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 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 

 
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 الدورة الرابعة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 بيان رئيسة لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 السيد غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة،
 ، رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، Hungbo السيد
 ، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،Beasley السيد

 أصحاب املعايل السادة الوزراء، 
 ، مساعد أمني عام األمم املتحدة، Hochschild السيد
 ، رئيس فريق اخلرباء الرفيع املستوى،Patrick Caron الدكتور

 أصحاب السعادة،
 السادة رؤساء الوفود،

 حضرات السادة املشاركني واملراقبني الكرام،
 حضرات السيدات والسادة، 

 
 !( للجنة األمن الذذائي العاملي االلجنةيسّرين أن أرّحب بكم يف الدورة الرابعة واألربعني 

 
 ويشررررررررررررررّرفو أن أفتتع الرردورة الرابعررة واألربعني للجنررة األمن الذررذائي العرراملي ويسررررررررررررررّرين للذررايررة أن أالح  و ود  

 .هذا احلشد الكبري من احلضور
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للجنة أبلغ د اوأوّد أن أخّص بالرتحيب السرررررررادة رؤسررررررراء الوكاالت الثالر اليف تو د مقارها يف روما واليف  سرررررررّ  
 !فشكرًا للوكاالت اليف متثلوهنا على ما تقدمه من دعم فو ومايل للجنة مثال على التعاون يف ما بينها.

 
 .لقد متّيز هذا العام بكونه عاًما صعًبا للذاية على صعيد األمن الذذائي والتذذية 

 
 سررررررررررررررنوات، أععلنررن حررالررة ا رراعررة يف  نوب السررررررررررررررودان. وكرران حويل  6، وللمرة األوىل خالل 2017ففي عررام  

ا على شررفري ااوع يف اليمن والصررومال و ال شرررق  30 زى القسررم بسرربب األزمات الذذائية اليف يعع جريياينمليون شررخصررً
شررررررهدنا هذا العام أسرررررروأ األوىرررررراع على مسررررررتوى األمن  األكرب منها مجيًعا إىل النزاعات. وقد أمجع الكثريون على أنّنا قد

 .الذذائي والتذذية خالل سبعني سنة على األقلّ 
 

من أهدا  التنمية املسررررتدامة ويف اّل اال اهات السررررائدة  2ويف موا هة هذا السرررريناريو، ويف ما يتعّلق با د   
ملسررتدامةح ذائي ونسررني التذذية وتشررجيع الزراعة احالًيا، لسررنا على املسررار الصررحيع حلوىررع حّد للجوع ونقيق األمن الذ

 .2030حبلول سنة 
 

فالنزاعات ال تدفع بالكثريين إىل حالة من االنعدام احلاد يف أمنهم الذذائي فحسررررررررررررررب، بل غالًبا ما تدوم لوقن  
م تأثرياهتا يات تدو طويل وتتحول إىل أزمة ممتدة وإىل اسرررررتمرار انعدام األمن الذذائي وسررررروء التذذية، مع ما لذل  من تداع

 .لوقن طويل على النمو االقتصادي بشكل خاص وعلى التنمية عامة
 

أنه، كأعضررررررراء ومشررررررراركني يف انة األمن الذذائي العاملي، وكأفراد ملتزمني وكافحة ااوع وسررررررروء التذذية  دقتوأع 
 اء ااوع ومن املعاناة وللوف جبميع أشرررررررررررررركاله، من مسرررررررررررررراولية هذه اللجنة بالذات القيام وا أمكنها للتخفي  من وطأة

 .باحلق العاملي يف الذذاء
 

ويف اعتقادي أّن اإلعمال املطرد للحق يف الذذاء الكايف هو شرررررررل الزم للقضرررررراء على الفقر وتشررررررجيع االزدهار  
  ؛ وهو ما ناىرررررلنع يف سررررربيله طوال فرتة والييف. فكي2030ونقيق النجاح يف خمتل  بنود خطة التنمية املسرررررتدامة لعام 

