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 مبادرة من منظمة األغذية والزراعةوهذه هي  (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 المشترك االجتماع
 الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة للجنة البرنامج

 والدورة السبعون بعد المائة للجنة المالية

 2018مايو/أيار  21روما، 

 المتصلة المسائل في والزراعة األغذية منظمة دور عن المستوى رفيع حدث تنظيم اقتراح
 العالمي األغذية يوم خالل الغذائي باألمن

 كرة معلوماتمذ 
 
 

 اإلجراءات المطلوب اتخاذها من جانب االجتماع المشترك
 

 ل دثليطلب من االجتماع املشرترترترتألخ األخذ علمامل باملعلومات املعرو رترترترتة و هذه الوثيقة و ما يتعلق بالت  رترترترت   
قده بالتزامن مع الذي من املقرر ع الغذائي باألمن املتصلة املسائل و والزراعة األغذية منظمةالرفيع املستوى املكّرس لدور 

 ، وطرائقه ومتويله.2018فعاليات يوم األغذية العاملي لعام 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن م مون هذه الوثيقة إىل:

 Louis Gagnonالسيد 
 املؤمتر واجمللس وشؤون املراسممدير شعبة 

 53098 06570 39+اهلاتف: 
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 مقدمة
 
، 2017يفوفم /تشرترترترترترترترترترترترترترترين الثا   9و 6رّحب االمجاع املشرترترترترترترترترترترترترترتألخ بو ملنل ال يفامو واملالية، و دورته املعقودة و  -1

، الغذائي األمنب المتصتتلة المستتائل في والزراعة األغذية منظمة حدث رفيع المستتتوى يصخصتتدو لدور"باقألاح تنظيم 
، ووافق على اسرترترترترترترترترترترترترترتتعرا  2018وميوّل من موارد من خارج امليزايفية، ويُعقد بالتزامن مع فعاليات يوم األغذية العاملي لعام 

 طرائقه ومتويله و اجتماعه املقبل".

 
 2018وتعر  هذه الوثيقة السرترترترترترترترترترتيا  املوا رترترترترترترترترترتيعي  رترترترترترترترترترتمن الفعاليات الل تتم ور حول يوم األغذية العاملي لعام  -2

 واملؤدية إىل احلدث الرفيع املستوى، وطرائقه واملوايفب اخلاصة بتمويله.
 

 معلومات أساسية

 
)اللجنة( عددامل  العاملي والدورة اخلامسرترتة واألربعون للجنة األمن الغذائي 2018سرترتيتيأ أسرترتبوع األغذية العاملي لعام  -3

من الفرص لتسرتلي  ال رتوع على رةية املنظمة املتعلقة باألغذية والزراعة باعتبارها عنصرترامل أسرتاسرتيامل لت قيق التنمية املسرتتدامة، 
وعدم  واملوع، وبناع  تمع أكثر إيفصرترترتافامل ومنظورات شرترترتاملة وطموحة و  ال السرترترتياسرترترتات: معاملة األسرترترتباق املذرية للفقر 

 ترخ أي أحد خلف الركب.
 

 احيةالصرترترتب، مبشرترترتاركة املدير العام. وبعد امللسرترترتة أكتوبر/تشرترترترين األول 15يوم اإلثنو فتتأ أعمال دورة اللجنة سرترترتتُ  )أ(
 .2018للجنة، سرترترترتتنظم و فألة ما بعد الظلر حلقة يفقاأ بشرترترترتأن تقرير حالة ايفعدام األمن الغذائي و العا  لعام 

 .اخيةالظواهر املوية واملنسينصب تركيز هذا اإلصدار من تقرير حالة ايفعدام األمن الغذائي و العا  على و 
 

وسرترتتعقد مناقشرترتة  ،مسرترتائل اهلجرة والزراعة والتنمية الريفيةقّدم تقرير حالة األغذية والزراعة الذي سرترت كز على سرترتيُ و  )ق(
 تفاعلية مع املشاركو و اللجنة.

