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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 الدورة الرابعة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

 والزراعة األغذية لبرنامج التنفيذي المدير كلمة

 
 ،Gilbertغرازيانو و نصديقاالسيديت الرئيسة، 

 
 معايل الوزراء، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

 
 أحضر للمرة األوىل االجتماع السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي.  إنّه ملن دواعي سروري أن

 
أهداف التنمية يق حتقالقضببببببباء على اجلوع و  يف لتشببببببباركنابل اجلديدة ملناقشبببببببة السببببببب فرصبببببببة مبثابة وأنا أعترب هذا األسببببببببوع

 مة. املستدا
 

 وكمببا قببال يت ال يزال علينببا تببذليلبببا كب ة." أن العقبببات ال2017 لعببام العببام يف والتغببذيببة الغببذائي األمن حببالببةيبّّي تقرير "
 . النزاعاتاء جرّ  ظبورالغرازيانو، فإن اجلوع يعاود 

 
على صعيد األبرز  13البببب من أصل حاالت الطوارئ  10فإن ملي نعرف هذا األمر حق املعرفة. وحنن يف برنامج األغذية العا

مليون شببببببببخ   489يعين أن  ، ماياع حول العام يف مناطق احلروبمن اجل ئةيف املا 60 ويعيش هي وليدة العنف. ،اجلوع
 . وميكن جتنبهيعانون جوعاً من صنيعة البشر 

 
 يببد " رقمببًا إحصبببببببببببببببائيببًا إخر ين طر لببه القلبب  إ  ي 2017 لعببام العببام يف والتغببذيببة الغببذائي األمن حببالببةوقببد أربر تقرير "

  .تدور فيبا نزاعاتيعيشببببببببببببببون يف مناطق  ،مليوناً  155لبالغ عددهم وا ،يف املائة من األط ال املصببببببببببببببابّي بالتقزم 75أن 
 مليون ط ل مستقبلبم مسلوب.  122أي لدينا 
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 نكسببببببببببببببر دائرة الي   هذه ل ،ل معاجلة النزاعات واالنقسبببببببببببببباماتيداً بيد من أج لكي يعملواوأنا أناشببببببببببببببد زعماء العام 
 السالم.  ونبين
 

هذا الرقم أن و علماً مليون شببخ  قد فروا من ديارهم  65حيث أن ، نظ ها اجه العام أزمة هجرة قلّ ويف الوقت الراهن يو 
 هو األعلى منذ احلرب العاملية الثانية. 

 
اهلجرة  يف بارت اع يف املائة يف انعدام األمن الغذائي يتسببببب  1إىل أن ارت اعاً بنسبببببة  األغذية العاملي برنامجوتشبببب  بيانات 

نعدام علينا التصببببببدي هلذه األسببببببباب اجلذرية الأن نطوي صبببببب حة اجلوع،  فعالً نود  كنا  نولذا إ .يف املائة تقريباً  2بنسبببببببة 
 األمن الغذائي. 

 
 على الوكبباالت اليت توجببد مقببارهببا يف رومببا أن تتعبباون ب عبباليببة  أنّ  Gilbertوغرازيببانو و أنببا دركنبب ريثمببا يتم  لبب ،ولكن 

 أكرب بعد. 
 

 من أهداف التنمية املستدامة إىل االستثمار يف سبل املعيشة ويف التنمية االقتصادية املستدامة.  2ويدعو اهلدف 
 

وقدرهتا  اءها الذايتاكت  ة كل منبا دعماً للمجتمعات احمللية كي تعززنا قوّ الل العمل معاً سبببببببببببوف تسبببببببببببّخر وكاالتومن خ
 غداً.  اً جديد أمالً و  ،التغذية اليومالعائالت اليت خندمبا  نالفت، على الصمود

 
 وشكراً. 

 


