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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعونبعة الدورة السا

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021 باطش/فرباير 8-11

  رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوىبيان 
 

 املبعوث اخلاص، املندوبون املوقرون،حضرة السيد املدير العام، 

، (فريق اخلرباء) فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذيةلنيابة عن ، اباقدم رمسي  أأن  ين دواعي سرور إنه مل
 ".2030"األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عاملية حىت عام الصادر عن فريق اخلرباء بشأن  15التقرير رقم 

ديل أود أن أغري أنين ، Jennifer Clappورئيسة فريق املشروع، الربوفيسورة  ةالرئيسي املؤلفةتقدمي وسنستمع إىل عرض من 
 ر.التقريتقدمي خلفية ببعض املالحظات ل

الذي منذ اإلصالح األخري تقريب ا سنوات  10لوقوف على حماولة لشيئ ا ما. فقد شّكل من الواضح أن هذا التقرير خمتلف 
لالطالع ، و يف ما حدث مؤخر ا من مستجداتحماولة لتقييم والنظر . وحقيقة األمر أنه للجنة وآخر أزمة غذائية كربىشهدته ا

 املستدامة. التنميةمن أهداف  2دف اهل خيصيف ما ال سيما ، و 2030 خطة عامحنو حتقيق هبا تقدم الطريقة اليت نعلى 

نا ال نسري يف االجتاه أنّ فريق اخلرباء تقرير بّّي اليوم، ياليت مت اإلدالء هبا خرى األة فتتاحيّ الالحظات ااملوكما مسعنا من 
اليت نتخبط فيها املشكلة نشوء حىت قبل  أصال  نسري يف هذا االجتاه، ، ومل نكن2030عام خطة أهداف  الصحيح لتحقيق

تغيري إحداث نحن حباجة إىل فا: كاملعتاد لن يكون كافي  عمال  األ . وإن تصريف19-املتمثلة يف تفشي جائحة كوفيدا و حالي  
. ءالغذااألولوية للحق يف سناد إيف كمن يوأود أن أشري إىل أن اإلطار املفاهيمي الشامل للتقرير  .منا الغذائيانظيف يل حتوّ 

لألمن  يةوالسياسات يةألطر املفاهيملحتديث  اليت يتألف منها، إجراء قسام األربعة الرئيسيةاأليف فريق اخلرباء،  يقرتح تقريرو 
، جيعلنا السبب الذي Clapp ةالربوفيسور وضح لكم تسو  –التمثيل واالستدامة  يإلضافة بعدخاصة الغذائي والتغذية، و 

 للغاية. امهم  مر ا أفريق خرباء، نعترب ذلك ك

فرص هو متاح من ّما عا أيض   ، ولكناجتاهات وحتدايتّما هو سائد حالي ا من عرصّي و ممتاز على قسم التقرير توي وحي
 ت.استنتاجات وتوصياعن  وبعد ذلك اتالسياسيف جمال توجيهات اللثام عن لتقرير يط اومي ة.تملة يف النظم الغذائيحم
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 االنتقال من الرتكيز يف اجملال األول . ويكمن يلتغيري حتوّ بّّي ضرورة إحداث ت ،لتغيريلرئيسية  يةياساتسربعة جماالت ومثة أ 

عن النظر إىل األمن ته. وينبغي لنا أن ننأى أبنفسنا برمّ لنظام الغذائي يف ال جذري حتوّ إحداث ، إىل حسبف على اإلنتاج
 له.جلوع وسوء التغذية جبميع أشكاعالقتهما ابوالتغذية من حيث ية غذنظر إىل األينبغي لنا الو  ع.اجلو منظور الغذائي من 

اعرتضت اليت شاكل املا ال يرقى إليه الشك أن ممّ فة. األمن الغذائي والتغذية مسألة قطاعياعتبار التوقف عن كما ينبغي لنا 
وقف ترمي إىل صحة يف جمال صياغة سياسة ، لدى أيض ا من األمهية مبكانمتنا أنه علّ  19-جراء جائحة كوفيدسبيلنا 
لنظر يف اجلوانب الشاملة لعدة  افعال  يف احلسبان، إذ ينبغي  السياسة الزراعية والغذائيةأخذ ، هذه اجلائحة انتشار
بعّي ، لكي أتخذ على حدة سياقبكل  خاصةالسياسات ينبغي أن تكون جيب أاّل يغيب عن ابلنا أن ، اوأخري   ت.قطاعا

 .والتحدايت، مبا يف ذلك يف حاالت األزماتلسياقات لاالعتبار التنوع الكبري 

يف السياسات لتحقيق أهداف تحفيزية الت والتغيريات القرير على التحوّ ها يف التعرضز نظرية التغيري اليت نيتركينصب و 
 .أفضل بشكلالتنمية املستدامة 

شارت أسبق وأن ، وأعتقد أن بعض املالحظات االفتتاحية األخرى يةظروف التمكينلويتعلق اجملال األخري من التوصيات اب
 حباجة  نحنو . لأفضبشكل  يف النظام الغذائيالتغيريات القدرة على رصد االنتقال إىل علينا يتعّي و  ا.أمهيتهإىل مدى 

، السائد عن كثب لوضعامتابعة ، وكذلك تملةاحمللتغيريات ابوالتنبؤ التوقع على ين ادر قكون نلكي ذج االنموضع لإىل نظم 
 ت.صياغة السياساعند أمر ال غىن عنه وهو 

 ،قضاايثيقة إبعداد و آذار /يف مارسقام فريق اخلرباء على األمن الغذائي والتغذية،  اوأثره 19-ابلنسبة إىل جائحة كوفيدو 
إطار املنبثقة عنها تطبق السياسات يف جمال توصيات إن ال، و ائحةتطور اجلإبراز حالة هبدف أيلول /يف سبتمرب هاحتديث مت

 الصادر عن فريق اخلرباء. 15تقرير رقم ناوهلا الاألربعة اليت ت يةالتحوالت السياسات

ومن الواضح  ،2021 مم املتحدة للنظم الغذائية لعامقمة األابلعمل بشكل وثيق مع فريق اخلرباء م التز ابشيد أأن أود  ،وأخريا  
النظم يف ل حتوّ إحداث من أجل  السياساتجمال التغيريات يف الفريد للجنة ونظامها الشامل ملعاجلة عّي ابهليكل أننا سنست

 ة.الغذائي

حنن الذين  امجيع  إىل فريق اخلرباء وابلنسبة إلينا  للغاية ابلنسبةذه الفرتة فرتة صعبة ه تكان  سبقت اإلشارة إليه، لقدوكما 
فريق لجنة التوجيهية لليف األعضاء احلاليّي خاص اب شيد بشكلأود أن أمن هذا املنطلق، و . افرتاضيةسياقات جنتمع يف 

 خالل فريق اخلرباء على عاتقها من عمل أمانة مبا أخذته ، وكذلك اتمسامها قدموه من السابقّي ملء عضااألو اخلرباء 

 .هذه الفرتة

 على حسن إصغائكم.شكر ا و 


