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 ألوروبا االقتصادية واللجنة )اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 

 المضي قدما  ُسبُل و فاقد الغذاء في المملكة المغربية دراسة لتعميم نتائجالوطني االفتراضي  االجتماع

 بتوقيت الرباط( 30:14 - 00:13) 2022 مارسآذار/  29الثالثاء 

 

 المذكرة التوضيحية

 
  الخلفية -أوالا 

 

في  11 هي فاقد الغذاء في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا نسبة أن )الفاو( ر منظمة األغذية والزراعةقد  تُ 

للمحاوالت اإلقليمية للقضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتعزيز الزراعة نسبة   ةمرتفع النسبة هعتبر هذتالمائة. 

المملكة المغربية من انخفاض شديد في معدالت هطول  تعاني مين.امستدالنتاج اإلستهالك والاالمستدامة وضمان أنماط 

 مخاطر األمن الغذائي والزراعيفي ارتفاع ، كما تعاني أيضا  من األمطار وندرة مساحات األراضي الصالحة للزراعة

  .اإلمدادتحسين كفاءة سالسل  وتتطلب إدارة هذه المخاطر .ر المناخبسبب آثار تغي  

 

لذلك،  نادرة جدا .المملكة المغربية معظم الدول العربية، فإن البيانات حول فاقد الغذاء في  فيالحال كما هو 

بالشراكة مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية )اإلسكوا(  أعدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 اإلمدادقد الغذاء على طول سالسل اعامة عن أسباب ف لمحة دراسةال متقد  ، إذ في هذا المجال دراسة  (ECE)ألوروبا

 وزارة الفالحةلمساعدة باإلضافة إلى الدراسة الرئيسية، تم تطوير خارطة طريق توجيهية موجزة  .قمح والتمربال

اجتماعا  نظم االسكوا تُ  لذلك،و .لتانسلالس اتانقد الغذاء على طول هافمن  حدللخطة عمل  الستحداث المغربية

 .بهذا الخصوصفتراضيا  ا وطنيا  

 

ا    أهداف االجتماع -ثانيا

 

لحد من وصانعي القرار للمساعدة في ا ذوي العالقةتعميم نتائج هذه الدراسة على ى لإجتماع اليهدف هذا ا

يمكنهم التأثير ممن ن وطنيين ودوليين يمشاركاالجتماع  وسيضمقمح والتمر. بال اإلمدادفقد الغذاء في سالسل مشكلة 

سيناقش االجتماع خارطة الطريق ، إلى ذلك إلضافةابشكل إيجابي على األمن الغذائي واإلنتاج الزراعي في المملكة. ب

 عمل تنفيذية تتوافق مع الخطط الوطنية األخرى. خطة االستراتيجيات المقترحة وكيفية تطويرو التوجيهية

 

 

 



ا   األمور التنظيمية -ثالثا

 

  المشاركون (أ)

 

 وشركاءالقرار الوطنيين انعي ، باإلضافة إلى صاإلمدادين من سالسل ياالجتماع الوطني ممثلين أساس شملسي

  .يمكنهم التأثير بشكل إيجابي على األمن الغذائي واإلنتاج الزراعي في المملكةممن دوليين 

 

  التاريخ والمكان (ب)

 

 30:14 حتى الساعة 00:13 الساعة من ،2022مارس آذار/ 29 الثالثاء يومسيعقد االجتماع بشكل افتراضي، 

  .يومينب جتماعالإلى المشاركين قبل ا الخاص بالدخول الرابط اإللكترونيل ايتم إرسسو. طالربامدينة توقيت ب

 

  اللغة (ج)

 

 .العربية باللغة االجتماع سيعقد

 

  المرسالت (د)

 

 :لتوجيه االستفسارات المتعلقة باالجتماع يرجى التواصل مع

 

 بيالاالسيد رامي س

  مسؤول شؤون اقتصادية

 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية

 +(961 – 1) 978512 هاتف:

 +(961 – 1) 981510 فاكس:

 rami.sabella@un.org البريد اإللكتروني

     
 

 

 

 السيد منعم مرة

 مساعد إداري

 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية

 +(961 – 1) 978525 هاتف:

 +(961 – 3) 860560 خليوي:

   murrahm@un.org  البريد اإللكتروني
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