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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة الثامنة واألربعون )اخلاصة(

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021يونيو/حزيران  4

 رئيس جلنة األمن الغذائي العامليبيان 
 
 
 ة،صحاب السعادأ

 املوقرون،املندوبون 
 ،األعزاء األصدقاء والزمالء

 ،السيدات والسادةحضرات 
 

 افتتاحمبناسرررررررربة رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي وأن أخاطبك  اليوم ابعتباري ك  اليوم يلإأن أنضرررررررر  وري سرررررررر  من دواعي 
 .اخلاصة الثامنة واألربعني دورتناأعمال 

 
وهذا إن دّل على شرري  ، 2021لجنة خالل عام الواحدة من ثالث جلسرراع عامة تنظم ا سررتكون اليوم هذا جلسررة إن 

 .افي ا مجيع  تخبط غري العادية اليت ن لظ وفا لىيدّل عفإمنا 
 

عمل  مل يتوقف، 19-ج ا  تفشرررررررررررررري جائحة  وفيدتأخري وأتجيل املواعيد الن ائية العملياع و التحدايع الكثري من ورغ  
 ا هو عليه يف الوقت ال اهن.أ ث  أمهية مّ سبق أن  ان ومل ي قطّ  لجنةال
 
القوة والف ص اليت و ذلك مواطن ، احملدقة املخاط و اهلشرررررررررررررراشررررررررررررررة أوجه ن عاللثام ابلفعل  19- وفيدماطت جائحة  قد أو 

 .النظ  الغذائية العاملية تتخّلل
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، اليت حنن هنا اإليكولوجية وغريها من الن ج املبتك ةهنج الزراعة بشرأن اع السرياسر اللجنة على مسرتو  تسراه  توصرياعو 
 .أفضلتأهب على حنو الصدماع يف املستقبل والاحليلولة دون وقوع يف  ،ق ارهااليوم من أجل إ

 
، وقادرة على الصمود ية مستدامة ومتنوعةئنظ  زراعية وغذاإىل االنتقال فيز أمهية حتمد  تؤ د وواقع األم  أن هذه النظ  

 .بعادها الثالثة: االجتماعية واالقتصادية والبيئيةأبأمهية إدماج االستدامة  و ذلك
 
 على مسررتو التوصررياع  خبصرروصاملفاو،رراع على أاير، مايو/ 25األسرربوع املا،رري، يف خالل  ،ارمسي  سرردل السررتار قد أ  و 

 .بشأن هنج الزراعة اإليكولوجية وغريها من الن ج املبتك ةاع السياس
 
دور ا،ررررررررررررطلع بقد ف. قتدرة، بط يقة مYaya Olaniranاملق ر، السررررررررررررفري خاض غمارها قد  انت رحلة طويلة ومعقدة ل

 .ب وح من الثقة املتبادلة والتعاونالتقدم ومساعدتنا على  اعاملطبّ يف جتنب رئيسي 
 
 .السياساع يف الوقت املناسبعلى مستو  ذه التوصياع إعداد هأييت و
 
حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع، بعض القضرررااي ال ئيسرررية هبدف  عاجل،السرررياسررراع تعلى مسرررتو   ذه التوصرررياع ف

النظ  الغذائية املسررررررررتدامة، مثل: اإلدارة السررررررررليمة الدائ ة حول العاملية يف الوقت احلايل يف صررررررررلب النقاشرررررررراع  تكمن اليت
واد الكيميرررائيرررة الزراعيرررة، وأمهيرررة البررردائرررل اإليكولوجيرررة االعتمررراد على مبيرررداع الفررراع الكيميرررائيرررة وغريهرررا من املتقليرررل و 

العوامل  يشررررررررررملالاثر السررررررررررلبية االقتصررررررررررادية والبيئية واالجتماعية، مبا التقليل من ، و املواد الكيميائية الزراعيةالسررررررررررتخدام 
 .اخلارجية

