)CET
 ،2020الساعة  10:30بتوقيت وسط أوروبا ((CET
ندوة خاصة لمنظمة األغذية والزراعة عن األغذية والتغذية في  25نوفمرب/تشرين الثاني ،2020

نداء عاجل لتحويل النظم الزراعية والغذائية من
أجل أنماط غذائية صحية للجميع
حــى قبــل جائحــة كوفيــد ، 19 -كان العالــم خــارج مســاار ال عــااء عــل اعولــم فــي العالــم لــو عــا  . 2030ف د انعكــس اتجــاه تراجــع عادلــج
اعياالــم فــي العاالــم فــي عــاا  ، 2014مطــي ب حــاا كاذالم ع وبلجــا مــن الــت اد  .وقــاد ا جــال اعولــم المزمــن ارت اا ب عــاا كلــغ  10ماليــن
نسامة العا الما ا وما ي ار  60مليون نسامة خال السانوا اخمس الما اية .وكان أكرث من  690مليون شاقص يعانون من ن ص مزمن
فــي األغذيــة فــي عــا  . 2019وتهدلــج جائحــة كوفيــد 19 -فــي مختلــف أرجــاء كوكبنــا كإ اافــة أكــر مــن  130مليــون نســامة ة حــل ة اعولــم
المزمن مع حلو ااية عا  2020ك عل عملها عل م اقمة أوجه الععف وعد المساواة في النظم الغذائية العالمية.
وتشــامل ا ركا الرئيســاية الكامنــة وراء ارت الــم اعولــم تلبــاا الــت لبــا المناخيــة والظــوا ر المناخيــة ال ســاو عــل اال ال اإلمدالجــا الغذائيــة و بــل
العيــش ،مــا يؤلجــي ة ارت الــم حالــج فــي أ عــار الموالــج الغذائيــة وت ل بهــا والحــد مــن ال درة عــل الحســو عــل األغذيــة ،مــا يؤلجــي ة تراجــع
جولجــة األنمــاط الغذائيــة وتنوعهــا .وأ لــج ازلجيالــج انعــدا األمــن الغــذائ والســاراعا المدنيــة ة تــآكل األمــن الغــذائ والتســابال اك ركولــج
اقتســاالجي عمــي  .وتثبــل حــاك التبــاوؤ والركولــج اكقتســاالجي ومــا يـراف هــا مــن خســارة لإليرالجــا وال وة الشـرائية ال درة عــل الحســو
عــل األغذيــة ،ك يمــا األوعمــة المغذيــة ،ك عــل تكالــي هــا األعــل نســابيبا .وقــد أببتــت جائحــة كوفيــد 19 -أاا صادمــة عالميــة النطــاا ك ااك تــا
تد اختالك في اال ال اإلمدالجا الغذائية وتؤلجي ة ت اقم الت او في المداخيل وتزيد من السعوكا اليت تو لجون الحسو عل األغذية.
وك ي تعــا التغلــا عــل اعولــم و اوء التغذيــة كميــع أشــاكاله اا فــي الــم ن ص التغذيــة والــن ص فــي المغذيــا الدقــي ة والــوزن الزائــد
والســامنةق ف ل تلمــن مــا يــك مــن أغذيــة للــب اء عــل قيــد الحيــاةم فمــا يلكلــه األشــاقا  -ك ايمــا األو ا  -يجــا أن يكــون مغذيبــا أي ب عــاا.
وتــع د جولجــة النمــل الغــذائ صالــة حــااة األايــة كــن األمــن الغــذائ والتغذيــة فيمــا تشــاكل األنمــاط الغذائيــة غــا الســحية بببــا أ ا يبــا
لألمراض غا المعدية.
و نــاك وفــرة مــن األغذيــة للجميــع فــي العالــم ونحــن نعيــش فــي عالــم ح نمبــوا اقتســاالجيبا ووفــرة غــا مســاب يــن ومــع الــم ك تـزا أوجــه
عــد المســااواة قائمــة .وة ن ارت الــم كل ة األوعمــة المغذيــة وعــد تيســار كل ة األنمــاط الغذائيــة الســاحية تجعلهــا كعيــدة المنــا عــن
عدلــج كبــا مــن األ ار .ةا يعجــر أكــر مــن  1.5مليــارا نســامة عــن تمــل كل ة نمــل غــذائ يللــم المســاتويا الالزمــة مــن المغذيــا األ ا يــة فــي حــن
أ ن  3ماليني نسمة عاجزون حىت عن تلمني أز د األنماط الغذائية السحية.

