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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 األدنى للشرق

 الدورة الخامسة والثالثون

 20201 سبتمبر/أيلول 12-22

 بيان رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي
 
 الكلمة الترحيبية 

o الوزراء، أصحاب السعادة، السيد األمني، حضرات السيدات والسادة، السيد الرئيس، معايل السادة 
o     يشررررررررررررررركم  أي أ وي مع ل اليوا  رئيس لائي  األممل الأنائخ العاملخ وأي ألامي املظمر ا  اي خ ملي

أماع ل  اى آلر ا جنرررازات الق حهه جلرررا ميررر  األممل الأرررنائخ العررراملخ وأميرررد ل أي األغرررنيررر  والورا ررر  و 
 األنشط  الق تع وا االضطالع هبا لالل األشجلر املهبا .ب

 
 التداعيات على األمن الغذائي والتغذية19-جائحة كوفيد : 

o  إنيا منرك اليوا يف حهب  اسررررر ةيائي . مهبر أشرررررجلر  ايا  ممل الي، ر ي مل ليلطر  اى بال أحدنا أيك األوضررررراع
  ا ا  دنا  ايجلا. حياتيا   19-س  وي ما هخ  ايه اليوا. لهد غّيك  وميد

o  ا بضررررر  ارا إضرررام  إل ال حديات يف أوضررراع اموع يف العار. وح  الصرررحي ، تسرررببا هنح امائح  أيضرررا
إل أيك أ ةر ممل  2019، أشررررررررررررار تهرير حال  األممل الأنائخ وال أني  يف العار لعاا 19- بر تفشررررررررررررخ  وميد

مايوي نسرررررر   يف العار يعانوي اموع. وال ً حالياا املظشرررررررات العالي   ام  ل شررررررارة إل أيك هنا العدد  820
، وهو ما سرررررريظ ر  اى ماليني األشررررررلاا يف . اه األ اليل. وهنا أمر مها  يرتفً بشرررررر ر ماحًو حالياا

 لاأاي . 
o ا إل تفا ل ال حديات الهائ   أصرررررررررررالا  19-وأدت جائح   وميد  اى غرار تأّي املياخ وغووات امراد أيضرررررررررررا

 الصحراوي واليوا ات. 

                                                      
 مارس/آذار يف مسهط، ساطي   ل اي. 4إل  2 اي ممل املهرر  هدها لالل الفرتة ممل  1
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o  اي الفهراء، النيمل ي امحوي يف األسراس ضرد أمرات م صرا  بي طجلل الأنائخ، والف ات  ، ّك ل مل لسروء اظ
 ال يوالوي  نلك.  لاألضعه ا  صادياا، األشدك تأ راا وه

o  نح االااهات امديدة إل أزم  غنائي  جديدة  اه  لاأاي  ممل أي تظدي هإيك مي  األممل الأنائخ العاملخ
ممل أهداف ال ي ي  املس دام  واملهاصد األلرى ذات الصا  ممل لط   2وأي تعي  بهدر أ رب حتهي  اهلدف 

 . 2030 اا 
o  ماحك  ل حوير ن  يا الأنائي . مالعار حباج  إل ن ل غنائي  مسررررررررررررر دام  ل ومّي ال بد ليا ممل اختاذ إجراءات

 أغني  مأني  ألمناط غنائي  صحي  ممل أجر  و ي مفعل بالصح . 
 
  اللجنةنبذة تاريخية عن 

o اسررررررررر ئاب  لا ئا    1974يف  اا  الائي تأسررررررررريس  لعرك  ا  مي ل يعرموي تاريخ نشرررررررررأة الائي . مهد جرى
و انا اظامو وراء إصررررردار إ النات املسررررر شرررررري  يف بيأالديت الق ر كوت االن باح الدويل  اى هنا املوضررررروع 

 لهد أول "مظمر  املخ لألغني " يف يف ذلك العاا، ممل املآسررررررررررررررخ. و  اليوعم وح  ممل أجر  دا ت رار هنا 
لدويل، سررررعياا ميه إل مسرررراندة ال وامات املظمر املن ور، روما يف مي    األغني  والورا   حيث اتف  اجمل  ً ا

 اى إنشرررراء مي  األممل الأنائخ العاملخ، إضررررام  إل الصرررريدوم الدويل لا ي ي  الورا ي  وام ا   االسرررر شرررراري  
" ر رجر وامرأة ومفر له اظ  غّي الهابر لا صرررررررررررررررف يف ال حرر ممل   خ ي ويلابحوث الورا ي  الدولي ،  

