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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 ربعونواأل الثالثة ةالدور 

 األمن الغذائي والتغذية" فيإحداث فارق "

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

 العالميالمالحظات االفتتاحية لرئيسة لجنة األمن الغذائي 
 

 ،السيد خوزيه غرازيانو داسيلفا املدير العام ملنظمة الزراعة واألغذية
 ،رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةكنايوا نوانزي السيد  
 ،مساعدة املديرة التنفيذية لربنامج الغذاء العامليإليزابيث رامسسون السيدة 

 ،السادة معايل الوزراء
 ،رفيع املستوىالرئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء د. باتريك كارون  السيد

 ،أصحاب السعادة السفراء واملندوبون الدائمون
 ،السادة ممثلو الدول األعضاء

 ،السادة أصحاب املصاحل املتعددة بلجنة األمن الغذائي العاملي
 ،السيدات والسادة الضيوف االكارم

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل،

 
 !الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامليمرحباً بكم يف  

 
 فشععععععععععععععكرًا مضععععععععععععععوركم والشععععععععععععععكر موصععععععععععععععول للمتحعععععدثني الكرام )ين منكم اليوم الكثي  يسععععععععععععععععععععد  أن أري 

 .(املتواجدين بيننا اليوم
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دلة ومتساوية عاجل تنمية أهنا يؤكد وبشدة على أمهية األمن الغذائي والتغذية من  -مجيعنا  -إن تواجدنا اليوم  
 وتصدرها جلدول األعمال العاملي للتنمية.

 
ألمن قيادياً يف توجيه االهتمام على مستوى العامل حنو ا وقد تولت جلنة األمن الغذائي العاملي منذ إصالحها دوراً  

 الغذائي والتغذية، وال ترتاجع حىت عندما تثار موضوعات خالفية أو يصبح النقاش حمتدماً.
 

لعكس متاماً، تستفيد جلنة األمن الغذائي من منرب أصحاب املصاحل املتعددة الشامل واألدلة العلمية بل على ا 
، الفاو يف روما رهاارفيع املستوى واخلرباء الفنيني بوكاالت األمم املتحدة الثالث اليت مقالالراسخة املقدمة من فريق اخلرباء 

   توافق يف ارآراء حول كيفية معاجلة بع  املواضيع املعقدة اليت تعودالعاملي، للوصول إىل األغذيةواإليفاد وبرنامج 
 قضاء وتوصياتنا العملية املتعلقة بالسياسات ميكن أن تساعد بلداننا يف ال إىل األسباب الرئيسية للجوع وسوء التغذية.

 على اجلوع ومعاجلة سوء التغذية بكافة أشكاله خالل فرتة حياتنا.
 

للتنمية  2030مبسامهة جلنة األمن الغذائي يف قرار األمم املتحدة بشأن جدول أعمال العام  وقد مت االعرتاف 
جل التنمية، وأخياً من خالل قرار اجلمعية العامة بشأن إعالن أالتمويل من  بشأناملستدامة، ويف خطة عمل أديس أبابا 

 عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية.
 

 ،السيدات والسادة
 

ات السياسية من العمل الشاق، والنقاش حنتفل هذا العام بالعيد األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. أربعون عاماً  
 .احملتدمة واملداوالت الناجحة. دعونا نصفق مجيعاً لذلك

 
: توإذا نظرت إىل الوراء خلمس سنوات خلت أرى، أصدرت جلنة األمن الغذائي الرئيسية املتعلقة بالسياسا 

 املسؤول د األمساك والغابات؛ ومبادئ االستثماريميازة األراضي ومصا املسؤولةالطوعية بشأن اموكمة  اخلطوط التوجيهية
 ها اتفاقاً عاملياً ومتثل كل من يف الزراعة والنظم الغذائية وإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة.

 .تبعناهاخارقاً كل ٌ يف جمال تطبيقه نسبًة لعدد أصحاب املصلحة املشاركني يف وضعه وللنهج الشامل الذي 
 

توقع واليت انتهت ارآن فرتة أخرى مثمرة للغاية بالنسبة للجنة ومل أكن أل -ما بني الدورات  يف -لقد كانت الفرتة  
 غي ذلك.

 
من أجل التنمية  2030وقد أسفر عملنا يف جلنة األمن الغذائي بشأن مسامهة اللجنة يف جدول أعمال العام  

 املستدامة عن مقرتٍح بشأن كيفية مسامهة اللجنة يف تنفيذها بفعالية جبهود ُقطرية ومجاعية.
 

 من أجل مضعععععععععاعفة وقد تداولنا يف كيفية حتسعععععععععني وصعععععععععول أصعععععععععحاب اميازات الصعععععععععغية إىل األسعععععععععواق وذلك  
إمكانياهتم يف املسععامهة يف مكافحة اجلوع وسععوء التغذية. وأتوقع أن تتم إجازة تلك التوصععيات املتعلقة بالسععياسععات خالل 

 هذه اجللسة العامة.
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وكذلك ستتم دعوتكم إلجازة التوصيات املتعلقة بالسياسات بشأن التنمية الزراعية املستدامة من أجل األمن  
سليمه والتغذية، مبا يف ذلك دور الثروة اميوانية، واليت استند إليها تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى العاشر والذي مت تالغذائي 
 هذا العام.

 
ما مت اجنازه  - بعد سبع سنواٍت من عملية إصالح اللجنة، أن يقّيم أصحاب اللجنة - لقد حان الوقت ارآن 

 تقييمًا مستقالً، لن ينظر  2016هذه اللجنة يف املستقبل. وهلذا السبب بدأنا يف عام ما تريد أن حتققه  وأن يقرروا يف
إىل ماضينا فحسب، بل سيقرتح توصيات مستقبلية متكننا من االستجابة بطريقة فعالة ملعظم التحديات امللحة لقضايا 

 األمن الغذائي والتغذية.
 

