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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة السادسة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 بيان رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي
 
 
ً                                         بلًدا يف مدينة ســـان فرانســـيســـكو على شـــاطئ أمريكا     50  ن  م     ً  مندوبًا      147        ، اجتمع     1945             يونيو/حزيران     26  يف    - 1   

ّ                   ّ                                        الشمالية املطّل على احمليط اهلادئ ووقّعوا على وثيقة بعنوان "ميثاق األمم املتحدة             ". 
 
ّ         ومن بني هؤالء املندوبني أربع نساء؛ وقد مثّلت إحداهّن، السيدة  - 2         ّ                                       Minerva Bernardino ،  اجلمهورية الدومينيكية                    . 
 
                                                          ًّ                                      حاول ائتالف من اإليديولوجيني املتقاربني يف األفكار، غزو العامل مشــنًّا احلرب باســم اهليمنة العنصــرية والثقافية   و   - 3

  .   ً                          مطلًقا العنان لإلقصاء والكراهية
 
ّ                                                                أّما التحالف املنتصـــــــر فقد أدرك أّن حتقيق االســـــــتقرار والرفاه، ومها ضـــــــروريان لبناء الســـــــالم بني األمم، يقتضــــــي   - 4                             ّ 

 .                                                          تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية القائمة على حقوق اإلنسان       من أجل              مؤسسات عاملية 
 
                          اعتمدت الدول األعضــاء اإلعالن   ،     1948                  ديســمرب/كانون الثاين     10                               وبعد مرور ثالث ســنوات ونصــف، أي يف   - 5

   "     املرء                                        هي من اقرتحت تغيري الصـــــــــــيغة األصـــــــــــلية من "حقوق  Bernardino       الســـــــــــيدة                           العاملي حلقوق اإلنســـــــــــان؛ وكانت
 ."               إىل "حقوق اإلنسان
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ّ                          وهكذا وافق اجملتمع الدويل على تكريس حّق اإلنســان األســاســي يف الغذاء.   - 6                              هذا هو األســاس الذي تســتند إليه   و                                   
 .                ة لكل ما نقوم به                               ّ من الغذائي العاملي، ومصدر الشرعيّ       جلنة األ

 
ّ                          ندرك مجيعنا أســــباب انعدام األمن الغذائي. وحىت ولو تســــّرت عنها اخلرباء، فإّن املنطق الســــليم يكشــــف بســــرعة   و   - 7                ّ                                                 

 .                                  عن أسباب استمرار اجلوع وسوء التغذية
 
 .            اليت تتسبب هبا   ة      واهلجر               زاعات املسلحة،                                                        وتتمثل الدوافع الرئيسية يف اآلثار الفادحة لتغري املناخ والن  - 8
 
                             ّ                                                                    وعلى الرغم من ذلك، ما زلنا نوّلد الغازات اليت تســــــــــــــببت بأزمة املناخ وما فتئت تؤدي إىل تفاقمها، وهي أزمة   - 9

ً                                    حّلت علينا فعًال، كما يعرف كل منتج لألغذية حق املعرفة            ّ .  
 

ّ     يعمل املزارعون األســــــــــــــريّون كمحرّكات   و   -  10 ا     80                    ّ     إلنتاج الغذائي، إذ يوفّرون  ل                  ّ                                       ً  يف املائة من اإلنتاج العاملي. فعوضــــــــــــــً
                                                                   ذات اآلثار العكســـية، ميكن االســـتثمار يف هؤالء املزارعني األســـريني من خالل تطوير    ز                  ّ       جتارة األســـلحة اليت ترّوج حلواف    عن

 .      العامة         األساسية                                                  البذور واألمسدة ومبيدات اآلفات واملدخالت األخرى كالسلع
 

ّ                                     وبالتايل، تضــــــــــــــطر الفئات األكثر ضــــــــــــــعًفا، يف ظل القنابل املتفّجرة واألحوال اجلوية القصــــــــــــــوى، إىل االختيار   -  11                      ً                               
 .                            ً                                    بني الرضوخ للجوع أو اهلجرة سعًيا إىل البقاء على قيد احلياة يف مكان آخر

 
  .          مي أية حلول                                                                ّ          ويف الوقت الذي ينشر فيه الدمياغوجيون اخلوف مبحاولة منهم إخفاء عدم متكّنهم من تقد  -  12

 
                                                                                             جند هنا، يف هذا الفضــــــاء الفريد من نوعه، طريقة مثبتة لبناء عامل أفضــــــل: أي االتفاق على األهداف املشــــــرتكة   -  13

ّ    ً              والتقّدم مًعا على حنو مطرد      . 
 

