
 شمال إفريقيا/ الشرق األوسطمنتدى األرض إلقليم 
 قياالشرق األوسط وشمال إفري نحو تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحيازة في إقليم

 شبكة حقوق االرض والسكن: التحالف الدولي للموئل
 بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

 فندق دو بارك، تونس
 2017 أكتوبر 25-27

 رـأكتوب 25األربعاء، اليوم األول: 
 التسجيل التسجيل

 شبكة حقوق األرض والسكن، منظمة الفاو الترحيب، واالفتتاح 09:45  ̶  09:30
 جميع المشاركين بالورشة المقدمات، والتوقعات من المشاركين 10:15  ̶  10:00

10:15 ̶  10:30 
 ؛المزارع األسرية صغير النطاق في إقليم شمال إفريقيا/ الشرق األدنى

 نقاش عام
 ، منظمة الفاوالفريدو إيمبيليـا: الجلسةمقدم 

 منتدى األرض بين الماضي والتطلع إلى المستقبل

10:30  ̶  10:45 
والتشخيص المتعلق بالخطوط التوجيهية في سياق األمن  لمحة عامة،

 : أحمد منصور، شبكة حقوق األرض والسكنمقدم الجلسة الغذائي الوطني

 : جوزيف شكال، شبكة حقوق األرض والسكنمقدم الجلسة المصطلحات والمفاهيم للخطوط التوجيهية 11:00  ̶  10:45
 اش ـــجلسة نق 11:30  ̶  11:00

 ـــــــــــــةــــــــــــــاستراحـ 11:45  ̶  11:30
 : كريم العكروط، االتحاد التونسي للمزارعين )سيناغري(مقدم الجلسة من يحكم الحيازة وماهي 12:00  ̶  11:45
 : بدر الدين عريش، االتحاد الوطني للقطاع الزراعي )فنسا(مقدم الجلسة  12:15  ̶  12:00
 اشـــجلسة نق 12:30  ̶  12:15



 استراحـــــــــــــة الغــــــــــــــــــــــذاء 13:30  ̶  12:30
 مجـاالت التطبيـــق

13:30  ̶  13:45 
 ماهية أراضي الدولة

 : عبد المولى إسماعيل، الجمعية المصرية للحقوق الجماعيةمقدم الجلسة
 جامعة الجزائرباحث وأكاديمي ب: د. محمد عمرون، المناقش 14:00  ̶  13:45
 جلسة نقــــاش                  14:15  ̶  14:00
14:15  ̶  14:30 

 األرض والمياه اإلقليمية
 : غالي الزبير، المرصد الصحراوي لمراقبة الموارد الطبيعيةمقدم الجلسة

 للمهندسين المياه اتحاد واتحاد األسماك ومصايد الزراعة اتحاد: عز الدين شلقاف، المناقش 14:45  ̶  14:30
 الزراعيين

 جلسة نقـــاش    15:00  ̶  14:45
 : عادل عزابي، جمعية سكان المروج الثانيةالمناقش  15:30  ̶  15:15
 جلسة نقــــاش 15:45  ̶  15:30

 ــــــــــــــــــة ـــــــــاستراحــــــــ 
 /الشرق األدنى تنظيم الحركات الشعبية في مجتمعات إقليم شمال إفريقيا

16:00  ̶  16:15 
 صغار المزارعين والصيادين

 : حسن حمداني، الشبكة الجزائرية لرابطة الصياديين الحرفيينمقدم الجلسة
 : منجي شنيتر، الشبكة التونسية للمصايد الحرفية المستدامةالمناقش 16:30  ̶  16:15
 جلسة نقــــاش 16:45  ̶  16:30
16:45  ̶  17:00 

 )من موريتانيا إلى إيران(الرعـاة وأراضي الرعي 
 UNINOMAD/ CENESTA: غنيمات أذهدري،  الجلسةمقدم 

 : خالد الخوالدة، جمعية تعاونيات المجتمع المحلي لضانا والقادسيةالمناقش 17:15  ̶  17:00
 جلسة نقـــاش 

 أكتوبر  26 ،الخميساليوم الثاني: 
09:00  ̶  09:15 

 الشعوب األصلية
 : خديجة بن صيدان، المؤتمر األمازيغي العالميمقدم الجلسة

 : المناقش 09:30  ̶  09:15



 جلسة نقـــاش 09:45  ̶  09:30
 : محمد حساسسنه، مركز أبحاث األراضي، فلسطينمقدم الجلسة (Landless)بال أرض / ضأر معدومي  10:00  ̶  09:45
 : جوزيف شكال، شبكة حقوق األرض والسكنالمناقش  10:15  ̶  10:00
 جلسة نقـــاش 10:30  ̶  10:15
 ـــــــةـــــــــــــــــاستراحــــــــ 10:45  ̶  10:30
 : فيبي لويس، منظمة الفاومقدم الجلسة تنفيذ الخطوط التوجيهية في السودان 11:00  ̶  10:45
 جلسة نقــــاش   11:15  ̶  11:00

 ازة ـة الحيـالمحنة وتحديات حوكم
وكل مجموعة  بإقليم شمال إفريقيا/ الشرق األدنى، مجموعات نقاشية صغيرة، ولكل مجموعة مقدم يستعرض فيها مضمون الخطوط التوجيهية للحيازة، ومناقش يوفر السياق التحليلي وصلته ببلده أو

 تختار المقرر الذي سيقدم تقريرًا عن النتائج التي أقرتها المجموعة.