ا، يتطّلب وىررررع حد للجوع ونقيق األمن الذذائي ونسررر توافقوينيف اعتقادي، وآمل أن  السرررربيل إىل  ل   ني الرأي أيضررررً
 .التذذية و ود اتساق بني السياسات وتعاون بني خمتل  ااهات والقطاعات: وهو متاًما ما نقوم به هنا يف اللجنة

 
ريق اخلرباء اب املصلحة والقرائن العلمية املتينة اليف يستند إليها ففاللجنة تستخدم منصتها الشاملة املتعددة أصح 

الرفيع املسررررتوى واخلربات الفنية لدى الوكاالت الثالر اليف تو د مقارها يف روما للتوصررررل إىل توافق يف انراء بشررررأن كيفية 
 .وء التذذيةالكامنة وراء ااوع وس ااذرية معااة القضايا املعّقدة اليف تتطّرق مباشرة إىل األسباب

 
وتتسررررم الصرررركوب اخلاصررررة بالسررررياسررررات يف انة األمن الذذائي العاملي بأاية حااة بالنسرررربة إىل ااهود الوطنية  

 .2030املبذولة إلعطاء دفع خلطة عام 
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 وإ ا ما نظرتع إىل السرررررررررررررنوات املاىرررررررررررررية، أالح  صررررررررررررردور منتجات هامة عن اللجنة تتعلق بالسرررررررررررررياسرررررررررررررات،  
ملبادئ اخلاصرررة ؛ وااألراىررري ومصرررايد األااب والذاباتهية الطوعية بشرررأن احلوكمة املسررراولة حليازة أال وهي اخلطول التو ي

باالسرررررررتثمارات املسررررررراولة يف الزراعة ونظم األغذية؛ وإطار العمل بشرررررررأن األمن الذذائي والتذذية يف ال األزمات املمتدة؛ 
ات الصررذرية باألسررواق؛ والتوصرريات بشررأن املياه وتذري املناة واحلماية اال تماعية وأسررعار والتوصرريات لربأ أصررحاب احلياز 

 .األغذية والزراعة املستدامة
 

وتعّد هذه مجيًعا توصرررررررريات عملية متعلقة بالسررررررررياسررررررررات ملسرررررررراعدة بلداننا على إحراز تقدم سررررررررريع يف ا االت  
 .ومعااة سوء التذذية جبميع أشكاله يف  يلنا هذا السياساتية اليف  كرهتا والنجاح يف القضاء على ااوع

 
 لكن ولألسررررررر ، فثّن الكثريين ممن يعيشرررررررون خارن روما ال يدركون حي و ود هذه السرررررررياسرررررررات وأثرها ا ائل،  

 .يف ما لو  رى تطبيقها، على األمن الذذائي والتذذية
 

 ع. وأقّل  اهدة إىل تذيري هذا الوىرررروهذا ما ملسررررته بنفسرررري، خالل هاتني السررررنتني كرئيسررررة للجنة، وقد سررررعين  
 ما ميكنو قوله إنه يف كل مرة ندثنع فيها عن اللجنة وعن سررررررررررررررياسرررررررررررررراهتا، لطاملا و دت مجهورًا مهتًما للذاية. لكّن هذا 

 .غري كاٍ  طبًعا
 

 حضرات السيدات والسادة، 
 

  2  ياق نقيق ا دإّن نقيق األمن الذذائي ووق  سررررررررررروء التذذية جبميع أشررررررررررركاله، وعدم إاال أحد، يف سررررررررررر 
 من أهدا  التنمية املسررررررررتدامة، يعو ىرررررررررورة تكثي  اإل راءات واالسررررررررتثمارات والتعاون على املسررررررررتويني الوطو والدويل 

 .يف سبيل نقيق هذه الذايات
 

 :وإ ا ما أردنا نقيق األمن الذذائي والتذذية، ال بد لنا من •
 .حليازات الصذرية وتأمني نفا هم إىل األسواقزيادة اإلنتا ية الزراعية ورفع دخل أصحاب ا •
وجيب أن تكون لدينا نظم غذائية مسررتدامة من خالل اعتماد سررياسررات متسررقة وبناء ماسررسررات قوية خاىررعة  •

