
 مشروع جذول االعمال

االجتماع العالمي لتبادل الخبرات مع البرلمانيين حول السياسات والتشريعات العامة للزراعة 

 األسرية

 تطوير برنامج التذريب  المعياري حول حلقات السياسة العامة للزراعة األسرية

 ) بتوقيت روما ( 02:42 – 03:42,  6262نوفمبر  62 -62

 

 رابط الدخول الى غرفة االجتماع 

https://ifad.zoom.us/j/92641981024?pwd=aW1hOFBGTTFwY1lXaktRN

EdIK1Uydz09 

 عىىان االجتماع 

Meeting ID: 926 4198 1024 

                 كهمت انمزور

Passcode: 666996  

 

 انتزجمت انفىريت متىفزة بانهغاث االوجهيزيت وانفزوسيت واإلسباويت

 

 افتتاح االجتماع –اليوم االول 

 م 6262نوفمبر  62 -الخميس

14:30-

14:35  
 دقائق 5

 بانمشاركيه انتزحيب

 األمم في والتعاون الشراكات قسم مديرة - Marcela Villarrealانسيدة مارسيال فيالريم 

 المشاركين تقديم،  والزراعة األغذية منظمة ، المتحدة

 

14:35-

14:50  
 

 مالحظاث افتتاحيت

 للتنمية الدولي الصندوق ، المساعد الرئيس نائب Marie Haga انسيدة ماري هاجا :

 )ايفاد (الزراعية
سيتم ) والزراعة األغذية منظمة ، العام المدير نائب Beth Bechdolانسيدة بيث بيثدول 

 (الحًقا تأكيده

 

13:40-

15:00  
 

 األسرية للزراعة تمكينية سياسية بيئة تطوير - األسرية للزراعة المتحدة األمم عقد
 مع والشراكات األسرية الزراعة وحدة رئيس Guilherme Bradyانسيد جيههيزو بزادي 

 والزراعة األغذية منظمة ، المدني المجتمع منظمات

 

15:00-

15:10  
 

 األسرية للزراعة والتنظيمية التشريعية األطر
 كاليفورنيا بجامعة الحقوق كلية مديرة Jessica Vapnekانسيدة جيسيكا فابىيك 

 والزراعة األغذية منظمة ، قانوني مسؤول Simon Blondeau انسيد سيمىن بهىوديى

 )انفاو(

15:10-

15:50  
 

 قبل من عروض - األسرية للزراعة السياسات عمليات وفرص تحديات - إقليمية مستديرة مائدة

 مختلفة مناطق من البرلمانيين

 الغذائية النظم في تساهم أن األسرية بالزراعة الخاصة والتشريعات العامة للسياسات يمكن كيف -1

 بلدك؟/  منطقتك في المستدامة

https://ifad.zoom.us/j/92641981024?pwd=aW1hOFBGTTFwY1lXaktRNEdIK1Uydz09
https://ifad.zoom.us/j/92641981024?pwd=aW1hOFBGTTFwY1lXaktRNEdIK1Uydz09


 لدعم التشريعية العملية من المستفادة الرئيسية والدروس الرئيسية التحديات وصف يمكنك هل -2

 بلدك؟ في األسرية الزراعة

 سزييهانمزارعيه األ من فيديو رسائل

15:50-

16:20  
 

 عامة مناقشة
من وجهة نظر  الحلول وماهي األسرية للزراعة العامة السياسات لوضع الرئيسية التحديات هي ما

 ؟ البرلمانيين

16:20-

16:30  
 

 اليوم االول اجتماع واختتام  لما دار في االجتماع  تقديم موجز

 وتعبئة والشراكة العالمية المشاركات قسم مدير Ron Hartmanانسيد رون هارتمان 

 (الحًقا سيتم تأكيده) الزراعية للتنمية الدولي الصندوق - الموارد

 

 

  
 جلسات السياسة –اليوم الثاني 

 م 6262نوفمبر  62-الجمعة 

03:42 -
03:41 

 الجتماع اليوم االول وتقديم موجزالترحيب بالمشاركين 
 ايفاد –جنوب والمختص الثالثي –جنوب  –السيد ماريزيا نافارا 

 الفاو -المنسق الخاص لفريق التحالف البرلماني  –رئيس الجلسة : السيد جون ليونارد تودي 

03:41- 
03:31 

 مج التدريب المعياريبرنا -السياسة العامة للزراعة االسرية دورات
 ايفاد –مختص السياسة العامة  -السيد ليوز كلوديو

 ايفاد -منسقة  -السيدة آنا كورزينيزكي

03:31-
01:01 

 تفاعلية حول دورة السياسة العامة ) استخدام ادوات تيسير عبر االنترنت( جلسة نقاش
 الزراعة األسرية ؟ماهي القضايا الرئيسية التي تبرز في العملية التشريعية عند دعم  -
ما هي االستراتيجيات واالدوات التي يمكن استخدامها في تطوير جدول أعمال الزراعة  -

 األسرية ؟
 

01:01- 
01:31 

 2حلقة السياسة العامة  -3جلسة نقاش عامة 
 حول الجوانب ذات الصلة بحلقة السياسة زيد من النقاشاعتماد واجراء الم

01:31- 
02:02 

 4جلسة نقاش عام

 معياريزص تىفيذ بزوامج انتدريب انانطزيق إنى األماو وف 

02:02-
02:42 

 تقديم موجز واختتام االجتماع
 والزراعة األغذية منظمة ، المدني المجتمع منظمات مع والشراكات األسرية الزراعة وحدة

 

 


