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للتقليل إىل أدنى حد من أثرها  من منظمة األغذية والزراعة (، وهذه هي مبادرةQRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 www.fao.org موقع املنظمة وميكن االطالع على وثائق أخرى على  البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 األربعونو احلادية الدورة

 "يف األمن الغذائي والتغذية أثر فارقإحداث "

 1034أكتوبر/تشرين األول  38-31روما، إيطاليا، 

 ،PER PINSTRUP-ANDERSEN بيان الربوفسور

  رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 
 

 Verburgسعادة السفرية سيدتي الرئيسة، 

 أعضاء املكتب واجملموعة االستشارية للجنة حضرات

 أصحاب السعادة

 يانو دا سيلفازالدكتور جوزيه غرااملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، 

 Thomas Gassممثل األمني العام لألمم املتحدة، الدكتور 

 Michel Mordasiniنائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتور 

 Ertharin Cousinاملدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، الدكتور 

 معالي الوزراء

 املندوبني واملراقبني املوقرينحضرات 

 ةحضرات السيدات والساد

 

للجناة التوجييياة لفرياق    ًا بصاف  رئيسا  أن أخاطب جلنة األمن الغذائي العااملي )اللجناة( ألوم مارة     يسرني ويشرفين

لجناة  ال(. لقد انقضت مخس سانوات مناذ إصاال     اخلرباء اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية )فريق

العمال علاى    بدأتقد  Swaminathanييية السابقة برئاسة الربوفسور ال  أنشأت فريق اخلرباء. وكانت اللجنة التوج

 التقارير ال  صدرت هذا العام. 
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امسحاوا لاي أن   اآلن يف وقت الحق اليوم بالنياباة عان فرياق اخلارباء. و     شاريع التقاريرمب الفرق املعنيةرؤساء وسيعرض 

 ق لدقائق قليلة إىل بعض الرسائل األساسية.طّرتأ

 

 األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةد يمصا

 

األمن املعاين با  إىل اجملتماع الادولي   بالنسبة  طراخلناقوس فيي تدق مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  يف ما خيص

حبا  وحاوار وإجاراء     بالنسبة إىل أي كبريةيكتسبان أهمية  يماانتاجوالغذائي، فمصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

حتسني تناّوع النظاام الغاذائي واحلاد مان الانقص يف       فضاًل عن يرمي إىل احلد من الفقر وحتسني األمن الغذائي والتغذية 

. وهلذا السبب، تستحق مصايد األمساك اهتمامًا أكارب  أهّم املشاكل املاثلة أمامنا اليوم أحدىاملغذيات الدقيقة الذي ميّثل 

األمن الغاذائي  با  املتعّلقاة  بعااد األق ح. ويف الوقات عيناه، تسات   يةلى مستوى السياسات اخلاصة باألمن الغذائي والتغذع

عارب   معااً ويتعّين علينا العمل  والتغذوي املزيد من االنتباه على مستوى السياسات اخلاصة مبصايد األمساك واحمليطات.

إىل لمضي قدمًا بالنسابة  ل سباًلسبب وراء ذلك ويقرت  الليل شامل يظير التقرير على حت هذه احلدود القطاعية. وحيتوي

بتنمياة تربياة األحيااء املائياة والتجاارة واحلماياة        املتعلقاة من املساائل   جمموعة بشأنمجيع أصحاب املصلحة املعنيني 

 احلوكمة وما إىل ذلك. جتماعية واملساواة بني اجلنسني واال

 

 يف سياق النظم الغذائية املستدامة األغذيةالفاقد وامليدر من 

 

ال واملساتدامة.   ةيف ساياق الانظم الغذائيا    األغذياة االنتقام إىل التقرير اآلخر املتعّلق بالفاقد وامليادر مان   امسحوا لي اآلن 

 21خاالم مار ر رياو      2102 العاام لألمام املتحادة عاام     نييغيب عنكم أن حتدي القضاء على اجلوع الذي أطلقه األم

 .تامبشكل ستدامة املغذائية النظم وبالأهدافًا متعّلقة بالقضاء على الفاقد وامليدر من الغذاء  يشمل

 

ولقد بذلنا جيادًا خاصاًا   ارتباطًا وثيقًا.  من املسائل املعقدة واملرتبطة الغذائي والتغذوي والنظم الغذائية املستدامة إن األمن

نظام   على املديني القصري والطويل بغيااب ميكن حتقيق األمن الغذائي والتغذية اجليدة  واللتصّور العالقة القائمة بينيما. 

