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كلمة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
سيديت الرئيسة ،معايل الوزراء
أصحاب السعادة،
املندوبون املوقرون ،زمالئي رؤساء الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما،
حضرات الزمالء،
حضرات السيدات والسادة،
يعقد اليوم آخر اجتماع سن ن نننوة للجنة األمن الاذائي العاملي (اللجنة) أحضن ن ننره بص ن ن ن يت رئيس ن ن نا للصن ن ننندو الدويل للتنمية
الزراعية (الصندو ) ،ولذا هي فرصة مناسبة لنستعيد اإلجنازات اآلن ة  -ولن كر يف العمل املتوجب إجنازه مستقبال.
لقد تأسن ن ن ن نس ن ن ن نند كل من اللجنة والص ن ن ن ننندو قبل أربع عاما من اليوم ،ب ار أش ن ن ن ننبر معدودة بينبما .وحلوايل  40عاما
من الزمن ،انضوى الصندو بنشاط حتد لواء مكافحة نقص التاذية.
وقد عملنا دوما مع املزارع من أصحاب احليازات الصارية .وعلى مر السن  ،أمثرت اجلبود اإلمنائية اليت بذهلا الصندو
وسنواه من اجلبات ،نتائ ثثلد يف زيادة إنتا العديد من أصنحاب احليازات الصنارية ،وتعزيز اخنراطبم يف سنالسنل قيمة
األغذية ،وزيادة ازدهارهم.
وحتقق تقدم ملحوظ بال عل .فقد ب تقرير التنمية الري ية الذة نش ن ن ننره الص ن ن ننندو يف الش ن ن ننبر املنص ن ن ننرم أن يف عام
كان  44يف املائة من سكان األقاليم النامية يعيشون بأقل من  1.90دوالرا أمريكيا واحدا يف اليوم .أما حبلول عام ،2012
فقد تدند تلك النسبة إىل  14.9يف املائة .وبدأ العديد من البلدان النامية يبلغ مستوى الدخل املتوسط.
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ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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بيد أن املال وحده ال يش ن ة الصننحة .فقد اكتش ن نا أن نقص التاذية ميكن أن يسننتمر على الرغم من تص ناعد مسننتويات
النات والدخل ،وأن التبعات الكارثية تنتقل من جيل إىل جيل.
فبننذلنننا جبودا حثيثننة من أجننل حتويننل اللجنننة إىل منو ميكن فيننل للوكنناالت النندوليننة املعنيننة بنناألغننذيننة واليت توجنند مقننارهننا
يف روما ،أن تعمل معا حلل هذا البالء العاملي املتمثل يف نقص التاذية.
وكنا من ب احملركات األس ن ن نناس ن ن ننية لتن يذ إص ن ن ننالحات اللجنة يف عام  .2009وقد ض ن ن نناع نا ثويلنا ،ودعمنا بكل ما أوتينا
من محاسة صياغة اخلطوط التوجيبية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والاابات يف سيا
األمن الاذائي الوطين واالس ن ن ن ننتثمارات الزراعية املس ن ن ن ننؤولة ومبادئ االس ن ن ن ننتثمار املس ن ن ن ننؤول يف الزراعة واألمن الاذائي خالل
األزمات املمتدة .ودعمنا كذلك توص ن ننيات الس ن ننياس ن ننات بش ن ننأن موعة من املواض ن ننيع ،مبا فيبا ن اذ أص ن ننحاب احليازات
الصارية إىل األسوا  ،وتاري املناخ والتاذية ،واملساواة ب اجلنس  ،وثك املرأة.
وأملنا أن يؤدة دعمنا للجنة إىل تعجيل التقدم حنو عامل خال من اجلوع وأن تؤدة اللجنة بعد إص ن ن ن ن ن ننالحبا دورا فاعال
يف تنمية حمور عاملي معين بشؤون األغذية يقع مركزه هنا ،يف روما.
طبعا ،حتقق بعض التقدم .وهنا نشن ن ن ن ن ننيد لبود اللجنة الرامية إىل بقائبا قابلة للمسن ن ن ن ن نناءلة ،كما ونعرب عن تقديرنا لعملية
التقييم الرئيسية للجنة اجلارة تن يذها حاليا .وقد دعم الصندو دوما اللجنة وسوف يستمر يف مدها بالدعم.
ولكن على الرغم من كل ش ننيء ،وبعد مض نني س ننبع س نننوات ،ال يزال القلق يس نناورنا بش ننأن الس ننياس ننات ،فيما لد مئات
املالي من البشر حول العامل إىل النوم جياعا.
وبنظرة ،الدرس واضن ..علينا أن نذهب إىل أبعد من رد سنن السنياسنات العاملية .هل لدينا اإلطار املؤسنسني واألدوات
الالزمة لتن يذ تلك الس ننياس ننات وما هي التدابري املؤسن نس ننية املطلوبة وهل لدينا القدرات الوطنية واإلقليمية لنتخطى بقاء
السن ن ن ننياسن ن ن ننات حوا على الور  ،فنذهب إىل ترمجتبا إىل أفعال ملموسن ن ن ننة على أرض الواقع علينا القيام باملزيد ،والقيام بل
بصورة أفضل وأسرع ،وحتقيقل يدا بيد.
فعلى س ن ن ننكان األرياف من نس ن ن نناء ورجال وأط ال  -ال الص ن ن نراعات على الن وذ  -أن يكونوا يف ص ن ن ننلب جبودنا لتحقيق
األمن الاذائي العاملي وخطة التنمية املس ن ن ن ن ن ننتدامة لعام  .2030وحنن حباجة إىل تعزيز ك اءاتنا وبنائبا .وعلينا العمل بالتآزر
والتكامل ال بالتنافس وبالتدخل يف واليات أحدنا اآلخر وتقويض الثقة.
تقضنني مبمتنا املش ن كة ،وأشنندد على كلمة مش ن كة ،مبسنناعدة سننكان األرياف من نسنناء وأط ال ورجال يف عي احلياة
اليت يبتاوهنا ألن سن ن ن ننبم ثاما كما حنن نريد عي حياتنا حبسن ن ن ننب ما نشن ن ن ننتبي .وينباي لنا حتويل املناطق الري ية إىل أماكن
ميكن فيبا للبشر عي حياة ت ي مبتطلباهتم ويستطيعون فيبا التخطيط ملستقبل زاهر.
أماكن ميكن فيبا لس ن ن ن ن ننكان األرياف يف العامل البالغ عددهم  3مليارات نس ن ن ن ن ننمة أن تكون هلم قاعدة مأمونة وأن يتمكنوا
من التكيف مع تاري املناخ .أماكن ميكن فيبا الوصول إىل املأكل املاذة والوافر كل يوم ،من شرو الشمس إىل مايببا.
وعلينا العمل معا ،يدا بيد ،من أجل حتقيق هذه الرؤية .تلك هي أمنييت األخرية للجنة ولنا أمجع !
وشكرا.

