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 (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وهذه هي مبادرة من منظمة

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

 

 

A 

 

 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الثالثة واألربعون

 إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية""

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

 بيان المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
      

 سعادة السفرية أمرية قرناص، 
 رئيسة اللجنة؛ 

 ، رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ Kanayo F. Nwanzeالسّيد 
 ، ممثلة املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ Elisabeth Rasmussonالسيدة 
 ، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء رفيع املستوى؛ Patrick Caronالسيد 

 معايل الوزراء؛
 السادة رؤساء الوفود،

 املشاركون واملراقبون املوقّرون؛ 
 أصحاب السعادة؛
 سيدايت وساديت؛

 
 العاملي. الغذائيإنه لشرف كبري يل أن أخاطبكم اليوم يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن 

 
 حتدو بنا إىل االحتفال كثرية. عاماً والدوافع اليت 40بلغت اللجنة  فقدهلذا االجتماع رمزية هامة. 

 
 يف السياق الدويل قد زادت من أمهية اللجنة. مؤخراً  اليت حصلت التطوراتوإن 
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بتنصتتتيس مستتتتلة استتتتئصتتتال الفقر وكافة أغتتتكال ستتتوء التغذية كشتتتر  أستتتاستتتي  2030قامت خطة التنمية املستتتتدامة لعام 
 للتنمية املستدامة ولعامل أكثر سلماً. 

 
 اتفاق باريس قد أدرج مستلة األمن الغذائي يف أجندة تغري املناخ. وال غّك يف أن 

 
ي "تدرك األطراف األولوية األستتتتاستتتتية املتمثلة يف نتتتتمان األمن الغذائ تشتتتتهاد ةقدمة االتفاق اليت تقول وامسحوا يل باالستتتت

 والقضاء على اجلوع، وأوجه قابلية تتثر نظم اإلنتاج الغذائي بصفة خاصة باآلثار الضارة لتغري املناخ." 
 

لتصدي ستدامة، وااملهذا اعرتاف وانح باملسائل اليت تناصرها الفاو منذ زمن بعيد أي  استئصال اجلوع، وتشجيع الزراعة 
 وتتوجس مواجهتها يداً بيد.  ،لتغري املناخ واليت هي جمرد جوانس خمتلفة للتحدي نفسه

 
 الذي أقيم يوم اجلمعة املاني. 2016تلك كانت الرسالة الرئيسية ليوم األغذية العاملي 

  
يتناول أيضتتتتتتتتتتتاً العالقات بني األمن  الذي 2016ويف وقت الحق من اليوم ستتتتتتتتتتتوف نطلق تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 

 الغذائي وتغري املناخ. 
 

للجنة دور و نيني بتوحيد قواهم والعمل معاً. يقّدم التقرير حلوالً ممكنة ويشتتتتتتتتدد على نتتتتتتتترورة قيام أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة املع
 يف هذا اجملال حتديداً. أساسي تؤديه 

 
دويل واحلكومي الدويل البارز الذي يشتتتتتتمل كافة األطراف ، أصتتتتتتبحت اللجنة املنرب ال2009فمنذ عملية إصتتتتتتالحها يف عام 

 املعنيني. 
 

 أما اللجنة فتشكل جتسيداً قوياً للشمولية وللتعاون. مية املستدامة إىل غراكات موسعة.تدعو أهداف التن
  

 .فهي جتمع بني خمتلف التوقعات والشواغل واملصاحل اليت ختص جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة املتنوعني
  

يلقون  ولكي ال يبقى أحد خلف الركس، ينبغي اإلصتتتتغاء إىل أصتتتتحاب املصتتتتلحة املعنيني ايعاً، ال ستتتتيما أولئك الذين ال
 عادة سوى فسحة حمدودة يف االجتماعات الدولية، كمنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص. 

 
 أصحاب السعادة، سيدايت وساديت

 
 والتغذية، ال ميكننا غض الطرف عن األرقام.حني نتناول األمن الغذائي 

 
 مليون غخص ممن يعانون قصوراً تغذوياً مزمناً.  800فهناك حوايل 

 
 التقزم. يعانون من أعراضمليون طفل  160من أغكال نقص املغذيات الدقيقة. وهناك فيما يعاين مليارا غخص غكالً معيناً 
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 مليون غخص يعاين البدانة. 600مليار غخص من الوزن الزائد ومن بينهم  1.9ويف الوقت عينه، يعاين 
 

 هذا يعين أن أكثر من نصف سكان العامل يعانون من غكل واحد أو أكثر من أغكال سوء التغذية.
 

