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( والمؤتمر الدولً حول اإلصالح الزراعً والتنمٌة الرٌفٌة FMRAسنوات بعد المنتدى العالمً حول اإلصالح الزراعً ) 01

(CIRADR) 

 سوابق

فترة طوٌلة تم االعتراف بان مسألة النفاذ لألرض تمثل خطوة ضرورٌة نحو تحسٌن الظروف المعٌشٌة للسكان فً المناطق  منذ

، خلص المؤتمر العالمً لإلصالح الزراعً والتنمٌة 1979الرٌفٌة األكثر عرضة وتحسٌن األمن الغذائً ألكبر عدد. فً عام 

راعة، إلى ضرورة توزٌع األراضً ألولئك الذٌن ال ٌستطٌعون الوصول الٌها و المنتجٌن ي نظمته منظمة األغذٌة والزذالرٌفٌة، ال

منظمة األغذٌة   طرف، أشارت القمة العالمٌة حول التغذٌة المنعقدة من 1996الذٌن لٌس لدٌهم ما ٌكفً للعٌش بكرامة. فً عام 

عدد السكان الذٌن  من للتخفٌض إلى النصف 2015ق والزراعة فً روما، أن مشكلة الجوع كانت بعٌدة عن التسوٌة ووضع أف

(. 2002بمناسبة قمة جدٌدة اجتمعت حول هذا الموضوع ) ٌعانون من الجوع، الهدف الذي اعترف بأنه بعٌد المنال بعد ست سنوات،

الجوع فً ازدٌاد مستمر أشارت منظمة األغذٌة والزراعة فً تقرٌرها حول حالة انعدام األمن الغذائً فً العالم، أن  ،2004فً عام 

 على مستوى العالم.

( وعدد كبٌر من منظمات المجتمع المدنً، فً دٌسمبر CERAI) للدراسات الرٌفٌة والزراعة المركز العالمًفً هذا اإلطار، نظم 

منظمة  200مندوبا ٌمثلون أكثر من  500(، الذي جمع FMRA) المنتدى العالمً لإلصالح الزراعً)اسبانٌا(، فالنسٌافً  2004

 ونقص فرص النفاذ لألرض وتهمٌش الفالحٌن ٌغذي الفقر إن  قارات. وكانت هذه فرصة لمالحظة إلى أي مدى 5بلدا و  72من 

أن الهدف المشترك للسٌادة الغذائٌة ٌتفق مع النفاذ لألرض والموارد الطبٌعٌة،  FMRAالنزوح الرٌفً والهجرة. فً ختام أعماله، أكد 

 .امسبق اقوق الفالحٌن فً كافة أنحاء العالم ٌشكل شرطوان االعتراف بح

بورتو  ، ف2006ًفً عام  وحكومة البرازٌل ، نظمت منظمة األغذٌة والزراعةFMRAبعد عامٌن من الدفعة الجدٌدة  التً قدمها 

كة فً هذا المؤتمر أن (. أكدت الدول المشارCIRADR) المؤتمر الدولً لإلصالح الزراعً والتنمٌة الرٌفٌة )البرازٌل( ألٌغري

انعدام األمن الغذائً و الجوع والفقر فً المناطق الرٌفٌة هو نتٌجة لعدم النفاذ للموارد اإلنتاجٌة التً ٌعانً منها معظم مزارعً 

 سلط الضوء علً الدور الرئٌسً المحتمل للزراعات األسرٌة بصفة عامة، و المجتمعات الرٌفٌة التقلٌدٌة والسكانكما العالم. 

إبراز ضرورة  إلىأعمال المؤتمر  تخلصكما باألمن الغذائً للجمٌع والتنمٌة المستدامة.  األصلٌٌن على وجه الخصوص، للتروٌج

 إعادة توجٌه سٌاسات التنمٌة للسكان األكثر عرضة عن طرٌق تعزٌز حقوقهم، سواء الفردٌة والجماعٌة.

 

 

 

 

 



و المؤتمر الدولً لإلصالح الزراعً والتنمٌة FMRA ( (2004سنوات بعد المنتدى العالمً لإلصالح الزراعً  عشر

 (: نتائج غٌر مرضٌة2006 ) CIRADRالرٌفٌة 

المٌدان على الساحة العالمٌة هً بعٌدة كل البعد عن التوصٌات  أرض التغٌٌرات التً نالحظها فً السنوات العشر الماضٌة فً

، حتى قبل أن تأخذ عملٌة استحواذ / تأجٌر األراضً على نطاق واسع من قبل عدد قلٌل من CIRADRو  FMRAالمقدمة من قبل 

 الفاعلٌن االقتصادٌٌن هذا الحجم الذي علٌه الٌوم.