وة ن جائحــة كوفيــد 19 -اثاكــة نــداء قــوي ينــب هنــا ة مــد شااشــاة األمــن الغــذائ والتغذيــة .كمــا أاا تتيــح فرصــاة إلعالجــة ت ييــم ابــل معاعــة
ا ركا الكامنــة وراء اكتجــا ا وأوجــه عــد المســااواة كغيــة تويــل النظــم الغذائيــة اا يــك ل خ كل ة األوعمــة المغذيــة ويجعــل األنمــاط الغذائيــة
السحية ميسورة ك در أكرب.
ومــن شــالن التحــو عــل المســاتو العالــم ة أنمــاط غذائيــة صاحيــة أن يســااعد فــي عــد اك ًرار دبلجــا ة كرابــن اعولــم و اوء التغذيــة وأن يســاا م
أي ب عــاا فــي التــق يــف مــن وولــة تغــا المنــا  .ومــن شــالن تويــل نظمنــا الغذائيــة مــن أجــل توفــا أنمــاط غذائيــة صاحيــة ميســاورة الــكل ة أن د
مــن التكاليــف الســاحية المباشــارة وغــا المباشــارة كنســابة قــد تســال ة  97فــي المائــة وأن يــخ التكاليــف اكجتماعيــة كنبعابــا غــازا اكحتبــاس
الحراري من  41في المائة ة  74في المائة لو نة .2030
وتســالل ذه النــدوة العــاوء عــل ذا الــو اع المــل ح وتوجــه نــداء عاجبــا للنظــر مــن جديــد فــي كــي يــة تعزيــز معارفنــا وتوجيههــا وت يــز الــت كا
واإلجـراءا اككتكاريــة لتســاريع عجلــة تويــل النظــم الزراعيــة والغذائيــة وصاوكــب ة أنمــاط غذائيــة صاحيــة للجميــع .و وف يركــز عمــل فــري مــن
اخرباء المرموقني من قالجة العالم عل اعوانال ا دلجة التاليةم:
•الحسو عل أنماط غذائية صحية للجميع وصحة األ رة ولجور المرأة
•كي ية الوقاية من ال اقد والمهدر من األغذية كاعتبار ا ةجراء عاجالب
•كي ية ا تقدا اككتكار من أجل األغذية والزراعة
•ما الذي ن و كه لركل عملية تويل النظم الزراعية والغذائية المطلوكة ز اكقتسالج الكل اليت تن ذ ا البلدان

لامعألا لودج
10.30

ّ
ميسرة الجلسة
السيدة ياسمينة بوزيان ،نائب مدير مكتب االتصاالت ،منظمة األغذية والزراعة

14.05

عرض لشريط الفيديو
ما نعرفه عن االبتكار من أجل األغذية والزراعة

10.35

كلمة ترحيبية
للسيد شو دونيو ،المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

14.10

كلمة رئيسية
لصاحبة السعادة  - Josefa Leonel Correia Sackoالمفوضة لدى االتحاد األفريقي

10.50

عرض لشريط الفيديو
ما نعرفه عن الحصول على أنماط غذائية صحية

14.25

كلمة رئيسية
لفخامة السيدة  ،Cecilia Morelالسيدة األولى في شيلي

10.55

خطاب رئيسي
لجاللة الملكة  ،Máximaملكة هولندا ،المستشارة الخاصة لألمني العام لألمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل ألجل التنمية

14.40

كلمة رئيسية
لفخامة السيدة  ،Maria Juliana Ruizالسيدة األولى في كولومبيا

11.10

كلمة رئيسية
لصاحبة الجاللة ملكة بلجيكا ،مناصرة ألهداف التنمية المستدامة

14.55

حوار
ّ
ميسرة الحوار السيدة  ،Maria Helena Semedoنائب المدير العام ،منظمة األغذية والزراعة

11.25

كلمة رئيسية عرب الفيديو
لصاحبة السمو الملكي األمرية  ،Maha Chakri Sirindhornتايلند

