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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الخامسة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

 بيان المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
 

للجمهورية الدومينيكية لدى منظمة األغذية ، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي واملمثل الدائم Mario Arveloالسيييييييييييييييد 
 والزراعة؛

 
 ، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،Beasleyالسيد 

 
 ، نائب رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛Cornelia Richterالسيدة 

 
 ، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى؛Patrick Caronالسيد 

 
، من صيييييييغار املزارعيف وعليييييييو ي اللجنة التنفيذية للراباة الندية للنسييييييياء الالئي Zala Shardaben Fathesinhالسييييييييدة 

 يعملن حلساهبن اخلاص؛

 
وغينيا االسيييتوائية وفرنسيييا  ةالدومينيكيمن الرباءيل وبوركينا فاسيييو وكولومبيا واجلمهورية  امسحوا يل أن أشييييد بوجود وءراء كل  

 ليتوانيا ومايل وسلانة عمان وإسبانيا وتوغو وأوغندا واليمن.وأملانيا وغواتيماال و 
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 معايل الوءراء،
 سعادة السفراء،
 رؤساء الوفود؛

 املشاركون واملراقبون الكرام؛

 أصحاب السعادة؛

 السيدات والسادة؛

 
 .هذه العاملي )اللجنة( الغذائيا ي دورة جلنة األمن إنه لشرف كبري يل أن أرحب بكم مجيع  

 
من أهداف  2، مسيييييييضلة القلييييييياء على اجلوع ومجيع أشيييييييكا  سيييييييوء التغذية )الدف 2015ي عام ، حّدد قادة العامللقد 

ا.التنميييييية املسييييييييييييييتيييييدامييييية( بييييياعتبيييييارهيييييا شييييييييييييييرطييييي   ا وإنصييييييييييييييييييافييييي  ا وأميييييانييييي   ا ال غىن عنيييييه من أجيييييل إقيييييامييييية عيييييامل أكثر أمنييييي 
مليون شييييييييخ  يعانون من  821ن حوايل ولكن مسييييييييتويات اجلوع ما فتئ  تتزايد منذ  لا احليف. فالسيييييييينة املا ييييييييية، كا

 ي املائة من سكان العامل، أي شخ  واحد من أصل تسعة أشخاص على هذا الكوكب. 11اجلوع. وهذا ميثل 
 

 الكثري من املعلومات عن مشكلة اجلوع ي العامل.منلا واليوم، 
 

 يا والشرق األدىن وجنوب شرق آسيا.نزاعات ممتدة ي أفريقاليت تشهد ناطق املز باألساس ي وندرك أن اجلوع يرتكّ 
 

 ل هي أيلا عوامل رئيسية للجوع.وندرك أن التقلبات املناخية والظواهر املناخية القصوى تشكّ 
 
 إنتاج ما يكفي من الغذاء ألسرهم. نيستايعو ا هناك مزارعو الكفاف الذين ال ندرك أن من بيف أشد الناس تلرر   ماك
 

 .هذه املعلومات املتاحة لنا اليومبالرغم من كل  التزايدي تستمر ولكن مستويات اجلوع 
 

اجلوع فإن ولنكن وا ييييييييييييييحيفم إ ا مل ننتقل من األقوا  إىل األفعا  ومل نتخذ تدابري عاجلة لعكس هذا اال اه السييييييييييييييل ، 
 بضكملها. 2030إىل تقويض خاة عام سيؤدي 

 
 تدهور والجرة القسرية ي االرتفاع.ولن يتم استئصا  شضفة الفقر وستستمر املوارد الابيعية ي ال

 
 .2018خال  فرتة الغداء اليوم، تقرير حالة األغذية والزراعة لعام  ،ستعرض املنظمةو 
 

 ويعاجل تقرير هذه السنة الصلة القائمة بيف الجرة والزراعة والتنمية الريفية.
 

 يهاجرون ألهنم ال ميلكون أي   م األشيييد فقرا. فهلكثري من األشيييخاص الريفييفبالنسيييبة إىل اا ويبيّف أن الجرة ليسييي  خيار  
 خيار آخر.

