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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة السابعة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/شباط  8-11

 لربانمج األغذية العاملي بيان املدير التنفيذي
 

 السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامليكلمة مسجلة مسبًقا للدورة 
 اجللسة االفتتاحية – 2021فرباير/شباط  8، اإلثنني

 
تنعقد الدورة الساااة عة واعر عول لل نة اعمن الئيائل العةملل لالل نة  م  من لةابل حلايتدغري امل املسااالوقة حلنسااالة    

 اعمن الئيائل العةملل. 
، يعين أّل حنو مليةر شخص على سطح 19-النزاعةري واعلوال املنةخية املايطرابة ولةلًية جةئتة كوابيدو ّل تضةابر أتثملاري 

 اعرض ال حيصلول على القدر الكةم من الئياء. 
يايعني عليهة، أتدية دور ليوي حلشد الدعم واملوارد الال مة من أجل مواجهة هيه اع مة اإلنسةنية  لوإبمكةل الل نة، ال  

 ة. ليا، ابإّل دعم عملكم احلةسم هو أولوية مشرتكة  ني الوكةالري الثالث اليت توجد مقةرهة م رومة. العةملي
،  ال شاااس، سااانة  حاااةابية لةابلة للئةية حلايتدغري، وهو مة حياّيم علينة ميًعة العمل مًعة  انا مة أرد  2021وساااايكول سااانة 

 تقدمي املسةعدة إلنقةان أرواح املاليني من احملايةجني. 
ابهم حبةجة  -ودعوين أقول لكم  صاااااااارالة  ّل عدد من هم على شاااااااارمل اأةوية كلمل لدرجة أنم حتوا عةجزين عن االنايظةر 

    املسةعدة اليوم. 
. ابرل  وركينة ابةسااو وجنوا السااودال واليمن، نة من يعيشااول 2021ولألساا ، تقرع اعةعة ددًدا حا اإلنسااةنية م عةم 

  لًدا هم عرحة خلطر اعةعة الداهم.  36مليول نسمة م  30ةعة. وم اعايقةد  أّل حلرعل م لةلة من اع
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وم اعجل القصااااامل، ندر  نة  يل مة م وساااااعنة للوئاااااول    الرلةري اعشاااااّد عرحاااااة للخطر. وال  ال حساااااايطةعاينة  نقةان 
 شريطة أل نايترك ابورًا.  -اعايمعةري احمللية اليةئسة من شرمل اأةوية 

 ر مج اعايية العةملل على أمت االسايعداد لايأدية الدور املنوط  ه. ابوجود  الراسخ م امليدال و صماينة العةملية تعين أنه  و لّ 
 إبمكةننة لشد اإلمكة ري على وجه السرعة،  شرط لصولنة على املوارد الال مة. 

صاااااالح أكثر قدرة على الصاااااامود واالسااااااايدامة. والايقرير لكن م اعجل اللعيد، ندر  نة حتويل نظمنة الئيائية العةملية لكل ت
 اليي تنةقشه الل نة اليوم  منة يشدد على الطة ع امللح أيه املهمة.

وكشاااا  النقةا عن مدا هشااااةشااااة نظمنة الئيائية، كةل عدد كلمل من اعشااااخة   19-ولىت قلل ترشاااال جةئتة كوابيد
در الكةم منهة  ل عّل اعنظمة اليت تنقل الئياء من املزرعة حيصااالول على أايية ئاااتية ومئيية. ولي  لعدم وجود الق ال

    املةئدة ال تعمل على النتو الصتيح. 
ال ساااااااااااااايمة اعايمعةري  -وحنن م  ر مج اعايية العةملل نعمل على تعزيز النظم الئيائية لكل تؤدي خدمةهتة    اجلميع 

 احمللية اعشّد حعًرة. 
اقد مة  عد احلصاةد ونؤّمن للمزارعني مراابق للايخزين تضامن أم عدم تعرض صةئايلهم للايل  وحنن ننري  رامج خةئاة حلرو 

 قلل أل يايسىن أم  يعهة. 
وحنن نعمل مع تعةونيةري املزارعني ملسةعدهتة م احلصول على اعدواري الزراعية والايقنيةري اليت حيايةجول  ليهة إلنايةج أايية 

 . الاي ةريةئةحلة من النةلية 
مليول  700قرا ة  2020م نروان  كمشاارتر رئيساال لألايية خللق أسااوا  صلية وتقدمي الدعم أة. وقد أنرقنة م عةم ونسااايخد

مليول طّن مرتي من املواد الئيائية  1.2دوالر أمريكل م  طةر عمليةري الايوريد احمللية واإلقليمية من أجل شااااااااراء أكثر من 
 اعسةسية. 

وحنن نؤدي دورًا ابةعالً إلرسااةء اعساا   2021جنةح قمة النظم الئيائية املقرر عقدهة خالل ساانة و ّل الرب مج ملايزم متةًمة إب
 الال مة إلجنةلهة. 

" نةء القدرة على الصاااامود م مواجهة  -م القمة  5ويعّد  ر مج اعايية العةملل وكةلة اعمم املايتدة الرائدة ملسااااةر العمل 
دموعة واسااااعة من الشااااركةء للايوئاااال    للول ابعةلة. كمة أننة نعمل  شااااكل  وحنن نايعةول مع -الصاااادمةري والضاااائوط" 

 وثيق مع سةئر الوكةالري اليت توجد مقةرهة م رومة من أجل تنسيق جهود . 
لضراري السيداري والسةدة:  ّل اع مة اإلنسةنية اليت نواجههة اليوم هل تيكمل سةطع لنة أبّل النظم الئيائية العةملية ال تليب 

 اييةجةري املاليني من اعسر اعشّد حعًرة. ال
ولىت رام سااعينة    احلصااول على املسااةعدة ليثمة احلةجة هل اعم   ليهة اليوم، ال  د لنة من أل نكول لريصااني على 

  راعة  يور نظم ايائية أكثر قدرة على الصمود واالسايدامة اًدا. 
 ن حتقيق طمولنة املشرتك  لنةء مسايقلل خةلر من اجلوع. لكل نايمكن م -ال  ل اعولد  -هيا هو السليل اعابضل 

 
 شكراً جزياًل على لسن  ئئةئكم.