11.40

حوار
ّ
ميسرة الحوار السيدة إسمهان الوافي -رئيسة العلماء ،منظمة األغذية والزراعة
الخرباء المشاركون في الحوار:
ّ
السيد  ،Lawrence Haddadالمدير التنفيذي للتحالف العالمي لتحسني التغذية،
ّ
والسيد  ،Francesco Brancaمدير قسم التغذية وسالمة األغذية ،منظمة الصحة العالمية،
العالمية ،والسيدة  ،Anna Larteyمديرة شعبة األغذية والتغذية ،منظمة األغذية والزراعة

12.30

عرض لشريط الفيديو
الفاقد والمهدر من األغذية

12.35

اسرتاحة الغداء

14.00

ّ
الميسرة
السيدة  - Beth Bechdolنائب المدير العام ،منظمة األغذية والزراعة

الخرباء المشاركون في الحوار:
السيد  ،Ousmane Badianeالمدير التنفيذي لـ Akademiya 2063
والسيدة  ،Shirley Tarawaliمساعدة المدير العام للمعهد الدولي لبحوث الماشية
والسيد  Grahame Dixieالمدير التنفيذي لشبكة Grow Asia
والسيد  ، Bukar Tijaniالمدير العام المساعد ،منظمة األغذية والزراعة

15.40

عرض لشريط الفيديو
إدراج األغذية والزراعة في خطط التعافي االقتصادية الكلية

15.45

كلمة رئيسية
للسيد  ، Máximo Toreroرئيس الخرباء االقتصاديني ،منظمة األغذية والزراعة

16.00

حوار
ّ
ميسرة الحوار السيد  - Laurent Thomasنائب المدير العام ،منظمة األغذية والزراعة
الخرباء المشاركون في الحوار:
السيد  Máximo Toreroرئيس الخرباء االقتصاديني ،منظمة األغذية والزراعة،
ّ
والسيد عارف حسني ،كبري الخرباء االقتصاديني ،برنامج األغذية العالمي،
ّ
والسيد  ،David Labordeباحث مزامل كبري ،المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

17.00

كلمة رئيسية
للسيد شو دونيو ،المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

المتحدثون:
السيد شو دونيو ،المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
جاللة الملكة  ،Máximaملكة هولندا ،المستشارة الخاصة لألمني العام لألمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل ألجل التنمية
جاللة الملكة  ،Mathildeملكة بلجيكا ،مناصرة ألهداف التنمية المستدامة
صاحبة السمو الملكي األمرية  ،Maha Chakri Sirindhornتايلند
صاحبة السعادة  - Josefa Leonel Correia Sackoالمفوضة لدى االتحاد األفريقي
فخامة السيدة  ،Cecilia Morelالسيدة األولى في شيلي
فخامة السيدة  ،Maria Juliana Ruizالسيدة األولى في كولومبيا
السيد  Máximo Toreroرئيس الخرباء االقتصاديني ،منظمة األغذية والزراعة

أعضاء فريق الخرباء:
السيد  ،Lawrence Haddadالمدير التنفيذي للتحالف العالمي لتحسني التغذية
ّ
السيد  ،Francesco Brancaمدير قسم التغذية وسالمة األغذية ،منظمة الصحة العالمية
السيدة  ،Anna Larteyمديرة شعبة األغذية والتغذية ،منظمة األغذية والزراعة
السيد  ،Ousmane Badianeالمدير التنفيذي لـ Akademiya 2063
السيدة  ،Shirley Tarawalمساعدة المدير العام للمعهد الدولي لبحوث الماشية
السيد  ،Grahame Dixieالمدير التنفيذي لشبكة Grow Asia
السيد  ،Bukar Tijaniمدير عام مساعد ،منظمة األغذية والزراعة
السيد  Máximo Toreroرئيس الخرباء االقتصاديني ،منظمة األغذية والزراعة
السيد عارف حسني ،كبري الخرباء االقتصاديني ،برنامج األغذية العالمي
السيد  ،David Labordeباحث مزامل كبري ،المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

ّ
الميسرون:
السيدة ياسمينة بوزيان ،نائب مدير مكتب االتصاالت ،منظمة األغذية والزراعة
السيدة إسمهان الوافي ،رئيسة العلماء ،منظمة األغذية والزراعة
السيدة  ،Beth Bechdolنائب المدير العام ،منظمة األغذية والزراعة
السيدة  ،Maria Helena Semedoنائب المدير العام ،منظمة األغذية والزراعة
ّ
السيد  ،Laurent Thomasنائب المدير العام ،منظمة األغذية والزراعة