ماا مان تنمياة مساتدامة بغيااب األمان الغاذائي         مة األغذية والزراعة:. وكما سبق وقاله املدير العام ملنظغذائية مستدامة

الانظم  واألمان الغاذائي والتغذياة    كل من ب يكتس. وهلذا السبب ينفصل أحدهما عن اآلخرفاألمران ال والتغذية اجليدة. 

 . وأ نى أن نتطرق إىل هذا املوضوع غدًا. 2102بالغة يف خطة التنمية ملا بعد عام  الغذائية املستدامة أهميًة

 

النااس   عاماة  تتوجاه إىل املساألة  ياذه  استدامة النظم الغذائية. ف عدملمدخاًل يسيل فيمه يوّفر الفاقد وامليدر من األغذية 

 وسايلة عملياة  رتا  تقريرناا إىل اقا   ياد  املسألة معّقدة. وي يًا وسياسيًا واسع النطاق. غري أنإعالم وقد استقطبت اهتمامًا

للفاقاد وامليادر مان األغذياة     اخلاصاة بالساياقات    سباباألمجيع أصحاب املصلحة بيد  فيم للمضي قدمًا بالنسبة إىل 

تقييم احللوم احملتملة وتكييفيا إىل جانب التوصل إىل اتفااق بشاأن سابيل املضاي      بيد  ال  غالبًا ما تكون مرتابطة،

 قدمًا معًا لتنفيذ هذه احللوم. 
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 والناشئة القضايا اهلامةمذّكرة بشأن 

 

املتعّلقاة بااألمن    والناشائة  القضايا اهلامةمذّكرة بشأن  طلبتم منا أن نقوم بإعدادخالم شير أكتوبر/تشرين األّوم املاضي، 

 ذا الغرض. هلعملية علمية ابتكارية  اعتقدنا أنهبلورنا ما الغذائي والتغذية. ولقد 

 
منصاب نائاب رئايس اللجناة التوجييياة       شاغلت ، ال  Rahmanianنائب رئيس فريق اخلرباء، السيدة  أنويسّرني 

ساتتوىل ميماة    كرئيس للفريق،من عملي األوىل  السنةخالم  مبثابة مرشد شخصي لي كانتوال   ،اخلرباءاألوىل لفريق 

 العمل الذي تقومون به من هذه املذكرة. أن يستفيد ونتمنىعرض املذكرة عليكم يوم األربعاء املقبل. 

 

 املياه واألمن الغذائي

 

امليااه واألمان الغاذائي. العمال جاار  علاى قادم وسااق.          عان اآلن دعوني انتقل للحدي  عّما نقوم به حاليًا، أي التقرير 

مل ينجاز  عمال   وضاع وسيكون جاهزًا لطرحه على طاولة النقاش خالم اجتماع السنة املقبلة. وغالبًا ما يارتدد العلمااء يف   

 صالنا إلياه  نطلعكم علاى ماا تو   ومن ثّميي البح  لنن يف حالنادعونا " العلماء يقومحتت جمير الرأي العام والنقاد فبعد 

واالنفتاا  أماران أساسايان     لعلمياة أن الشامولية ا نظان   نحنفا فريق اخلرباء ال يشاطر هاذا الشاعور.    غري أن". من نتائج

العمل  يف راغبجودة املنتج النيائي. لذا نطلب احلصوم على مدخالت من القاعدة املعرفية ومن أي شخص  بالنسبة إىل 

ليتمكن جمتمع املعرفاة األوساع نطاقاًا مان      بنا اخلاص متا  على املوقع االلكرتوني مشروع التقرير بشأن املياهإن معنا. و

ذلك. باملباشرة والراغبني يف بعد  وامل يساهم الذين بالنسبة إىل ت األوانذات الصلة. ومل يف التعليقات واملقرتحاتب التقّدم

هاذه   لتعليقات واملقرتحاات الصاادرة عان   بتمّعن يف اوخالم اجتماعنا املزمع عقده الشير املقبل يف بوينس أيرس، سننظر 

 املشاورة. 

