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 مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي
 2009 تشرين الثاني/ نوفمبر 18-16 روما،

تدابير لتعزيز األمن الغذائي :  الرابعةمذآرة مفاهيمية للمائدة المستديرة
أصحاب الحيازات التنمية الريفية والمزارعين ب  الخاصةعتباراتاال: العالمي

  والتجارةالصغيرة
 

 الهدف
 

دعم                 سوف تستكشف     ي يمكن أن ت ة الت ة والتجاري تديرة السياسات الزراعي هذه المائدة المس
دان                     ة في آل من البل ة الريفي صون القدرة اإلنتاجية الزراعية ونموها وتدعيم سبل المعيشة والتنمي

زارعين     . المتقدمة والنامية   مع وضع إطار للسياسات         ، دون تشوهات   ،والهدف هو دعم صغار الم
ة         إلى توفير ا   ييؤد تدامة البيئي ق االس ل األجل وتحقي المي طوي ذائي الع ئلة   توت. ألمن الغ ضمن األس

 :التي ستعالج في المائدة المستديرة ما يلي
 

ائزين    (زيادة وصول المزارعين في البلدان النامية       آيف يمكن    • ) وخاصة صغار الح
 إلى األسواق الوطنية واإلقليمية والدولية؟

زارعي        • دعم للم وفير ال وا حتى            آيف يمكن ت دان نم ل البل وا من العمل      ن في أق يتمكن
 ؟على قدم المساواة

ام تعويض   • ن نظ تفادة م ائزين االس يح لصغار الح ات تت تحداث آلي ن اس ل يمك  اته
 قروض الكربون؟

ا • تحداثها لطمأن م ين اس ي يتع ة الت ة والسياسات الوطني ات الدولي دان ة هي اآللي  البل
 ؟وقات األزمات في أالغذائية على الحصول على الواردات

 
 نقاط للنقاش

 
ة صوب                    • دان المتقدم ي للبل دعم الزراعي المحل آيف يمكن أن نشجع زيادة تحول ال

ة             ة الريفي ة والتنمي سياسات غير مرتبطة تستهدف الشواغل غير الزراعية مثل البيئ
  األراضي اإلنتاجية؟ مناالحتياطياتوالمحافظة على 

ة عن                      ما • دان النامي زارعين في البل ات التي يمكن استحداثها لتعويض الم هي اآللي
 الدعم المسبب للتشوهات في البلدان المتقدمة؟

ات           • ق تعويض ن طري ة ع ة الزراع ي تنمي تثمارات ف جع االس ا أن نش ف يمكنن آي
ة         ة التنمي اخ وآلي ر المن ن تغي ف م ات التخفي ن سياس ئة ع ون الناش روض الكرب ق

 النظيفة؟
ة أخرى            هل • ات دولي ة وآلي واردات الغذائي ل ال لضمان   هناك حاجة إلى مرفق لتموي

ول  دان حص ة البل دان      النامي ن البل ا م ة وغيره افية لألغذي توردة الص ىالمس  عل
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ة و    وق العالمي ات الس ات أزم ي أوق ة ف ل  /واردات آافي ي ظ راتأو ف ة تغي  مفاجئ
  الغذائية؟فيما تتحمله من تكاليف وارداتهاومعاآسة 

ات  ام • و دور اإلعان ة’’ه دان   ‘‘الذآي ي البل واق ف ل األس االت فش ذات  لتصحيح ح
 ؟الدخل المنخفض

 
 األعضاء المشارآون

 
Kanayo Nwanzeرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، 

Harsha Singhنائب المدير العام في منظمة التجارة العالمية ، 
Joachim von Braunولي لبحوث سياسات األغذية، المدير العام للمعهد الد 

 