واسعة النطاق و المخاطر التً تشكلها الر االجتماعٌة والسٌاسٌة للمشارٌع االستثمارٌة طرحت أسئلة حول اآلثا فً السنوات األخٌرة،

 عدمصفقات األراضً و  فًتم تحدٌد عدم الشفافٌة كما  على األمن الغذائً والبٌئة فً مناسبات عدٌدة وفً مختلف المنظمات.

أنها عوامل تعزٌز طرد الفالحٌن. عموما تصدٌر السلع المحلٌة للحصول على األراضً والموارد المائٌة على  استخدام الشروط

مشاكل األمن الغذائً لسكان البلدان المضٌفة، خصوصا عندما تأتً هذه المزروعات لتحل محل  الزراعٌة القاعدٌة، هو سبب

 م اإلنتاج الزراعة األحادٌةٌستند هذا النوع من المشارٌع على نظ ما الوقود الزراعً. أخٌرا، غالبا إلنتاج وجهو تالمحاصٌل الغذائٌة 

التسمٌد الصناعً والبذور المعدلة وراثٌا التً تشكل خطر  و كذلك واالعتماد بشكل كبٌر على االستخدام المكثف للطاقة األحفورٌة،

 تلوث التربة والمٌاه وفقدان التنوع البٌولوجً. 

التحوالت المعاصرة للزراعة فً كثٌر من أنحاء العالم، و استمرار النمو السكانً بإفقار عدد كبٌر من المزارعٌن  تبشكل عام، شارك

ظاهرة تعكس تجمٌد االستثمار واألزمة العمٌقة التً تواجه ٌعتبر  طرد مالٌٌن األشخاص من القطاع الزراعً كما أن ،والمزارعات

اإلقصاء الحقٌقً لمئات المالٌٌن من المزارعٌن، لعدم الحصول الكافً على األرض ومٌاه الري هذا إن العدٌد من المناطق الزراعٌة. 

اختالالت كبرى. هذا النقص فً ضمان و ٌنتج  الٌوم عملٌة شاملة من التهمٌش وفقدان الكرامة ٌغذيوغٌرها من وسائل اإلنتاج، 

موازي للمشارٌع الزراعٌة والصناعٌة و الغابٌة الضخمة ٌؤدي أكثر المٌاه، و مناطق الصٌد والغابات، والتطور ال و النفاذ لألرض

. نحن نعلم أٌضا على وجه التحدٌد إن هذه المناطق الرٌفٌة اوعمله افأكثر و بصفة متكررة إلى طرد مجتمعات بأكملها من مكان عٌشه

 "حالة انعدام األمن الغذائً فً العالم"التقرٌر خول  الفقٌرة هً التً تشكل الجزء األكبر من الذٌن ٌعانون من سوء التغذٌة فً العالم.

ملٌون شخص ٌعانون من سوء التغذٌة، وثالثة  842، ٌسلط الضوء على عدد 2013منظمة األغذٌة والزراعة فً عام  هأعدت الذي

 أرباع منها فً المناطق الرٌفٌة.

و االستثمارات  السٌاسات إلى  وضع هذا النموذج فً صلب" سنة الزراعات العائلٌة " و تدعو 2014وقد أعلنت األمم المتحدة عام 

الزراعٌة ،اعترافا بخصوصٌاتها وقدرتها على زٌادة اإلنتاج الغذائً مع الحفاظ على النظم اإلٌكولوجٌة ، لتولٌد فرص العمل و الحد 

ٌأخذ هذا القرار توجها  أنحاء المعمورة، لحظة تارٌخٌة لم تكن هذه الزراعات العائلٌة أبدا مهددة إلى هذا الحد فً أي من الفقر. فً

العدٌد من ا لمبادرات تم اتخاذها فً هذا االتجاه والحوار بٌن الحكومات الوطنٌة والمجتمع المدنً و الوكاالت  واضحا وبعدا خاصا.

