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 مة المساعدة لألمم المتحدة ااألمینة الع أمینة محمد  السیدة 

 المبعوثة الخاصة لألمین العام،  ،الدكتورة كالیباتي  -

 السیدات و السادة  الوزراء

 سیداتي سادتي 

الكالم   أتناول  أن  ،    فيیسعدني و یشرفني  الجمعیة  انعقاد ھذھذه  األولیة  بمناسبة  القمة    ه 
العام من أجل لفت انتباه المجموعة الدولیة   األمین نعقد بدعوة من تي  تحول النظم الغذائیة ال

ال الغذائیة و  إلىي  تحول ضرورة تنظیم تفكیر مشترك حول األنظمة  تنظیم قمة      ستفضي 
 .2021نیویورك في سبتمبر 

إنھا جزء من ثقافتنا و اقتصادنا    تمعاتنا و دولنا.جذیة تجمع أسرنا و مكما تعلمون فان التغ
كافة جوانب الوجود البشري مما    ذا  إالعالمیة تالمس  النظم الغذائیة  و عالقاتنا بالطبیعة ، ف

 للتغییر. وقیمة  یجعل منھا أدوات ھامة بل أساسیة 

سبیال  تقبلي لألنظمة الغذائیة  من ھذا المنظور ستساھم القمة بال شك في تحدید التوجھ المس 
االتجاهتس   كما  ذات جودة    نظم غذائیة   إلى ھذا  في  المشترك  العمل  دفع  ھذا    إن  .مكن من 

االعت المتزایدیدعم  الجھود   راف  صمیم  في  تكون  أن  یجب  الغذائیة  األنظمة  تحوالت  بأن 
 .  2030المبذولة   لبلوغ األھداف السبعة عشر للتنمیة المستدیمة مع جلول 

و    ،الجراد  كذلك اجتیاحا من طرفدي و بصفة دوریة نوبات جفاف و فیضانات و  العرف بت
من   لتلك تأثیر  ال یزید  لجرف  الالعوامل    السلبي  عن  لتربة  المتسارع  الناتج  التصحر  و 

و  المناخیة  ال  كذلك  التغیرات  و  الزراعیة  المالئمةرعوالممارسات  غیر    إلى   باإلضافة   ، یة 
. و    اإلنسان ضغط    زیادة   ال  الحیوان  ھذه  تؤدي  من    إلى ل  عوامو  المزید   األراضي فقدان 

ذلك    انعدام األمن الغذائي.   إلى   و بالتالي  الضغط على الموارد الطبیعیة ،  زیادةالزراعیة و  
 . اإلنتاج%من 90ق تمثل مالزراعة من أجل سد الر أن

% من الطلب  30ال یكاد یغطي     الحبوب من    فاإلنتاج،  من نقص في المحاصیل  بلدي    یعاني
ین و وسائل النقل و ضعف مستوى  زحالة السیئة لمنشئات التخالن  ا ف  و عند التوفرالوطني،

الحكامة   الخصوصیة و مشاكل  الغذائیة خاصة في مجال  و ھشاشة  االستثمارات  السالسل 
 . بعد الحصاد   اإلنتاجمن  %30فقدان حوالي  إلىتؤدي  التنمیة الحیوانیة و إنتاج األلبان

النمو المتسارع و    إستراتیجیة ضمن  تنمویة  ھة ھذه التحدیات رسمت الدولة أھدافا  ولمواج
للفترة   المشترك  لمستوى    -1-ھي  و    2030-2016الرفاه  الغذاءالوصول  نسبة    إلى  عدم 



الغذائي الحاد  -2-% 5تحت   التغذیة    -3-  القضاء على عدم األمن  الوصول بمستوى سوء 
 .2030 % في سنة 2الحاد العام الى أقل من 

