
CFS 2021/47/Inf.10 February 2021 
 

 

 
 

  www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة
NF095/A 

A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة
 واألربعون  السابعةالدورة 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/شباط   8-11

 بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 

 أصحاب املعايل والسعادة، 
 السادة املندوبون الكرام، 

 والزمالء األعزاء، حضرات الزميالت 
 حضرات السيدات والسادة، 

 
إين أرّحب ابلتقرير اجلديد الصاااااااادر عن ربريق ارفاء الرربيع املساااااااتوعل وقد  ّوتحد على وأش التحديد لا أياااااااار إليش التقرير 

 بشكل واضح حول احلاأة امللحة إىل تعزيز وتضاربر ربكران حول األمن الغذائي والتغذيةل 
ع   -إذ جيدر بنا توساايع ربنمنا لنمن الغذائي وللمسااارات الض تإضااي إىل تغذية أربضاال  ابلنساا ة إىل الرأال والنساااء والرضااّ

 واألطإالل كما جيدر بنا اعتماد إطار حتليلي وسياسايت للنظم الغذائيةل 
 ة إىل تإكري اسرتاتيجيل وإّن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية )الصندوق( يؤيد ابلكامل تذه النتائج واحلاأ

 2وال سااايما ا د   2030ويقدم التقرير اجلديد أدلة إضااااربية على أ نا، كمجتمع، ال النا متنيلإن عن مقاصاااد م ة عام  
من أتدا  التنمية املساااااااااااااتدامةل وى تذا دليل على أّن النظم الغذائية تواأش دموعة من التحدات املتصااااااااااااالة ابال اتات  

 لكامنة وراء تغيري النظم الغذائيةل الرئيسية للعوامل ا
ولقد أضاااااااااإح اجلائحة على التقرير طابعبا ملحبا بقدر أكف وأعلح  تائجش أوضاااااااااحل وعلى حد ما أاء ى التقرير حرربيبا  

 "يكلح األامة  داء للصحوة ومعاجلة التحدات املعقدة العديدة الض تعاين مننا النظم الغذائيةل"
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واملنتجن   املساتنلكنأعل النظم الغذائية أكثر قدرة على الصامود واالساتجابة الحتياأات  ولقد ابت من الواضاح ضارورة
على الساااواءل وابلنسااا ة إىل الإقراء، يعد الغذاء قويم وسااا يل عيشااانم على الساااواءل وال بد أن تكون النظم الغذائية منصاااإة  

 اد سلسلة القيمةل وعادلة ابلنس ة إىل منتجي األغذية ودنزينا وإىل اجلميع على امتد
وتذا يعين أعل تلك النظم الغذائية أكثر عدالة ومشولية وقدرة على التمكن واالحرتام و ددية وصاااااااحية ومغذية، إضااااااااربة  

 إىل كوهنا منِتجة وواربرة للجميعل 
ساااااااااااااقة على وتذا يقودان ب  يعة احلال إىل احلق ى الغذاءل لقد آن األوان اآلن لكي  ضااااااااااااااربر أنودان و تنيذ إأراءات مت

   اق النظم الغذائية ككّل و تومى درأة أكف من التنسيق لدع ت  يق السياساتل 
وإّن ار وط التوأينياة ال وعياة بشااااااااااااااا ن النظم الغاذائياة والتغاذياة تي مري مثاال على قادرة الشااااااااااااااراكاات على حتقيق  تاائج 

 ل إجيابيةل وإ نا  ت لع إىل اعتماد تذه ار وط التوأينية مالل تذا األس وع
ومثة حاأة ملحة إىل تإكري اسااااارتاتيجي ياااااري ة أن يرتاربق مع تدابري ملموساااااةل وال بد لنا من االاذ امأراءات الالامة من 

 من لق التضامن لا يكإل احلق ى الغذاءل 
وال بد لنا من أن  راعي بشااااكل مات احتياأات الإاات السااااكا ية األضااااعأل إذ ين غي أن تكون النظم الغذائية صاااااحلة  
ا، لا ى ذلك صااغار املنتجن والعّمالل إهنا مسااؤوليتنا ويعبا، كحكومات وق اع مات   ابلنساا ة إىل الإاات األيااد يميشااب

 على السواءل 
 حضرات السيدات والسادة،

 حة كوربيد تي أامة عامليةل لكننا ليسح األوىل ولن تكون األمرية على األرأحل إّن أائ
لاذا جيادر بناا العمال على فو أربضااااااااااااااالل وجياب حتويال النظم الغاذائياة للحاد من بصاااااااااااااامتناا الكربو ياة وا ااربظاة على التنوع 

حد سااواءل وجيب كذلك أن تكون ال يولوأي وأتمن أغذية صااحية وميسااورة الكلإة لسااكان املناطق احلضاارية والريإية على 
يااملة وعادلة ابلنسا ة إىل اجلميع على امتداد سالسالة القيمة، لا ى ذلك الإاات األياد يميشابا ى العادة لن ربينم النسااء 

 والشعوب األصلية والش اب وذوو امعاقةل 
ادة القدرة على الصمود والورباء ابلتزامنا ربمن مالل امأراءات املوّأنة واحلسنة التصميم،  ست يع حتويل النظم الغذائية وا 

 بعدم ترك أي أحد ملأ الركبل 
 

 يكراب أزيالب على حسن إصغائكمل


