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  ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛

 .أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةللتقليل إىل أدىن حد من  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 PATRICK CARONكلمة السيد 
 رئيس اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء الرفيع المستوى

 المعني باألمن الغذائي والتغذية

 
 ،رئيسة اللجنة، سعادة السفرية قرناصالسيدة 

 السيد مدير عام منظمة األغذية والزراعة، جوزيه غرازيانو دا سيلفا،
 Gilbert Houngboالسيد رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

 ، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،David Beasleyالسيد 
 األمم املتحدة، لعام املساعد لدىاألمني ا، Fabrizio Hochschildالسيد 

 ،Kufuorفخامة الرئيس 
 معايل السادة الوزراء،

 أصحاب السعادة،
 السادة املندوبون الكرام،

 حضرات السيدات والسادة،
 شكراً سيديت الرئيسة.

 
 .رئيسية منشورات ثالثة إصدار بسبب خاص، بوجه اخلرباء لفريق باألحداث حافالً  العام هذا كان 
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- والتغذية لغذائيا األمن على ولتداعياهتا الغذائية للنظم عاملياً  مشنناداً  يعرضننان تقريرين األسننبوع هذا وسنننعر  
 اخلرباء لفريق الثانية ةاملذكر  عن فعبارة الثالث املنشننننور أما. التغذية موضننننوع الثاين يتناول فيما احلراجة، جمال أوهلما ويتناول

 .والتغذية الغذائي باألمن املتعلقة والناشئة احلرجة القضايا بشأن
 

 دامةاملسنننننت احلراجة" حول التقرير األربعاء يوم املشنننننروع فريق رئيس ،Terence Sunderland الدكتور وسنننننيقد م 
 هلذا واسنننننننننعاً  طاقاً ن اخلرباء فريق اعتمد وقد. املاضننننننننني حزيران/يونيو شنننننننننار يف أطلق الذي" والتغذية الغذائي األمن لتحقيق
 ليقد م الغابات زالةإ على املقتصنننر الرتكيز ختطى كما  أيضننناً، الغابات خارج األشنننجار وإمنا فقط الغابات يشنننمل فلم التقرير

 .والتغذية ئيالغذا األمن يف الزراعية واحلراجة واألشجار للغابات املباشرة وغري املباشرة املسامهات كافة  عن شاملة رؤية
 

 ظامالن خدمات توفر وهي الناس، من للعديد العمل وفرص والدخل الغذاء الزراعية واحلراجة األشننننننننننننننجار تؤم ن 
 إذ ،"الغابات" بشننننأن التقرير وإن  . ومعتقداهتم البشننننر ثقافات من يتجزأ ال جزءاً  تشننننك ل أهنا كما  األسنننناسننننية اإليكولوجي

 والزراعة ،(2014 عام يف) املائية األحياء وتربية األمساك مصننننننايد بشننننننأن اخلرباء لفريق السننننننابقني التقريرين خطى يف يسننننننري
 على اسنننننننيم ال متكامل، هنج وإىل احملدودة الطبيعية للموارد املسنننننننتدامة اإلدارة إىل يدعو ،(2016 عام يف) احليوانية والثروة

 .الطبيعي املنظر مستوى
 

 ظمالن" بشننأن اخلرباء فريق تقرير بتقدمي Jessica Fanzo الدكتورة اخلرباء لفريق التابع املشننروع فريق رئيسننة وسننتقوم 
 األوىل فللمرة: رالتقري هذا إزاء فياا واملشنننننننننننننناركني اللجنة أعضنننننننننننننناء جلميع العالية للتوقعات مدرك وأنا". والغذائي ة التغذوي ة
- والسنننننمنة ائدالز  والوزن الدقيقة املغذيات ونقص التغذية نقص أي- أشنننننكاله بشنننننى التغذية سنننننوء اللجنة تناقش سنننننو 

 .تالكاملس وسلوك الغذائية، لبيئةوا الغذائي، النظام إمدادات فياا مبا-كافة  الغذائية النظم عناصر وستتناول
 

 الغذائي باألمن ملتعلقةا والناشئة احلرجة القضايا" بشأن اخلرباء لفريق الثانية املذكرة اجلمعة يوم سأقد م اخلتام، ويف 
 ومؤسسات خلرباءا من العديد فياا شارك األدلة على وقائمة شاملة عملية نتيجة هي االستشرافية املذكرة وتلك." والتغذية
 اجملاالت من لسننننلةسنننن إىل الوثيقة تلك وتشننننري. للجنة املسننننتقبلي العمل برنامج يف املسننننامهة أجل من العامل، حول املعار 
 النزاع والريفية؛ حلضننننريةا للتحوالت املرتابط املصننننري مثل: حمتملة هنج يف تسنننناهم وقد مجيعاً، اهتمامنا تسننننتدعي اليت احلرجة

 القابلة اإليكولوجية ةالزراعي النُنُاج والبيئية؛ االجتماعية التكاليف تراعي اليت التجارة واالسنننننننننتبعاد؛ املسننننننننناواة عدم واهلجرة؛
 احليوي بالتنوع تعلقي ما يشننننننمل مبا واملعار  التكنولوجيا بني التكامل حتسننننننني توقعاً؛ األقل الظرو  مع السننننننريع للتكيف
 .اليقني عدم يكتنفاا اليت للبيئات تستجيب اليت للحوكمة الشاملة واألشكال االستجابة والوراثي؛

 
 قوية نظر وجاة دميق" والتغذية الغذائي األمن" منظور أن على اخلرباء فريق تقارير وكافة الثانية املذكرة هذه وتدل 

 وعلى فمثالً . نفسه مالكال املنصب هذا يف سبقين من قال وقد. ملموسة بطريقة أبعادها بكافة املستدامة التنمية مع للتعاطي
 السياسي املنتدى قبل من املستدامة التنمية أهدا  من 2 اهلد  استعرا  يف 2017 سنة الفريق ساهم اللجنة، دعم سبيل
 مسننامهته فإن رباء،اخل فريق منشننورات كافة  من املسننتخلصننة االسننتنتاجات على وبناء. املتحدة األمم مقر لدى املسننتوى الرفيع

 .كاملة  صفة على وأشدد- كاملة  2030 عام خطة لتحقيق فاعلة كوسيلة  املستدامة الغذائية النظم أمهية أبرزت قد
 

*** 
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 املشاركون ااوأي األعضاء حضرات. املتواصلني ودعمك اهتمامك على الشكر خبالص إليك أتقدم الرئيسة، سيديت 
 .التوجياية اللجنتا رئيساً  بصفيت األخريتني السنتني هاتني اللجنة خبدمة تشرفت لقد اللجنة، يف املوقرون

 
 الرتحيب وأود   يااف ملشننننناركيت ممنت وأنا. االجتماع هذا هناية يف املاام بتسنننننلم جديدة توجياية جلنة تقوم وسنننننو  

 يف املسامهة هبد  ،والعلوم السياسات بني العاملي احلوار يف أكرب بصورة معام املشاركة إىل أتوق الذين اجلدد بزمالئي هنا
 .التغذية وسوء اجلوع مكافحة

 
 فريق عمل يف املشنننناركني املصننننلحة وأصننننحاب العلميني اخلرباء كافة  بالشننننكر ألخص الفرصننننة هذه اسننننتغنام وأود 

 .ملموسةً  حقيقةً  جداً  الفريد العمل هذا جيعلون الذين املوارد، يف الشركاء عن فضالً  العامل، حول اخلرباء
 

 شكراً على حسن إصغائكم. 


