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 اهلل نصره السادس محمد الملك الجاللة لصاحب السامية الرعاية حتت
 

 
 

 
 

  "ون اًغذايئاًربملاانت ورىاانت ال  "وًة  ولل ولول:  اًندوة ادل
 

 

 ورك  تأ ظرًي 
 

 الإظار .1
 

 جمَس ًنظم ًعاوب اجلالةل املكل محمد اًسادس هرصه هللا وأ ًدهحتت اًرػاً  اًساوي  

فًرليا يف املامجةل واجملاًس واًضلرى اًض ةلخ جماًس رابع و  املغربة  ابملمَى  املستضارين  اًؼريب واًؼامل اإ

ة  اًندوة أ صغال  ال مم ونظم  وع برشان  وذكل، "اًغذايئ ال ون ورىاانت اًربملاانت"  ولول: ولل ادلًو

غذً  املتحدة  .املستضارين جمَس مبلر 9112 هلهرب وفاحت أ نتلبر 11 ًليم ،(اًفاو) واًزراػ  ًل 

ظار يف املبادرة ىذه وتندرج  الإفًرلي الاكتعادي اًربملاين املنتدى وتلظةات خمرخات تفؼةي اإ

ي 92و 92 ًليم املستضارين جمَسهظمو  اذلي اًؼريب  مبسؼى وهنا املرتبط وخعلظا ،9112 أ بًر

 اًثاين اًيدف ولس امي املس تداو ، اًتمنة  أ ىداف بتحليق اًعةل ذات اًؼاملة  اجمليلدات يف املسامه 

 اًزراػ  وتؼزيز احملس ن  واًتغذً  اًغذايئ ال ون وتلفري 9111 ػام حبَلل اجلل: ػىل ابًلضاء املتؼَق

مم اًتابؼ  واًزراػ  ال غذً  وفلا ملنظم ، اجلل: يف اًؼامل أ ن ويث ،املس تداو  أ خذ يف  ،(اًفاو) املتحدة ًل 

ىل وا ًلدر بنحل ارتفع اًتغذً  يف اًؼامل اًزتاًد ػدد اذلين ًؼاهلن ون سلء  أ ي وَةلن خشط،  212اإ

 ..%19.2نس ب  ب  يف اًبدلان اًناوي ًؼيش  ماًغاًبة  اًؼظمى وهن، واحد ون بني لك تسؼ  أ صخاص
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غناءنام ًأ يت تنظمي ىذه اًتظاىرة ون أ خي  ثراء اًنلاش اإ  اًلضاايولل  اًربملاين واًتضاور احللار واإ

ق متيةد يف تسامه أ ن صأ هنا ون اًيت امللرتحاتو  اًتلظةات وتلدمي اًغذايئ ابل ون املرتبع   أ وام اًعًر

ىل املضرتك اًربملاين اًؼمي    ، لس امي ون خاللاًعةل ذات اخملتَف  واًلعاػات احلىلوات خاهب اإ
 

 ؛ اًغذايئ الإهتاج وهلغة  ووفرة اس تداو  ووامن دمع ويدان يف الاستامثرات تضجةع 

  هتاج يف اًزايدةوؼدل وحؼي  اًغذايئ الاهتاج يف احلاد اًنلط ولاهج  ًتناسب ال غذً  اإ

 ؛ اًؼاملي اًساكين منلاٍ  وع

  هتاج ويث ون املعَلب اٍمنل حتليق دون حتلل اًيت اًؼلبات جماهب  اًغذايئ، الإ

 واهتضار واًفيضاانت اجلفافػىل رأ سيا ، و املناخي  ابًتغريات يرتبط وا وخعلظا

 ؛ وال وبئ  ال وراض

 املناسب اًغذاء يف حلقاب اٍمتتع بضامن ىفيةلاً  س ةاس ة اً و  ترشًؼة اً  تدابرياً  اختاذ 

 ؛ اجلل: ون واًتخَط واًاكيف وال ون واًعحي

 واًتغذً  اًغذايئ ابل ون املتؼَل  الإسرتاتةجةات ولل واخلربات املؼَلوات تبادل، 

 .اجملال ىذا يف وامللرتحات ادلراسات وتلدمي واًتحسيس ًتلغة وا
 

ون اًربملاهة  وس تؼلد اًض بى  يا يف اًرابط اًيت مت تأ سيس  اًؼريب واًؼامل فًرليااإ  يف اًغذايئ ًل 

ني  ورص نام سيمت تنظمي  .اًندوة ض ة غ  ال ول احامتغيا وعَع اًؼام اجلاري اًض بى   غضاءأ   ًفائدة تىًل

 جمَس مبلر 9112 أ نتلبر 11 ًلم ،(اًفاو) واًزراػ  ًل غذً  املتحدة ال مم ونظم  خرباء س ةديرىا

 .املستضارين
 

 اًغذايئ ال ون حتليق يف اًربملاهةني دور .9
 

 اًفلر حارب مب املرتبع  اًس ةاسات يف أ ساس ةلن رشاكء ًؼتربون اًربملاهةني أ ن فيو لصم مما

ىل ابًنظر وذكل اًتغذً ، وسلء واجلل: واف  ،وركابة  ترشًؼة  وهمام أ دوار ون بو ًضعَؼلن وا اإ ىل اإ  اإ

 تعلير يف ىاوا دورا اًربملاهةلن ًَؼب نام. احلىلوي  اًس ةاسات ػىل واًركاب  ابملزياهة  املتؼَل  تكل
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وضاء ون نميى أ ن هوأ  ص ونىل وا و  ،اًتمنة  تحليقاملرتبع  ب  اًؼاو  اًس ةاسات ظار اإ  فؼال وؤسيس اإ

