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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة السابعة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/شباط  8-11

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعةبيان 

 

 ،حضرات املندوبني املوقّرين

 السيدات والسادة،حضرات ، الكرام حضرات الزميالت والزمالء

 وتغريات أساسية يف كل مكان. تشهد تطورات متسارعةفرتة حامسة  إننا نعيش -1

 100دفع حبوايل تقد ، العامليعلى املستوى على الصحة واالقتصادات واجملتمعات  هلا آاثر مدمرةجائحة هناك و  -2
 .اجلوع املزمن وسوء التغذيةبعدد أكرب من ذلك إىل قبضة الفقر املدقع و هاوية مليون شخص إىل 

 على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والبيئة واملناخ. هاضغط املستدامةالغذائية غري و النظم الزراعية  وتواصل -3

 من أهداف التنمية املستدامة. 2والعامل ليس على املسار الصحيح من أجل حتقيق اهلدف  -4

 احلصول على أمناط غذائية صحية. نمليارات شخص ع 3أكثر من  ويعجز -5

 من اجلوع. شخص مليون 690رب ايقويعاين ما  -6

هم يف زايدة حاالت امتدنية اجلودة تسبب نقًصا يف املغذايت الدقيقة وتسأمناطًا غذائية شخص  ايستهلك مليار و  -7
 .ةالغذائيابألمناط منة واألمراض غري املعدية املرتبطة الس  

 .حصاد إال تسعة مواسم 2030عام مل تعد تفصلنا عن و  -8
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 .اواستهالكه اوجتهيزهلألغذية  ناإنتاجة إىل إعادة التفكري يف طريق مجعًيا اجلائحةنا تقد دفعو  -9

 وإىل إعادة النظر يف الطريقة اليت نواجه هبا التحدايت العاملية اليوم. -10

 .مبفردهلتغلب عليها اعن  أي إقليم أو بلد أو قطاع يعجزوهي حتدايت كبرية جًدا  -11

أكثر والغذائية الزراعية النظم جعل من أجل وتضامن ابنسجام العمل مًعا  على الشركاءأن حنث مجيع  وجيدر بنا -12
 .وقدرة على الصمود  واستدامةمشواًل 

تقارب الالرامية إىل تعزيز  بدور حاسم يف إطار هذه اجلهود اجلماعية جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة(وتضطلع  -13
من أجل حتويل نظمنا الزراعية والغذائية والقضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية  واتساقهاالسياسات بني 

 للجميع.

من طاقات من أجل لجنة ما ل، وإحدى اجلهات املمولة هلالجنة الأمانة كوهنا تستضيف املنظمة بشدة،   تثّمنو  -14
 .ملشاركة أصحاب املصلحة املتعددينابعتبارها منصة عاملية فريدة وذلك  ،مكافحة اجلوع وسوء التغذية

اليت انعقدت من مؤمترات املنظمة اإلقليمية مؤمتر حدث خاص يف كل عقد لجنة إىل ال دعوانوبناًء على ذلك،  -15
 .الفعالياتمجيع هذه يف لجنة الصديقي رئيس كانت يل مداخالت إىل جانب و العام املاضي،  خالل

أنشطتهم ويدعو ممثلو املنظمة ضمن اللجنة  عن ية الصادرةسياساتالنتجات امليدعم موظفو املنظمة استخدام و  -16
 اللجنة.االنضمام إىل عضوية مجيع البلدان إىل 

وهي كرواتيا وجيبويت وهندوراس أال إىل اللجنة، قد انضمت مؤخرًا  بلدان ةتسعهناك ين أن أشري إىل أن ويسرّ  -17
 .فنسنت وجزر غرينادين وأوكرانياوالتفيا وجزر املالديف ومولدوفا وسانت لوسيا وسانت 

 حضرات السيدات والسادة،

 على مستوى املنظمة. ةأساسي ةحتويلي يةعملاملنظمة ب اضطلعت، الثمانية عشر املاضية األشهرخالل  -18

ونصوصنا األساسية، من أجل األصلية  تناواليتماشى مع كي تل انجهودمجيع تركيز وأعدان  وأجرينا تغيريات هيكلية -19
 منظمة جديدة أكثر فعالية وكفاءة ومشولية.بناء 

، وهتدف إىل وتعود ملكيتها هلاتقودها البلدان ، وهي مبادرة قائمة على األدلة مبادرة العمل يًدا بيدوأطلقنا  -20
والقضاء  من أهداف التنمية املستدامة( 1من أجل استئصال الفقر )اهلدف  تسريع التحول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة

