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الدورة الثالثة واألربعون
"إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 21-17 ،أكتوبر/تشرين األول
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كلمة السيد  ،PATRICK CARONرئيس اللجنة التوجيهية
لفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية
السيدة رئيسة اللجنة ،سعادة السفرية قرناص
السيد مدير عام منظمة األغذية والزراعة ،جوزيه غرازيانو دا سيلفا،
السيد رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،Kanayo Nwanze ،
السيدة مساعدة املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،Elisabeth Rasmusson ،
عزيزيت ،Deborah
معايل الوزراء،
أصحاب السعادة،
السادة ممثلو البلدان،
أصحاب املصلحة املتعددون يف جلنة األمن الغذائي العاملي،
سيدايت وساديت،
أود اإلعراب عن شكري لك سيديت الرئيسة ،إلعطائي الكلمة.
كما نعلم وتعلمون ،يش ك ك تكل اعتماد خطة التنمية املسك ككتدامة لعام  2030واتفاق باريس ،إطاراً تارخيياً لتناول مس ك ك لة التنمية
املسككتدامة وتغري املنا  .وتعترب هذه اجللسككة االاتتاحية ارصككة لندرمي كيل ميكن لعملنا يف اللجنة أن يسككاهم يف هذا الزخم
املشوق للغاية.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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تناول التقرير الثالث لفريق اخلرباء حول تغري املنا يف عام  2012بص ك ك ك ك ككورة مباش ك ك ك ك ككرة مس ك ك ك ك ك ك لة تغري املنا وت ثرياته يف األمن
الغذائي ،ايما تناولتها بص ككورة غري مباش ككرة تقارير س ككابقة لفريق اخلرباء ،لا ايها التقارير حول تقليف األس ككعار يف عام 2011
وحول الوقود األحيائي (عام  )2013وتقرير العام املاضي حول املياه.
وباملثل ،احتلت التنمية املسك ك ك ككتدامة ب بعادها املختلفة مكانة مركزية يف معظم تقارير اريق اخلرباء .اإن التقريران حول احلماية
االجتماعية ( )2012وزراعة أصك ك ك ك ككحاب احليازات الصك ك ك ك ككغرية ( )2013قد تناوال مباشك ك ك ك ككرة األبعاد االجتماعية واالقتصك ك ك ك ككادية
لالسككتدامة ايما أن االسككتخدام املسككتدام للموارد الطبيعية قد احتل مكانة مركزية يف التقارير حول حيازة األراضككي ()2011
والفاقد واملهدر من الغذاء ( )2014واملياه يف العام املاضي.
تتناول تقارير عدة لفريق اخلرباء مسك ك لس االس ككتدامة وتغري املنا من وجهة نظر قطاعية كذلك ،مثل التقرير بشك ك ن املص ككايد
املسك ك ك ك ك ك كتككدامككة وتربيككة األحيككاء املككائيككة لتحقيق األمن الغككذائي والتغككذيككة الككذي أطلق يف عككام  .2014أمككا تقرير التنميككة الزراعيككة
املس ككتدامة من أجل قيق األمن الغذائي والتغذية أي أدوار للثروة احليوانيةذ الذي س ككيقدم بعد مهر اليوم ايس ككل ال ككوء
أوالً على ض ككرورة س ككا كفاءة املوارد ،وثانياً تعزيز القدرة على الص ككمود ،وثالثاً ض ككمان املس ككنوليةااإلنص ككا االجتماعيا
ولكن بطريقة متكاملة .وال يزال من املتوقع صككدور التقرير بش ك ن احلراجة املسككتدامة من أجل قيق األمن الغذائي والتغذية
يف عام .2017
واحلقيقة أن كااة تلك التقارير قد أبرزت بصورة متسقة األواصر الوثيقة با الزراعة ونظم األغذية والبيئة وتغري املنا والرااه
واإلنصا والعدل االجتماعيا والصحة البشرية والبيئية والطاقة واالستقرار السياسي .وهي تدعو إىل تغيريات أساسية يف
كل من الزراعة ونظم األغذية من أجل سك ك ككا األمن الغذائي والتغذية .ومن ش ك ك ك ن التغيريات من هذا احلجم أن تشك ك كككل
وس ك ك ككيلة قوية حي للتعاطي مع خطة  2030بكاملها وللتص ك ك ككدي للفش ك ك ككل الذي تف ك ك ككلت باإلش ك ك ككارة إليه ح ك ك ككرة الدكتور
غرازيانو دا سيلفا.