ّ                                                                            ويف هذا األســــــبوع ســــــنقّدم جمموعة من اخلطوط التوجيهية بشــــــأن النظم الغذائية والتغذوية، وســــــبل تعزيز األمناط   -  14                  
 .                        ئية الصحية من منظور شامل     الغذا

 
ّ                 واضح: إّن اإلفراط يف استهالك      العلم  ف  -  15 ّ    يسّممنا؛ وينبغي للمشّرعني التّدخل          املهدرجة                       السكريات وامللح والدهون                  ّ                  ّ   

 .                                    لتمكني املستهلكني من اختاذ قرارات مستنرية
 

ّ     الذي يشــــمل إحصــــاءات جمّردة،   ،     2019                                                              وســــوف نناقش التقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام   -  16                    
ً                          ً  ويكشف اجتاهات مثرية للقلق ويطرح حتديات ضخمة. ويعرض أيًضا هذا التقرير سبل املضي قدًما                                                   . 

 
                      رئيس جلنة األمن الغذائي                                  ل جلسـة خاصـة كنت قد طلبت من نائب    ، خال                                   وسـنحتفل باليوم الدويل للمرأة الريفية  -  17

 .     عقدها  Valentina Savastano               العاملي السيدة
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ّ                                                              وسنتطّرق إىل حتديات التوّسع احلضري يف الوقت الذي تتوصل فيه مدن العامل إىل �ج رائدة لالستدامة  -  18                 ّ      . 

 
 .                                                          ّ                              وسنعمل على تعزيز الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين اليت تبّني مشولية جلنة األمن الغذائي العاملي  -  19

 
ً                                    وسنبدأ أيًضا العمل على النهج املبتكرة مثل الزر   -  20  .              اعة اإليكولوجية         

 
 .                                            وسنعرض ركائز عقد العمل من أجل الزراعة األسرية  -  21

 
ّ   وسوف نقّيم جناح توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن السياسات على املستوى القطري، ذلك أّ�ا حتّسن   -  22     ّ                                                                             ّ       

 .           م إىل األسواق   صوهل                                                سبل عيش أصحاب احليازات الصغرية من خالل زيادة فرص و 
 

                                     ً                                                    وســــــنجري مناقشــــــة حول برنامج عمل طموح فعالً ملدة أربع ســــــنوات، من شــــــأنه أن يتيح للجنة األمن الغذائي   -  23
 .                                                                    العاملي معاجلة قضايا املساواة بني اجلنسني والشباب ونظم البيانات والالمساواة

 
             وســـــائر األهداف                                                                               ومل يبق لنا إال ما يزيد بقليل عن عشـــــر ســـــنوات فقط لتحقيق هدف القضـــــاء التام على اجلوع   -  24

ّ        األخرى؛ وقد قيل أّن العام  ّ                                                      ً ســيشــكل أهم نقطة حتّول يف التاريخ حبيث ســيعاد توجيه كامل إمكانات البشــرية بعيدً       2030                   ا                 
 .                                                       عن النضال من أجل القضاء على اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية

 
                    هنا، يف هذا األســــــــــــبوع،           ُ                                                         وعندما ســــــــــــُيكتب تاريخ العقد املقبل، ســــــــــــتشــــــــــــبه األمور اليت حنن بصــــــــــــدد القيام هبا  -  25

   ً   عاًما.    74                         كبري ما قام به اآلخرون منذ          ّ إىل حدّ 
 