احد أكثر  الطبٌعٌة.المتعددة األطراف تم تنشٌطها على أسس جدٌدة، بما فٌها على وجه الخصوص مسألة الحق فً األرض والموارد 

والتً  التً تضم كال من الدول والمؤسسات الدولٌة والمجتمع المدنً، )ل.ا.غ( للجنة األمن الغذائًهذه المبادرات أهمٌة هً تلك 

األراضً ومصاٌد األسماك والغابات فً سٌاق  لحٌازة المسؤولة لحوكمةا تعلٌمات الطوعٌة من اجالال" 2012اعتمدت فً عام 

 لةالمسؤو ةكمووكانت هذه التوجٌهات تمثل تعبٌرا عن توافق واسع لتعزٌز الح بعد عامٌن من المفاوضات،." الغذائً الوطنً.األمن 

دعا بجدٌة الحكومات و منتدى المزارعٌن  2014فبراٌر عام  21روما ٌوم  على عملٌة االستٌالء. اجتمع فًفعل  لألرض كرد 

 لجنة األمن الغذائً و (2006 )م.د.ا.ز.ت.ر،مر الدولً لإلصالح الزراعً والتنمٌة الرٌفٌة المؤتلتنفٌذ القرارات التً اعتمدها 

 )ل.ا.غ(.

 

 

 

 



 

 نداء
 

( و انعقاد الندوة الدولٌة حول اإلصالح 2004)فلنسٌا  FMRAبعد عشر سنوات من التئام المنتدى العالمً حول اإلصالح الزراعً 

، نحن الممضون AIAF(  و فً سٌاق السنة الدولٌة للفالحات العائلٌة  2006)بورتو ألٌقري  CIRADRالزراعً و التنمٌة الرٌفٌة 

أسفل هذا النداء ، نؤكد على أن ٌجتمع مجددا كل الفاعلٌن االجتماعٌٌن و المؤسسات المعنٌة فً حوار مفتوح بهدف التقدم فً التفكٌر 

 للموارد الطبٌعٌة. نفاذ الفالحٌن الفقراء لألرض والماء و ظروفحول تحسٌن 

فالوضع الحالً المتسم باستمرار آفة الجوع  و النمو الدٌموغرافً و اإلقصاء و البطالة المكثفة و األزمة البٌئٌة و فقدان السٌادة 

لألرض ٌدعونا الٌوم أن نتناول من جدٌد قضٌة النفاذ …  الغذائٌة ، فضال عن االحتكارات العقارٌة و الكراءات والتمتع  باللزمات ،

و لئن كانت المردودٌة المالٌة لالستثمارات مؤكدة فً اغلب األحٌان ، فقد بات من الواضح أنها ال تؤمن  و لموارد اإلنتاج . ذلك أنه 

النجاعة االقتصادٌة و ال مصلحة السكان المعنٌٌن و ال مصلحة األجٌال القادمة. فهل أن الخٌار القاضً بتشجٌع المؤسسات الفالحٌة 

للمواد الكٌماوٌة المركبة و للطاقات األحفورٌة و ترتكز على   المعتمدة على إنتاج عدد قلٌل من الزراعات و المستهلكة بشكل واسع

و مداخٌل بالنسبة إلى  شغل مواطنتشغٌل العمال األجراء, سٌفضً فعال إلى نمو ذا بال لإلنتاج و للثروة المنتجة ؟  هل سٌسمح بخلق 

الذٌن هم الٌوم على طرٌق اإلقصاء, و مثلهم , بل و اكثرهم عددا من الذٌن سٌدخلون سوق الشغل؟ هل  الناشطٌنن مئات المالٌٌن م

ملٌار من البشر بصورة سلٌمة و توفٌر الشغل للعدد األكبر و  9القادمة التً لها ,فً اآلن نفسه ,قابلٌة تغذٌة  الزراعٌة ٌمكن للثورة

الماضً ,على التعوٌض المكثف للعمل براس المال؟  ما العمل حتى ٌقع تكرٌس المبادئ المعلنة  فً إلغاء الجوع  أن تعتمد ,كما فً 

 إطار " التوجٌهات اإلرادٌة" عبر احترام حقوق الشعوب و تطوٌر التنمٌة المستدامة؟

أعمال المناقشات الدولٌة.  و أخٌرا ٌبدو لنا أنه اضحى من الواجب إعادة طرح مسألة الحقوق و " األمالك المشتركة " على جدول

ها المتزاٌد كل ٌوم باسم ذٌرفاالحتكارات الواسع للمصادر الطبٌعٌة لكوكب األرض، فضال عن مظاهرها المختلفة، إنما تعكس تب

ثقافٌة و التنمٌة و الرخاء على الصعٌد الكونً. والحال أن هذا األمر ٌؤدي إلى إغفال األبعاد التارٌخٌة و البٌئٌة و االجتماعٌة و ال

و فً هذا اإلطار، ٌبدو لنا من الضروري إعادة التعبئة حول قضٌة  السٌاسٌة للدٌنامٌكٌات القائمة لكل مجتمع والى تبخٌس آثارها.

