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 رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوىبيان 

 
 ة،السعادصحاب أ

 Thanawatالسيد الرئيس، 
 ،وقروناملندوبون امل

 
  لسة املهمة.هذه اجلفتتاح أعمال التناول الكلمة من دواعي سروري أن أ

 
على ما يتعلق هبذه التوص         يا   اجملموعة يفهذه املتحدثني الس         ابقني هتوة  ىللتهن ة إىل إىل م ص         و  ا أن أض         وأود حق  

الوقت املناس    يف ةاء وإعدادها إهنا يف غاية اهمهية ف لس  ان كم من تناول الكلمة، ةاء علىوكما  مس  توا الس  ياس  ا .
 الصعيد العاملي.على تخبط فيها نالتحداي  اليت يف ظّم 

 
جمموعة من املمارس      ا  و  هي علم ةاإليكولوةيالزراعة إىل أن ا نظر   للغاية ةمعقدعملية التقارب يف الس      ياس      ا  حتقيق  إن  

 أيض ا. وحركة اةتماعية
 
وأعتقد أن كلمة  –، لذلك كان من دواعي س        روري فريق اخلرباء الرفيع املس        توايف عض        وية والييت الثانية هذه هي فرتة و 

هد مجاعي، فاهمر يتعلق جب ،أمسعناتناهى إىل  . وكماأبكملهافريق اخلرباء عملية إعداد تقرير متابعة  -الس              رور كلمة قوية
 Fergus Lloyd الس  يدكم من هذه العملية  خض  م يف الذي اض  علع ب  أود أن ألفت انتباهكم إىل الدور الرائع غري أنين 

Sinclairالس  فري س  عادة و  ،قائد لفريق املش  روع، كYaya Olaniran.  س  اعا  طويلة ةادوا بتفاين و الو  ص  ربىلل ياحتلفقد
عملية يبذل ةهود ا ةبارة يف  Fergus Sinclair الس         يدقد رأيت و اليوم. بلوغ  نا من متكّ تحقيق ما لعمم الدؤوب من ال

ورأيت عملية معقدة أخرا اآلن  غري ذلك،اهقران و اس             تعرا  ، و ةلكرتونياإل ةش             اور املإةراء و ، فريق اخلرباءتقرير إعداد 
  !مذهم مم رائع،إذ ا عإن  السياسا . بني تقارب تتعلق بتحقيق ال
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التعاون أض      حى لك، لذو  ؛نا هذهحدود يف أايمفعال   تعد هناك أن  مل هيواةهها اليت ن ةش      كلفاملأش      ارل إىل ذلك،  وكما
 ىللغ اهمهية. امر  أالدويل 

 
 ؟" بني العلوم والسياسا ا خمتلفة متام  وصم حلقة قامة إهم ميكننا "اليت تفيد:  اهخريةم النداءا  مسعتأعتقد أنكم و 
 
أي أن تتبادر إىل ذهين ميكن ا على ذلك: ال رس                التنا املفتوحة رد  و فريق اخلرباء لاملقال االفتتاحي كم اطلعتكم على لعلّ و 

ما مثلعلى حنو شامم  ،والُنهج املبتكرة اهخراالزراعة اإليكولوةية  من قبيم ،ةمعقدمبقدروها معاجلة مسألة منظمة أخرا 
  .لعامليوجلنة اهمن الغذائي ا فريق اخلرباء الرفيع املستوا يقوم بذلك

 
آاثر  ل دروس مةهاز إن   تس  رتش  د ىللعلوم.أص  حاب املص  لحة،  ةمتعددهي ة و  ،منتدا لالبتكار يف جمال الس  ياس  ا و هف

  الدويل والوطين. املستوينيعلى 
 
ا بيدس              رع، ولكن وترية أيف كيفية التحرك بعلى الدوام ،كما مسعتم، النظر ة احلالعيبعب يتعني علينالذلك، و  دون من ، يد 

هن الذي فرض      ت  اوض      ع الر مع الفريق اخلرباء هبا هذه اللجنة و  متلقأتأن العريقة اليت وأعتقد  أحد خلف الرك .ترك أي 
 على ذلك.دليم قاطع  إاّل  يما ه 19-ةائحة كوفيد

 
ثيق مع بعض ماشى على حنو و البتكار، وأعتقد أهنا تتىل يف ما يتعلقبعض وةها  النظر أطلعكم على ل  مين أن لقد طُ 

 الرئيس.مسحتم يل السيد عض الشرائح إذا عر  باملالحظا  السابقة، لذلك قد أ
 

 )العر  التقدميي(
 

 حول االبتكار:فقط بعض النقاط فيما يلي 
 

العملية اليت يتقن مبوةبها اهفراد أو املنظما ، تص  ميم وإنتاا الس  لع واخلدما  : "ما يلي تعريفي املفض  م لالبتكار هوإن 
ا إذا ك  ان  ت ة  دي  دة ىللنس                ب  ة ملن  افس                يهم، أو بالدهم، أو الع  املاجل  دي  دة   "ىللنس                ب  ة ام، وينف  ذوه  ا، بغض النظر عم  ّ

 (. 2016، منظمة اهغذية والزراعة)
 
 ص     فيت بو 

 
، رائعةمبتكرة  حلوال  نا منتلك نأبل ؤ تفاش     عور ىللا دائم  امرين خيإذ : ةممتل نص     ف  اهمر يف واقعكأس     ي فإن  ، اعامل

