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 مقدمة -أوًال 
 
)، يف دورته اليت عقدها خالل شــــــــــــهر 2018مايو/أيار  21كان االجتماع املشــــــــــــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية ( -1

، قد "رّحب باقرتاح تنظيم حدث رفيع املســـــــــتوى عن دور منظمة األغذية والزراعة يف املســـــــــائل املتصـــــــــلة 2018مايو/أيار 
باألمن الغذائي خالل يوم األغذية العاملي" و"طلب أن تعد األمانة مذكرة مفاهيمية حتدد فيها األهداف والنتائج املنشــودة 

 من احلدث الرفيع املستوى باإلضافة إىل كيفية مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي فيها".
 
اركة جلنة احلدث الرفيع املستوى باإلضافة إىل كيفية مشتتضمن هذه الوثيقة األهداف والنتائج املنشودة من هذا و  -2

 األمن الغذائي العاملي (اللجنة) فيه.
 

 التفاعل مع الدورة الخامسة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي -ثانًيا
 
عدًدا من الفرص لتسليط الضوء على رؤية املنظمة املتعلقة باألغذية  2018سيتيح أسبوع األغذية العاملي لعام  -3

والزراعة باعتبارها عنصرًا أساسًيا لتحقيق التنمية املستدامة، ومنظورات شاملة وطموحة يف جمال السياسات: معاجلة األسباب 
 ا وعدم إمهال أحد.اجلذرية للفقر واجلوع، وبناء جمتمع أكثر إنصافً 

 
األنشطة املقررة تقدمي عروض وإجراء جوالت تفاعلية من املبادالت وعقد موائد مستديرة بالتعاون مع وتشمل  -4

الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. وستكون هذه األحداث اليت تشرتك يف تنظيمها كل من املنظمة 
 مسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.ا من جدول األعمال املؤقت للدورة اخلاوأمانة اللجنة، جزءً 

 
أكتوبر/تشرين األول، مبشاركة املدير العام وحبضور ممثلني عن الوكاالت  15وستفتتح أعمال دورة اللجنة يوم اإلثنني  -5

يف العامل  ةاألخرى اليت توجد مقارها يف روما. وسيعقب ذلك مناقشة لفريق من اخلرباء تتناول حالة األمن الغذائي والتغذي
 . وسريّكز هذا اإلصدار على تأثريات التقلبات واألحداث املناخية القصوى على األمن الغذائي والتغذية.2018لعام 

 
، الضوء على 2018وسوف يسّلط عرض أمام جلنة األمن الغذائي العاملي يتناول حالة األغذية والزراعة يف عام  -6

اجلوانب اليت تعين اللجنة وال سيما العالقة بني اهلجرة والتنمية الزراعية والريفية وانعكاساهتا على األمن الغذائي والتغذية. 
تفادة من مع املشاركني يف دورة جلنة األمن الغذائي العاملي لالس لفريق من اخلرباءوسيلي هذا العرض املعّد خصيًصا مناقشة 

 ورات أصحاب املصلحة يف اللجنة وجتارهبم.خمتلف منظ
 
 وسوف حيضر أيًضا املشاركون يف الدورة اخلامسة واألربعني للجنة احلدث الرفيع املستوى املشار إليه أدناه. -7
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 الحدث الرفيع المستوى -اثالثً 
 
أكتوبر/تشرين األول وستكون التغذية  16سيعقد االحتفال التقليدي بيوم األغذية العاملي يف صباح يوم الثالثاء  -8

 موضوعه اخلاص. وسيلي االحتفال بيوم األغذية العاملي انعقاد احلدث الرفيع املستوى.
 

 املسوّغ املنطقي واألهداف والنتائج املتوقعة -ألف
 
الزراعة  رؤية املنظمة املتعلقة باألغذية و يقّر جدول األعمال العاملي احلايل بشـــــــــــأن التنمية املســـــــــــتدامة إقرارًا كامًال  -9

باعتبارها عنصــــرًا أســــاســــًيا لتحقيق التنمية املســــتدامة، ومنظورات شــــاملة وطموحة يف جمال الســــياســــات: معاجلة األســــباب 
أن  عاجلذرية للفقر واجلوع، وبناء جمتمع أكثر إنصـــافًا وعدم إمهال أحد. وميكن لالســـتثمار يف رؤية القضـــاء التام على اجلو 

 -من أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة  2و 1. ويتمثل طموح اهلدفني 2030حيفز حتقيق إجنازات يف خمتلف جوانب خطة عام 
يف ضــــــــــمان قدرة الناس على احلصــــــــــول على ما يكفي من أغذية مغذية، واحلفاظ على املوارد الطبيعية  -وطموح املنظمة 

املني يف والقطاع الريفي مع زيادة إنتاجية صـــــــغار املزارعني والصـــــــيادين والع ومحاية التنوع البيولوجي، وحتويل النظم الغذائية
 جمال الغابات والرعاة، ودخلهم.