 (.من أهداف التنمية املستدامة 2اهلدف ومجيع أشكال سوء التغذية ) اجلوععلى 

بادرة العمل يًدا بيد، وخمترب اخلاصة مب اجلغرافية املكانيةاملنصة وهي  ،أبحدث األدواتمدعوم  املبتكر هذا النهجو  -21
 .Earth Mapالبياانت من أجل االبتكارات يف جمال اإلحصاءات، وأداة 

العلم والتكنولوجيا والبياانت واملشاريع  والتعايف منها 19-كوفيدائحة  جللالستجابة الشامل  برانجمنار يسخّ و  -22
 أفضل. على حنوإعادة البناء من أجل  البشرية واإلبداع
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 سرتاتيجيةاال ناشراكاتتعزيز  إىل ترمي القطاع اخلاص إشراكاسرتاتيجية حديثة للمنظمة بشأن  استحدثناقد و  -23
 بشكل مشرتك. حتقيق أهداف التنمية املستدامةجهود وتوجيهها من أجل  كل ما نبذله منوتوسيع نطاق  

يف مجيع  اجملتمع املدين إمساع صوتعلى ، على سبيل املثال، صنار  ح  ، و اجملتمع املدينواصلنا تعزيز تفاعلنا مع و  -24
 أنشطة املنظمة ذات الصلة.و املؤمترات اإلقليمية 

نظم من خالل  عدم ترك أحد خلف الركبحول الرؤية املتمثلة يف  يتمحور ااسرتاتيجًيا جديدً إطارًا  وعرضنا -25
إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة من أجل  مستدامة وشاملة وقادرة على الصمودغذائية زراعية و 

 .أفضل

تلبية التطلع من أجل تسريع وتوسيع نطاق العلم والتكنولوجيا واالبتكار  ه من األساسينؤمن إميااًن راسًخا أبنحنن و  -26
من  10و 2و 1األهداف الغذائية واملضي قدًما حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وخاصة و الزراعية نظمنا إىل حتويل 

 أهداف التنمية املستدامة.

ملدير اواب نإىل جانب  فريق القيادة الرئيسي. وهي عضو يف يف اتريخ املنظمة رئيسة للعلماءأول  قمنا بتعينيو  -27
 .الديوانومدير العام ورئيس اخلرباء االقتصاديني 

، ومفعمة ابلنشاط مت إصالحها، منظمة جديدةاستحداث  إىلهذه العملية التحويلية غري املسبوقة  أفضتوقد  -28
 وتعزيز التعاون مع شركائها. األعضاء فيهاتركز على حتسني خدمة 

 حضرات السيدات والسادة،

رتمجة منتجات اللجنة وتوصياهتا إىل عمل ملموس يف امليدان، على املستوايت اإلقليمية للقد حان الوقت اآلن  -29
 .والقطرية واحمللية

 .الالزمة اإلجراءاتواختاذ  اهتممسؤولي بتحمل مجيع أصحاب املصلحة قام إذا حيدث إاّل أن لتغيري ال ميكن لولكن  -30

، إضافة إىل يعين ذلك إدماج األطر السياساتية للجنة، حسب االقتضاء، يف احلوارات الوطنية واألطر التشريعيةو  -31
 .الوطنية واإلقليمية والعاملية اإلمنائيةاجلهود 

األراضي ومسائل ة بشأن حيازة يالوثيقة املرجع بشأن احليازة اخلطوط التوجيهية الصادرة عن اللجنة أصبحتوقد  -32
 احلوكمة، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل عكس مسار تدهور األراضي واحليلولة دون زايدة فقدان التنوع البيولوجي.

مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات ويسعدين أن رابطة أمم جنوب شرق آسيا تستخدم اآلن  -33
 .اعملهيف  األساس جركح  املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية

األمن الغذائي والتغذية للسكان حتسني  ة أداة مهمة أخرى ميكنهايف ظل األزمات املمتداللجنة إطار عمل ويشكل  -34
احلرجة وبناء القدرة على الصمود والتكّيف مع  جتلياهتامن خالل معاجلة  ،أو املعرضني هلا، املتضررين من األزمات املمتدة

 .حتدايت معّينة واملسامهة يف معاجلة األسباب الكامنة

 وينبغي القيام ابملزيد من أجل مواصلة تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية واملبادئ. -35
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 والتغذية جنة بشأن النظم الغذائيةالصادرة عن اللاخلطوط التوجيهية الطوعية تقدمي  األسبوع اوقد جرى هذ -36
 .املتعددين أصحاب املصلحةبني اعتمادها بعد أكثر من ثالثة أعوام من املفاوضات  بغرض

لوصول إىل ابلبوا اقد ط الدؤوبأن مجيع من شارك يف هذا العمل  يف اعتقادي، و وهذه مهمة ذات أمهية حيوية -37
 هذه املرحلة.

