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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة التاسعة واألربعون 

 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2021أكتوبر/تشرين األول  11-14

 بيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى
 

 ،الرئيس السيد

 أصحاب املعايل والسعادة،
 رون، املندوبون املوق  

 األصدقاء األعزاء،
 حضرات السيدات والسادة،

 
، كما تناهى إىل مسامعنا، اللثام عن مواطن الضعف اليت تتخّلل نظمنا الغذائية يف شكلها 19-لقد أماطت جائحة كوفيد

تقرىلر والة األمن الغذائي والتغذىلة يف العامل، فإن اجلوع وسالالالالالو  احلايل واحلاجة امللحة إىل إصالالالالالالوهاا وكما ىل الالالالال  إىل  ل  
التغذىلة ىلظاّلن ىل الالالالكالن مقالالالالدغ قلق  للا وإن العي  الثالاي لسالالالالو  التغذىلة كعل  أعظة م الالالالكلة للقالالالالحة العامة ىلتخّ   

 افيها العامل اآلن
 .وما من جمتمع أو بلد، كيفما كان مستوى تنميت ، مبنأى عن  ل 

 .مكتويف األىلدي، فإن االجتاهات احلالية، وخاصة اتساع غقعة اجلوع وال دانة، ستدفعنا ال حمالة إىل الكاغاةوإ ا بقينا 
، ومت إدغاجها 2017دها فرىلق اخلربا  الرفيع املستوى يف عام ومن دواعي سروغي الغامر أن القضااي احلرجة والناشئة اليت ودّ 

ب الالالالالالالالالالالالالالأن التغذىلة  2017، وتقرىلر فرىلق اخلربا  لعام 2023-2020ت للفرتة يف برانمج عمل اللجنة الذي مدت  أغبع سالالالالالالالالالالالالالالنوا
 .ت هذا العام عن خطوط توجيهية طوعية هامةوالنظة الغذائية، كّلها متخضّ 
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أن أعرب عن تقدىلري اخلاص للكلمات الرقيقة اليت جا ت على لسالالالالالالالالالالالالان املتحداأ السالالالالالالالالالالالالابقأ ب الالالالالالالالالالالالأن العمل ا ام  وأودّ 
 .وفرىلق اخلربا تقوم ب  هذه اللجنة  الذي

 أصدقائي األعزا ،
ا للجنة التوجيهية لفرىلق اخلربا ا لذا األحوا يل، اليوم ويف األايم القادمة،  أعمل هذا األسالالالالالال وع للمرة األخ ة بقالالالالالالفيت غئيسالالالالالال 

املعنية ع رة املاضية، مجيع الذىلن س قوان وزمالؤان يف الفرق  اإلانيتاإلشادة  لعمل الرائع الذي أجنزه، على مدى السنوات 
ا كل الذىلن سالالالالالالالااوا، من خالا امل الالالالالالالاوغات اإللكرتونية املفتووة أو كمراجعأ   مل الالالالالالالاغىلع، واللجنة التوجيهية، ولكن أىلضالالالالالالال 

ب الالالأن  واثئق من واثئق القضالالالااي 3والناشالالالئة، وتقرىلر ا لفرىلق اخلربا ، ومذكرتأ ب الالالأن القضالالالااي احلرجة  16لألقران، يف إعداد 
إليهاا وهي واثئق، أغى أن جودهتا قد وظيت  عرتاف األقران والوسالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالي، اليت أشالالالالالالالالالالال   19-جائحة كوفيد

 .ىلتجاوز اللجنة مبا
ا أن أنتنة هذه الفرصالالة ألشالالكر أمانة فرىلق اخلربا ا وكما تعلمون، فعندما نسالالتحضالالر هذه الوالىلة، نرى أ ا كانت  وأودّ  أىلضالال 

تمع سالالالالالالوى مرة واودة فحسالالالالالالي، يف غوما، وبعد  ل  وجدان أنفسالالالالالالنا والىلة افرتاضالالالالالالية متام اا فاللجنة التوجيهية احلالية مل جت
(، 15، تقرىلر "السالالالالالالردىلة العاملية"  تقرىلر فرىلق اخلربا  غقة 19-جائحة كوفيدب الالالالالالأن خضالالالالالالة عملية إعداد وايقة القضالالالالالالااي  يف

ك   هذا العام، لذا،   بعمل غائع وتوف  دعة ما ألقى  لكث  من األع ا  اإلضالالالالالالالالالالالالالالافية على كاهل األمانةا لقد مت القيام وهو
 اأغدت فق  اإلشاغة إىل  ل 

مع إشالالالاغة صالالالروة، يف واقع األمر، إىل "فرىلق مع   ألمن  2009ن الالالر فرىلق اخلربا  يف عام وكما ال خيفى على أود، فقد أ  
اختا  قراغات سالالالالالالياسالالالالالالية لهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغ  املناخ"ا كيف ميكن للعلة واملعرفة املسالالالالالالاعدة على لالغذائي اتبع 