 ال أني ". اموع وسوء
 
 إصالح اللجنة: ثالثة أهداف استراتيجية 

o  سي  العرت/الطاي اظايل واملرتهي وأوضاع امللوونات الأنائي  و  اا  35تابعا الائي   مل  ةي موال
يف الو ا املياسررررري يف أوسررررراط اجمل  ً الدويل لضررررر اي  فاي  امللوونات العاملي   حمد   اى نشرررررر معاومات 

 األغني . ممل
o  2008-2007والصردمات امل صرا  بأسرعار املواد الأنائي  لالل الفرتة    غنائي  ألرىأ هاب أزمل مل ويف ،

ملعام  املشررررا ر ا طّية ا د   باألممل الأنائخ. ماتف     وي مظها   اى حنو أمضرررررل الائي  جرى إصررررال 
حبيث تشرررررررر ر  ما ي جلا اى إ ادة اديد شرررررررراما  لائي  ممل أجر توسرررررررريً نطام  2009األ ضرررررررراء يف  اا 

ل خ تصررررررررررربد ميصررررررررررر  م عددة جلا و االت األمل امل حدة الةالث الق توجد مهارها يف روما، وتوسررررررررررريً نطا 
وتشررر ير  -تضرررلك اجمل  ً املدا والهطاع ا اا وججلات ما ا  إمنائي  رئيسررري  ألرى  -أصرررحاب املصررراح  

رف لالسررررررتشررررراد هبا يف مداوالت الائي  مري  ممل ا رباء رميً املسررررر وى يعا ب تاح  املعاومات العا ي  واملعا
 وصيً  راراهتا. 

o  حتهي  أهداف اسرررررررتاتيئي  مرتابط  رئيسرررررري   ال   تسررررررا د يف توجيه   اىوتع ر هنح الائي  حباك جلا امديدة
مررا ررات الائيرر  ومواردهررا حنو األنشررررررررررررررطرر  الق تان بررالفعررر اح يرراجررات ممل يعررانوي انعررداا األممل الأررنائخ 

 ال أني . وسوء
o  اظ ومي  الدولي  والدولي  األمشر مليا شررررررررر  حال  األممل الأنائخ وال أني   امليصررررررررر الائي  أي ت وي  ريد: تأوالا

 وتيسي  ا جراءات ام ا ي   اى املس ويات  ام . 
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o  :وضرررررررً توجيجلات مو ي  لاسرررررررياسرررررررات العاملي  بأرت حتهي  ال هارب  أجرممل الائي   جرى إصرررررررال  انياا
مل ال أني  ويشررئً  اى ا   ال املطرد لاح  يف واالتسررام بني السررياسررات م سررك ا يضرر مل األممل الأنائخ ّو

 الأناء ال ايف. 
o  :وم ابع  واسرررررر عرات وتبادل ال ئارب وأمضررررررر امل ارسررررررات بشررررررأي  ا   اد اى ال شررررررئيً الائي   تريد الةاا

 م . اس لداا ال وجيجلات ا اص  بالسياسات الصادرة  مل الائي  وتطبيهجلا  اى املس ويات  ا
 
 إنجازات اللجنة وبرنامج عملها الراهن 

o  حهها الائي  مين إصرررالحجلا بعإل ا جنازات السرررامع  ممل لالل إ رار ا طوط ال وجيجلي  الطو ي  بشرررأي
اظو    املسرررررررررررررظول  لاحيازة يف األراضرررررررررررررخ ومصرررررررررررررايد األ ا  والأابات يف سررررررررررررريام األممل الأنائخ الوم  

واملبادئ ا اصررررررر  باالسررررررر ة ارات املسرررررررظول  يف الورا   ون ل األغني ؛ وإمار ال وجيجلي  الطو ي (؛  )ا طوط
جم و   ممل ال وصيات السياساتي   14الع ر ممل أجر األممل الأنائخ وال أني  يف حاالت األزمات امل  دة و

ل ر  ،املي ئاتاملسررررر وى حول جم و   واسرررررع  ممل املواضررررريً اهلام . وت يد هنح  الرميًوتهارير لفري  ا رباء 
ويف حال ر ت ونوا  أدوات معال  مل امح  اموع وسوء ال أني . ، اى حد سواءواليامي  ممل الباداي امل هدم  