على  ، مبا يف ذلك هذه اخلطوط التوجيهية،اللجنةمجيع منتجات تقوم ه من األساسي أن أن على وجيدر يب التأكيد -38
 يةالعلماألسس على  مع احملافظةتطوير أساليب تفاوض من أجل تسريع العملية  تعملوا علىوأن وأدلة واضحة، أسس علمية 

 .يف الوقت ذاته ابلشموليةوعدم التفريط واألدلة 

وثيق مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرانمج التوجيهية، ستعمل املنظمة بشكل اخلطوط مبجرد اعتماد هذه و  -39
وفهمها واستخدامها يف  هذه اخلطوط التوجيهية تعميمضمان من أجل  ،اوغريه ،األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية

 حتقيق التحول املطلوب للقضاء على مجيع أشكال سوء التغذية.

 تطبيقها على أرض الواقع!التوجيهية تكمن يف اخلطوط ألن قيمة مجيع هذا  -40

هنج الزراعة "لتوصيات اخلاصة ابلسياسات بشأن ا على التفاوض قريًبا من أجل ستباشرونهكما أن العمل الذي  -41
 هو أيًضا عمل مهم وحسن التوقيت. "األخرى بتكرةاملنهج الاإليكولوجية و 

هذا التحول  أن يكون كان من املبتغى، ال سيما إذا  والغذائيةنظم الزراعية المة يف حتول مسامهة قيّ ويشكل ذلك  -42
 اجلديدة مع محاية البيئة وحقوق مجيع املنتجني.التكنولوجيات  يعززو  ومتجدًداا ا ومنصفً نً ممكّ 

نظم الو أوجه عدم املساواة وإشراك الشباب نظر يف تس حيث أهناابلتحدايت،  حافلهلذا العام اللجنة  وبرانمج -43
 .ما خيص مجيع هذه املواضيع وتقدمي دعمها لكم يف خربهتاملشاركة نظمة على استعداد وامل. لبياانتاخلاصة اب

هذا األسبوع، ا هاملزمع عقداألحداث اجلانبية بني  األغذيةالفاقد واملهدر من  موضوعا أن أرى ين أيضً ويسرّ  -44
 نظمة وشركائها.املبقيادة وذلك 

املتأتية اهلائلة  الفوائدإىل  انظرً ، األغذيةالفاقد واملهدر من احلد من  من أجلمجيع األعضاء  بقوةتدعم  نظمةامل إنّ و  -45
 املستهلكني واملنتجني ومواردان الطبيعية وبيئتنا.ابلنسبة إىل عن ذلك 

مع مجيع أصحاب وأن تعمل من هيكلها الشامل  على أكمل وجه، ميكن للجنة أن تستفيد ويف هذا املقام أيًضا -46
 املصلحة.

 مثاليني يف هذا نيشريك واملشاركةاللتان تتسمان ابلديناميكية يف املنظمة املرأة و الشبابشؤون جلنتا تعترب و  -47
 السياق.

 للنظم الغذائية.املقبلة األمم املتحدة  قمةيف  اوحامسً  اواضحً  ادورً  ونشيد ابللجنة على أتديتها -48

 .بعد االجتماعمؤثرة وملموسة  إجراءاتاختاذ القمة إىل  نتائج تفضيضمان أن  جيدر بناو  -49
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العاملي مع مجيع الشركاء بعد قمة األمن الغذائي سيكون العمل املتسق والفعال واجلماعي الذي تقوم به جلنة و  -50
 يف هذا السياق. حاسم األمهيةعماًل الغذائية لنظم لاألمم املتحدة 

العاملي تضيف قيمة وزمخًا هلدفنا املشرتك املتمثل يف ألمن الغذائي لديناميكية ومؤثرة جلنة وجود ب نظمةاملتلتزم و  -51
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 .والواجب التارخيياملهمة النبيلة هذه حتقيق ا من أجل عوان نعمل معً دف -52

 !وشكرًا حلسن إصغائكم