ي تم  تال  2030حول النظم الغذائیة في أفق    ة الوطنی  ات  شاورمال   تمن جھة أخرى فقد كان 
و  شاملة و واقعیة      تشاركیة   لألطراف المشاركة و ضمن مقاربة2021  في یونیو    ا تنظیمھ

كانت    ، تام  إجماع  لوسط  شأنھا   األولویةذات    اإلجراءاتتحدید  مناسبة  من  القضاء    التي 
القادمة   العشریة  خالل  التغذیة  سوء  و  الغذائي  األمن  انعدام    إعادةمعالم    إطالق  مععلى 

-2-  و مغذي  طعام صحيلالولوج    -1-المنظومة الوطنیة الغذائیة من خالل ما یلي:  صیاغة
االقتصاد  اإلنتاجیةتحسین   تنویع  االجتماعیة  -3-لي عائال  و  الفئات  لصالح  المداخیل    تعمیم 

 الدوریة و الطوارئ.  األزمات لمواجھة  آلیة إنشاء  -4-ھشاشة  األكثر

  2011منذ    انخرطتأن تجد إطار تنفیذ مناسب ، ذلك أن موریتانیا    جراءاتھذه اال  بإمكانو  
كما أنھا رسمت      2011سنة    SUNفي مبادرة دولیة لصالح التغذیة حیث انضمت لحركة  

  ل بفض  2025ن،الحاد،فقر الدم) في أفق  أھدافا وطنیة للحد من أشكال سوء التغذیة (المزم
 تراتیجیات و السیاسات العمومیة. سالتغذیة في اال إدراج

و اإلرادة     -تآزر  -زیادة على ذلك فان إنشاء مندوبیة عامة للتضامن و محاربة اإلقصاء  
ھي   المعونة)  االجتماعي،تكافل،  (السجل  االجتماعیة  البرامج  تعمیم  و  بتكثیف  الوطنیة 

 انھا تقدیم حلول مستدیمة لرھانات األمن الغذائي و التغذیة و محاربة الفقر. عوامل من ش

ھذا   الحاإلطار  في  أنشأت  القطاعات  كأیضا  بترقیة  مكلفا  وزاریا  قطاعا  من    اإلنتاجیة ومة 
تطیصم اھتماماتھ  الغذائيوم  القطاع  تم    ، یر  بھدف    إنشاءكما  االستثمارات  لترقیة  وكالة 

القطاعات  االستثمارات  كافة  تحفیز   في  الغذائیة  بالنظم  (  اإلنتاجیة  المتعلقة 
 الصید،الزراعة،التنمیة الحیوانیة). 

باالستفادةو   األمر  تنویع    اآلفاق من    ھنا    یتعلق  یمنحھا  التي  عي االزر  اإلنتاجالواعدة 
و نشیر في  ،  الجیدة    األعالف   إنتاجشجار المثمرة و  و األ  الخضرواتالحبوب و    منخاصة  

  توفر %من اللحوم الحمراء و 100%من الحاجات من األلبان و  30تغطیة    لىإ  اإلطارھذا  
 . بھا من الجلود ال یستھان  كمیات 

ز  إن و  القاري  المرتبطة    األسماكاعة  رالصید  الخدمات  و  ب و  بھ  و  الزراعیة  النشاطات 
صا غیر  رفھي األخرى  نقل) تعتبر    -تحویل-تخزین    -ویع نو المصاید (ت بالتنمیة الحیوانیة  

 ستغلة كفایة. م



تحالف  حول  مشترك  اللتزام  أدعو   ، أخیرا  حول  المدرسیة    األطعمة حول  تكون    ات  و  أو 
ترقیة  أو  التغذیة   أجل  البیئة  زراعة    من  الطرق  .تحترم    ألنظمةللوصول    الضروریة  أنھا 

 غذائیة صحیة صامدة عادلة و مستدیمة. 

 كم  و السالم علی إصغائكم على حسن ، سیداتي ، سادتي، أشكركم 

                                   