 تتمني أمنا  غذائية صحية إىل الناس. علىومثة عجز وانح لدى نظم األغذية 
 
 ةيزة نسبية جلية فيما خص حتقيق هذا اهلدف. تتمتع اللجنةو  ،حباجة إىل تقارب بني السياسات حنن
 

يف اآلراء حول توصتتتتتتتتيات الستتتتتتتتياستتتتتتتتات، من أجل الوصتتتتتتتتل بني املزارعني أصتتتتتتتتحاب  اً توافقومن املهم جداً أن تبلغ اللجنة 
 احليازات الصغرية وبني األسواق.

 
 التحوالت السريعة يف جمال الزراعة.فمن غتهنا أن تشجع السياسات واملمارسات املالئمة يف بيئة من 

 
يف اجلهود اجلارية ملكافحة ستتتتتتتتوء التغذية، ةا يف الك يف ستتتتتتتتياق مبادرة عقد األمم  تن تستتتتتتتتاهمبترحس الفاو بقرار اللجنة 

 املتحدة للعمل من أجل التغذية.
 

وقد قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتكليف الفاو ومنظمة الصتتتحة العاملية باالغتتترتاك يف قيادة تنفيذ العقد، مع تعاون 
 قوي من جانس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. 

 
 سيدايت وساديت،

 
ا هناك إ قطاع على جانس كبري من األمهية. فهذا صتتتتتتتتتتالحها.وانية للمرة األوىل منذ إتدارستتتتتتتتتتت اللجنة مستتتتتتتتتتتلة الثروة احلي

 مليار غخص يعتمدون على الثروة احليوانية لكسس معيشتهم. 1.3يقارب  ما
 

وقد دعت الفاو إىل إقامة غتتتتتتتراكة بني أصتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة املتعددين لبناء "جدول األعمال العاملي بشتتتتتتتتن الثروة احليوانية 
 املستدامة". 

راعة لدى الفاو هذه املستلة وطلبت إىل املنظمة أداء دور أكرب بعد. وحنن نتكل على توصيات السياسات وتناولت جلنة الز 
 الصادرة عن اللجنة من أجل تفعيل عملنا.

 
ضتتتتتتاف إىل فإن هذه املستتتتتتائل تستتتتتتتكون هلا أمهية حمورية.   املناطق الريفيةيفر والتحول كما أن مداوالتكم بشتتتتتتتن التحضتتتتتتّ 

 جدول أعمال الفاو كذلك.
 

ؤمتر األمم املتحدة ميف املدن، وستتتوف تشتتتارك بنشتتتا  يف  الفاو يف تنفيذ ميثاق ميالنو بشتتتتن الستتتياستتتات الغذائية تستتتاهم
 )املوئل الثالث(.كان والتنمية احلضرية املستدامة املعين باإلس
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يثاق ميالنو وتعزيز م ويف يوم اجلمعة املانتي، استتضتفنا لدى الفاو مؤمتر القمة الثاين لرؤستاء البلديات من أجل تقييم تقدم
 أمهية املدن يف بناء نظم مستدامة لألغذية والتصدي لتغري املناخ.

 
 سيدايت وساديت،

 
مؤغتتتتتتتراً عرب ستتتتتتتتة من أهداف التنمية املستتتتتتتتدامة، كما أننا نشتتتتتتتارك يف رصتتتتتتتد غريها من  21كما تعلمون، الفاو قّيمة على 

 املؤغرات بالتعاون مع وكاالت أخرى.
 

 لقياس تلك املؤغتتتتتتتترات األنستتتتتتتتس املنهجيات اإلحصتتتتتتتتائية املؤغتتتتتتتترات جديد. تدأب الفاو على صتتتتتتتتياغةوالعديد من تلك 
 ورصدها.

 
 حصائية.إلتطلبات من خالل تنمية القدرات اوسوف تساعد املنظمة البلدان على الوفاء بتلك امل

 
ائيني كتس جديد لكبري اإلحصتتتوستتتنرستتتل اقرتاحاً إىل جملس الفاو يف غتتتهر ديستتتمرباكانون األول املقبل من أجل إنشتتتاء م

 فضاًل عن إدارة لتغري املناخ.
 

 وقبل أن أختتم كلميت، امسحوا يل بتن أكرر أّن الفاو ملتزمة مواصلة تقدمي أفضل دعم تقين ممكن إىل اللجنة.
 

 فليكن أسبوعكم حافاًل باألنشطة وأنا أنتظر مرتقباً االطالع على حصيلة مناقشاتكم.
 

 م.غكرا على حسن إصغائك
 