 

. ونظرًا إىل أناه    ومدى أهميتيا ذه املرسسةثل همل الطبيعة اخلاصةمن العمل كرئيس لفريق اخلرباء، أدركت  سنة وبعد

تضاارب يف املصاا .    بعيادًا عان أي   اجناز العمل اجليد قبل انضمامي إىل فريق اخلرباء، ميكنين أن أنّوه جبودة العمال 

ر توليد الرباهني امليماة لعملياات اذااذ القارارات     فيو ال ييّس، يكن لي فيه أي دور ملالذي  تصميم الفريقإىل وبالنسبة 

ذتلا    غالباًا ماا   الاذين أصاحاب املعاار  واجملموعاات     املعنيني من القائمة على أسس علمية فحسب، بل يشمل كل

 فرياق لتقاارير الصاادرة عان    أعتقاد أن ا وتفااهم مشارتك.   إىل وذلك بيد  التوصل ، بشكل كبري أراؤهم ووجيات نظرهم

لعمال  ا مان  أعبااء  هائلاةً  أن يعين أيضاًا  ما  مجاعي وعلميو بعمل مفتو الفريق  فيقومتكتسي طابعًا خاصًا جدًا.  اخلرباء

 . Vincent Gitzأمانتنا ال  يرتأسيا السيد  تقع يف ميل زمنية قصرية على عاتق

 

مبا يف ذلك تكالي  الرتمجة. ونتقّدم بالشاكر إىل اجلياات املا اة     يف املائة 011بنسبة ارج امليزانية يق من خروميّوم الف

 تازداد ونظن أن املعرفة بشأن الفريق وماا ينتجاه    العمل. للتمكن من مواصلةاملستقبل اهتمام الشركاء يف  يزدادونتمنى أن 

 . بيا إلينا تبعثون. وهذه رسالة إىل حتقيقهاللجنة تسعى ي ذال مجالياألثر اإل إحداث يم يفمبا يس
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 ّثال يف   ًاأماور  ،والتغذية اجليدة للجمياع  ،واألمن الغذائي ،العامل املتحرر من اجلوع يشّكل الرئيسة، يف اخلتام سيدتي

 نرمن بوجاود نراه يف تقاريرنا، تتعدد السياقات وذتل  املقاربات، ولكننا  وهدفًا مشرتكًا لنا. وكماعلينا واجبًا آن واحد 

تقاارير عملياة موّجياة  او احللاوم       لوضاع هلاذا السابب نباذم قصاارى جيادنا      و. أساسية هى وحادة اهلاد   وحدة 

هذا العام دعمًا للجنة األمن الغاذائي العااملي لتحقاق     نقدمياال  يشّكل التقريران واملذكرة بصدق أن  ونأملوالسياسات. 

 السات األخارية الا    لعاوا علاى التقاارير    . وأ نى كذلك أن تطَّاآلن هذا اهلد  املشرتك بلوغيف  طموحيا النبيل املتمّثل

 بعاد مناقشاتيا. ولكانين    الار  التقاارير علاى    وضع  وثمة ميل ف .أهميتيا من حي  احملتوى والتوقيتما زالت ّليا 

 اليوم. كليا على صلة وثيقة بالواقعمازالت  يذه التقاريرفإىل إلقاء نظرة أخرى علييا.  أدعوكم

 

 عضاء واملشاركني يف اللجنة على ما لقيناه منكم من دعم وتشجيع. الرئيسة ومجيع األ يشكرًا جزياًل سيدت


