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لجنة األمن الغذائي العالمي
الدورة الثالثة واألربعون
"إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 21-17 ،أكتوبر/تشرين األول

2016

كلمة السيدة مساعدة المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمي
السيدة الرئيسة،
السيد املدير العام،
السيد الرئيس،
معايل الوزراء،
أصحاب السعادة،
الزمالء األعزاء،
يسرررن أك أكوك هنا اليوم ،ثلة لربنامج األغذية العاملي (الربنامج) يف مراسررف ااتتاذ هذه الدورة .ااملديرة التن يذية للربنامج
طلبت مين أك أعرب لكف عن خالص أس ها على عدم التمكن من املشاركة.
السيدة الرئيسة،
أود بررادذ بردء أك أش ر ر ر ر ر رركركف على التزامكف وقيررادتكف للجنررة األمن ال ررذائي العرراملي (اللجنررة) .اتحررت توهيهرراتكف،
استمرت اللجنة يف أك تُ ِّ
شكل منتدى شامال اعال يعمل من أهل دعف األمن ال ذائي والت ذية للجميع.
وإك موضوع اجللسة االاتتاحية " -النظف ال ذائية املستدامة والت ذية وت ري املناخ" -ال ميكن أك يكوك أكثر وهاهة.

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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ات ري املناخ يهدد بشرركل هسرريف قدرتنا على بلوغ أهداف التنمية املسررتدامة والوااء ما قععنا من وعد بالقضرراء على اجلوع
مزق إعصار ماثيو
حبلول عام  .2030وبال عل ،اقد شهدنا التأثي املدمر لكارثة أخرى ات صلة باألحوال اجلوية ،بعد أك ر
أشالء هنوب هاييت ،مدمرا املنازل واحملاصيل واالحتياطات ال ذائية.
وإك ت ري املناخ يثثر اعال ،ماليا وتن يذيا ،يف املنظومة اإلنسانية .ا ي عام  ،2013كاك ما يتجاوز  90يف املائة من الكوارث
العبيعية متصر ر ررال باملناخ .وإك أكثر من  80يف املائة من األشر ر ررخا الذين يعانوك من اجلوع يف العان يعيشر ر رروك يف البلداك
املعرضة للكوارث العبيعية وتدهور البيئة.
وإ نبدأ أعمال الدورة الثالثة واألربعني للجنة ،جيب علينا جتديد ههودنا اهلاداة إىل إقامة نظف غذائية أكثر اس ر ر ر ر ر ررتدامة،
وأكثر قدرة على حتمل أمناط العقس املت ية والظواهر القصر ر ر ر ر رروى ،واالسر ر ر ر ر ررتجابة لالحتياهات الت ذوية؛ وبناء قدرة نظمنا
ال ذائية على الصر ررمود ،والتخ يف من حدة املخاطر ،وضر ررماك زيادة تأهبنا ملواههة الصر رردمات املناخية يف املسر ررتقبل .وإك
هذه اجلهود تتعلب اختا إهراءات من هانب خمتلف أصحاب املصلحة العاملني على امتداد سلسلة القيمة.
كما ينب ي لنا أك نكوك مبتكربن حيال تلبية العلب املتزايد على األغذية ،يف ظل بلوغ عدد سر رركاك العان  9.5مليار نسر ررمة
يف عام  .2050وس ر ر ر رريتعني زيادة إنتا األغذية يف العان بنس ر ر ر رربة  60يف املائة ،ومض ر ر ر رراع ت تقريبا يف البلداك النامية ،من أهل
مواكبة النمو السر ر رركان طوال هذه ال نة .وكن ندرمل أك املزارعني من أص ر ر رحاب احليازات الص ر ر ر ية يتمتعوك بتمكانات هائلة
للمساعدة يف تلبية هذا العلب املتزايد ،إ ا ما حصلوا على الدعف املناسب ،وهلذا اتننا حباهة إىل إقامة تلك النظف اآلك.
وتثد نظف احلماية االهتماعية ،إض ررااة إىل التخعيط التعلعي ،دورا حيويا ،ما يض ررمن حص ررول أش ررد النا اقرا وض ررع ا
على أغذية م ذية يف الظروف الصعبة.
وأحد األمثلة على لك ما يتمثل يف تزويد برامج الوهبات املدرسية ،اليت تعترب شبكة األماك االهتماعي األكثر شيوعا يف
خمتلف أكرراء العرران ،ملاليني األط ررال برراألغررذيررة امل ررذيررة الوحيرردة اليت يتنرراولو ررا .ويف عررام  ،2015أترراحررت برامج الوهبررات
املدرسية اليت ين ذها الربنامج ارصة للتعلف والنمو حلوايل  17.4مليوك ط ل يف  62بلدا.
وهذه هي أنواع احللول اليت ينب ي لنا تن يذها إ ا أردنا بلوغ ما نعمح إلي من عا من م
خال من اجلوع حبلول عام .2030
حضرات السيدات والسادة،
إك الدورة الثالثة واألربعني للجنة تشر ر رركل ارصر ر ررة لنا شيعا للعمل بشر ر رركل شاعي على دراسر ر ررة وحتديد ما ميكننا اعل أكثر
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ومن املهف أك كدث اارقا حقيقيا ،ليس اقط من حيث املوااقة على السياسات ،ولكن
أيضا من حيث إحداث ت يي جمد على أرض الواقع.
وإك هذه اللجنة ،على وه اخلصو  ،توهد يف وضع هيد للمسامهة يف حتقيق اهلدف  -17تعزيز وسائل التن يذ وتنشيط
الشر رراكة العاملية من أهل التنمية املس ررتدامة .وهي ،باعتبارها ههازا حكوميا دوليا ،حتظى مش ررروعية واس ررعة ،مدعومة خبربة
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انية قوية .ولذلك ،اتك اللجنة تتيح منتدى للدول األعضاء وأصحاب املصلحة لالهتماع ورصد التقدم احملرز ،وكن نعمل
من أهل القضاء على اجلوع وتعزيز الت ذية للجميع.
كما تتيح منتدى للشر ر رراكات اليت س ر ررتكوك أس ر رراس ر ررية بالنس ر رربة إىل جناحنا أو اش ر ررلنا وكن نعمل من أهل حتقيق مقاص ر ررد
عام  .2030االتعاوك أمر حاس ر ر ر ر ررف األمهية  -بني الوكاالت اليت تتخذ روما مقرا هلا واحلكومات واملنظمات الدولية والقعاع
اخلا واجملتمع املدن .نظرا إىل أك القض ر ر ر رراء على اجلوع وحتقيق األمن ال ذائي ،كما ندرمل شيعا ،يتجاوزاك قدرة أ ههة
واحدة من أصحاب املصلحة يف هذه القاعة.
وهلررذا ،اررتك الربنررامج ملتزم دررامررا برردعف عمررل اللجنررة .وكن على أهبررة االس ر ر ر ر ر ررتعررداد ،يف هررذه الرردورة الثررالثررة واألربعني،
الستكشاف ومناقشة كيف ميكن لنا شيعا ،يدا بيد ،بلوغ هدانا املشنمل املتمثل يف القضاء داما على اجلوع.
وإك إقامة نظف غذائية مستدامة وضماك ت ذية هيدة مع معاجلة آثار ت ي املناخ يف الوقت ن س ليست حتديات من صلة،
بل هي هوانب خمتل ة لن س التحد  .النعزز ههودنا ونعمل معا يف ش ر ر رراكة من أهل إجياد احللول اليت سر ر ررتثد يف اية
املعاف إىل طي ص حة اجلوع إىل األبد.
وشكرا على حسن إص ائكف.