 
دهم وللتصييييدي لبسييييباب اجلذرية للجوع والجرة القسييييرية، من اللييييروري فسيييييف سييييبل معيشيييية الفقراء الريفييف الذين  دّ 

 الكوارث والنزاعات.
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 أصحاب املعايل والسعادة، 
 

 لكبري الوحيد الذي نواجهه اليوم.امسحوا يل بضن أقو  مرة أخرى إن اجلوع ليس التحدي ا
 

 ي تزايد أيلا، ال سيما السمنة.اليت هي إ  هناك أشكا  أخرى من سوء التغذية 
 

 فعدد األشخاص الذين يعانون من السمنة يرتفع كل سنة.
 

 مليون شخ . 672ي املائة من سكان العامل البالغيف، أي  13.3وبات  السمنة تصيب اآلن حوايل 
 

 وعلى خالف اجلوع، تنتشر السمنة ي كل مكان.
 

 ا.وهي تتزايد ي مجيع البلدان تقريب  
 
 ي أفريقيا.توجد مثانية بلدان من أصل البلدان العشرين ي العامل اليت تسجل أسرع معدالت السمنة ارتفاع ا عند البالغيف و 
 

ا منهم ي آسيييا، ي املائة تقريب   46. وتعيش نسييبة دالوءن الزائب مليون طفل دون سيين اخلامسيية 38ب يوالسيينة املا ييية، أصيي
 ي املائة أخرى ي أفريقيا. 25ونسبة 

 
 وإ ا مل نتخذ إجراءات عاجلة، فإن عدد األشخاص املصابيف بالسمنة سريتفع ليبلغ نفس عدد ناقصي التغذية ي العامل.

 
 قط مسضلة خاصة.ا للسياسات العامة وليس فوجيب أن يشكل الوءن الزائد والسمنة مو وع  

 
 ب للسمنة.الرئيسي املسبّ  لأن النظم الغذائية غري الصحية متثل العامدرك حنن نو 
 

 ولذلا، ينبغي لنا متكيف الناس من تناو  أغذية صحية وتشجيعهم على  لا وتثقيفهم هبذا الشضن.
 

 وهذا يشمل و ع برامج  ات أهداف حمّددة للنهوض باستهالك أغذية طاءجة حملية.
 

 أن تتحمل املسؤولية عن توفري أغذية صحية ومغذية ي متناو  اجلميع وبضسعار معقولة. حلكوماتاى وجيب عل
 

 كما يشمل  لا التشريعات الوطنية.
 

 لعامة الناس. مةأكثر اكتماال  ومفهو باريقة ألغذية اوسيم لت االيت أقّرت قانون  ، وخري مثا  على  لا شيلي
 

 اليت قام  حبظر استخدام بعض الدهون التقابلية االصاناعية ي إنتاج األغذية. ،مثا  كنداوهناك أيلا 
 

 وإين أرغب ي رؤية البلدان تلتزم مبناقشة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالتغذية.
 

قيادة األخذ بزمام جيب على اللجنة تعزيز جهودها و  مالسنة املا ية هنا ي اللجنةجاء على لساين ر ما وامسحوا يل أن أكرّ 
 املناقشات وتقدمي التوجيهات وإجناء سياسات ملموسة بشضن التغذية.
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إىل روما للعمل ي شييييييييييييييراكة  جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية ودوقد بذل  املنظمة كل اجلهود الالءمة لكي تع
 وثيقة مع اللجنة.

 
أن تلييييييييييييييالع اللجنة اآلن بالدور القيادي ي  ا  التغذية مع املوافقة على و ييييييييييييييع اخلاو  التوجيهية  وحيدوين األمل ي

 الاوعية بشضن نظم األغذية والتغذية.
 
 مل يعد أمامنا وق  نليعه. إ 
 

 حلرات السيدات والسادة،
 

 ركم بضن اليوم هو اليوم الدويل للمرأة الريفية.امسحوا يل أن أ كّ 
 

 دد ا بالدور احلاسم الذي تقوم به املرأة الريفية ي مكافحة الفقر املدقع واجلوع ومجيع أشكا  سوء التغذية.وأود أن أشيد  
 

 وينبغي للمنظمة مواصلة امللي قدم ا ي تعزيز التواءن بيف اجلنسيف ومتكيف املرأة الريفية.
 

