيرة شؤون المرأة، باراغواي ، Ana María Baiardi Quesnel معالي السيدة •

 
16.00 - 16.15 

 
 استراحة قصيرة

 
16.15 - 17.45 

 
 األسريةخلق بيئة مشّجعة للزراعة 

 
العام ، إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية،  المديرمساعد ، Jomo Sundaram السيد: الرئيس

 منظمة األغذية والزراعة
 

 :المتحدثون
، نائب المدير العام المسؤولة عن الشؤون الدولية، مديرية Monique Pariat السيدة •

 الزراعة والتنمية الريفية، المفوضية األوروبية
 La Via Campesina، موزامبيق، Renaldo Chingoreالسيد  •
  المنظمة العالمية للمزارعين ،UNICAFES، البرازيل، Luiz Ademir Possamaiالسيد  •
األمينة التنفيذية، اتحاد جمعيات المنتجين الزراعيين من أجل  ،Annick Seziberaالسيدة  •

 التنمية
المنظمة الدولية للتنوع ، لشؤون البحوثنائب المدير العام  ،Stephan Weiseالسيد  •

  البيولوجي
 

17.45 - 18.00 
 

 خالصة اليوم
 

مديرة مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، منظمة ، Marcela Villarreal السيدة •
 األغذية والزراعة

 
  

 

 
 2014تشرين األول /أكتوبر 28، الثالثاء –اليوم الثاني 

 
 آفاق المستقبل

 
 

09.00 - 09.30 
 

 
 :المالحظات الترحيبية

 
 المديرة العامة للمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، Ann Tutwilerالسيدة : الرئيسة

 
 ، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةKanayo Nwanze السيد •
 ، المديرة التنفيذية المساعدة، برنامج األغذية العالميElisabeth Rasmusson السيدة •

 
09.30 - 10.10 

 
وضع معايير مشتركة للتعاريف والتصنيفات ب المعنيةتقرير مرحلي عن مجموعة العمل الدولية 

 النموذجية للمعايير الخاصة بالزراعة األسرية
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مسؤول السياسات في مكتب الشراكات والدعوة وتنمية ، Francesco Maria Pierriالسيد : الرئيس
 القدرات، منظمة األغذية والزراعة

 
 :المتحدث
 ، منّسق مجموعة العمل الدوليةAlvaro Ramos السيد •

 
 

10.10 - 10.20 
 

 الخالصات. منتدى التواصل من أجل التنمية واإلعالم المجتمعي في سبيل الزراعة األسرية
 

 :المتحدثة
 االتحاد الدولي لمحطات البث اإلذاعي المجتمعية ،Maria Pia Matta السيدة •

 
 

10.20 - 10.40 
 

 
   Agreenium بالتعاون مع  Agro & Sac-à-Dos من إعداد" Those who sow" عرض فيلم بعنوان

 Pierre Fromentin للمخرج
 

10.40 - 11.40 
 

 البحوث والخدمات االستشارية للزراعة األسرية
 

، مدير شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية، منظمة األغذية Kostas Stamoulis السيد: الرئيس
  والزراعة

 
 : المتحدثون
المدير العلمي، المركز الفرنسي للبحوث الزراعية من أجل التنمية  ،Pierre Fabreالسيد  •

  الدولية
 المنتدى العالمي للخدمات االستشارية الريفية،  Kristin Davis السيدة •
 Dayana Cristina Mezzonato Machado، La Via Campesina السيدة •
 ، المنظمة العالمية للمزارعينDyborn Charlie Chibongaالسيد  •
 األمين العام، Fernando López،  COPROFAM السيد •

 
11.40 - 12.00 

 
 عرض البرنامج اإللكتروني الخاص بالزراعة األسرية

 
مديرة مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، منظمة ، Marcela Villarreal السيدة •

 والزراعة األغذية
 

 
12.00 - 14.00 

 

 
 استراحة الغداء

 
14.00 - 15.30 

 
 ضمان إرث السنة الدولية للزراعة األسرية

 
مديرة مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، منظمة ، Marcela Villarreal السيدة: الرئيسة
 والزراعة األغذية

 
 :المتحدثون
الزراعية والغذائية والحرجية، وكيل وزارة السياسات ، Giuseppe Castiglione السيد •

  إيطاليا
مدير وحدة الشؤون الدولية والترويج التجاري، وزير التنمية ، Caio Galvão França السيد •

 الزراعية، البرازيل
 نائب وزير الزراعة، فرنسا، Fabrice Dreyfus السيد •
 Javier Sanchez ،La Via Campesina السيد •
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 المنظمة العالمية للمزارعين، Christine Buhler السيدة •
 ، مدير عام المنتدى الريفي العالميAuxtin Ortiz السيد •

 
15.30 - 15.45 

 
 "إشباع العالم ورعاية الكوكب، الزراعة األسرية بالصور"عرض مسابقة الصور الفوتوغرافية 

 
 رئيس المنتدى الريفي العالمي ،Jose María Ceberio السيد: الرئيس

 
 :المتحدثون
، السفيرة الخاصة للسنة الدولية للزراعة األسرية في آسيا Esther Penunia السيدةسعادة  •

 والمحيط الهادئ
، مركز المعلومات الخاصة بالمدخالت الخارجية المنخفضة Janneke Bruilالسيدة  •

 والتنمية المستدامة، مركز التعلّم عن الزراعة المستدامة
 

15.45 - 16.05 
 

 
 الختامي وعرض المبادرات ذات الصلة Manilaدعوة لحضور حفل 

 
مسؤول السياسات، مكتب الشراكات والدعوة وتنمية  ،Francesco Maria Pierri السيد: الرئيس

 القدرات، منظمة األغذية والزراعة
 

الدولية للزراعة الدولية للسنة  ، اللجنة التوجيهيةFlorence Buchholzerالسيدة : آلرئيسة
 االتحاد األوروبي ،الرئيس نائبةاألسرية، 

 
 :ثالمتحد
اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للزراعة األسرية، الرئيس،  ،Lupiño Lazaro السيد •

 الفلبين
 

 
16.05 - 16.15 

 
  والزراعة نائب المدير العام للموارد الطبيعية، منظمة األغذية ،Maria Helena M.Q. Semedo السيدة   :المالحظات الختامية

 