 .للمحاسبة وتشجيع االستثمارات املساولة
 .نيوللمساواة بني اانس وال بد لنا من و ود إدارة متينة للموارد الطبيعية وإسناد األولوية لتمكني املرأة •
طبيعية نتيجة النزاعات أو الكوارر ال اننكأوجيدر بنا إعطاء األولوية للبلدان اليف تعاين من أزمات ممتدة، سواء  •

 .أو تذري املناة
ا أن نسررررّع  هودنا الرامية إىل مكافحة مجيع أشررركال سررروء التذذية لالسرررتفادة من كامل الطاقات  • وجيدر بنا أيضرررً

 .بشرية وا يفضي إىل التنمية والنمو االقتصاديال
 .وال بد لنا من اتباع عمليات سياساتية شاملة وشراكات فعالة •
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السررررعي  -وعندما أقول اللجنة أعو أنتم مجيًعا احلاىرررررين هنا  -وسررررو  يتعنّي يف السررررنوات املقبلة على اللجنة  

 .إىل زيادة األثر الذي حندثه على أرض الواقع
 

 هي خررارطررة طموحررة. ولن يكون النجرراح حليفنررا  2030خررارطررة الطريق العررامليررة اليف وىررررررررررررررعتهررا خطررة عررام  وإنّ  
 .إال من خالل االبتعاد عن العمل ا زأ والعمل عرب خمتل  القطاعات

 
 وجيدر بالبلدان أن تتبع تفكريًا شرررررامالً بشرررررأن السرررررياسرررررات وأن تسرررررعى إىل إقامة أو ه ت زر بني  موعة واسرررررعة  

ادية االقتصرررررر - ولن يكون باإلمكان نقيق التنمية املسررررررتدامة، جبميع أبعادها .2030من املسررررررائل اليف تناولتها خطة عام 
ج متكاملة. -واال تماعية والبيئية  دد وهذا هو نديًدا ا ال الذي ميكن فيه للجنة، بفضرررررررررررررل النهج املتع إال من خالل هنع

القطاعات الذي تتبعه، أن تقّدم الدعم للجهود اليف تقودها البلدان العتماد حلول متكاملة لقضررررايا انعدام األمن الذذائي 
 .وسوء التذذية

 
ا االعتماد الفعلي لنمو ن متعدد   ارب أصررررررررررررررحاب املصررررررررررررررلحة لتحقيق التق واالبتعاد عن العمل ا زأ يعو أيضررررررررررررررً

 .بني السياسات، حبيث تلقى مجيع األصوات آ انًا صاغية، خاصة، وأشدد على كلمة خاصة، أصوات الفئات األىع 
 

ا مع القطاع اخلاص وا تمع املدين   ومن خالل التوصررررررررررررررل إىل توافق عاملي، ليس فقأ بني احلكومات بل أيضررررررررررررررً
ومنظومة األمم املتحدة، بشرأن السرياسرات الكفيلة بتحقيق األمن الذذائي والتذذية، وماسرسرات البحور والتمويل الدولية 

 .سيكون باستطاعة اللجنة أن تساهم عن حّق يف تشجيع التنمية املستدامة والشاملة
 

ولقد باتن اللجنة اليوم تشررررّكل ًو ً ا فريًدا للتقارب الشررررامل بني السررررياسررررات اخلاصررررة وسررررائل األمن الذذائي  
 ذذية على املسرررررررررتوى العاملي. فلنكن حريصرررررررررني على أن نظى  هودنا بالتقدير وأن تاخذ على  مل ااّد يف كّل بلد والت

وخالل هذا األسررربوع، أوّد اإلصرررذاء إىل كّل منكم بشرررأن اخلطوات اليف سرررتتخذوهنا لوىرررع حد النعدام األمن  من بلداننا!
 .الذذائي وسوء التذذية يف بلدانكم

 
 إصذائكم! وأمتىن للجميع أسبوعاً حافاًل بالنجاحات! شكرًا على حسن 

 


