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 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، سعادة 
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 الرئيس املستقل للمجلس،سعادة 

 ن،املوقري حضرات املندوبني

 حضرات السيدات والسادة،

 

 )اللجنة(، لجنة األمن الغذائي العامليلرئيسة يشّرفين بصورة خاصة أن أكون معكم هنا اليوم بصفيت  

على أحدث إجنازات اللجنة وبعض األنشطة أن أطلعكم ولإلقليم الذي أنتمي إليه  اإلقليمي وأن أخاطب هذا املؤمتر 

 اليت سنضطلع بها خالل األشهر القادمة.

 

لتصبح أكثر فعالية  2009يف عام  هامنذ إصالحاللجنة قد حققت العديد من النتائج الالفتة أن ب وإني فخورة 

 .اد هيكل متعدد القطاعات وأصحاب املصلحةاعتمعرب  ومشواًل

 

الدورة احلادية واألربعون والدورة الثانية خريتني للجنة )جمريات الدورتني األ على اطالعكمويف معرض  

يف كيفية املضي قدمًا بلدانكم وإقليمنا، ويعين بشكل خاص عمل اللجنة الذي يف مليًا ن(، أود منكم أن تفكروا واألربعو

دعم السياسات القطرية اخلاصة باألمن لالسياسات ب املتعّلقةالتوجيهية  هاوخطوطاللجنة توصيات استخدام من خالل 

http://www.fao.org/
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 الغذائي والتغذية يف إقليم الشرق األدنى. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة إلحاطتكم علمًا بربنامج عمل اللجنة 

يف أنشطة نشطة  بصورةحاب املصلحة على املشاركة تشجيع املمثلني اإلقليميني املتعددي أصلو 2017-2016للفرتة 

 العامني املقبلني.يف اللجنة 

 

جنازات وعملها الدؤوب، حققت اللجنة إ ،Gerda Verburg السفرية سعادة الرئيسة السابقةوبفضل التزام  

إطار العمل و ونظم األغذية باد  اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعةمهمة يف فرتة السنتني املاضية أبرزها إقرار امل

 . بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة

 

لألغذية. ويتطّلب ضمان األمن الغذائي  الصافية ةستوردمن البلدان املهي إقليمنا  يف بلدانالعديد من ال وإن 

غذية. ولكننا ال حنتاج إىل مزيد نظم األيف استثمارات يف الزراعة ووجود يب والتغذية املستدامني للجميع يف املستقبل القر

 فحسب، بل إىل استثمارات أفضل وأكثر استهدافًا تعود بالفائدة على أكثر الناس حاجة إليها!  اتمن االستثمار

ومن املؤكد أن األموال العامة ال ميكنها أن توّفر كافة التمويل الالزم. ويشّكل القطاع اخلاص أكرب املستثمرين الذي سيوّفر 

منظمة األغذية والزراعة لتعزيز عقدتها هذا األسبوع يف حلقة عمل مطلع يف كنُت قد شاركت لسواد األعظم من املوارد. وا

باد  اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة معارف قطاع األعمال التجارية بشكل خاص وحتفيزه على استخدام امل

املنافع الناشئة عن استخدام هذه  األدنى الشرق يف التجارية األعمال بقطاع ناملعنيو يدرك أن. وينبغي أيضًا ونظم األغذية

 .وأن يفهموها على أكمل وجه املباد 

 

نا. إقليممن الغذائي يف احملّركات الرئيسية النعدام األل تشّكما زالت املمتدة ومن املؤكد أن النزاعات واألزمات  

اليت تبعث على القلق انعدام األمن الغذائي  مستوياتأكثر اجلمهورية العربية السورية والعراق واليمن وفلسطني  وتسّجل

تنّقل الشعوب على قدرة بلد ما  بسبب تأثرياتبأسره  اإلقليم ذلك ينعكس على ومشال أفريقيا. غري أن ألوسطايف الشرق 

بشأن األمن الغذائي والتغذية إطار العمل  وباستطاعةكافة األشخاص الذين يعيشون ضمن حدوده. ل توفري األغذيةعلى 

