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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الثانية واألربعون ةالدور
 

 األمن الغذائي والتغذية" يفإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12، إيطاليا، روما

 بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 

 ، رئيسة جلنة األمن الغذائي العامليGerda Verburgالسيدة 

 ، املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العامليErtharin Cousinالسيدة 

 ، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةKanayo F. Nwanzeالسيد 

 الغذائي والتغذية، املمثل اخلاص ألمني عام األمم املتحدة لشؤون األمن David Nabarroالسيد 

 ، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى Per Pinstrup-Andersenالسيد 

 السادة األعضاء يف اجملموعة االستشارية للجنة األمن الغذائي العاملي

 أصحاب املعالي الوزراء

 السادة املندوبون واملراقبون الكرام

 أصحاب السعادة 

 حضرات السيدات والسادة 

 

 امسحوا لي بداية أن أرّحب بكم مجيعًا يف الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.

 

. وإني أتطّلع إىل مناقشاتكم بشأن مشاركة اللجنة يف 2030هذه الدورة غداة اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  وتنعقد

 مة. حتقيق أهداف التنمية املستدا
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ال شك فيه أّن جلنة األمن الغذائي العاملي ستكون، بعد إصالحها، على قدر التحدي وستجد السبيل األجنع ومما 

 . وتساهم الفاو بدورها يف هذه اجلهود. 2030للمساهمة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 

فًا بوالية الفاو. وتعكس أهدافنا االسرتاتيجية هد 17هدفًا من األهداف اجلديدة البالغة  14ويتصل ما ال يقّل عن 

 اخلمسة على أكمل وجه طموح أهداف التنمية املستدامة والغاية اليت تصبو إليها. 

 

املتعلق باحمليطات واملوارد البحرية؛ أو  14فلدى املنظمة على سبيل املثال اخلربة الكافية للمساهمة يف حتقيق اهلدف 

املتعلقني باملياه  7و 6إليكولوجية والتنوع البيولوجي والغابات واألراضي؛ أو اهلدفني املتعلق بالنظم ا 15اهلدف 

املتعلق  12املتعلق بتغري املناخ؛ أو اهلدف  13املتعلق باملساواة بني اجلنسني؛ أو اهلدف  5والطاقة؛ أو اهلدف 

 باالستهالك واإلنتاج املستدامني. 

 

املتعلقني بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع والرتويج لألمن الغذائي  2و 1 إال أّن عملنا يتصل بشكل خاص باهلدفني

 والتغذية والزراعة املستدامة.

 

يرتافق ذلك مع تقدم سريع باجتاه القضاء  بأكملها ما مل 2030خطة التنمية املستدامة لعام ولن يكون باإلمكان تنفيذ 

ة املستدامة األخرى الطريق أمام وضع حد للجوع على اجلوع وسوء التغذية. ومبوازاة ذلك، سيمّهد حتقيق أهداف التنمي

 والفقر املدقع.

 

وباستطاعتنا تسريع اخلطوات اليت خنطوها من خالل العمل معًا وبناء شراكات انطالقًا من رؤية وأهداف مشرتكة، كما 

 من أهداف التنمية املستدامة.  17نص عليه اهلدف 

 

ب بقرار جلنة األمن الغذائي العاملي تكثيف عملها يف جمال التغذية ودعوني أشري يف هذا الصدد إىل أّن الفاو ترّح

 واملساهمة يف الوفاء بااللتزامات اليت قطعها املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية. 

 

 ولقد بات من الواضح أكثر فأكثر أنه من غري املمكن فصل األمن الغذائي عن التغذية. 

 

 اخلطة اخلاصة بالتغذية.  يف اللجنة عاماًل هامًا إلحراز تقدم يفوُيعترب إشراك أصحاب املصلحة 

 

ملعاجلة انعدام األمن الغذائي يف ظل ون خالله إطار العمل السادة املندوبون الكرام، إّن أسبوعًا حافاًل ينتظركم ستقّر

 .األزمات املمتدة

 

 اآلراء حول هذه املسألة املعقدة.لتوصلكم إىل توافق يف  وامسحوا لي أن أتوجه إليكم مجيعًا بالتهنئة

 

 التوصل إىل توافق يف اآلراء حيتاج إىل وقت لكن يساعد يف تسريع عجلة األمور.  ويف اعتقادي دائمًا أّن
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مبادئ اإلطار يف عملها اجلاري لتعزيز القدرة على الصمود بالتعاون الوثيق مع ولقد بادرت املنظمة بالفعل إىل تنفيذ 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. 

 

 وستتناول مباحثاتكم أيضًا املياه واألمن الغذائي استنادًا إىل تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى.

 

-Per Pinstrupشيد بالرئيس املنصرف لفريق اخلرباء الرفيع املستوى الربوفيسور وأوّد أن أنتهز هذه الفرصة أل

Andersen  والسفريةGerda Verburg  يالعامل يالغذائ نكرئيسة للجنة األم اواليته سُتنهياليت. 

 
 ألمن الغذائي. وخالل السنتني املنصرمتني، واصلت اللجنة تعزيز قدراتها باعتبارها الركن األساسي للحوكمة يف جمال ا

 

 وإني أتوجه بالشكر إىل كّل منكما. 

 

 وأتطّلع إىل التعاون مع من سيخلفكما لتوطيد مكانة اللجنة. 

 

ناسبة يوم األغذية العاملي بكيفية مساهمة امحماية االجتماعية والزراعة مبحضرات السيدات والسادة، حنتفل هذا العام 

 يف كسر حلقة الفقر يف الريف.

 

أيضًا االحتفال مبرور سبعني عامًا على إنشاء  فاالحتفال كما تعلمون يوم اجلمعة، يف مدينة ميالنو، وهو يصادوسُيقام 

 املنظمة. 

 

وال يسعين إال أن أعرب عن تقديري للجنة ملوافقتها على اختتام دورتها قبل املوعد احملدد هلا هذا األسبوع. وآمل أن 

 ة معنا يف هذه االحتفاالت يف ميالنو. تتسنى الفرصة للكثريين منكم للمشارك

 

للقضاء موعدًا اآلن قد حدد العامل دفعًا جديدًا جلهودنا. و يتعط 2030عام لالسادة املندوبون الكرام، إّن خطة التنمية 

 اجلوع وحتقيق األمن الغذائي ووضع حد لسوء التغذية بشتى أشكاله.  على

 

ا تتشاطر مع اللجنة التزامًا مشرتكًا باستئصال اجلوع ممن روما مقرًا هلوإّن الفاو واملنظمتني األخريني اللتني تتخذان 

 وسوء التغذية. 

 

 فلنكن مجيعًا على قدر هذا التحدي. 

 

إنه حتد طموح وواقعي يف آن معًا. ومما ال شك فيه أّن باستطاعتنا أن نكون اجليل األول الذي جنح يف القضاء على 

 اجلوع. 