حقوق اإلنسان فً اقتران بحق الشعوب فً نفاذ عادل لألرض و الماء و الثروات الطبٌعٌة، و حقهم فً وضع منظومات اإلنتاج 

 اختٌاراتهم التقنٌة و البٌئٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة و للمصلحة العامة المتطابقة أكثر مع

فمن  لنفاذ لألرض و للمصادر الطبٌعٌة.مخصص ل منتدى عالمً لتعبئة لٌتم فتحل المجتمع المدنً والمؤسساتمنظمات  ندعو

 لمثل الجتماعل نحن ندعو الرئٌسٌة التً تسببها.حول التطورات الراهنة والمشاكل  تحلٌالت ومقترحات كل واحد الضروري مناقشة

 منتدى لتحدٌد وتنفٌذ الحلول األكثر فعالٌة لحلها.هذا ال

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أوائل الممضون على النداء

 منظمات المزارعٌن والمجتمع المدنً
 

ACTION AID INTERNATIONAL، نشاط 
 المساعدات دولٌة

ACTUAR ، )جمعٌة التعاون والتنمٌة )البرتغال 
AFA جمعٌة المزارعٌن اآلسٌوٌة للتنمٌة الرٌفٌة ، 

 المستدامة
AGTER ، و ء الما ،األرض حوكمةجمعٌة من اجل تحسٌن

 الموارد الطبٌعٌة
ANEC،الجمعٌة الوطنٌة لمؤسسات التسوٌق للمنتجٌن 
 الرٌفٌٌن

APMM،جمعٌة سكان جبال عالم 
CAFS،ًمركز الزراعة االٌكولوجٌة واألمن الغذائ، 

 المملكة المتحدة
CED ،مركز من اجل البٌئة والتنمٌة فً الكامٌرون 

CEPES،البٌرو، المركز البٌروفً للدراسات االجتماعٌة 
CERAI الرٌفٌة و الزراعة الدولٌة،، مركز الدراسات 

 إسبانٌا
CESمركز الدراسات االجتماعٌة، للبرتغال ، 

CNCPRTالمجلس الوطنً التعاونً للمزارعٌن ، 
 الرٌفٌٌن للتشاد

CONTAG،الكونفدرالٌة الوطنٌة للعمال الزراعٌٌن ، 
 البرازٌل

COPROFAMتنسٌقٌة منظمات المنتجٌن األسرٌٌن ، 
 مٌركوسور

CSA أجل السٌادة الغذائٌة، كٌبٌك، كندا, التحالف من 
EKTA PARISHADإٌكتا بارٌشاد، الهند , 

FNCAسة الثقافة جدٌدة للمٌاه، إسبانٌا  , مَؤسَّ
FPPبرنامج شعوب الغابات، المملكة المتحدة , 

GLOBAL WITNESSجلوبال وٌتنس ، 
IFOAMاالتحاد الدولً لحركات الزراعة العضوٌة , 

MVIWATA للمزارعٌن فً تنزانٌا, الشبكة الوطنٌة 
OPSAالمرصد السٌاسً و االجتماعً ألنغوال , 

OXFAMمنظمة أوكسفام , 
PENHAًالشبكة الرعوٌة والبٌئة القرن األفرٌق , 
PHANOجمعٌة علوم التنمٌة الرٌفٌة فً فٌتنام , 

PROPACًمنصة إقلٌمٌة لمنظمات الفالحٌن ف , 
 أفرٌقٌا الوسطى

ROPPA والمنتجٌن الزراعٌٌن, شبكة منظمات الفالحٌن 
 فً غرب أفرٌقٌا

SLOW FOODسلوو فود , 
SOCLAالجمعٌة العلمٌة ألمرٌكا الالتٌنٌة للزراعة , 

 اإلٌكولوجٌة
WFFالمنتدى العالمً للصٌادٌن وللعمال الصٌد , 

 
 

 المنظمات الحكومٌة الوطنٌة و الدولٌة
 
 