يوّفر مباد  قائمة على التجارب ملعاجلة  وأنالتدخالت اإلنسانية والتنموية  الفجوة بنيأن يردم  يف ظل األزمات املمتدة

يف سياق األزمات  هلا ب إجياد حلول لألسباب الكامنةمن الغذائي ونقص التغذية إىل جانالنعدام األاحلرجة التجليات 

 اإلنساني الذي سينعقد يف تركيا  مؤمتر القمة العاملي للعملاملمتدة. وسوف أنقل هذه الرسالة إىل الطوار  وحاالت 

 .التوجيهات هذهالعمل بلدعوة إىل ا وأمتنى منكم مجيعًاأّيار، يف مايو/

 

الوثيقتني.  مجيع أصحاب املصلحة على تنفيذ التوصيات الواردة يف هاتني تشجيعبشّدة اآلن من املطلوب و 

 .يف خططناو نااستخدامها يف سياسات مجيعًا جيدر بنا و  هاتني الوثيقتني ولقد أقّرت حكوماتنا
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ت دورتها احلادية واألربعني، جمموعتني من التوصيات املتعّلقة بالسياسا يفولقد أقّرت اجللسة العامة للجنة،  

التوصيات املتعّلقة  وإنفريق اخلرباء الرفيع املستوى.  الصادرة عن تقاريرالوردت يف  ة معلومات علمّياليت استندت إىل 

 إقليمنا تعين بالفاقد واملهدر من األغذية اك وتربية األحياء املائية وبالسياسات اخلاصة مبصايد األمس

 .على أكثر من مستوى
 

وقررت اللجنة، يف دورتها يف عدد من اجملاالت اجلديدة. العمل  للجنة الدورة الثانية واألربعني بدأنا يفولقد  

 املستدامة . وميّثل الطابع العاملي خلطة التنمية حمورًا لعملها تنفيذ أهداف التنمية املستدامة من األخرية، أن جتعل

 كانت من البلدان أطبق على كافة البلدان سواء تن ى مساتها الرئيسية نظرًا إىل أن هذه اخلطةإحد 2030لعام 

جلميع أصحاب املصلحة  املنصة األكثر مشواًل اللجنة باعتبارالنامية أو املتقّدمة، وعلى مجيع اجلهات الفاعلة. و

نشئت كمرجع يف هذه اجملاالت. ولقد ُأمرارًا وتكرارًا  هاورد ذكرفقد العاملني يف جمالي األمن الغذائي والتغذية، 

ن حتديد الطرق اليت متكّّيف روما على  بلدانكم ن عنمثلواملحاليًا ويعمل  معنية بأهداف التنمية املستدامة موعة عملجم

دعم عمليات  عربوذلك وحتقيق أهداف التنمية املستدامة  2030تنفيذ خطة عام  لدفع عجلةنة من تأدية دور بّناء جالل

 .ملناقشة املواضيع املطروحة فّعالة وشاملة ومتعددة االختصاصات التنفيذ القطرية وإتاحة منصة

 

وقررت اللجنة، يف أعقاب املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، تسريع وترية جهودها ملعاجلة سوء التغذية  

اللجنة،  كافة أشكاله، ال سيما من خالل فهم العالقة اليت تربط بني التغذية ونظم األغذية بشكل أفضل. وطلبتب

، كما أنشأت 2017التغذية ونظم األغذية لعام إعداد تقرير عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى إىل بهدف الوفاء بواليتها، 

 .بصورة أفضل التغذية جبدول أعمالمن خالهلا  تنهض اللجنة طرق تقوم باقرتاحجمموعة عمل 

 

. وناقش 2015وُعقد منتدى رفيع املستوى بشأن ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق يف يونيو/حزيران  

الصغرية عند حماولة املنتدى التداعيات على السياسات الناشئة عن بعض التحديات اليت يواجهها أصحاب احليازات 

صحاب احليازات الصغرية التسليف ألم نظم على غرار دع ، إىل جانب بعض احللول املمكنةباألسواق ربط أنفسهم