 . ةاًزراغ ابًتمنة   اخلاظ  الإدارة وتؼزيز واًتغذً  اًغذاء يف احلق ًضمن أ ن ميىن اًنعاق وواسع

 ،اًغذايئ ابل ون  تؼَلامل  صاتانلاً  يف وزتاًد حنل ػىل خريةل  ا تااًس نل  يف اًربملاهةلن اخنرط وكد

ظار يف أ و اًربملاانت داخي سلاء ة اجليًل  و املنظامت اًربملاهة   اإ وضاء يف املضارن  غن فضال ،ادلًو  اإ

ة  اًلظنة  اًض باكت ىل هتدف اًيت وادلًو  .اًغذايئ ال ون حتليق اإ

ىل اًراوي  اًربملاهة  ٌَض باكت ال خرية اًناحج  اًتجارب سامهتنام  يف خمتَف  اجلل: واكحف  اإ

ىل اًراوي  اًؼاملة  اجليلد يف هبري بضلك وناظق اًؼامل   ونظم  أ كاوت ويث ،اًغذايئ ال ون حتليق اإ

مم اًتابؼ  واًزراػ  ال غذً   اًض بى  خربات ون ًالس تفادة ،اًربملاهةني وع وجةلا تؼاوان( اًفاو) املتحدة ًل 

 كاوت نام ،9112س ن   تأ سيسيا مت اًيت ًيبااًاكر  وونعل  اًالتةني  أ ورياك يف اجلل: ملاكحف  اًربملاهة 

رشاك نظم امل  فًرليا يف اًربملاهةني ابإ ىليف اجليلد اًراوي   وأ ورواب اإ ون اًغذايئ واًلضاء ػىل حتليق ال   اإ

ىل ذكل فىضأ  و  ،اجلل: واًفلر ليا معلم برملان كيام اإ فًر وضاء اإ ليالإ  اًربملاين اًتحاًف ابإ  اًغذاء أ خي ون فًر

وضاء يبوال ور اًربملان يف أ غضاء كام حني يف ،اًغذايئ وال ون واًتغذً   ملاكحف  ال ورويب اًتحاًف ابإ

  .اجلل:

كَمية  اًلظنة  املبادرات ون اًؼدًد تنفيذ مت نام  وثي أ خرى، ووناظق بدلان يف املامجةل والإ

ة  اًتمنة  واكةل خالل ون الإس باين، اًتؼاون  .ًيا اًتابؼ  ادلًو

 ابًؼامص اًيت اهؼلدت  اًتغذً  وسلء اجلل: ملاكحف  اًؼاملة  اًربملاهة  اًلم  أ ندتػالوة ػىل ذكل 

د ًليم  وس تلبي ًتحليق معي وخع  املس تداو  اًتمنة  اًزتاهما بأ ىداف 9112 أ نتلبر 11و 92 ودًر

 ػام حبَلل اجلل: ػىل اًلضاء ىلاإ  اًرايماًثاين  اًيدف ػىل خاص بضلك اًرتنزي وع ٌَجمةع أ فضي

9111.     

ة  اًعىلك ػىل أ مهة اًلم  نام صددت  كَمية  ادلًو  اًفلري اًؼملد تضلك اًيت اًؼدًدة والإ

ىل اًراوي  ادلاغة  ٌَجيلد غامل ووامن أ صاكًيا جبمةع اًتغذً  هلط ػىل اًلضاء اإ  ػىل احلعلل يف احلق اإ

     .ٌَجمةع اًاكيف اًغذاء

 



4 
 

ىل واحلىلوات واًربملاهةني ودغت اًربملاانت ة  اًلاكلت معي وتؼزيز دمع اإ مم اًتابؼ  ادلًو  ًل 

 ،اًزراغة  ٌَتمنة  ادلويل اًعندوقو ،)اًفاو( واًزراػ  ًل غذً  املتحدة ممال   ونظم  وثي املتحدة،

 ،املس تداو  اًتمنة  أ ىداف حتليق ىلاإ  ادلول، مجةع وع ابلصرتاك واًسؼي ،اًؼاملي ال غذً  برانوجو

 .9111 ػام حبَلل اجلل: ػىل اًلضاء وامن ولس امي
   

 الاحامتػاتخدول أ غامل  .1
 

 9112 انتلبر 11ال ول  الاربؼاء  اًةلم
 

 :ليا يف اًغذايئ ال ون ولل اًربملاهة  ٌَض بى  ال ول الاحامت فًر   اًؼريب واًؼامل اإ

  بي  ورص  (اًفاو) واًزراػ  ًل غذً  املتحدة ال مم ونظم  تأ ظري ون تدًر
 

    9112 انتلبر 31اًثاين  امخليس  اًةلم
 

  بي  ولاظةل اًلرص  (اًفاو) واًزراػ  ًل غذً  املتحدة ال مم ونظم  تأ ظري ون اًتدًر

 ة  اًندوة  "اًغذايئ ل ونا ورىاانت اًربملاانت  "ولول: ولل ادلًو

 ووع"   ولل اًفاو ونظم  كبي ون افتتاوي  وداخةل -

  9112 ًس ن  اًؼامل يف واًتغذً  اًغذايئ الاون

 "  FIRST برانوج ون املس تخَع  ادلروس

 ودورىا اًغذايئ ال ون ولل اًربملاهة  ٌَض باكت اًؼاملة  اًتجارب غرض"  احمللر ال ول -

منة  أ ىداف ون 9 اًيدف حتليق يف ت    "املس تداو  ًا
 

  9112اًثاًث  ادلؼ  فاحت هلهرب  اًةلم
 

 "واًتغذً  اًغذايئ ال ون ولل اًزناػات تأ جري" احمللر اًثاين  -

 "اًغذايئ وال ون املناخي  اًتغريات" احمللر اًثاًث  -