FAOمنظمة األمم المتحدة لألغذٌة والزراعة , 
 ٌةالجمهورٌة الفٌدٌرالٌة البرازٌل ،وزارة التنمٌة

 ، جمهورٌة السنغالوزارة الزراعة والمعدات الرٌفٌة
 ، جمهورٌة الفلبٌناإلصالح الزراعً  وزارة

 
 
 

 األشخاص
 

للدراسات الزراعٌة  ، )مدٌر المركز الدولًأبٌس سٌباستٌان
 ، فرنسا(CIHEAM، العلٌا فً البحر المتوسط

 المملكة المتحدة()موكورو،  أدامز مارتن
 )أستاذ، جامعة ال الغونا، إسبانٌا( أغٌلٌرا كلٌنك فٌدٌرٌكو

اكسبً نجٌب ) أستاذ، المعهد الفالحً والطب البٌطري فً 
 الرباط، المغرب(

)أستاذ، جامعة بٌركلً، كالٌفورنٌا، الوالٌات  مٌغٌل التٌري
 المتحدة األمرٌكٌة(

 فرنسا(-بدائل، مصرلل)المنتدى العالمً  سمٌر أمٌن
)مدٌر االتحاد الدولً لحركات الزراعة  أربٌنز ماركوس

 ، سوٌسرا(IFOAMالعضوٌة 
)أستاذ، الجامعة المتعددة التقنٌات فً فالنسٌا،  ارنالت إٌالدٌو

 اسبانٌا(
)أستاذ فخري بقسم التحلٌل االقتصادي، جامعة  اروخو بٌدرو

 سرقسطة، إسبانٌا(
 )نائب فً البرلمان االوروبً، فرنسا( جوزٌه بوفٌه

لزراعة فً الشٌلً، الحكومة ل)وزٌرسابق  جاك شونشول
 سلفادور اللٌندي(
)الرئٌس الفخري لشبكة منظمات الفالحٌن  مامادو سٌسوكو

 والمنتجٌن فً غرب أفرٌقٌا، السنغال(
 ، فرنسا(AgrosParisTech)أستاذ،  هوبٌر كوشٌه

)رئٌس لجنة التنسٌق الوطنً لمنظمات  كولٌبالً إبراهٌما
لمنظمة األغذٌة  ، سفٌر خاصCNOPالفالحٌن فً مالً، 

 ( 2014لزراعة األسرٌةلوالزراعة للسنة الدولٌة 
 فٌتنام(ل)مدٌر بحوث أكادٌمٌة العلوم الزراعٌة  داو ذو آنه

)مقرر األمم المتحدة الخاص المعنً  كاتارٌنا دي البوكٌرك
 لصرف الصحً، البرتغال(بالحق فً المٌاه وا

)مقرر األمم المتحدة الخاص المعنً  أولٌفٌٌه دي شوتر
 ، بلجٌكا(2014-2008بالحق فً الغذاء، 



 

 

)رئٌس المركز البٌروفً للدراسات  اٌغورٌن فرناندو
 (CEPESاالجتماعٌة، 

للبحوث الزراعٌة  )باحث، المعهد الوطنًلومً لمحمد ا
 (INRATتونس، ب

 ، إسبانٌا(CERAI)نائب أوروبً،  غارسٌس فٌسنت
 شٌلً( )عالم اجتماع، سٌرجٌو غومٌز

)أستاذ فً جامعة بابلو دي  غونزالٌس مولٌنا دي مانوٌل
 اولٌبٌد، إشبٌلٌة، إسبانٌا(

معهد األلفٌة، رئٌس  )الرئٌس المدٌر العام هٌرٌن هانز
باالشتراك للتقٌٌم الدولً للمعارف الزراعٌة، والعلوم 

 هوتار فرانسوا(IAASTDألغراض التنمٌة، والتكنولوجٌا
)استاذ فخري، الجامعة الكاثولٌكٌة فً لوفان ، مؤسس مركز 

 ، بلجٌكا(CETRIالقارات الثالث، 
)معهد البحوث الزراعٌة من جزر  جائزم مارٌا دٌل كارمن

 ، إسبانٌا(ICIAالكناري، 
لمركز البحوث الدولٌة  )المدٌر السابق دٌفٌد كاٌموفٌتز

 ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة(CIFORللغابات، 
 )رئٌس مؤسسة التراث الزراعً العالمً( كوهافكان بروٌز