 
وميكن تلخيص رؤية القضاء التام على اجلوع على النحو التايل: رغم ما ُسّجل مؤخرًا من زيادة يف عدد الفقراء  -10

، إذا ما تضافرت جهودنا 2030القضاء على الفقر واجلوع حبلول عام  والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، من املمكن
 واختذنا إجراءات باالستناد إىل األدلة. وبعبارة أخرى:

 
 أمر ممكن 2030أفعالنا هي مستقبلنا. القضاء التام على اجلوع يف العامل حبلول عام  -باء

 
ممتازة لضمان  فرصة -أسبوع األغذية العاملي ضمن تسلسل فعاليات  -وسيتيح هذا احلدث الرفيع املستوى  -11

رؤية تشّكلت  التام على اجلوع ونشرها وإعادة التأكيد عليها، وهي حتقيق اهلدف املنشود واملتمثل يف االحتفال برؤية القضاءً 
 .2030معاملها على مدى السنوات املاضية ومت تبنيها واستيعاهبا داخلًيا من خالل خطة عام 

 
هذا احلدث الرفيع املســـتوى إىل التوعية بضـــرورة أن تتضـــمن جداول عمل الســـياســـات إجراءات  وســـوف يســـعى -12

تتناول األســـــباب اجلذرية لســـــوء التغذية عن طريق اســـــتهداف ســـــكان الريف، وإتاحة إمكانية الوصـــــول إىل برامج احلماية 
 دامة.ذية، واألغذية والنظم الغذائية املستاالجتماعية، وااللتزام بالنمو واالستثماراث املناصرة للفقراء، وتعزيز التغ

 
 الصيغة -جيم

 
ر). وســتتألف  -13 ســيتألف احلدث من مائدتني مســتديرتني تتخّللهما مناقشــات (فرق من اخلرباء يشــرف عليها ميســّ

فرق اخلرباء من وزراء وضـــــــــــــيوف آخرين رفيعي املســـــــــــــتوى، مثل قادة منظمات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، ورؤســـــــــــــاء 
 بلديات، وبرملانيني.
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ا للممارسات املتبعة عادة يف األحداث اليت تقيمها املنظمة، سوف يوىل اهتمام خاص للحفاظ على التوازن ووفقً  -14
 اجلنساين واجلغرايف وكذلك التباع �ج تشاركي يضّم مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني.

 
 احملتوى -دال

 
 :اليةرفيع املستوى، املواضيع التالاجتماعا املائدة املستديرة اللذان سيعقدان يف سياق احلدث  سيتناول -15

 
-11:30: التحديات الناشـــــئة: التغذية/الســـــمنة، وتغّير المناخ، والنزاعات والهجرة (1اجتماع المائدة المســـــتديرة 

 ، القاعة الخضراء)13:30
 

 :األساس املنطقي والنتائج
 

) بإعادة التأكيد على أّن اجلوع يف سوف يصدر قريًبا( 2018سيقوم تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  -16
لتغذية يف التزايد للسنة الثانية على التوايل. وعالوة على ذلك فإن مؤشرات ا يستمرالعامل، بعد عقٍد من الرتاجع املتواصل، 
تدامة. ء شديد، والسمنة تتزايد بسرعة شديدة يتعذر معها حتقيق أهداف التنمية املسمثل التقزم آخذة يف الرتاجع ولكن ببط

ولذلك، فاحلاجة ملحة إىل معاجلة الدوافع الرئيسية وراء هذا االنعكاس يف مسار األمور، وإىل توسيع اإلجراءات، بغية 
 إذ أن بعض . ولن يكون ذلك سهًال 2030العودة إىل املسار الصحيح حنو القضاء على اجلوع وسوء التغذية حبلول عام 

قليمي، حتديات هائلة على النطاق العاملي واإل تشكل، ال تزال اتالعوامل الرئيسية وراء هذا االنعكاس، مثل املناخ والنزاع
 يف غياب أي حلول سهلة وسريعة.