 لنقل هذه اللجنة إىل مستوًى أعلى؟" وعلينا أن نسأل أنفسنا "إىل أي مدي حنن مستعدون 
 

لك ما يلي استخدام وتطبيق خمرجات جلنة األمن الغذائي. ولذ ونريد أيضاً أن نتعرف أكثر على جتارب الدول يف 
 األراضععععييازة م املسععععؤولةالطوعية بشععععأن اموكمة  اخلطوط التوجيهيةعي عاملي حول يسععععيكون يوم األربعاء أول لقاء مواضعععع

 اك والغابات.د األمسيومصا
 

 وقد تلقينا أكثر من ستني مسامهة توثق للتجارب واملمارسات اجليدة بشأن تطبيقها. 
 

 وأنا على يقني من أن هذه ليست هي كل الدول اليت حاولت تطبيق جزءاً  -وهذا العدد الكبي من الطلبات  
يبني لنا مدى أمهية التوصيات املتعلقة بالسياسات املتفق  2012منذ إجازهتا يف عام  اخلطوط التوجيهيةأو آخر من هذه 

 عليها عاملياً يف الرتويج لسياسات أفضل لألمن الغذائي والتغذية على املستوى الوطين.
 

وارآن دعو  أحدثكم قلياًل عن املوضوع الرئيسي جللستنا االفتتاحية ألعمال هذه الدورة الثالثة واألربعني "النظم  
 .املستدامة والتغذية وتغي املناخ"الغذائية 

 
املتعلقة باألمن  2030يف حد ذاته عمٌل يرمي لتحقيق أهداف جدول أعمال العام  املستدامة غذائيةإن بناء النظم ال -1

 الغذائي والتغذية.
 

ل اوخالل السنوات القادمة ستكون هناك عدة طرق للمسامهة يف حتقيق هذه األهداف العاملية، على سبيل املث
مية ووطنية رفيع املستوى املقبل أو ربط اللجنة مبنظمات إقليالتقدمي رؤانا الشاملة يف مناقشات املنتدى السياسي 

 تستطيع أن تدعم الدول يف تطبيق سياسات جلنة األمن الغذائي.
 

الزخم الدويل ملعاجلة  دالزدياويُعد انعقاد املؤمتر الدويل الثا  املعين بالتغذية وعقُد العمل من أجل التغذية إشارتان  -2
 سوء التغذية بكافة أشكاله.
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تساق السياسات العاملي لتعزيز ا ينوحنن كلجنة لدينا فرصة فريدة لالستفادة من منتدى أصحاب املصلحة املتعدد 
ديد لفريق اخلرباء العاملية والرتويج الختاذ إجراءات منسقة من أجل حتسني التغذية للجميع. ومن املتوقع أن يصدر التقرير اجل

 رفيع املستوى بشأن التغذية والنظم الغذائية يف أكتوبر من العام املقبل.ال
 

 القائمة  فاالقتصاداتقريٌب إىل نفسي  -باإلضافة إىل األمن الغذائي -تغي املناخ وهذا املوضوع  ،وأخياً  
ائلة وغي ن الدالئل تشي إىل التأثيات اهلإ ظ فعلى الزراعة مثل السودان تظل حتت رمحة هذا املناخ املتغي ولسوء ام

 .درجات على األمن الغذائي والتغذية 4 عدرجات امرارة العاملية ب ازدياداملستدامة اليت سيحدثها 
 

فمنطقة الساحل ستجف وستقضي على سبُل العيش، األمر الذي سيضطر كثي من الناس إىل النزوح أو اهلجرة  
 عة وبالتايل ستزيد مسألة انعدام األمن الغذائي.إىل اخلارج وترك الزرا

 
وقد كنت يف نيويورك يف بداية هذا العام للتوقيع على اتفاقية باريس للمناخ واملشاركة يف انطالق عملية تنفيذه  

مي حتوبينما كنت هناك حتدثت إىل الناس عن مدى هتديد تغي املناخ لألمن الغذائي ودعوت إىل اتباع سياسات ميكن أن 
 الزراعة وامق العاملي يف الغذاء.

 
ن الرابط بني النظم الغذائية املستدامة والتغذية وتغي املناخ وحتديات التنمية األخرى، سيظل يف اعتقادي موضوعاً إ 

 متكرراً بلجنة األمن الغذائي.
 

 من العمل. ستتطلب الكثي، ستشكل السنوات القادمة حتديًا بالنسبة للجنة األمن الغذائي كما أهنا يويف رأي 
 وهكذا، بالرغم من أننا نؤكد على ترسيخ اجنازاتنا املاضية، إال أننا أيضا حباجة إىل أن نسعى جاهدين إىل زيادة تأثينا.

 
وعلينا مجيعًا أن نفكر مليًا يف كيفية إمكانية قيام جلنة األمن الغذائي العاملي بدورها بصورة أفضل ودعم أعضاء  
 ضاء على اجلوع وسوء التغذية.اللجنة للق

 
 ليس بعيداً، وجيب علينا أن نتحرك ارآن وجنعل مشاركتنا أقوى مما مضى ونستثمر مواردنا الكافية  2030العام و  

 إذا أردنا النجاح.
 

 وآمل أن يأيت إيّل العديد منكم بنهاية هذا األسبوع، ملشاركيت أفكارهم. 
 

 نون من سوء التغذية من أجل مستقبل أفضل هلم ولذريتهم.دعونا نتكاتف ونساعد اجلوعى ومن يعا 
 

 !أمتىن لكم مجيعاً أسبوعاً ناجحاً بلجنة األمن الغذائي 
 

 !وشكراً جزيالً  


