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البقول من أجل مستقبل مستدام
جدول أعمال

الجمعة، 10 فبراير/شباط 2023
(CET) الساعة 14.00 - 15.30 بتوقيت أوروبا الوسطى

حدث افتراضي



جولة من األسئلة واألجوبة15.05 - 15.25

 القسم ألف: االفتتاح والمالحظات الرئيسية
الميسرة: السيدة ياسمينة بوزيان، المسؤولة بالنيابة ونائب مدير مكتب االتصال، منظمة األغذية والزراعة لألمم

(المنظمة)المتحدة

البند من جدول األعمال والمتحدث الوقت

 مدير شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات في منظمة األغذية والزراعة الميّسر: السيد
القسم باء: عروض بشأن موضوع البقول من أجل مستقبل مستدام، واستنتاجات

,Jingyuan Xia

2023عرض شريط الفيديو الترويجي لليوم العالمي للبقول لعام14.20 - 14.25

 المنافع الخفية للبقول، عرض تقدمه السيدة14.55 - 15.05
 خبيرة رائدة في علوم الرياضة والتغذية، جمهورية الهند

Rujuta Diwekar

15.30 - 15.25
 مالحظات ختامية لسعادة السيدة

 السفيرة والممثلة الدائمة لجمهورية النيجر لدى منظمة األغذية والزراعة، ورئيسة
اللجنة التوجيهية لليوم العالمي للبقول

Fatimata Cheiffou

 الرئيس الفخري ألمانة نادي الساحل وغرب أفريقيا14.25 - 14.35
Ibrahim Assane Mayakالبقول لتنمية أفريقيا جنوب الصحراء بشكل مستدام، عرض يقدمه السيد

(SWAC)

 Tito Claure,السيد14.45 - 14.55
 مستقبل البقول من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، عرض يقدمه

رئيس المنسقين، شبكة أمريكا الالتينية للباحثين في مجال البقول

14.45 - 14.35
Maud Iacomelli االستراتيجية الوطنية للبروتينات النباتية: مثال من فرنسا، عرض تقدمه السيدة طاٍه في مطعم

نائب رئيس وحدة المحاصيل الحقلية والبذور والمنتجات المجهزة
 وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا

 كلمة رئيسية للسيدة
رئيسة االتحاد العالمي للبقول

Cindy Brown
(GPC) 14.20 - 14.15

مالحظات افتتاحية للسيد شو دونيو
14.05 - 14.10 المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

كلمة رئيسية للسيدة سعدية المبارك أحمد دعاك
المستشارة الزراعية

 والممثلة الدائمة المناوبة لجمهورية السودان لدى منظمة األغذية والزراعة
14.15 - 14.10

14.00 - 14.05 مقدمة

 مقدمة

مالحظات افتتاحية للسيد شو دونيو
 المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

كلمة رئيسية للسيدة سعدية المبارك أحمد دعاك
المستشارة الزراعية

 والممثلة الدائمة المناوبة لجمهورية السودان لدى منظمة األغذية والزراعة

جولة من األسئلة واألجوبة15:05 – 15:25

 القسم ألف: االفتتاح والمالحظات الرئيسية
نائب المدير العام منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة)الميسرة: السيدة

البند من جدول األعمال والمتحدث الوقت

,Beth Bechdol

 مدير شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات في منظمة األغذية والزراعة الميّسر: السيد
القسم باء: عروض بشأن موضوع البقول من أجل مستقبل مستدام، واستنتاجات

,Jingyuan Xia

2023عرض شريط الفيديو الترويجي لليوم العالمي للبقول لعام14:20 – 14:25

 كلمة رئيسية للسيدة
رئيسة االتحاد العالمي للبقول

Cindy Brown
(GPC)

 المنافع الخفية للبقول، عرض تقدمه السيدة14:55 – 15:05
 خبيرة رائدة في علوم الرياضة والتغذية، جمهورية الهند

Rujuta Diwekar

15:30 – 15:25
 مالحظات ختامية لسعادة السيدة

 السفيرة والممثلة الدائمة لجمهورية النيجر لدى منظمة األغذية والزراعة، ورئيسة
اللجنة التوجيهية لليوم العالمي للبقول

Fatimata Cheiffou

 الرئيس الفخري ألمانة نادي الساحل وغرب أفريقيا14:25 – 14:35
Ibrahim Assane Mayakالبقول لتنمية أفريقيا جنوب الصحراء بشكل مستدام، عرض يقدمه السيد

(SWAC)

 Tito Claure,السيد14:45 – 14:55
 مستقبل البقول من أجل التنمية المستدامة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، عرض يقدمه

رئيس المنسقين، شبكة أمريكا الالتينية للباحثين في مجال البقول

14:45 – 14:35
Maud Iacomelli االستراتيجية الوطنية للبروتينات النباتية: مثال من فرنسا، عرض تقدمه السيدة طاٍه في مطعم

نائب رئيس وحدة المحاصيل الحقلية والبذور والمنتجات المجهزة
 وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا

14:20 – 14:15

14:10 – 14:05

14:15 – 14:10

14:05 – 14:00
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