 
 ســـــتنظر مناقشـــــة املائدة املســـــتديرة يف إجراءات للســـــياســـــات والربامج، من أجل معاجلة التحديات ذات الصـــــلة و  -17

 مبا يف ذلك:
 

أجل تناول ن مومراعية للمساواة بني اجلنسني وللتغذية،  االختصاصاتاحلاجة إىل أنظمة مرتابطة ونـُُهج متعددة  أ)(
يف ما  سرتجعةاملعلومات املواألراضي والنظم اإليكولوجية وآثارها، والروابط والتفاعالت و  اتمسائل املناخ والنزاع

 خص األغذية والتغذية.
 إىل أنظرًا نواملناخ، هتدف إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية  اتواحلاجة إىل سياسات وتدخالت مراعية للنزاع ب)(

 القسرية والطوعية. لهجرةلوتغري املناخ حمركان رئيسيان  اتالنزاع
 النزاعات والصدمات املرتبطة باملناخ. أماموبناء القدرة على الصمود وتعزيزها  ج)(
وضرورة إدراج االعتبارات التغذوية يف السياسات والربامج املتعلقة بالتكيف مع املناخ، وباملثل، مراعاة تغري املناخ  د)(

 ط التغذوي.وجتلياته القصوى، يف السياسات والتخطي اتهوتقلب
بشأن السياسة العاملية ضمن جمموعة مرتابطة من اإلجراءات املتصلة بالقدرة  املنعزلةواحلاجة إىل دمج احلوارات  ه)(

 .2030على الصمود بوجه تأثري املناخ، اليت ميكنها دعم البلدان يف إ�اء اجلوع وسوء التغذية حبلول عام 
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ن املخاطر يف املناطق املتأثرة بالنزاعات وذات التعّرض الشديد للتقلبات الوقاية والتأهب واحلد م احلاجة إىلو  و)(
 املناخية والظواهر القصوى.

واحلاجة إىل االستثمار يف رأس املال البشري (من خالل حتسني االستثمارات يف الصحة والتعليم والتغذية)  ز)(
 التعّرض لتأثريات املناخ. احلد من للمساعدة يف باعتباره سبيًال 

 
 وتشمل النتائج املتوقعة للمائدة املستديرة ما يلي:

 
 املصلحة. واهلجرة والتغذية بني الدول األعضاء وأصحاب اتزيادة الوعي بالعالقات املعقدة بني تغّري املناخ والنزاع أ)(
ات تغري يواستكشاف كيف ميكن لنهج النظم الغذائية أن يساعد يف تيسري صياغة السياسات والربامج، عرب حتد ب)(

 املناخ والصراعات واهلجرة.
 واهلجرة. تاوتبادل اخلربات بشأن ما ميكن أن تقوم به احلكومات ملعاجلة التحديات الرئيسية لتغّري املناخ والنزاع ج)(
كما سيعرض هذا احلدث آخر املستجدات، من قبل منظمة األغذية والزراعة، مع مسامهات من منظمة الصحة  د)(

 تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية. العاملية، بشأن
 

 املشاركون:
 

 ستضم اجللسة مشاركني من اجملاالت التالية: أ)(
 خربة يف إدارة النزاعات واألحداث املرتبطة باملناخ. لديهمحلكومات من ااملستوى  ون رفيعو ممثل ب)(
 وخرباء يف املناخ والتغذية. ج)(
 واهلجرة القسرية. اتوخرباء يف النزاع د)(
 ن عن اجملتمع املدين من ذوي اخلربة يف قضايا اهلجرة.و وممثل ه)(
 ن عن القطاع اخلاص من ذوي اخلربة يف االبتكارات يف األنظمة الغذائية من أجل التكيف مع املناخ.و وممثل  و)(

 
: دور الشراكات في تحقيق هدف القضاء على الجوع: المجتمع المدني، والقطاع 2اجتماع المائدة المستديرة 

 ، القاعة الخضراء)17:00إلى الساعة  15:00الخاص، والبرلمانات، والمدن (من الساعة 
 

 األساس املنطقي والنتائج املتوقعة:
 

