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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  طبع عدد محدود من هذه الوثيقة
 . المناخ

 . ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي
 2009 تشرين الثاني/ نوفمبر 18-16 روما،

  إصالح الحوآمة العالميةتطبيق: الثانيةمذآرة مفاهيمية للمائدة المستديرة 
 لألمن الغذائي

 
 الهدف

 
  نظام الحوآمةهو إجراء تقييم للمبادرات الجارية إلصالح     هذه المائدة المستديرة    من   الهدف 

د                    نتين الماضيتين وتحدي ة التي أطلقت خالل الس العالمية لدعم استراتيجيات األمن الغذائي القطري
 :وستعمل المائدة المستديرة على الرد على األسئلة التالية. مجاالت العمل ذات األولوية

 
 آيف يمكن أن نعظم من التآزر فيما بين المبادرات المختلفة؟ •
ة    نظ ضمن أن يكون  نآيف يمكن أن     • د إصالحه،  الناشئ ام الحوآم ادرا   ، بع ا وق  مرن

 على االستجابة للظروف المتغيرة وزيادة التقلبات؟
راآات • دعم الش ى   ،آيف ن اص، عل اع الخ دني والقط ع الم ع المجتم ك م ي ذل ا ف  بم

 المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؟
ة        •  وفي  اعة والزرآيف ندعم تنفيذ اإلصالحات المؤسسية الجارية في منظمة األغذي

 الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية؟
 

 نقاط للنقاش
 

 هي المبادرات الرئيسية التي تسهم في إصالح حوآمة األمن الغذائي العالمي؟ ما •
ة نظم                ما • هي الحلول المنسقة عالميا التي يمكن تحديدها للتحديات التي تواجه عولم

 القتصاد العالمي؟األغذية مع تزايد اندماج البلدان في ا
ف  • ون نآي ة ضمن أن يك ام الحوآم ئنظ د إصالحه، الناش ى  ، بع ادرا عل ا وق مرن

 االستجابة للظروف المتغيرة وزيادة التقلبات؟
ع        • ين جمي ذائي لتمك ن الغ ة لألم ة العالمي ي الحوآم اق ف ادة االتس من زي ف نض آي

ة ذات الصلة            -أصحاب الشأن  ة والدولي  الحكومات والمؤسسات والمنظمات الوطني
دني    ع الم ات المجتم ة    (وفئ ر الحكومي ات غي تهلكون والمنظم ون والمس ، )المنتج

ة ا        المي والعناصر الفاعلة الرئيسية األخرى في نظام األغذي در    -لع  من اإلسهام بق
 استئصال الجوع المزمن وانعدام األمن الغذائي وتالفي حدوث         فيأآبر من الفعالية    

 أزمات األمن الغذائي في المستقبل؟
 

 األعضاء المشارآون
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Maria del Carmen Squeff، الرئيسة السابقة للجنة األمن الغذائي. 
Pat Mooney ، المديرة التنفيذية لمجموعة ETCآندا ،. 

Uma Lele،  المستشارة الخاصة لمؤسسةM.S. Swaminathan  
Tisfai Tecle، المستشار الخاص لمؤسسة آوفي أنان. 

 