قتصر على ال ييف واقع اهمر : فاالبتكار همر ال يتعلق بذلكغري أن ا. برمتها سلسلة القيمةرائعة على امتداد كنولوةيا وت
 واههم من ذلك، ىللتنفيذ.  يتعلق، وإمناالعلم واالخرتاع فحس ؛ 

 
ذلك حتقيق التحدي املتمثم يف كيفية  خاصةيف هذه التوصيا ، عكف على دراست  الذي نهو عين  فهذا اجملال بلك، لذو 

وس                يع ت ية، وكيفةالزراعة اإليكولوةيخذ مببادئ اه ية، وكيفخلف الرك حد ي أترك أومن دون  كافة  املس                تواي    على
 املكثفة املستدامة.  الزراعةجمال ملبادئ يف هذه اذ ينفت ية، وكيفهذا املضمارالتكنولوةيا يف إدخال نعاقها و 
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املس  ائم اليت مس  اعدة اهعض  اء واملش  اركني على فهم  يف يكمن فعال  فريق اخلرباء الرفيع املس  توا أن أحد أدوار تقارير را أو 
فإن  لدين ا مبا كم اإلةاىل ، في    ال منتل ك و  اهس                 ل ةلك م  حمّ إجياد  ويف الوقت الذي يتع ذر علين ا في  . عليه ا يتفقون

كيف و ؟ على الس       واء  مبتكرة للمزارع الص       غرية والكبريةحلوال  تيح : كيف نومها، أكثر وةاهة س        النيرقى إلي  الش       ك  ال
  ميكن االستفادة من التكنولوةيا احليوية احلديثة والتكنولوةيا الرقمية؟

 
بكم ا و حق   يتعني عليناهذه الش    ر ة،  بش    أنالدكتورة أمسهان الوايف املتحدثني الس    ابقني، وخاص    ة على لس    ان وكما مسعتم 

القدرة على الص       مود و مداد اإليكولوةية وس       الس       م اإل، وإمنا يف الزراعة االبتكار التكنولوةييف فقط ليس نظر الح و ض       و 
رتك يال س لوب االبتكار، ولكن أبوترية يف كيفية تس ريع ا حق  نظر ويتعني علينا الواجلوان  االةتماعية واملالية.  ا والس ياس 

 . الرك  ا خلفأحد  
 

أربعة  مثةتقييم عش         ر س         نوا  من العمم: والذي يقوم ب ،ةالعاملي يةكركم ىلإلطار املقرتح يف الس         ردأذ ا، امسحوا يل أن أخري  
والنظر إىل اهمن  النظم الغذائية،الرتكيز على للس               ياس               ا  حول االنتقال من جمرد الرتكيز على اإلنتاا إىل ة حمركعوامم 

ويتعني  الش                ك؛لقنتنا ذلك مبا ال يرقى إلي   19-فجائحة كوفيد – فيما بينها مرتابعة الغذائي والتغذية كنظام لقعاعا 
مثلة يف املتو ا ا على القض    ية اهوس    ع نعاق  نركز مجيع  ؛ ويتعني علينا أن البتكاروا التجارةإدارة الزراعة وإدار  إش    راك كم من 

جي  أن  ،خمتلفة من العاملحناء يف أ ،علينا أن ندرك أن احللولىللتايل يتعني والص                حة، وليس فقط على اجلوع، و  يةغذاه
 تكون حمددة السياق. 

 
ذا ورص           د التقدم انموض           ع الا أبننا حباةة إىل بناء قدرتنا على ةيد  إقرار ا اآلن مثة ، أعتقد أن واتيةالظروف امل ويف ظمّ 

خمتلف اختبار و   هالس    يناريو تخعيط االنماذا لتلك اس    تخدام ويتعني علينا احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املس    تدامة. 
  ا .السياس خيارا 

 
 ما نقوم ب . وترية تسريع  يتعني علينا لدعم ذلك،و 
 

يف كم  نحن نس      تخدم اآلنف: فريق اخلرباء الرفيع املس      توا مع ةدول أعمال حافال  أبن لدينا أود أن أذكركم ، ويف النهاية
ىللفعم قد أحرزل و (. 2020" )عامليةالس                ردية "الفريق اخلرباء ص                ادر عن  أحدث تقريراملنبثقة عن تلك املبادئ  أعمالنا
أن أرح  كثري ا تقرير أدوا  مجع البيال  وحتليلها، ويس         رين   نعاقالش         باب، وحددل  كاش         ر عن إ تقريراليف طيب ا ا تقدم  

قض   ااي آاثر  وثيقةيس   اعدل على حتدي  س   ةانيب  حدثقوم بعقد كقائد لفريق املش   روع. وس   ن  Carlo Cafieroلس   يد ىل
 وة  عدم املساواة. أب املتعلق، ومن مث سنبدأ يف إعداد التقرير 19-ةائحة كوفيد

 
هذه عملية معقدة، فاذه اجملموعة، أض          م ص          و  إىل املتحدثني الس          ابقني والتوة  أبخل  التهاين أن جمدد ا امسحوا يل و 

ا بيد ن نتحرك مهية مبكان أحق ومن اهعن مهمة مسألة ولكنها   هذه القضااي.ملعاةلة بعريقة شاملة بد 
 
 على حسن إصغائكم.ا شكر  و 

 


