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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة السادسة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

 الدولي للتنمية الزراعية بيان رئيس الصندوق
 
 

         السعادة،        املعايل و        أصحاب

  ،               املندوبون الكرام

                الرفيعة املستوى،     خلرباء  ا    جلنة            السيد رئيس 

                             معايل الوزراء، سعادة السفراء،

                       حضرات السيدات والسادة،
 

         العاشـــرة                                                                          جلنة األمن الغذائي العاملي بذكرى تأســـيســـها اخلامس واألربعني الذي يتزامن مع الذكرى       أهنئ   أن        ً بدايةً         امسحوا يل 
ّ    إلصالحها، وهو إصالح ال بّد له                                                     برأينا املتواضع، أن يتواصل لتكون اللجنة أكثر فعالية.   ،                    

 
ً         وحتقيًقا لذلك،                               إطار أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة.                                                           وها حنن اليوم جنتمع هنا ملناقشــــــــــــــة احلاجة إىل تعزيز التقدم احملرز يف      

ّ                           ال بّد لكل واحد منا االضـــــــــــطالع بدور بارز يف إحداث حتّول يف النظم الغذائية. ولكن،                                           ّ                        يف الوقت نفســـــــــــه، حنن حباجة   و    
                                                                                                   إىل مواصـــلة حتســـني أثر اإلجراءات اليت نتخذها. ومن الواضـــح أن يف خضـــم هذا الســـعي إىل حتقيق الغاية املنشـــودة، علينا 

  .    2030   ام            تحقيق خطة ع ب        ً                   نعمل مًعا للوفاء بالتزامنا   أن 
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                           ىل األمهية احلامسة لألمن الغذائي  إ                                                                              وقبل بضـــعة أســـابيع يف نيويورك، وجه املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى انتباه العامل كله 
                                              للجنة األمن الغذائي العاملي فرصـــة فعلية لالســـتفادة           واألربعون                                                   والتغذية. ويف هذا األســـبوع يف روما، متثل الدورة الســـادســـة 

ّ                نعلم كّلنـا أّن التقـّدم حنو حتقيق اهلدف    ّ  نّنـا إ  و               من هذا الزخم.        ّ                  يف الوقت الراهن.                                ٌ من أهداف التنميـة املســــــــــــــتـدامة راكدٌ    2      ّ     
                                 هي يف صــــلب العديد من أهداف التنمية                 النظم الغذائية            اليت تتســــم هبا                          طبيعة الشــــاملة واملســــتدامة  ال        ندرك أن     ّ  إنّنا        وباملثل، 

                                                                                                         املســـتدامة، وخاصـــة تلك اليت تســـعى إىل القضـــاء على الفقر واملرتبطة بقضـــايا اجلنســـانية والصـــحة اجليدة والرفاه واملســـاواة 
         وغري ذلك.                                                         بني اجلنسني، واملياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل املناخي

 
ّ                  وبــالتــايل، فــإن تــأّخرنــا يف حتقيق هــذا اهلــ                            بــأكملهــا، وال ميكننــا أن نســــــــــــــمح    0   203         ً                     دف ميثــل حتــديــًا أمــام حتقيق خطــة عــام                

             وقبل كل شـــــــــــيء،                                                                                   ً ســـــــــــاطة أن حيدث ذلك. فما الذي ميكننا أن نفعله، أو باألحرى، ما الذي ينبغي لنا فعله. أوًال  ب     ّ بكلّ 
                           ات الصـــــــغرية واملزارعني األســـــــريني                                                              حباجة إىل مزيد من االســـــــتثمار يف جمال بناء قدرة املزارعني أصـــــــحاب احلياز     ّ  إنّنا       يبدو يل 

            على الصمود.
 
ّ                   مسألة ذات أولية، سوف نتمّكن عندئذ من مضاعفة  ك                           من أهداف التنمية املستدامة     2                                 إذا اختذنا الغاية الثالثة من اهلدف  ف                         

        من إمجايل          يف املائة    50                                  املزارع الصـــــــغرية احلجم بالفعل أكثر من          إذ تنتج                                           اإلنتاجية الزراعية ودخل صـــــــغار منتجي األغذية.
                                  ل تأثري ذلك على األمن الغذائي يف حال    ّ تخيّ  ن                                            يف املائة من األراضـــي الزراعية يف العامل، فلنا أن     30                    الســـعرات احلرارية على 

ّ                      متّكنا من مضاعفة هذه اإلنت                             اجية وهذا املستوى من اإلنتاج. 
 

               االلتزام، ســــــــواء   ا                            ً أثرها باســــــــتمرار، وميكننا ثالثً                                   جراءات اليت نتخذها يف امليدان وزيادة                              ا، ميكننا مواصــــــــلة تعزيز جودة اإل    ً ثانيً 
ّ                       وال بّد هلذا الزخم أن يؤدي إىل         لتغيري.      حداث ا                                                 على املســـــــتوى الفردي أو اجلماعي، بتوليد الزخم الالزم إل      حاســــــم      حشـــــــد    

ّ   على الصــــــــعيد الســــــــياســــــــي، وأن يشــــــــّجع  ا                                  وجعل                يف جمال الزراعة                                        األوســــــــاط العلمية على إجراء مزيد من البحوث    ً  أيضــــــــً
                  مسألة ذات أولوية.            ً البحوث فعًال   ه   هذ

 
                                                        ا بأنه إذا ما أردنا حتقيق هدف القضـــــــاء التام على اجلوع ومجيع   ً حقً                ّ                           ٌ وهلذه األســـــــباب كّلها، ســـــــيدايت وســـــــاديت، إنين مقتنعٌ 

ّ                                                      األهداف األخرى ذات الصلة، ينبغي لنا قطًعا إحداث حتّول يف نظمنا الغذائية ووضع املزارعني أصحاب احليازات الصغرية            ً                                    
                   جراءات اليت نتخذها.     ور اإل   يف حم

 
ً                  ً                يســـــرّنا جًدا التعاون معكم مجيًعا أنتم احلاضـــــرين  ّ           ً        ً        ً    ذا احلدث لكي تصـــــبح خطة التحّول هذه حقيقًة مســـــتدامًة لنا مجيًعا.  هل   ّ                              

  .    ً جزيًال    ا   ً شكرً   و 
 
 