 وهذا يعين فسيف التمثيل ي آليات احلوكمة وعمليات صنع القرار.
 
 فسيف فرص احلصو  على األرا ي واملوارد واخلدمات والفرص.يلا أيشمل و 
 

وقد أصييييدرت املنظمة واالفاد األفريقي، الشييييهر املا ييييي خال  اجلمعية العام لبمم املتحدة ي نيويورك، تقرير ا جديد ا عن 
 املرأة الريفية.

 
ا من أجييل القلييييييييييييييياء على اجلوع واالءدهييار م متكيف املرأة الريفييية ي أفريقيييعييدم ترك أي أحييد خلر الركييبحيمييل عنوان  

  .املشرتك
 

دة تتعلق ويشكل هذا التقرير جزءا  من التعاون القوي بيف املنظمة واالفاد األفريقي من أجل و ع برامج  ات أهداف حمدّ 
 لنساء ي أفريقيا.اليت تعاين منها ادة بالقلايا اجلنسانية وتعاجل مواطن اللعر احملدّ 

 
 سعادة،أصحاب املعايل وال

 
 امسحوا يل أيلا أن أغتنم هذه الفرصة لإلشارة إىل أن عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية يبدأ السنة القادمة.

 
الرائدتيف لتنفيذ عقد  الوكالتيفوكما ال خيفى على أحد، مت تعييف املنظمة والصييييييييييييييندوق الدويل للتنمية الزراعية باعتبار ا 

 الزراعة األسرية.
 

 ا رفيع املستوى هنا ي روما ي الفصل األو  من السنة القادمة.وإلطالق العقد بصورة رمسية، سننظم حدث  
 

 وحنن اآلن بصدد اختا  إجراءات لتشكيل جلنة توجيهية لتحسيف إدارة األنشاة املتعلقة بالعقد.
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إىل االنليييييييييمام إلينا كارف ي اللجنة التوجيهية  وتدعو املنظمة والصيييييييييندوق الدويل للتنمية الزراعية برنامج األغذية العاملي
 اليت ستشمل أيلا اجلهات املعنية التاليةم

 
أوال ، املنتديات الدولية الثالثة الرئيسييييييييييييييية للمزارعيف األسييييييييييييييرييفم املنتدى الريفي العاملي واحلركة الدولية للمزارعيف الريفييف 

(VIA CAMPESINA واملنظمة العاملية )للمزارعيف. 
 
 ممثالن اثنان من البلدان األعلاء عن كل  موعة إقليمية على أساس التناوب كل سنتيف.، ثاني ا
 
 ، مخس منظمات إقليمية للمزارعيف األسرييف أيلا على أساس التناوب كل سنتيف.اثالث  و 
 

 فالزراعة األسرية ميكنها أن تساهم ي فقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة.
 
 ائية لتسخري هذه اإلمكانات.العقد فرصة استثنيعترب و 
 

 ي التنمية املستدامة. استثمارواالستثمار ي الزراعة األسرية هو 
 

 حلرات السيدات والسادة،
 

 تدعو إىل إقامة شراكات قوية وواسعة النااق. 2030شّدد أيلا على أن خاة عام أي اخلتام، امسحوا يل أن 
 

 املنتدى الدويل الرئيسي للشمو  والتعاون.، 2009واللجنة متثل، منذ إصالحها ي عام 
 

 توقعات  موعة واسعة من أصحاب املصلحة وشواغلهم ومصاحلهم. تلتقيففيها 
 

ولذلا، جيب علينيا تعزيز اللجنية واالسييييييييييييييتفيادة من هذا الفليييييييييييييياء الفريد للحوار ي منظومة األمم املتحيدة الذي جيمع 
 احلكومات واجملتمع املدين والقااع اخلاص.

 
 التزام املنظمة بوجود جلنة قوية.دد ا أن أؤكد  وأود 
 

 وأمتىن لكم مجيع ا مناقشات وعرو  ا مثمرة خال  هذا األسبوع.
 

 ا على حسن إصغائكم.وشكر  