 
وسرترترترترتيشرترترترترتكل هذان احلدثان، اللذان تشرترترترترتألخ و تنظيملا كل من املنظمة وأمايفة اللجنة، جزعامل من جدول األعمال  )ج(

 واألربعو للجنة. املؤقت للدورة اخلامسة
 

، أكتوبر/تشرترترترترين األول 16يوم الثالثاع وسرترترترتيعقد االحتفال التقليدي بيوم األغذية العاملي و الفألة الصرترترترتباحية من  )د(
سرترترترتيت رترترترتمن االحتفال رسرترترترتائل عن طريق الفيديو من رئيس مجلورية إيطاليا و  مو رترترترتوعه اخلاص. التغذيةوسرترترترتتكون 

 قا( وكذلك رسالة من قداسة البابا.واألمو العام لألمم املت دة )يؤكد الح
 

ان رئيسرترترترترتيتان ل هذا احلدث كلمتويفظرامل إىل أن املو رترترترترتوع الذي يركز عليه يوم األغذية العاملي هو التغذية، سرترترترترتتتخلّ  )ه(
، ملكة إسرترترترترترتبايفيا، Leticiaيتوىل إلقاعمها السرترترترترترتف ان اخلاصرترترترترترتان للتغذية ملنظمة األغذية والزراعة، ومها جاللة امللكة 

الثالث، ملك ليسرترترترترتوتو، باإل رترترترترتافة إىل مداخالت يقوم لا مديرا الصرترترترترتندو  الدو  للتنمية  Letsieوجاللة امللك 
 الزراعية وبريفامو األغذية العاملي.
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 وسرترترترترترترترترترترترتيعقب االحتفال بيوم األغذية العاملي، على هو ما رّحب به االجتماع املشرترترترترترترترترترترترتألخ بو ملنل ال يفامو واملالية  )و(
 رفيع املستوى. حدث، 2017و دورته املنعقدة و يفوفم /تشرين الثا  

 

 الحدث الرفيع المستوى
 
بناعمل على التوجيلات الصرترترترترترترترترتادرة عن األع رترترترترترترترترتاع خالل الدورة األخ ة لالجتماع املشرترترترترترترترترتألخ، سرترترترترترترترترتينظم حدث رفيع  -4

 أكتوبر/تشرين األول بعد مراسم االحتفال التقليدي. 16املستوى يوم 
 
ويقّر جدول األعمال العاملي احلا  بشرترترترترترترترترتأن التنمية املسرترترترترترترترترتتدامة إقرارامل كامالمل رةية املنظمة املتعلقة باألغذية والزراعة  -5

باعتبارها عنصرترترترترترامل رئيسرترترترترتيامل لت قيق التنمية املسرترترترترتتدامة، ومنظورات شرترترترترتاملة وطموحة و  ال السرترترترترتياسرترترترترتات: معاملة األسرترترترترتباق 
م إيفصرترتافامل وعدم ترخ أي أحد خلف الركب. وميكن لالسرترتتثمار و رةية الق رترتاع التا املذرية للفقر واملوع، وبناع  تمع أكثر

من أهداف التنمية  2و 1. ويتمثل طموح اهلدفو 2030على املوع أن حيفز حتقيق إجنازات و خمتلف جوايفب خطة عام 
 املغذية، واحلفاظ  و  رترترترترترترترترترترترترترتمان قدرة الناس على احلصرترترترترترترترترترترترترترتول على ما يكفي من األغذية -وطموح املنظمة  -املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة 

على املوارد الطبيعيرترتة ويرترتايرترتة التنوع البيولوجي، وحتويرترتل يفظم األغرترتذيرترتة والقطرترتاع الريفي مع زيرترتادة إيفترترتاجيرترتة صرترترترترترترترترترترترترترتغرترتار املزارعو 
 والصيادين والعاملو و  ال الغابات والرعاة، ودخللم.

