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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  حدود من هذه الوثيقةطبع عدد م
 . 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،

خفض التأثيرات السلبية لألزمات : األولىمذآرة مفاهيمية للمائدة المستديرة 
  حدأقصى على األمن الغذائي العالمي، إلى الغذائية والمالية واالقتصادية

 
 الهدف

 
ة من المجتمع خالل             ستناقش هذه المائدة المستديرة     ة للقطاعات المختلف   االحتياجات النوعي

ذه            ة االستجابة له ائزين وآيفي أزمة األمن الغذائي مع إشارة خاصة إلى المزارعين من صغار الح
 :وسيكون لهذه المائدة المستديرة ثالث نتائج. االحتياجات

 
زارعين                 • ى الم ذائي عل ة األمن الغ أثيرات أزم من صغار    توضيح االختالفات في ت

 الحائزين وغيرهم من الفئات السكانية المتضررة؛
ة     • ة إلتاح ة القائم تجابة العالمي ات االس ى آلي ة عل ة الالزم ديالت المحتمل د التع تحدي

ة سكانية متضررة                ة الخاصة باحتياجات آل فئ ر فعالي ردود الفعل األسرع واألآث
 عندما تقع أزمة؛

ة تسريع االستجابة             • ه بشأن آيفي ال         إصدار توجي تثمارية في سياق جدول أعم  االس
 .أآرا، وزراعة صغار الحائزين وقت أزمة األمن الغذائي

 
 نقاط للنقاش

 
أثيرات        ما • ات في ت ة  هي االختالف زارعين من صغار              أزم ى الم ذائي عل  األمن الغ

 الحائزين وعلى الفئات السكانية المتضررة األخرى؟
ا  • ات ا    م ى آلي ة عل ة الالزم ديالت المحتمل ة إلتاحة   هي التع ة القائم الستجابة العالمي

كانية  ات الس ة من الفئ ة بشأن احتياجات آل فئ ر فعالي ردود الفعل األسرع واألآث
 المتضررة وقت وقوع أزمة؟

ة                 ما • دة لتعبئ ة جدي ة استحداث آلي ه بشأن مدى مالءم ذي يمكن تقديم ه ال هو التوجي
ن    ة األم ات أزم ي أوق ائزين ف ة صغار الح ريعة لزراع تجابة الس تثمارات االس اس

 الغذائي؟
ا • ن      م واغل األم ة ش ة لمعالج ة الالزم راءات العملي ات واإلج ارات السياس ي خي ه

ات ئة عن األزم ذائي الناش يما الث،الغ ة من  والس تجابة القائم ات االس ي آلي رات ف غ
 منظور المزارعين من صغار الحائزين؟

 
 األعضاء المشارآون
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Josette Sheeran، لبرنامج األغذية العالمي التنفيذيةةالمدير . 
Ibrahim Mayaki ،التنفيذي الرئيسي لمبادرة نيبادالمسؤول . 

Koos Richelle ، من أجل المعونة، الجماعة األوروبيةالمدير العام لمكتب التعاون األوروبي. 
Amit Roy ، ر يس وآبي ؤولينرئ ة        المس ة والتنمي وبة الترب دولي لخص ز ال ي المرآ ذيين ف  التنفي
 .الزراعية

 