 اعاملنا الذي خيّية علي  انعدام اليقأ؟ وهذه، مبا ال ىلرقى إلي  ال  ، مسألة مهمة اليوم وتظل كذل  يف
إ ا كالالالانالالالت تفتقر  19-وال ميكن للنظة الغالالالذائيالالالة أن تكون قالالالادغة على القالالالالالالالالالالالالالالمود يف وجالالال  أزمالالالات، مثالالالل جالالالائحالالالة كوفيالالالد

مية نظمنا الغذائية اليت  تت اليوم مسالالالالالعولة عن قرابة الع ان عااثت نازات االسالالالالالتدامةا لذل ، ىلتعأ علينا إعادة تقالالالالال إىل
الدفيئة، وتسالالالالالتهل  كميات ك  ة من املواغد الط يعية، وتعدي إىل فقدان التنوع ال يولوجي وإىل انعكاسالالالالالات صالالالالالحية وخيمة 

وبسالالالال ل كسالالالالي عي  جلميع   بسالالالال ي نقت التغذىلة والتغذىلة املفرطة على السالالالالوا ( وال تسالالالالمت بعائدات اقتقالالالالادىلة منقالالالالفة
 ااجلهات الفاعلة، خاصة  لنس ة إىل املنتجأ األوليأ

ا جدىلدة للم الالالغلأ يف سالالاللسالالاللة القيمة الغذائيةا  ومن هذا املنطلق، سالالاليتيت وضالالالع نظمنا الغذائية على مسالالالاغ مسالالالتدام فرصالالال 
م وتزاىلد الطلي على األنذىلة ومن شالالالالالالالالأن التكنولوجيات واالكت الالالالالالالالافات العلمية اجلدىلدة، مقرتنة برفع مسالالالالالالالالتوى الوعي العا

 ااملستدامة، أن تعود  ملنفعة على اجلميع أو على أصحاب املقلحة لدىلنا
" 2030بعنوان "األمن الغذائي والتغذىلة: بنا  سالالالالالردىلة عاملية و  عام  2020د تقرىلر فرىلق اخلربا  الرفيع املسالالالالالتوى لعام وودّ 

لتحقيق هذا التحّوا اجلذغي الذي ال نىن عن ا ويف هذا العام، أغبعة حتوالت واألة يف جماا السالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالات، ال بد منها 
تقرىلران عن "ت الالالالالجيع ال الالالالال اب على امل الالالالالاغكة والعمل يف الزغاعة والنظة الغذائية"، الذي سالالالالاليعر  على اجللسالالالالالة العامة  فإن

 اللجنة ىلوم األغبعا ، ىلتيت لنا مفاتيت تسلية امل عل إىل أجياا املستق ل
كالالالل األدلالالالة الختالالالا  قراغ  لتحرقا وهالالالذا ىلقتضالالالالالالالالالالالالالالي بط يعالالالة احلالالالاا اختالالالا  إجرا ات شالالالالالالالالالالالالالالجالالالاعالالالة، و تالالالت يف ووزتنالالالا فعال   

 ا ل  من أكرب بكث دان، إضافة إىل نقل إغث فظيع إىل أجياا املستق ل، تكلفة التقاعس عن العمل سيك ّ  أن ن 
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العامل بتحليل نقدي للحقائق وبوسالالالالالالالالالالالع األوسالالالالالالالالالالالاط العلمية، بل وكي عليها، مبا ىلتجاوز اخلطاب الت سالالالالالالالالالالاليطي، تنوىلر إداغة 
واخلطا ت، وتسالالالالالالالالالاللي  الضالالالالالالالالالالو  على أوج  عدم اليقأ، وتوضالالالالالالالالالاليت املسالالالالالالالالالالاغات ا تملة، وفهة العوامل املعيقة، واخلالفات، 

 .وتضاغب املقاحل، وعدم التماال
فكالاغ املتضالالالالالالالالالالالالالالالاغبة ومثالة أمر واوالد والاوا على الالدوام القيالام بال  يف فرىلق اخلربا ، مهمالا كالانالت وجهالات النظر املت الاىلنالة أو األ

األدبيات، وهو أن نفهة فعال  سالالال ي وجود وجهات نظر مت اىلنة وعرضالالالها ب الالالكل واضالالالت ملسالالالاعدة صالالالناع السالالالياسالالالات  يف
 .ا  على فهة املواقف املختلفةوالقرّ 

ياسالالالالالات بتغ  املناخ واملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسالالالالال ةوتعكف فرق خربا  أخرى، ال سالالالالاليما ا يئة احلكومية الدويل املعني
كرس احلدث جماا التنوع ال يولوجي وخدمات النظة اإلىلكولوجية، على معاجلة املسالالالالائل املتعلقة  ألنذىلةا وىلسالالالالر  أن ىل   يف

 ااخلاص الذي تنظم  األمانة ىلوم اخلميس ألوج  التفاعل مع اتفاقيات غىلو
ا على دعمكة ومتنياتكة احلاغة، وأمتىن ع  يوهكذا، أود أن أختتة مداخليت أبن أتوج ،  سالالالالة فرىلق اخلربا ،  ل الالالالكر إليكة مج

 !لنا نقاشات مثمرة على مداغ األس وع
 ا جزىلال  على وسن إصغائكةاشكر  و 


