
   2007 فيفري 23/27 – مالي –ملتقى من أجل السيادة الغذائية 

   2007 جانفي 29: بالغ صحفي 

  الحركة اإلجتماعية تقترح نظام غذائي آخر

  )2007 فيفري 27 – 23( ملتقى من أجل السيادة الغذائية، مالي  : 2007نييليني 
 

حضريين وشعوب األنديجينا و المهاجرين والرعاة ين والصيادين والنساء والعمال الريفيين والتنظم منظمات الفالح

 فيفري 27 إلى 23الذي سينعقد بالمالي من " 2007نييليني "ومنظمات غير حكومية الملتقى العالمي للسيادة الغذائية 

2007.   

ر  بلد لتحضير إستراتيجية لصالح إنتاج غذائي في خدمة المنتجين الصغا98 ممثل وممثلة من 500سيجتمع أكثر من 

 حركات إجتماعية دولية الذي يجمع والمستهلكين وليس المؤسسات المتعددة الجنسيات وهذا الملتقى ينظم من قبل تحالف

ROPPAو  La Via Campesina   )  المسيرة العالمية ). شبكة المنظمات الفالحية والمنتجين الفالحيين إلفريقيا الغربية

 الصيد والملتقى العالمي لشعوب الصيادين واللجنة الدولية للتخطيط للسيادة للنساء و الملتقى العالمي للصيادين وعمال

 .ية وأصدقاء األرضة و الشبكة من أجل السيادة الغذائالغذائي
 

  ملتقى في الريف -

كلم من بماكو في حين أن الممثلين و 140، مدينة صغيرة تقع على بعد Sélingué نقي يينعقد الملتقى في سيل

لون في أكواخ  وقاعات لإلجتماعات شيدت خصيصا لهذه المناسبة بمواد وإتقان تقليدي، إذ أن هذه الممثالت سيستقب

  .ستستعمل فيما بعد كمركز تكوين من قبل منظمات مالية البنية 
 
  مخطط عمل عالمي للتغذية -

ي لمختلف القطاعات الممثلة بصياغة مخطط عمل عالمي سيشكل قاعدة للكفاحات قى نييلينبرنامج ملتسيسمح 

 بلد سيشاركون في إعداد 98ونشاطات الحركات اإلجتماعية للسنوات القادمة، إنه مسار دولي مجدد أين ممثلين من 

 .مخطط عمل سياسي للسيادة الغذائية
  

 حدث إعالمي  -
مناسبة فريدة للصحفيين لفهم لماذا ترفض جمعيات   )!التغذية (يشكل هذا الملتقى الذي يمس موضوعا حاسما 

المستهلكين تغذية عالمية وتطور أسواق محلية وما هي الدوافع التي تدفع بالفالحين إلى رفض الكائنات المغيرة 

وب ار لحماية المحيطات وكيف تناضل شعوراثيا وتخليد فالحة دائمة، الشيء الذي يقوم به الصيادين الصغ

لحق تسيير مصادرها كاألرض و الماء والمزروعات وتتعارض مع خوصصة هذه األخيرة و لماذا يدافع نديجينا األ

 ....الرعاة عن نمط حياتهم الريفي وينوعون في أنواع الماشية المحلية
  

ماع  للصحفيين بلقاء مدراء و أعضاء الحركات اإلجتماعية من كل القارات والس2007كما ستسمح أيضا نييليني 

لشهادتهم والفهم األحسن إلقتراحنا الخياري لتنظيم تبادالت مواد غذائية مبنية على إنتاج عائلي مستقل والذي نسميه 

   .السيادة الغذائية
   