والبنى التحتية، أو تيسري تنويع اإلنتاج لزيادة القدرة على الصمود يف وجه الصدمات املرتبطة باملناخ واألسعار. وسنعمل 

توصيات من شأنها املساعدة على ختطي العقبات وتعزيز الفرص املتاحة ألصحاب  بلوغلالشهر املقبل خالل معًا 

، ونأمل إقرار هذه التوصيات خالل الدورة الثالثة واألربعني سالسل القيمةيف إىل أقصى حّد ممكن ات الصغرية احلياز

 القادم. /تشرين األولللجنة يف أكتوبر

 

التحّضر والتحّول الريفي؛ ومتكني املرأة يف سياق األمن  :كما تتوخى اللجنة العمل على موضوعني ملّحني هما 

 إعداد تقرير عن التنمية الزراعية املستدامة بالغذائي والتغذية. وعالوة على ذلك، ُكّلف فريق اخلرباء الرفيع املستوى 

 ن التقريران . وسيسفر هذا2017عام ل، وتقرير آخر عن احلراجة املستدامة 2016عام لمبا يف ذلك الثروة احليوانية 

 عن وضع توصيات جديدة للجنة يف جمال السياسات.
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. 2009عام يف لعملية تقييم خارجية مستقّلة لفعاليتها منذ إصالحها  ،2016اللجنة، خالل عام ستخضع و 

حيث أنه سب بعد ست سنوات من إصالحها، هذا االستعراض الشامل لعمل اللجنة ومنوذجها يف الوقت املناويأتي 

 قدرة وأكثر  عصرنا هذاحتديات إىل لتكون أقرب  املضي قدمًا يف تطوير اللجنة وحتسينها سبل على حتديدسيساعد 

 ستجابة هلا.على اال

 

املسائل الشائكة اليت حتتاج إىل حلول عاملية. فما زال  لكنه يعاجل ، كما ترون،باألعمالحافل  إّن برناجمنا 

وجيدر بنا أن نواصل يف إقليمنا.  زمن يف العامل والعديد منهم يعيشوناجلوع امل من مليون شخص يعانون 790هناك 

على نشر  وأناشدكم املساعدةمن أجلهم  أنا موجودة هنا اليومواجلميع يف الغذاء والتغذية.  لضمان حق من أجلهم مهمتنا

 مع اجلوتلتزم اللجنة بشّدة ب .سويًاحتقيقه إذا عملنا  الذي ميكنناالعمل الذي تقوم به اللجنة واألثر اهلائل  أصداء

مستوى  لرفع، وسوف نبذل قصارى جهدنا والبلدان اهليئاتوخمتلف اجلهات الفاعلة من كافة االختصاصات بني 

 التعاون مع أصحاب املصلحة احملليني والوطنيني واإلقليميني ومشاركتهم وملكّيتهم.التواصل وتوطيد 

 

 مستمر التزام  يتطّلب وجودوالزاخر باألعمال الطموح تنفيذ برناجمنا  أّن جناحنا يفمجيعًا نعي  لكننا 

، أن أشكر بلدانكم على املساهمات اليت قّدمتها حتى اآلن للجنة. وأود، بصفيت رئيسة اللجنةأعضاء  كافةمن جانب 

 أي دعم مالي إضايف ميكنها توفريه.الكرمية وأغتنم هذه الفرصة أيضًا أللتمس من حكوماتكم 

 

 حبلول أحد إهمال عدم"اهلادف إىل إىل جعل نداء األمني العام لألمم املتحدة يف اخلتام أن أدعو مسحوا لي وا 

أن حتقيق األمن الغذائي والتغذية كونوا على ثقة من ، فإذا جنحنا يف ذلكللسنوات القادمة.  نا" شعار2030 عام

 املستقبل الذي نصبوا إليه مجيعًا! . هذا هوفورًاالعمل نباشر سيكون مبتناول اليد. لذا دعونا 

 

 وأشكركم على حسن اإلصغاء. 


