
 :2007تشرين األول / أكتوبر22 احلدث العاملي ليوم األغذية العاملي ومحلة تليفود يف
 التظاهرة العاملية على ضوء الشموع

 " احلق يف الغذاء ": ومحلة تليفود  وع الرئيسي ليوم األغذية العاملي عن املوض
 

 اهلدف من احلدث
 

 العامل وتعزيز األمن الغذائي العاملي باغتنام الفرصة اليت يتمثل اهلدف يف توعية اجلماهري بقضية مكافحة اجلوع يف 
يتيحها املوضوع الرئيسي هلذه السنة، والقيام، عن طريق هذا احلدث العاملي، بتعبئة �طاق عريض من املنظمات احلكومية 

 مبرور ستني عاما على 2008ومنظمات اجملتمع املد�ي املعنية بقضايا اجلوع وسوء التغذية والفقر، عشية االحتفال يف عام 
 .صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإل�سان

 
 وصف احلدث

 
وتُعقد  .ينظَّم احلدث يف صورة احتفال على ضوء الشموع، �ظرا ملا يثريه هذا الرمز من مشاعر األمل والتضامن 

، بدءاً من جنوب غرب 2007تشرين الثا�ي / أكتوبر22من يوم ) 18:00الساعة (التظاهرة يف الساعة السادسة بعد الظهر 
احمليط اهلادي، ومروراً يف اجتاه الغرب بكل منطقة زمنية تالية يف حلقة من التظاهرات املتماثلة، تغطيها وسائط اإلعالم من 

   .خمتلف شبكات اإلعالم العاملية
 

، وتشارك وهذه التظاهرة على ضوء الشموع من أجل احلق يف الغذاء حدث تروج له منظمة األغذية والزراعة 
فيه احلكومات وشركاء حمليون آخرون يف إطار يوم األغذية العاملي ومحلة تليفود، كما تشارك فيه جلان ورابطات وحتالفات 

  .وطنية مناهضة للجوع، بغية التشجيع على تنظيم احلدث وعلى املشاركة فيه
 

املعنية ملنظمات الدينية، واجلماعات وسوف تُبذل جهود خاصة لتعبئة احلكومات، ومنظمات اجملتمع املد�ي،  وا 
 وحشد  الرئيسيالقا�و�ية، ورابطات املرأة والشباب، فضال عن وسائط اإلعالم احمللية، لتدارس املوضوعباحلقوق املد�ية و

 .اجلماهري لدعم مكافحة اجلوع و�قص التغذية والفقر
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 وفنا�ني ومشاهري األجهزة اإلعالمية وميكن أن يتضمن بر�امج التظاهرة استضافة شخصيات رفيعة املستوى  
كنجوم السينما، والزعماء (، والقطاع اخلاص )كالسياسيني، والربملا�يني، وقضاة احملاكم العليا(وغريهم، من القطاعني العام 

كما سيُطلب إىل سفراء النوايا احلسنة لدى املنظمة أن يشاركوا يف هذا  .على حد سواء) الدينيني، ورجال األعمال
  .دث بنشاط على الصعيد احمللي، حيثما ومتى تسنى ذلكاحل
 

 مكان االجتماع
 

ينبغي أن تنظَّم التظاهرة يف مكان مناسب كمتنزه مثالً أو مكان مفتوح يسهل وصول اجلماهري إليه، ويفضَّل أن  
ماكن األثرية واملواقع ومن األماكن املمكنة األخرى االستادات واأل . يكون له سياق حيمل قيمة تارخيية أو اجتماعية

ومن األمثلة على ذلك شرق جزيرة رينيل جبزر سليمان، ودار األوبرا يف سيد�ي باسرتاليا، ومتنزه شاطئ  .الدينية
 اجليزة مبصر، اتيوكوهاما على احمليط اهلادي باليابان، ومتنزه ريزال لو�يتا بالفلبني، والقصر األمحر يف دهلي باهلند، وأهرام

وجزيرة غوريه بالسنغال، والكولوسيوم بإيطاليا، وبرج إيفل بفر�سا، وميدان تاميز سكوير بالواليات املتحدة األمريكية، 
. وحدائق خوتشيميلكو باملكسيك، ومدينة بنما القدمية ببنما، وبرميستون هيل يف سا�ت كيتس و�يفس، وغريها

ذاء هو الصورة اليت ستتوحد حوهلا األحداث احمللية اليت ستعقد على مستوى العامل وسيكون امللصق املتعلق باحلق يف الغ
 .يف هذا السياق

 

 دقيقة وساعة واحدة، ويتقرر 30وتبعا للثقافة والعادات احمللية، يكفي هلذا االحتفال بر�امج يستغرق ما بني  
ميكن أن يديل عدد من الشخصيات املدعوة املنتقاة وميكن أن يتحلى الرب�امج مبرو�ة كبرية، و .ذلك على الصعيد احمللي

 بإلقاء الرسالة املوجهة من املدير العام للمنظمة بشأن منظمة األغذية والزراعةببيا�ات قصرية، ويشمل ذلك قيام ممثل 
  ."احلق يف الغذاء"املوضوع الرئيسي ليوم األغذية العاملي ومحلة تليفود، وهو 

 

 والتغطية اإلعالميةمحلة املعلومات والرتويج، 
 

ينبغي أن تشارك وسائط اإلعالم يدا بيد مع السلطات ومنظمات اجملتمع املد�ي واملكاتب امليدا�ية للمنظمة يف  
وسوف تُستخدم محلة يوم األغذية العاملي وتليفود على الصعيد القطري للرتويج  .تعبئة مشاركة الناس يف هذا احلدث
 ، يوم األغذية العاملي وبر�امج تليفودإىل أن حيلر إعال�ات وتنظيم مؤمترات صحفية، للحدث، عن طريق أمور منها إصدا
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 التنفيذ الناجح للمشروع
 

وسوف تساعد املنظمات  .يتمثل أحد عوامل النجاح الرئيسية يف إقبال احلكومات على التعاون يف هذا احلدث 
وسيتوقف جناح احلدث على  .غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املد�ي بإعالهنا املشاركة يف هذا احلدث على الرتويج له

ويف استهداف  . احمللية، وعلى حجمها، مبزيد من التحديد، على الصعيد الدويلالصعدطية اإلعالمية على حجم التغ
وستُبذل أيضا جهود لالتصال بالشركاء من   . املدن الكبرية باالختيار ما يؤدي إىل تعبئة شبكات اإلعالم العاملية

وسوف  .، وقناة اجلزيرةBBC، وCNNظمات األخرى مثل ، ومن املنPanamSat، وIntelSatالفضائيات التلفزيو�ية، مثل 
تنسق املنظمة التحضريات اجلارية على الصعيد العاملي وترصدها، استنادا إىل ما يرد إليها من معلومات عن مشاركة 

   . على موقع يوم األغذية العاملي على الويب،البلدان، وسوف توفر جدوال زمنيا عامليا موزعا حبسب املناطق الزمنية