ممل أن ل سرررررررر ئدوي ما سرررررررري وي  وأنا وا   اى امالع  ايجلا، أرجو مي ل االتصررررررررال ا أو بأمان  الائي  
ا لباد ل!  مجل اا ل ل ومفيدا

o الفائا، وامها الائي  يف دورهتا السرررادسررر  واألربعني  اى برنام   ويف شرررجلر أ  وبر/تشرررريمل األول ممل العاا
ي ض كمل أربع  مسارات   ر جديدة ت ياول املساواة بني  2023-2020  ر م عدد السيوات جديد لافرتة 

اميسني والشباب وأوجه  دا املساواة ون ل البيانات. و اا أ ضاء الائي  واملشار وي ميا ش  برنام  الع ر 
  وال  اليه  حهي  توازي بني املصرررررررار امل عارضررررررر  موازاة الع ر بد    اى معام  الشرررررررواغر املشررررررررو هنا ل

 امل صا  بعيء الع ر.
o  ا يني جديديمل حيث ممل امل و ً  هد ميا شرررات حول مي ئني رئيسررريني  موضرررو نيوتعاجل الائي  هنا العاا

 اى أي يلعرضررررررا ممل  ك  اى األ ضرررررراء   رار ا لالل  2021و 2020 قي عاهاي بالسررررررياسررررررات لالل سرررررري
: "اليجل  ا ي ولوجي  الورا ي  وغّيها ممل اليجل  2021 مرباير/شباطالدورة السابع  واألربعني لائي  يف شجلر 

  املب  رة" و"ا طوط ال وجيجلي  الطو ي  بشأي الي ل الأنائي  وال أني ".
 
 اللجنة في خدمتكم 

o   ايا حامر بالبيود ول يه ي ياول مسائر وامرة بال حديات ت طاي ال وصر إل حاول   ا تروي، إيك برنام  
الع ايات الشرررراما  لائي  أي تفضررررخ إل توصرررريات  اى صررررعيد السررررياسررررات وأي  هلنح املي . وإذا ما أردنا 

،    ام م يً األ ضرراء وأصررحاب املصرراحختاكه إر اا دامأاا  در املسرر طاع وأي حته  أ رب أ ر ن مل، ال بد 
وبيكاءة. وال بد ليا ممل إضرررام   ي   إل اليهام وممل األلن بوماا املا ي   معال ممل املشرررار   يف   اجلا بصرررورة 

ال ام  لاي ائ  وممل بنل ما أم مل ممل ججلود ل طبي  ال وصررريات  اى صرررعيد السرررياسرررات امليبةه   مل الائي ، 
 وأهنا تعيييا مجياعا دوي اس ةياء.  لاص ا 
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o ل ل اليوا. وأنا هيا ألناشرررد ل مرداا مرداا ممل أجر ال واصرررر مً ممل هل غّي حاضرررريمل معيا  هنح هخ رسرررالق
  اى إمال جلل  اى ما تهوا به الائي  ممل   ر و اى األ ر وممل أجر مسا ديت  ام ى املس ويات  اليوا  ا

 اهلائر الني ب م انيا حتهيهه مهط إذا ما تضامرت ججلودنا معاا. 
o   معايل السررررررررررررررادة الوزراء، الومالء ال راا، لعا ل توامهوا الرأي بأيك حتهي  األممل الأنائخ وبياء ن ل غنائي

وهنا يصررررردك اليوا أ ةر ممل أي و ا مضرررررى، بعدما  شرررررفا جائح  مسررررر دام   ا أمراي غاي  يف ا ظا . 
وأودك هبنا اهلشرررررررررك  باألسررررررررراس. الضرررررررررعه وال عرت لا لامر لاي ل الأنائي  العاملي   أوجه وميد اليهاب  مل 

ممل  2الصرررررردد إبالغ ل بأيك مي  األممل الأنائخ العاملخ موجودة ملسرررررراندت ل يف سررررررعي ل إل حتهي  اهلدف 
 .2030 أهداف ال ي ي  املس دام  وتيفين لط  ال ي ي  املس دام  لعاا

o املخ السرررررررررررررر   ال هنا اليهام. وآمر أي أرا ل مجيعاا يف روما لالل الدورة املهبا  لائي  األممل الأنائخ الع
 ش راا جويالا  اى حسمل إصأائ ل.عيد البياء  اى حنو أمضر. نمعاا، جيدر بيا أي 