وباالرتكاز على كل ذلك العمل ،يبقى اريق اخلرباء مسكتعد ليقدم ،عند املقت كى ،التحليل واملشكورة العلميا القائما على
املعار من أجل تنفيذ هذه اخلطة العاملية.
لننظر أي اً إىل املسامهات املقبلة لفريق اخلرباء يف أعمال اللجنة.
افي أعقاب املنمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية الذي عقد يف روما قبل س ك ك ككنتا ،واعتماد خطة  2030العام املاض ك ك ككي ،ايما يتعلق
خصككيص كاً وليس حص كراً با د  2من أهدا التنمية املسككتدامة الذي سككيقوم املنتدى السككياسككي رايع املسككتوى باسككتعراضككه العام
املقبل يف نيويورك ،طلبت اللجنة إىل اريق اخلرباء إعداد تقرير بشك ن التغذية ونظم األغذية ليقدم يف أكتوبراتشكرين األول ،2017
حبسك ك ككيف ما ذ تكرتنا سك ك ككيديت الرئيسك ك ككة .حيرز اريق املشك ك ككاريع التابع لفريق اخلرباء تقدماً جيداً وديعكم مدعوون إىل املسك ك ككامهة يف
املشاورة اإللكرتونية املفتوحة بش ن النسخة صفر الس ستبدأ بعيد اختتام أسبوع اجللسات العامة هذا.
من أجل إبالغ برنامج العمل املقبل متعدد السك ك ك ككنوات للجنة ،طليف إىل الفريق كذلك أن يصك ك ك ككدر حبلول  2017مذكرة أخرى
حول الق ايا احلرجة والناشئة لألمن الغذائي والتغذية .وسو تندرج هذه العملية الثانية يف اإلطار الشامل خلطة عام .2030
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وقد وجه اريق اخلرباء دعوات مباشرة إىل ما يقارب  200منسسة علمية حول العامل للمشاركة يف هذا العمل الذي يق ي
بتحديد الق ككايا احلرجة والناشككئة .وقد مت إطالق عملية اسككتفسككار إلكرتونية مفتوحة كذلك هذا الصككيل .ومن أجل تعزيز
مشولية العملية ،وبناء على ما طلبه بعض أص ك ك ك ك ك ككحاب املص ك ك ك ك ك ككلحة ،تقرر متديد املهلة األخرية لعملية التش ك ك ك ك ك ككاور حي اية
أكتوبراتشرين األول.
أود أي ك ك كاً ش ك كككر كااة العلماء وأص ك ككحاب املص ك ككلحة ال ك ككالعا يف عمل اريق اخلرباء .اإن جهودهم قد عززت قناعس ب ن
املعراة العلمية واملعار املتنوعة ،باإلضككااة إىل أمهيتها يف تصككميم التكنولوجيات ،هي مكونات أسككاسككية يف تسككلي ال ككوء
على نقاط االختال وتنوير اجلدل الس ككياس ككي و ديد املس ككائل احلرجة والناش ككئة الس س ككيتوجيف التص ككدي ا يف املس ككتقبل
القرييف .اإن عام  2030ليس ببعيد.
وأود أن أخص بالشكككر كذلك شككركاء املوارد حلسككاب األمانة اخلاص بالفريق منذ عام
وارنسا وآيرلندا والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة.
شكراً على االهتمام والدعم ،سيديت الرئيسة ،وشكراً للجميع.
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