 
جّ  -6 لفقراع ل مؤخرامل من زيادة و عدد اوميكن تلخيص رةية الق رترترترترتاع التام على املوع على الن و التا : رغم ما سرترترترترتُ

، إذا ما  رترترتافريفا جلوديفا 2030والذين يعايفون من ايفعدام األمن الغذائي، من املمكن الق رترترتاع على الفقر واملوع للول عام 
واختذيفا إجراعات باالسرترترترترترترترترترتتناد إىل األدلة. وبعبارة أخرى: ما زال بيمكايفنا حتقيق هدف الق رترترترترترترترترترتاع على املوع. وإن مسرترترترترترترترترترتألة 

األسرترترترترترترتباق املذرية عن طريق اسرترترترترترترتتلداف سرترترترترترترتكان الريف، وإتاحة إمكايفية الوصرترترترترترترتول إىل برامو احلماية االجتماعية،  معاملة
وااللتزام بالنمو واالسرترترتتثماراث الل تصرترترتب و مصرترترتل ة الفقراع، وتعزيز التغذية، واألغذية ويفظم األغذية املسرترترتتدامة، تتصرترترتدر 

 جدول أعمال السياسات.
 
ممتازة لالحتفال  فرصرترتة - رترتمن تسرترتلسرترتل فعاليات أسرترتبوع األغذية العاملي  -ع املسرترتتوى وسرترتيتيأ هذا احلدث الرفي -7

 برةية الق رترترترترتاع التام على املوع الل تشرترترترترتّكلت معامللا على مدى السرترترترترتنوات املا رترترترترتية ون تبنيلا واسرترترترترتتيعالا من خالل خطة 
 .2030عام 

 

 التوقيت واملدة
 
. وبالنظر إىل الصرترترترترترترترترترترترترترتلة 2018أكتوبر/تشرترترترترترترترترترترترترترترين األول  16بعد ظلر يوم و فألة ما من املقرر ايفعقاد هذا احلدث  -8

 املفاهيمية بيوم األغذية العاملي، سرترترترترترترترترترترتتتم االسرترترترترترترترترترترتتفادة من االحتفاالت التقليدية بيوم األغذية العاملي و الفألة الصرترترترترترترترترترترتباحية.
 ساعات )مائدتان مستديرتان، مدة كل واحدة منلما ساعتان(. 4وسيستغر  احلدث 
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 التمويل

 
يفظرامل إىل حتديد مدة احلدث الرفيع املستوى وشكله ليث يتم استخدام املوارد املخّصصة فعالمل على أحسن وجه،  -9

فين مجيع التكاليف املرتبطة باحلدث ستغطى من ميزايفية يوم األغذية العاملي. وهذا يشمل تكاليف خدمات الألمجة الفورية 
 باملتطلبات األساسية لعقد احلدث مغطاة.والدعم الفين. وهكذا، فين التكاليف ذات الصلة 

 
ومن شرترترتأن تقدس مسرترترتامهات طوعية أن مينكن املنظمة من توسرترترتيع يفطا  التواصرترترتل واخلدمات واملوايفب اللوجسرترترتتية  -10

 املتصلة باحلدث الرفيع املستوى.

 

 الشكل

 
ر(. وستتألف فر  ميسّ  سيتألف احلدث من مائدتو مستديرتو تتخّلللما مناقشات )فر  مناقشة يشرف عليلا -11

يات، اجملتمع املد ، والقطاع اخلاص، ورةسرتاع بلدومنظمات املناقشرتة من وزراع و رتيوف رخرين رفيعي املسرتتوى، مثل قادة 
 وبرملايفيو.

 
ووفقامل للممارسرترترترترترترترترترتات املتبعة عادة و األحداث الل تنظملا املنظمة، سرترترترترترترترترترتيوىل اهتمام خاص لل فاظ على التوازن  -12

 غراو وكذلك اتباع جهو تشاركي ملميع أص اق املصل ة الرئيسيو.املنسا  وامل

 

 احملتوى
 

 ستعقد مائدتان مستديرتان، تتناوالن املو وعو التاليو: -13
 

 تغذية/السمنة، وتغ  املناخ، والنرتزاعات واهلجرة؛ال الت ديات الناشئة: ()أ

 املد  والقطاع اخلاص وال ملايفات واملدندور الشراكات و الق اع التام على املوع: اجملتمع  ()ق