)أستاذ، الجامعة الوطنٌة المستقلة  الزوس شابٌرو اٌلٌنا
 لمكسٌكو، المكسٌك(

)أستاذ، الجامعة االتحادٌة فً رٌو دي  لٌٌة سٌرجٌو بٌرٌرا
 جانٌرو، البرازٌل(

)نائب وزٌر الزراعة السابق  لٌفا مونتٌنٌقرو سٌسٌلٌا
 لشٌلً(ل

، CIRAD)المهندس الزراعً، باحث فً  لوٌات جاك
 فرنسا(

)األمٌن الدائم السابق للقانون الرٌفً فً  مامالو عبد الكرٌم
 النٌجر(

، AgroParisTech)أستاذ فخري،  مارسٌل مازوٌر
 فرنسا(

)رئٌس الجمعٌة الدولٌة لدراسة العموم،  مٌرٌنو لٌتٌسٌا
IASC)المكسٌك ، 

 ، فرنسا(AGTER)مدٌر  مٌشال مٌرلً
لقرن ل البٌئٌةو  الرعوٌة )الشبكة موسى أحمد سعدٌة

 األفرٌقً ، صومالٌالند / الصومال(
، CED)األمٌن العام لمركز البٌئة والتنمٌة،  نغوٌفو صموئٌل

 الكامٌرون(
 )أستاذ، جامعة أنطاكٌة، كولومبٌا( نٌكولس كالرا
معهد التنمٌة الرٌفٌة،  - Terrami)الرئٌس  أوه هٌونسوك

 كورٌا الجنوبٌة(
 )وزٌر الزراعة السابق للبرتغال( أولٌفٌرا باتٌستا فرناندو

)منسق المرصد السٌاسً و  فرناندو باتشٌكو
 ألنغوال( االجتماعً

لمنظمات  ةاإلقلٌمٌ منصةال)نائب رئٌس  بالٌبار كولٌانج
ورئٌس المجلس  ،PROPACىلوسطافرٌقٌا الفالحٌن أل

االستشاري الوطنً للمزارعٌن فً المناطق الرٌفٌة 
 (.CNCPRT،للتشاد

 ،)منسق التحالف من أجل السٌادة الغذائٌة فرٌدٌرٌك بار
 كٌبٌك، كندا(

 
 
 
 
 
 

واألمن  ةإلٌكولوجٌا )مدٌر مركز الزراعة بٌمبرت مٌشال
، جامعة كوفنتري. فرٌق الخبراء من اللجنة CAFS،الغذائً

الرفٌعة المستوى بشأن األمن الغذائً العالمً، المملكة 
 المتحدة(

 
 الرٌفٌة )مستشار للجبهة الدٌمقراطٌة كٌنتانا فٌكتور

الجامعة المستقلة فً بلدٌة خوارٌز  ،تشٌهواهوا وأستاذل
 المكسٌك(

)أكادٌمٌة الزراعة الفرنسٌة منسق  ريروي دورفوي هن
سارمنتو للزراعة األسرٌة فً فرنسا( السنة الدولٌة

جامعة  -)مركز الدراسات االجتماعٌة  فرانسٌسكو بندراوو
 كوٌمبرا البرتغال(

)أستاذ، جامعة إدواردو موندلٌن مابوتو  سٌرا كارلوس
 موزمبٌق(

سسات )مدٌر الرابطة الوطنٌة لمؤ سوارٌز كارٌرا فٌكتور
 المكسٌك( ،ANEC،التسوٌق لمنتجً كامبو

)عضو مجلس إدارة االتحاد الدولً لحركات  تورٌموكا إٌفا
 (IFOAMالزراعة العضوٌة 

تشارلز للمؤسسة الخٌرٌة )مكلف بالبرامج رٌن بٌٌرفوا
 .لتقدم البشري، فرنسا(للٌوبولد ماٌر 
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 ماتٌو بردرٌؤولت 

 FMATاألمٌن التنفٌذي للمنتدى

 نوجٌنت سور مارن سٌدكس، فرنسا 94736مكرر شارع دي ال بٌل غابرٌٌل،  45المكتب: 

 259 947 143 33الهاتف: +
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 مركز الدراسات الرٌفٌة والزراعة الدولٌة )م.د.ر.ز.د(

 

 دٌفٌد تورٌس 

 )م.د.ر.ز.د(  Ceraiمدٌر المركز
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