 
 ،السيداع والسادةحض اع 

 
عجلة ما هو مطلوب من لجنة من خالل دفع الب ؤية  اجلماعي لتزامالل ا ئلجنة وأعضرررررررراالب از إمواصررررررررلة أن أر   ين يسرررررررر
 .التنمية املستدامة من أهداف 2إلعادتنا إىل املسار الصحيح لتحقيق اهلدف  اعالسياسعلى مستو  الع حتوّ 
 

عملياع ابألمن الغذائي والتغذية، و،رررمان الشرررمول يف اخلاصرررة املوا،ررريع احلامسة و  معاجلة القضرررااي علىلجنة اظب الوسرررتو 
 .صنع الق ار وتقارب السياساع

 
على مسرررتو  السرررياسررراع بشرررأن توصرررياع هذه، إبق ار ال  اخلاصرررةنيالثامنة واألربعهتا دور ، يف اللجنةأن تقوم واليوم، نتوقع 

تنفيررذ ب جمج عمررل ابجتراه خطوة هرامرة أخ   متثررل هرذه اللحظررة وإن ، هنج الزراعرة اإليكولوجيررة وغريهرا من الن ج املبتك ة
 .لجنة املتعدد السنواعال
 

ابملسررراواة بني اجلنسرررني ابلنسررربة إىل مسرررار العمل اخلاص لعمل املتوخى الن وض اببعد هذه الدورة، يف  ،لجنةسرررتم  الوسرررت
 .انعدام املساواةالشباب، وأدواع مجع البياجع وحتليل ا، وأوجه و ذلك ومتكني امل أة، 
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 ،السيداع والسادةحض اع 

 
وجئب  شو دونيو؛املدي  العام  - الو االع اليت توجد مقارها يف روما يهنا مثلكي استضيف ليش فين أن تتاح يل الف صة 

– هللاعبد  ، السرريدوجئب املدي  التنفيذي لربجمج األغذية العاملي؛ Zillerالسرريد ، الدويل للتنمية الزراعيةرئيس الصررندو  
 .لجنةالعمل الالزم إىل دع  تقدمي البالو االع اليت توجد مقارها يف روما على التزام  ربهان 
 
، النصررررف الخ لقى على عاتقنا، إذ ما يزال هناك امل العملنصررررف ما هو إاّل لتوجي ية طوط السررررياسرررراع واخلإن إعداد او 

 .والوطينوتنفيذها واعتمادها وتكييف ا على املستويني احمللي تلك السياساع األخذ بتعزيز  وهو
 
او  نحن حبررراجرررة إىل التزامك  القوي، وإج ا اتك  اجل يئرررة، وحلولك  ف، إن بقرررا  األمور على حررراهلرررا مل يعرررد خيرررار ا مط وحررر 

 أهداف التنمية املسررررتدامةبلوغ لو،ررررع نظمنا الغذائية على مسررررار أ ث  اسررررتدامة لالقابلة للتطبيق املبتك ة، واسررررجاتيجياتك  
 .بكامل ا

 
 ]ر  أنهأ وإينّ [

 
التوصياع على مستو  السياساع بشأن هنج الزراعة اإليكولوجية يشمل لسياساع، مبا اللجنة اخلاصة ابمنتجاع  بوسع

عاملية الطموحة وال 2030تنفيذ خطة عام ادفة إىل هائلة يف ج ودج اهل ةعمس ّ ل عوامل شكّ ، أن توغريها من الن ج املبتك ة
 .والشاملة للجميع

 
ب اذهال أردمتإذا و . اذهبوا ف اد  ،أردمت الوصررررول بسرررر عةإذا " أف يقي:شررررارة إىل قول مأثور بياين ابإلوامسحوا يل أن أختت  

صرررررروه من ا على مجيع  ي لك  شررررررك  ع ب عن اليوم أود أن أو  ".ةاذهبوا مجاعا، بعيد   التزام ما تتحلون به من وقت و ما ختصررررررّ
 .مجاعةنذهب لا، نذهب بعيد  لفلجنة. ابل
 

 إصغائك .على حسن ا شك   
 