11:15  ̶  12:00 

 ؛: مائدة ساليمي، جمعية المرأة اإليرانية للتنمية المستدامةمقدم الجلسة للحيازة في ظل عدم المساواة والتمييز بين الجنسين الحوكمة المسؤولة
 : سعاد محمود، مسيرة المرأة العالمية، االتحاد العام التونسي لشغلالمناقش

 : غيداء حسون، جمعية معًا لحماية اإلنسان والبيئة؛مقدم الجلسة الحوكمة المسؤولة للحيازة في ظل الكوارث الطبيعية
 : سعيدة حسون، جمعية معًا لحماية اإلنسان والبيئةالمناقش

الحوكمة المسؤولة للحيازة في ظل الصراع، واالحتالل، والحروب )األزمات 
 الممتدة(

 للمزارعين؛ : طالب إبراهيم، االتحاد الصحروايالمقدم
 : رامي برهوش، المجموعة العربية لحماية الطبيعةالمناقش

 دقائق للتوضيح والتعقيب على التقارير 10باإلضافة إلى  دقائق الستعراض النتائج والتوصيات، 7-5كل مجموعة لديها من تقديم التقارير من المجموعات النقاشية:  12:45  ̶  12:15
 استراحـــــــــــــة الغــــــــــــــــــــــذاء 13:45  ̶  12:45
13:45  ̶  14:00 

 أهمية قضية الزراعة اإليكولوجية والنظام الغذائي
 : لورا ثابت، جمعية نوايامقدم الجلسة

 : محسن الكلبوسي، جمعية الزراعة اإليكولوجية للبيئة الزراعية الخضراءالمناقش 14:15  ̶  14:00
 جلسة نقـــاش 

 تنفيذ ومراقبة، وتقييم الخطوط التوجيهية



14:30  ̶  14:45 
 وكيف سيتم تنفيذها: التعهدات وااللتزامات ماهي مراقبة الخطوط التوجيهية

 شبكة حقوق األرض والسكن : جوزيف شكال،مقدم الجلسة
 : هبة الجبيهي، اتحاد لجان العمل الزراعيالمناقش 15:00  ̶  14:45
 جلسة نقـــاش 15:15  ̶  15:00
 ـــةــــــــــــــــــــــــــاستراح 15:45  ̶  15:15
15:45  ̶  16:00 

 الفساد في حيازة األراضي، ومصايد األسماك والغابات
 : نبيل عبد الحفيظ، منتدى الشفافية، مشروع جبر ضرر األراضيمقدم الجلسة

 : جمال صدوق، أطاك، المغربالمناقش 16:15  ̶  16:00
 جلسة نقـــاش  16:30  ̶  16:15
الحيازة في مجال األعمال والتجارة )الخوصصة، األمولة، العولمة  16:45  ̶  16:30

 االقتصادية( 
 : عبد المولى إسماعيل، الجمعية المصرية للحقوق الجماعيةمقدم الجلسة

 : عادل بخيت، مرصد حقوق اإلنسان، السودانالمناقش 17:00  ̶  16:45
 نقـــاش جلسة 17:15  ̶  17:00
 جلسة ختامية حول المحتوى والتطبيق المحلي  17:30  ̶  17:15

 أكتوبر 27اليوم الثالث: الجمعة، 
 ةـة واإلقليميـات العالميـالعملي

09:00  ̶  09:15 

إعالن األمم المتحدة حول حقوق  :الربط مع العمليات العالمية األخرى
المزارعين، التعليق العام للحقوق االقتصادية واالجتماعية بشأن بحق اإلنسان 
في األرض، اتفاق باريس حول تغير المناخ، األجندة الحضرية الجديدة، 

 وأهداف التنمية المستدامة.

 : جوزيف شكال، شبكة حقوق األرض والسكنمقدم الجلسة

 جلسة نقــاش 09:30  ̶  09:15

09:30  ̶  09:45 
(، آلية منظمات IPC(، لجنة التخطيط الدولية )CFSلجنة األمن الغذائي )

 غييرمي برادلي، منظمة الفاو: مقدم الجلسة ( CSMالمجتمع المدني )

 : كيان جيف، منظمة الفاومقدم الجلسة المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى ونهج جديدة 10:00  ̶  09:45
 جلسة نقـــاش       10:30  ̶  10:00



 ــــــــةـــــــــــــــاستراح 10:45  ̶  10:30
 استخدام الخطوط التوجيهية للحيازة، والخصوصية المحلية، واستراتيجية األولويات إلعمال األمن الغذائي

 مقدم الجلسة: جوانا ريكارت، شبكة حقوق األرض والسكن خطوط توجيهية للجلسات االستراتيجية 11:00  ̶  10:45
 : يحدد الحقاً المقرر، : يحدد الحقا  الميسر ما تم إغفاله )القضايا( 11:45  ̶  11:00
 : يحدد الحقاً المقرر، : يحدد الحقا  الميسر ما الخطوات العاجلة )الخطة( 12:30  ̶  11:45
 المالحظات الختامية )توزيع نموذج التقييم( 12:45  ̶  12:30

 ثم استراحة الغذاء، واالختتام تجميع نماذج التقييم، ̶  12:45
 