، وهي تدعو 2030تشّدد أهداف التنمية املستدامة على دور الشراكات يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  -18
من أهداف  2ا، إىل املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية. ويدعو اهلدف مجيع اجلهات الفاعلة، والقطاع اخلاص حتديدً 

؛ كما يدعو اجلهات اكهواستهال  اوتسويقه اونقله اوجتهيزه األغذيةاج التنمية املستدامة إىل إعادة تشكيل منهجية كيفية إنت
 ج جديدة متعددة األبعاد لتحقيق هدف القضاء اجلوع.الفاعلة كافة إىل اعتماد �ُ 
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" إىل زيادة 2030على اجلوع حبلول التام لقضاء لبشأن "الشراكات  2018ويرمي حدث يوم األغذية العاملي  -19
م احملددة.  على اجلوع"، وتوضيح مسامهاهتم وحتدياهتالتام ضرورة استقطاب مجيع الشركاء لتحقيق هدف "القضاء بالوعي 

كما ستسلط اجللسة الضوء على دور اجلهات الفاعلة احمللية الناشطة يف ضمان األمن الغذائي واالستدامة البيئية وفرص 
ف تناقش رئيسيني لتحقيق نظم غذائية حملية فّعالة ومستدامة. وسو  املزارعني األسريني كفاعلنيصغار العمل، والتنويه ب

، وكيف ميكن للشركاء أن يوحدوا جهودهم من أجل املسامهة 2030ضرورة حتويل النظم الغذائية من أجل حتقيق خطة عام 
 والفقر. وعدم املساواةيف تناول األسباب اجلذرية للجوع 

 
عــــــددين إىل اإلقــــــرار جبهــــــود ومســــــامهات احلكومــــــات ومنظمــــــات كمــــــا هتــــــدف جلســــــة أصــــــحاب املصــــــلحة املت -20

 املتعلقـــــةتحـــــديات الاملـــــزارعني األســـــريني، ومنظمـــــات اجملتمـــــع املـــــدين والقطـــــاع اخلـــــاص واملـــــدن والربملـــــانيني، يف مواجهـــــة 
 القضاء على اجلوع.بتحقيق 

 
القضــــاء  احاهتا وإجنازاهتا يف، الضــــوء على جنالفاعلة وســــتســــلط إحدى مناقشــــات املائدة املســــتديرة هلذه اجلهات -21

 الثغرات املتبقية. وكذلك علىعلى اجلوع، 
 

 وسيتّم الرتكيز بشكل خاص على دور الشراكات يف: -22
 

 على املستوى القطري؛  2030 التنمية املستدامة لعام دعم خطة أ)(
 )؛ 2028-2019والعقد الدويل للزراعة األسرية ( ب)(
 صغار املزارعني.واالبتكارات من أجل دعم  ج)(

 
 ملشاركون:ا
 
 ستضم اجللسة مشاركني من اجملاالت التالية: -7
 

 املستوى من البلدان اليت استفادت من مبادرة ميدانية متعددة أصحاب املصلحة؛ ون رفيعو ن حكوميو ممثل أ)(
ئيسية الشراكات الر تم دعوة متحدثني عن بعض تالقطاع اخلاص لدى املنظمة. وسيف شركاء الن من و وممثل ب)(

للمنظمة، من أجل التحدث عن فعالية التعاون حول أهداف مشرتكة مثل إعادة التشجري/االبتكار، وسالمة 
 األغذية والتغذية، وتغري املناخ؛

 ؛شركاء اجملتمع املدين يف منظمة األغذية والزراعةن من و وممثل ج)(
قيق هدف ة بالتشديد على الدور الرئيسي لألطر القانونية يف حتن حتالفات الربملانيني مع املنظمموسيقوم ممثلون  د)(

 القضاء على اجلوع؛ 
وقد تتم دعوة ممثلني عن آلية القطاع اخلاص وآلية اجملتمع املدين كذلك من أجل إبراز دور اجلهات الفاعلة من  ه)(

 ؛وعلقضاء على اجلغري الدول يف حوارات أصحاب املصلحة املتعددين بشأن السياسات، من أجل حتقيق ا
 ن عن التحالف بني الفائزين جبائزة نوبل واملنظمة من أجل األمن الغذائي والسالم؛ و وممثل و)(

 ن عن املدن.و وممثل (ز)


